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คำนำ
_______________________________________________________
เอกสารการสอนรายวิช า CPD1123 วั ส ดุ ใ นงานออกแบบ เป็ น เอกสารที ่ จ ั ดทำขึ ้ นเพื่อ
ประกอบการเรียนระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ ใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์) ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะที่บังคับ
ให้นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาเป็น พื้นฐาน ที่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญ
ของวัสดุและเทคนิคที่ส่งผลต่อกระบวนการออกแบบ
โดยมีการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสำคัญ การทดสอบคุณสมบัติของวัส ดุเบื้ อ งต้ น
คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ แ ละเทคนิ ค วิ ธ ี ก ารผลิ ต ในงานออกแบบ การรู ้ จ ั ก เลื อ กใช้ ว ั ส ดุ แ ละเทคนิ ค
แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในงานออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
ออกแบบอันเนื่องมาจากวัสดุและเทคนิค พร้อมแนวทางแก้ไข
เอกสารประกอบการสอนนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน เมื่อนักศึกษา
ได้อ่านและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่แนะนำจนครบถ้วนแล้ว จะช่วยให้มีความรู้ด้านวัสดุและเทคนิค
ในงานออกแบบอย่างเพียงพอในการนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ หรือวิชาชีพได้ หากท่านที่
นำไปใช้พบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้เขียนยินดีรับความคิดเห็นของท่าน และขอ
น้ อ มรั บ ไปปรั บ ปรุ ง เอกสารประกอบการสอนนี ้ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ย ิ ่ ง ขึ ้ น และขอขอบคุ ณ ในความ
อนุเคราะห์นั้น ณ โอกาสนี้ด้วย

นภดล สังวาลเพ็ชร

4

สารบัญ
_______________________________________________________
คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
แผนบริหารการสอนประจำวิชา
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ
ความหมายและความสำคัญของวัสดุ
ประเภทของวัสดุแบ่งตามคุณสมบัติโดยทั่วไป
คุณสมบัติของวัสดุ
การทดสอบวัสดุ
การเลือกใช้วัสดุ และแนวโน้มของการใช้วัสดุ
ความต้องการวัสดุในอนาคต
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2
บทที่ 2 โลหะ
ความหมายและประเภทของโลหะ
เหล็ก
ทองเหลือง
ทองแดง
ทอง
เงิน
อะลูมิเนียม
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง

หน้า
(1)
(2)
(6)
(7)
(10)
1
3
3
4
7
12
15
17
18
19
20
21
23
23
23
33
34
36
37
38
40
40
41

5

สารบัญ (ต่อ)
_______________________________________________________
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3
บทที่ 3 ไม้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของต้นไม้
ประเภทและชนิดของไม้
ไม้ต่างประเทศที่ใช้ในประเทศไทย
การแปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้
การเลือกใช้ไม้และขนาดของไม้
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4
บทที่ 4 ไม้ไผ่และหวาย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย
ประโยชน์ของไม้ไผ่และหวาย
ชนิดของไม้ไผ่และหวาย
การเตรียมไม้ไผ่และหวายเพื่อใช้งาน
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5
บทที่ 5 เส้นใยพืช
ใบลาน
กก ไหล และกระจูด
ผักตบชวา
หญ้าแฝก
ย่านลิเภา และป่านศรนารายณ์
ปอสา

หน้า
42
44
44
45
50
53
55
58
60
61
62
63
65
65
72
75
78
82
83
84
85
87
88
89
92
96
100
104
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สารบัญ (ต่อ)
_______________________________________________________
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6
บทที่ 6 ผ้า
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้า
วัตถุดิบในการผลิตผ้า
ผ้าทอ
ผ้าถัก
ผ้าไม่ถักทอ
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7
บทที่ 7 ปูน
ความหมายและประเภทของปูน
ปูนซีเมนต์
ปูนปลาสเตอร์
ปูนตำ
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8
บทที่ 8 พลาสติก
ประวัติและความเป็นมาของพลาสติก
เทอร์โมพลาสติก
เทอร์โมเซตติง
กรรมวิธีและการขึ้นรูปพลาสติก

หน้า
105
106
107
108
110
110
111
116
117
122
127
127
128
129
131
131
131
139
143
148
148
149
150
152
152
154
163
167
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สารบัญ (ต่อ)
_______________________________________________________
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9
บทที่ 9 หลักการออกแบบโดยคำนึงถึงวัสดุ
แนวทางในการออกแบบโดยอิงวัสดุและเทคนิค
ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ รูปทรง และแรงกระทำ
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ
กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10
บทที่ 10 เทคนิคในงานหัตถกรรม
งานโลหะ
งานไม้
งานจักสาน
งานถักทอ
งานปั้น
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11
บทที่ 11 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้

หน้า
168
168
169
170
171
173
173
176
179
183
187
190
190
191
192
194
194
196
198
200
203
209
210
211
212
214
215
221
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สารบัญ (ต่อ)
_______________________________________________________
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น
สรุปท้ายบท
คำถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
บรรณานุกรม

หน้า
225
226
228
233
234
235
236
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สารบัญตาราง
______________________________________________________
ตารางที่
1.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุโลหะ และอโลหะ
1.2 แสดงอันดับความแข็งแรงของแร่ 10 ชนิด
2.1 ธาตุชนิดต่างๆ ในเหล็กกล้า และจำนวนเปอร์เซนต์ของธาตุในเหล็กกล้า
ที่มีผลทำให้เหล็กกล้ามีสมบัติต่างๆ
2.2 แสดงคุณสมบัติของทองเหลือง ในการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
2.3 แสดงคุณสมบัติของเงิน ในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.4 แสดงปฏิกิริยาทางเคมีของอะลูมิเนียมเมื่อผสมกับธาตุอื่นๆ
3.1 แสดงความแข็งแรงและความทนทานของไม้
5.1 แสดงคุณสมบัติของกกและไหล ในการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
5.2 แสดงคุณสมบัติของผักตบชวา ในการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
5.3 แสดงคุณสมบัติของป่านศรนารายณ์ ในการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
6.1 แสดงความแตกต่างระหว่างผ้าถัก และ ผ้าทอ

หน้า
5
12
27
33
38
39
51
91
94
102
118
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สารบัญภาพ
_______________________________________________________
ภาพที่

หน้า

1.1 แสดงการจำแนกประเภทของวัสดุ
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1.2 แสดงการทดสอบแรงดึง
1.3 แสดงการทดสอบแรงอัด
1.4 แสดงการตัดเฉือน
1.5 แสดงการดึง
1.6 แสดงการอัด
1.7 แสดงการเฉือน
1.8 แสดงตัวอย่างคุณสมบัติทางเทคโนโลยีของวัสดุที่นำมาขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ
1.9 การทดสอบประกายไฟเพื่อหาชนิดของเหล็กกล้า
3.1 แสดงโครงสร้างของต้นไม้
3.2 แสดงเซลล์ของเนื้อไม้
3.3 แสดงวงปีของไม้
3.4 แสดงลักษณะการบิดงอแบบต่างๆ ที่มักเกิดกับไม้
3.5 แสดงการแปรรูปไม้แบบเพลนซอว์ และแบบควอเตอร์ซอว์
3.6 ลักษณะไม้ประสานยางพารา แบ่งตามเกรด
3.7 ลักษณะรอยต่อไม้
3.8 แสดงลักษณะลายไม้
4.1 ตาปล้องแต่ละชนิดของไม่ไผ่ไม่เหมือนกัน
4.2 ลักษณะของต้นหวาย
6.1 ผ้าถักที่ใช้สำหรับงานเกษตรกรรม
6.2 ผ้าถักที่ใช้สำหรับงานยานยนต์
6.3 ผ้าถักที่ใช้สำหรับการกีฬา
6.4 ผ้าไม่ทอที่ใช้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย
6.5 ผลิตภัณฑ์รองเท้าจากผ้าไม่ทอ
6.6 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านจากผ้าไม่ทอ
6.7 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผ้าไม่ทอ
6.8 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากผ้าไม่ทอ

7
7
8
8
9
9
11
13
45
46
48
50
55
56
57
58
66
67
119
121
121
123
123
124
124
125
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สารบัญภาพ (ต่อ)
_______________________________________________________
ภาพที่
6.9 ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจากผ้าไม่ทอ
6.10 ผลิตภัณฑ์ใช้งานเบ็ดเตล็ดจากผ้าไม่ทอ
7.1 กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
7.2 ผังสรุปขั้นตอนของวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์
8.1 ตะกร้าพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
8.2 โครงปริ้นเตอร์ทำจากโพลีโพรพิลีน
8.3 แผ่นฟิล์มถนอมอาหารทำจากโพลีไวนีลไอดีนคลอไรด์
8.4 แก้วน้ำทำจากสไตรีนอะคริโลไนไตรล์ ซึ่งเก็บความร้อน และความเย็นได้ดี
8.5 กระเป๋าเดินทาง ผลิตจากอะคริโลไนโตรล์บิวทาไดน์สไตรีน
8.6 ด้ามแปรงสีฟนั ที่ทำจากเซลลูโลสโพรไพโอเนต
8.7 ด้ามไขควงทำจากเซลลูโลสอะซีเตตบิวไทเรต
8.8 ไนลอนใช้ทำกระจกหมวกกันน็อค ซึ่งมีน้ำหนักเบา
8.9 ใช้เคลือบกระทะทำให้อาหารไม่ติดกระทะ
8.10 ลูกกอล์ฟทำจากไอโอโนเมอร์
8.11 ใช้ทำอุปกรณ์โทรศัพท์เพื่อให้มีความแข็งแรง
8.12 เรือยอชต์ทำจากโพลีเอสเตอร์ผสมใยแก้ว
8.13 ถ้วยและจานทำจากเมลามีนพลาสติกที่ทนความร้อนสูง
8.14 แผงวงจรไฟฟ้าใช้อัลไคด์เป็นสารเคลือบชิ้นงาน
8.15 ซิลิโคนใช้ยิงอัดเป็นกาว เพื่อกันรั่วและความชื้น
9.1 Vienna Caf chair no.14 ออกแบบโดย Michael Thonet
9.2 Ant chair ออกแบบโดย Arne Jacobson
9.3 Shell chair ออกแบบโดย Charles Eames
9.4 ceramic proust chair ออกแบบโดย Alessandro Mendini, 2011
9.5 เก้าอี้ Schizzo chair ทำจากไม้ตัดไอน้ำ ออกแบบโดย Ron Arad
9.6 เก้าอี้ Miss Lacy ทำจาก stainless steel ออกแบบโดย Philippe Starck
9.7 เก้าอี้ Panton chair ทำมาจากพลาสติกประเภท Polypropelene
9.8 เก้าอี้ Victoria Ghost ออกแบบโดย Philippe Starck

หน้า
125
126
133
142
154
155
156
157
157
158
159
160
162
162
163
164
165
165
166
174
175
175
176
177
177
178
178
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สารบัญภาพ (ต่อ)
_______________________________________________________
ภาพที่
9.9 ที่นั่งแบบแขวนทำจากเชือกและผ้าฝ้าย
9.10 แสดงขัน้ ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ
9.11 ตัวอย่างภาพแสดงลักษณะทางรูปธรรมเบื้องต้นของเก้าอี้
9.12 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ
10.1 ขั้นตอนงานโลหะ
10.2 ขั้นตอนและวิธีการทำงานไม้แกะสลัก
10.3 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกัน
10.4 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง (เฉลวหกมุม)
10.5 การโกลนปูน
10.6 การปั้นลาย
10.7 รูปแบบการปั้นแบบตัวทับลาย
10.8 การตกแต่งด้วยการปิดกระจก
11.1 มีดอรัญญิก
11.2 เครื่องทองลงหิน
11.3 เครื่องทองเหลือง
11.4 เครื่องทองสุโขทัย
11.5 เครื่องเงิน
11.6 งานดุนลายอลูมิเนียม
11.7 เครื่องไม้ประดับตกแต่ง
11.8 เครื่องเรือนไม้
11.9 เครื่องไม้ใช้ในครัวเรือน
11.10 ของเล่นไม้
11.11 ผลิตภัณฑ์งานจักสาน
11.12 ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย
11.13 เครื่องปั้นดินเผา
11.14 เครื่องสังคโลก
1.15 เครื่องเบญจรงค์

หน้า
179
180
182
184
196
198
199
199
206
207
208
209
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
227
228
229
230
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สารบัญภาพ (ต่อ)
_______________________________________________________
ภาพที่
11.16 เครื่องลายคราม
11.17 โอ่งมังกรราชบุรี
11.18 ตุ๊กตาชาววัง

หน้า
231
232
233
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แผนบริหารการสอนประจำวิชา
_______________________________________________________
รายวิชา วัสดุในงานออกแบบ
รหัสวิชา CPD1123
(Materials in Design)
จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
เวลาเรียน 15 สัปดาห์ (60 ชั่วโมง / ภาคเรียน)
คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ เทคนิค วิธีการผลิตเบื้องต้น และการวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ ฝึกปฏิบัติและเลือกใช้วัสดุอื่นๆ ร่วมกับวัสดุ
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวั สดุประเภทต่างๆ และเทคนิควิธี
การผลิตเบื้องต้น
2. เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ และเลื อ กใช้ ป ระเภทวั ส ดุ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
งานออกแบบ
3. เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบโดยคำนึงถึงวัสดุเป็นสำคัญ
เนื้อหาและเวลาที่ใช้สอน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ
1.1 ความหมายและความสำคัญของวัสดุ
1.2 ประเภทของวัสดุแบ่งตามคุณสมบัติโดยทั่วไป
1.3 คุณสมบัติของวัสดุ
1.4 การทดสอบวัสดุ
1.5 แนวโน้มของการใช้วัสดุ และการเลือกใช้วัสดุ
1.6 ความต้องการวัสดุในอนาคต
บทที่ 2 โลหะ
2.1 ความหมายและประเภทของโลหะ

4 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง
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2.2 เหล็ก
2.3 ทองเหลือง
2.4 ทองแดง
2.5 ทอง และเงิน
2.6 อะลูมิเนียม
บทที่ 3 ไม้
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้และป่าไม้ในประเทศไทย
3.2 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของต้นไม้
3.3 ประเภทและชนิดของไม้
3.4 ไม้ต่างประเทศที่ใช้ในประเทศไทย
3.5 การแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้
3.6 การเลือกใช้ไม้และขนาดของไม้

4 ชั่วโมง

บทที่ 4 ไม้ไผ่และหวาย
4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย
4.2 ประโยชน์ของไม้ไผ่และหวาย
4.3 ชนิดของไม้ไผ่และหวาย
4.4 การเตรียมไม้ไผ่และหวายเพื่อใช้งาน

4 ชั่วโมง

บทที่ 5 เส้นใยพืช
5.1 ใบลาน
5.2 กก ไหล และ กระจูด
5.3 ผักตบชวา
5.4 หญ้าแฝก
5.5 ย่านลิเภา และป่านศรนารายณ์
5.6 ปอสา

8 ชั่วโมง

บทที่ 6 ผ้า
6.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้า
6.2 วัตถุดิบในการผลิตผ้า

4 ชั่วโมง
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6.3 ผ้าทอ
6.4 ผ้าถัก
6.5 ผ้าไม่ถักทอ
บทที่ 7 ปูน
7.1 ความหมายและประเภทของปูน
7.2 ปูนซีเมนต์
7.3 ปูนปลาสเตอร์
7.4 ปูนตำ

4 ชั่วโมง

บทที่ 8 พลาสติก
8.1 ประวัติและความเป็นมาของพลาสติก
8.2เทอร์โมพลาสติก
8.3 เทอร์โมเซตติง
8.4 กรรมวิธีและการขึ้นรูปพลาสติก
8.5 กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก

4 ชั่วโมง

บทที่ 9 หลักการออกแบบโดยคำนึงถึงวัสดุ
8 ชั่วโมง
9.1 แนวทางในการออกแบบโดยอิงวัสดุและเทคนิค
9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ รูปทรง และแรงกระทำ
9.3 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ
9.4 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ
9.5 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
บทที่ 10 เทคนิคในงานหัตถกรรม
10.1 งานโลหะ
10.2 งานไม้
10.3 งานจักสาน
10.4 งานถักทอ
10.5 งานปั้น

12 ชั่วโมง
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หน่วยที่ 11 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม
11.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ
11.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้
11.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน
11.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ
11.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น

4 ชั่วโมง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้งคำถาม เพื่อนำสู่การบรรยาย มีการ
ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. วิธีสอนแบบสาธิต ผู้สอนแสดงหรือกระทำให้ผู้เรียนในชั้นดูเป็นขั้นๆ ตามลำดับ มีการ
อธิบายประกอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงต่อไป
3. วิธีสอนแบบปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ทดลองในปัญหาเดียวกันหรือต่างกันแล้วนำ
ผลการทดลองเสนอต่อชั้นเรียน
4. ทัศนศึกษาโดยกำหนดประเด็นคำถามที่จะต้องหาคำตอบ
5. วิธีสอนแบบโครงการ ให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล วางโครงการแล้วดำเนินงาน
ให้สำเร็จตามโครงการนั้น โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้สอน
สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สื่ออิเลคโทรนิค
3. ตัวอย่างวัสดุ ผลิตภัณฑ์
4. สื่อวิดิทัศน์การแปรรูปวัสดุประเภทต่างๆ
5. ใบงาน
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล
คะแนนระหว่างภาครวม
1. สังเกตความสนใจ การตอบคําถามและอภิปราย
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท
3. ตรวจผลงานการทำโครงงาน
4. ผลงานการออกแบบ และการนำเสนอ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ร้อยละ 30
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การประเมินผล
อักษร
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

ผลการศึกษา
ดียอดเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลางค่อนข้างดี
ปานกลาง
ปานกลางค่อนข้าง
อ่อน
ค่อนข้างอ่อน
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ช่วงคะแนน
86-100
82-85
78-81
74-77
70-73
66-69
62-65
58-61

ค่าระดับคะแนน
4
3.75
3.5
3
2.75
2.5
2
1.75

54-57
50-53
46-49
0-45

1.5
1
0.75
0

แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
1.1 ความหมายและความสาคัญของวัสดุ
1.2 ประเภทของวัสดุแบ่งตามคุณสมบัติโดยทั่วไป
1.3 คุณสมบัติของวัสดุ
1.4 การทดสอบวัสดุ
1.5 แนวโน้มของการใช้วัสดุ และการเลือกใช้วัสดุ
1.6 ความต้องการวัสดุในอนาคต
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายและความสาคัญของวัสดุในงานออกแบบได้
2. จาแนกประเภทของวัสดุได้
3. อธิบายคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดได้ถูกต้อง
4. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้วัสดุได้
5. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุเพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย
1.1.1 อธิ บ ายแผนบริ ห ารการสอนในรายวิ ช าวั ส ดุ แ ละเทคนิ ค ในงาน
ออกแบบ
1.1.2 บรรยายเนื้อหาบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนสัง เกต แล้วตั้ง คาถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องความหมาย ความสาคัญ และประเภทของวัสดุในงานออกแบบ โดยการใช้สื่อการสอน
ประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย ทบทวนความรู้เรื่องแนวโน้มการใช้วัสดุ และความต้องการ
วัสดุในอนาคต ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้วยคาถาม
2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่างๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
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บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ
_______________________________________________________
ในการนาวัสดุต่างๆ มาใช้กับงานออกแบบนั้นมีวัสดุให้เลือกใช้มากมายหลายชนิด ซึ่งขึ้นอยู่
กับการเลือกใช้ที่ถูกต้อง และความเหมาะสม การนาวัสดุมาแปรรูป หรือใช้สร้างชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ต่างๆ นั้น จาเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ และจุดอ่อนต่างๆ ของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อที่จะได้เลือกใช้
ชนิด และวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้แล้วเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือก
เครื่องมือที่จะใช้สร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อสามารถเลือกวิธีการยึดต่อประสาน
การตกแต่งผิวได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง จะทาให้ชิ้นงานมีความสวยงาม อีกทั้ง ยังเป็นการกาหนดราคา
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ดังนั้นนักออกแบบจึงควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด ขนาด
รูปร่าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต รวมทั้งความยากง่ายในการนามาใช้ มีปริมาณมากน้อยเพียงใด
ซึ่งจะทาให้สามารถกาหนดวัสดุได้ถูกต้องตามความต้องการ
1.1 ความหมายและความสาคัญของวัสดุในงานออกแบบ
วั ส ดุ (Materials) หมายถึ ง สิ่ ง ของหรื อ วั ต ถุ ที่ น ามาใช้ ป ระกอบกั น เป็ น ชิ้ น งานตามการ
ออกแบบ มี ตั ว ตน สามารถสั ม ผั ส ได้ และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ทางฟิ สิ ก ส์ ทางเคมี ไฟฟ้ า หรื อ
คุณสมบัติเชิงกลแตกต่างกัน
วัสดุในความหมายของวัสดุศาสตร์ มีทั้งที่ได้มาจากธรรมชาติโดยตรงและโดยอ้อม โดยตรง
หมายถึง วัสดุที่สามารถนามาสู่การใช้งานได้ทันที เช่น ดิน หิน กรวด ทราย แร่ธาตุต่างๆ หนังสัตว์
เส้นใย ยางพารา เป็นต้น ทางอ้อม หมายถึง วัสดุประเภทสังเคราะห์ หรือวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวัสดุ
ที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมาก่อน เช่น แก้ว พลาสติก ปูนซีเมนต์ โฟม และเส้นใย
สังเคราะห์ เป็นต้น
มนุ ษ ย์ เ รามี ค วามสั ม พั น ธ์ ได้ สั ม ผั ส กั บ วั ส ดุ ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต บางวั ส ดุ เช่ น แก้ ว หิ น เหล็ ก
ทองแดง อิ ฐ ดิ น และไม้ ล้ ว นมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ยื นยั นความเกี่ย วข้ อ งกั บ มนุษ ย์ มานานนับหมื่นปี
เรียกว่าวัสดุเป็นของคู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า การขนส่ง การสื่อสาร การเดินทาง
และผลิตภัณฑ์ใช้งานอื่นๆ การนาวัสดุ วัสดุมาใช้งานในสมัยก่อน จะมีขอบเขตจากัด ขึ้นอยู่กับชนิด
ของวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน หนังสัตว์ เป็นส่วนใหญ่ เมื่อกาลเวลาผ่านไปมนุษย์สามารถ
พัฒนาตนเองได้ในหลายด้าน สามารถค้นพบวิธีการสาหรับผลิตหรือปรับปรุง เพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ๆ
ที่มีคุณสมบัติ รูปร่าง ลักษณะผิดไปจากวัสดุธรรมชาติ ทาให้ปัจจุบันปรากฏมีวัสดุชนิด และประเภท
ต่างๆ เป็นจานวนมากเพื่อตอบสนองการใช้งานตามต้องการ กรรมวิธีในการแปรรูปวัสดุ มีหลากหลาย
วิ ธี เป็ น ผลท าให้ มี ค วามสะดวกสบาย ประหยั ด ปลอดภั ย ในกระบวนการสร้ า งงาน และยั ง มี
ส่วนสาคัญใช้ทาเป็น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่ง ปลูกสร้างหรือชิ้นงานต่างๆ ที่มีคุณสมบั ติ
ตอบสนองการใช้งานได้ดีขึ้น มีความคงสภาพ น้าหนักเบา มีศักยภาพทางการเป็นสื่อหรือฉนวนไฟฟ้า
ความร้ อ นได้ ดี และการพั ฒ นาด้ า นวั ส ดุ อี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ ความพยายามที่ จ ะน าวั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
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กลั บ มาใช้ ใ หม่ ทั้ ง ในรู ป แบบการสั ง เคราะห์ แ ปรรู ป ใหม่ (Recycle) และการใช้ ซ้ า (Reused)
กาลัง ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง หรือที่ในปัจจุบันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการแปรรูปใหม่กับ
การใช้ซ้าที่เรียกว่า Upcycling (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543)
1.2 ประเภทของวัสดุแบ่งตามคุณสมบัติโดยทั่วไป
ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าความรู้ด้านวัสดุในปัจจุบัน ได้ก้าวหน้าและมีพัฒนาการโดยต่อเนื่อง
ก่อให้เกิดชนิดละประเภทของวัสดุที่มีความเหมาะสมกับงานสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สื่อสาร
การขนส่ง การก่อสร้าง หรือการออกแบบ ความสาเร็จหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องวัสดุสามารถ
ยืนยันได้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น อาคารสูง รถยนต์มีน้าหนักน้อยลง รถบรรทุกสามารถรับน้าหนัก
บรรทุกได้มากขึ้น เครื่องบินสามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียง สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการพัฒนา
และเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ มาช่วยในการออกแบบทั้งสิ้น
1.2.1 ประเภทของวัสดุแบ่งตามสมบัติโดยทั่วๆ ไป อาจแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1.2.1.1 วัสดุกลุ่มโลหะ (Mertallic Materials) เป็นอนินทรียสารที่ได้มาจากแร่ธาตุ
ประกอบด้วยธาตุโลหะหนึ่งอย่าง หรือมากกว่าผสมเข้าด้วยกัน ทาให้โลหะมีคุณสมบัติเป็นตัว น า
ความร้อน และไฟฟ้าได้ดี เมื่อขัดผิวให้เป็นมันจะสะท้อนแสงได้เพราะอิเล็กตรอนภายในโครงสร้างของ
โลหะสามารถเคลื่อนที่ได้ สามารถนาเอาพลังงานความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิต่ากว่าได้ และเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ก็จะนาเอาประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการ
สะท้อนแสงได้ของโลหะเกิดเนื่องจากอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกับการสั่นสะเทือนของคลื่นแสง
(กวี หวังนิเวศน์กุล, 2548) โลหะสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
1) โลหะเหล็ก (Ferrous Metal) สามารถตอบสนองคุณสมบัติด้านแม่เหล็ก
คือ เป็นโลหะที่แม่เหล็กดูด มีหลายชนิด เช่น เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า เป็นต้น
2) โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal) ไม่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
โลหะในกลุ่มนี้มีเป็นจานวนมาก เช่น ทอง เงิน ทองแดง อะลูมีเนียม ฯลฯ และรวมถึงโลหะผสม เช่น
บรอนซ์ และทองเหลือง เป็นต้น
1.2.1.2 วัสดุกลุ่มอโลหะ (Non Mertallic Materials) วัสดุกลุ่มนี้สามารถแยกย่อย
ได้ดังนี้
1) อินทรีย์สาร (Organic) เป็นวัสดุที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ เส้นใยพืช
หนังสัตว์ ขนสัตว์ ยาง เป็นต้น
2) อนิ น ทรี ย์ ส าร (Inorganic) เป็ น วั ส ดุ ที่ ไ ด้ ม าจากธรรมชาติ แ ต่ เ ป็ น
สิ่งไม่มีชีวิต เป็นจาพวกแร่ธาตุ เช่น ดิน หิน กรวด ทราย และอัญมณีต่างๆ เป็นต้น
1.2.1.3 วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Materials) เป็นวัสดุที่ต้องผ่านกระบวนการ
ทางด้านอุตสาหกรรม และเคมี เกิดจากการผสมตัวของวัสดุ ธาตุ และมีเคมีภัณฑ์อื่นๆ แบ่งย่อยได้ 2
ชนิด คือ
1) วัสดุอินทรีย์สารสัง เคราะห์ เช่น กระดาษ ฟองน้า หนัง เทียม เส้นใย
สังเคราะห์ พลาสติก ยางเทียม เป็นต้น
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2) วัสดุอนินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต แก้ว เซรามิก อิฐ
เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทของวัสดุตามกลุ่มวัสดุศาสตร์ โดยแบ่งวัสดุตามลักษณะ
โครงสร้าง รูปลักษณะ คุณสมบัติ และการใช้งานได้ 6 ประเภท ดังนี้ วัสดุโลหะ วัสดุโพลิเมอร์ วัสดุ
เซรามิก วัสดุผสม วัสดุสิ่งทอ และวัสดุอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยัง สามารถแบ่ง ตามคุณ สมบั ติ ใ นการ
ตอบสนองการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม Machanical เป็นวัสดุสารที่มี
คุณสมบัติตอบสนองต่อแรงทางกลได้ เช่น การทนต่อแรงกด แรงอัด ทนต่อความล้า ความยืดหยุ่น
เช่นวัสดุโลหะ พลาสติก เป็นต้น กลุ่ม Electrical เป็นวัสดุสารที่มีคุณสมบัติด้านการกาเนิดพลังงาน
ไฟฟ้า ความเป็นสื่ อ เป็นตัวนา หรือวงจรไฟฟ้า เช่น คอนเดนเซอร์ ทรานซิสเตอร์ ไอซี เป็นต้ น
กลุ่ม Thermal เป็นวัสดุสารที่ให้การตอบสนองด้านความร้อน เช่น ขดลวด เทอร์โมสตัส สารกึ่งตัวนา
เป็นต้น กลุ่ม Magnetic เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านกาเนิดแหล่งแม่เหล็ก หรือมีพลังดึงดูดทางแม่เหล็ก
เช่น แม่เหล็กถาวร แม่เหล็กชั่วคราว กลุ่ม Optical เป็นวัสดุกลุ่มที่ให้การตอบสนองทางด้านการ
กาเนิดแสง การหักเห หรือการสะท้อนแสง เช่น กระจก เลนซ์เ ว้า เลนซ์นูน และกลุ่ม Deteriorative
เป็นกลุ่มวัสดุสารที่คุณสมบัติพิเศษที่สามารถตอบสนองทางเคมีของสาร หรือวัตถุต่างๆ เช่น เมื่อหยด
สารเคมีลงไปแล้ว จะเกิ ดความเป็นกรด หรือด่าง หรือมีปฏิกิริยาทางเคมีเ กิด ขึ้น เช่น ปูนซีเมนต์
(ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543)
ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุโลหะ และอโลหะ
วัสดุโลหะ
วัสดุอโลหะ
1. นาความร้อน นาไฟฟ้าได้ดี
1. นาความร้อนและไฟฟ้าไม่ดี
2. เคาะมีเสียงกังวาน
2. เสียงเคาะไม่กังวาน
3. เนื้อเป็นมันวาว
3. เนื้อหยาบไม่เป็นมัน
4. มีจุดหลอมเหลวสูง
4. แข็งแต่เปราะ
5. จุดหลอมเหลวและจุดแข็งตัวแน่นอน
5. เสื่อมสภาพยุบสลายง่าย
6. มีความหนาแน่นสูง
6. ความหนาแน่นต่า
7. ที่อุณหภูมิและความดันปกติจะเป็นของแข็งทึบแสง 7. รวมตัวกับวัสดุอื่นได้ยาก
8. ตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ง่าย
8. ติดไฟง่าย
9. มีความเหนียวและแข็งแรง
10. คงทน ผุสลายยาก
11. รังสีเอกซเรย์ผ่านได้ยาก
12. ขึ้นรูปงานโดยการหล่อได้ง่าย
ที่มา : (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543 : 4)
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รูปที่ 1.1 แสดงการจาแนกประเภทของวัสดุ
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1.3 คุณสมบัติของวัสดุ
ในการจัดกลุ่มวัสดุที่มีอยู่มากมายหลายชนิดนั้น วัสดุถูกแบ่งออกเป็นโลหะและอโลหะ ซึ่งใน
การเลือกใช้วัสดุนั้น ขั้นแรกต้องคานึงถึงสมบัติต่างๆ และรู้ค่าสมบัติจาเพาะต่างๆ ของวัสดุนั้น ในการ
ที่จะเลือกใช้งานระหว่างโลหะและอโลหะ ควรเลือกใช้งานโดยการคัดเลือกสมบัติที่ต้องการ สามารถ
แบ่งตามลักษณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
1.3.1 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Property) ประกอบด้วย
เป็นคุณสมบัติของวัสดุเมื่อมีแรง ภายนอกมากระทา ข้อมูลที่บ่งบอกถึง คุณ สมบัติ
เหล่านี้จะได้มาจากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม คุณสมบัติดังกล่าว
นี้ ได้แก่ ความเค้นแรงดึง ความเค้นแรงอัด ความเค้นแรงเฉือน ความแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียด เป็นต้น
แรงจากภายนอกมากระท าต่ อวั สดุ ท าให้เกิ ด แรงต้ านทานจากภายใน (Internal
Forces) และการเปลี่ ย นรู ป (Deformation) ขึ้ น ในเนื้ อ วั ส ดุ แรงต้ า นภายในที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ เ รี ย กว่ า
ความเค้น (Stress) และการเปลี่ยนรูปของวัสดุเนื่องจากแรงภายนอกที่มากระทา เรียกว่า ความเครียด
(Strain)
1.3.1.1 ความเครี ย ด (Strain) เป็ น ตั ว บ่ ง ถึ ง ลั ก ษณะและปริ ม าณการ
เปลี่ยนรูปของวัสดุไปจากเดิมเมื่อแรงภายนอกมากระทา มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ
1) Linear Strain เป็ น สั ด ส่ ว นของความยาวของวั ส ดุ ที่ เ ปลี่ ย นไปต่ อ
ความยาวเดิม ความยาวที่ เปลี่ยนไปนี้อาจยืดออกหรือหดลง ขึ้นอยู่กับแรงภายนอกที่มากระทาว่า
เป็นแรงดึง หรือ แรงอัด

รูปที่ 1.2 แสดงการทดสอบแรงดึง

รูปที่ 1.3 แสดงการทดสอบแรงอัด
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2) Shear Strain การที่ แ รงภายนอกมากระท าให้ วั ส ดุ เ ปลี่ ย นรู ป ไปนั้ น
ไม่เพียงแต่ทาให้ความยาวเชิงเส้นเปลี่ยนไปเท่านั้น แต่มันอาจทาให้มุมระหว่างด้านซึ่ง เป็นเส้น ตรง
2 ด้านใดๆ ของแท่งวัสดุเปลี่ยนไปได้อีกด้วย กรณีเช่นนี้เกิดจากแรงภายนอกเป็นแรงเฉือนมุมระหว่าง
2 ด้าน ของวัตถุที่เปลี่ยนไปจากมุมฉาก

รูปที่ 1.4 แสดงการตัดเฉือน
1.3.1.2 ความเค้ น (Stress) เมื่ อ วั ต ถุ ถู ก แรงภายนอกมากระท า จะเกิ ด
แรงต้านขึ้นภายในเนื้อ วัตถุในปริม าณที่เท่ากับแรงภายนอกที่มากระทาเพื่อให้สมดุลกัน แรงต้าน
ภายในเนื้อวัตถุที่มีต่อแรง ภายนอกที่ มากระทาต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่นี้เรียกว่า ความเค้น โดยทั่วไป
ความเค้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของแรงที่มากระทา คือ
1) ความเค้นแรงดึง (Tensile Stress) คือ ความเค้นที่กระทาตั้งฉาก กับ
พื้นที่ ภาคตัดขวางในทิศทางที่พยายามดึงให้เนื้อวัสดุแยกขาดจากกัน

รูปที่ 1.5 แสดงการดึง
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2) ความเค้นแรงอัด (Compressive Stress) คือ ความเค้นที่กระทาตั้ง ฉาก
กับพื้นที่ภาคตัดขวางในทิศทางที่จะพยายามบีบอัดให้วัสดุมีขนาดเล็กลง

รูปที่ 1.6 แสดงการอัด
3) ความเค้นแรงเฉือน (Shear Stress) คือ ความเค้นที่กระทาในทิศ ทาง
ที่ขนานกับพื้นที่ภาคตัดขวางเพื่อให้เนื้อวัสดุเคลื่อนผ่าน

รูปที่ 1.7 แสดงการเฉือน
1.3.1.3 ความแข็ ง (Hardness) ตั ว อย่ า งเช่ น ในการตะไบชิ้ น งานมี เศษ
จากชิ้นงานออกได้ง่าย แสดงว่าชิ้นงานมีความแข็ง น้อย แต่ถ้าตะไบชิ้นงานมีเศษจากชิ้นงานออก
ได้ยาก แสดงว่าชิ้นงานมีความแข็งมาก
1.3.1.4 ความเปราะ (Brittleness) จะเห็นได้จากวัสดุที่แตกหักกระจาย
จากแรงตี แรงกระแทก และแรงดัด ความเปราะเป็นคุณสมบัติที่เลวของวัสดุ
1.3.1.5 การยืดตัว (Ductility) ของวัสดุอ่อน เช่น ตะกั่ว ทองแดง สามารถ
ตี รีด ดัด ขึ้นรูปเป็นอย่างอื่นได้โดยไม่มีรอยฉีกขาด
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1.3.1.6 ความเหนียว (Toughness) คือ วัสดุที่แข็ง และยืดตัวได้โ ดยตรง
ทนแรงดึง แรงดัด ได้มากโยที่วัสดุไม่หัก
1.3.1.7 ความยื ด หยุ่ น (Elasticity) สปริ ง จะมี ค วามยื ด หยุ่ น ภายใต้ แ รง
ที่กระทาให้เปลี่ยนรูป แต่หลังจากการลดแรงออกหมด สปริงจะกลับคืนสภาพเดิม
1.3.2 คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ
1.3.2.1 มี ค วามคงทนต่ อ การกั ด กร่ อน หมายถึ ง การที่ มี ค วามต้ า นทาน
ต่อการแตก หรือแยกตัวของผิวจากปฏิกิริยาเคมี จากลม น้า กรด หรือสารเคมี
1.3.2.2 ความคงทนต่อความร้อน หมายถึง ทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูง
1.3.2.3 สามารถประสม (เจือ) ร่วมกันได้
1.3.2.4 มีความเป็นพิษน้อย
1.3.2.5 ต้านทานต่อแบคทีเรียได้
1.3.3 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุ
คุ ณ สมบั ติ ท างฟิ สิ ก ส์ ที่ ส าคั ญ ของวั ส ดุ ได้ แ ก่ ความสามารถในการน า
ความร้ อ น การแผ่ ค วามร้ อ น และกระแสไฟฟ้ า การยื ด ตั ว ตามความร้ อ น ความหนาแน่ น
จุดหลอมเหลว จุดเริ่มแข็ง จุดเดือด จุดกลั่นตัว เป็นต้น
1.3.4 คุณสมบัติทางเทคโนโลยีของวัสดุ
แบ่งตามลักษณะของวัสดุที่นามาทาการขึ้นรูปได้ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งแบ่งได้
ดังนี้
1.3.4.1 วัสดุที่สามารถทุบขึ้นรูป ได้แก่ เหล็กกล้าเกือบทุกชนิด ทองแดง
อะลูมิเนียม และโลหะเบา จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เหล็กกล้าหล่อ และเหล็กหล่อพิเศษบางประเภท
สามารถทุบขึ้นรูปได้ในขนาดและขอบเขตจากัด อุณหภูมิยิ่ง สูง ขึ้นยิ่งทาให้การทุบขึ้นรูปของโลหะ
ทาได้ง่าย และสะดวกขึ้น เหล็กหล่อไม่สามารถนามาทุบขึ้นรูปได้เพราะเมื่อเผาให้ร้อนก็ไ ม่อ่ อนตัว
เนื่องจากเหล็กหล่อมีคาร์บอนอยู่มาก ซึ่งถ้าจานวนคาร์บอนในเหล็กมีมากเท่าใดก็ยิ่งทาให้ก ารทุบ
ขึ้นรูปยากขึ้น การทุบขึ้นรูป โลหะทุกชนิดสามารถทุบขึ้นรูปได้ทั้ง ในขณะเย็นหรือร้อน โดยต้องมี
อุณหภูมิต่ากว่าจุดหลอมเหลว
1.3.4.2 วัสดุที่สามารถอัด หรือรีดขึ้นรูป โดยไม่ต้องเผาให้ร้อน เป็นลักษณะ
พิเศษสาหรับโลหะที่มีความหนาไม่มากนัก ที่สามารถดัด รีด ดึง ดัดโค้ ง ขึ้นรูปโดยโลหะไม่หัก เช่น
เหล็กเส้นแบน ทองแดง
1.3.4.3 วัสดุที่สามารถ เจาะ กลึง ไส เลื่อยได้ เช่น ไม้ประเภทต่างๆ
1.3.4.4 วัสดุที่สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ โดยการเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมก๊าซ
เป็นต้น (มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และสาลี แสงห้าว, 2545)
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การหล่อ

การตัด

การดัด

การรีด

การกลึง

การทุบ

การดึง

การกัด

การเชื่อมประสาน

รูปที่ 1.8 แสดงตัวอย่างคุณสมบัติทางเทคโนโลยีของวัสดุที่นามาขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ
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1.4 การทดสอบวัสดุ
ในการทดสอบวัสดุเพื่อต้องการที่จะทราบถึงคุณสมบัติ สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ
ได้แก่
1.4.1 การทดสอบวัสดุโดยการทาลายวัสดุ (Destructive Testing) เป็นการทดสอบที่เมื่อนา
วัสดุมาทาการทดสอบกับเครื่องทดสอบต่างๆ แล้ว วัสดุนั้นจะเกิดรอยตาหนิ หรือวัสดุนั้นจะเกิดการ
เสียหาย ไม่สามารถนากลับมาใช้งานได้อีก การทดสอบมีหลายวิธีดังนี้
1.4.1.1 การทดสอบแรงดึ ง (Tensile Test) โดยชิ้ น งานที่ จ ะท าการทดสอบ
ตามมาตรฐานปกติจะมี 2 ชนิด คือ ชนิดกลม และชนิดแบน โดยชิ้นงานจะถูกดึงออกไปจนแรงสุดท้าย
ที่วัสดุขาดออกจากกัน
1.4.1.2 การทดสอบความแข็งด้วยการขูดขีด (Scratch Hardness Test) ความแข็ง
คือความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อการขูดขีด ค่าความแข็งแบบนี้ คือ อันดับค่าความแข็ง
ของโมห์ (Moh’s hardness scale) ซึ่งได้จัดเรียงอันดับความแข็งของแร่ไว้ 10 ชนิด เรียงจากแร่ที่มี
ความแข็ง น้อยไปหาแร่ที่มีความแข็งมาก โดยตัวเลขน้อยจะมีความแข็ง น้ อย และตัวเลขมากจะมี
ความแข็งมากตามตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 แสดงอันดับความแข็งแรงของแร่ 10 ชนิด
ลาดับที่
1

ชื่อแร่
ทัลค์ (Talc)

2

ยิปซัม (Gypsum)

3

แคลไซต์ (Calcite)

4

ฟลูออไรต์ (Fluorite)

5

อะพาไทต์ (Apatite)

6

เฟลด์สปาร์ (Feldspar)

7

ควอตซ์ (Quartz)

8

โตปาซ (Topaz)

9

พลอย หรือคอรันดัม (Ruby or Corundum)

10

เพชร (Diamond)

ที่มา : (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553 : 124)
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1.4.1.3 การทดสอบการรับแรงกระแทก (Impact Test) ความเหนียวของวัสดุ คือ
ความไม่เปราะแตกหักง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทกจานวนเล็กน้อย วัสดุที่มีความเหนียวมาก จะต้องใช้
พลังงานในการกระแทกจานวนมาก วัสดุนั้นจึงจะแตกหักได้
1.4.1.4 การทดสอบประกายไฟ (Spark Test) เป็นการทดสอบเหล็กกล้ าว่ า เป็ น
เหล็กกล้าชนิดใด ซึ่งมีความเหมาะสม ง่าย และสะดวกต่อการทดสอบ โดยการนาชิ้นงานทดสอบ
ไปเจียระไนกับหินเจียระไน ให้กัดเพียงเบาๆ และสังเกตประกายไฟที่ได้ แล้วนาลักษณะประกายไฟ
ที่ได้ไปเทียบกับตาราง ก็จะทราบถึงชนิดของเหล็กกล้า (มานพ ตันตระบัณฑิตย์, 2554)

ก

ข

ค

ง

ก. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้า
ข. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้าอบชุบ
ค. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้าชุบแข็ง
ง. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้าผสมทาเครื่องมือชุบแข็งด้วยน้า
จ. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้าผสมทาเครื่องมือชุบแข็งด้วยน้ามัน
รูปที่ 1.9 การทดสอบประกายไฟเพื่อหาชนิดของเหล็กกล้า
ที่มา : (มานพ ตันตระบัณฑิตย์, 2554)

จ
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1.4.1.5 การทดสอบทางโลหะวิ ท ยา (Metallurgy Test) เป็ น การตรวจสอบ
โครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ โดยการตัดชิ้นงานที่จะทาการทดสอบให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนาไป
ทาการขัดด้วยเครื่องขัดพิเศษ หรือขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ และขัดจนผิวเป็นมันเงาสะท้อน
เหมือนกับกระจกเงา โดยปราศจากรอยขีดข่วน แล้วจึง นาไปขัดผิวด้วยน้ายาเคมี แล้วล้างด้วยน้า
ให้สะอาด เช็ดให้แห้ง จากนั้นนาไปตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกาลัง
ขยายสูง จะทาให้เห็นโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ จะทราบได้ว่าโลหะนั้นเป็นโลหะประเภทใด
ชนิดใด และมีแร่ธาตุอะไรผสมอยู่บ้าง
1.4.2 การทดสอบวัสดุโดยการไม่ทาลายวัสดุ เป็นการนาวัสดุหรือชิ้นงานที่ต้องการทราบ
สมบั ติ ต่ า งๆ มาท าการทดสอบหรื อ ตรวจสอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทดสอบชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง หลั ง จาก
การตรวจสอบแล้ ว ชิ้ น งานนั้ น จะสามารถน ากลั บ ไปใช้ ง านได้ โดยผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการทดสอบ
จะไม่ปรากฏให้เห็นบนชิ้นงาน
การทดสอบวัสดุโดยการไม่ทาลายวัสดุ ได้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการใช้ประสาท
สัมผัสของร่างกาย เช่น การใช้ตาดู หูฟัง มือคลา และต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาโดยการนา
เครื่องมือตรวจสอบเข้ามาช่วย จึงทาให้ทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุได้ลึกยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่
1.4.2.1 การทดสอบความแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Hardness Test)
เป็นการทดสอบรอยร้าวของวัสดุ เช่น ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้ามัน แกนเพลา หรือความหนาของคอนกรีต
ท่อโลหะ โดยคลื่นความถี่สูงที่ใช้เป็นคลื่นสั้น มีความถี่อยู่ในช่วง 0.1-15 MHz และ อาจขึ้นสูงถึง 50
MHz
ในการทดสอบ วงจรกาเนิดคลื่นความถี่จะถูกส่งไปยัง อุปกรณ์เปลี่ยนคลื่นความถี่
ไฟฟ้าเป็นคลื่นความถี่เสียง โดยผ่านสวิตซ์ที่ถูกควบคุมด้วยวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ เมื่อคลื่นเสียง
ไปกระทบกับวัตถุที่ต้องการตรวจจับก็จะสะท้อนกลับเข้ามายังอุปกรณ์เปลี่ยนคลื่นเสียง
เป็น
คลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า ในขณะเดียวกันกับที่สวิตซ์จะต่อสัญญาณไฟฟ้าเหล่านั้นเข้ากับอุปกรณ์ขยาย
สัญญาณ แล้วทาการแยกแยะว่าให้ทางานหรือไม่ทางาน และทาการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการส่ง
และรับสัญญาณ เพื่อเปลี่ยนหรือหาระยะระหว่างที่ใช้ในการตรวจสอบ และแสดงผลที่จอมอนิเตอร์
1.4.2.2 การทดสอบความแข็ง ด้วยตุ้มตกกระทบแล้ว สะท้อนกลับ การทดสอบนี้
จะได้ ค่ า ความแข็ ง ของโลหะแบบชอร์ (Shore scleroscope hardness number) ซึ่ ง เป็ น การวัด
ค่าความแข็งโดยการสะท้อนกลับของหัวเพชรขนาดเล็กๆ ที่เปรียบเสมือนกับหัวค้อน โดยการปล่อย
หัวเพชรให้ตกลงมากระทบกับชิ้นงานที่ทาการทดสอบจากความสูงที่ยึดไว้ เพื่อให้ไ ด้ผลลัพธ์ที่ดีให้
ขัดผิวของชิ้นงานทดสอบให้มีความมันวาวสูง การทดสอบแบบนี้ยังเหมาะสมสาหรับชิ้นงานทดสอบ
ที่มีผิวโค้ง และมีขนาดใหญ่
1.4.2.3 การทดสอบด้ ว ยน้ ายาแทรกซึม การทดสอบแบบนี้ จ ะใช้ น้ายาพ่นลงไป
บนชิ้นงานทดสอบ ทาให้สามารถแสดงถึงตาแหน่ง ที่เกิดการบกพร่องบนชิ้นงาน เช่น รอยแตกร้าว
และรูพรุน ในระยะแรกที่ยังไม่มีน้ายา จะใช้ผงชอล์กผสมกับน้ามันแล้วทาลงบนชิ้นงานทดสอบ ซึ่งทา
ให้ทราบถึงจุดบกพร่องของชิ้นงานทดสอบได้
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1.4.2.4 การทดสอบด้ ว ยผงแม่ เ หล็ ก จากหลั ก การที่ เ มื่ อ เกิ ด สนามแม่ เ หล็กแล้ว
โรยผงเหล็กลงไป ผงเหล็กจะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ การทดสอบแบบนี้เราจึงต้องทาให้ชิ้นงาน
ทดสอบมีสภาพเป็นแม่เหล็ก แล้วโรยผงเหล็กลงไปบนผิวของชิ้นงานทดสอบ ถ้าชิ้นงานทดสอบจุดใด
เกิดข้อบกพร่อง เช่น เกิดรอยร้าว หรือเกิดรูภายในชิ้นงานทดสอบตรงจุดนั้นผงแม่เหล็กจะเรียงตัวกัน
อย่างไม่เป็นระเบียบ ทาให้เราสามารถทราบถึงจุดบกพร่องของชิ้นงานทดสอบ
1.5 การเลือกใช้วัสดุ และแนวโน้มของการใช้วัสดุ
1.5.1 การเลือกใช้วัสดุ
ความสาคัญของการเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้วัสดุเป็นส่วนสาคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์
ซึ่ง คือกระบวนการที่แ ปลงความคิด ใหม่ๆ หรือความต้องการของผู้ บริโ ภคให้มีร ายละเอี ย ด และ
คุณลักษณะที่สามารถนาไปผลิตเป็นสินค้าได้ การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทาให้การเลือกใช้วั สดุ
เพื่อผลิตเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จึงต้องปรับให้เหมาะสมทั้งด้านการใช้งานและต้นทุ นของการผลิต
ในสมัยก่อนแหล่งพลังงานสาคัญได้จากความร้อนจากเชื้อเพลิง เช่น ไม้ฟื น ถ่าน วัสดุประเภทโลหะ
จึงถูกนามาใช้ทากาต้มน้า เนื่องจากทนอุณหภูมิได้สูงและนาความร้อนได้ดี ต่อมาเมื่อพลังงานไฟฟ้า
ถูกใช้อย่างแพร่หลายและสามารถแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ง่าย พลังงานไฟฟ้าจึงมีความสาคัญ
อย่างมากทาให้เกิดการพัฒนากาต้มน้าโลหะที่ต้องรับความร้อนโดยตรงจากเปลวไฟจึงถูกแทนที่ ด้วย
กาต้มน้าที่ทาจากพลาสติกที่ไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกบเปลวไฟ แต่ อย่างไรก็ตามยังมีความจาเป็นที่ต้อง
ใช้ขดลวดที่ทาจากโลหะเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนให้แก่น้า ในปัจจุบันกาต้มน้าส่วน
ใหญ่มักทาจากพลาสติก เพราะนอกจากมีต้นทุนในการผลิตที่ต่าแล้ว ยังตอบสนองรสนิยมของผู้ ใช้
ด้านสีและรูปร่างได้อย่างดี ดังนั้นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการพัฒนา และการเลือกใช้วัสดุคือสมรรถนะ
(Performance) ของวัสดุ ขณะที่ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ก็เป็นปัจจัยผลักดันที่สาคัญต่อการ
เปลี่ ย นแปลงวั ส ดุ ที่ ใ ช้ เพื่ อผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์น อกจากนี้ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ยั ง มี สิ่ ง ที่ ต้ องค านึ ง ถึ ง อื่นๆ เช่ น
กฎหมายและข้ อ ก าหนดของประเทศที่ เ ป็ น ฐานการผลิ ต และประเทศที่ จ ะส่ ง สิ น ค้ า ไปจ าหน่ า ย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสวยงาม (Aesthetics) และรสนิยม ตัวอย่าง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ที่ จ ะส่ ง ไปยั ง สหภาพยุ โ รปต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของ RoHS (Restriction of Hazardous
Substances) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ปี2006 แต่ในประเทศอื่นๆ เช่น
สหรัฐ
อมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ก็เริ่มที่จะกาหนดข้อบังคับในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งข้อกาหนดของ RoHS เป็น
การจากัดการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง เครื่องใช้ทุก
ชนิดที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการทางาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็ นต้น นั่นคือชิ้นส่วนทุก
อย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ ไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงสายไฟจะต้อง
ผ่านตามข้อกาหนดดังกล่าวโดยสารที่จากัดปริมาณในปัจจุบัน กาหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้ ตะกั่ว (Pb) ไม่
เกิน 0.1% โดยน้าหนัก ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้าหนัก แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดย
น้าหนัก โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกิน 0.1% โดยน้าหนัก โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB)
ไม่เกิน 0.1% โดยน้าหนัก และโพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1% โดยน้าหนัก
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ในการตัดสินใจในการคัดเลือกวัสดุนั้น เราจะต้องใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยมีกฎ
การเลือกใช้วัสดุดังนี้
1.5.1.1 Formability หมายถึง ความสามารถที่ท าให้วั สดุนั้นเป็นงานส าเร็ จ รู ป
ได้ง่าย
1.5.1.2 Machinability หมายถึ ง ความสามารถที่ ท าให้ วั ส ดุ นั้ น ส าเร็ จ รู ป ได้
โดยอาศัยเครื่องจักรกลได้ง่าย
1.5.1.3 Mechanical Stability หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ท างกลในขณะใช้ ง าน
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
1.5.1.4 Chemical Stability หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ต้ อ งไม่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
1.5.1.5 Electrical Behaviours หมายถึง คุณสมบัติทางไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับงาน
1.5.1.6 Cost หมายถึง ราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด รูปร่าง และขนาดต่างๆ ของวัสดุที่ขายในท้องตลาด
ด้วยว่า หาได้ง่ายหรือไม่ มีปริมาณมากน้อยแค่ไ หน คุณสมบัติ และโครงสร้างของวัสดุแต่ละชนิด
เป็นอย่างไร จึงจะทาให้สามารถเลือกใช้วัสดุได้ถูกต้อง (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549)
1.5.2 แนวโน้มของการใช้วัสดุ
เป็นที่ยอมรับกันว่า วัสดุทั้งในงานอุตสาหกรรม งานวิศวกรรม และงานออกแบบได้เกิดขึ้น
และมีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ความสาเร็จในการปรับปรุงพัฒนาด้านวัสดุเป็นผลมาจาก
ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิ ต
ได้ก่อให้เกิดความแปลกใหม่ในเรื่องของวัสดุทั้งทางด้าน ลักษณะ คุณสมบัติ และค่านิยมในการใช้ง าน
ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มของการใช้วัสดุในอนาคตดังนี้
1.5.2.1 วั ส ดุ โ ลหะ มี ก ารคาดหมายกั น ว่า การผลิ ต วั ส ดุ โลหะพื้ นฐาน เช่ น เหล็ ก
เหล็ ก กล้ า ทองแดง อะลู มิ เ นี ย ม สั ง กะสี และแมกนี เ ซี ย ม จะขึ้ น อยู่ กั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศเป็นสาคัญ ในขณะเดียวกันพวกโลหะผสมที่มีอยู่แล้วจะถูกพัฒนาปรับปรุงด้วยวิทยาการ
และเทคนิคทางเคมี จะก่อให้เกิดวัสดุที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายมากขึ้น เทคนิค
ใน
กระบวนการแปรรูปโลหะก็เช่นกัน ที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การรีดร้อนที่อุณหภูมิคงที่จะมี
ส่วนช่วยยืดอายุความล้าของวัสดุได้ เทคนิคโลหะผงมีความสาคัญยิ่ง ขึ้น มีส่วนช่วยในการปรับแต่ง
คุณสมบัติของวัสดุโลหะผสมได้ต ามความต้องการ โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าวัสดุ โลหะที่ ผ่ า น
กรรมวิธีทาให้แข็งโดยวิธีอื่นๆ กรรมวิธีในกระบวนการโลหะผง ที่ทาให้เกิดภาวะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
ทาให้เนื้อโลหะจับตัวกันเป็นแท่งตามรูปลักษณ์การออกแบบ และเมื่อนามาผ่านกระบวนการรีดร้อน
คงที่อีกครั้ง จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง ตัวอย่างวัสดุเช่น Aluminum Alloys และ Titanium
Alloy เป็นต้น
1.5.2.2 วั ส ดุ โ พลิ เ มอร์ หรื อ พลาสติ ก ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา วั ส ดุ พ ลาสติ ก
ถูกนามาใช้งานอย่างมากและมีอัตราการขยายตัวการใช้มากขึ้นโดยลาดับ ประมาณกันว่าเฉพาะใน
สหรั ฐ อเมริ ก าวั ส ดุ พ ลาสติ ก มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตมากขึ้ น 9 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่ อ ปี โ ดยน้ าหนั ก
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อย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารคาดหมายกั น ว่ า อนาคตของพลาสติ ก จะมี แ นวโน้ ม ของการขยายตั ว ลดลง
เหลือประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยเชื่อว่าน่าจะมีผลมาจากมีการใช้วัสดุในกลุ่มโลหะ แก้ว กระดาษ
ในการบรรจุหีบห่อ และการก่อสร้างมากขึ้น
วัสดุพลาสติกถึงแม้จะมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ แต่การที่ยากต่อการทาลาย และ
ไม่คงทนมากนักในการใช้งาน จึงอาจทาให้มีคู่แข่งขึ้นได้โดยง่าย
1.5.2.3 วั ส ดุ ส ารกึ่ ง ตั ว น า วั ส ดุ อิ เ ลกทรอนิ ก ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมด้ า น
อิเลกทรอนิก และคอมพิวเตอร์ เป็นลักษณะงานที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ไม่เฉพาะที่ปรากฏ
ให้เห็นในประเทศไทยเท่านั้ น แต่เป็นการขยายตัวในลักษณะเดีย วกันทั่วโลก ความสาเร็จของวัสดุ
ในกลุ่ ม นี้ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนคื อ การที่ ส ามารถสร้ า งชิ้ น งานให้ มี ข นาดเล็ ก ลง มี น้ าหนั ก เบา แต่ มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างดี และมีราคาลดลง เป็นต้น
สภาพการณ์ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ไ ด้ว่า ความสาเร็จส่วนหนึ่ง ที่สาคัญนั้นเป็น ผล
มาจากความสาเร็จในการคิดค้น และสามารถสร้างวัสดุในกลุ่มสารกึ่งตัวนา และอิเลกทรอนิก ที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน ภายใต้สภาพของการเจริญเติบโตทั้ง ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เพื่อการผลิตและการแข่งขันกันทางด้านการตลาดบทบาทของวัสดุยิ่งเด่นชัดมากขึ้น
1.6 ความต้องการวัสดุในอนาคต
วัสดุอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวมใน 2 ลักษณะปัญหา คือ
1.6.1 ทาอย่างไร จึงจะมีวัสดุที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ไ ด้ทั้ง รูปร่าง
ลักษณะ และคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
1.6.2 ทาอย่างไร การใช้วัสดุจึง จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา หรือจะป้องกันแก้ไขปัญหาจากการ
ใช้วัสดุได้อย่างไร
การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง วั ส ดุ เ พื่ อ การใช้ ง านในรู ป แบบและคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ เป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทาย
โดยเฉพาะกับนักวัสดุศาสตร์ จนปรากฏมีวัสดุชนิดและประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นวัสดุที่มีความ
ซับซ้อนในการผลิต คงไม่มีวันที่จะเป็นการสิ้นสุดของการพัฒนาทางด้านวัสดุ ไม่ว่าวัสดุนั้นจะมีพื้นฐาน
มาจากธรรมชาติโดยตรง หรือในรูปแบบของวัสดุสังเคราะห์ก็ตาม วัตถุดิบตามธรรมชาติย่อมมีอยู่
อย่างจากัด ยิ่งใช้ยิ่งเหลือน้อย ซึ่งปัญหานี้จะกลายมาเป็นเรื่องสาคัญของโลกในอนาคต ยกตัวอย่าง
เช่น เรื่องเกี่ยวกับพลังงาน กาลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง พลังงานที่นามาใช้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ
เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ก๊าซพวกอินทรีย์สารจากธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่ง สิ่ง เหล่านี้ย่อมหมดไป
หรือไม่ก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาจากการใช้ เป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาและแก้ไขกันต่อไป เป็นความ
จาเป็นที่จะต้องพยายามค้นหาแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานที่มีต้นทุนต่า มีศักยภาพ
ทางการใช้งานได้สูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ
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พลั ง งานจ านวนมากมายมหาศาลจะถู ก ใช้ ใ นด้ า นการขนส่ ง เช่ น เครื่ อ งบิ น รถไฟ เรื อ
เดินทะเล เป็นความจาเป็นที่จะต้องใช้พลังงานแต่ปัญหาน่าคิดคือ ถ้าสามารถลดน้าหนักตัวพาหนะ
ให้ต่าลงได้มากเท่าใดก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งได้มากขึ้น ซึ่งสามารถทาได้โดยการ
พัฒนาวัสดุที่จะใช้ให้มีน้าหนักน้อยลง เช่น การเลือกใช้วัสดุโลหะเบา หรือโลหะผสมในกลุ่มเดียวกัน
ตัวเครื่องยนต์ก็จะมี ความหมายต่อการเกิ ดปัญ หาและการแก้ไ ขปัญ หาได้เ ช่นกัน วัสดุ โครงสร้ า ง
ของเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล จาเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ต้องเป็น วัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิ สู ง
มีความแข็งแรง ทนต่อการเสียดสี ไม่สึกหลอง่าย การเพิ่มอุณหภูมิในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ จะมีผล
ทาให้เชื้อเพลิงที่ใช้มรประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อวัสดุถู กใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาที่ตามมาก็จะ
น้อยลง
วั ส ดุ ช นิ ด ต่ า งๆ ที่ เ ราน ามาใช้ มี ลั ก ษณะเป็ น วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งและหมดสิ้ น ไป ไม่ ส ามารถ
นากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น น้ามัน ถ่านหิน ก๊าซ เมื่อนามาใช้ก็จะเหลือในธรรมชาติน้อยลง วัสดุในกลุ่ม
โพลิเมอร์ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากพืชผลทางการเกษตร หรือจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เมื่อ
ใช้แล้วก็หมดสิ้นไป ต้องหามาทดแทนโดยการขุดเจาะ หรือการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ โดยการแสวงหา
แหล่งทรัพยากรใหม่ๆ ไปโดยลาดับ หรือมิฉะนั้นจาเป็นต้องพัฒนาวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
มาทดแทน คงยังต้องเป็นภาระหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยี รวมถึง
นักออกแบบที่จะต้องร่วมกันแสวงหา หรือค้นคว้า วิจัย เพื่อให้ได้วัสดุใหม่มาทดแทนวัสดุเก่า หรือเพื่อ
ความก้าวหน้าด้านวัสดุต่อไป (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543)
1.7 สรุปท้ายบท
วัสดุ คือสิ่งที่นามาทาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มีทั้งที่ได้มาจากธรรมชาติโดยตรงและโดยอ้อม
โดยตรงหมายถึง วัสดุที่สามารถนามาสู่การใช้งานได้ทันที เช่น ดิน หิน กรวด ทราย แร่ธาตุต่างๆ
หนังสัตว์ เส้นใย ยางพารา เป็นต้น ทางอ้อม หมายถึง วัสดุประเภทสังเคราะห์ หรือวัสดุอุตสาหกรรม
เป็นวัสดุที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมาก่อน เช่น แก้ว พลาสติก ปูนซีเมนต์ โฟม
และเส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของวัสดุได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1.7.1 วัสดุกลุ่มโลหะ (Mertallic Materials) ซึ่งโลหะสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ โลหะเหล็ก
(Ferrous Metal) เช่ น เหล็ ก หล่ อ เหล็ ก เหนี ย ว เหล็ ก กล้ า เป็ น ต้ น และโลหะที่ ไ ม่ ใ ช่ เ หล็ ก (Non
Ferrous Metal) เช่น ทอง เงิน ทองแดง อะลูมีเนียม ฯลฯ และรวมถึงโลหะผสม เช่น บรอนซ์ และ
ทองเหลือง เป็นต้น
1.7.2 วั ส ดุ ก ลุ่ ม อโลหะ (Non Mertallic Materials) วั ส ดุ ก ลุ่ ม นี้ ส ามารถแยกย่ อ ยได้ ดั ง นี้
อินทรีย์สาร (Organic) เป็นวัสดุที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ เส้นใยพืช หนังสัตว์ ขนสัตว์ ยาง เป็นต้น
อนินทรีย์สาร (Inorganic) เป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติแต่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต เป็นจาพวกแร่ธาตุ เช่น
ดิน หิน กรวด ทราย และอัญมณีต่างๆ เป็นต้น วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Materials) เป็นวัสดุที่ต้อง
ผ่านกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม และเคมี เกิดจากการผสมตัวของวัสดุ ธาตุ และมีเคมีภัณฑ์
อื่ น ๆ แบ่ ง ย่ อ ยได้ 2 ชนิ ด คื อ วั ส ดุ อิ น ทรี ย์ ส ารสั ง เคราะห์ เช่ น กระดาษ ฟองน้ า หนั ง เที ย ม
เส้นใยสัง เคราะห์ พลาสติก ยางเทียม เป็นต้น และวัสดุอนินทรีย์สารสัง เคราะห์ เช่น ปูนซีเมนต์
คอนกรีต แก้ว เซรามิก อิฐ
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วั ส ดุ แ ต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะชนิ ด จะมี คุ ณ สมบั ติ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ส าคั ญ
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) คุณสมบัติเชิง กล
(Mechanical Properties) คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี (Chemical Properties) และคุ ณ สมบั ต ทิ า งฟิ สิกส์
(Physic Properties)
1.9 คาถามทบทวน
1. อธิบายความหมายของคาว่า วัสดุ
2. วัสดุแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. คุณสมบัตขิ องวัสดุมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีผลต่อวัสดุอย่างไร
4. อธิบายการทดสอบวัสดุในแต่ละด้าน
5. กฎการเลือกใช้วัสดุประกอบด้วยอะไรบ้าง และเทคโนโลยีส่งผลต่อวัสดุในปัจจุบันอย่างไร
6. วัสดุมีผลต่ออนาคตด้านใดบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 2
โลหะ
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
2.1 ความหมายและประเภทของโลหะ
2.2 เหล็ก
2.3 ทองเหลือง
2.4 ทองแดง
2.5 ทอง และเงิน
2.6 อะลูมิเนียม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายและความสาคัญของโลหะได้ถูกต้อง
2. จาแนกประเภทของโลหะได้ถูกต้อง
3. อธิบายคุณสมบัติของโลหะแต่ละชนิดได้ถูกต้อง
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของโลหะเพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้
5. สามารถนาโลหะมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 2 วัสดุกลุ่มโลหะ
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างวัสดุประเภทโลหะ ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วตั้งคาถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องความหมายและประเภทของโลหะชนิดต่างๆ โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของโลหะ ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้ว ย
คาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากโลหะ
2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างโลหะชนิดต่างๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
โลหะ
3. วิดีทัศน์ เรื่อง กรรมวิธีการผลิตโลหะ
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาโลหะมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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บทที่ 2
โลหะ
_______________________________________________________
โลหะเป็นวัสดุที่สาคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมชนิดต่างๆ เป็นวัสดุที่มีการนามาใช้ผลิตชิ้นงานต่างๆ
อย่างแพร่หลาย โลหะถูกพบโดยทั่วไปในทุกๆ พื้นที่ของโลกในรูปแบบของแร่ธรรมชาติ โลหะคือวัสดุที่
ประกอบมาจากแร่ ธ าตุ โ ลหะที่ มี อิ เ ล็ ก ตรอนอิ ส ระจ านวนมาก ซึ่ ง อิ เ ล็ ก ตรอนเหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
ของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ จึงทาให้โลหะนั้นมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์หลายประการ เช่น
เป็นตัวนาไฟฟ้า หรือความร้อนได้ดี ผิวโลหะสามารถขัดเรียบเป็นมันวาวได้ มีความแข็งแกร่ง ทนทาน
และสามารถน าไปแปรรู ป ได้ ทุ ก รู ป แบบจึ ง เป็ น ความต้ อ งการของภาค อุ ต สาหกรรมหลายด้ า น
อย่างกว้างขวาง แต่โลหะจะได้จากการถลุงจากสินแร่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเท่านั้นซึ่งจะมีการ
จัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบกว่าอโลหะ
2.1 ความหมายและประเภทของโลหะ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาณ โลหะ เป็นคานาม หมายถึง ธาตุที่ถลุงจากแร่แล้ว
เช่น เหล็ก ทองแดง ทองคา ธาตุที่มีสมบัติสาคัญ คือเป็นตัวนาไฟฟ้าและความร้อนได้ดี มี
ขีด
หลอมเหลวสูง ขัดให้เป็นเงาได้ ตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้ เมื่อนามาเคาะมีเสียงดังกังวาน
เมื่ออยู่ในสภาพไอออนจะเป็นไอออนบวก
โลหะนั้นมีคุณสมบัติ และลักษณะพิเศษเฉพาะของโลหะโยตรง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ และเข้าใจ
คุณสมบัติของโลหะ จึงนาเอาโลหะมาทาเป็นเครื่องมือใช้งานเพื่อประโยชน์ในการดารงชีพ และมีการ
พัฒนาขึ้นเป็นลาดับ กล่าวคือแรกเริ่มมนุษย์ได้รู้จักทองแดงจึงนามาสร้างเป็นอาวุธ ทาเครื่องประดับ
ต่อมารู้จักผสมโลหะโดยนาดีบุกและตะกั่วมาผสมกับทองแดงหลอมละลายได้เป็น สาริด ซึ่งมีความ
แข็งแรงมากขึ้น จนกระทั่งมนุษย์รู้จักเหล็กและพัฒนามาโดยตลอดเป็นลาดับ (นพวัฒน์ สมพื้น, 2544)
2.1.1 โลหะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
2.1.1.1 โลหะประเภทเหล็ก (Ferrous Metal) คือ โลหะที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ
เช่น เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กไร้สนิม เหล็กเหนียว เป็นต้น
2.1.1.2 โลหะประเภทไม่ ใ ช่ เ หล็ ก (Non Ferrous Metal) ได้ แ ก่ อะลู มิ เ นี ย ม
ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549)
2.2 โลหะเหล็ก(Ferrous Metal)
โลหะที่อยู่ในกลุ่มจาพวกเหล็กนั้นในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด ซึ่งในแต่ละชนิดก็มีคุณภาพ และ
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน โดยจะมีทั้งแบบหล่อสาเร็จรูป และชนิดที่สามารถนามา
ขึ้นรูปได้ตามต้องการ เช่น เหล็กแผ่น หรือเหล็กเส้น เป็นต้น โลหะที่เป็นเหล็กจึงเป็นวัสดุที่สาคัญที่สุด
และเป็นความต้องการของทุกอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงธุรกิจการก่อสร้างตั้ งแต่ขนาดเล็กไปถึง
โครงการใหญ่ๆ โดยเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการแปรรูปเหล็กให้เป็นชิ้นส่วนตามที่เราต้องการ
เช่น การหล่อ ตี กลึง เป็นต้น ถ้าเราจะลองสัง เกตให้ดี เครื่องมือเครื่องใช้หลายชนิดมักจะใช้โ ลหะ
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ที่เป็นเหล็กเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนเครื่องจักร และเครื่อ งทุ่นแรงต่างๆ จะสามารถเลือกเหล็ก
ในคุณภาพที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด ตามมาตรฐานหรือตามความเหมาะสมในการใช้งาน
โลหะเหล็ก ที่ได้จากเต่าถลุงชนิดต่างๆ สามารถแบ่ง ออกเป็นเหล็กชนิดต่างๆ ตามจานวน
เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่มีอยู่ในเนื้อเหล็ก ได้ 3 ชนิด คือ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ
เหล็กเหนียวเป็นเหล็กที่มีกรรมวิธีการผลิตง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมีคาร์บอนผสมอยู่ไ ม่เกิน 0.1%
และกากโลหะ 1 ถึง 3% เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่มีกรรมวิ ธีการผลิตที่ยุ่งยากมีการเติมธาตุต่างๆ เข้าไป
เพื่อเสริมสมบัติต่างๆ ของเหล็กกล้าให้สูงขึ้น เหล็กกล้าจะมีคาร์บอนผสมอยู่ประมาณไม่เกิน 1.7%
และเหล็กหล่อจะมีคาร์บอนผสมอยู่ 2 ถึง 6.67% แต่ปกติจะไม่เกิน 4%
2.2.1 เหล็กเหนียว (Wrought Iron)
เหล็กเหนียวจะมีกากโลหะที่แข็งสอดแทรกกระจายอยู่ในเนื้อโลหะ เป็นผลให้เหล็กมีสมบัติ
ที่เหนียวมาก ต้านทานการกัดกร่อน และสามารถยึดเกาะสารเคลือบต่างๆ ได้ดี ซึ่ง มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ต่อการทาวัสดุชิ้นงานทางวิศวกรรม ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2473 เป็นต้นมาเหล็กเหนียวส่วนมาก
จะผลิตโดยกระบวนการแอสตัน (Aston Process) โดยเหล็กดิบจะถูกหลอมละลายในเตาคิวโพล่า
และนามาทาให้บริสุทธิ์ในเตาเบสเซเมอร์ ซึ่งคาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส ซิลิคอน และกามะถัน
ในถังน้าเหล็กจะถูกออกซิไดซ์ทาให้ได้เหล็กเหนียวที่เกือบบริสุทธิ์
ขั้นตอนที่ 2 กากโลหะจะถูกจากัดออกในเตาโอเพ่น -ฮาร์ท โดยการหลอมละลายรวมตัวกับ
เหล็กออกไซด์ และขั้นตอนที่ 3 เหล็กที่บริสุทธิ์จะถูกเทลงไปในกากโลหะที่หลอมละลาย เหล็กเหนียว
จะถูกทาให้แข็งตัวอย่างรวดเร็วด้วยก๊าซ จะแข็งตัวเป็นชิ้นเล็กๆ โดยมีกากโลหะเหลวแทรกอยู่ทั่วๆ ไป
แล้วนามาอัดด้วยลูกบอลจนรวมตัวกันเป็นก้อนแข็ง แล้วเหล็กเหนียวจะถูกรีดให้มีรูปต่างๆ ตามที่
ต้ อ งการ ซึ่ ง เหล็ ก เหนี ย วที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยกระบวนการแอสตั น จะมี ค าร์ บ อนน้อ ยกว่า 0.03% ซิ ลิ ค อน
ประมาณ 0.13% กามะถันน้อยกว่า 0.02% ฟอสฟอรัสประมาณ 0.18% และแมงกานีสน้อยกว่า
0.1% เหล็กเหนียวจะใช้ผลิตท่อเหล็กเส้น รางรถไฟ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานน้ามัน ชิ้นส่วนงานอู่เรือ
หมุดย้า
2.2.2 เหล็กกล้า (Steel)
เหล็กกล้า คือเหล็กผสมกับคาร์บอน และธาตุอื่นๆ เหล็กกล้าจะทาให้มีความแข็งได้เมื่อทาให้
เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่าการชุบแข็ง
การผลิตเหล็กกล้าจะใช้กระบวนการออกซิเดชันเพื่อลดจานวนคาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส
ฟอสฟอรัส และกามะถัน จากส่วนผสมของน้าเหล็กดิบ และเศษเหล็กกล้า เหล็กกล้าจะไม่มีกากโลหะ
อยู่ในเนื้อเหล็ก เหล็กกล้าอาจจะถูกผลิตเป็นชิ้นงานโดยการหล่อ รีด หรือตีขึ้นรูป คาร์บอนเป็นธาตุที่
สาคัญเพราะว่าคาร์บอนสามารถเพิ่มความแข็ง และความแข็งแรงของเหล็กกล้า เหล็กกล้าจะถูกหล่อ
เป็นแท่งสาหรับใช้ทาท่อ แท่งเหล็ก โลหะแผ่นหรือเหล็กกล้าโครงสร้างรูปร่างต่างๆ
ก่ อ นปี พ.ศ. 2513 เหล็ ก กล้ า จะถู ก ผลิ ต โดยเตาโอเพ่ น -ฮาร์ ท แต่ ปั จ จุ บั น จะผลิ ต โดย
กระบวนการพ่นออกซิเจน เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนต่ากว่ากรรมวิธีอื่นๆ เหล็กกล้าบางชนิดก็จะถูก
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ผลิตด้วยกระบวนการเบสเซเมอร์ และเหล็กกล้าที่ ถูก ผลิตโดยเตาไฟฟ้า จะเป็นเหล็กกล้า ผสมสู ง
เหล็กกล้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม
2.2.2.1 เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)
เหล็กกล้าคาร์บอน เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ และจะมีธาตุอื่นๆ ปนอยู่
บ้างแต่น้อยเหล็กกล้าคาร์บอนยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่
1) เหล็กกล้าคาร์บอนต่าเป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกิน 0.30%
เป็นเหล็กกล้าที่ อ่อนไม่สามารถทาการชุบแข็งได้ มีความแข็ง แรงต่า สามารถที่จะรีด หรือตีขึ้นรูป
ได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนต่าบางครั้งก็เรียกว่า เหล็กกล้าละมุน (mild steel) เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอน
ที่มีในเหล็กกล้า และการใช้งานมีดังนี้
มีคาร์บอน 0.02 ถึง 0.10% ใช้ทาตะปูวัสดุงานเชื่อมรีเวต
มีคาร์บอน 0.10 ถึง 0.20% ใช้ทาวัสดุตัดง่ายเหล็กกล้าโครงสร้างโบลต์งานหนัก
มี ค าร์ บ อน0.20 ถึ ง 0.30% ใช้ ท าลู ก เบี้ ย วเพราลู ก เบี้ ย วเฟื อ งเหล็ ก กล้ า โครงสร้ า งเพลา
ข้อเหวี่ยง
2) เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนผสมอยู่ตั้ง แต่
0.30 ถึง 0.70% เป็นเหล็กกล้าที่มีความแข็งเพิ่มขึ้น สามารถทาการชุบแข็งได้ เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอน
ที่มีในเหล็กกล้า และการใช้งานมีดังนี้
มีคาร์บอน 0.30 ถึง 0.40% ใช้ทาโบลต์ สกรู นอต เพลา เหล็กกล้าแมงกานีสตัดง่าย ชิ้นส่วน
เครื่องจักร
มีคาร์บอน 0.40 ถึง 0.50% ใช้ทาชิ้นส่วนงานที่สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ เพลา โบล์ เพลา
ลูกเบี้ยว สตัด เฟือง
มีคาร์บอน 0.50 ถึง 0.60% ใช้ทาเฟืองชุบแข็งในนี้มัน
มีคาร์บอน 0.60 ถึง 0.70% ใช้ทาแหวนล็อคไขควง เหล็กกล้าเครื่องมือ คาร์บอนปานกลาง
3) เหล็กกล้าคาร์บอนสูงเป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนผสมอยู่ตั้งแต่ 0.70 ถึง
1.40% เป็นเหล็กกล้าที่มีความแข็ง มีความแข็งแกร่ง สามารถทาการอบชุบเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ
ได้กว้างขวาง ใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรกล และเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทนต่อการสึกหรอ
และทนความร้อนได้ดี เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่มีในเหล็กกล้า และการใช้งานมีดังนี้
มีคาร์บอน 0.70 ถึง 0.80% ใช้ทาประแจ เลื่อยมือ ค้อน
มีคาร์บอน0.80 ถึง 0.90% ใช้ทาเหล็กกล้าการเกษตรมีดเหล็กกล้า สปิง สกัดใบมีดตัดเฉียง
ดอกสว่านเจาะหิน สายกีตาร์
มีคาร์บอน 0.90 ถึง 1.00% ใช้ทาสปิง มีดตัวตัดเกรียวนอก
มีคาร์บอน 1.00 ถึง 1.10% ใช้ทาลูกปืน ดอกสว่าน มีดตัด ตัวตัดเกรียวใน
มีคาร์บอน 1.10 ถึง 1.20% ใช้ทามีดตัด
มี ค าร์ บ อน 1.20 ถึ ง 1.30% ใช้ ท าตะไบมี ตั บ มี ค าร์ บ อน1.30ถึ ง 1.40% ใช้ ท าไบเลื่ อ ย
เครื่องมือ
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2.2.2.2 เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel)
เหล็กกล้าผสมเป็นเหล็กกล้าที่นอกจากจะผสมธาตุคาร์ บอนแล้ว ยังผสมธาตุอื่นๆ
เข้าไปด้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าให้สูงขึ้น เช่น ปรับปรุงสมบัติในการต้านทานการกัดก่อน
ปรับปรุงสมบัติในการเป็นตัวนาไฟฟ้า และเป็นแม่เหล็กได้ดี หรือปรับปรุงสมบัติในการชุบแข็ง หรือ
อบอ่อนได้ดี ธาตุที่ผสมเข้าไปในเหล็กกล้าจะผสมมากกว่าสองธาตุขึ้นไป เพื่อให้ธาตุที่ผสมร่วมกัน ทา
ให้เหล็กกล้ามีคุณภาพ และได้สมบัติตามที่ต้องการ เหล็กกล้าผสมสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิดคือ
1) เหล็กกล้าผสมต่า เป็นเหล็กกล้าที่ผสมธาตุต่างๆ เข้าไปไม่ถึง 10%
2) เหล็กกล้าผสมสูง เป็นเหล็กกล้าที่ผสมธาตุต่างๆ เข้าไปมากกว่า 10% ส่วนใหญ่
จะมี ก ารใช้ ง านเหล็ ก กล้ า ผสมเพี ย ง 15% ของเหล็ ก กล้ า ทั้ ง หมด เหล็ ก กล้ า ผสมมี คุ ณ ลั ก ษณะ
หลายประการคือ
เพิ่มความเหนียวขณะที่ความเค้นแรงดึงต่า
สามารถชุบแข็งด้วยการจุ่มลงในน้ามั น น้า หรืออากาศ โดยเหล็กกล้าผสมไม่ แตก
หรือโก่งงอ
สามารถรักษาสมบัติทางฟิสิกส์ให้คงที่แม้ว่าจะมีอุณหภูมิสูง
ทนต่อการกัดกร่อน และการสึกหรอ ซึ่งขึ้นอยู่กับโลหะที่ผสม
มีสมบัติทางโลหะวิทยาตามที่ต้องการ เช่น มีเม็ดเกรนละเอียด
ผลทางเคมีของธาตุชนิดต่างๆ ในเหล็กกล้า
ธาตุแต่ละชนิดที่ผสมลงในเหล็กกล้าจะเสริมคุณสมบัติของเหล็กกล้าที่แตกต่างกัน แต่ก็จะทา
ให้เหล็กกล้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น เมื่อผสมธาตุต่างๆ ในเหล็กกล้าน้อยกว่า 5% จะเพิ่มความแข็งแรง หรือ
ความแข็ง เมื่อผสมธาตุต่างๆ ในเหล็กกล้ามากถึง 20% จะเกิดสมบัติพิเศษ เช่น เหล็กกล้าจะต้านทาน
การกัดก่อน หรือจะมีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง
แมงกานีส เมื่อผสมในเหล็กกล้าคาร์บอนประมาณ 0.25 ถึง 0.40% แล้วรวมตัวกับกามะถัน
เหล็กจะไม่เปราะ และจะเพิ่มความแข็งแรงของเหล็กกล้า เหล็กกล้าแมงกานีสที่มีแมงกานีส 1 ถึง
1.5% และคาร์บอน 0.9 ถึง 1% จะมีความแข็ง และไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง จึงเหมาะสาหรับงาน ทา
แม่พิมพ์ บางครั้งจะเติมโครเมียม และวาเนเดียม 0.5% ด้วย เมื่อมีการผสมแมงกานีสในเปอร์เซ็นต์ที่
มาก 10 ถึง 14% จะทาให้เหล็กกล้านั้นมีความแข็งสูง และต้านทานการสึกหรอดี
ปกติกามะถันจะไม่มีเหล็กกล้า เพราะว่ากามะถันจะทาให้เหล็กซัลไฟด์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้
เกิดความเปราะ และมีแนวโน้มจะแตกร้าวระหว่างการทางานที่ร้อน เมื่อมีแมงกานีสจานวนมาก และ
อยู่ในรูปที่เหมาะสม เหล็กกล้าจะเหมาะสมสาหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
นิกเกิล เป็นโลหะที่มีราคาแพง และเป็นโลหะพื้นฐานที่ใช้ทาโลหะผสมทาให้ เหล็ก กล้ า มี
ความเหนียวขณะที่มีอุณหภูมิต่า นิกเกิลจะเกิดผลอย่างมากในการเพิ่มความแข็ง และมีความแข็งแรง
ปานกลาง นิกเกิลจะถูกใช้ประมาณ 2 ถึง 5% รวมกับธาตุผสมอื่นๆ เพื่อทาให้เหล็กกล้ามีความเหนียว
เมื่อผสมนิกเกิล 12 ถึง 20% ในเหล็กกล้าคาร์บอนต่า จะทาให้เหล็กกล้ามีความคงทนต่อการกัดกร่อน
ได้ดี
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เหล็กกล้าที่มีนิกเกิล 36% จะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของความร้อนต่าเกือบเท่ากับศูนย์
เรียกว่า เหล็กอินวาร์ (invar) ใช้ทาเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ
โครเมียม เป็นโลหะหลักที่ใช้เพิ่มความแข็งของเหล็กกล้า และการเพิ่มความแข็งแรงจะเป็น
จุดประสงค์รอง เมื่อผสมนิกเกิล และโครเมียมในเหล็กกล้าผสมต่า อัตราส่วนโครเมียม 1 ส่วน กับ
นิกเกิล 2 ส่วน โครเมียมจะมีผลอย่างมากในการเพิ่มความแข็ง
โมลิบดีนัม ปกติใช้ในเหล็กกล้าผสม ทาให้เหล็กกล้ามีความแข็งแรง และทนต่ออุณหภูมิสูงๆ
ได้ดี เมื่ออยู่ในรูปของคาร์ไบด์ จะทาให้เม็ดเกรนละเอียด เหล็กกล้าโมลิบดีนัมจะไม่มีผลทาให้เม็ดเกรน
โตขึ้นเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าโมลิบดีนัมจะต้านทานการอ่อนตัว และความแข็งแรง ขณะที่
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น และต้านทานการยืดตัว ปกติโมลิบดีนัมจะใช้งานร่วมกับโครเมียมประมาณ 0.3%
โมลิบดีนัมถูก ใช้ ในปริ มาณมากในงานเหล็กกล้ า เครื่องมื อ เพราะมีผลลัพธ์ เหมือนๆ กับทัง สเตน
โมลิบดีนัมปกติถูกใช้ในงานแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปที่ต้องทนต่อแรงกระแทก และทนทานต่อรอยครูดเมื่อ
มีอุณหภูมิสูงขึ้น
วาเนเดี่ยม เป็นธาตุผสมที่อยู่ในรูปของคาร์ไบด์แม้ว่าจะมีอุณหภูมิสูง วาเนเดียมเป็นธาตุหลัก
ที่ทาให้เหล็กกล้ามีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น มีจุดล้าตัว และมีความแข็ง แรงต่ อแรงกระแทก
เพิ่มขึ้น เมื่อใช้วาเนเดียมน้อยกว่า 0.25% จะใช้ร่วมกับโครเมียม 0.5 ถึง 1.5%
โบรอน ใช้เป็นโลหะเพื่อเพิ่มความแข็ง มากๆ ให้เหล็กกล้า แต่ไ ม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนัก
เพราะเป็นโลหะที่มีราคาแพง เมื่อผสมลงไปในชิ้นงานมากเกินไปก็จะทาให้เหล็กกล้าเปราะ
ทังสเตน จะเกิดผลที่ดีกว่า โมลิบดีนัม ในการผลิตชิ้นงานที่ ต้องการความแข็งที่อุณหภูมิสูง
มากๆ ทังสเตนเป็นธาตุหลักในเหล็กกล้าเครื่องมือ ซึ่งมันยังจะคงความแข็งขณะเมื่อทางานที่อุณหภูมิ
สูง เช่นเหล็กกล้าทาแม่พิมพ์ มีดกลึงโลหะ
ซิลิคอน เป็นธาตุผสมที่สาคัญที่ทาให้เหล็กกล้าโครงสร้างมีความแข็งแรงของจุดล้าตัว เพิ่ม
สูงขึ้นเมื่อผสม 0.2 ถึง 0.7% เหล็กกล้าสปิงจะประกอบด้วยซิลิคอน 2 ถึง 8% และคาร์บอน 0.6%
ซิลิคอนถูกใช้เป็นธาตุหลักในเหล็กกล้าที่ใช้ทาวงจรแม่เหล็กในอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตารางที่ 2.1 ธาตุชนิดต่างๆ ในเหล็กกล้า และจานวนเปอร์เซนต์ของธาตุในเหล็กกล้าที่มีผลทาให้
เหล็กกล้ามีสมบัติต่างๆ
ธาตุ
เปอร์เซนต์ของธาตุ
ผลลัพธ์
แมงกานีส
- 0.25 ถึง 0.40
- รวมกับกามะถันป้องกันความเปราะ เพิ่มความแข็ง
- มากกว่า 1
- อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง สมบัติของโลหะต่า ทาให้การ
เปลี่ยนแปลงของโลหะช้า
กามะถัน
- 0.08 ถึง 0.15
- ง่ายต่อการกลึง กัด และไส
นิกเกิล
- 2 ถึง 5
- ทาให้เหนียว
- 12 ถึง 20
- ต้านทานการกัดกร่อน
โครเมียม
- 0.5 ถึง 2
- เพิ่มความแข็ง
- 4 ถึง 18
- ต้านทานการกัดกร่อน
โมลิบดีนัม
- 0.2 ถึง 5
- คาร์ไบด์มีค่าเสถียร ยับยั้งการเพิ่มขนาดของเกรน
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วาเนเดียม

- 0.15

- คาร์ ไ บด์ มี ค่ า เสถี ย ร เพิ่ ม ความแข็ ง ขณะเดี ย วกั น ก็
สามารถ
ตัด หรือรีดได้ ทาให้เม็ดเกรนละเอียด
โบรอน
- 0.0001 ถึง 0.0003 - ทาให้เพิ่มค่าความแข็งได้มาก
ทังสเตน
- มีความแข็งที่อุณหภูมิสูง
ซิลิคอน
- 0.2 ถึง 0.7
- เพิ่มความแข็งแรง
-2
- เหล็กกล้าสปริง
- สูงกว่า 2
- สมบัติทางแม่เหล็กดีขึ้น
ทองแดง
- 0.1 ถึง 0.4
- ต้านทานการกัดกร่อน
ไทเทเนียม
- ลดความแข็งในเหล็กกล้าโครเมียม
ที่มา : ( บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553 : 71)
2.2.3 เหล็กหล่อ (Cast Iron)
เหล็กหล่อเป็นเหล็กที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และมีราคาถูก เหล็กหล่อเป็นเหล็กที่มี
คาร์บอนผสมอยู่ตั้งแต่ 2 ถึง 6.67% แต่ในงานอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหล่อจะมีคาร์บอน
อยู่
ระหว่าง 2 ถึง 4% ซึ่งถ้าเหล็กหล่อมีปริมาณคาร์บอนมากกว่านี้ จะทาให้เหล็กหล่อมีความแข็งสูงจน
เปราะ คือจะแตกหักง่ายเมื่อถูกแรงกระแทก
เหล็กหล่อจะมีความเหนียวน้อยเมื่อเทียบกับเหล็กกล้า เหล็กหล่อไม่ สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้
โดยการรีด หรือดึง ในการผลิตชิ้นงานเหล็กหล่อจึงสามารถทาได้โดยการหลอมเหล็กหล่อให้ละลาย
แล้วเทลงในแบบหล่อที่ทาด้วยทรายหรือวัสดุที่ทนความร้อนสูง เหล็กหล่อเมื่อเป็นชิ้นงานแล้วสามารถ
ที่จะนามาทาการกลึง กัด เจาะ และไส ให้มีรูปร่าง และขนาดตามที่ได้ออกแบบไว้ได้
เหล็กหล่อสามารถแบ่งออกเป็นชนิด หรือกลุ่มใหญ่ๆ ได้หลายกลุ่ม โดยแบ่งออกตามลักษณะ
การรวมตัวกันของคาร์บอน และโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ได้แก่
2.2.3.1 เหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast Iron)
เหล็กหล่อสีเทาเป็นเหล็กหล่อที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดาเหล็กหล่อทั้งหมด เหล็กหล่อ
สีเทาจะถูกผลิตจากเหล็กดิบ หรือพิกไอรอน (pig iron) โดยตรง โดยนาเหล็กดิบมาหลอมในเตาคิวโพ
ล่า หรือเตาไฟฟ้า และจะมีการผสมธาตุบางชนิดเข้าไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเหล็กหล่อ สีเทาให้ดี
ขึน้
เหล็กหล่อสีเทาเมื่อหักดูเนื้อเหล็กตรงรอยหัก จะมีสีเป็นสีเทา จึงเรียกว่าเหล็กหล่อ
สีเทา ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาวะจากของเหลวเป็นของแข็ง จะเป็นไป
แบบช้ า ๆ ตามธรรมชาติ ท าให้ ค าร์ บ อนแยกตั ว ออกมารวมกั น อยู่ ใ นรู ป ของแกรไฟต์ และ
กระจั ด กระจายอยู่ ทั่ ว ๆ ไปในเนื้ อ เหล็ ก เหล็ ก หล่ อ สี เ ทามี ส มบั ติ ที่ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง าน
ในอุตสาหกรรม คือ
มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวต่า และมีความสามารถในการไหลได้ดี จึงสามารถที่จะ
ไหลไปตามแบบที่มีความสลับซับซ้อนได้ดี
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มีอัตราการขยายตัวต่า จึง นิยมใช้ ทาส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ต้องการขนาด
และรูปร่างคงที่
มีความแข็งไม่มากนัก จึงสามารถกลึง กัด เจาะ และไส เพื่อการตบแต่งให้ได้ขนาด
ตามต้องการได้ง่าย
รับแรงสั่นสะเทือน และแรงอัดได้ดี จึงใช้ทาแท่นเครื่องจักร เครื่องมือกลชนิดต่างๆ
2.2.3.2 เหล็กหล่อสีขาว (White Cast Iron)
เหล็กหล่อสีขาวเป็น เหล็กหล่อที่ มีค าร์บอนผสมอยู่ ในรูปของเหล็กคาร์ไ บด์ หรือ
ซีเมนไทต์ ทาให้เหล็กหล่อมีสมบัติแข็ง และเปราะ แตกหักได้ง่าย เมื่อหักดูรอยแตกจะเป็นสีขาว
ที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาวะของเหล็ กหล่อ จากสภาพหลอมเหลวเป็น สภาวะ
ของแข็งจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เหล็กหล่อสีขาวส่วนมากใช้ทาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่คงทนต่อการเสียดสี จานเจียระไน
เพชรพลอย อุปกรณ์การผลิตซีเมนต์ อิฐ
2.2.3.3 เหล็กหล่ออบเหนียว (Malleable Cast Iron)
เหล็กหล่ออบเหนียวเป็นเหล็กที่มีความเหนียวและทนต่อแรกกระแทกได้ดี และมี
สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ เหล็ ก กล้ า มี ค วามยื ด หยุ่ น เหล็ ก หล่ อ อบเหนี ย วจะมีค วามเค้ นแรงดึ ง สูง กว่า
เหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อสีขาว แต่ต่ากว่าเหล็กหล่อแกรไฟต์ก้อนกลมเล็กน้อย
เหล็ ก หล่ อ อบเหนี ย วเมื่ อ ท าการอบชุ บ ด้ ว ยความร้ อ น จะเปลี่ ย นแปลงในด้ า น
ความเหนียว และความแข็งแรงได้ดีอีกด้วย จึงมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากกว่าเหล็กหล่อสีเทา
สามารถผลิ ต ได้ ง่ า ยโดยการใช้ เ ตาหลอมชนิ ด เดี ย วกั น กั บ เหล็ ก หล่ อ สี เ ทา เหล็ ก หล่ อ อบเหนี ย ว
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1) เหล็ ก หล่ อ อบเหนียวด า โดยการน าเอาเหล็ กหล่ อสี ข าวมาอบด้ วยความร้อน
ภายในเตาที่บรรจุก๊าซเฉื่อยไว้ หรืออาจจะใช้ทรายปิดคลุมเหล็กหล่อสีขาวไว้ในขณะทาการอบ เพื่อ
ป้ อ งกั น การเกิ ด ออกซิ เ ดชั น ที่ ผิ ว ของเหล็ ก หล่ อ อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ จ ะอยู่ ใ นช่ ว ง 900 ถึ ง 1,000 องศา
เซลเซียส และใช้เวลานานประมาณ 30 ถึง 50 ชั่วโมง ในการอบที่ช่วงอุณหภูมินี้จะเป็นช่วงที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในของเหล็กหล่อ
หลังจากการอบในช่วงอุณหภูมินี้ผ่านไปแล้ว เหล็กหล่อจะถูกปล่อยให้เย็นตัว ลง
อย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิประมาณ 720 องศาเซลเซียส แล้วคงที่ที่อุณหภูมินี้อีกประมาณ 30 ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง เหล็กหล่อจะเกิดแกรไฟต์เป็นกลุ่มๆ
กระจัด
กระจายอยู่ทั่วๆ ไป
2) เหล็กหล่ออบเหนียวสีขาว เป็นเหล็กหล่อที่ทาจากเหล็กหล่ออบสีขาวเช่นเดียวกับ
เหล็กหล่ออบสีดา แต่กรรมวิธีการอบด้วยความร้อนจะกระทาการลดปริมาณของคาร์บอนในเนื้อเหล็ก
ไปพร้อมๆ กัน ในการอบความร้อนจะใช้ผงเหล็กออกไซด์ หรือแร่เหล็กปกปิดคลุมชิ้นงานเหล็กหล่อ
สีขาว และใช้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 850 ถึง 950 องศาเซลเซียส แกรไฟต์จะจับกันเป็นกลุ่ม
ซึ่งทาให้บริเวณที่ผิวของเหล็กหล่อมีปริมาณคาร์บอนลดลง โยคาร์บอนที่ผิวจะไปรวมกับออกซิ เ จน
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ที่อยู่ในเหล็กออกไซด์ กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลที่ไ ด้ทาให้ไ ด้เหล็กอบเหนียวสีขาวที่มี
คาร์บอนต่า มีความเหนียวมากทนแรงกระแทกได้ดี
เหล็กหล่ออบเหนียวทุกชนิดมีการใช้งานในกลุ่มพวกอุปกรณ์เครื่องจักรกลชนิดต่างๆ
ที่มีรูปร่างสลับซับซ้อน ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เหล็กหล่ออบเหนียวจะทาได้ในงานหล่อที่หนา
ไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร
3) เหล็ ก หล่ อ อบเหนี ย วเพี ย ร์ ลิ ติ ก (pearlitic malleable cast iron) เหล็ ก หล่ อ
ชนิดนี้จะมีความเค้นแรงดึง และความแข็ง แรงมากกว่ า เหล็ก หล่ออบเหนีย วสี ด า และเหล็ ก หล่ อ
อบเหนียวสีขาว ส่วนทางด้านความเหนียวจะมีค่าน้อยกว่า
กรรมวิธีในการผลิตเหล็กหล่ออบเหนียวเพียร์ลิติก จะกระทาเหมือนกันกับเหล็กหล่อ
อบเหนียวสีดา แต่ในตอนที่ลดอุณหภูมิจาก 950 องศาเซลเซียส ลงมาช้าๆ และจะค่อยๆ ลดลงมา
จนถึงอุณหภูมิห้องโดยไม่หยุดที่อุณหภูมิ 710 องศาเซลเซียส เหล็กหล่ออบเหนียวเพียร์ลิติกสามารถที่
จะเปลี่ยนแปลงสมบัติได้ด้วยความร้อน สามารถทาการชุบผิวแข็งได้ สามารถตัด กลึง เจาะ และไสได้
2.2.3.4 เหล็กหล่อแกรไฟต์ก้อนกลม (Spherodal Cast Iron)
ที่เรียกว่าเหล็กหล่อแกรไฟต์ก้อนกลม ก็เพราะสมบัติ และคุณลักษณะของแกรไฟต์
ที่ตกผลึกอยู่ในเนื้อของเหล็กหล่อจะมีลักษณะเป็นก้อนกลม ทาให้เหล็กหล่อชนิดนี้มีสมบัติที่เหนียว
รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเหล็กหล่อสีเทาเป็นอย่างมาก
การเกิดแกรไฟต์ก้อนกลมเกิดจากการที่ได้ผสมโลหะซีเรียม หรือโลหะแมกนีเซียม
ลงไปในเหล็กหล่อ ทาให้ธาตุคาร์บอนที่อยู่ในเหล็กหล่อแตกตัวออกมารวมกลุ่มกันในรูปลักษณ์ ของ
แกรไฟต์ก้อนกลม ปัจจุบันโลหะซีเรียมจะมีการใช้งานในรูปของโลหะผสม เช่น แลนทานัม อิตเทเรียม
ที่เรียกว่า มิสซ์เมทัล ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโลหะซีเรียม เป็นโลหะที่มีราคาแพง และหายาก
โลหะแมกนีเซียมที่ผสมลงไปในเหล็กหล่อจะไม่ใช้โลหะแมกนีเซียมบริสุทธิ์ เนื่องจาก
มีจุดเดือดกลายเป็นไอที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ากว่าอุณหภูมิหลอมละลาย
ของเหล็กหล่อ ขณะผสมจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง และเกิดแสงสว่างที่เป็นอันตรายต่อสายตา
โลหะผสมแมกนีเซียมมีหลายชนิด เช่น โลหะผสมแมกนีเซียมนิกเกิล, โลหะผสมแมกนีเซียม ซิลิคอน
และเหล็ก, โลหะผสมแมกนีเซียม แคลเซียม และซิลิคอน เป็นต้น
โลหะซีเรียมบริสุทธิ์มีจุดหลอมเหลว 814 องศาเซลเซียส (โลหะแมกนีเซียม 650
องศาเซลเซียส) มีอุณหภูมิการกลายเป็นไอที่ 3,600 องศาเซลเซียส มีความถ่วงจาเพาะ 6.8 ดังนั้น
การผสมโลหะซีเรียมในเหล็กหล่อที่กาลังหลอมละลาย จึงสามารถกระทาได้ง่ายกว่าโลหะแมกนีเซียม
2.2.3.5 เหล็กหล่อทนการเสียดสี (Abrasion Resistance Cast Iron)
เหล็กหล่อทนการเสียดสีเป็นเหล็กหล่อที่ผสมโลหะโครเมียม นิกเกิล และโมลิบดีนัม
จึงทาให้เหล็กหล่อมีความแข็งสูง รอยแตกจะเป็นสีขาวคล้ายกับเหล็กหล่อสีขาว เหล็กหล่อทนการ
เสี ย ดสี จ ะใช้ กั บ งานที่ มี ก ารเสี ย ดสี สู ง เช่ น การบดของแข็ ง ต่ า งๆ ในอุ ต สาหกรรมปู นซี เ มนต์
อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมการทาสี และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น เหล็กหล่อทนการ
เสียดสีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
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1) เหล็กหล่อนิ-ฮาร์ด (ni-hard) เป็นเหล็กหล่อสีขาวชนิดหนึ่งที่ผสมโลหะโครเมียม
นิกเกิล และโมลิบนัม จึงมีสมบัติต้านทานการสึกหรอสูง
2) เหล็กหล่อโครเมียมสูง เป็นเหล็กหล่อสีขาวที่ผสมโครเมียมสูง มีอยู่หลายเกรด แต่
ที่ นิ ย มได้ แ ก่ เหล็ ก หล่ อ โครเมี ย มที่ มี ค าร์ บ อน 2.8% และมี โ ครเมี ย มผสม 28% นิ ย มใช้ ใ นงาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยทาเป็นลูกบด เพราะโครเมียมคาร์ไ บด์มีสมบั ติ ทน
การเสียดสีสูง จึงทาให้มีอายุการใช้งานนาน
2.2.3.6 เหล็กหล่อทนการกัดกร่อน (Corrosion Resistance Cast Iron)
เหล็กหล่อทนการกัดกร่อน เป็นเหล็กหล่อที่นิยมใช้งานเกี่ยวกับน้าทะเล บ่อน้ามัน
อุตสาหกรรมการผลิตน้ากรด ทั้งอินทรีย์ และอนินทรีย์ งานปั๊ม งานท่อ และข้อต่อท่อต่างๆ ที่มีรูปร่าง
สลับซับซ้อน เหล็กหล่อทนทานการกัดกร่อนแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
1) เหล็กหล่อทนการกัดกร่อนผสมนิกเกิลสูง จะผสมนิกเกิล 13.5% ถึง 36% และมี
ธาตุคาร์บอน 2 ถึง 3.5% มรชื่อทางการค้าว่า Ni-Resist ในบางกรณีถ้าต้องการสมบัติทนการกัดกร่อน
ของกรดบางชนิด จะผสมโครเมียม 1.8 ถึง 6% และทองแดง 5.5 ถึง 7.5% เหล็กหล่อ Ni-Resist มีทั้ง
ชนิดสีเทา และแกรไฟต์ก้อนกลม
2) เหล็กหล่อทนการกัดกร่อนผสมซิลิคอนสูง จะผสมซิลิคอน 14 ถึง 15% เพื่อให้มี
สมบัติต้านทานการกัดกร่อนของกรดชนิดต่างๆ เช่น กรดกามะถัน กรดไนตริก และกรดฟอสฟอลิก
ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อขึ้นอยู่กับอะตอมของซิลิคอนที่ผสมอยู่ ใน
เหล็ ก หล่ อ เมื่ อ ซิ ลิ ค อนถู ก สั ม ผั ส กั บ สารละลาย มั น จะเกิ ด เป็ น สารประกอบระหว่ า งซิลิ ค อนกับ
ออกซิเจน เกิดเป็นฟิล์มจับติดกับผิวของเหล็กหล่อ ซึ่งในตอนแรกนั้นการกัดกร่อนจะเกิดขึ้นในอัตรา
ที่สูง แล้วค่อยๆ ลดลงทีละน้อย
2.2.4 อิทธิพลทางเคมีของธาตุชนิดต่างๆ ในเหล็กหล่อ
2.2.4.1 คาร์บอน เหล็กหล่อทุกชนิดจะมีคาร์บอนประกอบอยู่เกิน 2.0% เหล็กหล่อ
สีเทาจะมีคาร์บอนอยู่ 3 ถึง 4% จานวนของคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็กหล่อขึ้นอยู่กับเหล็กดิบ เศษเหล็ก
ที่ ใ ช้ และการดู ด กลื น คาร์ บ อนจากถ่ า นโค้ ก ระหว่ า งกรรมวิ ธี ก ารหลอมละลาย สมบั ติ สุ ด ท้ า ย
ของเหล็กหล่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนของคาร์บอนเพียงธาตุเดียว แต่จะขึ้นอยู่กับรูปแบบซึ่ง มันจะ
เกิดขึ้น รูปแบบของแกรไฟต์ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคาร์บอนจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ขณะเย็นตัว และ
บนธาตุ ป ระกอบด้ ว ยซิ ลิ ค อน ธาตุ ซิ ลิ ค อนที่ มี อ ยู่ ม ากจะท าให้ เ กิ ด รู ป แบบแกรไฟต์ ที่ ดี คาร์ บ อน
ในสภาพนี้ จ ะลดการหดตั ว และให้ ค วามสามารถทางงานกลได้ ดี ความแข็ ง และความแข็ ง แรง
ของเหล็กหล่อเพิ่มขึ้น สมบัติของเหล็กหล่ออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยกรรมวิธีเปลี่ยนแปลงคุณภาพโลหะ
ด้วยความร้อน
2.2.4.2 ซิลิคอน เมื่อมีอยู่ในเหล็กหล่อถึง 3.25% จะทาให้เหล็กหล่ออ่อน ซิลิคอน
จะรวมตัวกับคาร์บอน และเปลี่ยนคาร์บอนให้อยู่ในรูปของแกรไฟต์ หลัง จากที่มันเกิดความสมดุล
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซิ ลิ ค อนที่ มี ม ากกว่ า 3.25% จะท าปฏิ กิ ริ ยากลายเป็ นตั วที่ ท าให้เ หล็ กหล่อแข็ง ตัว
ในกระบวนการหลอมละลาย ซิลิคอนจะสูญเสียออกไปเฉลี่ย 10% ของซิลิคอนทั้งหมด ในเตาคิวโพล่า
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เมื่อมีการใช้ซิลิคอน 13 ถึง 17% ในเหล็กหล่อ จะทาให้เหล็กหล่อสามารถทนต่อกรด และต้านทาน
การกัดกร่อน เหล็กหล่อสีเ ทาที่มีซิ ลิ คอนต่ าจะสนองตอบได้ดี ต่อ การปรั บ ปรุง คุณ ภาพโลหะด้ ว ย
ความร้อน
2.2.4.3 แมงกานีส แมงกานีสจานวนเล็ กน้อ ยในเหล็ก หล่อ จะไม่มี ผ ลใดๆ แต่ถ้ า
จ านวนเกิ น 0.5% มั น จะรวมตั ว กั บ ก ามะถั น เปลี่ ย นรู ป เป็ น แมงกานี ส ซั ล ไฟด์ ส่ ว นผสมนี้ จ ะมี
ความถ่วงจาเพาะต่า และจะแยกตัวออกจากโลหะรวมตัวกับกากโลหะ มันจะทาปฏิกิริยาเป็นตัวดึงเอา
ออกซิเจนออกจากโลหะ ทาให้โลหะบริสุทธิ์ และเพิ่มความสามารถในการไหล เพิ่มความแข็งแรง และ
ความแข็ง ของเหล็กหล่อ ปกติแมงกานีสจะสูญ เสียออกไปประมาณ 10 ถึง 20% ในกระบวนการ
หลอมละลาย
2.2.4.4 ก ามะถั น ก ามะถั น ที่ มี อ ยู่ ใ นเหล็ ก หล่ อ มั น จะท าให้ เ กิ ด การรวมตั ว ของ
คาร์บอนกับทาให้เพิ่มความแข็ง ทาให้เหล็กหล่อมีความสามารถในการไหลต่า เหล็กหล่อจะได้รับ
กามะถันจากแร่เหล็ก และจากถ่านโค้กระหว่างกระบวนการหลอมละลาย และทุกๆ ครั้งที่เหล็กหล่อ
เกิดการหลอมละลายกามะถันควรจะมีอยู่ไม่เกิน 0.25%
2.2.4.5 ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสจะเพิ่มความสามารถในการไหลของน้าเหล็ก และ
อุณหภูมิในการหลอมละลายต่า ด้วยเหตุผลนี้ฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในเหล็กหล่อ 1% จะถูกใช้ในการหล่อ
ชิ้นงานขนาดเล็ก และชิ้นงานบางๆ ชิ้นงานเล็กขนาดให้จะมีฟอสฟอรัสต่า ซึ่งการเพิ่มความสามารถ
ของการไหลของเหล็กหล่อเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีความต้องการ จะมีการเพิ่มฟอสฟอรัสอย่างช้าๆ ระหว่าง
กระบวนการหลอมละลาย 0.02% (บุญธรรม ภัทราจรรุกุล, 2553)
2.2.5 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal)
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก คือวัสดุที่มีความคล้ายคลึงกับเหล็ก แต่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งวัสดุนี้จะมีทั้งชนิดเบา
และชนิดหนัก โดยโลหะชนิดหนักได้แก่ ทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ สังกะสี ดีบุก และโลหะผสม
เป็นต้น ส่วนโลหะชนิดเบา ได้แก่ อลูมิเนียม หรือโลหะผสมแมกนีเซียม โดยหลักที่ใช้ในการแบ่งโลหะ
ว่าหนักหรือเบา จะอาศัยความหนาแน่นของโลหะนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งโลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่า
4 กก. / ดม.3 จะจัดให้เป็นโลหะหนัก ส่วนโลหะที่ความหนาแน่นน้อยกว่า 4 กก. / ดม.3 จะจัดอยู่ใน
พวกโลหะเบา (กฤษณ์ อินทรนนท์, 2558)
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ได้มีความสาคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะว่าโลหะ
เหล่านี้มีสมบัติเฉพาะตัวกว้างขวาง ทั้งในรูปโลหะบริสุทธิ์ หรือการเป็นโลหะผสม ถึงจะไม่ได้มีการผลิต
ทีละมากๆ และมีราคาแพงกว่าเหล็ก แต่มีสมบัติที่สาคัญที่โลหะเหล็กไม่มี เช่น
ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี
สามารถผลิตได้ง่าย
มีการนาไฟฟ้าและความร้อนได้ดี
มีน้าหนักเบา
เหล็กผสมบางชนิดสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี แต่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กหลายชนิด ก็มี
ความสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีการเติมธาตุพิเศษเข้าไป โลหะที่ไม่ใช่เหล็กจะมี
ความแข็งแรงน้อยกว่าเหล็ก ค่าความยืดหยุ่นต่า จึงเป็นข้อเสียของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กในการใช้งาน
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อย่างไรก็ตาม โลหะเหล่านี้จะผลิตได้น้อยกว่าเหล็ก จึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในกรรมวิธี
การผลิต พวกมันจึงถูกใช้งานแทนเหล็ก แม้จะมีราคาแพงก็ตาม ส่วนใหญ่จะมีจุดหลอมละลายต่า
หล่อง่าย และมีความเหมาะสมกับงานเย็น ในการใช้งานส่วนมากของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจะอยู่ในรูป
ของโลหะผสม ที่เป็นโลหะบริสุทธิ์จะมีการใช้งานน้อยมาก (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553) ซึ่งในที่นี้
จะขอยกตัวอย่างโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ได้แก่ ทองเหลือง ทองแดง ทอง เงิน และอลูมีเนียม
2.3 ทองเหลือง (Brasses)
ทองเหลือง ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 หมายถึง
โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดง และสังกะสี ลักษณะเป็นโลหะสีเหลือง
ทองเหลือง เป็นโลหะผสม (Alloy) ระหว่างทองแดงกับสังกะสีเป็นหลัก อัตราส่วนในการผสม
ขึ้นกับความเหมาะสมในการใช้งาน ปริมาณของสังกะสีแปรเปลี่ยนไประหว่าง 5 ถึง 45% จะทาให้ได้
ทองเหลื อ งที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ที่ แ ตกต่ า งกั นออกไป ถ้ า ในส่ ว นผสมมี ท องแดงมาก จะทาให้
โลหะผสมนั้นมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น เช่น ส่วนผสมของทองแดง 70% สังกะสี 30% จะได้
ทองเหลืองที่มีจุดหลอมเหลว 1,080 ถึง 1,130 องศาเซลเซียส เป็นต้น
ทองเหลืองแตกต่ างจากส าริ ด ตรงที่ สาริ ด มีส่ วนประกอบของทองแดงและดีบุ กเป็ น หลั ก
แต่ทองเหลืองบางชนิดก็ถูกเรียกว่า สาริด ทองเหลืองมีความต้านทานต่ อการเกิดสนิมได้ดีพอสมควร
จึง นิยมนามาทาเป็นเครื่องประดับตกแต่ง และของใช้ภายในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นขันทองเหลือง
พานทองเหลือง แจกันทองเหลือง หรือกระทะทองเหลือง เป็นต้น
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของทองเหลื อ ง ทองเหลื อ งมี ลั ก ษณะผิ ว แวววาว มี ค วามแข็ ง
ของผิวมาก ทนต่อแรงกระแทกดีมาก
จุดเด่นของทองเหลือง ทองเหลืองเป็นวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ อุณหภูมิในการ
หลอมเหลวไม่สูงมากนัก ทุกขั้นตอนการผลิตไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานทนทาน และ
สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
จุดด้อยของทองเหลือง คือ การผลิตซับซ้อนและมีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน
ตารางที่ 2.2 แสดงคุณสมบัติของทองเหลือง ในการนาไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ระดับของคุณสมบัติ
ต่า
ปานกลาง
ทนทานต่อการสึกหรอ
ทนทานต่อรอยขีดข่วน
ทนทานต่อการฉีกขาด
การต้านทานน้า
การทนสารเคมี
การทนรังสียูวี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่มา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556 : 70)

สูง
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2.4 ทองแดง (Copper)
ทองแดงเป็นโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ประเภทโลหะหนัก ที่ถูกนามาใช้เป็นวัสดุในงานช่าง และ
งานวิศวกรรมต่างๆ มากที่สุด ทองแดงที่ถูกค้นพบ มีประวัติศาสตร์การใช้งานมานานนับพันปี ประเทศ
ที่ มี ก ารผลิ ต แร่ ท องแดง เช่ น อั ง กฤษ รั ส เซี ย อเมริ ก า บราซิ ล อาฟริ ก าใต้ ออสเตรเลี ย เป็ นต้น
ในประเทศไทยมีพบที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ลาปาง และฉะเชิงเทรา
2.4.1 ลักษณะทั่วไปของทองแดง
ทองแดงบริสุทธิ์เนื้อจะอ่อน เหนียว ดึง เป็นเส้น หรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย เนื้อโลหะมีสีแ ดง
รอยหักของทองแดงหล่อแลดูเป็นเมล็ด แต่ถ้าเป็นทองแดงรีดขึ้นรูป รอยหักจะเป็นเส้นๆ มีคุณสมบัติ
การนาไฟฟ้าได้ดีรองจากเงิน ทนต่อการกัดกร่อน และทนความร้อนได้ดี เป็นตัวนาความร้อนที่ดี
ทองแดงยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหลอมเหลวได้ยาก เพราะสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ถ้าปล่อยทิ้ง ทองแดง
บริสุทธิ์ ไว้ในบรรยากาศเป็นเวลานานๆ จะปรากฏเป็นฟิล์มบางๆ สีเขียวบริเวณผิว หน้า (ทองแดง
ออกไซด์) ทาหน้าที่ปกป้องไม่ให้ออกซิเจนในอากาศเข้าทาปฏิกิริยากับเนื้อทองแดง เป็นผลทาให้
ทองแดงมีสภาพทนต่อลมฟ้าอากาศ ทองแดงออกไซด์ซึ่งเป็น ฟิล์มสีเขียว หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
สนิมเขียว (Patina) จะมีสภาพต่างกันกับสนิมของเหล็ก เพราะสนิมของเหล็กจะไม่ช่วยป้องกันเนื้อ
เหล็ก เหล็กจึงเป็นสนิมได้โดยง่าย
2.4.2 สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของทองแดง
สัญลักษณ์ทางเคมี
ความหนาแน่น
จุดหลอมเหลว
ความต้านทานจาเพาะ
ดัชนีการนาไฟฟ้า
ระบบผลึก
ความเค้นแรงดึง (ทองแดงรีด)
อัตราการยืดตัว

Cu
8.93 กก / ซม3
1,070 ถึง 1,093 องศาเซลเซียส
0.0179 โอห์ม / มม2 / ม
65 ซีเมนต์
FCC
165 นิวตัน / มม2 (ลวดทองแดงเส้น
เล็กๆ อาจสูงถึง 6จจ นิวตัน / มม2)
35 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (ลวดทองแดงเส้น
เล็กๆ อาจยืดตัวได้เพียง 2 เปอร์เซ็นต์)

2.4.3 คุณสมบัติเป็นวัสดุใช้งาน
ทองแดงมี คุ ณ สมบั ติ ท างการหล่ อ ได้ ดี ไม่ ว่ า จะในแบบทรายหรื อ แบบโลหะ เนื่ อ งจาก
ทองแดงบริ สุ ท ธิ์ หลอมเหลวได้ ย าก ในกระบวนการหล่ อ หลอมจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเติ ม สารอื่ น เช่ น
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม หรือเบอริลเลียม ลงไปด้วยเพื่อช่วยลดอุณหภูมิการหล่อหลอมให้ต่าลง ในการ
เทน้าทองแดงหล่อลงในแบบจะต้องทาด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นเนื้อทองแดงจะปรากฏรูพรุน
โดยทั่ว ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับการใช้งาน

35

ทองแดงเป็นโลหะที่ง่ายต่อการรีด และดึง ทองแดงหล่อหรือทองแดงดิบที่ได้จากการถลุง
ถ้าทาการรีดครั้งแรกที่อุณหภูมิประมาณ 800 ถึง 900 องศาเซลเซียส แล้วนาไปรีดหรือดึงซ้าครั้งต่อๆ
ไป ที่อุณหภูมิห้อง จะสามารถรีดให้เป็นแผ่นทองแดงที่มีขนาดบางเพียง 0.01 มม. ได้ หรือถ้าจะนาไป
ดึง เป็นเส้น สามารถได้เส้นทองแดงที่มีขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.02 มม. ได้
แสดงถึงคุณสมบัติของทองแดง ด้านความเหนียวและการดึง หรือรีดเป็นแผ่นได้อย่างดียิ่ง
ทองแดงที่ผ่านกรรมวิธีรีด หรือดึงที่อุณหภูมิห้อง จะปรากฏผิวแข็งและเปราะมากขึ้น กว่า
ปกติ บางครั้งอาจเป็นผลเสีย และเป็นปัญหาในการใช้งาน ในกรณีดังกล่าวจาเป็นต้องนาไปอบคลาย
ความแข็ง ที่อุณหภูมิประมาณ 350 ถึง 700 องศาเซลเซียส จะได้ทองแดงที่มีสภาพอ่อนตัว มากขึ้น
ทองแดงบริสุทธิ์เนื้อจะอ่อนยากต่อการกลึง หรือปาดผิว การใช้มีดกลึงจาเป็นต้องมีมุมคาย ที่กว้าง
ขึ้น ต้องทาการหล่อลื่น หรือหล่อเย็นที่ผิวงานเป็นอย่างดีด้วยน้ามันปิโตรเลียม หรือน้าสบู่ ทองแดง
สาหรับชิ้นงานกลึง และงานปาดผิว มักผสมดีบุก และสังกะสีร่วมด้วย จะช่วยให้การทางานง่ายขึ้น
การต่อเชื่อมทองแดงมั กท าได้ย าก นิยมใช้การเชื่อ มต่อ ด้วยวิธีก ารแล่น ประสาน หรือการบั ด กรี
ทองแดงเป็นตัวนาไฟฟ้าได้ดีจึงใช้ทาเป็นตัวนาไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ ใช้ทาหลอดน้าในระบบหม้อน้า
หัวแรงบัดกรี ใช้ทาอุปกรณ์ ภาชนะ และท่อในระบบเครื่องเย็น ทองแดงยังเป็นโลหะหนักที่ใช้ในการ
ทาโลหะผสม โดยจะผสมกับธาตุ โลหะอื่นๆ เช่น ทองเหลือง บรอนซ์ ในประเทศที่อากาศหนาว
ทองแดงจะใช้เป็นวัสดุมุงหลังคาบ้าน เพราะมีสภาพทนแดด ฝน หิมะ และการสึกหรอได้ดี
2.4.4 ชนิดของทองแดง
ทองแดงที่ใช้งานโดยทั่วๆ ไป อาจแบ่งได้ 5 ชนิด คือ
2.4.4.1 ทองแดงบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ที่ 99.99% มีค่าการนาไฟฟ้า และความร้อน
ที่ดีมาก มีสภาพอ่อน เหนียว ง่ายต่อกรรมวิธีทางกล
2.4.4.2 ทองแดงเจือฟอสฟอรั ส จะมีฟอสฟอรัสในส่วนผสมประมาณ 0.116 ถึง
0.05% โดยน้าหนัก ฟอสฟอรัสจะช่วยกาจัดออกซิเจนให้หมดไปจากเนื้อทองแดง ผลของฟอสฟอรัส
ทาให้คุณสมบัติทางนาไฟฟ้า และนาความร้อนลดลงประมาณ 4 ถึง 25% แต่จะทาให้ค่าความเหนียว
ของเนื้อทองแดงเพิ่มขึ้น
2.4.4.3 ทองแดงเจือเงิน ในเนื้อของทองแดงจะมีส่วนผสมของเงินอยู่เพียงเล็กน้อย
ช่วยให้สามารถใช้งานสภาพอุณหภูมิสูงได้ดียิ่งขึ้น ใช้ทาคอมมิวเตเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในงานไฟฟ้า
ที่มีอุณหภูมิงานสูงถึง 350 องศาเซลเซียส
2.4.4.4 ทองแดงพิ เ ศษ เป็ น ทองแดงที่ ผ่ า นกรรมวิ ธี กาจั ด ออกซิเ จนให้ ห มดจาก
เนื้อของทองแดง จะมีคุณสมบัติเทียบเท่าทองแดงบริสุทธิ์
2.4.4.5 ทองแดงอาร์เซนนิค จะมีสารอาร์เซนนิคผสมอยู่ประมาณ 0.45% เพื่อช่วย
ให้ทองแดงสามารถรั บภาระได้ ที่อุ ณ หภู มิ สูง โดยเนื้ อทองแดงจะไม่เ ป็น สะเก็ ด อันจะนาไปสู่ ก าร
แตกร่อนได้โดยง่าย อาร์เซนนิคยังช่วยเสริมค่าความเค้นแรงดึง สูงสุดของทองแดงให้มากขึ้นได้อีก
ประมาณ 20% แต่อาร์เซนนิคจะเป็นผลทาให้ค่าการนาไฟฟ้า และค่าการนาความร้อนของทองแดง
ลดลงประมาณ 50% (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543)
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2.5 ทอง (Gold) และเงิน (Silver)
2.5.1 ทอง (Gold)
ทองคา เป็นโลหะที่พบตามธรรมชาติในรูปของโลหะ ซึ่งมีสีเหลืองแวววาว สะดุดตาสามารถ
สะท้อนแสงได้ จึงมองเห็นได้ง่ายเมื่ออยู่กับดิน หิน กรวด ทราย ทองคาเกิดขึ้นภายในเปลือกโลก
ที่ระดับลึก อยู่ในสภาพละลายในน้าทะเลอุ่น หรือร้อน ที่ถูกนาผ่านเปลือกโลกขึ้นมา เมื่อน้าระเหยไป
ความเข้มข้นของสารละลายจะสูงขึ้น ทองหรือทองคา นับเป็นสินแร่ที่มนุษย์นิยมนามาใช้เป็น วั ตถุ
ในการแลกเปลี่ยน และใช้ในการแปรสภาพเพื่อประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการมากที่สุดชนิดหนึ่ง
เนื่องจากสินแร่ชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวหลายประการที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้สอย เช่น
มีค่าสูงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นมามากนัก สีเป็นสีเหลืองสว่างสดใสและมีประกาย
สุกปลั่ง อยู่เสมอ ไม่เป็นสนิม หรือเป็นคราบไคลง่าย และมีความอ่อนเหนียวจนสามารถนามาตีแผ่
ให้เป็นแผ่นบางขนาด 0.000005 นิ้วได้ นอกจากนั้นยังเป็นโลหะที่ไม่ละลายในกรดชนิดใดเลย แต่จะ
ละลายได้อย่างช้าๆ ในสารละลายผสมระหว่างกรดดินประสิวกับกรดเกลือ (กรมศิลปากร, 2550)
2.5.1.1 ลักษณะทั่วไปของทอง
ทองเป็นโลหะที่มีค่า ทองบริสุทธิ์เป็นโลหะอ่อน รีดและดึง เป็นเส้นได้ง่าย เป็นตัว
น าไฟฟ้า ได้ ดี รองจากเงินและทองแดง ทองสามารถทนต่ อ บรรยากาศได้ ดี ไม่ เ ป็ น สนิม ทนการ
กัดกร่อน จุดหลอมเหลวสูง ทนต่อความร้อนได้ดี จัดเป็นพวกโลหะหาได้ยาก
2.5.1.2 สมบัติทางฟิสิกส์ และเชิงกลของทอง
สัญลักษณ์ทางเคมี
Au
ความหนาแน่น
19.33 กก / ดม3
จุดหลอมเหลว
1,063 องศาเซลเซียส
ความต้านทานจาเพาะ
0.022 โอห์ม / มม2 / ม
ระบบผลึก
FCC
2.5.1.3 ประโยชน์การใช้งาน
ใช้แทนเงินตรา เป็นทุนสารองของประเทศ ใช้ทาฟัน ใช้ทาเป็นโลหะรูปพรรณ
ช่างทองจะวัดค่าความบริสุทธิ์ของทองเป็น การัต โดยกาหนดให้ทองบริสุทธิ์ คือ
ทอง 24 การั ต ยกตั ว อย่ า งเช่ น ทอง 14 การั ต หมายความว่ า ในส่ ว นผสมของมวลรวมจะมี
เนื้อทองบริสุทธิ์อยู่ 14 ส่วน หรือเท่ากับ 58.33% อีก 10 ส่วนจะเป็นธาตุผสมอื่นๆ เช่น ทองแดง
นิเกิล เงิน วานาเดียม เป็นต้น ทองคา 1 บาท หนักเท่ากับ 15.2 กรัม
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2.5.2 เงิน (Silver)
โลหะเงินเป็นแร่ธาตุที่มนุษย์เพิ่งค้นพบเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มชนในบริเวณ
เอเชี ย ไมเนอร์ เ ป็ นกลุ่ มอารยะธรรมในยุค เริ่ม แรกที่ รู้จั กการใช้ แ ร่เ งิน คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของเงิน
ที่มาจากแร่เงินโดยตรง มักมีคุณสมบัติทางกายภาพเป็นเส้น แผ่นบางๆ คล้ายกิ่ง ไม้ และเป็นก้อน
พบปะปนอยู่ในเนื้อหิน หรือเป็นก้อนเงินบริสุทธิ์ มีทั้งสีขาวหรือสีเหลืองซีด บางครั้งก็พบปะปนอยู่ใน
สิ น แร่ ป ระเภทอื่ น ๆ เช่ น ตะกั่ ว สั ง กะสี เป็ น ต้ น ลั ก ษณะเด่ น ของเงิ น นอกจากจะสามารถเป็ น
ตัวนากระแสไฟฟ้าที่ดีแล้ว ยังสามารถทนต่อการผุกร่อน และการกรัดกร่อนของน้ากรดได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกันยังสามารถนามาตีแผ่เป็นแผ่นบางๆ ได้ง่าย และยัง มีความวาวของเนื้อโลหะเป็นอย่างดี
ด้วยเหตุของคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้มีการนิยมนาเงินมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ กัน
2.5.2.1 ลักษณะทั่วไปของเงิน
เงิน เป็นธาตุโลหะสีขาว เป็นมัน มีคุณสมบัติด้านการนาไฟฟ้าดีที่ สุด เป็นตัวนา
ความร้อนที่ดี นิยมใช้ทาเป็นโลหะรูปพรรณ หรือใช้ทาเป็นผิวชุบสาหรับโลหะอื่น มีความต้านทานต่อ
การกัดกร่อนในสภาพบรรยากาศได้ดี การขยายตัวใกล้เคียงกับทองเหลืองมาก จึงนิยมใช้ควบคู่กัน
ในประเทศไทยมี พ บมากในจั งหวั ด กาญจนบุ รี แต่ ยั ง ไม่ มี ส ภาพเป็ น แหล่ ง แร่ เ งิน พบในลั ก ษณะ
เกิดร่วมกับแร่กาลีนาทั่วไป
2.5.2.2 สมบัติทางฟิสิกส์ และทางกลของเงิน
สัญลักษณ์ทางเคมี
Ag
ความหนาแน่น
10.5 กก / ดม3
จุดหลอมเหลว
960 องศาเซลเซียส
ความต้านทานจาเพาะ
0.0167 โอห์ม / มม2 / ม
ระบบผลึก
FCC
2.5.2.3 คุณสมบัติทางกายภาพ
ผิวสีขาวเป็นประกาย มีความแข็งของผิวค่อนข้างมาก สามารถดึงเป็นเส้นลวดยาวได้
ทนทานต่อแรงกระแทกดี
จุดเด่น สีของวัสดุมีความสวยงามเฉพาะตัว มีจุดหลอมเหลวต่า สามารถเชื่อ มต่อ
ชิ้นส่วน และลวดลายต่างๆ ได้ง่าย ดึง เป็นเส้นลวดยาว และรีดเป็นแผ่นบางๆ ได้ ต่อต้านการผุได้
เกือบทุกชนิด
จุดด้อย เครื่องประดับที่ทาจากเงินต้องการการเก็บรักษา และดูแลเป็นอย่างดี เมื่อ
ทาปฏิกิริยากับอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีดา ดังนั้น ควรเก็บไว้ในถุงพลาสติก หรือกล่องสุญญากาศ
2.5.2.4 ประโยชน์การใช้งาน
เนื่องจากมีสมบัติทางการนาไฟฟ้าดีที่สุด จึงใช้ทาเป็นลวด และอุปกรณ์งานไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิก เช่น เส้นลวดในกลักฟิวส์ หน้าสัมผัสในงานไฟฟ้า สายนาสัญญาณระบบเครื่องเสียง
ใช้ทาเป็นโลหะรูปพรรณเพราะมีเนื้อสีขาวเป็นมัน ใช้ทางานชุบผิว เช่น เงินตรา ใช้ในเครื่องมือ หรือ

38

อุปกรณ์ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น เครื่องมือวัดด้วยแสง กล้องโทรทัศน์ กระจกเงาที่ต้องการ
สภาพการสะท้อนแสงที่ดีสม่าเสมอ จะต้องอาบเคลือบด้วยเงินเป็นสาคัญ โลหะเงินสามารถใช้ร่วมกับ
ทองเหลื อ งในรู ป วั ส ดุ ผ สม (Composite) ได้ อ ย่ า งดี เพราะมี อั ต ราการยื ด หดตั ว ใกล้ เ คี ย งกั น
(ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543)
ตารางที่ 2.3 แสดงคุณสมบัติของเงิน ในการนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ระดับของคุณสมบัติ
ต่า
ปานกลาง
ความต้านทานไฟ
ทนทานต่อรอยขีดข่วน
ทนทานต่อการฉีกขาด
การทนสารเคมี
การทนรังสียูวี
ที่มา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556: 64)

สูง






2.6 อะลูมิเนียม (Aluminium)
อะลู มิ เ นี ย ม เป็ น โลหะเบาที่ ถู กนามาใช้ ง านอย่ า งกว้ า งขวาง และมี จ านวนสู ง สุ ดในกลุ่ม
โลหะเบาด้ ว ยกั น สามารถพบอะลู มี เ นี ย มได้ เ ป็ น จ านวนมากบนพื้ นโลก โดยจะอยู่ ใ นรู ป ของ
อะลู มิ นั่ ม ออกไซด์ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า อะลู มิ น่ า (Alumina) ในสภาพเจื อ ปนอยู่ ใ นสิ น แร่ บ อกไซด์
ในองค์ประกอบของอะลูมินา ที่มีสภาพเจือปนจะมีสินแร่อะลูมิเนียมอยู่ประมาณ 40 ถึง 60%
2.6.1 สมบัติทางฟิสิกส์ และเชิงกลของอะลูมิเนียม
สัญลักษณ์ทางเคมี
Al
ความหนาแน่น
2.7 กก / ดม3
จุดหลอมเหลว
660 องศาเซลเซียส
จุดเดือดกลายเป็นไอ
1,800 องศาเซลเซียส
ความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะ
0.072 โอห์ม / กรัม
ความแข็งแรง
8 ถึง 10 กก / มม2
ความแข็ง
16 ถึง 20 HB
ความเค้นแรงดึงของอะลูมิเนียมหล่อ
98 นิวตัน / มม2
ความเค้นแรงดึงของอะลูมิเนียมอบเหนียว 68 นิวตัน / มม2
ความเค้นแรงดึงของอะลูมิเนียมรีดแข็ง 166 นิวตัน / มม2
ระบบผลึก
FCC
อัตรายืดตัว
3 ถึง 35%
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2.6.2 ลักษณะทั่วไปของโลหะอะลูมิเนียม
ลักษณะภายนอกของอะลูมิเนียม คือ มีสีเงิน มีความหนาแน่นน้อย น้าหนักเบา และมีกาลัง
วัสดุต่อหน่วยน้าหนักสูง มีความเหนียว จุดหลอมเหลวต่า หล่อหลอมได้ง่าย อะลูมิเนียมบริสุทธ์เมื่อ
ทิ้งไว้ในอากาศจะเกิดออกไซด์ของอะลูมิเนียมขึ้นเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ เคลือบติดอยู่เป็นผิวบางๆ
ทาให้อะลูมิเนียมนั้น ทนต่อ บรรยากาศ ไม่ถูกกัดกร่อน คุฯสมบัติการน าไฟฟ้ าประมาณ 2/3 เท่า
ของทองแดง จึงนิยมใช้ทาสายเคเบิลแรงสูง อะลูมิเนียมเป็นตัวนาความร้อนได้ดี และเหมาะอย่างยิ่ง
กับงานขึ้นรูป และงานปาดผิวโลหะ เช่น อัด รีด ดึง ตัด เจาะ กลึง ไส กัด และนอกจากนี้อะลูมิเนียม
ยังเป็นวัสดุผสมที่มีประโยชน์มาก คือใช้อะลูมิเนียมเพียงเล็กน้อยผสมลงไปในโลหะผสมที่มีทองแดง
แมงกานีส และแมกนีเซียม จะทาให้ความแข็ง และคุณสมบัติในงานกลึงได้ดีมาก อะลูมิเนียมหนัก
ประมาณ 1/3 เท่า ของเหล็กและทองแดง แต่ค่าความแข็งแรงต่ากว่ามาก
2.6.3 สมบัติของการใช้งานของอะลูมิเนียม
สมบัติของอะลูมิเนียมที่สาคัญ ที่มีผลต่อการใช้ง านของอะลูมิเนียมทางอุตสาหกรรม คือ
น้าหนักเบา ความหนาแน่นสัมพันธ์ของอะลูมิเนียมประมาณหนึ่งในสามของเหล็กกล้า หรือโลหะผสม
ทองแดง ด้วยการเจือโลหะอื่นเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม และกรรมวิ ธีทางความร้อน จะทาให้ไ ด้
โลหะผสมที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า หรือมากกว่าเหล็ก
ตารางที่ 2.4 แสดงปฏิกิริยาทางเคมีของอะลูมิเนียมเมื่อผสมกับธาตุอื่นๆ
ธาตุ
ผลของปฏิกิริยาเคมี
ออกซิเจน
เกิดชั้นฟิล์มบางๆ ที่ผิวงาน ชั้นฟิล์มนี้จะปกป้องช่วยให้ไม่
เกิดปฏิกิริยาอีกต่อไป
ไนโตรเจน
เกิดไนไตร์ดที่อุณหภูมิสูง
กามะถัน
ไม่ก่อปฏิกิริยาใดๆ
ไฮโดรเจน
ละลายแทรกซึมในเนื้ออะลูมิเนียมได้
กรดอินทรีย์
สามารถละลายในอะลูมิเนียมได้ทันที (ยกเว้นกรดน้าส้ม)
กรดอินทรีย์ + น้า
ไม่เกิดปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม
เกลือ
สามารถกัดกร่อนอะลูมิเนียมได้เล็กน้อย
ด่าง
ละลายอะลูมิเนียมได้
ฮาโลเจน
จะทาปฏิกิริยาทันที
ที่มา : (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543 : 106)
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2.7 สรุปท้ายบท
โลหะเป็ น วั ส ดุ ที่ ไ ด้ ม าจากแร่ ธ าตุ ประกอบด้ ว ยธาตุ โ ลหะหนึ่ ง ชนิ ด หรื อ มากกว่ า ผสม
เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทาให้โลหะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เช่น เป็นตัวนาไฟฟ้า หรือความร้อนได้ดี
ผิวโลหะสามารถขั ด เรีย บเป็น มันวาวได้ มีความแข็ง แกร่ง ทนทาน และสามารถน าไปแปรรู ป ได้
ทุกรูปแบบ จึงเป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลายด้า นอย่างกว้างขวาง แต่โลหะจะได้จาก
การถลุง จากสินแร่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเท่านั้นซึ่งจะมีการจัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบกว่า
อโลหะ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแบ่งโลหะออกเป็น 2 จาพวก คือ
2.7.1 โลหะที่เป็นเหล็ก เป็นโลหะที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กเป็นหลัก และมีธาตุอื่น ผสมบ้าง
เล็กน้อย เช่น เหล็กเหนียว เหล็กกล้า เหล็กหล่อ
2.7.2 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เป็นโลหะที่มีธาตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กเป็นธาตุผสมหลักและยังแบ่งออก
ได้เป็น 2 พวก คือ
2.7.2.1 โลหะหนัก เช่น สังกะสี เงิน ทองคา ทองคาขาว แมงกานีส
2.7.2.2 โลหะเบา หมายถึงโลหะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 4 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เดซิเมตร เช่น อะลูมิเนียม แมงกานีส ไทเทเนียม
2.8 คาถามทบทวน
1. อธิบายความหมายและประเภทของ โลหะ
2. เหล็กเหนียว เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร
3. อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพของทองเหลือง
4. อธิบายคุณสมบัติของทองแดงที่มีผลต่อการนาไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
5. อธิบายความแตกต่างและคุณสมบัติเด่นระหว่าง เงิน และทอง
6. อลูมิเนียมมีคุณสมบัติเด่นด้านใดบ้าง และส่งผลต่อการนามาใช้ในการผลิตอย่างไรบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 3
ไม้
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้และป่าไม้ในประเทศไทย
3.2 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของต้นไม้
3.3 ประเภทและชนิดของไม้
3.4 ไม้ต่างประเทศที่ใช้ในประเทศไทย
3.5 การแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้
3.6 การเลือกใช้ไม้และขนาดของไม้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ถูกต้อง
2. จาแนกประเภทของไม้ได้ถูกต้อง
3. อธิบายคุณสมบัติของไม้แต่ละชนิดได้ถูกต้อง
4. อธิบายการแปรรูปไม้ และไม้ขนาดต่างๆ ได้ถูกต้อง
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้เพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้
5. สามารถเลือกใช้ไม้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 3 ไม้
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างวัสดุประเภทไม้ ให้ผู้เรียนสัง เกต แล้วตั้ง คาถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับไม้ การแปรรูปไม้ โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของไม้ ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้วยคาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้
2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างไม้ชนิดต่างๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
ไม้
3. วิดที ัศน์ เรื่อง การแปรรูปไม้
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาไม้มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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บทที่ 3
ไม้
_______________________________________________________
ไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์
อื่นๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
และยารักษาโรคสาหรับมนุ ษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม บางครั้งใช้ใน
งานศิลปะ ทาเฟอร์นิเจอร์ ทาอาวุธ หรือเป็น วัสดุก่อสร้าง ไม้ยัง คงเป็นส่วนประกอบสาคัญ ในการ
ก่ อ สร้ า ง ตั้ ง แต่ ม นุ ษ ย์ เ ริ่ ม สามารถสร้า งบ้ า นที่ อ ยู่อ าศั ย หรื อ เรื อ โดยเรื อ แทบทุ ก ล าในช่ ว งปี 80
ทามาจากไม้แทบทั้งสิ้น ซึ่งในปัจจุบันบ้านหรือเรือที่ทาจากไม้ เริ่มมีจานวนลดลง โดยปัจจุบันมีการ
นาวัสดุอื่นมาใช้ในการสร้างแทน แต่ว่าไม้ยังคงมีส่วนสาคัญในด้านการเสริมโครงสร้าง หรือเป็น วัสดุ
เสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างหลังคา และของประดับนอกบ้าน ไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้าง รู้จักกัน
ในชื่อ ไม้แปรรูป
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้
นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ป่า และไม้ในป่ามาประดิษฐ์เครื่องมือในการ
ล่าสัตว์ เช่น กับดัก ลูกดอก หอก ฯลฯ จากนั้นก็เริ่มใช้ไม้ในการหุงต้มอาหาร ก่อเพิงพักอาศัย จวบจน
ปัจจุบันนี้มนุษย์มีเทคโนโลยีที่มากมาย รู้จักนาไม้มาประกอบโครงสร้างสาหรับรับน้าหนักได้ตาม
ที่ต้องการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ต่างๆ เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถตัดโค่นมาใช้ง านได้ง่าย ทาให้ป่าไม้ในประเทศไทย
ซึ่ง เดิมเคยมีอยู่ถึงประมาณ 70% ของพื้นที่ประเทศ นับถึง ปัจจุบันนี้กรมป่าไม้ไ ด้ร ายงานว่าป่าไม้
ถูกทาลายลงอย่างรวดเร็วจนเหลือไม่ถึง 30% โดยสาเหตุสาคัญเกิดจาก 3 สาเหตุใหญ่ๆ คือ เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย เกิดจากการทาลายของสัตว์เอง เช่น การกัดกิน
ของสัตว์เพื่อการดารงชีพ การกัดแทะของสัตว์ และแมลงเพื่อการอยู่ อาศัย การผุพังเนื่องจากเชื้อรา
หรือจุลินทรีย์ และเกิดจากภัยมนุษย์ ซึ่งถือเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดที่ได้ทาลายป่าไม่ลงอย่างรวดเร็ว และ
มากมาย เช่น การลักลอบตัดไม้เพื่อการค้า การลักลอบเผาป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอย หรือเพื่อบุกรุก
ยึดครอบครองเป็นที่ทากินในเชิงธุรกิจ (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2548)
ป่าไม้เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการอานวยประโยชน์แก่มนุษย์
ในทางตรง ไม้ที่ได้จากป่าสามารถนามาแปรรูปเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ใช้ทาเครื่องเรือนและ
อื่นๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น อาหาร ยารักษาโรค เคมีภัณฑ์ ก็ได้มาจากไม้เช่นกัน ในทางอ้อมป่าไม้
มีส่วนช่วยป้องกันอันตราย และความเสียหายจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ช่วยป้องกันวาตภัย
อุ ท กภั ย และการพั ง ทรายของดิ น นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยท าให้ ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ทั้ ง ยั ง เป็ น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ได้อีกด้วย
ไม้ที่โค่นล้มและทอนแล้ว เรียกว่าไม้ซุงหรือไม้ท่อน เมื่อนาออกมาจากป่า และทาการแปรรูป
ให้มีขนาดที่แน่นอนได้มาตรฐานแล้วจะกลายเป็นไม้แปรรูป ซึ่ง จะถูกนาไปใช้งานในลักษณะต่างๆ
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มากมาย ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น จะต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ ชนิ ด ขนาด และมาตรฐานของไม้ เ ป็ นอย่างดี
เพื่อที่จะนามาประยุกต์เข้ากับการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน และมีความจาเป็นที่จะต้องทราบ
เกี่ยวกับการเจริญเติบโต โครงสร้าง และคุณลักษณะของไม้ที่จะนามาใช้ด้วย
3.2 โครงสร้าง และการเจริญเติบโตของต้นไม้
3.2.1 โครงสร้างของต้นไม้
โครงสร้างที่สาคัญของต้นไม้ จาแนกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ
3.2.1.1 ราก (roots) เป็นส่วนที่หยั่ง ลงไปในดิน ทาหน้าที่ดูดน้าและแร่ธาตุต่างๆ
จากดินผ่านทางลาต้นขึ้นสู่ใบเพื่อปรุง อาหาร นอกจากนั้นรากยัง ช่วยในการยึดลาต้นไว้กับพื้นดิน
ให้ทรงตัวอยู่ได้
3.2.1.2 ลาต้น (stem) เป็นส่วนที่พุ่งขึ้นสู่อากาศ ทาหน้าที่ลาเลียงน้า และแร่ธาตุ
ต่างๆ จากรากขึ้นสู่ใบเพื่อสร้างเป็นอาหาร จากนั้นจึงลาเลียงอาหารจากใบไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้ และยังทาหน้าที่รองรับและชูเรือนยอดเพื่อให้ใบได้รับแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการปรุงอาหาร
3.2.1.3 เรือนยอด (crown) เป็นกิ่ง ก้านสาขาของต้นไม้ส่วนที่อยู่เหนือลาต้นขึ้นไป
ทาหน้าที่รองรับใบ ดอก และผล ช่วยให้ใบได้รับแสงอาทิตย์ เพื่อปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้

เรือนยอด

ลาต้น
รากแก้ว
รากฝอย

รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของต้นไม้
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3.2.2 การเจริญเติบโตของต้นไม้
โครงสร้างพื้นฐานของเนื้อไม้จะประกอบด้วยเซลล์ (cell) และท่อเซลล์ (pore) ซึ่งเกิดจาก
การเรียงตัวซ้อนกัน และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งท่อเซลล์เหล่านี้ โดยทั่วไปจะมีขนาดความโตแตกต่าง
กันออกไปตามชนิดของไม้ แต่อย่างไรก็ตามไม่โตไปกว่าความโตของเส้นผมมนุษย์ สาหรับไม้เนื้อแข็ง
ท่ อ เซลล์ จ ะยาวประมาณ 1/25 นิ้ ว ส่ ว นไม้ เ นื้ อ อ่ อ นจะยาวประมาณ 1/8 นิ้ ว ผนั ง เซลล์
จะประกอบด้วยสารหลายชนิดมีทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ แต่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเส้นใย
เล็กๆ ที่เรียกว่า เซลลูโลส (cellulose) ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ที่มีความสาพันธ์เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ของไม้มากที่สุดประกอบขึ้นเป็นผนังเซลล์ และเส้นใยเหล่านี้จะติดเข้าด้วยกัน ด้วยซีเมนต์ธรรมชาติ
ที่เรียกว่า ลิกนิน (lignin) ซึ่งไม่เพียงแต่ทาหน้าที่เป็นตัวประสานให้เซลล์ยึดติดกันเพียงอย่างเดียว
แต่ยังจะช่วยทาให้ผนังเซลล์มีความแข็งอีกด้วย

รูปที่ 3.2 แสดงเซลล์ของเนื้อไม้
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เซลล์ เ หล่ า นี้ มี ทั้ ง ชนิ ด ที่ ท อดตั ว ไปตามความยาวของล าต้ น และชนิ ด ที่ ท อดตั ว ไปตาม
แนวขวางของลาต้น กลุ่มเซลล์เหล่านี้เรียกว่าเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
3.2.2.1 กลุ่มเนื้อเยื่อลาเลียง ทาหน้าที่ลาเลียงน้า และแร่ธาตุให้แก่ต้นไม้ โดยทั่วไป
เซลล์จะมีขาดใหญ่ ผนังเซลล์บาง
3.2.2.2 กลุ่ ม เนื้ อ เยื่ อ ค้ าจุ น ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค วามแข็ ง แรงแก่ ล าต้ น โดยทั่ ว ไปเซลล์
จะมีขนาดเล็ก ผนังเซลล์หนา
3.2.2.3 กลุ่มเนื้อเยื่อสะสม ทาหน้าที่สะสมอาหารให้ กับต้นไม้ โดยทั่วไปผนังเซลล์
จะบาง เซลล์มีรูปร่างลักษณะเป็นเหลี่ยมและแบน
กลุ่มเซลล์ที่กล่าวมาข้างต้นยังแบ่งออกได้เป็นกลุ่มเซลล์ที่ตายแล้ว ที่เรียกว่า โพเซนไคมา
(prosenchyma) ซึ่งไม่มีเยื่อชีวิตหลัง จากที่เจริญ เติบโตเต็มที่แล้ว เป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในส่วนที่ เ ป็น
แก่นไม้ (heartwood) กับกลุ่มเซลล์ที่ยังมีเยื่อชีวิตอยู่หลัง จากการเจริญ เติบโตเต็มที่แล้ว ที่เรียกว่า
พาเรนไคมา (parenchyma) ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในส่วน กระพี้ไม้ (sapwood)
ส่วนที่เจริญเติบโตของต้นไม้ก็คือ ส่วนปรายของราก ใบ และชั้นของเซลล์ ที่อยู่ถัดเข้ามาจาก
ทางด้ า นในของเปลื อ กใน (inner bark) ที่ เ รี ย กว่ า เยื่ อ เจริ ญ หรื อแคมเบี้ ยม (cambium) น้ าและ
แร่ธาตุจะถูกดูดโดยราก และถูกนาไปยัง ใบโดยผ่านทางท่อเซลล์บริเวณกระพี้ไ ม้ ที่เรียกว่า ซีเล็ม
(xylem) จากนั้ น จะเข้ า ไปรวมตั ว กั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากอากาศที่ ใ บ โดยอาศั ย พลั ง งาน
จากแสงอาทิตย์ทาให้เกิดการปรุงอาหาร จากนั้นอาหารที่ถูกปรุง ขึ้นมาก็ถูกส่งกลับไปยัง ส่วนต่างๆ
ของต้นไม้โดยทางท่อเซลล์ ที่เรียกว่า โพลเอ็ม (phloem) ซึ่งอยู่บริเวณเปลือกไม้ทางด้านใน
เซลล์ ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณเนื้ อ เยื่ อ เจริญ หรื อ แคมเบี้ ย ม จะเกิ ด การแบ่ ง ตั ว โดยที่ ด้ า นในของ
ชั้นเซลล์ส่วนที่อยู่ติดกับกระพี้ไม้ ที่เรียกว่า ซีเล็ม จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเป็นเนื้อไม้ ขณะที่ด้านนอก
ของเซลล์ที่ติดอยู่กับเปลือกไม้ด้านในที่เรียกว่า โพลเอ็ม จะผลิตเปลือกไม้ออกทางด้านนอก การสร้าง
เซลล์หรือการเจริญเติบโตของเนื้อไม้ในชั้นเซลล์ที่เรียกว่าเยื่ อเจริญนี้ ตามปกติจะเกิดขึ้นปีละชั้นหรือ
ปีละวง ชั้น หรือวงที่เกิดขึ้นเรียกว่า วงเจริญ (growth ring) หรือวงปี (annual ring) ซึ่ง ตามปกติ
จะเกิดขึ้นปีละ 1 ชั้น หรือ 1 วง แต่บางปีอาจจะเกิดขึ้น 2 ชั้นหรือ 2 วงก็ไ ด้ โดยจะเกิดขึ้นในฤดู
ใบไม้ผลิ จานวน 1 ชั้นหรือ 1 วง และในฤดูร้อน จานวนอีก 1 ชั้นหรือ 1 วง ซึ่งในกรณีที่มี 2 วงก็จะ
ประกอบด้วยชั้นของเซลล์ 2 ชั้น คือ ชั้นที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิกับที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน เนื่องจากในฤดู
ใบไม้ผลิต้นไม้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจึงมีขนาดใหญ่และผนังเซ ลล์บาง
แต่เซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นในฤดูร้อน เนื่องจากการเจริญเติบโตของเซลล์จะช้ากว่า ดังนั้นชั้นของเซลล์ที่
เกิดขึ้นจึงไม่เพียงแต่จะมีขนาดเล็กลง และผนัง เซลล์หนากว่า แต่จะมีสีเข้มกว่าชั้นของเซลล์ในฤดู
ใบไม้ผลิอีกด้วย วงเจริญหรือวงปีเหล่านี้จะมีผลโดยตรงต่อรู ปแบบของเสี้ยนหรือลายไม้ วงเจริญหรือ
วงปีสามารถที่จะดูได้จากหน้าตัดของไม้
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รูปที่ 3.3 แสดงวงปีของไม้
กระพี้ไม้จะประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต ชั้นของเซลล์ที่เป็นกระพี้จะมีขนาดความหนาแตกต่าง
กันออกไป แก่นไม้จะเกิดจากกระพี้ไม้ที่เซลล์ตายไปแล้วหลังจากที่เจริญเติบโตเต็มที่ ตามปกติแก่นไม้
จะมีสีเข้มกว่ากระพี้ไม้ ไม้ส่วนที่เป็นแก่นนี้ถือว่าเป็นไม้ที่ดีที่สุด ในไม้บางชนิดกระพี้ไม้จะมีความแข็ง
เท่ากับแก่นไม้ แต่ความทนทานจะน้อยกว่าเมื่อถูกนาไปใช้กลางแดดกลางฝน
ตรงกลางแก่นไม้จะมีไส้ไม้ (pith) ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม้เริ่มเจริญเติบโตในระยะแรกๆ ในส่วนนี้
เมื่ อ ต้ น ไม่ มีอ ายุ ม ากๆ ก็ อ าจจะผุ ส ลายกลายเป็ นโพรางเล็ ก ๆ ได้ นอกจากนี้ยั ง มีเ ส้ นรั ศมีของไม้
(wood ray) วิ่งออกจากศูนย์กลางของไม้สู้ทางด้านเปลือกไม้ เส้นเหล่านี้ คือกลุ่มของเซลล์ที่ทอดตัว
ตามแนวขวาง ซึ่งนอกจากจะทาหน้าที่เป็นช่องทางลาเลียงและสะสมอาหารแล้ว ยังจะช่วย
ยึด
โครงสร้างของต้นไม้ไว้อีกด้วย (ประณต กุลประสูติ, 2557)
3.2.3 ลักษณะหน้าตัดของไม้
ถ้าพิจารณาไม้ตามแนวหน้าตัดตามขวางของต้นไม้ ไม้จะประกอบด้วย 7 ส่วน คือ
3.2.3.1 ไส้ไม้หรือใจไม้ (Pith) เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางลาต้นของต้นไม้ เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเจริญเติบโตของต้นไม้ อันจะทาให้เกิดลาต้น กิ่งก้าน และใบ ซึ่งเมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้น ไส้ไม้
ก็จะกลายเป็นโพรง ซึ่งในแง่กลสมบัติของไม้ ถือว่าไม้ที่มีโพรงจะสามารถรับกาลังได้ต่า เป็ นไม้ที่มี
ตาหนิ
3.2.3.2 แก่นไม้ (Heartwood) เป็นส่วนที่อยู่ถัดออกมาจากไส้ไ ม้ แก่นไม้คือเซลล์
ต่างๆ ของต้นไม้ที่ไม่ทางานแล้ว และจะเป็นส่วนที่แข็ง ที่สุด ทาหน้าที่เป็นโครงสร้างให้กับ ล าต้ น
ส่วนของแก่นไม้นี้จะมีเนื้อสีเข้ม เนื่องจากยัง มีสารอาหารต่างๆ ตกค้างอยู่ แก่นไม้ เป็นไม้ที่นามา
รับกาลังได้ดี
3.2.3.3 กระพี้ (Sapwood) เป็ น ส่ ว นที่ อ ยู่ ถั ด ออกมาจากแก่ น ไม้ อยู่ ร ะหว่ า ง
เปลือกชั้นในกับแก่นไม้ เนื้อกระพี้จะมีสีจางกว่าแก่นไม้ ทาหน้าที่ลาเลียงธาตุอาหารต่างๆ ไปสู่ใบ และ
เป็นที่เก็บสะสมอาหารจาพวกแป้ง และน้าตาล ซึ่ง เมื่อต้นไม้เจริญ เติบโต เนื้อไม้ที่ง อกขึ้นมาใหม่
ก็จะทาหน้าที่แทนกระพี้เดิม และกระพี้เดิมก็จะกลายเป็นแก่นไม้ต่อไป
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3.2.3.4 เยื่ อ เจริ ญ (Cambium) เป็ น เซลล์ บ างๆ ที่ มี ชี วิ ต อยู่ ร ะหว่ า งกระพี้ กั บ
เปลือกชั้นใน การเจริญของเนื้อไม้และเปลือกไม้ จะเกิดจากการแบ่ง เซลล์ของเยื่อเจริญ โดยเซลล์
เยื่อเจริญที่แบ่งอยู่ด้านในก็จะกลายเป็นเนื้อไม้ ส่วนเซลล์ที่แบ่งตัวด้านนอกจะกลายเป็นเปลือกชั้นใน
ที่จะค่อยๆ ขยายตัวตามการเจริญเติบโตของลาต้น ซึ่งก็จะไปดันเปลือกชั้นนอกให้แตกเป็นร่ อง หรือ
ลายต่างๆ
3.2.3.5 เปลือกชั้นใน (Inner Bark) เป็นเซลล์ที่ยัง มีชีวิต ทาหน้าที่ลาเลียงอาหาร
ที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วจากใบส่งไปเลี้ยงลาต้นส่วนต่างๆ เพื่อให้ไม้มีการเจริญเติบโต
3.2.3.6 เปลือกชั้นนอก (Outer Bark) เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของลาต้น เป็น เซลล์
ที่ตายแล้ว และแห้งแข็ง ทาหน้าที่ห่อหุ้มลาต้นไว้ เพื่อป้องกันอันตรายให้กับลาต้น เช่น การเสียดสี
การกัดแทะ และอุณหภูมิการใช้งาน
3.2.3.7 เส้นวงรอบปี (Annual Growth Ring) เส้นวงรอบปีนี้จะเป็นเส้นบอกถึง
แนวต่ อ ของไม้ ที่ เ จริ ญ เติ บ โตมาในแต่ ร ะรอบปี ห รื อ แต่ ล ะฤดู โดยถ้ า ไม้ อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์มาก ระยะห่างของเส้นวงรอบปีนี้ก็จะห่างมาก สีของเส้นจะจาง แต่ถ้าในท้องถิ่น ใด
แห้ง แล้งไม่อุดมสมบูร ณ์ เส้นวงรอบก็จะถี่ บ่ง บอกถึง การเจริญ เติ บโตที่ ช้า ซึ่ง สีของเส้นก็จ ะเข้ ม
โดยทั่วไปประมาณกันว่าเส้นวงรอบหนึ่งเส้นจะเท่ากับอายุของต้นไม้หนึ่งปี ยกเว้นต้นไม้บางชนิด เช่น
ไม้สัก ซึ่งในหนึ่งปีอาจมีถึง 2 วง หรือต้นไม้ที่เกิดใบร่วงหมด ซึ่งจะทาให้การเจริญ เติบโตไม่ครบวง
(กวี หวังนิเวศน์กุล, 2548)
3.2.4 ตาหนิในเนื้อไม้
ตาหนิในเนื้อไม้ คือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในเนื้อไม้ ซึ่งอาจจะทาให้ขาดความแข็ง แรง
ความทนทาน และความสวยงามได้ ตาหนิในเนื้อไม้ที่พบเห็นอยู่เป็นประจา ได้แก่
3.2.4.1 ตาไม้ (knots) เป็นตาหนิในเนื้อไม้ประเภทหนึ่งที่พบเห็นกันอยู่เสมอ เป็นสิ่ง
หนึ่งที่ทาให้ทิศทาง และแนวของเสี้ยนไม้สะดุดลง จึงทาให้ไม้เสียความแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อไม้ถูกนาไปใช้กับงานในลักษณะที่ต้องรับแรง
3.2.4.2 รอยร้าว (shakes) เป็นรอยแยกตามเสี้ยนไม้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวงปี ปกติจะ
เกิ ด จากลมพายุ ที่ พัด โยกต้ น ไม้อ ยู่ต ลอดเวลา จนท าให้ เ กิ ด รอยแยกระหว่า งวงปีเ ก่ ากั บ วงปีใหม่
รอยแยกดังกล่าวจะขยายต่อไปตามความยาวของต้นไม้ จึงเป็นผลให้ความแข็งแรงหรือความต้านทาน
ต่อแรงเฉือนตามแนวนอนลดลงมาก
3.2.4.3 รอยปริ (checks) เป็ น รอยแตกตามเสี้ ย นไม้ เ ช่ น กั น จะเกิ ด จากการ
หดตัวอย่างไม่สม่าเสมอขณะผึ่งไม้ เป็นรอยแยกที่ขวางกับวงปี รอยปริของไม้เกิดขึ้นได้หลายลักษณะ
เช่ น รอบปริ ที่ ป ลายไม้ รอยปริ จ ากกลางไม้ รอยปริ ที่ ผิ ว ไม้ และรอยปริ ต ลอด ไม้ ที่ มี ร อยปริ นี้
จะเสียความแข็งแรงในลักษณะเดียวกันกับไม้ที่มีรอยร้าว
3.2.4.4 การผุ (decay) ตามปกติจะเกิดจากรา ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อไม้ที่จะ
นามาใช้งาน เพราะจะทาให้ไม้ขาดความแข็งแรงโดยสิ้นเชิง และเกิดความเสียหายได้ง่ายจึงทาให้เกิด
อันตรายได้ถ้านาไปใช้งาน
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3.2.4.5 การบิดงอ (twist and spring) ตามปกติจะเกิดจากการขวาง และการทแยง
ของเสี้ยนไม้ ซึ่งนอกจะทาให้ไม้เสียความแข็งแรงแล้ว ก็ยังทาให้เกิดปัญหากับการนาไปใช้งานอีกด้วย

รูปที่ 3.4 แสดงลักษณะการบิดงอแบบต่างๆ ที่มักเกิดกับไม้
3.3 ประเภทและชนิดของไม้
3.3.1 ประเภทของไม้
ไม้ที่ได้จากป่าในเมืองไทยเกือบทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง ส่วนไม้เนื้ออ่อนจริงๆ
มีเพียง 2 ถึง 3 ชนิดเท่านั้น แต่ในทางการค้า เมืองไทยได้แบ่งไม้แปรรูปด้วยการนาเอาความแข็งแรง
ในการดัด (แรงประลัย) ของไม้แห้งที่มีความชื้นในเนื้อไม้ระหว่า 10 ถึง 14 % และความทนทาน
ตามธรรมชาติของไม้ชนิดนั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจาแนกออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อ ปาน
กลาง และไม้เนื้ออ่อน
3.3.1.1 ไม้เนื้อแข็ง
ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่มีเนื้อแกร่ง และเหนียว มีความแข็ง แรง และทนทานต่อการ
ใช้งานกลางแดดกลางฝนได้ดีมาก เนื้อไม้มีทั้งชนิดเนื้อหยาบไปจนถึงเนื้อละเอียด ทั้งชนิดเสี้ยนไม้ตรง
และชนิดเสี้ยนไม้สับสน ยากต่อการเลื่อย ไสกบ และตกแต่ง แต่ขัดมันได้ดีเนื่องจากเนื้อไม้ส่วนใหญ่
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จะเป็นมันในตัว ไม้ชนิดนี้จะมีสีเข้ม เป็นไม้ที่มีน้าหนักมาก โดยทั่วไปจะหนักตั้ง แต่ 720 ถึง 1,200
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือมากกว่านั้น ไม้เนื้อแข็งบางชนิด เช่น ไม้เต็ง รัง ประดู่ เคียม มะค่าโมง
ชิงชัน แดง มะเกลือ เลียงมัน เสลา หลุมพอ แอ๊ก ตีนนก และบุนนาก นิยมใช้กับโครงสร้างในส่วนที่รับ
แรง ใช้ทาเครื่องมือ เป็นต้น
3.3.1.2 ไม้เนื้อปานกลาง
ไม้เนื้อปานกลางเป็นไม้ที่มีเนื้ออยู่ในลักษณะปานกลาง มีความแข็งแรง และทนทาน
พอประมาณ เนื้อไม้มีทั้งชนิดเนื้อหยาบไปจนถึงเนื้อละเอียด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้อละเอียด เสี้ยน
ไม้ตรง หรือเกือบตรง จึงสะดวกต่อการเลื่อย ไสกบ และตกแต่ง และเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มี
ลวดลายสวยงาม จึงนิยมนามาใช้ทาเครื่องเรือน สีของไม้ชนิดนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง เป็นไม้ที่มี
น้าหนักตั้งแต่ประมาณ 690 ถึง 1,130 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม้เนื้อปานกลางบางชนิด เช่น ไม้
ตะเคียนทอง ตะเคียน ตะแบก นนทรี พลวง มะค่าแต้ ยูง และรกฟ้า นิยมใช้กับงานก่อสร้างบ้าน งาน
เครื่องเรือน เป็นต้น
3.3.1.3 ไม้เนื้ออ่อน
ไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้ที่มี เนื้อ อ่อนและหยาบ มีความแข็ง แรงและทนทานน้ อ ยที่ สุ ด
มอดหรือปลวกชอบทาลาย การยืดหดตัวไม่สม่าเสมอแล้วแต่ชนิดของไม้ สีของเนื้อไม้แตกต่างกัน
ออกไปทางสีอ่อนไปจนถึง เกื อบเข้ม ไม้ชนิดนี้จะมีน้าหนักตั้ง แต่ป ระมาณ 500 ถึง 870 กิโลกรั ม
ต่อลูกบาศก์เมตร ไม้เนื้ออ่อนบางชนิด เช่น ไม้กระท้อน ยาง จาปาป่า กระบาก กระเจา พะยอม สัก
และอินทนิน นิยมใช้กับงานชั่วคราว และงานในร่ม
ตารางที่ 3.1 แสดงความแข็งแรงและความทนทานของไม้
ชนิดของไม้

ความแข็งแรง
ความทนทาน
(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
(ปี)
ไม้เนื้อแข็ง
สูงกว่า 1,000
สูงกว่า 6
ไม้เนื้อปานกลาง
600 – 1,000
2-6
ไม้เนื้ออ่อน
ต่ากว่า 600
ต่ากว่า 2
ที่มา : (ประณต กุลสูตร, 2557 : 23)
3.3.2 ชนิดของไม้ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ไม้ ใ นเมื อ งไทยมี อ ยู่ ม ากมายหลายชนิ ด แต่ มี ไ ม้ เ พี ย งไม่ กี่ ช นิ ด ที่ นิ ย มใช้ กั น ทั้ ง ในด้ า น
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การทาเครื่องเรือน และอื่นๆ ดังนี้
3.3.2.1 ไม้สัก
ไม้ สั ก เป็ น ไม้ ที่ ถู ก นามาใช้ กั บ งานประเภทต่า งๆ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี ล วดลาย
ที่สวยงาม นอกจากนั้นมอด และปลวกยังไม่ทาลาย เนื้อไม้มีสีเหลืองทองถึงสีน้าตาล มักจะมีเส้นสีแก่
แทรก กลิ่นคล้ายหนังฟอก ไม่มีรส น้าหนักปานกลาง เสี้ยนตรง เนื้อไม้หยาบ และไม่สม่าเสมอ มีความ
ทนทานมาก เลื่อย ไส ตกแต่ง และขัดชักเงาได้ง่าย มี หลายชนิด เช่น สักทอง สักหิน และสักขี้ควาย
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ที่นามาใช้ในการทาเครื่องเรือน และส่วนที่ต้องการแสดงคุณค่าและรสนิยม ได้แก่ สักทอง เนื่องจาก
มีสีเหลือ และลวดลายที่สวยงาม ส่วนสักหินและสักขี้ควาย มีสีคล้ากว่า และลวดลายค่อนข้างสับสน
จึงนาไปใช้ในส่วนที่ไม่ต้องการความสวยงาม เช่น ใช้ทาโครงเครื่องเรือน นอกจากนี้ยังนิยมใช้กับการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ เช่น บัว คิ้ว วงกบประตู หน้าต่าง ฝา ฝ้าเพดาน บันได ราวบันได
พื้นภายนอกอาคาร และหน้าไม้อัด เป็นต้น
3.3.2.2 ไม้ประดู่
ไม้ประดู่ เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในไม้ที่มีลวดลายสวยงาม ลักษณะของเนื้อไม้
มี สี แ ดงอมเหลื อ งถึ ง สี แ ดงอิ ฐ สี ข องเสี้ ย นจะแก่ ก ว่ า สี พื้ น เนื้ อ ไม้ เ ป็ น มั น วาว ไม่ มี ก ลิ่ น และรส
น้าหนักมาก เสี้ยนสนเป็นริ้วๆ เนื้อไม้ละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไสตกแต่งและขัดชักเงาได้ ดี
นิยมใช้กัลป์การสร้างอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องการความประณีต อาทิ วงกบ ประตู
หน้าต่าง พื้น บันได ราวบันได นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในการทาเครื่องเรือนราคาแพง และเครื่องเรือน
ประดับมุกอีกด้วย
3.3.2.3 ไม้มะค่าโมง
ไม้ ม ะค่ า โมง เป็ น ไม้ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ในกลุ่ ม ของไม้ ที่ มี ล วดลายสวยงามด้ ว ยเช่นกัน
เป็นไม้ที่ทนต่อมอดและปลวกได้ดี ลักษณะของเนื้อไม้มีสีน้าตาลอมเหลืองถึงสีเหลืองแก่ เนื้อไม้เป็นมัน
วาว ไม่มีกลิ่นและรส น้าหนักมาก เสี้ยนค่อนข้างสน เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบแต่สม่าเสมอ แข็ ง เหนียว
ทนทาน เลื่อย ไสตกแต่งค่อนข้างยาก แต่ถ้าแห้งจะตกแต่งค่อนข้างง่าย ขัดและชักเงาได้ดี นิยมใช้กับ
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในส่วนที่ต้องการความสวยงาม เช่น วงกบประตู หน้าต่าง พื้น บันได
ราวบันได เสา และเนื่องจากปุ่มของไม้ชนิดนี้มีลวดลายที่สวยงามมาก จึงนิยมนาไปใช้ทาเครื่องเรือน
3.3.2.4 ไม้ชิงชัน
ไม้ชิงชัน เป็นไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่มไม้ที่มีลวดลายสวยงามชนิดหนึ่ง ลักษณะของเนื้อไม้
มี สี ม่ ว งอ่ อ นถึ ง ม่ ว งแก่ มี เ ส้ น แทรกสี ด า หรื อ สี แ ก่ ก ว่ า สี พื้ น เนื้ อ ไม้ เ ป็ น มั น วาว ไม่ มี ก ลิ่ น และรส
น้ าหนั ก มาก เสี้ ย นสนเป็ น ริ้ ว แคบๆ เนื้ อ ไม้ ล ะเอี ย ด แข็ ง เหนี ย ว ทนทานมาก เลื่ อ ย ไสตกแต่ ง
ค่อนข้างยาก ชักชักเงาได้ดีมาก เพราะเมื่อเคลือบด้วยน้ามันชักเงาแล้วจะทาให้มีความสวยงามมาก
นิยมใช้ทาเครื่องเรือน ใช้แกะสลัก ด้ามเครื่องมือ
3.3.2.5 ไม้แดง
ไม้แดง เป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มไม้ลวดลายสวยงามด้วยเช่นกัน เป็นไม้ที่ปลวก และเพียง
ไม่ค่อยรบกวน ลักษณะเนื้อไม้มีสีแดงเรื่อๆ หรือสีน้าตาลอมแดง เนื้อไม้เป็นมันวาว ไม่มีกลิ่นและรส
น้าหนักมาก เสี้ยนเป็นคลื่น และสน เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียด แข็ง เหนียว ทนทาน เลื่อย ไสตกแต่ง
ค่อนข้างยาก ขัดและชักเงาได้ดี เป็นไม้ต้านไฟ นิยมใช้กับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในส่ ว นที่
ต้องการความสวยงาม เช่น วงกบประตู หน้าต่าง บันได ราวบันได พื้นภายนอกอาคาร นอกจากนี้
ยังนิยมใช้ทาเครื่องเรือน เครื่องมือกสิกรรม หมอนรางรถไฟ เกวียน เรือ เป็นต้น
3.3.2.6 ไม้ตะเคียนทอง
ไม้ตะเคียนทอง เป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม ทนต่อปลวกได้ดี ลักษณะของเนื้อไม้
มีสีน้าตาลแกมเหลือง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มเมื่อทิ้งไว้นาน เนื้อไม้ด้าน ไม่มีกลิ่นและรส น้าหนักมาก
เสี้ยนสน เนื้อไม้ละเอียดปานกลางและสม่าเสมอ แข็ง เหนียว ทนทานดีมาก เลื่อย ไสตกแต่งได้ยาก
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ขัดและชักเงาได้ดีมาก นิยมใช้กับการก่อสร้าง เช่น เสา คาน วงกบ นอกจากนี้ยังนิยมใช้ทาเครื่องเรือน
เรือ ตัวถังรถ หมอนรางรถไฟ เป็นต้น
3.3.2.7 ไม้ตะแบก
ไม้ ต ะแบก เป็ น อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ล วดลายสวยงาม ลั ก ษณะของเนื้ อ ไม้ มี สี เ ทา
ถึง สีน้าตาลอมเทา และเป็นมัน ไม่มีกลิ่นและรส น้าหนักมาก เสี้ยนตรง หรือค่อนข้างตรง เนื้อไม้
ละเอียด แข็ง เหนียว ทนทานถ้าไม่ตากแดดและฝน เลื่อย ไสตกแต่ง ได้ไ ม่ยาก ขัดและชักเงาได้ดี
นิยมใช้กับการก่อสร้างอาคารบ้ านเรือน เสา เรือ ด้ามเครื่องมือ ชนิดลายนิยมนาไปใช้ในการท า
เครื่องเรือน เนื่องจากมีความสวยงามมาก
3.3.2.8 ไม้นนทรี
ไม้นนทรี ลักษณะของเนื้อไม้มีสีชมพูอ่อนแกมชมพู และเป็นมันวาว ไม่มีกลิ่นและรส
น้าหนักปานกลาง เสี้ยนตรง หรือสนเล็กน้อย เนื้อไม้หยาบปานกลาง เลื่อย ไสตกแต่งง่าย นิยมใช้ทา
พื้นภายในอาคาร ฝา ฝ้าเพดาน และเครื่องเรือน
3.3.2.9 ไม้เต็ง
ไม้ เ ต็ ง เป็ น ไม้ ที่ ถู ก น ามาใช้ ค่ อ นข้า งมากในการก่ อสร้ า ง ลั ก ษณะของเนื้อไม้มีสี
น้าตาลอ่อน เมื่อตัดใหม่ๆ แต่เมื่อทิ้ง ไว้นานๆ จะกลายเป็นสีน้าตาลแก่แกมแดง มีแถบของท่อยาง
สีขาวตามแนวสัมผัสกับเส้นวงปีเป็นตอนๆ เนื้อไม้ด้าน ไม่มีกลิ่นและรส น้าหนักมาก เสี้ยนสน เนื้อไม้
หยาบปานกลางแต่สม่าเสมอ แข็ง เหนียว ทนทานดีมาก รับน้าหนักได้ดี เลื่อยไสตกแต่งยาก เนื้อไม้
มักจะปรากฏรอยแตกร้าวอยู่ทั่วไป จึง ไม่เหมาะที่จะนามาใช้ทาเครื่องเรือน นิยมใช้เป็นโครงสร้าง
อาคารบ้านเรือน ใช้ทาสะพาน และหมอนรางรถไฟ
3.3.2.10 ไม้รัง
ไม้รัง จัดเป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไม้เต็ง ที่นิยมนามาใช้ในงานก่อสร้าง ลักษณะ
ของเนื้อไม้มีสีน้าตาลอมเหลือง และด้าน ไม่มีกลิ่นและรส เลื่อยไสตกแต่งค่อนข้างยาก ใช้งานเหมือน
ไม้เต็ง ซึ่งไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้ มักจะจาหน่ายรวมกัน และเรียกว่าไม้เต็ง-รัง
3.3.2.11 ไม้ยาง
ไม้ยาง เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนามาใช้กันมากในงานก่อสร้าง ลักษณะของเนื้อไม้
มีสีแดงเรื่อ ยืดหดตัวได้ง่าย เวลาหดตัว จะมีย างประทุออกมาจากผิว แห้ง ช้า น้าหนักปานกลาง
เสี้ยนมักจะตรง เนื้อไม้หยาบ แข็งปานกลาง ใช้ได้ดีในร่ม เลื่อยไสตกแต่งง่าย นิยมใช้กับงานก่อสร้าง
ทั่วไป
3.4 ไม้ต่างประเทศที่ใช้ในประเทศไทย
ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนไม้ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากจานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลทาให้ป่าไม้ถูก บุกรุก เพื่อใช้ เป็น ที่ท ากิน นอกจากนั้นในการพัฒนา
ประเทศยังได้มีการนาไม้ชนิดต่างๆ จากป่ามาทาประโยชน์อย่างมากมาย จึงทาให้ประเทศเกิ ดการ
ขาดแคลนไม้ ดังนั้นจึงได้มีการสั่งไม้จากต่างประเทศเข้ามาชดเชยเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ไม้ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งนิยมนามาใช้เป็นไม้สาหรับงานตกแต่ง เพื่อ
ความสวยงาม ถ้าเป็นไม้สาหรับโครงสร้างนิยมใช้ไม้สน เนื่องจากเป็นไม้โตไว และมีมาก ซึ่งปัจจุบันนี้มี
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กรรมวิธีพัฒนาคุณสมบัติของไม้เพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเพื่อนามาใช้ง านได้ดียิ่ง ขึ้นอีก
ด้วย
3.4.1 ไม้โอ๊ค
ไม้ตระกูลโอ๊คนั้นจัดเป็นไม้เนื้อแข็ง และไม้อุตสาหกรรม ด้วยปริมาณที่มีอยู่มากมายทาให้
มี ร ะดั บ ราคาที่ ค่ อ นข้ า งคงที ไม้ โ อ๊ ค เป็ น ไม้ ที่ ม าจาก ยุ โ รป อเมริ ก า จี น รั ฐ เซี ย ญี่ ปุ่ น แต่ ไ ม้ โอ๊ค
ที่มีคุณภาพจริงๆ จะมาจากจีน และญี่ปุ่น เนื่องจากอากาศเย็นทาให้ เ ติบโตช้ า เนื้อไม้จึง มีความ
ละเอียดมากกว่าทางฝั่งอเมริกา เพราะไม้โอ๊คส่วนใหญ่ในอเมริกาเป็ นป่าปลูกที่ตัดจากป่าธรรมชาติ
ซึ่ ง มี ก ารปลู ก ทดแทนอยู่ อ ย่ า งสม่ าเสมอ แต่ ก็ ยั ง คงความสวยงามของลายไม้ อ ยู่ โดยสามารถ
แบ่งประเภทของไม้โอ๊คออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
3.4.1.1 ไม้โอ๊คแดง (Red Oak) ไม้โอ๊คแดงปลูกมากทางฝั่งตะวันออกของอเมริกา
เนื้ อ ไม้ อ อกสี น้าตาลเข้ ม อมแดง มี เ สี้ ย นที่ ลึ ก เห็ น เด่ น ชั ด เนื้ อ ไม้ ห ยาบ นิ ย มน ามาใช้ ท าพื้ น และ
เฟอร์นิเจอไม้
3.4.1.2 ไม้โอ๊คขาว (White Oak) ไม้โอ๊คขาวปลูกมากทางฝั่งตะวันออกของอเมริกา
เช่นกัน เนื้อไม้ออกสีขาวอมเหลือง มีเสี้ยนถี่ละเอียด ผิวไม้เรียบกว่าไม้โอ๊คแดง ด้วยการที่ไม้โอ๊ด ขาว
นั้นมีสีที่ขาวอ่อน สว่าง และผิวเรียบ จึงทาให้เป็นที่นิยมสาหรับนักออกแบบในประเทศไทย
3.4.2 ไม้บีช (Beech)
เป็ น ไม้ ม าจากยุ โ รป สี น้ าตาลออกขาวอมเหลื อ ง หรื อ อมส้ ม เป็ น ผลจากการน าไปผ่ า น
กระบวนการ Steam ไม้ เพื่อลดการโก่งตัวและการบิดงอของไม้ ทาให้ไม้มีสีออกส้มมากขึ้น เนื้อไม้
มีความละเอียดมาก ค่อนข้างไม่มีลวดลาย นิยมนามาทาพื้น และเฟอร์นิเจอร์
3.4.3 ไม้เชอรี่ (Cherry)
เป็นไม้เนื้อแข็ง เนื้อไม้ออกสีน้าตาลเหลือง หรือออกไปทางน้าตาลแดง มีลักษณะคล้ า ย
ไม้มะค่า และไม้สัก ทาให้สามารถใช้แทนกันได้ เนื้อไม้มีลักษณะเรียบเท่ากันตลอด ทาให้ทางานง่าย
และสวยงาม เหมาะกับการนาไปใช้ในงานตกแต่ง ปูพื้น และทาเฟอร์นิเจอร์ แต่มีราคาแพงมากกว่า
ไม้โอ๊ค ประมาณ 3 เท่า
3.4.4 ไม้เมเปิ้ล (Maple)
เนื้อไม้มีสีขาวครีม ถึงน้าตาลอมเหลืองหรืออมแดง ลายไม้และตาค่อนข้างเยอะ แต่ ในตลาด
ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ ผ่านการคัดมาแล้ว เกรดที่แบ่งจะสามารถแบ่งได้จากสี ยิ่งขาวมากเกรด
จะยิ่งสูงมาก นิยมใช้ในงานตกแต่งภายใน เหมาะใช้ทาพื้นเพราะจะทาให้บ้านดูสว่างและหรูหรา
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3.5 การแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้
3.5.1 การแปรรูปไม้
ไม้แปรรูป คือ ไม้ที่ผ่านกระบวนการเลื่อย และตัด หรือที่เรียกกันว่า กระบวนการแปรรูป
ให้มีขนาด และรูปร่างที่ได้ มาตรฐานตามต้องการ ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้งาน
ซึ่งสามารถจาแนกออกได้เป็น 2 แบบ คือ
3.5.1.1 แบบเพลนซอว์ (plain-sawed)
การแปรรูปไม้แบบนี้ หรือที่เรียกกันว่า ไม้ผ่าแบน โดยไม้แปรรูปแต่ละแผ่น จะถูก
เลื่อยในลักษณะที่รอยเลื่อยขนานไปกับด้านสัมผัส และเลื่อยไปตามความยาวของซุง การแปรรูปไม้
แบบนี้จะทาให้เศษไม้ที่เหลือจากการแปรรูปมีปริมาณเพียงเล็กน้อย จะได้ไม้หน้ากว้าง ลายไม้สวยงาม
ต าหนิ บ นแผ่ น ไม้ มี น้ อ ย และค่ า ใช้ จ่ า ยในการแปรรู ป ต่ า แต่ ไ ม้ ที่ ไ ด้ ไ ม่ เ หมาะกั บ การน าไปใช้ กั บ
โครงสร้างในส่วนที่ต้องรับแรง นอกจากนั้นยังมีการหดตัวค่อนข้างสูง จึงอาจจะทาให้เกิดการบิดงอ
ได้ง่าย ก่อนแปรรูปไม้แบบนี้จะต้องฝานซุงให้หน้าตัดเป็นรูปสีเหลี่ยม แล้วจึงเลื่อยไปตามความยาว
ของซุง
3.5.1.2 แบบควอเตอร์ซอว์
การแปรรูปไม้แบบนี้ หรือที่เรียกกันว่า ไม้ผ่าสี่ ซุงที่นามาแปรรูปจะถูกแบ่งออกเป็น
4 ส่วน แล้วจึงทาการแปรรูปไม้ในแต่ละส่วนที่ถูกแบ่งออกไป โดยไม้แต่ละส่วนจะถูกเลื่อยไปตาม
ความยาวของซุง การแปรรูปไม้แบบนี้จะทาให้เศษไม้ที่เหลือจากการแปรรูปมีปริมาณมากกว่ าการ
แปรรูปแบบแรก จึงทาให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า และได้ไม้หน้าแคบกว่า แต่ไม้ที่ได้สามารรับแรงได้ดี จึงนิยม
นาไปใช้กับงานโครงสร้างในส่วนที่รับแรง นอกจากนั้นจะได้ลายไม้ที่สวยงาม กักสีและวัสดุเคลือบผิ ว
ไม้ไม่ดี การหดตัวต่า จึงลดการแตกร้าวที่หัวไม้ลงได้ (บ้านและสวน, 2558)
ไม้แปรรูปที่ได้จากการแปรรูป ทั้ง 2 แบบ จะถูกเลื่อยในลักษณะที่รอยเลื่อยขนานไปกั บ
เสี้ยนไม้ แต่จะเลื่อยในลักษณะที่ทาให้วงปีทามุมกับผิวหน้าของแผ่นไม้ที่เลื่อย 45 ถึง 90 องศา

รูปที่ 3.5 แสดงการแปรรูปไม้แบบ เพลนซอว์ และ แบบ ควอเตอร์ซอว์
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ไม้ที่ผ่านการแปรรูปแล้วจะมีความชื้นสูง เรียกว่าไม้สด ซึ่ง โดยทั่วไปจะมีความชื้นสูงมาก
คุณสมบัติในด้านความแข็งแรงของไม้ในสภาพนี้จะต่ามากเช่นกัน แต่ก็เป็นผลดีที่ทาให้การแปรรูป
หรือการเลื่อยทาได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันไม้ก็จะมีน้าหนักมาก นอกจากนั้นแมลง เห็ด และรา
ต่างๆ จะเข้าทาลายได้ง่าย และหลังจากความชื้นในไม้ลดต่าลง ไม้ก็จะเริ่มหดตัว ในขณะเดียวกัน
ความแข็งแรงของไม้ก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น อัตราการหดตั วของไม้ควรจะเป็นไปทีละเล็กละน้อย ทั้งนี้
ก็เนื่องจากว่าถ้าการหดตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะทาให้ไม้เกิดการแตกร้าว และบิดตัวได้ง่าย ดังนั้น
การผึ่งไม้จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง การทาให้ไม้แห้งซึ่งนอกจะทาให้ไม้ไม่เสียรูปหลังจากการ
นาไปใช้งานแล้ว ก็ยังจะทาให้แมลง และเห็ดราเข้าไปทาลายไม้ได้ยากยิ่งขึ้น
3.5.2 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้
3.5.2.1 ไม้ประสาน
ไม้ประสาน คือแผ่นไม้ที่ประกอบจากไม้แปรรูปขนาดเล็กมาเรียงต่อให้ขนานกัน
ตามแนวเสี้ยน เชื่อมต่อประสานกันที่ตรงหัวไม้แล้วยึดติดกันด้วยกาวให้มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นแผ่นใหญ่
มี ก ารขั ด ผิ ว เรี ย บเพื่ อ การใช้ ง านต่ อ ไป นิ ย มท าจากไม้ ย างพารา แต่ ก็ มี ไ ม้ ช นิ ด อื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น
ไม้ สั ก สวนป่ า ประสาน และไม้ น อกประสาน เช่ น ไม้ โ อ๊ ค ไม้ ว อลนั ท ไม้ เ ชอรี่ ไม้ เ มเปิ ล
มีขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุต ยกเว้นไม้นอกมีขนาดมาตรฐาน 3 x 8 ฟุต
1) การนาไปใช้งาน
ไม้ประสานเหมาะสาหรับใช้งานภายในเท่านั้น เพราะไม่ค่อยทนต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอากาศ มีการบิดตัวมาก โดยไม้ยางพาราประสานมีความหนา 10 12 16 18 20 25 และ 30
มิลลิเมตร ตัวอย่างการนาไม้แต่ละความหนาไปใช้งาน เช่น
ความหนา 10 และ 12 มิลลิเมตร ใช้ทาหลังตู้ ท้องลิ้นชัก
ความหนา 16 มิลลิเมตร
ใช้ทาข้างลิ้นชัก
ความหนา 20 มิลลิเมตร
สามารถตัดประกอบทาตู้ โต๊ะ โดยไม่ต้องทาโครง
ความหนา 25 และ 30 มิลลิเมตร ใช้ทาพื้นบันไดภายใน
ไม้ยางพาราประสานที่มีขายทั่วไปมีการแบ่งเกรดดังนี้

เกรด A ไม้ไม่มีตาหนิ

เกรด B ไม้ไม่มีตาไม้
แต่มีตาหนิเล็กน้อย

รูปที่ 3.6 ลักษณะไม้ประสานยางพารา แบ่งตามเกรด

เกรด C ไม้มีตาหนิ
มีตาไม้ ไส้ไม้
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สามารถเลือกเกรดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม้ คือ
เกรด A-B
คือหน้า A หลัง B
เป็นเกรดที่ดีที่สุดที่มีขาย
เกรด A-C
คือหน้า A หลัง C
ใช้สาหรับงานโชว์ผิวด้านเดียว
เกรด B-C
คือหน้า B หลัง C
เกรด C-C
คือหน้า C หลัง C
ใช้กับส่วนที่มองไม่เป็น
รอยต่อไม้มี 2 แบบ คือ
Finger Joint มีลักษณะเป็นฟันปลา ซึ่งวิธีการนี้ทาให้เสียปริมาณไม้น้อยกว่า
Butt Joint คื อ รอยต่ อ แบบเรี ย งตรง มี ข ายน้ อ ย มั ก ใช้ ส าหรั บ งานสั่ ง ท า และ
ไม้นอกประสาน มีราคาสูงกว่าแบบ Finger Joint

Finger Joint

Butt Joint

รูปที่ 3.7 ลักษณะรอยต่อไม้
3.5.2.2 ไม้อัด
เป็นการนาไม้บางๆ หลายแผ่นมาประกอบยึ ดติ ด ด้ว ยกาว โดยจัดให้แต่ ละแผ่ น
มีแนวเสี้ยนขวางตังฉากกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และลดการขยายตัว หรือหดตัวในระนาบของแผ่น
ให้น้อยที่สุด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟุต มี 3 ประเภท คือ
1) ไม้อัดใช้งานภายนอก อัดด้วยกาวพิเศษ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้ออากาศได้ดี
เหมาะสาหรับใช้งานภายนอกอาคาร เช่น ผนังภายนอก ไม้แบบหล่อคอนกรีต และต่อเรือ
2) ไม้ อั ด ใช้ ง านภายใน อั ด ด้ ว ยกาวซึ่ ง ทนต่ อ ความเปี ย กชื้ น ในเวลาจ ากั ด
เหมาะสาหรับใช้งานในที่ไม่ถูกละอองน้า เช่น ตกแต่งผนังภายใน เฟอร์นิเจอร์ และฝ้าเพดาน
3) ไม้ อั ด ใช้ ง านชั่ ว คราว อั ด ด้ ว ยกาวที่ ไ ม่ ท นความเปี ย กชื้ น เหมาะส าหรั บ
ใช้งานชั่วคราว เช่น ทาลังบรรจุสิ่งของหรือป้ายโฆษณากลางแจ้งในระยะเวลาสั้นๆ
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การนาไปใช้งาน
ไม้ อั ด ยางปกติ มี ค วามหนามาตรฐาน 3 4 6 10 15 และ 20 มิ ล ลิ เ มตร ตั ว อย่าง
การนาไม้แต่ละความหนาไปใช้งาน เช่น
ความหนา 3 4 และ 6 มิลลิเมตร กรุกับโครงคร่าวในส่วนที่ไม่รับน้าหนัก
ความหนา 10 มิลลิเมตร
ทาชั้นวางของ กรุใต้เตียง
ความหนา 15 มิลลิเมตร
กรุกั้นห้อง
ความหนา 20 มิลลิเมตร
ทาเฟอร์นิเจอร์แบบไม่มีโครงสร้าง
ไม้อัดยางที่ไม่มีลายจะมีราคาถูกที่สุด นิยมนามาพ่นสีทับ ส่วนไม้อัดที่มีลายด้านหน้า
เช่น ไม้อัดสัก ไม้อัดแอช เป็นการนาแผ่นวีเนียร์มาปิดผิวหน้าทับบนไม้อัดยาง สาหรับนาไปย้อมสีและ
เคลือบโชว์ลายไม้ โดยทั่วไปมี 2 ลาย คือ ลายภูเขา มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเกิดจากการตัดไม้แบบขวาง
และลายเส้ น มี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น ตรง ราคาถู ก กว่ า ลายภู เ ขา และมี ไ ม้ อั ด อี ก ประเภท เรี ย กว่ า
ไม้ อั ด อิ ต าลี คื อ ไม้ อั ด ที่ ส ร้ า งลายไม้ ด้ ว ยการพิ ม พ์ บ นผิ ว หน้ า ไม้ ทุ ก แผ่ น จึ ง มี ล ายเหมื อ นกั น
(ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน์, 2557)

ลายเส้น

ลายภูเขา

รูปที่ 3.8 แสดงลักษณะลายไม้
3.6 การเลือกใช้ไม้และขนาดของไม้
3.6.1 การเลือกไม้
การเลือกหรือการพิ จ ารณาเลื อกไม้ เพื่ อใช้ ในงานก่อ สร้าง หรือวัตถุประสงค์อื่น ใดก็ ต าม
สิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงถึงเป็นสิ่งแรกก็คือ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับไม้และการใช้ไม้ ราคา ตลอดจน
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อการนั้นๆ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับไม้และการใช้ไม้ ได้แก่
3.6.1.1 สภาพแวดล้อมของการใช้ไม้
3.6.1.2 ความสวยงามของเนื้อไม้
3.6.1.3 ตาหนิในเนื้อไม้
3.6.1.4 ความแข็งแรง และความทนทานของไม้
3.6.1.5 ความง่ายต่อการเลื่อย และไสตกแต่ง
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สภาพแวดล้อมของการใช้ไ ม้ หมายถึง สภาพทั่วไปที่ไ ม้ถูกนาไปใช้ง าน เช่น ใช้กลางแจ้ ง
ใช้ ใ นร่ ม หรื อ ใช้ กั บ อาคารที่ มี ห รื อ ไม่ มี ร ะบบป้ อ งกั นปลวก ต าหนิ ใ นเนื้ อ ไม้ น อกจากจะท าให้ไ ม้
ขาดความแข็งแรงแล้ว ยังทาให้ไม่สวยงามด้วย ดังนั้นในกรณีที่ต้องการความสวยงาม เช่ น การทา
เครื่องเรือน ก็ต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกไม้เป็นพิเศษ ความแข็ง แรงและความทนทานก็เป็น
คุณสมบัติที่สาคัญอีกอันหนึ่งที่จะต้องนามาพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเลือกไม้สาหรับงานก่อสร้าง
นอกจากนั้นไม้ที่เหมาะต่อการนามาใช้ก็ควรจะง่ายต่อการเลื่อย และการไสตกแต่ ง อีกด้วยเช่นกัน
คุ ณ สมบั ติ เ หล่ า นี้ น อกจากจะช่ ว ยให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการใช้ ง านสู ง สุ ด แล้ ว ยั ง ช่ ว ยให้ ส ะดวก
ต่อการทางานอีกด้วย (ประณต กุลประสูติ, 2557)
3.6.2 ขนาดของไม้แปรรูป
ไม้แปรรูปที่จาหน่ายภายในประเทศ แบ่ง ออกเป็น ชนิดและขนาดตามความนิยมในวงการ
ค้าไม้ ดังนี้
3.6.2.1 ไม้ฝา ขนาด ½ ถึง ¾ นิ้ว กว้าง 4 ถึง 6 นิ้ว และ 8 ถึง 10 นิ้ว
3.6.2.2 ไม้พื้น ขนาดหนา 1 นิ้ว
3.6.2.3 ไม้หนา ขนาดหนา 1 ½ ถึง 2 ½ ถึง 3 นิ้ว กว้าง 3,4,5,6,8,10 และ 12 นิ้ว
3.6.2.4 ไม้เสา ขนาดหนา 4x4 นิ้ว 5x5 นิ้ว และ 6x6 นิ้ว
3.6.2.5 ไม้ระแนง ขนาดหนา 1x1 นิ้ว
3.6.2.6 ไม้กลอน ขนาดหนา ½ ถึง ¾ x 2 ถึง 3 นิ้ว และ 1 ถึง 2 นิ้ว x 1 ½ ถึง 2
นิ้ว
ความยาวของไม้ทุกชนิดแบ่งออกเป็น
2 ถึง 2.5 เมตร
3 ถึง 5.5 เมตร
6 ถึง 7.5 เมตร
8 เมตรขึ้นไป
3.6.3 การปรับปรุงคุณภาพไม้
เนื่องจากไม้ในปัจจุบันมีคุณภาพต่าลง มีการหดตัว แตกร้าว หรือบิดงอง่าย ทาให้เกิดความ
เสียหายในสิ่งก่อสร้าง ครัวเรือน เครื่องใช้ไม้สอยโดยทั่วไป จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพไม้เพื่อให้ไม้
มีคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุง ทางด้านสี ความแข็ง แรง การหดตัว การพองตัว และความ
ทนทาน ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่
3.6.3.1 การกองไม้ เป็นการกองไม้ให้โปร่งไม่ชิดติดกัน นอกจากจะทาให้ไม้แห้งเร็ว
แล้ว ยังป้องกันการเกิดเชื้อราที่ทาให้ไม้ผุไ ด้เป็นอย่างดีด้วย ส่วนไม้ที่เป็นกระพี้หรือไม้ที่ไม่ทนทาน
ในขณะที่แปรรูปสดๆ แล้วกองไม้ชิดติดกัน เพียงวันสองวันก็จะเกิดราขึ้น อาจเสียหายถึงกับทาให้ไม้
ใช้งานไม่ได้ต่อไป
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3.6.3.2 การแช่น้า การแช่น้าเป็นระยะเวลานานๆ จะทาให้แป้งและน้าตาลที่มีอยู่
ในไม้สลายตัวไป เมื่อนาไม้มาใช้งาน ถึงแม้จะมีกระพี้ติดอยู่ มอดก็ไม่เข้ามารบกวน
3.6.3.3 การอบหรือนึ่ง จะทาให้สารประกอบเคมีบ างประเภทซึ่ง ดูดและคายน้ า
ได้มาก สลายตัวไป ทาให้การพองและหดตัวของไม้ลดลง
3.6.3.4 การอัดไม้ด้วยความร้อน ทาให้ไ ม้มีปริมาตรเล็กลงและคงรูปได้ภายหลั ง
การอัด และทาให้ไม้แข็งและทนทานขึ้น
3.6.3.5 การอัดพลาสติก ทาโดยการอัดสารที่ เป็นพลาสติก เหลวเข้าไปในเนื้ อ ไม้
แล้วทาให้มันรวมตัวจับกันเป็นก้อนพลาสติก กลายเป็นของแข็งในภายหลัง อาจทาได้โดยอาศัยตัวเร่ง
ทางเคมี หรือฉายรังสี
3.6.3.6 การอบน้ายา เป็นการทา ชุบ แช่ หรืออัดน้ายาเข้าไปในไม้ด้วยแรงอัดสูง
ซึ่ง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการนาไม้เ ข้าห้องอบปิดฝาจนสนิท ทาการดูดอากาศในไม้และ
ในห้องอบออกจนหมด แล้วจึงปล่อยน้ายาเข้าไป ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความกดดันของอากาศในท่อ
ให้ สู ง ขึ้ น ถึ ง ระดั บ ที่ ต้ อ งการ ทิ้ ง ไว้ ร ะยะหนึ่ ง แล้ ว จึ ง ลดความดั น ลง ไม้ ที่ ท าการอาบน้ ายาจะมี
ความทนทานสูงกว่าไม้ธรรมดาหลายเท่า (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553)
3.7 สรุปท้ายบท
ไม้เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการอานวยประโยชน์แก่มนุษย์
ในทางตรงไม้ที่ได้จากป่าสามารถนามาแปรรูปเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ใช้ทาเครื่องเรือนและ
อื่นๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น อาหาร ยารักษาโรค เคมีภัณฑ์ ก็ได้มาจากไม้เช่นกัน ในทางอ้อมป่าไม้
มีส่วนช่วยป้องกันอันตราย และความเสียหายจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ช่วยป้องกันวาตภัย
อุ ท กภั ย และการพั ง ทรายของดิ น นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยท าให้ ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ทั้ ง ยั ง เป็ น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ ป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของมนุ ษย์ไ ด้ อีกด้ว ย โครงสร้างที่ส าคั ญ
ของต้นไม้ จาแนกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ราก (roots) เป็นส่วนที่หยั่งลงไปในดิน ทาหน้าที่ดูดน้า
และแร่ธาตุต่างๆ จากดินผ่านทางลาต้นขึ้นสู่ใบเพื่อปรุงอาหาร นอกจากนั้นรากยังช่วยในการยึดลาต้น
ไว้กับพื้นดินให้ทรงตัวอยู่ได้ ลาต้น (stem) เป็นส่วนที่พุ่งขึ้นสู่อากาศ ทาหน้าที่ลาเลียงน้า และแร่ธาตุ
ต่างๆ จากรากขึ้นสู่ใบเพื่อสร้างเป็นอาหาร จากนั้นจึงลาเลียงอาหารจากใบไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้ และยังทาหน้าที่รองรับและชูเรือนยอดเพื่อให้ใบได้รับแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการปรุงอาหาร
เรือนยอด (crown) เป็นกิ่ง ก้านสาขาของต้นไม้ส่วนที่อยู่เหนือลาต้นขึ้นไป ทาหน้าที่รองรับใบ ดอก
และผล ช่วยให้ใบได้รับแสงอาทิตย์ เพื่อปรุง อาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ประเภทของไม้
สามารถจาแนกออกได้เป็น 3 ประเภท
1. ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง รัง ประดู่ เคียม มะค่าโมง ชิง ชัน แดง มะเกลือ เลียงมัน เสลา
หลุมพอ แอ๊ก ตีนนก และบุนนาก นิยมใช้กับโครงสร้างในส่วนที่รับแรง ให้ทาเครื่องมือ เป็นต้น
2. ไม้เนื้อปานกลาง เช่น ไม้ตะเคียนทอง ตะเคียน ตะแบก นนทรี พลวง มะค่าแต้ ยูง และ
รกฟ้า นิยมใช้กับงานก่อสร้างบ้าน งานเครื่องเรือน เป็นต้น
3. ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้กระท้อน ยาง จาปาป่า กระบาก กระเจา พะยอม สัก และอินทนิน
นิยมใช้กับงานชั่วคราว และงานในร่ม
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นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากไม้ประเภทอื่นๆ อีก ได้แก่ ไม้ประสาน ไม้อัด เป็นต้น
3.8 คาถามทบทวน
1. สาเหตุที่ทาให้ป่าไม้ลดลงเกิดจากสิ่งใดบ้าง เพราะอะไร
2. อธิบายโครงสร้างของต้นไม้ และการเจริญเติบโตของต้นไม้
3. อธิบายความแตกต่างคุณสมบัติของไม้แต่ละประเภท
4. ไม้ต่างประเทศที่นามาใช้มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายลักษณะของไม้ชนิดนัน้
5. การแปรรูปไม้แบ่งออกได้กี่วิธี
6. ขนาดของไม้แปรรูปมีขนาดใดบ้าง และแต่ละขนาดเหมาะสมกับการใช้งานประเภทใด
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 4
ไม้ไผ่และหวาย
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย
4.2 ประโยชน์ของไม้ไผ่และหวาย
4.3 ชนิดของไม้ไผ่และหวาย
4.4 การเตรียมไม้ไผ่และหวายเพื่อใช้งาน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายประโยชน์ของไม้ไผ่และหวายได้ถูกต้อง
2. จาแนกประเภทของไม้ไผ่และหวายได้ถูกต้อง
3. อธิบายคุณสมบัติของไม้แต่ละชนิดได้ถูกต้อง
4. อธิบายการเตรียมไม้ไผ่และหวายได้ถูกต้อง
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้ไ ผ่และหวายเพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมได้
5. สามารถเลื อ กใช้ ไ ม้ ไ ผ่ แ ละหวายมาใช้ ใ นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 4 ไม้ไผ่และหวาย
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างไม้ไผ่และหวาย ให้ผู้เรียนสัง เกต แล้วตั้ง คาถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของไม้ไผ่และหวาย ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุป
ด้วยคาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่และหวาย
2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย

64

สื่อการสอน
1. ตัวอย่างไม้ไผ่และหวาย
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
ไม้ไผ่และหวาย
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาไม้ไผ่และหวายมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม
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บทที่ 4
ไม้ไผ่และหวาย
_______________________________________________________
ไม้ไผ่ และหวาย เป็นของป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงนอกเหนือจากไม้ในป่า การกระจาย
ของไม้ไผ่ และหวายพบมากในภาคใต้ และภาคเหนือของประเทศไทย เป็นวัสดุที่สามารถน ามา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายแล้วแต่ชนิด และความนิยม ตัวอย่างเช่น หน่อ ใช้ทาเป็นอาหาร
ลาต้นนามาใช้ทาผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งมีการนามาใช้ทั้ง ในระดับท้องถิ่น และในระดับอุตสาหกรรม
เช่น กระเช้าของขวัญ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน เป็นต้น
4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย
4.1.1 ไม้ไผ่
ไม้ไผ่ เป็นต้นไม้จาพวกหนึ่งที่เป็นกอ มีลาต้นสูง และเป็นปล้องๆมีหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่สีสุก
ไม้ไผ่ชาง ไม้ไผ่รวก ไม้ไผ่ไร่ ไม้ไผ่บง ไม้ไผ่เฮี้ยะ ไม้ไผ่ข้าวหลาม ฯลฯ
ไม้ไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ทีมีคุณสมบัติดีเด่นหลายประการ เช่น ปลูกง่าย โตเร็ว สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในระยะสั้น ขยายได้จากทุกส่วนของลาต้น เช่น จากเหง้า ลาต้น แขนง หรือเมล็ด
สามารถปลู ก ขึ้ น ได้ ดี ใ นดิ น ทั่ ว ไป นอกจากนี้ ไ ม้ ไ ผ่ ยั ง ให้ ป ระโยชน์ ท างอ้ อ มอี ก นานั ป การ เช่ น
ช่ ว ยป้ อ งกั น ลมพายุ ป้ อ งกั น การพั ง ทลายของหน้ า ดิ นตามริม ฝั่ ง แม่น้ าล าคลอง ช่ ว ยชะลออั ต รา
ความเร็ ว ของกระแสน้ าอั นเกิด จากน้าท่ วม ใช้ ป ลู ก ในสวนสาธารณะเพื่ อให้ ร่มเงาส าหรั บใช้ เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
ไม่ไผ่มีความผูกพันกับชีวิตประจาวันของคนไทยมาแต่โ บราณ โดยคนไทยในชนบททั่วไป
นาไม้ไผ่มาสร้างเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย นาไม้ไผ่มาผลิตเป็นเครื่องจักรสานใช้ภ ายในครัวเรือน เช่น
นาไม้ไผ่มาสานเป็นหวดสาหรับนึ่งข้าวเหนียว สานกระติ๊บสาหรับใส่ข้าวของคนภาคเหนือและภาค
อีสาน นอกจากนี้ ยังมีเครื่อ งมือเครื่องใช้ที่เป็ นเครื่องจักสานอีกจานวนมากที่ทามาจากไม้ไผ่ เช่น
กระบุงสาหรับใส่ข้าวเปลือก ก๋วยสาหรับใส่หญ้าเลี้ยงสัตว์ ตะกร้าสาหรับใส่สิ่งของต่างๆ เข่งสาหรับใส่
ผักผลไม้ กระเช้าสาหรับใส่ดอกไม้ กระด้งสาหรับฝัดข้าว ตะแกรงสาหรับร่อนทราย หรือตากพืชผัก
จากสวนครัว เช่น พริก หอม กระเทียม ฯลฯ ขันโตกสาหรับใส่อาหารนั่งรับประทานกับพื้น ขันโตก
เป็นภาชนะใส่ไม้ไผ่สานที่ลงรักสาหรับใส่น้าดื่ม แคร่สาหรับนั่งพักผ่อน และไม้ไผ่ยังไปใช้ประโยชน์
ในการทาผลิตภัณฑ์อื่นอีกเป็นจานวนมาก เช่น เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา
ฯลฯ จึงกล่าวได้ว่าไม้ไผ่เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายสามารถนามาประดิษฐ์เ ป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจาหน่ายเป็นสินค้าได้
4.1.1.1 ลักษณะโดยทั่วไปของไม้ไผ่
ไม้ไผ่เป็นพืชยืนต้น ที่พบทั่วไปมีลาต้นกลมและกลวงตรงกลาง มีข้อกระจายอยู่ทั่วไป
เพื่อเสริมให้ลาต้นเหนียวขึ้น ทาให้สามารถผ่านทางยาวให้มีขนาดเล็กได้เท่าที่ต้องการ เปลือกหรือผิว
ของลาไม้ไผ่แข็งและเรียบเป็นมัน โดยปราศจากการตกแต่ง ไม้ไผ่บางชนิดมีสีดาหรือมีสีสันต่างๆ กัน
รวมทั้งเป็นจุดๆ ทาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น มีกาบหุ้ มลาตามข้อซึ่งกาบนี้จะหลุดไปเมื่อลาไม้ไ ผ่เริ่มมี อายุ
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ลักษณะที่ปรากฏภายนอกที่เห็นเด่นชัดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในไม้ไผ่แต่ละชนิด จึงสามารถนามาใช้
จาแนกพันธุ์ไม้ไผ่ได้ ลักษณะส่วนใหญ่ที่ใช้สังเกตคือ
1) ใบ ดูลักษณะ (shape) ปลายใบ โคนใบและหูใบ (stipule) ซึ่ง จะแตกต่างไป
ตามชนิด
2) ความสั้ น ยางของปล้ อ ง (internode) เช่ น ไผ่ น วล (ชลบุ รี ) หรื อ ไผ่ ป ล้ อ ง
(ปราจีนบุรี) หรือไผ่ชี้ (จันทบุรี) ไผ่ข้าวหลาม หรือ ไผ่เฮี้ยะ จะมีปล้องยาว แต่ไผ่ป่า จะมีปล้องสั้น
3) ความโตของเส้นรอบวง เช่น ไผ่ซาง จะมีขนาดโตกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ
4) ดุตาปล้อง (bud) ไม้ไผ่บางชนิดจะมีหนามอยู่ที่เหนือตา เช่น ไผ่สีสุก ส่วนไผ่ซาง
มีกิ่งยื่นออกมาและหลุดหายไปเมื่อแก่เต็มที่

รูปที่ 4.1 ตาปล้องแต่ละชนิดของไม่ไผ่ไม่เหมือนกัน
5) สีของลาต้น (color) ไผ่ซางดาหรือไผ่เหลือง จะมีสีเหลืองตามลาและมีแถบขาว
ยาวเป็นแถบลงมา ส่วนไผ่สีสุกและไผ่ป่าจะมีสีเขียวสดอยู่เสมอ
6) ความหนาของเนื้อไม่ไผ่ เช่น ไผ่สีสุก ไผ่ไร่ จะมีความหนากว่าไผ่ข้าวหลาม
แต่การสังเกตลักษณะภายนอกอย่างคร่าวๆ ที่กล่าวมานั้น จะยังไม่สามารถจาแนก
พันธุ์ไม้ไผ่ถูกต้องนักเพราะแม้แต่ไม้ไผ่พันธุ์เดียวกัน ก็ยังมีลักษณะไม่เหมือนกันเนืองจากความแตกต่าง
ทางภูมิศาสตร์ทางธรณีวิทยา ความสมบูรณ์ของดิน และปริมาณน้าฝน ดังที่กล่าวมาแล้ว ทาให้ไม้ไผ่
ชนิดเดียวกัน ปลูกในที่ต่างกัน มีลักษณะผิดแปลกกันไป ยิ่งกว่านั้นอายุ ความอ่อนแก่ ก็ทาให้ลักษณะ
สารประกอบของเนื้ อ ไม้ ต่ า งกั น ไปด้ ว ย ฉะนั้ น การจ าแนกพั น ธุ์ ไ ม้ ไ ผ่ ที่ ถู ก ต้ อ ง ต้ อ งอาศั ย การ
เจริญเติบโตของเหง้า กาบหุ้มลาส่วนต่างๆของดอก และลักษณะของผลเป็นเกณฑ์ด้วย จึงจาแนกพันธุ์
ไม้ไผ่ได้อย่างถูกต้อง
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4.1.2 หวาย
หวาย เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งลาต้นยาว ผิวเกลี้ยง เหนียว ขึ้นเป็นกอ มีหลายชนิด เช่น หวาย
ตะค้าทอง หวายโป่ง หวายขม หวายน้าผึ้ง หวายหอม หวายกาหลง หวายไส้ไก่ ฯลฯ
หวายเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีความผูกพันกับชีวิต ของคนไทยมาตั้ง แต่อดี ตกาลแล้วจะสั ง เกต
ได้จากประวัติศ าสตร์ข องไทย ได้มีการทาโทษผู้กระท าผิ ดโดยการโบยด้ วยหวาย นาหวายมาใช้
แทนดาบในการฝึกหัดการฟันดาบในแก่ทหารใหม่ที่ยังไม่ชานาญในการใช้ดาบ ซึ่งการฟัดดาบของไทย
ได้มีการถ่ายทอดความรู้ สื บต่ อกันมาจนถึง ปัจ จุ บัน นอกจากนี้ผิวหยาบยัง ใช้ มัด หรือ สานฝั ก ดาบ
ของนักรบไทยในสมัยโบราณตลอดจนนามาใช้ทาโล่ในการป้องกันคมอาวุธ เพราะหวายมีคุ ณสมบัติ
พิเศษอย่างหนึ่ง คือมีแรงยืดหยุ่นได้ดีสามารถผ่อนน้าหนักให้เบาได้
คนไทยในชนบทน าหวายออกจากป่ า มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ห ลายลั ก ษณะต่ า งๆกั น เช่ น
นาหวายกาหลงหรือหวายน้าที่มีลาต้นเล็กมาผ่ านาผิวมาใช้ ในการผูกหมั ดสิ่ง ของเครื่องใช้ ผูกมัด
กระบุงหรือกระด้ง ถักเป็นลวกลายต่างๆ บนสันของกระบุงหรือหูหิ้วตะกร้า นาผิวหวายมาสานเป็น
เครื่ อ งจั ก รสาน เช่ น ตะกร้ า กระเป๋ า กระเช้ า ฯลฯ น าผิ ว หวายมาสานเป็ น เครื่ อ งประดั บ เช่ น
ปิ่นปักผม กาไล ฯลฯ นาหวายมาสานทาเป็นเครื่องใช้ทั่วไป เช่น กระชุ ปุ้งกี้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังนา
หวายสายน้าผึ้ง หวายขาว หวายแดง ที่มีลักษณะลาต้นโต มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว มาทา
เป็นโครงสร้างของบ้านเครื่องเรือน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ชั้นวางของ ฯลฯ และนาผิวของหวายมาสาน
เป็นพื้นที่นั่งและพนักพิง ผูกมั ดรอยต่อต่างๆให้แน่น ส่วนไส้หวายในปัจจุบันได้นามาใช้ประโยชน์
ในการทาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นามาสานเป้นภาชนะรองรับกระถางดอกไม้ นามาสานหุ้มภาชนะ
เครื่องเคลือบดินเผา สานเป็นแจกันดอกไม้หรือนามาทาเป้นของชาร่วย เป็นต้น
จึงกล่าวได้ว่า หวายเป็นไม้เศรษฐกิจของไทยที่สามารถนามาใช้ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ได้แทบทุกส่วนของลาต้นเช่นกัน

รูปที่ 4.2 ลักษณะของต้นหวาย
ที่มา : (rattan tree, 2559) [Online]
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4.1.2.1 ลักษณะของหวายโดยทั่วไป
ในบรรดาของป่าทั้งหลายอาจกล่าวได้ว่าหวายเป็นผลิตผลที่สาคัญจากป่าชนิดหนึ่ง
ผลผลิตที่ผลิตขึ้นจากหวายสามารถนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ การจักสาน ใช้ทาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ใช้ในการเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในการสร้างผลผลิตดังกล่าวก็เป็นผลในทางตรงที่ทาให้
ชาวชนบท และชาวเมืองได้มีงานทา ทาให้สภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลดังกล่าวดีขึ้น ซึ่งอีกแง่หนึ่ง
ก็เท่ากับส่งผลไปถึงสภาพเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการ
ดาเนินกิจกรรมหรืทาการค้าในปริมาณมาก ในปัจจุบันนี้ผลผลิตจากหวายเป็นที่ไ ด้รับความสนใจ
จากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างกว้างขว้าง ซึ่งในอดีตปริมาณของหวาย
ที่นามาใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆนั้นมีอย่างมากมายเพียงพอ และในปัจจุบันมีปริมาณลดลง แต่ก็มีบุคคล
หลายฝ่ายที่เริ่มตระหนักถึงโอกาสที่หวายจะเกิดขาดแคลนขึ้นในอนาคต ซึ่งบุค คลดังกล่าวเหล่านั้น
ก็คือผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมหวาย นักวิชาการบางท่านหรือเจ้าหน้ าที่ จ ากหน่วยงานของรั ฐ
บางหน่วย เพื่อที่จากทางแก้ไขกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้เริ่มมีการทาการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องหวายขึ้น แม้ว่าจะยังน้อยอยู่แ ต่ในอนาคตการศึกษาก็คงจะมากขึ้นและผลที่ตามมาก็คง
จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการปลูกสร้างสวนหวายขึ้นจากทางภาคเอกชนและ
ในส่วนของรัฐบาลเอง ซึ่งความจริงแล้วในส่วนของภาครัฐบาลสวนหวายได้ดาเนินการมาบ้างแล้วและ
ก็จะขยายเพิ่มปริมาณต่อไป
4.1.2.2 ลักษณะของหวายและหวายภายในประเทศ
หวายจั ด เป็ น ปาล์ ม ซึ่ ง เลื้ อ ยไปตามดิ น หรื อ เกาะไปกั บ ต้ น ไม้ อื่ น ๆ (ในทาง
พฤกษศาสตร์หวายอยู่ในวงปาล์ม ในกลุ่ม Lepidocary oid Moore 1973) ส่วนใหญ่หวายจะปรากฏ
อยู่ ใ นเขตตะวั นออกเฉี ยงใต้ ห รืท วี ปเอเชี ย และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ซึ่ ง มี ห วายอยู่ 10 สกุ ล ด้ ว ยกันคือ
Calamus, Daemonorops, Kosthalsia, Pletocomiopsis, Myrialepis, Calaspatha,
Cratorlobus, ( Dransfield, 1979) , Pogoretiom ( Dransfield, 1980) a) แ ล ะ Retispatha
(Dransfield, 1980 b)
แต่ในโลกมีหวายอยู่ประมาณ 600 ชนิด ใน 14 สกุล สาหรับลักษณะของหวาย
พอจะแยกออกได้เป็นส่วนต่างๆ ดังนี้คือ
1) ลาต้น (stems)
ลาต้นของหวายประกอบด้วยปล้องหลายๆปล้องต่อกันไปเป็น ลายาว ความยาว
ของปล้ อ งแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะล า และแต่ ล ะชนิ ด ซึ่ ง ลั ก ษณะของปล้ อ งหวายนี้ จ ะเห็ นได้ชัด
ในลาของหวายตอนล่างที่แก่แล้ว ในส่วนของลาที่ยังอ่อนอยู่ หรือยังเล็กจะถูกปกคุมด้วยกาบหุ้มลา
ต่างกันไปตามชนิดของหวายทาให้มองดูคล้ายกับว่าหวายนั้นมีแต่หนาม ลาหวายยาวมากน้อยแตกต่าง
กันไปตามชนิดของหวาย
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หวายบางชนิด เช่น หวายข้อดา หวายน้าผึ้ง เป็นหวายลาลาเดียวไม่แตกกอ แต่
หวายบางชนิดจะมีการแตกกอขึ้นเป็นกลุ่ม ได้แก่ พวกหวายกาพวน หวายขี้เสี้ยน หวายตะค้าทอง
เป็นต้น ลักษณะการแตกกอของหวายโดยทั่วไปเกิดจากการแตกหนอบริเวณผิวดิน เมื่อมีการแตกหนอ
หลายอัน และลาพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทาให้กอมีขนาดใหญ่ขึ้น สาหรับหวายในสกุลอย่างพวกหวายเดาเล็ก
หรือหวายเดาใหญ่ หวายในกลุ่มนี้นอกจากมีการแตกกอบริเวณตามพื้นดินปกติแล้ว ยังมีการแตกลา
ในส่วนบนที่อยู่เหนือดินด้วยซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้มีอยู่เฉพาะในหวายสกุลนี้เท่านั้น
สาหรับขนาดของลาหวายชนิดต่างๆก็จะแตกต่างออกไปตามชนิด เช่น หวายเล็ก
ขนาดของลามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ในขณะที่หวายข้อดา อาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ถึง 10 เซนติเมตร ส่วนพวกหวายในสกุล Kothalsia เช่น หวายเต่าเพราะ อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของลามากกว่า 20 เซนติเมตร
ลักษณะผิวของล าต้น เป็น ลัก ษณะที่ มีค วามสาคัญ อย่างยิ่ง ในเชิง การค้ า ในกรณี
การแบ่งเกรดของหวายไม่ว่ า ในหวายชนิ ด เดียวกั นหรื อต่ างชนิ ดกัน การที่ลาต้นของหวายมี ร อย
ซึ่งอาจจะเป็นรอยที่แมลงเจาะ หรือจากสาเหตุอื่นๆ ก็จะทาให้คุณภาพของหวายด้อยลงไป และจะถูก
จัดให้อยู่ในเกรดที่ต่าลงไปกว่าหวายที่มีลักษณะดีเป็นปกติ เช่น ในกรณีของหวายในสกุลที่มีความ
แข็ง แรงและทดทานแต่ก็ ล าต้นมี สี ที่ไ ม่ สม่ าเสมอและกาบหุ้ม ลาก็แยกออกจากลาได้ย าก แต่ทาง
ตรงกันข้ามหวายตะค้าทองซึ่ งมีความแข็งแรงทนทานเช่นกัน ลาจะมีสีเหลืองนวลเป็นมันสวยงามดี
ส่วนหวายในสกุล Plectocomia, Plectocomiopsis, Myrialrpis ซึ่งเป็นสกุลที่พอออกดอกแล้ว หมด
อายุขัยนั้น ส่วนกลาง (ไส้ใน) ของลาต้นมักจะอวบ ในขณะที่ผิวนอกจะแข็งซึ่งเป็นลักษณะที่ทาให้ลา
ของหวายในสกุลเหล่านี้แตกเมื่อเมื่อมีการตัดโค้ง จึงทาให้ประโยชน์ของหวายในสกุลเหล่านี้ลดลงไป
มาก
2) ราก (Roots)
ระบบรากของหวายเป็ นระบบที่ มี ก ระบวนการภายในค่ อ นข้ า งจะสลั บ ซั บซ้อน
ซึ่ง ความรู้เกี่ยวกับระบบของหวายนั้นมีการศึกษากันน้อยมาก จากการศึกษารากของกล้าหวายใน
เรือนเพาะชา ในพื้นที่ทดลองปลูก หรือป่าพบว่าลักษณะรากทั่วๆไปเป็นแบบรากฝอย ซึ่งมีรากแขนง
มากมายแตกประสานกันอยู่ในลักษณะของรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไปๆ
3) ใบ (Leaf)
ใบของหวายอาจแบ่ง ออกได้เป็น 3-4 ส่วน ๕อ กาบหุ้มใบ ก้านใน ใบย่อย และ
อวัยวะที่ใช้ปีนป่าย (ถ้ามันมีปรากฏอยู่)
4) กาบหุ้มใบ (leaf sheath)
กาบหุ้มใบนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในการจาแนกชนิดของหวาย
ลักษณะการเรียงตัวของหนามบนกาบหุ้มใบสามารถที่ใช้แยกหวายบางชนิดได้ กาบหุ้มใบจะเริ่มพัฒนา
จากตอนบนไปสู่ตอนล่างเช่นเดียวกับหวาย ในขณะอวัยวะปีนป่ายพัฒนามาจากกิจกรรมของเยื่อเจริญ
ที่ปลายยอดของใบ การพัฒนาจากตอนบนมาสู่ตอนล่างของใบนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่ใบหวายได้
ขยายตัวเต็มที่แล้วแก่ตัวลง ในขณะที่ตอนล่างใบยังคงอ่อนและยังไม่พัฒนาเต็มที่ กาบหุ้มใบแต่ละใบ
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นอกจากจะหุ้มลาต้นของหวายและยังหุ้มกาบหุ้มใบ 2-4 อันที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป
อี ก ซึ่ ง ในลั ก ษณะเช่ น นี้ท าให้ ก ารวั ด ความยาวของปล้ อ งหวายที่ ยั ง มี กาบหุ้ ม อยู่ท าไม่ ไ ด้ โดยตรง
จะทาได้ก็เพียงแต่ตั้งสมมติฐานว่าที่ส่วนของกาบหุ้มใบที่อยู่ระหว่างก้านใบแต่ละใบนั้นคือความยาว
ของปล้องนั้นเอง
กาบหุ้มใบนั้นมักจะมีหนามเสมอ มีเพียง 2-4 ชนิดเท่านั้นที่กาบหุ้มใบไม่มีหนาม
อย่างไรก็ดีกาบหุ้มใบจะมีหนามตลอดความยาวของมัน หนามมักปรากฏอยู่ในพื้นที่กาบหุ้ ม ใบที่
ไม่ถูกหุ้มอยู่ สาหรับหวายชนิดที่ไม่มีลา กาบหุ้มใบจะแยกออกจากกันไปตามความยาวของมัน ทาให้มี
ใบใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ข้างใน ส่วนหวายชนิดที่มีลากาบหุ้มใบมักจะหุ้มติดอยู่กับลาต้นจนกระทั่งมันตาย
แล้วก็หลุดไป
ที่บริเวณของกาบหุ้มใบบางที่จะมีโครงสร้างที่ยื่นตรงออกไปอยู่เหนือจุดเริ่มต้นของ
ก้านใบโครงสร้างส่วนนี้เรียกว่า ocrea ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีพัฒนาการที่ดีนักและมักจะแตกเมื่อใบ
พัฒนาไปในบางโอกาส ocrea นี้จะเห็นได้เด่นชัดและและมีประโยชน์ในการจาแนกชนิดของหวาย
ในสกุล Korthlsia จะเห็น ocrea ได้ชัดเจน ซึ่งลักษณะหุ้มลาอย่างหนาแน่นหรือป้องหรือแยกตัวออก
ซึ่งลักษณะที่ป้องหรือแยกตัวออกของ ocrea นี้มักจะมีมดเข้าไปอาศัยอยู่ หวายในประเทศในสกุล
Myrialrpis, Plectocomia, Daemonorops, Plectocomiopsis และในหลายๆชนิ ด ขอ ง สกุ ล
Calamus ocrea จะเห็นไม่ชัดเจน
ในหวายส่วนมาก กาบหุ้มใบจะมีลักษณะป่องที่ฐานของก้านใบ ซึ่งบริเวณนั้นเรียกว่า
ocrea การที่มี knee หรือไม่มี knee ในหวายแต่ละชนิดก็ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ชนิดของหวาย
ได้ หวายในสกุล Korthalsia, Plectocomia จะไม่มี knee เช่นเดียวกับบางชนิด ในสกุล Calamus
และ Daemonorops เชื่อกันว่า knee นี้มีสมบัติที่จะทาให้ใบหวายจัดตัวเองจากการระดับแนวดิ่ง
มาสู่แนวราบได้
หนามของกาบหุ้มใบในแต่ละชนิด และสกุลจะแปรผันออกไปจากกัน และก็อาจจะมี
หนาม 3-4 ลักษณะปรากฏให้เห็นอยู่ในกาบหุ้มใบอันเดียวกัน ขนาดของหนามดังกล่าวอาจมีขนาด
ตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร จนกระทั่งเป็นกลุ่มรอบกาบหุ้มใบ
5) ก้านใบ (petiole)
ก้ า นใบของหวายจะมี ค วามผั น แปรทั้ ง ในชนิ ด เดี ย วกั นในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกัน ทั้ง ทาง
ความยาวและลักษณะของหนาม ซึ่งอาจจะใช้เป็นลักษณะที่สาคั ญในการจาแนกชนิดของหวายและ
ลักษณะในหวายมีลาที่แก่ตัวแล้ว ถ้าไม่มีก้านใบ หวายชนิดนั้นในลักษณะที่อ่อนตัวอยู่มักจะมีก้านใบ
เสมอ เช่ น ในกรณี ข องหวายขี้เ หร่ (Calamus densiflorus) ที่ แ ก่ แ ล้ ว จะไม่ มีก้ า น แต่ ใ นขนาดที่
เป็นต้นอ่อนอยู่จะมีก้านใบซึ่งมีลักษณะเช่นนี้อาจทาให้เกิดการสับสนในการวิเคราะห์ชนิดของหวาย
ได้เหมือนกัน
6) ใบย่อย (leaflets)
การเรียงตัวของใบย่อย เป็นส่วนสาคัญอันหนึ่ง ที่วิเคราะห์หวายที่ไม่มีดอกและผล
ติดมา ใบของหวายโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นขนนก และใบย่อยแต่ละใบเมื่อตัดทางด้านขวางจะมีรูปร่าง
คล้ายหลังคา ความแตกต่างของใบย่อยอย่างเด่นชัดอยู่ที่ตอนปลายของใบ คือระหว่างปลายใบเรียบ
กับปลายใบหยัก ปลายย่อยตอนบนที่ หยักเรียกว่า praemorse ซึ่งลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นใบย่อย
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ที่มีรูปร่างสามเหลี่ยมขนมเปียกปูนจะพบได้ในสกุล Korthalsia ทุกชนิดใบย่อยของหวายในสกุลนี้
มักจะมีด้านใบสั้นๆเรียกว่า ansa
ลักษณะการเรียงตัวของใบย่อยอาจจะเป็นไปในลักษณะสม่าเสมอหรือไม่สม่าเสมอ
ในการเรี ย งตั ว ของใบย่ อ ยอาจจะใช้ ไ ด้ ใบย่ อ ยเรี ย งตั ว ไปตามความยาวของทางใบแต่ ล ะด้ า น
สาหรับใบย่อยที่เรียงตัวอย่ างไม่สม่ าเสมอ จะมีใบย่อยปรากฏเป็นกลุ่มๆหรือเป็นคู่ และกลุ่ ม หรื อ
คู่ของใบย่อยนี้เรียงตัวในแนวเดียวกันก็ได้ ลักษณะของใบย่อยโดยทั่วไปอาจจะมีขนหรือหนามก็ไ ด้
ซึ่ง ลักษณะดังกล่าวนี้ก็เ ป็น ลัก ษณะที่ ส าคัญ ในการแยกชนิ ดเดียวกัน ในทานองเดียวกันอาจจะมี
เกล็ด ไข หรือมีสารบางชนิดเคลือบอยู่ซึ่งลักษณะเช่นที่ว่านี้มีประโยชน์ในการจาแนกชนิดตัวอย่ าง
ของหวายเช่นเดียวกัน สิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระลึกถึง คือ ใบอ่อ นนั้นอาจจะมีลักษณะที่แตกต่ าง
ไปจากใบแก่ได้
7) อวัยวะที่ใช้ปีนป่าย (limbing organs)
อวัยวะที่ใช้ในการปีนป่ายของหวาย มี 2 ลักษณะด้วยกัน อันแรกก็คือลักษณะที่ทาง
ใบหวายยื่นยาวออกไปจากใบย่อยคู่สุดท้าย ส่วนที่ยื่นยาวออกไปนี้ก็จะมีหนามปรากฏอยู่ และเรียกกัน
โดยทั่ ว ไปว่ า มื อ เกาะ (cirrus) มื อ เกาะนี้ จ ะพบอยู่ ใ นหวายสกุ ล Daemonorops, Plectocomia,
Plectocomiopsis ฯลฯ
เกือบทุกชิดและในหลายชนิดของสกุล Calamus มือเกาะนี้ยาวถึง 2-3 เมตร และ
มักจะมีหนามที่โค้งกลับปรากฏอยู่ด้านตอนใต้ ในการเจริญเติบโตของหวายจากระยะที่เป็นกล้าหวาย
จนกระทั่งแก่ตัวใบอ่อนมักจะไม่มีมือเกาะ แต่ในใบแก่ที่พัฒนาดีแล้วจะมีมือเกาะให้เห็น
มือเกาะ flagellum จะมีอยู่ในหวายบางชนิด ในสกุล Calamus ในกรณีที่บอกให้
ทราบได้ว่าหวายที่มีมือเกี่ยวอยู่นั้นจะอยู่ในสกุล Calamus มือเกี่ยวมีหน้าที่เช่นเดียวกับมือเกาะ แต่มี
จุดกาเนิดแตกต่ างกัน ออกไป มันจะเกิดขึ้นในส่วนบนของกาบลาในส่วนบนในตาแหน่ง เดี ย วกั บ
จุดกาเนิดช่อดอก อย่างไรก็ดีแต่จะไม่พบว่ามือเกี่ยวและช่อดอกจะปรากฏอยู่กาบหุ้มลาอันเดียวกัน
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ามือเกี่ยวนั้นก็คือช่อดอกที่ เป็นหมัน หนามที่ปรากฏอยู่บนมือเกี่ยวมีการเรียงตัว
แบบกลุ่มหรือกระจายอยู่ทั่วไป และมีลักษณะโค้งกลับ
โดยปกติแล้วมือเกาะและมือเกี่ยวจะไม่ปรากฏอยู่บนหวายชนิดเดียวกัน หวายที่มี
มือเกาะก็จะไม่มีมือเกี่ยว หรือถ้ามีมือเกี่ยวก็จะไม่มีมือเกาะ แต่ก็มีหวายบางชนิด เช่ น หวายหิน
Calamus insignis ซึ่งมีมือเกี่ยวปรากฏอยู่และในบางโอกาสก็จะมีมือเกาะสั้นๆ ปรากฏอยู่ที่ปลาย
ของหวายด้วย
8) ดอกและผล (flowers and fruits)
การออกดอกของหวายมี 2 ลั ก ษณะใหญ่ ๆ คื อ เป็ น แบบ hapaxanthic และ
pleonanthic ในการออกดอกแบบ hapaxanthic นั้น ข้อที่ ตอนยอดของลาหวายจะสร้างช่อดอก
ขึ้นมาเป็นเวลาใกล้เคียงกันหรือพร้อมกัน ซึ่งในลักษณะเช่นนี้ทาให้ยอดหวายหมดความแข็งแรงทาให้
ลาต้นตายลงหลังจากการออกดอกติดผลแล้ว ส่วนในการออกดอกแบบ pleonanthic นั้น ลาต้น
จะสร้างช่อดอก ซึงช่อดอกจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้น จึงทาให้ลาต้นเติบโตได้หลังจากออกดอกแล้ว
หวายในเอเชียส่วนมากเป็นพวก dioecious คือ เป็นแบบต้นที่มีดอกตัวผู้ และดอก
ตัวเมียแยกกันอยู่คนละต้น มีเพียงสกุล Korthalsia สกุลเดียวที่เป็น Monoecious คือดอกตัวผู้และ
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ตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่ามีดอกที่ มีสองเพศอยู่ในดอกเดียวกันซึ่งอาจทาให้ เกิด
มีการผสมพันธุ์ในต้นเดียวกันได้ในหวายสกุลนี้ ซึ่งได้แก่ พวกหวายแดง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2544)
4.2 ประโยชน์ของไม้ไผ่และหวาย
4.2.1 ประโยชน์ของไม้ไผ่
ไม้ ไ ผ่ เ ป็ น วั ส ดุ ที่ ห าได้ ง่ า ยในแถบทวี ป เอเชี ย คนเอเชี ย มี ก ารคิ ด ค้ น ดั ด แปลงวั ส ดุ ม าเป็ น
ผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้มากมายหลายชนิด โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น พม่า ลาว และไทย ที่มีการใช้ไม่ไผ่
อย่างหลากหลาย และเป็นวัสดุที่ถูกดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์มากที่สุด (เจนจบ ยิ่งสุมล, 2540) ซึ่งพอ
สรุปประโยชน์ของไม่ไผ่ดังนี้
4.2.1.1 ประโยชน์ในการก่อสร้าง ใช้ลาไม้ไผ่ชนิดต่างๆก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ล้อมรั้วบ้าน คอกสัตว์ สร้างร้านทาสี ทาเรือนเพาะชา บันไก ฟากปูพื้น
4.2.1.2 ประโยชน์ทางด้านการทาภาชนะ ไม้ไผ่แทบทุกชนิดสามารถนามาจัก สาน
ทาสิ่งของต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น กรบุง ตะกร้า เข่ง กระด้ง กระเป๋าถือ
4.2.1.3 ประโยชน์ทางด้านโภชนา หน่อไม้หลายชนิดสามารถนามาประกอบอาหาร
ได้เป็นอย่างดีและเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของประชานชนมาเป็นเวลาช้านานแล้วจนกระทั่ง
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการทาหน่อไม้ดอง หน่อไม้กระป๋องขึ้นในปัจจุบัน ใบไม้ไผ่บางชนิดใช้ประโยชน์
ในการห่อขนมต่างๆ
4.2.1.4 ประโยชน์ทางด้ านเกษตรกรรม ไม้ไ ผ่ถูกนามาใช้ เ ป็นเครื่ องมื อทางด้ า น
เกษตรกรรมเป็นอันมาก เช่น ด้ามขวาน ด้ามจอบ ด้ามเสียม ทาร้านปลูกผัก ไม้ค้ายันต้นไม้ ค้างถั่ว
ค้างพลู ไม้สอยผลไม้
4.2.1.5 ประโยชน์ทางด้านการประมง เช่น ทาเสาโป๊ะ หลักปักเลี้ยงหอย เฝือก
ดักปลา ยอยกปลา สุ่ม ลอบดักปลา
4.2.1.6 ประโยชน์ทางด้านดนตรีและกีฬา ไม้ไผ่ถูกนามาใช้ประโยชน์การด้านกีฬา
และดนตรี เช่น นามาทาอังกะลุง ขลุ่ย ว่าวชนิดต่างๆ เบ็ดตกปลา
4.2.1.7 ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม ในหลายประเทศใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบสาหรับ
ทาเยื่อกระดาษ ไหมเทียม ไม้ไผ่อัด เป็นต้น
4.2.1.8 ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ ไม้ไ ผ่และไป่ไ ผ่ตามธรรมชาติมีประโยชน์ช่วย
ป้องกันลมพายุป้องกันการกัดเซาะพังทลาย ช่วยยืดดินและความเร็วน้า ใบไม้ไ ผ่ที่หล่นทั บถมผุพัง
สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุได้โดยง่าย ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
4.2.1.9 ประโยชน์ทางด้านนันทนาการ ไม้ไผ่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนามาปลูก
ประดับเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ในหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ได้นาถือความงามของต้นไม้ไผ่
และใบไผ่ลงในเสื้อผ้า หรือผ้าม้านต่างๆตลอดจนของที่ระลึกอื่นๆ เช่น พัก ร่ม เป็นต้น
4.2.1.10 ประโยชน์ด้านการใช้เป็นอาวุธ ไม้ไ ผ่สามารถนามาใช้เป็นอาวุธได้ เช่น
ขวาก หอก หลาว ไม้ซางเป่าลูกดอก เป็นต้น แต่ปัจจุบันคงจะหมดสมัยนิยมแล้ว เนื่องจากอาวุธต่างๆ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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4.2.1.11 ประโยชน์ในการทาเครื่องเรือน จะนาไม้ไผ่ที่มีลาต้นตรงเนื้อหนาที่มีความ
แข็งแรงมาทาเก้าอี้ เตียง โต๊ะ ฉากกั้นห้อง
4.2.1.12 ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ใช้ปล้องไม้ไผ่ผ่าครึ่งแล้วเหยียบบนผิวส่วนโค้ง
ช่วยแก้ปวดเมื่อย
4.2.2 ประโยชน์ของไม้ไผ่พอจะแยกต่างลักษณะของส่วนต่างๆ ของลาไม้ไผ่ดังนี้
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและอุตสาหกรรมจาแนกได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานสานจากเส้นตอก
กระจาด
กระบุง
กระด้งเลี้ยงไหม
กระเช้าผลไม้
ตะกร้าจ่ายตลาด
กระจาดเรียงผัก
ชะลอม
ตะกร้าทิ้งเศษกระดาษ
กระเป๋าถือสตรี
กระด้งฝัดข้าว
ลอบดักปลา
เข่งนึ่งปลา
ข้องใส่ปลา
เข่งใส่ขยะ
กระเช้าของขวัญ
หลัวส่งสินค้า
โครงเคราองเขิน
เสื่อลาแพน
กระจาดใส่ถ้วยชาม
ของเด็กเล่น
และ ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์จาก ลาต้น กิ่ง
เก้าอี้
ด้ามไม้กวาด
ไม้เท้า
กล่องบุหรี่
แจกัน
ที่แขวนผ้า
โครงบ้านส่วนต่างๆ
ปิ่นโต

โต๊ะ
ด้ามร่ม
เครื่องกีฬาต่างๆ
ที่เขี่ยบุหรี่
หลักเสียบร่มสนาม
ราวตากผ้า
ทาแคร่
ท่อส่งน้า รางน้า

ชั้นวางหนังสือ
ด้ามพู่กัน
กล้องยาสูบ
คันเบ็ด
บันได
ปักทาโป๊ะ
ทานั่งร้าน
และ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จาเนื้อไม้ไผ่
ถาดใส่ขนม
หวีเสนียด
สลักไม้ไผ่
เครื่องกีฬาต่างๆ
เครื่องดนตรี

ทัพพี ช้อนต่างๆ
ตะเกียบ
กรอบรูป
พายแคะขนม
ไม้บรรทัด

ไม้ขัดหม้อ
ไม้เสียบหมู
ไม้ก้านธูป
ไม้เกาหลัง
และ ฯลฯ
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ผลิตภัณฑ์ ไผ่ซีก
บ่วงไผ่สาหรับถังไม้
โครงร่ม
คันธนู
แผงตากปลา
ขัดแตะรั้วบ้าน
ไม้ไผ่สุขภาพ

โครงโคมกระดาษ
ลูกระนาด
คันกระสุน
สุ่มปลา
ทาฝาบ้าน
และอื่นๆ

โครงพัด
ลูกธนู
พื้นม้านั่ง
สุ่มไก่
เล้าไก่

4.2.3 ประโยชน์ของหวาย
หวายลาต้นโตส่วนมากใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสาหรับหวายที่มีลาต้นเล็กใช้จักเป็นตอก
ผลิ ต เป็ น เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ เช่ น ตะกร้ า , กระเป๋ า ถาดผลไม้ เครื่ อ งตกแต่ ง ภายในบ้ า น ปั จ จุ บั น
ตะกร้าหวายเป็นสินค้าที่นิยมมากเนื่องจากมีลักษณะเบาแข็งแรง ชนิดของหวายที่นามาใช้พอสรุปได้
ดังนี้คือ
4.2.3.1 หวายโป่ง เป็นหวายขนาดใหญ่ประมาณเท่าไม้รวก เนื้อหวายเหนียวมาก
ใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ ทาโต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ใช้ทาเป็นโครงสาหรับแลบังสิ่งของ หวายชนิดถูกน้าไม่ยืด
ไม่หด ภาคเหนือใช้แทนเชือก ใช้ล่ามลากซุง
4.2.3.2 หวายขม ลาต้นประมาณหัวแม่มือ เป็นหวายเปาะ ไม่ค่อยเหนียว เนื้อสีแดง
แต่คล้า เสี้ยนแข็งหยาบ ใช้แทนเชือกผูกของที่ไม่ต้องการความแน่น มักใช้ทาที่ตั้งสิ่งของมัดหัวเสา
4.2.3.3 หวายตะค้า มี 2 ชนิด คือ
1) ตะค้าทะเลหรือตะค้าทอง เป็นหวายมีมากในภาคใต้ที่มีสีเหลือง ใช้มัดขอบกระด้ง
หรือ ขอบตะกร้าเป็นหวายที่นามาจักรสานได้ดี
2) ตะค้าดอน มีผิวหนาและเหลืองมากกว่า ค่อนข้างเหนียวใช่สานพื้นเก้าอี้ใช้ผูกของ
หรือใช้พัน หรือผูกขอบตะกร้าต่างๆ
4.2.3.4 หวายหอม เป็นหวายลาเล็กๆผิวสวยสีขาว เหลืองนวล เป็นมันเนื้อในขาว
ละเอียดเป็นหวายที่เหนียวจักเหลาเกลาได้ง่าย ผิวริมนอกจักเวียนเป็นเส้น เหมาะสาหรับ ถัก มัด ผูก
พัน เนื้อในเรียกว่า ขี้หวาย เจียนเป็นเส้นกลม ใช้สานเป็นสิ่งของต่างๆได้และย้อมสีก็ได้
4.2.3.5 หวายชุมพร มีมากที่จัง หวัดชุมพร ลาเล็ก ผิวเนื้อแดงดาคล้า สามารถแช่
ทนน้าได้ดี แม้จะแช่อยู่ในน้าทะเลทั้ งปีก็ไม่เน่าขาดเปื่อย ชาวประมงจึง นามาใช้ทาเชือก ผูกเฝือก
ทาโป๊ะ หวายชนิดนี้จักเป็นตอนสานของขอบปาก หรือจักผ่าสาน เป็นเครื่องใช้ที่ต้องการความแข็งแรง
ทนทานได้ เช่น ปุ้งกี้
4.2.3.6 หวายสายเตี่ยวหรือหวายสะเดา หรือหวายสนิมหรือหวายหางหนู ลาหวาย
ค่อนข้างเล็ก เนื้ออ่อนเหนียวมากดัดโค้งหักยาก ผิวเหนียวนวลเป็นมันใช้เป็นเส้นยืนทั้งลาใช้สาน ดัด
พัน ทาเครื่องใช้สอย หวายชนิดนี้มีมากที่จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์
4.2.3.7 หวายตะนอย เนื้อไม้ขาวไม่แดง ผิวสีน้าตาลอ่อน เนื้อแน่นเหนียว ลาแข็ง
ใช้ทาราวตากผ้าหรือสานของหยาบๆ
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4.2.3.8 หวายลิง เป็นหวายที่ไม่ค่อยมีหนาม ชอบขึ้นตามริมหนองริมบึง ริมทะเล
ตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ลาต้นโตประมาณ 3-4 เซนติเมตร ใช้จักเป็นตอก เป็นจากมุงหลังคา
บ้านเรือน
4.2.3.9 หวายสามใบต่อ หรือหวายชะอัง มีลาต้นเท่าหัวแม่มือหรือนิ้วชี้ มีมากทาง
ภาคใต้ ใช้ผูกทาแพไม้ เพราะเหนียวดีที่สุด
4.2.3.10 หวายน้า หวายชนิดนี้บางท้องที่เรียกว่า หวายแดง มีผิวค่อนข้างแดง เนื้อ
หยาบๆ ย่นๆ ไม่ค่อยเหนียว ใช้สานเป็นสิ่งของได้แต่สีไม่สวย ใช้ทาของหยาบใช้ทาสาแหรก
4.2.3.11 หวายขี้ไก่ หวายชนิดนี้ไม่ค่อยเหนียว ใช้ผูกกระชุและเข่งปลาทู
4.2.3.12 หวายขี่ขาว เป็นหวายที่ใ ช้ จักรสาน ทาเชิง ก้นตะกร้ า ก้นกระจาด ก้น
กระบุ้ง
4.2.3.13 หวายพรวน เป็นหวายลาใหญ่ที่สุด บางต้นโตกว่าข้อมือมีความแข็งแรง
เหนี ย วมาก เหมาะแก่ ก ารนามาท าเป็ นขาโครงเหล็ ก รู ป งานเฟอร์นิเ จอร์ เก้ า อี้ โต๊ ะ เตี ย งนอน
เสาโคมไฟ และ สิ่งอื่นๆ มีมากตามป่าดงทางแถบจังหวัดพังงา ภูเก็ต ตรัง และตะกั่วป่า นอกจากนี้
ยังมีหวายอื่นๆ อีกมากมาย
4.3 ชนิดของไม้ไผ่และหวาย
4.3.1 ชนิดของไม้ไผ่
ไม้ไผ่ที่นิยมนามาใช้มีจานวน 18 ชนิด คือ ไผ่ป่าหรือไผ่หนาม ไผ่สีสุก ไผ่เฮี้ย ไผ่เลี้ยง ไผ่หวาน
ไผ่รวก ไผ่ไร่ ไผ่เพ็ก ไผ่ตง ไผ่ซาง ไผ่ลามะลอก ไผ่ข้ามหลาม ไผ่บงหวาน ไผ่เปราะ ไผ่เหลือง ไผ่ตัน
ไผ่โจด ไผ่พุงหรือไผ่นวล แต่ที่นิยมนามาผลิตงานหัตถกรรมมีเพียงบางชนิดเท่านั้น เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่รวก
ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่สีสุก ไผ่พุง ไผ่หวาน เป็นต้น (ศักดิ์ชาย สิกขา, 2548)
4.3.1.1 ไม้ไผ่บง
ไผ่บงบ้านและไผ่บงป่า ไผ่บงบ้านมีลาไผ่โตปานกลาง ปล้องยาวประมาณ 15 นิ้ว
แต่ไ ม่เกิน 18 นิ้ว ผิวคายหม่นเห็นได้ ชัด สันข้อและเนื้อไผ่หนา กอไผ่ค่อนข้างห่างไม่อัดกัน แน่ น
เส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นประมาณ 4-5 นิ้ว มักจะพบเห็นในหมู่บ้านชนบททั่วไป ส่วนไผ่บงบ้าน
ลาไผ่ค่อนข้างเล็กกว่าไผ่บงบ้าน แต่ปล้องไผ่จะใหญ่กว่าไผ่บงบ้าน ผิวคายหม่นเหมือนกัน สันข้อจะตื้น
ไม่หนามากเหมือนไผ่บงบ้าน เนื้อไผ่หนา
ไผ่บงบ้าน และไผ่บงป่า นิยมนามาทาเครื่องจักรสานได้หลายชนิด เพราะเส้นตอก
เหนียวและจักตอกได้ที่ละหลายๆปล้อง โดยทั่วไปจะนามาจักตอกแนวตะแคงเพราะจะได้เส้นตอกมาก
สามารถใช้สาน ตะกร้า กระบุ้ง กระด้ง
4.3.1.2 ไม้ไผ่ซาง
ไม้ ไ ผ่ ซ างบ้ า น และไม้ ไ ผ่ ซ างป่ า ไผ่ ซ างบ้ า น มี ล าไผ่ โ ตปานกลาง ปล้ อ งไผ่ ย าว
ประมาณ 12 นิ้ ว 16 นิ้ ว ผิ ว ไผ่ ซ างจะเขี ย วเป็ น มั น ส้ น ข้ อ ตื้ อ เล็ ก กอไผ่ จ ะไม่ อั ด ไม่ แ น่ น นั ก
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 นิ้ว เนื้อไผ่ไ ม่หนาเท่ากับไผ่บงบ้าน พบเห็นได้ตามชนบททั่วๆ ไป
ส่วนไผ่ซางป่าพบเห็นได้มากในเขตภาคเหนือตอนบน ในเขตป่าเขาที่มีมากกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ ขึ้นเป็น
ผืนป่าบริเวณกว้าง ผิวไผ่ซางป่าจะเขียวเป็นมัน สันข้อตื้นเล็ก แต่เนื้อไผ่บางกว่าไผ่ซางบ้าน
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ไม้ไผ่ซางบ้าน และไม้ไผ่ซางป่า สามารถทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้หลากหลายทั้งงาน
จักสาน เครื่องเรือนไม้ไผ่ ทาเป็นแพโดยนามามัดรวมกันเป็นแพลอยน้า งานจัก สานไม้ไผ่ส่วนมาก
จะเป็ น งานค่ อ นข้ า งหยาบ เช่ น เข่ ง ใส่ ผั ก หรื อ เข่ ง ใส่ ผ ลไม้ ส่ ว นมากจะนิ ย มน ามาท านั่ ง ร้ า น
ในงานก่อสร้างอาคารสูงๆ
4.3.1.3 ไม้ไผ่ไร่
เป็นไผ่ที่ขึ้นตามชายป่าเชิง เขา จะพบมากในเขตป่าเขาภาคเหนือตอนบน ลาต้น
ไม่ค่อยโต เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว ผิวไผ่คายไม่เป็นมัน ลาต้นไม่สูงมากนัก กอไผ่ทรงพุ่มแน่น
ปล้องระหว่างข้อไผ่ค่อนข้างยาว จากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 2 ฟุต ลาต้นจะตัน หน่อไผ่ไร่ถือว่าเป็น
หน่อไม้เศรษฐกิจ เพราะหน่อไม้มีคุณภาพและมีจานวนมาก ไผ่ไ ร่มักนิยมนามาทาเครื่องจัก สาน
ที่ค่อนข้างไปทางงานละเอียด เพราะเส้นตอกนิ่ม และเหนียวมาก เช่นพวก โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ
ลักษณะพิเศษของไผ่ไร่ ลาต้นจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 2 ฟุต สามารถดัดโค้งงอได้โดยใช้ความร้อน
4.3.1.4 ไม้ไผ่เฮี้ยะ
เป็นไผ่ที่ชอบขึ้นตามป่าชื้นเชิง เขาใกล้แหล่งน้า เป็นไผ่ที่ลาปล้องยางมาก บางต้น
มีลาปล้องยาวถึง 4 ฟุต กอไผ่ห่าง ผิวไผ่จะออกคายเหลือง หรือเขียวหม่นๆ ผิวไผ่ไม่มัน เนื้อไผ่เฮี้ยะ
บาง สันข้อตื้น ลาต้นตรง ยาวประมาณ 6-8 เมตร สัง เกตได้ว่าจะไม่มีแขนงไผ่ยื่นออกมา ไผ่เฮี้ยะ
เป็นไผ่ที่ให้เนื้อไม้ไผ่ไม่มาก ลาต้นกลวง นิยมมาสานเป็นฝากระท่อมในชนบท ไม้ไ ผ่เฮี้ยะ เป็นตัว
ประกอบของงานจักสานได้เป็นบางส่วน เพราะเนื้อไม้ไผ่เมื่อแห้งจะกรอบหักง่าย
4.3.1.5 ไม้ไผ่ข้าวหลาม
เป็นไผ่ที่ชอบขึ้นตามป่ า เชิง เขาใกล้ แหล่ง น้าเหมือนไผ่เอี้ ยะ ผิวเป็นคายเขี ย วจั ด
ไม้ไผ่ข้าวหลามปล้องยาวประมาณ 2 ฟุต แต่เนื้อไม้หนาไม่กว่าไม้ไผ่เฮี้ยะ สันข้อหนา ลาต้นตรงยาว
ประมาณ 6-7 เมตร ข้อสังเกตไม้ไผ่ข้าวหลาม ผิวไม้จะชุ่มชื้นกว่าไม้ไผ่เฮี้ยะ ไม้ไผ่ข้าวหลามนิยมนามา
ทาเป็นกระบอกข้าวหลามในบางฤดูกาล เส้นตอกจะเหนียวและได้เส้นตอกที่กว้าง สามารถนามาสาน
เป็น กระด้ง ตะแกรง ตอกมัดข้าว ถักเป็นเส้นเปีย นามาเย็บเป็นหมวก
4.3.1.6 ไม้ไผ่สีสุก
เป็ น ไผ่ ที่ ก อไผ่ ค่ อ นข้ า งใหญ่ ทรงแผ่ อ อกกว้า ง มี แ ขนงหนามโดยรอบกอ จะพบ
ใกล้ แ หล่ ง น้ าในชนบท ขึ้ น ไม่ ไ กลจากหมู่ บ้ า นมากนั ก มั ก จะเป็ น ไผ่ ที่ ช าวบ้ า นน าไปปลู ก
แพร่ขยายพันธุ์เอง ลาต้นสูงใหญ่ ผิวไผ่เป็นมัน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 7 นิ้ว ปล้องแต่ละปล้ อ ง
ยาวประมาณ 1-2 ฟุต ลาต้นตั้งตรง แขนงไผ่มาก เนื้อไม้ไผ่สีสุกหนากว่าไม้ไผ่ที่กล่าวมาข้างต้น ไผ่สีสุก
เป็นไผ่ที่มีคุณ ค่า ในการจัก สานได้ ทุก ชนิ ดตั้ง แต่ กระบุง ตะกร้า กระด้ง ตะแกรง เข่ง ไซดักปลา
สุ่มปลา ฯลฯ และยังสามารถนามาทาโครงสร้างเครื่องเรือนไม้ไผ่ เป็นไม้ไผ่ที่สามารถสร้างสรรค์งาน
หยาบและงานละเอียด เพราะเนื้อไม้ไผ่ค่อนข้างเหนียวทนทาน
4.3.1.7 ไม้ไผ่รวก
เป็นไผ่ที่พบเห็นได้ทั่วๆไป ทั้งไผ่รวกบ้านไผ่รวกป่า ไผ่รวกบ้านจะนิยมปลูกขยายพันธุ์
ในเชิงธุรกิจได้ เพราลาไผ่รวกบ้านใหญ่กว่าไผ่รวกป่า ไผ่รวก กอไม้ใหญ่นัก ลาต้นตรง แขนงไผ่มีไม่มาก
ลาต้นยาวถึง 12 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นไม่เกิน 3-4 นิ้ว ไผ่รวกเป็นไผ่เอนกประสงค์สามารถ
ใช้ในงานจักสานได้หลากหลายประเภท
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4.3.2 ข้อสังเกตในการนาไม้ไผ่มาทาเครื่องจักสาน
การน าไม้ ไผ่ แ ต่ ล ะชนิด มาท าเครื่อ งจั ก สานต้ องคั ด เลื อกไม้ ไ ผ่ ที่ มี ล าตรง ปล้ อ งยาว ไม่มี
แมลงเจาะ อายุของไม้ไผ่ประมาณ 2-3 ปี จึงเหมาะสมกับการนามาจักสาน และควรนาไม้ไผ่ที่ตัดแล้ว
ทิ้งไว้ 5-10 วัน หากตัดไม้ไผ่ลงมาแล้วนามาผ่าและจักเป็นเส้นตอก เส้นตอกจะฉีกขาดง่ายเพราะมี
น้าในไม้ไผ่มาก จะต้องให้น้าในไม้ไผ่ระเหยไปบางส่วน จึงจะจักตอกได้อย่างมีคุณภาพ อายุของไม้ไผ่
ที่นามาทาเครื่องจัก สานไม้ไ ผ่ จะต้องมีอายุ 2-3 ปี จึง จะเหมาะสม ต้องคัดเลือกไม้ไ ผ่ที่ มีล าตรง
ปล้องแต่ละปล้องของไม้ไผ่ต้องยาว เป็นไม้ไผ่ที่สมบูรณ์แมลงไม่เจาะ เมื่อนามาจักสานแล้วต้องมีความ
เป็ น มั น เส้ น ใยของไม้ ไผ่ จ ะแน่นและเหนีย ว จะต้ อ งจดจ าไว้ว่ า ไม้ไ ผ่ ม าจากแหล่ ง ใด กอไผ่ ใ ดที่มี
คุณสมบัติเด่นดังที่กล่าวมาแล้วหากต้องการไม้ไผ่ชนิดนั้นๆ แล้ว ก็ควรจะไปตัดไผ่ในแหล่งเดิม ควรจะ
มีการดูแลรักษาพอควร เพราะจะเป็นประโยชน์ในการจักสานภายหน้า การจักตอก เมื่อเริ่มตัดไม้ไผ่
แล้ว จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 10 วันขึ้นไปควรรักษาไว้ที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้น้าในไม้ไผ่
ระเหยออกไปตามธรรมชาติ จึงนาไม้ไผ่มาตัดและจักเป็นตอก จะได้เส้นตอกที่เหนียวและได้เส้นตอก
หลายเส้ น เส้นตอกไม่ฉีกขาดง่าย หากนาไม้ไ ผ่ที่ตัดมาสดๆ และนามาจักเป็นเส้นตอกเลย ไม้ไ ผ่
ในขณะนั้นจะอุ้มน้าไว้ในเนื้อไม้ไผ่มาก เส้นใยของไม้ไผ่จะขยายตัวเต็มที่ จะได้เส้นตอกที่หนาเปราะ
ฉีกขาดง่าย การป้องกันเชื้อราโดยการผึ่งแดดให้แห้ง ลงน้ามันวานิชใสและบรรจุลงในถุงพลาสติก
เก็ บ ไว้ หรื อ เก็ บ ไว้ ใ นเตาอบเครื่ องจั กสานไม้ ไ ผ่ ให้ ค วานร้ อ นโดยวิ ธี จุ ด ไฟรมควั นทิ้ ง ไว้ 3-7 วั น
ในอุณหภูมิ 40 C แล้วจึงนามาเก็บไว้ในถุงพลาสติก มัดให้แน่นเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นและเกิดเชื้อรา
ขึ้นอีก (กรมป่าไม้, 2547)
4.3.3 หวายชนิดต่างๆ ที่นามาใช้งาน
เมื่อเราจะทางานเกี่ยวกับหวาย เราควรที่ได้รู้จักชนิดและคุณภาพของหวายบ้านพอสมควร
แต่ในประเทศไทยเรายังไม่ได้บัญญัติศัพท์เอาไว้เป็นที่แน่นอน เราจะรู้ได้จากชาวบ้านนิยมเรียก ซึ่ง
บางแห่งก็อาจจะเรียกเพี้ยนกันไปบ้าง พอจะกล่าวได้ดังนี้
4.3.3.1 หวายโป่ ง จั ด เป็ น หวายขนาดใหญ่ ก ว่ า ชนิ ด อื่ น ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
ใหญ่ประมาณ 1 นิ้ว 2 นิ้ว หรือขนาดไม้รวก ก็เคยปรากฏตามร้านเฟอร์นิเจอร์
4.3.3.2 หวายขม เป็นหวายเปราะไม่ค่อยเหนียว เนื้อสีแดงแก่คล้า เสี้ยนหยาบแข็ง
เปราะไม่ค่อยจะทนทาน ขนาดลาโตประมาณหัวแม่มือใช้แทนเชือกผูกของที่ไม่ต้องการความเหนียว
นัก
4.3.3.3 หวายตะค้า หวายชนิดนี้มีอยู่ 2 ชนิด แตกต่างกันออกไป ได้แก่
1) ตะค้าทะเล หรือตะค้าทอง โดยมากมักจะทาขาย มีสีเหลือง เป็นหวาย
ที่มีมากในแถบภาคใต้
2) ตะค้าดอน มีผิวหนาและสีเหลืองมากกว่า ค่อนข้างเหนียว
4.3.3.4 หวายหอม เป็นหวายค่อนข้างจะเล็กสักหน่อย ผิวเนื้อของหวายด้านนอกจะ
มีสีขาวไปทางมัวๆส่วนภายในนั้นมีสีขาวเนื้อละเอียด
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4.3.3.5 หวายชุมพร มีมากที่จังหวัดชุมพรนั่นเอง ผิวเนื้อไปทางดา เหนียวมากและ
ทนน้าอยู่ได้ไม่นาน
4.3.3.6 หวายสะเดียงบางท้องถิ่นเรียกว่าหวายสะเดาหรือหวานสนิม ทั้งหมดนี้มีอยู่
ชุกชุมในป่าดงดิบแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา
4.3.3.7 หวายตะนอย หรือเรียกอีกชื่อว่า หวายหางหนูมีลักษณะตรงกันข้ า มกั บ
หวายโป่ง กล่าวคือลาเล็กกว่าหวายอื่น คือ เล็กประมาณ 1/2 เซนติเมตร ผิวเนื้อค่อนข้างแข็งแกร่ง
ค่อนข้างเหนียว
4.3.3.8 หวายลิง มีอยู่ทางแถบตะวันออก เช่น จัง หวัดจันทบุรี เป็นต้น หวายลิง
มีลักษณะแปลกอยู่ที่ไม่มีน้าและขึ้นอยู่ได้ทั้งในน้าจืดและน้าเค็ม ลาต้นโตประมาณ 1 - 4 cm
4.3.3.9 หวายสามใบต่อ หวายสามใบต่อหรือเรียกว่าหวายขมดงขึ้นเป็นกอใหญ่ ๆ มี
ลักษณะผิดกับหวายอื่น ๆ ที่มีใบเล็ก ใบของมันเป็นหยักอยู่ 3 หยัก
4.3.3.10 หวายน้า บางท้องถิ่นเรี ยกแปลกออกไปเป็นหวายแดงคือมีผิวค่อนข้ า ง
ออกแดงเนื้อหยาบหยุ่นๆ ไม่ค่อยเหนียว
4.3.3.11 หวายขี้ ไ ก่ หวายชนิ ด นี้ ไ ม่ ค่ อ ยจะเหนี ย วใช้ ส านของต่ า ง ๆ ได้ แต่ ไ ม่
ค่อยสวย
4.3.3.12 ควายขี้ขาวเป็นหวายที่ใช้ในการจักสานหรือประกอบกับหวายชนิดดี ๆ
เพราะเนื้อขาว
4.4 การเตรียมไม้ไผ่และหวายเพื่อใช้งาน
4.4.1 การตัดไม้ไผ่ไร่
การตัดไม้ไผ่ไร่ เพื่อนามาใช้ทาเครื่องเรือนไม้ไผ่นั้น อายุของไม้ไผ่ไร่ที่ควรจะทาการตัดได้
ควรเป็นลาที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและไม่ควรตัดลาที่แก่เกินกว่า 3 ปี ทั้งนี้เนื่องจากลาที่มีอายุแก่นั้น
เมื่อนามาดัดโค้งงอ จะทาให้ดัดได้ยากเสี้ยนไม้แตกขาดได้ง่าย เพราะเนื้อไม้มีความแข็งแกร่งเกินไป
ส่วนไม้ที่มีอายุอ่อนเกินไปเมื่อนามาให้ความร้อนโดยการต้มเนื้อไม้จะยุบตัวและเมื่อนามาดัดโค้ง งอ
เนื้อไม้จะย่นมีลักษณะคล้ายท้องช้างทาให้การเตรียมวัตถุดิบเสียเวลามาก
4.4.2 ฤดูที่ควรตัดไม้ไผ่ไร่
ควรเป็นฤดูช่วงระยะเวลาที่หนาวที่สุดระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคมเพราะว่าช่วงนี้ไม้ไผ่
จะหยุดการเจริญเติบโต การปรุงและสะสมอาหารจาพวกแป้งและไขมันในลาไม้ไผ่มีน้อย และเป็นช่วง
ระยะเวลาที่มอดและแมลงต่างๆ อยู่ในระยะเวลาฟักตัวเช่นกัน เมื่ อทาการตัดไม้ไ ผ่เรียบร้อยแล้ว
ควรรีบทาการป้องกันรักษา เนื้อไม้ไผ่ทันที เพื่อจะได้เก็บไม้ไผ่ไว้ใช้งานได้ตลอดทั้งปี
4.4.3 วิธีการตัดไม้ไผ่ไร่
ควรเลือกตัดเฉพาะลาที่ต้องการนามาใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยมีวิธีเลือกตัดไม้ไผ่ไร่ ดังนี้
4.4.3.1 ควรเลื อ กตั ด เฉพาะล าที่ มี ลั ก ษณะดี เ ท่ า นั้ น ผิ ว ไม้ ไ ผ่ ไ ม่ มี แ มลงเข้ า เจาะ
ทาลายหรือมีผิวแห้งตายเป็นบางส่วน
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4.4.3.2 ควรเลือกตัดลักษณะลาต้นที่มีเนื้อหนาที่สุด เพื่อจะได้นามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่
4.4.3.3 ควรตัดลาต้นให้ชิดดินมากที่สุดเพราะไม้ไ ผ่ไ ร่นั้น จากโคนขึ้นไปประมาณ
1-2 เมตร จะมีเนื้อตันมากที่สุด
4.4.3.4 ควรเลือกราที่ไม่ดี เช่นยอดด้วน ลาต้นมีแมลงกัดกิน หรือมีรังมดอาศัยอยู่
เหลือไว้ในกอ เพราะลาต้นพวกนี้จะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของลาใหม่ โดยทาหน้าที่คุ้ มกันรักษาและ
ปรุงเก็บอาหารเพื่อที่จะส่งไปเลี้ยงหน่อไม้ต่อไป หลังจากนั้นค่อยตัดทิ้ง เมื่อมีอายุได้ 3 ปีขึ้นไป
4.4.3.5 ควรตัดในลักษณะที่มีช่องว่างเพียงให้หน่อใหม่เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่
ไม่เบียดเสียดกัน
4.4.3.6 ควรตั ด กิ่ ง หรื อ แขนงที่ ไ ม่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ทิ้ ง เสี ย เพื่ อ กอไม้ ไ ผ่ ไ ร่ จ ะไม่ แ น่น
จนเกินไป
4.4.3.7 ควรตัดหน่อที่มีลักษณะที่ไม่ดี เช่น หน่อที่จะทาให้เกิดเป็นกิ่งหรือแขนงหรือ
หน่อที่ออกชิดติดกันเกินไปทิ้งเสีย เพื่อที่จะทาให้หน้าที่เหลือไว้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และหน่อ
ที่ตัดทิ้งยังนามาเป็นอาหารได้อีกด้วย
4.4.6 การเก็บถนอมไม้ไผ่
การเก็บถนอมไม้ไผ่หลังจากการตัดเป็นการยากมากในการทางานด้วยมือหยิบจับถนอมไม้ไผ่
และสิ น ค้ า ไม้ ไ ผ่ เ พื่ อ มิ ใ ห้ อั น ตรายจากแมลงมี พิ ษ และจากเชื้ อ ราดิ น อาจกล่ า วได้ ว่ า ถ้ า ตั ด ไม้ ไ ผ่
ในระยะเวลาที่มีอายุเพียงพอจริงๆ แล้ว อันตรายจากแมลงมีพิษเกือบไม่มีเลย แต่ถ้าตัดไม้ไผ่ในเวลาที่
ส่วนประกอบของไม้ไผ่ยังอ่อนอยู่ก็อาจจะเกิดการเสียหายจากแมลงมีพิษและเชื้อแบคทีเรียโดยง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ไผ่ที่มีน้ามากมักเกิดการเสียหายได้ง่ายจึงควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในกรณีที่
จะเก็บไม้ไผ่หรือผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และปริมาณมากมายรวมไว้ในที่แห่งเดียวกัน ไม้ไผ่ที่เก็บทั้งหมดจะเกิด
การเสียหายได้โดยไม่คาดฝันเลยทีเดียว ไม้ไผ่ที่เก็บไว้ในอากาศแห้งดีตามลักษณะปกติจะมีข้อเสียหาย
น้อยที่สุดและผลิ ตภั ณฑ์ไม้ไ ผ่ ที่ต ากแห้ง สนิ ท ดีภายหลัง ที่ไ ด้ ต้ม ในน้าร้อนประมาณ 10 นาที ก็จะ
ทนทานไปนานหลายเท่าของไม้ไผ่ธรรมดาที่เก็บโดยไม่ได้ต้ม
เป็ น ที่ เ ห็ น พ้ อ งกันว่ า การส่ ง เสริ ม ในการส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปขายนอกประเทศเมื่ อ เร็ วๆ มานี้
ได้กระทาโดยสถาบันค้นคว้าทุกแห่งปรากฏว่าได้หาวิธีป้องกันแมลงมีพิษและเชื้อราดิน แล้วพิมพ์วิธี
ป้องกันแบบใหม่ๆ ขึ้นมาอันที่จริงวิธีป้องกันต่างๆ ก็ได้มีอยู่แล้วทุกแห่ง หากแต่ว่าวิธีต่างๆ นั้นแต่ละ
วิธีมีผลดีและผลเสีย ดังนั้นควรต้องเลือกวิธีที่ดี แ ละเหมาะสมกั บ ความมุ่ง หมาย การที่จะตกแต่ ง
ผิวไม้ไผ่ให้สวยงามตามหลักการประหยัดและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมด้วย
4.4.7 วิธีการเตรียมไม้ไผ่ในงานจักสาน
การจักสานและการผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับไม้ไผ่มากกว่าสิ่งอื่นๆ แต่ไม้ไผ่ที่จะนามาใช้
ในการประดิษฐ์และจักสานนั้นมีหลายชนิดด้วยกัน เป็นต้น ว่าไม้ไผ่เหลือง ไม้ไผ่สีสุก ไม้ไผ่ลามะลอก
ไม้ไผ่ลวก ไม้ไผ่ตง ไม้ปล้องห่าง ฯลฯ ไม้ไผ่ทั้ งหลายเหล่านี้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งออกได้เ ป็น
2 จาพวก เหนียวและไม่เหนียว จาพวกที่เหนียวเป็นไม้ไผ่ที่เราต้องการใช้ในงานประดิษฐ์และจักสาน
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แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอไหนเหนียวหรือไม่เหนียวเราอาจจะรู้ได้โดยมีผู้บอกเล่าอย่างหนึ่ง เราเคย
นามาใช้อย่างหนึ่ง เราจะสั่งมาปลูกไว้อย่างหนึ่ง ก่อนที่เราจะตัดไม้ไผ่นั้นนั้น เราทดลองดูอย่างหนึ่ง
เมื่ อ เรารู้ ต ามกล่ าวมาแล้ วนี้ก่ อนที่ เ ราจะลงมื อตั ด เราต้อ งคั ด เลื อ กล าไม้ ไ ผ่ ทั้ ง หลาย ในกอนั้นอีก
ขั้นตอนหนึ่งก่อน ถ้าลาใดในปลายไม้ ด้วนก็ดี ไม้แมลงไชก็ดี ไม้ที่มีอายุอ่อนกว่า 2 ปี ลงมาก็ดี เราไม่
ควรตัดใช้ในการจักสานเพราะเหตุว่า ไม้ไผ่ปลายด้วยเมื่อเวลาจักเหลาเส้นตอกนั้น เส้นตอกจะเสี้ยว
เสียเสมอไป ไม้ไผ่แมลงไชมาก ทาให้ไม้ไผ่เสียมาก เมื่อจักและเหลาจะได้เนื้อไม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนไม่ไผ่ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี เมื่อเราจักสาน ตัวแมลงและมอดมักไชหรือกิน
เพราะฉะนั้นควรเลือกแต่ลาต้นดีๆ ซึ่งควรมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ส่วนไม้ไผ่ที่ไม่เหนียวนั้น
ถ้าไม่จาเป็นจริงๆ ไม่ควรนามาใช้ในงานจักสานเลยเนื่องจาก เมื่อเราจักเหลาและสาน เส้นตอกมักจะ
หักเสียแทบทั้งสิ้น เมื่อสานเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์นั้นไม่เรียบร้อย รูปทรงของที่สานนั้นไม่สวยงาม และใน
การสานของครุภัณฑ์ที่เราจะทานั้นจะต้องเน้นขอบปากแทบทุก ครั้ง ถ้าได้ไม้ไผ่ที่ไม่ดี เมื่อเวลาเม้ม
ขอบปากอยู่นั้น เส้นตอกจะหักเสียแทบทุกเส้น ของที่ทานั้นจะเกิดเสียหายใช้การไม่ได้
4.4.8 วิธีจักตอก
ก่อนที่จักตอกต้องปื้นหรือตะแคงก็ตาม เราต้องแต่ง ซีกไม้ไผ่เล็กๆ นี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน
หมายความว่า เลาะคิ้วไม้ไผ่และเหลาริมทั้ง 2 ข้างให้เล็ก -ใหญ่เสมอกันเสียก่อนถ้าจะจักตอกปื้นก็ให้
เหลาหรือผ่าขี้ไม้ออก และเหลาให้ชั้นของไม้ไผ่นั้นหนาบางเสมอตลอดกันทั้งชิ้นแล้วจึงลงมือจักตอก
ต่อไป ถ้าจะจักตอกตะแคงก็ให้แต่งชิ้นไม้ไผ่ทานองเดียวกันดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้าเห็นว่าชิ้นไม้ไ ผ่
บางไปก็ให้เหลาขี้ไม้ไผ่ออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือเห็นว่าชิ้นไม้ไผ่หนาก็ให้ผ่าขี้ไม้ไผ่ออกเสียให้มาก
แล้ ว จึ ง เหลาให้ ปื้ นไม้ ไผ่ ท างตะแคงของชิ้ นไม้ ไ ผ่ นั้น เล็ ก ใหญ่ เ สมอต้ นเสมอปลายเหมือนกันแล้ว
จึงจักตอกต่อไป
วิธีจักตอกนั้นจะเป็น ตอกปื้นหรื อ ตอกตะแคงก็ ตาม เรายอมทราบอยู่แ ล้ว ว่า มีดต้องอยู่
ในระหว่างเส้นตอกทั้งสองคือเส้นข้างบนและเส้นข้า งล่าง เพราะฉะนั้นในเวลาที่กาลังจักตอกอยู่นั้น
ถ้าเห็นว่าเส้นตอกข้างบนอ่อนหรือบางเกินไป ซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เส้นตอกนั้นเสี้ยวเสีย ดังนั้น ให้เอา
นิ้วมือข้างซ้ายซึ่งกาลัง จับ ชิ้นไม้ไ ผ่อ ยู่นั้นดั ด ชิ้นไม้ ขึ้นมา ส่วนมือขวานั้นให้เ อาปื้นมี ดกดตอกเส้ น
ข้างล่างลงไปในทานองเดี ยวกัน ถ้าเส้นตอกข้างล่างอ่ อนหรือ บางไปก็ ดี ให้เอาหัวแม่มือข้ า งซ้ า ย
ซึ่งกาลังจับไม้ไผ่อยู่นั้นกดชิ้นไม้ไผ่ลงไป ส่วนมือขวาให้เอาปื้นมีดตัดตอกเส้นบนขึ้นมา ที่ทาเช่นนี้ก็คือ
เราจะผ่อนเนื้อไม้ไผ่นี้ต้องทาไปในเวลาเดียวกัน คือทั้งจักทั้งผ่อนจะหยุดนิ่งไม่ได้เป็นอั้นขาด พยายาม
ฝึกฝนการจักตอกให้เกิดทักษะคือความชานาญเราการจักตอกด้วยมือจะเป็นไปโดยอัตโนมัติในที่สุด
แล้วทั้ง 2 นั้น จะมีความอ่อนแข็งหนาบางเสมอกันทั้ง 2 เส้น
4.4.9 วิธีเหลาตอก
วิธีเหลาตอกต่าง ๆ บรรดาเส้นตอดทั้งหลายจะเป็นเส้นตอกปื้นหรือตอกตะแคงก็ตามฯลฯ
จะเป็นตอกไม้ปล้องเดียวหรือหลายปล้องก็แล้วแต่ นอกจากสาหรับสานเข่งปลาทูและตอกมั ดหญ้า
นอกจากนั้นจาเป็นเราจะต้องเหลาแทบทั้งสิ้น มิฉะนั้นเมื่อเราเอาเส้นตอกไปสานโดยไม่ทาการเหลา
จะทาให้งานที่ทานั้นไม่สวยงามเป็นงานหยาบๆ
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4.4.9.1 เหลาปื้ น ต้ อ งเหลาให้ เ หมื อ นคล้ า ยเมล็ ด แตง ค าเปรี ย บเที ย บเพราะ
เมล็ดแตงนั้นริมไม่มีความคม มีความมนในตัวของมัน เหลาตอกปื้นเหลาตอกให้ทั้ง 2 ข้างให้อ่อนแข็ง
หนาบางเสมอกันเสียงก่อนแล้วจึงเหลาลบเหลี่ยมทั้ง4ที่ริมของเส้นตอกนั้นออกเสีย เส้นตอกนั้นก็จะ
กลายคล้ายเมล็ดแตงดังกล่าว ที่เราต้องเหลาตอกเช่นนี้เพราะเหตุว่าเมื่อเราทาการสานของนั้นจะได้
จัดเส้นตอกให้ชิดกันได้ดี
4.4.9.2 เหลาตอกตะแคง ก็ เ หลาวิ ธี เ ดี ย วกั บ ตอกปื้ น คื อ เหลาคล้ า ยเมล็ ด แตง
เช่นเดียวกัน เว้นแต่ตอกตะแคงเป็นตอกขนาดเล็กกว่าตอกปื้น กับทั้ง มีส่วนหนามากกว่าตอกปื้น
เท่านั้น
4.4.9.3 ตอกไพล ตอกชนิดนี้ก็เหลาในวิธีเดียวกันกับตอกปื้นกับตอกตะแคง เว้นแต่
เป็นตอกที่มีขนาดเล็กกว่าตอกตะแคงลงไปอีกเท่านั้น
4.4.9.4 ตอกกลม วิธีเหลาตอกกลมนี้ไม่เหมือนกับวิธีเหลาตอกชนิดอื่นเลย เพียงแต่
เหลาให้เส้นตอกนั้นกลมตามเล็กและใหญ่ที่เราประสงค์เท่านั้นเป็นพอ
4.4.9.5 ตอกเหลี่ยม จะเป็นตอกปื้นหรือตอกตะแคงหรือตอกใด ๆก็ตาม วิธีเหลา
คล้ายกับตอกกลมคือไม่เหมือนกับวิธีเหลาตอกชนิดอื่น เป็นเพียงเหลาให้เกลี้ยงเท่านั้นก็พอ ส่วน
เหลี่ยมของเส้นตอกก็ไม่ต้องลบเหมือนตอกชนิดอื่น ๆ
4.4.10 วิธีเตรียมหวายในงานจักสาน
4.4.10.1 การตัดหวาย
ล าต้ น ของหวายมีข นาดต่ า งกั น แล้ ว แต่ พั น ธุ์ ตั้ ง แต่ นิ้ว ก้อ ยไปถึ ง ขนาดเท่ าข้อมือ
ส่ ว นยาวนั้ น ยาวมาก หวายที่ ตั ด ไปขายมั ก เป็ น หวายที่ โ ตเต็ ม ที่ ไ ม่ อ่ อ นแก่ เ กิ น ไป เรี ย กหวายรุ่ น
เนื้อหวายจะยืดหยุ่นเหนียว ผิวเปล่งแข็งเป็นมัน เงา เลื่อมความยาวประมาณ 15 - 20 ฟุต ซึ่งเป็น
ระยะที่เหมาะแก่การใช้งาน
4.4.10.2 ฤดูที่ตัดหวาย
ฤดูที่ตัดหวายที่เหมาะที่สุดคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม หวายที่มี
คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด คื อ หวายสิ ง คโปร์ การตั ด หวายจะตั ด เมื่ อ อายุ 6 - 15 ปี วิ ธี สั ง เกตว่ า หวายนั้ น
แก่พอที่จะตัดได้หรือยังให้ดูที่กาบใบของลาต้นว่าเริ่มร่วงหล่นหรือยัง
หวายนอกจากจะนามาเป็นวัตถุดิบในการจักสานโดยเฉพาะแล้ว ยัง สามารถนามาผูกมัด
และตกแต่งเครื่องจักสาน ที่ทาด้วยไม้ไผ่ให้สวยงามยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่นิยมนามาผูกมัดตามขอบและก้น
ของเครื่องจักสาน ที่ทั่วไปส่วนมากจะมีชาวบ้านตัดหวายจากป่า นามาขายและเป็นหวายเส้นเล็ก
เหมาะสมกับงานจักสานมากกว่าหวายชนิดใหญ่
หวายที่ น ามาใช้ ง าน จะต้ อ งน ามาจั ก ให้ เ ป็น เส้ นเข้ า เครื่ องเลี ย ดให้ มี ข นาดเท่ า กั นตลอด
เสียก่อนแล้วจึงนาไปแช่ไว้ในภาชนะใส่น้า เพื่อให้หวายอ่อนตัวและเกิดความเหนียว แล้วจึงนามาใช้
งาน
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ข้อปฏิบัติที่สาคัญอย่างยิ่งที่ทาการเครื่องจักสานด้วยหวายก็คือ หวายทุกเส้นจะต้องน ามา
ตากให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันการหดตัวในภายหลังและยังป้องกันมอด แมลงบางชนิดที่จะชอนไชเข้าไป
ในเนื้อหวายอีกด้วย
หวายสามารถนามาใช้ในงานเครื่องจักสานได้ทั้งชนิดที่เป็นเส้นหวายและชนิดที่นามาจักตอก
ส่ ว นใหญ่ ห วายทั้ ง เส้ น มั ก จะน ามาสานตะกล้ า เท่ า นั้ น ไม่ นิ ย มไปสานภาชนะอื่ น ๆ ส่ ว นหวายที่
จั ก ออกมาเป็ น เส้ น เล็ ก นิ ย มน ามาผู ก มั ด ตกแต่ ง และยั ง สามารถน าไปสานภาชนะบางอย่ า งได้
ปกติหวาย 1 เส้น สามารถจักเป็นตอกได้ 8 เส้น ปัจจุบันนี้ที่อาเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มีโรงงานผลิต
เครื่ อ งหวายเกิ ด ขึ้ น มากมายจนได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น หมู่ บ้ า นหั ต ถกรรมไทยของจั ง หวั ด อ่ า งทอง
(สนไชย ฤทธิโชติ, 2539)
4.5 สรุปท้ายบท
ไม่ไผ่มีความผูกพันกับชีวิตประจาวันของคนไทยมาแต่โบราณ โดยคนไทยในชนบททั่วไปนา
ไม้ไ ผ่มาสร้างเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย นาไม้ไ ผ่มาผลิตเป็นเครื่องจักรสานใช้ภายในครัวเรือน เช่น
น าไม้ ไ ผ่ ม าสานเป็ น หวดส าหรั บ นึ่ ง ข้ า วเหนี ย ว สารกระติ๊ บ ส าหรั บ ใส่ ข้ า วของคนภาคเหนื อ และ
ภาคอีสาน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องจักสานอีกจานวนมากที่ทามาจากไม้ไผ่ เช่น
กระบุงสาหรับใส่ข้าวเปลือก ก๋วยสาหรับใส่หญ้าเลี้ยงสัตว์ ตะกร้าสาหรับใส่สิ่งของต่างๆ เข่งสาหรับใส่
ผักผลไม้ กระเช้าสาหรับใส่ดอกไม้ กระด้งสาหรั บฝัดข้าว ตะแกรงสาหรับร่อนทราย หรือตากพืชผัก
จากสวนครัว เช่น พริก หอม กระเทียม ฯลฯ ขันโตกสาหรับใส่อาหารนั่งรับประทานกับพื้น ขันโตก
เป็นภาชนะใส่ไม้ไผ่สานที่ลงรักสาหรับใส่น้าดื่ม แคร่สาหรับนั่งพักผ่อน และไม้ไผ่ยังไปใช้ประโยชน์ใน
การทาผลิตภัณฑ์อื่นอีกเป็นจานวนมาก เช่น เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา ฯลฯ
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ไม้ ไ ผ่ เ ป็ น ต้ น ไม้ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมากมายสามารถน ามาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจาหน่ายเป็นสินค้าได้
หวายเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีความผูกพันกับชีวิตของคนไทยมาตั้ง แต่อดีตกาลแล้วจะสัง เกตได้
จากประวัติศาสตร์ของไทย ได้มีการทาโทษผู้กระทาผิดโดยการโบยด้วยหวาย นาหวายมาใช้แทนดาบ
ในการฝึกหัดการฟันดาบในแก่ทหารใหม่ที่ยังไม่ชานาญในการใช้ดาบ ซึ่งการฟัดดาบของไทยนี้ได้มีการ
ถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผิวหยาบยังใช้มัดหรือสานฝักดาบของนักรบไทย
ในสมัยโบราณตลอดจนนามาใช้ทาโล่ในการป้องกันคมอาวุธ เพราะหวายมีคุ ณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่ง
คือมีแรงยืดหยุ่นได้ดีสามารถผ่อนน้าหนักให้เบาได้
คนไทยในชนบทนาหวายออกจากป่ามาใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะต่างๆกัน เช่น นาหวาย
กาหลงหรือหวายน้าที่มีลาต้นเล็กมาผ่านาผิวมาใช้ในการผูกหมัดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ผูกมักของ
กระบุงหรือกระด้ง ถักเป็นลวกลายต่างๆบนสันของกระบุงหรือหูหิ้วตะกร้า นาผิวหวายมาสานเป็น
เครื่ อ งจั ก รสาน เช่ น ตะกร้ า กระเป๋ า กระเช้ า ฯลฯ น าผิ ว หวายมาสานเป็ น เครื่ อ งประดั บ เช่ น
ปิ่นปักผม กาไล ฯลฯ นาหวายมาสานทาเป็นเครื่องใช้ทั่วไป เช่น กระชุ ปุ้งกี้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังนา
หวายสายน้าผึ้ง หวายขาว หวายแดง ที่มีลักษณะลาต้นโต มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว มาทา
เป็นโครงสร้างของบ้านเครื่องเรือน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ชั้นวางของ ฯลฯ และนาผิวของหวายมาสาน
เป็นพื้นที่นั่งและพนักพิง ผูกมัดรอยต่อต่างๆให้แน่น ส่วนไส้หวายในปัจจุบันได้นามาใช้ประโยชน์ใน
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การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ เช่ น น ามาสานเป้ นภาชนะรองรับ กระถางดอกไม้ น ามาสานหุ้ ม ภาชนะ
เครื่องเคลือบดินเผา สานเป็นแจกันดอกไม้หรือนามาทาเป้นของชาร่วย เป็นต้น
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ไม้ ไ ผ่ แ ละหวายเป็ น ไม้ เ ศรษฐกิ จ ของไทยที่ ส ามารถน ามาใช้ ป ระดิ ษ ฐ์
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แทบทุกส่วนของลาต้น
4.5 คาถามทบทวน
1. อธิบายคุณสมบัติของไม้ไผ่ และหวาย ที่มีผลต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์
2. อธิบายถึงประโยชน์ของไม้ไผ่ และหวาย ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
3. ยกตัวอย่างชนิดของไม้ไผ่ และหวายที่นิยมนามาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
4. ขั้นตอนการเตรียมไม้ไผ่ในการจักสานมีวิธีอย่างไรบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 5
เส้นใยพืช
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
5.1 ใบลาน
5.2 กก ไหล และกระจูด
5.3 ผักตบชวา
5.4 หญ้าแฝก
5.5 ย่านลิเภา และป่านศรนารายณ์
5.6 ปอสา
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายประโยชน์ของเส้นใยพืชได้ถูกต้อง
2. จาแนกประเภทของเส้นใยพืชได้ถูกต้อง
3. อธิบายคุณสมบัติของเส้นใยพืชแต่ละชนิดได้ถูกต้อง
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยพืชเพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ได้
5. สามารถเลือกเส้นใยพืชมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 5 เส้นใยพืช
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างเส้นใยพืช ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วตั้งคาถามเพื่อบรรยายเข้าสู้เนื้อหา
เรื่องความรู้เกี่ยวกับเส้นใยพืช โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องชนิดของเส้นใยพืช ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้วย
คาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยพืช
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างเส้นใยพืช
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
เส้นใยพืช
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาเส้นใยพืชมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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บทที่ 5
เส้นใยพืช
_______________________________________________________
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ น ใยพื ช มี ม ากมายหลายชนิ ด ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพภู มิ ป ระเทศและ
ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นพืชที่ใ ช้ ทาผลิ ตภัณ ฑ์โดยนาส่วนของ ใบ ลาต้น ราก และผลมาใช้ ไ ด้
แบ่งประเภทใหญ่ๆได้ 5 กลุ่มดังนี้
5.1.1 กลุ่มพืชตระกูลปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม้ยืนต้นมีการกระจายพันธ์อยู่ในเขตร้อนชื้น
ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 1,000 ชนิดนับเป็นพืชที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนามาใช้
เป็นอาหาร และวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการทาผลิ ตภั ณฑ์ เ ครื่องใช้ ต่างๆ รวมทั้ง เป็นยารักษาโรค
ตัวอย่างของพืชนี้ที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์มากในประเทศไทยเช่น มะพร้าว ลาน ตาล ชิด จาก หมาก กะพ้อ
หลาวชะโอน สาคู ฯลฯ รวมทั้งไม้ปาล์มจาพวกไม้เถาเลื้อย ที่เรียกว่า หวาย
5.1.2 กลุ่มพืชประเภท กก หญ้า และวัชพืชน้า เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้นแฉะ
ริมแม่น้าลาครองเช่น กกกลม กกสามเหลี่ยม กระจูด หญ้าตีนกา หญ้าคา ผักตบชวา คล้า คลุ้ม ฯลฯ
ตลอดจนพืชประเภท เตย ลาเจียก และต้นกล้วย
5.1.3 กลุ่ ม พื ช ประเภทป่ า นปอ เป็ น พื ช ที่ ใ ห้ เ ส้ น ใยของส่ วนเปลื อ กล าต้ น มี ค วามเหนียว
ทนทานเช่น ปอสา ปอแก้ว ปอกระเจา ปอส้มโฮง และป่านศรนารายณ์ ฯลฯ
5.1.4 กลุ่มพืชประเภทพันธ์ไม้เถา เป็นพืชไม้เลื้อยนิยมใช้ ลาต้นมาทาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
เช่นเถาวัลย์ชนิดต่างๆ ย่านลิเภาเถาองุ่น ฯลฯ
5.1.5 กลุ่มพืชเศรษฐกิจ ผลพลอยได้ของพืชเศรษฐกิจเช่น เปลือกข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฟางข้าว
ก้านดอกอ้อย ฯลฯ เป็นผลผลิตส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่สามารถนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้
สอยและของที่ระลึกได้อย่างดี
พั ฒ นาการของรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ น ใยพื ช ที่ น่ า สนใจเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดในสั ง คม
ยุคปัจจุบัน และมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการกระจายรายได้มีดังต่อไปนี้
1). ผลิตภัณฑ์ใบลาน ใบตาล และใบจาก
2). ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว และใยมะพร้าว
3). ผลิตภัณฑ์ใบกะพ้อ
4). ผลิตภัณฑ์กก
5). ผลิตภัณฑ์กระจูด
6). ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและเชือกกล้วย
7). ผลิตภัณฑ์ใบเตยและใบปาหนัน
8). ผลิตภัณฑ์ปอสา
9). ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา
10). ผลิตภัณฑ์เปลือกข้าวโพด
11). ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
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5.1 ใบลาน
ลาน พืชตระกูลปาล์ม (Palmae) จัดอยู่ใน Genus Corypha คนไทยมีความคุ้ยเคยกับการ
ใช้ประโยชน์ของต้นลานตั้งแต่สมัยโบราณยอดใบลานอ่อนของต้นลานใช้จารึกหนัง สืออักขระต่างๆ
ใบลานเป็นวัตถุดิบสาคัญในการทาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องสาน ใบลานแก่ใช้เป็นวัสดุมุงหลัง คา
และทาฝาบ้าน ก้านในลานมีความแข็งแรงทนทานใช้เป็นไม้ชื่อ แปทาโครงหลังคาและผนังบ้าน ลาต้น
ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและทาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน รากและผลใช้รับประทานเป็นยารักษาโรค
5.2.1 คุณสมบัติของลาน
คุณสมบัติที่ดีของลาน คือ ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศป้องกันแดด และฝน ยอดใบลาน
อ่อนเมื่อแห้งแล้วมีสีข าวนวล เนื้อเหนียว จักตอกเป็นเส้นๆได้ ย้อมสีติดมอดแมลงไม่ค่อ ยกั ด กิ น
เหมาะสมในการทาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน การเก็บรักษาที่ดี จะมีอายุยาวนานหลายร้อยปี
5.2.2 ชนิดของลาน
แหล่งต้นลานที่พบมนประเทศไทย อยู่ในป่าร้อนชื้นดินไม่มีน้าขัง มีจานวน 3 ชนิดคือ
5.2.2.1 ลานวัด (Corypha umbraculifera) เป็นลานที่มีถิ่นกาเนิดมาจากประเทศ
ศรีลังกา ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตามวัดทั่วไป
5.2.2.2 ลานพื้นเมืองของไทย (Corypah lecontei Becc) มีชื่อเสียงต่างกัน เช่น
ลานดา ลานขาว และลานมะพร้าว เป็นลานที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน แหล่งที่มีมาก
ที่สุดอยู่ในเขตอุทยานแห่ง ชาติทั บลาน จังหวัดปราจีนบุรีซึ่ง เป็นแหล่ง สุด ท้ายของต้นลานที่ยั ง คง
เหลืออยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้นมีพบบ้างไม่มาก ในเขตจัง หวัดนครปฐม ลพบุรี สระบุรี ตาก และ
พิษณุโลก
5.2.2.3 ลานพรุ (Corypha elata) มีมากในเขตภาคใต้ เช่น จัง หวัดกระบี่ พัง งา
สงขลา และจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชยอดลานอ่ อ นของลานชนิ ด นี้ ใช้ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห างอวน
ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนกับภาคอื่นๆ
5.2.3 ผลิตภัณฑ์ใบลาน
ใบลานที่นามาใช้ทาผลิตภัณฑ์ต่างๆ นิยมนาส่วนของยอดลานมาทา ก่อนที่จะตัดยอดลาน
ผู้ตัดลานจะต้องเลือกตัดในฤดูที่ต้นลานมียอด ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ของทุก
ปี จะไม่นิยมตัดยอดลานในฤดูฝน จะเลือกลานอ่อนที่ยังไม่คลี่ใบ ซึ่งสามารถทอนยอดออกได้ประมาณ
2 ถึง 3 ท่อน ซึ่งต้นหนึ่งจะแทงยอดออกพร้อมกัน 3 ถึง 4 ยอด โดยยอดแรกจะยาวและใหญ่ และยอด
รองลงมาจะมีขนาดเล็กลดหลั่นกันตามลาดับ เมื่อยอดลานถูกตัดออกไปแล้วจะออกยอดใหม่ขึ้นมา
แทนที่ เมื่อทอนใบลานแล้วจะนาไปตากแดดจนใบลานแห้งสนิท ซึ่งจะสังเกตได้จากใบลานเปลี่ยนเป็น
สีขาวอมเหลือง เรียกว่า ก้านลาน (แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ, 2547)
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ผลิตภัณฑ์ใบลาน ในประเทศไทย มีการทาขึ้นเป็นระยะนานหลายร้อยปีแล้ว ในสมัยโบราณ
ที่ยัง ไม่มีการทากระดาษเขียนหนังสือ บรรพบุรุษไทยใช้ยอดใบลานอ่อนทาเป็นผลิตภัณฑ์หนัง สือ
เรียกว่า หนังสือใบลานหรือคัมภีร์ใบลาน เพื่อใช้จดจารตัวหนังสืออักขระเรื่องราวต่างๆ ในพระธรรม
คาสอนของพุทธศาสนาและบัน ทึกประวัติ ต่างๆรวมทั้ง บทกวีนิพนธ์ในอดีต หนัง สือใบลานจึง เป็ น
เอกสารสาคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ตามคตินิยมความเชื่อของคนไทยนิยมสร้างคัมภีร์ใบลานของพุทธศาสนา เพื่อหวัง ได้บุญ
ในกาลข้างหน้าและได้พบกับพระศรีอารยเมตไตรย ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยเหตุ
นี้จึงมีการสร้างคัมภีร์ใบลานไว้มากมายเก็บรักษาไว้ตามวัดต่างๆ
คั ม ภี ร์ ใ บลานที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ซึ่ ง แสดงถึ ง ความคงทนถาวรของใบลานได้ แ ก่ คั ม ภี ร์ เ รื่ อ ง
ติง สนิบาตกุสราชชาดก เป็นคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้ านนา สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2014
รองลงมาคือคัมภีร์ใบลานของวัดไหล่หิน อาเภอเกาะคาจังหวัดลาปาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2040
ปัจจุบัน การทาใบลานเพื่อใช้จารหนังสือทางพุทธศาสนาเหลืออยู่น้อยมากจะมีการทาอยู่บ้าง
ตามวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ แหล่งที่มีการรับจ้างทาใบลานจานวนมากเพื่อใช้จารตัวหนังสือมีแห่งเดียว
คือ ร้านลานทอง บางลาพู กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ใบลาน
เป็น แผ่นนามบัตร ที่คั่นสมุด แผ่นบัตรอวยพร บัตรเชิญต่างๆผลิ ตภัณฑ์ใบลานที่เป็นงานหัตถกรรม
เอกลักษณ์ไทยซึ่งมีการใช้สอยมาตั่งแต่อดีตและสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันดี
ได้แก่ งอบและปลาตะเพียน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใบลานอีกประเภทหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของภาคใต้คือหางอวนเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากยอดลานอ่อนชนิด Corypha elata ซึ่งมีขึ้นเฉพาะเขตภาคใต้เท่านั้นโดยนามา
ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมเส้นลาน และใช้กี่ทอพื้นบ้าน ทอเส้นลานทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเรียกว่า
ทอวะ
ในสมัยก่อน ชาวไทยมุสลิมที่เป็นชาวประมงอยู่ในเขตบ้านหน้าทัพ อาเภอท่าศาลาจัง หวัด
นครศรีธรรมราช จะทอวะไว้ใช้เองแทบทุ กบ้ านเพื่อน าไปเย็บ เป็ นถุง สามเหลี่ ยม ต่อไว้กับปลาย
ของอวนเพื่อใช้ประโยชน์ในการลากหรือเข็นกุ้งเคยทากะปิแต่ในปัจจุบันนี้ชาวประมงเลิกใช้หางอวน
เป็นเครื่องจับสัตว์น้าแล้วเนื่องจากเปลี่ยนไปใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอื่นแทน
(กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2537)
5.2 กก ไหล และกระจูด
5.2.1 กก
กก เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า ต้นมีลักษณะสามเหลี่ยมหรือกลมยาว ขึ้นในที่ชื้นแฉะ ปลูกง่าย
งอกงามเร็ว ไม่ต้องระวังรักษามากนัก คนไทยรู้จักใช้ประโยชน์ของต้นกกโดยนามาทอเป็นเสื่อเพื่อใช้
ปูรองนั่งนอน หรือใช้ตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้เส้นกกเป็นวัตถุดิบในการทา
หัตกรรมเครื่องจักสาน (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2550)
กกที่ใช้ในการทอเสื่อและทาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องใช้อื่นๆ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
5.2.1.1 กกพื้นเมือง หรือกกรังกา ตามภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “กกเหลี่ยม” ตามปกติ
มีขึ้นอยู่เองริมฝั่งคลอง และท้องนา หรือในที่ลุ่ม ลักษณะของลาต้นเป็นเหลี่ยม 3 เหลี่ยม ด้านทั้งสาม
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เว้าเข้าหาแกนกลาง ลาต้นใหญ่ มีใบเรียวกลมสั้นหนา ต้นหนึ่งมีประมาณ 2-3 ใบ ผิวของกกเหลี่ยม
แข็งกรอบและไม่เหนียว เมื่อทาเป็นผืนเสื่อแล้วขัดไม่เป็นเงาและใช้ไม่ทนทาน ใช้ทอเสื่อหยาบๆ แบบ
พื้ น บ้ า นที่ ใ ช้ ทั่ ว ไป กกชนิ ด นี้ มี ขึ้ น เองทั่ ว ๆ ไปในจั ง หวั ด ต่ า งๆ ไม่ มี ผู้ ใ ดปลู ก กั น เป็ น ล่ าเป็ น สั น
แบบกกกลม
5.2.1.2 กกเสื่อ ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า กกกลม มีลาต้นกลมเรียว ผิวมัน อ่อนนุ่ ม
เหนียวไม่กรอบ มีผิวสีเขียวแก่ ข้างในลาต้นมีเนื้ออ่อนสีขาว ความยาวของกกที่จะนามาใช้ในการทอ
อยู่ช่วงประมาณ 1.50-2.00 เมตร กกชนิดนี้ไ ม่มีใบ เจริญ เติบโตเป็นกอ กกกลมนี้ชอบขึ้นในกลุ่ม
เป็นโคลนเลนเมื่อนากกกลมมาทอเป็นผื่นเสื่อแล้วจะได้สัมผัสที่นุ่มนวลขัดถูไ ด้มันงดงาม คนจึงนิยม
นามาทอเสื่อ กกชนิดนี้มีอยู่ในแถบภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง
จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด นครนา ยก และจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เป็ น ต้ น
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2537)
ผลิตภัณฑ์กก เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยที่พัฒนามาจากงานหัตกรรมพื้นบ้าน สืบทอดจาก
บรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดีคือ “เสื่อกก” ราษฎรชนบททั่วทุกภาคทาขึ้น
เพื่อใช้สอยในชีวิตประจาวันสาหรับปูพื้น รองนั่ง นอนในบ้านและใช้ในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เสื่อกก
ที่มีชื่อเสียงของไทย คือ เสื่อกกจันทบุรี ซึ่ง มีการผลิตจานวนมากทั้ง ในระดั บอาชีพอุ ต สาหกรรม
ในครอบครัวตามหมู่บ้านและระดับโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์กกได้รับการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นเพื่อการขยายตลาดผลิตภั ณฑ์กก
และการเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ราษฎรชนบทของประเทศ
การออกแบบพัฒนาผลิต ภั ณฑ์ กก เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 7 ครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณีพระบรมราชินีนาถประทับอยู่ ณ วังสวนบ้านแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พระองค์มีพระราชดาริให้ข้าราชบริ พารในพระองค์ ทาผลิตภัณฑ์กกขึ้น
เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว โดยใช้ชื่อว่า อุตสาหกรรมสวนบ้านแก้ว เมื่อว่างจากภารกิจก็ทรงโปรด
การออกแบบเสื่อกก เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ที่สวยงามและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าถือ จนเป็น
ที่นิยมของคนไทยและชาวต่างประเทศ ทาให้ผลิตภัณฑ์เ สื่อกกจันทบุรีแพร่หลายทั่วไป ชาวจันทบุรี
ที่ประกอบอาชีพเสื่อกกก็ดาเนินรอยตามพระองค์พัฒนาเสื่อกกจันทบุรีแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
5.2.1.3 ประเภทของรูปแบบผลิตภัณฑ์กกที่มีในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) เสื่อกก รูปแบบเสื่อกกมีทั้งแบบที่ใช้วิธีสานและวิธีทอเสื่อโดยใช้กี่และฟืม ราษฎร
ชนบททั่ ว ไปนิ ย มทอเสื่ อกกมากกว่า การสานเสื่ อ ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ ชนิ ดของต้ นกก และความต้ อ งการ
ประโยชน์ใช้สอย การทอเสื่อกกมีทั้งประเภทที่ใช้ต้นกกทั้ง ต้นมาทอ เช่น เสื่อกกจัง หวัดเชียงราย
ทางภาคเหนือ และประเภทเสื่อที่ทอจากต้นกกซึ่งจักเป็ นเส้นเล็กๆ โดยทอเป็นลายขัดมี 2 ลักษณะ
คือ เสื่อกกชั้นเดียว และเสื่อกกสองชั้น เสื่อทั้งสองลักษณะนี้แตกต่างกันที่การร้อยเส้นยืนในกี่ทอเสื่อ
เสื่อกกชั้นเดียวจะร้อยเส้นยืนทุกเส้น สามารถทอยกดอกเป็นลวดลายได้ เสื่อมีเนื้อแน่นค่อนข้างแข็ง
การใช้งานทนทานส่วนเสื่อสองชั้นการร้อยเส้นยืนในกี่จะเว้นช่องสลับกัน เสื่อมีเนื้อหนาและนิ่มกว่า
ใช้ เ ป็ น เสื่ อ ปู น อนบางที เ รี ย กว่ า เสื่ อ ลู ก ฟู ก เสื่ อ ทั้ ง สองลั ก ษณะนี้ มี ก ารทอทั่ ว ไปตามพื้ น บ้ า น
ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่ง ทอเสื่อกกที่มีชื่อ เสี ยงและท ากันมากที่ สุ ด
อยู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี
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2) ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากเสื่อกก เนื่องจากจัง หวัดจันทบุรีการทอเสื่อกกมากที่สุด
ทั้งในระดับอุตสาหกรรมในครอบครัวตามหมู่บ้าน และระดับโรงงานอุตสาหกรรมทอเสื่อกก จึงได้มี
การแข่ ง ขั น ขยายตลาดการใช้ เ สื่ อ กกมากขึ้ น โดยการออกแบบพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเสื่ อ กกให้ มี
ประโยชน์ ใ ช้ ส อยมากขึ้ น และวิ ธี ก ารตั ด เย็ บ ด้ ว ยจั ก รอุ ต สาหกรรม โดยกุ๊ น ริ ม ของผ้ า และน ามา
สอยติดกันขึ้นรูปทรงต่างๆ เช่น เสื่อพับได้ กระเป๋าถือ กล่องใส่กระดาษเช็ดหน้า เครื่องใช้ในสานักงาน
กรอบรูป กล่องบรรจุของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น
3) ผลิตภัณฑ์จากเส้นกก เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานซึ่ง ใช้วิ ธีขึ้นรูปเช่นเดีย วกับ
เครื่องจัก สานที่ทาจากเส้นใยพืชชนิดอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้จักรอุตสาหกรรม รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทา
จาหน่ายมากเป็นประเภทกระเป๋าถือสตรีและหมวก มีหลายแบบ ขนาดต่างๆ กัน แหล่งที่ทากันมาก
อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
5.2.2 ไหล
ไหล เป็นกกพันธ์พื้นเมืองของภาคอีสาน ซึ่งมี 3 พันธุ์ คือ ต้นเป มีลาต้นแบน มีอีกชื่อหนึ่งว่า
ต้นธูป ต้นผือ มีลาต้นที่มีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม และต้นไหล มีลาต้นที่มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม
5.2.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของกกและไหล จะผิวเรียบเป็นมัน มีความเหนียวนุ่ม
พอประมาณ
5.2.2.2 จุดเด่นและจุดด้อยของกกและไหล
จุ ด เด่ น เป็ น วั ส ดุ ห าได้ ใ นท้ อ งถิ่ นและไม่มี พิษ ต่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม มี คุ ณ ภาพดี กว่ากก
ชนิดอื่น มีความเหนียว ผิวมัน เนื้อนุ่ม สามารถออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ดี ย้อมได้ด้วยสีย้อมจาก
ธรรมชาติหรือโชว์เนื้อแท้ของวัสดุ
จุดด้อย เมื่อถูกความชื้นจะขึ้นรา
ตารางที่ 5.1 แสดงคุณสมบัติของกกและไหล ในการนาไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ระดับของคุณสมบัติ
ต่า
ปานกลาง
ทนทานต่อการสึกหรอ
ทนทานต่อรอยขีดข่วน
ทนทานต่อการฉีกขาด

การทนรังสียูวี

การติดทนของสี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่มา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556 : 165)

สูง
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5.3 กระจูด
กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จาพวก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลาต้นกลม
กลวง ความสูงประมาณ 1.00-3.00 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้าขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็น
ดิ น โคลน ซึ่ ง เรี ย กว่ า พลุ มี ขึ้ น มากที สุ ด ในจั ง หวั ด นราธิ ว าส นอกนั้ น กระจั ด กระจายในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา พัทลุง ปัตตานี และตราด
ต้นกระจูดมี 2 ชนิด คือ จู ดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้มากส่วนจูดหนู
มีลาต้นเล็กและสั้น ความเหนียวน้อยกว่าจูดใหญ่ โดยทั่วไปราษฎรทางภาคใต้ใช้กระจูดในการสานเสื่อ
ทาใบเรือ ทาเชือกผูกมัด และทากระสอบบรรจุสินค้าเกษตรและสิ่งของอื่นๆ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระจู ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นประเภทหนึ่ ง ของภาคใต้ รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ที่รู้จักทั่วไปคือ เสื่อกระจูด หรือ เสื่อจูด ภาษาพื้นเมืองภาคใต้เรียก สาดจูด การสานเสื่อจูด
ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงสืบทอดจากบรรพบุรุษมาแต่ครั้งอดีตเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนั้น
ยัง สานเป็นผลิตภัณฑ์กระสอบสาหรับบรรจุสิ่ง ของ เช่น ข้าวสาร ข้าวเปลือก น้าตาล เกลือ ฯลฯ
เสื่อจูดที่มีความสวยงามคือ เสื่อจูดประเภทลวดลายสีสันต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของเสื่อภาคใต้ซึ่งได้
มี ก ารอนุ รักษ์ แ ละส่ งเสริมให้ มีก ารผลิ ต มากขึ้ น เพื่ อ สื บ ทอดงานศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ นบ้า นและเป็น
อาชีพเสริม ทารายได้แก่ครอบครัวราษฎรไนชนบท ตามโครงการพระราชดาริ โครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
แต่เดิมการสานเสื่อจูดจะทากันในแหล่ง ที่มีต้นกระจูดขึ้นจานวนมาก ซึ่งเป็นละแวกดินพรุ
ปัจจุบัน ต้นกระจูดมีน้อยลง ผู้ ผลิตจึงต้องหาซื้อต้นจูดจากแหล่งอื่น เช่นที่ตาบลเคร็ง อาเภอชะอวด
จัง หวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งต้นกระจูดแหล่ง ใหญ่แห่ง หนึ่ง ของภาคใต้สาหรับกรรมวิธี ส าน
เสื่อจูดนั้นจะแตกต่างจาการสานเสื่อทั่วไป คือ ชาวบ้านจะนาต้นกระจูดมาคลุกดินขาวก่อนตากแดด
ให้แห้ง แล้วจึงทุบ ต้นกระจูดให้แบนเพื่อให้มีความนิ่มตัวสาหรับใช้เป็นเส้นสานเสื่อลวดลายที่นิยม
ใช้สานคือสายสองเป็นลวดลายประสานขัดกันแน่น เส้นสานเกาะตัวดี ไม่หลุดลุ่ยง่าย
รูปแบบลายสานเสื่อจูดพัฒนามาจากลวดลายธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และรูปสัตว์
ต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลายสานเสื่อจุดของชาวมุสลิม และลายสานเสื่อจูดของชาวพุทธ
5.3 ผักตบชวา
ผั ก ตบชวา เป็ น พื ช น้ า มี ชื่ อ ทางพฤกษศาสตร์ ว่ า Eichhornia crassipes จั ด เป็ น วั ช พื ช
ประเภทลอยน้า มีความคงทนต่อดินฟ้าอากาศได้อย่างดีเยี่ยม มีดอกสีม่วงอ่อนสวยงาม คล้ายช่อดอก
กล้วยไม้ และแพร่พันธุ์เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ลักษณะทั่วไปของผักตบชวา เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู มีลาต้นสั้น แตกใบเป็นกอลอยไป
ตามน้า มีไหลซึ่งเกิดตามซอกใบ แล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้าตื่นก็จะหยั่งรากลงดิน ใบเป็น
รูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้า ตรงกลางพองออก ภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้า
ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอด มีสีม่วงอ่อน มีกลีบ 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่นๆ และมี
จุดสีเหลืองที่ตรงกลางกลีบ (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, 2552)
ตามประวัติกล่าวว่า ผักตบชวาเริ่มเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 5 คือในปี พ.ศ.2444 โดย
ครั้ง นั้นเจ้านายฝ่ ายในตามเสด็ จประพาสที่ ประเทศชวา (อินโดนีเซีย) ได้เห็นพืชชนิดนี้ออกดอก

93

สวยงามทั่วไปจึงได้แยกต้นกลับมาปลูกในประเทศไทย และใส่อ่างดินเลี้ยงไว้หน้าสนามวังสระปทุม
ทาให้ผักตบชวาล่องลอยกระจายไปตามแม่น้าลาคลองทั่วไป และแพร่พันธุ์จานวนมาก อันเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการคมนาคมทางน้า และการระบายน้าทางชลประทาน
ตั้ ง แต่ นั้ น มา คนไทยจึ ง มี ค วามคุ้ น เคยกั บ ผั ก ตบชวาจนทุ ก วั น นี้ และน าผั ก ตบชวาไปใช้
ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ทาปุ๋ย เพาะเห็ด ทาก๊าซหุง ต้ม เยื่อกระดาษ ตลอดจนเป็นเส้นใยที่ใช้ทา
หัตถกรรมเครื่องจักสานแต่มีข้อเสียคือเชื้อราเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งป้องกันโดยใช้วิธีใช้สารเคมีกาจัดเชื้อรา
และระวังความชื้น
ผักตบชวาสามารถนาไปท าอาหารสัตว์ ลาต้นใช้ทาปุ๋ยหมัก ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอก
ใช้ประกอบอาหาร นาลาต้นที่ตากแห้ง ไปจักรสานเป็นงานหัตถกรรมเครื่องใช้ไ ม้สอยหลากหลาย
รูปแบบ และเหมาะกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพราะมีน้าหนักเบา เส้นใยเหนียว ทนทาน และมีผิวเรียบ
โดยอาจใช้ร่วมกับหวายที่ใช้เป็นโครงในการรับน้าหนักและเพิ่มความแข็งแรง
นอกจากนี้ ผั ก ตบชวาสามารถช่ วยในการบาบั ด น้ าเสี ย โดยท าหน้ า ที่ ก รองน้าที่ ไ หลผ่าน
กอผักตบชวาอย่างช้าๆ ทาให้ของแข็งแขวนลอยต่างๆ ที่ปนอยู่ในน้าถูกสกัดกั้นกรองออก โดยระบบ
รากที่มีจานวนมากจะช่วยกรองสารอินทรีย์ที่ละเอียด และจุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่รากจะช่ว ย
ดูดสารอินทรีย์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่อยู่ในน้า ทาให้ ไ นโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในน้าเสียถูกกาจัดไป แต่จะต้องมีระบบการจัดการที่ดีในการป้องกันการขยายพันธุ์
ส่วนโทษของผักตบชวา คือ ผักตบชวาเกิดขึ้นง่าย แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในประเทศไทย จึงแพร่กระจายพันธุ์ไ ปตามแหล่ง น้า โดยทั่วไปทาให้เกิดมลภาวะ
ทางธรรมชาติ เป็นปัญหาต่อระบบชลประทาน การประมง การเกษตร การคมนาคมทางน้าเป็นอย่าง
มาก ซึ่งมีผลต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ
5.3.1 คุณสมบัติทางกายภาพของผักตบชวา
ผิ ว ไม่ มั น เป็ น เส้ น ที่ มี ค วามเหนี ยวนุ่ม ฟั่ น เป็ น เชื อ กได้ มี ค วามยาว 60-100 เซนติ เมตร
ผิวสีน้าตาลธรรมชาติ
5.3.2 จุดเด่นและจุดด้อยของผักตบชวา
5.3.2.1 จุดเด่น คือ เป็นวัสดุหาธรรมชาติที่ไม่มีพิษ วงจรชีวิตการผลิตและการใช้งาน
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ย่ อ ยสลายได้ หาได้ ง่ า ย มี ค วามเหนี ย วและนุ่ ม วั ส ดุ ส ามารถ
สร้างลวดลายได้หลากหลายจากการมัดและสานเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายขัด สายพาย ลายน้าไหล
ลายสับปะรด ลายเม็ดมะยม เป็นต้น
5.3.2.2 จุดด้อย ติดไฟง่าย มีความอ่อนนุ่มและสั้น นาไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ได้ยากนามาเปียหรือปั่นให้ต่อกันเป็นเส้นยาวไม่ได้ และมีความสาก ไม่สามารถนาไปทาเครื่องนุ่งห่มได้
อาจขึ้นราหากเก็บในที่ชื้นหรือเตรียมวัสดุไม่ดี
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ตารางที่ 5.2 แสดงคุณสมบัติของผักตบชวา ในการนาไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ระดับของคุณสมบัติ
ต่า
ปานกลาง
ต้านทานน้า (เมื่อถูกน้าจะขึ้นรา)

การติดทนของสีย้อม
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่มา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556 : 142)

สูง



5.3.3 การเตรียมก้านผักตบชวา
5.3.3.1 การคั ด เลื อ กล าต้ น ควรเลื อ กล าต้ น ที่ มี คุ ณ ภาพ ขนาดความยาวตั้ ง แต่
60 เซนติเมตรขึ้นไป ความอ่อนแก่ของลาต้นจะมีผลต่อสีผิวของผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นต้นแก่เมื่อตากแห้ง
แล้วจะเป็นสีน้าตาลแก่ ถ้าต้นอ่อนเมื่อตากแห้งแล้วจะเป็นสีขาวนวล
5.3.3.2 การตัดลาต้นมาใช้ ควรตัดถึงปลายโคนและตัดให้ถึงปลายใบเพื่อจะได้ความ
ยาวเต็มที่ แล้วจึงล้างน้าหรือใช้น้าฉีดเพื่อให้ผิวสะอาด
5.3.3.3 การผ่าซีก ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจใช้ได้ทั้งต้น บางชนิดควรผ่าซีก วิธีผ่าซีก
คือ ใช้มีดคมๆ ผ่าตามความยาวจากโคนต้นไปหาปลาย โดยผ่าเป็น 2 หรือ 4 ซีก แล้วแต่การใช้งาน
5.3.3.4 การทาให้แห้ง มี 2 วิธี คือ 1) การตากแดด เทคนิคในการตาก คือ ไม่ควร
ตากแดดไว้นานเกินไป เพราะจะทาให้เส้นผักตบชวาแห้งกรอบและขาดง่าย 2) การอบแห้ง ในกรณีที่
ไม่มีแสงแดดใช้การอบด้วยไอน้า ซึ่งจะช่วยให้ผักตบชวามีสีเขียวนวลสวยงาม
5.3.3.5 การป้องกันเชื้อราในเส้นใยผักตบชวา ใช้วิธีการอบด้วยกามะถัน การทา
แล็ ก เกอร์ การใช้ ส ารเคมี ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ส ถาบั นวิ จั ย วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย
ได้ศึกษาวิจัยแล้วว่า สามารถป้องกันเชื้อราในเส้นใยผักตบชวา ปลอดภัยในการใช้ และไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.3.6 การรีดผักตบชวา โดยนาเส้นผักตบที่ผ่านกรรมวิธีการทาให้แห้ง แล้วนามา
ทาให้เรียบแบน เพื่อง่ายต่อการจักสานโดยใช้เครื่องรีดที่มีลูกกลิ้ง ทรงกระบอก 2 ลูก หรือจับปลาย
ทั้งสองข้างแนบที่สันโต๊ะ ดึงไปมาจนผักตบชวาแบนเรียบ
5.3.3.7 การเลียดผักตบชวา เป็นการทาเส้นผักตบชวาที่ผ่านการรีดแล้วมาตัดขอบ
ให้มีขนาดสม่าเสมอตามต้องการโดยใช้เครื่องเลียด มีด หรือกรรไก
5.3.4 ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา รุ่นแรกคือเปลญวนผักตบชวา ชาวบึง บอระเพ็ด จัง หวัดนครสวรรค์
เป็นผู้คิดริเริ่มประมาณ 30 กว่าปี มาแล้ว โดยทาขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน สาหรับแขวน
นอนเล่นและพักผ่อนในร่มต่อมาภายหลังจึงมีการทาเปลญวนเป็นอาชีพเสริมเพื่อจาหน่ายไปตาม
ท้องถิ่นอื่นๆ พัฒนาการรูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยหน่วยงานราชการ
คื อ กรมส่ ง เสริ ม อุต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ ริ เ ริ่ ม ค้ นคว้ า พั ฒ นารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์
ผักตบชวาใหม่ๆ ด้วยการศึกษาข้อ มูล เปรีย บเที ยบกับ ผลิ ตภั ณฑ์ เ ส้นใยพื ชชนิ ดอื่น ที่ ใกล้ เคี ย งกั บ
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ผักตบชวา และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผักตบชวาจากต่างประเทศ พร้อมทั้งทดลองออกแบบผลิ ตภั ณฑ์
ผั ก ตบชวาขึ้ น จ านวนหนึ่ ง เป็ น งานหั ต ถกรรมจั ก สานประเภทกระเป๋ า ถื อ สตรี รู ป แบบต่ า งๆ
กระเป๋ า เดิ น ทาง แฟ้ ม ใสเอกสาร เข็ ม ขั ด รองเท้ า ภาชนะใส่ ข อง แผ่ น รองภาชนะกั บ ความร้อน
ผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ เป็นต้น ตลอดจนการค้นคว้าทดลองออกแบบใช้วัตถุดิบพืช
ธรรมชาติชนิดอื่นที่มีความแข็งแรงกว่าเป็นโครงสร้าง เช่น ไม้ไผ่ หวาย และผักตบชวาเป็นเส้นพุ่ง สาน
สลับกับโครงสร้างนั้นๆ เพื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเรียน เครื่องใช้ที่ต้องการรูปทรงแข็งแรง
ในขณะเดี ย วกั น กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ได้ ริ เ ริ่ ม พั ฒ นาเทคโนโลยี ออกแบบ จั ด ท า
เครื่องรีดผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รีดเส้นใยผักตบชวาที่แห้ง แล้วให้มีผิวเรียบและไล่อ ากาศ
ภายในลาต้น ออกให้ห มด สาหรับเป็นเส้นลานขึ้นรูป ผลิต ภัณฑ์ ที่ ต้องการความประณี ตเรีย บร้ อ ย
และทาได้รวดเร็วขึ้น แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบางประเภท ไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องรีดผักตบชวา
ในกรณี ที่ ต้ อ งการให้ รู ป แบบนั้ นดู เ ป็ น ธรรมชาติ ข องเส้ น ใยผั ก ตบชวาอย่ า งแท้ จ ริ ง ก็ ใ ห้ ใ ช้ ล าต้ น
ผักตบชวาที่แห้งแล้วทั้งต้นนามาสานขึ้นรูปได้เลย
กรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมเครื่องสานผักตบชวา จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างง่ายๆ เช่น
กรรไกร เข็มโลหะ เครื่องรีดผักตบชวา และแม่แบบผลิตภัณฑ์ทาด้วยไม้ หรือวัสดุอื่น การสานขึ้นรูป
ด้ ว ยมื อ โดยอาศั ย เทคนิ ค การสานของเส้ น ใยพืช เป็ น ลวดลายในการขึ้ น รูป เช่ น การสายลาดขั ด
แบบธรรมดา การพันหรือไขว้เส้นสายสลับกัน การถักเปียควันแบบเกลียวเชือก ฯลฯ
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2523 เป็ น ต้ น มา กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาในรูปของการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตกรรมวิธีผลิต การจัด
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรชนบทในแหล่งที่มีวัตถุดิบทั่วประเทศ และการจัดประกวดแบบผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาตลอดจนการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ส่ง ผลให้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มีการกระจายการผลิตไปทั่วประเทศ ทั้งนี้เพราะวัตถุดิบหาง่ ายไม่ต้องเสียเงินลงทุนมากนัก ประกอบ
กับประชาชนทั่วไปได้ให้ความนิยมใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ทาให้ผู้ผลิตมีตลาดจาหน่ายจนถึงทุก
วันนี้
ปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวามีมากขึ้นและได้รับการถ่ายทอดรูปแบบมาจาก
ตลาดต่างประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
นอกจากนั้นทางภาคธุรกิจเอกชนได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวาผสมกับโครงสร้างวัสดุ
หวาย เป็นเครื่องเรือนรูปแบบใหม่ ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์ ทั้งยังเป็นสินค้าออกทารายได้
ให้แก่ประเทศ
กล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์เส้ นใยพืช เกิดขึ้นใหม่ในสัง คมปัจจุบัน ที่มี
ความจาเป็นทางเศรษฐกิจ โดยการริเริ่มของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเพิ่มรายได้จากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แหล่งผลิตหัตถกรรมจักสานผักตบชวาที่ทาจานวนมากอยู่ในท้องที่จัง หวัดพะเยา จัง หวัด
ชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ
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5.4 หญ้าแฝก
หญ้าแฝกมีถิ่นกาเนิดตามพื้นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง แหล่ง น้าธรรมชาติริมหนองบึง ในป่าเขา
เมื่อนาไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ปรากฏว่าขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่ กล่าวคือ สามารถเจริญเติบโตได้
ในสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบใกล้เคียงกับระดับน้าทะเล ถึงพื้นที่ภูเขาสูงถึง 2,000 เมตร
จาก
ระดับน้าทะเล พื้นที่ดินเปรี้ยว (Ph 4.5) ดินด่าง (Ph 10.5) ดินเค็ม 20 (มิลลิไบท์) ดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่า พื้นที่มีปริมาณน้าน้อย 200 มิลลิเมตร ถึงพื้นที่ฝนตกชุก 3,000-5,000 มิลลิเมตร พื้นที่
สภาพภูมิอากาศหนาวเย็น 9 องศาเซลเซียส ถึง อากาศร้อนจัด 45 องศาเซลเซียส
5.4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้าแฝก
หญ้าแฝก (Vetiver grass) เป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย
และตะไคร้ เนื่องจากหญ้าแฝกที่นามาใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและน้า รวมทั้ง สิ่ง แวดล้อม
อยู่ในขณะนี้สามารถขึ้นได้ดีบนภูเขา ทั้งที่แหล่งกาเนิดตามธรรมชาติอยู่ตามที่ราบลุ่มหนองบึง จึงเป็น
เรื่องค่อนข้างแปลกประหลาด หรือยังสงสัยอยู่ว่า ถิ่นกาเนิดที่แท้จริงและถูกต้องนั้นอยู่ ณ แห่งใด
แต่ นั ก พฤกษศาสตร์ เ ชื่ อ ว่ า มี ถิ่ น ก าเนิ ด ทางภาคเหนื อ ของอิ น เดี ย ถึ ง บั ง กลาเทศ และพม่ า
หญ้าแฝกหอมในอินเดียจะมี 2 พันธุ์ คือทางเหนือเป็นพันธุ์ป่า เมล็ดงอกได้ อาจกลายเป็นวัชพื ช
ส่วนทางใต้เป็นพันธุ์ที่มีการนาไปปลูกอย่ างแพร่ห ลาย ในภูมิภาคแถบร้อน ซึ่ง เข้าใจว่าได้รับการ
คัดเลือกมาจากพัน ธุ์ป่ าเป็น เวลานานแล้ ว ซึ่ง เป็นพันธุ์ที่ไ ม่ออกดอกหรือ ติด เมล็ ด การจาแนกว่ า
พันธุ์ไ หนเป็นพันธุ์จากอินเดียเหนือหรือใต้จึง เป็นเรื่องยากยิ่ง หากไม่มีดอกหรือเมล็ดเป็นที่สัง เกต
นอกจากนี้ การอกดอกและติดเมล็ดนั้นยังขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ปลูก และลักษณะการใช้งาน หญ้าแฝก
บางกอจะไม่มีการออกดอกเลยเป็นเวลาหลายปี หากมีการตัดอยู่ตลอดหรืออยู่ในที่ได้รับแสงแดดน้อย
ก็ จ ะไม่ มี ก ารออกดอก ได้ มี ก ารน าหญ้ า แฝกหอมจากอิ นเดี ย มาปลู ก ในสถานี พัฒนาที่ ดิ นจั ง หวัด
เพชรบูรณ์ในที่ไม่มีแสงแดด เวลาผ่านไปหลายปีไม่ปรากฏมีหญ้าแฝกต้นเล็กๆ งอกขึ้นมาภายใต้ทรง
พุ่มและบริเวณใกล้เคียงเลย จึงเข้าใจว่าเมล็ดน่าจะลีบ หรือดอกเป็นหมัน ลักษณะของหญ้าแฝกมีดังนี้
5.4.1.1 กอ หญ้าแฝก ตามธรรมชาติจะเจริญ เติบโตแตกหน่อขึ้นเป็นกอ รูปทรง
คล้ายกอหญ้าทั่วไป เช่น กอตะไคร้ ทรงพุ่มใบปรกดินหรือทรงสูง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ลาต้น
ตั้ง ตรงและย่างปล้องชูช่อดอกบางครั้งอาจสูง ถึง 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกอที่โ ตเต็ม ที่ซึ่ง มี อ ายุ
หลายปีอาจกว้างถึง 75 เซนติเมตร กอประกอบด้วยต้นหญ้าแฝก ซึ่งมีลักษณะแบนเนื่องจากเป็นส่วน
ของกาบใบหุ้มห่อโคนต้น จะขึ้นเบียดเสียดกันแน่น ส่วนลาต้นจะอยู่เหนือผิวดินเพียงเล็กน้อยและจะ
สอดประสานกันอย่างแน่นหนา ส่วนกลางของกอจะมีลักษณะโหย่งเป็นรูปโดม เนื่องจากเป็นส่วนที่
ต้นหญ้าแฝกมีอายุมากที่สุดจะย่างปล้องและยกตัวสูงขึ้น หญ้าแฝกจะขยายกอ โดยการแตกหน่อ
ออกรอบๆ ต้นเดิม ทับซ้อนกันและขยายเป็นกอใหญ่ไม่มีไหล การที่ต้นหญ้าแฝกขึ้นเบียดเสียดกันแน่น
และแข็ง แรงนี้ จึงมีลักษณะที่ดีเมื่อปลูก ต่อกัน เป็น แนวรั้ว จะสามารถดัก ตะกอนดินได้ เมื่อระดั บ
ตะกอนดินที่ตกทับถมด้านหน้าแถวหญ้าแฝกสูงขึ้น หญ้าแฝกจะเริ่มแตกกอที่ข้อที่ถูกดินทับถม ตั้ง กอ
ใหม่ให้มีระดับสูงขึ้นอยู่เหนือผิวดินเสมอ จึงทาให้แถวหญ้าแฝกหรือแนวรั้วหญ้าแฝกมีการยกตัวเอง
ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนรากก็จะงอกออกจากข้อของลาต้นเช่นเดียวกัน และยืดดินที่ทับถมขึ้นมารอบโคน
ต้นเดิมให้แข็งแรงมั่นคง
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5.4.1.2 ต้นและใบ หญ้าแฝกจะมีลาต้นเหนือผิวดินซึ่ งมีข้อที่เมื่อแตกหน่อแก่จะเริ่ม
ย่างปล้องสูงขึ้น ข้อจะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นลาต้นที่ชูช่อดอกขึ้นไป ที่โคนของลาต้นจะหุ้ม
ห่อด้วยกาบของใบ แต่ละกาบของใบจะติดอยู่ที่ข้อของลาต้นเรียงซ้อนกันเป็นขั้นๆ และแผ่ออกเป็น
รูปแบน แต่ละโคนกาบใบตรงข้อจะมีตาหรื อหน่ออ่อนและพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นหน่ออ่อนหรือ
ต้นหญ้าแฝก กาบใบจะเหนีย วหุ้ มห่ อ ล าต้ น และป้องกันหน่ออ่ อนไม่ ใ ห้ เป็น อัน ตรายจากการถู ก
แดดเผา ความแห้งแล้ง ดินเค็ม หรือสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ใบหญ้าแฝกหอมจะอ่อน ขอบใบ
จะมีหนามละเอียดคล้ายฟันเลื่อยโดยเฉพาะที่โคนใบ ใบหญ้าแฝกหอมแฝกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอขึ้นอยู่กับอายุ ความแห้งแล้ง และการตัดใบ หน่อซึ่งกาลังเจริญเติบโตใบจะใหญ่กว้างเป็นร่อง
รูปตัววี ใบแก่ตีบแคบรูปตัววี หรือใบที่ตัดบ่อยๆ จะงอกออกมาเป็นใบแคบเป็นรูปตัววี ในสภาพ
ธรรมชาติแฝกหอมพื้นเมืองประเทศไทยใบกว้างใหญ่รูปตัวยู หากเป็นชนิดที่ใบแบนจะเป็นเครื่อง
บ่ง บอกว่า ชนิดนั้นเมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมาก ซึ่ง จะแตกต่างจากแฝกหอมที่เอามาจาก
อินเดียและศรีลังกา ใบจะแคบกว่าและตีบเป็นรูป ตัววี สีเขียวเข้ม หากอยู่ในสภาพที่แห้ง แล้ ง จั ด
ลั ก ษณะของใบหญ้ า แฝกหอมจะแข็ ง ดู ค ล้ า ยหญ้ า แฝกดอน ในสภาพที่ ดิ น ดี ห ญ้ า แฝกหอมและ
หญ้าแฝกดอนจะมีลาต้นและหน่อโต กาบใบที่หุ้มห่อลาต้นคล้ ายคลึง กัน เช่น หญ้าแฝกหอมจาก
อินเดียและสายพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งขนาดของหน่อและสีของกาบใบซึ่ง
ออกสีม่วงเรื่อๆ
5.4.1.3 ช่อดอก ช่อดอกใหญ่ อยู่บนก้านช่อดอกซึ่งสูง ประมาณ 1.50 เมตร หรือ
อาจจะสูงถึง 2 เมตร แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแห้งแล้ง หญ้าแฝกจะพยายามชูช่อดอกให้ยาวและสูงที่สุด
ขณะที่ ท รงพุ่ ม เตี้ ย เมื่ อ ดอกบานช่ อ ดอกจะบานเป็ น รู ป ฉั ต ร ความยาวประมาณ 30 เซนติ เ มตร
ฐานกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ช่อดอกจะมีสีน้าตาลถึง น้าตาลแดง สีเทา หรือสีขาวนวล ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นสีของส่วนประกอบที่เป็นก้านช่อดอก แขนงช่อดอก กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย
ซึ่งจะมีตั้งแต่สีม่วงแดงถึงสีขาวหากส่วนประกอบทั้งหมดมีสีเดียวกัน เช่น สีม่วงแดง ก็จะเห็นช่อดอก
เป็นสีม่วงแดง หากเป็นสีขาว ช่อดอกจะเห็นเป็นสีขาวนวล หากมีสีคละกันเช่น ก้านช่อดอกสีม่วง
เกสรตัวผู้สีขาว เกสรตัวเมียสีม่วงเข้ม กลีบดอกสีม่วงอ่อน ช่อดอกจะมีสีเทาหรือสีกะปิ
ดอกหญ้ า แฝกจะอยู่ บ นแขนงช่ อ ดอกโดยอยู่ เ ป็ น คู่ ดอกบนมี ก้ า นดอก ดอกล่ า งจะไม่ มี
ก้านดอก ดอกบนเป็นดอกตัวผู้ คือ มีเกสรตัวผู้ ดอกล่างเป็นดอกกระเทย คือ มีทั้ง เกสรตัวผู้และ
เกสรตัวเมีย เป็นดอกที่จะมีการผสมติดเมล็ด ดอกบนค่อนข้างจะเล็กเรียว บางครั้งจะเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเป็นรูปกลมคล้ายหัวเข็มหมุดที่มีส่วนบนแหลม เข้าใจว่าเป็นดอกที่ไ ม่ไ ด้ใช้ประโยชน์ อะไร
ดอกหญ้าแฝกจะบานเพื่อผสมเกสรยาวประมาณ 4-5 วันส่วนที่ผสมเกสรก่อนจะอยู่ส่วนย่อของช่อ
หลังผสมเกสรแขนงช่อดอกจะเริ่มหุบตั้งแต่ปลายช่อลงมาจนถึงโคนช่อและเมล็ดเริ่มแตกเป็นรวง ซึ่งใช้
เวลา 8-10 วัน เมล็ดจะเริ่มแก่และร่วง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน เมื่อร่วงหมดจะเหลืออยู่เฉพาะ
ก้านช่อดอก
5.4.1.4 เมล็ ด และต้ น กล้ า เมล็ ด มี ลั ก ษณะกลมยาวคล้ า ยเมล็ ด ข้ า วเปลื อ กจะมี
หนามเล็กๆ เรียงเป็นแถว คล้ายหนามเล็กที่เรียงตามขอบใบ สีของเมล็ดจะมีสีเดียวกับกลีบดอก
สีน้าตาลปนเทา เมล็ดหญ้าแฝกสามารถงอกได้แต่ไม่มากนัก และมีการพัก ตัวหากเก็บเมล็ดไว้ตั้ง แต่
1-6 เดื อ น เมล็ ด จะมี ค วามงอกเฉลี่ ยร้ อยละ 1-34 ต้ น กล้ า ที่ ง อกจากเมล็ ด จะงอกได้ น้อ ย มี บ าง
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สายพั น ธุ์ ไ ม่ ป รากฏว่ า มี ต้ น กล้ า เล็ ก ของหญ้ า แฝกงอกขึ้ น มาบริ เ วณกอหญ้ า แฝก เช่ น แฝกหอม
พันธุ์อินเดีย
5.4.1.5 ราก หญ้าแฝกเป็นระบบรากฝอย มี 2 ขนาด คือ เส้นขนาดโตและเส้นขนาด
เล็ ก เส้ น โตจะเหนี ย วและแข็ งเจาะลงไปในดิ น ได้ ลึ ก เส้ น เล็ ก จะแตกแขนงออกมาจากเส้ นใหญ่
และสานกันคล้ายร่างแห หรือใยขัดหม้อ รากจะหยั่ง ลุง ลงไปในดินอย่างรวดเร็วภายใน 3 อาทิตย์
อาจยาวถึง 60 เซนติเมตร ในสภาพพื้นที่บางแห่งซึ่งมีหน้าดินลึก รากหญ้าแฝกอาจจะยาวถึง 3 เมตร
เศษ รากหญ้าแฝกจะแตกแขนงเป็นรากฝอยจานวนมากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ บางพันธุ์จะมีรากฝอย
ละเอียดมากและสีของรากจะแตกต่างกันไป เช่น แฝกหอมจากอินเดียจะมีปริมาณรากมาก ละเอียด
และสีซีดกว่าพันธุ์ศรีลังกา รากหญ้าแฝกจะมีน้ามันหอมระเหยหรือมีกลิ่นเฉพาะตัว หากเก็บรากหญ้า
แฝกสดหรือแห้งไว้ในที่ปิดมิดชิดจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายสามารถขับไล่แมลงได้ ชาวอินเดียเอาราก
ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อไล่ผีเสื้อกลางคืน เรือดหรือไรน้ามันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกใช้ทายาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชพวกพืชผักได้ เช่น คะน้า ผักกาดหัว
5.4.2 สายพันธุ์หญ้าแฝกและการศึกษาเปรียบเทียบ
การรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกจากแหล่งพันธุ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจาแนกพันธุ์
ของหญ้าแฝกตามสภาพทางนิเวศวิทยาที่พบในธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่จะใช้ชื่อจังหวัดที่พบเป็นชื่อ
ของพันธุ์ เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อและคัดเลือกไว้ใช้เปรียบเทียบ จากการดาเนินงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน ได้คัดเลือกพันธุ์หญ้าแฝกไว้เป็นพันธุ์ในประเทศจานวน 7 พันธุ์ และต่างประเทศ
จานวน 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ศรีลังกา ทั่วโลกมีหญ้าแฝกอยู่ประมาณ 12 ชนิด ในประเทศไทยพบว่ามี
2 ชนิด ได้แก่ หญ้าแฝกหอม (แฝกลุ่ม) หรือแฝกท้องขาว Vetiveria ziz aniodes (L) Nash และ
หญ้าแฝกดอน Vetiveria nemoralish (A.Camus)
5.4.3 ประโยชน์ของหญ้าแฝก
5.6.3.1 ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้า
1). เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
2). เพื่อการรักษาความชุ่มชื้นในดิน ในสวนผลไม้หรือไม้ยืนต้น
3). เพื่อแก้ไขการเกิดร่องน้าแบบลึก
4). เพื่อรักษาคุณภาพน้าและแหล่งน้า
5). เพื่อป้องกันการพังทลายของไหล่ถนน
5.6.3.2 ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านอื่น
1). ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถนามาทาเป็นอาหารสัตว์
2). ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถนามาทาเป็นวัสดุเพาะเห็ด
3). ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถนามาทาเป็นปุ๋ยหมักและพืชคลุมดิน
4). ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถนามาทาเป็นวัสดุมุงหลังคา
5). รากหญ้าแฝกสามารถนามาสกัดเป็นเครื่องหอม
6). รากหญ้าแฝกสามารถนามาทาเป็นเครื่องยาสมุนไพร
7). รากหญ้าแฝกช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
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8). รากหญ้าแฝกช่วยป้องกันกาจัดเห็ดในโคนม
9). ใบหญ้าแฝกสามารถนามาใช้ในด้านศิลปหัตถกรรม
5.4.4 ขั้นตอนและวิธีการในการเตรียมหญ้าแฝก
5.4.4.1 การตัดหญ้าแฝก หญ้าแฝกแต่ละพันธุ์ การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน
แต่
พอประมาณ อายุที่จะนามาใช้งานได้ คือ แฝกที่ปลูกใหม่หากได้มีการบารุงได้ดี อายุประมาณ 5-6
เดือนก็ตัดมาใช้งานได้ หลังจากนั้นก็จะตัดได้ทุกเดือน แฝกอ่อนจะใช้งานได้ดี หากแฝกเริ่มมีดอกจะ
แข็งหักง่ายไม่เหมาะสมสาหรับทาผลิตภัณฑ์ เมื่อเราเลือกแฝกในแปลงได้เหมาะสมสาหรับการงาน
แล้ว ก็ลงมือจากหญ้าแฝก การตัดต้องตัดทั้งร่องคือตัดหมดเลย ตัดเป็นบางส่วนไม่ได้เพราะหญ้าแฝก
จะแตกใบใหม่ไม่พร้อมกัน ทาให้ใบอ่อนแก่ไม่เท่ากัน วิธีตัดใช้เคียวเกี่ ยวเหมือนเกี่ยวข้าวจะสะดวก
เมื่อตัดได้ให้ว่างให้เรียบร้อย ระวังไมให้หญ้าหักตอนสดเมื่อแห้งเส้นจะขาด
5.4.4.2 การตากหญ้าแฝก วันแรกควรนาแฝกมากระจายเรียงให้เป็นแนว พอแฝก
เริ่มเหี่ยวก็คัดส่วนที่ใช้การไม่ได้ออกไป เอาส่วนที่ใช้ไ ด้มามัดปลายเป็นกาๆ เพื่อให้สะดวกในการ
ขนย้ายและเก็บ เมื่อคัดเสร็จก็นามาตากโดยแผ่ ด้านโคนของแฝกออกให้บ างเป็นรูปพั ด และวาง
เรียงกันให้เป็นระเบียบจะดูเรียบไม่ยุ่งเหยิง ทาให้แฝกแห้งเร็ว ตากประมาณ 3-5 วัน หากฝนไม่ตก
ก็ไม่ต้องเก็บระหว่างตาก เมื่อแห้งแล้วก็นาไปใช้งานได้เลย
5.4.4.3 การเตรี ย มเส้ น หญ้ า แฝกส าหรั บ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ น าหญ้ า แฝกที่ แ ห้ ง แล้ ว
มาเตรียมเส้น ให้ เ หมาะสมกับ ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ จะทาโดยการแยกเส้น สั้น และเส้น ยาว ความอ่อนและ
แข็งออก ตามความเหมาะสมที่จะใช้แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่
1) การใช้ใบหญ้าแฝกตากแห้ง มาท าผลิ ตภั ณฑ์ หัต ถกรรมโดยไม่ จาเป็นต้องผ่ า น
กระบวนการอื่น แต่ผู้สานควรจะต้ องระวัง และดูลักษณะทิ ศ ทางของหนามเล็ก ๆ ที่ปลายใบตั ด
ปลายใบออกประมาณ 20 ซม. เพราะปลายใบจะคม และรูดใบไปตามทิศทางของหนามวิธีนี้เหมาะสม
กับการทาผลิตภัณฑ์สานหยาบๆ ไม่ต้องมีการประณีต
2) การรีด เพื่อให้เรียบแยกเส้นสาหรับสานลาย
3) การเรียด ให้นาใบหญ้าแฝกที่ตากแห้ง แล้วมาเรียดเป็นเส้นเล็กๆ ขนาดเท่า กัน
เพื่อสานเป็นผลิตภัณฑ์ วิธีนี้เหมาะกับการทาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความละเอียดและความประณีต
4) การใช้วิธีนามาต้ม หากต้องการให้เส้นหญ้าแฝกเหนียวขึ้น นาใบหญ้าแฝกไปต้ม
ในน้ าสะอาดผสมเกลื อ แกง โดยใช้ อั ต ราส่ ว น น้ า 10 ลิ ต รต่ อ เกลื อ แกง 1 ช้ อ นโต๊ ะ ต้ ม ให้ เ ดื อ ด
ประมาณ 10-15 นาที แล้วนามาล้างให้สะอาด 1 ครั้ง ตากให้แห้งจะได้เส้นหญ้าแฝกที่เหนียวและ
ขาวขึ้น ทาให้ไม่ค่อยมีเชื้อราแต่ความมันเงาของเส้นหญ้าจะลดน้อยลง
การที่จะเลือกใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ว่าต้องการความประณีต
มากน้อยเพียงใด และต้องคานึงถึงเวลาที่จะใช้ในการผลิตด้วย ควรคัดเลือกเฉพาะใบหญ้าแฝกอ่อน
โดยก่อนนามาสานให้พรมน้าเพื่อให้ใบไม่แข็งกระด้า งในการสาน หรือจะใช้ผ้าชุบน้าหมาดๆ รูดขน
ที่ใบก่อนสานก็ได้
5.4.4.4 การย้อมสีหญ้าแฝก ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีสีสังเคราะห์เกิดขึ้นมากมาย แต่ก็
ได้เริ่มมีความนิยมที่จะกลับไปใช้สีธรรมชาติกันมากขึ้น แม้ว่าสีสังเคราะห์จะมีความสดสวยและคงทน
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แต่สีก็ฉูดฉาดมากเกิน สู้สีธรรมชาติที่เย็นตากว่าไม่ได้ นอกจากนี้ สีธรรมชาติยังมีประวัติความเป็นมา
ของสีแต่ละชนิดซึ่งเป็น สิ่งที่ สามารถหาได้ ในชุม ชนแต่ ละท้องถิ่น อีกทั้ง คุณสมบัติที่ สาคัญ ยิ่ง ของ
สีธรรมชาติที่ละลาดน้าได้และจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งจะช่วยลดภาวะแวดล้อมเป็นพิษ
ต่ า งจากสี สั ง เคราะห์ที่ ท าให้ น้าในแม่ น้าล าคลองมี ส ารตกค้ า ง จึ ง ควรส่ ง เสริ ม การศึ กษาการใช้สี
ธรรมชาติให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
5.4.4.5 การอบก ามะถั น การน าใบหญ้ า แฝกและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากใบหญ้ า แฝกมา
อบกามะถันเพื่อให้ขาวขึ้น เพราะหญ้าแฝกจะโดนความชื้นอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่ออบกามะถัน
แล้วสีจะขาวขึ้น ส่วนมากนิยมอบกามะถันเมื่อทาผลิตภัณฑ์เ สร็จแล้ว หากอบกามะถันก่อน เมื่อ
หญ้าแฝกโดนน้าขณะทาผลิตภัณฑ์เพราะจะต้องพรมน้าช่วยให้นิ่ม สีของหญ้าแฝกจะเหลืองอีก วิธีการ
อบกามะถันสามารถทาได้ 5 ขั้นดังนี้
1) เตรียมตู้อบขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1.50 เมตร
2) เตรียมถ่านหุงข้าว พร้อมภาชนะถ้วยกระเบื้องหรือกระป๋องนม
3) เตรียมกามะถันป่น 1 ช้อนโต๊ะ
4) นาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเรียงไว้ข้างบนให้เรียบร้อย
5) นาถ่านหุงข้าวที่ติดไฟแล้วใส่ในภาชนะกระเบื้องหรือกระป๋องนม
6) นากามะถันผงโรยลงไปในถ่านที่ติดไฟแล้วก็เกิดไฟลุกแล้วเป็นควันนาไปวางในตู้
ที่เตรียมไว้ชั้นล่าง (รจนา จันทราสา, 2558)
5.5 ย่านลิเภา และป่านศรนารายณ์
5.5.1 ย่านลิเภา
ย่านลิเภา เป็นพืชพันธุ์ไม้เถา จาพวกเฟิร์น อยู่ในวงศ์ Schizaceae มีชื่อทางพฤกษศาสตร์
ว่า Lygodiumflexuosum ลักษณะต้นเป็นพุ่มมีเถาเลื้อยเกาะไปตามต้นไม้อื่น เถาและใบสี เ ขี ย ว
เถาหนึ่งยาวประมาณ 1-2 เมตร ขนาดโตเท่าก้านไม้ขีดไฟหรือโตกว่าเล็กน้อย ย่านลิเภา มี 3 ชนิด คือ
5.5.1.1 ย่านลิเภาเขา ลักษณะเป็นเส้นใหญ่คล้ายหวายชอบขึ้นตามเทือกเขา ไม่ค่อย
มีใครนามาใช้ประโยชน์
5.5.1.2 ย่านพองหยอง (ย่านลิเภายุ่ง) ลาต้นเล็กมีใบมาก ไม่นิยมใช้ทาผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน ราษฎรชนบทนิยมใช้ทั้งต้นทาเป็นเชือกผูกมัดของ หรือเป็นไม้ประดับซุ้มปะราพิธีต่างๆ
5.5.1.3 ย่ า นลิ เ ภาใหญ่ ล าต้ น โตประมาณก้ า นไม้ ขี ด ไฟ ยาวประมาณ 2 เมตร
ชอบขึ้นตามริมรั้วและป่าละเมาะคุณสมบัติเด่นของย่านลิเภาชนิดนี้คือลาต้นเหนียวเหมาะสมในการ
ทาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ และมีความทนทานนับร้อยๆปี ย่านลิเภาชนิดนี้
มี 2 สี คือ สีน้าตาล และสีดา
ย่านลิเภาชอบขึ้นในทีลุ่มหรือตามเชิงเขาที่มีน้าขัง อากาศชื้นอยู่เสมอ พบมากทางภาคใต้
ของไทย มีมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนราธิวาส และมีผู้นามาปลูกในท้องถิ่นภาคกลาง
เช่น จังหวัดชลบุรี นครนายก และนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา เป็นงานหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษของภาคใต้
สืบทอดจากบรรพบุรุษหลายร้อยปีมาแล้วรูปแบบผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาในสมัยโบราณ ได้แก่ ประเภท
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กระเชอกุ บ หมาก กล่ อ งยาเส้ น พานเชี่ ย นหมาก ป้ า นชา กล่ อ งและขั น ซึ่ ง ใช้ ใ ส่ ด อกไม่ ธู ป เทียน
กรงดักนก กระเป๋า หมวก และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันของชาวบ้าน
ตามประวั ติ ก ล่ า วว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย่ า นลิ เ ภาเป็ น ที่ นิ ย มท ากั น มากในส านั ก ของเจ้ า พระยา
เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งครั้งหนึ่งเคยนาเข้ามาถวายเจ้านายในกรุงเทพฯ แต่ไม่แพร่หลายนัก ระยะ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พวกเจ้านายชั้นสูงได้เริ่มหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา
มากขึ้น เนื่องเพราะเป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์ สวยงามฝีมื อ ละเอี ยดประณี ต ประกอบกับเจ้ าพระยายมราช
(ปั้น สุขุม) ซึ่งขณะนั้นดารงตาแหน่งพระยาสุขุมนัยวินิต สมุห์เทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช
ได้ริเริ่มฟื้นฟูการจักสานย่านลิเภาขึ้นเพื่ออนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ และสนับสนุน
ให้เป็นอาชีพของราษฎรต่อไป
รูปแบบผลิตภัณฑ์ย่านลิเภามีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากเครื่องจักสานชนิดอื่นๆ เพราะ
วัตถุดิบย่านลิเภาซึ่งเป็นเส้นใยพืชที่ ให้สีสันธรรมชาติคือ สีดา และสีน้าตาล กรรมวิธีกรทาผลิตภัณฑ์
ย่านลิเภา จะใช้การสานแบบขดขึ้นรูป โดยใช้เส้นหวายเป็นแกนในการขดขึ้นรูป โดยใช้เส้นหวาย
เป็นแกนในการขดขึ้นรูปเป็นวงกลมหรือวงรีแบบก้นหอยหรือทาเป็นโครงสร้างแล้วจึง ใช้ย่านลิเ ภา
จักเป็นเส้นสานเล็กๆ ใช้ขัดเป็นแบบลายเปล่า ซึ่งมีลวดลายสานแบบโปร่งหรือเป็นตาๆ รวมทั้งการ
สานแบบขัดยกลาย เช่น ลายดอกสี่เหลี่ยม ลายสอง ลายตาสับปะรด ลายลูกแก้ว ลายคชกริช เป็นต้น
การผลิตเครื่องจักสานย่านลิเภาด้วยวิธีแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความอดทนของช่างสาน
กว่าจะสาเร็จงานชิ้นหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การผลิตเครื่องจักสานย่านลิเภาจึงไม่แพร่หลายเท่าใดนัก
พัฒนาการรูปแบบผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา คือการใช้วัสดุประเภท ทอง นาก เงิน มาใช้เป็นวัสดุ
ตกแต่งประกอบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในหมู่เจ้านาย และคนชั้นสูง
เพราะผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ร าคาแพง โดยมากจะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทกระเป๋ า สตรี กล่ อ งบุ ห รี่ และ
เชี่ ย นหมาก ในปั จ จุ บั น ได้ ท ารู ป แบบมากขึ้ น เป็ น ของใช้ ข องที่ ร ะลึ ก ส าหรั บ ประชาชนทั่ ว ไป
และนักท่องเที่ยว เช่น กาไล หมวก กล่องใส่กระดาษชาระ ด้ามปากกา และเครื่องประดับ เช่น ตุ้มหู
เข็มกลัดติดเสื้อ ที่คาดผม เป็นต้น
แหล่งผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาที่มีชื่อเสียงของไทย อยู่ในท้องที่หมู่บ้านหมน
บ้านแคสูง และบ้านไม้แดง ตาบลท่าเรือ อาเภอเมือง รวมทั้งในเรือนจาอาเภอปากพนังและอาเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรธรรมราช
5.5.2 ป่านศรนารายณ์
ป่านศรนารายณ์ หรือที่เรียกว่า ไซซาล (SI-SAL) มี่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า AGAECEAE มี
ประมาณ 300 ชนิ ด เป็ น พื ช ที่ ท นทานต่ อ สภาวะอากาศแห้ ง แล้ ง ต้ อ งการแสงแดดจั ด ต้ น
ป่ า นศรนารายณ์ เ มื่ อ ปลู ก ครั้ ง แรกลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ ต้ น สั บ ปะรด หลั ง จากอายุ 2-3 ปี เมื่ อ
เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีขนาดใหญ่กว่าต้นสับปะรดมาก สามารถตัดใบมาใช้ประโยชน์ไ ด้จนกว่า
ต้นจะตาย ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 8-10 ปี
คุณสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ เป็นเส้นใยแข็งที่มีความเหนียวทนทานมากไม่มี มอด
แมลงกัดกินไม่ผุเปื่อยง่ายส่วนใหญ่จึงนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชือกขนาดใหญ่เพื่อใช้ลากจูงเรือ
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และใช้ในวงการก่อสร้างทาแผ่นขัดโลหะ รองพรม แส้ปัดยุง และทาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน
หลายชนิด
5.5.2.1 ชนิดของป่านศรนารายณ์ ป่านศรนารายณ์ที่นิยมปลูกเพื่อนาเส้นใยมาใช้
ประโยชน์มี 2 ชนิดคือ
1) Agave sisalana ลักษณะใบใหญ่หนาและแข็งสีเขียวแก่มีไขหรือขี้ผึ้งเคลือบบางๆ
ตลอดใบมีหนามแหลมใหญ่ ส่วนปลายใบไม่มีหนามเป็นพันธุ์ที่นิย มปลูก ทั่วโลก ในประเทศแถบ
อัฟริกา และอเมริกาใต้ เป็นพันธุ์ที่ให้เส้นใยเหนียวทนทานมาก
2) Agave fourcroydes เรียกชื่อสามัญทั่วไปว่า Henequen ลักษณะใบใหญ่หนา
และแข็ง สีใบอ่อนกว่า มีหนามเล็กๆ ที่ขอบใบ ชนิดนี้ให้เส้นใยสีขาวสะอาดกว่าชนิดแรก
แหล่งปลูกป่านศรนารายณ์ในประเทศไทย นอกจากจะปลูกกระจัดกระจายตามบ้านเพื่อเป็น
ไม้ ป ระดั บ และรั้ วบ้ า น แหล่ ง ปลู ก แหล่ ง ใหญ่อ ยู่ ที่ อาเภอปราณบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ และ
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยคุณลักษณะพิเศษของป่านศรนารายณ์ที่ทั้งแข็ง เหนียว และทนทาน จึงเหมาะสมสาหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมทาเชือก โดยเฉพาะเชือกขนาดใหญ่ที่ใช้ลากจูงเรือทะเล ซึ่งต้องการเชือกที่ทนต่อ
น้าทะเลและใช้งานกลางแจ้งได้ดี รวมทั้งใช้ในวงการก่อสร้างหรือใช้ทาลูกบัฟ (Buff) หรือที่ขัดโลหะ
ตลอดจนใช้ทอผ้ารองพรม พรม หรือเปียเป็นเส้นเพื่อเย็บเป็นหมวก กระเป๋า และงานหัตถกรรมอื่นๆ
(ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556)
5.5.2.2 คุณสมบัติทางกายภาพ พื้นผิวขาวนวล และเรียบเป็นมัน
5.5.2.3 จุดเด่นและจุดด้อยของป่านศรนารายณ์
จุดเด่น เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ปลูกง่ายจึงทาให้ต้นทุนต่า เส้นใยแข็งและเหนียวโค้ง
งอได้ดี
จุดด้อย ติดไฟง่าย
ตารางที่ 5.3 แสดงคุณสมบัติของป่านศรนารายณ์ ในการนาไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ระดับของคุณสมบัติ
ต่า
ปานกลาง
ทนทานต่อการสึกหรอ
การทนรังสียูวี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่มา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556 : 136)

สูง




5.5.2.4 การคัดเลือกใบ
การตั ด ใบป่ า นเป็ น งานที่ ต้ อ งใช้ แ รงงานและความช านาญ ในป่ า นศรนารายณ์
ที่สมบูรณ์และให้เส้นใยที่มีคุณภาพต้องเป็นใบที่มีอายุตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป และมีความยาวไม่น้อยกว่า
80 เซนติ เ มตร เป็ น ใบที่ มี สี เ ขี ย วสด ไม่ มี ห นามที่ ข อบใบทั้ ง สองข้ า ง ไม่ มี ร อยต าหนิ ที่ บ ริ เ วณใบ
รอยตาหนิจะทาให้เส้นใยมีจุดสีน้าตาลแก่หรือดา ไม่เหมาะแก่การนาไปฟั่นเป็นเชือก ใบรอบๆ โคนต้น
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ชั้นแรกจะสั้น เมื่อนามาขูดจะได้เส้นใยที่ไม่ยาวแต่แข็งเหมาะที่จะนาไปฟั่นเชือก ประดิษฐ์เป็นดอกไม้
ใบไม้ ไม้ปัดฝุ่น เป็นต้น ใบที่อยู่ส่วนกลางของลาต้นจะยาว มีสีขาวและนุ่ม เหมาะแก่การที่นาไปถัก
เป็นเปีย เพื่อประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์จาพวกของประดับตกแต่งและของใช้ เป็นต้น
5.5.2.5 การแยกเส้นใยหรือการขูดป่านสด
ในอดีต เริ่มจากการแช่หมักในป่านให้เปื่อย นามาทุบให้แหลก แล้วจึงเขย่าให้เปลือกหลุด
นาไปล้างน้าให้สะอาด แล้วผึ่งแดดให้แห้ง ปัจจุบันจะใช้วิธีที่เรียกว่า การขูดป่านสด ซึ่งอาจใช้เครื่อง
หรือขูดด้วยมือ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผ่าใบป่านตามยาวออกเป็นชิ้นเล็กๆ กว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร
2) ดึงใบป่านตามความยาวผ่านใบมีดที่ทาด้วยเหล็กหรือไม้รวกที่มีความคม 2 ใบ ซึ่ง
วางชิดกันพอให้ส่วนหนาของใบป่านผ่านได้ ดึงซ้าจนกว่าเปลือกจะลอกหมด
3) นาเส้นใยที่ได้ตากแดดให้แห้งประมาณ 2 วัน ก่อนนาไปทาเครื่องหัตถกรรม โดย
อย่าให้ถูกแดดจัดเกินไป เพราะจะทาให้สีของเส้นใยซีด
5.5.2.6 การผลิตสินค้า
1) นาเส้นใยป่านมาถักเป็นเปียหรือฟั่นเป็นเกลียวจนได้ความยาวตามต้องการตัดขน
ป่านให้เรียบและดูสวยงาม
2) นาเปียและเกลียวป่านไปย้อมล้างน้าให้สะอาด และผึ่งลมให้แห้ง
3) เย็บเปียและเกลียวป่านเป็นแผงแล้วจึงขึ้นรูปตามแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยที่จั ดว่ามี ความทนทานและอายุ
การใช้งานยาวนานดีกว่าผลิตภัณฑ์เส้นใยพืช ประเภทอื่นทั้งนี้เพราะคุณสมบัติที่ดีของวัตถุดิบซึ่งเป็น
พืชประเภทเส้นใยแข็งและเหนียวทนต่อแรงดึงได้ดีจึงนิยมใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์มาควั่นเกลียว
เป็นเชือก เพื่อใช้ลากจูงเรือ และมัดสิ่งของต่างๆ เชือกป่านศรนารายณ์จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดี
ทั่วไปในประเทศ นอกจากนั้นยังมีการทาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่ องใช้สอยอื่นๆ โดยการนาเส้นป่าน
มาถัก สาน และทอ เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า ฯลฯ
ตามประวัติกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์เพิ่งจะมีในประเทศไทยในระยะเวลาไม่นานนัก
เนื่องจากสาเหตุการไม่มีวั ต ถุดิ บ คือ ต้นป่ านศรนารายณ์ ภายในประเทศ ต่อมาภายหลัง ประมาณ
40 กว่าปี ก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพาจะเกิดขึ้น ได้มีผู้นาพันธุ์ป่านศรนารายณ์จากต่างประเทศ
เข้ามาปลูกในประเทศไทย คือหลวงอรินทร์ชาติสังหาร โดยในครั้งแรกนั้นได้ปลูกในที่ดินของท่านอยู่ที่
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเมื่ อต้นป่านฯ เจริญงอกงามแตกหน่อจานวนมาก จึงได้
แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงนาไปปลูก อีกทั้งท่านยังได้ถ่ายทอดกรรมวิธีการตัดและขูดเอา
เส้นใยป่านศรนารายณ์มาใช้ประโยชน์ เพื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใช้สอย และท่านได้นาเครื่อง
ควั่นเกลียวเชือกแบบเท้าเหยียบของกรมส่ง เสริมอุตสาหกรรมมาสอนให้ชาวบ้านรู้จักทาเชือกป่ าน
เพื่อจาหน่ายเพิ่มรายได้เป็นอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว ซึ่งทากันภายในบริเวณบ้านของท่าน
ในระยะต่อมาชาวญี่ ปุ่นได้ม าตั้ง โรงงานท าผลิ ตภั ณฑ์ เ ชือกป่ านศรนารายณ์ขึ้น ที่ หมู่ บ้ า น
ในเขตอาเภอหัวหิน โดยรับซื้อเส้น ป่านที่ชาวบ้านขูดไว้เป็นวัตถุดิบในการผลิต มาภายหลัง ล้มเลิก
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กิจการไปและหลวงอรินทร์ชาติสังหารก็ถึงแก่กรรรม มาภายหลังล้มเลิกกิจป่านจากชาวบ้าน ทาให้
ชาวบ้านต้องหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ทาให้ปริมาณต้นป่านลดน้อยลง
จากนั้นประมาณปี 2516 ราคาน้ามันสูง เป็นผลให้กลุ่มผู้ ผลิตเชือกจากเส้นใยสัง เคราะห์
ในประเทศไทยเริ่มหันมาสนใจกับเชือกป่านศรนารายณ์ และจัดตั้งโรงงานผลิตเชือกป่านศรนารายณ์
ขึ้น ประมาณปี 2519-2520 และส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นป่านศรนารายณ์ เพื่อเป็นวัตถุดิบส่งเข้า
โรงงานต่อไป
ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากป่ านศรนารายณ์ในประเทศไทย ยังไม่มีการพัฒนา
เทคนิคการผลิตเท่าที่ควร โดยทั่วไปจะใช่ป่านที่ฟอกแล้ว และขึ้นรูปโดยวิธีการถักเปีย และนามาเย็บ
ติ ด กั น โดยใช้ จั ก รเย็ บ แซ็ ก ทั้ ง หมด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าขึ้ น ยั ง มี ป ระโยชน์ ใ ช่ ส อยไม่ ก ว้ า งขวางมากนัก
ส่วนใหญ่เป็นหมวก กระเป๋า รองเท้า ทั้งๆที่คุณสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์มีข้อดีหลายประการ
และสามารถใช้เทคนิคกรรมวิธีของการจักสารขึ้นรูปได้หลายวิธีตลอดจนการนาเส้นป่านมาทอเป็นผืน
เพื่อตัดเย็บทาผลิตภัณฑ์ใช้สอยอื่นๆ
สาหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์นั้นปัจจุบันมีแหล่ง ผลิตที่ ทา
อย่างจริงจังคือ ที่บ้านหุบกะพง ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดาเนินกิจการในระบบ
สหกรณ์ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์
5.6 ปอสา
ปอสา เป็ น พื ช ประเภทเส้ น ใย อยู่ ใ นตระกู ล Morraceae มี ชื่ อ ทางพฤกษศาสตร์
ว่า Broussonetia papyrifera. Vent เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ในพื้นที่
ชุ่มชื้นทุกภาคของประเทศไทย คนไทยทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกปอสาหรือ
ปอกระสา ภาคตะวั น ตกเรี ย ก หมอพี หรื อ หมกพี ในภาคใต้ เ รี ย ก ปอฝ้ า ย แหล่ ง ปอสาที่ มี ม าก
เช่ น จั ง หวั ด น่ า น ล าปาง เชี ย งใหม่ เชี ย งราย พะเยา สุ โ ขทั ย ขอนแก่ น กาญจนบุ รี ราชบุ รี
นครราชสีมา และภาคใต้
คุณสมบัติพิเศษของปอสา คือ ลาต้นส่วนที่เป็นเปลือกจะทาให้เส้นยาวเหนียว เหมาะสมกับ
การกระทาและกระดาษและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ปอสายังใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค
ได้หลายชนิด
ผลิตภัณฑ์ปอสา เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือของไทยได้แก่ กระดาษสา
การทากระดาษสา เป็นงานหัตถกรรมพื้น บ้านที่ สื บ ทอดจากบรพบุ รุษ เป็ นเวลานานหลายร้ อ ยปี
สันนิษฐานว่าคงจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุดิบที่ใช้ทากระดาษสา
คือ ปอสา หรือพืชที่มีเส้นใยอื่น เช่น ปอแก้ว หญ้าคา กก ฯลฯ สามารถนามาแปรสภาพโดยการทุบ ตี
เยื่อไม้ ทาเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษ
คุณสมบัติพิเศษของกระดาษสา คือ มีความเหนียว นุ่ม ทนทานเหนียวนานนับร้อยปี โดยไม่มี
การผุกร่อน แตกหัก แห้งกรอบ เนื้อกระดาษสาไม่มีการผสมแป้ง หรือดินขาว ด้วยเหตุนี้มอดแมลง
ปลวก จึงไม่ชอบกัดกิน คนไทยในสมัยก่อนจึงนิยมใช้กระดาษสา ในการจดบันทึกตารายาไทยโบราณ
หรือเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา การวาดภาพ การดาษห่อของการดาษเช็ดมือ ทาสายชนวนพลุไฟ
ทาร่ม พัด หัวโขน ตุง หรือใช้เป็นกระดาษแบบเสื้อ เป็นต้น
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พั ฒ นาการของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระดาษสาได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานของรั ฐ
คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทากระดาษสาด้วยมือ
ทางภาคเหนือของไทย นับตั้งแต่ปี 2522 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ริเริ่มโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระดาษสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคิ ดค้นออกแบบพัฒนารู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์กระดาษสาและจาก
วัตถุดิบปอสาโดยตรง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการตลาดให้เพิ่มปริมาณความต้องการใช้กระดาษสาพื้นบ้าน
ของราษฎรทางภาคเหนือให้มากขึ้น เพื่อให้การทากระดาษสาเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมของ
ราษฎรในชนบท มี ก ารผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนั้ น กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมยั ง ได้ พั ฒ นา
กระบวนการผลิต และเครื่องจักอุปกรณ์ทุ่นแรงในการตีเยื่อปอสา เปลี่ยนจากการตีหรือทุบด้วยมือ
เป็นการใช้เครื่องจักรช่วยให้การผลิตการดาษสารวดเร็วขึ้น สามารถทาได้ปริมาณจานวนมากสนอง
ความต้องการของการตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป อสาและกระดาษสาที่ พั ฒ นาขึ้ น ในปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ ดอกไม้ แ ละ
ต้นไม้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของชาร่วย ของที่ระลึก แผ่นอวยพร
แผ่นนามบัตร ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ภาพประดับผนัง ชุดเครื่องใช้สานักงาน สมุดภาพ สมุดจดบันทึก
รูปแบบต่างๆ โคมไฟ ประเภทกระเป๋า ตะกร้า ทาเชือกผูกมัดห่อของ เป็นต้น
นอกจากนั้นรูปแบบกระดาษสายังได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สวยงามน่าใช้โดยการฟอกขาว
การย้อมสีและให้ลวดลายด้วยกรรมวิธีทางงานศิลปะและงานพิมพ์ เช่น การมัดย้อม การทาบาติก
การพ่นสี การพิมพ์ ซิลค์สกรีน การเคลือบสีลายหินอ่อน เป็นต้น ตลอกจนการใช่วัสดุอื่นๆ เช่น ใบไม้
ดอกไม้แห้ง เส้นด้าย ไหมสีต่างๆ หรือเส้นใยพืชชนิดอื่น ทราย ผงสี ผสมลงไปในช่วงระหว่างการผลิต
กระดาษสา เพื่อให้เป็นลวดลายฝังในเนื้อกระดาษ มีความสวยงามหลากหลายมากขึ้น
แหล่งผลิตกระดาษสาด้วยมือที่ชื่อเสียงและทาเป็นจานวนมากอยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย ลาปาง น่าน สาหรับแหล่ง ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการกระดาษสาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538)
5.7 สรุปท้ายบท
เส้นใยพืช มีมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น
พืชที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์โดยนาส่วนของ ใบ ลาต้น ราก และผลมาใช้ได้ แบ่งประเภทใหญ่ๆได้ 5 กลุ่มดังนี้
1). กลุ่มพืชตระกูลปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม้ยืนต้นมีการกระจายพันธ์อยู่ในเขตร้อนชื้นทั่วโลก
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชนิดนับเป็นพืชที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถนามาใช้เป็น
อาหาร และวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการทาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งเป็นยารักษาโรคตัวอย่าง
ของพืชนี้ที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์มากในประเทศไทยเช่น มะพร้าว ลาน ตาล ชิด จาก หมาก กะพ้อ หลาว
ชะโอน สาคู ฯลฯ รวมทั้งไม้ปาล์มจาพวกไม้เถาเลื้อย ที่เรียกว่า หวาย 2). กลุ่มพืชประเภท กก หญ้า
และวัชพืชน้า เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้นแฉะริมแม่น้าลาครองเช่น กกกลม
กก
สามเหลี่ยม กระจูด หญ้าตีนกา หญ้าคา ผักตบชวา คล้า คลุ้ม ฯลฯ ตลอดจนพืชประเภท เตย ลาเจียก
และต้นกล้วย 3). กลุ่มพืชประเภทป่านปอ เป็นพืชที่ให้เส้นใยของส่วนเปลือกลาต้น มีความเหนียว
ทนทานเช่น ปอสา ปอแก้ว ปอกระเจา ปอส้มโฮง และป่านศรนารายณ์ ฯลฯ 4). กลุม่ พืชประเภทพันธ์
ไม้เถา เป็นพืชไม้เลื้อยนิยมใช้ลาต้นมาทาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาร เช่นเถาวัลย์ชนิดต่างๆ ย่านลิเภาเถา
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องุ่น ฯลฯ 5). กลุ่มพืชเศรษฐกิจ ผลพลอยได้ของพืชเศรษฐกิจเช่น เปลือกข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฟาง
ข้ า ว ก้ า นดอกอ้ อ ย ฯลฯ เป็ น ผลผลิ ต ส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ อ ะไรแต่ ส ามารถน ามาพัฒ นาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใช้สอยและของที่ระลึกได้อย่างดี
พั ฒ นาการของรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ น ใยพื ช ที่ น่ า สนใจเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดในสั ง คม
ยุคปัจจุบันและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมในการกระจายรายได้ไปสู่ราษฎรชนบท
มีจานวน 11 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1). ผลิตภัณฑ์ใบลาน ใบตาล และใบจาก 2). ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
และใยมะพร้ า ว 3). ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ บกะพ้ อ 4). ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ก 5). ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระจู ด 6). ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผักตบชวาและเชือกกล้วย 7). ผลิตภัณฑ์ใบเตยและใบปาหนัน 8). ผลิตภัณฑ์ปอสา 9). ผลิตภัณฑ์
ย่านลิเภา 10). ผลิตภัณฑ์เปลือกข้าวโพด 11). ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
5.8 คาถามทบทวน
1. ใบลานมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
2. กก ไหล และกระจูด มีแหล่งวัสดุอยู่ในจังหวัดใดบ้าง
3. อธิบายขั้นตอนการนาผักตบชวามาใช้ในการออกแบบ
4. หญ้าแฝกมีประโยชน์ด้านใดบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
5. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทาจากย่านลิเภา และป่านศรนารายณ์
6. ปอสา มีพัฒนาการการนามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 6
ผ้า
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
6.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้า
6.2 วัตถุดิบในการผลิตผ้า
6.3 ผ้าทอ
6.4 ผ้าถัก
6.5 ผ้าไม่ถักทอ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายวัตถุดิบในการผลิตผ้าได้ถูกต้อง
2. จาแนกประเภทของผ้าได้ถูกต้อง
3. อธิบายคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิดได้ถูกต้อง
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของผ้าเพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้
5. สามารถเลือกผ้ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 6 ผ้า
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างผ้า ให้ผู้เรียนสัง เกต แล้วตั้ง คาถามเพื่อบรรยายเข้าสู้เนื้อหาเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับผ้า โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องวัตถุดิบในการผลิตผ้า ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้วย
คาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้า
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างผ้าประเภทต่างๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
ผ้า
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาผ้ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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บทที่ 6
ผ้า
_______________________________________________________
ผ้ า คื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการน าวั ส ดุ ธ รรมชาติ ห รื อ วั ส ดุ ที่ สั ง เคราะห์ ขึ้ น มาสานหรื อ ทอจนเป็น
เนื้อเดียวกัน เช่น ฝ้าย ใยไหม ไนลอน เป็นต้น ประโยชน์ของผ้าคือการนามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม
เครื่องใช้ประเภทผ้าต่างๆ และในด้านอื่นๆ เช่น การตกแต่ง สถานที่ เป็นต้น วัสดุที่หลักใช้ในการ
ผลิตผ้า ได้แก่ วัสดุจากสัตว์ วัสดุจากพืช แร่ธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์เคมี ผ้านั้นมีมานานแล้ว
ตั้ ง แต่ ก่ อ นคริ ส ต์ ศั ก ราช โดยจากการส ารวจพบผ้ า ลิ นิ น ในถ้ าที่ จ อร์ เ จี ย เมื่ อ กว่ า 34,000 ปี ก่ อ น
คริสต์ศักราช ซึ่งนับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้น หนึ่ง เกี่ยวกับผ้าที่สาคัญ สาหรับปัจจุบันนั้น
คุณภาพ และขนาดของผ้าจะถูกกาหนดโดยโรงงาน แต่เทคนิคการถักทอ และลวดลายบนผ้านั้นได้รับ
การสืบสานจากวัฒนธรรมโบราณ และการออกแบบสมัยใหม่จนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ้านั้น
ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน แต่ที่พบมากที่สุดคือ การนาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและภาชนะใส่ของ
เช่น กระเป๋า และกระเช้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังนาไปผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านด้วย เช่น ผ้าม่าน
ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู เป็นต้น รวมถึงในวงการวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมได้นาคุณสมบัติของผ้า
ไปใช้ในการกรองต่างๆ อีกด้วย
6.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้า
ผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากใช้นุ่งห่ม
เพื่อปกปิดอวัยวะแล้ว ยังใช้เพื่อบรรเทาความร้อนหนาว หรือปกป้องจากสัตว์ แมลง และแสงแดด
ยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงคติความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ ที่แสดงออกในรูปของลวดลาย สีสันการตัดเย็บ
และการสวมใส่ ผ้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสาพันธ์กับมนุษย์ตั้งแต่กาเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนที่ถ่ายทอด และพัฒนามาหลายชั่วอายุคน
ผ้า มีทั้งที่ทอจากเส้นใยของพืช และสัตว์ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และ
ในปัจจุบันมีผ้าที่ทอขึ้นจากใยสังเคราะห์ เช่น ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ เป็นต้น
6.1.1 โครงสร้างผ้าพื้นฐาน
โครงสร้างผ้าพื้นฐานสามารถแบ่งตามลักษณะการผลิตผืนผ้า ได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่
1) ผ้าทอ (Weaves) เป็นโครงสร้างผ้าที่เกิดจาการขัดกันของเส้นด้ายยืนทางแนวตั้ง และ
เส้นด้ายพุ่งทางแนวนอน โดยขัดกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้าทอลายขัด ผ้าทอลายสอง ผ้าทอลายต่วน
2) ผ้าถัก (Knits) เป็นโครงสร้างผ้าที่เกิดจากการเกี่ยวต่อกันของห่วง มีทั้ง โครงสร้างห่วง
ในแนวนอน เรียกว่า ผ้าถักด้ายพุ่ง และโครงสร้างห่วงในแนวตั้ง เรียกว่า ผ้าถักด้ายยืน
3) ผ้าไม่ถักทอ (Non-woven Fabric) เป็นโครงสร้างผ้าที่ไม่ได้เกิดจากการขัดกัน หรือการ
เกี่ยวกันของเส้นด้าย แต่ใช้กรรมวิธีการผลิตอื่น เช่น การอัด การรีด การใช้ความร้อน ผลิตจากเส้นใย
ไปสู่ผืนผ้าโดยไม่ผ่านกระบวนการปั่นจากเส้นใยเป็นเส้นด้าย
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6.2 วัตถุดิบในการผลิตผ้า
6.2.1 เส้นใยไหม
ไหม คื อ เส้ น ใยจากรั ง ของผี เ สื้ อ ชนิ ด Bombyx mori ในวงศ์ Bombycidae ผี เ สื้ อ ชนิ ด นี้
ตัวอ้วนป้อม มีขนสีขาว และขนสีครีมคลุมเต็มตัว ปีกมีลายเส้นสีน้าตาลอ่อนหลายเส้นพาดตามขวาง
เมื่ออยู่ในช่วงวัยอ่อนจะเป็นตั วหนอนสี ข าวหรือ สี ครี ม มีรยางค์เล็กๆ สั้นๆ คล้ายขาที่ป ลายหาง
หนอนไหมที่เลี้ยงกันในประเทศไทยกินใบหม่อนเป็นอาหาร เมื่อหนอนไหมโตเต็มที่จะถักใยหุ้มดักแด่
เพื่อฝักเป็นตัวผีเสื้อ ในช่วงนี้จะนารังไหมมาต้มเพื่อสาวเส้นใยไหมออกมาทอเป็นผืนผ้า
หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ ไหมนั้ น พบที่ ป ระเทศจี น เป็ น ผ้ า ไหมอายุ
ประมาณ 5,000 ปี ในประเทศไทยพบหลักฐานทางโบราณคดี เป็นเศษผ้าติดอยู่กับกาไลสาริดของ
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ บ้านเชี ยง และเศษผ้าไหมที่พบที่ บ้านนาดี อาเภอหนองหาน จัง หวัด
อุดรธานี บ่งบอกว่าประเทศไทยมีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหมมาราว 3,000 ปีมาแล้ว
ในปัจจุบันมีการเลี้ยงไหมกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน พันธ์ไหมที่เกษตรกร
นิยมเลี้ยงมี 3 ชนิด ได้แก่
1) ไหมพันธ์ไทย เป็นไหมพื้นเมือง นิยมเลี้ยงตามชนบทเพื่อ ทอผ้ าไหมพื้น เมื อ ง
รังเป็นสีเหลืองขนาดไม่ใหญ่นัก ทรงกลมรี สาวได้เส้นไหมต่อรังไม่ยาวนัก แต่หนอนไหมพันธ์ ไทยนี้
เลี้ยงดูง่าย แข็งแรง ปรับตัวเข้ากับอากาศร้อนชื้นได้ดี
2) ไหมพันธ์ไทยลูกผสม เป็นพันธ์ไหมจากการผสมพันธ์ไหมไทยกับพันธ์ต่างประเทศ
ได้รังไหมสีเหลืองขนาดโตกว่า และให้เส้นใหญ่ยาวกว่าไหมพันธ์ไทย
3) ไหมพันธ์ต่างประเทศลูกผสม เป็นพันธ์ไหมที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธ์ญี่ปุ่น
กับพันธ์จีน ได้รังไหมสีขาวขนาดใหญ่ ทรงกลมรีแต่จะกลมป้อมกว่าสองพันธ์แรก ให้เส้นใยยาวมาก
นิยมเลี้ยงเพื่อส่งจาหน่ายโรงงานสาวไหม (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2545)
6.2.2.1 คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ
ไหม เป็นราชินีแห่งใยผ้า ความนุ่มนวลเป็นเงางามทาให้ผู้สวมใส่พึงพอใจในตัว เอง
ลักษณะของใยไหมที่หาไม่ได้จากเส้นใยอื่น ได้แก่ ให้ความรู้สึกสัมผัสแห้งเสมอ แม้ผ้าไหมนั้นจะดูด
ความชื้นไว้จนเกือบอิ่มตัว เป็นเงามัน มีประกาย ไม่เหมือนกับการตกแต่งให้เกิดขึ้นในผ้าชนิดอื่น
ดูดความชื้นดี เมื่อเปียกไม่แนบติดตัวมากจนเกินไป อ่อนตัวแต่คงรูป จับจีบได้ดี ต้านทานแรงดึงได้สูง
ทนทาน นอกจากนี้แล้วไหมยังมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอีกหลายประการ ได้แก่
1) โครงสร้างโมเลกุล โปรตีนของใยไหมเรียกว่า Fibroin ส่วนกาวที่หุ้มใยโปรตีน
อีกชนิดหนึ่งเรียก Sericin โปรตีนของใยไหมไม่มี cysteine ดังนั้นจึงไม่มีกามะถันในเส้นใยทาให้ต่าง
กับใยขนสัตว์ โมเลกุลของใยไหมเรียงตัวกันเป็นระเบียบมาทาให้ใยไหมเหนียวมาก
2) ลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ ใยไหมเป็นเส้นทึบ ไม่คงรูป ผิวภายนอกมีรอยแตก
เส้นไหมเหมือนลูกปัดต่อกันเป็นข้อๆ ใยฟอกแล้วมีรูปสามเหลี่ยมมุมมน เพราะเป็นเส้นใยสองเส้น
อยู่ชิดกัน ใยทั้งเส้นนี้เรียกว่า brins
3) ขนาดและรูปร่าง ใยไหมสาวประณีตจะยาวประมาณ 900 ถึง 1200 เมตร ขนาด
9 ถึง 11 ไมครอน ริมเส้นใยเรียบ เป็นมันและลื่น มีสีขาวจนกระทั่งสีนวล ไหมป่าริมใยขรุขระ ขนาด
ไม่สม่าเสมอ มีสีเหลืองจนถึงสีน้าตาล

112

4) ความต้านแรงดึง ใยไหมมีความต้านแรงดึงสูงมาก เปรียบเทียบกับลวดทองแดง
ขนาดเดียวกัน เส้นไหมจะมีความเหนี ยวมากกว่า เหนียว 2.4 ถึง 5.1 กรัมต่อเดนเยอร์ เมื่อแห้ง
ถ้าเปียกความเหนียวลดลง เหลือเพียง 80 ถึง 85 ของความเหนียวที่แห้ง
5) การคื น รอยยั บ และการยื ด ตั ว ใยไหมยื ด หยุ่ น ดี และยื ด ตั ว ออกได้ ป านกลาง
เมื่ อ แห้ ง ยื ด ได้ พี ย งร้ อ ยละ 10 ถึ ง 25 ของเมื่ อ เปี ย ก และจะยื ด ออกได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 33 ถึ ง 35
ถ้ายืดตัวเพียงร้อยละ 2 จะคืนตัวได้อย่างรวดเร็ว
6) ความคงตัว ใยไหมมีความคงตัวปานกลาง รอยยับค่อยๆ คืนตัวช้าๆ แต่คืนตัว
ได้ไม่หมดเหมือนขนสัตว์
7) ความหนาแน่น ความถ่วงจาเพาะของเส้นใยอยู่ในระหว่าง 1.25 ถึง 1.34 ดังนั้น
โครงสร้างเส้นใยจะไม่หนาแน่นเหมือนใยเซลลูโลส ทาผ้าเนื้อบางและเบาได้ดี เนื้อผ้าเหนียวและ
ทนทาน
8) การดูดความชื้น มีความชื้นรีเกนร้อยละ 11.0 ความชื้นรีเกนอิ่มตัวร้อยละ 25 ถึง
35 ดูดความชื้นได้ดี ทาให้ดูดสีย้อมและสารตกแต่งได้ดี ยังสามารถดูดสารชนิดอื่นจากของเหลวไปเก็บ
ไว้ ภ ายในเส้ น ใยได้ เช่ น เกลื อ ของโลหะต่ า งๆ ดั ง นั้ น การซั ก น้าหรื อ การตกแต่ ง ผ้ า ไหมด้ วยน้าที่
ไม่สะอาด มีเกลือของโลหะผสมอยู่ด้วยจะทาให้ผ้าไหมขาดเร็ว
9) ความอยู่ตัว ไม่ว่าจะซักเปียกหรือซักแห้ง ไม่ทาให้ผ้าไหมยืด หรือ หด ผ้าแพร
ทอด้วยใยไหมแท้เมื่อซักน้าจะหด แต่จะยืดเท่าขนาดเดิมเมื่อรีด
10) ความทนความร้อน ไหมติดไฟง่าย แต่จะดับเมื่อเอาออกจากไฟ เถ้าที่เหลือเป็น
เม็ดเล็กๆ สีดา เปราะ มีกลิ่นเหมือนขนนกไหม้ไฟ สามารถทนความร้อนได้ถึง 135 องศาเซลเซียส
แต่จะเหลืองไหม้และสลายตัวที่ 177 องศาเซลเซียส ผ้าไหมขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ง่าย ควรใช้ผ้า
ฝ้ายชื้นปิดทับบนในเวลารีด เสื้อผ้าไหมสีขาวจะได้ไม่เปลี่ยนสี
11) ความทนด่าง ด่างแก่เป็นอันตรายต่อเส้นใย ละลายได้ในโซดาไฟ ดังนั้นถ้าจะซัก
เสื้อผ้าไหมเองไม่ควรใช้ผงซักฟอก ควรใช้สบู่อย่างอ่อน น้าประสานทองและแอมโมเนียไม่ทาอัน ตราย
เส้นใย เว้นแต่จะถูกนานๆ
12) ความทนกรด กรดเข้มขนละลายไหมได้เร็วกว่าขนสัตว์ กรดเข้มข้นปานกลาง
ทาให้ไหมหดและย่น โครงสร้างของใยไหมดูดซึมกรดได้เร็ว และเก็บไว้ภายในเส้นใยได้ด้วย ทาให้ซัก
ออกยาก กรดอินทรีย์ไม่ทาอันตรายต่อเส้นใย
13) ความทนสารละลายอินทรีย์ ทนได้ดี บรรดาสารอินทรีย์ที่ใช้ซักแห้ง และลบรอย
เปื้อนไม่เป็นอันตรายต่อเส้นใย
14) ความทนต่อแสงและอื่นๆ ไหมไม่ทนแสงแดด แสงแดดจะทาให้ผ้าไหมขาดเร็ว
เวลาเก็ บ ผ้ า ไหมจึ ง ควรห่ อ ด้ ว ยผ้ า หรื อ กระดาษสี ด า ไม่ น ากระแสไฟฟ้ า ท าให้ เ กิ ด ไฟฟ้ า สถิ ต ได้
ไม่นาความร้อน ทาให้สวมใส่ สบายทั้งในฤดูหนาว และฤดูร้อน ปรับอุณหภูมิภายในเส้นใยเองได้
อย่างน้อยประมาณ 5 องศาเซลเซียส
15) ความทนแบคทีเรียและอื่นๆ ไหมไม่ขึ้นราถ้าผ้าไหมที่เก็บไว้สะอาด แบคทีเรีย
ไม่เจริญเติบโตบนใยไหม มอดไม่กัดกิน แต่ถ้ามีรอยเปื้อนตัวสองหางจะกัดกิน
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ไหมแท้แผ่กระจายตัวได้ดี จะทาให้ผ้าไหมมีเนื้อแน่น ความราบเรียบของผิวผ้าทาให้
ผ้าไหมเปื้อนยาก ไม่ควรฟอกไหมจนขาวสะอาด จะทาให้เส้น ใยเสื่อมคุ ณ ภาพได้ ถ้าจาเป็น ต้ อ ง
ฟอกขาว ควรใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
6.2.2.2 การพิจารณาคุณภาพไหม
คุณลักษณะที่แสดงว่าไหมดีหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้จาก 8 ประการ ดังนี้
1) ความสม่าเสมอ ใยไหมและเส้นด้ายต้องมีขนาดสม่าเสมอเท่ากันตลอด
2) ความยืดหยุ่นและความแข็งแรง ถ้าไหมมีคุณสมบัติที่ดี เวลาทอผ้าจะได้เนื้อ ผ้า
เรียบเสมอ ถ้าไม่ดีมักมีปลายเส้นใยโผล่ขึ้นมา และมีรอยต่อเส้นใยในเส้นด้าย
3) ความสดใสและเป็นมัน ต้องดูสม่าเสมอตลอดทั้งผืน
4) Crossing คือ ลักษณะที่ใยไหมพองเป็นแห่งๆ มักจะเกิดในระยะที่สาวหรือพัน
ใยไหมที่มีความเร็วหรือแรงดึงของใยไหมแต่ละเส้นไม่เท่ากัน เมื่อทอเป็นผืนผ้าจะทาให้ผิวผ้าขรุขระ
5) ขน เกิดจากการที่ใยขาดมาก กลายเป็นเส้นใยทาให้ปลายเส้นใยโผล่ผิวผ้าขึ้นมา
มากเกินไป
6) เส้ น ด้ า ยมี จุ ด ขาวๆ อยู่ ป ระปรายทั่ ว ไป เวลาย้ อ มสี จ ะติ ด ไม่ เ ท่ า กั น เกิ ด ขึ้ น
เพราะสาวไหมในน้าที่ร้อนไม่พอ กาวหรือขี้ผึ้งไหมยังไม่อ่อนตัว ดึงใยไหมออกทาให้เส้นใยแตก
7) มีปุ่มหรือปมของเส้นในที่ขาด และพันกันเป็นกระจุกติดอยู่ในเส้นด้าย
8) ห่วง เกิดจากการสาวไหมซึ่งดึงใยไหมออกมาแต่ละเส้นยาวไม่เท่ากัน ทาให้หย่อน
เกิดเป็นห่วงในเส้นด้าย
6.2.2.3 ชนิดผ้าไหม
แม้จะได้มาจากใยไหมชนิดเดียวกัน การสาวไหม การทาเส้นด้าย และความยาว
ของใย เมื่อนามาทอเป็นผ้าแล้วจะมีชื่อเรียกต่างๆ กัน ทาให้ทราบชนิดและคุณภาพของใยที่ใ ช้ ทอ
ได้ทันที แต่ไม่มีกฎหรือข้อบังคับใดให้ระบุ เช่น
Silk
Reeled Silk
Wild Silk และ Tussah Silk
Raw Silk
Dupion Silk

คือผ้าไหมที่ผลิตด้วยใยไหมเลี้ยง
คือผ้าไหมที่ผลิตมาจากใยไหมเลี้ ยงที่ยาวตั้งแต่
300 หลาขึ้นไป
คือใยไหมป่า สีน้าตาลอ่อน ใยสั้น ผลิตเป็น ผ้ า
โดยไม่ฟอกขี้ผึ้งออก นิยมสีธรรมชาติ ส่วนมาก
ทาจากประเทศจีน
คือผ้าไหมดิบ ทอจากใยไหมเลี้ยง ไม่ฟอกเอา
เซริซินออก สีธรรมชาติ สีนวล บางทีสีเหลิองเข้ม
คือผ้าที่ทาด้วยใยไหมที่ตัวหนอนไหม 2 ตัวทารัง
อยู่ด้วยกัน ใยมีขนาดใหญ่ไม่เรียบ เรียกสั้นๆ ว่า
Dupioni
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Spun Silk

คือผ้าที่ทาด้วยใยไหมสั้นๆ บางที่เป็นเศษไหมที่
ดึงออกเวลาสาวไหม บางทีก็นามาจากรัง ไหมที่
ตัวผีเสื้อไหมเจาะใยให้ขาดออกไปแล้ว ทาเป็นผ้า
เนื้ อ หยาบ หนา เวลาทอใช้ Reeled Silk เป็ น
ด้ายยืน

6.2.3 ฝ้าย
ฝ้ายเป็นพืชไรเศรษฐกิจ เพราะวัตถุดิบสาคัญ ในการทอผ้าทาเคราองนุ่ง ห่ม ฝ้ายมีกาเนิด
ประมาณ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล ต้นฝ้ายมีความทนทานต่อความแห้งแล้ง ชอบขึ้นในอากาศร้ อน
แหล่ง ปลูกฝ้ายในประเทศไทยอยู่ที่ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี สุโขทัย
เพชรบุรี นครราชสีมา และกาญจนบุรี
ผลผลิ ต ของฝ้ า ยที่ น ามาใช้ ป ระโยชน์ คื อ ดอกฝ้ า ย เปลื อ กเมล็ ด ฝ้ า ยและเนื้ อ เมล็ ด ฝ้ า ย
ดอกฝ้ายส่วนที่เป็นเส้นใยขนปุยสีขาวใช้ในการทอผ้า ทาเบาะสักหลาด ทอพรม และใช้ในอุตสาหกรรม
เส้ น ใยประดิ ษ ฐ์ ท าฟิ ล์ ม เอกซเรย์ เปลื อ กเมล็ ด ฝ้ า ยใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบอาหารสั ต ว์ ท าปุ๋ ย
อุตสาหกรรมพลาสติก และทายางเทียม ส่วนเนื้อเมล็ดฝ้ายใช้สกัดน้ามันในการปรุง อาหาร ทาเนย
และยารักษาโรค ยาปราบศัตรูพืช นอกจากนี้ส่วนที่เป็นลาต้น กิ่งก้าน กากที่เหลือจากการสกัดน้ามัน
ของเมล็ด ยังใช้ผลิตเป็นแผ่นวัสดุก่อสร้าง
พันธ์ฝ้ายในประเทศไทยมีหลายชนิด นับตั้งแต่ฝ้ายตุ่น เป็นฝ้ายพื้นเมืองของไทย ดอกฝ้ายตุ่น
มีขนาดเล็ก สีน้าตาล เส้นใยสั้นๆ ใช้ในการทอผ้าด้วยมือแบบพื้นเมือง และฝ้ายพันธ์ชนิดอื่นใช้ใน
อุตสาหกรรมทอผ้า
6.2.3.1 คุณสมบัติใยฝ้าย
1) ความต้านแรงดึง ใยแต่ละเส้นรับน้าหนักได้ไม่เท่ากัน เนื่องจากความหนาของ
ผนังเซลล์ และความเสื่อมสภาพของเนื้อใย ใยที่แก่จัด และสมบูรณ์ปานกลางจะเหนียวประมาณ 4 ถึง
9 กรัมต่อเดนเยอร์ ความเหนียวนี้ไม่สัมพันธ์กับขนาดของใย และจานวนเกลียวที่พันกันตามธรรมชาติ
แต่ระดับการตกผลึก การเรียงตัวของผลึก และความชื้นมีส่วนสัมพันธ์กับความเหนียวของใย
2) ความต้านแรงดึงของด้ายฝ้าย ด้ายฝ้ายจะเหนียวน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ 10 ถึง
20 จากเส้นใยฝ้าย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกสุดคือ ใยแยก หมายถึงเส้นใยที่ปั่นเป็น
เส้นด้ายตีเกลียวให้ยึดกันแน่น แต่ไม่สามารถต้านแรงดึงได้ พอดึงเส้นด้ายเส้นใยจะลื่นและแยกจากกัน
นับเป็นสาเหตุที่สาคัญมาก ส่วนสาเหตุอื่นๆ เช่นความยาวของเส้นใย ความแน่ นจาเพาะของเส้นด้าย
เนื้อที่ผิวสัมผัส ความฝืดสัมพัทธ์ และจานวนเกลียวในเส้นด้าย
3) ความมัน ความมันตามธรรมชาติของใยฝ้าย สัมพันธ์กับคุณลักษณะ 2 ประการ
ของเส้นใย คือ รูปลักษณะและความมันของเส้นใยเอง ความมันไม่สัมพันธ์กับน้าหนัก ความยาว
เส้นผ่านศูนย์กลาง และการบิดตัว แต่มีความสัมพันธ์กับรูปร่าง ใยที่ค่อนข้างกลมหรือกลม เป็นมัน
มากกว่าใยรูปรี ฝ้ายชุบมันเป็นมันมากกว่าฝ้ายธรรมดา แต่เมื่อทาเป็นเส้นด้ายแล้วความยาวของ
เส้นใยจะมีส่วนสัมพันธ์ด้วยเป็นอย่างมาก
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4) ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในเส้นใย ในภาวะ
ธรรมดา ใยฝ้ายยืดออกได้ประมาณร้อยละ 3 ถึง 7 และจะไม่หดเข้าที่เดิม แต่ถ้านาไปแช่น้าจะค่อยๆ
พองตัวออก และเข้าที่เดิมได้ ในผืนผ้าและเส้นด้ายที่บางตอนเส้นใยพันตัวกันซับซ้อนมากใยตอนนั้น
ไม่สามารถจะคืนตัวเข้าที่เดิมได้
5) การจัดเข้ารูปแบบได้ง่าย ความอ่อนนุ่มของเส้นใยทาให้สามารถนามาตีเกลียว
หรือขัดเป็นผืนผ้าโค้งไปดัดมาตามลักษณะของด้าย และผืนผ้านั้นๆ ในเชิงปฏิบัติ ใยเซลลูโลส เช่น
ใยฝ้ายเกือบจะไม่มีคุณสมบัติชนิดนี้ แต่สามารถทาให้เกิดขึ้นได้บ้าง โดยเฉพาะเมื่อมีความชื้นมาก
6) ความถาวร ใยฝ้ายธรรมชาติเป็นเซลลูโลสค่อนข้างบริสุทธิ์ และสามารถทาให้
บริสุทธิ์ได้โดยการใช้สารเคมี โมเลกุลฝ้ายยาวมาก ยึดติดกันเป็นผลึกที่ไม่ซึมน้าเป็นระยะๆ ไม่สามารถ
แยกเซลลูโลสของใยฝ้ายออกมาเป็นโมเลกุลเดี่ยวได้ ดังนั้นใยฝ้ายจึงถาวรมาก เมื่อมีความชื้นเพิ่มขึ้น
ใยจะยิ่งเหนียวมาก ช่วยให้ฝ้ายทนต่อการซักฟอกได้ดี
7) การดู ด ซึ ม ของเหลว ฝ้ า ยดิ บ มี ขี้ ผึ้ ง และเปกติ น หุ้ ม อยู่ ภ ายนอก ท าให้ เ กิ ด
การสะท้อนน้าดูดน้าได้ช้า ถ้าเอาสารเหล่านี้ออกให้หมดโดยการฟอกขาว ใยจะมีสีครีมอ่อนๆ และเป็น
เซลลูโลสบริสุทธิ์ ดูดน้าและเปียกตลอดเส้นใยได้เร็ว
8) ความชื้นสัมพัทธ์ ใยฝ้ายจะมีความชื้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น
ในอากาศ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ความชื้นของใยฝ้ายแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ปริมาณความชื้น และ
ปริมาณความชื้นรีเกน คิดเป็นร้อยละของน้าหนักฝ้ายแห้งไม่มีความชื้น
9) ปริมาณความชื้น คือความชื้นที่อยู่ภายในเส้นใยตามธรรมชาติ ส่วนความชื้นรีเกน
คือความชื้นที่เส้นใยสามารถดูดเพิ่มขึ้นมาไว้ภายในเส้นในได้ถ้ามนอากาศมีความชื้นมากขึ้น
10) ความถ่ ว งจาเพาะ ใยฝ้ า ยมี ค วามถ่ ว งจ าเพาะประมาณ 1.58 เกิ ด จากเมื่อมี
ปริมาตรจาเพาะ 0.69
11) การน ากระแสไฟฟ้ า ความสามารถในการน าไฟฟ้ า ของฝ้ า ยแตกต่ า งกั น
ตามความชื้นสัมพัทธ์ และอิเล็กโทรไลท์ที่มีอยู่ สัย้อมบางชนิดทาให้ความต้านทานไฟฟ้าลดลง
6.2.3.2 คุณสมบัติเคมีของฝ้าย
ใยฝ้ า ยดิ บ มี เ ซลลู โ ลสอยู่ ป ระมาณ 88 ถึ ง 96 ของน้ าหนั ก เส้ น ใย ถ้ า ฟอกสี
จะมีปริมาณเกือบร้อยละ 99 จานวนที่แตกต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน อากาศ พันธ์ฝ้าย และอื่นๆ
ในระหว่างการเจริญเติบโตของใยฝ้าย
ขี้ ผึ้ ง เคลื อ บผิ ว เส้ น ใยฝ้ า ยอยู่ ภ ายนอกสุ ด ของเซลล์ ชั้ น นอก มี บ างส่ ว นที่ ร วมกับ
เซลลูโลส เอาออกให้หมดได้ยาก และไม่นิยมเอาออกให้หมด เพราะจะทาให้ปั่นเส้นด้ายยาก เปกติน
มักจะรวมอยู่กับแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็กที่ผนังชั้นนอก แยกออกจากใยได้แต่ไม่หมดทีเดียว
ถ้าใช้หม้ออัดความดันต้มจะออกได้หมด
สีธรรมชาติในใยฝ้ายนั้นยังไม่ทราบชัดเจนว่าคืออะไร อาจเป็ นสีปิกเมนต์เฟลโวน
ในดอกฝ้าย และสีจะเข้มขึ้นเมื่อเก็บไว้นาน 2 ถึง 5 ปี สีที่พบมากมีสีน้าตาล และสีเขียว สีเขียวตกง่าย
ทิ้งไว้ในอากาศธรรมดาจะจางหายไป สีน้าตาลในใยฝ้ายที่แก่จัดจะทาให้ใยเหนียวมากขึ้น
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6.2.3.3 ความเสื่อมคุณสมบัติ
ตามปกติฝ้ายมีความทนทานมากไม่ว่าจะเก็บ ใช้ หรือผ่านกระบวนการผลิตใดๆ
แต่ถ้าทาให้ส่วนประกอบทางเคมีของฝ้ายกระทบกระเทือน อาจทาให้เสื่อมคุณภาพได้ โดยเฉพาะ
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ ไฮโดรไลซีส
1) ความเสื่อมอันเกิดจากการเก็บ ฝ้ายควรเก็บไว้ในที่มืด ที่อุณหภูมิต่ากว่าปกติ
เล็กน้อย ปรากฏว่าฝ้ายที่พบในที่ต่างๆ จากสภาพดังกล่าว แม้จะมีอายุถึง 600 ปี ความเหนียวลดลง
เพียงร้อยละ 21 เท่านั้น
2) ความเสื่ออันเกิดจากความร้อน ฝ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ้ายดิบ หรือฟอกสะอาดแล้ว
เมื่ อ ถู ก ความร้ อนจะไม่ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง จนกว่ า อุ ณ หภู มิ จ ะสู ง ถึ ง 120 องศาเซลเซี ย ส นาน
5 ชั่วโมง ฝ้ายจะกลายเป็นวีเหลือง ฝ้ายบริสุทธิ์ทนความร้อนได้น้อยกว่าฝ้ายดิบ หรือฝ้ายชุบมัน
3) ความเสื่อมอันเกิดจากแสงสว่าง แสงอัลตราไวโอเลตจะทาให้ออกซิเจนในอากาศ
ออกซิไดซ์ภายในใยฝ้าย แสงสีม่วง และสีน้าเงินสามารถทาให้เกิดได้บ้าง ถ้าอุณหภูมิ และความชื้น
สูงขึ้นความเสื่อมจะมีมากขึ้น ฝ้ายดิบทนแสงได้ดีกว่าฝ้ายฟอกขาว และฝ้ายที่ย้อมด้วยสีบางชนิดทาให้
ทนแสงได้ดีขึ้น แต่บางชนิดจะทาให้เกิดออกซิไดซ์ได้มากขึ้น (อัจฉราพร ไศละสูต, 2539)
6.3 ผ้าทอ
6.3.1 กระบวนการทอผ้า
การทอ คือการสานลักษณะหนึ่งที่ใช้เส้นใยจากเส้นฝ้ายหรือเส้นไหม เป็นเส้นยืนในแนวตั้ง
และใช้เส้นพุ่งในแนวนอนสอดขัดกันไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะยกขึ้น และข่มลงให้เส้นใยสอดขัด
สลับกันไปจนเป็นผืนผ้าตามต้องการ
เมื่อจัดเส้นด้ายเข้ารูปโครงกี่แล้ว ผู้ทอจะนาด้ายเส้นพุ่งที่กรอใส่หลอดแล้ว มาเข้ากระสวย
ทอโดยใช้เท้าเหยียบให้ตะกอยกขึ้น ให้เกิดช่องว่าง พุ่งกระสวยไปจนสุด แล้วเหยียบให้ตะกอเปลี่ยน
ให้เส้นด้ายไขว้สานกันกับเส้นยืน กระทบฟืมให้เส้นด้ายแน่น เมื่อทอผ้าได้ความยาวจานวนหนึ่งแล้ว
ม้วนผ้าเก็บในไม้ค้าพัน โดยผ่อนเส้นด้ายยืนแล้วจึงม้วนผ้าเก็บเข้าไม้ค้าพัน (กรมศิลปากร, 2553)
หลักใหญ่ของการทอผ้า โดยเฉพาะผ้าไหม คือ การนาเส้นด้ายมาขัดกันให้เป็นลาย โดยขึงเส้น
กลุ่มหนึ่งเป็นเส้นหลัก เรียกว่าเส้นยืน แล้วใช้อีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่า เส้นพุ่ง สอดตามขวางของเส้นยืน
ทาให้เกิดลวดลายต่างๆ
6.3.2 ประเภทของผ้าทอ
ประเภทของผ้าทอพื้นบ้านแบ่งตามกรรมวิธีการทอ มี 3 ประเภท คือ ผ้าพื้น ผ้าลาย และ
ผ้ายกดอก
ผ้าพื้น เป็นผ้าทอลายขัด ใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งสีเดียวกันตลอดทั้งผืน เป็นผ้าพื้นเรียบไม่มีลาย
เช่น ผ้าม่อฮ่อม ผ้าพื้นฝ้าย และผ้าไหม
ผ้ า ลาย เป็ น ผ้ า ทอลายขั ด ใช้ เ ส้ น ยื น ต่ า งสี หรื อ เส้ น พุ่ ง ต่ า งสี ทอเป็ น ลายทางหรื อ ลาย
ตาหมากรุก เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าหางกระรอก
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ผ้ายกดอก เป็นผ้าทอลายพิเศษ ต่างจากลายขัดธรรมดา ลายผ้าเกิดจากการใช้ตะกอบนกี่
มากขึ้น ประมาณ 3 ถึง 8 ตะกอ เช่น ลายสองก้างปลา ลายเกล็ดเต่า ลายดอกพิกุล
นอกจากการทอผ้าทั้ง 3 แบบ ดังกล่าวแล้วยังมีการทอผ้าแบบพิเศษที่เป็นการยกลายให้เกิด
บนผืนผ้าโดยการใช้เส้นพุ่งพิเศษทอตัวลายโดยเฉพาะ ได้แก่ ผ้าขิต ผ้าจก ผ้ายก และการใช้เส้นยืน
พิเศษ ทอผ้ามุก ลายผ้าเหล่านี้ช่างทอมักจินตนาการจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ และ
รู ป สั ต ว์ ช นิ ด ต่ า งๆ ตลอดจนวั ฒ นธรรมประเพณี ที่ เ กี่ ย วกั บ ศาสนา เช่ น รู ป ปราสาท เป็ น ต้ น
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538)
6.4 ผ้าถัก
การถักผ้าเป็นวิธีการแปรรูปจากเส้นด้ายเป็นผืนผ้าโดยการคล้องห่วงให้เกี่ยวกัน คาว่า Knit
แปลว่า การผูกหรือการเชื่อ ม ดังนั้น การถักผ้า คือ การรวมเส้นด้ายด้วยเข็มถั ก โดยใช้เส้ น ด้ า ย
ชุดเดียวเกี่ยวกันให้เป็นห่วง และคล้องต่อกันเป็นผืนผ้า
สมัยเริ่มแรกการถักผ้าเป็นการถักเกี่ยวห่วงต่อกันทีละห่วงด้วยมือ ต่อมามีผู้ประดิษฐ์เครื่อง
ถั ก ผ้ า ที่ ส ามารถเกี่ ย วห่ ว งได้ ค รั้ ง ละหลายห่ ว งต่ อ เนื่ อ งกั น สามารถสร้ า งห่ ว งได้ ทั้ ง ในแนวนอน
และแนวตั้ ง โครงสร้ า งของผ้ า ถั ก แบ่ ง การนับ เป็น 2 ส่ ว น คื อ การนั บ ห่ ว งคล้ องในแนวนอนของ
ผืนผ้าถัก คือ คอร์ส (Course) และการนับห่วงคล้องในแนวตั้งของผืนผ้าถัก คือ เวล (Wale) ซึ่งมี
ความสาคัญสาหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม หน่วยที่ใช้เป็นการนับจานวนห่วงต่อ 1 นิ้ว โดยนา
จานวนเวลและคอร์ส มาคูณกันจะได้จานวนห่วงต่อพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว เรียกว่าความหนาแน่นผ้า ซึ่ง
ความหนาแน่นผ้ามีประโยชน์ในการคาดประมาณวัตถุดิบ เวล และราคาในการผลิต นามาใช้ใ นการ
คานวณปริมาณเส้นด้ายที่ใช้ในการถักผ้า และความยืดหดของผ้า ถ้ามีปริมาณห่วงมากจะใช้ปริมาณ
เส้นด้ายมากขึ้นตามจานวนของห่วงทั้งหมดใน 1 ตารางนิ้ว
6.4.1 ประเภทของผ้าถักแบ่งตามโครงสร้างผืนผ้า
ผ้าถักในระบบอุตสาหกรรมมี 2 ประเภท ตามลักษณะโครงสร้าง และทิศทางของเส้นด้าย คือ
ผ้าถักด้ายพุ่ง และผ้าถักด้ายยืน
6.4.1.1 ผ้าถักด้ายพุ่ง
ผ้าถักด้ายพุ่งหรือผ้าถักแนวนอน เป็นผ้าถักที่ใช้ด้ายเส้นเดียวถักให้เกิดห่วงทีละห่วง
คล้ายกับการถักนิตด้วยมือ เช่น การถักเสื้อไหมพรม ห่วงเกิดเส้นด้ายในแนวนอนเกี่ยวคล้อ งกั น
ตามแนวขวางของผืนผ้า ผ้าถักด้ายพุ่งมีความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูง ยืดและคืนตัวได้ทั้งตามด้านกว้าง
และด้านยาวของผ้า มีความเข้ารูปสูง ผ้าถักด้ายพุ่ง มีช่องว่างของห่วงสามารถทาหน้าที่เก็บรักษา
อุณหภูมิ และระบายอากาศได้ดี
6.4.1.2 ผ้าถักด้ายยืน
ผ้าถักด้ายยืน หรือผ้ าถักแนวตั้ง เกิดจากการเกี่ ยวห่วงของเส้น ด้ายยืน เครื่องถัก
ชนิดนี้จะมีไกด์บาร์ หรือ ราวนา ช่วยทาให้เกิดห่วงรูปแบบต่างๆ และเข็มถักช่วยดึงด้ายให้เป็นห่วง
คล้องต่อกัน การสร้างห่วงของผ้าถักด้ายยืนเกิดขึ้นโดยเส้นด้ายยืนแต่ละเส้นจะถูกคล้อง และทาให้
แต่ ล ะห่ ว งเกิด ขึ้ นพร้อมกั นหลายห่ วงใน 1 คอร์ ส ผ้ า ถั ก ด้ า ยยื น จะสร้ า งห่ว งตามแนวยาวของผ้า
โดยการเกี่ยวกันของห่วงในทิศทางของเวล คุณลักษณะสาคัญของผ้าถักด้ายยืน คือ หลุดลุ่ยน้อยกว่า
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ผ้าถักด้ายพุ่ง แต่ความยืดหยุ่นตัวน้อยกว่าผ้าถักด้ายพุ่ง ผ้าถักด้ายยืนจะมีความยืดหยุ่นในด้านกว้าง
เพียงด้านเดียว ทั้งนี้ความยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างห่วงที่ใช้ถัก
6.4.2 ประเภทของผ้าตามลักษณะการใช้งาน
ตามลักษณะการใช้งาน ผ้าถักแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
6.4.2.1 ผืนผ้าถัก คือ การถักผ้าเป็นผืน (ผ้าหลา) ก่อนแล้วจึงนาผืนผ้านั้นมาตัดเย็บ
เป็นผลิตภัณฑ์
6.4.2.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ถั ก คื อ การถั ก ผ้ า ตามรู ป แบบของเสื้ อ ผ้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ใช้ในบ้าน สามารถถักผ้าขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จโดยไม่ต้องตัดเย็บประกอบขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ
มีการตัดเย็บตกแต่งเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
โครงสร้างของห่วงถักส่งผลให้ผ้าถักมีคุณสมบัติแตกต่างกับผ้าที่ผลิตโดยกรรมวิธีอื่นๆ เช่น
ผ้าถักจะมีความยืดหยุ่น สามารถยืดและคืนตัว มีความอ่อนนุ่ม ไม่แข็ง กระด้าง ระบายอากาศได้ดี
ไม่ยับง่าย สะดวกในการดูแลรักษา มีความโปร่ง รักษาอุณหภูมิ และให้ความอบอุ่ น ทาให้ผ้า ถั ก
ได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ตารางที่ 6.1 แสดงความแตกต่างระหว่างผ้าถัก และ ผ้าทอ
ผ้าถัก
1. โครงสร้างผ้าเกิดจากการเกี่ยวกันของห่วง

ผ้าทอ

1. โครงสร้างผ้าเกิดจากการขัดกันของเส้นด้ายยืน
และเส้นด้ายพุ่ง
2. มีความยืดหยุ่นของผ้าน้อย เพราะโครงสร้างที่
ขัดกันของเส้นด้าย
3. มีความคงรูปของผืนผ้า เพราะการตั้งฉากของ
เส้นด้ายยืน และเส้นด้ายพุ่ง
4. ริมผ้าหลุดลุ่ยง่าย เนื่องจากเป็นการขัดกันของ
เส้นด้าย
5. ไม่ เ ก็ บ ความร้ อ น เนื่ อ งจากโครงสร้ า งผ้ า มี
ปริมาตรเล็กน้อย
6. ระบายอากาศได้ดี
7. ยับง่าย เนื่องจากโครงสร้างตั้งฉากของเส้นด้าย
ถูกทาลายเมื่อมีแรงมากระทบ
8. ต้องมีการตัดเย็บจากผืนผ้า

2. มีความยืดหยุ่นของผ้ามาก เพราะโครงสร้างที่
เกี่ยวกันของห่วงเป็นทรงกลม
3. มีความคงรูปของผืนผ้าน้อย เพราะโครงสร้าง
ของห่วง
4. ริมผ้าไม้ลุ่ยง่าย เพราะโครงสร้างของผ้าเป็นห่วง
เกี่ยวกันไว้
5. เก็บความร้อนได้ดี เพราะโครงสร้างของห่วงมี
ปริมาตร
6. โครงสร้างห่วงบางชนิดระบายอากาศได้ดี
7. ไม่ยับง่าย เนื่องจากโครงสร้างห่วงเป็นทรงกลม
ทาให้ผ้ามีความยืดหยุ่น
8. สามารถถักจากเส้นด้ายเป็นผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้อง
ตัดเย็บ
9. สามารถใช้เส้นด้ายที่มีความแข็งแรงไม่มากกับ 9. เส้นด้ายยืนต้องมีความแข็งแรง ความเหนียวมาก
ผ้าถักด้ายพุ่ง เพราะแรงตึงเส้นด้ายในกระบวนการ เพราะใช้แรงตึงเส้นด้ายสูงในกระบวนการทอ
ผลิตผ้าถักด้ายพุ่งค่อนข้างต่า

ที่มา : (อุไรวรรณ ภารดี, 2555 : 3)
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6.4.3 การใช้ประโยชน์ผ้าถัก
นอกจากการใช้ผ้าถักผลิตเป็นเครื่องนุ่ง ห่มแล้ว ผ้าถักยัง ถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ใน ค.ศ. 1980 มีการใช้คาว่า สิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) หรือสิ่ง ทอเพื่อหน้าที่การใช้งาน
(Functional Textile) เพื่ออธิบายสิ่ง ทอที่มีก ารใช้ง านมากไปกว่า คุ ณ สมบั ติ ในการห่อ หุ้ม ปกป้ อ ง
ร่ า งกาย และความสวยงาม มี ก ารพั ฒ นาผ้ า ถั ก เพื่ อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอเทคนิ ค มากมาย
ตามลักษณะการใช้งาน ดังต่อไปนี้
6.4.3.1 ผ้าถักสาหรับงานเกษตรกรรม (Agro Textiles)
ผ้าถักส่วนใหญ่ที่นามาใช้ในงานด้ านกสิกรรม และการเกษตร คือ ผ้าถักด้ายยื น
เพราะต้องการใช้ผืนผ้าในปริมาณมาก และวัสดุที่ใช้ต้องมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ผ้าถักที่ใช้ในการเกษตร เช่น ผ้าสาหรับปกคลุมดิน ผ้ากันลม ผ้าถัก
เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพื่อกระจายความชื้นให้กับพืชที่กาลังเจริญเติบโต ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน
ตาข่ า ยป้ อ งกั น วั ช พื ช ตาข่ า ยป้ อ งกั น ลม และลู ก เห็ บ ตาข่ า ยแบบโปร่ ง ใช้ ใ นการห่ อ หุ้ ม มั ก ฟาง
ผ้าบังแดด
คุณสมบัติที่สาคัญของวัสดุที่ใช้ในผ้าถักเพื่อการเกษตร คือ ความทนต่อสภาพอากาศ และการ
ต้านจุลชีพ ใยสังเคราะห์เป็นวัสดุที่มีความเหมาะสม นิยมใช้ผ้าถักด้ายยืนเนื่องจากอัตราปริมาณ
การผลิตที่รวดเร็ว และต้นทุนต่า (เข็มชัย เหมะจันทร, 2549)

รูปที่ 6.1 ผ้าถักที่ใช้สาหรับงานเกษตรกรรม
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6.4.3.2 ผ้าถักสาหรับงานอุตสาหกรรม (Indu Textiles)
ผ้าถักใช้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ไส้กรอง สายพานขนถ่าย สายพานวัสดุขัดถู
ตัวเสริมแรงสาหรับแผ่นวงจรสาเร็จรูป มีการประดิษฐ์ผ้าถักแบบประกบ นาไปใช้ในการกรอง และการ
ป้องกันการรั่วซึมในอุตสาหกรรมน้ามัน อุดกันรั่ว และ ประเก็น รวมทั้งอุกรณ์ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
ตามความต้องการทั่วไปของอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การกรองวัสดุสิ่งทอโดยเฉพาะที่ เ ป็น
ผ้าถัก ผ้าทอ และผ้าไม่ถักทอ เป็นผ้าที่มีโครงสร้างสามมิติของเส้นใย ประกอบด้วยช่องว่างเล็กๆ
มากมาย มีช่องคดเคียวทาให้ผ้าถักมีประสิทธิภาพสูง ในการกรอง สามารถกรองอนุ ภาคเล็กๆ ได้
สิ่ง ทอจะไม้ต้านทานการไหลของของเหลว หรืออากาศ แต่สามารถกรองอนุภ าคไว้ไ ด้ ดี สาหรั บ
ประสิทธิภาพในการกรอง มีตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง 99.99 ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า และอายุการใช้งาน
6.4.3.3 ผ้าถักสาหรับงานทางการแพทย์ (Medical Textiles)
การพั ฒ นาสิ่ ง ทอเพื่ อ ใช้ ใ นทางการแพทย์ มี ทั้ ง ผ้ า ทอ ผ้ า ถั ก และผ้ า ไม่ ถั ก ทอ
คุณสมบัติโครงสร้างผ้าถักเป็นโครงสร้างการเกี่ยวของห่วง จึงไม่หลุดลุ่ยง่ายสามารถนามาใช้ในการ
ประดิ ษ ฐ์ ที่ ใ ช้ ใ นวงการแพทย์ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย ผ้ า ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ ส ามารถแบ่ ง ออกได้เป็น
4 ประเภทตามการใช้งานเฉพาะดังนี้
1) วัสดุใช้ภายนอกร่างกาย
2) วัสดุฝังภายในร่างกาย
3) อุปกรณ์เสริมการทางานของอวัยวะ
4) ผลิตภัณฑ์สาหรับการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย
6.4.3.4 ผ้าถักสาหรับงานยานยนต์ (Mobiles Textiles)
ผ้าถักที่ใช้ในการขนส่ง และยานพาหนะมีมากมาย เช่น รถยนต์ รถไฟ เรือเดินสมุทร
เครื่องบิน รวมทั้งในยานอวกาศ โดยเฉลี่ยรถ 1 คัน จะมีสิ่งทอประกอบอยู่ประมาณ 50 ตารางหลา
ได้แก่ ผ้าถักด้ายยืนถูกใช้ภายในห้องโดยสาร เป็นส่วนประกอบของเบาะนั่ง ผ้ากรุรอบห้องโดยสาร
ทั้งด้านข้างและด้านบน พรมปูพื้น ผ้ารองพื้น ภายนอกห้องโดยสารจะมีวัสดุเชิงประกอบ ผ้าบุ ผ้ารอง
ยางล้อรถ ไส้กรอง สายพาน ท่อ ถุงลมนิรภัย วัสดุดูดซับเสียง และฉนวนกันความร้อน ส่วนใหญ่จะ
เป็นผ้าถักด้ายยืน
วัสดุสิ่งทอที่ใช้ภายในยานยนต์ต้องมีลักษณะ และคุณสมบัติพิเศษหลายประการ
เช่ น ผ้ า ถั ก ที่ หุ้ ม เบาะรถยนต์ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข องความคงทนต่ อ การเสี ย ดสี และเบาะส่ ว นใหญ่
ไม่สามารถถอดออกมาทาความสะอาดได้ จึง ต้องมีความคงทนเพื่อที่จะอยู่กับตัวรถไปตลอดอายุ
การใช้งาน ทนแสงแดด และความชื้นที่เปลี่ยนแปลง เอื้อต่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น การไม่ติดไฟ
ป้องกันไปโดยการทาให้ติดไฟช้าลง มีน้าหนักเบา เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีความจาเป็น
สาหรับการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
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รูปที่ 6.2 ผ้าถักที่ใช้สาหรับงานยานยนต์
6.4.3.5 ผ้าที่ใช้ในการกีฬา (Sposts Textiles)
ผ้าถักที่ใช้ในด้านการกีฬา และนันทนาการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) เครื่องแต่งกายหรือชุดกีฬา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการสวมใส่เล่นกีฬา เช่น
เสื้อ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า และรองเท้า
2) อุปกรณ์เครื่องกีฬา และส่วนประกอบ เช่น โครงจักรยาน ไม้ตีกอล์ฟ ไม้เทนนิส
สกี กระดานโต้คลื่น
3) อุปกรณ์ที่ใช้ในส่วนของนันทนาการ และงานอดิเรก เช่น เต็นท์ ถุง นอน เก้าอี้
และเตียงผ้าใบ
ชนิดของเส้นใยที่น ามาท าผลิ ตภั ณฑ์ เหล่ านี้มี ห ลายประเภท เช่น พอลิเอสเตอร์
พอลิโพรพิลิน ไนลอน คาร์บอน ใยแก้ว ใยโลหะ ใยธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งาน
ในแต่ละประเภท (อุไรวรรณ ภารดี, 2555)

รูปที่ 6.3 ผ้าถักที่ใช้สาหรับการกีฬา
ที่มา : (Ayodhya Kavitha, 2555) [Online]
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6.5 ผ้าไม่ถักทอ
การผลิตผ้าไม่ทอ คือ การนาเส้นใยทางสิ่งทอทั้งที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์
มาผลิตเป็นผืนผ้าโดยไม่ใช้วิธีถักทอ แต่เป็นการนาเส้นใยมาทับให้มีความหนาตามจานวนชั้นที่ต้องการ
ซึ่ง การนาเส้นใยมาทับให้เป็นผืนผ้าตามที่ต้องการนั้นสามารถทาได้หลายวิธี จากนั้นจึงนามายึดให้
เส้นใยติดกันจนกลายเป็นผืนผ้าที่แข็งแรงถาวร วิธีการยึดติดเส้นใยก็มีหลายวิธีตามแต่การนาผืนผ้า
ไปใช้งาน
6.5.1 การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยไหม
กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยไหม คือ การนาเส้นใยไหมที่ได้จากหนอนไหม มาทาการ
ผลิตเป็นผ้าไม่ทอ ซึ่งสามารถทาการผลิตได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ การผลิตผ้าไม่ทอทางธรรมชาติ และการ
ผลิตทางเชิงกล
6.5.1.1 การผลิตผ้าไม่ทอโดยวิธีทางธรรมชาติ
การผลิ ต ผ้ า ไม่ ท อจากเส้ น ใยไหมโดยวิ ธี ท างธรรมชาติ คื อ การน าเส้ น ใยไหม
ที่หนอนไหมพ่นออกมาจากปากแล้วบังคับให้หนอนไหมทาเป็นแผ่นเส้นใยเอง โดยอาศัยการควบคุม
ของคนในการผลิตเป็นผ้าไม่ทอ การยึดติดของเส้นใยที่หนอนไหมพ่นออกมาจะยึดติดกันเอง ซึ่งจะ
อาศัยกาวที่หุ้มอยู่ภายนอกของเส้นใยที่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง เรียกว่า เซริซิน (Sericin) เมื่อเส้นใย
ที่หนอนไหมพ่นออกมาเกิดการซ้อนทับกัน เซริซิน ที่อยู่ภายนอกจะทาให้เส้นใยเกาะติดกันกลายเป็น
แผ่นเส้นใย หรือผ้าไม่ทอ ซึ่งจะคล้ายกับการผลิตผ้ าไม่ทอแบบ Spun Laid หรือ Spun Bonded
ส่วนขนาดและความหนาของผ้าไม่ทอจะทาการควบคุมโดยคน โดยการกาหนดจานวนของหนอนไหม
ที่วางบนอุปกรณ์ต่อขนาดของพื้นที่ตามต้องการ
6.5.1.2 การผลิตผ้าไม่ทอโดยวิธีทางเชิงกล
การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยไหมโดยวิธีเชิงกล คือ การนาเศษรังไหมที่เหลือจากการ
สาวไหมแล้วมาทาการตีเป็นเส้นใยใหม่ หลังจากนั้นจึงนามาทาเป็นแผ่นเส้นใยแล้วทาการติดยึดโดยใช้
เครื่องจักร ซึ่งวิธีที่ใช้คือการใช้เข็มเจาะ เพื่อทาให้เส้นใยเกาะยึดติดกันและเพิ่มความแข็งแรง
6.5.2 การจาแนกประโยชน์ของผ้าไม่ทอ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอมีความหลากหลายในรูปแบบของผลิตภั ณฑ์ ดัง นั้นประโยชน์การ
ใช้ ง านจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการผลิ ต และการน าไปใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ทอ สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
6.5.2.1 การนาไปใช้ที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เช่น ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย
สาหรับสตรี แผ่นเช็ดเครื่องสาอางบนใบหน้า กางเกงสาหรับใส่ออกกาลังกาย ผ้านวมสาหรับรองคนไข้
ผ้าเย็น ผ้าปิดจมูก
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รูปที่ 6.4 ผ้าไม่ทอที่ใช้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย
ที่มา : (สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์, 2553) [Online]
6.5.2.2 การผลิ ต เป็ น เสื้ อ ผ้ า และรองเท้ า เช่ น ผ้ า ซั บ ในเสื้ อ ผ้ า เสื้ อ ผ้ า เด็ ก อ่ อ น
กางเกงในประเภทใช้แล้วทิ้ง ส่วนประกอบภายในรองท้า เสื้อผ้าที่ใช้ในทางทหาร ผ้าคลุมผมและ
รองเท้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รูปที่ 6.5 ผลิตภัณฑ์รองเท้าจากผ้าไม่ทอ
ที่มา : (aliexpress, 2559) [Online]
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6.5.2.3 การผลิตเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ผ้าถูพื้น ถุง กรองในเครื่องดูดฝุ่น ถุง ซักผ้า
ถุงชงชา ผ้ากรองพัดลม

รูปที่ 6.6 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน จากผ้าไม่ทอ
ที่มา : (aliexpress, 2559) [Online]
6.5.2.4 การผลิ ต เป็ น วั ส ดุ ต กแต่ ง บ้ า น เช่ น พรมปู พื้ น ห้ อ ง ผ้ า วอลเปเปอร์
ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูโต๊ะ โคมไฟ ผ้าทาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ปลอกหมอน หมอน ที่นอน และม่านต่างๆ

รูปที่ 6.7 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน จากผ้าไม่ทอ
ที่มา : (homedecorthai, 2559) [Online]
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6.5.2.5 การผลิตใช้ทางการแพทย์ เช่น ผ้าปิดหน้า ผ้าปิดจมูก ผ้าคลุมผม ผ้าพันแผล
เสื้อคลุมแพทย์ ผ้าที่ใช้ในการผ่าตัด พลาสเตอร์ต่างๆ ผ้ารองเครื่องมือแพทย์ ผ้าปูเตียง ผ้าห่อศพ

รูปที่ 6.8 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ จากผ้าไม่ทอ
ที่มา : (alibaba, 2559) [Online]
6.5.2.6 การผลิ ต ใช้ ใ นงานอุ ต สาหกรรม เช่ น วั ส ดุ ขั ด ต่ า งๆ วั ส ดุ หุ้ ม สายเคเบิ ล
แผ่นลาโพง ไส้กรองน้า สายพานลาเลียง แผ่นรองกันการเสียดสี ส่วนประกอบในหนังเทียม

รูปที่ 6.9 ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม จากผ้าไม่ทอ
ที่มา : (alibaba, 2559) [Online]
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6.5.2.7 การใช้ในงานเกษตรกรรม เช่น ห่อหุ้มผลผลิตทางการเกษตร วัสดุป้องกัน
แสงแดด วัสดุห่อเมล็ดพันธ์ ถุงเพาะชากล้าไม้ ปูรองร่องระบายน้า
6.5.2.8 การผลิตใช้ในรถยนต์ เช่น ผ้าบุป้องกันความร้อน ผ้าบุป้องกันเสียง ตัวแยก
ในหม้อแบตเตอรี่ ผ้ารองในกระโปรงรถยนต์ ถุงลมนิรภัย พรมรถยนต์ ผ้าคลุมรถ ผ้าคลุมเบาะ
6.5.2.9 การผลิตใช้ในงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ถุงใส่ของ วัสดุหุ้มปกหนังสือ ผลิตเป็น
กระดาษธนบัตร กระดาษชาระ ผ้าเต็นท์ รองเท้า (สุจิระ ขอจิตต์เมตต์, 2554)

รูปที่ 6.10 ผลิตภัณฑ์ใช้งานเบ็ดเตล็ด จากผ้าไม่ทอ
ที่มา : (non-woven-bags-manufacturer, 2559) [Online]
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6.6 สรุปท้ายบท
ผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากใช้นุ่งห่ม
เพื่อปกปิดอวัยวะแล้ว ยังใช้เพื่อบรรเทาความร้อนหนาว หรือปกป้องจากสัตว์ แมลง และแสงแดด
ยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงคติความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ ที่แสดงออกในรูปของลวดลาย สีสันการตัดเย็บ
และการสวมใส่ ผ้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสาพันธ์กับมนุษย์ตั้งแต่กาเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนที่ถ่ายทอด และพัฒนามาหลายชั่วอายุคน
ผ้า มีทั้งที่ทอจากเส้นใยของพืช และสัตว์ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และ
ในปัจจุบันมีผ้าที่ทอขึ้นจากใยสังเคราะห์ เช่น ไนล่อน โพลีเอสเตอร์
โครงสร้างผ้าพื้นฐานสามารถแบ่งตามลักษณะการผลิตผืนผ้า ได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่
6.6.1 ผ้าทอ (Weaves) เป็นโครงสร้างผ้าที่เกิดจาการขัดกันของเส้นด้ายยืนทางแนวตั้ง และ
เส้นด้ายพุ่งทางแนวนอน โดยขัดกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้าทอลายขัด ผ้าทอลายสอง ผ้าทอลายต่วน
6.6.2 ผ้าถัก (Knits) เป็นโครงสร้างผ้าที่เกิดจากการเกี่ยวต่อกันของห่วง มีทั้งโครงสร้างห่วง
ในแนวนอน เรียกว่า ผ้าถักด้ายพุ่ง และโครงสร้างห่วงในแนวตั้ง เรียกว่า ผ้าถักด้ายยืน
6.6.3 ผ้ า ไม่ ถั ก ทอ (Non-woven Fabric) เป็ น โครงสร้ า งผ้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการขั ด กั น
หรื อ การเกี่ ย วกั นของเส้ น ด้ า ย แต่ ใ ช้ ก รรมวิ ธี การผลิ ต อื่ น เช่ น การอั ด การรี ด การใช้ ค วามร้อน
ผลิตจากเส้นใยไปสู่ผืนผ้าโดยไม่ผ่านกระบวนการปั่นจากเส้นใยเป็นเส้นด้าย
6.7 คาถามทบทวน
1. ผ้า แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร
3. ยกตัวอย่างผ้าทอของไทย 3 ชนิด พร้อมบอกถึงลักษณะเด่นของผ้าทอชนิดนั้นๆ
4. ผ้าถัก สามารถนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ยกตัวอย่าง 5 ผลิตภัณฑ์
5. ผ้าไม่ถักทอมีกระบวนการผลิตอย่างไร
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 7
ปูน
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
7.1 ความหมายและประเภทของปูน
7.2 ปูนซีเมนต์
7.3 ปูนปลาสเตอร์
7.4 ปูนตา
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถจาแนกประเภทของปูนได้ถูกต้อง
2. อธิบายคุณสมบัติของปูนแต่ละชนิดได้ถูกต้อง
3. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของปูนเพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้
4. สามารถนาปูนมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 7 ปูน
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างปูน ให้ผู้เรียนสัง เกต แล้วตั้ง คาถามเพื่อบรรยายเข้าสู้เนื้อหาเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับผ้า โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของปูน ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้วยคาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากปูน
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างปูนประเภทต่างๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
ปูน
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาปูนมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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บทที่ 7
ปูน
_______________________________________________________
ปูน ได้ถูกนามาใช้ ตั้ง แต่ ยุ คของการเริ่ มมี อารยะธรรม โดยนามาใช้เ พื่อ สิ่ง ก่ อ สร้ างต่ า งๆ
ปูนเป็นวัสดุเชื่อมประสานที่ได้มาจากเม็ดละเอียดของหินปูน เปลือกหอย หรือแร่ธาตุอื่น ที่มีลักษณะ
เป็นผง หรือฝุ่น เมื่อถูกน้าจะมีลักษณะหนืด เหนียว สามารถปั้นได้ เมื่อแห้งจะแข็งตัวจับเป็นก้อนแข็ง
อาจมีการเติมส่วนผสมอื่นๆ ลงไป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติตามต้องการ ปูนเมื่อผสมกับวัสดุตามสัด ส่ วน
ที่พอเหมาะ เมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความแข็ง แรง และความทนทานคล้ายหิน จึงนิยมนาไปใช้กันมาก
กับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ หรือเมื่อผสมกับทรายและปูนขาว ก็จะกลายเป็นปูนก่อ หรือปูนฉาบ
ที่ใช้กับงานก่ออิฐ เป็นต้น
7.1 ความหมายและประเภทของปูน
ปูน ตามความหมายในพจนาจุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง หินปูน หรือเปลือกหอย
เมื่อถูกเผาจนสลายตัว ปูนเป็นวัสดุประเภทหนึ่ง ที่มนุษย์รู้จักนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันตั้งแต่
โบราณจนถึงปัจจุ บัน แรกๆ นามาใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อ าศั ย ในสภาพที่แข็ง แรง
ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ต่อมาเมื่อเห็นคุณประโยชน์ของปูนมากขึ้น ได้นาปูนมาใช้เป็นวัสดุ
ตกแต่งอาคาร เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านจิตใจมากขึ้น
อย่างไรก็ดี เมื่อพูดถึงปูน อาจเกิดความเข้าใจ หรือเห็นภาพปูนได้หลายรูปแบบ เพราะปูน
ที่เราเรียกกันในประเทศไทยมีมาก เรียกได้หลายอย่างด้วยกัน เรียกตามลักษณะของสี เช่น ปูนขาว
ปูนแดง เรียกตามที่มา เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนยิปซัม ปูนคอนกรีต ปูนซีเมนต์ หรือเรียกสิ่งที่เกี่ยวกับ
ปูนโดยมีคาว่าปูน เช่น น้าปูนใส หินปูน ปูนน้าลาย บ่อน้าปูน หรือเรียกตามกิริยา เช่น ปูนก่อ ปูนฉาบ
ปูนตา ปูนปั้น ปูนหล่อ เป็นต้น (นพวัฒน์ สมพื้น, 2540)
7.2 ปูนซีเมนต์
ปู น ซี เ มนต์ ตามความหมายในพจนาจุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน หมายถึ ง วั ส ดุ ใ น
งานก่อสร้างชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกั บน้าแล้ว ทิ้ง ไว้ จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
เป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบทางเคมีสาคัญ คือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียม
อลูมิเนต และแคลเซียมอลุมิโนเฟอร์ไรต์ เพื่อทาคอนกรีต ปูนฉาบ หรือปูนก่อ
ปูนซีเมนต์ เป็นปูนที่นามาใช้กันมากในงานก่อสร้าง โยใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานในการ
ก่อก้อนหิน หรือก้อนอิฐ ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ ปูนซีเมนต์มีลักษณะเป็นผง ผสมกับ
น้าพอให้เหลวข้น มีความอ่อนนุ่ม และจะค่อยๆ แข็งตัวตามระยะเวลาที่กาหนด มีคุณสมบัติด้านความ
แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีมาก
ในปัจจุบัน นอกจากจะนาปูนซีเมนต์มาใช้ในการก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถนา
ปูนซีเมนต์มาใช้ในการสร้างงานศิลปะ เช่น ปั้นเป็นประติมากรรม เป็นลวดลาย เพื่อประดับตกแต่ง
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อาคาร ซึ่งการสร้างงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้ โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ สร้างด้วยวิธีหล่อจากแม่พิมพ์
และการปั้นโดยตรง
ปูนซีเมนต์ ได้ถูกนามาใช้ตั้งแต่ยุคของการเริ่มมีอารยะธรรม สิ่ง ก่อสร้างต่างๆ ที่สร้างโดย
ชาวโรมันในสมัยนั้น เช่น ถนน ร่องน้า สะพาน และอื่นๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถดารง
สภาพอยู่ได้อย่างดีเลิศจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการใช้วัสดุชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายใน
สมัยนั้นก็ตาม แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของวัสดุชนิดนี้ จึงไม่มีหลักฐานซึ่งแสดงถึง
ความก้าวหน้าในการผลิตปูนซีเมนต์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
7.2.1 กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์
กรรมวิธรการผลิตปูนซีเมนต์ จาแนกออกตามลักษณะของวัตถุดิบที่นามาใช้ไ ด้เป็น 3 วิธี
ด้วยกัน ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก กรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง และกรรมวิธีการผลิตแบบหมาด
7.2.1.1 กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (wet process) วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ ดินสอพอง
หรือดินปูนขาว และดินเหนียวบด นามาผสมกันให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะตามความต้องการ โดยเติมน้า
ลงไปช่วยผสม แล้วนาไปบดให้ละเอียดก่อนที่จะนาเข้าไปในหม้อเผา
7.2.1.2 กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต แบบแห้ ง (dry process) วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่
หินปูน หินดาน และแร่เหล็ก หรือศิลาแลง นามาผสมกันในสภาพแห้ง ให้ได้สัดส่วนที่ต้องการ แล้วบด
ให้ละเอียดก่อนที่จะนาเข้าในหม้อเผา
7.2.1.3 กรรมวิธรการผลิตแบบหมาด (semi-dry process) จะคล้ายกับกรรมวิ ธี
การผลิตแบบแห้ง แต่จะใช้วัตถุดิบที่บดแล้วซึ่ง มีส่วนผสมที่ถูกต้องมาปั้นเป็นเม็ดด้วยน้าก่อนที่จะ
นาเข้าไปในหม้อเผา
เมื่อส่วนผสมของวัตถุดิบบดได้ที่แล้วจะถูกป้อนเข้าสู่หม้อเผา ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นหม้อเผา
แบบหมุน อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาประมาณ 2,700 องศาฟาเรนไฮต์ (1,482 องศาเซลเซียส) เมื่อเผา
สุกดีจนกระทั้งส่วนผสมดังกล่าวรวมตัวกันเป็นปูนเม็ด จากนั้นทาให้ปูนเม็ดเย็นตัวลง จนเหลืออุณหภูมิ
ประมาณ 150 องศาฟาเรนไฮต์ (65.5 องศาเซลเซียส) แล้วจึงนาไปบดให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ในขณะ
การบดจะมีการเติม ยิปซัม ลงไปเล็กน้อย ประมาณ 3 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ เพื่อชะลอการแข็งตัว ของ
ปูนซีเมนต์ ซึ่งจะทาให้สะดวกต่อการนาไปใช้งานต่อไป ผงปูนนั้นส่วนใหญ่จะสามารถร่อนผ่านตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 200 ปูนซีเมนต์เมื่อผสมกับน้าจะกลายเป็นซี เมนต์ เพสต์ ซึ่ง จะก่อตัวและแข็ง ตั ว
ตามลาดับ สาหรับระยะเวลาในการก่อตัว แข็ง ตัว และการเกิดกาลัง นั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของ
ปูนซีเมนต์ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามสัดส่วน และชนิดของส่วนผสมที่ใช้ในปูนซีเมนต์นั้นๆ
สาหรับกรรมวิธีการผลิ ตปูนซี เมนต์ในประเทศไทย ปัจจุบันนิยมผลิตแบบแห้ ง ซึ่ง จั ด เป็ น
กรรมวิธีที่ทันสมัยที่สุด เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย
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รูปที่ 7.1 กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
ที่มา : (ement Manufacturing Process, 2552) [Online]
7.2.2 คุณสมบัติของปูนซีเมนต์
การผลิตปูนซีเมนต์ จะต้องผลิตให้มีคุณภาพสม่าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทต่างๆ ที่ผลิตขึ้ น
ในประเทศไทยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
7.2.2.1 ความละเอียด (fineness)
ความละเอียดของปูนซี เมนต์ จะมีผลต่ออัตราการเกิ ด ปฏิกิริย าทางเคมีระหว่ า ง
ปูนซีเมนต์กับน้า การก่อตัว การเกิดกาลัง และการคายความร้อน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับขนาด
ของพื้นผิวโดยรอบของเม็ดปูน ซึ่งตามปกติแล้วปูนซีเมนต์ที่มีน้าหนักเท่ากัน ปูนซีเมนต์ที่มีเม็ดปูน
ละเอียดกว่าจะมีพื้นที่ผิวมากกว่า ดังนั้นปูนซีเมนต์ที่ละเอียดจะสามารถทาปฏิกิริยากับน้าได้เร็วกว่า
ปูนซีเมนต์ที่หยาบกว่า นอกจากนั้นยังมีอัตราการก่อตัว และแข็งตัวได้เร็วกว่าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ปูนซีเมนต์มีความละเอียดมากเกินไปก็เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะง่ายต่อการทาปฏิกิริยากับความชื้น
ในอากาศ ทาให้จับตัวกันเป็นก้อนแข็ง จึงทาให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ต้องสูญเสียไป ดังนั้นการที่จะ
ผลิตปูนซีเมนต์ให้มีคุณภาพที่สม่าเสมอ จาเป็นต้องควบคุมความละเอียดของปูนซีเมนต์ให้อยู่ในเกณฑ์
ตามมาตรฐานกาหนด
7.2.2.2 ความอยู่ตัว (soundness)
ความอยู่ตัวเป็นคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่จะรักษาปริมาตรให้คงที่อยู่เสมอ แม้ว่า
ปูนซีเมนต์จะแข็งตัวแล้วก็ตาม ปูนซีเมนต์มีความอยู่ตัวน้อยหรือไม่จะเกิดจากการที่มี ยิปซัม หรือ
ปูนขาวอิสระ หรือ แมกนีเซีย ม อยู่ในปูนซีเมนต์มากเกินไป ปูนขาวหรือแมกนีเซีย มมีคุณสมบัติเมื่อ
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รวมตัวกับน้าจะกินเวลานานมาก ดังนั้น แม้ว่าปูนซีเมนต์จะแข็งตัวแล้วก็ตาม ปฏิกิริยาระหว่างน้ากับ
ปูนขาวหรือ แมกนีเซียมก็จะดาเนินต่อไป ทาให้เกิดการขยายตัวภายในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้เกิดการ
แตกร้ า วในที่ สุ ด การเกิ ด ปฏิกิ ริย าดั งกล่ าวข้า งต้ น จะใช้ เ วลานาน บางที อ าจใช้ เ วลาหลายเดือน
หลังคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
7.2.2.3 ระยะเวลาก่อตัว และแข็งตัว (time of setting and hardening)
ระยะเวลาก่ อ ตั วหมายถึ ง ระยะเวลาที่ ซี เ มนต์ เ พสต์ ใ ช้ ใ นการเปลี่ ย นสภาพจาก
ของเหลวเป็ น ของแข็ ง ซึ่ ง แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ระยะ ได้ แ ก่ ระยะเวลาเริ่ ม ก่ อ ตั ว และระยะเวลา
ก่อตัวเสร็จ ระยะเวลาก่อตัวนี้จัดเป็นสิ่งจาเป็นมากที่ผู้ใช้ปูนซีเมนต์จะต้องทราบ เพื่อกาหนดเวลา
การทางานให้แล้วเสร็จก่อนที่ซีเมนต์เพสต์ หรือคอนกรีตจะแข็งตัว ทั้งนี้เนื่องจากหลังคอนกรีตเริ่ม
ก่อตัวแล้วจะต้องไม่ถูกรบกวนอีก และจะต้องมีเวลาที่แข็งตัวต่อไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ การเทครั้ ง ต่ อ ไป ระยะเวลาก่ อ ตั ว ก็ ไ ม่ ค วรจะเร็ ว เกิ นไปจนท าคอนกรี ตไม่ทัน
โดยทั่วไปในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา การก่อตัวจะเริ่มขึ้นหลังจากผสมกับน้าแล้ว 2 ถึง 4 ชั่วโมง
สาหรับระยะเวลาก่อตัวเสร็จไม่ควรเกินกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัว และเกิดกาลังได้เร็ว
ที่สุด จะได้ถอดแบบได้เร็ว และสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดจากน้าแข็งตัว เช่น กรณี
หล่อคอนกรีตในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็ง เป็นต้น
องค์ประกอบสาคัญที่มีผลต่อระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ หรือคอนกรีต ได้แก่
ความละเอียดของเม็ดปูน และส่วนผสมที่ผสมอยู่ ในปูนซีเมนต์ อาทิ ยิปซัม กล่าวคือ ปูนซีเมนต์
ที่เม็ดปูนละเอียดจะก่อตัวได้เร็วกว่า และปูนซีเมนต์ที่มียิปซัมผสมอยู่มาก ระยะเวลาก่อตัวจะมากกว่า
ปูนซีเมนต์ที่มียิปซัมผสมอยู่น้อย นอกจากนั้นอุณหภูมิขณะหล่อคอนกรีต และปริมาณน้าที่ใช้ผสม
คอนกรีตก็มีบทบาทต่อระยะเวลาก่อตัวด้วยเช่นกัน การหล่อคอนกรีตขณะอุณหภูมิสูง จะทาให้ก่อตัว
ได้เร็วกว่าปกติ เนื่องจากอุณหภูมิจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่า งปูนซีเมนต์กับน้า หรือ
คอนกรีตผสมเปียกจะก่อตัวได้ช้ากว่า คอนกรีตที่ผสมแห้ง เป็นต้น
7.2.2.4 กาลัง (strength)
การทดสอบกาลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยทั่วไปจาแนกออกได้เป็น 2 แบบ
ได้แก่ การทดสอบกาลังต้านแรงอัด และการทดสอบกาลังต้านแรงดึง แต่บางแห่งกาหนดให้ทดสอบ
เฉพาะกาลังต้านแรงอัดเท่านั้น สาหรับการทดสอบกาลังสามารถที่จะกระทาได้โดยนาปูนซีเมนต์ที่จะ
ใช้ผสมเข้ากับทรายมาตรฐาน และน้าในสักส่วนที่กาหนดเทลงแบบมาตรฐาน แล้วบ่มตามมาตรฐานที่
กาหนดด้วยเช่นกัน เมื่อครบ 1 วัน 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน แล้วนาไปอัด หรือดึงด้วยเครื่องทดสอบ
ด้วยการเพิ่มแรงขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งถึงแรงสูงสุดที่แท่งคอนกรีตตัวอย่างนั้นจะทนได้ การทดสอบ
จะต้องกระทาหลายๆ ตัวอย่าง แล้วหาค่าเฉลี่ย ค่าที่ได้จะต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด
7.2.2.5 ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างปูนซีเมนต์กับน้า (heat of
hydration) ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้นับว่ามีความสาคัญต่อการหล่อคอนกรีตอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ และหนามากๆ เช่น เขื่อนกั้นน้า เพราะการนาความร้อนออกจากคอนกรีต
จะทาได้ยาก เนื่องจากคอนกรีตที่หล่อมีความหนามาก ทาให้ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาดัง กล่าว
ถ่ายเทออกได้ช้าจึงทาให้เนื้อคอนกรีตมีอุณหภูมิสูง และเกิดการขยายตัวขณะที่คอนกรีตกาลังแข็งตัว
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ดังนั้น เมื่อกระทบกับความเย็นที่อยู่โดยรอบก็จะเกิดการหดตัวอย่างทันทีทันใด ทาให้เกิดการแตกร้าว
และเสียกาลังไปในที่สุด
7.2.2.6 การก่อตัวผิดปกติ (false set)
การก่อตัวผิดปกติของปูนซีเมนต์ หมายความว่า เมื่อปูนซีเมนต์ผสมกับน้า
เป็น
ปูนซีเมนต์เพสต์ และได้ความข้นเหลวตามมาตรฐานแล้ว จะแข็งตัวเร็วกว่าปกติโดยไม่เกิด ความ
ร้อนมาก การก่อตัวแบบนี้จะไม่ทาให้คุณภาพของคอนกรีตเสียไป แต่ถ้าหากการก่อตัวแบบนี้เป็นมาก
ก็จะทาให้ต้องใช้น้าในการผสมคอนกรีตมากขึ้น จึงจะสามารถทาให้ความข้นเหลวเท่าเดิมได้ ซึ่งการใช้
น้ามากขึ้น ก็จะทาให้กาลังของคอนกรีตต่าลง และจะมีการหดตัวเมื่อแห้ง เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้
คอนกรีตเกิดการแตกร้าว
สาเหตุ ข องการก่ อ ตั ว ผิ ด ปกติ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลมาจากการบดเม็ ด ปู น ในขณะที่
อุณหภูมิสูง หรือเก็บปูนซีเมนต์ไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงๆ การแก้ไขสามารถที่จะกระทาได้โดยการใช้สาร
หน่วงการก่อตัว หรือการทาให้ส่วนผสมเกิดความเหลวลื่น ด้วยการดาเนินการผสมต่อไป
7.2.3 ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ จ าแนกออกตามาตรฐานของสมาคมทดสอบวั ส ดุ อ เมริ กั น
เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่
7.2.3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รหัส ซี-150 (C-150 portland cement) ปูนซีเมนต์
ประเภทนี้ เป็นปูนซีเมนต์ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมากที่ สุดในปัจจุบัน จาแนกออกได้เป็น 5 ประเภท
ย่อยๆ คือ
1) ประเภทหนึ่ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ปูนประเภทนี้จัดเป็นปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์มาตรฐาน เหมาะสาหรับงานก่อสร้างทั่วๆ ไป ที่ไ ม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือ
ไปกว่าธรรมดา ส่วนใหญ่จะถูกนาไปใช้กับงานคอนกรี ตเสริมเหล็ก เช่น งานก่อสร้างคานคอนกรีต
ทางเท้า ถนน อาคาร สะพาน ถังน้า บ่อน้า ท่อระบายน้า และอื่นๆ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ไม่เหมาะกับ
งานที่ ต้ อ งสั ม ผั ส กั บ ซั ล เฟตจากดิ น และน้ า หรื อ ใช้ ใ นที่ ซึ่ ง ความร้ อ นอั น เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่างปูนซีเมนต์กับน้าจะไม่เป็นสาเหตุที่ทาให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงขีดอันตราย ปูนซีเมนต์ประเภท
นี้ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราอินทรีเพชร ตราพญานาคเศียรเดียวสีเขียว
ตราที พี ไ อ (สี แ ดง) และตราภู เ ขา ส่ ว นปู น ซี เ มนต์ ป ระเภทนี้ ที่ สั่ ง เข้ า มาจากต่ า งประเทศ ได้ แ ก่
ปูนซีเมนต์ตราดอกจิก
2) ประเภทสอง ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ดั ด แปลง ปู น ซี เ มนต์ ป ระเภทนี้ จั ด เป็ น
ปูนซีเมนต์ประเภทดัดแปลง เพื่อให้มีความต้านทานต่อซัลเฟตได้ปานกลาง ความร้อนที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้าจะต่ากว่าและเพิ่มได้ช้ากว่าประเภทแรก จึงสามารถช่วยลดอุณหภูมิ
ของคอนกรีตในอากาศร้อนได้เป็นอย่างดี ปูนซีเมนต์ประเภทนี้เหมาะกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น
ตอม่อขนาดใหญ่ สะพานเทียบเรือ เขื่อน หรือกาแพงกันดินในบริเวณที่โดนน้าเค็มเป็นครั้ง คราว
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่เคยผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเ มนต์ตราพญานาคเจ็ดเศียร ปัจจุบัน
หันมาใช้ปูนซีเมนต์ประเภทห้าแทน
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3) ประเภทสาม ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ เ กิ ด แรงสู ง เร็ ว ปู น ประเภทนี้ เ นื้ อ ปู น
จะบดละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา เป็นผลให้แข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าแบบธรรมดา แต่จะต้อง
บ่มให้ดี โดยปกติสามารถรับแรงได้เมื่อคอนกรีตมีอายุเพียง 1 ถึง 3 วัน จึงนิยมนาไปใช้กับงานเร่งด่วน
ที่ต้องทาแข่งกับเวลา หรือในกรณีที่ต้องการถอดแบบ หรือรื้อแบบเร็วกว่าปกติ นอกจากนั้นยังนิ ยม
นาไปใช้กับงานที่จาเป็นต้องทาในช่วงอากาศหนาวเย็น เนื่องจากคอนกรีตจะแข็งตัวก่อนที่น้าซึ่ง ใช้
ผสมจะแข็ง ตัว เสี ยก่ อน ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ที่ ผ ลิ ตขึ้น ในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้ า ง
รับกาลังอัดเร็ว ตราอินทรีดา ตราพญานาคเศียรเดียวสีแดง และตราทีพีไอ (สีดา)
4) ประเภทสี่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่า ปูนประเภทนี้เหมาะกับงาน
ซึ่งต้องการควบคุมทั้งปริมาณ และอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด การเกิดกาลังของคอนกรีตที่มี
ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ จึงนิยมนาไปใช้กับงานคอนกรีตหลาซึ่ งเป็นงาน
ขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้า ซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นในคอนกรีต ถ้ามากเกินไปจะเป็นอันตรายใหญ่หลวง
กั บ ตั ว เขื่ อ น เนื่ อ งจากจะท าให้ เ กิ ด การแตกหรื อ ร้า วได้ ปู น ซี เ มนต์ ป ระเภทนี้ยั ง ไม่ มี ก ารผลิตขึ้น
ในประเทศไทย แต่มรการดัดแปลงโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ธรรมดาผสมกับวัสดุผสมเพิ่มจาพวก
เถ้าเชื้อเพลิงบด และตะกรันเตาถลุงบดแทน
5) ประเภทห้า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต้ านซั ลเฟตสูง ปูนประเภทนี้มีคุ ณ สมบั ติ
ในการต้านทานต่อซัลเฟตได้สูง จึงเหมาะที่จะใช้กับงานก่อสร้างในบริเวณที่มีการกระทาของซัลเฟต
อย่างรุนแรง เช่น ในบริเวณดิน หรือน้าที่มีความเป็นด่างสูง ระยะเวลาในการแข็งตัวจะช้ากว่าประเภท
อื่นๆ จึงนิยมนาไปใช้กับงานก่อสร้างโครงสร้าง และอาคารที่อยู่ชายทะเล หรืออยู่ในทะเล ปูนซีเมนต์
ประเภทนี้ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในประเทศไทย ได้ แ ก่ ปู น ซี เ มนต์ ต ราช้ า งทนซั ล เฟตสู ง ตราอิ น ทรี ฟ้ า
ตราปลาฉลาม และตราทีพีไอ (สีฟ้า)
7.2.3.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กักอากาศ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้ ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวั ส ดุ
อเมริกัน รหัส ซี-175 เป็นปูนซีเมนต์ในประเภท IA IIA และ IIIA ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะมีคุณสมบัติ
หลั ก เหมื อ นกั บ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภท I II และ III รหั ส ซี -150 ตามล าดั บ ปู น ซี เ มนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้จะเติมวัสดุที่มีคุณสมบัติการกักอากาศปริมาณเล็กน้อย และบดร่วมกับปูนเม็ด
ในระหว่างการผลิต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นี้ เหมาะกับงานคอนกรีตในบริเวณที่มีอากาศหนาวจัด
หรือมีหิมะ และมีผลต่อการใช้ประโยชน์จากเกลือในการขจัดหิมะ และน้าแข็ง คอนกรีตที่ทาจาก
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะมีฟองอากาศขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากกันอย่างสมบูรณ์ กระจายกันอยู่
อย่างสม่าเสมอทั่วทั้งคอนกรีตประมาณ 2 ถึง 8%
7.2.3.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เตาถลุง
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้ ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวั ส ดุ
อเมริกัน รหัส ซี-205 จาแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภท IS อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เตาถลุง และประเภท ISA ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เตาถลุง กักอากาศ ปูนซี เมนต์ประเภทนี้ ตะกรัน
เตาถลุงที่ได้รับการคัดเลือกคุณภาพจะถูกบดร่วมกับปูนเม็ดในระหว่างการผลิต ปูนซีเมนต์ประเภทนี้
เหมาะสาหรับงานคอนกรีตที่ต้องการน้าหนัก และปริมาณมากกว่าความแข็งแรง
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7.2.3.4 ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป อซโซลาน ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทนี้
ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน รหัส ซี-340 จาแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
ประเภท IP อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน และประเภท IPA ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซ
โซลานกักอากาศ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ไ ด้จากการเอา ปอซโซลาน ซึ่งเป็นเถ้าภูเขาไฟที่เ กิดขึ้น ตาม
ธรรมชาติ หรื อ ที่ ท าเที ย มขึ้ น บดผสมกั บ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ธ รรมดา ส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก ใช้ กั บ
งานโครงสร้างใต้น้า ทั้งในน้าจืดและน้าเค็ม เช่น สะพาน เขื่อน ท่าเทียบเรนือ เนื่องจากสามารถทนต่อ
การกัดกร่อนของคลอไรด์และซัลเฟตได้ดีพอสมควร ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่ผลิตในประเทศไทย ได้แก่
ปูนซีเมนต์ตราช้างทนน้าเค็ม ดินเค็ม ตราอินทรีเขียว และตราอินทรีสมุทร
นอกจากปู นซี เมนต์ ป ระเภทต่ า งๆ ดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้า งต้ น ยั ง มี ปู น ซีเมนต์อีก
หลายประเภทซึ่งถูกนามาใช้กับงานพิเศษต่างๆ แต่ละประเภทก็มีส่วนผสมตลอดจนวัสดุที่นามาใช้
ในการผลิตปูนซีเมนต์แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น
1) ปูนซีเมนต์ผสม
ปูนซีเมนต์ผสม หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปูนซีเมนต์ซิลิกา ได้จากการนาเอาทราย
หรือหินปูนบดละเอียด ผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบธรรมดา ในอัตราประมาณ 25 ถึง 30%
เพื่อให้มีปริมาณมากขึ้น และราคาถูกลง ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีคุณภาพค่อนข้างต่า จึงเหมาะกับงาน
ที่ไม่สาคัญ และงานที่ไม่ต้องรับแรงมากนัก เช่น งานคอนกรีตเทพื้นบนดินถมอัด ซึ่งมิได้มีการถ่ายเท
น้าหนักจากพื้นไปสู่โครงสร้างส่ว นอื่นๆ กระเบื้องมุงหลังคา โอ่ง ท่อระบายน้า หรือถังส้วม เป็นต้น
และเนื่องจากมีคุณสมบัติแข็งตัวช้า และไม่ยืดหดตัวมากนัก จึงนิยมนาไปใช่กับงานปูนก่อ ปูนฉาบ
และปู น ตกแต่ ง ทั่ ว ไป เนื่ อ งจากช่ ว ยลดการแตกร้ า วของผิ ว ลงได้ ปู น ซี เ มนต์ ป ระเภทนี้ที่ ผ ลิตขึ้น
ในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตราเสือพลัส ตราอินทรีแดง ตราอินทรีทอง ตรางูเห่ า
ตราทีพีไอ (สีเขียว) ตราทีพีไอ (M198) ตราทีพีไอ (M199) และตราดอกบัว
2) ปูนซีเมนต์บ่อน้ามัน
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกชนิดหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ตรงที่ก่อตัวช้ามากในที่อุณหภูมิสูงๆ เช่น ตามบ่อลึกๆ นอกจากนั้นยังสมารถทน
ต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟตได้ดี สามารถใช้งานได้ภายใต้ความกดดันสูง ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่ผลิตขึ้น
ในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้างขุดเจาะน้ามัน
3) ปูนซีเมนต์ขาว
ปู น ซี เ มนต์ ป ระเภทนี้ เป็ น ปู น ซี เ มนต์ ที่ นิ ย มใช้ กั บ งานตกแต่ ง และงาน
ทางสถาปัตยกรรมที่ต้องการความสวยงาม ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่ผลิ ตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่
ปูนซีเมนต์ตรากิเลน ตราช้างเผือก และตราเสือขาว
4) ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ
ปัจจุบันมีการผลิตปูนซีเมนต์ผสมเสร็จออกจาหน่าย เพื่องานก่อ ฉาบ เทปรับพื้น
เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับมวลรวมในสัดส่วนที่เหมาะสมตารมวัตถุประสงค์ของการใช้ง าน
แต่ละประเภท ปูนซีเมนต์ประเภทนี้สามารถน ามาผสมน้าตามสั ด ส่วนที่ก าหนดจากบริษั ท ผู้ ผ ลิ ต
ก็สามารถนาไปใช้งานได้เลย จึงทาให้สะดวกต่อการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานซ่อมที่มีปริมาณ
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ที่มาก และยังทาให้เกิดความประหยัดอีกด้วย ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่
ปูนซีเมนต์ตราเสือคู่ชนิดต่างๆ ตราทีพีไอชนิดต่างๆ ตราม้า ตราหมี และตราแรด เป็นต้น
7.2.4 การเก็บรักษาปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ในสถานที่ซึ่งสามารถป้องกันความชื้น และน้าได้
เพราะถ้าเก็บไว้ไม่ดีก็จะทาให้ปูนซีเมนต์เสียเร็ว การเก็บปูนซีเมนต์ไว้ในยุ้งหรือในถังเก็บ จะต้องมีการ
ตรวจสอบเป็นอย่างดี อย่าให้ถูกให้ถูกความชื้นหรือน้าได้ ส่วนปูนซีเมนต์ที่บรรจุถุง นอกจากจะเก็บไว้
ในโรงเรือนหรืออาคารที่มิดชิดแล้ว ควรจะวางให้ชิดกันให้มากที่สุดเพื่อมิให้อากาศผ่านได้ พื้นควรเป็น
พื้นยกระดับท่าสูงจากพื้นดินเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ปูนซีเมนต์ดูดความชื้นจากพื้น ดิน
อันจะทาให้ปูนซีเมนต์เสียเร็วขึ้น
การกองควรกองเป็นชั้นๆ ตามยาวและขวางสลับกันอย่างมีระเบียบ การกองแต่ละชั้นไม่ควร
เกินกว่า 7 ถุง และอย่ากองให้สูงมากเกินไป เพราะจะไม่สะดวกต่อการนาไปใช้งาน ทั้งยังทาให้กองล้ม
ง่าย อย่าวางหรือกองชิดผนัง เพราะอาจจะทาให้ปูนซีเมนต์ดูดเอาความชื้นจากข้างนอกเข้ามาได้
ในการน าไปใช้ ค วรเลื อ กใช้ ถุ งที่ เ ก็บ ไว้ ก่อ นเสมอ ไม่ ค วรเก็บ ปู นซี เมนต์ ไ ว้น านเกินกว่า 3 เดื อ น
หากเป็นหน้าฝนไม่ควรนานเกิน 1 เดือน ถ้าปูนซีเมนต์จับตัวเป็นก้อนก่อนนาไปใช้งานควรบี้ให้เ ป็น
ผงก่อน ห้ามนาปูนซีเมนต์ที่จับตัวเป็นก้อนไปใช้กับงานสาคัญๆ (ประณต กุลสูตร, 2554)
7.2.5 ข้อเด่นและข้อด้อยของปูนซีเมนต์
7.2.5.1 ข้อเด่นของปูนซีเมนต์
1) สะดวกต่อการสร้าง เพราะนามาหล่อจากแม่พิมพ์ไ ด้ง่าย การปั้นโดยตรงก็ไม่
ยุ่งยาก
2) มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อแดดฝนได้ดี
3) เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง
7.2.5.2 ข้อด้อยของปูนซีเมนต์
1) ความแข็งแกร่งอาจเป็นอุปสรรคในการแก้ไขงานที่ผิดพลาด
2) ค่อนข้างแห้งช้า ทาให้เสียเวลาในการดาเนินการในขั้นต่อไป
3) สีของเนื้อปูฯกระดากระด่าง ไม่สวยงาม
4) ไม่เหมาะกับงานที่บอบบาง เพราะมีน้าหนักมาก
5) ใส่รายละเอียดของงานได้ไม่ดีนัก
ปัจจุบัน มีช่างปั้นปูนทางภาคเหนือ นิยมนาปูนซีเมนต์ที่ผลิ ต ขึ้นมาเพื่อ ใช้ปั้นโดยเฉพาะ
ผสมรวมกับวัสดุอื่น เช่น น้าอ้อย หรือน้ายาผสมปูนบางชนิด คลุกเคล้าจนเกิดความเหนียวแล้วจึง
นามาปั้นสดเป็นลวดลายสวยงามได้เช่นกัน (พิจิตร นิ่มงาม, 2550)
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7.3 ปูนปลาสเตอร์
ปู น ปลาสเตอร์ หรื อ ปู น ยิ ป ซั ม ตามความหมายในพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
หมายถึง แคลเซียมซัลเฟต ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายปูนขาว ได้จากการเผายิปซัมให้ความร้อนถึง
120 ถึง 130 องศาเซลเซียส เมื่อนาไปผสมกับน้าแล้วทิ้งไว้จะแข็งตัวได้เร็วมาก ใช้ประโยชน์ในการ
นาไปทาแม่พิมพ์ รูปปั้น เป็นต้น หรือ พอกอวัยวะไม่ให้เคลื่อนไหวในการรักษากระดูกหัก
ปูนปลาสเตอร์หรือปูนยิปซัม เป็นปูนชนิดเดียวกัน ในสภาพทางเคมีแล้วเป็นตัวเดีย วกั น
เป็ น ปู น ที่ สั ง เคราะห์ ม าจากหิ น ยิ ป ซั ม หรื อ เกลื อ จื ด ผ่ า นกระบวนการหลายขั้ น ตอนก่ อ นจะเผา
ด้วยความร้อนที่ประมาณ 100 ถึง 130 องศาเซลเซียส เพื่อไล่น้าให้ระเหยออก แล้วนามาบด หรือ
ร่อนเป็นผงละเอียด จะได้ผงปูนปลาสเตอร์ หรือปูนยิปซัมตามต้องการ
หินยิปซัม เป็นหินที่ขุดได้ หรือหาได้จากแหล่งหินยิปซัมที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดิน โดยเชื่อกันว่า
บริเวณนั้นคงเป็นทะเลน้าเค็มมาก่อน ในประเทศไทยที่สารวจพบแหล่งหินยิปซัมมาก ได้แก่ บริเวณ
จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก
เกลือจืด เป็นส่วนที่ตกตะกอนด้านล่างของนาเกลือ มาล้างน้าให้สะอาด ผึ่งแห้ง จากนั้นนามา
ผ่ า นความร้ อ น โดยการอบคั่ ว ให้ น้ าระเหยไปจนเหลื อ ในปริ ม าณที่ ต้ อ งการ ก็ จ ะกลายเป็ น
ปูนปลาสเตอร์ หรือปูนยิปซัม
ปูนปลาสเตอร์เป็นวัสดุที่มีความสาคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะได้ถูกนามาใช้ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะได้อย่างหลากหลายวิธีการ เพราะปูนปลาสเตอร์มีคุณสมบัติที่สามารถก่อตัวได้เร็ว โดยเพียง
ใช้น้าสะอาดผสม ซึ่งเป็นการนามาใช้งานที่สะดวก แห้งเร็ว ทันเวลา อีกทั้งมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
แต่อย่างไรก็ตาม ปูนปลาสเตอร์นั้น มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศค่ อนข้ างต่ า จึง
ไม่เหมาะใช้ทางานประเภทถาวร มักนิยมทาเพียงรูปหล่อ ชั่ว คราว หรือทาแม่พิมพ์ หรือใช้สร้ า ง
งานศิลปะไว้ตกแต่งเพียงภายในอาคาร ตลอดจนเครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ
7.3.1 ชนิดของปูนปลาสเตอร์
ในประเทศไทยมีปูนปลาสเตอร์ที่ใช้กันอยู่ 3 ชนิด คือ
7.3.1.1 ปูนปลาสเตอร์ธรรมดา ทาจากแป้ง เกลือจืด ได้จากนาเกลือโยการนาเอา
แป้งเกลือจืดมาล้าง แล้วนาไปคั่วเผา จึงนามาบดเป็นปูนปลาสเตอร์ธรรมดา มีคุณสมบัติการก่อตัวช้า
แห้งเร็ว ไม่แข็งมาก
7.3.1.2 ปูนปลาสเตอร์ยิปซัม ทาจากแร่ยิปซัมล้วนๆ หรือแคลเซียมซัลเฟต นามาบด
ย่อย แล้วนาไปเผาคั่วบดอีกที จะได้เป็นปูนปลาสเตอร์ชนิดยิปซัม มีคุณสมบัติที่ก่อตัวได้เร็ว แห้งเร็ว
มีความแข็งกว่าปูนปลาสเตอร์ธรรมดา
7.3.1.3 ปูนปลาสเตอร์หิน ทาจากแร่ยิปซัมล้วนๆ เช่นเดียวกับการทาปูนปลาสเตอร์
ยิปซัม แต่ได้มีการผสมปูนซีเมนต์ขาว และสีฝุ่นผสมลงไปให้เป็นสีต่างๆ มีคุณสมบัติก่อตัวช้ามาก
แต่แห้งเร็ว และแข็งมาก และยังสามารถทนความร้อนได้ดี
7.3.2 การเก็บรักษาปูนปลาสเตอร์
ปูนปลาสเตอร์อาจเสื่อมคุณภาพได้เมื่อถูกน้า หรือความชื้นก่อนการใช้ง าน ตามธรรมดา
ตั ว ปู น ปลาสเตอร์ เ องจะมี คุ ณ สมบั ติ ก ารดู ด ความชื้ น ได้ ดี อ ยู่ แ ล้ ว จึ ง ไม่ ค วรซื้ อ มาเก็ บ ไว้ น านๆ
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ปูนปลาสเตอร์ชนิดบรรจุถุงกระดาษไม่ควรเก็บไว้เกิน 3 เดือน ส่วนปูนปลาสเตอร์ที่บรรจุถุงพลาสติก
อาจเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน
7.3.3 การตรวจสอบปูนปลาสเตอร์
ปูนปลาสเตอร์ที่ซื้อจากร้านขายบางร้านอาจมีการเก็บไว้อย่างไม่ถูกวิธี หรือมีการเก็บไว้นาน
จนเสื่อมคุณภาพ เมื่อผสมน้าเทลงในแบบหล่อ อาจไม่ก่อตัว ทาให้งานนั้นเสียได้ จึงจาเป็นต้องมีการ
ทดสอบดังนี้
7.3.3.1 ใช้มือบีบถุงปูนปลาสเตอร์ ถ้าเป็นปูนดีผงปูนนั้นจะมีเนื้อละเอียดไม่จั บตัว
และไม่มีก้อนหยาบปะปนอยู่ ถ้าพบว่ามีเม็ดหยาบๆ ปนอยู่มาก แสดงว่าปูนปลาสเตอร์นั้นเสื่อมหรือ
หมดอายุ
7.3.3.2 ใช้วิธีการทดลองโดยผสมปูนปลาสเตอร์กับน้า โดยทดลองผสมเพียงเล็กน้อย
และจับเวลาดู ปูนปลาสเตอร์ที่ดีจะต้องก่ อตัว และแข็ง ตัวในเวลาไม่เกิน 10 นาที ถ้านานกว่านั้น
ยังไม่แข็งตัว ก็ไม่ควรนาไปใช้งานอย่างเด็ดขาด
7.3.4 วิธีการผสมปูนปลาสเตอร์
การผสมปูนปลาสเตอร์ ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งในการทางานปูน เพราะคุณภาพของ
งานที่ทานั้นจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์กับน้า และวิธีการผสมเป็นสาคัญ
ถ้าผู้ปฏิบัติงานยังผสมปูนปลาสเตอร์แต่ละครั้งไม่ดีเท่ากัน ก็จะได้ผลงานที่ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควร
ต้องรู้วิธีการผสมปูนปลาสเตอร์ซึ่งมีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่
วิธีที่ 1 โดยการประมาณ ต้องใส่น้าลงไปในภาชนะก่อน โดยประมาณดูว่าน้านั้นเมื่อผสมกับ
ปูนปลาสเตอร์แล้วจะได้ปริมาณเพียงพอกับความต้องการ แล้วจึงโรยปูนปลาสเตอร์ลงไปบนผิวน้า
อย่างรวดเร็วให้กระจายทั่วภาชนะ ระวังอย่าให้ไปกองอยู่ที่เดียว ปูนจะจมลงไปใต้ผิวน้าทันที โรยปูน
ลงไปจนเห็นว่าปูนสูงขึ้นมาเกือบถึงผิวน้าแล้วจึงหยุด เอียงภาชนะดูถ้าน้าอยู่สูงกว่าระดับปูนประมาณ
1 เซนติเมตร ถือว่าเป็นส่วนผสมที่เหมาะกับการทาแม่พิมพ์ หรือแบบหล่อ แต่ถ้าต้องการจะใช้หล่อรูป
ต้องรินน้าออก จนเห็นว่าปูนจะไหลออกตามมาจึงหยุด เมื่อแน่ใจว่าปูนกับน้ามีอัตราส่ วนตามต้องการ
แล้ว รอให้ฟองอากาศขึ้นมาบนผิวน้าให้หมด จึง กวนให้เข้ากัน ปูนปลาสเตอร์ที่มีส่วนผสมถูกต้อง
กับงาน จะไม่ข้นหรือเหลวเกินไป มีผิวหน้าเป็นมันนิ่มเสมอกัน
เวลาที่ใช้ในการผสมนี้ต้ องท าอย่ างรวดเร็ว ประมาณ 1 ถึง 2 นาทีเท่านั้น ถ้านานเกิน ไป
ปูนจะแข็งเสียก่อนที่จะนาไปใช้งาน
ห้ามเติมปูนปลาสเตอร์เติมลงไปในขณะที่กาลังผสม หรือหลังจากผสมแล้วเป็นอันขาด จะทา
ให้ปูนเสีย หรือห้ามเติมน้าลงไปเมื่อปูนก่อตัวเช่นกัน
วิธีที่ 2 โดยการตวงปริมาตร วิธีนี้เหมาะกับงานที่ทราบปริมาณที่แน่นอนอยู่แล้ว เช่นการหล่อ
รูปจากพิมพ์เดียวกันจานวนมากๆ และต้องการให้ไ ด้ความแข็ง ของปูนปลาสเตอร์เ ท่ากัน ทุก ครั้ ง
โดยตวงปูนปลาสเตอร์ และน้าตามอัตราส่วนดังนี้
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สาหรับหล่อรูป ใช้ปูนปลาสเตอร์ 10 ส่วน ต่อน้า 5 ส่วน
สาหรับทาแบบหล่อ ใช้ปูนปลาสเตอร์ 10 ส่วน ต่อน้า 7 ส่วน
วิธีการผสม ต้องใส่น้าลงไปในภาชนะผสมก่อน แล้วใส่ปูนปลาสเตอร์โดยโรยลงไปบนผิวน้า
โดยเร็วจนหมด เมื่อปูนจมลงไปใต้ผิวน้า รอจนฟองอากาศผุดขึ้นมาหมด จึงกวนเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
ก็จะได้ปูนปลาสเตอร์ที่มีส่วนผสมแน่นอน และแข็งเท่ากันทุกครั้ง
วิธีที่ 3 โดยการชั่งน้าหนัก เป็นวิธีที่ละเอียด และมีคุณภาพที่สุด ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการ
ความประณีต แต่ต้องเสียเวลาในการชั่งน้าหนัก
อัตราส่วนผสมปูนปลาสเตอร์ต่อน้า กับงานต่างๆ ดังนี้
ใช้ในการหล่อรูปเป็นต้นแบบ ใช้ปูนปลาสเตอร์ 5 กิโลกรม ผสมน้า 1-2 กิโลกรัม
ใช้ทาแบบหล่อสลิป (น้าดิน) ใช้ปูนปลาสเตอร์ 5 กิโลกรัม ผสมน้า 3-3 กิโลกรัม
ใช้ทาแบบหล่อทั่วๆ ไป ใช้ปูนปลาสเตอร์ 5 กิโลกรัม ผสมน้า 4-5 กิโลกรัม
วิธีการผสม ต้องใส่น้าลงไปในภาชนะผสมก่อน แล้วใส่ปูนปลาสเตอร์โดยโรยลงไปบนผิวน้า
โดยเร็วจนหมด เมื่อปูนจมลงไปใต้ผิวน้า รอจนฟองอากาศผุดขึ้นมาหมด จึงกวนเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
ก็จะได้ปูนปลาสเตอร์ที่มีส่วนผสมแน่นอน และแข็งเท่ากันทุกครั้ง (จีรพันธ์ สมประสงค์, 2533)

142

รูปที่ 7.2 ผังสรุปขั้นตอนของวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์
ปูนปลาสเตอร์จะได้คุณภาพที่ดี ต้องตวงส่วนผสมอย่างถูกต้อง และใช้ปูนเติมลงในน้า ไม่ใช่
น้าเติมผสมลงปูน โดยโรยผงปูนลงในน้าอย่างสม่าเสมอ การป้องกันการเกิดฟองอากาศควรเคาะ
ข้างภาชนะเบาๆ เพื่อให้ฟองอากาศลอยตัวขึ้นมาผิวหน้า การวัดหาความข้นที่พอเหมาะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ ต้องใช้การคาดคะเน ในขณะที่ปูนกาลังแข็งตัวไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง หรือตะแคง
ให้รอจนกว่าแข็งตัวเต็มที่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมง จึงนามาขัดแต่งให้สวยงาม
ได้
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7.3.5 สารกันติด
ปู น ปลาสเตอร์ เ ป็ น วั ส ดุ ที่ ส ามารถเกาะติ ด กั บ วั ส ดุ อื่ น ๆ ได้ ง่ า ย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย
สารบางอย่างมาป้องกันการเกาะติดของปูน ซึ่งมีหลายชนิด ได้แก่
7.3.5.1 น้ าสบู่ ใช้ ท ากั น ติ ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถท าเองได้ โ ดยใช้
น้าสบู่เหลวสีเขียว หรือสบู่ก้อนต้มให้ละลายในอัตราส่วน สบู่ 1 ต่อน้า 2 ส่วน
7.3.5.2 นามัน หรือวาสลิน หรือน้ามันอื่นๆ ที่หาได้ภายในครัวเรือน เช่นน้ามันสลัด
น้ามันจักร เป็นต้น
7.3.5.3 สารอื่นๆ เช่น แชลแล็ค ซึ่ง มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ โยนาไปอุ่นไฟโดยไม่
ปิดฝา เพื่อให้สารละลายแชลแล็คเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วปล่อยให้เย็นลง สามารถนาไปใช้งานได้ทันที
(วัลลภ ชัยพรหม, 2530)
7.3.6 ข้อเด่น และข้อด้อยของปูนปลาสเตอร์
7.3.6.1 ข้อเด่นของปูนปลาสเตอร์
1) ขั้นตอนการเตรียมการ สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก
2) เมื่อผสมกับน้าในอัตราส่วนที่เหมาะสม จะแข็งตัวได้เร็วมาก สามารถดาเนินการ
ขั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
3) สามารถตัด และต่อ เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ได้ง่าย
4) สามารถขูด ขัด แต่ง ในส่วนที่ไม่ต้องการออกได้ หรือปั้นเสริม พอกแต่งเพิ่มเติม
ในส่วนที่ขาดหายได้อย่างสะดวก
7.3.6.2 ข้อด้อยของปูนปลาสเตอร์
1) ไม่แข็งแกร่งทนทานถาวร เมื่อถูกน้า หรือความชื้น จะเปื่อยยุ่ยสลายรูปได้ง่าย
2) ไม่นิยมนามาใช้ปั้นตกแต่งโดยตรง (พิจิตร นิ่มงาม, 2550)
7.4 ปูนตา
ปูนตาเป็นชื่อเรียกปูนชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการตาหรือโขลกมาแล้ว การตาหรือโขลก หรือ
การบดย้าด้วยแรงกระแทก เพื่อให้วัตถุที่ผสมลงไป หรือส่วนประกอบปนกัน หรือเข้ากันเป็นอย่างดี
บางแห่งเรียกว่า ปูนทิ่มก็มี ครั้นเมื่อนาไปปั้นก็เรียกว่า ปั้นปูนตา ปั้นปูนโขลก และปั้นปูนทิ่ม หรือ
บางแห่งเรียกว่าปูนสด เมื่อนาไปปั้นเรียกว่าปูนปั้นสด คือ ตั้งปั้นกันสดๆ จะให้ปูนแห้งไม่ได้ต้องให้
สดอยู่เสมอ ดังนั้น ปูนตาจึงเรียกชื่อได้หลายชื่อ เช่น ปูนโขลก ปูนตา ปูนทิ่ม และปูนสด แต่ทั้งนี้ต้อง
ผ่านการตาให้เข้ากันเป็นสาคัญ
7.4.1 ลักษณะและคุณสมบัติของปูนตา
ปู น ต ามี ลั ก ษณะเป็ น ปู น ที่ ผ สมวั ต ถุ อื่ น โดยมี ปู น ขาว (CaO) เป็ น หลั ก ซึ่ ง ได้ จ ากหิ น ปู น
(CaCO3) ที่ผ่านการเผาไฟ ผ่านการหมักน้า ผสมทราย เส้นใย กาว และผ่านการตาโขลกจนเป็นก้อน
เมื่อปูนหมาด และเนื้อวัตถุเข้ากันดีแล้ว ให้ทดลองนามาปั้น ถ้าสิ่งที่ปั้นหรือลวดลายทรงตัวอยู่ได้จึง จะ
ใช้ไ ด้ คุณสมบัติของปูนตาเป็นปูนที่มีความเหนียว เนื่องจากมีเส้นใยและกาวผสมอยู่ มีความแข็ง
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เนื่องจากมีทรายผสมอยู่ด้วย และคุณสมบัติของปูนตามีความอ่อนตัวสามารถนามาปั้นให้เป็นลวดลาย
ต่างๆ เป็นภาพต่างๆ ปูนตามีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถสร้างงานละเอียดเป็นลายขนาดเล็กๆ ก็ทาได้
นับเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของปูนตา ปูนตานั้น เมื่อนามาปั้นทิ้งไว้ถูกอากาศไม่กี่ชั่วโมงก็จะแข็งตัว
จึงต้องเร่งรีบปั้นโดยเร็ว แต่ก็มิใช่หาปัญหาสาหรับช่างที่ตาปู นไว้มากๆ แล้วปั้นไม่ทัน เพราะสามารถ
จะถ่วงเวลาปูนให้นิ่มอยู่ได้ โดยผนึกลงภาชนะที่น้าไม่เข้า และอับอากาศ แล้วนาไปแช่น้าไว้ในตุ่ม หรือ
ในบ่อหรือสระก็ได้ ปัจจุบันปูนตาที่ใช้ไม่ทันถ้าเหลืออยู่มากๆ ช่างก็จะนาใส่ถุงพลาสติกรัดแน่นแล้ว
นาไปแช่น้าไว้ในตุ่ม สามารถจะนามาปั้นในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อไปก็ยังใช้ได้
7.4.2 วัสดุที่เป็นส่วนผสมสาคัญของปูนตา ปูนตานั้นมีส่วนประกอบสาคัญอยู่ 4 อย่าง ได้แก่
ปูนขาว (LIME) ทราย (SAND) เส้นใย (FIBER) และกาวหรือตัวยึด (GUM)
ปูนตาในภาคต่างๆ ไม่ว่าภาคใดจะมีส่วนผสมสาคัญ 4 อย่าง คือ ปูนขาว ทราย เส้นใย และ
กาว สาหรับปูนขาวต้องบริสุทธิ์ ทรายต้องเป็นทรายสะอาด สองสิ่ง นี้เป็นหลักสาคัญ ที่ทุกภาคใช้
เหมือนกัน แต่สองสิ่งหลัง กล่าวคือ เส้นใย และกาวนั้น มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องที่ เพราะหาได้
ไม่เหมือนกัน และกลุ่มช่างโบราณเชื่อกันว่า การใช้เส้นใยและกาวที่แตกต่างกันเป็นส่วนผสม น่าจะ
เป็นตัวชี้วัดถึงอายุ และคุณภาพของปูนตาด้วย นอกจากสภาพดินฟ้าอากาศ ความชื้น ร้อนหนาว
แรงสั่นสะเทือนที่มีอิทธิพลต่อปูนเหล่านั้นแล้ว
7.4.2.1 ปูนขาว (LIME) ปูนขาวเป็นวัสดุหลักอย่างหนึ่ง มีหน้าที่ทาให้ก้อนปูนมีความ
แข็ง แกร่ง ด้ วยแรงยึดของแคลเซี ยม ในการทาปูนตาจะต้องเลือกเอาปูนขาวบริสุทธิ์ที่ไ ม่ปนเปื้ อ น
หรือคุณภาพต่ามาใช้งาน มีความละเอียดผ่านตะแกรงตาถี่เป็นฝุ่นแป้ง ส่วนใหญ่จะเป็นถุง บรรจุ
จากโรงงานอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้ว
7.4.2.2 ทราย (SAND) ทรายเป็นวัสดุที่มีหน้าที่ทาให้แน่นแข็งและทรงตัว ทรายที่จะ
นามาใช้ควรเป็นทรายจากแม่น้าลาธารที่เป็นน้าจืด ทรายควรเป็นทรายละเอียดผ่านตะแกรงตาถี่ๆ
มาแล้ว และจะต้องสะอาดไม่ปนเปื้อนดินโคลน หรือละอองฝุ่น หรือเศษวัสดุอื่นใด ทรายนั้นจะต้อง
ไม่ใช่ทรายที่เกิดจากหินผุ
7.4.2.3 เส้นใย (FIBER) เส้นใยเป็นวัสดุที่จาเป็นอย่างหนึ่งในการนามาเป็นส่วนผสม
ของปูนตา เส้นใยมีหน้าที่เหนี่ยวรั้งประสานภายในก้อนปูน เส้นใยจะช่วยยึดโยงกลุ่มปูนไว้ด้วยกัน
แต่อายุไม่นานก็จะสลายไป จากนั้นปูนจะยึดกันเอง การเลือกเส้นใยใช้ในปูนตาจะมีความแตกต่า งกัน
ไปแต่ละท้องที่ ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าเส้นใยเป็นส่วนผสมที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของปูนตา ภาคใดท้องที่ใดจะใช้เส้นใยอะไร ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดหาใช้ในท้องถิ่น
นั้นๆ เป็นสาคัญ
ภาคเหนือ ทางภาคเหนือมีต้นสา ต้นข่อยต้นกกมากจึงเลือกที่จะใช้เส้นใยพืชจากต้น
สา ต้นข่อย ต้นกก และหรือพืชเปลือกเสี้ยนเหนียว เช่น เถาวัลย์บางชนิดเป็นต้น รวมไปถึงป่าน ปอ
ไหมด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ทางภาคเหนื อ นั้ น มั ก จะใช้ เ ส้ น ใยหลายชนิ ด ผสมใส่ ใ นปู น ต า เช่ น
เปลือกต้นสา เปลือกต้นข่อย เปลือกเถาวัลย์และเปลือกพื ชที่มีเส้นหรือเสี้ยนใยเหนียวละเอียด การ
ดาษร่ม ไพ่ กระดาษ ไพ่ กระดาษว่าว สมุดข่อย เชือกกล้วย ขนสัตว์ฟางข้าว เปลือกปอ ผ้าฝ้า ย
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เส้นด้าย เชือกจากพืช เศษผ้าฝ้าย เป็นต้น ส่วนท้องถิ่นใดจะนาวัสดุใดมาผสมเป็นเส้นใยก็ขึ้นกับการ
ค้นหาได้
ภาคอีสาน ทางภาคอีสานมีต้นปอ ต้นข่อย และเถาวัลย์เหนียวบางชนิดมาก จึงนิยม
ใช้เส้นใยของปอเปลือกข่อยมาผสมในปูนตา เพราะหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นก็เป็น
วัสดุอื่นที่นามาผสม จากการศึกษาในท้องถิ่นพบว่าภาคอีสานทาปูนตาโดยผสมวัสดุเส้นใยจาพวก
เปลือ กปอ เปลือกข่อย ต้นกก เชือกกล้ วย กระดาษ ขนสัตว์ ฟางข้าว เส้นไหม ผ้าฝ้าย เส้นด้า ย
เปลือกเถาวัลย์บางชนิด และเปลือกไม้บางชนิดที่มีเส้นใยในท้องถิ่นใดจะใช้วัสดุใดก็สุดแต่จะหาได้
ภาคตะวันออก ทางภาคตะวันออกมีพืชหลายชนิดที่ สามารถนาไปใช้ เป็นเส้ น ใย
ในปูนตาได้ เช่น เปลือกต้นข่อย เปลือกต้นปอ ต้นกก ฟางข้าว เชือกกล้วย ผ้าฝ้าย เส้นด้าย เชือกจาก
พืช เปลือกต้นเสม็ด ขนสัตว์ กระดาษ ไพ่ เปลือกเถาวัลย์และเปลือกไม้ที่มีเส้นใยบางชนิด ในท้องถิ่น
ใดมีพืชวัสดุใดมากหาได้ง่ายช่างก็จะใช้วัสดุนั้นผสมในปูนตา
ภาคกลาง ภาคกลางมีพืชและวัสดุหลายชนิดที่สามารถชนิดที่สามารถจะนามาใช้
เป็นเส้นใยกับปูน ต าได้ ส่วนใหญ่จะคล้า ยกั บภาคตะวัน ออก เช่น เปลือกข่อย เปลือกปอ ต้นกก
ฟางข้าว เชือกกล้วย ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ เส้นด้ายกระดาษข่อย กระดาษว่าว ไพ่ เปลือกเถาวัลย์และ
เปลือกพืชบางชนิดที่มีเส้นใย การเลือกนามาใช้กับปูนตาขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ
ภาคใต้ ภาคใต้ มี พื ช และวั ส ดุ ห ลายชนิ ด ที่ อาจนามาเป็ นเส้ นใยผสมกับ ปูนตาได้
เป็ น ต้ น ว่ า เปลื อ กต้ น ข่ อ ย ต้ น กก ฟางข้ า ว เชื อ กกล้ ว ย เส้ น ด้ า ย กระดาษข่ อ ย กระดาษว่าว ไพ่
เปลือกเถาวัลย์และเปลือกไม้ที่มีเสี้ยนเป็นเส้นใยเล็กและเหนียว ในท้องถิ่นใดมีวัสดุใดมากช่างก็ จะ
เลือกใช้วัสดุนั้นเป็นเส้นใยในปูนตาที่นั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่าเส้นใยเป็นส่วนผสมที่สาคัญอย่างหนึ่งของปูนตา ภาคใดท้องที่ใดจะ
ใช้เส้นใยจากอะไร ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดหาใช้ในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นสาคัญ
7.4.2.4 กาว (GUM) กาวหรือตัวยึดเป็นวัสดุที่มีบทบาทสาคัญ ในปูนตา เนื่องจาก
มีหน้าที่เป็นตัวยึดระหว่างอณูเล็กๆ ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะทาหน้าที่เป็นตัวยึดในระยะสั้นๆ
พอนานไปก็จะสลายตัวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปูนยึดกันเองต่อไป กล่าวได้ว่า กาวหรือตัวยึดนั้น
เป็นส่วนผสมที่สาคัญสิ่งหนึ่งในปูนตาที่จะขาดเสียมิได้ สาหรับช่างจะใช้อะไรเป็นตัวยึด สามารถจะ
เลือกใช้ได้ตามความสะดวกในการหาและการใช้งาน ซึ่งจะแตกต่างกันตามสภาวะของท้องถิ่นนั้นๆ
ภาคเหนือ ทางภาคเหนือนิยมใช้กาวหรือตัวยึดอยู่มาก ตัวยึดบางอย่างน่าจะได้จาก
ประเทศจีน เช่นน้ามันทั่งอิ้วหรือฮับบั๊ก เพราะจีนใช้ปูนตาน้ามันมาแต่โบราณ และไทยนั้นอยู่ใกล้จีน
นอกนั้นมียางไม่ธรรมชาติที่สามารถนามาเป็นตัวยึดได้หลายอย่างนอกจากน้ามันทั่งอิ้ ว (ฮับบั๊ก) แล้วก็
มีน้ามันยาง น้ามันสน ยางต้นรัก น้ามันแก้ว ยางหรือน้ามันจากต้นพืชบางชนิดที่เหนียว สามารถนามา
ตาปนกับวัสดุปูนแล้วคงสภาพได้ดี ดัง นั้นทางภาคจึง นิยมใช้ยางหรือน้ามันจากพืชมาใช้กับปูนตา
มานานแล้ว ส่วนจะใช้วัสดุใดอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลือกหาใช้ได้สะดวกในท้องถิ่นนั้น ๆ
ภาคอี ส าน ทางภาคสี น านนิย มใช้ ก าวจากหนัง สั ต ว์ ยางหรื อ น้ามัน จากพืช เช่ น
ยางรั ก ยางบง น้ ามั น ยาง น้ ามั น แก้ ว น้ ามั น ทั่ ง อิ้ว น้ าตาลจากต้ น อ้ อย (ตั ง เม) ข้ า วเหนี ย วเปียก
(ข้าวเหนียวต้มกับน้าจนเปื่อย) และยางหรือน้ามันจากพืชบางชนิด การที่จะนาส่วนใดไปผสมนั้นขึ้นอยู่
กับความสะดวกและการหาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้น ๆ
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ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกนิยมใช้กาวหนังปลา กาวหนังสัตว์ น้ามันยาง น้าอ้อย
(ตังเม) ข้าวเหนียวเปียก ยางรัก และน้ามัน หรือยางจากพืชบางชนิด
ภาคกลาง ภาคกลางใช้ ก าวหรื อ ตั ว ยึ ด ในปู น ต าจากกาวหนั ง สั ต ว์ ห รื อ หนั ง ปลา
น้าอ้อยหรือน้าตาลโตนด ข้าวเหนียวเปียก ยางรัก น้ามันยาง และอื่น ๆ ที่เป็นกาวหรือตัวยึดในปูนตา
ได้สุดแต่จะสะดวกหาสะดวกใช้ในพื้นที่นั้น ๆ
ภาคใต้ ภาคใต้นั้นใช้กาวผสมในปูนตาจากกาวหนังสัตว์หรือหนังปลา น้าอ้อย และ
ยางไม้บางชนิดการที่จะใช้ตัวยึดใดขึ้นอยู่กับความสะดวกในการหาใช้ในท้องถิ่นนั้น ๆ
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า กาวหรื อ ตั ว ยึ ด นั้ น เป็ น ส่ ว นผสมที่ ส าคั ญ สิ่ ง หนึ่ ง ในปู น ต าที่ จ ะขาด
ไม่ได้ สาหรับช่างจะใช้อะไรเป็นตัวยึดสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกในการหาและการใช้งาน ซึ่ง
จะแตกต่างกันตามสภาวะของท้องถิ่นนั้น ๆ
7.4.3 หน้าที่และประโยชน์จากส่วนผสมหลัก
ส่วนผสมหลักของปูนตามีอยู่ 4 อย่าง ได้แก่ ปูนขาว ทราย เส้นใย และกาวหรือตัวยึดนั้น
แต่ละอย่างมีหน้าที่และมีประโยชน์ใช้งานที่คล้ายและแตกต่างกัน ดังนี้
7.3.3.1 ปูนขาว (LIME) มีหน้าที่และประโยชน์ในฐานะเป็นวัสดุหลัก ที่จะรวมวัสดุ
อื่นให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน ปูนขาวก็คือตัวแคลเซี่ยม ซึ่งสามารถจะเป็นตัวยึดให้แข็งเป็นก้อนใหญ่ หรือ
สามารถยึดโยงโครงสร้างและห่อหุ้มพวกทรายไฟเบอร์ไว้ได้ และจะทาให้โครงสร้างแข็งตัวมากยิ่งขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไปนานเพราะอณูของแคลเซี่ยมในตัวปูนขาวจะจับยึดกันเองอย่างทั่วถึง ทาให้แข็ง มาก
ดังนั้น จึงต้องมีปูนขาวเป็นหลักในการทาปูนตาจะขาดไม่ได้
7.3.3.2 ทราย (SAND) ทรายเป็นวัสดุที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง มีหน้าที่และประโยชน์
คือ ทาให้ได้เนื้อปูนตา (ปริมาตร) ในมวลรวม ซึ่งเม็ดทรายที่แทรกอยู่ในปูนตานั้นจะทาให้เกิดความ
แข็งแรงแน่นตัว อีกทั้งทาให้เกิดการทรงตัวได้ดี ในขณะที่ปูนยังเปี ยกเพื่อใช้ปั้น และหลังจากปั้นเสร็จ
แข็งตัวแล้ว จึงต้องใช้ทรายผสมเพื่อทาหน้าที่และเพื่อเกิดประโยชน์ดังกล่าว จะขาดทรายไม่ได้
7.3.3.3 เส้นใย (FIBER) เส้นใยก็เป็นวัสดุสาคัญที่ใช้ผสมปูนตาด้วยอย่างหนึ่ง หน้าที่
และประโยชน์ของเส้นใย คือ ความเป็นเสี้ยน มีเส้นใยเป็นเส้นยาว จะทาหน้าที่เหนี่ยวรั้งกลุ่มอณูที่อยู่
ภายในของก้อนปูนนั้นให้ติดกัน และเป็นตัวประสานมิให้เกิดการแตกร้าวร่วงได้ เส้นใยจึงมีบทบาท
สาคัญตั้งแต่ปูนยังเปียก ธรรมชาติของเส้นใยส่วนใหญ่จะมีอายุสั้น สลายตัวได้ง่าย แต่ก็มีสิ่งทดแทน
คือ เวลาผ่านพ้นไปนานๆ พวกแคลเซี่ยมในปูนจะจับตัวเป็นก้อนเดียวกันต่อไป แม้เส้นใยจะสลายตัว
ไปก็ยังมีความแข็งแรงคงรูปลักษณะไปได้อีกนานมาก ดังนั้น ในการทาปูนตาจึงต้องผสมเส้นใยลงไป
ด้วยจะขาดเสียมิได้
7.3.3.4 กาว (GUM) กาวหรือตัวยึด เป็นวัสดุสาคัญ อีกอย่างหนึ่ง ที่ช่างผสมใส่ใน
ปูนตาด้วย หน้าที่และประโยชน์ของกาวหรือตัวยึดนั้น คือ ความเหนียวของกาวหรือตัวยึด เมื่อนา
มาผสมกับปูน ทราย และเส้นใย แล้วจะเกิดการรัดตัวยึดเหนี่ยวแทรกระหว่างอณูของวัสดุ เชื่อมต่อ
เม็ดปูน เม็ดทราย และเส้นใยให้เข้ากัน และมีแรงดึงดูดกันโดยน้ากาวหรือตัวยึดนี้ตั้งแต่ยังหมาดๆ
แต่กาวก็เป็นวัสดุที่ไม่อาจคงสภาพได้นาน เพราะส่วนใหญ่แล้วมักเป็นพวกโปรตีน (หนังสัตว์) เป็นแป้ง
(ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า) และเป็นพวกน้ามัน (ทั่งอิ้ว , น้ามันยาง) พวกน้าตาล น้าอ้อย เป็นต้น ครั้นเมื่อ
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ได้รับตัวทาลาย เช่น แดด ฝน ก็จะสลายไปในไม่ช้า จึงมีอายุน้ อย หาพบยากในปูนตาที่มีอายุนานปี
แต่เมื่อกาวสลายตัวแล้วแคลเซี่ยมในปูนก็จะจับยึดกันองจนแข็งจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม กาวหรือตัวยึด
ก็เป็นส่วนผสมที่สาคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในปูนตาชนิดที่ขาดเสียมิได้เช่นกัน
7.4.4 ส่วนผสมและสูตรของปูนตา
สาหรับสูตรปูนตานั้น ที่ศึกษาพบก็มีความหลากหลายเช่นกัน แต่ปริมาณของวัสดุที่ใ ช้มาก
ก็ยังคงเป็นปูนกับทรายเป็นหลักอยู่เหมือนของโบราณ นอกนั้นก็มีความแตกต่างกันแต่ละสูตรสัดส่วน
ของกลุ่ ม ช่ า งแตกต่ า งกั น ตามสภาพท้ อ งถิ่ น ที่ มี วั ส ดุ ห าได้ ง่ า ย และมี สิ่ ง แวดล้ อ มดิ น ฟ้ า อากาศ
ความชานาญที่แตกต่างกัน
ส่วนผสมและสูตรปูนตาเมื่อครั้งอดีตนั้น ไม่มีหลักฐานทางเอกสารที่ชัดเจน แต่อาจค้นคว้าได้
จากชิ้ น ส่ ว นของปู น ต าที่ เ หลื อ อยู่ เพื่ อ หาวั ต ถุ ที่ ผ สมกั น และอั ต ราส่ ว นโดยวิ ธี ก ารทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้สืบทอดต่อกันมาแต่อดีตกาล ในสายครูช่างปั้นปูนพอจะทราบได้ว่า
สาหรับสูตรหรือสัดส่วนที่ผสมเป็นปูนตามีต่างกัน พอจะคิดเป็นอัตราเฉลี่ยมีสัดส่วนต่อกันโดยยึด
เป็นสูตรกลางๆ ได้ดังนี้ ปูนขาวหมักน้าแล้วผึ่งหมาดๆ 5 ส่วน ทรายละเอียดสะอาดดีแล้ว 2 ส่วน
เส้นใย 1 ส่วน กาวหรือตัวยึด 2 ส่วน แล้วนามาตาหรือโขลกให้เข้ากันจึงจะใช้ได้
ส่วนผสมและสูตรปูนตาในปัจจุบัน เท่าที่ได้ศึกษาในพื้นที่ต่างๆ พบ ว่าโดยหลักการแล้วยังใช้
ปูนขาว ทราย เส้นใย และกาวเป็นหลักตามส่วนผสมของช่างไทยในอดีต แต่จะมีบางคนบางท้องที่
เพิ่มเติมวัสดุอื่นลงไปอีก แต่เมื่อวิเคราะห์ดูก็ พบว่าวัสดุอื่นที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นส่วนที่ต้องการแสดงสี
เท่านั้น แต่มีเพิ่มบางส่วนที่เป็นวัสดุเสริมปูน เสริมทราย เสริมเส้นใย และเสริมกาว กล่าวคือ ปูนตา
ปัจจุบันยังไม่ทิ้งวัสดุหลัก 4 ประเภทแต่อย่างใด
จึงกล่าวสรุปได้ว่าวัสดุที่เป็นส่วนผสมของปูนตานั้นยังคงหลักการดั้งเดิมอยู่ แม้จะมีวัสดุแปลก
ไปบ้างก็จัดเข้าในประเภททั้ง 4 อย่างได้ สาหรับอัตราส่วนต่าง ๆ นั้น เมื่อหาค่าเฉลี่ยก็มีสั ด ส่ ว น
ใกล้เคียงกับของโบราณ (จารุวรรณ ขาเพชร และคณะ, 2549)
7.4.5 ลักษณะการใช้งานของปูนตา
7.4.5.1 นาไปใช้ปั้นแต่งเป็นลวดลายตามต้องการ
7.4.5.2 นาไปอัดใส่แม่พิมพ์ ในกรณีที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และได้ตัวลาย
ที่คมชัดใกล้เคียงกัน
7.4.5.3 ใช้ทาเป็นเทือก หรือกาวสาหรับประสานระหว่างเนื้อปูนเก่าและเนื้อปูนใหม่
โดยการเติมน้ากาว และเพิ่มน้าลงไปในเนื้อปูน (จงดี จนางคะกาญจน์, 2556)
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7.5 สรุปท้ายบท
ปูนที่เราเรียกกันในประเทศไทยมีมาก เรียกได้หลายอย่างด้วยกัน เรียกตามลักษณะของสี
เช่น ปูนขาว ปูนแดง เรียกตามที่มา เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนยิปซัม ปูนคอนกรีต ปูนซีเมนต์ หรือเรียก
สิ่งที่เกี่ยวกับปูนโดยมีคาว่าปูน เช่น น้าปูนใส หินปูน ปูนน้าลาย บ่อน้าปูน หรือเรียกตามกิริยา เช่น
ปูนก่อ ปูนฉาบ ปูนตา ปูนปั้น ปูนหล่อ เป็นต้น
ปูนซีเมนต์ เป็นปูนที่นามาใช้กันมากในงานก่อสร้าง โยใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานในการ
ก่อก้อนหิน หรือก้อนอิฐ ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ ปูนซีเมนต์มีลักษณะเป็นผง ผสมกับ
น้าพอให้เหลวข้น มีความอ่อนนุ่ม และจะค่อยๆ แข็งตัวตามระยะเวลาที่กาหนด มีคุณสมบัติด้านความ
แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีมาก ในปัจจุบัน นอกจากจะนาปูนซีเมนต์มาใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถนาปูนซีเมนต์ม าใช้ ในการสร้างงานศิ ล ปะ เช่น ปั้นเป็น
ประติมากรรม เป็นลวดลาย เพื่อประดับตกแต่งอาคาร ซึ่งการสร้างงานศิลปกรรม
ปูนปลาสเตอร์ เป็นปูนที่สังเคราะห์มาจากหินยิปซัม หรือเกลือจืด ผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอนก่อนจะเผาด้วยความร้อ นที่ประมาณ 100 ถึง 130 องศาเซลเซียส เพื่อไล่น้าให้ระเหยออก
แล้วนามาบด หรือร่อนเป็นผงละเอียด จะได้ผงปูนปลาสเตอร์ หรือปูนยิปซัมตามต้องการ เมื่อนาไป
ผสมกั บ น้ าแล้ ว ทิ้ ง ไว้ จ ะแข็ ง ตั ว ได้ เ ร็ ว มาก ปู น ปลาสเตอร์ เ ป็ น วั ส ดุ ที่ มี ค วามส าคั ญ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง
โดยเฉพาะได้ถูกนามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างหลากหลายวิธีการ หรือใช้พอกอวัยวะ
ไม่ให้เคลื่อนไหวในการรักษากระดูกหัก เพราะปูนปลาสเตอร์มีคุณสมบัติที่สามารถก่อตัวได้เร็ว โดย
เพียงใช้น้าสะอาดผสม ซึ่งเป็นการนามาใช้งานที่สะดวก แห้งเร็ว ทันเวลา อีกทั้งมีราคาถูก หาซื้อได้
ง่าย
ปูนตาเป็นชื่อเรียกปูนชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการตาหรือโขลกมาแล้ว การตาหรือโขลก หรือ
การบดย้าด้วยแรงกระแทก เพื่อให้วัตถุที่ผสมลงไป หรือส่วนประกอบปนกัน หรือเข้ากันเป็นอย่างดี
โดยมีส่วนผสม 4 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ปูนขาว ถือได้ว่าเป็นวัสดุหลัก มีหน้าที่ทาให้ก้อนปูน
มีความแข็ง แกร่งด้วยแรงยึดของแคลเซี่ยม 2) ทราย เป็นวัสดุที่มีหน้าที่ทาให้แน่นแข็ง และทรงตัว
3) เส้นใย มีหน้าที่เพื่อเหนี่ยวรั้งประสานภายในก้อนปูน จะช่วยยึดโยงกลุ่มปูนไว้ 4) น้าตาลโตนด และ
กาวหนังสัตว์ เป็นวัสดุที่มีบทบาทสาคัญในปูนตา เนื่องจากมีหน้าที่เป็นตัวยึดระหว่างอณูเล็กๆ ให้เข้า
เป็นเนื้อเดียวกัน จากส่วนผสมดังกล่าวส่งผลให้คุณสมบัติของปูนตาเป็นปูนที่มีความเหนียว เนื่องจาก
มีเส้นใยและกาวผสมอยู่ มีความแข็งเนื่องจากมีทรายผสมอยู่ด้วย และคุณสมบัติของปูนตามี ค วาม
อ่อนตัวสามารถนามาปั้นให้เป็นลวดลายต่างๆ และเมื่อนามาปั้นทิ้งไว้ถูกอากาศไม่กี่ชั่วโมงก็จะแข็งตัว
7.6 คาถามทบทวน
1. อธิบายความหมาย และความสาคัญของ ปูน
2. อธิบายวิธีการเก็บรักษา ปูนซีเมนต์ ที่ถูกต้องอย่างละเอียด
3. การผสมปูนปาสเตอร์ มีกี่วิธี อะไรบ้าง
4. ส่วนผสมของปูนตา ประกอบด้วยอะไรบ้าง ส่วนประกอบแต่ละอย่างมีหน้าที่อย่างไร
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 8
พลาสติก
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
8.1 ประวัติและความเป็นมาของพลาสติก
8.2เทอร์โมพลาสติก
8.3 เทอร์โมเซตติง
8.4 กรรมวิธีและการขึ้นรูปพลาสติก
8.5 กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ให้ความหมายของพลาสติกได้ถูกต้อง
2. สามารถจาแนกประเภทของพลาสติกได้ถูกต้อง
3. อธิบายคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดได้ถูกต้อง
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของพลาสติกเพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ได้
5. สามารถนาพลาสติกมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 8 พลาสติก
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างพลาสติก ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วตั้งคาถามเพื่อบรรยายเข้าสู้เนื้อ หา
เรื่องความรู้เกี่ยวกับพลาสติก โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของพลาสติก ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้วย
คาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากพลาสติก
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างพลาสติกประเภทต่างๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
พลาสติก
3. วิดิทัศน์ เรื่อง กระบวนการผลิตพลาสติก
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาพลาสติกมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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บทที่ 8
พลาสติก
_______________________________________________________
พลาสติก สารสังเคราะห์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
ธาตุสาคัญ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน คลอรีน เป็นวัสดุที่มีสมบัติเด่นกว่าวัสดุอื่น
ที่ได้จากธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ขึ้นมา ทั้งนี้เ พราะพลาสติกมีสมบัติหลายๆ อย่างรวมกันในตัวเอง
และยังมีสมบัติที่สามารถใช้แทนวัสดุอื่นๆ ได้ดีเท่าเทียม หรือดีกว่าวัสดุเดิม พลาสติกมีรูปร่างแตกต่าง
กันไปเพื่อความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต เช่น ชนิดผงและชนิดเม็ดเหมาะสาหรับเครื่องจักร
มีปริมาณการผลิตจานวนมาก ชนิดเหลวเหมาะสาหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรม
ในครอบครัว
8.1 ประวัติและความเป็นมาของพลาสติก
พลาสติ ก (Plastic) เป็ น วั ส ดุ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ กั น อยู่ ทุ ก วั น มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น
หลายประการ เช่น มีความแข็งในตัว ทาให้ยืดหยุ่นได้ มีความเหนียว ทนทานต่อความร้อน ทนต่อ
การสึกหลอ ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง เป็นฉนวน/ไฟฟ้า เป็นวัสดุไม่ติดไฟ มีผิวมันลื่น ทึบ
น้าหนักเบา ปรับเป็นสีต่างๆ ได้
พลาสติ ก เป็ น วั ส ดุ สั งเคราะห์ ที่ ไ ด้ จากการท าปฏิ กิริ ยาทางเคมี ข องสารอิน ทรีย์ และจาก
สารประกอบของถ่านหิ น น้า อากาศ น้ามันปิโตรเลียม หินปูน เกลือ และอื่นๆ อีกมาก พลาสติก
เป็ น วั ส ดุ ที่ ถู ก น าไปใช้ กั น อย่ า งกว้ า งขวางในปั จ จุ บั น เช่ น อุ ต สาหกรรมรถยนต์ วั ส ดุ ส านั ก งาน
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อุปกรณ์โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ในสวน ของเด็กเล่น
เป็นต้น
ก่อนปี พ.ศ. 2411 ในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมต่างๆ จะใช้วัสดุที่เป็น
ไม้ โลหะต่างๆ คอนกรีต แก้ว และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2411 จึง มีก ารค้นพบ
พลาสติกชนิดแรกขึ้นในโลก โดยช่างพิมพ์ชื่อ จอห์น เวสเล่ย์ ไฮแอตต์ (John Wesley Hyatt) เขาใส่
การบู ร เข้ า ท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ เซลลู โ ลสไนเตรต ได้ พ ลาสติ ก ชนิ ด แรกของโลกเรี ย กว่ า เซลลู ล อยด์
(Celluloid) เพื่ อ ใช้ แ ทนลู ก บิ ล เลี ย ดที่ ท าจากงาช้ า ง จากนั้ น จึ ง มี ก ารน าพลาสติ ก ชนิ ด นี้ ไ ปใช้ ท า
ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง เช่น ทากระจกหน้าต่างรถยนต์ และทาฟิล์มภาพยนตร์
ในปี พ.ศ. 2452 วั ส ดุ สั ง เคราะห์ ป ระเภทพลาสติ ก อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ถู ก ค้ น พบโดย ดร. ลี โ อ
เบเกแลนด์ (Dr. Leo Baekeland) ได้ แ ก่ ฟี น อลฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ (phenol formaldehyde) หรื อ
เรียกชื่อทางการค้าว่า เบเกไลต์ (bakelite) พลาสติกชนิดนี้ทนทานความร้อนและแรงดันได้ดี จึงนิยม
ใช้ทาให้หูถ้วยกาแฟ หูกระทะ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
จากวิทยาศาสตร์ของวัสดุสังเคราะห์ และเทคนิคใหม่ๆ ทาให้มีการค้นพบพลาสติกชนิดใหม่ๆ
เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ พลาสติกที่ถูกผลิตเป็นวัตถุดิบ จะอยู่ในรูปของผงแป้ง ของเหลวเม็ดเล็กๆ และ
กึ่งเหลวแบบแป้งเปียก (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553)
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8.1.1 แหล่งกาเนิดของพลาสติกมาจาก 5 แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้
8.1.1.1 ผลิตจากน้ามัน และถ่านหิน (petroleum & coal) เช่น อีพ๊อกซี่ ไนลอน
อะครีลิก โพลีเอสเตอร์ โพลีเอทิลีน ยูเรียฟอร์มาดีไฮด์ เป็นต้น
8.1.1.2 ผลิ ต ผลจากน้ ามั น และสิ น แร่ (petroleum & mineral) เช่ น ซิ ลิ โ คน
โพลีไวนีลแอลกอฮอล์ โพลีไวนีลคลอไรด์ โพลีไวนีลบิวไทรอล เป็นต้น
8.1.1.3 ผลิ ต ผลจากการเกษตร (agriculture) เช่ น เซลลู โ ลสไนเตรต เซลลู โ ลส
อะซีเตต เชลแล็ก เอทิลเซลลูโลส บิวไทเรต เป็นต้น
8.1.1.4 ผลิ ต ผลจากเกษตร และน้ ามั น (agriculture & petroleum) เช่ น ฟู เรน
เป็นต้น
8.1.1.5 ผลิตผลจากสินแร่ (mineral) เช่น แคลเซียม-อะลูมิเนียมซิลิเคต เป็นต้น
โพลีเมอร์ (polymers) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลยาว และมีน้าหนักโมเลกุลสูงมาก
ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้จะประกอบด้วยหน่วยที่ซ้าๆ กันเป็นจานวนมาก เรียกว่า โมโนเมอร์ (monomer)
มาต่อกันด้วยพันธะเคมี ซี่งสารโมโนเมอร์นี้จะเป็นสารเริ่มต้นของการสังเคระห์โพลีเมอร์
โพลีเมอร์โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ โพลีเมอร์จากธรรมชาติ เช่น ฝ้าย หนัง สัตว์
ขนสัตว์ ยางธรรมชาติ ไม้ กับอีกชนิดหนึ่งคือโพลีเมอร์สังเคราะห์ ซี่งก็คือพลาสติก เพราะฉะนั้นเราจะ
พบว่า พลาสติกหลายๆ ชนิด มักจะเรียกชื่อเริ่มต้นด้วยคาว่า โพลี (poly) เช่น โพลีไวนีล โพลีเอสเตอร์
โพลียูรีเทน และโพลีไวนีลคลอไรด์ หรือที่เรารู้จักกันดีคือ PVC (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2546)
เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะมีความยืดหยุ่น เบา แข็ง และโปร่งใส
ในบางชิ้นงาน ข้อดีของพลาสติก คือ เป็นฉนวนความร้อน และความเย็น เป็นฉนวนไฟฟ้า ต้านทาน
การกั ด กร่ อน เลื อ กใช้ สี ต่ า งๆ ได้ ม าก น้ าหนั ก เบา กรรมวิ ธีก ารผลิ ต ง่า ย และสะดวก ข้ อ เสี ย คื อ
ซ่ อ มแซมยาก ขนาดจะเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ มี อุ ณ หภู มิ สู ง มี ก ลิ่ น ฉุ น รุ น แรงเมื่ อ เกิ ด การลุ ก ไหม้
ขนาดละเอียด ไม่สามารถทาให้เที่ยงตรงได้
พลาสติ ก มี ส มบั ติ ท างโครงสร้ า งพิ เ ศษที่ เ รี ย กว่ า High Molecular Weight คื อ มี โ มเลกุ ล
ที่เชื่อมต่อกันยาวกว่าสารชนิดอื่นเป็นร้อยเท่า ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้พลาสติกมีสมบัติพิเศษหลายๆ
อย่าง คือ มีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุ่น เป็นฉนวนไฟฟ้า ทนกรด ด่าง และสารเคมีอื่นๆ ลักษณะ
วัตถุดิบพลาสติกที่ใช้ผลิตมี 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดผง เม็ด และของเหลว วัตถุดิบ พลาสติกที่มีรูปร่าง
แตกต่ า งกั น ไป เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต เช่ น ชนิ ด เหลว ใช้ ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไฟเบอร์กลาส (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549)
พลาสติ ก แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด ใหญ่ ๆ คื อ เทอร์ โ มพลาสติ ก (thermoplastic) และ
เทอร์โมเซตติง (thermosetting) นอกจากพลาสติกทั้งสองประเภทนี้แล้ว ยังมีพลาสติกอีกหลายชนิด
ซึ่งแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีการยึดเกาะของอะตอม และวัสดุที่ใช้ทาการผลิต
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8.2 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
เทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกที่มีสมบัติอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน และแข็ง ตัวเมื่อได้รับ
ความเย็ น เนื่ อ งจากโมเลกุ ล ของพลาสติ ก ชนิ ด นี้ จ ะยึ ด เกาะกั น ไม่ แ ข็ ง แรง สมบั ติ ท างเคมี ข อง
เทอร์โมพลาสติกทาให้สามารถผลิตได้โดยการฉีด หรืออัดขึ้นรูปได้ดี พลาสติกชนิดนี้ยังสามารถติดไฟ
ได้ง่าย และสามารถนาพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมเพื่อทาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก
เทอร์โมพลาสติกแบ่งออกได้หลายชนิด ได้แก่
8.2.1 โพลีเอทิลิน (polyetylene)
โพลีเอทิลีนได้มาจากก๊าซเอทิลีนบริสุทธิ์ ซึ่งก๊าซเอทิลีนได้มาจากก๊าซธรรมชาติ หรือผลิตผล
จากน้ามันปิโตรเลียม โดยการนาก๊าซเอทิลีนผ่านกระบวนการเติมธาตุต่างๆ เข้าไปจนได้โพลีเอทิลีน
คุณลักษณะ โพลีเอทิลีนจะมีความยืดหยุ่น ต้านทานสารเคมี เหนียวและใส ปกติจะมีสีขาว
เหมือนน้านม ลื่น เมื่อมีความหนาแน่นสูงจะแข็ง แข็งแรง เนื้อแน่น บิดเบี้ยวเมื่อได้รับความร้อน และ
เมื่อมีความหนาแน่นต่า จะมีความทนทานต่อแรงกระแทก และค่าความเค้นเพิ่มขึ้น
ประโยชน์ ใช้ทาฉนวนไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ท่อเคมี ของเด็กเล่น กล่องบรรจุ
อาหาร ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ขวดบรรจุอาหาร และน้ายาสารเคมี

รูปที่ 8.1 ตะกร้าพลาสติกสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
8.2.2 โพลีโพรพิลีน (polypropylene)
โพลี โ พรพิ ลี น ได้ ม าจากก๊ า ซโพรพิ ลี น แล้ ว เติ ม ธาตุ ต่ า งๆ เข้ า ไป ซึ่ ง จะมี ส มบั ติ ค ล้ า ยกั บ
โพลีเอทิลีน และก๊าซโพรพิลีน ได้มาจากน้ามันปิโตรเลียม
คุณลักษณะ ปกติโพลีโพรพิลีนจะลื่น แข็งพอใช้ มีสีขาวเมฆ เป็นพลาสติกที่เบามาก มีความ
หนาแน่น 0.84 ถึง 0.905 และมีสมบัติอื่นๆ เช่นเดียวกับพลาสติกโพรลีเอทิลีน
ประโยชน์ ใช้ทาถ้วย อุปกรณ์ภายในบ้าน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อปั๊มลม
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รูปที่ 8.2 โครงปริ้นเตอร์ทาจากโพลีโพรพิลีน
8.2.3 ไวนีล (vinyl)
พลาสติกกลุ่มนี้มี 4 ชนิด ได้แก่
8.2.3.1 โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือ PVC (Polyvinyl Chloride) พลาสติกชนิดนี้ได้จาก
การทาปฏิกิริยาของอะเซทิลีน (acetylene) และไฮโดรเจนคลอไรด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นมาก เนื้อแน่น
และเสถียร
คุณลักษณะ โพลีไวนีลคลอไรด์ โดยทั่วๆ ไป จะมีลักษณะของไวนีลคล้ายๆ กัน เช่น
แข็งแรงดี กันน้า ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และสามารถใช้ได้หลายสี ต้านทานความชื้นได้ดี
เป็นฉนวนไฟฟ้า และทนต่อการครูด
ประโยชน์ ใช้ทาท่อประปา พวงมาลัยรถยนต์ ฉนวนสายไฟฟ้า กระป๋องบรรจุน้ายา
เคมี กระเป๋า และเบาะนั่ง
8.2.3.2 โพลี ไ วนี ล อะซี เ ตต (Polyvinyl Acetate) พลาสติ ก ชนิ ด นี้ ไ ด้ จ ากการท า
ปฏิกิริยาของกรดอะซีติกกับอะเซทิลีน
คุณลักษณะ โพลีไวนีลอะซีเตตมีอุณหภูมิหลอมละลายต่ามาก และอ่อนมาก ไม่มีรส
ไม่มีกลิ่น และไม่มีสี
ประโยชน์ ใช้ทากาวติดไม้ กระดาษ ผ้า และขนสัตว์
8.2.3.3 โพลีไวนีลไอดีนคลอไรด์ (Polyvinylidene Chloride) ผลิตจากปฏิกิ ริ ย า
ทางเคมีของเอทิลีนคลอไรด์กับคาร์บอน
คุณลักษณะ เนื่องจากมีความโปร่งใสมาก จึงใช้ทาเป็นฟิล์มเคลือบชิ้นงาน ไม่มีกลิ่น
ไม่มีรส และไม่ลื่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกโพลีไวนีลไอดีนคลอไรด์สามารถผลิตให้อยู่ในรูปของแข็ง และ
ยืดหยุ่นได้
ประโยชน์ ใช้ ท าข้ อ ต่ อ ท่ อ ประปา หุ้ ม เบาะเก้ า อี้ พรม ม่ า น เบาะรถยนต์ และ
เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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รูปที่ 8.3 แผ่นฟิล์มถนอมอาหาร ทาจากโพลีไวนีลไอดีนคลอไรด์
8.2.3.4 โพลีไวนีลคลอไรด์พลาสติซอล (Polyvinyl Chloride Plastisol)
คุณลักษณะ ขณะร้อนจะพองตัว และไหลง่าย
ประโยชน์ ใช้ ท าตุ๊ ก ตาของเล่ น เด็ ก หุ้ ม ด้ า มคี ม ยางหุ้ ม หั ว เที ย น และเคลื อ บ
ตะกร้าเหล็ก
8.2.4 สไตรีน (Styrene)
พลาสติกกลุ่มนี้มี 3 ชนิด ได้แก่
8.2.4.1 โพลีสไตรีน (Polystyrene) ได้จากปฏิกิริยาระหว่างเอทิลีน และเบนซิน
ในสภาพปกติโพลีสไตรีนจะใสมาก และแข็ง
คุ ณ ลั ก ษณะ โพลี ส ไตรี น สามารถหลอมได้ ดี ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ า งๆ และความดั น ทุ ก
ความดัน ข้อเสียคือเปราะ และไม่ทนทานต่อสารเคมี ใช้กัลป์ง านกลางแจ้งไม่ได้ ข้อดีคือต้านทาน
ไฟฟ้าได้ดี ใส และผิวเรียบ
ประโยชน์ ใช้ทาโฟมบรรจุ สิ่ง ของ ชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ชิ้นส่วนตู้เย็น กระจก
แว่นตา กล่องใส่อาหาร และเฟอร์นิเจอร์
8.2.4.2 สไตรีนอะคริโลไนไตรล์ (Styrene Acylonitrile) ผลิตจากอะครีโลไนไตรล์
และสไตรีน หรือเรียกว่าพลาสติก SAN
คุณลักษณะ สไตรีนอะคริโลไนไตร์แข็ง เป็นฉนวนความร้อน และความเย็นได้ดี
ประโยชน์ ใช้ทาเลนส์ เปลือกแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนโทรศัพท์ และชิ้นส่วนเปียโน
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รูปที่ 8.4 แก้วน้าทาจากสไตรีนอะคริโลไนไตรืล์ ซึ่งเก็บความร้อน และความเย็นได้ดี
8.2.4.3 อะคริโลไนโตรล์บิวทาไดน์สไตรีน (Acrylonitrile Buteadiene) ผลิตจาก
อะคริโลไนไตรล์บิวทาไตน์ และสไตรีน หรือเรียกว่าพลาสติก ABS
คุ ณ ลั ก ษณะ พลาสติ ก ABS สามารถต้ า นทานการกั ด กร่ อ นของสารเคมี ไ ด้ ดี
จะเปลี่ยนรูปเมื่อได้รับความร้อนสูง แข็งและเหนียว ให้สีต่างๆ ได้สวย
ประโยชน์ ใช้ทาชิ้นส่วนภายในประตูตู้เย็น กระเป๋าเดินทาง ท่อประปา หมวกนิรภัย
งานก่อสร้าง ชิ้นส่วนภายในรถยนต์ โทรศัพท์ เฟือง โครงตู้โทรศัพท์

รูปที่ 8.5 กระเป๋าเดินทาง ผลิตจากอะคริโลไนโตรล์บิวทาไดน์สไตรีน
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8.2.5 โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)
โพลีคาร์บอเนตจัดอยู่ในตระกูลโพลีเอสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน และออกซิเจน
คุณลักษณะ โพลีคาร์บอเนตจัดว่าเป็นพลาสติกที่เหนียวที่สุดของพลาสติกทั้งหมด เมื่อผลิต
เป็นชิ้นงาน ต้านทานไฟฟ้าได้ดี จึงนิยมใช้กับงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ มีความแข็งแรงทนต่อแรง
กระแทกได้ดี มีความโปร่งใส และชิ้นงานมีความเที่ยงตรงสูง
ประโยชน์ ใช้ทากรอบแว่นกีฬา ฝาครอบสวิ ตซ์ไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า กรอบหน้าต่างที่พักอาศัย
ทาฟุตบอล หมวกกันน็อค เลนส์กันแสงแดด ถ้วยกาแฟ เครื่องมือ และเครื่องปรับอากาศ
8.2.6 เซลลูโลส (Cellulose)
พลาสติกกลุ่มนี้มี 5 ชนิด ได้แก่
8.2.6.1 เซลลูโลสอะซีเตต (Cellulose Acetate) เป็นพลาสติกที่ทนต่อแรงกระแทก
และเหนียวมาก ได้จากเยื่อไม้ ต้านทานไฟฟ้าได้ดี มีผิวมันวาว และสามารถเติมสีต่างๆ ได้
ประโยชน์ ใช้ ท าแผ่ น ฟิ ล์ ม กั น แสงจอโทรทั ศ น์ แผ่ น ฟิ ล์ ม เอกซ์ เ รย์ ฟิ ล์ ม ถ่ า ยรู ป
เทปบันทึกเสียง ของเด็กเล่น และฝาครอบหลอดไฟ
8.2.6.2 เซลลูโลสไนเตรต (Cellulose Nitrate) เป็นพลาสติกชนิดแรกที่ ถูก ค้นพบ
เมื่อปี พ.ศ. 2411 สามารถผลิตและขึ้นรูปขณะเย็น มีความเหนียวมาก ให้สีต่างๆ ได้ดี
ประโยชน์ ใช้ทาส้นรองเท้า อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ปัจจุบันใช้น้อยเนื่องจาก
เกิดการเผาไหม้ได้น้อย
8.2.6.3 เซลลูโลสโพรไพโอเนต (Cellulose Propionate) มีความแข็งแรง ป้องกัน
ความชื้นได้ดี
ประโยชน์ ใช้ ท าแปรงสี ฟั น ปากกา พวงมาลั ย รถยนต์ ด้ า มไขควง อุ ป กรณ์ ชุ ด
พยาบาล ท่อส่งน้า ท่อเครื่องดูดฝุ่น และโทรทัศน์

รูปที่ 8.6 ด้ามแปรงสีฟันที่ทาจากเซลลูโลสโพรไพโอเนต
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8.2.6.4 เซลลู โ ลสอะซี เ ตตบิ ว ไทเรต หรื อ CAB (Cellulose Acetrate Butyrate)
เป็ น พลาสติ ก ที่ เ หมาะสมกั บ งานที่ มีค วามชื้ นตลอดเวลา มี ค วามเที่ ย งตรงสู ง มี ค วามทนทานต่อ
แรงกระแทกที่อุณหภูมิต่า และมีผิวลื่นมันวาว
ประโยชน์ ใช้ทากระจกนิรภัย ด้ามไขควง อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์เครื่อ งใช้
ภายในบ้าน และสะพาน พวงมาลัยรถยนต์

รูปที่ 8.7 ด้ามไขควงทาจากเซลลูโลสอะซีเตตบิวไทเรต
8.2.6.5 เอทิวเซลลูโลส (Ethyl Cellulose) เป็นวัสดุเคลือบชิ้นงาน เหมาะสาหรับ
วัสดุที่ต้องการรับแรงกระแทกสูง ที่อุณหภูมิต่ากว่า 0 องศา มีความแข็งและทนแรงดึงสูง ตามปกติมี
สีเหลืองอาพันอ่อนๆ
ประโยชน์ ใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ หัวตุ๊กตา ท่อ หมวกกันน็อค เฟือง และหัวค้อนพลาสติก
8.2.7 อะคริลิก (Acrylic)
อะคริลิกผลิตจากเอทิลีน และโพรพิลีน ที่ได้จากน้ามันปิโตรเลียม
คุ ณ ลั ก ษณะ มี ค วามโปร่ ง ใส และโปร่ ง แสง กั น ความชื้ น ได้ ดี กั น ความร้ อ นและป้ องกัน
ความร้อนได้ดี ให้สีต่างๆ ได้ดี มีจุดหลอมละลายต่า ต้านทานไฟฟ้าได้ดี ขนาดเที่ยงตรง ผิวลื่นแวววาว
แข็งและทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ป้องกันสารเคมีได้บางชนิด เช่น ก๊าซ และน้ายาทาความสะอาด
ประโยชน์ ใช้ทาอุปกรณ์สัญ ญาณไฟภายนอกอาคาร หน้าต่างเรือ เลนส์ ชิ้นงานวิทยุและ
โทรทัศน์ ฝาครอบชุดไฟท้าย ไฟเลี้ยว และพรม
8.2.8 ไนลอน (Nylon)
พลาสติกกลุ่มนี้มี 2 ชนิด ได้แก่
8.2.8.1 ไนลอน หรือเรียกอีกชื่อว่า โพลีอะไมด์ (Polyamide) ถูกค้นพบโดยบริษัท
ดูปองต์ เมื่อปี พ.ศ. 2481 และรู้จักกันอย่างกว้างขวางเมื่อถูกใช้ทาไฟเบอร์ ละสินค้าประเภทถุงเท้า
เครื่องแต่งกายชั้นใน เพราะมีความต้านทานต่อแรงกระแทกสูง ไนลอนเป็นพลาสติกที่ถูกนามาใช้ง าน
มากที่สุดในพลาสติกทั้งหมด
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คุณลักษณะ ไนลอนมีความโปร่ง ใส ไม่มีสี มีผิวมันเงา สามารถผลิตเติมสีให้ เ ป็ น
สี ต่ า งๆ ได้ ดี มี สั ม ประสิ ท ธ์ ค วามเสี ย ดทานต่ า ต้ า นทานการกั ด กร่ อ นของสารเคมี ไ ด้ ดี เช่ น
ไฮโดรคาร์บอน และน้ามัน ดูดกลืนความชื้นได้ดี ต้านทานไฟฟ้าพอใช้ได้
ประโยชน์ ใช้ทาฝาครอบไฟภายในรถยนต์ แบริ่ง เฟือง หมวกกันน็อค อุปกรณ์
เครื่องเขียน เพลาเรือ และสิ่งทอ

รูปที่ 8.8 ไนลอนใช้ทากระจกหมวกกันน็อค ซึ่งมีน้าหนักเบา
8.2.8.2 โพลีฟีไนลีนออกไซด์ หรือ PPO (Polyphenylene Oxide) ผลิตจากฟีนอล
และออกซิเจน มีสีน้าตาล ทึบแสงปานกลาง และผิวมันวาว
คุณลักษณะ ต้านทานไฟฟ้าได้ดี บิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปทรงที่อุณหภูมิประมาณ 190.5
องศาเซลเซียส มีขนาดเที่ยงตรง แข็ฌงแกร่งและแข็งแรง อุณหภูมิขณะหลอมเหลวประมาณ 288 ถึง
316 องศาเซลเซียส
ประโยชน์ ใช้ทาเปลือกเบตเตอรี่ โครงมอเตอร์ไ ซด์ สวิตซ์ แผงวงจรไฟฟ้า และ
ถ้วยชามที่ทนความร้อน
8.2.9 อะซีตาล (Acetall)
อะซี ต าลเป็ นพลาสติ กที่ ได้ จ ากการรวมตั วเปลี่ ยนสารหนึ่ง เป็ นอีก สารหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามใส
เหมือนผลึก
คุณลักษณะ เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงมากที่สุดของพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก
เหนียวมาก ขนาดเที่ยงตรง และแข็งแกร่ง ทนทานต่อกรดเข้มข้น และการออกซิไดซ์ ต้านทานไฟฟ้า
ได้ดีแม้จะมีอุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียส
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ประโยชน์ ใช้ทาเฟือง บูช กระป๋องบรรจุก๊าซแอโรซอล ชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์ และชิ้นส่วน
ปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง
8.2.10 โพลีซัลฟอน (Polysulfone)
โพลี ซั ล ฟอนผลิ ต ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง โดยเปลี่ ย นโครงสร้ า งภายในทางเคมี ร ะหว่ า งออกซิ เ จน
กับซัลเฟอร์และอะตอมของคาร์บอน มีคุณสมบัติแข็งแกร่ง ที่อุณหภูมิสูง ทนทานต่อความร้อนโดย
ไม่เปลี่ยนแปลงรูปทรง และทนทานต่อการออกซิเดชัน
คุณลักษณะ ปกติมีสีเหลืองอาพันใส สามารถเติมสีต่างๆ ได้ดี อุณหภูมิที่จะทาให้เปลี่ยนแปลง
รู ป ทรงต้ อ งสู งกว่า 163 องศาเซลเซี ย ส สามารถใช้ ง านที่ มี อุ ณ หภู มิต่ ากว่า -101 องศาเซลเซียส
เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีแม้จะมีอุณหภูมิสูง ทนทานต่อสารเคมี กรด เกลือ และน้ามัน
ประโยชน์ ใช้ทาฝาครอบจานจ่าย เพราะทนทานต่อความร้อนและเป็นฉนวนได้ดี ทาสวิตซ์
เบรกเกอร์ ชุดบรรจุอาหารทรความร้อนที่สามารถเข้าเตาไมโครเวฟได้ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้
ความร้อนฆ่าเชื้อโรค
8.2.11 โพลียูริเทน (Polyurethane)
โพลียูริเทนผลิตโดยการใช้ ส ารไอโซไซยาเนต (isocyanate) และไฮดรอกซิล (hydroxyl)
โพลียูริเทนจะคล้ายกับไวนีล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ทาโฟม
คุณลักษณะ โพลียูริเทนเม็ดเล็กๆ จะมีสีอาพันใส และเรียกว่า อีลาสโตเมอร์ (elastomer)
มีความเหนียวมาก ทนทานต่อการครูด ทนต่อการฉีกขาดจากการสั่นสะเทือน ทนทานต่อสารเคมี เช่น
น้ามัน สารละลาย และกรด จะมีความยืดหยุ่นลดลงที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ต้านทานไฟฟ้าได้ดี
ประโยชน์ ใช้แทนยางแข็ง ทาปะเก็น ยางกันชนรถยนต์ โฟมโพลียูริเทนสามารถผลิตเป็น
ชิ้ น งานโดยการฉี ด และเป็ น ของเหลวโดยการเทเข้ า ไปในแบบ ใช้ ท าฉนวนตู้ เ ย็ น กล่ อ ง เบาะ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เสื้อแจ๊กเก็ตชูชีพ
8.2.12 เตตราฟลูออโรเอทิลีน (Tetrafluoroethylene)
เตตราฟลูออโรเอทิลีนผลิตจากสารฟลูออโรคาร์บอนที่มีความสัมพันธ์กับโพลีเอทิลีน ได้จาก
น้ามันและไฮโดรคาร์บอน
คุณลักษณะ มีความต้านทานต่อส่วนผสมของสารเคมีไ ด้ ดี แม้อุณหภูมิสูง มีสัมประสิ ท ธ์
ความเสียดทานต่า ปกติมีสีขาวเมฆ มีความเหนียว
ประโยชน์ ใช้ทาฉนวนไฟฟ้า ปะเก็นที่ทนต่อสารเคมี แบริ่งท่อพลาสติก ชุดเครื่องครัว และ
ชุดเก็บเคมีภัณฑ์ในห้องทดลอง
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รูปที่ 8.9 ใช้เคลือบกระทะทาให้อาหารไม่ติดกระทะ
8.2.13 ไอโอโนเมอร์ (Ionomer)
ไอโอโนเมอร์ผลิตจากก๊าซเอทิลีน ทั้งจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
คุณลักษณะ มีความเหนียวมาก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีสูง ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น
เติมสีต่างๆ ได้ดี ติดกันได้ด้วยความร้อน ฉีกขาดง่าย เกิดรอยครูดยาก
ประโยชน์ ใช้ทาอุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น กล่องบรรจุอาหาร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ด้าม
เครื่องมือ เคลือบผ้าและกระดาษ

รูปที่ 8.10 ลูกกอล์ฟทาจากไอโอโนเมอร์
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8.2.14 โพลีอิมไมด์ (Polyimide)
โพลีอิมไมด์มีความคล้ายกับพลาสติกโพลีเอสเตอร์ โดยสามารถอยู่ในรูปของเทอร์โมพลาสติก
และเทอร์โมเซตติง โพลีอิมไมด์ที่เป็นเทอร์โมเซตติง เป็นพลาสติกที่ทนต่อความร้อนสูง สามารถทน
อุณหภูมิได้ถึง 260 ถึง 482 องศาเซลเซียส
คุณลักษณะ ทนความร้อนได้ดี ต้านทานไฟฟ้า ทนต่อแรงกระแทก ต้านทานสารเคมี
ประโยชน์ แบริ่ ง ปั๊ ม น้ามั น ใช้ ใ นยานอวกาศ และอุ ต สาหกรรมอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ฟิ ล์ มของ
โพลีอิมไมด์ใช้เคลือบลวดพันมอเตอร์ และเคลือบลวดสายเคเบิลของจรวด
8.2.15 โพลีอัลโลเมอร์ (Polyallomer)
โพลีอัลโลเมอร์จัดอยู่ในตระกูลของโพลีโอเรฟิน ผลิตจากเอทิลีน และโพรพิลีน
คุณลักษณะ มีน้าหนักเบา และเป็นบานพับได้ เติมสีได้ดี ต้านทานไฟฟ้าได้ดี ต้านทานสารเคมี
ได้ดี ทนทานต่อการครูด
ประโยชน์ ใช้ทาชิ้นงานที่มีลักษณะเปิด -ปิด เป็นบานพับในอุปกรณ์สานักงาน แฟ้มบันทึก
และฝาปิดกล่อง
8.3 เทอร์โมเซตติง
พลาสติกเทอร์โมเซตติงแตกต่างจากเทอร์โมพลาสติกในทุกๆ ทาง พลาสติกเทอร์โมเซตติง
มีโครงสร้างทางเคมีที่ทาให้แข็งแกร่ง แข็งแรง และหลอมใหม่ไม่ได้ นั่นคือ เมื่อพลาสติดเทอร์โมเซตติง
ถูกผลิตเป็นชิ้นงานแล้ว เราจะไม่สามารถนามาให้ความร้อน และเปลี่ยนรูปทรงได้อีก หรือนามาหลอม
ใหม่ไม่ได้ แต่ก็มีข้อดีเช่นกัน ซึ่งพลาสติกเทอร์โมเซตติงมี 7 ชนิด ดังนี้
8.3.1 ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (Phenol Formaldehyde)
ฟี น อลฟอร์ม าลดีไฮด์ หรื อ บางที เ รี ยกว่ า ฟี โ นลิ ก (phenolic) ผลิ ต จากฟี น อล (กรดคาร์
บอนิก) กับฟอร์มาดีไฮด์ ซึ่งทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ผลลัพธ์จะได้พลาสติกฟีนอลฟอร์มาดีไฮด์ ที่เป็น
ของเหลว เพื่อการเทหล่อ ทากาว และเป็นสารเคลือบ
คุณลักษณะ มีความแข็ง และแกร่ง ทนความร้อนถึง 260 องศาเซลเซียส มีขนาดเที่ยงตรง
ประโยชน์ ใช้ทาฝาครอบจานจ่าย คอยล์จุดระเบิด โทรศัพท์ และเสื้อเครื่องมือ

รูปที่ 8.11 ใช้ทาอุปกรณ์โทรศัพท์เพื่อให้มีความแข็งแรง
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8.3.2 โพลีเอสเตอร์ (Polyester)
โพลีเอสเตอร์ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ไฟเบอร์กลาส (fiberglass) ได้จากการผสมระหว่าง
แอลกอฮอล์ และกรดหลายชนิด โพลีเอสเตอร์ในรูปของเหลวจะใส และไม่มีสี
คุณลักษณะ โพลีเอสเตอร์จะต้านทานความชื้นได้ดี ทนการกัดกร่อนของสารละลายกรด
ทุกชนิด เกลือทุกชนิด แข็งแรงและเหนียว โดยขึ้นอยู่กับวัสดุที่เสริมเพิ่มความแข็งแรงซึ่ง จะทาให้
แข็งแกร่ง และยืดหยุ่นได้ เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีแม้อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สามารถเติมสีได้
ประโยชน์ ไฟเบอร์กลาสชนิดโพลีเอสเตอร์มีใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมพลาสติก
โดยใช้ทากระเป๋า ลาเรือ ชิ้นส่ วนรถยนต์ อากาศยาน หัวค้อนพลาสติก กล่องฟิวส์ ฝาครอบจานจ่าย
และเฟืองบางชิ้นงานของรถยนต์

รูปที่ 8.12 เรือยอชต์ทาจากโพลีเอสเตอร์ผสมใยแก้ว
8.3.3 อะมิโน (Amino)
เมลามีนพลาสติก และยูรีรัยพลาสติกมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะมิโน ปกติจะใส แต่สามารถ
เติมสีได้ พลาสติกทั้งสองชนิดนี้จะผสมเยื่อไม้และใยแก้ว เพื่อลดความเปราะของชิ้นงาน
คุณลักษณะ พลาสติกอะมิโนจะแข็ง เป็นรอยขีดข่วนได้ยาก ทนต่อน้ายาทาความสะอาด และ
น้ามัน ให้ขนาดที่เที่ยงตรง ต้านทานไฟฟ้า จะไม่เผาไหม้หรือหลอมละลายที่อุณหภูมิ -51 ถึง 188
องศาเซลเซียส
ประโยชน์ พลาสติกยูเรียใช้ทาฝาปิดสวิตซ์ไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้า กล่อง ปุ่มวิทยุ พลาสติก
เมลามีนใช้ทาถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ อุปกรณ์สานักงาน พลาสติกทั้ง สองจะใช้เป็นสารเพิ่มคุ ณ ภาพ
ในอุตสาหกรรมไม้ ไม้อัด และไม้กระดาน โดยใช้ยูเรียเป็นกาว ขณะที่เมลามีนจะใช้เป็นสารเคลื อบ
เครื่องครัว และพื้นโต๊ะ
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รูปที่ 8.13 ถ้วยและจานทาจากเมลามีนพลาสติกที่ทนความร้อนสูง
8.3.4 อัลไคด์ (Alkyd)
อัลไคด์เป็นพลาสติกที่ได้จากแอลกอฮอล์ และกรด พลาสติกอัลไคด์ใช้เป็นตัวป้องกัน และ
ห้อมล้อมสนามแม่เหล็ก
คุณลักษณะ ให้ขนาดที่เที่ยงตรง แม้จะมีอุณหภูมิสูงถึง 204 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่อง
และเป็นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วย ทนทานต่อกรด และการกระแทก ป้องกันความชื้นได้ดี และเติมสารต่างๆ
ได้ดี
ประโยชน์ อัลไคด์ในรูปของเหลวใช้เป็นสารเคลือบชิ้นงาน ไม่มีกลิ่น ใช้ทาแผงวงจรไฟฟ้ า
ส่วนประกอบทางวิทยุ และโทรทัศน์ ชิ้นส่วนของระบบจุดระเบิดรถยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆ ของ
ฉนวนไฟฟ้า

รูปที่ 8.14 แผงวงจรไฟฟ้าจะใช้อัลไคด์เป็นสารเคลือบชิ้นงาน
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8.3.5 อัลลิล (Allyl)
อัลลิล มี 2 ชนิดคือ ไดอัลลิลธาเลต (Diallyl Phthalate) เป็นชนิดที่มีใช้กันอย่างกว้างขวาง
โดยเป็นพลาสติกที่ได้จากฟีโนลิกและอะมิโน และไดอัลลิลไอโซธาเลต (Diallyl Isophthalate) ซึ่งใช้
ทาส่วนประกอบของจรวด และขีปนาวุธที่ต้องการความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
อย่างรวดเร็ว
คุ ณ ลั ก ษณะ เป็ น พลาสติ ก ที่ เ ป็ น ฉนวนไฟฟ้ า ได้ ดี ไม่ มี ร ส ไม่ มี ก ลิ่ น มี ข นาดที่ เ ที่ ย งตรง
พลาสติ ก ไดอั ล ลิ ล ธาเลตถู ก ออกแบบให้ ค งทนต่ อ อุ ณ หภู มิ ที่ 177 องศาเซลเซี ย ส อย่ า งต่ อ เนื่อง
มีความชื้นน้อย ทนทานต่อสารละลาย กรด และเกลืออย่างดียิ่ง
ประโยชน์ ใช้ทาฉนวนวาร์นิช ซีลกันรั่ว โทรศัพท์ ฝาครอบล้อ นาฬิกาคริสตัล ถ้วยชาม
ชิ้นส่วนยานอวกาศ และชิ้นส่วนอากาศยาน
8.3.6 ซิลิโคน (Silocone)
ซิลิโคนเป็นวัสดุสังเคราะห์ และเป็นพลาสติกที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่รู้จักกันดี
คุ ณ ลั ก ษณะ ซิ ลิ โ คนที่ มี ลั ก ษณะกึ่ ง เหลวหรื อ แป้ ง ปี ย ก ใช้ เ คลื อ บและกั น รั่ ว ชิ้ น งาน
บางลักษณะจะแข็ง ยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถยืดได้ ถึง 8 เท่า ต้านทานการออกซิเ ดชั่น นามัน
น้ า และไอน้ าได้ ดี กาวซิ ลิ โ คนจะเหนี ย วและยื ด หยุ่ น ต่ อ อุ ณ หภู มิ ถึ ง 260 องศาเซลเซี ย ส ไม่ มี สี
ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ
ประโยชน์ ส่วนผสมของซิลิโคนใช้เติมในไฟเบอร์กลาสแล้วเทลงในอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ทรานซิสเตอร์ เพื่อเป็นฉนวนและป้องกันความชื้น ใช้ทาลิ้นหัวใจเทียม ทากาวเพื่อเป็นปะเก็นกันรั่ว
และใช้เป็นฉนวนในหม้อแปลงไฟฟ้า

รูปที่ 8.15 ซิลิโคนใช้ยิงอัดเป็นกาว เพื่อกันรั่วและความชื้น
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8.3.7 อีพอกซี (Epoxy)
อีพอกซีจะอยู่ในรูปของของเหลว จะแข็งตัวโดยการผสมสารทาให้แข็ง (hardener) อีพอกซี
เหลวมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
คุณลักษณะ ทนทานต่อปฏิกิริยาทางเคมีได้ดี ต้านทานไฟฟ้า และมีความเหนียว ผลิตภัณฑ์
อีพอกซีส่วนมากสามารถใช้ง านได้ ต่ อเนื่ องที่ อุ ณหภูมิ 149 องศาเซลเซี ย ส มีสมบัติทางกลดี ม าก
บางชนิดก็มีความแข็งมาก ซึ่งก็มีความเปราะ
ประโยชน์ ส่วนมากใช้งานในการเป็นวัสดุเคลือบ เพื่อต้านทานการกัดกร่อน และการเสียดสี
ขัดถูภายในถัง พื้นและผนัง การใช้งานอื่นๆ ได้แก่ การทาแผงวงจรไฟฟ้า โครงเรือ
8.4 กรรมวิธีและการขึ้นรูปพลาสติก
กรรมวิธีในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก สามารถทาได้หลายวิธี ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับชนิด
ของวัตถุดิบพลาสติกว่าเป็นชนิดผง เม็ด หรือเป็นของเหลวแล้ว ยังจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับรูปลักษณะ
ขนาด และคุณสมบัติของชิ้นงานที่ต้องการประกอบด้วย วิธีการขึ้นรูปที่นิยมใช้ได้แก่
8.4.1 โดยการใช้โมลด์ (Molding) เหมาะสาหรับการขึ้นรูปพลาสติกผง หรือเม็ด โดยการใช้
ความร้อนและแรงอัดในแม่แบบปิด มีหลายแบบ เช่น แบบฉีด แบบวัด แบบเป่า แบบรีดอัด หรือแบบ
ใช้ลูกกลิ้ง
8.4.2 โดยการหล่อขึ้นรูป (Casting) มีทั้งใช้แบบหล่อเย็น และแบบหล่อร้อน
8.4.3 โดยการหล่อโฟม (Foaming) มี 2 ลักษณะ คือ แบบใช้กับพลาสติกเม็ด และแบบใช้กับ
พลาสติกเหลว
8.4.4 โดยการหล่ อ วั ส ดุ เ สริ ม ก าลั ง (Reinforcing) จะเป็ น วิ ธี ก ารสร้ า งชิ้ น งานที่ ต้ อ งการ
คุณสมบัติเป็นพิเศษโดยการใช้วัสดุเสริม เช่น ลวด ตะแกรงเหล็ก ฟิล์ม หรือเส้นใย เป็นการกระทา
ลงในแบบ อาจใช้มือทา หรือใช้เครื่องพ่น แบบอัดเหลว หรือใช้ถุงอักอากาศก็ได้
8.4.5 โดยการใช้ ค วามร้ อ นอั ด ขึ้ น รู ป (Thermoforming) ใช้ ใ นการขึ้ น รู ป พลาสติ ก แผ่ น
โดยใช้แรงทางกลอัดด้วยแม่แบบ ใช้แบบอัดลมหรือแบบหล่อสุญญากาศ
สาหรับการขึ้นรูปพลาสติกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม พลาสติกจะต้องผ่านขั้นตอนที่เหมือนกัน
3 ขั้นตอน คือ
1). การทาให้พลาสติกอ่อนตัวลงหรือทาให้หลอมเหลวด้วยความร้อน
2). การทาให้พลาสติกรีดตัวหรือไหลไป เพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการต่างๆ
3). การทาให้พลาสติกเย็นตัว (ไพฑูรณ์ ประสมศรี, 2543)
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8.5 กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเริ่มต้นด้วยการแยกพลาสติกชนิดต่างๆ ออกจากกัน เนื่องจาก
พลาสติกต่างชนิดกันมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น จุดหลอมเหลว ความหนาแน่นความแข็ง ความนิ่ม
ความใส เมื่อพลาสติกแต่ละชนิดถูกแยกออกจากกันแล้ว จะถูกบีบให้แบนแล้วมัดรวมกันเป็นก้ อน
เพื่อแยกส่งไปยังโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่โรงงานพลาสติกแต่ละชนิดจะถูกนามาบดให้เป็น
ชิ้นเล็ก และล้างทาความสะอาดในบ่อน้าขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ฝุ่น และสิ่งสกปรกจะถูกกาจัดออกไป
หลังจากนั้นชิ้นพลาสติกจะถูกทาให้แห้งโดยการตากแดดหรือใช้อากาศร้อน ป้ ายกระดาษหรือฟิล์ม
ที่ติดมากับชิ้นพลาสติกจะถูกเป่าแยกออกมา จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการหลอมชิ้นพลาสติกผ่านเครื่อง
อัดรีด (Extruder) ออกมาเป็นเส้น ก่อนตัดให้เป็นเม็ด เล็กๆ บรรจุลงกล่องเพื่อส่งไปยั งโรงงานขึ้นรูป
พลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หากการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ใช้เม็ดพลาสติกรีไ ซเคิลทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จะมีสมบัติทางกายภาพลดลง บางครั้งโรงงานจะนาเม็ดพลาสติกใหม่มาผสม
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติดีขึ้น ตัวอย่างพลาสติกรีไซเคิลเรียงตามตัวเลขระบุที่ใต้ขวด หรือภาชนะ
1) โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate, PET, PETE) 2) โพลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่ น สู ง (High Density polyethylene, HDPE) 3) โพลิ ไ วนิ ล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride,
PVC) 4) โพลิ เ อทิ ลี น ชนิ ด ความหนาแน่ น ต่ า (Low Density polyethylene, LDPE) 5) โพลิ โ พร
พิลีน (Polypropylene, PP) 6) โพลิสไตรีน (Polystyrene, PS)
พลาสติกชนิดอื่นที่ไม่ใช่พลาสติกทั้ง 6 กลุ่มข้างต้น หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติ ก
หลายชนิด ในขั้นตอนของการบดพลาสติกเพื่อให้มีขนาดเล็กลงไม่ไปอุดตันในกระบวนการรีไซเคิลนั้น
จะท าให้ พ ลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล มี ส มบั ติ ค วามแข็ ง แรงทางกายภาพลดลง เนื่ อ งจากแรงเฉื อ นเชิ ง กล
(Mechanical Shear) ใน เครื่องบดไปทาลายโซ่ของโพลิเมอร์ให้แตกออก ทาให้ความยาวของโมเลกุล
และน้าหนักโมเลกุลลดลง ซึ่งส่งผลให้สมบัติเชิงกลของพลาสติกลดลง นอกจากนั้นเรื่องของความ
บริสุทธิ์ก็มีความสาคัญ ต่อสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดในการเลือกเพื่อนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต่ า งๆ หากใช้ ก ระบวนการแยกพลาสติ ก ที่ ไ ม่ ดี พ ออาจท าให้ ไ ม่ ไ ด้ พ ลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล ที่ บ ริ สุ ท ธิ์
(ธนาวดี ลี้จากภัย, ม.ป.ป.)
8.6 สรุปท้ายบท
พลาสติ ก เป็ น วั ส ดุ สั งเคราะห์ ที่ ไ ด้ จากการท าปฏิ กิริ ยาทางเคมี ข องสารอิน ทรีย์ และจาก
สารประกอบของถ่านหิน น้า อากาศ น้ามันปิโตรเลียม หินปูน เกลือ และอื่นๆ อีกมาก พลาสติก
เป็ น วั ส ดุ ที่ ถู ก น าไปใช้ กั น อย่ า งกว้ า งขวางในปั จ จุ บั น เช่ น อุ ต สาหกรรมรถยนต์ วั ส ดุ ส านั ก งาน
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อุปกรณ์โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ในสวน ของเด็กเล่น
เป็นต้น
พลาสติ ก แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด ใหญ่ ๆ คื อ เทอร์ โ มพลาสติ ก (thermoplastic) และ
เทอร์โมเซตติง (thermosetting) นอกจากพลาสติกทั้งสองประเภทนี้แล้ว ยังมีพลาสติกอีกหลายชนิด
ซึ่งแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีการยึดเกาะของอะตอม และวัสดุที่ใช้ทาการผลิต
เทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกที่มีสมบัติอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน และแข็ง ตัวเมื่อได้รับ
ความเย็ น เนื่ อ งจากโมเลกุ ล ของพลาสติ ก ชนิ ด นี้ จ ะยึ ด เกาะกั น ไม่ แ ข็ ง แรง สมบั ติ ท างเคมี ข อง
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เทอร์โมพลาสติกทาให้สามารถผลิตได้โดยการฉีด หรืออัดขึ้นรูปได้ดี พลาสติกชนิดนี้ยังสามารถติดไฟ
ได้ ง่ า ย และสามารถน าพลาสติ ก ที่ ใ ช้ แ ล้ ว มาหลอมเพื่ อ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ไ ด้ อี ก ส่ ว นพลาสติ ก
เทอร์โมเซตติงมีโครงสร้างทางเคมีที่ทาให้แข็งแกร่ง แข็งแรง และหลอมใหม่ไม่ได้ นั่นคือ เมื่อพลาสติก
เทอร์โมเซตติงถูกผลิตเป็นชิ้นงานแล้ว เราจะไม่สามารถนามาให้ความร้อน และเปลี่ยนรูปทรงได้อีก
หรือนามาหลอมใหม่ไม่ได้
8.7 คาถามทบทวน
1. พลาสติก เป็นวัสดุที่ขึ้นจากสิ่งใด และสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท
2. เทอร์โมพลาสติก มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
3. อธิบายกระบวนการขึ้นรูปของพลาสติกประเภท เทอร์โมเซตติ้ง
4. ขั้นตอนสาคัญในการขึ้นรูปพลาสติกมีอะไรบ้าง
5. อธิบายกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 9
หลักการออกแบบโดยคานึงถึงวัสดุ
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
9.1 แนวทางในการออกแบบโดยอิงวัสดุและเทคนิค
9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ รูปทรง และแรงกระทา
9.3 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ
9.4 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ
9.5 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายหลักการการออกแบบโดยคานึงถึงวัสดุได้อย่างถูกต้อง
2. ตระหนักถึงความสาคัญ และคุณค่าของการนาวัสดุไปใช้ในงานออกแบบ
3. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุเพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้
5. สามารถนาวัสดุมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 9 หลักการออกแบบโดยคานึงถึง
วัสดุ
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างงานออกแบบ ให้ผู้เรียนสัง เกต แล้วตั้ง คาถามเพื่อบรรยายเข้ า สู้
เนื้อหาเรื่องหลักการออกแบบโดยคานึงถึงวัสดุ โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องวัสดุกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้วย
คาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโดยคานึงถึงวัสดุ
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างงานออกแบบที่คานึงถึงวัสดุ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
หลักการออกแบบโดยคานึงถึงวัสดุ
3. วิดที ัศน์ ตัวอย่างการออกแบบโดยคานึงถึงวัสดุ
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาวัสดุมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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บทที่ 9
หลักการออกแบบโดยคานึงถึงวัสดุ
_______________________________________________________
ด้วยในปัจจุบัน วัสดุถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในงานออกแบบ นักออกแบบ
มั ก น าการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะของวั ส ดุ ม าเป็ น ประเด็ น ในการออกแบบ (Form Follow Material)
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบสมัยใหม่ การผสมผสานระหว่างวัสดุกับการออกแบบได้แสดงให้เห็น
ถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลงานใหม่ ๆ ที่ ดู แ ปลกตาและเหนื อ ความคาดหมาย
ในขณะเดียวกัน กระแสการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็เป็นแรงบันดาลใจสาคัญอีกประการหนึ่ง
ในการเลือกใช้วัสดุของนักออกแบบ จึงมีการคิดค้นสร้างสรรค์หรือพัฒนาวัสดุใหม่ๆขึ้น จากทรัพยากร
ที่มีอยู่
9.1 แนวทางในการออกแบบโดยอิงวัสดุและเทคนิค
ด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทนที่การผลิตด้วยแรงงานมนุษย์แบบเดิม ส่ง ผลให้สินค้า
ที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพ รูปร่างลักษณะคล้ายคลึง กัน ผู้ผลิตจึ ง เกิดการตื่นตัวในการสร้างกลยุ ท ธ์
การผลิตให้เกิดความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อ สร้างความแตกต่ างความน่า สนใจให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับคุณลักษณะ
เด่นจากพื้นฐานที่มีอยู่อันเกิดจากสิ่งแวดล้อม ทักษะ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นภูมิรู้ภูมิปัญ ญา
อั น เป็ น รากฐานส าคั ญ ในการพัฒ นา และยกระดั บ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก ทั้ ง เป็ น การสร้ า งมูลค่า
จากคุณค่าทางวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล, 2553)
ในปั จ จุ บั น วงการสถาปั ต ยกรรมและการออกแบบนิย มนาวลี Form follows function
มาเขียนในเชิงเปรียบเปรย เพื่อสื่อถึงประเด็นการออกแบบอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบรูปทรง
(form) เช่น Form follows fashion เปรียบเปรยถึง การที่นักออกแบบนาประเด็นด้านพฤติกรรม
ของผู้บริโภคชอบซื้อสินค้าหรือบริการตามรูปแบบที่กาลังนิยมมาเป็นเงื่อนไขสาคัญในการคิด รูปทรง
Form follows delight เปรี ย บเปรยถึ ง การที่ นั ก ออกแบบน าประเด็ น ด้ า นความพอใจ ผู้ บ ริ โ ภค
ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพราะความงามหรือคุณค่าทางนามธรรมอื่นๆ ที่ไม่ใ ช่ด้านประโยชน์
ใช้ ส อย แต่ ใ นบรรดาวลี เ ปรี ย บเปรยเหล่ า นี้ Form follows material ซึ่ ง หมายความถึ ง การที่
นักออกแบบนาการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุมาเป็นประเด็นในการออกแบบรูปทรงนั้น ค่อนข้าง
ได้รับความนิยมในการนาไปใช้ในการทางานออกแบบมากในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะกระแสของนวัตกรรม
การออกแบบวัสดุใหม่ (mew materials) กาลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักออกแบบ
ทุกสาขา
อันที่จริงผลงานออกแบบที่เป็นไปตามแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ Form follows
material นั้นมีมาตั้งแต่อดีต แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการค้นพบเทคนิคการผลิ ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
เทคนิคการขึ้นรูปใหม่ๆ ให้กับวัสดุดั้งเดิม เช่น Thonet chair ผลงานออกแบบของ Michael Thonet
ที่เกิดจากผลการค้นพบเทคนิคการดัดไม้จริงด้วยไอน้าในช่วงประมาณปี คศ.1830 โดยการนาท่อนไม้
บีชเข้าเครื่องอัดความดันไอน้าที่อุณหภูมิสูง กว่า 100 องศา จนไม้มีความยืดหยุ่นสูง จากนั้นนาไม้
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ออกมาจัดวางในแม่พิมพ์เหล็ก แล้วปล่อยให้ไม้ค่อยๆแห้งตัวลงที่อุณหภูมิ 70 องศาเป็นเวลานาน 20
ชั่ ว โมง จากนั้ น น าท่ อ นไม้ ที่ ถูก ตั ด ได้ รูป ทรงตามต้อ งการแล้ ว มาประกอบกันเป็ นเก้า อี้ เก้ า อี้ของ
Thonet มี รู ป ทรงเพรี ย ว ดู ทั น สมั ย และมี น้ าหนั ก เบาต่ า งจากเก้ า อี้ ไ ม้ อื่ น ๆ ที่ ถู ก ผลิ ต ในสมั ย นั้ น
โดยสิ้นเชิง ถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบเครื่องเรือนดูเรียบง่าย แต่มีความใหม่ไม่ซ้าใครจนได้รับการ
ยกย่องเป็นผู้นาการผลิตเครื่องเรือนสมัยใหม่ด้วยเทคนิคการผลิตกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งงานฝีมือ

รูปที่ 9.1 Vienna Caf chair no.14 ออกแบบโดย Michael Thonet
ที่มา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)
การค้นพบเทคนิคไม้อัดดัด (molded plywood) โดยบริษัทผู้ผลิตไม้อัดสัญ ชาติอ เมริ กั น
ระหว่างการผลิตสินค้าให้กับกองทัพเรืออเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้เกิดเครื่องเรือนที่มี
รูปทรงใหม่เช่น Ant chair ออกแบบโดย Arne Jacobson นักออกแบบชาวสแกนดิเนเวียนในปี ค.ศ.
1950 เครื่องเรือนชิ้นแรกที่ผลิตโดยใช้วัสดุนี้ คือ Shell chair ออกแบบโดย Charles Eames ซึ่งถือ
เป็นต้นแบบของเครื่องเรือนช่วง Mid century modern จะได้เห็นได้ว่า วัสดุและเทคนิคการผลิตใหม่
ทั้งสองประเภทนี้ ทาให้สามารถขึ้นรูปที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันที่รองรับสรีระของ
ผู้นั่ง ได้พอดีโดยไม่มีรอยต่อของวั สดุ และได้เก้าอี้ที่มีคุณ ลักษณะเฉพาะตัว คือ เบา ทนทานและ
เก็บซ้อนกันได้ ซึ่งต่างจากเก้าอี้ที่ถูกผลิตในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น
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รูปที่ 9.2 Ant chair ออกแบบโดย Arne Jacobson
ที่มา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)

รูปที่ 9.3 Shell chair ออกแบบโดย Charles Eames
ที่มา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)
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จะเห็นได้ว่า ลักษณะตัวที่โดดเด่นของรูปทรงเก้าอี้ทั้งสามตัวที่กล่าวข้างต้นเป็นผลมาจาก
การใช้วัสดุหรือเทคโนโลยีที่คิดค้นใหม่ทั้งสิ้น และนักออกแบบไม่ได้นาวัสดุมาเป็นปิดทับโครงสร้ าง
แต่ใช้เป็นโครงสร้างหลักและเป็นพื้นผิวของงานออกแบบนั้นเลย ผลงานออกแบบทั้งสามชิ้นนี้นอกจาก
มีรูปทรงสวยงามที่มีความใหม่ไม่ซ้าใคร (novelty) แล้วยังมีอัตตลักษณ์ (ldentity) ของผลงานที่ผู้คน
จดจาได้ง่ายด้วย
9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ รูปทรง และแรงกระทา
ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งวั ส ดุ และรู ป ทรงนั้ นขึ้ นอยู่กั บ แรงกระท าจากภายนอกที่ วัสดุนั้น
สามารถรับได้ หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนารูปทรงสาหรับงานออกแบบนั้นขึ้นอยู่กับว่า วัสดุ
ที่เลือกใช้ทนต่อแรงกระทาจากภายนอกประเภทใดได้ บ้าง และในปริมาณเท่าใด และมีการใช้เทคนิค
การขึ้นรูปด้วยวิธีใดที่จะทาให้สามารถคงรูปทรงไว้ได้ ไม่เสียหาย เพื่อจะได้ผลงานออกแบบตามที่
ได้จินตนาการไว้ ดังตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบผลงานออกแบบเก้าอี้ที่ใช้วัสดุไม้ เซรามิค โลหะ
พลาสติก และผ้าต่อไปนี้
เซรามิคมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกดเพียงอย่างเดียว จึงต้องมีฐานที่ มั่งคงรองรับระนาบที่นั่ง
แต่ เ นื่ อ งจากเซรามิ ค มี เ ทคนิ ค การขึ้ น รู ป ที่ ห ลากหลาย จึ ง สามารถออกแบบรู ป ทรงที่ มั่ ง คงให้ ดู
สละสลวยและมีรายละเอียดได้มากขึ้น

รูปที่ 9.4 ceramic proust chair ออกแบบโดย Alessandro Mendini, 2011
ที่มา : (http://fashionmanisfesto.blogspot.com/) [Online]
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ไม้มีคุณสมบัติที่ทนแรงกระทาได้ ดี ทุกประเภท และมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่ห ลากหลาย
จึงสามารถนามาออกแบบรูปทรงที่ดูเคลื่อนไหว (dynamic) ได้ในระดับหนึ่ง

รูปที่ 9.5 เก้าอี้ Schizzo chair ทาจากไม้ตัดไอน้า ออกแบบโดย Ron Arad (เพื่อบริษัท Vitra),1995
ที่มา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)
โลหะมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกระทาทุกประเภทได้ดีและมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่หลากหลาย
เหมือนไม้ จึงสามารถนามาออกแบบเป็นรูปทรงทั้งที่ดูมั่นคงและเคลื่อนไหว มีรายละเอียดที่พิถิพิถัน
และเรียบร้อย

รูปที่ 9.6 เก้าอี้ Miss Lacy ทาจาก stainless steel ออกแบบโดย Philippe Starck, 2007
ที่มา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)
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พลาสติกมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกระทาทุกประเภทได้ดีและมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่ได้รับการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอิตาลี จึงสามารถนามาออกแบบเป็นรูปทรงทั้งที่
ดูมั่นคงและเคลื่อนไหว

รูปที่ 9.7 เก้าอี้ Panton chair ทามาจากพลาสติกประเภท Polypropelene ออกแบบโดย Verner
Panton,1960
ที่มา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)

รูปที่ 9.8 เก้าอี้ Victoria Ghost ออกแบบโดย Philippe Starck,2005
ที่มา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)
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ผ้ามีคุณสมบัติที่ทอต่อแรงดึงได้สูงมาก จึงสามารถออกแบบรูปทรงอิสระ (free form) โดย
การใช้ประกอบกับวัสดุประเภทอื่น

รูปที่ 9.9 ที่นั่งแบบแขวนทาจากเชือกและผ้าฝ้าย
ที่มา : (hammock, 2555) [Online]
จะเห็ น ได้ ว่ า ความเป็ นไปได้ ข องการน าวัส ดุ ม าขึ้ น รูป ให้ เ ป็ นรู ป ทรงตามจิ น ตนาการของ
นักออกแบบนั้นมีข้อจากัดอยู่ที่คุณสมบัติการรับแรงของวัสดุนั้นๆ โดยนักออกแบบต้องคานวณและ
ทดลองว่า วัสดุในรูปทรงนั้นๆ จะรับแรงกระทาประเภทต่างๆเช่น แรงที่เกิดจากน้าหนักของคนเมื่อ นั่ง
บนวัสดุที่ขึ้นรูปเป็นแผ่นที่นั่งของเก้าอี้และจะต้องปรับปรุงรูปทรงอย่างไร และนี่คือความหมายของ
คาว่า Form follows material นั่นเอง
9.3 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ
ลักษณะเด่นของแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิง วัสดุ Form follows material เน้นที่
การสื บ ค้ น และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล วั ส ดุ ก่ อ นที่ จ ะน าข้ อ มู ล นั้ น มาทดลองและสั ง เคราะห์ เ ป็ น ผลงาน
ออกแบบนิยมใช้กับการออกแบบโดยวัสดุใหม่ซึ่ง มีคุณลักษณะของวัสดุที่ซับซ้อนและหลากหลาย
จึงจาเป็นที่นักออกแบบต้องศึกษาและทาความเข้าใจข้อได้เปรียบและข้อจากัดของวัสดุเหล่านั้นอย่าง
ถ่องแท้ ก่อนจะเริ่มขึ้นตอนการออกแบบ สามารถสรุปขั้นตอนการออกแบบตามแผนต่อไปนี้
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รูปที่ 9.10 แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ
“Form follows material”
ที่มา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)
9.3.1 รายละเอียดอธิบายแต่ละขั้นตอนการออกแบบ
9.3.1.1 การอธิบายโจทย์โดยสังเขป (Project brief) โดยทั่วไปผู้ประกอบจะกาหนด
ความต้องการเบื้องต้นอย่างคร่าวๆ เช่น ชนิดและหมวดของผลิตภัณฑ์ภาพลักษณ์ของตราสิ น ค้ า
เงื่อนไขทางการตลาด ความสามารถและข้อจากัดในการผลิต เป็นต้น
9.3.1.2 ส ารวจศั ก ยภาพของวัส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต (explore potential of
material and processes) เป็นขึ้นตอนการสารวจ วิเคราะห์วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม
และมีแนวโน้มที่จะนามาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ โดยทั่วไปผู้ผลิตวัสดุจะอธิบายคุณลักษณะของ
วัสดุออกเป็น 2 ประเภท คือ คุณลักษณะทางด้านเทคนิค (technical attribute) ซึ่งเป็นมิติทางด้าน
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วิศวกรรมและด้านวัสดุศาสตร์ (material sciences) ที่อธิบายถึงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่มี
ผลต่ อ การใช้ ง าน เช่ น น้ าหนั ก การทนไฟ การทนต่ อ รั ง สี แ ละเคมี การทนต่ อ การขู ด ขี ด และ
คุ ณ ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส (sensorial attribute) ซึ่ ง เป็ น มิ ติ ท างด้ า นความงามและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับมนุษย์ ที่อธิบายถึงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่มีผลต่อประสาทสัมผัส
ทั้ง ห้า เช่น ลักษณะพื้นผิว ความโปร่ง แสง ความมันเงา การดูดซับเสียง เป็นต้น รูปทรงที่ สวยงาม
ของผลิตภัณฑ์นั้นเกิดได้จากทั้งตัววัสดุ และจากกระบวนกระผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป (shaping) การยึด
(joining) และการตกแต่งพื้นผิว (surfacing)
9.3.1.3 ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ (identification) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ นักออกแบบจะต้องกาหนดรายละเอียดของคุณลักษณะของที่นั่งนั้นให้สามารถ
จินตนาการเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน
1) แ น ว ค ว า ม คิ ด เ บื้ อ ง ต้ น ( configuration of concept) ก า ห น ด
แนวความคิดเบื้องต้น โดยคานึงถึงเป้าหมายทางการตลาด กลุ่มเป้าหมายและคุณลักษณะที่ละเอียด
ขึ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น ออกแบบที่ นั่งส าหรั บ คนหนุ่ม สาวที่ ท างานในส านัก งานกึ่ ง บ้ า น (home office)
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นที่นั่งที่มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับท่านั่ง ของแต่ละคน (individual
posture) ได้พอดี เพื่อให้เกิดความสบายสูงสุด
2) มาตราส่วน (scale) กาหนดขนาด สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น
เก้าอี้ควรมีสัดส่วนโดยประมาณ คือ ระนาบที่นั่ง กว้าง 70 ซม. ลึก 55-60 ซม. ความสูง ของเก้ า อี้
37.5-40 ซม. และพนักสูง 40-50 ซม. ทั้งนี้ควรมีการทดลองขึ้นต้นแบบ ขนาดเท่าจริงเพื่อหาสัดส่วน
การนั่งที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
3) ประโยชน์ใช้สอย (functionality) วิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยเพื่อกาหนด
คุณลักษณะทางด้านเทคนิคและสรีระศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น ประโยชน์ใช้สอยลาดับแรก
ของการนั่ ง คื อ ความสบายในการนั่ง (comfort) ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ การนั่ ง สบาย
(function comfort) และความรู้ สึ ก ว่ า น่ า สบาย (conceptual comfort) และเนื่ อ งจากความ
หลากหลายด้านสรีระและท่านั่งของกลุ่มเป้าหมาย จึง สรุปเป็นแนวความคิดด้านประโยชน์ใช้สอย
ของเก้าอี้ตัวนี้ คือ สามารถเข้ากับท่านั่งที่มีความ เฉพาะตัวของผู้นั่ง (fits to individual posture)
โดยเก้าอี้ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ มีโครงสร้า งที่ยืดหยุ่น มีพื้นผิวหรือวัสดุคลุม ที่กระตุ้นประสาท
สัมผัสของผู้นั่งให้รู้สึกสบาย มีรูปทรงที่มองแล้วรู้สึกว่าน่าจะนั่งสบายและให้ความรู้สึกเป็นอิสระที่จะ
ปรับท่านั่ง (freedom of movement)
4) บุคลิก (personality) วิเคราะห์และสรุปความหมายทางนามธรรมหรือ
บุคลิกของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ผู้ใช้รับรู้ เพื่อที่จะได้นามาสื่อสารผ่านการออกแบบรูปทรง โดยทั่วไป
ต้ อ งพิ จ ารณาลั ก ษณะการใช้ ชี วิ ต และความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ และอั ต ลั ก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย
9.3.1.4 การสร้ า งภาพตามแนวความคิ ด (concept visualization) ขั้ น ตอนการ
สเก็ตช์หรือนาภาพตัวอย่างขององค์ประกอบในการออกแบบ ตัวอย่างวัสดุ พื้นผิว โครงสีที่สามารถสื่อ
ถึงคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3 รวมทั้งภาพบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์จะถูกนาไปใช้
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แล้ ว ทอดลองผสมผสานองค์ ป ระกอบต่ า งๆเหล่ า นั้นให้ เ ป็ นจิ นตนาการเชิ ง รู ป ธรรมเบื้ อ งต้นของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมาจัดรวมกันในรูปแบบของ mood board

รูปที่ 9.11 ตัวอย่างภาพแสดงลักษณะทางรูปธรรมเบื้องต้นของเก้าอี้
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9.3.1.5 การเลื อ กใช้ วั ส ดุ (materiallzation) ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การเริ่ ม ขั้ น ตอนการ
ผสมผสานความรู้ทางเทคนิคเข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วสัง เคราะห์เป็นงานสเก็ตช์รูปทรง
ในลักษณะต่างๆ การสังเคราะห์นี้เป็นผลจากการวิเคราะห์วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่ได้ค้นคว้ ามา
ในข้อ 2 และความสามารถในการรับแรงและทนต่อแรงกระทาจากภายนอกแล้ว ยังเป็นผลจากการ
วิเคราะห์ประเด็นการออกแบบอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์
จะถูกนาไปใช้ การประหยัดพลังงานและวัตถุดิบ และอายุการใช้งานที่เหมาะสม เป็นต้น หากรูปทรง
ใดสามารถสื่อถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 3 ได้ นับว่าเป็นรูปทรงที่มีแนวโน้มให้
นักออกแบบสามารถนาไปพัฒนางานเป็นออกแบบต่อไปได้
9.3.1.6 การทาต้นแบบ (prototyping) การทดลองขึ้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการ
ใช้วัสดุและเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมที่ได้สรุปในข้อ 5
ปั จ จุ บั น มี น วั ต กรรมของวั ส ดุ ใ หม่ ที่ เ กิ ด จากการผสมผสานความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย วัสดุเหล่านี้มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ หลากหลายและสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้ ด้วยกระแสและคุณลักษณะดังกล่าวนี้ทาให้นักออกแบบ
สามารถสร้ า งสรรค์ รู ป ทรงและรายละเอี ย ดของงานออกแบบให้ น่ า สนใจมากขึ้ น ภาพฝั น ของ
นักออกแบบจะเป็นจริงไม่ได้เลย ถ้าไม่มีวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมอานวยให้ แนวทาง
การออกแบบรู ป ทรงโดยอิ ง วั ส ดุ Form follows material เป็ น การเสนอแนะให้ นั ก ออกแบบ
ทาความเข้าใจศักยภาพของวัสดุอย่างถ่องแท้ก่อนเริ่มสร้างสรรค์งานออกแบบ จากนั้นนาวัสดุแ ละ
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละทดลองเพื่ อ ที่ จ ะเลื อ กวั ส ดุ ที่ เ หมาะสม
และสอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบของตน (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)
9.4 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ
ความหลากหลายทั้ ง ทางด้ า นขนาดและลั ก ษณะเฉพาะ ท าให้ วั ส ดุ ที่ เ หลื อ จากการผลิ ต
กลายเป็นภาระหนักของผู้ประกอบการ และเพราะความหลากหลาย ทาให้การควบคุมเศษวัสดุจาก
การผลิตเป็นไปได้ยาก และไม่สามารถนากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเดิมได้ โดยเฉพาะโรงงานที่ใช้
เครื่องจักรหรือระบบออโตเมชั่นเป็นหลัก (Automation) การจะนาเศษวัสดุกลับมาใช้อีก จึง ต้ อ ง
ตรวจสอบระบบการผลิ ต ในโรงงานและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควบคู่ กั น ไป เพราะหากใช้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละ
กระบวนการแบบเดิมทีคุ้นเคย ย่อมนาไปสู่ผลลัพธ์เดิมที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือใช้ได้ดังนั้น
การจะพั ฒนาไปสู่ กระบวนการเปลี่ ยนเศษวัส ดุ เ ป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์ห รือ เป็นวั ส ดุ ต้น น้าอี กครั้ ง จึ ง ต้ อง
ผสมผสานศาสตร์หลายแขนง และมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
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กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ (Upcycling Process)

รูปที่ 9.12 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ
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9.4.1 ขัน้ ตอนการออกแบบจากเศษวัสดุ
9.4.1.1 สร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Creating Environmental
Awareness) การให้ความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ภายในโรงงานถึงเรื่องดังกล่าว เป็นพื้นฐานองกระบวนการ Upcycling เพื่อให้ผู้ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจจุดมุ่งหมายสาคัญ และไม่มุ่งประเด็นไปที่ยอดขายหรือกาไรก่อนเริ่มพัฒนาผลงาน
โดยการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นร่วมกันนี้จึงทาให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมปรับตัวไปสู่แนวคิดที่นอกกรอบ
ไปจากความคิ ด เดิ ม เช่ น การน าขี้ ก บไสไม้ม าประสานเป็ นม่ า นกรองแสงหรือ การหลอมกระจก
แผ่นเรียบเพียงบางจุดเพื่อยึดกระจกเป็นขาโต๊ะ เป็นต้น การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่าง
จริงจังในบริษัทหรือองค์กร เป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้
9.4.1.2 คิดแยกเศษวัสดุ (Scrap Categorization) กระบวนการต่อมาคือการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับเศษวัสดุ (เช่น กระบวนการที่ทาให้เกิดเศษ ปริมาณ วิธีการกาจัดเศษ เป็นต้น) และเริ่ม
คัดแยกวัสดุที่หลากหลายให้เป็นกลุ่มย่อยซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี โดยไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการคัดแยก
ตามชนิดวัสดุเพียงอย่างเดียว เพราะวิธีดังกล่ าวเป็นการคัดแยกเพื่อการรีไซเคิลแต่ในกระบวนการ
Upcycling นี้เป็นการคัดแยกเพื่อนามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ดังนั้นจึงสามารถคัดแยก
ตามสี รูปทรง ขนาด น้าหนัก ความหนา หรือ คุณลักษณะอื่นๆได้ ในขึ้นตอนการคัดแยกเป็นกลุ่มย่อย
ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะเฉพาะของเศษวัสดุได้ในคราวเดียวกันซึ่งจะช่วยให้
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกเศษวัสดุมาพัฒนาต่อ
9.4.1.3 ทดลองเชิงเทคนิคกับเศษวัสดุ (Material Experimentation) ในขั้นตอนนี้
ควรเริ่มด้วยการเลือกเทคนิคที่ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้เป็นแนวทางแรก เช่น ทางเลือกเศษผ้า
มาพัฒนา ควรเลือกเทคนิคการเย็บ ทอ สานเพื่อสร้างลวดลายต่างๆ ยังไม่ควรปั่นผ้าเป็นเส้นใย หรือ
หากเลือกเศษกระจกมาพัฒนา ควรใช้วิธีการหลอมด้วยอุณหภูมิต่างๆ หรือตัดกระจกด้วยกระบวนการ
หรือวิธีต่างๆ โดยยังไม่นาการเย็บหรือม้วนมาทดลองกั บกระจก (ในขั้นต่อไปอาจนาเทคนิ คใหม่
มาทดลองได้ แต่ต้องพิจารณาความพร้อมของผู้ปฏิบัติง านว่าจะสามารถยอมรับเทคนิคใหม่ๆ จาก
ความคิ ด นอกกรอบได้ ม ากน้ อ ยเพีย งใด) หรื อ อาจท าการทดลองโดยการออกแบบในลั ก ษณะที่
หลากหลายเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงเทคนิคที่มีอยู่นอกจากี้องค์กรยังได้องค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ที่
พัฒนาจากความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ ซึ่ง บ่อยครั้ง จะมีการนางานฝีมือ (Craft) เข้ามาใช้ในการทดลอง
เพื่ อ ทดสอบและพั ฒ นาการบวนการต่ า งๆ เนื่ อ งจากความหลากหลายของเศษวั ส ดุ รวมไปถึ ง
เครื่องจักรที่มีอยู่ในโรงงานอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุได้ตามต้องการ (Infexible) ซึ่งขั้นตอนนี้จะ
ใช้เวลาค่อนข้างมากและยังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมแต่มุ่งเน้นไปที่การค้นกาเทคนิคหรือกระบวนการ
ขึ้นรูปใหม่ จึงอาจนาไปสู่ความล้มเหลวบ่อยครั้งทาให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดูแลการปฏิบัติงานเลิกล้มความ
ตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุต่อไป
9.4.1.4 เลือกเทคนิคที่เหาะสมเพื่อพัฒนาต่อ (Technique Identification) ขัน้ ตอน
การทดลองเศษวัสดุเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกเทคนิคในขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา อาจทาให้
เทคนิคที่เลือกมาใช้ในขั้นตอนนี้เป็นวิธีการเดิมๆ ซึ่งจะนาไปสู่ผลลัพธ์แบบเดิม ไม่มีการค้นพบแนว
ทางการพัฒนาใหม่ๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการทดลองที่หลากหลายในเบื้องต้นแล้ว แต่บางวิธีการ
อาจยังไม่เหมาะสมหรือยังไม่สมบูรณ์พอดัง นั้นการเลือกเทคนิคมาใช้ง านในขั้นตอนนี้ คือการนา

186

ความคิดที่ไม่จากัดในตอนต้น มาปรับเข้าสู่ความเป็นไปได้ในการผลิต ที่ต้องพิจารณาทั้งกระบวนการ
ผลิตและหลักเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็ดีผู้ประกอบการที่มีเศษวัสดุอย่างเดียวกันอาจ
เลือกเทคนิคต่างกันมาพัฒนาเศษของตน เช่น โรงงานไม้ต่างมีเศษไม้นานาชนิดและหลายรูปแบบ
เหลือทิ้ง บางโรงงานอาจเลือกวิธีอัดประกอบ บางโรงงานอาจเลือกวิธียึดด้วยสกรูหรือการร้อยด้วย
เหล็กเส้น ความเหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับความถนัด เครื่องมือ และแบบที่เลือกพัฒนา
9.4.1.5 อ อ ก แ บ บ จ า ก เ ท ค นิ ค ที่ พั ฒ น า ขึ้ น ( Technique-based Design
Collaboration) การสร้างสรรค์แบบถือเป็นขั้นตอนที่ยาก เพราะเป็นเรื่องที่ไ ม่สามารถจับต้องได้
อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจของการ Upcycle เนื่องจากการออกแบบ
ถือเป็นสิ่ง ที่สามารถตั ด สินได้ว่า ผลงานที่ไ ด้จะกลายเป็น สิ่ง ที่ มีมู ลค่ าหรือกลายเป็นเพียงกองขยะ
อีกกองเท่านั้น ซึ่งการออกแบบหากร่วมมือกันทาเป็นทีมจะยิ่งทาให้ได้เห็นมุม มองในมิติหลากหลาย
โดยนักออกแบบในทีมควรให้ความเห็นต่อแบบที่เสนอขึ้นอย่างเป็นกลางแต่ต้องมีการสรุปแบบ เพื่อให้
ได้ขนาดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ หรือสูญของวัสดุเพื่อดาเนินการต่อ ขั้นตอนนี้เป็นการคิดนอกกรอบ ภายใน
ข้อจากัดที่เฉพาะเจาะจงกล่าวคือเป็นการออกแบบบนพื้นฐานของเทคนิ คที่เลือกแล้ว ซึ่งอาจนาไปสู่
นวัตกรรมหรือแบบอื่นๆ ต่อไป วัสดุหรือเทคนิคที่พัฒนาขึ้นอาจจะมีการปรับปรุง หากแบบที่กาลัง
พัฒนามีความซับซ้อนเกินกว่าเทคนิคที่เลือกมาใช้ โดยในการเสนออาจใช้การสเกตช์ (Shetch) หรือ
ภาพเสมือนจากโปรแกรมสามมิติต่างๆ เพื่อให้ง่ายในการต่อยอดความคิด และทาให้ผู้ร่วมงานมองเห็น
ภาพรวมในสิ่งเดียวกัน
9.4.1.6 พั ฒ นาวิ ธี ก ารขึ้ น รู ป ประกอบชิ้ น งาน (Development of Fabrication
Methods) การประกอบแบบต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างกัน เช่น เมื่อสามารถหลอมเศษแก้วคละสี
สาเร็จได้ลวดลายหรือรูปทรงแล้ว จะประกอบเป็นโคมไฟที่มีขาตั้งอย่างไร หรือเริ่มทาเศษหนังให้เป็น
กระเป๋านั้นจะสานหรือเย็บอย่างไรวัสดุอะไรที่นามาใช้ประสานจะใช้กาวและความร้อนปริมาณเท่าไหร่
หรือการนาอลูมิเนียมเซ็กชั่น (Aluminum Sections) มาทาสีแล้วจะประกอบเป็นแผงกันแดดหรือ
ม้านั่งอย่างไร จะใช้การร้อย หรือยึดสกรูหรือแต้มเชื่อมเข้าด้วยกัน วิธีการขึ้นรูปมีความสาคัญมากใน
การสร้างรายละเอียดและความประณีตให้กับชิ้นงาน
9.4.1.7 สร้างต้นแบบ (Prototyping) การสร้างต้นแบบมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
สามารถทาให้มองเห็นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (Proof of Concept) ทั้งในแง่ของ
สัดส่วน รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆโดยผู้ออกแบบจะสามารถตรวจสอบการใช้งาน ความแข็งแรงและ
ความสวยงาม นาไปสู่การเปลี่ยนความคิด ตลอดจนการนาเสนอสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแบบ เนื่องจากเป็น
การผลิ ต ในรู ป แบบใหม่ ที่ ยั ง ไม่ เ คยลองใช้ ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งน าเสนอทั้ ง ความส าเร็จ
ความล้มเหลว และความแตกต่างจากแผนเดิม เพราะอาจทาให้พบวิธีการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อนค้นหา
คาตอบที่ดีที่สุดในการสร้างผลงานชิ้นนั้นๆและนะไปสู่ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุในลักษณะอื่นๆ
ต่อไป การเสนอต้นแบบในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอื่นๆ นั้นก็มีความสาคัญมากเช่นเดียวกัน
ต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เทคนิคในการแก้ไขวัสดุอย่างหนึ่งอาจใช้กับวัสดุอีกชนิดหนึ่งได้ เช่น
การอัดร้อนสามารถใช้ได้กับทั้งวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะชุมชนอย่างกล่องบรรจุภัณฑ์ UHT
ได้ การสร้างบรรยากาศของการช่วงเหลือกันจะนาไปสู่ การสร้างเครือข่ายที่มีทั้งความรู้ เทคนิค และ
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เครื่องมือที่ผู้ประกอบการหนึ่งๆไม่สามารถมีไว้ทั้งหมดในโรงงานเครือข่ายนี้จะเกื้อหนุนไปสู่การพัฒนา
ผลงานร่วมกันในระยะยาวและช่วยนาเศษวัสดุกลับมาใช้ในหลายรูปแบบได้อย่างยั่งยืน
9.4.1.8 ปรั บ ต้ น แบบ ทดสอบผลงาน (Prototype Testing & Refinement)
ในขั้นตอนนี้ หากมีการแก้ไขชิ้นงานจะเป็นเพียงการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ เช่น รูปร่าง สี หรือการปรับ
รายละเอียดและความเรียบร้อยเพื่อให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ในบางครั้งอาจมีการปรับขนาดเพื่อความ
เหมาะสมในการใช้งาน เช่น หลังจากนากระจกมาพัฒนาเป็นสตูลนั่ง ซึ่ง มีสัดส่วนที่สวยงามแล้ ว
แต่พบว่าวิธีการเสียบกระจกเข้าด้วยกัน จะมีความหลวมบ้างเพื่อนให้ถ อดประกอบและขนส่งง่าย แต่
ความหลวมเล็กน้อยนั้นจะสร้างความกังวลให้ผู้นั่งได้เพราะการขยับตัวขณะนั่งจะทาให้เกิดการขยับ
เขยื้อน แม้ผลิตภัณฑ์จะแข็งแรงรับน้าหนักได้แต่หากใช้เป็นโต๊ะหัวเตียงจะเหมาะสมกว่าเพราะไม่ต้อง
รองรับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้
9.4.1.9 ทดสอบด้ า นการตลาด (Market Appraisal) การทดสอบความต้ อ งการ
ด้ า นการตลาดเป็ น การน าเสนอผลงานต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง รู ป แบบ การใช้ ง าน และราคา รวมทั้ ง
นาข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ ใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่อไป ซึ่งวิธีหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่งคือการนาเสนอ
ผลงานในงานแสดงสินค้าเพราะเป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ซื้อส่วนใหญ่ในเรื่อง
กระบวนการพัฒนาชิ้นงานจากเศษวัสดุเหลือใช้สู่การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นการแสดงผลงาน
จึงต้องจัดเตรียมข้อมูลวางแผนการแสดงชิ้นงาน จัดแสงและอาจมีเศษวัสดุมาแสดง พร้อมๆ ผลงาน
ขั้นสุดท้าย (เพราะชิ้นงานที่ สมบูร ณ์ แ ล้ว อาจไม่มีลักษณะของเศษเหลือ อยู่ ) อีกทั้ง เป็นการช่ ว ย
ในการศึกษาเรื่องราคาที่เหมาะสมต่อความรู้สึกร่วม หรือความรู้สึก คุ้ม ของผู้บริโภค
9.5 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
การออกแบบนั้นอาจถูกมองได้ว่าเป็นเสมือนศิลปะแขนงหนึ่ง เพราะการออกแบบต้องอาศัย
ศิลปะเป็นองค์ประกอบ อย่างไรก็ดีการออกแบบจะต้องอาศัยทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ และ
ความรู้หลายด้านบูรณาการร่วมกัน ผลงานการออกแบบที่ได้รับการยกย่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน
สะท้อนถึงความชาญฉลาดของนักออกแบบ ในการผสมผสานความรู้ต่างๆ และทาให้องค์ประกอบ
เหล่านั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว (อาชัญ นักสอน, 2558)
แนวความคิดในการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for Environment : DfE ) เริ่มต้น
ช่ ว งยุ ค 1990s เพื่ อ ให้ ผู้ ผ ลิ ต เกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง การให้ ค วามส าคั ญ ของปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่มี
ผลกระทบในด้านสาคัญๆ ซึ่งได้แก่การรักษาสิ่ง แวดล้อม ความปลอดภัยของสุขภาพอนามัย ของ
ประชาชน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่ง ยืน โดยหลักการของ DfE คือ การพิจารณากระบวนการ
ออกแบบทั้งระบบควบคู่ไปกับการรักษาสิ่ง แวดล้อม สุขภาพความปลอดภัย และความยั่ง ยืนของ
ทรัพยากร ตลอดจนวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
9.5.1 เป้าหมายหลักของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
9.5.1.1 การออกแบบเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงของเหลือทิ้ง (Waste Minimization)
ตั้งแต่จุดกาเนิดของการผลิต
9.5.1.2 การออกแบบโดยเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่สุดทั้งด้านองค์ประกอบ และการใช้
พลังงาน ซึ่งนักออกแบบต้องพิจารณากระบวนการออกแบบภายใต้แนวคิดและวิธีการที่จะแก้ปัญหาที่
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เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการออกแบบ เช่น กระบวนการผลิต การใช้พลังงาน มลพิษและ
สารพิษที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ภายหลังหมดอายุการใช้งานวัตถุดิบที่เลือกใช้ หรือแม้แต่
การใช้งานของผู้บริโภค
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงสิ่งแวดล้อมเป็นการปรับปรุง ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่
ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความสามารถในการ
ทากาไร โดยการเพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งในที่นี้
อาจรวมไปถึงการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการทดแทน
วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่อันตรายและปนเปื้อนสารพิษด้วยตัวเลือกอื่นที่ไม่มีสารพิษ (Non-toxic) หรือ
ปนเปื้อนน้อยกว่า (เฉพาะสารที่ไม่อันตรายเท่านั้น) รวมทั้งการลดการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการ
ผลิต (Material Intensity) ซึ่ง DfE มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่รวมถึงการ
ออกแบบในส่วนของบรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดนี้สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมยั่งยืนเช่นกัน เพื่อช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจร
ในอดีต แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมเป็นสิ่ง ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ แต่การ
ตัดสินใจซื้อกลับไม่มากนัก ในปี ค.ศ. 2007 McKinsey Survey ได้สารวจข้อมูลของผู้บริโภคจานวน
7,751 คน ในประเทศบราซิล แคนาดา อังกฤษ ฝรั่ง เศส จีน เยอรมัน อินเดีย และอเมริกา พบว่า
ร้อยละ 87 ของผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับปัญ หาสิ่ง แวดล้อมและผลกระทบที่เกิด ขึ้นจากการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และจากการสารวจผู้บริโภคชาวอเมริกันจานวน 822 ของ Chain Store
Age Survey พบว่า มีเพียงร้อยละ 25 ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้าง
แรงจูงใจ การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ผู้บริโภคยอมรับจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมยังคงสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องจาก
ข้ อ มู ล การส ารวจในปี ค.ศ. 2010 หั ว ข้ อ Global Green Brands Survey รายงานโดย Cohen &
Wolfe ใน ค.ศ. 2011 พบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม
เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของผู้ บ ริ โ ภคในจี น อิ น เดี ย และบราซิ ล มี แ นวโน้ ม ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อสิ่ง แวดล้อ ม นอกจากนี้ ความต้องการของผลิ ตภั ณ ฑ์เ พื่อ สิ่ง แวดล้อมทั่ วโลก พบว่าผู้บ ริ โ ภค
มากกว่าร้อยละ 60 มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัท หรือองค์กรที่ให้ความสาคัญ กั บ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จากข้อมูลการสารวจทางอินเตอร์เน็ตของ Eco Pulse ปี ค.ศ. 2010 พบว่าร้อย
ละ 64 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวอเมริกัน 1,000 คน ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุ บันจึงมีการพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมขึ้นในแทบทุกประเทศเช่น Eco Flower ของ
สหภาพยุโรป (European Union - EU) Blue Angle ของเยอรมัน Nordic Swan ของกลุ่มประเทศ
นอร์ ดิ ก Ecomark ของญี่ ปุ่ น Environmental Choice ของแคนนาดา และฉลากเขี ย วของไทย
เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ใช้สื่อสารกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นั้นให้ความสาคัญและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม
ช่วยสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีผลกระทบเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้
ผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมได้เลือกซื้อสินค้าถูกต้องตามวัต ถุประสงค์ นาไปสู่สัง คมที่เป็นมิตร
ต่อธรรมชาติมากขึ้น
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เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ไ ด้รับการยอมรับและตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของผู้บริโภคในระดับชาติและนานาชาติกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พั ฒนาตราสัญลักษณ์ G (Green Production) ขึ้น สาหรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ ต่ า งๆ ที่ ผ่ า นกระบวนการผลิ ต อย่ า งใส่ ใ จด้ า นผลกระทบต่ อ ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษสา สิ่งทอ สบู่เหลว สูรากลั่น และมีการขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาค
ของประเทศไทย เพื่อตอบรับการพัฒนาสั งคมที่ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติ ตาม
แนวคิดด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการลดขยะมูลฝอยและการสร้างสัง คมที่ลดความฟุ่ม เฟือย
ในการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
ในปี พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภั ณฑ์
ที่สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่นาของเหลือทิ้ง มาผลิตสินค้า ภายใต้
สั ญ ลั ก ษณ์ รั บ รอง G-Upcycle โดยมี ที่ ม าจากแนวคดและข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
และออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Design) ซึ่ ง บางครั้ ง เรี ย กว่ า Eco-design หรื อ
Design for the Environment (DfE) เพียงเกณฑ์นี้เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุ
เหลือใช้ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนาของเหลือใช้ในทุกระดับกลับมาพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนหรือ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดปริมาณขยะ และเศษวัสดุที่ต้องถูกส่ง ไปฝัง กลบหรือเผาทาลาย รวมไปถึง
ส่ ง เสริ ม การออกแบบอย่ า งสร้า งสรรค์ แ ละพัฒนานวัต กรรมจากทรัพ ยากรที่ ถู กสกั ด ออกมาแล้ว
G-Upcycle เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถคัดแยกเศษวัสดุ เข้าใจกระบวนการเลือกเศษวัสดุ
ที่จะนามาใช้ในการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง ยื่น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากเศษวัสดุถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products)
ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปใช้ อ ธิ บ ายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ สมผสานความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ ข้ า ไปอยู่
ในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการออกแบบการใช้วัตถุดิบและพลังงานเท่าที่จาเป็นทาให้เกิด
ของเสียหรือเศษเหลือทิ้งน้อยที่สุด มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่ง แวดล้อม การออกแบบและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย ว ถื อ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาด้ า นกระบวนการที่ ต้ อ งพิจ ารณารายละเอี ย ดของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต รวมพิจารณาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ระยะ เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นก่อนให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้อมน้อยที่ สุด ฉะนั้น Green Products ก็คือสินค้ า
การออกแบบให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product
Life Cycle) หรือบริการนั้นๆ
จากแนวคิดดังกล่าวตราสัญลักษณ์รับรอง G-Upcycle ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จึงประกอบด้วยแนวคิด 2 ส่วนได้แก่
1. Green Productivity คือ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. Upcycle เป็นกระบวนการที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการพัฒนาให้เศษวั สดุ
เหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าสูงขึ้น มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อนาแนวคิดดังกล่าวมาผนวกรวมกันเกณฑ์การประเมิน G-Upcycte จึงเน้นการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 ด้าน คือ เศษวัสดุ กระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และ
ความเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการรับรอง ไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค กล่าวคือต้องเป็นผลิตภั ณฑ์ ที่มี
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มู ล ค่ า ทั้ ง ในด้ า นการออกแบบและเชิ ง พาณิ ช ย์ สามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ระกอบการได้
(สิงห์ อินทรชูโต, 2556)
กระบวนการที่สาคัญในการออกแบบอีก ประการหนึ่ง คือ กระบวนการวิจัย ซึ่ง นอกจาก
กระบวนการพื้นฐานที่เริ่มจากการสร้างแนวคิดในการออกแบบแล้วจึงทาการสร้างสรรค์ผลงานให้อยู่
ภายใต้แนวคิดนั้นๆ อันประกอบไปด้วยทาให้ใคร ใช้ที่ไ หน ใช้ในเวลาใด ใช้ในเงื่อนไขอะไร และ
ใช้อย่างไร โดยที่แนวคิดนั้นต้องคานึงถึงมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้บริโภค จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือเพื่อทาการพิสูจน์ ยืนยันในเชิงประจักษ์
ถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ ค้ น พบว่ า สิ่ ง นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ ซึ่ ง กระบวนการนั้ น คื อ กระบวนการวิ จั ย
(บุญสนอง รัตนสุนทรากุล และภาสิต ลีนิวา, 2553)
9.6 สรุปท้ายบท
วัสดุถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในงานออกแบบที่มีบทบาทมากขึ้น ในปัจจุบัน
นักออกแบบมักนาการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุมาเป็นประเด็นในการออกแบบ (Form Follow
Material) วัสดุแต่ละชิ้นจึงล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ประเทศไทยเป็นอีกแหล่งหนึ่งทางวัสดุ
ที่ถ่ายทอดเรื่องราววัสดุจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
สมัยใหม่ การผสมผสานระหว่างวัสดุกับการออกแบบได้แสดงให้เห็นถึง ความคิด สร้างสรรค์ และ
ก่อให้เกิดผลงานใหม่ๆ ที่ดูแปลกตาและเหนือความคาดหมาย ในขณะเดียวกัน กระแสการอนุรักษ์
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็เป็นแรงบันดาลใจสาคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกใช้วัสดุ ของนักออกแบบ
จึงมีการคิดค้นหรือสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ ขึ้น
การออกแบบโดยคานึงถึงวัสดุ (Form follows material) ซึ่ง มีมาตั้ง แต่อดีต แต่ส่วนใหญ่
เกิดจากการค้นพบเทคนิคการผลิ ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคการขึ้นรูป ใหม่ๆ ให้กับวัสดุดั้ง เดิ ม
โดยความเชื่อมโยงระหว่างวัสดุ และรูปทรงนั้นขึ้นอยู่กับแรงกระทาจากภายนอกที่วัสดุนั้นสามารถ
รับได้ หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง คือการพัฒนารูปทรงสาหรับงานออกแบบนั้นขึ้นอยู่กับว่า วัสดุที่เลือกใช้
ทนต่อแรงกระทาจากภายนอกประเภทใดได้บ้าง และในปริมาณเท่าใด และมีควรใช้เทคนิคการขึ้นรูป
ด้วยวิธีใดที่จะทาให้สามารถคงรูปทรงไว้ได้ ไม่เสียหาย เพื่อจะได้ผลงานออกแบบตามที่ได้จินตนาการ
ไว้
9.7 คาถามทบทวน
1. อธิบายความหมาย ของ Form follows material
2. แรงกระทามีความสาคัญต่อวัสดุอย่างไรบ้าง
3. การออกแบบโดยคานึงถึงวัสดุ มีขั้นตอนในการออกแบบอย่างไร
4. การนาเศษวัสดุมาใช้ในการออกแบบ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
5. การใช้วัสดุมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 10
เทคนิคในงานหัตถกรรม
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
10.1 งานโลหะ
10.2 งานไม้
10.3 งานจักสาน
10.4 งานถักทอ
10.5 งานปั้น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายเทคนิคในงานหัตถกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ตระหนักถึงความสาคัญ และคุณค่าของงานหัตถกรรม
3. สามารถวิเคราะห์เทคนิคในงานหัตถกรรมเพื่อนามาใช้ในการออกได้
5. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 10 เทคนิคและวัสดุในงาน
หัตถกรรม
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วตั้งคาถามเพื่อบรรยายเข้า
สู้เนื้อหาเรื่องเทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรม โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องเทคนิคในงานหัตถกรรม ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุป
ด้วยคาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคนิคในงานหัตถกรรม
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเทคนิคงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
เทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรม
3. วิดิทัศน์ ตัวอย่างเทคนิคในงานหัตถกรรม
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการนาเทคนิคในงานหัตถกรรมมาประยุกต์ใช้ใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
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บทที่ 10
เทคนิคในงานหัตถกรรม
_______________________________________________________
ประเทศไทยเป็ น ชาติ ที่ มี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องตนเอง
มาช้านาน อันเกิดจากการผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทย
หลอมรวมกันเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปะไทยที่มีความงดงาม ละเอียดอ่อน เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างภาคภูมิใจ
งานช่างพื้นถิ่น นับเป็นรากฐานของงานช่างศิลปะไทย เกิดจากการรังสรรค์สืบทอดต่อเนื่อง
มาอย่างยาวนานในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านปัจจัยสี่ ตลอดจนความ
ต้องการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ งานช่างที่ทาขึ้นในพื้นบ้าน อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย์ แสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถี ชีวิตของผู้คน สามารถ
ตอบสนองการใช้สอยอย่างชาญฉลาด มีความสวยงามอย่างเรียบง่ายตามธรรมชาติถือเป็น เสน่ ห์
ที่ ส าคั ญ ของงานช่ า งพื้ น ถิ่ น อี ก ทั้ ง มี ลั ก ษณะเด่ น ที่ แ ฝงไปด้ ว ยสุ น ทรี ย ภาพอั น เป็ น แบบเฉพาะ
ของช่างฝีมือในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย แสดงออกถึงความหลากหลายล้วนสะท้อนให้เห็นภาพ
สังคมไทยทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และแนวคิดของผู้คนในสังคม
การสร้างสรรค์งานช่างพื้นถิ่น มีการสืบสานต่อเนื่องกันมาตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้ง ยัง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาค่ า นิ ย มของคนในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น อย่ า งการเลื อ กสรรวั ส ดุ ที่ น ามาใช้
กระบวนการกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต สร้ า งสรรค์ ง าน ซึ่ ง การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ จ ะถ่ า ยทอดเฉพาะ
หมู่วงศาคณาญาติที่ใกล้ชิด และผู้สนใจต้องมาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุ รุ ษ
ของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยความเคารพศรัทธาในการสืบสารงานช่างฝีมือ
ภูมิปัญ ญาในการเลือกใช้วัสดุหรือวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นมาสร้างงาน ถือเป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของงานพื้นบ้าน และเป็นความงามที่เกิด จากความประสานกลมกลื น
ของวัตถุดิบ ก่อเกิดเป็นงานช่างพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงรากฐานของสังคมไทย (กรมศิลปากร, 2553)
10.1 งานโลหะ
งานโลหะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ได้จากการนาสินแร่ในธรรมชาติมาหล่อหลอมโลหะ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตประจาวันของคนไทย สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลานานนับพันปี ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการใช้สอยที่ให้ความคงทน และ
อ านวยความสะดวกสบาย และมี ค วามสวยงามทางศิ ล ปะซึ่ ง มี เ อกลั ก ษณ์ พิ เ ศษแตกต่ า งจาก
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ทาจากวัสดุธรรมชาติอื่น การพัฒนารูปแบบผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต
เครื่ อ งโลหะ จะเป็ น เครื่ อ งวั ด ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการในยุ ค สมั ย นั้ น ๆ จากหลั ก ฐาน
ทางศิลปวัตถุเครื่องโลหะที่ได้มีการค้นพบทั่วทุกภาคของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าคนไทยรู้จัก
วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการท าผลิ ตภั ณ ฑ์เ ครื่อ งโลหะเป็ นอย่ า งดี ปั จ จุ บั น รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์หัตถกรรม
เครื่องโลหะที่น่าสนใจแบ่งตามวัสดุที่ใช้ผลิตมีประมาณ 7 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ เครื่องเหล็ก เครื่อง
ทองลงหิน เครื่องทองเหลือง เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถมเครื่องพิวเตอร์ และเครื่องอลูมิเนียม

195

10.1.1 การผลิตเครื่องเงินและเครื่องโลหะ
โลหะเงินที่นามาใช้นั้นมีสองประเภทกัน คือ เงินบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ สั่งซื้อจากร้านทอง
มีลักษณะเป็นเม็ดหรือเป็นแท่ง อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า เงินแถบ เป็นเงินบริสุทธิ์ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เป็นเงินรูปี ทั้งนี้อาจะนาเครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาหลอมใหม่ด้วย แต่ปัจจุบันค่าเงินเม็ดสูงขึ้นมาก
ช่างเงินจึงปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบจากเงินอย่างเดียวมาเป็นโลหะชนิดอื่นๆ เช่น ทองแดงชุบเงิน
แผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสเตนเลสเพื่อลดต้นทุนและขยายตลาดสาหรับลูกค้าทั่วไป
10.1.1.1 การหลอมเงิ น และโลหะ เมื่ อ เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ แล้ ว ช่ า งจะชั่ ง น้ าหนั ก เงิ น
ตามต้องการ บรรจุลงในเบ้าดินแล้วนาไปวางบนเตาเส่า ในอดีตจะใช้มือชักค้นสูบเป่าลมเข้าเตา เพื่อ
เพิ่มความร้อน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์พ่นลมเข้าไปที่กองถ่านแทน ซึ่งถ่านที่ใช้จะต้องเผา
จากไม้สดเท่านั้น เพราะจะให้ความร้อนสูงต่างจากถ่านหุงต้มธรรมดาทั่วไป เผาจนกว่าโลหะเงินในเบ้า
ละลายเป็นน้าและเหลวเป็นเนื้ อเดียวกัน เมื่อเงินละลายดีแล้วจึงนาไปเทลงรางหล่อทิ้งไว้ประมาณ
5 นาที ก็จะได้ก้อนเงินสาหรับการขึ้นรูป
10.1.1.2 การขึ้นรูปเครื่องเงินและเครื่องโลหะ การขึ้นรูปเครื่องเงินแบบพื้นเมือง
จะต่างจากการขึ้นรูปของช่างจีน เพราะในขณะที่ช่างจีนใช้วิธีรีดเงินให้เป็นแผ่นบางๆ แล้วนามาตัด
ให้เป็นรูปร่าง จากนั้นใช้วิธีเชื่อมหรือบัดกรีให้ติดกันแล้วจึง ทาลวดลายลงไป แต่การขึ้นรูปของช่ าง
พื้นเมืองเชียงใหม่มีวิธีการขึ้นรูปที่ต่างออกไป คือการขึ้นรูปโดยไม่ใช้แบบพิมพ์ แต่ใช้วิธีตีเงินจากก้ อน
กลมๆ สลับกับการเผาเงิน ให้อ่อนตัวเป็นระยะๆ จนเป็นรูปร่างตามต้องการ หากขึ้นรูปผิดพลาดหรือมี
ความหนาบางไม่สม่าเสมอ แตก หรือ เนื้อเงินขาดระหว่างการตี ก็ต้องนาไปหลอมและเริ่มต้นตีใหม่
ช่างจึงต้องใช้ความอดทนและความระมัดระวังเป็นอย่างมากกว่าจะได้งานแต่ละชิ้น
ขั้นแรกช่างจะใช้ค้อนม้างตีก้อนเงินให้เป็นรูปร่างตามต้องการ โดยเฉพาะขันเงินนั้น
ต้องใช้ค้อนเหล็กถึงสามประเภท คือ ใช้ค้อนม้างตีขึ้นรูปเป็นขัน จากนั้นใช้ค้อนปกติให้เกิดส่วนโค้งเว้า
ตามรูปทรง และเก็บรายละเอียดด้วยค้อนเคาะอีกครั้ง
เมื่อได้ตามรูปแบบที่ต้องการแล้ ว ต้องนาไปเผาเพื่อขจัดสิ่งสกปรก โดยใช้อุณหภูมิ
ที่พอเหาะไฟไม่แรงและร้อนเกินไป เพราะจาทาให้ละลายและยุบตัวได้ ถ้าเป็นเครื่องเงินต้องนาไปต้ม
น้ ากรดในอั ต ราส่ ว น กรด 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ กั บ น้ า 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แล้ ว แช่ ใ นน้ ามะขามเปี ย กผสม
ผงหินขัด ขัดด้วยแปรงทองเหลือง ล้างน้าเปล่าให้สะอาด เครื่องเงินที่ได้จะขึ้นเงาขาวสวยเงางาม
พร้อมที่จะนาไปแกะลายได้ต่ อไป แต่ถ้าเป็นโลหะชนิ ดอื่นได้ ต้องต้มน้ ากรด สามารถขัดล้ า งด้ ว ย
น้าสะอาดผสมน้ายาล้างจาน
10.1.1.3 ขั้นตอนการต้องลายเครื่องเงินและโลหะ
เตรียมผสมชันหรือขี้ย้า สาหรับรองชิ้นงานไม่ให้ยุบให้ข ณะต้องลาย โดยใช้วั ส ดุ
อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ชันดิบ (ขี้ย้า) 30 กิโลกรัม น้ามันหมู 1.5 กิโลกรัม ดินเหนียว 1 กิโลกรัม กระทะ
ใบบัวพร้อมในพาย เตาถ่าน / เตาแก๊ส เริ่มจากนาชันดิบมาต้มในกระทะใบบัวให้เหลวเป็นน้า ใส่น้ามัน
หมูลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ดินเหนียวลงไปตามอัตราส่วน ถ้าต้องการแบบเหนียวให้ใช้ดินเหนียว
ในอัตราส่วนที่มากกว่าน้ามันหมู แต่ถ้าต้องการแบบอ่อนให้ใส่น้ามันหมูมากกว่าดินเหนียว จากนั้นคน
จนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดี ก็สามารถไปใช้งานได้หรือเก็บไว้ใช้สาหรับงานอื่นๆ ต่อไป
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การเตรียมแท่นสาหรับวางชิ้นงานเพื่อการแกะลายนั้นมี 3 ลักษณะ คือ
1) ชิ้นงานขนาดเล็กและแบน ไม่จาเป็นต้องใช้ชันเป็นตัวหมุน เช่น การแกะลาย
ที่คั่นหนังสือ ช่างจะใช้แผ่นยางแทนชัน เป็นต้น ชิ้นงานแบนและมีขนาดใหญ่ ช่างจะวางแผ่นงานบน
แท่นหรือเก้าอี้ขนาดเล็กซึ่งโปะชันไว้เป็นตัวหมุนชิ้นงาน หรือ ชิ้นงานทรงกลมและกลวง เช่น ขันเงิน
เป็นต้น ช่างต้องอัดชันเข้าไปในตัวขันจึงสามารถเก็บรายละเอียดข้างนอกขันได้
2) เมื่อได้แท่นรองที่เหมาะสมแล้ว ช่างจะร่างลายบนชิ้นงาน โดยดุนลายโครงรอบ
ลายจากด้านในก่อนจากนั้นใช้ไฟลนให้ชันที่รองรับชิ้นงานอ่อนตัวแล้วลอกออก กลับด้านชิ้นงานวางลง
บนชันอีกครั้ง เก็บรายละเอียดลวดลายบนผิวหน้าของชิ้นงานอีกที การทาลวดลายแบบนี้ทาให้มีมิติ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของช่างวัวลายโดยเฉพาะ เมื่อเสร็จแล้วใช้ไฟลนชันออกจากชิ้นงานเก็บชัน
ไว้ใช้ต่อไปได้อีก
3) เมื่อได้ลวดลายตามต้องการแล้ว ผิวจะขรุขระจึงต้องใช้กระดาษทรายขัดเรียบ
ถ้าเป็นเงินต้องนาไปต้มน้ากรดผสมกามะถัน นานประมาณ 30 นาที ในอุณหภูมิที่สูงมากขัดเครื่องเงิน
ในน้าสะอาดด้วยแปรงงทองเหลือง จะใช้ผงซักฟอกผสมน้ามะขามเปียกหรือผงหินขัดก็ได้ ภาชนะเงิน
นั้นก็จะขาวสดใสเป็นเงางามพร้อมใช้งานหรือจะนาไปรมดาเพื่อความสวยงามอีกแบบหนึ่งก็ได้

การหลอม

การขึ้นรูป

การต้องลาย

รูปที่ 10.1 ขั้นตอนงานโลหะ
10.2 งานไม้
วิวัฒนาการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องไม้ ไ ด้รั บการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสืบทอด
เรื่อยมาหลายยุคหลายสมัยจากผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ที่มีรูปแบบเรียบง่ายด้วยฝีมือช่างพื้นบ้านทั่วไป
จนถึงงานหัตถกรรมเครื่องไม้แกะสลัก ซึ่งมีลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยศิลปะเชิงช่างชั้นสูง โดยการใช้
ไม้สักซึ่ง เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการทาผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภทนอกจากจะสลักเสลาลวดลายแล้ ว
บางทียังตกแต่งเครื่องไม้เพื่อให้มีความคงทนถาวร ป้องกันแดดฝน ปลวก มอด แมลงต่างๆ โดยใช้วัสดุ
อื่นเคลือบผิว เช่น ยากรัก ตลอดจนใช้วิธีการต่างๆ เพิ่มความหรูหรางดงามยิ่งขึ้ น ได้แก่การลงรัก
ปิดทองประดับกระจก การปิดทองล่องชาด การเขียนลายรดน้าลายกามะลอและการฝังมุก เป็นต้น
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เครื่องไม้แกะสลักจึงเป็นงานหัตถกรรมประเภทประณีตศิลป์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง และมีความสาคัญ
ต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย สะท้อนเรื่องราวของภาพสัง คมในอดีตปรากฏไว้ บนลวดลายเครื่อ งไม้
โบราณ
10.2.1 ชนิดของไม้ที่ใช้ในงานแกะสลัก
ป่าไม้ในประเทศไทยมีไม้ที่นามาใช้ประโยชน์และเหมาะแก่การนามาแกะสลักอยู่หลายชนิด
แต่จะเลือกไม้ประเภทใดขึ้นอยู่กับไม้ในท้องถิ่น และลักษณะงานที่จะทาซึ่งจะเป็นตัวกาหนด เช่น
งานที่ต้องการความละเอียดของพื้นผิว หรืองานที่ต้องการแสดงความหยาบของเนื้อไม้ เป็นตัน
ไม้สักเป็นไม้ที่นิยมมากในการก่อสร้างอาคาร การทาเครื่องเรือนและการแกะสลัก เพราะมี
คุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น มีความแข็งปานกลาง เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบ มีผิวละเอียด โดยทั่วไป
มีสีน้าตาลอ่อน สามารถทนต่อดินฟ้าอากาศหรือพวกแมลงกินเนื้อไม้ได้ดีกว่าไม้ชนิดอื่นๆ นอกจาก
ไม้สักแล้วยังมีไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ชิง ชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ปัจจุบันไม้คุณภาพดีมีให้
เลือกใช้ไม่มาก จึงได้พัฒนาใช้ไม้ประเภทอื่นๆ แกะสลักเฉพาะส่วนที่เป็นผลิ ตภัณฑ์เพื่อการค้า เช่น
ไม้แกะสลักเป็นเครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง ของที่ระลึก ได้นาเอาไม้ฉาฉา ไม้ขี้เหล็ก ไม้ขนุน ไม้ตาล
มาใช้ แม้ว่าจะไม่แข็งแรงเท่าไม้สัก แต่ก็ให้ความสะดวกในการผลิต รวมทั้ง ยัง มีลวดลายของไม้ที่
แปลกตาออกไปด้วย (กรมศิลปากร, 2544)
10.2.2 ขั้นตอนและวิธีการทางานไม้แกะสลักในปัจจุบัน
10.2.2.1 คัดเลือกวัตถุดิบ ชั้นตอนนี้ เป็นการเลือกดูว่าชิ้นไม้ที่มีอยู่นั้น เหมาะสมจะ
แกะสลักเป็นรูปร่างอะไร เนื่องจากในปัจจุบัน ไม้นั้นหายากและมีราคาแพง จึงจาเป็นที่จะต้องเลือก
วัตถุดิบให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะทา หรือออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับวัสดุที่มีอยู่
10.2.2.2 ล้างและทาความสะอาดพื้นผิว เพื่อกาจัดคราบดินและสิ่งสกปรกออกจาก
ไม้
10.2.2.3 ปรับพื้นผิวให้เรียบ โดยใช้สิ่วแบบถากผิวไม้ออกเพื่อจะได้เห็นเนื้อไม้
10.2.2.4 ร่างรูปแบบที่ต้องการแกะสลักโดยใช้ดินสอหรือชอล์ค
10.2.2.5 แกะสลักให้เป็นรูปร่างที่ต้องการโดยใช้สิ่ว
10.2.2.6 ขัดผิวเพื่อให้เรียบ ลบรอยสิ่วโดยใช้กระดาษทราย หรือเครื่องเจียร
10.2.2.7 ทาพื้นผิวให้เป็นลวดลาย โดยการใช้เหล็กแหลมขูดขีด
10.2.2.8 แต่งสีโดยใช้สีน้าพลาสติก
10.2.2.9 ล้างทาความสะอาดเพื่อเตรียมการจาหน่ายต่อไป
10.2.2.10 ผลงานที่สาเร็จพร้อมสาหรับจาหน่าย
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รูปที่ 10.2 ขั้นตอนและวิธีการทางานไม้แกะสลัก
10.3 งานจักสาน
จักสาน เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ใช้วัตถุจากธรรมชาติ และมีคุณค่าทางด้านศิลปะซึ่งแสดง
ออกถึง ความสวยงามและคุณค่าเฉพาะตัว อันเกิดจากการสาน สอด ทอ ถัก อีกทั้ง รูปแบบเครื่อง
จักสานยังแสดงถึงลักษณะพื้นเมือง พื้นบ้านที่แตกต่างกัน ในภาคกลางเครื่องจักสานส่วนใหญ่ใช้ไม้ไผ่
เป็นวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากไม้ไผ่เป็นพืชที่หาได้ง่าย และมีคุณสมบัติทนทานนาภาพภูมิอากาศ
แบบร้อนชื้น ทนน้าได้ดีและมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อแช่อยู่ในน้า ไม้ไผ่จึงได้รับความนิยมนามาใช้ผลิต
เครื่องใช้ และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันของชาวภาคกลาง อาทิ ตะกร้า สุ่ม กระชัง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังนิย มใช้วัส ดุที่มีอ ยู่ต ามท้องถิ่ น ทั่วไป เช่น หวาย ไม้ ไ ผ่ ใบลาน กก ฟาง ก้ าน และ
ใบมะพร้าว อีกด้วย (กรมศิลปากร, 2553)
10.3.1 การสาน
การสานของไทยนั้นมีรูปแบบต่างกันไปมากมาย ทั้งที่แตกต่างด้วยลักษณะของแบบลาย และ
วัสดุที่ใช้ในการสาน ด้วยลวดลายที่สานนั้น ส่วนมากจะสานลายใดก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น
อาจจะใช้ล ายธรรมชาติ เพื่อให้เกิด ความแข็ง แรงทนทานและความสะดวกในการสาน การสาน
แบบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ล้วนเกิดขึ้นจากการสานด้วยลายที่ต่างกันไป แต่โดยหลักใหญ่แล้วจะเห็นว่า
การสานลวดลายทั้งหลายนั้นจะต้องใช้การขัดกันเพื่อให้วัสดุที่นามาสานนั้นยึดตัวขัดกันคงรูปอยู่ไ ด้
เป็นหลัก ซึ่งมีรูปทรงต่างๆ หลากหลายลวดลาย ไม่ว่าจะเป็นลายขัดธรรมดาหรือลายสอง ลายสาม
หรือลายอื่นก็ตาม การสานโดยทั่วไปแล้วอาจจะจาแนกออกเป็นลักษณะแม่ลายได้ ดังนี้
10.3.1.1 การสานด้ ว ยวิ ธี ก ารสอดขั ด กั น ลายขั ด หรื อ การสอนขั ด กั น นี้ เ ป็ น ลาย
พื้ น ฐานของการสาน ลายขั ด กั น นี้ เ ป็ น วิ วั ฒ นาการจากการสานขั ด กั น ระหว่ า งเส้ น แนวตั้ ง และ
เส้นแนวนอนอย่างละเส้น มาเป็นการใช้เส้นวัสดุจานวนหลายเส้นขัดสลับกันทาให้เกิดลายใหม่ขึ้น
หรืออาจจะสอดทแยงเข้าไประหว่างเส้ นตั้งและเส้นนอนได้ จะได้ลายใหม่ขึ้นเช่นกัน หรือจะให้ลาย
ขัดกันในลักษณะแนวทแยงมีช่องว่างเป็นรูปข้าวหลามตัดก็ได้ หรือจะเพิ่มเสริมด้วยการยกและข่ม
สลับกันไป เช่น พวกลายสองและลายสาม นิยมนามาขึ้นลายของกระเป๋าตะกร้าหิ้ว
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รูปที่ 10.3 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกัน
10.3.1.2 การสานด้วยการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง ลายทแยงนี้ ลักษณะการสาน
คล้ายการถัก ส่วนมากจะใช้วัสดุเส้นแบนบางๆ เพราะการสานลายชนิดนี้ต้องการแผ่นทึบสามารถ
ต่อเชื่อมกัน โค้งตัวไปตามความโค้งชองภาชนะที่ต้องการได้ ลายชนิดนี้บางทีก็สานเป็นแผ่นแล้ว
นาไปประกอบกับโครงสร้ างอื่นตามรูปทรงที่ต้องการ นอกจากนี้ ลายทแยงเป็นลายที่เก็บริมได้
เรียบร้อยสวยงาม (รจนา จันทราสา ,2558)

รูปที่ 10.4 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง (เฉลวหกมุม)
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10.4 งานถักทอ
ผ้าทอ เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของมนุษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่อดีต เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์
กับมนุษย์ตั้งแต่กาเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และในบางครั้งยังสะท้อนให้เป็นถึงความแตกต่างให้
พิธีกรรมและความเชื่อ ที่แสดงออกมาในเรื่องของสีสันและลวดลายบนผ้ าที่ สวมใส่ ที่แตกต่ า งกั น
ผ้าแต่ละประเภทบอกถึงช่วงอายุและโอกาสที่แตกต่างกันของผู้สวมใส่ ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ของ
มนุษย์ การทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างของผู้หญิงหลังจากฤดูการทานาหรือว่างจากงานประจาอื่นๆ
กี่ทอผ้าหรือหูกทอผ้าที่กางอยู่ใต้ถุนบ้านของชาวอีสานแทบทุกครัวเรือนจึง สะท้อนถึง วิถีแห่ง การ
ดาเนินชีวิตและความสาคัญต่อการดารงชีวิตของกลุ่มในสังคมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
10.4.1 การเตรียมเส้นด้ายสาหรับทอผ้า เส้นด้ายที่ใช้ในการทอผ้าแบ่งออกเป็นเส้นยืนและ
เส้นพุ่ง
10.4.1.1 การเตรียมเส้นพุ่ง คือ การนาเส้นผ้ายหรือเส้นไหมม้วนใส่หลอด แล้วนาไป
ใส่ ใ นกระสวยพร้ อ มทอ เส้ น พุ่ ง จะเป็ น เส้ น ที่ ส อดผ่ า นเส้ น ยื น พุ่ ง จากด้ า นหนึ่ ง ลอดเส้ น ยื น ไป
อีกด้านหนึ่งแล้วข่มเส้นยืนลง พุ่งกระสวยกลับไปมา สลับกับการกระทบฟืมให้เนื้อผ้าแน่น เส้นพุ่งก็จะ
เพิ่มหน้าผ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆ
10.4.1.2 การเตรียมเส้นยืน การเตรียมเส้นฝ้ายหรือเส้นไหมที่ขึง ในแนวตั้งของกี่
ทอผ้ า หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า เส้ น เครื อ เป็ น การน าเส้ น ด้ า ยยื น มาจั ด เข้ า กี่ โดยน าเส้ น ด้ า ยผู ก กั บ โครงกี่
ตามจานวนขนาดกว้างของฟืมที่จะทอ ขนาดของฟืมคือความกว้างของผ้าที่ต้องการ แล้วร้อยเส้นด้าย
ผ่ า นฟื ม ดึ ง ด้ า ยไปจนสุ ด ความยาวที่ ต้ อ งการ ให้ ห วี หวี เ ส้ น ด้ า ยเพื่ อ ให้ เ ส้ น ไหมเรี ย บไม่ ติ ด กั น
ม้วนเส้นด้ายเข้ากับแกนเก็บที่มีปลายทั้งสองยึดกับหลักโครงกี่ด้านผู้ทอจนเกือบหมด แล้วเก็บตะกอ
โดยสอดสอดผ่านช่องฟืมและเขาหรือตะกอ เพื่อแยกเส้นเป็นด้ายเส้นบนกับเส้นล่าง ผูกโยกตะกอและ
ไม้เหยียบที่ส่วนล่างของกี่ ทาให้สามารถยกหรือข่มได้ตามต้องการด้ายเส้นพุ่งและด้ายเส้นยืนจะขัดกัน
เป็นเนื้อผ้า พร้อมทอต่อไป (กรมศิลปากร ,2553)
10.4.2 เทคนิค ทอขัด
การทอขัด เป็นวิธีการเบื้องต้นของการทอผ้าทุกชนิด คือมีเส้นพุ่งและเส้นยืน สีเดียวกันและ
ต่างสีกัน ถ้าทอเส้นยืนสลับสีก็จะเกิดผ้าลายริ้วทางยาว หรือทาเส้นพุ่งสลับสีก็จะได้ผ้าลายขวางถ้าทอ
เส้นยืนและเส้นพุ่งสลับสีจะได้ลายตาราง ผ้าไหมหนึ่งเส้น ทอด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่งเส้นเดียว ไม่ได้
ควบเส้นใยเพิ่มเข้าไป จะได้ผ้าเนื้อละเอียดบางเบา ผ้าไหมสองเส้น ทอด้วยเส้นยืนเส้นเดียวส่วนเส้นพุ่ง
นั้น จะควบเส้นไหมเพิ่มเป็นสองเส้นจะได้ผ้าเนื้อหนาปลานกลาง ผ้าไหมสี่เส้น เป็นผ้าไหมที่ทอด้วย
เส้นยืนเส้นเดียว ส่วนเส้นพุ่งนั้นควบเส้นไหมเพิ่มความหนาเป็นสี่เส้นจะได้ผ้าเนื้อหนาขึ้น
10.4.3 เทคนิค มัดหมี่
การทอผ้ามัดหมี่ เป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่นิยมทากันมานานแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในภาคกลางก็มีการทอผ้ามัดหมี่ในบางจังหวัด อาทิ
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี ส่วนภาคเหนือ
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มีการทอที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน เป็นต้น เทคนิคการทอผ้าแบบมัดหมี่จาแนกประเภทตาม
ระบบสากลได้ 3 ประเภท คือ
10.4.3.1 มัดหมี่เส้นพุ่ง (Weft Ikat) เป็นผ้ามัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่ง
เท่านั้น
10.4.3.2 มัดหมี่เส้นยืน (Warp Ikat) เป็นผ้ามัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นยืน
เท่านั้น
10.4.3.3 มั ด หมี่ ซ้ อ นหรื อมั ด หมี่ ส องทาง (Double Ikat) เป็ น ผ้ า มั ด หมี่ ที่ มั ด ย้อม
ลวดลายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
10.4.4 เทคนิค ขิด
การทอผ้ า ขิ ด เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นที่ ค นไทยได้ สื บ ทอดกั น มานาน และแพร่ ห ลายใน
ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน ซึ่งทอผ้าขิดมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ คาว่า ขิด เป็นภาษา
พื้นบ้านของภาคอีสานมาจากคาว่า สะกิด หมายถึงการงัดช้อนขี้น การสะกิดขึ้น คาว่า ผ้าขิด จึงเป็น
การเรียกขานชื่อผ้าตามกระบวนการทอ คือ ผู้ทอใช้ไม่เก็บขิดสะกิดช้อนเครือเส้นยืนขึ้น เป็นจังหวะ
สอดเส้นพุ่งพิเศษและเส้นพุ่งเข้าไปตลอดแนวเครือเส้นยืนที่ถูกงัดช้อนขึ้นนั้น ช่วงจังหวะของความถี่
ห่างที่เครือเส้นยืนถูกกาหนดไว้ด้วยไม้เก็บขิดจึงเกิดเป็นลวดลายขิดนั้น วิธีการทอผ้าแบบ ขิด จึงเป็น
รูปแบบการทอผ้าที่สร้างลวดลายขณะทอผ้าบนกี่ (หูก) วิธีการเก็บขิดเพื่อสร้างลวดลาย ในประเทศ
ไทย มี 3 วิธี คือ
10.4.4.1 คัดไม้ขิดโดยไม่มีการเก็บตะกอ วิธีการเก็บขิดแบบนี้เหมาะสาหรับการ
ทอลวดลายที่ไม่ซับซ้อนมาก และต้องการเปลี่ยนลวดลายบ่อยๆ ไม่ขิดที่เก็บลวดลายจะเรียงกันไป
ตามลาดับบนเครือเส้นยืน ซึ่งอยู่ด้านหลังฟืม
10.4.4.2 เก็บขิดเป็นตะกอลอย การเก็บขิดวิธีนี้ ต้องผ่านการคิดไม้ขิด แบบแรก
เสียก่อน เสร็จแล้วใช้ด้ายเก็บลายตามไม้ขิดที่คัดไว้ทุกเส้น เรียกว่า เก็บตะกอลอย วิธีนี้สะดวกกว่าวิธี
แรกคือไม่ต้องเก็บขิดทุกครั้งในเวลาทอ แต่ใช้วิธียกตะกอลอยไล่ไปแต่ละไม้ จนครบ วิธีการนี้ทาให้
สามารถทอลวดลายซ้าๆกันได้ โดยไม่ต้องเก็บลายใหม่ทุกๆครั้งเหมือนวิธีแรก แต่ถ้ามีจานวนตะกอ
มากๆ ก็ไม่เหมาะสมกับวิธีการนี้เช่นกัน
10.4.4.3 เก็บตะกอแนวตั้ง การเก็บตะกอแนวตั้ง พัฒนาจากแบบการเก็บขิดดั้ง เดิม
ให้ทอได้สะดวกรวดเร็วขึ้นสามารถทาลวดลายที่ซับซ้อนและมีจานวนตะกอมากๆ ได้
ผ้าขิดส่วนใหญ่ใช้เส้นใยฝ้ายมากกว่าเส้นใยไหม โดยทอเป็นผ้าขิดสาหรับใช้สอย เป็นหมอนผ้า
ห่อ ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่อคัมภีร์ และผ้าม่าน นอกจากนี้ยังมีการทอผ้าลายขิดด้วยฟืม หน้า
แคบ เพื่อใช้เป็นหัวซิ่นอีกด้วยโดยลักษณะลวดลายและการใช้สอยจะแตกต่างไปตามเอกลักษณ์ของ
กลุ่มวัฒนธรรมลักษณะเฉพาะของผ้าทอลายขิด สังเกตดูได้จากลายซ้าของเส้นพุ่งที่ขึ้นเป็นแนว สี
เดียวกันตลอด อาจจะเหมือนกันทั้งผืนหรือไม่เหมือนกันทั้งผืนก็ได้ แต่ต้องมีลายซ้าที่มีจุดจบ
แต่
ละช่วงของลายอย่างเห็นได้ชัด
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10.4.5 เทคนิค จก
การทอผ้าจก เป็นศิลปะที่ละเอียดประณีต และเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่คนไทยสืบทอด
ต่อกันมายาวนาน บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย มีการทอผ้าจกแพร่หลาย ในกลุ่มวัฒนธรรมไทย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดราชบุรี กลุ่มวัฒนธรรมไทพวน จังหวัดสุโขทัย
และกลุ่มวัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน ในภาคกลาง มีการทอผ้าจกในกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยครั่ง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มวัฒนธรรมไทยวน จังหวัดราชบุรี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทอผ้าจกในกลุ่มวัฒนธรรมภูไทหรือผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
คาว่า จก นั้นเป็นภาษาไทยท้องถิ่นหมายถึง การควัก ล้วง ขุด คุ้ย ลักษณะของกระบวนการ
ทอผ้าจก คือจะต้องใช้การควัก ล้วง ดึง เส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพื่อสร้างลวดลาย ชื่อของผ้าจึงอาจ
เรียกกิริยาท่าทางของการทอผ้าชนิดนี้ก็ได้
จก เป็ น เทคนิ ค การท าลวดลายบนผื น ผ้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพิ่ ม ด้ า ยพุ่ ง พิ เ ศษเข้ า ไปเป็ น ช่ ว งๆ
ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม่หรือขนเม่นหรือนิ้วมือยกหรือจกด้ายเส้นยืนขึ้น แล้วสอด
ใส่ด้ายพุ่ง พิเศษเข้าไป จึงสามารถออกแบบลวดลายและสี สันของผ้า จกได้ซับซ้ อน และเพิ่มสี สั น
ในลวดลายได้หลากหลายตลอดหน้ากว้างของผ้า ผู้ทอผ้าจกในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมทอเป็น
ตีนซิ่น เพื่อนามาประกอบตัวซิ่น จึงเรียกตีนผ้าซิ่นที่ทอด้วยเทคนิค จก ว่า ผ้าตีนจก หรือ ผ้าเชิงจก
การทอผ้าจกจาแนกตามลักษณะการผูกเก็บปมเส้นพุ่งพิเศษได้เป็น 2 วิธี คือ
10.4.5.1 วิธีผูกเก็บปมเส้นด้ายพุ่งพิเศษด้านบน เป็ นรูปแบบที่นิยมทากันแพร่หลาย
ที่ ส ามารถมั ด เก็ บ ปมได้ แ น่ น เพราะมองเห็ น ถนั ด ผู้ ท ออาจใช้ ก ระจกส่ อ งดู ล วดลายที่ ท อเสร็ จ
จากด้านล่าง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของลวดลายในขณะทอ วิธีนี้นิยมในกลุ่มวัฒนธรรมไทยวน
กลุ่มวัฒนธรรมไทลื้อ กลุ่มวัฒนธรรมไทครั่ง และกลุ่มวัฒนธรรมภูไท หรือผู้ไทย
10.4.5.2 วิธีผู้เก็บปมเส้นด้ายพิเศษด้านล่าง เป็นรูปแบบการทอที่ดูลวดลายที่ทอ
เสร็จจากด้านบนแต่ผู้ทอจะต้องระมัดระวังมิให้เส้นด้ายพุ่งพิเศษที่อยู่ด้านล่างพันกัน การผูกเก็บปม
เส้ น ด้ า ยพุ่ ง พิ เ ศษต้ อ งอาศั ย ความช านาญผู ก ปมด้ า นล่ า งซึ่ ง มองไม่ เ ห็ น วิ ธี ก ารทอนี้ นิ ย มในกลุ่ ม
วัฒนธรรมไทพวน ตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
10.4.6 เทคนิค ยก
การทอผ้ายก เป็นศิลปะการทอผ้าที่ละเอียดอ่อน วิจิตร ประณีตเป็นอย่างมาก ในประเทศ
ไทย แหล่งทอผ้ายกที่มีเชื่อเสียงในหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จัง หวัดลาพูน จังหวัดเชียงใหม่
ในภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อาเภอพุมเรีย ง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่อาเภอเกาะยอ จังหวัด
สงขลา และที่ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
สุรินทร์
ผ้ายก เกิดจากการทอที่ไม่เรียบ มีเส้นด้ายเชิดขึ้นเรียกว่า เส้นยก ด้ายที่จมเรียกว่า เส้นข่ม
เมื่อทอพุ่งกระสวยไปมาระหว่างเส้นยกและเส้นข่มจะเกิดเป็นลวดลายนูนขึ้นจากพื้นผ้าจะยกด้วยไหม
ก็เรียกว่า ยกไหม ถ้าทอยกด้วยเส้นทองเรียกว่า ยกทอง เส้นเงินเรียกว่า ยกเงิน
การทอผ้ายกคือการเพิ่มลวดลายในเนื้อผ้าให้พิเศษขึ้น มีเทคนิคการทอคล้ายกับผ้าขิ ดมาก
ถ้ามีลวดลายตกแต่งพิเศษมากๆ ต้องใช้ ความละเอียดประณีตในการทอ ผ้ายกมีราคาค่อนข้างสูง
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เจ้ า ของน ามาใช้ ใ นโอกาสพิ เ ศษที่ ส าคั ญ เท่ า นั้ น การทอผ้ า ยกต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารคั ด เก็ บ ลายด้ ว ยไม้
ปลายแหลมเรียวตามลวดลายที่กาหนดจนครบหลาย คัดยกเส้นยืนขึ้นเป็นจังหวะลวดลายเฉพาะ แล้ว
สอดเส้นพุ่งไปเป็นแนวทอกระทบตามลายที่คัดไว้ ทอจนเต็มลาย ส่วนตัวผืนผ้าต้องใช้วิธีการเก็บตะกอ
ลอย (เขาลอย) เพื่อผู้ทอจะได้สะดวก ไม่ต้องเก็บลายใหม่ทุกครั้งช่วยให้สามารถทอได้สะดวกขึ้น
10.4.7 วิธีการถัก
การถักจะใช้วัสดุที่เป็นเส้นอ่อนและมีความยาวพอสมควร ใช้ถักยึดโครงสร้างภายนอกให้ติด
กับผนังของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เช่น การถักขอบภาชนะ การถักหูภาชนะ หรือการถักโครงต่างๆ ของ
ภาชนะ การถักนี้บางครั้งจะเรียกว่าการผูกก็ไ ด้ ลักษณะการถักหรือการผูกภาชนะโดยทั่วไปจะมี
ระเบียบที่เป็นลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับแบบของลายสาน เช่น ลายถักหัวแมลงวัน ลายถักปลาช่อน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการถักจะเป็นการเสริมเพื่อให้เครื่องสานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ตาม แต่การถัก
ก็เป็นขั้นตอนที่จาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือเครื่องใช้อื่นๆ ถ้าสังเกตดูแล้วจะเห็นว่ามีการ
ถักเข้าไปเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอ เช่น ขอบ ขาปาก ก้นของภาชนะ
10.4.7.1 ถักเป็นลายสาม ไว้เย็บหมวก หรือใช้ประกอบทาวัสดุ อื่นได้ห ลายชนิ ด
ถักเปียสามก็คงเช่นเดียวกันเป็นเปียสี่ ผิดกันอยู่ที่สามารถทาให้เป็นเส้นเล็กได้ ถักได้ง่ายกว่าเปียอื่นๆ
และมีที่ใช้มากเพราะเป็นการถักได้หลายขนาด ถักขนาดเส้ นใหญ่ก็จะใช้ทาของหยาบ โดยมากใช้ขด
เป็นรูปสีเหลี่ยมแล้วเอามาต่อกันเป็นผืนใช้ปูพื้นห้อง สานตะกร้าก็มักชอบใช้เปียสาม ถักเส้นโตนาไป
ขั ด กั บ เส้ น หวายที่ ท าเป็ นโครงเส้ นยื นก็จ ะได้ ต ะกร้ าใส่ ผ้ า หรื อใส่ เ ศษผง เศษกระดาษ หรื อ จะใช้
ประกอบกันเป็นกระเช้าใส่ผลไม้ใส่ของขวัญก็ดูงามไปอีกแบบหนึ่ง การทาเปียสามเส้นใหญ่จะผลิตได้
เป็นจานวนมาก และรวดเร็ว
10.4.7.2 ถักตะกร้อ ทาปุ่มกระเป๋า การถักตะกร้อทาเช่นเดียวกับถักเปียสี่ต่างกันอยู่
ที่การพับเส้นนั้นไม่ต้องกดให้เส้นแบน คงปล่อยเส้นไว้แล้วปุ่มจะม้วนไปเอง จนเป็นรูปตะกร้อ ถ้า
ต้องการถักตะกร้อขนาดใหญ่ขึ้นก็มัดปุ่มหรือปม ม้วนหลายๆ ครั้ง ก็จะได้ลูก ตะกร้อโตขึ้น เมื่อได้
ตะกร้อโตตามต้องการ จึงสอดขัดเส้นปลายก็จะได้รับผลสาเร็จ ตามที่เห็นนี้ไม่ได้ดึงแน่ เพื่อให้เห็นชัด
(รจนา จันทราสา, 2558)
10.5 งานปั้น
ศิ ล ปะงานปู น ปั้ น ของไทยมี ม ายาวนานและเป็ น งานที่ ส ร้ า งขึ้ น เนื่ อ งในศาสนา ปู น ปั้ น
ตามความหมายทางโบราณคดี หมายถึ ง ประติ มากรรมตกแต่ ง สิ่ ง ก่อ สร้า งท าจากปู นทราย และ
ส่วนผสมอื่น ในขณะที่ยังอ่อนตัวปูนที่ใช้ในสมัยโบราณ เรียกว่า ปูนตา ปูนหนักประกอบด้วยหินปูน
เปลือกหอย กระดูก และมีส่วนผสมพิเศษให้เกิดความเหนียว เช่น ยางไม้ไขมันที่ได้จากพืช และสัตว์
ศิลปะปูนปั้นเป็นเทคนิค การประดับ ตกแต่ง ลวดลายบนงานสถาปั ตยกรรมที่ก่อ สร้างด้วยอิ ฐ หรื อ
ศิลาแลงมีปรากฏตั้งแต่สมัยทวารวดีและยังคงเป็นที่นิยมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยอาจแบ่งเป็ น
สองกลุ่มใหญ่ คือ งานปูนปั้นแบบล้านนาและงานปูนปั้นแบบภาคกลาง ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการ
เป็นของตนเอง

204

งานปูนปั้นปรากฏอยู่ตามสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา อย่างเจดีย์ หน้าบันพระอุโบสถ วิหาร
หรือแม้แต่ตามผนังถ้า อีกทั้งงานปั้นองค์พระพุทธรูป ฐานพระพุทธรูป ฐานเจดีย์ลายที่ปั้นมักเป็น
ลายไทยที่มีความวิจิตรงดงามผสมผสานอยู่กับรูปปูนปั้นพุทธประวัติ เทพ เทวดา และเหล่าสรรพสัตว์
ในวรรณคดีลวดลายเครื่องสถาปัตยกรรมที่ทาจากปูนปั้นมีทั้งที่เป็นรูปบุคคล รูปสัตว์ ลวดลายพันธุ์
พฤกษา เป็ น ภาพเล่ า เรื่ อ งและอื่ น ๆ อี ก มาก มี ทั้ ง ที่ ท าเป็ น ภาพนู น สู ง ภาพนู น ต่ า หรื อ ท าเป็ น
ประติมากรรมลอยตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคตินิยมและฝีมือช่าง
งานปั้นอย่างไทย มักเป็นงานปั้นที่มีรูปลักษณ์ไปในรูปแบบที่เป็นลักษณะรูปประดิษฐ์ หรือที่
เรียกว่า อุดมคตินิยม ตามคติความเชื่อในหมู่คนส่วนมากแต่อดีต เนื่องด้วยเป็นงานศิลปกรรมที่ได้รับ
การจั ด ให้ มี ขึ้ น ส าหรั บ หน้ า ที่ ประโยชน์ ใ ช้ ส อย และสร้ า งเสริ ม ความส าคั ญ แก่ ถ าวรวั ต ถุ และ
ถาวรสถาน งานปั้นแบบไทย ที่ช่างปั้นแต่อดีตได้สร้างสรรค์ไว้นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท งานปั้น
แต่ละประเภทยังประกอบขึ้นเป็นงานปั้นด้วยวิธีการและกระบวนการต่างๆ กัน ซึ่งขั้นตอนการปั้นมี
ดังต่อไปนี้ (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2550)
10.5.1 วิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค์งานปูนปั้น
10.5.1.1 การเตรียมวัตถุดิบ
การเตรี ย มปู น ขาวเริ่ ม จากการเผาหิ น ปู น (CaCo3) ด้ ว ยความร้ อ นสู ง เพื่ อ
ไล่คาร์บอนไดออกไซด์ หินปูนจะแตกออกเป็นสารสีขาวเม็ดใหญ่บ้างเล็กบ้าง เรียกว่าปูนดิบ (Cao)
ปูนดิบเป็นส่วนผสมสาคัญที่จานามาแปรสภาพเป็นปูนตาสาหรับงานปั้นปูน
ปูนที่เป็นวัตถุดิบนามาใช้ทางานปูนปั้น คือปูนขาวจะต้องได้รับการเตรียมการให้มี
คุ ณ ภาพเหนี ย วและจั บ ตั วแข็ งเมื่อ ภายหลั ง ปู นปั้ นนั้นแห้ ง สนิท แล้ ว ด้ ว ยการผสมน้ายาหรือวัสดุ
บางชนิดเพื่อเพิ่มคุณภาพ คือ น้ากาวอย่างหนึ่งกับน้ามันพืชอย่างหนึ่ง ปูนขาวซึ่ง เนื้อปูนผสมด้วย
น้ากาวขึ้นเป็นเนื้อปูนพร้อมจะใช้ทางานปั้นได้เกรียกว่า ปูนน้ากาว ส่วนปูนขาวซึ่งเนื้อปูนผสมด้ วย
น้ามันขึ้นเป็นเนื้อปูนเรียกว่า ปูนน้ามัน
10.5.1.2 การผสมปูน
งานปูนปั้นภาคกลางที่มีชื่อเสียงโดดเด่น และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คืองานปูนปั้น
เมืองเพชรบุรี สูตรปูนตาหรือปูนสดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกลุช่างเมืองเพชรบุรี มีส่วนผสมตาม
อันตราส่วนดังนี้ ปูขาว 2 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน น้าตาลโตนดหรือน้าตาลทราย แต่เดิมนิยมใช้
น้าอ้อยเป็นตัวผสม แต่ปัจจุบันนิยมใช้น้าตาลโตนดเป็นตัวผสมแทน กาวหนัง หรือใช้เปลือกประดู่
เคี่ยวกับหนังวัว การดาษฟาง ซึ่งเดิมใช้ฟางข้าวที่แห้งแล้ว การตามีใช้ครกทั้งชนิดที่ทาด้วยไม้และหิน
เมื่อตาเสร็จแล้ว นาไปใส่ภาชนะปิดให้มิดชิดไม่ให้อากาศเข้า มิฉะนั้นปูนที่ตาจะแข็งตัว ส่วนผสม
ปูนตาสาหรับทางานปูนปั้น ประกอบด้วยปูนขาวทรายละเอียด น้าตาล กาวหนัง และกระดาษฟาง
คลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันก่อนตา
10.5.1.3 วิธีตาปูน
นาปูนขาวและทรายละเอียดผสมคลุกเคล้าตามอัตราส่วน ปูน 2 ส่วน ทรายละเอียด
1 ส่วน จากนั้นก็นาปูนขาวและทรายละเอียดที่ผสมแล้วไปใส่ภาชนะ เช่น ถัง หรือ โอ่ง จากนั้นนา
น้าสะอาดใส่ลงไปจนท่วม ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 4 วัน เรียกว่าการหมักปูนเพื่อลดความเค็มของปูนลง
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ชั้นหนึ่งก่อนแล้วจึงนามาตา จากนั้นนาเอาน้าตาลโตนด หรือน้าตาลทรายผสมน้า ดั้งไฟเคี่ยวให้เหนียว
ส่วนกาวหนังผสมน้าใส่ภาชนะตั้งไฟเคี่ยวให้เหนียวเช่นเดียวกัน
ต่อมานากระดาษฟางแช่น้าจนเปื่อยนาปูนขาวที่หมักไว้แล้วใส่ครกโขลกให้เข้า กัน
ฉีกกระดาษฟางที่แช่น้าเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ครกโขลกต่อไปอีกจนกระดาษฟางผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับปูน
แล้วนาน้าตาลและกาวหนังที่เคี่ยวได้ที่ค่อยๆ ผสมแล้วโขลกให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมต่างๆ ของปูนตา
เข้ากันจนได้ที่แล้วจึงตักใส่ภาชนะหรือถุงพลาสติกเก็บไว้ แล้วเริ่มตาปูนใหม่อีกจนกว่าจะได้ปริมาณ
ที่เพียงพอกั บงานที่ต้องการ ปูนที่ตาเก็บไว้แล้ว จะคงสภาพอ่อนอยู่ เช่นนั้น แต่จะต้องระวัง ไม่ ใ ห้
ถูกอากาศ เมื่อช่างจะใช้ปูนปั้นก็นาไปปั้นได้ทนทีและปูนที่ปั้นเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที
ปูนจึงจะเริ่มแข็งตัว
10.5.1.4 การร่างแบบ
งานปั้นปูนน้ากาวและงานปั้นปูนน้ามัน ดาเนินการวิธีการและขั้นตอนในการปั้น
ไม่แตกต่างกันมากนัก ช่างปั้นปูน ซึ่งจะทางานปั้นลวดลาย รูปภาพต่างๆ ลงบนพื้นชนิดที่เป็นฝาผนัง
กาแพงถือปูน หรือพื้นไม้ ช่างบางคนอาจร่างแบบลงบนกระดาษแผ่นเล็กพอให้เห็นเค้าโครงความคิด
ของตน แล้วจึงนาไปขยายแบบร่างตามขนาดที่จะทางานปั้นจริงลงบนพื้นที่นั้น แต่ช่างบางคนที่มี
ประสบการณ์มากความรู้ลึกซึ้ง และฝีมือกล้าแข็ง มักทาการร่างแบบขนาดเท่าจริงลงบนพื้นที่จะปั้น
เลยก็เป็นได้
งานร่างแบบสาหรับปั้นนี้ ช่างปั้นจะใช้ถ่านไม้ชิ้นเล็กๆ ซึ่งทาจากต้นพริกเผาไม่ให้สุก
เป็นถ่าน เขียนเส้นร่างด้วยถ่าน จนได้รูปร่างสมบูรณ์ สัดส่วนถูกต้อง เว้นช่องไฟเป็นเรื่องราวครบถ้วน
ดัง วัตถุประสงค์แล้ว จึงใช้พู่กันชนิดเขียนเส้นขนาดเขื่องๆ จุ่ม “สีครู” ลักษณะเป็นสีครามอมด า
(indigo) ทาขึ้นจากเขม่าผสมกับยางรงฝนกับน้าให้เข้ากันเขียนทับไปบนเส้นร่าง เพื่อเน้นเส้นร่างนั้น
เส้นร่างด้วยถ่านไม้นั้นออกให้หมด คงเหลืออยู่แต่เส้นสีครูเป็นโครงร่างที่ชัดเจน เป็นแบบร่างที่จะ
ปั้นปูนในลาดับต่อไป
10.5.1.5 การเตรียมพื้นสาหรับงานปั้นปูน
พื้ น ชนิ ด ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น มั ก จะฉาบปู น ผิ ว เรี ยบเกลี้ ย ง การปั้ น ปู น เป็ น ลวดลายหรือ
รูปภาพต่างๆ ติดลงบนพื้นปูนฉาบเรียบเกลี้ยง ช่างปั้นปูนจะต้องทาผิวพื้นปูนฉาบให้เกิดเป็นผิวขรุขระ
ขึ้นในบริเวณที่ได้ร่างเส้นเป็นแบบร่างลวดลายหรือรูปภาพขึ้นก่อนนั้นโดยใช้ขวานเฉาะเบาๆ ผิวปูน
ฉาบรูปภาพต่างๆ ที่ต้องการปั้นให้นูนสูงขึ้นจากพื้นมาก งานปั้นตรงส่วนนี้มีน้าหนักเพิ่มขึ้น ช่างปั้นปูน
จะต้องตอกทอย ซึ่งมักทาด้วยไม้ไผ่แก่ๆ เหลาทาเป็นลูกทอย ตอกลงที่พื้นปูนฉาบให้แน่น เหลือโคน
ทอยออกมาตามขนาดที่ ต้ อ งการให้ เ ป็ นแกนส าหรับ งานปู นปั้ น ซึ่ ง ช่ า งปั้ น จะปั้ น ปูน พอกขึ้นเป็น
ลวดลายหรือรูปภาพต่างๆ ที่ต้องการให้นูนสูง
พื้นรองรับงานปั้นปูนที่ใช้ไม่รองรับ พื้นชนิดนี้เมื่อผ่านการเขียนร่างแบบขึ้นไว้บนพื้น
แล้วช่างปั้นก็จะนา น้าเทือกปูน คือปูนปั้นที่ทาให้เหลวโดยเติมน้ากาวหรือน้ามัน ทาลงพื้นไม้บริเวณ
ภายในลวดลายหรือรูปภาพที่ได้ร่างเป็นแบบให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้แห้งก็จะเป็นผิวหยาบๆ ซึ่งช่างปั้นจะได้ปั้น
ทับลงเป็นลวดลายหรือรูปภาพเกาะจับและติดคงทนได้นาน
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10.5.1.6 โกลนปูน หรืองานขึ้นรูป
งานขึ้นรูป คือการก่อตัวด้วยปูนขึ้นรูปทรงเลาๆ พอเป็นเค้าโครงที่จะปั้นปูนพอก
เพิ่มเติมขึ้นตามลาดับจนเป็นงานปั้นที่สมบูรณ์ การปั้นปูนด้วยปูนตา ช่างจะต้องออกแบบเขียนลาย
ลงในกระดาษเพื่อดูรูปแบบเค้าโครงชั้นหนึ่งก่อน เมื่อช่างร่างแบบแล้ว ช่างจะเขียนลายไว้หยาบๆ หรือ
บางครั้งช่างจะเขียนลายไปพร้อมกับปั้นปูนไปด้ วย เมื่อร่างลายแล้วช่างจะนาปูนซีเมนต์ปั้นพอกหรือ
เรียกว่าถือปูน ไปตามรูปแบบที่ร่างไว้ ซึ่งเรียกว่า โกลน การขึ้นรูปด้วยปูนขั้นแรกต้องใส่ปูนให้จับติด
กับพื้นส่วนที่เฉพาะทาผิวให้ขรุขระนั้นขึ้นเป็นรูปโกลน หรือใส่ปูนให้เกาะติดกับทอย ทาเป็นรูปทรง
โครงร่างของรูปที่ปั้น การโกลนด้วยปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นตัวยึดให้เกิดความคงทนไม่หลุดง่าย ช่างจะ
โกลนไปทีละส่วนของลาย จนกระทั่งปูนที่โกลนไว้แข็งตัวแข็งตัวแน่นดีแล้ว ช่างจะนาปูนตาไปปั้นพอก
อีกชั้นหนึ่ง พร้อมกับปั้นตกแต่งลวดลายโดยใช้เกรียงตามรูปแบบลักษณะของลายที่ร่างไว้ ปล่อยปูน
ที่ ขึ้ น รู ป ชั้ น แรกนี้ ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ ปู น จั บ พื้ น หรื อ เกาะทอยติ ด แน่ น จึ ง ใส่ ปู น เพิ่ ม ทั บ ลงเป็ น รู ป โกลนหรื อ
รูปโครงร่างนั้น ปั้นขึ้นเป็นรูปทรงโดยรวมของเถาหรือตัวลาย หรือรูปภาพในลักษณะที่เรียกว่า หุ่น คือ
เป็นรูปทรงพอให้รู้ว่าเป็นเค้าโครงของสิ่งที่จะปั้นทาให้ชัดเจนต่อไป

รูปที่ 10.5 การโกลนปูน
10.5.1.7 การปั้นรูป
งานปั้นรูป คือการนาปูนมาปั้นเพิ่มเติมหรือต่อเติมขึ้นรูปไว้ให้ปรากฏเป็นรูปลักษณะ
ที่ชัดเจนได้สัดส่วนพร้อมด้วยท่วงท่า ลีลาอาการต้องตามประสงค์ที่ต้องการจะปั้นให้เป็นลวดลาย
10.5.1.8 การปั้นลาย
การปั้ น ส่ ว นละเอีย ดเป็ นการปั้น แต่ ง แสดงส่ ว นละเอี ยดให้ ชั ด เจนสมบู รณ์ยิ่ง ขึ้น
ทาต่อเมื่อปูนที่ได้ปั้นขึ้นรูปไว้นั่นจับตัวและหมาดพอสมควรจึงจัดการปั้นปูนเติมแต่งและปั้นทาส่วน
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ละเอียดแต่ละส่วน งานปั้นละเอียดในงานปั้นปูนแบบไทยประเพณีมักนิยมกวดผิวงานให้เรีย บร้อย
เกลี้ยง การกวด คือ กดและลูบไล้เบาๆ บนผิวปูนเพื่อทาให้เนื้อแน่นและเรียบดึง ขณะที่ใช้เครื่องมือ
กวดผิวปูนนี้ต้องหมั่นเช็คเครื่องมือด้วยผ้าเปียกน้าบ่อยๆ เพื่อกันมิให้ปูนติดเครื่องมือและยังช่วยให้
การใช้ไม้กวดไปบนผิวปูนลื่นเรียบดียิ่งขึ้น แต่ในงานปูนปั้นน้ามันไม่จาเป็นต้องชุบเครื่องมือนั้นให้เปียก
หรือใช้ผ้าเปียกน้าคอยเช็คเครื่องมือเพื่อป้องกันมิให้ปูนเกาะ เพราะปูนน้ามันมีเนื้อปูนที่ละเอียดกว่า
ปูนน้ากาว ขณะใช้ไม้กวดปั้นกวดบนผิวงาน น้ามันซึ่งผสมแทรกอยู่ในเนื้อปูนจะช่วยให้เครื่องมือลื่นอยู่
แล้ว
อนึ่ง ช่างปูนปั้นได้นารูปแบบของการแกะสลักไม้มาประยุกต์เป็นงานปูปั้น โดยการ
ปั้นลายยื่นออกมาจากผนังหน้าบัน และบางตอนก็มีการปั้นลายสอดสลับพันเกี่ยวพัน โดยใช้โครงลวด
เข้าช่วยในการยึดเหนียว ส่วนรูปแบบในการปั้นลายนั้นช่างปูนปั้นแต่ละคนมีกรรมวิธีเฉพาะตัวในการ
ทางาน

รูปที่ 10.6 การปั้นลาย
10.5.1.9 การปั้นตัวทับลาย
ในสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลายและสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น ลายปู น ปั้ น หน้ า บั น
พระอุโบสถนิยมใช้ ล ายประกอบตกแต่ง เป็นพื้น หลัง ทาให้ประธานรู ปมี ความโดดเด่น เป็น พิ เ ศษ
บางแห่งนิยมปั้นปูนรูปการสัประยุทธ์ในเรื่องรามเกียรติ์ ส่ว นพื้นหลังมักจะเป็นลายก้านขดเทพนม
ลายก้านขดหัวราชสีห์ เรียกกันว่า ตัวทับลาย ซึ่งช่างเพชรบุรีนิยมประชันแข่งขันตัวทับลายนี้กันมาก
เพราะเป็นการแสดงถึงฝีมือ เทคนิควิธี และแนวความคิดของช่าง ส่วนใหญ่นิยมเรื่องราวพุทธประวัติ
ตอนใดตอนหนึ่ง เป็นส่วนประกอบของหน้าบันพระอุโบสถ วิหาร ซุ้มหน้าต่าง
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รูปที่ 10.7 รูปแบบการปั้นแบบตัวทับลาย
10.5.1.10 การตกแต่งปูนปั้น
เทคนิ ค การแต่ ง ลายปู น ปั้ น ส่ ว นใหญ่ สื บ ทอดมาจากสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย
โดยเฉพาะการตกแต่งลวดลายหน้าบันพระอุโบสถ โดยจัดให้ส่วนประธานอยู่ในแนวแกนกลางรูป ซึ่ง
จะเด่นล้าออกมาจากตัวลายกระหนก ส่วนลวดลายที่ใช้ในงานปูนปั้น นิยมใช้ลายก้านขดตามแบบ
ศิลปะสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะสามารถออกตัวลายได้มาก
งานปูนปั้น เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์มักปล่อยให้งานปั้นปูนนั้นแห้งไปเองซึ่งใช้เวลา
ไม่นานนัก และมักนิยมงานปั้นปูนเป็นสีขาวตามธรรมชาติของปูนขาว หากต้องการตกแต่งเพิ่มเติม
ให้สวยงามมากขึ้นอาจทาด้วยวัสดุและวิธีการดังต่อไปนี้
1) การตกแต่งด้วยการปิดทองคาเปลว ในขั้นต้นต้องลงรักสนุก ทาเคลือบ
ผิ ว งานปู น ปั้ น ให้ ทั่ ว ชั้ น หนึ่ ง ก่ อ นเพื่ อ ให้ ผิ ว งานปู น ปั้ น เรี ย บเกลี้ ย ง เมื่ อ รั ก สมุ ก แห้ ง ดี แ ล้ ว จึ ง ทา
รั ก น้ าเกลี้ ย งให้ ทั่ ว ชิ้ น งาน ปล่ อ ยให้ รั ก น้ าเกลี้ ย งที่ ห าทิ้ ง ไว้ สั ก พั ก หนึ่ ง เมื่ อ รั ก หมาดได้ ที่ จึ ง
ปิดทองคาเปลวทับให้ทั่ว
2) การตกแต่งด้วยการปิดกระจก มักเป็นงานที่ได้รับการตกแต่งต่อเนื่อง
จากการปิดทองคาเปลวเพิ่มเติมสีสันแก่ชิ้นงานปูนปั้นนั้น โดยนากระจกแก้ว หรือกระจกหุงมาตัด
เจียนตามรูปร่างและขนาดที่ต้องการประดับตกแต่ง ลงบนงานปูนปั้น ทาเป็นส่วนแวว ไล้ลายพื้น
ลวดลาย เป็นต้น
3) การตกแต่งด้วยการเขียนระบายดี ขั้นต้นต้องจัดการเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน
ปูนปั้นให้เรียบและแน่นด้วยเลือดหมูสด ผสมกับน้าปูนขาวกวนให้เข้ากันทาเป็นน้ายารองพื้น ลักษณะ
ค่อนข้างข้น ให้น้ายานี้ทาให้ทั่วชิ้นงานปูนปั้นผึ่งให้น้ายาแห้งสนิทแล้วจึงใช้สีฝุ่นผสมน้ากาวน้ามาเขียน
ระบายตกแต่งลงบนพื้นผิวภายนอกงานปั้นนั้นตามวรรณะที่ควรจะเป็นและตามความต้องการของช่าง
ผู้ทาการเขียนระบายสีตกแต่งนั้น (จงดี จนางคะกาญจน์. 2556)
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รูปที่ 10.8 การตกแต่งด้วยการปิดกระจก
10.6 สรุปท้ายบท
การสร้างสรรค์งานช่างพื้นถิ่น มีการสืบสานต่อเนื่องกันมาตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้ง ยัง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาค่ า นิ ย มของคนในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น อย่ า งการเลื อ กสรรวั ส ดุ ที่ น ามาใช้
กระบวนการกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต สร้ า งสรรค์ ง าน ซึ่ ง การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ จ ะถ่ า ยทอดเฉพาะ
หมู่วงศาคณาญาติที่ใกล้ชิด และผู้สนใจต้องมาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยความเคารพศรัทธาในการสืบสารงานช่างฝีมือ ภูมิปัญญาในการเลือกใช้วัส ดุหรือ
วัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นมาสร้างงาน ถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของงานพื้นบ้ าน
และเป็นความงามที่เกิดจากความประสานกลมกลืนของวัตถุดิบ ก่อเกิดเป็นงานช่างพื้นถิ่นที่สะท้อนถึง
รากฐานของสังคมไทย
ประเทศไทยมีการทาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมากมายหลายประเภท ตัวอย่างเช่น งานโลหะ เป็น
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ได้จากการนาสินแร่ในธรรมชาติมาหล่อหลอมโลหะเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ดารงชีวิตประจาวันของคนไทย จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการใช้สอยที่ให้ความคงทน
อานวยความสะดวกสบาย และมีความสวยงามทางศิลปะซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่ทาจากวัสดุธรรมชาติอื่นๆ งานไม้เป็นศิลปหัตถกรรมที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสืบ
ทอดเรื่อยมาหลายยุคหลายสมัยจากผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ที่มีรูปแบบเรียบง่ายด้วยฝีมือช่างพื้นบ้านทั่วไป
จนถึงงานหัตถกรรมเครื่องไม้แกะสลัก ซึ่งมีลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยศิลปะเชิงช่างชั้นสูง โดยการใช้ไม้
สักซึ่งเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการทาผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท งานจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ใช้
วัตถุจากธรรมชาติ และมีคุณค่าทางด้านศิลปะซึ่งแสดงออกถึง ความสวยงาม และคุณค่าเฉพาะตัว
อันเกิดจากการสาน สอด ทอ ถัก อีกทั้งรูปแบบเครื่องจักสานยังแสดงถึงลักษณะพื้นเมือง พื้นบ้านที่
แตกต่างกันอีกด้วย ผ้าทอเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของมนุษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่อดีต เป็นสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับมนุษย์ตั้งแต่กาเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชี วิต และในบางครั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความแตกต่างให้พิธีกรรมและความเชื่อ ที่แสดงออกมาในเรื่องของสีสันและลวดลายบนผ้าที่สวมใส่
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ที่ แ ตกต่ า ง ถื อ เป็ น ศิ ล ปะอี ก อย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี งานปู น ปั้ น ที่ ป รากฏอยู่ ต าม
สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา หรือแม้แต่ตามผนังถ้า ที่มีความวิจิตรงดงาม เป็นเทคนิคการประดับ
ตกแต่งลวดลายบนงานสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยอิฐหรือศิลาแลงมีปรากฏตั้งแต่สมัยทวารวดีและ
ยังคงเป็นที่นิยมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
ถึงปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
การสื่อสาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้พื้นฐานการผลิตงานหัตถกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอย เป็นการผลิตเพื่อจาหน่ายสนองความต้องการ
ตลาดสังคมเมืองทั้งภายใน และต่างประเทศ งานหั ตถกรรมไทยในยุคสมัยนี้จึงมีบทบาทความสาคัญ
เพิ่มขึ้นในเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย
10.7 คาถามทบทวน
1. งานโลหะสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการผลิตได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
2. ไม้ชนิดใดที่นิยมนามาใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เพราะอะไร
3. เทคนิคงานสานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
4. ยกตัวอย่างเทคนิคการทอ พร้อมอธิบายเทคนิคนั้น
5. อธิบายเทคนิคในการปั้นปูน
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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 11
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม
_______________________________________________________
หัวข้อเนื้อหา
11.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ
11.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้
11.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน
11.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ
11.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. แยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในงานหัตถกรรมได้
2. ตระหนักถึงความสาคัญ และคุณค่าของงานหัตถกรรม
3. สามารถวิเคราะห์เทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรมเพื่อนามาใช้ในการออกแบบได้
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทที่ 11 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
และเทคนิคในงานหัตถกรรม
1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วตั้งคาถามเพื่อบรรยายเข้า
สู้เนื้อหาเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม โดยการใช้สื่อการสอนประกอบ
2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม
ผู้สอนนาอภิปรายสู่การสรุปด้วยคาถาม
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรม
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ตารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยคาพูดของตนเองแบบบรรยาย
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สื่อการสอน
1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมประเภทต่างๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากเทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรม
การวัดผล
1. สังเกตการตอบคาถามและตั้งคาถาม
2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะทางานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท
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บทที่ 11
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม
_______________________________________________________
ศิ ล ปหั ต ถกรรม เป็ น สิ่ ง สะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต แบบเรี ย บง่ า ยของชาวบ้ า นในภู มิ ภ าคต่ า งๆ
ของประเทศ แสดงถึงภูมิปัญญา และจิตวิญญาณโดยแท้ของมนุษย์ ความแตกต่างทางด้านรูป แบบ
รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ล้วนเป็นลักษณะพิเศษที่จะบ่ง บอกถึงอัตลักษณ์ประจาแต่ ละ
ท้องถิ่น
ผลงานศิลปหัต ถกรรมของไทยที่ ปรากฏขึ้น มาตั้ง แต่ อ ดีต จนถึง ปั จ จุ บัน มีมากมายหลาย
ประเภท เช่น งานจักสาน ทุกภาคของประเทศมีการสร้างสรรค์งานจัก สานขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย
หากจะมีความแตกต่างอยู่บ้างในเรื่องของรูปแบบของชิ้นงาน รวมทั้ง วัตถุดิบที่นามาใช้ในงานสาน
หรื อ บางประเภทก็ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะประจ าท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ที่ ใ ดเหมื อ น จนกลายเป็ น อั ต ลั ก ษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ
นอกจากนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า ศิ ล ปหั ต ถกรรมไทยมี เ อกลั ก ษณ์ ใ นความวิ จิ ต ร ความประณี ต
ละเอียดอ่อน และความล้าลึกจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีต ฝีมือช่างในแต่
ละสาขาได้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานเพื่ อราชการในส่ ว นพระองค์ ท านุ บ ารุ ง พระพุท ธศาสนา ตลอดจน
สร้างสรรค์เป็นศิลปกรรม และหัตถกรรมพื้นบ้านที่ใช้กันในชี วิตประจาวัน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น ถึง
ความเป็นสถาบันชาติ สื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้คนในชาติที่มีวัฒนธรรมมีอารยะธรรม มีระดับความ
เป็นอยู่และค่านิยมที่งดงามในทางศิลปะ วิชาช่างได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาโดยผ่านการเรียนรู้ การ
ฝึกฝนจนเป็นความชานาญเชี่ยวชาญ มีเอกลักษณ์ในแต่ละสกุลช่าง
ศิลปหัตถกรรมสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
บางครั้งอาจใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นเกณฑ์การจาแนกประเภทได้ ซึ่งมีมากมายหลายประเภท
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
11.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ
11.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้
11.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน
11.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ
11.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น

215

11.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ
11.1.1 เครื่องเหล็ก
เครื่องเหล็ก บรรพบุรุษไทยรู้จักการใช้โลหะเหล็กเป็นเวลานาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ผลิตภัณฑ์เครื่องเหล็กนับว่ามีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน
และใช้งานหนักได้ดี ด้วยเหตุผลนี้จึงนิยมทาเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องมือการเกษตร
รวมทั้งอาวุธต่างๆ กรรมวิธีการนาเหล็กมาทาผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ มีทั้ง วิธีการหล่อหลอมและ
วิธีการตีขึ้นรูป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดเหล็กที่ใช้และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าเป็นวิธีการ
หล่อหลอมจะใช้เหล็กหล่อ ส่วนมาทาเป็นแม่พิมพ์สาหรับหล่อหลอมโลหะชนิดอื่นๆ และทาเครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ บ างประเภท แต่ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว จะใช้ วิ ธี ก ารตี ขึ้ น รู ป ด้ ว ยความร้ อ นโดยใช้ วั ต ถุ ดิ น คื อ
เหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า ชาวชนบทมักจะใช้เหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กแหนบรถยนต์เหล็กพืด
และเหล็กรางรถไฟ เป็นวัตถุดิบในการตีเหล็กขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การตีเหล็กจึงเป็นงานหัตกรรมพื้นบ้าน
ที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของประเทศไทย เพื่ อ ท าเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ อาชี พ
เกษตรกรรมของชาวชนบท เช่น มีด ขวาน จอบ เสียม เคียว สิ่ว กรรไกรตัดกิ่งไม้ อุปกรณ์ตัดเก็บผลไม้
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ทากันมากคือ มีดชนิดต่างๆ แหล่งผลิตที่มีอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านเกือบทุกภาค แต่ที่
มี ชื่ อ เสี ย งอยู่ ที่ บ้ า นไผ่ ห นอง บ้ า นต้ น โพธิ์ ในเขตต าบลท่ า ช้ า ง อ าเภอนครหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดีในนามของมีดอรัญญิก

รูปที่ 11.1 มีดอรัญญิก
ที่มา : (bansansuk, 2559) [Online]
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11.1.2 เครื่องทองลงหิน
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องโลหะที่มีส่วนผสมระหว่างทองแดงประมาณ 80% และดีบุกประมาณ
20% โลหะผสมนี้ บ างที เ รี ย กว่ า บรอนซ์ (Bronze) หรื อ ส าริ ด ค าว่ า ลงหิ น มาจากกริ ย าช่ า งขั ด
ผลิตภัณฑ์ขันโลหะโดยใช้หินขัดให้เกลี้ยงเกลา จึงเรียกว่าขันลงหิน แล้วเลยเรียกขันทองว่า ทองลงหิน
ซึ่งรวมไปถึงการเรียกชื่อรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วย ตามประวัติกล่าวว่าคนไทยรู้จักการหล่อโลหะผสม
เครื่องทองลงหินหรือเครื่องสาริดเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อมาในยุคสมัย
เชี ย งแสน สมั ย สุ โ ขทั ย และสมั ย อยุ ธ ยา มี ก ารหล่ อ พระพุ ท ธรู ป และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นพิ ธี ก รรม
ทางศาสนา แต่ไม่ได้ปรากฏว่าได้วัตถุดิบมาจากแหล่งใดในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 – รัชกาล
ที่ 4 ช่างไทย ซื้อทองม้าล่อมาจากจีนซึ่งอยู่ในรูปของล่อโก๊ะ เป็นเครื่องดนตรีจีนคล้ายฆ้องไทยนามา
หลอมใหม่ แล้ ว ตี ขึ้ น รู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งทองลงหิ น ในสมั ย นั้ น เช่ น ขั น น้ าพานรองถาดครก
ตะบันหมาก ภาชนะเครื่องใช้อื่นๆ และเครื่องดนตรีไทยเช่น ฉิ่ง ฉาบ ฆ้อง ฯลฯ เครื่องทองลงหินจึงมี
ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องทองม้าล่อ
พัฒนาการของรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องทองลงหินในระยะต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสนอง
ความต้ อ งการของตลาดสั ง คมเมื องปัจ จุ บั น และตลาดต่ า งประเทศ ประกอบกั บ คุ ณ สมบั ติ ดีเด่น
ของเครื่องทองลงหินคือวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื้อโลหะแข็ง แกร่ง เหนียว ขัดเป็นมัน
เงางามได้นาน ถ้าทาเป็นมีดจะมีความคมมาก ปอกผลไม้ไม่ช้าและมีดไม่ดา ดังนั้นเครื่องทองลงหิน
จึงได้รับการพัฒนา เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทชุดภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น
ช้อน ส้อม มีด ทัพพี จาน ชาม ถ้วย ชุดน้าชา ชันน้าพานรอง แจกัน เชิง เทียน กรอบรูป เครื่องประดับ
โต๊ะ รูปหล่อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ ที่เปิดขวด มีดตัดกระดาษ ฯลฯ แหล่ง
ผลิตที่สาคัญอยู่ในท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการ

รูปที่ 11.2 เครื่องทองลงหิน
ที่มา : (บ้านเครื่องลงหิน, 2559) [Online]
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11.1.3 เครื่องทองเหลือง
ส่วนผสมระหว่างทองแดงประมาณ 55% และสังกะสีประมาณ 45% และส่วนผสมของตะกั่ว
กับอลูมิเนียมอีกเล็กน้อย ส่วนใหญ่ทองเหลืองจะผลิตเป็นรูปหล่อ ทาเครื่องประดับไม่นิยมทาเป็น
ภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับการบริโภคเพราะเป็นอันตราย เนื่องจากมีตะกั่วเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย
กรรมวิธีการหล่อเครื่องทองเหลืองมีมานานเช่นเดียวกับเครื่องทองลงหิน
ปั จ จุ บั น ผลิ ต เครื่ อ งทองเหลื อ งมี ทั้ ง ลั ก ษณะที่ เ ป็ น แบบพื้ น บ้ า นท ากั น ภายในครอบครั ว
ตามชนบทสืบทอดจากบรรพบุรุษดั้ง เดิม เช่น ที่บ้านปะอาว ตาบลหนองขอน อาเภอเมือ จัง หวัด
อุบลราชธานี รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานหล่อโลหะทองเหลืองแบบง่ายๆ ใช้ภายในท้องถิ่นและอีกส่วน
หนึ่งทาเป็นสินค้าของทีระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น ระฆัง กระดิ่ง ลูกกระพรวน และผอบใส่ของ
ฯลฯ ในละแวกบ้านชนบทบางแห่งผลิตเครื่องทองเหลือง ในลักษณะรูปแบบเครื่องจักสาน โดยใช้เส้น
ลวดทองเหลืองมาสาน ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกขนาดเล็ก เช่น ตะกร้า กระบุง ฯลฯ ซึ่งมีแหล่งผลิต
อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สาหรับการผลิตมีลักษณะหนึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อย ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับของโบราณเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งทองเหลื อ ง ได้ พั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต กแต่ ง ในอากาศสถานที่
ซึ่ง ต้องการความหรูหราโอ่อ่า สวยงาม เช่น ราวบันได ลูกกรงบันได หัวเสาลวดลายเครื่องประดับ
ภายใน มือจับลูกบิด กลอนประตู หน้าต่าง รูปหล่อตัวสั ตว์ เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ของใช้ในพิธี
ทางศาสนาตลอดจนเครื่ อ งเรื อ นและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก แหล่ ง ผลิ ต ส าคั ญ อยู่ ใ นท้ อ งที่ จั ง หวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพิษณุโลก

รูปที่ 11.3 เครื่องทองเหลือง
ที่มา : (บ้านทองเหลือง, 2559) [Online]
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11.1.4 เครื่องทอง
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องโลหะที่ได้มาจากแร่ทองคา ซึ่งนับว่าเป็นโลหะมีค่าที่มนุษย์ให้ความสนใจ
อั น ดั บ แรกเป็ น เวลานานแล้ ว จึ ง ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งวัด มาตรฐานเงินตรา คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของทองคือ
ความอ่อนตัวสูงมากจนสามารถตีเป็นแผ่นบางๆ ได้ดีกว่าโลหะอื่น อีกทั้งยังต้านทานการกัดกร่อนได้ดี
ในสมัยโบราณเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีการใช้ทองคาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาหล่อเป็น
องค์พระพุทธรูป และเครื่องราชกกุธภัณฑ์สาหรับพระมหากษัตริย์ ตลอดจนช่างทองได้นาทองคามา
บดหรือตีเป็นแผ่นแบนๆ ธรรมดาหรือเป็นรูปร่างอื่น การบุโลหะมีค่าเช่น ทองคา เงิน นาก เพื่อบุ
ขึ้ น รู ป ขั น และภาชนะต่ า งๆ ตามจิ น ตนาการของช่ า งบุ ก ารบุ ท องค าหุ้ ม องค์ พ ระพุ ท ธรูป ดั ง เช่ น
พระพุทธรูปศรีสรรเพชญ์ ซึ่งสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางช่างได้บุทองคาทั้งองค์ ความสูงถึง 8 วา
มาภายหลังพม่าได้เผาลอกเอาทองคาไปหมด
ปั จ จุ บั น เครื่ อ งทองท ามาจากทองค าแท่ ง โดยมี เ นื้ อ ทองค าประมาณ 95-97 เปอร์ เ ซ็ น ต์
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเครื่องทองจะเป็นเครื่องประดับ เช่น ต่างหู กาไล สารสร้อย ฯลฯ และผลิตภัณฑ์
ประเภทเหรียญตรา ตลอดจนการทาแผ่นทองเพื่อใช้บุผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและทองคาแผ่นเพื่อใช้ปิด
องค์พระพุทธรูป รวมทั้งสิ่งก่อสร้างทางพระพุ ทธศาสนา แหล่ง ผลิตส่วนใหญ่อ ยู่ในท้องที่ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

รูปที่ 11.4 เครื่องทองสุโขทัย
ที่มา : (ของฝากสุโขทัย, 2559) [Online]
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11.1.5 เครื่องเงิน เครื่องถม
เป็นผลิตภัณฑ์ เ ครื่องโลหะที่ ทามาจากแร่ เงิน ซึ่ง เป็นแร่มีค่าพบมาได้ ประมาณ 2,400 ปี
ก่อนคริสตกาล มีคุณสมบัติพิเศษคือ เนื้ออ่อน สีขาวงดงามต้านทานการกัดกร่อนได้ดี นิยมใช้ทา
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเครื่องใช้ในบ้าน และเหรียญตราต่างๆตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2509 เรื่องมาตรฐานเครื่องเงินไทย ให้ความหมายองเครื่องเงินไทยว่า
เป็นเงินรูปพรรณ เครื่องถม และเครื่องลงยาสี ที่ทาในประเทศไทย
เครื่องเงินรูปพรรณมีการทามาหลายร้อยปีแล้วในประเทศไทย เครื่องเงินชั้นดีควรใช้โลหะเงิน
ที่มีความบริสุทธิ์ของเนื้อเงินไม่น้อยกว่า 95% ส่วนที่เหลือเป็นโลหะอื่นผสม เช่น ทองแดง เพื่อให้เกิด
ความเหนียว ทรงรูปอยู่ได้ ไม่บุบเบี้ยว เป็นเนื้อเงินมาตรฐานปอนด์สเตอร์ลิง โดยทั่วไปช่างเครื่องเงิน
ไทยจะซื้ อ เหรี ย ญเงิ น จากต่ า งประเทศเพื่ อ ตี เ ป็ น แผ่ น ขึ้ น รูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว จึ ง ตกแต่ ง ให้ ส วยงาม
โดยวิธีการต่างๆ เช่น การตอกสลักลวดลายบนเครื่องประดับของชาวเขาทางภาคเหนือและภาคอีสาน
การตอกดุนลายผลิตภัณฑ์โดยมีแม่แบบยางมะตอยรองอยู่ด้านใน เป็นวิธีการทาของช่างเครื่องเงินทาง
ภาคเหนือ อีกวิธีหนึ่งคือ การลงยาถม และ เครื่องลงยาสี เป็นวิธีการทาเครื่องเงินทางภาคใต้ ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงมากรู้จักกันดีในนาม เครื่องถมเมืองนคร มีประวัติการสืบทอดยาวนานกว่า
500 ปีแล้ว โลหะที่ใช้ทาเครื่องถมมีทั้งโลหะเงินและทอง ซึ่งเรียกว่า ถมเงิน และ ถมทอง แต่ถ้าทา
บนโลหะเงิน และใช้ทองมาตกแต่งลดลายบางส่วนเรียกว่า ถมตะทอง
ปัจจุบันเครื่องทาแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องถม ทาเป็นภาชนะเครื่องใช้ เครื่องประดับ
ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เช่น ขันน้าพานรอง ถาด ชุดน้าชา หีบบุหรี่ กล่องที่ระลึก แจกัน
เชิ ง เที ย น กรอบรู ป ก าไร ต่ า งหู สร้ อ ยคอ สร้ อ ยข้ อ มื อ เข็ ม ขั ด ติ ด เสื้ อ เข็ ม กลั ด เนคไท เป็ น ต้ น
แหล่งผลิตเครื่องเงิน เครื่องถม อยู่ในจัง หวัดนครศรีธรรมราช ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องเงินปะเภทอื่น
อยู่ทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น

รูปที่ 11.5 เครื่องเงิน
ที่มา : (dandinth, 2559) [Online]
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11.1.6 เครื่องอลูมิเนียม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากวัสดุโลหะอลูมิเนียมซึ่งเพิ่งจะมีการรู้จักใช้โลหะชนิดนี้ประมาณกว่า
ร้อยปีนี้เอง คุณสมบัติของอลูมิเนียมคือ น้าหนักเบา มีความอ่อนตัว ง่ายต่อการขึ้นรูป มีความแข็งแรง
สูงและไม่เป็นสนิม อลูมิเนียมมีประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรมเพราะสามารถรีดออกเป็นเส้นและตี
เป็นแผ่นได้ มีประโยชน์ใช้ทาภาชนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเป็นวัสดุก่อสร้างเนื่องจากอลูมิเนียม
มีคุณสมบัติขึ้นรูปและสีสันใกล้เคียงกับเงิน แต่หาได้ง่ายและราคาถูกกว่าโลหะเงินมาก ช่างเครื่องเงิน
บางรายจึงใช้แผ่นอลูมิเนียมเป็นวัสดุในการทางานหัตถกรรมแทนโลหะเงิน หรือเป็นวัสดุที่ใช้ฝึกหัด
ความชานาญงานของช่างฝีมือรุ่นใหม่ในการตอกสลักลวดลายโลหะก่อนจะไปทาบนโลหะมีค่าชนิดอื่น
ปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องอลูมิเนียมประเภทหัตถกรรมเป็นภาพตอกสลักลวดลาย
รูปนูนสูง นูนต่า และรูปลอยตัวที่สามารถมองได้รอบ เช่น รูปภาพตัวสัตว์ต่างๆ ฯลฯ ลวดลายที่ใช้ตอก
สลักภาพอลูมิเนียม ช่างดอกจะดัดแปลงลวดลายมาจากงานภาพเครื่องไม้แกะสลักซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิต
ความเป็ น อยู่ ข องชาวชนบททางภาคเหนื อ เรื่ อ งราววรรณคดี ต่ า งๆ ในเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ เป็ น ตั น
ถ้าต้องการให้ภาพมีลวดลายคมชัด ช่างดอกจะนาภาพอลูมิเนียมที่ตอกสลักเสร็จแล้วไปรมดา เพื่อเน้น
ความตื้นลึกของลวดลาย แลดูสวยงามมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีแหล่งทาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ
จาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538)

รูปที่ 11.6 งานดุนลายอลูมิเนียม
ที่มา : (dandinth, 2559) [Online]
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11.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้
11.2.1 เครื่องไม้ประดับตกแต่ง
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องไม้แกะสลักที่ไ ด้รับ ความนิยมสูง มากในตลาดปัจ จุบันทั้ง ภายในและ
ต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทแรกเป็นงานแกะสลักภาพ ทั้งประเภทที่มีพื้น
แผ่นหลังแบบภาพนูนสูงนูนต่าและรูปแบบลอยตัวเช่นเดียวกับงานประติมากรรมโดยทั่วไปจะแกะสลัก
เป็นรูปแบบ บุคคล สัตว์ สิ่งของ เช่น พระพุทธรูป เทวดา รูปสัตว์หิมพานต์ และในลักษณะภาพ
เล่าเรื่องตามประวัติศาสตร์วรรณคดี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบทตลอดจนรูปแบบ
แปลกๆ ใหม่ๆ ตามคาสั่งซื้อของลูกค้าจากภายนอกนามาให้ ผลิตภัณฑ์เครื่องไม้แกะสลักได้รั บการ
ปรับปรุงดัดแปลงกรรมวิธีการตกแต่งผิวไม้คือการเลียนแบบเครื่องไม้ให้ดูเป็นของเก่า ของโบราณ โดย
นาผลิตภัณฑ์ไปตากแดด ตากฝนทิ้งไว้ให้ดูเก่าตามธรรมชาติหรือตกแต่งผิวไม้ด้วยวัสดุ ลงพื้นคล้ายกับ
ของโบราณที่ทากันมา รวมทั้งการลงสีสันต่างๆ ทาให้เครื่องไม้ดูสวยงามน่าสนใจ นอกเหนือจากการ
ลงรักปิดทอง ประดับกระจก แหล่งผลิตเครื่องไม้ประเภทนี้ที่มีมากที่สุดอยู่จังหวัดเชียงใหม่รองลงไป
มีที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก แพร่ น่าน ลาปาง ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
ส่วนเครื่องไม้อีกประเภทหนึ่งเป็นงานแกะสลักลวดลายเพื่อใช้เป็นส่วนประดับตกแต่งอาคาร
ทั้งภายในและภายนอก เช่น เชิงชาย คันทวย ฯลฯ ลวดลายแกะสลักที่นิยมใช้ ได้แก่ ลายไทยประเภท
ลายกนก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายประจายาม ฯลฯ ลายที่ดัดแปลงมาจากจีนและยุโรป รวมทั้งลวดลาย
ที่ เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ เป็ น ต้ น แหล่ ง ผลิ ต งานประเภทนี้ ส่ ว นมากอยู่ ใ นจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
เชียงใหม่ ฯลฯ

รูปที่ 11.7 เครื่องไม้ประดับตกแต่ง
ที่มา : (dandinth, 2559) [Online]
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11.2.2 เครื่องเรือนไม้แกะสลัก
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ม าในสมั ย โบราณ โดยเฉพาะในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาซึ่ ง เป็ น ยุ ค รุ่ ง เรื อ ง
ของศิลปหัตถกรรมเครื่องไม้แกะสลัก รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ในสมัยนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนา เช่น ธรรมาสน์ ตู้เก็บพระไตรปิฎก ฯลฯ และมีค วามสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจาวันของ
คนไทยที่อาศัยอยู่ในบ้านไทย เช่น ตู้ ตั่งเตียง คันฉ่อง ฯลฯ ส่วนโต๊ะ และเก้าอี้ไ ม่ค่อยใช้กันเพราะ
คนไทยนิ ย มนั่ ง พื้ น เครื่ อ งเรื อ นส าหรั บ เจ้ า นายชั้ น สู ง และผู้ มี ฐ านะมั ก จะสลั ก เสลาลวดลายไทย
ตกแต่ ง ด้ ว ยการฝั งมุ กหรือ ลงรั กปิ ด ทอง หรื อ การเขี ย นลายรดน้า ฯลฯ เพื่ อ ให้ ดู ห รู ห ราสวยงาม
ตามสถานภาพทางสังคม
เครื่องเรือนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา แต่มาระยะหลังได้รับอิทธิพล
ทางศิลปะจากจีนและยุโรป รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเครื่องเรือนไทยในสมัยนี้จึงมีการพัฒนาปรับ ปรุง
เปลี่ยนแปลงไปช่างออกแบบเครื่องเรือนได้ประยุกต์นาเอารูปทรง ลวดลายและกรรมวิธีการตกแต่ง
เคลือบสีผิวไม้จากจีนและยุโรปเข้ามาไว้ในแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไทยบางส่วนและเริ่มมีการทาโต๊ะ
เก้าอี้ ชุดทางาน ชุดอาหาร ชุดโต๊ะเครื่องแป้ง ฯลฯ ตามประเพณีวัฒนธรรมของจีนและยุโรปเข้ามาใช้
ในหมู่เจ้านายชั้นสูงมากขึ้น จนถึงทุกวันนี้
ปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้แกะสลักยงคงรักษาเอกลักษณ์ของไทยในสมัยก่อนไว้
แต่การผลิตมีจานวนไม่มากนักเพราะข้อจากัดของไม้ซึ่ง หากและราคาแพงแหล่งผลิตที่มีฝีมืออยู่ ใน
เรือนจา จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่ นๆ และมีผู้ผลิตภาคเอกชนทาเครื่องเรือนไม้แกะสลัก
ประเภทงานฝังมุก ที่จังหวัดสิงห์บุรี ฯลฯ ส่วนเครื่องเรือนไม้แกะสลักทางภาคเหนือมีผู้ผลิตใช้ไม้จริง
เช่น ไม้สัก โดยแกะสลักเป็นลวดลายเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบทและเรื่องราวของ
ช้างไทย ทาเป็นชุดเก้าอี้ รับแขก ชุดอาหาร ฯลฯ แต่วิธีการทาเครื่องเรือนแบบนี้สิ้นเปลืองไม้มาก
เกินไปจึงมีการทาเหลืออยู่ไม่กี่ราย ที่จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ และลาปาง

รูปที่ 11.8 เครื่องเรือนไม้
ที่มา : (dandinth, 2559) [Online]
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11.2.3 เครื่องใช้ในครัวเรือน
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทาด้วยไม้ แต่เดิมมีการทาเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทางภาคเหนือ
โดยการแกะสลักบนไม้จริงจากไม้สักด้วยมือทั้ง หมดในระยะต่อมาตลาดต่างประเทศมีความนิ ย ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มากขึ้น การผลิตจึงเริ่มขยายตัวเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518 ได้พัฒนาเป็นระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมหัตถกรรมในระดับขนาดย่อมและขนาดกลาง ซึ่ง มีการนาเครื่องจักรอุปกรณ์
งานไม้เข้าพัฒนาการผลิตให้รวดเร็วและได้มาตรฐานคุณภาพดีอีกทั้งยังได้เปลี่ยนจากการ ใช้วัตถุดิบ
ไม้สัก หันมาใช้ไม้ชนิดอื่นแทน เช่น ไม้ฉาฉา ไม้ประดู่ ไม้สน และไม้ยางพารา ฯลฯ ตลอดจนการใช้
ไม้อัดและใช้เศษไม้จริงชิ้นเล็กๆ มาอัดประสานทาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประหยัด ไม้และใช้ไม้
อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ นท าด้ ว ยไม้ ซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มในตลาดปั จ จุ บั น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ช้อน ส้อม ทัพพี พาย ถาด เขียง จานประเภทต่างๆ ชามสลัด
เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ และเชียงราย

รูปที่ 11.9 เครื่องไม้ใช้ในครัวเรือน
ที่มา : (สุรางคณา ชาญนทีกุล, 2559) [Online]
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11.2.4 ของเล่นไม้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช้านานแล้ว เกิดจากความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ที่ต้องการ
สร้างผลิตภัณฑ์ให้เด็ก บุตร หลาน ได้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
ต่างๆ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นไทยในอดีตจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชี วิตความเป็นอยู่ในสังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยนั้นๆโดยใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่หาได้ เช่น ไม้ ไม้ไผ่ กะลา
ไม้ระกา มะพร้าว ฯลฯ รูปแบบของเล่นไม้พื้นบ้านที่พบทั่วไป เช่น ล้อเลื่อนไม้ ตุ๊กตาไม้ เป็นต้น
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้มีความสาคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก นับเป็นอุปกรณ์การศึกษา
ที่เหมาะสมกับเด็กอายุประมาณ 1-5 ขวบ มีรูปแบบหลายประเภท เช่น ของเล่นมีล้อลาก ชุดต่อภาพ
ต่อตัวอักษรและตัวเลข ชุดต่อรูปทรงเรขาคณิต ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ที่ใช้เป็นการ
เล่นเกมส์เพื่อความเพลิดเพลินสาหรับผู้ใหญ่อีกด้วยการผลิตของเล่นไม้ในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยใช้ไม้ยางพารา ไม้สน ไม้ฉาฉา ฯลฯ เป็นวัตถุดินในการผลิ ต
ส่วนด้านตลาดจาหน่า ยในต่ างประเทศนิย มสั่ง ซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ ของเล่นไม้จากประเทศไทยมากขึ้ น
เพราะได้มาตรฐาน และคุณภาพ แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลาปาง
แพร่ ฯลฯ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538)

รูปที่ 11.10 ของเล่นไม้
ที่มา : (thejoinery, 2559) [Online]
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11.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน
การทางานหัตถกรรมเครื่องจักรสานของไทย มีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ช่างสานคือ
เกษตรกรในชนบท จะใช้ช่วงเวลาว่างหลังจากการทาไร่ทานา เลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
มาผลิตงานหัตถกรรมด้วยใจรัก เพื่อความสุขความเพลิดเพลินตลอดจนสนองประโยชน์ใช้สอยต่อ
ตนเองและครอบครัว รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่และหวาย จึงเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่
มีความงามบริสุทธิ์แบบธรรมชาติ สะท้อนถึงความเป็นอิสระและการแสดงออกของความคิดเฉลียว
ฉลาด ตลอดจนความสามารถของช่ า งสานในการเข้ า ใจวั ส ดุ ไ ม้ ไ ผ่ แ ละหวายผสานกลมกลื น กั บ
สภาพแวดล้อมของการดารงชีวิต ส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารเป็นจานวนมาก
ลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไ ผ่และหวายที่เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
แบ่งกลุ่มตามประโยชน์ใช้สอยของสังคมชนบทเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆคือ
ประเภทที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในการเกษตรกรรมและเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ กระจาด กระชอน กระด้ง ชะลอม กระบุง บุ้งกี๋ ตะกร้าสุ่มไก่ ฝาชี พัด
ตะกร้อสอยผลไม้ ฯลฯ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้า ได้แก่ ลอบ ไซ ข้อง อีจู้ ตุ้ม ชะ
นาง สุ่ม ฯลฯ
ประเภทที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปูลาดและเป็นวัสดุก่อนสร้างอาคารบ้านเรือนโดยใช้ไม้ไผ่
หรือหวายสานเป็นแผ่นใหญ่ เรียกว่าเสื่อลาแพน เสื่อหวาย ใช้ปูรองนั่งนอนกับพื้น หรือทาเป็นฝาผนัง
อาคารบ้านเรือน บุฝ้าเพดาน ปิดหน้าจั่วอาคารเรือนไทย เป็นต้น
ประเภทที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสามศีรษะ เช่น งอบ หมวก กุ๊บ กุ้ยเล้ย ฯลฯ ใช้ใส่ป้องกัน
แดดฝนให้แก่เกษตรกรในการทาเกษตรกรรม หรือในช่วงเวลาอื่นๆ
ประเภทที่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเรือและเครื่องประดับตกแต่ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แคร่ ชั้นวาง
ของ ตู้กับข้าว เป็นต้น
ประเภทที่ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นกีฬา และของเล่นชนิดอื่นๆเช่น ตะกร้อ เป็นต้น

รูปที่ 11.11 ผลิตภัณฑ์งานจักสาน
ที่มา : (อดุล ตัณฑโกศัย, 2559) [Online]
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11.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ
11.4.1 ผ้ า ขิ ด เป็ น การทอผ้ า ให้ เ กิ ด ลวดลายโดยการสะกิ ด ด้ า ยเส้ น ยืน ขึ้ นเป็ นระยะตาม
ต้องการ เพื่อให้ด้ายเส้นพุ่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งตลอดความกว้างของผืนผ้า ทาให้เกิด
ลวดลาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นการทอลายซ้าๆ กันตลอด สีของลวดลายเป็นสีของด้ายเส้นพุ่งพิเศษ ลาย
หลักหรือลายต้นแบบ คือลายกลุ่มพื้นฐานที่เกิดจากกรรมวิธีการทอโดยการยกเส้นด้ายขึ้นบางส่วน
เช่นลายจุด เรียกว่า ลายเม็ด และลายเส้นตรง ซึ่งลายเหล่านี้เป็นส่วนประกอบทาให้เกิดลายอื่นๆ ขึ้น
ภายหลัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543)
ผ้าขิดนิยมใช้ทาเป็นผ้าปูอาสนะ ผ้าล้อหัวช้าง ผ้าห่ม ผ้าปู ที่นอน ผ้าคลุมไหล่ หรือ หมอน มี
ทอกันมากในภาคอีสาน และบางจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ เช่น ชัยนาท สุพรรณบุรี อุทัยธานี
พิจิตร น่าน ในบางแห่งมีการทอขิดผสมจก เพื่อให้เกิดลวดลอยและสีสันที่วิจิตรกว่าขิดธรรมดา ได้แก่
ผ้าขิดผสมจกของบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผ้าขิดผสมจกของบ้านเสี้ยว และน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
11.4.2 ผ้าจก
ผ้าจกเป็นผ้าทอยกลายในตัว ที่เรียกว่า “จก” นั้นมาจากวิธีการทอที่ใช้ขนเม่น ไม้ หรือ นิ้วมือ
ใช้ควักเส้นด้ายยืนขึ้น เพื่อสอดด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปทาให้เกิดลวดลายเฉพาะที่หรือเป็นช่วงๆ วิธีจกนี้ทา
ให้สามารถสลับสีและลวดลายได้ต่างๆกัน แตกต่างกับการเก็บขิ ด ที่ใช้ด้ายพุ่งพิเศษตลอดแถวสีเดียว
การทอผ้าวิธีจกใช้เวลานานมาก มักทาด้วยพุ่งพิเศษตลอดแถวสีเดียว เรียกว่า “ซิ่นตีนจก” ชาวชนบท
จะใช้นุ่ง ในโอกาสพิเศษ เช่น ไปวัด หรืองานพิธีการต่างๆ ผ้าจกที่ทาเป็ นผืนเล็กใช้สาหรับทาหน้า
หมอนขวาน หรือนาไปใช้ทาประกอบเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้สอยอื่นๆ เช่น ผ้าห่ม เป็นต้น
ผ้าซิ่นตีนจกที่มีชื่อเสียงได้แก่ ตีนจกของหาเสี้ยว จัง หวัดสุโขทัย ตีนจกของลับแล จัง หวัด
อุตรดิตถ์ ตีนจกคูบัวและดอนแร่ จังหวัดราชบุรี ผ้าซิ่นตีนจกที่มีตัวซิ่นเป็นมัดหมี่ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ชัยนาท อุทัยธานี และพิจิตร รวมทั้งผ้าคลุมไหล่แพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ใช้วิธีทอแบบจกผสมขิด
11.4.3 ผ้ายก
ผ้ายก เป็นผ้าทอซึ่งยกลายในตัวโดยใช้เส้นพุ่งพิเศษเป็นไหม ดิ้นเงิน ดิ้นทอง ใช้วิธีเก็บตะกอ
ลาย เช่นเดียวกับการทอขิตผ้ายกเป็นผ้าซิ่นไหมยกลวดลายเฉพาะเชิงซิ่นหรือยกลายตลอดทั้งตัวซิ่น
และเชิงซิ่น นิยมทอกันมากในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลาพูนและลาปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคใต้มีผ้ายกพุมเรียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผ้ายกนครศรีธรรมราช
11.4.4 ผ้ามัดหมี่
ผ้ามัดหมี่ เป็นการมัดลายที่เส้นพุ่งหรือเส้นยืนด้วยเชือกก่อนาไปย้อมสี เพื่อให้เกิดสีสันและ
ลวดลายตามที่ช่างทอพื้นบ้านกาหนดนึกคิดไว้ในใจ ผ้ามัดหมี่มีทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหม มัดหมี่ฝ้ายใน
สมัยก่อนนิยมใช้สีน้าเงินจากต้นครามเป็นสีเดียว แต่ปั จจุบันใช้สีเคมีย้อมหลากสีมากขึ้น สาหรับผ้า
มัดหมี่ไหมจะมีลวดลายละเอียด ประณีตและเล่นสีสันมากกว่าผ้าฝ้าย มีทากันมากในภาคอีสานและ
บางจังหวัดในภาคกลาง เช่น อุทัยธานี สุพรรณบุรี และชัยนาท ฯลฯ ส่วนใหญ่จะนิยมทอผ้ามัดหมี่เส้น
พุ่ง จะมีการทาผ้ามัดหมี่เส้นยืนบ้างในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ
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ผ้าซิ่นมัดหมี่ราชบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และชัยนาท บางผืนใช้การทอสลับกับลายขิต ซึ่ง
ช่วงเพิ่มความวิจิตงดงามให้แกผืนผ้า ส่วนผ้าหมัดหมี่ของจังหวัดสุรินทร์นั้นมีชื่อเสียงเรื่องความงาม
ของเส้นไหมและลวดลายที่มีอิทธิ พลมาจากเขมร เช่น ลายพระตะบอง ลายสัตว์ต่างๆ รวมทั้งผ้าปูม
เขมร ซึ่งเป็นผ้าที่ใช้เป็นเครื่องแบบขุนนางไทยแต่สมัยโบราณสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า “ผ้าสมปัก
ปูม” ส่วนภาคใต้ที่ตาบลพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการทอผ้ายกผสมมัดหมี่ด้วยเช่นกัน เช่น ผ้ายก
3 กษัตริย์ ซึ่งในผ้าผืนหนึ่งจะมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ ส่วนที่เป็นฝ้ายมัดหมี่ ไหมมัดหมี่ และมีฝ้าย
ยกดอกด้วยไหม

รูปที่ 11.12 ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย
ที่มา : (ณรงฤทธิ์ โสภา, 2553) [Online]
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11.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น
11.5.1 เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร เกาะเกร็ด
เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พระสงฆ์และขุน
นางต่างๆ มาแต่เดิม ทายาทของช่างปั้นมอญที่ทาเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ดได้สืบทอดความรู้
ความชานาญในการทาเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาสลั ก ลายวิ จิ ต รดั ง กล่ า วเป็ น เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาที่ ท าจากดิ น ธรรมดาที่ ใ ช้
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดทั่วไปไม่เคลือบ ส่วนใหญ่เป็นโอ่งน้าแต่มีความสวยงามทั้งรูปทรงและ
การตกแต่งลายสลักต่างๆ มอญเรียกว่า เนิ่ง (พิศาล บุญผูก, 2553)

รูปที่ 11.13 เครื่องปั้นดินเผา
ที่มา : (earthenwarechain, 2553) [Online]
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11.5.2 เครื่องสังคโลก
เครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบประเภทนี้ สืบทอดความเป็นมายาวนานกว่า 700 ปีแล้วในครั้ง
สมัยครั้งอาณาจักรสุโขทัยผลิตภัณฑ์เคลือบสีเขียวหรือเรียกว่า เซลาดอน (Celadon) เป็นสีเขียวอม
ฟ้า เขียวอมน้าเงิน เขียวอมเหลือง เคลือบสีขาวหรือสีน้าตาล ลวดลายเขียนจะอยู่ใต้ผิวเคลือบรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสังคโลกในสมัยโบราณที่พบทั่วไปคือ จานและชามเขียนลวดลายรูปปลา ลายพรรณ
พฤษภา และลายกงจักร นอกจากนั้นก็มีพวกหม้ อน้า ถ้วยโถโอชาม กระปุก ตลับ กุณโฑ กุณฑี
กระถางธูป แจกัน ตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์ และวัสดุก่อสร้าง รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสัง คโลกที่ ผ ลิต
จาหน่ายในปัจจุบันจะเลียนแบบของโบราณดังกล่าวและออกแบบทาขึ้นใหม่ตามจินตนาการของนัก
ออกแบบและความต้องการของตลาด แหล่งผลิตสาคัญอยู่ในท้องที่ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่
และลาปาง เป็นต้น (ภุชงค์ จันทวิช, 2551)

รูปที่ 11.14 เครื่องสังคโลก
ที่มา : (มณีรัตน์ ศิริปัญจนะ, 2553) [Online]
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11.5.3 เครื่องเบญจรงค์
เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเขียนลวดลายบนเคลือบคาว่า เบญจรงค์ แปลว่าห้าสี อาจจะมีตั้งแต่
3-8 สีขึ้นไป เช่น สีแดง สีเหลือง ขาว ดา เขียว และสีอื่นๆอีกเครื่องเบญจรงค์ของไทยในอดีตนั้นมา
จากประเทศจีนโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งทางราชสานักกรุง สยามสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เริ่มสั่งทามาจากจีนโดยเฉพาะ โดยมีรูปแบบเป็นชามรูปบัว โถ ฝาตกแต่ง เขียน
ลวดลายเป็นลายไทย เช่น ลายเทพพนม ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ส่งชาวไทยไปดูงานการทาเครื่องเบญจรงค์ที่ประเทศจีน เพื่อนามาผลิตเองใน
ประเทศไทย มาภายหลังจึงเกิดความนิยมเครื่องเบญจรงค์แพร่หลายมากขึ้น และมีการพัฒนากรรมวิธี
การผลิตโดยใช้สีทองตัดเส้นและเขียนลวดลายเรียกว่า “ลายน้าทอง” นับเป็นงานหัตถกรรมที่อาศัย
ฝีมือความชานาญ และใช้เวลาในการเขียนลวดลายตกแต่งให้ประณีตสวยงาม จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่งภายในสถานที่ซึ่งต้องการความหรูหราสวยงามในบรรยากาศแบบ
ไทยๆ แหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ในท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดลาปาง

รูปที่ 11.15 เครื่องเบญจรงค์
ที่มา : (สืบสายเบญจรงค์, 2553) [Online]
11.5.4 เครื่องลายคราม
เครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบลวดลายน้าเงิน (Bale & White) เนื้อดินเผาเป็นสีขาวเคลือบขาว
ใส เผาจนถึงจุดสุกตัว อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 1,250 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผิวเป็นมันเงางาม ลวดลายเขียน
ใต้เคลือบสีน้าเงินอ่อนแก่ตามประวัติกล่าวว่าจีนเป็นชนชาติที่มีการริเริ่มและพัฒนาเครื่องลายคราม
เป็นเวลายาวนานกว่าเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบประเภทอื่นๆ ในโลกและเป็นแม่แบบสาคัญให้กับ
เครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบในดินแดนแถบเอเชียอาคเนย์ และยุโรป รูปแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องลาย
ครามมักจะให้ความรู้สึกเคร่งขรึมและสง่าภาคภูมิสวยงาม มีคุณค่าทางศิลปหั ตถกรรม ผลิตภัณฑ์
เครื่องลายครามจึงมีคุณภาพสูงและอาศัยฝีมือการทาอย่างประณีต รูปแบบที่นิยมทั่วไป เช่น ชุด
ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ถ้วยโถโอชาม จานชุดน้าชา และผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่ง เช่น
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กระถาง แจกัน และตุ๊กตา เครื่องประดับ ฯลฯ แหล่งผลิตเครื่องลายครามที่ มีชื่อเสียง อยู่ในท้องที่
จังหวัดลาปาง เชียงใหม่ นครปฐม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
สีน้าเงิน หรือสีกรมท่านั้นเป็นสีที่ได้จากแร่โดรอนออกไซด์ ซึ่งเป็นแร่ชนิดหนึ่ง บางครั้งสีของ
ครามก็มีสีที่ผิดแผกแต่งต่างกัน ทั้งการเขียนใต้เคลือบนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อดิน และการควบคุมอุณหภูมิ
ในการเผาอีกเช่นกัน นอกจากสีครามทแล้วยังมีสีครามซึ่งเป็นสีแดง มีศัพท์เรียกเฉพาะกันในหมู่นัก
สะสมว่า ครามไฟ ซึ่งสีครามชนิดนี้พบได้น้อยจึงถือว่าเป็นของพิเศษ (ภุชงค์ จันทวิช, 2551)

รูปที่ 11.16 เครื่องลายคราม
ที่มา : (เข็มเพ็ชร์วัตถุโบราณ, 2553) [Online]
11.5.5 โอ่งมังกรราชบุรี
เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบเกลือ เนื้อดินแกร่ง เคลือบสีน้าตาลแกมสีเขียวตุ่นๆลวดลาย
นิยมใช้เป็นลายมังกรและลวดลายชนิดอื่นแบบจีน โอ่งมังกรจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่โดด
เด่นที่สุดเข้าถึงผู้คนทุกชนชั้นเกือบทุกบ้านจะมีโอ่งมังกรราชบุรีเพื่อเก็บน้าดื่มน้าใช้นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เดิ น ทางไกลไปทั่ ว ทั้ ง ประเทศจนถึ ง ต่ า งประเทศ ปั จ จุ บั น โอ่ ง มั ง กรได้ รั บ การพั ฒนารูป แบบเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นเพื่อเป็นเครื่องประดับตกแต่ง เช่น กระถางต้นไม้ อ่างเลี้ยงปลา หรือใช้ปลูกบัวและ
ต้นไม้น้า แหล่งผลิตโอ่งมังกรอยู่ในท้องที่จังหวัดราชบุรี
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รูปที่ 11.17 โอ่งมังกรราชบุรี
ที่มา : (เข็มเพ็ชร์วัตถุโบราณ, 2553) [Online]
11.5.6 ตุ๊กตาชาววัง
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบประเภทของที่ระลึกเอกลักษณ์ไทยเริ่มทากันในสมัย
รัชกาลที่ 4 โดยชาววังเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์ขึ้น การทาตุ๊กตาชาววังได้สูญเสียหายไประยะหนึ่ง ต่ อมา
ประมาณปี พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงให้การสนับสนุนส่งเสริมฝึกอบรม
การทาตุ๊กตาชาววังแกชาวบ้านบางเสด็จ อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการทาตุ๊กตาชาววังเป็นศิลปประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีต
เพื่อใช้ดินปั้นรูปตุ๊กตาตัวเล็กๆ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีการเล่นของไทยแล้วนามา
เผาจากนั้นช่างศิลป์จะตกแต่งสีสันให้งดงามอีกครั้ง โดยใช้สีน้ามันระบายลวดลาย นอกจากชุดตุ๊กตา
ชาววังแล้วยังมีการทาชุดผลไม้ไทยปั้นขนาดจิ๋ว แหล่งผลิตปัจจุบันอยู่ในท้องที่จัง หวัดอ่างทองและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11.5.7 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกขนาดเล็ก
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบประเภทนี้มักทาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งย่อส่วนมาจากเครื่องใช้ของจริง เพื่อ
ทาเป็นของจาลองหรือของเล่นขนาดเล็กโดยใช้กรรมวิธีการผลิตในการเคลือบหลายลักษณะตามที่ได้
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กล่าวมาแล้ว เช่น เครื่องลายคราม เครื่องเคลือบสี เป็นต้น ปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
มักจะทาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ รวมทั้งรูปสัตว์ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมสาหรับนักสะสม
ของประดับขนาดจิ๋ว มีผู้ผลิตจานวนหลายราย เพราะใช้พื้นที่น้อย สามารถทาเป็นอุตสาหกรรมใน
ครั ว เรื อ นได้ โดยใช้ เ ตาผาขนาดเล็ ก แหล่ ง ผลิ ต ส าคั ญ อยู่ ใ นท้ อ งที่ จั ง หวัด ล าปาง เชี ย งใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538)

รูปที่ 11.18 ตุ๊กตาชาววัง
ที่มา : (thaiza, 2553) [Online]
11.6 สรุปท้ายบท
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่ายิ่ง มีประวัติอันยาวนาน และสะท้อนให้
เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ก่อกาเนิดศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่รุ่งเรื่องของชาติไทยในแต่ละ
ยุคสมัย มีวิวัฒนาการตลอดมาโดยลาดับ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยจึงมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว และมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น และยังผล
ในการสร้างสรรค์ทางศิลปะความสวยงามให้แก่ชีวิต ปัจจุบันหัตถกรรมไทยมีทั้งรูปแบบดั่งเดิม และที่
พัฒนากรรมวิธีการผลิตและรูปแบบใหม่ขึ้นอย่างมากมาย เช่ น งานโลหะ งานไม้ งานจักสาน งานถัก
งานทอ งานปั้น เป็นต้น
การอนุรักษ์ และสืบทอดงานหัตถกรรมไทย จาเป็นที่จะต้องส่งเสริมความต้องการของตลาด
ผู้ใช้หัตถกรรม เพื่อให้มีการใช้สอยในชีวิตประจาวันต่อไป โดยการปรับทิศทางของการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ด้วยการคานึงถึง
ความสมดุลที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม กล่าวคือ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยควรที่จะสนองความต้องการใช้สอยของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ โดยการพัฒนาคุณภาพหัตถกรรมให้ได้มาตรฐานที่ดี ขณะเดียวกันจะต้องคานึงถึงเรื่องธรรมชาติ
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ความรู้เท่าทันและความเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเหลือน้อยลง
และมีอยู่อย่างจากัด จึงควรที่จะมีการคิดค้นพัฒนารูปแบบให้ประหยัดการใช้วั สดุ และใช้ให้เ กิ ด
ประโยชน์ คุ้ ม ค่ า สู ง สุ ด ตลอดจนการสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของวั ต ถุ ดิ บ หั ต ถกรรมที่ ม าจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถเข้ากับองค์ประกอบสุดท้ายคือ สัง คม หมายรวมถึง วัฒนธรรมและ
ระบบการต่างๆ ที่จัดสรรการดารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยจึงควรจะมีรูปแบบของ
เอกลักษณ์ท้องถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกัน
11.7 คาถามทบทวน
1. ผลิตภัณฑ์จากงานโลหะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
2. ผลิตภัณฑ์จากงานไม้มีแหล่งผลิตอยู่ที่ใดบ้าง
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสามารถแบ่งตามประโยชน์ใช้สอยได้กี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อม
ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์
4. ผลิตภัณฑ์จากงานถักทอแต่ละประเภทมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
5. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สนใจ พร้อมอธิบายลักษณะเด่นของวัสดุ และเทคนิคของ
ผลิตภัณฑ์นั้น
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