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คำนำ 
_______________________________________________________ 
  
 เอกสารการสอนรายวิชา CPD1123 วัสดุในงานออกแบบ เป็นเอกสารที ่จ ัดทำขึ ้นเพ่ือ
ประกอบการเรียนระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์) ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะที่บังคับ
ให้นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาเป็นพื้นฐาน ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจในความสำคัญ      
ของวัสดุและเทคนิคท่ีส่งผลต่อกระบวนการออกแบบ 
 โดยมีการรวบรวมเนื ้อหาเกี ่ยวกับความสำคัญ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเบื ้องต้น 
คุณสมบัติของวัสดุและเทคนิควิธ ีการผลิตในงานออกแบบ การรู ้จ ักเลือกใช้ว ัสดุและเทคนิค             
แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในงานออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
ออกแบบอันเนื่องมาจากวัสดุและเทคนิค พร้อมแนวทางแก้ไข 
 เอกสารประกอบการสอนนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน เมื่อนักศึกษา
ได้อ่านและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่แนะนำจนครบถ้วนแล้ว จะช่วยให้มีความรู้ด้านวัสดุและเทคนิค
ในงานออกแบบอย่างเพียงพอในการนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ หรือวิชาชีพได้ หากท่านที่
นำไปใช้พบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้เขียนยินดีรับความคิดเห็นของท่าน และขอ
น้อมร ับไปปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนี ้ ให ้สมบูรณ์ย ิ ่งข ึ ้น และขอขอบคุณในความ      
อนุเคราะห์นั้น ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

นภดล สังวาลเพ็ชร 
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9.8 เก้าอ้ี Victoria Ghost ออกแบบโดย Philippe Starck     178 
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สารบัญภาพ (ตอ่) 
_______________________________________________________ 

ภาพที่           หน้า 
9.9 ที่นั่งแบบแขวนทำจากเชือกและผ้าฝ้าย       179 
9.10 แสดงขัน้ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ  180 
9.11 ตัวอย่างภาพแสดงลักษณะทางรูปธรรมเบื้องต้นของเก้าอ้ี    182 
9.12 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ       184 
10.1 ขั้นตอนงานโลหะ         196 
10.2 ขั้นตอนและวิธีการทำงานไม้แกะสลัก       198 
10.3 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกัน       199 
10.4 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง (เฉลวหกมุม)    199 
10.5 การโกลนปูน         206 
10.6 การปั้นลาย          207 
10.7 รูปแบบการปั้นแบบตัวทับลาย       208 
10.8 การตกแต่งด้วยการปิดกระจก       209 
11.1 มีดอรัญญิก          215 
11.2 เครื่องทองลงหิน         216 
11.3 เครื่องทองเหลือง         217 
11.4 เครื่องทองสุโขทัย         218 
11.5 เครื่องเงิน          219 
11.6 งานดุนลายอลูมิเนียม        220 
11.7 เครื่องไม้ประดับตกแต่ง        221 
11.8 เครื่องเรือนไม้         222 
11.9 เครื่องไม้ใช้ในครัวเรือน        223 
11.10 ของเล่นไม้         224 
11.11 ผลิตภัณฑ์งานจักสาน        225 
11.12 ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย         227 
11.13 เครื่องปั้นดินเผา         228 
11.14 เครื่องสังคโลก         229 
1.15 เครื่องเบญจรงค์         230 
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สารบัญภาพ (ตอ่) 
_______________________________________________________ 

ภาพที่           หน้า 
11.16 เครื่องลายคราม         231 
11.17 โอ่งมังกรราชบุรี         232 
11.18 ตุ๊กตาชาววัง         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
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ และเทคนิควิธี      
การผลิตเบื้องต้น 
 2. เพื ่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ และเลือกใช้ประเภทวัสดุให้เหมาะสมกับ          
งานออกแบบ 
 3. เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบโดยคำนึงถึงวัสดุเป็นสำคัญ 
 
เนื้อหาและเวลาที่ใช้สอน 
 บทที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ          4 ชั่วโมง
  1.1 ความหมายและความสำคัญของวัสดุ     
  1.2 ประเภทของวัสดุแบ่งตามคุณสมบัติโดยทั่วไป    
  1.3 คุณสมบัติของวัสดุ       
  1.4 การทดสอบวัสดุ       
  1.5 แนวโน้มของการใช้วัสดุ และการเลือกใช้วัสดุ    
  1.6 ความต้องการวัสดุในอนาคต      
  
 บทที ่2 โลหะ             4 ชั่วโมง
  2.1 ความหมายและประเภทของโลหะ     
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  2.2 เหล็ก        
  2.3 ทองเหลือง         
  2.4 ทองแดง       

2.5 ทอง  และเงิน       
 2.6 อะลูมิเนียม 

          
บทที ่3 ไม้               4 ชั่วโมง

  3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้และป่าไม้ในประเทศไทย   
  3.2 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของต้นไม้    
  3.3 ประเภทและชนิดของไม้      
  3.4 ไม้ต่างประเทศท่ีใช้ในประเทศไทย     
  3.5 การแปรรูปไม ้และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากไม้    
  3.6 การเลือกใช้ไม้และขนาดของไม้     
          
 บทที ่4 ไม้ไผ่และหวาย            4 ชั่วโมง
  4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย     
  4.2 ประโยชน์ของไม้ไผ่และหวาย      
  4.3 ชนิดของไม้ไผ่และหวาย      
  4.4 การเตรียมไม้ไผ่และหวายเพ่ือใช้งาน     
  
 บทที ่5 เส้นใยพืช            8 ชั่วโมง
  5.1 ใบลาน        
  5.2 กก ไหล และ กระจูด       
  5.3 ผักตบชวา         
  5.4 หญ้าแฝก        
  5.5 ย่านลิเภา และป่านศรนารายณ์     
  5.6 ปอสา         
  
 บทที ่6 ผ้า             4 ชั่วโมง
  6.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้า      
  6.2 วัตถุดิบในการผลิตผ้า       
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  6.3 ผ้าทอ        
  6.4 ผ้าถัก        
  6.5 ผ้าไม่ถักทอ        
  

บทที ่7 ปูน             4 ชั่วโมง
  7.1 ความหมายและประเภทของปูน     
  7.2 ปูนซีเมนต์        
  7.3 ปูนปลาสเตอร์       
  7.4 ปูนตำ        
   

บทที ่8 พลาสติก            4 ชั่วโมง
  8.1 ประวัติและความเป็นมาของพลาสติก     
  8.2เทอร์โมพลาสติก       
  8.3 เทอร์โมเซตติง       
  8.4 กรรมวิธีและการขึ้นรูปพลาสติก     
  8.5 กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก 

 
บทที ่9 หลักการออกแบบโดยคำนึงถึงวัสดุ         8 ชั่วโมง

  9.1 แนวทางในการออกแบบโดยอิงวัสดุและเทคนิค    
  9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ รูปทรง และแรงกระทำ   
  9.3 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ
  9.4 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ     
  9.5 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม      
  

บทที ่10 เทคนิคในงานหัตถกรรม         12 ชั่วโมง
  10.1 งานโลหะ        
  10.2 งานไม้        
  10.3 งานจักสาน        
  10.4 งานถักทอ        
  10.5 งานปั้น  
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 หน่วยที่ 11 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม       4 ชั่วโมง
  11.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ     
  11.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้      
  11.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน     
  11.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ     
  11.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น      
  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้งคำถาม เพื่อนำสู่การบรรยาย มีการ
ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 2. วิธีสอนแบบสาธิต ผู้สอนแสดงหรือกระทำให้ผู้เรียนในชั้นดูเป็นขั้นๆ ตามลำดับ  มีการ
อธิบายประกอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงต่อไป 
 3. วิธีสอนแบบปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ทดลองในปัญหาเดียวกันหรือต่างกันแล้วนำ     
ผลการทดลองเสนอต่อชั้นเรียน 

4. ทัศนศึกษาโดยกำหนดประเด็นคำถามท่ีจะต้องหาคำตอบ 
 5. วิธีสอนแบบโครงการ ให้ผู ้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล วางโครงการแล้วดำเนินงาน       
ให้สำเร็จตามโครงการนั้น โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้สอน 
  
สื่อการเรียนการสอน 
 1. หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. สื่ออิเลคโทรนิค 
 3. ตัวอย่างวัสดุ ผลิตภัณฑ์ 
 4. สื่อวิดิทัศน์การแปรรูปวัสดุประเภทต่างๆ 
 5. ใบงาน 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 
 คะแนนระหว่างภาครวม             ร้อยละ 100    

1. สังเกตความสนใจ การตอบคําถามและอภิปราย    ร้อยละ 10    
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท          ร้อยละ 20    
3. ตรวจผลงานการทำโครงงาน    ร้อยละ 40    
4. ผลงานการออกแบบ และการนำเสนอ   ร้อยละ 30 
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การประเมินผล   
 
อักษร ผลการศึกษา ช่วงคะแนน ค่าระดับคะแนน 

A ดียอดเยี่ยม 86-100 4 
A- ดีเยี่ยม 82-85 3.75 
B+ ดีมาก 78-81 3.5 
B ดี 74-77 3 
B- ค่อนข้างดี 70-73 2.75 
C+ ปานกลางค่อนข้างดี 66-69 2.5 
C ปานกลาง 62-65 2 
C- ปานกลางค่อนข้าง

อ่อน 
58-61 1.75 

D+ ค่อนข้างอ่อน 54-57 1.5 
D อ่อน 50-53 1 
D- อ่อนมาก 46-49 0.75 
F ตก 0-45 0 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวสัด ุ

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
 1.1 ความหมายและความส าคัญของวัสดุ 

1.2 ประเภทของวัสดุแบ่งตามคุณสมบัติโดยท่ัวไป 
1.3 คุณสมบัติของวัสดุ 
1.4 การทดสอบวัสดุ 

 1.5 แนวโน้มของการใช้วัสดุ และการเลือกใช้วัสดุ 
 1.6 ความต้องการวัสดุในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายและความส าคัญของวัสดุในงานออกแบบได้ 
2. จ าแนกประเภทของวัสดุได้ 
3. อธิบายคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
4. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้วัสดุได้ 
5. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 
   1.1.1 อธิบายแผนบริหารการสอนในรายวิชาวัสดุและเทคนิคใน งาน
ออกแบบ 
   1.1.2 บรรยายเนื้อหาบทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวัสดุ 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วต้ังค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องความหมาย ความส าคัญ และประเภทของวัสดุในงานออกแบบ โดยการใช้ส่ือการสอน
ประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย ทบทวนความรู้เรื่องแนวโน้มการใช้วัสดุ และความต้องการ
วัสดุในอนาคต ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วยค าถาม  
  2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่างๆ 
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวัสดุ 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
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บทที ่1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวสัด ุ

_______________________________________________________ 
 

 ในการน าวัสดุต่างๆ มาใช้กับงานออกแบบนั้นมีวัสดุให้เลือกใช้มากมายหลายชนิด ซึ่งขึ้นอยู่
กับการเลือกใช้ท่ีถูกต้อง และความเหมาะสม การน าวัสดุมาแปรรูป หรือใช้สร้างช้ินส่วนหรืออุปกรณ์
ต่างๆ นั้น จ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ และจุดอ่อนต่างๆ ของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อท่ีจะได้เลือกใช้
ชนิด และวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้แล้วเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือก
เครื่องมือท่ีจะใช้สร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสามารถเลือกวิธีการยึดต่อประสาน 
การตกแต่งผิวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ช้ินงานมีความสวยงาม อีกท้ังยังเป็นการก าหนดราคา  
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ดังนั้นนักออกแบบจึงควรท่ีจะเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด ขนาด 
รูปร่าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต รวมท้ังความยากง่ายในการน ามาใช้ มีปริมาณมากน้อยเพียงใด 
ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดวัสดุได้ถูกต้องตามความต้องการ 
 
1.1 ความหมายและความส าคัญของวัสดุในงานออกแบบ 
 วัสดุ (Materials) หมายถึง ส่ิงของหรือวัตถุท่ีน ามาใช้ประกอบกันเป็นช้ินงานตามการ
ออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวทางฟิสิกส์ ทางเคมี ไฟฟ้า หรือ
คุณสมบัติเชิงกลแตกต่างกัน 
 วัสดุในความหมายของวัสดุศาสตร์ มีท้ังท่ีได้มาจากธรรมชาติโดยตรงและโดยอ้อม โดยตรง
หมายถึง วัสดุท่ีสามารถน ามาสู่การใช้งานได้ทันที เช่น ดิน หิน กรวด ทราย แร่ธาตุต่างๆ หนังสัตว์ 
เส้นใย ยางพารา เป็นต้น ทางอ้อม หมายถึง วัสดุประเภทสังเคราะห์ หรือวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวัสดุ  
ท่ีต้องผ่านกระบวนการแปรรูปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมาก่อน เช่น แก้ว พลาสติก ปูนซีเมนต์ โฟม และเส้นใย
สังเคราะห์ เป็นต้น 
 มนุษย์เรามีความสัมพันธ์ ไ ด้สัมผัสกับวัสดุมาต้ังแต่อดีต บางวัสดุ เช่น แก้ว หิน เหล็ก 
ทองแดง อิฐ ดิน และไม้ ล้วนมีประวัติศาสตร์ยืนยันความเกี่ยวข้องกับมนุษย์มานานนับหมื่นปี        
เรียกว่าวัสดุเป็นของคู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น ท่ีอยู่อาศัย เส้ือผ้า การขนส่ง การส่ือสาร การเดินทาง 
และผลิตภัณฑ์ใช้งานอื่นๆ การน าวัสดุวัสดุมาใช้งานในสมัยก่อน จะมีขอบเขตจ ากัด ขึ้นอยู่กับชนิด 
ของวัสดุท่ีได้มาจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน หนังสัตว์ เป็นส่วนใหญ่ เมื่อกาลเวลาผ่านไปมนุษย์สามารถ
พัฒนาตนเองได้ในหลายด้าน สามารถค้นพบวิธีการส าหรับผลิตหรือปรับปรุง เพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ๆ 
ท่ีมีคุณสมบัติ รูปร่าง ลักษณะผิดไปจากวัสดุธรรมชาติ ท าให้ปัจจุบันปรากฏมีวัสดุชนิด และประเภท
ต่างๆ เป็นจ านวนมากเพื่อตอบสนองการใช้งานตามต้องการ กรรมวิธีในการแปรรูปวัสดุ มีหลากหลาย
วิธี เป็นผลท าให้มีความสะดวกสบาย ประหยัด ปลอดภัย ในกระบวนการสร้างงาน และยังมี          
ส่วนส าคัญใช้ท าเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ส่ิงปลูกสร้างหรือช้ินงานต่างๆ ท่ีมีคุณสมบัติ
ตอบสนองการใช้งานได้ดีขึ้น มีความคงสภาพ น้ าหนักเบา มีศักยภาพทางการเป็นส่ือหรือฉนวนไฟฟ้า 
ความร้อนได้ดี และการพัฒนาด้านวัสดุอีกประเภทหนึ่งคือความพยายามท่ีจะน าวัสดุท่ีใช้แล้ว    
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กลับมาใช้ใหม่ ท้ังในรูปแบบการสังเคราะห์แปรรูปใหม่ (Recycle) และการใช้ซ้ า (Reused)         
ก าลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง หรือท่ีในปัจจุบันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการแปรรูปใหม่กับ   
การใช้ซ้ าท่ีเรียกว่า Upcycling (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543) 
 
1.2 ประเภทของวัสดุแบ่งตามคุณสมบัติโดยทั่วไป 
 ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าความรู้ด้านวัสดุในปัจจุบัน ได้ก้าวหน้าและมีพัฒนาการโดยต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดชนิดละประเภทของวัสดุท่ีมีความเหมาะสมกับงานสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ส่ือสาร 
การขนส่ง การก่อสร้าง หรือการออกแบบ ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องวัสดุสามารถ
ยืนยันได้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น อาคารสูง รถยนต์มีน้ าหนักน้อยลง รถบรรทุกสามารถรับน้ าหนัก
บรรทุกได้มากขึ้น เครื่องบินสามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียง ส่ิงเหล่านี้เป็นผลจากการพัฒนา 
และเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ มาช่วยในการออกแบบท้ังส้ิน 
 1.2.1 ประเภทของวัสดุแบ่งตามสมบัติโดยท่ัวๆ ไป อาจแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
  1.2.1.1 วัสดุกลุ่มโลหะ (Mertallic Materials) เป็นอนินทรียสารท่ีได้มาจากแร่ธาตุ 
ประกอบด้วยธาตุโลหะหนึ่งอย่าง หรือมากกว่าผสมเข้าด้วยกัน ท าให้โลหะมีคุณสมบัติเป็นตัวน า    
ความร้อน และไฟฟ้าได้ดี เมื่อขัดผิวให้เป็นมันจะสะท้อนแสงได้เพราะอิเล็กตรอนภายในโครงสร้างของ
โลหะสามารถเคล่ือนท่ีได้ สามารถน าเอาพลังงานความร้อนจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณ
ท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าได้ และเมื่ออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีก็จะน าเอาประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีไปด้วย ส่วนการ
สะท้อนแสงได้ของโลหะเกิดเนื่องจากอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกับการส่ันสะเทือนของคล่ืนแสง 
(กวี หวังนิเวศน์กุล, 2548)  โลหะสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ 
   1) โลหะเหล็ก (Ferrous Metal) สามารถตอบสนองคุณสมบัติด้านแม่เหล็ก 
คือ เป็นโลหะท่ีแม่เหล็กดูด มีหลายชนิด เช่น เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า เป็นต้น 
   2) โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal) ไม่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก 
โลหะในกลุ่มนี้มีเป็นจ านวนมาก เช่น ทอง เงิน ทองแดง อะลูมีเนียม ฯลฯ และรวมถึงโลหะผสม เช่น 
บรอนซ์ และทองเหลือง เป็นต้น 
  1.2.1.2 วัสดุกลุ่มอโลหะ (Non Mertallic Materials) วัสดุกลุ่มนี้สามารถแยกย่อย
ได้ดังนี้ 
   1) อินทรีย์สาร (Organic) เป็นวัสดุท่ีได้มาจากส่ิงมีชีวิต เช่น ไม้ เส้นใยพืช 
หนังสัตว์ ขนสัตว์ ยาง เป็นต้น 
   2) อนินทรีย์สาร ( Inorganic) เป็นวัสดุ ท่ีไ ด้มาจากธรรมชาติแต่เป็น
ส่ิงไม่มีชีวิต เป็นจ าพวกแร่ธาตุ เช่น ดิน หิน กรวด ทราย และอัญมณีต่างๆ เป็นต้น 
  1.2.1.3 วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Materials) เป็นวัสดุท่ีต้องผ่านกระบวนการ
ทางด้านอุตสาหกรรม และเคมี เกิดจากการผสมตัวของวัสดุ ธาตุ และมีเคมีภัณฑ์อื่นๆ แบ่งย่อยได้ 2 
ชนิด คือ 
   1) วัสดุอินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น กระดาษ ฟองน้ า หนังเทียม 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 วัสดุส่ิงทอ และวัสดุอุตสาหกรรม อีกท้ังยังสามารถแบ่งตามคุณสมบัติในการ
ตอบสนองการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม Machanical เป็นวัสดุสารท่ีมี
คุณสมบัติตอบสนองต่อแรงทางกลได้ เช่น การทนต่อแรงกด แรงอัด ทนต่อความล้า ความยืดหยุ่น 
เช่นวัสดุโลหะ พลาสติก เป็นต้น กลุ่ม Electrical เป็นวัสดุสารท่ีมีคุณสมบัติด้านการก าเนิดพลังงาน
ไฟฟ้า ความเป็นส่ือ เป็นตัวน า หรือวงจรไฟฟ้า เช่น คอนเดนเซอร์ ทรานซิสเตอร์ ไอซี เป็นต้น      
กลุ่ม Thermal เป็นวัสดุสารท่ีให้การตอบสนองด้านความร้อน เช่น ขดลวด เทอร์โมสตัส สารกึ่งตัวน า 
เป็นต้น กลุ่ม Magnetic เป็นวัสดุท่ีมีคุณสมบัติด้านก าเนิดแหล่งแม่เหล็ก หรือมีพลังดึงดูดทางแม่เหล็ก 
เช่น แม่เหล็กถาวร แม่เหล็กช่ัวคราว กลุ่ม Optical เป็นวัสดุกลุ่มท่ีให้การตอบสนองทางด้านการ
ก าเนิดแสง การหักเห หรือการสะท้อนแสง เช่น กระจก เลนซ์เว้า เลนซ์นูน และกลุ่ม Deteriorative 
เป็นกลุ่มวัสดุสารท่ีคุณสมบัติพิเศษท่ีสามารถตอบสนองทางเคมีของสาร หรือวัตถุต่างๆ เช่น เมื่อหยด
สารเคมีลงไปแล้วจะเกิดความเป็นกรด หรือด่าง หรือมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้น เช่น ปูนซีเมนต์ 
(ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543) 
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุโลหะ และอโลหะ 

 วัสดุโลหะ วัสดุอโลหะ 
1. น าความร้อน น าไฟฟ้าได้ดี 
2. เคาะมีเสียงกังวาน 
3. เนื้อเป็นมันวาว 
4. มีจุดหลอมเหลวสูง 
5. จุดหลอมเหลวและจุดแข็งตัวแน่นอน 
6. มีความหนาแน่นสูง 
7. ท่ีอุณหภูมิและความดันปกติจะเป็นของแข็งทึบแสง 
8. ตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ง่าย 
9. มีความเหนียวและแข็งแรง 
10. คงทน ผุสลายยาก 
11. รังสีเอกซเรย์ผ่านได้ยาก 
12. ขึ้นรูปงานโดยการหล่อได้ง่าย 

1. น าความร้อนและไฟฟ้าไม่ดี 
2. เสียงเคาะไม่กังวาน 
3. เนื้อหยาบไม่เป็นมัน 
4. แข็งแต่เปราะ 
5. เส่ือมสภาพยุบสลายง่าย 
6. ความหนาแน่นต่ า 
7. รวมตัวกับวัสดุอื่นได้ยาก 
8. ติดไฟง่าย 

ท่ีมา : (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543 : 4) 
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รูปท่ี 1.1 แสดงการจ าแนกประเภทของวัสดุ 
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1.3 คุณสมบัติของวัสดุ 
 ในการจัดกลุ่มวัสดุท่ีมีอยู่มากมายหลายชนิดนั้น วัสดุถูกแบ่งออกเป็นโลหะและอโลหะ ซึ่งใน
การเลือกใช้วัสดุนั้น ขั้นแรกต้องค านึงถึงสมบัติต่างๆ และรู้ค่าสมบัติจ าเพาะต่างๆ ของวัสดุนั้น ในการ
ท่ีจะเลือกใช้งานระหว่างโลหะและอโลหะ ควรเลือกใช้งานโดยการคัดเลือกสมบัติท่ีต้องการ สามารถ
แบ่งตามลักษณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Property) ประกอบด้วย 
  เป็นคุณสมบัติของวัสดุเมื่อมีแรง ภายนอกมากระท า ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงคุณสมบัติ
เหล่านี้จะได้มาจากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม คุณสมบัติดังกล่าว
นี้ ได้แก่ ความเค้นแรงดึง ความเค้นแรงอัด  ความเค้นแรงเฉือน ความแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่าง  
ความเค้นและความเครียด เป็นต้น 
  แรงจากภายนอกมากระท าต่อวัสดุท าให้เกิดแรงต้านทานจากภายใน ( Internal 
Forces) และการเปล่ียนรูป (Deformation) ขึ้นในเนื้อวัสดุ แรงต้านภายในท่ีเกิดขึ้นนี้ เรียกว่า    
ความเค้น (Stress) และการเปล่ียนรูปของวัสดุเนื่องจากแรงภายนอกท่ีมากระท า เรียกว่า ความเครียด 
(Strain)   
   1.3.1 .1 ความเครียด (Strain) เป็นตัวบ่งถึงลักษณะและปริมาณการ  
เปล่ียนรูปของวัสดุไปจากเดิมเม่ือแรงภายนอกมากระท า มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ    
   1) Linear Strain เป็นสัดส่วนของความยาวของวั สดุ ท่ีเปล่ียนไปต่อ     
ความยาวเดิม ความยาวท่ีเปล่ียนไปนี้อาจยืดออกหรือหดลง ขึ้นอยู่กับแรงภายนอกท่ีมากระท าว่า  
เป็นแรงดึง หรือ แรงอัด  
 
  

 
  
 
รูปท่ี 1.2 แสดงการทดสอบแรงดึง  
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 1.3 แสดงการทดสอบแรงอัด  
 



8 
 

   2) Shear Strain การท่ีแรงภายนอกมากระท าให้วัสดุเปล่ียนรูปไปนั้น     
ไม่เพียงแต่ท าให้ความยาวเชิงเส้นเปล่ียนไปเท่านั้น แต่มันอาจท าให้มุมระหว่างด้านซึ่งเป็นเส้นตรง     
2 ด้านใดๆ ของแท่งวัสดุเปล่ียนไปได้อีกด้วย กรณีเช่นนี้เกิดจากแรงภายนอกเป็นแรงเฉือนมุมระหว่าง 
2 ด้าน ของวัตถุท่ีเปล่ียนไปจากมุมฉาก  
 

 
 รูปท่ี 1.4 แสดงการตัดเฉือน  
 
     1.3.1.2 ความเค้น (Stress) เมื่อวัตถุถูกแรงภายนอกมากระท า จะเกิด   
แรงต้านขึ้นภายในเนื้อวัตถุในปริมาณท่ีเท่ากับแรงภายนอกท่ีมากระท าเพื่อให้สมดุลกัน แรงต้าน
ภายในเนื้อวัตถุท่ีมีต่อแรง ภายนอกท่ีมากระท าต่อหนึ่งหน่วยพื้นท่ีนี้เรียกว่า ความเค้น โดยท่ัวไป  
ความเค้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของแรงท่ีมากระท า คือ  
   1) ความเค้นแรงดึง (Tensile Stress)  คือ  ความเค้นท่ีกระท าต้ังฉาก    กับ
พื้นท่ี ภาคตัดขวางในทิศทางท่ีพยายามดึงให้เนื้อวัสดุแยกขาดจากกัน  
  

 
 
รูปท่ี 1.5 แสดงการดึง  
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   2) ความเค้นแรงอัด (Compressive Stress) คือ ความเค้นท่ีกระท าต้ังฉาก
กับพื้นท่ีภาคตัดขวางในทิศทางท่ีจะพยายามบีบอัดให้วัสดุมีขนาดเล็กลง  
 

 
  
 รูปท่ี 1.6 แสดงการอัด  
 
      3) ความเค้นแรงเฉือน (Shear Stress)  คือ ความเค้นท่ีกระท าในทิศทาง  
ท่ีขนานกับพื้นท่ีภาคตัดขวางเพื่อให้เนื้อวัสดุเคล่ือนผ่าน  
  
 

 
 
 
 รูปท่ี 1.7 แสดงการเฉือน 
 
   1.3.1.3 ความแข็ง (Hardness) ตัวอย่างเช่น ในการตะไบช้ินงานมีเศษ  
จากช้ินงานออกได้ง่าย แสดงว่าช้ินงานมีความแข็งน้อย แต่ถ้าตะไบช้ินงานมีเศษจากช้ินงานออก      
ได้ยาก แสดงว่าช้ินงานมีความแข็งมาก 
   1.3.1.4 ความเปราะ (Brittleness) จะเห็นได้จากวัสดุท่ีแตกหักกระจาย
จากแรงตี แรงกระแทก และแรงดัด ความเปราะเป็นคุณสมบัติท่ีเลวของวัสดุ 
   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 วัสดุท่ีแข็งและยืดตัวได้โดยตรง  
ทนแรงดึง แรงดัด ได้มากโยท่ีวัสดุไม่หัก 
   1.3.1.7 ความยืดหยุ่น (Elasticity) สปริงจะมีความยืดหยุ่นภายใต้แรง      
ท่ีกระท าให้เปล่ียนรูป แต่หลังจากการลดแรงออกหมด สปริงจะกลับคืนสภาพเดิม 
 
  1.3.2 คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ 
   1.3.2.1 มีความคงทนต่อการกัดกร่อน หมายถึง การท่ีมีความต้านทาน    
ต่อการแตก หรือแยกตัวของผิวจากปฏิกิริยาเคมี จากลม น้ า กรด หรือสารเคมี 
   1.3.2.2 ความคงทนต่อความร้อน หมายถึง ทนความร้อนได้ท่ีอุณหภูมิสูง 
   1.3.2.3 สามารถประสม (เจือ) ร่วมกันได้ 
   1.3.2.4 มีความเป็นพิษน้อย 
   1.3.2.5 ต้านทานต่อแบคทีเรียได้ 
 
  1.3.3 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุ 
   คุณสมบัติทางฟิสิกส์ท่ีส าคัญของวัสดุ ได้แก่ ความสามารถในการน า      
ความร้อน การแผ่ความร้อน และกระแสไฟฟ้า การยืดตัวตามความร้อน ความหนาแน่น                 
จุดหลอมเหลว จุดเริ่มแข็ง จุดเดือด จุดกล่ันตัว เป็นต้น 
 
  1.3.4 คุณสมบัติทางเทคโนโลยีของวัสดุ 
   แบ่งตามลักษณะของวัสดุท่ีน ามาท าการขึ้นรูปได้ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งแบ่งได้
ดังนี้ 
   1.3.4.1 วัสดุท่ีสามารถทุบขึ้นรูป ได้แก่ เหล็กกล้าเกือบทุกชนิด ทองแดง 
อะลูมิเนียม และโลหะเบา จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เหล็กกล้าหล่อ และเหล็กหล่อพิเศษบางประเภท
สามารถทุบขึ้นรูปได้ในขนาดและขอบเขตจ ากัด อุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นยิ่งท าให้การทุบขึ้นรูปของโลหะ    
ท าได้ง่าย และสะดวกขึ้น เหล็กหล่อไม่สามารถน ามาทุบขึ้นรูปได้เพราะเมื่อเผาให้ร้อนก็ไม่อ่อนตัว 
เนื่องจากเหล็กหล่อมีคาร์บอนอยู่มาก ซึ่งถ้าจ านวนคาร์บอนในเหล็กมีมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้การทุบ   
ขึ้นรูปยากขึ้น การทุบขึ้นรูป โลหะทุกชนิดสามารถทุบขึ้นรูปได้ท้ังในขณะเย็นหรือร้อน โดยต้องมี
อุณหภูมิต่ ากว่าจุดหลอมเหลว  
   1.3.4.2 วัสดุท่ีสามารถอัด หรือรีดขึ้นรูป โดยไม่ต้องเผาให้ร้อน เป็นลักษณะ
พิเศษส าหรับโลหะท่ีมีความหนาไม่มากนัก ท่ีสามารถดัด รีด ดึง ดัดโค้งขึ้นรูปโดยโลหะไม่หัก เช่น 
เหล็กเส้นแบน ทองแดง  
   1.3.4.3 วัสดุท่ีสามารถ เจาะ กลึง ไส เล่ือยได้ เช่น ไม้ประเภทต่างๆ 
   1.3.4.4 วัสดุท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้าด้วยกันได้ โดยการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมก๊าซ 
เป็นต้น (มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และส าลี แสงห้าว, 2545) 
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  การหล่อ    การตัด    การดัด 
 
 

 
 
  การรีด    การกลึง    การทุบ 
 
 

 
 
  การดึง    การกัด     การเช่ือมประสาน 
 
 
รูปท่ี 1.8 แสดงตัวอย่างคุณสมบัติทางเทคโนโลยีของวัสดุท่ีน ามาขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ 
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1.4 การทดสอบวัสดุ 
 ในการทดสอบวัสดุเพื่อต้องการท่ีจะทราบถึงคุณสมบัติ สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ 
ได้แก่ 
 1.4.1 การทดสอบวัสดุโดยการท าลายวัสดุ (Destructive Testing) เป็นการทดสอบท่ีเมื่อน า
วัสดุมาท าการทดสอบกับเครื่องทดสอบต่างๆ แล้ว วัสดุนั้นจะเกิดรอยต าหนิ หรือวัสดุนั้นจะเกิดการ
เสียหาย ไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก การทดสอบมีหลายวิธีดังนี้ 
  1.4.1.1 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) โดยช้ินงานท่ีจะท าการทดสอบ        
ตามมาตรฐานปกติจะมี 2 ชนิด คือ ชนิดกลม และชนิดแบน โดยช้ินงานจะถูกดึงออกไปจนแรงสุดท้าย
ท่ีวัสดุขาดออกจากกัน  
  1.4.1.2 การทดสอบความแข็งด้วยการขูดขีด (Scratch Hardness Test) ความแข็ง
คือความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อการขูดขีด ค่าความแข็งแบบนี้ คือ อันดับค่าความแข็ง
ของโมห์ (Moh’s hardness scale) ซึ่งได้จัดเรียงอันดับความแข็งของแร่ไว้ 10 ชนิด เรียงจากแร่ท่ีมี
ความแข็งน้อยไปหาแร่ท่ีมีความแข็งมาก โดยตัวเลขน้อยจะมีความแข็งน้อย และตัวเลขมากจะมี 
ความแข็งมากตามตารางท่ี 1.2 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงอันดับความแข็งแรงของแร่ 10 ชนิด 

ล าดับที่ ชื่อแร่ 
1 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) 

ท่ีมา : (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553 : 124) 
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  1.4.1.3 การทดสอบการรับแรงกระแทก (Impact Test) ความเหนียวของวัสดุ คือ
ความไม่เปราะแตกหักง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทกจ านวนเล็กน้อย วัสดุท่ีมีความเหนียวมาก จะต้องใช้
พลังงานในการกระแทกจ านวนมาก วัสดุนั้นจึงจะแตกหักได้  
  1.4.1.4 การทดสอบประกายไฟ (Spark Test) เป็นการทดสอบเหล็กกล้าว่าเป็น
เหล็กกล้าชนิดใด ซึ่งมีความเหมาะสม ง่าย และสะดวกต่อการทดสอบ โดยการน าช้ินงานทดสอบ    
ไปเจียระไนกับหินเจียระไน ให้กัดเพียงเบาๆ และสังเกตประกายไฟท่ีได้ แล้วน าลักษณะประกายไฟ  
ท่ีได้ไปเทียบกับตาราง ก็จะทราบถึงชนิดของเหล็กกล้า (มานพ ตันตระบัณฑิตย์, 2554) 
 
 

 
 ก    ข   ค         ง          จ 
 
 ก. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้า 
 ข. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้าอบชุบ 
 ค. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้าชุบแข็ง 
 ง. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้าผสมท าเครื่องมือชุบแข็งด้วยน้ า 
 จ. แสดงลักษณะประกายไฟเหล็กกล้าผสมท าเครื่องมือชุบแข็งด้วยน้ ามัน 
 
รูปท่ี 1.9 การทดสอบประกายไฟเพื่อหาชนิดของเหล็กกล้า 
ท่ีมา : (มานพ ตันตระบัณฑิตย์, 2554) 
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  1.4.1.5 การทดสอบทางโลหะวิทยา (Metallurgy Test) เป็นการตรวจสอบ
โครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ โดยการตัดช้ินงานท่ีจะท าการทดสอบให้เป็นช้ินเล็กๆ แล้วน าไป     
ท าการขัดด้วยเครื่องขัดพิเศษ หรือขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ และขัดจนผิวเป็นมันเงาสะท้อน
เหมือนกับกระจกเงา โดยปราศจากรอยขีดข่วน แล้วจึงน าไปขัดผิวด้วยน้ ายาเคมี แล้วล้างด้วยน้ า     
ให้สะอาด เช็ดให้แห้ง จากนั้นน าไปตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ท่ีมีก าลัง  
ขยายสูง จะท าให้เห็นโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ จะทราบได้ว่าโลหะนั้นเป็นโลหะประเภทใด 
ชนิดใด และมีแร่ธาตุอะไรผสมอยู่บ้าง 
 
 1.4.2 การทดสอบวัสดุโดยการไม่ท าลายวัสดุ เป็นการน าวัสดุหรือช้ินงานท่ีต้องการทราบ
สมบัติต่างๆ มาท าการทดสอบหรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบชนิดต่างๆ ซึ่งหลังจาก             
การตรวจสอบแล้ว ช้ินงานนั้นจะสามารถน ากลับไปใช้งานได้ โดยผลท่ีเกิดขึ้นจากการทดสอบ          
จะไม่ปรากฏให้เห็นบนชิ้นงาน 
 การทดสอบวัสดุโดยการไม่ท าลายวัสดุ ได้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการใช้ประสาท
สัมผัสของร่างกาย เช่น การใช้ตาดู หูฟัง มือคล า และต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาโดยการน า
เครื่องมือตรวจสอบเข้ามาช่วย จึงท าให้ทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุได้ลึกยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ 
  1.4.2.1 การทดสอบความแข็งแบบใช้คล่ืนความถี่สูง (Ultrasonic Hardness Test) 
เป็นการทดสอบรอยร้าวของวัสดุ เช่น ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้ ามัน แกนเพลา หรือความหนาของคอนกรีต 
ท่อโลหะ โดยคล่ืนความถี่สูงท่ีใช้เป็นคล่ืนส้ัน มีความถี่อยู่ในช่วง 0.1-15 MHz และ อาจขึ้นสูงถึง 50 
MHz 
  ในการทดสอบ วงจรก าเนิดคล่ืนความถี่จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์เปล่ียนคล่ืนความถี่
ไฟฟ้าเป็นคล่ืนความถี่เสียง โดยผ่านสวิตซ์ท่ีถูกควบคุมด้วยวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ เมื่อคล่ืนเสียง     
ไปกระทบกับวัตถุท่ีต้องการตรวจจับก็จะสะท้อนกลับเข้ามายังอุปกรณ์เปล่ียนคล่ืนเสียง               เป็น
คล่ืนสัญญาณทางไฟฟ้า ในขณะเดียวกันกับท่ีสวิตซ์จะต่อสัญญาณไฟฟ้าเหล่านั้นเข้ากับอุปกรณ์ขยาย
สัญญาณ แล้วท าการแยกแยะว่าให้ท างานหรือไม่ท างาน และท าการเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ในการส่ง
และรับสัญญาณ เพื่อเปล่ียนหรือหาระยะระหว่างท่ีใช้ในการตรวจสอบ และแสดงผลท่ีจอมอนิเตอร์ 
  1.4.2.2 การทดสอบความแข็งด้วยตุ้มตกกระทบแล้วสะท้อนกลับ การทดสอบนี้    
จะได้ค่าความแข็งของโลหะแบบชอร์ (Shore scleroscope hardness number) ซึ่งเป็นการวัด    
ค่าความแข็งโดยการสะท้อนกลับของหัวเพชรขนาดเล็กๆ ท่ีเปรียบเสมือนกับหัวค้อน โดยการปล่อย
หัวเพชรให้ตกลงมากระทบกับช้ินงานท่ีท าการทดสอบจากความสูงท่ียึดไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีให้    
ขัดผิวของช้ินงานทดสอบให้มีความมันวาวสูง การทดสอบแบบนี้ยังเหมาะสมส าหรับช้ินงานทดสอบ  
ท่ีมีผิวโค้ง และมีขนาดใหญ่ 
  1.4.2.3 การทดสอบด้วยน้ ายาแทรกซึม การทดสอบแบบนี้จะใช้น้ ายาพ่นลงไป    
บนช้ินงานทดสอบ ท าให้สามารถแสดงถึงต าแหน่งท่ีเกิดการบกพร่องบนช้ินงาน เช่น รอยแตกร้าว 
และรูพรุน ในระยะแรกที่ยังไม่มีน้ ายา จะใช้ผงชอล์กผสมกับน้ ามันแล้วทาลงบนชิ้นงานทดสอบ ซึ่งท า
ให้ทราบถึงจุดบกพร่องของช้ินงานทดสอบได้ 
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  1.4.2.4 การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก จากหลักการท่ีเมื่อเกิดสนามแม่เหล็กแล้ว     
โรยผงเหล็กลงไป ผงเหล็กจะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ การทดสอบแบบนี้เราจึงต้องท าให้ช้ินงาน
ทดสอบมีสภาพเป็นแม่เหล็ก แล้วโรยผงเหล็กลงไปบนผิวของช้ินงานทดสอบ ถ้าช้ินงานทดสอบจุดใด
เกิดข้อบกพร่อง เช่น เกิดรอยร้าว หรือเกิดรูภายในช้ินงานทดสอบตรงจุดนั้นผงแม่เหล็กจะเรียงตัวกัน
อย่างไม่เป็นระเบียบ ท าให้เราสามารถทราบถึงจุดบกพร่องของช้ินงานทดสอบ 
 
1.5 การเลือกใช้วัสดุ และแนวโน้มของการใช้วัสดุ 
 1.5.1 การเลือกใช้วัสดุ 

ความส าคัญของการเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้วัสดุเป็นส่วนส าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์
ซึ่งคือกระบวนการท่ีแปลงความคิดใหม่ๆ หรือความต้องการของผู้บริโภคให้มีรายละเอียด  และ
คุณลักษณะท่ีสามารถน าไปผลิตเป็นสินค้าได้ การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท าให้การเลือกใช้วัสดุ 
เพื่อผลิตเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จึงต้องปรับให้เหมาะสมท้ังด้านการใช้งานและต้นทุนของการผลิต  
ในสมัยก่อนแหล่งพลังงานส าคัญได้จากความร้อนจากเช้ือเพลิง เช่น ไม้ฟืน ถ่าน วัสดุประเภทโลหะ  
จึงถูกน ามาใช้ท ากาต้มน้ า เนื่องจากทนอุณหภูมิได้สูงและน าความร้อนได้ดี ต่อมาเมื่อพลังงานไฟฟ้า 
ถูกใช้อย่างแพร่หลายและสามารถแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ง่าย พลังงานไฟฟ้าจึงมีความส าคัญ
อย่างมากท าให้เกิดการพัฒนากาต้มน้ าโลหะท่ีต้องรับความร้อนโดยตรงจากเปลวไฟจึงถูกแทนท่ีด้วย
กาต้มน้ าท่ีท าจากพลาสติกท่ีไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกบเปลวไฟ แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจ าเปน็ท่ีต้อง
ใช้ขดลวดท่ีท าจากโลหะเพื่อเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนให้แก่น้ า ในปัจจุบันกาต้มน้ าส่วน
ใหญ่มักท าจากพลาสติก เพราะนอกจากมีต้นทุนในการผลิตท่ีต่ าแล้ว ยังตอบสนองรสนิยมของผู้ใช้
ด้านสีและรูปร่างได้อย่างดี ดังนั้นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการพัฒนา และการเลือกใช้วัสดุคือสมรรถนะ 
(Performance) ของวัสดุ ขณะท่ีความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ก็เป็นปัจจัยผลักดันท่ีส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงวัสดุท่ีใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ผู้ผลิต สินค้ายังมีส่ิงท่ีต้องค านึงถึงอื่นๆ เช่น 
กฎหมายและข้อก าหนดของประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตและประเทศท่ีจะส่งสินค้าไปจ าหน่าย
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ความสวยงาม (Aesthetics) และรสนิยม ตัวอย่าง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีจะส่งไปยังสหภาพยุโรปต้องปฏิบั ติตามข้อก าหนดของ RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ เดือนกรกฎาคม ป2ี006 แต่ในประเทศอื่นๆ เช่น          สหรัฐ
อมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ก็เริ่มท่ีจะก าหนดข้อบังคับในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งข้อก าหนดของ RoHS เป็น
การจ ากัดการใช้สารท่ีเป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องใช้ทุก
ชนิดท่ีต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการท างาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้น นั่นคือช้ินส่วนทุก
อย่างท่ีประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ต้ังแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงสายไฟจะต้อง
ผ่านตามข้อก าหนดดังกล่าวโดยสารท่ีจ ากัดปริมาณในปัจจุบัน ก าหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้ ตะกั่ว (Pb) ไม่
เกิน 0.1%  โดยน้ าหนัก ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดย
น้ าหนัก โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) 
ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก และโพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1%  โดยน้ าหนัก 
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 ในการตัดสินใจในการคัดเลือกวัสดุนั้น เราจะต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยมีกฎ 
การเลือกใช้วัสดุดังนี้ 

 1.5.1.1 Formability  หมายถึง  ความสามารถท่ีท าให้วัสดุนั้นเป็นงานส าเร็จรูป   
ได้ง่าย   

 1.5.1.2 Machinability  หมายถึง  ความสามารถท่ีท า ให้วัสดุนั้นส าเร็จรูปได้      
โดยอาศัยเครื่องจักรกลได้ง่าย  

 1.5.1.3 Mechanical Stability  หมายถึง   คุณสมบั ติทางกลในขณะใช้ง าน           
ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง   

 1.5.1.4 Chemical Stability  หมายถึง   คุณสมบั ติทาง เคมี ต้องไม่ เกิ ดการ
เปล่ียนแปลง   

 1.5.1.5 Electrical Behaviours หมายถึง คุณสมบัติทางไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับงาน   
  1.5.1.6 Cost หมายถึง ราคาท่ีเหมาะสม 
 นอกจากนี้ยังควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด รูปร่าง และขนาดต่างๆ ของวัสดุท่ีขายในท้องตลาด
ด้วยว่า หาได้ง่ายหรือไม่ มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณสมบัติ และโครงสร้างของวัสดุแต่ละชนิด   
เป็นอย่างไร จึงจะท าให้สามารถเลือกใช้วัสดุได้ถูกต้อง (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549) 
 
 1.5.2 แนวโน้มของการใช้วัสดุ 

เป็นท่ียอมรับกันว่า วัสดุท้ังในงานอุตสาหกรรม งานวิศวกรรม และงานออกแบบได้เกิดขึ้น
และมีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ความส าเร็จในการปรับปรุงพัฒนาด้านวัสดุเป็นผลมาจาก
ปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิต      
ได้ก่อให้เกิดความแปลกใหม่ในเรื่องของวัสดุท้ังทางด้าน ลักษณะ คุณสมบัติ และค่านิยมในการใช้งาน 
ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มของการใช้วัสดุในอนาคตดังนี้ 

 1.5.2.1 วัสดุโลหะ มีการคาดหมายกันว่าการผลิตวัสดุโลหะพื้นฐาน เช่น เหล็ก 
เหล็กกล้า ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี และแมกนีเซียม จะขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ           
ของประเทศเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันพวกโลหะผสมท่ีมีอยู่แล้วจะถูกพัฒนาปรับปรุงด้วยวิทยาการ 
และเทคนิคทางเคมี จะก่อให้เกิดวัสดุท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายมากขึ้น เทคนิค         ใน
กระบวนการแปรรูปโลหะก็เช่นกัน ท่ีมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การรีดร้อนท่ีอุณหภูมิคงท่ีจะมี
ส่วนช่วยยืดอายุความล้าของวัสดุได้ เทคนิคโลหะผงมีความส าคัญยิ่งขึ้น มีส่วนช่วยในการปรับแต่ง
คุณสมบัติของวัสดุโลหะผสมได้ตามความต้องการ โดยมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ ากว่าวัสดุโลหะท่ีผ่าน
กรรมวิธีท าให้แข็งโดยวิธีอื่นๆ กรรมวิธีในกระบวนการโลหะผง ท่ีท าให้เกิดภาวะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
ท าให้เนื้อโลหะจับตัวกันเป็นแท่งตามรูปลักษณ์การออกแบบ และเมื่อน ามาผ่านกระบวนการรีดร้อน
คงท่ีอีกครั้ง จะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพอย่างยิ่ง ตัวอย่างวัสดุเช่น Aluminum Alloys และ Titanium 
Alloy เป็นต้น 
  1.5.2.2 วัสดุโพลิเมอร์ หรือพลาสติก ในช่วงหลายปีท่ี ผ่านมา  วัสดุพลาสติก          
ถูกน ามาใช้งานอย่างมากและมีอัตราการขยายตัวการใช้มากขึ้นโดยล าดับ ประมาณกันว่าเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาวัสดุพลาสติกมีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ ต่อปีโดยน้ าหนัก         
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อย่างไรก็ตามมีการคาดหมายกันว่า อนาคตของพลาสติกจะมีแนวโน้มของการขยายตัวลดลง       
เหลือประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยเช่ือว่าน่าจะมีผลมาจากมีการใช้วัสดุในกลุ่มโลหะ แก้ว กระดาษ 
ในการบรรจุหีบห่อ และการก่อสร้างมากขึ้น 
  วัสดุพลาสติกถึงแม้จะมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ แต่การท่ียากต่อการท าลาย และ
ไม่คงทนมากนักในการใช้งาน จึงอาจท าให้มีคู่แข่งขึ้นได้โดยง่าย  
  1.5.2.3 วัสดุสารกึ่ ง ตัวน า  วัสดุอิ เลกทรอนิก ในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้าน                
อิเลกทรอนิก และคอมพิวเตอร์ เป็นลักษณะงานท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด ไม่เฉพาะท่ีปรากฏ
ให้เห็นในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นการขยายตัวในลักษณะเดียวกันท่ัวโลก ความส าเร็จของวัสดุ    
ในกลุ่มนี้ ท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การท่ีสามารถสร้างช้ินงานให้มีขนาดเล็กลง มีน้ าหนักเบา แต่มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างดี และมีราคาลดลง เป็นต้น 
  สภาพการณ์ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า ความส าเร็จส่วนหนึ่งท่ีส าคัญนั้นเป็นผล  
มาจากความส าเร็จในการคิดค้น และสามารถสร้างวัสดุในกลุ่มสารกึ่งตัวน า และอิเลกทรอนิก ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน ภายใต้สภาพของการเจริญเติบโตท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
เพื่อการผลิตและการแข่งขันกันทางด้านการตลาดบทบาทของวัสดุยิ่งเด่นชัดมากขึ้น 
  
1.6 ความต้องการวัสดุในอนาคต 
 วัสดุอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยรวมใน 2 ลักษณะปัญหา คือ 
 1.6.1 ท าอย่างไร จึงจะมีวัสดุท่ีสามารถตอบสนองต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ท้ังรูปร่าง 
ลักษณะ และคุณสมบัติทางกลของวัสดุ 
 
 1.6.2 ท าอย่างไร การใช้วัสดุจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา หรือจะป้องกันแก้ไขปัญหาจากการ    
ใช้วัสดุได้อย่างไร 
 การให้ได้มาซึ่งวัสดุเพื่อการใช้งานในรูปแบบและคุณสมบัติ ต่างๆ เป็นเรื่องท่ีท้าทาย 
โดยเฉพาะกับนักวัสดุศาสตร์ จนปรากฏมีวัสดุชนิดและประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นวัสดุท่ีมีความ
ซับซ้อนในการผลิต คงไม่มีวันท่ีจะเป็นการส้ินสุดของการพัฒนาทางด้านวัสดุ ไม่ว่าวัสดุนั้นจะมีพื้นฐาน
มาจากธรรมชาติโดยตรง หรือในรูปแบบของวัสดุสังเคราะห์ก็ตาม วัตถุดิบตามธรรมชาติย่อมมีอยู่
อย่างจ ากัด ยิ่งใช้ยิ่งเหลือน้อย ซึ่งปัญหานี้จะกลายมาเป็นเรื่องส าคัญของโลกในอนาคต ยกตัวอย่าง
เช่น เรื่องเกี่ยวกับพลังงาน ก าลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง พลังงานท่ีน ามาใช้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ 
เช่น น้ ามันเช้ือเพลิง ถ่านหิน ก๊าซพวกอินทรีย์สารจากธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้ย่อมหมดไป 
หรือไม่ก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาจากการใช้ เป็นเรื่องท่ีจะต้องพัฒนาและแก้ไขกันต่อไป เป็นความ
จ าเป็นท่ีจะต้องพยายามค้นหาแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานท่ีมีต้นทุนต่ า มีศักยภาพ
ทางการใช้งานได้สูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ  
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 พลังงานจ านวนมากมายมหาศาลจะถูกใช้ในด้านการขนส่ง เช่น เครื่องบิน รถไฟ เรือ       
เดินทะเล เป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้พลังงานแต่ปัญหาน่าคิดคือ ถ้าสามารถลดน้ าหนักตัวพาหนะ  
ให้ต่ าลงได้มากเท่าใดก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งได้มากขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โดยการ
พัฒนาวัสดุท่ีจะใช้ให้มีน้ าหนักน้อยลง เช่น การเลือกใช้วัสดุโลหะเบา หรือโลหะผสมในกลุ่มเดียวกัน 
ตัวเครื่องยนต์ก็จะมีความหมายต่อการเกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน วัสดุ โครงสร้าง     
ของเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล จ าเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ต้อง เป็นวัสดุท่ีทนต่ออุณหภูมิสูง       
มีความแข็งแรง ทนต่อการเสียดสี ไม่สึกหลอง่าย การเพิ่มอุณหภูมิในการขับเคล่ือนเครื่องยนต์ จะมีผล
ท าให้เช้ือเพลิงท่ีใช้มรประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อวัสดุถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาท่ีตามมาก็จะ
น้อยลง 
 วัสดุชนิดต่างๆ ท่ีเราน ามาใช้ มีลักษณะเป็นวัสดุส้ินเปลืองและหมดส้ินไป ไม่สามารถ         
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซ เมื่อน ามาใช้ก็จะเหลือในธรรมชาติน้อยลง วัสดุในกลุ่ม
โพลิเมอร์ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากพืชผลทางการเกษตร หรือจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เมื่อ
ใช้แล้วก็หมดส้ินไป ต้องหามาทดแทนโดยการขุดเจาะ หรือการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ โดยการแสวงหา
แหล่งทรัพยากรใหม่ๆ ไปโดยล าดับ หรือมิฉะนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาวัสดุอื่นๆ ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
มาทดแทน คงยังต้องเป็นภาระหน้าท่ีของผู้เช่ียวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยี รวมถึง     
นักออกแบบท่ีจะต้องร่วมกันแสวงหา หรือค้นคว้า วิจัย เพื่อให้ได้วัสดุใหม่มาทดแทนวัสดุเก่า หรือเพื่อ
ความก้าวหน้าด้านวัสดุต่อไป (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543)  

 
1.7 สรุปท้ายบท 

วัสดุ คือส่ิงท่ีน ามาท าส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ มีท้ังท่ีได้มาจากธรรมชาติโดยตรงและโดยอ้อม 
โดยตรงหมายถึง วัสดุท่ีสามารถน ามาสู่การใช้งานได้ทันที เช่น ดิน หิน กรวด ทราย แร่ธาตุต่างๆ   
หนังสัตว์ เส้นใย ยางพารา เป็นต้น ทางอ้อม หมายถึง วัสดุประเภทสังเคราะห์ หรือวัสดุอุตสาหกรรม 
เป็นวัสดุท่ีต้องผ่านกระบวนการแปรรูปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมาก่อน เช่น แก้ว พลาสติก ปูนซีเมนต์ โฟม 
และเส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น โดยท่ัวไปสามารถแบ่งประเภทของวัสดุได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
 1.7.1 วัสดุกลุ่มโลหะ (Mertallic Materials) ซึ่งโลหะสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ โลหะเหล็ก 
(Ferrous Metal) เช่น เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า เป็นต้น  และโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก (Non 
Ferrous Metal) เช่น ทอง เงิน ทองแดง อะลูมีเนียม ฯลฯ และรวมถึงโลหะผสม เช่น บรอนซ์ และ
ทองเหลือง เป็นต้น 
 1.7.2 วัสดุกลุ่มอโลหะ (Non Mertallic Materials) วัสดุกลุ่มนี้สามารถแยกย่อยได้ดังนี้
อินทรีย์สาร (Organic) เป็นวัสดุท่ีได้มาจากส่ิงมีชีวิต เช่น ไม้ เส้นใยพืช หนังสัตว์ ขนสัตว์ ยาง เป็นต้น   
อนินทรีย์สาร (Inorganic) เป็นวัสดุท่ีได้มาจากธรรมชาติแต่เป็นส่ิงไม่มีชีวิต เป็นจ าพวกแร่ธาตุ เช่น 
ดิน หิน กรวด ทราย และอัญมณีต่างๆ เป็นต้น วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Materials) เป็นวัสดุท่ีต้อง
ผ่านกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม และเคมี เกิดจากการผสมตัวของวัสดุ ธาตุ และมีเคมีภัณฑ์
อื่นๆ แบ่งย่อยได้ 2 ชนิด คือ วัสดุอินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น กระดาษ ฟองน้ า หนังเทียม              
เส้นใยสังเคราะห์ พลาสติก ยางเทียม เป็นต้น และวัสดุอนินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น ปูนซีเมนต์ 
คอนกรีต แก้ว เซรามิก อิฐ  
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วัสดุแต่ละกลุ่มแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่ ง คุณสมบัติของวัสดุ ท่ีส าคัญ      
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) คุณสมบัติเชิงกล 
(Mechanical Properties) คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties) และคุณสมบัตทิางฟิสิกส์ 
(Physic Properties) 
 
1.9 ค าถามทบทวน 

1. อธิบายความหมายของค าว่า วัสดุ  
2. วัสดุแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
3. คุณสมบัติของวัสดุมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีผลต่อวัสดุอย่างไร 
4. อธิบายการทดสอบวัสดุในแต่ละด้าน 
5. กฎการเลือกใช้วัสดุประกอบด้วยอะไรบ้าง และเทคโนโลยีส่งผลต่อวัสดุในปัจจุบันอย่างไร 
6. วัสดุมีผลต่ออนาคตด้านใดบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
โลหะ 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
2.1 ความหมายและประเภทของโลหะ      

 2.2 เหล็ก         
 2.3 ทองเหลือง          

2.4 ทองแดง       
2.5 ทอง  และเงิน         
2.6 อะลูมิเนียม          

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายและความส าคัญของโลหะได้ถูกต้อง 
2. จ าแนกประเภทของโลหะได้ถูกต้อง 
3. อธิบายคุณสมบัติของโลหะแต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของโลหะเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้ 
5. สามารถน าโลหะมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 2 วัสดุกลุ่มโลหะ 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างวัสดุประเภทโลหะ ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วตั้งค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องความหมายและประเภทของโลหะชนิดต่างๆ โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของโลหะ ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วย
ค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากโลหะ 
  2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างโลหะชนิดต่างๆ  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
โลหะ 
 3. วิดีทัศน์ เรื่อง กรรมวิธีการผลิตโลหะ 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าโลหะมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
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บทที ่2 
โลหะ 

_______________________________________________________ 
 

 โลหะเป็นวัสดุท่ีส าคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมชนิดต่างๆ เป็นวัสดุท่ีมีการน ามาใช้ผลิตช้ินงานต่างๆ
อย่างแพร่หลาย โลหะถูกพบโดยท่ัวไปในทุกๆ พื้นท่ีของโลกในรูปแบบของแร่ธรรมชาติ โลหะคือวัสดุท่ี
ประกอบมาจากแร่ธาตุโลหะท่ีมีอิเล็กตรอนอิสระจ านวนมาก ซึ่งอิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ได้เป็น          
ของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ จึงท าให้โลหะนั้นมีคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์หลายประการ เช่น 
เป็นตัวน าไฟฟ้า หรือความร้อนได้ดี ผิวโลหะสามารถขัดเรียบเป็นมันวาวได้ มีความแข็งแกร่ง ทนทาน 
และสามารถน าไปแปรรูปได้ทุกรูปแบบจึงเป็นความต้องการของภาค อุตสาหกรรมหลายด้าน             
อย่างกว้างขวาง แต่โลหะจะได้จากการถลุงจากสินแร่ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเท่านั้นซึ่งจะมีการ
จัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบกว่าอโลหะ 
 
2.1 ความหมายและประเภทของโลหะ 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาณ โลหะ เป็นค านาม หมายถึง ธาตุท่ีถลุงจากแร่แล้ว 
เช่น เหล็ก ทองแดง ทองค า ธาตุท่ีมีสมบัติส าคัญ คือเป็นตัวน าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี มี              ขีด
หลอมเหลวสูง ขัดให้เป็นเงาได้ ตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้ เมื่อน ามาเคาะมีเสียงดังกังวาน 
เมื่ออยู่ในสภาพไอออนจะเป็นไอออนบวก  
 โลหะนั้นมีคุณสมบัติ และลักษณะพิเศษเฉพาะของโลหะโยตรง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ และเข้าใจ
คุณสมบัติของโลหะ จึงน าเอาโลหะมาท าเป็นเครื่องมือใช้งานเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีพ และมีการ
พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ กล่าวคือแรกเริ่มมนุษย์ได้รู้จักทองแดงจึงน ามาสร้างเป็นอาวุธ ท าเครื่องประดับ 
ต่อมารู้จักผสมโลหะโดยน าดีบุกและตะกั่วมาผสมกับทองแดงหลอมละลายได้เป็น ส าริด ซึ่งมีความ
แข็งแรงมากขึ้น จนกระท่ังมนุษย์รู้จักเหล็กและพัฒนามาโดยตลอดเป็นล าดับ (นพวัฒน์ สมพื้น, 2544) 
 2.1.1 โลหะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
  2.1.1.1 โลหะประเภทเหล็ก (Ferrous Metal) คือ โลหะท่ีมีเหล็กเป็นส่วนประกอบ 
เช่น เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กไร้สนิม เหล็กเหนียว เป็นต้น 
  2.1.1.2 โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal) ไ ด้แก่  อะลูมิ เนียม 
ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549) 
   
2.2 โลหะเหล็ก(Ferrous Metal) 
 โลหะท่ีอยู่ในกลุ่มจ าพวกเหล็กนั้นในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด ซึ่งในแต่ละชนิดก็มีคุณภาพ และ
ลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน โดยจะมีท้ังแบบหล่อส าเร็จรูป และชนิดท่ีสามารถน ามา
ขึ้นรูปได้ตามต้องการ เช่น เหล็กแผ่น หรือเหล็กเส้น เป็นต้น โลหะท่ีเป็นเหล็กจึงเป็นวัสดุท่ีส าคัญท่ีสุด 
และเป็นความต้องการของทุกอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงธุรกิจการก่อสร้างต้ังแต่ขนาดเล็กไปถึง
โครงการใหญ่ๆ โดยเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการแปรรูปเหล็กให้เป็นช้ินส่วนตามท่ีเราต้องการ
เช่น การหล่อ ตี กลึง เป็นต้น ถ้าเราจะลองสังเกตให้ดี เครื่องมือเครื่องใช้หลายชนิดมักจะใช้โลหะ      
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ท่ีเป็นเหล็กเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนเครื่องจักร และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ จะสามารถเลือกเหล็ก    
ในคุณภาพท่ีแตกต่างกันในแต่ละชนิด ตามมาตรฐานหรือตามความเหมาะสมในการใช้งาน 

โลหะเหล็ก ท่ีได้จากเต่าถลุงชนิดต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็นเหล็กชนิดต่างๆ ตามจ านวน
เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่มีอยู่ในเนื้อเหล็ก ได้ 3 ชนิด คือ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ 

เหล็กเหนียวเป็นเหล็กท่ีมีกรรมวิธีการผลิตง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมีคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกิน 0.1% 
และกากโลหะ 1 ถึง 3% เหล็กกล้าเป็นเหล็กท่ีมีกรรมวิธีการผลิตท่ียุ่งยากมีการเติมธาตุต่างๆ เข้าไป
เพื่อเสริมสมบัติต่างๆ ของเหล็กกล้าให้สูงขึ้น เหล็กกล้าจะมีคาร์บอนผสมอยู่ประมาณไม่เกิน 1.7% 
และเหล็กหล่อจะมีคาร์บอนผสมอยู่ 2 ถึง 6.67% แต่ปกติจะไม่เกิน 4% 

 
2.2.1 เหล็กเหนียว (Wrought Iron) 
เหล็กเหนียวจะมีกากโลหะท่ีแข็งสอดแทรกกระจายอยู่ในเนื้อโลหะ เป็นผลให้เหล็กมีสมบัติ   

ท่ีเหนียวมาก ต้านทานการกัดกร่อน และสามารถยึดเกาะสารเคลือบต่างๆ ได้ดี ซึ่งมีความส าคัญ   
อย่างยิ่งต่อการท าวัสดุช้ินงานทางวิศวกรรม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2473 เป็นต้นมาเหล็กเหนียวส่วนมาก     
จะผลิตโดยกระบวนการแอสตัน (Aston Process) โดยเหล็กดิบจะถูกหลอมละลายในเตาคิวโพล่า 
และน ามาท าให้บริสุทธิ์ในเตาเบสเซเมอร์ ซึ่งคาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส ซิลิคอน และก ามะถัน  
ในถังน้ าเหล็กจะถูกออกซิไดซ์ท าให้ได้เหล็กเหนียวที่เกือบบริสุทธิ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 กากโลหะจะถูกจ ากัดออกในเตาโอเพ่น-ฮาร์ท โดยการหลอมละลายรวมตัวกับ
เหล็กออกไซด์ และขั้นตอนท่ี 3 เหล็กท่ีบริสุทธิ์จะถูกเทลงไปในกากโลหะท่ีหลอมละลาย เหล็กเหนียว
จะถูกท าให้แข็งตัวอย่างรวดเร็วด้วยก๊าซ จะแข็งตัวเป็นช้ินเล็กๆ โดยมีกากโลหะเหลวแทรกอยู่ท่ัวๆ ไป
แล้วน ามาอัดด้วยลูกบอลจนรวมตัวกันเป็นก้อนแข็ง แล้วเหล็กเหนียวจะถูกรีดให้มีรูปต่างๆ ตามท่ี
ต้องการ ซึ่งเหล็กเหนียวท่ีผลิตด้วยกระบวนการแอสตันจะมีคาร์บอนน้อยกว่า 0.03% ซิลิคอน
ประมาณ 0.13% ก ามะถันน้อยกว่า 0.02% ฟอสฟอรัสประมาณ 0.18% และแมงกานีสน้อยกว่า 
0.1% เหล็กเหนียวจะใช้ผลิตท่อเหล็กเส้น รางรถไฟ ช้ินส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานน้ ามัน ช้ินส่วนงานอู่เรือ 
หมุดย้ า 

 
2.2.2 เหล็กกล้า (Steel) 
เหล็กกล้า คือเหล็กผสมกับคาร์บอน และธาตุอื่นๆ เหล็กกล้าจะท าให้มีความแข็งได้เมื่อท าให้

เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว หรือท่ีเรียกว่าการชุบแข็ง 
การผลิตเหล็กกล้าจะใช้กระบวนการออกซิเดชันเพื่อลดจ านวนคาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส 

ฟอสฟอรัส และก ามะถัน จากส่วนผสมของน้ าเหล็กดิบ และเศษเหล็กกล้า เหล็กกล้าจะไม่มีกากโลหะ
อยู่ในเนื้อเหล็ก เหล็กกล้าอาจจะถูกผลิตเป็นช้ินงานโดยการหล่อ รีด หรือตีข้ึนรูป คาร์บอนเป็นธาตุท่ี
ส าคัญเพราะว่าคาร์บอนสามารถเพิ่มความแข็ง และความแข็งแรงของเหล็กกล้า เหล็กกล้าจะถูกหล่อ
เป็นแท่งส าหรับใช้ท าท่อ แท่งเหล็ก โลหะแผ่นหรือเหล็กกล้าโครงสร้างรูปร่างต่างๆ 

ก่อนปี พ .ศ. 2513 เหล็กกล้าจะถูกผลิตโดยเตาโอเพ่น -ฮาร์ท แต่ปัจจุบันจะผลิตโดย
กระบวนการพ่นออกซิเจน เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนต่ ากว่ากรรมวิธีอื่นๆ เหล็กกล้าบางชนิดก็จะถูก
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ผลิตด้วยกระบวนการเบสเซเมอร์ และเหล็กกล้าท่ีถูกผลิตโดยเตาไฟฟ้าจะเป็นเหล็กกล้าผสมสูง 
เหล็กกล้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม 

2.2.2.1 เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) 
 เหล็กกล้าคาร์บอน เป็นเหล็กกล้าท่ีมีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ และจะมีธาตุอื่นๆ ปนอยู่

บ้างแต่น้อยเหล็กกล้าคาร์บอนยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ 
 1) เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าเป็นเหล็กกล้าท่ีมีคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกิน 0.30% 

เป็นเหล็กกล้าท่ีอ่อนไม่สามารถท าการชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงต่ า สามารถท่ีจะรีด หรือตีขึ้นรูป     
ได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าบางครั้งก็เรียกว่า เหล็กกล้าละมุน (mild steel) เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอน
ท่ีมีในเหล็กกล้า และการใช้งานมีดังนี้ 
 มีคาร์บอน 0.02 ถึง 0.10% ใช้ท าตะปูวัสดุงานเช่ือมรีเวต 
 มีคาร์บอน 0.10 ถึง 0.20% ใช้ท าวัสดุตัดง่ายเหล็กกล้าโครงสร้างโบลต์งานหนัก 
 มีคาร์บอน0.20 ถึง 0.30% ใช้ท าลูกเบี้ยวเพราลูกเบี้ยวเฟืองเหล็กกล้าโครงสร้างเพลา       
ข้อเหวี่ยง 
   2) เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเป็นเหล็กกล้าท่ีมีคาร์บอนผสมอยู่ต้ังแต่ 
0.30 ถึง 0.70% เป็นเหล็กกล้าท่ีมีความแข็งเพิ่มขึ้น สามารถท าการชุบแข็งได้ เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอน
ท่ีมีในเหล็กกล้า และการใช้งานมีดังนี้ 
 มีคาร์บอน 0.30 ถึง 0.40% ใช้ท าโบลต์ สกรู นอต เพลา เหล็กกล้าแมงกานีสตัดง่าย ช้ินส่วน
เครื่องจักร 
 มีคาร์บอน 0.40 ถึง 0.50% ใช้ท าช้ินส่วนงานท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ เพลา โบล์ เพลา
ลูกเบ้ียว สตัด เฟือง 
 มีคาร์บอน 0.50 ถึง 0.60% ใช้ท าเฟืองชุบแข็งในนี้มัน 
 มีคาร์บอน 0.60 ถึง 0.70% ใช้ท าแหวนล็อคไขควง เหล็กกล้าเครื่องมือ คาร์บอนปานกลาง 
   3) เหล็กกล้าคาร์บอนสูงเป็นเหล็กกล้าท่ีมีคาร์บอนผสมอยู่ต้ังแต่ 0.70 ถึง 
1.40% เป็นเหล็กกล้าท่ีมีความแข็ง มีความแข็งแกร่ง สามารถท าการอบชุบเปล่ียนแปลงสมบัติต่างๆ 
ได้กว้างขวาง ใช้ผลิตช้ินส่วนเครื่องมือเครื่องจักรกล และเครื่องใช้ท่ีต้องการความคงทนต่อการสึกหรอ 
และทนความร้อนได้ดี เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่มีในเหล็กกล้า และการใช้งานมีดังนี้ 
 มีคาร์บอน 0.70 ถึง 0.80% ใช้ท าประแจ เล่ือยมือ ค้อน 
 มีคาร์บอน0.80 ถึง 0.90% ใช้ท าเหล็กกล้าการเกษตรมีดเหล็กกล้า สปิง สกัดใบมีดตัดเฉียง 
ดอกสว่านเจาะหิน สายกีตาร์ 
   มีคาร์บอน 0.90 ถึง 1.00% ใช้ท าสปิง มีดตัวตัดเกรียวนอก 
 มีคาร์บอน 1.00 ถึง 1.10% ใช้ท าลูกปืน ดอกสว่าน มีดตัด ตัวตัดเกรียวใน 
 มีคาร์บอน 1.10 ถึง 1.20% ใช้ท ามีดตัด 
 มีคาร์บอน 1.20 ถึง 1.30% ใช้ท าตะไบมีตับมีคาร์บอน1.30ถึง 1.40% ใช้ท าไบเล่ือย 
เครื่องมือ 
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  2.2.2.2 เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel) 
  เหล็กกล้าผสมเป็นเหล็กกล้าท่ีนอกจากจะผสมธาตุคาร์บอนแล้ว ยังผสมธาตุอื่นๆ 
เข้าไปด้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าให้สูงขึ้น เช่น ปรับปรุงสมบัติในการต้านทานการกัดก่อน 
ปรับปรุงสมบัติในการเป็นตัวน าไฟฟ้า และเป็นแม่เหล็กได้ดี หรือปรับปรุงสมบัติในการชุบแข็ง หรือ 
อบอ่อนได้ดี ธาตุท่ีผสมเข้าไปในเหล็กกล้าจะผสมมากกว่าสองธาตุขึ้นไป เพื่อให้ธาตุท่ีผสมร่วมกัน   ท า
ให้เหล็กกล้ามีคุณภาพ และได้สมบัติตามท่ีต้องการ เหล็กกล้าผสมสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิดคือ 
  1) เหล็กกล้าผสมต่ า เป็นเหล็กกล้าท่ีผสมธาตุต่างๆ เข้าไปไม่ถึง 10% 
  2) เหล็กกล้าผสมสูง เป็นเหล็กกล้าท่ีผสมธาตุต่างๆ เข้าไปมากกว่า 10% ส่วนใหญ่
จะมีการใช้งานเหล็กกล้าผสมเพียง 15% ของเหล็กกล้าท้ังหมด  เหล็กกล้าผสมมีคุณลักษณะ       
หลายประการคือ 
  เพิ่มความเหนียวขณะท่ีความเค้นแรงดึงต่ า 
  สามารถชุบแข็งด้วยการจุ่มลงในน้ ามัน น้ า หรืออากาศ โดยเหล็กกล้าผสมไม่แตก 
หรือโก่งงอ 
  สามารถรักษาสมบัติทางฟิสิกส์ให้คงท่ีแม้ว่าจะมีอุณหภูมิสูง 
  ทนต่อการกัดกร่อน และการสึกหรอ ซึ่งขึ้นอยู่กับโลหะท่ีผสม 
  มีสมบัติทางโลหะวิทยาตามท่ีต้องการ เช่น มีเม็ดเกรนละเอียด 
 
 ผลทางเคมีของธาตุชนิดต่างๆ ในเหล็กกล้า 
 ธาตุแต่ละชนิดท่ีผสมลงในเหล็กกล้าจะเสริมคุณสมบัติของเหล็กกล้าท่ีแตกต่างกัน แต่ก็จะท า
ให้เหล็กกล้ามีคุณภาพท่ีดีขึ้น เมื่อผสมธาตุต่างๆ ในเหล็กกล้าน้อยกว่า 5% จะเพิ่มความแข็งแรง หรือ
ความแข็ง เมื่อผสมธาตุต่างๆ ในเหล็กกล้ามากถึง 20% จะเกิดสมบัติพิเศษ เช่น เหล็กกล้าจะต้านทาน
การกัดก่อน หรือจะมีความเสถียรท่ีอุณหภูมิสูง 
 แมงกานีส เมื่อผสมในเหล็กกล้าคาร์บอนประมาณ 0.25 ถึง 0.40% แล้วรวมตัวกับก ามะถัน
เหล็กจะไม่เปราะ และจะเพิ่มความแข็งแรงของเหล็กกล้า เหล็กกล้าแมงกานีสท่ีมีแมงกานีส 1 ถึง 
1.5% และคาร์บอน 0.9 ถึง 1% จะมีความแข็ง และไม่เปล่ียนแปลงรูปร่าง จึงเหมาะส าหรับงาน    ท า
แม่พิมพ์ บางครั้งจะเติมโครเมียม และวาเนเดียม 0.5% ด้วย เมื่อมีการผสมแมงกานีสในเปอร์เซ็นต์ท่ี
มาก 10 ถึง 14% จะท าให้เหล็กกล้านั้นมีความแข็งสูง และต้านทานการสึกหรอดี 
 ปกติก ามะถันจะไม่มีเหล็กกล้า เพราะว่าก ามะถันจะท าให้เหล็กซัลไฟด์ ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เกิดความเปราะ และมีแนวโน้มจะแตกร้าวระหว่างการท างานท่ีร้อน เมื่อมีแมงกานีสจ านวนมาก และ
อยู่ในรูปท่ีเหมาะสม เหล็กกล้าจะเหมาะสมส าหรับใช้ผลิตช้ินส่วนเครื่องจักร 
 นิกเกิล เป็นโลหะท่ีมีราคาแพง และเป็นโลหะพื้นฐานท่ีใช้ท าโลหะผสมท าให้เหล็กกล้ามี   
ความเหนียวขณะท่ีมีอุณหภูมิต่ า นิกเกิลจะเกิดผลอย่างมากในการเพิ่มความแข็ง และมีความแข็งแรง
ปานกลาง นิกเกิลจะถูกใช้ประมาณ 2 ถึง 5% รวมกับธาตุผสมอื่นๆ เพื่อท าให้เหล็กกล้ามีความเหนียว
เมื่อผสมนิกเกิล 12 ถึง 20% ในเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า จะท าให้เหล็กกล้ามีความคงทนต่อการกัดกร่อน
ได้ดี 
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 เหล็กกล้าท่ีมีนิกเกิล 36% จะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของความร้อนต่ าเกือบเท่ากับศูนย์
เรียกว่า เหล็กอินวาร์ (invar) ใช้ท าเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ 
 โครเมียม เป็นโลหะหลักท่ีใช้เพิ่มความแข็งของเหล็กกล้า และการเพิ่มความแข็งแรงจะเป็น
จุดประสงค์รอง เมื่อผสมนิกเกิล และโครเมียมในเหล็กกล้าผสมต่ า อัตราส่วนโครเมียม 1 ส่วน กับ
นิกเกิล 2 ส่วน โครเมียมจะมีผลอย่างมากในการเพิ่มความแข็ง 
 โมลิบดีนัม ปกติใช้ในเหล็กกล้าผสม ท าให้เหล็กกล้ามีความแข็งแรง และทนต่ออุณหภูมิสูงๆ 
ได้ดี เมื่ออยู่ในรูปของคาร์ไบด์ จะท าให้เม็ดเกรนละเอียด เหล็กกล้าโมลิบดีนัมจะไม่มีผลท าให้เม็ดเกรน
โตขึ้นเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าโมลิบดีนัมจะต้านทานการอ่อนตัว และความแข็งแรง ขณะท่ี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น และต้านทานการยืดตัว ปกติโมลิบดีนัมจะใช้งานร่วมกับโครเมียมประมาณ 0.3% 
โมลิบดีนัมถูกใช้ในปริมาณมากในงานเหล็กกล้าเครื่องมือ เพราะมีผลลัพธ์เหมือนๆ กับทังสเตน 
โมลิบดีนัมปกติถูกใช้ในงานแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปท่ีต้องทนต่อแรงกระแทก และทนทานต่อรอยครูดเมื่อ     
มีอุณหภูมิสูงขึ้น 
 วาเนเด่ียม เป็นธาตุผสมท่ีอยู่ในรูปของคารไ์บด์แม้ว่าจะมีอุณหภูมิสูง วาเนเดียมเป็นธาตุหลัก
ท่ีท าให้เหล็กกล้ามีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น มีจุดล้าตัว และมีความแข็งแรงต่อแรงกระแทก
เพิ่มขึ้น เมื่อใช้วาเนเดียมน้อยกว่า 0.25% จะใช้ร่วมกับโครเมียม 0.5 ถึง 1.5% 
 โบรอน ใช้เป็นโลหะเพื่อเพิ่มความแข็งมากๆ ให้เหล็กกล้า แต่ไม่เป็นท่ีนิยมใช้กันมากนัก
เพราะเป็นโลหะท่ีมีราคาแพง เมื่อผสมลงไปในช้ินงานมากเกินไปก็จะท าให้เหล็กกล้าเปราะ 
 ทังสเตน จะเกิดผลท่ีดีกว่าโมลิบดีนัม ในการผลิตช้ินงานท่ีต้องการความแข็งท่ีอุณหภูมิสูง
มากๆ ทังสเตนเป็นธาตุหลักในเหล็กกล้าเครื่องมือ ซึ่งมันยังจะคงความแข็งขณะเมื่อท างานท่ีอุณหภูมิ
สูง เช่นเหล็กกล้าท าแม่พิมพ์ มีดกลึงโลหะ 
 ซิลิคอน เป็นธาตุผสมท่ีส าคัญท่ีท าให้เหล็กกล้าโครงสร้างมีความแข็งแรงของจุดล้าตัว      เพิ่ม
สูงขึ้นเมื่อผสม 0.2 ถึง 0.7% เหล็กกล้าสปิงจะประกอบด้วยซิลิคอน 2 ถึง 8% และคาร์บอน 0.6% 
ซิลิคอนถูกใช้เป็นธาตุหลักในเหล็กกล้าท่ีใช้ท าวงจรแม่เหล็กในอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
ตารางท่ี 2.1 ธาตุชนิดต่างๆ ในเหล็กกล้า และจ านวนเปอร์เซนต์ของธาตุในเหล็กกล้าท่ีมีผลท าให้
เหล็กกล้ามีสมบัติต่างๆ 

ธาตุ เปอร์เซนต์ของธาตุ ผลลัพธ ์
แมงกานีส - 0.25 ถึง 0.40 

- มากกว่า 1 
- รวมกับก ามะถันป้องกันความเปราะ เพิ่มความแข็ง 
- อุณหภูมิเปล่ียนแปลง สมบัติของโลหะต่ า ท าให้การ 
  เปล่ียนแปลงของโลหะช้า 

ก ามะถัน - 0.08 ถึง 0.15 - ง่ายต่อการกลึง กัด และไส 
นิกเกิล - 2 ถึง 5 

- 12 ถึง 20 
- ท าให้เหนียว 
- ต้านทานการกัดกร่อน 

โครเมียม - 0.5 ถึง 2 
- 4 ถึง 18 

- เพิ่มความแข็ง 
- ต้านทานการกัดกร่อน 

โมลิบดีนัม - 0.2 ถึง 5 - คาร์ไบด์มีค่าเสถียร ยับย้ังการเพิ่มขนาดของเกรน 



28 
 

วาเนเดียม - 0.15 - คาร์ไบด์มีค่าเสถียร เพิ่มความแข็ง ขณะเดียวกันก็
สามารถ 
  ตัด หรือรีดได้ ท าให้เม็ดเกรนละเอียด 

โบรอน - 0.0001 ถึง 0.0003 - ท าให้เพิ่มค่าความแข็งได้มาก 
ทังสเตน - - มีความแข็งท่ีอุณหภูมิสูง 
ซิลิคอน - 0.2 ถึง 0.7 

- 2 
- สูงกว่า 2 

- เพิ่มความแข็งแรง 
- เหล็กกล้าสปริง 
- สมบัติทางแม่เหล็กดีข้ึน 

ทองแดง - 0.1 ถึง 0.4 - ต้านทานการกัดกร่อน 
ไทเทเนียม - - ลดความแข็งในเหล็กกล้าโครเมียม 

ท่ีมา : ( บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553 : 71) 
 
 2.2.3 เหล็กหล่อ (Cast Iron) 
 เหล็กหล่อเป็นเหล็กท่ีมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และมีราคาถูก เหล็กหล่อเป็นเหล็กท่ีมี
คาร์บอนผสมอยู่ตั้งแต่ 2 ถึง 6.67% แต่ในงานอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหล่อจะมีคาร์บอน          อยู่
ระหว่าง 2 ถึง 4% ซึ่งถ้าเหล็กหล่อมีปริมาณคาร์บอนมากกว่านี้ จะท าให้เหล็กหล่อมีความแข็งสูงจน
เปราะ คือจะแตกหักง่ายเมื่อถูกแรงกระแทก 
 เหล็กหล่อจะมีความเหนียวน้อยเมื่อเทียบกับเหล็กกล้า เหล็กหล่อไม่สามารถขึ้นรูปช้ินงานได้
โดยการรีด หรือดึง ในการผลิตช้ินงานเหล็กหล่อจึงสามารถท าได้โดยการหลอมเหล็กหล่อให้ละลาย 
แล้วเทลงในแบบหล่อท่ีท าด้วยทรายหรือวัสดุท่ีทนความร้อนสูง เหล็กหล่อเมื่อเป็นชิ้นงานแล้วสามารถ
ท่ีจะน ามาท าการกลึง กัด เจาะ และไส ให้มีรูปร่าง และขนาดตามท่ีได้ออกแบบไว้ได้ 
 เหล็กหล่อสามารถแบ่งออกเป็นชนิด หรือกลุ่มใหญ่ๆ ได้หลายกลุ่ม โดยแบ่งออกตามลักษณะ
การรวมตัวกันของคาร์บอน และโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ได้แก่ 
  2.2.3.1 เหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast Iron) 
  เหล็กหล่อสีเทาเป็นเหล็กหล่อท่ีมีราคาถูกท่ีสุดในบรรดาเหล็กหล่อท้ังหมด เหล็กหล่อ
สีเทาจะถูกผลิตจากเหล็กดิบ หรือพิกไอรอน (pig iron) โดยตรง โดยน าเหล็กดิบมาหลอมในเตาคิวโพ
ล่า หรือเตาไฟฟ้า และจะมีการผสมธาตุบางชนิดเข้าไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเหล็กหล่อ   สีเทาให้ดี
ขึน้ 
  เหล็กหล่อสีเทาเมื่อหักดูเนื้อเหล็กตรงรอยหัก จะมีสีเป็นสีเทา จึงเรียกว่าเหล็กหล่อ 
สีเทา ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในช่วงการเปล่ียนแปลงสภาวะจากของเหลวเป็นของแข็ง จะเป็นไป
แบบช้าๆ ตามธรรมชาติ ท าให้คาร์บอนแยกตัวออกมารวมกันอยู่ ในรูปของแกรไฟต์ และ           
กระจัดกระจายอยู่ ท่ัวๆ ไปในเนื้อเหล็ก เหล็กหล่อสีเทามีสมบั ติ ท่ี เหมาะสมกับการใช้งาน                 
ในอุตสาหกรรม คือ 
  มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวต่ า และมีความสามารถในการไหลได้ดี จึงสามารถท่ีจะ
ไหลไปตามแบบท่ีมีความสลับซับซ้อนได้ดี 
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  มีอัตราการขยายตัวต่ า จึงนิยมใช้ท าส่วนประกอบของเครื่องจักรท่ีต้องการขนาด 
และรูปร่างคงท่ี 
  มีความแข็งไม่มากนัก จึงสามารถกลึง กัด เจาะ และไส เพื่อการตบแต่งให้ได้ขนาด
ตามต้องการได้ง่าย 
  รับแรงส่ันสะเทือน และแรงอัดได้ดี จึงใช้ท าแท่นเครื่องจักร เครื่องมือกลชนิดต่างๆ 
   
  2.2.3.2 เหล็กหล่อสีขาว (White Cast Iron) 
  เหล็กหล่อสีขาวเป็นเหล็กหล่อท่ีมีคาร์บอนผสมอยู่ในรูปของเหล็กคาร์ไบด์ หรือ       
ซีเมนไทต์ ท าให้เหล็กหล่อมีสมบัติแข็ง และเปราะ แตกหักได้ง่าย เมื่อหักดูรอยแตกจะเป็นสีขาว       
ท่ีเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะการเปล่ียนแปลงสภาวะของเหล็กหล่อจากสภาพหลอมเหลวเป็นสภาวะ
ของแข็งจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  เหล็กหล่อสีขาวส่วนมากใช้ท าช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีคงทนต่อการเสียดสี จานเจียระไน
เพชรพลอย อุปกรณ์การผลิตซีเมนต์ อิฐ 
 
  2.2.3.3 เหล็กหล่ออบเหนียว (Malleable Cast Iron) 
  เหล็กหล่ออบเหนียวเป็นเหล็กท่ีมีความเหนียวและทนต่อแรกกระแทกได้ดี และมี
สมบัติคล้ายคลึงกับเหล็กกล้า มีความยืดหยุ่น เหล็กหล่ออบเหนียวจะมีความเค้นแรงดึงสูงกว่า
เหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อสีขาว แต่ต่ ากว่าเหล็กหล่อแกรไฟต์ก้อนกลมเล็กน้อย 
  เหล็กหล่ออบเหนียวเมื่อท าการอบชุบด้วยความร้อน จะเปล่ียนแปลงในด้าน      
ความเหนียว และความแข็งแรงได้ดีอีกด้วย จึงมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากกว่าเหล็กหล่อสีเทา 
สามารถผลิตได้ง่ายโดยการใช้เตาหลอมชนิดเดียวกันกับเหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่ออบเหนียว        
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
  1) เหล็กหล่ออบเหนียวด า โดยการน าเอาเหล็กหล่อสีขาวมาอบด้วยความร้อน
ภายในเตาท่ีบรรจุก๊าซเฉื่อยไว้ หรืออาจจะใช้ทรายปิดคลุมเหล็กหล่อสีขาวไว้ในขณะท าการอบ เพื่อ
ป้องกันการเกิดออกซิเดชันท่ีผิวของเหล็กหล่อ อุณหภูมิท่ีใช้จะอยู่ในช่วง 900 ถึง 1,000 องศา
เซลเซียส และใช้เวลานานประมาณ 30 ถึง 50 ช่ัวโมง ในการอบท่ีช่วงอุณหภูมินี้จะเป็นช่วงท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงภายในของเหล็กหล่อ 
  หลังจากการอบในช่วงอุณหภูมินี้ผ่านไปแล้ว เหล็กหล่อจะถูกปล่อยให้เย็นตัวลง 
อย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิประมาณ 720 องศาเซลเซียส แล้วคงท่ีท่ีอุณหภูมินี้อีกประมาณ 30 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง เหล็กหล่อจะเกิดแกรไฟต์เป็นกลุ่มๆ           กระจัด
กระจายอยู่ท่ัวๆ ไป 
  2) เหล็กหล่ออบเหนียวสีขาว เป็นเหล็กหล่อท่ีท าจากเหล็กหล่ออบสีขาวเช่นเดียวกับ
เหล็กหล่ออบสีด า แต่กรรมวิธีการอบด้วยความร้อนจะกระท าการลดปริมาณของคาร์บอนในเนื้อเหล็ก
ไปพร้อมๆ กัน ในการอบความร้อนจะใช้ผงเหล็กออกไซด์ หรือแร่เหล็กปกปิดคลุมช้ินงานเหล็กหล่อ  
สีขาว และใช้ความร้อนท่ีอุณหภูมิประมาณ 850 ถึง 950 องศาเซลเซียส แกรไฟต์จะจับกันเป็นกลุ่ม 
ซึ่งท าให้บริเวณท่ีผิวของเหล็กหล่อมีปริมาณคาร์บอนลดลง โยคาร์บอนท่ีผิวจะไปรวมกับออกซิเจน     
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ท่ีอยู่ในเหล็กออกไซด์ กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลท่ีได้ท าให้ได้เหล็กอบเหนียวสีขาวท่ีมี
คาร์บอนต่ า มีความเหนียวมากทนแรงกระแทกได้ดี 
  เหล็กหล่ออบเหนียวทุกชนิดมีการใช้งานในกลุ่มพวกอุปกรณ์เครื่องจักรกลชนิดต่างๆ 
ท่ีมีรูปร่างสลับซับซ้อน ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เหล็กหล่ออบเหนียวจะท าได้ในงานหล่อท่ีหนา 
ไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร 
  3) เหล็กหล่ออบเหนียวเพียร์ลิติก (pearlitic malleable cast iron) เหล็กหล่อ 
ชนิดนี้จะมีความเค้นแรงดึง และความแข็งแรงมากกว่าเหล็กหล่ออบเหนียวสีด า และเหล็กหล่อ      
อบเหนียวสีขาว ส่วนทางด้านความเหนียวจะมีค่าน้อยกว่า 
  กรรมวิธีในการผลิตเหล็กหล่ออบเหนียวเพียร์ลิติก จะกระท าเหมือนกันกับเหล็กหล่อ
อบเหนียวสีด า แต่ในตอนท่ีลดอุณหภูมิจาก 950 องศาเซลเซียส ลงมาช้าๆ และจะค่อยๆ ลดลงมา
จนถึงอุณหภูมิห้องโดยไม่หยุดท่ีอุณหภูมิ 710 องศาเซลเซียส เหล็กหล่ออบเหนียวเพียร์ลิติกสามารถท่ี 
จะเปล่ียนแปลงสมบัติได้ด้วยความร้อน สามารถท าการชุบผิวแข็งได้ สามารถตัด กลึง เจาะ และไสได้ 
   
  2.2.3.4 เหล็กหล่อแกรไฟต์ก้อนกลม (Spherodal Cast Iron) 
  ท่ีเรียกว่าเหล็กหล่อแกรไฟต์ก้อนกลม ก็เพราะสมบัติ และคุณลักษณะของแกรไฟต์ 
ท่ีตกผลึกอยู่ในเนื้อของเหล็กหล่อจะมีลักษณะเป็นก้อนกลม ท าให้เหล็กหล่อชนิดนี้มีสมบัติท่ีเหนียว 
รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเหล็กหล่อสีเทาเป็นอย่างมาก 
  การเกิดแกรไฟต์ก้อนกลมเกิดจากการท่ีได้ผสมโลหะซีเรียม หรือโลหะแมกนีเซียม 
ลงไปในเหล็กหล่อ ท าให้ธาตุคาร์บอนท่ีอยู่ในเหล็กหล่อแตกตัวออกมารวมกลุ่มกันในรูปลักษณ์ของ
แกรไฟต์ก้อนกลม ปัจจุบันโลหะซีเรียมจะมีการใช้งานในรูปของโลหะผสม เช่น แลนทานัม อิตเทเรียม 
ท่ีเรียกว่า มิสซ์เมทัล ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากโลหะซีเรียม เป็นโลหะท่ีมีราคาแพง และหายาก 
  โลหะแมกนีเซียมท่ีผสมลงไปในเหล็กหล่อจะไม่ใช้โลหะแมกนีเซียมบริสุทธิ์ เนื่องจาก
มีจุดเดือดกลายเป็นไอท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีต่ ากว่าอุณหภูมิหลอมละลาย
ของเหล็กหล่อ ขณะผสมจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง และเกิดแสงสว่างท่ีเป็นอันตรายต่อสายตา 
โลหะผสมแมกนีเซียมมีหลายชนิด เช่น โลหะผสมแมกนีเซียมนิกเกิล, โลหะผสมแมกนีเซียม ซิลิคอน 
และเหล็ก, โลหะผสมแมกนีเซียม แคลเซียม และซิลิคอน เป็นต้น 
  โลหะซีเรียมบริสุทธิ์มีจุดหลอมเหลว 814 องศาเซลเซียส (โลหะแมกนีเซียม 650 
องศาเซลเซียส) มีอุณหภูมิการกลายเป็นไอท่ี 3,600 องศาเซลเซียส มีความถ่วงจ าเพาะ 6.8 ดังนั้น 
การผสมโลหะซีเรียมในเหล็กหล่อท่ีก าลังหลอมละลาย จึงสามารถกระท าได้ง่ายกว่าโลหะแมกนีเซียม 
 
  2.2.3.5 เหล็กหล่อทนการเสียดสี (Abrasion Resistance Cast Iron) 
  เหล็กหล่อทนการเสียดสีเป็นเหล็กหล่อท่ีผสมโลหะโครเมียม นิกเกิล และโมลิบดีนัม 
จึงท าให้เหล็กหล่อมีความแข็งสูง รอยแตกจะเป็นสีขาวคล้ายกับเหล็กหล่อสีขาว เหล็กหล่อทนการ
เสียดสีจะใช้กับงานท่ีมีการเสียดสีสูง เช่น การบดของแข็งต่างๆ ในอุตสาหกรรมปู นซีเมนต์ 
อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมการท าสี และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น เหล็กหล่อทนการ
เสียดสีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 
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  1) เหล็กหล่อนิ-ฮาร์ด (ni-hard) เป็นเหล็กหล่อสีขาวชนิดหนึ่งท่ีผสมโลหะโครเมียม 
นิกเกิล และโมลิบนัม จึงมีสมบัติต้านทานการสึกหรอสูง 
  2) เหล็กหล่อโครเมียมสูง เป็นเหล็กหล่อสีขาวที่ผสมโครเมียมสูง มีอยู่หลายเกรด แต่
ท่ีนิยมได้แก่ เหล็กหล่อโครเมียมท่ีมีคาร์บอน 2.8% และมีโครเมียมผสม 28% นิยมใช้ในงาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยท าเป็นลูกบด เพราะโครเมียมคาร์ไบด์มีสมบัติทน 
การเสียดสีสูง จึงท าให้มีอายุการใช้งานนาน 
   
  2.2.3.6 เหล็กหล่อทนการกัดกร่อน (Corrosion Resistance Cast Iron) 
  เหล็กหล่อทนการกัดกร่อน เป็นเหล็กหล่อท่ีนิยมใช้งานเกี่ยวกับน้ าทะเล บ่อน้ ามัน 
อุตสาหกรรมการผลิตน้ ากรด ท้ังอินทรีย์ และอนินทรีย์ งานปั๊ม งานท่อ และข้อต่อท่อต่างๆ ท่ีมีรูปร่าง
สลับซับซ้อน เหล็กหล่อทนทานการกัดกร่อนแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
  1) เหล็กหล่อทนการกัดกร่อนผสมนิกเกิลสูง จะผสมนิกเกิล 13.5% ถึง 36% และมี
ธาตุคาร์บอน 2 ถึง 3.5% มรช่ือทางการค้าว่า Ni-Resist ในบางกรณีถ้าต้องการสมบัติทนการกัดกร่อน
ของกรดบางชนิด จะผสมโครเมียม 1.8 ถึง 6% และทองแดง 5.5 ถึง 7.5% เหล็กหล่อ Ni-Resist มีท้ัง
ชนิดสีเทา และแกรไฟต์ก้อนกลม 
  2) เหล็กหล่อทนการกัดกร่อนผสมซิลิคอนสูง จะผสมซิลิคอน 14 ถึง 15% เพื่อให้มี
สมบัติต้านทานการกัดกร่อนของกรดชนิดต่างๆ เช่น กรดก ามะถัน กรดไนตริก และกรดฟอสฟอลิก 
ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อขึ้นอยู่กับอะตอมของซิลิคอนท่ีผสมอยู่ใน
เหล็กหล่อ เมื่อซิลิคอนถูกสัมผัสกับสารละลาย มันจะเกิดเป็นสารประกอบระหว่างซิลิคอนกับ
ออกซิเจน เกิดเป็นฟิล์มจับติดกับผิวของเหล็กหล่อ ซึ่งในตอนแรกนั้นการกัดกร่อนจะเกิดขึ้นในอัตรา 
ท่ีสูง แล้วค่อยๆ ลดลงทีละน้อย 
  
 2.2.4 อิทธิพลทางเคมีของธาตุชนิดต่างๆ ในเหล็กหล่อ 
  2.2.4.1 คาร์บอน เหล็กหล่อทุกชนิดจะมีคาร์บอนประกอบอยู่เกิน 2.0% เหล็กหล่อ
สีเทาจะมีคาร์บอนอยู่ 3 ถึง 4% จ านวนของคาร์บอนท่ีมีอยู่ในเหล็กหล่อขึ้นอยู่กับเหล็กดิบ เศษเหล็ก
ท่ีใช้ และการดูดกลืนคาร์บอนจากถ่านโค้กระหว่างกรรมวิธีการหลอมละลาย สมบัติสุดท้าย          
ของเหล็กหล่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนของคาร์บอนเพียงธาตุเดียว แต่จะขึ้นอยู่กับรูปแบบซึ่งมันจะ
เกิดขึ้น รูปแบบของแกรไฟต์ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคาร์บอนจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ขณะเย็นตัว และ
บนธาตุประกอบด้วยซิลิคอน ธาตุซิลิคอนท่ีมีอยู่มากจะท าให้เกิดรูปแบบแกรไฟต์ท่ีดี คาร์บอน        
ในสภาพนี้จะลดการหดตัว และให้ความสามารถทางงานกลได้ดี ความแข็ง และความแข็งแรง       
ของเหล็กหล่อเพิ่มขึ้น สมบัติของเหล็กหล่ออาจเปล่ียนแปลงได้โดยกรรมวิธีเปล่ียนแปลงคุณภาพโลหะ
ด้วยความร้อน 
  2.2.4.2 ซิลิคอน เมื่อมีอยู่ในเหล็กหล่อถึง 3.25% จะท าให้เหล็กหล่ออ่อน ซิลิคอน
จะรวมตัวกับคาร์บอน และเปล่ียนคาร์บอนให้อยู่ในรูปของแกรไฟต์ หลังจากท่ีมันเกิดความสมดุล
เรียบร้อยแล้ว ซิลิคอนท่ีมีมากกว่า 3.25% จะท าปฏิกิริยากลายเป็นตัวท่ีท าให้เหล็กหล่อแข็งตัว       
ในกระบวนการหลอมละลาย ซิลิคอนจะสูญเสียออกไปเฉล่ีย 10% ของซิลิคอนท้ังหมด ในเตาคิวโพล่า 
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เมื่อมีการใช้ซิลิคอน 13 ถึง 17% ในเหล็กหล่อ จะท าให้เหล็กหล่อสามารถทนต่อกรด และต้านทาน
การกัดกร่อน เหล็กหล่อสีเทาท่ีมีซิลิคอนต่ าจะสนองตอบได้ดีต่อการปรับปรุงคุณภาพโลหะด้วย   
ความร้อน 
  2.2.4.3 แมงกานีส แมงกานีสจ านวนเล็กน้อยในเหล็กหล่อจะไม่มีผลใดๆ แต่ถ้า
จ านวนเกิน 0.5% มันจะรวมตัวกับก ามะถันเปล่ียนรูปเป็นแมงกานีสซัลไฟด์ ส่วนผสมนี้จะมี        
ความถ่วงจ าเพาะต่ า และจะแยกตัวออกจากโลหะรวมตัวกับกากโลหะ มันจะท าปฏิกิริยาเป็นตัวดึงเอา
ออกซิเจนออกจากโลหะ ท าให้โลหะบริสุทธิ์ และเพิ่มความสามารถในการไหล เพิ่มความแข็งแรง และ
ความแข็งของเหล็กหล่อ ปกติแมงกานีสจะสูญเสียออกไปประมาณ 10 ถึง 20% ในกระบวนการ 
หลอมละลาย  
  2.2.4.4 ก ามะถัน ก ามะถันท่ีมีอยู่ในเหล็กหล่อ มันจะท าให้เกิดการรวมตัวของ
คาร์บอนกับท าให้เพิ่มความแข็ง ท าให้เหล็กหล่อมีความสามารถในการไหลต่ า เหล็กหล่อจะได้รับ
ก ามะถันจากแร่เหล็ก และจากถ่านโค้กระหว่างกระบวนการหลอมละลาย และทุกๆ ครั้งท่ีเหล็กหล่อ
เกิดการหลอมละลายก ามะถันควรจะมีอยู่ไม่เกิน 0.25% 
  2.2.4.5 ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสจะเพิ่มความสามารถในการไหลของน้ าเหล็ก และ
อุณหภูมิในการหลอมละลายต่ า ด้วยเหตุผลนี้ฟอสฟอรัสท่ีมีอยู่ในเหล็กหล่อ 1% จะถูกใช้ในการหล่อ
ช้ินงานขนาดเล็ก และช้ินงานบางๆ ช้ินงานเล็กขนาดให้จะมีฟอสฟอรัสต่ า ซึ่งการเพิ่มความสามารถ
ของการไหลของเหล็กหล่อเป็นส่ิงท่ีไม่ควรมีความต้องการ จะมีการเพิ่มฟอสฟอรัสอย่างช้าๆ ระหว่าง
กระบวนการหลอมละลาย 0.02% (บุญธรรม ภัทราจรรุกุล, 2553) 
 
 2.2.5 โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal) 
 โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก คือวัสดุท่ีมีความคล้ายคลึงกับเหล็ก แต่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งวัสดุนี้จะมีท้ังชนิดเบา
และชนิดหนัก โดยโลหะชนิดหนักได้แก่ ทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ สังกะสี ดีบุก และโลหะผสม 
เป็นต้น ส่วนโลหะชนิดเบา ได้แก่ อลูมิเนียม หรือโลหะผสมแมกนีเซียม โดยหลักท่ีใช้ในการแบ่งโลหะ
ว่าหนักหรือเบา จะอาศัยความหนาแน่นของโลหะนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งโลหะท่ีมีความหนาแน่นมากกว่า 
4 กก. / ดม.3 จะจัดให้เป็นโลหะหนัก ส่วนโลหะท่ีความหนาแน่นน้อยกว่า 4 กก. / ดม.3 จะจัดอยู่ใน
พวกโลหะเบา (กฤษณ์ อินทรนนท์, 2558) 
 โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก ได้มีความส าคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะว่าโลหะ
เหล่านี้มีสมบัติเฉพาะตัวกว้างขวาง ท้ังในรูปโลหะบริสุทธิ์ หรือการเป็นโลหะผสม ถึงจะไม่ได้มีการผลิต
ทีละมากๆ และมีราคาแพงกว่าเหล็ก แต่มีสมบัติท่ีส าคัญท่ีโลหะเหล็กไม่มี เช่น 
 ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี 
 สามารถผลิตได้ง่าย 
 มีการน าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี 
 มีน้ าหนักเบา 
 เหล็กผสมบางชนิดสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี แต่โลหะท่ีไม่ใช่เหล็กหลายชนิด ก็มี
ความสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีโดยท่ีไม่ต้องมีการเติมธาตุพิเศษเข้าไป โลหะท่ีไม่ใช่เหล็กจะมี
ความแข็งแรงน้อยกว่าเหล็ก ค่าความยืดหยุ่นต่ า จึงเป็นข้อเสียของโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กในการใช้งาน 
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 อย่างไรก็ตาม โลหะเหล่านี้จะผลิตได้น้อยกว่าเหล็ก จึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในกรรมวิธี
การผลิต พวกมันจึงถูกใช้งานแทนเหล็ก แม้จะมีราคาแพงก็ตาม ส่วนใหญ่จะมีจุดหลอมละลายต่ า 
หล่อง่าย และมีความเหมาะสมกับงานเย็น ในการใช้งานส่วนมากของโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กจะอยู่ในรูป
ของโลหะผสม ท่ีเป็นโลหะบริสุทธิ์จะมีการใช้งานน้อยมาก (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553) ซึ่งในท่ีนี้
จะขอยกตัวอย่างโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก 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 ปริมาณของสังกะสีแปรเปล่ียนไประหว่าง 5 ถึง 45% จะท าให้ได้
ทองเหลืองท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันออกไป ถ้าในส่วนผสมมีทองแดงมาก จะท าให้       
โลหะผสมนั้นมีจุดหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น เช่น ส่วนผสมของทองแดง 70% สังกะสี 30% จะได้
ทองเหลืองท่ีมีจุดหลอมเหลว 1,080 ถึง 1,130 องศาเซลเซียส เป็นต้น 
 ทองเหลืองแตกต่างจากส าริดตรงท่ีส าริดมีส่วนประกอบของทองแดงและดีบุกเป็นหลัก      
แต่ทองเหลืองบางชนิดก็ถูกเรียกว่า ส าริด ทองเหลืองมีความต้านทานต่อการเกิดสนิมได้ดีพอสมควร 
จึงนิยมน ามาท าเป็นเครื่องประดับตกแต่ง และของใช้ภายในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นขันทองเหลือง  
พานทองเหลือง แจกันทองเหลือง หรือกระทะทองเหลือง เป็นต้น 
 คุณสมบัติทางกายภาพของทองเหลือง ทองเหลืองมีลักษณะผิวแวววาว มีความแข็ง         
ของผิวมาก ทนต่อแรงกระแทกดีมาก 
 จุดเด่นของทองเหลือง ทองเหลืองเป็นวัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ อุณหภูมิในการ
หลอมเหลวไม่สูงมากนัก ทุกขั้นตอนการผลิตไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การใช้งานทนทาน และ
สามารถใช้ได้ท้ังภายในและภายนอก 
 จุดด้อยของทองเหลือง คือ การผลิตซับซ้อนและมีข้ันตอนการผลิตหลายข้ันตอน            
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงคุณสมบัติของทองเหลือง ในการน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คุณสมบัติ ระดับของคุณสมบัติ 
ต่ า ปานกลาง สูง 

ทนทานต่อการสึกหรอ    
ทนทานต่อรอยขีดข่วน    
ทนทานต่อการฉีกขาด    
การต้านทานน้ า    
การทนสารเคมี    
การทนรังสียูวี    
ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    

ท่ีมา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556 : 70) 
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2.4 ทองแดง (Copper) 
 ทองแดงเป็นโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ประเภทโลหะหนัก ท่ีถูกน ามาใช้เป็นวัสดุในงานช่าง และ
งานวิศวกรรมต่างๆ มากท่ีสุด ทองแดงท่ีถูกค้นพบ มีประวัติศาสตร์การใช้งานมานานนับพันปี ประเทศ
ท่ีมีการผลิตแร่ทองแดง เช่น อังกฤษ รัสเซีย อเมริกา บราซิล อาฟริกาใต้ ออสเตรเลีย เป็นต้น         
ในประเทศไทยมีพบท่ี จังหวัดอุตรดิตถ์ ล าปาง และฉะเชิงเทรา 
 
 2.4.1 ลักษณะท่ัวไปของทองแดง 
 ทองแดงบริสุทธิ์เนื้อจะอ่อน เหนียว ดึงเป็นเส้น หรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย เนื้อโลหะมีสีแดง 
รอยหักของทองแดงหล่อแลดูเป็นเมล็ด แต่ถ้าเป็นทองแดงรีดขึ้นรูป รอยหักจะเป็นเส้นๆ มีคุณสมบัติ
การน าไฟฟ้าได้ดีรองจากเงิน ทนต่อการกัดกร่อน และทนความร้อนได้ดี เป็นตัวน าความร้อนท่ีดี 
ทองแดงยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหลอมเหลวได้ยาก เพราะสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ถ้าปล่อยท้ิงทองแดง
บริสุทธิ์ ไว้ในบรรยากาศเป็นเวลานานๆ จะปรากฏเป็นฟิล์มบางๆ สีเขียวบริเวณผิวหน้า (ทองแดง
ออกไซด์) ท าหน้าท่ีปกป้องไม่ให้ออกซิเจนในอากาศเข้าท าปฏิกิริยากับเนื้อทองแดง เป็นผลท าให้
ทองแดงมีสภาพทนต่อลมฟ้าอากาศ ทองแดงออกไซด์ซึ่งเป็นฟิล์มสีเขียว หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า 
สนิมเขียว (Patina) จะมีสภาพต่างกันกับสนิมของเหล็ก เพราะสนิมของเหล็กจะไม่ช่วยป้องกันเนื้อ
เหล็ก เหล็กจึงเป็นสนิมได้โดยง่าย 
 
 2.4.2 สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของทองแดง 
  สัญลักษณ์ทางเคมี   Cu 
  ความหนาแน่น    8.93 กก / ซม3 
  จุดหลอมเหลว    1,070 ถึง 1,093 องศาเซลเซียส 
  ความต้านทานจ าเพาะ   0.0179 โอห์ม / มม2 / ม 
  ดัชนีการน าไฟฟ้า    65 ซีเมนต์ 
  ระบบผลึก     FCC 
  ความเค้นแรงดึง (ทองแดงรีด)  165 นิวตัน / มม2 (ลวดทองแดงเส้น
       เล็กๆ อาจสูงถึง 6จจ นิวตัน / มม2) 
  อัตราการยืดตัว    35 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (ลวดทองแดงเส้น
       เล็กๆ อาจยืดตัวได้เพียง 2 เปอร์เซ็นต์) 
 
 2.4.3 คุณสมบัติเป็นวัสดุใช้งาน 
 ทองแดงมีคุณสมบัติทางการหล่อได้ดี ไม่ว่าจะในแบบทรายหรือแบบโลหะ เนื่องจาก   
ทองแดงบริสุทธิ์  หลอมเหลวได้ยาก ในกระบวนการหล่อหลอมจึงจ าเป็นต้องเติมสารอื่น เช่น 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม หรือเบอริลเลียม ลงไปด้วยเพื่อช่วยลดอุณหภูมิการหล่อหลอมให้ต่ าลง ในการ
เทน้ าทองแดงหล่อลงในแบบจะต้องท าด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นเนื้อทองแดงจะปรากฏรูพรุน  
โดยท่ัว ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับการใช้งาน 
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 ทองแดงเป็นโลหะท่ีง่ายต่อการรีด และดึง ทองแดงหล่อหรือทองแดงดิบท่ีได้จากการถลุง   
ถ้าท าการรีดครั้งแรกที่อุณหภูมิประมาณ 800 ถึง 900 องศาเซลเซียส แล้วน าไปรีดหรือดึงซ้ าครั้งต่อๆ 
ไป ท่ีอุณหภูมิห้อง จะสามารถรีดให้เป็นแผ่นทองแดงท่ีมีขนาดบางเพียง 0.01 มม. ได้ หรือถ้าจะน าไป
ดึงเป็นเส้น สามารถได้เส้นทองแดงท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.02 มม. ได้ 
แสดงถึงคุณสมบัติของทองแดง ด้านความเหนียวและการดึง หรือรีดเป็นแผ่นได้อย่างดียิ่ง 
 ทองแดงท่ีผ่านกรรมวิธีรีด หรือดึงท่ีอุณหภูมิห้อง จะปรากฏผิวแข็งและเปราะมากขึ้น      กว่า
ปกติ บางครั้งอาจเป็นผลเสียและเป็นปัญหาในการใช้งาน ในกรณีดังกล่าวจ าเป็นต้องน าไปอบคลาย
ความแข็ง ท่ีอุณหภูมิประมาณ 350 ถึง 700 องศาเซลเซียส จะได้ทองแดงท่ีมีสภาพอ่อนตัว   มากขึ้น 
ทองแดงบริสุทธิ์เนื้อจะอ่อนยากต่อการกลึง หรือปาดผิว การใช้มีดกลึงจ าเป็นต้องมีมุมคาย   ท่ีกว้าง
ขึ้น ต้องท าการหล่อล่ืน หรือหล่อเย็นท่ีผิวงานเป็นอย่างดีด้วยน้ ามันปิโตรเลียม หรือน้ าสบู่ ทองแดง
ส าหรับช้ินงานกลึง และงานปาดผิว มักผสมดีบุก และสังกะสีร่วมด้วย จะช่วยให้การท างานง่ายขึ้น 
การต่อเช่ือมทองแดงมักท าได้ยาก นิยมใช้การเช่ือมต่อด้วยวิธีการแล่นประสาน หรือการบัดกรี 
ทองแดงเป็นตัวน าไฟฟ้าได้ดีจึงใช้ท าเป็นตัวน าไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ ใช้ท าหลอดน้ าในระบบหม้อน้ า 
หัวแรงบัดกรี ใช้ท าอุปกรณ์ ภาชนะ และท่อในระบบเครื่องเย็น ทองแดงยังเป็นโลหะหนักท่ีใช้ในการ
ท าโลหะผสม โดยจะผสมกับธาตุโลหะอื่นๆ เช่น ทองเหลือง บรอนซ์ ในประเทศท่ีอากาศหนาว
ทองแดงจะใช้เป็นวัสดุมุงหลังคาบ้าน เพราะมีสภาพทนแดด ฝน หิมะ และการสึกหรอได้ดี 
  
 2.4.4 ชนิดของทองแดง 
 ทองแดงท่ีใช้งานโดยท่ัวๆ ไป อาจแบ่งได้ 5 ชนิด คือ 
  2.4.4.1 ทองแดงบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ที่ 99.99% มีค่าการน าไฟฟ้า และความร้อน
ท่ีดีมาก มีสภาพอ่อน เหนียว ง่ายต่อกรรมวิธีทางกล 
  2.4.4.2 ทองแดงเจือฟอสฟอรัส จะมีฟอสฟอรัสในส่วนผสมประมาณ 0.116 ถึง 
0.05% โดยน้ าหนัก ฟอสฟอรัสจะช่วยก าจัดออกซิเจนให้หมดไปจากเนื้อทองแดง ผลของฟอสฟอรัส
ท าให้คุณสมบัติทางน าไฟฟ้า และน าความร้อนลดลงประมาณ 4 ถึง 25% แต่จะท าให้ค่าความเหนียว
ของเนื้อทองแดงเพิ่มขึ้น 
  2.4.4.3 ทองแดงเจือเงิน ในเนื้อของทองแดงจะมีส่วนผสมของเงินอยู่เพียงเล็กน้อย 
ช่วยให้สามารถใช้งานสภาพอุณหภูมิสูงได้ดียิ่งขึ้น ใช้ท าคอมมิวเตเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในงานไฟฟ้า
ท่ีมีอุณหภูมิงานสูงถึง 350 องศาเซลเซียส 
  2.4.4.4 ทองแดงพิเศษ เป็นทองแดงท่ีผ่านกรรมวิธีก าจัดออกซิเจนให้หมดจาก    
เนื้อของทองแดง จะมีคุณสมบัติเทียบเท่าทองแดงบริสุทธิ์ 
  2.4.4.5 ทองแดงอาร์เซนนิค จะมีสารอาร์เซนนิคผสมอยู่ประมาณ 0.45% เพื่อช่วย
ให้ทองแดงสามารถรับภาระได้ท่ีอุณหภูมิสูงโดยเนื้อทองแดงจะไม่เป็นสะเก็ด อันจะน าไปสู่การ      
แตกร่อนได้โดยง่าย อาร์เซนนิคยังช่วยเสริมค่าความเค้นแรงดึงสูงสุดของทองแดงให้มากขึ้นได้อีก
ประมาณ 20% แต่อาร์เซนนิคจะเป็นผลท าให้ค่าการน าไฟฟ้า และค่าการน าความร้อนของทองแดง
ลดลงประมาณ 50% (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543) 
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2.5 ทอง (Gold) และเงิน (Silver) 
 2.5.1 ทอง (Gold) 
 ทองค า เป็นโลหะท่ีพบตามธรรมชาติในรูปของโลหะ ซึ่งมีสีเหลืองแวววาว สะดุดตาสามารถ
สะท้อนแสงได้ จึงมองเห็นได้ง่ายเมื่ออยู่กับดิน หิน กรวด ทราย ทองค าเกิดขึ้นภายในเปลือกโลก      
ท่ีระดับลึก อยู่ในสภาพละลายในน้ าทะเลอุ่น หรือร้อน ท่ีถูกน าผ่านเปลือกโลกขึ้นมา เมื่อน้ าระเหยไป
ความเข้มข้นของสารละลายจะสูงขึ้น ทองหรือทองค า นับเป็นสินแร่ท่ีมนุษย์นิยมน ามาใช้เป็นวัตถุ     
ในการแลกเปล่ียน และใช้ในการแปรสภาพเพื่อประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการมากท่ีสุดชนิดหนึ่ง 
เนื่องจากสินแร่ชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวหลายประการท่ีเหมาะสมกับลักษณะการใช้สอย เช่น  
มีค่าสูงไม่เปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นมามากนัก สีเป็นสีเหลืองสว่างสดใสและมีประกาย
สุกปล่ังอยู่เสมอ ไม่เป็นสนิม หรือเป็นคราบไคลง่าย และมีความอ่อนเหนียวจนสามารถน ามาตีแผ่     
ให้เป็นแผ่นบางขนาด 0.000005 นิ้วได้ นอกจากนั้นยังเป็นโลหะท่ีไม่ละลายในกรดชนิดใดเลย แต่จะ
ละลายได้อย่างช้าๆ ในสารละลายผสมระหว่างกรดดินประสิวกับกรดเกลือ (กรมศิลปากร, 2550) 
  2.5.1.1 ลักษณะท่ัวไปของทอง 
  ทองเป็นโลหะท่ีมีค่า ทองบริสุทธิ์เป็นโลหะอ่อน รีดและดึงเป็นเส้นได้ง่าย เป็นตัว   
น าไฟฟ้าได้ดี รองจากเงินและทองแดง ทองสามารถทนต่อบรรยากาศได้ดี ไม่เป็นสนิม ทนการ       
กัดกร่อน จุดหลอมเหลวสูง ทนต่อความร้อนได้ดี จัดเป็นพวกโลหะหาได้ยาก 
 
  2.5.1.2 สมบัติทางฟิสิกส์ และเชิงกลของทอง 
  สัญลักษณ์ทางเคมี   Au 
  ความหนาแน่น    19.33 กก / ดม3 
  จุดหลอมเหลว    1,063 องศาเซลเซียส 
  ความต้านทานจ าเพาะ   0.022 โอห์ม / มม2 / ม 
  ระบบผลึก    FCC 
 
  2.5.1.3 ประโยชน์การใช้งาน 
  ใช้แทนเงินตรา เป็นทุนส ารองของประเทศ ใช้ท าฟัน ใช้ท าเป็นโลหะรูปพรรณ 
 
  ช่างทองจะวัดค่าความบริสุทธิ์ของทองเป็น การัต โดยก าหนดให้ทองบริสุทธิ์ คือ 
ทอง 24 การัต ยกตัวอย่างเช่น ทอง 14 การัต หมายความว่า ในส่วนผสมของมวลรวมจะมี             
เนื้อทองบริสุทธิ์อยู่ 14 ส่วน หรือเท่ากับ 58.33% อีก 10 ส่วนจะเป็นธาตุผสมอื่นๆ เช่น ทองแดง     
นิเกิล เงิน วานาเดียม เป็นต้น ทองค า 1 บาท หนักเท่ากับ 15.2 กรัม 
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 2.5.2 เงิน (Silver) 
 โลหะเงินเป็นแร่ธาตุท่ีมนุษย์เพิ่งค้นพบเมื่อประมาณ 4,000 ปีท่ีผ่านมา โดยกลุ่มชนในบริเวณ
เอเชียไมเนอร์เป็นกลุ่มอารยะธรรมในยุคเริ่มแรกท่ีรู้จักการใช้แร่เงิน คุณลักษณะพิเศษของเงิน       
ท่ีมาจากแร่เงินโดยตรง มักมีคุณสมบัติทางกายภาพเป็นเส้น แผ่นบางๆ คล้ายกิ่งไม้ และเป็นก้อน    
พบปะปนอยู่ในเนื้อหิน หรือเป็นก้อนเงินบริสุทธิ์ มีท้ังสีขาวหรือสีเหลืองซีด บางครั้งก็พบปะปนอยู่ใน
สินแร่ประเภทอื่นๆ เช่น ตะกั่ว สังกะสี เป็นต้น ลักษณะเด่นของเงินนอกจากจะสามารถเป็น         
ตัวน ากระแสไฟฟ้าท่ีดีแล้ว ยังสามารถทนต่อการผุกร่อน และการกรัดกร่อนของน้ ากรดได้เป็นอย่างดี 
ขณะเดียวกันยังสามารถน ามาตีแผ่เป็นแผ่นบางๆ ได้ง่าย และยังมีความวาวของเนื้อโลหะเป็นอย่างดี 
ด้วยเหตุของคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้มีการนิยมน าเงินมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ กัน 
  2.5.2.1 ลักษณะท่ัวไปของเงิน 
  เงิน เป็นธาตุโลหะสีขาว เป็นมัน มีคุณสมบัติด้านการน าไฟฟ้าดีท่ีสุด เป็นตัวน า   
ความร้อนท่ีดี นิยมใช้ท าเป็นโลหะรูปพรรณ หรือใช้ท าเป็นผิวชุบส าหรับโลหะอื่น มีความต้านทานต่อ
การกัดกร่อนในสภาพบรรยากาศได้ดี การขยายตัวใกล้เคียงกับทองเหลืองมาก จึงนิยมใช้ควบคู่กัน   
ในประเทศไทยมีพบมากในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ยังไม่มีสภาพเป็นแหล่งแร่เงิน พบในลักษณะ       
เกิดร่วมกับแร่กาลีนาท่ัวไป 
   
  2.5.2.2 สมบัติทางฟิสิกส์ และทางกลของเงิน 
  สัญลักษณ์ทางเคมี   Ag 
  ความหนาแน่น    10.5 กก / ดม3 
  จุดหลอมเหลว    960 องศาเซลเซียส 
  ความต้านทานจ าเพาะ   0.0167 โอห์ม / มม2 / ม 
  ระบบผลึก    FCC 
   
  2.5.2.3 คุณสมบัติทางกายภาพ 
  ผิวสีขาวเป็นประกาย มีความแข็งของผิวค่อนข้างมาก สามารถดึงเป็นเส้นลวดยาวได้ 
ทนทานต่อแรงกระแทกดี 
  จุดเด่น สีของวัสดุมีความสวยงามเฉพาะตัว มีจุดหลอมเหลวต่ า สามารถเช่ือมต่อ
ช้ินส่วน และลวดลายต่างๆ ได้ง่าย ดึงเป็นเส้นลวดยาว และรีดเป็นแผ่นบางๆ ได้ ต่อต้านการผุได้  
เกือบทุกชนิด 
  จุดด้อย เครื่องประดับท่ีท าจากเงินต้องการการเก็บรักษา และดูแลเป็นอย่างดี เมื่อ
ท าปฏิกิริยากับอากาศจะเปล่ียนเป็นสีด า ดังนั้น ควรเก็บไว้ในถุงพลาสติก หรือกล่องสุญญากาศ  
   
  2.5.2.4 ประโยชน์การใช้งาน 
  เนื่องจากมีสมบัติทางการน าไฟฟ้าดีท่ีสุด จึงใช้ท าเป็นลวด และอุปกรณ์งานไฟฟ้า 
และอิเลคทรอนิก เช่น เส้นลวดในกลักฟิวส์ หน้าสัมผัสในงานไฟฟ้า สายน าสัญญาณระบบเครื่องเสียง 
ใช้ท าเป็นโลหะรูปพรรณเพราะมีเนื้อสีขาวเป็นมัน ใช้ท างานชุบผิว เช่น เงินตรา ใช้ในเครื่องมือ หรือ
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อุปกรณ์ท่ีต้องการความเท่ียงตรงสูง เช่น เครื่องมือวัดด้วยแสง กล้องโทรทัศน์ กระจกเงาท่ีต้องการ
สภาพการสะท้อนแสงท่ีดีสม่ าเสมอ จะต้องอาบเคลือบด้วยเงินเป็นส าคัญ โลหะเงินสามารถใช้ร่วมกับ
ทองเหลืองในรูปวัสดุผสม (Composite) ได้อย่างดี เพราะมีอัตราการยืดหดตัวใกล้เคียงกัน      
(ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543)  
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงคุณสมบัติของเงิน ในการน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คุณสมบัติ ระดับของคุณสมบัติ 
ต่ า ปานกลาง สูง 

ความต้านทานไฟ    
ทนทานต่อรอยขีดข่วน    
ทนทานต่อการฉีกขาด    
การทนสารเคมี    
การทนรังสียูวี    

ท่ีมา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556: 64) 
 
2.6 อะลูมิเนียม (Aluminium) 
 อะลูมิเนียม เป็นโลหะเบาท่ีถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง และมีจ านวนสูงสุดในกลุ่ม     
โลหะเบาด้วยกัน สามารถพบอะลูมีเนียมได้เป็นจ านวนมากบนพื้ นโลก โดยจะอยู่ในรูปของ                   
อะลูมินั่มออกไซด์ หรือท่ีเรียกว่า อะลูมิน่า (Alumina) ในสภาพเจือปนอยู่ในสินแร่บอกไซด์            
ในองค์ประกอบของอะลูมินา ท่ีมีสภาพเจือปนจะมีสินแร่อะลูมิเนียมอยู่ประมาณ 40 ถึง 60% 
 2.6.1 สมบัติทางฟิสิกส์ และเชิงกลของอะลูมิเนียม 
  สัญลักษณ์ทางเคมี   Al 
  ความหนาแน่น    2.7 กก / ดม3 
  จุดหลอมเหลว    660 องศาเซลเซียส 
  จุดเดือดกลายเป็นไอ   1,800 องศาเซลเซียส 
  ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ  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 ลักษณะท่ัวไปของโลหะอะลูมิเนียม 
 ลักษณะภายนอกของอะลูมิเนียม คือ มีสีเงิน มีความหนาแน่นน้อย น้ าหนักเบา และมีก าลัง
วัสดุต่อหน่วยน้ าหนักสูง มีความเหนียว จุดหลอมเหลวต่ า หล่อหลอมได้ง่าย อะลูมิเนียมบริสุทธ์เมื่อ  
ท้ิงไว้ในอากาศจะเกิดออกไซด์ของอะลูมิเนียมขึ้นเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ เคลือบติดอยู่เป็นผิวบางๆ 
ท าให้อะลูมิเนียมนั้นทนต่อบรรยากาศ ไม่ถูกกัดกร่อน คุฯสมบัติการน าไฟฟ้าประมาณ 2/3 เท่า     
ของทองแดง จึงนิยมใช้ท าสายเคเบิลแรงสูง อะลูมิเนียมเป็นตัวน าความร้อนได้ดี และเหมาะอย่างยิ่ง
กับงานขึ้นรูป และงานปาดผิวโลหะ เช่น อัด รีด ดึง ตัด เจาะ กลึง ไส กัด และนอกจากนี้อะลูมิเนียม
ยังเป็นวัสดุผสมท่ีมีประโยชน์มาก คือใช้อะลูมิเนียมเพียงเล็กน้อยผสมลงไปในโลหะผสมท่ีมีทองแดง 
แมงกานีส และแมกนีเซียม จะท าให้ความแข็ง และคุณสมบัติในงานกลึงได้ดีมาก อะลูมิเนียมหนัก
ประมาณ 1/3 เท่า ของเหล็กและทองแดง แต่ค่าความแข็งแรงต่ ากว่ามาก 
 
 2.6.3 สมบัติของการใช้งานของอะลูมิเนียม  
 สมบัติของอะลูมิเนียมท่ีส าคัญ ท่ีมีผลต่อการใช้งานของอะลูมิเนียมทางอุตสาหกรรม คือ 
น้ าหนักเบา ความหนาแน่นสัมพันธ์ของอะลูมิเนียมประมาณหนึ่งในสามของเหล็กกล้า หรือโลหะผสม
ทองแดง ด้วยการเจือโลหะอื่นเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม และกรรมวิ ธีทางความร้อน จะท าให้ได้   
โลหะผสมท่ีมีความแข็งแรงเทียบเท่า หรือมากกว่าเหล็ก 
 
ตารางท่ี 2.4 แสดงปฏิกิริยาทางเคมีของอะลูมิเนียมเมื่อผสมกับธาตุอื่นๆ 

ธาตุ ผลของปฏิกิริยาเคมี 
ออกซิเจน เกิดช้ันฟิล์มบางๆ ท่ีผิวงาน ช้ันฟิล์มนี้จะปกป้องช่วยให้ไม่

เกิดปฏิกิริยาอีกต่อไป 
ไนโตรเจน เกิดไนไตร์ดท่ีอุณหภูมิสูง 
ก ามะถัน ไม่ก่อปฏิกิริยาใดๆ 
ไฮโดรเจน ละลายแทรกซึมในเนื้ออะลูมิเนียมได้ 
กรดอินทรีย์ สามารถละลายในอะลูมิเนียมได้ทันที (ยกเว้นกรดน้ าส้ม) 
กรดอินทรีย์ + น้ า ไม่เกิดปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม 
เกลือ สามารถกัดกร่อนอะลูมิเนียมได้เล็กน้อย 
ด่าง ละลายอะลูมิเนียมได้ 
ฮาโลเจน จะท าปฏิกิริยาทันที 

ท่ีมา : (ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543 : 106) 
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2.7 สรุปท้ายบท 
 โลหะเป็นวัสดุท่ีได้มาจากแร่ธาตุ ประกอบด้วยธาตุโลหะหนึ่งชนิด หรือมากกว่าผสม         
เข้าด้วยกัน ซึ่งจะท าให้โลหะมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เป็นตัวน าไฟฟ้า หรือความร้อนได้ดี 
ผิวโลหะสามารถขัดเรียบเป็นมันวาวได้ มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และสามารถน าไปแปรรูปได้         
ทุกรูปแบบ จึงเป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลายด้านอย่างกว้างขวาง แต่โลหะจะได้จาก
การถลุงจากสินแร่ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเท่านั้นซึ่งจะมีการจัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบกว่า
อโลหะ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแบ่งโลหะออกเป็น 2 จ าพวก คือ 
 2.7.1 โลหะท่ีเป็นเหล็ก เป็นโลหะท่ีมีส่วนผสมของธาตุเหล็กเป็นหลัก และมีธาตุอื่นผสมบ้าง
เล็กน้อย เช่น เหล็กเหนียว เหล็กกล้า เหล็กหล่อ 
 
 2.7.2 โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก เป็นโลหะท่ีมีธาตุอื่นๆ ท่ีไม่ใช่เหล็กเป็นธาตุผสมหลักและยังแบ่งออก
ได้เป็น 2 พวก คือ 
  2.7.2.1 โลหะหนัก เช่น สังกะสี เงิน ทองค า ทองค าขาว แมงกานีส 
  2.7.2.2 โลหะเบา หมายถึงโลหะท่ีมีความหนาแน่นน้อยกว่า 4 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เดซิเมตร เช่น อะลูมิเนียม แมงกานีส ไทเทเนียม 
 
2.8 ค าถามทบทวน 

1. อธิบายความหมายและประเภทของ โลหะ 
2. เหล็กเหนียว เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร 
3. อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพของทองเหลือง  
4. อธิบายคุณสมบัติของทองแดงท่ีมีผลต่อการน าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
5. อธิบายความแตกต่างและคุณสมบัติเด่นระหว่าง เงิน และทอง 
6. อลูมิเนียมมีคุณสมบัติเด่นด้านใดบ้าง และส่งผลต่อการน ามาใช้ในการผลิตอย่างไรบ้าง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
ไม้ 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
3.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับไม้และป่าไม้ในประเทศไทย    

 3.2 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของต้นไม้     
 3.3 ประเภทและชนิดของไม้       
 3.4 ไม้ต่างประเทศท่ีใช้ในประเทศไทย      
 3.5 การแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้     
 3.6 การเลือกใช้ไม้และขนาดของไม้      
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ถูกต้อง 
2. จ าแนกประเภทของไม้ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายคุณสมบัติของไม้แต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
4. อธิบายการแปรรูปไม้ และไม้ขนาดต่างๆ ได้ถูกต้อง 
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้ 
5. สามารถเลือกใช้ไม้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 3 ไม้ 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างวัสดุประเภทไม้ ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วต้ังค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับไม้ การแปรรูปไม้ โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของไม้ ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วยค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ 
  2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างไม้ชนิดต่างๆ  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง 
ไม้ 
 3. วิดทัีศน์ เรื่อง การแปรรูปไม้ 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าไม้มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
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บทที ่3 
ไม้ 

_______________________________________________________ 
 
 ไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อส่ิงมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์
อื่นๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ท้ังการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยส่ี คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย
และยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อม บางครั้งใช้ใน  
งานศิลปะ ท าเฟอร์นิเจอร์ ท าอาวุธ หรือเป็นวัสดุก่อสร้าง ไม้ยังคงเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
ก่อสร้าง ต้ังแต่มนุษย์เริ่มสามารถสร้างบ้านท่ีอยู่อาศัย หรือเรือ โดยเรือแทบทุกล าในช่วงปี 80        
ท ามาจากไม้แทบท้ังส้ิน ซึ่งในปัจจุบันบ้านหรือเรือท่ีท าจากไม้ เริ่มมีจ านวนลดลง โดยปัจจุบันมีการ  
น าวัสดุอื่นมาใช้ในการสร้างแทน แต่ว่าไม้ยังคงมีส่วนส าคัญในด้านการเสริมโครงสร้าง หรือเป็น    วัสดุ
เสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างหลังคา และของประดับนอกบ้าน ไม้ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง   รู้จักกัน
ในช่ือ ไม้แปรรูป 
 
3.1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไม้ 
 นับต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ป่า และไม้ในป่ามาประดิษฐ์เครื่องมือในการ
ล่าสัตว์ เช่น กับดัก ลูกดอก หอก ฯลฯ จากนั้นก็เริ่มใช้ไม้ในการหุงต้มอาหาร ก่อเพิงพักอาศัย จวบจน
ปัจจุบันนี้มนุษย์มีเทคโนโลยีท่ีมากมาย รู้จักน าไม้มาประกอบโครงสร้างส าหรับรับน้ าหนักได้ตาม      
ท่ีต้องการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ต่างๆ เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติท่ีสามารถตัดโค่นมาใช้งานได้ง่าย ท าให้ป่าไม้ในประเทศไทย     
ซึ่งเดิมเคยมีอยู่ถึงประมาณ 70% ของพื้นท่ีประเทศ นับถึงปัจจุบันนี้กรมป่าไม้ได้รายงานว่าป่าไม้    
ถูกท าลายลงอย่างรวดเร็วจนเหลือไม่ถึง 30% โดยสาเหตุส าคัญเกิดจาก 3 สาเหตุใหญ่ๆ คือ เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย เกิดจากการท าลายของสัตว์เอง เช่น การกัดกิน     
ของสัตว์เพื่อการด ารงชีพ การกัดแทะของสัตว์ และแมลงเพื่อการอยู่อาศัย การผุพังเนื่องจากเช้ือรา 
หรือจุลินทรีย์ และเกิดจากภัยมนุษย์ ซึ่งถือเป็นภัยท่ีร้ายแรงท่ีสุดท่ีได้ท าลายป่าไม่ลงอย่างรวดเร็ว และ
มากมาย เช่น การลักลอบตัดไม้เพื่อการค้า การลักลอบเผาป่าเพื่อท าไร่เล่ือนลอย หรือเพื่อบุกรุก     
ยึดครอบครองเป็นท่ีท ากินในเชิงธุรกิจ (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2548) 
 ป่าไม้เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการอ านวยประโยชน์แก่มนุษย์ 
ในทางตรง ไม้ท่ีได้จากป่าสามารถน ามาแปรรูปเพื่อใช้ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย ใช้ท าเครื่องเรือนและ
อื่นๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น อาหาร ยารักษาโรค เคมีภัณฑ์ ก็ได้มาจากไม้เช่นกัน ในทางอ้อมป่าไม้  
มีส่วนช่วยป้องกันอันตราย และความเสียหายจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ช่วยป้องกันวาตภัย 
อุทกภัย และการพังทรายของดิน นอกจากนั้นยังช่วยท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ท้ังยังเป็น            
ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ได้อีกด้วย 
 ไม้ท่ีโค่นล้มและทอนแล้ว เรียกว่าไม้ซุงหรือไม้ท่อน เมื่อน าออกมาจากป่า และท าการแปรรูป
ให้มีขนาดท่ีแน่นอนได้มาตรฐานแล้วจะกลายเป็นไม้แปรรูป ซึ่งจะถูกน าไปใช้งานในลักษณะต่างๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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มากมาย ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับชนิด ขนาด และมาตรฐานของไม้เป็นอย่างดี 
เพื่อท่ีจะน ามาประยุกต์เข้ากับการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน และมีความจ าเป็นท่ีจะต้องทราบ
เกี่ยวกับการเจริญเติบโต โครงสร้าง และคุณลักษณะของไม้ท่ีจะน ามาใช้ด้วย  
   
3.2 โครงสร้าง และการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
 3.2.1 โครงสร้างของต้นไม้ 
 โครงสร้างท่ีส าคัญของต้นไม้ จ าแนกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 
  3.2.1.1 ราก (roots) เป็นส่วนท่ีหยั่งลงไปในดิน ท าหน้าท่ีดูดน้ าและแร่ธาตุต่างๆ 
จากดินผ่านทางล าต้นขึ้นสู่ใบเพื่อปรุงอาหาร นอกจากนั้นรากยังช่วยในการยึดล าต้นไว้กับพื้นดิน       
ให้ทรงตัวอยู่ได้ 
  3.2.1.2 ล าต้น (stem) เป็นส่วนท่ีพุ่งขึ้นสู่อากาศ ท าหน้าท่ีล าเลียงน้ า และแร่ธาตุ
ต่างๆ จากรากขึ้นสู่ใบเพื่อสร้างเป็นอาหาร จากนั้นจึงล าเลียงอาหารจากใบไปหล่อเล้ียงส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้ และยังท าหน้าท่ีรองรับและชูเรือนยอดเพื่อให้ใบได้รับแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการปรุงอาหาร 
  3.2.1.3 เรือนยอด (crown) เป็นกิ่ง ก้านสาขาของต้นไม้ส่วนท่ีอยู่เหนือล าต้นขึ้นไป 
ท าหน้าท่ีรองรับใบ ดอก และผล ช่วยให้ใบได้รับแสงอาทิตย์ เพื่อปรุงอาหารไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้ 
 
 

                                                                     
                      
 

                                                                              เรือนยอด 
 
 
 

     
 

        ล าต้น 
                                   รากแก้ว 

         รากฝอย 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แสดงโครงสร้างของต้นไม ้
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 3.2.2 การเจริญเติบโตของต้นไม้ 
 โครงสร้างพื้นฐานของเนื้อไม้จะประกอบด้วยเซลล์ (cell) และท่อเซลล์ (pore) ซึ่งเกิดจาก
การเรียงตัวซ้อนกัน และเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งท่อเซลล์เหล่านี้ โดยท่ัวไปจะมีขนาดความโตแตกต่าง
กันออกไปตามชนิดของไม้ แต่อย่างไรก็ตามไม่โตไปกว่าความโตของเส้นผมมนุษย์ ส าหรับไม้เนื้อแข็ง
ท่อเซลล์จะยาวประมาณ 1/25 นิ้ ว  ส่วนไม้ เนื้ ออ่อนจะยาวประมาณ 1/8 นิ้ ว  ผนั ง เซลล์                    
จะประกอบด้วยสารหลายชนิดมีท้ังสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ แต่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเส้นใย
เล็กๆ ท่ีเรียกว่า เซลลูโลส (cellulose) ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ท่ีมีความส าพันธ์เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ของไม้มากท่ีสุดประกอบขึ้นเป็นผนังเซลล์ และเส้นใยเหล่านี้จะติดเข้าด้วยกัน ด้วยซีเมนต์ธรรมชาติ   
ท่ีเรียกว่า ลิกนิน (lignin) ซึ่งไม่เพียงแต่ท าหน้าท่ีเป็นตัวประสานให้เซลล์ยึดติดกันเพียงอย่างเดียว    
แต่ยังจะช่วยท าให้ผนังเซลล์มีความแข็งอีกด้วย 
 

 
 
รูปท่ี 3.2 แสดงเซลล์ของเนื้อไม้ 
 
 



47 
 

 

 เซลล์เหล่านี้ มีท้ังชนิดท่ีทอดตัวไปตามความยาวของล าต้น และชนิดท่ีทอดตัวไปตาม       
แนวขวางของล าต้น กลุ่มเซลล์เหล่านี้เรียกว่าเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
  3.2.2.1 กลุ่มเนื้อเยื่อล าเลียง ท าหน้าท่ีล าเลียงน้ า และแร่ธาตุให้แก่ต้นไม้ โดยท่ัวไป
เซลล์จะมีขาดใหญ่ ผนังเซลล์บาง 
  3.2.2.2 กลุ่มเนื้อเยื่อค้ าจุน ท าหน้าท่ีให้ความแข็งแรงแก่ล าต้นโดยท่ัวไปเซลล์        
จะมีขนาดเล็ก ผนังเซลล์หนา 
  3.2.2.3 กลุ่มเนื้อเยื่อสะสม ท าหน้าท่ีสะสมอาหารให้กับต้นไม้ โดยท่ัวไปผนังเซลล์ 
จะบาง เซลล์มีรูปร่างลักษณะเป็นเหล่ียมและแบน 
 
 กลุ่มเซลล์ท่ีกล่าวมาข้างต้นยังแบ่งออกได้เป็นกลุ่มเซลล์ท่ีตายแล้ว ท่ีเรียกว่า โพเซนไคมา 
(prosenchyma) ซึ่งไม่มีเยื่อชีวิตหลังจากท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว เป็นกลุ่มเซลล์ท่ีอยู่ในส่วนท่ีเป็น 
แก่นไม้ (heartwood) กับกลุ่มเซลล์ท่ียังมีเยื่อชีวิตอยู่หลังจากการเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว ท่ีเรียกว่า 
พาเรนไคมา (parenchyma) ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ท่ีอยู่ในส่วน กระพี้ไม้ (sapwood) 
 ส่วนท่ีเจริญเติบโตของต้นไม้ก็คือ ส่วนปรายของราก ใบ และช้ันของเซลล์ท่ีอยู่ถัดเข้ามาจาก
ทางด้านในของเปลือกใน (inner bark) ท่ีเรียกว่า เยื่อเจริญหรือแคมเบี้ยม (cambium) น้ าและ       
แร่ธาตุจะถูกดูดโดยราก และถูกน าไปยังใบโดยผ่านทางท่อเซลล์บริเวณกระพี้ไม้ ท่ีเรียกว่า ซีเล็ม 
(xylem) จากนั้นจะเข้าไปรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศท่ีใบ โดยอาศัยพลังงาน            
จากแสงอาทิตย์ท าให้เกิดการปรุงอาหาร จากนั้นอาหารท่ีถูกปรุงขึ้นมาก็ถูกส่งกลับไปยังส่วนต่างๆ 
ของต้นไม้โดยทางท่อเซลล์ ท่ีเรียกว่า โพลเอ็ม (phloem) ซึ่งอยู่บริเวณเปลือกไม้ทางด้านใน 
 เซลล์ท่ีอยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อเจริญ หรือแคมเบี้ยม จะเกิดการแบ่งตัว โดยท่ีด้านในของ         
ช้ันเซลล์ส่วนท่ีอยู่ติดกับกระพี้ไม้ ท่ีเรียกว่า ซีเล็ม จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเป็นเนื้อไม้ ขณะท่ีด้านนอก
ของเซลล์ท่ีติดอยู่กับเปลือกไม้ด้านในท่ีเรียกว่า โพลเอ็ม จะผลิตเปลือกไม้ออกทางด้านนอก การสร้าง
เซลล์หรือการเจริญเติบโตของเนื้อไม้ในช้ันเซลล์ท่ีเรียกว่าเยื่อเจริญนี้ ตามปกติจะเกิดขึ้นปีละช้ันหรือ  
ปีละวง ช้ัน หรือวงท่ีเกิดขึ้นเรียกว่า วงเจริญ (growth ring) หรือวงปี (annual ring) ซึ่งตามปกติ    
จะเกิดขึ้นปีละ 1 ช้ันหรือ 1 วง แต่บางปีอาจจะเกิดขึ้น 2 ช้ันหรือ 2 วงก็ได้ โดยจะเกิดขึ้นในฤดู    
ใบไม้ผลิ จ านวน 1 ช้ันหรือ 1 วง และในฤดูร้อน จ านวนอีก 1 ช้ันหรือ 1 วง ซึ่งในกรณีท่ีมี 2 วงก็จะ
ประกอบด้วยชั้นของเซลล์ 2 ช้ัน คือ ช้ันท่ีเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิกับท่ีเกิดขึ้นในฤดูร้อน เนื่องจากในฤดู
ใบไม้ผลิต้นไม้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เซลล์ท่ีถูกสร้างขึ้นมาจึงมีขนาดใหญ่และผนังเซลล์บาง     
แต่เซลล์ท่ีถูกสร้างขึ้นในฤดูร้อน เนื่องจากการเจริญเติบโตของเซลล์จะช้ากว่า ดังนั้นช้ันของเซลล์ท่ี
เกิดขึ้นจึงไม่เพียงแต่จะมีขนาดเล็กลง และผนังเซลล์หนากว่า แต่จะมีสีเข้มกว่าช้ันของเซลล์ในฤดู   
ใบไม้ผลิอีกด้วย วงเจริญหรือวงปีเหล่านี้จะมีผลโดยตรงต่อรูปแบบของเส้ียนหรือลายไม้ วงเจริญหรือ
วงปีสามารถท่ีจะดูได้จากหน้าตัดของไม้ 
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รูปท่ี 3.3 แสดงวงปีของไม้ 
 
 กระพี้ไม้จะประกอบด้วยเซลล์ท่ีมีชีวิต ช้ันของเซลล์ท่ีเป็นกระพี้จะมีขนาดความหนาแตกต่าง
กันออกไป แก่นไม้จะเกิดจากกระพี้ไม้ท่ีเซลล์ตายไปแล้วหลังจากท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ตามปกติแก่นไม้
จะมีสีเข้มกว่ากระพี้ไม้ ไม้ส่วนท่ีเป็นแก่นนี้ถือว่าเป็นไม้ท่ีดีท่ีสุด ในไม้บางชนิดกระพี้ไม้จะมีความแข็ง
เท่ากับแก่นไม้ แต่ความทนทานจะน้อยกว่าเมื่อถูกน าไปใช้กลางแดดกลางฝน 
 ตรงกลางแก่นไม้จะมีไส้ไม้ (pith) ซึ่งเป็นบริเวณท่ีไม้เริ่มเจริญเติบโตในระยะแรกๆ ในส่วนนี้
เมื่อต้นไม่มีอายุมากๆ ก็อาจจะผุสลายกลายเป็นโพรางเล็กๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีเส้นรัศมีของไม้  
(wood ray) วิ่งออกจากศูนย์กลางของไม้สู้ทางด้านเปลือกไม้ เส้นเหล่านี้ คือกลุ่มของเซลล์ท่ีทอดตัว
ตามแนวขวาง ซึ่งนอกจากจะท าหน้าท่ีเป็นช่องทางล าเลียงและสะสมอาหารแล้ว ยังจะช่วย           ยึด
โครงสร้างของต้นไม้ไว้อีกด้วย (ประณต กุลประสูติ, 2557) 
 
 3.2.3 ลักษณะหน้าตัดของไม้ 
 ถ้าพิจารณาไม้ตามแนวหน้าตัดตามขวางของต้นไม้ ไม้จะประกอบด้วย 7 ส่วน คือ 
  3.2.3.1 ไส้ไม้หรือใจไม้ (Pith) เป็นส่วนท่ีอยู่ตรงกลางล าต้นของต้นไม้ เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเจริญเติบโตของต้นไม้ อันจะท าให้เกิดล าต้น กิ่งก้าน และใบ ซึ่งเมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้น ไส้ไม้ 
ก็จะกลายเป็นโพรง ซึ่งในแง่กลสมบัติของไม้ถือว่าไม้ท่ีมีโพรงจะสามารถรับก าลังได้ต่ า เป็นไม้ท่ีมี
ต าหนิ 
  3.2.3.2 แก่นไม้ (Heartwood) เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดออกมาจากไส้ไม้ แก่นไม้คือเซลล์
ต่างๆ ของต้นไม้ท่ีไม่ท างานแล้ว และจะเป็นส่วนท่ีแข็งท่ีสุด ท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้างให้กับล าต้น     
ส่วนของแก่นไม้นี้จะมีเนื้อสีเข้ม เนื่องจากยังมีสารอาหารต่างๆ ตกค้างอยู่ แก่นไม้ เป็นไม้ท่ีน ามา      
รับก าลังได้ดี 
  3.2.3.3 กระพี้  (Sapwood) เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดออกมาจากแก่นไม้ อยู่ระหว่าง    
เปลือกชั้นในกับแก่นไม้ เนื้อกระพี้จะมีสีจางกว่าแก่นไม้ ท าหน้าท่ีล าเลียงธาตุอาหารต่างๆ ไปสู่ใบ และ
เป็นท่ีเก็บสะสมอาหารจ าพวกแป้ง และน้ าตาล ซึ่งเมื่อต้นไม้เจริญเติบโต เนื้อไม้ท่ีงอกขึ้นมาใหม่         
ก็จะท าหน้าท่ีแทนกระพี้เดิม และกระพี้เดิมก็จะกลายเป็นแก่นไม้ต่อไป 
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  3.2.3.4 เยื่อเจริญ (Cambium) เป็นเซลล์บางๆ ท่ีมีชีวิตอยู่ระหว่างกระพี้กับ    
เปลือกช้ันใน การเจริญของเนื้อไม้และเปลือกไม้ จะเกิดจากการแบ่งเซลล์ของเยื่อเจริญ โดยเซลล์    
เยื่อเจริญท่ีแบ่งอยู่ด้านในก็จะกลายเป็นเนื้อไม้ ส่วนเซลล์ท่ีแบ่งตัวด้านนอกจะกลายเป็นเปลือกชั้นใน 
ท่ีจะค่อยๆ ขยายตัวตามการเจริญเติบโตของล าต้น ซึ่งก็จะไปดันเปลือกช้ันนอกให้แตกเป็นร่อง หรือ
ลายต่างๆ  
  3.2.3.5 เปลือกช้ันใน (Inner Bark) เป็นเซลล์ท่ียังมีชีวิต ท าหน้าท่ีล าเลียงอาหาร    
ท่ีผ่านการสังเคราะห์แล้วจากใบส่งไปเล้ียงล าต้นส่วนต่างๆ เพื่อให้ไม้มีการเจริญเติบโต 
  3.2.3.6 เปลือกช้ันนอก (Outer Bark) เป็นส่วนท่ีอยู่นอกสุดของล าต้น เป็นเซลล์     
ท่ีตายแล้ว และแห้งแข็ง ท าหน้าท่ีห่อหุ้มล าต้นไว้ เพื่อป้องกันอันตรายให้กับล าต้น เช่น การเสียดสี 
การกัดแทะ และอุณหภูมิการใช้งาน 
  3.2.3.7 เส้นวงรอบปี (Annual Growth Ring)  เส้นวงรอบปีนี้จะเป็นเส้นบอกถึง
แนวต่อของไม้ ท่ีเจริญเติบโตมาในแต่ระรอบปีหรือแต่ละฤดู โดยถ้าไม้อยู่ ในท้องถิ่นท่ีมีความ          
อุดมสมบูรณ์มาก ระยะห่างของเส้นวงรอบปีนี้ก็จะห่างมาก สีของเส้นจะจาง แต่ถ้าในท้องถิ่นใด      
แห้งแล้งไม่อุดมสมบูรณ์ เส้นวงรอบก็จะถี่ บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตท่ีช้า ซึ่งสีของเส้นก็จะเข้ม 
โดยท่ัวไปประมาณกันว่าเส้นวงรอบหนึ่งเส้นจะเท่ากับอายุของต้นไม้หนึ่งปี ยกเว้นต้นไม้บางชนิด เช่น 
ไม้สัก ซึ่งในหนึ่งปีอาจมีถึง 2 วง หรือต้นไม้ท่ีเกิดใบร่วงหมด ซึ่งจะท าให้การเจริญเติบโตไม่ครบวง  
(กวี หวังนิเวศน์กุล, 2548)  
  
 3.2.4 ต าหนิในเนื้อไม้ 
 ต าหนิในเนื้อไม้ คือ ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นภายในเนื้อไม้ ซึ่งอาจจะท าให้ขาดความแข็งแรง 
ความทนทาน และความสวยงามได้ ต าหนิในเนื้อไม้ท่ีพบเห็นอยู่เป็นประจ า ได้แก่ 
  3.2.4.1 ตาไม้ (knots) เป็นต าหนิในเนื้อไม้ประเภทหนึ่งท่ีพบเห็นกันอยู่เสมอ เป็นส่ิง
หนึ่งท่ีท าให้ทิศทาง และแนวของเส้ียนไม้สะดุดลง จึงท าให้ไม้เสียความแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
เมื่อไม้ถูกน าไปใช้กับงานในลักษณะท่ีต้องรับแรง 
  3.2.4.2 รอยร้าว (shakes) เป็นรอยแยกตามเส้ียนไม้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวงปี ปกติจะ
เกิดจากลมพายุท่ีพัดโยกต้นไม้อยู่ตลอดเวลา จนท าให้เกิดรอยแยกระหว่างวงปีเก่ากับวงปีใหม่       
รอยแยกดังกล่าวจะขยายต่อไปตามความยาวของต้นไม้ จึงเป็นผลให้ความแข็งแรงหรือความต้านทาน
ต่อแรงเฉือนตามแนวนอนลดลงมาก 
  3.2.4.3 รอยปริ  (checks) เป็นรอยแตกตามเส้ียนไม้เ ช่นกัน จะเกิดจากการ         
หดตัวอย่างไม่สม่ าเสมอขณะผ่ึงไม้ เป็นรอยแยกท่ีขวางกับวงปี รอยปริของไม้เกิดขึ้นได้หลายลักษณะ 
เช่น รอบปริท่ีปลายไม้ รอยปริจากกลางไม้ รอยปริท่ีผิวไม้ และรอยปริตลอด ไม้ท่ีมีรอยปรินี้            
จะเสียความแข็งแรงในลักษณะเดียวกันกับไม้ท่ีมีรอยร้าว 
  3.2.4.4 การผุ (decay) ตามปกติจะเกิดจากรา ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อไม้ท่ีจะ
น ามาใช้งาน เพราะจะท าให้ไม้ขาดความแข็งแรงโดยส้ินเชิง และเกิดความเสียหายได้ง่ายจึงท าให้เกิด
อันตรายได้ถ้าน าไปใช้งาน 
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  3.2.4.5 การบิดงอ (twist and spring) ตามปกติจะเกิดจากการขวาง และการทแยง
ของเส้ียนไม้ ซึ่งนอกจะท าให้ไม้เสียความแข็งแรงแล้ว ก็ยังท าให้เกิดปัญหากับการน าไปใช้งานอีกด้วย 
 

 
 
รูปท่ี 3.4 แสดงลักษณะการบิดงอแบบต่างๆ ท่ีมักเกิดกับไม้ 
 
3.3 ประเภทและชนิดของไม้ 
 3.3.1 ประเภทของไม้ 
 ไม้ท่ีได้จากป่าในเมืองไทยเกือบท้ังหมดอาจกล่าวได้ว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง ส่วนไม้เนื้ออ่อนจริงๆ  
มีเพียง 2 ถึง 3 ชนิดเท่านั้น แต่ในทางการค้า เมืองไทยได้แบ่งไม้แปรรูปด้วยการน าเอาความแข็งแรง
ในการดัด (แรงประลัย) ของไม้แห้งท่ีมีความช้ืนในเนื้อไม้ระหว่า  10 ถึง 14 % และความทนทาน    
ตามธรรมชาติของไม้ชนิดนั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจ าแนกออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อ   ปาน
กลาง และไม้เนื้ออ่อน 
  3.3.1.1 ไม้เนื้อแข็ง 
  ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ท่ีมีเนื้อแกร่ง และเหนียว มีความแข็งแรง และทนทานต่อการ      
ใช้งานกลางแดดกลางฝนได้ดีมาก เนื้อไม้มีท้ังชนิดเนื้อหยาบไปจนถึงเนื้อละเอียด ท้ังชนิดเส้ียนไม้ตรง
และชนิดเส้ียนไม้สับสน ยากต่อการเล่ือย ไสกบ และตกแต่ง แต่ขัดมันได้ดีเนื่องจากเนื้อไม้ส่วนใหญ่   
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จะเป็นมันในตัว ไม้ชนิดนี้จะมีสีเข้ม เป็นไม้ท่ีมีน้ าหนักมาก โดยท่ัวไปจะหนักต้ังแต่ 720 ถึง 1,200 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือมากกว่านั้น ไม้เนื้อแข็งบางชนิด เช่น ไม้เต็ง รัง ประดู่ เคียม มะค่าโมง 
ชิงชัน แดง มะเกลือ เลียงมัน เสลา หลุมพอ แอ๊ก ตีนนก และบุนนาก นิยมใช้กับโครงสร้างในส่วนท่ีรับ
แรง ใช้ท าเครื่องมือ เป็นต้น 
  3.3.1.2 ไม้เนื้อปานกลาง 
  ไม้เนื้อปานกลางเป็นไม้ท่ีมีเนื้ออยู่ในลักษณะปานกลาง มีความแข็งแรง และทนทาน
พอประมาณ เนื้อไม้มีท้ังชนิดเนื้อหยาบไปจนถึงเนื้อละเอียด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้อละเอียด เส้ียน
ไม้ตรง หรือเกือบตรง จึงสะดวกต่อการเล่ือย ไสกบ และตกแต่ง และเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นไม้ท่ีมี
ลวดลายสวยงาม จึงนิยมน ามาใช้ท าเครื่องเรือน สีของไม้ชนิดนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง เป็นไม้ท่ีมี
น้ าหนักต้ังแต่ประมาณ 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 
  ไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้ท่ีมีเนื้ออ่อนและหยาบ มีความแข็งแรงและทนทานน้อยท่ีสุด    
มอดหรือปลวกชอบท าลาย การยืดหดตัวไม่สม่ าเสมอแล้วแต่ชนิดของไม้ สีของเนื้อไม้แตกต่างกัน
ออกไปทางสีอ่อนไปจนถึงเกือบเข้ม ไม้ชนิดนี้จะมีน้ าหนักต้ังแต่ประมาณ 500 ถึง 870 กิโลกรัม       
ต่อลูกบาศก์เมตร ไม้เนื้ออ่อนบางชนิด เช่น ไม้กระท้อน ยาง จ าปาป่า กระบาก กระเจา พะยอม สัก 
และอินทนิน นิยมใช้กับงานช่ัวคราว และงานในร่ม 
  
ตารางท่ี 3.1 แสดงความแข็งแรงและความทนทานของไม้ 
 

ชนิดของไม้ ความแข็งแรง 
(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) 

ความทนทาน 
(ปี) 

ไม้เนื้อแข็ง สูงกว่า 1,000 สูงกว่า 6 
ไม้เนื้อปานกลาง 600 – 1,000 2 - 6 
ไม้เนื้ออ่อน ต่ ากว่า 600 ต่ ากว่า 2 

ท่ีมา : (ประณต กุลสูตร, 2557 : 23) 
  
 3.3.2 ชนิดของไม้ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน 
 ไม้ในเมืองไทยมีอยู่มากมายหลายชนิด แต่มีไม้เพียงไม่กี่ชนิดท่ีนิยมใช้กันท้ังในด้าน           
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การท าเครื่องเรือน และอื่นๆ ดังนี้ 
  3.3.2.1 ไม้สัก 
  ไม้สัก เป็นไม้ท่ีถูกน ามาใช้กับงานประเภทต่างๆ มากท่ีสุด เนื่องจากมีลวดลาย        
ท่ีสวยงาม นอกจากนั้นมอด และปลวกยังไม่ท าลาย เนื้อไม้มีสีเหลืองทองถึงสีน้ าตาล มักจะมีเส้นสีแก่
แทรก กล่ินคล้ายหนังฟอก ไม่มีรส น้ าหนักปานกลาง เส้ียนตรง เนื้อไม้หยาบ และไม่สม่ าเสมอ มีความ
ทนทานมาก เล่ือย ไส ตกแต่ง และขัดชักเงาได้ง่าย มีหลายชนิด เช่น สักทอง สักหิน และสักขี้ควาย  
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ท่ีน ามาใช้ในการท าเครื่องเรือน และส่วนท่ีต้องการแสดงคุณค่าและรสนิยม ได้แก่ สักทอง เนื่องจาก   
มีสีเหลือ และลวดลายท่ีสวยงาม ส่วนสักหินและสักขี้ควาย มีสีคล้ ากว่า และลวดลายค่อนข้างสับสน 
จึงน าไปใช้ในส่วนท่ีไม่ต้องการความสวยงาม เช่น ใช้ท าโครงเครื่องเรือน นอกจากนี้ยังนิยมใช้กับการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ เช่น บัว ค้ิว วงกบประตู หน้าต่าง ฝา ฝ้าเพดาน บันได ราวบันได     
พื้นภายนอกอาคาร และหน้าไม้อัด เป็นต้น 
  3.3.2.2 ไม้ประดู่ 
  ไม้ประดู่ เป็นไม้ชนิดหนึ่งท่ีถูกจัดอยู่ในไม้ท่ีมีลวดลายสวยงาม ลักษณะของเนื้อไม้     
มีสีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอิฐ สีของเส้ียนจะแก่กว่าสีพื้น เนื้อไม้เป็นมันวาว ไม่มีกล่ินและรส       
น้ าหนักมาก เส้ียนสนเป็นริ้วๆ เนื้อไม้ละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไสตกแต่งและขัดชักเงาได้ดี 
นิยมใช้กัลป์การสร้างอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะในส่วนท่ีต้องการความประณีต อาทิ วงกบ ประตู 
หน้าต่าง พื้น บันได ราวบันได นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในการท าเครื่องเรือนราคาแพง และเครื่องเรือน
ประดับมุกอีกด้วย 
  3.3.2.3 ไม้มะค่าโมง  
  ไม้มะค่าโมง เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งในกลุ่มของไม้ท่ีมีลวดลายสวยงามด้วยเช่นกัน      
เป็นไม้ท่ีทนต่อมอดและปลวกได้ดี ลักษณะของเนื้อไม้มีสีน้ าตาลอมเหลืองถึงสีเหลืองแก่ เนื้อไม้เป็นมัน
วาว ไม่มีกล่ินและรส น้ าหนักมาก เส้ียนค่อนข้างสน เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบแต่สม่ าเสมอ แข็ง เหนียว 
ทนทาน เล่ือย ไสตกแต่งค่อนข้างยาก แต่ถ้าแห้งจะตกแต่งค่อนข้างง่าย ขัดและชักเงาได้ดี นิยมใช้กับ
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในส่วนท่ีต้องการความสวยงาม เช่น วงกบประตู หน้าต่าง พื้น บันได   
ราวบันได เสา และเนื่องจากปุ่มของไม้ชนิดนี้มีลวดลายท่ีสวยงามมาก จึงนิยมน าไปใช้ท าเครื่องเรือน 
  3.3.2.4 ไม้ชิงชัน 
  ไม้ชิงชัน เป็นไม้ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มไม้ท่ีมีลวดลายสวยงามชนิดหนึ่ง ลักษณะของเนื้อไม้ 
มีสีม่วงอ่อนถึงม่วงแก่ มีเส้นแทรกสีด า หรือสีแก่กว่าสีพื้น เนื้อไม้เป็นมันวาว ไม่มีกล่ินและรส     
น้ าหนักมาก เส้ียนสนเป็นริ้วแคบๆ เนื้อไม้ละเอียด แข็ง เหนียว ทนทานมาก เล่ือย ไสตกแต่ง   
ค่อนข้างยาก ชักชักเงาได้ดีมาก เพราะเมื่อเคลือบด้วยน้ ามันชักเงาแล้วจะท าให้มีความสวยงามมาก 
นิยมใช้ท าเครื่องเรือน ใช้แกะสลัก ด้ามเครื่องมือ 
  3.3.2.5 ไม้แดง 
  ไม้แดง เป็นไม้ท่ีอยู่ในกลุ่มไม้ลวดลายสวยงามด้วยเช่นกัน เป็นไม้ท่ีปลวก และเพียง
ไม่ค่อยรบกวน ลักษณะเนื้อไม้มีสีแดงเรื่อๆ หรือสีน้ าตาลอมแดง เนื้อไม้เป็นมันวาว ไม่มีกล่ินและรส 
น้ าหนักมาก เส้ียนเป็นคล่ืน และสน เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียด แข็ง เหนียว ทนทาน เล่ือย ไสตกแต่ง
ค่อนข้างยาก ขัดและชักเงาได้ดี เป็นไม้ต้านไฟ นิยมใช้กับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในส่วนท่ี
ต้องการความสวยงาม เช่น วงกบประตู หน้าต่าง บันได ราวบันได พื้นภายนอกอาคาร นอกจากนี้     
ยังนิยมใช้ท าเครื่องเรือน เครื่องมือกสิกรรม หมอนรางรถไฟ เกวียน เรือ เป็นต้น 
  3.3.2.6 ไม้ตะเคียนทอง 
  ไม้ตะเคียนทอง เป็นไม้ท่ีมีลวดลายสวยงาม ทนต่อปลวกได้ดี ลักษณะของเนื้อไม้     
มีสีน้ าตาลแกมเหลือง ซึ่งจะเปล่ียนเป็นสีเข้มเมื่อท้ิงไว้นาน เนื้อไม้ด้าน ไม่มีกล่ินและรส น้ าหนักมาก 
เส้ียนสน เนื้อไม้ละเอียดปานกลางและสม่ าเสมอ แข็ง เหนียว ทนทานดีมาก เล่ือย ไสตกแต่งได้ยาก 
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ขัดและชักเงาได้ดีมาก นิยมใช้กับการก่อสร้าง เช่น เสา คาน วงกบ นอกจากนี้ยังนิยมใช้ท าเครื่องเรือน 
เรือ ตัวถังรถ หมอนรางรถไฟ เป็นต้น 
  3.3.2.7 ไม้ตะแบก  
  ไม้ตะแบก เป็นอีกชนิดหนึ่ง ท่ีมีลวดลายสวยงาม ลักษณะของเนื้อไม้มีสีเทา            
ถึงสีน้ าตาลอมเทา และเป็นมัน ไม่มีกล่ินและรส น้ าหนักมาก เส้ียนตรง หรือค่อนข้างตรง เนื้อไม้
ละเอียด แข็ง เหนียว ทนทานถ้าไม่ตากแดดและฝน เล่ือย ไสตกแต่งได้ไม่ยาก ขัดและชักเงาได้ดี     
นิยมใช้กับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เสา เรือ ด้ามเครื่องมือ ชนิดลายนิยมน าไปใช้ในการท า    
เครื่องเรือน เนื่องจากมีความสวยงามมาก 
  3.3.2.8 ไม้นนทรี 
  ไม้นนทรี ลักษณะของเนื้อไม้มีสีชมพูอ่อนแกมชมพู และเป็นมันวาว ไม่มีกล่ินและรส 
น้ าหนักปานกลาง เส้ียนตรง หรือสนเล็กน้อย เนื้อไม้หยาบปานกลาง เล่ือย ไสตกแต่งง่าย นิยมใช้ท า
พื้นภายในอาคาร ฝา ฝ้าเพดาน และเครื่องเรือน 
  3.3.2.9 ไม้เต็ง 
  ไม้เต็ง เป็นไม้ท่ีถูกน ามาใช้ค่อนข้างมากในการก่อสร้าง ลักษณะของเนื้อไม้มีสี  
น้ าตาลอ่อน เมื่อตัดใหม่ๆ แต่เมื่อท้ิงไว้นานๆ จะกลายเป็นสีน้ าตาลแก่แกมแดง มีแถบของท่อยาง      
สีขาวตามแนวสัมผัสกับเส้นวงปีเป็นตอนๆ เนื้อไม้ด้าน ไม่มีกล่ินและรส น้ าหนักมาก เส้ียนสน เนื้อไม้
หยาบปานกลางแต่สม่ าเสมอ แข็ง เหนียว ทนทานดีมาก รับน้ าหนักได้ดี เล่ือยไสตกแต่งยาก เนื้อไม้
มักจะปรากฏรอยแตกร้าวอยู่ท่ัวไป จึงไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้ท าเครื่องเรือน นิยมใช้เป็นโครงสร้าง
อาคารบ้านเรือน ใช้ท าสะพาน และหมอนรางรถไฟ 
  3.3.2.10 ไม้รัง 
  ไม้รัง จัดเป็นไม้ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกับไม้เต็ง ท่ีนิยมน ามาใช้ในงานก่อสร้าง ลักษณะ
ของเนื้อไม้มีสีน้ าตาลอมเหลือง และด้าน ไม่มีกล่ินและรส เล่ือยไสตกแต่งค่อนข้างยาก ใช้งานเหมือน
ไม้เต็ง ซึ่งไม้ท้ัง 2 ชนิดนี้ มักจะจ าหน่ายรวมกัน และเรียกว่าไม้เต็ง-รัง 
  3.3.2.11 ไม้ยาง 
  ไม้ยาง เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมน ามาใช้กันมากในงานก่อสร้าง ลักษณะของเนื้อไม้  
มีสีแดงเรื่อ ยืดหดตัวได้ง่าย เวลาหดตัวจะมียางประทุออกมาจากผิว แห้งช้า น้ าหนักปานกลาง      
เส้ียนมักจะตรง เนื้อไม้หยาบ แข็งปานกลาง ใช้ได้ดีในร่ม เล่ือยไสตกแต่งง่าย นิยมใช้กับงานก่อสร้าง
ท่ัวไป 
    
3.4 ไม้ต่างประเทศที่ใช้ในประเทศไทย 
 ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนไม้ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องมาจากจ านวนประชากร
ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้ป่าไม้ถูกบุกรุกเพื่อใช้เป็นท่ีท ากิน นอกจากนั้นในการพัฒนา
ประเทศยังได้มีการน าไม้ชนิดต่างๆ จากป่ามาท าประโยชน์อย่างมากมาย จึงท าให้ประเทศเกิดการ  
ขาดแคลนไม้ ดังนั้นจึงได้มีการส่ังไม้จากต่างประเทศเข้ามาชดเชยเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  
 ไม้ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งนิยมน ามาใช้เป็นไม้ส าหรับงานตกแต่ง       เพื่อ
ความสวยงาม ถ้าเป็นไม้ส าหรับโครงสร้างนิยมใช้ไม้สน เนื่องจากเป็นไม้โตไว และมีมาก ซึ่งปัจจุบันนี้มี
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กรรมวิธีพัฒนาคุณสมบัติของไม้เพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเพื่อน ามาใช้งานได้ดียิ่งขึ้นอีก
ด้วย 
 3.4.1 ไม้โอ๊ค 
 ไม้ตระกูลโอ๊คนั้นจัดเป็นไม้เนื้อแข็ง และไม้อุตสาหกรรม ด้วยปริมาณท่ีมีอยู่มากมายท าให้      
มีระดับราคาท่ีค่อนข้างคงที ไม้โอ๊คเป็นไม้ท่ีมาจาก ยุโรป อเมริกา จีน รัฐเซีย ญี่ปุ่น แต่ไม้โอ๊ค           
ท่ีมีคุณภาพจริงๆ จะมาจากจีน และญี่ปุ่น เนื่องจากอากาศเย็นท าให้เติบโตช้า เนื้อไม้จึงมีความ
ละเอียดมากกว่าทางฝ่ังอเมริกา เพราะไม้โอ๊คส่วนใหญ่ในอเมริกาเป็นป่าปลูกท่ีตัดจากป่าธรรมชาติ  
ซึ่งมีการปลูกทดแทนอยู่อย่างสม่ าเสมอ แต่ก็ยังคงความสวยงามของลายไม้อยู่  โดยสามารถ           
แบ่งประเภทของไม้โอ๊คออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  3.4.1.1 ไม้โอ๊คแดง (Red Oak) ไม้โอ๊คแดงปลูกมากทางฝ่ังตะวันออกของอเมริกา 
เนื้อไม้ออกสีน้ าตาลเข้มอมแดง มีเส้ียนท่ีลึกเห็นเด่นชัด เนื้อไม้หยาบ นิยมน ามาใช้ท าพื้น และ
เฟอร์นิเจอไม้ 
  3.4.1.2 ไม้โอ๊คขาว (White Oak) ไม้โอ๊คขาวปลูกมากทางฝ่ังตะวันออกของอเมริกา
เช่นกัน เนื้อไม้ออกสีขาวอมเหลือง มีเส้ียนถี่ละเอียด ผิวไม้เรียบกว่าไม้โอ๊คแดง ด้วยการท่ีไม้โอ๊ดขาว
นั้นมีสีท่ีขาวอ่อน สว่าง และผิวเรียบ จึงท าให้เป็นที่นิยมส าหรับนักออกแบบในประเทศไทย  
 
 3.4.2 ไม้บีช (Beech) 
 เป็นไม้มาจากยุโรป สีน้ าตาลออกขาวอมเหลือง หรืออมส้ม เป็นผลจากการน าไปผ่าน
กระบวนการ Steam ไม้ เพื่อลดการโก่งตัวและการบิดงอของไม้ ท าให้ไม้มีสีออกส้มมากขึ้น เนื้อไม้    
มีความละเอียดมาก ค่อนข้างไม่มีลวดลาย นิยมน ามาท าพื้น และเฟอร์นิเจอร์ 
 
 3.4.3 ไม้เชอรี่ (Cherry) 
 เป็นไม้เนื้อแข็ง เนื้อไม้ออกสีน้ าตาลเหลือง หรือออกไปทางน้ าตาลแดง มีลักษณะคล้าย       
ไม้มะค่า และไม้สัก ท าให้สามารถใช้แทนกันได้ เนื้อไม้มีลักษณะเรียบเท่ากันตลอด ท าให้ท างานง่าย
และสวยงาม เหมาะกับการน าไปใช้ในงานตกแต่ง ปูพื้น และท าเฟอร์นิเจอร์ แต่มีราคาแพงมากกว่า  
ไม้โอ๊ค ประมาณ 3 เท่า 
 
 3.4.4 ไม้เมเป้ิล (Maple) 
 เนื้อไม้มีสีขาวครีม ถึงน้ าตาลอมเหลืองหรืออมแดง ลายไม้และตาค่อนข้างเยอะ แต่ในตลาด  
ท่ีเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ท่ีผ่านการคัดมาแล้ว เกรดท่ีแบ่งจะสามารถแบ่งได้จากสี ยิ่งขาวมากเกรด   
จะยิ่งสูงมาก นิยมใช้ในงานตกแต่งภายใน เหมาะใช้ท าพื้นเพราะจะท าให้บ้านดูสว่างและหรูหรา 
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3.5 การแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้ 
 3.5.1 การแปรรูปไม้ 
 ไม้แปรรูป คือ ไม้ท่ีผ่านกระบวนการเล่ือย และตัด หรือท่ีเรียกกันว่า กระบวนการแปรรูป    
ให้มีขนาด และรูปร่างท่ีได้มาตรฐานตามต้องการ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งาน    
ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 แบบ คือ 
  3.5.1.1 แบบเพลนซอว์ (plain-sawed) 
  การแปรรูปไม้แบบนี้ หรือท่ีเรียกกันว่า ไม้ผ่าแบน โดยไม้แปรรูปแต่ละแผ่นจะถูก
เล่ือยในลักษณะท่ีรอยเล่ือยขนานไปกับด้านสัมผัส และเล่ือยไปตามความยาวของซุง การแปรรูปไม้
แบบนี้จะท าให้เศษไม้ท่ีเหลือจากการแปรรูปมีปริมาณเพียงเล็กน้อย จะได้ไม้หน้ากว้าง ลายไม้สวยงาม 
ต าหนิบนแผ่นไม้มีน้อย และค่าใช้จ่ายในการแปรรูปต่ า แต่ไม้ท่ีได้ไม่เหมาะกับการน าไปใช้กับ
โครงสร้างในส่วนท่ีต้องรับแรง นอกจากนั้นยังมีการหดตัวค่อนข้างสูง จึงอาจจะท าให้เกิดการบิดงอ   
ได้ง่าย ก่อนแปรรูปไม้แบบนี้จะต้องฝานซุงให้หน้าตัดเป็นรูปสีเหล่ียม แล้วจึงเล่ือยไปตามความยาว
ของซุง  
  3.5.1.2 แบบควอเตอร์ซอว์ 
  การแปรรูปไม้แบบนี้ หรือท่ีเรียกกันว่า ไม้ผ่าส่ี ซุงท่ีน ามาแปรรูปจะถูกแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน แล้วจึงท าการแปรรูปไม้ในแต่ละส่วนท่ีถูกแบ่งออกไป โดยไม้แต่ละส่วนจะถูกเล่ือยไปตาม   
ความยาวของซุง การแปรรูปไม้แบบนี้จะท าให้เศษไม้ท่ีเหลือจากการแปรรูปมีปริมาณมากกว่าการ  
แปรรูปแบบแรก จึงท าให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า และได้ไม้หน้าแคบกว่า แต่ไม้ท่ีได้สามารรับแรงได้ดี จึงนิยม
น าไปใช้กับงานโครงสร้างในส่วนท่ีรับแรง นอกจากนั้นจะได้ลายไม้ท่ีสวยงาม กักสีและวัสดุเคลือบผิว
ไม้ไม่ดี การหดตัวต่ า จึงลดการแตกร้าวท่ีหัวไม้ลงได้ (บ้านและสวน, 2558) 
 
 ไม้แปรรูปท่ีได้จากการแปรรูปท้ัง 2 แบบ จะถูกเล่ือยในลักษณะท่ีรอยเล่ือยขนานไปกับ   
เส้ียนไม้ แต่จะเล่ือยในลักษณะท่ีท าให้วงปีท ามุมกับผิวหน้าของแผ่นไม้ท่ีเล่ือย 45 ถึง 90 องศา 
 

 
 
รูปท่ี 3.5 แสดงการแปรรูปไม้แบบ เพลนซอว์ และ แบบ ควอเตอร์ซอว์   
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 ไม้ท่ีผ่านการแปรรูปแล้วจะมีความช้ืนสูง เรียกว่าไม้สด ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีความช้ืนสูงมาก 
คุณสมบัติในด้านความแข็งแรงของไม้ในสภาพนี้จะต่ ามากเช่นกัน แต่ก็เป็นผลดีท่ีท าให้การแปรรูป 
หรือการเล่ือยท าได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันไม้ก็จะมีน้ าหนักมาก นอกจากนั้นแมลง เห็ด และรา
ต่างๆ จะเข้าท าลายได้ง่าย และหลังจากความช้ืนในไม้ลดต่ าลง ไม้ก็จะเริ่มหดตัว ในขณะเดียวกัน
ความแข็งแรงของไม้ก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น อัตราการหดตัวของไม้ควรจะเป็นไปทีละเล็กละน้อย ท้ังนี้     
ก็เนื่องจากว่าถ้าการหดตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะท าให้ไม้เกิดการแตกร้าว และบิดตัวได้ง่าย ดังนั้น
การผ่ึงไม้จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง การท าให้ไม้แห้งซึ่งนอกจะท าให้ไม้ไม่เสียรูปหลังจากการ
น าไปใช้งานแล้ว ก็ยังจะท าให้แมลง และเห็ดราเข้าไปท าลายไม้ได้ยากยิ่งขึ้น 
 
 3.5.2 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้ 
  3.5.2.1 ไม้ประสาน  
  ไม้ประสาน คือแผ่นไม้ท่ีประกอบจากไม้แปรรูปขนาดเล็กมาเรียงต่อให้ขนานกัน 
ตามแนวเส้ียน เช่ือมต่อประสานกันท่ีตรงหัวไม้แล้วยึดติดกันด้วยกาวให้มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นแผ่นใหญ่  
มีการขัดผิวเรียบเพื่อการใช้งานต่อไป นิยมท าจากไม้ยางพารา แต่ก็มีไม้ชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น              
ไม้ สักสวนป่าประสาน และไม้นอกประสาน เ ช่น ไม้ โอ๊ค ไม้วอลนัท ไม้ เ ชอรี่  ไม้ เม เปิล                         
มีขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุต ยกเว้นไม้นอกมีขนาดมาตรฐาน 3 x 8 ฟุต  
  1) การน าไปใช้งาน 
  ไม้ประสานเหมาะส าหรับใช้งานภายในเท่านั้น เพราะไม่ค่อยทนต่อการเปล่ียนแปลง
ของอากาศ มีการบิดตัวมาก โดยไม้ยางพาราประสานมีความหนา 10 12 16 18 20 25 และ 30 
มิลลิเมตร ตัวอย่างการน าไม้แต่ละความหนาไปใช้งาน เช่น  
  ความหนา 10 และ 12 มิลลิเมตร  ใช้ท าหลังตู้ ท้องล้ินชัก 
  ความหนา 16 มิลลิเมตร   ใช้ท าข้างล้ินชัก 
  ความหนา 20 มิลลิเมตร   สามารถตัดประกอบท าตู้ โต๊ะ โดยไม่ต้องท าโครง 
  ความหนา 25 และ 30 มิลลิเมตร  ใช้ท าพื้นบันไดภายใน 
 
 ไม้ยางพาราประสานท่ีมีขายท่ัวไปมีการแบ่งเกรดดังนี้ 
 

                        
         เกรด A ไม้ไม่มีต าหนิ  เกรด B ไม้ไม่มีตาไม้  เกรด C ไม้มีต าหนิ 
     แต่มีต าหนิเล็กน้อย  มีตาไม้ ไส้ไม้ 
 
รูปท่ี 3.6 ลักษณะไม้ประสานยางพารา แบ่งตามเกรด 
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  สามารถเลือกเกรดได้ท้ังด้านหน้าและด้านหลังไม้ คือ 
  เกรด A-B  คือหน้า A หลัง B  เป็นเกรดท่ีดีท่ีสุดท่ีมีขาย 
  เกรด A-C  คือหน้า A หลัง C  ใช้ส าหรับงานโชว์ผิวด้านเดียว 
  เกรด B-C  คือหน้า B หลัง C  
  เกรด C-C  คือหน้า C หลัง C  ใช้กับส่วนท่ีมองไม่เป็น 
 
  รอยต่อไม้มี 2 แบบ คือ 
  Finger Joint มีลักษณะเป็นฟันปลา ซึ่งวิธีการนี้ท าให้เสียปริมาณไม้น้อยกว่า 
  Butt Joint คือรอยต่อแบบเรียงตรง มีขายน้อย มักใช้ส าหรับงานส่ังท า และ          
ไม้นอกประสาน มีราคาสูงกว่าแบบ Finger Joint 
 
 

                  
         Finger Joint              Butt Joint 
 
รูปท่ี 3.7 ลักษณะรอยต่อไม้ 
  
  3.5.2.2 ไม้อัด 
  เป็นการน าไม้บางๆ หลายแผ่นมาประกอบยึดติดด้วยกาว โดยจัดให้แต่ละแผ่น        
มีแนวเส้ียนขวางตังฉากกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และลดการขยายตัว หรือหดตัวในระนาบของแผ่น
ให้น้อยท่ีสุด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟุต มี 3 ประเภท คือ 
  1) ไม้อัดใช้งานภายนอก อัดด้วยกาวพิเศษ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้ออากาศได้ดี 
เหมาะส าหรับใช้งานภายนอกอาคาร เช่น ผนังภายนอก ไม้แบบหล่อคอนกรีต และต่อเรือ 
  2)  ไม้อัดใ ช้งานภายใน อัดด้วยกาวซึ่ งทนต่อความเปียกช้ืนในเวลาจ ากัด           
เหมาะส าหรับใช้งานในท่ีไม่ถูกละอองน้ า เช่น ตกแต่งผนังภายใน เฟอร์นิเจอร์ และฝ้าเพดาน 
  3) ไม้อัดใช้งานช่ัวคราว อัดด้วยกาวท่ีไม่ทนความเปียกช้ืน เหมาะส าหรับ               
ใช้งานช่ัวคราว เช่น ท าลังบรรจุส่ิงของหรือป้ายโฆษณากลางแจ้งในระยะเวลาส้ันๆ 
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  การน าไปใช้งาน 
  ไม้อัดยางปกติมีความหนามาตรฐาน 3 4 6 10 15 และ 20 มิลลิเมตร ตัวอย่าง     
การน าไม้แต่ละความหนาไปใช้งาน เช่น 
  ความหนา 3 4 และ 6 มิลลิเมตร กรุกับโครงคร่าวในส่วนท่ีไม่รับน้ าหนัก 
  ความหนา 10 มิลลิเมตร   ท าช้ันวางของ กรุใต้เตียง 
  ความหนา 15 มิลลิเมตร   กรุกั้นห้อง 
  ความหนา 20 มิลลิเมตร  ท าเฟอร์นิเจอร์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 
  ไม้อัดยางท่ีไม่มีลายจะมีราคาถูกท่ีสุด นิยมน ามาพ่นสีทับ ส่วนไม้อัดท่ีมีลายด้านหน้า 
เช่น ไม้อัดสัก ไม้อัดแอช เป็นการน าแผ่นวีเนียร์มาปิดผิวหน้าทับบนไม้อัดยาง ส าหรับน าไปย้อมสีและ
เคลือบโชว์ลายไม้ โดยท่ัวไปมี 2 ลาย คือ ลายภูเขา มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเกิดจากการตัดไม้แบบขวาง 
และลายเส้น มีลักษณะเป็นเส้นตรง ราคาถูกกว่าลายภูเขา และมีไม้อัดอีกประเภท เรียกว่า              
ไม้อัดอิตาลี คือไม้อัดท่ีสร้างลายไม้ ด้วยการพิมพ์บนผิวหน้าไม้ ทุกแผ่นจึงมีลายเหมือนกัน              
(ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน์, 2557) 
 
 

          
           ลายเส้น         ลายภูเขา 
 
รูปท่ี 3.8 แสดงลักษณะลายไม้ 
 
3.6 การเลือกใช้ไม้และขนาดของไม้ 
 3.6.1 การเลือกไม้ 
 การเลือกหรือการพิจารณาเลือกไม้เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง หรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม       
ส่ิงส าคัญท่ีจะต้องค านึงถึงเป็นส่ิงแรกก็คือ คุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับไม้และการใช้ไม้ ราคา ตลอดจน
งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อการนั้นๆ คุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับไม้และการใช้ไม้ ได้แก่ 
  3.6.1.1  สภาพแวดล้อมของการใช้ไม้ 
  3.6.1.2 ความสวยงามของเนื้อไม้ 
  3.6.1.3 ต าหนิในเนื้อไม้ 
  3.6.1.4 ความแข็งแรง และความทนทานของไม้ 
  3.6.1.5 ความง่ายต่อการเล่ือย และไสตกแต่ง 
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 สภาพแวดล้อมของการใช้ไม้หมายถึง สภาพท่ัวไปท่ีไม้ถูกน าไปใช้งาน เช่น ใช้กลางแจ้ง        
ใช้ในร่ม หรือใช้กับอาคารท่ีมีหรือไม่มีระบบป้องกันปลวก ต าหนิในเนื้อไม้นอกจากจะท าให้ไม้         
ขาดความแข็งแรงแล้ว ยังท าให้ไม่สวยงามด้วย ดังนั้นในกรณีท่ีต้องการความสวยงาม เช่น การท า
เครื่องเรือน ก็ต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกไม้เป็นพิเศษ ความแข็งแรงและความทนทานก็เป็น
คุณสมบัติท่ีส าคัญอีกอันหนึ่งท่ีจะต้องน ามาพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเลือกไม้ส าหรับงานก่อสร้าง 
นอกจากนั้นไม้ท่ีเหมาะต่อการน ามาใช้ก็ควรจะง่ายต่อการเล่ือย และการไสตกแต่งอีกด้วยเช่นกัน 
คุณสมบัติเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการใช้งานสูงสุดแล้ว ยังช่วยให้สะดวก         
ต่อการท างานอีกด้วย (ประณต กุลประสูติ, 2557) 
 
 3.6.2 ขนาดของไม้แปรรูป 
 ไม้แปรรูปท่ีจ าหน่ายภายในประเทศ แบ่งออกเป็นชนิดและขนาดตามความนิยมในวงการ    
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 
 เนื่องจากไม้ในปัจจุบันมีคุณภาพต่ าลง มีการหดตัว แตกร้าว หรือบิดงอง่าย ท าให้เกิดความ
เสียหายในส่ิงก่อสร้าง ครัวเรือน เครื่องใช้ไม้สอยโดยท่ัวไป จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพไม้เพื่อให้ไม้    
มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงทางด้านสี ความแข็งแรง การหดตัว การพองตัว และความ
ทนทาน ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ 
  3.6.3.1 การกองไม้ เป็นการกองไม้ให้โปร่งไม่ชิดติดกัน นอกจากจะท าให้ไม้แห้งเร็ว
แล้ว ยังป้องกันการเกิดเช้ือราท่ีท าให้ไม้ผุได้เป็นอย่างดีด้วย ส่วนไม้ท่ีเป็นกระพี้หรือไม้ท่ีไม่ทนทาน 
ในขณะท่ีแปรรูปสดๆ แล้วกองไม้ชิดติดกันเพียงวันสองวันก็จะเกิดราขึ้น อาจเสียหายถึงกับท าให้ไม้     
ใช้งานไม่ได้ต่อไป 
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  3.6.3.2  การแช่น้ า การแช่น้ าเป็นระยะเวลานานๆ จะท าให้แป้งและน้ าตาลท่ีมีอยู่  
ในไม้สลายตัวไป เมื่อน าไม้มาใช้งาน ถึงแม้จะมีกระพี้ติดอยู่ มอดก็ไม่เข้ามารบกวน 
  3.6.3.3 การอบหรือนึ่ง จะท าให้สารประกอบเคมีบางประเภทซึ่งดูดและคายน้ า     
ได้มาก สลายตัวไป ท าให้การพองและหดตัวของไม้ลดลง 
  3.6.3.4 การอัดไม้ด้วยความร้อน ท าให้ไม้มีปริมาตรเล็กลงและคงรูปได้ภายหลัง   
การอัด และท าให้ไม้แข็งและทนทานขึ้น 
  3.6.3.5 การอัดพลาสติก ท าโดยการอัดสารท่ีเป็นพลาสติกเหลวเข้าไปในเนื้อไม้  
แล้วท าให้มันรวมตัวจับกันเป็นก้อนพลาสติก กลายเป็นของแข็งในภายหลัง อาจท าได้โดยอาศัยตัวเร่ง
ทางเคมี หรือฉายรังสี 
  3.6.3.6 การอบน้ ายา เป็นการทา ชุบ แช่ หรืออัดน้ ายาเข้าไปในไม้ด้วยแรงอัดสูง   
ซึ่งเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยการน าไม้เข้าห้องอบปิดฝาจนสนิท ท าการดูดอากาศในไม้และ      
ในห้องอบออกจนหมด แล้วจึงปล่อยน้ ายาเข้าไป ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความกดดันของอากาศในท่อ
ให้สูงขึ้นถึงระดับท่ีต้องการ ท้ิงไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงลดความดันลง ไม้ ท่ีท าการอาบน้ ายาจะมี          
ความทนทานสูงกว่าไม้ธรรมดาหลายเท่า (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553) 
   
3.7 สรุปท้ายบท 
 ไม้เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการอ านวยประโยชน์แก่มนุษย์ 
ในทางตรงไม้ท่ีได้จากป่าสามารถน ามาแปรรูปเพื่อใช้ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย ใช้ท าเครื่องเรือนและ
อื่นๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น อาหาร ยารักษาโรค เคมีภัณฑ์ ก็ได้มาจากไม้เช่นกัน ในทางอ้อมป่าไม้   
มีส่วนช่วยป้องกันอันตราย และความเสียหายจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ช่วยป้องกันวาตภัย 
อุทกภัย และการพังทรายของดิน นอกจากนั้นยังช่วยท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ท้ังยังเป็น            
ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ได้อีกด้วย  โครงสร้างท่ีส าคัญ      
ของต้นไม้ จ าแนกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ราก (roots) เป็นส่วนท่ีหยั่งลงไปในดิน ท าหน้าท่ีดูดน้ า
และแร่ธาตุต่างๆ จากดินผ่านทางล าต้นขึ้นสู่ใบเพื่อปรุงอาหาร นอกจากนั้นรากยังช่วยในการยึดล าต้น
ไว้กับพื้นดินให้ทรงตัวอยู่ได้ ล าต้น (stem) เป็นส่วนท่ีพุ่งขึ้นสู่อากาศ ท าหน้าท่ีล าเลียงน้ า และแร่ธาตุ
ต่างๆ จากรากขึ้นสู่ใบเพื่อสร้างเป็นอาหาร จากนั้นจึงล าเลียงอาหารจากใบไปหล่อเล้ียงส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้ และยังท าหน้าท่ีรองรับและชูเรือนยอดเพื่อให้ใบได้รับแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการปรุงอาหาร 
เรือนยอด (crown) เป็นกิ่ง ก้านสาขาของต้นไม้ส่วนท่ีอยู่เหนือล าต้นขึ้นไป ท าหน้าท่ีรองรับใบ ดอก 
และผล ช่วยให้ใบได้รับแสงอาทิตย์ เพื่อปรุงอาหารไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของต้นไม้  ประเภทของไม้
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท  
 1. ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง รัง ประดู่ เคียม มะค่าโมง ชิงชัน แดง มะเกลือ เลียงมัน เสลา 
หลุมพอ แอ๊ก ตีนนก และบุนนาก นิยมใช้กับโครงสร้างในส่วนท่ีรับแรง ให้ท าเครื่องมือ เป็นต้น 
 2. ไม้เนื้อปานกลาง เช่น ไม้ตะเคียนทอง ตะเคียน ตะแบก นนทรี พลวง มะค่าแต้ ยูง และ
รกฟ้า นิยมใช้กับงานก่อสร้างบ้าน งานเครื่องเรือน เป็นต้น 
 3. ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้กระท้อน ยาง จ าปาป่า กระบาก กระเจา พะยอม สัก และอินทนิน 
นิยมใช้กับงานช่ัวคราว และงานในร่ม 
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 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากไม้ประเภทอื่นๆ อีก ได้แก่ ไม้ประสาน ไม้อัด เป็นต้น 
 
3.8 ค าถามทบทวน 

1. สาเหตุท่ีท าให้ป่าไม้ลดลงเกิดจากส่ิงใดบ้าง เพราะอะไร 
2. อธิบายโครงสร้างของต้นไม้ และการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
3. อธิบายความแตกต่างคุณสมบัติของไม้แต่ละประเภท 
4. ไม้ต่างประเทศท่ีน ามาใช้มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างพร้อมท้ังอธิบายลักษณะของไม้ชนิดนัน้ 
5. การแปรรูปไม้แบ่งออกได้กี่วิธี  
6. ขนาดของไม้แปรรูปมีขนาดใดบ้าง และแต่ละขนาดเหมาะสมกับการใช้งานประเภทใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
ไม้ไผ่และหวาย 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
4.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย       

 4.2 ประโยชน์ของไมไ้ผ่และหวาย        
4.3 ชนิดของไม้ไผ่และหวาย       

 4.4 การเตรียมไม้ไผ่และหวายเพื่อใช้งาน 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถอธิบายประโยชน์ของไม้ไผ่และหวายได้ถูกต้อง 
2. จ าแนกประเภทของไม้ไผ่และหวายได้ถูกต้อง 
3. อธิบายคุณสมบัติของไม้แต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
4. อธิบายการเตรียมไม้ไผ่และหวายได้ถูกต้อง 
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้ไผ่และหวายเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมได้ 
5. สามารถเลือกใช้ไม้ไผ่และหวายมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่าง

เหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 4 ไม้ไผ่และหวาย 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างไม้ไผ่และหวาย ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วต้ังค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่และหวาย โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของไม้ไผ่และหวาย ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุป
ด้วยค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่และหวาย 
  2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างไม้ไผ่และหวาย  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
ไม้ไผ่และหวาย 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าไม้ไผ่และหวายมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม 
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บทที ่4 
ไม้ไผ่และหวาย 

_______________________________________________________ 
 

 ไม้ไผ่ และหวาย เป็นของป่าท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงนอกเหนือจากไม้ในป่า การกระจาย
ของไม้ไผ่ และหวายพบมากในภาคใต้ และภาคเหนือของประเทศไทย เป็นวัสดุท่ีสามารถน ามา        
ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายแล้วแต่ชนิด และความนิยม ตัวอย่างเช่น หน่อ ใช้ท าเป็นอาหาร      
ล าต้นน ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งมีการน ามาใช้ท้ังในระดับท้องถิ่น และในระดับอุตสาหกรรม 
เช่น กระเช้าของขวัญ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน เป็นต้น  
 
4.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับไม้ไผ่และหวาย  
 4.1.1 ไม้ไผ่ 
 ไม้ไผ่ เป็นต้นไม้จ าพวกหนึ่งท่ีเป็นกอ มีล าต้นสูง และเป็นปล้องๆมีหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่สีสุก 
ไม้ไผ่ชาง ไม้ไผ่รวก ไม้ไผ่ไร่ ไม้ไผ่บง ไม้ไผ่เฮี้ยะ ไม้ไผ่ข้าวหลาม ฯลฯ 
 ไม้ไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ทีมีคุณสมบัติดีเด่นหลายประการ เช่น ปลูกง่าย โตเร็ว สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในระยะส้ัน ขยายได้จากทุกส่วนของล าต้น เช่น จากเหง้า ล าต้น แขนง หรือเมล็ด 
สามารถปลูกขึ้นได้ดีในดินท่ัวไป นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังให้ประโยชน์ทางอ้อมอีกนานัปการ เช่น            
ช่วยป้องกันลมพายุ ป้องกันการพังทลายของหน้าดินตามริมฝ่ังแม่น้ าล าคลอง ช่วยชะลออัตรา
ความเร็วของกระแสน้ าอันเกิดจากน้ าท่วม ใช้ปลูกในสวนสาธารณะเพื่อให้ร่มเงาส าหรับใช้ เป็น   
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
 ไม่ไผ่มีความผูกพันกับชีวิตประจ าวันของคนไทยมาแต่โบราณ โดยคนไทยในชนบทท่ัวไป     
น าไม้ไผ่มาสร้างเป็นบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย น าไม้ไผ่มาผลิตเป็นเครื่องจักรสานใช้ภายในครัวเรือน เช่น 
น าไม้ไผ่มาสานเป็นหวดส าหรับนึ่งข้าวเหนียว สานกระต๊ิบส าหรับใส่ข้าวของคนภาคเหนือและภาค
อีสาน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเป็นเครื่องจักสานอีกจ านวนมากท่ีท ามาจากไม้ไผ่ เช่น 
กระบุงส าหรับใส่ข้าวเปลือก ก๋วยส าหรับใส่หญ้าเล้ียงสัตว์ ตะกร้าส าหรับใส่ส่ิงของต่างๆ เข่งส าหรับใส่
ผักผลไม้ กระเช้าส าหรับใส่ดอกไม้ กระด้งส าหรับฝัดข้าว ตะแกรงส าหรับร่อนทราย หรือตากพืชผัก
จากสวนครัว เช่น พริก หอม กระเทียม ฯลฯ ขันโตกส าหรับใส่อาหารนั่งรับประทานกับพื้น ขันโตก
เป็นภาชนะใส่ไม้ไผ่สานท่ีลงรักส าหรับใส่น้ าด่ืม แคร่ส าหรับนั่งพักผ่อน และไม้ไผ่ยังไปใช้ประโยชน์     
ในการท าผลิตภัณฑ์อื่นอีกเป็นจ านวนมาก เช่น เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา 
ฯลฯ จึงกล่าวได้ว่าไม้ไผ่เป็นต้นไม้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายสามารถน ามาประดิษฐ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจ าหน่ายเป็นสินค้าได้ 
  4.1.1.1 ลักษณะโดยท่ัวไปของไม้ไผ่ 
  ไม้ไผ่เป็นพืชยืนต้น ท่ีพบท่ัวไปมีล าต้นกลมและกลวงตรงกลาง มีข้อกระจายอยู่ท่ัวไป
เพื่อเสริมให้ล าต้นเหนียวขึ้น ท าให้สามารถผ่านทางยาวให้มีขนาดเล็กได้เท่าท่ีต้องการ เปลือกหรือผิว
ของล าไม้ไผ่แข็งและเรียบเป็นมัน โดยปราศจากการตกแต่ง ไม้ไผ่บางชนิดมีสีด าหรือมีสีสันต่างๆ กัน 
รวมท้ังเป็นจุดๆ ท าให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น มีกาบหุ้มล าตามข้อซึ่งกาบนี้จะหลุดไปเมื่อล าไม้ไผ่เริ่มมีอายุ 
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ลักษณะท่ีปรากฏภายนอกท่ีเห็นเด่นชัดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในไม้ไผ่แต่ละชนิด จึงสามารถน ามาใช้
จ าแนกพันธุ์ไม้ไผ่ได้ ลักษณะส่วนใหญ่ท่ีใช้สังเกตคือ 
  1) ใบ ดูลักษณะ (shape) ปลายใบ โคนใบและหูใบ (stipule) ซึ่งจะแตกต่างไป   
ตามชนิด 
  2) ความส้ันยางของปล้อง ( internode) เช่น ไผ่นวล (ชลบุรี ) หรือไผ่ปล้อง 
(ปราจีนบุรี) หรือไผ่ช้ี (จันทบุรี) ไผ่ข้าวหลาม หรือ ไผ่เฮี้ยะ จะมีปล้องยาว แต่ไผ่ป่า จะมีปล้องส้ัน 
  3) ความโตของเส้นรอบวง เช่น ไผ่ซาง จะมีขนาดโตกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ 
  4) ดุตาปล้อง (bud) ไม้ไผ่บางชนิดจะมีหนามอยู่ท่ีเหนือตา เช่น ไผ่สีสุก ส่วนไผ่ซาง 
มีกิ่งยื่นออกมาและหลุดหายไปเมื่อแก่เต็มท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 ตาปล้องแต่ละชนิดของไม่ไผ่ไม่เหมือนกนั  
 
  5) สีของล าต้น (color) ไผ่ซางด าหรือไผ่เหลือง จะมีสีเหลืองตามล าและมีแถบขาว
ยาวเป็นแถบลงมา ส่วนไผ่สีสุกและไผ่ป่าจะมีสีเขียวสดอยู่เสมอ 
  6) ความหนาของเนื้อไม่ไผ่ เช่น ไผ่สีสุก ไผ่ไร่ จะมีความหนากว่าไผ่ข้าวหลาม 
 
  แต่การสังเกตลักษณะภายนอกอย่างคร่าวๆ ท่ีกล่าวมานั้น จะยังไม่สามารถจ าแนก
พันธุ์ไม้ไผ่ถูกต้องนักเพราะแม้แต่ไม้ไผ่พันธุ์เดียวกัน ก็ยังมีลักษณะไม่เหมือนกันเนืองจากความแตกต่าง
ทางภูมิศาสตร์ทางธรณีวิทยา ความสมบูรณ์ของดิน และปริมาณน้ าฝน ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ท าให้ไม้ไผ่
ชนิดเดียวกัน ปลูกในท่ีต่างกัน มีลักษณะผิดแปลกกันไป ยิ่งกว่านั้นอายุ ความอ่อนแก่ ก็ท าให้ลักษณะ
สารประกอบของเนื้อไม้ต่างกันไปด้วย ฉะนั้น การจ าแนกพันธุ์ ไม้ไผ่ท่ีถูกต้อง ต้องอาศัยการ
เจริญเติบโตของเหง้า กาบหุ้มล าส่วนต่างๆของดอก และลักษณะของผลเป็นเกณฑ์ด้วย จึงจ าแนกพันธุ์
ไม้ไผ่ได้อย่างถูกต้อง 
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 4.1.2 หวาย  
 หวาย เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งล าต้นยาว ผิวเกล้ียง เหนียว ขึ้นเป็นกอ มีหลายชนิด เช่น หวาย
ตะค้าทอง หวายโป่ง หวายขม หวายน้ าผ้ึง หวายหอม หวายกาหลง หวายไส้ไก่ ฯลฯ 
 หวายเป็นไม้ชนิดหนึ่งท่ีมีความผูกพันกับชีวิตของคนไทยมาต้ังแต่อดีตกาลแล้วจะสังเกต     
ได้จากประวัติศาสตร์ของไทย ได้มีการท าโทษผู้กระท าผิดโดยการโบยด้วยหวาย น าหวายมาใช้       
แทนดาบในการฝึกหัดการฟันดาบในแก่ทหารใหม่ท่ียังไม่ช านาญในการใช้ดาบ ซึ่งการฟัดดาบของไทย
ได้มีการถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผิวหยาบยังใช้มัดหรือสานฝักดาบ      
ของนักรบไทยในสมัยโบราณตลอดจนน ามาใช้ท าโล่ในการป้องกันคมอาวุธ เพราะหวายมีคุณสมบัติ
พิเศษอย่างหนึ่ง คือมีแรงยืดหยุ่นได้ดีสามารถผ่อนน้ าหนักให้เบาได้ 
 คนไทยในชนบทน าหวายออกจากป่ามาใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะต่างๆกัน เช่น             
น าหวายกาหลงหรือหวายน้ าท่ีมีล าต้นเล็กมาผ่าน าผิวมาใช้ในการผูกหมัดส่ิงของเครื่องใช้ ผูกมัด 
กระบุงหรือกระด้ง ถักเป็นลวกลายต่างๆ บนสันของกระบุงหรือหูหิ้วตะกร้า น าผิวหวายมาสานเป็น
เครื่องจักรสาน เช่น ตะกร้า กระเป๋า กระเช้า ฯลฯ น าผิวหวายมาสานเป็นเครื่องประดับ เช่น          
ปิ่นปักผม ก าไล ฯลฯ น าหวายมาสานท าเป็นเครื่องใช้ท่ัวไป เช่น กระชุ ปุ้งกี้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังน า
หวายสายน้ าผ้ึง หวายขาว หวายแดง ท่ีมีลักษณะล าต้นโต มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว มาท า
เป็นโครงสร้างของบ้านเครื่องเรือน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ช้ันวางของ ฯลฯ และน าผิวของหวายมาสาน
เป็นพื้นท่ีนั่งและพนักพิง ผูกมัดรอยต่อต่างๆให้แน่น ส่วนไส้หวายในปัจจุบันได้น ามาใช้ประโยชน์       
ในการท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น ามาสานเป้นภาชนะรองรับกระถางดอกไม้ น ามาสานหุ้มภาชนะ
เครื่องเคลือบดินเผา สานเป็นแจกันดอกไม้หรือน ามาท าเป้นของช าร่วย เป็นต้น 
 จึงกล่าวได้ว่า  หวายเป็นไม้เศรษฐกิจของไทยท่ีสามารถน ามาใช้ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ได้แทบทุกส่วนของล าต้นเช่นกัน 
 

 
 
รูปท่ี 4.2 ลักษณะของต้นหวาย  
ท่ีมา : (rattan tree, 2559) [Online] 
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  4.1.2.1 ลักษณะของหวายโดยท่ัวไป 
  ในบรรดาของป่าท้ังหลายอาจกล่าวได้ว่าหวายเป็นผลิตผลท่ีส าคัญจากป่าชนิดหนึ่ง 
ผลผลิตท่ีผลิตขึ้นจากหวายสามารถน าเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ การจักสาน ใช้ท าเครื่องมือ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ใช้ในการเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในการสร้างผลผลิตดังกล่าวก็เป็นผลในทางตรงท่ีท าให้
ชาวชนบท และชาวเมืองได้มีงานท า ท าให้สภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลดังกล่าวดีขึ้น ซึ่งอีกแง่หนึ่ง   
ก็เท่ากับส่งผลไปถึงสภาพเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีการ
ด าเนินกิจกรรมหรืท าการค้าในปริมาณมาก ในปัจจุบันนี้ผลผลิตจากหวายเป็นท่ีได้รับความสนใจ     
จากผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างกว้างขว้าง ซึ่งในอดีตปริมาณของหวาย     
ท่ีน ามาใช้ในการผลิตส่ิงต่างๆนั้นมีอย่างมากมายเพียงพอ และในปัจจุบันมีปริมาณลดลง แต่ก็มีบุคคล
หลายฝ่ายท่ีเริ่มตระหนักถึงโอกาสท่ีหวายจะเกิดขาดแคลนขึ้นในอนาคต ซึ่งบุคคลดังกล่าวเหล่านั้น    
ก็คือผู้ท่ีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมหวาย นักวิชาการบางท่านหรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานของรัฐ       
บางหน่วย เพื่อท่ีจากทางแก้ไขกับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้เริ่มมีการท าการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องหวายขึ้น แม้ว่าจะยังน้อยอยู่แต่ในอนาคตการศึกษาก็คงจะมากขึ้นและผลท่ีตามมาก็คง
จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการปลูกสร้างสวนหวายขึ้นจากทางภาคเอกชนและ
ในส่วนของรัฐบาลเอง ซึ่งความจริงแล้วในส่วนของภาครัฐบาลสวนหวายได้ด าเนินการมาบ้างแล้วและ
ก็จะขยายเพิ่มปริมาณต่อไป 
  4.1.2.2 ลักษณะของหวายและหวายภายในประเทศ 
  หวายจัดเป็นปาล์มซึ่ ง เ ล้ือยไปตามดิน หรือเกาะไปกับต้นไม้อื่นๆ (ในทาง
พฤกษศาสตร์หวายอยู่ในวงปาล์ม ในกลุ่ม Lepidocary oid Moore 1973) ส่วนใหญ่หวายจะปรากฏ
อยู่ในเขตตะวันออกเฉียงใต้หรืทวีปเอเชีย และพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งมีหวายอยู่ 10 สกุลด้วยกันคือ 
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 ส าหรับลักษณะของหวาย
พอจะแยกออกได้เป็นส่วนต่างๆ ดังนี้คือ 
  1) ล าต้น (stems) 
  ล าต้นของหวายประกอบด้วยปล้องหลายๆปล้องต่อกันไปเป็นล ายาว ความยาว   
ของปล้องแตกต่างกันไปในแต่ละล า และแต่ละชนิด ซึ่งลักษณะของปล้องหวายนี้จะเห็นได้ชัด          
ในล าของหวายตอนล่างท่ีแก่แล้ว ในส่วนของล าท่ียังอ่อนอยู่ หรือยังเล็กจะถูกปกคุมด้วยกาบหุ้มล า
ต่างกันไปตามชนิดของหวายท าให้มองดูคล้ายกับว่าหวายนั้นมีแต่หนาม ล าหวายยาวมากน้อยแตกต่าง
กันไปตามชนิดของหวาย  
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  หวายบางชนิด เช่น หวายข้อด า หวายน้ าผ้ึง เป็นหวายล าล าเดียวไม่แตกกอ แต่
หวายบางชนิดจะมีการแตกกอขึ้นเป็นกลุ่ม ได้แก่ พวกหวายก าพวน หวายขี้เส้ียน หวายตะค้าทอง 
เป็นต้น ลักษณะการแตกกอของหวายโดยท่ัวไปเกิดจากการแตกหนอบริเวณผิวดิน เมื่อมีการแตกหนอ
หลายอัน และล าพุ่งขึ้นไปแล้วก็ท าให้กอมีขนาดใหญ่ขึ้น ส าหรับหวายในสกุลอย่างพวกหวายเดาเล็ก 
หรือหวายเดาใหญ่ หวายในกลุ่มนี้นอกจากมีการแตกกอบริเวณตามพื้นดินปกติแล้ว ยังมีการแตกล า    
ในส่วนบนที่อยู่เหนือดินด้วยซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้มีอยู่เฉพาะในหวายสกุลนี้เท่านั้น 
  ส าหรับขนาดของล าหวายชนิดต่างๆก็จะแตกต่างออกไปตามชนิด เช่น หวายเล็ก 
ขนาดของล ามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ในขณะท่ีหวายข้อด า อาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ถึง 10 เซนติเมตร ส่วนพวกหวายในสกุล Kothalsia เช่น หวายเต่าเพราะ อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลาง   
ของล ามากกว่า 20 เซนติเมตร 
  ลักษณะผิวของล าต้นเป็นลักษณะท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในเชิงการค้า ในกรณี     
การแบ่งเกรดของหวายไม่ว่าในหวายชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน การท่ีล าต้นของหวายมีรอย        
ซึ่งอาจจะเป็นรอยท่ีแมลงเจาะ หรือจากสาเหตุอื่นๆ ก็จะท าให้คุณภาพของหวายด้อยลงไป และจะถูก
จัดให้อยู่ในเกรดท่ีต่ าลงไปกว่าหวายท่ีมีลักษณะดีเป็นปกติ เช่น ในกรณีของหวายในสกุลท่ีมีความ
แข็งแรงและทดทานแต่ก็ล าต้นมีสีท่ีไม่สม่ าเสมอและกาบหุ้มล าก็แยกออกจากล าได้ยาก แต่ทาง    
ตรงกันข้ามหวายตะค้าทองซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเช่นกัน ล าจะมีสีเหลืองนวลเป็นมันสวยงามดี 
ส่วนหวายในสกุล Plectocomia, Plectocomiopsis, Myrialrpis ซึ่งเป็นสกุลท่ีพอออกดอกแล้ว หมด
อายุขัยนั้น ส่วนกลาง (ไส้ใน) ของล าต้นมักจะอวบ ในขณะท่ีผิวนอกจะแข็งซึ่งเป็นลักษณะท่ีท าให้ล า
ของหวายในสกุลเหล่านี้แตกเมื่อเมื่อมีการตัดโค้ง จึงท าให้ประโยชน์ของหวายในสกุลเหล่านี้ลดลงไป
มาก 
  2) ราก (Roots) 
  ระบบรากของหวายเป็นระบบท่ีมีกระบวนการภายในค่อนข้างจะสลับซับซ้อน       
ซึ่งความรู้เกี่ยวกับระบบของหวายนั้นมีการศึกษากันน้อยมาก จากการศึกษารากของกล้าหวายใน   
เรือนเพาะช า ในพื้นท่ีทดลองปลูก หรือป่าพบว่าลักษณะรากท่ัวๆไปเป็นแบบรากฝอย ซึ่งมีรากแขนง
มากมายแตกประสานกันอยู่ในลักษณะของรากของพืชใบเล้ียงเด่ียวทั่วไปๆ 
  3) ใบ (Leaf) 
  ใบของหวายอาจแบ่งออกได้เป็น 3-4 ส่วน ๕อ กาบหุ้มใบ ก้านใน ใบย่อย และ
อวัยวะท่ีใช้ปีนป่าย (ถ้ามันมีปรากฏอยู่) 
  4) กาบหุ้มใบ (leaf sheath) 
  กาบหุ้มใบนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดในการจ าแนกชนิดของหวาย 
ลักษณะการเรียงตัวของหนามบนกาบหุ้มใบสามารถท่ีใช้แยกหวายบางชนิดได้ กาบหุ้มใบจะเริ่มพัฒนา
จากตอนบนไปสู่ตอนล่างเช่นเดียวกับหวาย ในขณะอวัยวะปีนป่ายพัฒนามาจากกิจกรรมของเย่ือเจริญ
ท่ีปลายยอดของใบ การพัฒนาจากตอนบนมาสู่ตอนล่างของใบนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการท่ีใบหวายได้
ขยายตัวเต็มท่ีแล้วแก่ตัวลง ในขณะท่ีตอนล่างใบยังคงอ่อนและยังไม่พัฒนาเต็มท่ี กาบหุ้มใบแต่ละใบ 
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  นอกจากจะหุ้มล าต้นของหวายและยังหุ้มกาบหุ้มใบ 2-4 อันท่ีอยู่ในระดับสูงขึ้นไป
อีก ซึ่งในลักษณะเช่นนี้ท าให้การวัดความยาวของปล้องหวายท่ียังมีกาบหุ้มอยู่ท าไม่ได้โดยตรง        
จะท าได้ก็เพียงแต่ต้ังสมมติฐานว่าท่ีส่วนของกาบหุ้มใบท่ีอยู่ระหว่างก้านใบแต่ละใบนั้นคือความยาว
ของปล้องนั้นเอง 
  กาบหุ้มใบนั้นมักจะมีหนามเสมอ มีเพียง 2-4 ชนิดเท่านั้นท่ีกาบหุ้มใบไม่มีหนาม 
อย่างไรก็ดีกาบหุ้มใบจะมีหนามตลอดความยาวของมัน หนามมักปรากฏอยู่ในพื้นท่ีกาบหุ้มใบท่ี        
ไม่ถูกหุ้มอยู่ ส าหรับหวายชนิดท่ีไม่มีล า กาบหุ้มใบจะแยกออกจากกันไปตามความยาวของมัน ท าให้มี
ใบใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ข้างใน ส่วนหวายชนิดท่ีมีล ากาบหุ้มใบมักจะหุ้มติดอยู่กับล าต้นจนกระท่ังมันตาย
แล้วก็หลุดไป 
  ท่ีบริเวณของกาบหุ้มใบบางท่ีจะมีโครงสร้างท่ียื่นตรงออกไปอยู่เหนือจุดเริ่มต้นของ
ก้านใบโครงสร้างส่วนนี้เรียกว่า ocrea ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีพัฒนาการท่ีดีนักและมักจะแตกเมื่อใบ
พัฒนาไปในบางโอกาส ocrea นี้จะเห็นได้เด่นชัดและและมีประโยชน์ในการจ าแนกชนิดของหวาย   
ในสกุล Korthlsia จะเห็น ocrea ได้ชัดเจน ซึ่งลักษณะหุ้มล าอย่างหนาแน่นหรือป้องหรือแยกตัวออก 
ซึ่งลักษณะท่ีป้องหรือแยกตัวออกของ ocrea นี้มักจะมีมดเข้าไปอาศัยอยู่ หวายในประเทศในสกุล 
Myrialrpis, Plectocomia, Daemonorops,  Plectocomiopsis และ ในหลายๆชนิดขอ ง สกุ ล 
Calamus ocrea จะเห็นไม่ชัดเจน 
  ในหวายส่วนมาก กาบหุ้มใบจะมีลักษณะป่องท่ีฐานของก้านใบ ซึ่งบริเวณนั้นเรียกว่า 
ocrea การท่ีมี knee หรือไม่มี knee ในหวายแต่ละชนิดก็ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ชนิดของหวาย
ได้ หวายในสกุล Korthalsia, Plectocomia จะไม่มี knee เช่นเดียวกับบางชนิด ในสกุล Calamus 
และ Daemonorops เช่ือกันว่า knee นี้มีสมบัติท่ีจะท าให้ใบหวายจัดตัวเองจากการระดับแนวด่ิง   
มาสู่แนวราบได้ 
  หนามของกาบหุ้มใบในแต่ละชนิด และสกุลจะแปรผันออกไปจากกัน และก็อาจจะมี
หนาม 3-4 ลักษณะปรากฏให้เห็นอยู่ในกาบหุ้มใบอันเดียวกัน ขนาดของหนามดังกล่าวอาจมีขนาด
ต้ังแต่ 1 มิลลิเมตร จนกระท่ังเป็นกลุ่มรอบกาบหุ้มใบ 
  5) ก้านใบ (petiole) 
  ก้านใบของหวายจะมีความผันแปรท้ังในชนิดเดียวกันในส่วนท่ีเกี่ยวกันท้ังทาง    
ความยาวและลักษณะของหนาม ซึ่งอาจจะใช้เป็นลักษณะท่ีส าคัญในการจ าแนกชนิดของหวายและ
ลักษณะในหวายมีล าท่ีแก่ตัวแล้ว ถ้าไม่มีก้านใบ หวายชนิดนั้นในลักษณะท่ีอ่อนตัวอยู่มักจะมีก้านใบ
เสมอ เช่น ในกรณีของหวายขี้เหร่ (Calamus densiflorus) ท่ีแก่แล้วจะไม่มีก้าน แต่ในขนาดท่ี     
เป็นต้นอ่อนอยู่จะมีก้านใบซึ่งมีลักษณะเช่นนี้อาจท าให้เกิดการสับสนในการวิเคราะห์ชนิดของหวาย  
ได้เหมือนกัน 
  6) ใบย่อย (leaflets) 
  การเรียงตัวของใบย่อย เป็นส่วนส าคัญอันหนึ่งท่ีวิเคราะห์หวายท่ีไม่มีดอกและผล 
ติดมา ใบของหวายโดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นขนนก และใบย่อยแต่ละใบเมื่อตัดทางด้านขวางจะมีรูปร่าง
คล้ายหลังคา ความแตกต่างของใบย่อยอย่างเด่นชัดอยู่ท่ีตอนปลายของใบ คือระหว่างปลายใบเรียบ
กับปลายใบหยัก ปลายย่อยตอนบนท่ีหยักเรียกว่า praemorse ซึ่งลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นใบย่อย
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ท่ีมีรูปร่างสามเหล่ียมขนมเปียกปูนจะพบได้ในสกุล Korthalsia ทุกชนิดใบย่อยของหวายในสกุลนี้
มักจะมีด้านใบส้ันๆเรียกว่า ansa 
  ลักษณะการเรียงตัวของใบย่อยอาจจะเป็นไปในลักษณะสม่ าเสมอหรือไม่สม่ าเสมอ 
ในการเรียงตัวของใบย่อยอาจจะใช้ได้ ใบย่อยเรียงตัวไปตามความยาวของทางใบแต่ละด้าน        
ส าหรับใบย่อยท่ีเรียงตัวอย่างไม่สม่ าเสมอ จะมีใบย่อยปรากฏเป็นกลุ่มๆหรือเป็นคู่และกลุ่มหรือ         
คู่ของใบย่อยนี้เรียงตัวในแนวเดียวกันก็ได้ ลักษณะของใบย่อยโดยท่ัวไปอาจจะมีขนหรือหนามก็ได้     
ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ก็เป็นลักษณะท่ีส าคัญในการแยกชนิดเดียวกัน ในท านองเดียวกันอาจจะมี      
เกล็ด ไข หรือมีสารบางชนิดเคลือบอยู่ซึ่งลักษณะเช่นท่ีว่านี้มีประโยชน์ในการจ าแนกชนิดตัวอย่าง   
ของหวายเช่นเดียวกัน ส่ิงส าคัญอีกส่ิงหนึ่งท่ีควรระลึกถึงคือ ใบอ่อนนั้นอาจจะมีลักษณะท่ีแตกต่าง   
ไปจากใบแก่ได้  
  7) อวัยวะท่ีใช้ปีนป่าย (limbing organs) 
  อวัยวะท่ีใช้ในการปีนป่ายของหวาย มี 2 ลักษณะด้วยกัน อันแรกก็คือลักษณะท่ีทาง
ใบหวายยื่นยาวออกไปจากใบย่อยคู่สุดท้าย ส่วนท่ียื่นยาวออกไปนี้ก็จะมีหนามปรากฏอยู่ และเรียกกัน
โดยท่ัวไปว่ามือเกาะ (cirrus) มือเกาะนี้จะพบอยู่ในหวายสกุล Daemonorops, Plectocomia, 
Plectocomiopsis ฯลฯ 
  เกือบทุกชิดและในหลายชนิดของสกุล Calamus  มือเกาะนี้ยาวถึง 2-3 เมตร และ
มักจะมีหนามท่ีโค้งกลับปรากฏอยู่ด้านตอนใต้ ในการเจริญเติบโตของหวายจากระยะท่ีเป็นกล้าหวาย
จนกระท่ังแก่ตัวใบอ่อนมักจะไม่มีมือเกาะ แต่ในใบแก่ท่ีพัฒนาดีแล้วจะมีมือเกาะให้เห็น 
  มือเกาะ flagellum จะมีอยู่ในหวายบางชนิด ในสกุล Calamus ในกรณีท่ีบอกให้
ทราบได้ว่าหวายท่ีมีมือเกี่ยวอยู่นั้นจะอยู่ในสกุล Calamus มือเกี่ยวมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับมือเกาะ แต่มี
จุดก าเนิดแตกต่างกันออกไป มันจะเกิดขึ้นในส่วนบนของกาบล าในส่วนบนในต าแหน่งเดียวกับ         
จุดก าเนิดช่อดอก อย่างไรก็ดีแต่จะไม่พบว่ามือเกี่ยวและช่อดอกจะปรากฏอยู่กาบหุ้มล าอันเดียวกัน  
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ามือเกี่ยวนั้นก็คือช่อดอกท่ีเป็นหมัน หนามท่ีปรากฏอยู่บนมือเกี่ยวมีการเรียงตัว
แบบกลุ่มหรือกระจายอยู่ท่ัวไป และมีลักษณะโค้งกลับ 
  โดยปกติแล้วมือเกาะและมือเกี่ยวจะไม่ปรากฏอยู่บนหวายชนิดเดียวกัน หวายท่ีมี   
มือเกาะก็จะไม่มีมือเกี่ยว หรือถ้ามีมือเกี่ยวก็จะไม่มีมือเกาะ แต่ก็มีหวายบางชนิด เช่น หวายหิน 
Calamus insignis ซึ่งมีมือเกี่ยวปรากฏอยู่และในบางโอกาสก็จะมีมือเกาะส้ันๆ ปรากฏอยู่ท่ีปลาย
ของหวายด้วย 
  8) ดอกและผล (flowers and fruits) 
  การออกดอกของหวายมี  2 ลักษณะใหญ่ๆคือเป็นแบบ hapaxanthic และ 
pleonanthic ในการออกดอกแบบ hapaxanthic นั้น ข้อท่ีตอนยอดของล าหวายจะสร้างช่อดอก
ขึ้นมาเป็นเวลาใกล้เคียงกันหรือพร้อมกัน ซึ่งในลักษณะเช่นนี้ท าให้ยอดหวายหมดความแข็งแรงท าให้
ล าต้นตายลงหลังจากการออกดอกติดผลแล้ว ส่วนในการออกดอกแบบ pleonanthic นั้น ล าต้น    
จะสร้างช่อดอก ซึงช่อดอกจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้น จึงท าให้ล าต้นเติบโตได้หลังจากออกดอกแล้ว 
  หวายในเอเชียส่วนมากเป็นพวก dioecious คือ เป็นแบบต้นท่ีมีดอกตัวผู้ และดอก
ตัวเมียแยกกันอยู่คนละต้น มีเพียงสกุล Korthalsia สกุลเดียวท่ีเป็น Monoecious คือดอกตัวผู้และ
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ตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่ามีดอกท่ีมีสองเพศอยู่ในดอกเดียวกันซึ่งอาจท าให้เกิด     
มีการผสมพันธุ์ในต้นเดียวกันได้ในหวายสกุลนี้ ซึ่งได้แก่ พวกหวายแดง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2544) 
      
4.2 ประโยชน์ของไม้ไผ่และหวาย  
 4.2.1 ประโยชน์ของไมไ้ผ่ 
 ไม้ไผ่เป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายในแถบทวีปเอเชีย คนเอเชียมีการคิดค้นดัดแปลงวัสดุมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ส่ิงของเครื่องใช้มากมายหลายชนิด โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น พม่า ลาว และไทย ท่ีมีการใช้ไม่ไผ่
อย่างหลากหลาย และเป็นวัสดุท่ีถูกดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด (เจนจบ ยิ่งสุมล, 2540) ซึ่งพอ
สรุปประโยชน์ของไม่ไผ่ดังนี้ 
  4.2.1.1 ประโยชน์ในการก่อสร้าง ใช้ล าไม้ไผ่ชนิดต่างๆก่อสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย 
ล้อมรั้วบ้าน คอกสัตว์ สร้างร้านทาสี ท าเรือนเพาะช า บันไก ฟากปูพื้น 
  4.2.1.2 ประโยชน์ทางด้านการท าภาชนะ ไม้ไผ่แทบทุกชนิดสามารถน ามาจักสาน  
ท าส่ิงของต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น กรบุง ตะกร้า เข่ง กระด้ง กระเป๋าถือ 
  4.2.1.3 ประโยชน์ทางด้านโภชนา หน่อไม้หลายชนิดสามารถน ามาประกอบอาหาร
ได้เป็นอย่างดีและเป็นอาหารชนิดหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมของประชานชนมาเป็นเวลาช้านานแล้วจนกระท่ัง
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท าหน่อไม้ดอง หน่อไม้กระป๋องขึ้นในปัจจุบัน ใบไม้ไผ่บางชนิดใช้ประโยชน์
ในการห่อขนมต่างๆ 
  4.2.1.4 ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ไม้ไผ่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางด้าน
เกษตรกรรมเป็นอันมาก เช่น ด้ามขวาน ด้ามจอบ ด้ามเสียม ท าร้านปลูกผัก ไม้ค้ ายันต้นไม้ ค้างถั่ว 
ค้างพลู ไม้สอยผลไม้ 
  4.2.1.5 ประโยชน์ทางด้านการประมง เช่น ท าเสาโป๊ะ หลักปักเล้ียงหอย เฝือก     
ดักปลา ยอยกปลา สุ่ม ลอบดักปลา 
  4.2.1.6 ประโยชน์ทางด้านดนตรีและกีฬา ไม้ไผ่ถูกน ามาใช้ประโยชน์การด้านกีฬา
และดนตรี เช่น น ามาท าอังกะลุง ขลุ่ย ว่าวชนิดต่างๆ เบ็ดตกปลา 
  4.2.1.7 ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม ในหลายประเทศใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบส าหรับ
ท าเย่ือกระดาษ ไหมเทียม ไม้ไผ่อัด เป็นต้น 
  4.2.1.8 ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ ไม้ไผ่และไป่ไผ่ตามธรรมชาติมีประโยชน์ช่วย
ป้องกันลมพายุป้องกันการกัดเซาะพังทลาย ช่วยยืดดินและความเร็วน้ า ใบไม้ไผ่ท่ีหล่นทับถมผุพัง
สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุได้โดยง่าย ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  4.2.1.9 ประโยชน์ทางด้านนันทนาการ ไม้ไผ่เป็นพืชชนิดหนึ่งท่ีสามารถน ามาปลูก
ประดับเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ในหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ได้น าถือความงามของต้นไม้ไผ่
และใบไผ่ลงในเส้ือผ้า หรือผ้าม้านต่างๆตลอดจนของท่ีระลึกอื่นๆ เช่น พัก ร่ม เป็นต้น 
  4.2.1.10 ประโยชน์ด้านการใช้เป็นอาวุธ ไม้ไผ่สามารถน ามาใช้เป็นอาวุธได้ เช่น 
ขวาก หอก หลาว ไม้ซางเป่าลูกดอก เป็นต้น แต่ปัจจุบันคงจะหมดสมัยนิยมแล้ว เนื่องจากอาวุธต่างๆ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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  4.2.1.11 ประโยชน์ในการท าเครื่องเรือน จะน าไม้ไผ่ท่ีมีล าต้นตรงเนื้อหนาท่ีมีความ
แข็งแรงมาท าเก้าอี้ เตียง โต๊ะ ฉากกั้นห้อง 
  4.2.1.12 ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ใช้ปล้องไม้ไผ่ผ่าครึ่งแล้วเหยียบบนผิวส่วนโค้ง
ช่วยแก้ปวดเมื่อย 
  
 4.2.2 ประโยชน์ของไมไ้ผ่พอจะแยกต่างลักษณะของส่วนต่างๆ ของล าไม้ไผ่ดังนี ้
 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและอุตสาหกรรมจ าแนกได้ดังนี ้
 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานสานจากเส้นตอก 
 กระจาด    กระบุง    กระด้งเล้ียงไหม 
 กระเช้าผลไม้   ตะกร้าจ่ายตลาด   กระจาดเรียงผัก 
 ชะลอม    ตะกร้าท้ิงเศษกระดาษ  กระเป๋าถือสตรี 
 กระด้งฝัดข้าว   ลอบดักปลา   เข่งนึ่งปลา 
 ข้องใส่ปลา   เข่งใส่ขยะ   กระเช้าของขวัญ 
 หลัวส่งสินค้า   โครงเคราองเขิน   เส่ือล าแพน 
 กระจาดใส่ถ้วยชาม  ของเด็กเล่น   และ ฯลฯ 
  
 ผลิตภัณฑ์จาก ล าต้น กิ่ง 
 เก้าอี้    โต๊ะ    ช้ันวางหนังสือ 
 ด้ามไม้กวาด   ด้ามร่ม    ด้ามพู่กัน 
 ไม้เท้า    เครื่องกีฬาต่างๆ   กล้องยาสูบ 
 กล่องบุหรี่   ท่ีเข่ียบุหรี่   คันเบ็ด 
 แจกัน    หลักเสียบร่มสนาม  บันได 
 ท่ีแขวนผ้า   ราวตากผ้า   ปักท าโป๊ะ 
 โครงบ้านส่วนต่างๆ  ท าแคร่    ท านั่งร้าน 
 ปิ่นโต    ท่อส่งน้ า  รางน้ า   และ ฯลฯ 
  
 ผลิตภัณฑ์จาเนื้อไม้ไผ่ 
 ถาดใส่ขนม   ทัพพี ช้อนต่างๆ   ไม้ขัดหม้อ 
 หวีเสนียด   ตะเกียบ    ไม้เสียบหมู 
 สลักไม้ไผ่   กรอบรูป   ไม้ก้านธูป 
 เครื่องกีฬาต่างๆ   พายแคะขนม   ไม้เกาหลัง 
 เครื่องดนตรี   ไม้บรรทัด   และ ฯลฯ 
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 ผลิตภัณฑ์ ไผ่ซีก 
 บ่วงไผ่ส าหรับถังไม้  โครงโคมกระดาษ   โครงพัด 
 โครงร่ม    ลูกระนาด   ลูกธนู 
 คันธน ู    คันกระสุน   พื้นม้านั่ง 
 แผงตากปลา   สุ่มปลา    สุ่มไก่ 
 ขัดแตะรั้วบ้าน   ท าฝาบ้าน   เล้าไก่ 
 ไม้ไผ่สุขภาพ   และอื่นๆ 
 
 4.2.3 ประโยชน์ของหวาย 
 หวายล าต้นโตส่วนมากใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส าหรับหวายท่ีมีล าต้นเล็กใช้จักเป็นตอก   
ผลิตเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตะกร้า , กระเป๋า ถาดผลไม้ เครื่องตกแต่งภายในบ้าน ปัจจุบัน        
ตะกร้าหวายเป็นสินค้าท่ีนิยมมากเนื่องจากมีลักษณะเบาแข็งแรง ชนิดของหวายท่ีน ามาใช้พอสรุปได้
ดังนี้คือ 
  4.2.3.1 หวายโป่ง เป็นหวายขนาดใหญ่ประมาณเท่าไม้รวก เนื้อหวายเหนียวมาก  
ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ ท าโต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ใช้ท าเป็นโครงส าหรับแลบังส่ิงของ หวายชนิดถูกน้ าไม่ยืด 
ไม่หด ภาคเหนือใช้แทนเชือก ใช้ล่ามลากซุง   
  4.2.3.2 หวายขม ล าต้นประมาณหัวแม่มือ เป็นหวายเปาะ ไม่ค่อยเหนียว เนื้อสีแดง 
แต่คล้ า เส้ียนแข็งหยาบ ใช้แทนเชือกผูกของท่ีไม่ต้องการความแน่น มักใช้ท าท่ีต้ังส่ิงของมัดหัวเสา 
  4.2.3.3 หวายตะค้า มี 2 ชนิด คือ 
  1) ตะค้าทะเลหรือตะค้าทอง เป็นหวายมีมากในภาคใต้ท่ีมีสีเหลือง ใช้มัดขอบกระด้ง 
หรือ ขอบตะกร้าเป็นหวายท่ีน ามาจักรสานได้ดี 
   2) ตะค้าดอน มีผิวหนาและเหลืองมากกว่า ค่อนข้างเหนียวใช่สานพื้นเก้าอี้ใช้ผูกของ
หรือใช้พัน หรือผูกขอบตะกร้าต่างๆ 
  4.2.3.4 หวายหอม เป็นหวายล าเล็กๆผิวสวยสีขาว เหลืองนวล เป็นมันเนื้อในขาว
ละเอียดเป็นหวายท่ีเหนียวจักเหลาเกลาได้ง่าย ผิวริมนอกจักเวียนเป็นเส้น เหมาะส าหรับ ถัก มัด ผูก 
พัน เนื้อในเรียกว่า ขี้หวาย เจียนเป็นเส้นกลม ใช้สานเป็นส่ิงของต่างๆได้และย้อมสีก็ได้ 
  4.2.3.5 หวายชุมพร มีมากท่ีจังหวัดชุมพร ล าเล็ก ผิวเนื้อแดงด าคล้ า สามารถแช่  
ทนน้ าได้ดี แม้จะแช่อยู่ในน้ าทะเลท้ังปีก็ไม่เน่าขาดเปื่อย ชาวประมงจึงน ามาใช้ท าเชือก ผูกเฝือก    
ท าโป๊ะ หวายชนิดนี้จักเป็นตอนสานของขอบปาก หรือจักผ่าสาน เป็นเครื่องใช้ท่ีต้องการความแข็งแรง
ทนทานได้ เช่น ปุ้งกี้ 
  4.2.3.6 หวายสายเต่ียวหรือหวายสะเดา หรือหวายสนิมหรือหวายหางหนู ล าหวาย
ค่อนข้างเล็ก เนื้ออ่อนเหนียวมากดัดโค้งหักยาก ผิวเหนียวนวลเป็นมันใช้เป็นเส้นยืนท้ังล าใช้สาน ดัด
พัน ท าเครื่องใช้สอย หวายชนิดนี้มีมากท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ 
  4.2.3.7 หวายตะนอย เนื้อไม้ขาวไม่แดง ผิวสีน้ าตาลอ่อน เนื้อแน่นเหนียว ล าแข็ง  
ใช้ท าราวตากผ้าหรือสานของหยาบๆ 
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  4.2.3.8 หวายลิง เป็นหวายท่ีไม่ค่อยมีหนาม ชอบขึ้นตามริมหนองริมบึง ริมทะเล
ตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ล าต้นโตประมาณ 3-4 เซนติเมตร ใช้จักเป็นตอก เป็นจากมุงหลังคา
บ้านเรือน 
  4.2.3.9 หวายสามใบต่อ หรือหวายชะอัง มีล าต้นเท่าหัวแม่มือหรือนิ้วช้ี มีมากทาง
ภาคใต้ ใช้ผูกท าแพไม้ เพราะเหนียวดีท่ีสุด 
  4.2.3.10 หวายน้ า หวายชนิดนี้บางท้องท่ีเรียกว่า หวายแดง มีผิวค่อนข้างแดง เนื้อ
หยาบๆ ย่นๆ ไม่ค่อยเหนียว ใช้สานเป็นส่ิงของได้แต่สีไม่สวย ใช้ท าของหยาบใช้ท าสาแหรก 
  4.2.3.11 หวายขี้ไก่ หวายชนิดนี้ไม่ค่อยเหนียว ใช้ผูกกระชุและเข่งปลาทู 
  4.2.3.12 หวายขี่ขาว เป็นหวายท่ีใช้จักรสาน ท าเชิงก้นตะกร้า ก้นกระจาด ก้น    
กระบุ้ง 
  4.2.3.13 หวายพรวน เป็นหวายล าใหญ่ท่ีสุด บางต้นโตกว่าข้อมือมีความแข็งแรง 
เหนียวมาก เหมาะแก่การน ามาท าเป็นขาโครงเหล็ก รูปงานเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โต๊ะ เตียงนอน         
เสาโคมไฟ และ ส่ิงอื่นๆ มีมากตามป่าดงทางแถบจังหวัดพังงา ภูเก็ต ตรัง และตะกั่วป่า นอกจากนี้    
ยังมีหวายอื่นๆ อีกมากมาย 
       
4.3 ชนิดของไม้ไผ่และหวาย 
 4.3.1 ชนิดของไม้ไผ่ 
 ไม้ไผ่ท่ีนิยมน ามาใช้มีจ านวน 18 ชนิด คือ ไผ่ป่าหรือไผ่หนาม ไผ่สีสุก ไผ่เฮี้ย ไผ่เล้ียง ไผ่หวาน 
ไผ่รวก ไผ่ไร่ ไผ่เพ็ก ไผ่ตง ไผ่ซาง ไผ่ล ามะลอก ไผ่ข้ามหลาม ไผ่บงหวาน ไผ่เปราะ ไผ่เหลือง ไผ่ตัน   
ไผ่โจด ไผ่พุงหรือไผ่นวล แต่ท่ีนิยมน ามาผลิตงานหัตถกรรมมีเพียงบางชนิดเท่านั้น เช่น ไผ่เล้ียง ไผ่รวก 
ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่สีสุก ไผ่พุง ไผ่หวาน เป็นต้น (ศักดิ์ชาย สิกขา, 2548)  
  4.3.1.1 ไม้ไผ่บง 

 ไผ่บงบ้านและไผ่บงป่า ไผ่บงบ้านมีล าไผ่โตปานกลาง ปล้องยาวประมาณ 15 นิ้ว   
แต่ไม่เกิน 18 นิ้ว ผิวคายหม่นเห็นได้ชัด สันข้อและเนื้อไผ่หนา กอไผ่ค่อนข้างห่างไม่อัดกันแน่น 
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นประมาณ 4-5 นิ้ว มักจะพบเห็นในหมู่บ้านชนบทท่ัวไป ส่วนไผ่บงบ้าน     
ล าไผ่ค่อนข้างเล็กกว่าไผ่บงบ้าน แต่ปล้องไผ่จะใหญ่กว่าไผ่บงบ้าน ผิวคายหม่นเหมือนกัน สันข้อจะต้ืน
ไม่หนามากเหมือนไผ่บงบ้าน เนื้อไผ่หนา  

 ไผ่บงบ้าน และไผ่บงป่า นิยมน ามาท าเครื่องจักรสานได้หลายชนิด เพราะเส้นตอก
เหนียวและจักตอกได้ท่ีละหลายๆปล้อง โดยท่ัวไปจะน ามาจักตอกแนวตะแคงเพราะจะได้เส้นตอกมาก 
สามารถใช้สาน ตะกร้า กระบุ้ง กระด้ง 
  4.3.1.2 ไม้ไผ่ซาง 
  ไม้ไผ่ซางบ้าน และไม้ไผ่ซางป่า ไผ่ซางบ้าน มีล าไผ่โตปานกลาง ปล้องไผ่ยาว
ประมาณ 12 นิ้ว 16 นิ้ว ผิวไผ่ซางจะเขียวเป็นมัน ส้นข้อต้ือเล็ก กอไผ่จะไม่อัดไม่แน่นนัก
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 นิ้ว เนื้อไผ่ไม่หนาเท่ากับไผ่บงบ้าน พบเห็นได้ตามชนบทท่ัวๆ ไป    
ส่วนไผ่ซางป่าพบเห็นได้มากในเขตภาคเหนือตอนบน ในเขตป่าเขาท่ีมีมากกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ ขึ้นเป็น   
ผืนป่าบริเวณกว้าง ผิวไผ่ซางป่าจะเขียวเป็นมัน สันข้อต้ืนเล็ก แต่เนื้อไผ่บางกว่าไผ่ซางบ้าน 
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  ไม้ไผ่ซางบ้าน และไม้ไผ่ซางป่า สามารถท าผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้หลากหลายท้ังงาน
จักสาน เครื่องเรือนไม้ไผ่ ท าเป็นแพโดยน ามามัดรวมกันเป็นแพลอยน้ า งานจักสานไม้ไผ่ส่วนมาก     
จะเป็นงานค่อนข้างหยาบ เช่น เข่งใส่ผัก หรือเข่งใส่ผลไม้ ส่วนมากจะนิยมน ามาท านั่งร้าน              
ในงานก่อสร้างอาคารสูงๆ 
  4.3.1.3 ไม้ไผ่ไร ่
  เป็นไผ่ท่ีขึ้นตามชายป่าเชิงเขา จะพบมากในเขตป่าเขาภาคเหนือตอนบน ล าต้น     
ไม่ค่อยโต เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว ผิวไผ่คายไม่เป็นมัน ล าต้นไม่สูงมากนัก กอไผ่ทรงพุ่มแน่น 
ปล้องระหว่างข้อไผ่ค่อนข้างยาว จากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 2 ฟุต ล าต้นจะตัน หน่อไผ่ไร่ถือว่าเป็น
หน่อไม้เศรษฐกิจ เพราะหน่อไม้มีคุณภาพและมีจ านวนมาก ไผ่ไร่มักนิยมน ามาท าเครื่องจักสาน         
ท่ีค่อนข้างไปทางงานละเอียด เพราะเส้นตอกนิ่ม และเหนียวมาก เช่นพวก โต๊ะ เก้าอี้ ช้ันวางของ ฯลฯ 
ลักษณะพิเศษของไผ่ไร่ ล าต้นจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 2 ฟุต  สามารถดัดโค้งงอได้โดยใช้ความร้อน 
  4.3.1.4 ไม้ไผ่เฮี้ยะ 
  เป็นไผ่ท่ีชอบขึ้นตามป่าช้ืนเชิงเขาใกล้แหล่งน้ า เป็นไผ่ท่ีล าปล้องยางมาก บางต้น     
มีล าปล้องยาวถึง 4 ฟุต กอไผ่ห่าง ผิวไผ่จะออกคายเหลือง หรือเขียวหม่นๆ ผิวไผ่ไม่มัน เนื้อไผ่เฮี้ยะ
บาง สันข้อต้ืน ล าต้นตรง ยาวประมาณ 6-8 เมตร สังเกตได้ว่าจะไม่มีแขนงไผ่ยื่นออกมา ไผ่เฮี้ยะ    
เป็นไผ่ท่ีให้เนื้อไม้ไผ่ไม่มาก ล าต้นกลวง นิยมมาสานเป็นฝากระท่อมในชนบท ไม้ไผ่เฮี้ยะ เป็นตัว
ประกอบของงานจักสานได้เป็นบางส่วน เพราะเนื้อไม้ไผ่เมื่อแห้งจะกรอบหักง่าย 
  4.3.1.5 ไม้ไผ่ข้าวหลาม 

 เป็นไผ่ท่ีชอบขึ้นตามป่าเชิงเขาใกล้แหล่งน้ าเหมือนไผ่เอี้ยะ ผิวเป็นคายเขียวจัด      
ไม้ไผ่ข้าวหลามปล้องยาวประมาณ 2 ฟุต แต่เนื้อไม้หนาไม่กว่าไม้ไผ่เฮี้ยะ สันข้อหนา ล าต้นตรงยาว
ประมาณ 6-7 เมตร ข้อสังเกตไม้ไผ่ข้าวหลาม ผิวไม้จะชุ่มช้ืนกว่าไม้ไผ่เฮี้ยะ ไม้ไผ่ข้าวหลามนิยมน ามา
ท าเป็นกระบอกข้าวหลามในบางฤดูกาล เส้นตอกจะเหนียวและได้เส้นตอกท่ีกว้าง สามารถน ามาสาน
เป็น กระด้ง ตะแกรง ตอกมัดข้าว ถักเป็นเส้นเปีย น ามาเย็บเป็นหมวก 
  4.3.1.6 ไม้ไผ่สีสุก 
  เป็นไผ่ท่ีกอไผ่ค่อนข้างใหญ่ ทรงแผ่ออกกว้าง มีแขนงหนามโดยรอบกอ จะพบ     
ใก ล้แหล่งน้ า ในชนบท ขึ้น ไม่ ไกลจากหมู่บ้ านมากนัก มักจะเป็นไ ผ่ ท่ีชาวบ้านน าไปปลูก                  
แพร่ขยายพันธุ์เอง ล าต้นสูงใหญ่ ผิวไผ่เป็นมัน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 7 นิ้ว ปล้องแต่ละปล้อง       
ยาวประมาณ 1-2 ฟุต ล าต้นต้ังตรง แขนงไผ่มาก เนื้อไม้ไผ่สีสุกหนากว่าไม้ไผ่ท่ีกล่าวมาข้างต้น ไผ่สีสุก 
เป็นไผ่ท่ีมีคุณค่าในการจักสานได้ทุกชนิดต้ังแต่ กระบุง ตะกร้า กระด้ง ตะแกรง เข่ง ไซดักปลา        
สุ่มปลา ฯลฯ และยังสามารถน ามาท าโครงสร้างเครื่องเรือนไม้ไผ่ เป็นไม้ไผ่ท่ีสามารถสร้างสรรค์งาน
หยาบและงานละเอียด เพราะเนื้อไม้ไผ่ค่อนข้างเหนียวทนทาน 
  4.3.1.7 ไม้ไผ่รวก 
  เป็นไผ่ท่ีพบเห็นได้ท่ัวๆไป ท้ังไผ่รวกบ้านไผ่รวกป่า ไผ่รวกบ้านจะนิยมปลูกขยายพันธุ์
ในเชิงธุรกิจได้ เพราล าไผ่รวกบ้านใหญ่กว่าไผ่รวกป่า ไผ่รวก กอไม้ใหญ่นัก ล าต้นตรง แขนงไผ่มีไม่มาก 
ล าต้นยาวถึง 12 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นไม่เกิน 3-4 นิ้ว ไผ่รวกเป็นไผ่เอนกประสงค์สามารถ
ใช้ในงานจักสานได้หลากหลายประเภท 
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 4.3.2 ข้อสังเกตในการน าไม้ไผ่มาท าเครื่องจักสาน 
 การน าไม้ไผ่แต่ละชนิดมาท าเครื่องจักสานต้องคัดเลือกไม้ไผ่ท่ีมีล าตรง ปล้องยาว ไม่มี       
แมลงเจาะ อายุของไม้ไผ่ประมาณ 2-3 ปี จึงเหมาะสมกับการน ามาจักสาน และควรน าไม้ไผ่ท่ีตัดแล้ว 
ท้ิงไว้ 5-10 วัน หากตัดไม้ไผ่ลงมาแล้วน ามาผ่าและจักเป็นเส้นตอก เส้นตอกจะฉีกขาดง่ายเพราะมี    
น้ าในไม้ไผ่มาก จะต้องให้น้ าในไม้ไผ่ระเหยไปบางส่วน จึงจะจักตอกได้อย่างมีคุณภาพ อายุของไม้ไผ่     
ท่ีน ามาท าเครื่องจักสานไม้ไผ่ จะต้องมีอายุ 2-3 ปี จึงจะเหมาะสม ต้องคัดเลือกไม้ไผ่ท่ีมีล าตรง     
ปล้องแต่ละปล้องของไม้ไผ่ต้องยาว เป็นไม้ไผ่ท่ีสมบูรณ์แมลงไม่เจาะ เมื่อน ามาจักสานแล้วต้องมีความ
เป็นมัน เส้นใยของไม้ไผ่จะแน่นและเหนียว จะต้องจดจ าไว้ว่าไม้ไผ่มาจากแหล่งใด กอไผ่ใดท่ีมี
คุณสมบัติเด่นดังท่ีกล่าวมาแล้วหากต้องการไม้ไผ่ชนิดนั้นๆ แล้ว ก็ควรจะไปตัดไผ่ในแหล่งเดิม ควรจะ
มีการดูแลรักษาพอควร เพราะจะเป็นประโยชน์ในการจักสานภายหน้า การจักตอก เมื่อเริ่มตัดไม้ไผ่
แล้ว จะต้องท้ิงไว้อย่างน้อย 10 วันขึ้นไปควรรักษาไว้ท่ีร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้น้ าในไม้ไผ่
ระเหยออกไปตามธรรมชาติ จึงน าไม้ไผ่มาตัดและจักเป็นตอก จะได้เส้นตอกท่ีเหนียวและได้เส้นตอก
หลายเส้น เส้นตอกไม่ฉีกขาดง่าย หากน าไม้ไผ่ท่ีตัดมาสดๆ และน ามาจักเป็นเส้นตอกเลย ไม้ไผ่   
ในขณะนั้นจะอุ้มน้ าไว้ในเนื้อไม้ไผ่มาก เส้นใยของไม้ไผ่จะขยายตัวเต็มท่ี จะได้เส้นตอกท่ีหนาเปราะ 
ฉีกขาดง่าย การป้องกันเช้ือราโดยการผ่ึงแดดให้แห้ง ลงน้ ามันวานิชใสและบรรจุลงในถุงพลาสติก   
เก็บไว้ หรือเก็บไว้ในเตาอบเครื่องจักสานไม้ไผ่ ให้ควานร้อนโดยวิธีจุดไฟรมควันท้ิงไว้ 3 -7 วัน          
ในอุณหภูมิ 40 C แล้วจึงน ามาเก็บไว้ในถุงพลาสติก มัดให้แน่นเพื่อไม่ให้เกิดความช้ืนและเกิดเช้ือรา
ขึ้นอีก (กรมป่าไม้, 2547) 
  
 4.3.3 หวายชนิดต่างๆ ท่ีน ามาใช้งาน 
 เมื่อเราจะท างานเกี่ยวกับหวาย เราควรท่ีได้รู้จักชนิดและคุณภาพของหวายบ้านพอสมควร 
แต่ในประเทศไทยเรายังไม่ได้บัญญัติศัพท์เอาไว้เป็นท่ีแน่นอน เราจะรู้ได้จากชาวบ้านนิยมเรียก ซึ่ง    
บางแห่งก็อาจจะเรียกเพี้ยนกันไปบ้าง พอจะกล่าวได้ดังนี้ 
  4.3.3.1 หวายโป่งจัดเป็นหวายขนาดใหญ่กว่าชนิดอื่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง        
ใหญ่ประมาณ 1 นิ้ว 2 นิ้ว หรือขนาดไม้รวก ก็เคยปรากฏตามร้านเฟอร์นิเจอร์ 
  4.3.3.2 หวายขม เป็นหวายเปราะไม่ค่อยเหนียว เนื้อสีแดงแก่คล้ า เส้ียนหยาบแข็ง 
เปราะไม่ค่อยจะทนทาน ขนาดล าโตประมาณหัวแม่มือใช้แทนเชือกผูกของท่ีไม่ต้องการความเหนียว
นัก 
  4.3.3.3 หวายตะค้า หวายชนิดนี้มีอยู่ 2 ชนิด แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 
   1) ตะค้าทะเล หรือตะค้าทอง โดยมากมักจะท าขาย มีสีเหลือง เป็นหวาย  
ท่ีมีมากในแถบภาคใต้ 
    2) ตะค้าดอน มีผิวหนาและสีเหลืองมากกว่า ค่อนข้างเหนียว 
  4.3.3.4 หวายหอม เป็นหวายค่อนข้างจะเล็กสักหน่อย ผิวเนื้อของหวายด้านนอกจะ
มีสีขาวไปทางมัวๆส่วนภายในนั้นมีสีขาวเนื้อละเอียด 
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  4.3.3.5 หวายชุมพร มีมากท่ีจังหวัดชุมพรนั่นเอง ผิวเนื้อไปทางด า เหนียวมากและ
ทนน้ าอยู่ได้ไม่นาน 
  4.3.3.6 หวายสะเดียงบางท้องถิ่นเรียกว่าหวายสะเดาหรือหวานสนิม ท้ังหมดนี้มีอยู่
ชุกชุมในป่าดงดิบแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา 
  4.3.3.7 หวายตะนอย หรือเรียกอีกช่ือว่า หวายหางหนูมีลักษณะตรงกันข้ามกับ
หวายโป่ง กล่าวคือล าเล็กกว่าหวายอื่น คือ เล็กประมาณ 1/2 เซนติเมตร ผิวเนื้อค่อนข้างแข็งแกร่ง 
ค่อนข้างเหนียว 
  4.3.3.8 หวายลิง มีอยู่ทางแถบตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น หวายลิง     
มีลักษณะแปลกอยู่ท่ีไม่มีน้ าและขึ้นอยู่ได้ท้ังในน้ าจืดและน้ าเค็ม ล าต้นโตประมาณ 1 - 4 cm  

 4.3.3.9 หวายสามใบต่อ หวายสามใบต่อหรือเรียกว่าหวายขมดงขึ้นเป็นกอใหญ่ ๆ มี
ลักษณะผิดกับหวายอื่น ๆ ท่ีมีใบเล็ก ใบของมันเป็นหยักอยู่ 3 หยัก  

 4.3.3.10 หวายน้ า บางท้องถิ่นเรียกแปลกออกไปเป็นหวายแดงคือมีผิวค่อนข้าง  
ออกแดงเนื้อหยาบหยุ่นๆ ไม่ค่อยเหนียว 

  4.3.3.11 หวายขี้ไก่ หวายชนิดนี้ไม่ค่อยจะเหนียวใช้สานของต่าง ๆ ได้ แต่ไม่       
ค่อยสวย 
   4.3.3.12 ควายขี้ขาวเป็นหวายท่ีใช้ในการจักสานหรือประกอบกับหวายชนิดดี ๆ 
เพราะเนื้อขาว 
  
4.4 การเตรียมไม้ไผ่และหวายเพื่อใช้งาน 
 4.4.1 การตัดไม้ไผ่ไร ่

การตัดไม้ไผ่ไร่ เพื่อน ามาใช้ท าเครื่องเรือนไม้ไผ่นั้น อายุของไม้ไผ่ไร่ท่ีควรจะท าการตัดได้   
ควรเป็นล าท่ีมีอายุต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไปและไม่ควรตัดล าท่ีแก่เกินกว่า 3 ปี ท้ังนี้เนื่องจากล าท่ีมีอายุแก่นั้น 
เมื่อน ามาดัดโค้งงอ จะท าให้ดัดได้ยากเส้ียนไม้แตกขาดได้ง่าย เพราะเนื้อไม้มีความแข็งแกร่งเกินไป 
ส่วนไม้ท่ีมีอายุอ่อนเกินไปเมื่อน ามาให้ความร้อนโดยการต้มเนื้อไม้จะยุบตัวและเมื่อน ามาดัดโค้งงอ   
เนื้อไม้จะย่นมีลักษณะคล้ายท้องช้างท าให้การเตรียมวัตถุดิบเสียเวลามาก 

 
4.4.2 ฤดูท่ีควรตัดไม้ไผ่ไร่ 
ควรเป็นฤดูช่วงระยะเวลาท่ีหนาวที่สุดระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคมเพราะว่าช่วงนี้ไม้ไผ่

จะหยุดการเจริญเติบโต การปรุงและสะสมอาหารจ าพวกแป้งและไขมันในล าไม้ไผ่มีน้อย และเป็นช่วง
ระยะเวลาท่ีมอดและแมลงต่างๆ อยู่ในระยะเวลาฟักตัวเช่นกัน เมื่อท าการตัดไม้ไผ่เรียบร้อยแล้ว    
ควรรีบท าการป้องกันรักษา เนื้อไม้ไผ่ทันที เพื่อจะได้เก็บไม้ไผ่ไว้ใช้งานได้ตลอดท้ังปี 

 
4.4.3 วิธีการตัดไม้ไผ่ไร ่
ควรเลือกตัดเฉพาะล าท่ีต้องการน ามาใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยมีวิธีเลือกตัดไม้ไผ่ไร่ ดังนี้  
 4.4.3.1 ควรเลือกตัดเฉพาะล าท่ีมีลักษณะดีเท่านั้น ผิวไม้ไผ่ไม่มีแมลงเข้าเจาะ

ท าลายหรือมีผิวแห้งตายเป็นบางส่วน  
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 4.4.3.2 ควรเลือกตัดลักษณะล าต้นท่ีมีเนื้อหนาท่ีสุด เพื่อจะได้น ามาใช้ประโยชน์     
ได้อย่างเต็มท่ี 

 4.4.3.3 ควรตัดล าต้นให้ชิดดินมากท่ีสุดเพราะไม้ไผ่ไร่นั้น จากโคนขึ้นไปประมาณ   
1-2 เมตร จะมีเนื้อตันมากท่ีสุด  

 4.4.3.4 ควรเลือกร าท่ีไม่ดี เช่นยอดด้วน ล าต้นมีแมลงกัดกิน หรือมีรังมดอาศัยอยู่
เหลือไว้ในกอ เพราะล าต้นพวกนี้จะท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงของล าใหม่ โดยท าหน้าท่ีคุ้มกันรักษาและ   
ปรุงเก็บอาหารเพื่อท่ีจะส่งไปเล้ียงหน่อไม้ต่อไป หลังจากนั้นค่อยตัดท้ิง เมื่อมีอายุได้ 3 ปีข้ึนไป  

 4.4.3.5 ควรตัดในลักษณะท่ีมีช่องว่างเพียงให้หน่อใหม่เจริญเติบโตได้อย่างเต็มท่ี     
ไม่เบียดเสียดกัน  

 4.4.3.6 ควรตัดกิ่งหรือแขนงท่ีไม่ใช้ประโยชน์ ท้ิงเสีย เพื่อกอไม้ไผ่ไร่จะไม่แน่น
จนเกินไป 

 4.4.3.7 ควรตัดหน่อท่ีมีลักษณะท่ีไม่ดี เช่น หน่อท่ีจะท าให้เกิดเป็นกิ่งหรือแขนงหรือ
หน่อท่ีออกชิดติดกันเกินไปท้ิงเสีย เพื่อท่ีจะท าให้หน้าท่ีเหลือไว้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มท่ี และหน่อ    
ท่ีตัดท้ิงยังน ามาเป็นอาหารได้อีกด้วย 

 
 4.4.6 การเก็บถนอมไม้ไผ่ 

การเก็บถนอมไม้ไผ่หลังจากการตัดเป็นการยากมากในการท างานด้วยมือหยิบจับถนอมไม้ไผ่
และสินค้าไม้ไผ่เพื่อมิให้อันตรายจากแมลงมีพิษและจากเช้ือราดิน อาจกล่าวได้ว่าถ้าตัดไม้ไผ่            
ในระยะเวลาท่ีมีอายุเพียงพอจริงๆ แล้ว อันตรายจากแมลงมีพิษเกือบไม่มีเลย แต่ถ้าตัดไม้ไผ่ในเวลาท่ี
ส่วนประกอบของไม้ไผ่ยังอ่อนอยู่ก็อาจจะเกิดการเสียหายจากแมลงมีพิษและเช้ือแบคทีเรียโดยง่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ไผ่ท่ีมีน้ ามากมักเกิดการเสียหายได้ง่ายจึงควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในกรณีท่ี
จะเก็บไม้ไผ่หรือผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และปริมาณมากมายรวมไว้ในท่ีแห่งเดียวกัน ไม้ไผ่ท่ีเก็บท้ังหมดจะเกิด
การเสียหายได้โดยไม่คาดฝันเลยทีเดียว ไม้ไผ่ท่ีเก็บไว้ในอากาศแห้งดีตามลักษณะปกติจะมีข้อเสียหาย
น้อยท่ีสุดและผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ท่ีตากแห้งสนิทดีภายหลังท่ีได้ต้มในน้ าร้อนประมาณ 10 นาที ก็จะ
ทนทานไปนานหลายเท่าของไม้ไผ่ธรรมดาท่ีเก็บโดยไม่ได้ต้ม 

เป็นท่ีเห็นพ้องกันว่าการส่งเสริมในการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายนอกประเทศเมื่อเร็วๆ  มานี้        
ได้กระท าโดยสถาบันค้นคว้าทุกแห่งปรากฏว่าได้หาวิธีป้องกันแมลงมีพิษและเช้ือราดิน แล้วพิมพ์วิธี
ป้องกันแบบใหม่ๆ ขึ้นมาอันท่ีจริงวิธีป้องกันต่างๆ ก็ได้มีอยู่แล้วทุกแห่ง หากแต่ว่าวิธีต่างๆ นั้นแต่ละ
วิธีมีผลดีและผลเสีย ดังนั้นควรต้องเลือกวิธีท่ีดีและเหมาะสมกับความมุ่งหมาย การท่ีจะตกแต่ง        
ผิวไม้ไผ่ให้สวยงามตามหลักการประหยัดและเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมด้วย 

 
 4.4.7 วิธีการเตรียมไม้ไผ่ในงานจักสาน 
 การจักสานและการผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับไม้ไผ่มากกว่าส่ิงอื่นๆ แต่ไม้ไผ่ท่ีจะน ามาใช้
ในการประดิษฐ์และจักสานนั้นมีหลายชนิดด้วยกัน เป็นต้น ว่าไม้ไผ่เหลือง ไม้ไผ่สีสุก ไม้ไผ่ล ามะลอก 
ไม้ไผ่ลวก ไม้ไผ่ตง ไม้ปล้องห่าง ฯลฯ ไม้ไผ่ท้ังหลายเหล่านี้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งออกได้เป็น     
2 จ าพวก เหนียวและไม่เหนียว จ าพวกท่ีเหนียวเป็นไม้ไผ่ท่ีเราต้องการใช้ในงานประดิษฐ์และจักสาน
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แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอไหนเหนียวหรือไม่เหนียวเราอาจจะรู้ได้โดยมีผู้บอกเล่าอย่างหนึ่ง เราเคย
น ามาใช้อย่างหนึ่ง เราจะส่ังมาปลูกไว้อย่างหนึ่ง ก่อนท่ีเราจะตัดไม้ไผ่นั้นนั้น เราทดลองดูอย่างหนึ่ง 
เมื่อเรารู้ตามกล่าวมาแล้วนี้ก่อนท่ีเราจะลงมือตัดเราต้องคัดเลือกล าไม้ไผ่ท้ังหลาย ในกอนั้นอีก   
ขั้นตอนหนึ่งก่อน ถ้าล าใดในปลายไม้ด้วนก็ดี ไม้แมลงไชก็ดี ไม้ท่ีมีอายุอ่อนกว่า 2 ปี ลงมาก็ดี เราไม่
ควรตัดใช้ในการจักสานเพราะเหตุว่า ไม้ไผ่ปลายด้วยเมื่อเวลาจักเหลาเส้นตอกนั้น เส้นตอกจะเส้ียว
เสียเสมอไป ไม้ไผ่แมลงไชมาก ท าให้ไม้ไผ่เสียมาก เมื่อจักและเหลาจะได้เนื้อไม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ส่วนไม่ไผ่ท่ีมีอายุน้อยกว่า 2 ปี เมื่อเราจักสาน ตัวแมลงและมอดมักไชหรือกิน  
 เพราะฉะนั้นควรเลือกแต่ล าต้นดีๆ ซึ่งควรมีอายุต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ส่วนไม้ไผ่ท่ีไม่เหนียวนั้น    
ถ้าไม่จ าเป็นจริงๆ ไม่ควรน ามาใช้ในงานจักสานเลยเนื่องจาก เมื่อเราจักเหลาและสาน เส้นตอกมักจะ
หักเสียแทบท้ังส้ิน เมื่อสานเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์นั้นไม่เรียบร้อย รูปทรงของท่ีสานนั้นไม่สวยงาม และใน
การสานของครุภัณฑ์ท่ีเราจะท านั้นจะต้องเน้นขอบปากแทบทุกครั้ง ถ้าได้ไม้ไผ่ท่ีไม่ดี เมื่อเวลาเม้ม
ขอบปากอยู่นั้น เส้นตอกจะหักเสียแทบทุกเส้น ของท่ีท านั้นจะเกิดเสียหายใช้การไม่ได้ 
 
 4.4.8 วิธีจักตอก  
 ก่อนท่ีจักตอกต้องปื้นหรือตะแคงก็ตาม เราต้องแต่งซีกไม้ไผ่เล็กๆ นี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน 
หมายความว่า เลาะค้ิวไม้ไผ่และเหลาริมท้ัง 2 ข้างให้เล็ก-ใหญ่เสมอกันเสียก่อนถ้าจะจักตอกปื้นก็ให้
เหลาหรือผ่าขี้ไม้ออก และเหลาให้ช้ันของไม้ไผ่นั้นหนาบางเสมอตลอดกันท้ังช้ินแล้วจึงลงมือจักตอก
ต่อไป ถ้าจะจักตอกตะแคงก็ให้แต่งช้ินไม้ไผ่ท านองเดียวกันดังท่ีกล่าวมาแล้ว แต่ถ้าเห็นว่าช้ินไม้ไผ่   
บางไปก็ให้เหลาขี้ไม้ไผ่ออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือเห็นว่าช้ินไม้ไผ่หนาก็ให้ผ่าขี้ไม้ไผ่ออกเสียให้มาก 
แล้วจึงเหลาให้ปื้นไม้ไผ่ทางตะแคงของช้ินไม้ไผ่นั้น เล็กใหญ่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันแล้ว         
จึงจักตอกต่อไป 
 วิธีจักตอกนั้นจะเป็นตอกปื้นหรือตอกตะแคงก็ตาม เรายอมทราบอยู่แล้วว่า มีดต้องอยู่        
ในระหว่างเส้นตอกท้ังสองคือเส้นข้างบนและเส้นข้างล่าง เพราะฉะนั้นในเวลาท่ีก าลังจักตอกอยู่นั้น   
ถ้าเห็นว่าเส้นตอกข้างบนอ่อนหรือบางเกินไป ซึ่งเป็นเหตุท่ีจะให้เส้นตอกนั้นเส้ียวเสีย ดังนั้น ให้เอา  
นิ้วมือข้างซ้ายซึ่งก าลังจับช้ินไม้ไผ่อยู่นั้นดัดช้ินไม้ขึ้นมา ส่วนมือขวานั้นให้เอาปื้นมีดกดตอกเส้น
ข้างล่างลงไปในท านองเดียวกัน ถ้าเส้นตอกข้างล่างอ่อนหรือบางไปก็ดี ให้เอาหัวแม่มือข้างซ้าย        
ซึ่งก าลังจับไม้ไผ่อยู่นั้นกดช้ินไม้ไผ่ลงไป ส่วนมือขวาให้เอาปื้นมีดตัดตอกเส้นบนขึ้นมา ท่ีท าเช่นนี้ก็คือ
เราจะผ่อนเนื้อไม้ไผ่นี้ต้องท าไปในเวลาเดียวกัน คือท้ังจักท้ังผ่อนจะหยุดนิ่งไม่ได้เป็นอั้นขาด พยายาม
ฝึกฝนการจักตอกให้เกิดทักษะคือความช านาญเราการจักตอกด้วยมือจะเป็นไปโดยอัตโนมัติในท่ีสุด
แล้วทั้ง 2 นั้น จะมีความอ่อนแข็งหนาบางเสมอกันท้ัง 2 เส้น  
 

4.4.9 วิธีเหลาตอก 
วิธีเหลาตอกต่าง ๆ บรรดาเส้นตอดท้ังหลายจะเป็นเส้นตอกปื้นหรือตอกตะแคงก็ตามฯลฯ   

จะเป็นตอกไม้ปล้องเดียวหรือหลายปล้องก็แล้วแต่ นอกจากส าหรับสานเข่งปลาทูและตอกมัดหญ้า 
นอกจากนั้นจ าเป็นเราจะต้องเหลาแทบท้ังส้ิน มิฉะนั้นเมื่อเราเอาเส้นตอกไปสานโดยไม่ท าการเหลา  
จะท าให้งานท่ีท านั้นไม่สวยงามเป็นงานหยาบๆ 
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 4.4.9.1 เหลาปื้น ต้องเหลาให้เหมือนคล้ายเมล็ดแตง ค าเปรียบเทียบเพราะ       
เมล็ดแตงนั้นริมไม่มีความคม มีความมนในตัวของมัน เหลาตอกปื้นเหลาตอกให้ท้ัง 2 ข้างให้อ่อนแข็ง
หนาบางเสมอกันเสียงก่อนแล้วจึงเหลาลบเหล่ียมท้ัง4ท่ีริมของเส้นตอกนั้นออกเสีย เส้นตอกนั้นก็จะ
กลายคล้ายเมล็ดแตงดังกล่าว ท่ีเราต้องเหลาตอกเช่นนี้เพราะเหตุว่าเมื่อเราท าการสานของนั้นจะได้
จัดเส้นตอกให้ชิดกันได้ดี 
  4.4.9.2 เหลาตอกตะแคง ก็เหลาวิธีเดียวกับตอกปื้น คือเหลาคล้ายเมล็ดแตง
เช่นเดียวกัน เว้นแต่ตอกตะแคงเป็นตอกขนาดเล็กกว่าตอกปื้น กับท้ังมีส่วนหนามากกว่าตอกปื้น
เท่านั้น 
  4.4.9.3 ตอกไพล ตอกชนิดนี้ก็เหลาในวิธีเดียวกันกับตอกปื้นกับตอกตะแคง เว้นแต่
เป็นตอกท่ีมีขนาดเล็กกว่าตอกตะแคงลงไปอีกเท่านั้น 
  4.4.9.4 ตอกกลม วิธีเหลาตอกกลมนี้ไม่เหมือนกับวิธีเหลาตอกชนิดอื่นเลย เพียงแต่
เหลาให้เส้นตอกนั้นกลมตามเล็กและใหญ่ท่ีเราประสงค์เท่านั้นเป็นพอ 
  4.4.9.5 ตอกเหล่ียม จะเป็นตอกปื้นหรือตอกตะแคงหรือตอกใด ๆก็ตาม วิธีเหลา
คล้ายกับตอกกลมคือไม่เหมือนกับวิธีเหลาตอกชนิดอื่น เป็นเพียงเหลาให้เกล้ียงเท่านั้นก็พอ ส่วน
เหล่ียมของเส้นตอกก็ไม่ต้องลบเหมือนตอกชนิดอื่น ๆ 

 
 4.4.10 วิธีเตรียมหวายในงานจักสาน 
  4.4.10.1 การตัดหวาย 

 ล าต้นของหวายมีขนาดต่างกัน แล้วแต่พันธุ์ ต้ังแต่นิ้วก้อยไปถึงขนาดเท่าข้อมือ    
ส่วนยาวนั้นยาวมาก หวายท่ีตัดไปขายมักเป็นหวายท่ีโตเต็มท่ีไม่อ่อนแก่เกินไป เรียกหวายรุ่น        
เนื้อหวายจะยืดหยุ่นเหนียว ผิวเปล่งแข็งเป็นมัน เงา เล่ือมความยาวประมาณ 15 - 20 ฟุต ซึ่งเป็น
ระยะท่ีเหมาะแก่การใช้งาน 

 4.4.10.2 ฤดูท่ีตัดหวาย 
 ฤดูท่ีตัดหวายท่ีเหมาะท่ีสุดคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม หวายท่ีมี

คุณภาพดีท่ีสุดคือ หวายสิงคโปร์ การตัดหวายจะตัดเมื่ออายุ 6 - 15 ปี วิธีสังเกตว่าหวายนั้น           
แก่พอท่ีจะตัดได้หรือยังให้ดูท่ีกาบใบของล าต้นว่าเริ่มร่วงหล่นหรือยัง 

 
หวายนอกจากจะน ามาเป็นวัตถุดิบในการจักสานโดยเฉพาะแล้ว ยังสามารถน ามาผูกมัด   

และตกแต่งเครื่องจักสาน ท่ีท าด้วยไม้ไผ่ให้สวยงามยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่นิยมน ามาผูกมัดตามขอบและก้น
ของเครื่องจักสาน ท่ีท่ัวไปส่วนมากจะมีชาวบ้านตัดหวายจากป่า น ามาขายและเป็นหวายเส้นเล็ก
เหมาะสมกับงานจักสานมากกว่าหวายชนิดใหญ่ 

หวายท่ีน ามาใช้งาน จะต้องน ามาจักให้เป็นเส้นเข้าเครื่องเลียดให้มีขนาดเท่ากันตลอด
เสียก่อนแล้วจึงน าไปแช่ไว้ในภาชนะใส่น้ า เพื่อให้หวายอ่อนตัวและเกิดความเหนียว แล้วจึงน ามาใช้
งาน 
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ข้อปฏิบัติท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าการเครื่องจักสานด้วยหวายก็คือ หวายทุกเส้นจะต้องน ามา
ตากให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันการหดตัวในภายหลังและยังป้องกันมอด แมลงบางชนิดท่ีจะชอนไชเข้าไป
ในเนื้อหวายอีกด้วย 
 หวายสามารถน ามาใช้ในงานเครื่องจักสานได้ท้ังชนิดท่ีเป็นเส้นหวายและชนิดท่ีน ามาจักตอก 
ส่วนใหญ่หวายท้ังเส้นมักจะน ามาสานตะกล้าเท่านั้น ไม่นิยมไปสานภาชนะอื่น ๆ ส่วนหวายท่ี           
จักออกมาเป็นเส้นเล็กนิยมน ามาผูกมัด ตกแต่งและยังสามารถน าไปสานภาชนะบางอย่างได้          
ปกติหวาย 1 เส้น สามารถจักเป็นตอกได้ 8 เส้น ปัจจุบันนี้ท่ีอ าเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มีโรงงานผลิต
เครื่องหวายเกิดขึ้นมากมายจนได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไทยของจังหวัดอ่างทอง           
(สนไชย ฤทธิโชติ, 2539) 
 
4.5 สรุปท้ายบท 
 ไม่ไผ่มีความผูกพันกับชีวิตประจ าวันของคนไทยมาแต่โบราณ โดยคนไทยในชนบทท่ัวไปน า   
ไม้ไผ่มาสร้างเป็นบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย น าไม้ไผ่มาผลิตเป็นเครื่องจักรสานใช้ภายในครัวเรือน เช่น     
น าไม้ไผ่มาสานเป็นหวดส าหรับนึ่งข้าวเหนียว สารกระต๊ิบส าหรับใส่ข้าวของคนภาคเหนือและ        
ภาคอีสาน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเป็นเครื่องจักสานอีกจ านวนมากท่ีท ามาจากไม้ไผ่ เช่น 
กระบุงส าหรับใส่ข้าวเปลือก ก๋วยส าหรับใส่หญ้าเล้ียงสัตว์ ตะกร้าส าหรับใส่ส่ิงของต่างๆ เข่งส าหรับใส่
ผักผลไม้ กระเช้าส าหรับใส่ดอกไม้ กระด้งส าหรับฝัดข้าว ตะแกรงส าหรับร่อนทราย หรือตากพืชผัก
จากสวนครัว เช่น พริก หอม กระเทียม ฯลฯ ขันโตกส าหรับใส่อาหารนั่งรับประทานกับพื้น ขันโตก
เป็นภาชนะใส่ไม้ไผ่สานท่ีลงรักส าหรับใส่น้ าด่ืม แคร่ส าหรับนั่งพักผ่อน และไม้ไผ่ยังไปใช้ประโยชน์ใน
การท าผลิตภัณฑ์อื่นอีกเป็นจ านวนมาก เช่น เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา ฯลฯ 
จึงกล่าวได้ว่าไม้ไผ่เป็นต้นไม้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายสามารถน ามาประดิษฐ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจ าหน่ายเป็นสินค้าได้ 
 หวายเป็นไม้ชนิดหนึ่งท่ีมีความผูกพันกับชีวิตของคนไทยมาต้ังแต่อดีตกาลแล้วจะสังเกตได้
จากประวัติศาสตร์ของไทย ได้มีการท าโทษผู้กระท าผิดโดยการโบยด้วยหวาย น าหวายมาใช้แทนดาบ
ในการฝึกหัดการฟันดาบในแก่ทหารใหม่ท่ียังไม่ช านาญในการใช้ดาบ ซึ่งการฟัดดาบของไทยนี้ได้มีการ
ถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผิวหยาบยังใช้มัดหรือสานฝักดาบของนักรบไทย
ในสมัยโบราณตลอดจนน ามาใช้ท าโล่ในการป้องกันคมอาวุธ เพราะหวายมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่ง 
คือมีแรงยืดหยุ่นได้ดีสามารถผ่อนน้ าหนักให้เบาได้ 
 คนไทยในชนบทน าหวายออกจากป่ามาใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะต่างๆกัน เช่น น าหวาย
กาหลงหรือหวายน้ าท่ีมีล าต้นเล็กมาผ่าน าผิวมาใช้ในการผูกหมัดส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ผูกมักของ
กระบุงหรือกระด้ง ถักเป็นลวกลายต่างๆบนสันของกระบุงหรือหูหิ้วตะกร้า น าผิวหวายมาสานเป็น
เครื่องจักรสาน เช่น ตะกร้า กระเป๋า กระเช้า ฯลฯ น าผิวหวายมาสานเป็นเครื่องประดับ เช่น          
ปิ่นปักผม ก าไล ฯลฯ น าหวายมาสานท าเป็นเครื่องใช้ท่ัวไป เช่น กระชุ ปุ้งกี้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังน า
หวายสายน้ าผ้ึง หวายขาว หวายแดง ท่ีมีลักษณะล าต้นโต มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว มาท า
เป็นโครงสร้างของบ้านเครื่องเรือน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ช้ันวางของ ฯลฯ และน าผิวของหวายมาสาน
เป็นพื้นท่ีนั่งและพนักพิง ผูกมัดรอยต่อต่างๆให้แน่น ส่วนไส้หวายในปัจจุบันได้น ามาใช้ประโยชน์ใน
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การท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น ามาสานเป้นภาชนะรองรับกระถางดอกไม้ น ามาสานหุ้มภาชนะ     
เครื่องเคลือบดินเผา สานเป็นแจกันดอกไม้หรือน ามาท าเป้นของช าร่วย เป็นต้น 
 จึงกล่าวได้ว่า  ไม้ไผ่และหวายเป็นไม้เศรษฐกิจของไทยท่ีสามารถน ามาใช้ประดิษฐ์             
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แทบทุกส่วนของล าต้น 
  
4.5 ค าถามทบทวน 

1. อธิบายคุณสมบัติของไม้ไผ่ และหวาย ท่ีมีผลต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. อธิบายถึงประโยชน์ของไม้ไผ่ และหวาย ท่ีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. ยกตัวอย่างชนิดของไม้ไผ่ และหวายท่ีนิยมน ามาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
4. ขั้นตอนการเตรียมไม้ไผ่ในการจักสานมีวิธีอย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 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. จ าแนกประเภทของเส้นใยพืชได้ถูกต้อง 
3. อธิบายคุณสมบัติของเส้นใยพืชแต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยพืชเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ได้ 
5. สามารถเลือกเส้นใยพืชมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 5 เส้นใยพืช 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างเส้นใยพืช ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วต้ังค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้เนื้อหา
เรื่องความรู้เกี่ยวกับเส้นใยพืช โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องชนิดของเส้นใยพืช ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วย
ค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยพืช 
  2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างเส้นใยพืช  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
เส้นใยพืช 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าเส้นใยพืชมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
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บทที ่5 
เส้นใยพืช 

_______________________________________________________ 
 

 วัตถุดิบท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืช มีมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นพืชท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์โดยน าส่วนของ ใบ ล าต้น ราก และผลมาใช้ได้     
แบ่งประเภทใหญ่ๆได้ 5 กลุ่มดังนี้ 
 5.1.1 กลุ่มพืชตระกูลปาล์ม เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวไม้ยืนต้นมีการกระจายพันธ์อยู่ในเขตร้อนช้ืน
ท่ัวโลกไม่น้อยกว่า 1,000 ชนิดนับเป็นพืชท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถน ามาใช้
เป็นอาหาร และวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการท าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ รวมท้ังเป็นยารักษาโรค
ตัวอย่างของพืชนี้ท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์มากในประเทศไทยเช่น มะพร้าว ลาน ตาล ชิด จาก หมาก กะพ้อ 
หลาวชะโอน สาคู ฯลฯ รวมทั้งไม้ปาล์มจ าพวกไม้เถาเล้ือย ท่ีเรียกว่า หวาย 
 5.1.2 กลุ่มพืชประเภท กก หญ้า และวัชพืชน้ า เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ชอบขึ้นในท่ีชุ่มช้ืนแฉะ
ริมแม่น้ าล าครองเช่น กกกลม กกสามเหล่ียม กระจูด หญ้าตีนกา หญ้าคา ผักตบชวา คล้า คลุ้ม ฯลฯ 
ตลอดจนพืชประเภท เตย ล าเจียก และต้นกล้วย 
 5.1.3 กลุ่มพืชประเภทป่านปอ เป็นพืชท่ีให้เส้นใยของส่วนเปลือกล าต้น มีความเหนียว
ทนทานเช่น ปอสา ปอแก้ว ปอกระเจา ปอส้มโฮง และป่านศรนารายณ์ ฯลฯ 
 5.1.4 กลุ่มพืชประเภทพันธ์ไม้เถา เป็นพืชไม้เล้ือยนิยมใช้ล าต้นมาท าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
เช่นเถาวัลย์ชนิดต่างๆ ย่านลิเภาเถาองุ่น ฯลฯ 
 5.1.5 กลุ่มพืชเศรษฐกิจ ผลพลอยได้ของพืชเศรษฐกิจเช่น เปลือกข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฟางข้าว 
ก้านดอกอ้อย ฯลฯ เป็นผลผลิตส่วนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่สามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้
สอยและของท่ีระลึกได้อย่างดี 
 พัฒนาการของรูปแบบผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชท่ีน่าสนใจเป็นท่ีต้องการของตลาดในสังคม        
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  
ใช้ประโยชน์ของต้นลานต้ังแต่สมัยโบราณยอดใบลานอ่อนของต้นลานใช้จารึกหนังสืออักขระต่างๆ   
ใบลานเป็นวัตถุดิบส าคัญในการท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องสาน ใบลานแก่ใช้เป็นวัสดุมุงหลังคา 
และท าฝาบ้าน ก้านในลานมีความแข็งแรงทนทานใช้เป็นไม้ช่ือ แปท าโครงหลังคาและผนังบ้าน ล าต้น
ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและท าผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน รากและผลใช้รับประทานเป็นยารักษาโรค 
 5.2.1 คุณสมบัติของลาน 
 คุณสมบัติท่ีดีของลาน คือ ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศป้องกันแดด และฝน ยอดใบลาน
อ่อนเมื่อแห้งแล้วมีสีขาวนวล เนื้อเหนียว จักตอกเป็นเส้นๆได้ ย้อมสีติดมอดแมลงไม่ค่อยกัดกิน 
เหมาะสมในการท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน การเก็บรักษาท่ีดี จะมีอายุยาวนานหลายร้อยปี 
 
 5.2.2 ชนิดของลาน 
 แหล่งต้นลานท่ีพบมนประเทศไทย อยู่ในป่าร้อนช้ืนดินไม่มีน้ าขัง มีจ านวน 3 ชนิดคือ 
  5.2.2.1 ลานวัด (Corypha umbraculifera) เป็นลานท่ีมีถิ่นก าเนิดมาจากประเทศ
ศรีลังกา ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตามวัดท่ัวไป 
  5.2.2.2 ลานพื้นเมืองของไทย (Corypah lecontei Becc) มีช่ือเสียงต่างกัน เช่น 
ลานด า ลานขาว และลานมะพร้าว เป็นลานท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน แหล่งท่ีมีมาก
ท่ีสุดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายของต้นลานท่ียังคง
เหลืออยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้นมีพบบ้างไม่มาก ในเขตจังหวัดนครปฐม ลพบุรี สระบุรี ตาก และ
พิษณุโลก 
  5.2.2.3 ลานพรุ (Corypha elata) มีมากในเขตภาคใต้ เช่น จังหวัดกระบี่ พังงา 
สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราชยอดลานอ่อนของลานชนิดนี้  ใช้ท าผลิตภัณฑ์หางอวน               
ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนกับภาคอื่นๆ  
  
 5.2.3 ผลิตภัณฑ์ใบลาน 
 ใบลานท่ีน ามาใช้ท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ นิยมน าส่วนของยอดลานมาท า ก่อนท่ีจะตัดยอดลาน      
ผู้ตัดลานจะต้องเลือกตัดในฤดูท่ีต้นลานมียอด ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ของทุก
ปี จะไม่นิยมตัดยอดลานในฤดูฝน จะเลือกลานอ่อนท่ียังไม่คล่ีใบ ซึ่งสามารถทอนยอดออกได้ประมาณ 
2 ถึง 3 ท่อน ซึ่งต้นหนึ่งจะแทงยอดออกพร้อมกัน 3 ถึง 4 ยอด โดยยอดแรกจะยาวและใหญ่ และยอด
รองลงมาจะมีขนาดเล็กลดหล่ันกันตามล าดับ เมื่อยอดลานถูกตัดออกไปแล้วจะออกยอดใหม่ขึ้นมา
แทนท่ี เมื่อทอนใบลานแล้วจะน าไปตากแดดจนใบลานแห้งสนิท ซึ่งจะสังเกตได้จากใบลานเปล่ียนเป็น
สีขาวอมเหลือง เรียกว่า ก้านลาน (แสงอรุณ เช้ือวงษ์บุญ, 2547) 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/3
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 ผลิตภัณฑ์ใบลาน ในประเทศไทย มีการท าขึ้นเป็นระยะนานหลายร้อยปีแล้ว ในสมัยโบราณ  
ท่ียังไม่มีการท ากระดาษเขียนหนังสือ บรรพบุรุษไทยใช้ยอดใบลานอ่อนท าเป็นผลิตภัณฑ์หนังสือ
เรียกว่า หนังสือใบลานหรือคัมภีร์ใบลาน เพื่อใช้จดจารตัวหนังสืออักขระเรื่องราวต่างๆ ในพระธรรม
ค าสอนของพุทธศาสนาและบันทึกประวัติต่างๆรวมท้ังบทกวีนิพนธ์ในอดีตหนังสือใบลานจึงเป็น
เอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่ง 
 ตามคตินิยมความเช่ือของคนไทยนิยมสร้างคัมภีร์ใบลานของพุทธศาสนา เพื่อหวังได้บุญ     
ในกาลข้างหน้าและได้พบกับพระศรีอารยเมตไตรย ผู้ท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยเหตุ
นี้จึงมีการสร้างคัมภีร์ใบลานไว้มากมายเก็บรักษาไว้ตามวัดต่างๆ 
 คัมภีร์ใบลานท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดซึ่งแสดงถึงความคงทนถาวรของใบลานได้แก่ คัมภีร์เรื่อง         
ติงสนิบาตกุสราชชาดก เป็นคัมภีร์ใบลานท่ีจารด้วยอักษรธรรมล้านนา สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2014 
รองลงมาคือคัมภีร์ใบลานของวัดไหล่หิน อ าเภอเกาะคาจังหวัดล าปาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2040  
 ปัจจุบัน การท าใบลานเพื่อใช้จารหนังสือทางพุทธศาสนาเหลืออยู่น้อยมากจะมีการท าอยู่บ้าง
ตามวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ แหล่งท่ีมีการรับจ้างท าใบลานจ านวนมากเพื่อใช้จารตัวหนังสือมีแห่งเดียว
คือ ร้านลานทอง บางล าพู กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ใบลาน 
เป็น แผ่นนามบัตร ท่ีค่ันสมุด แผ่นบัตรอวยพร บัตรเชิญต่างๆผลิตภัณฑ์ใบลานท่ีเป็นงานหัตถกรรม
เอกลักษณ์ไทยซึ่งมีการใช้สอยมาต่ังแต่อดีตและสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้มีช่ือเสียงท่ีรู้จักกันดี
ได้แก่ งอบและปลาตะเพียน 
 รูปแบบผลิตภัณฑ์ใบลานอีกประเภทหนึ่งท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษของภาคใต้คือหางอวนเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากยอดลานอ่อนชนิด Corypha elata ซึ่งมีขึ้นเฉพาะเขตภาคใต้เท่านั้นโดยน ามา
ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมเส้นลาน และใช้กี่ทอพื้นบ้าน ทอเส้นลานท้ังเส้นพุ่งและเส้นยืนเรียกว่า 
ทอวะ 
 ในสมัยก่อน ชาวไทยมุสลิมท่ีเป็นชาวประมงอยู่ในเขตบ้านหน้าทัพ อ าเภอท่าศาลาจังหวัด
นครศรีธรรมราช จะทอวะไว้ใช้เองแทบทุกบ้านเพื่อน าไปเย็บเป็นถุงสามเหล่ียม ต่อไว้กับปลาย       
ของอวนเพื่อใช้ประโยชน์ในการลากหรือเข็นกุ้งเคยท ากะปิแต่ในปัจจุบันนี้ชาวประมงเลิกใช้หางอวน
เป็นเครื่องจับสัตว์น้ าแล้วเนื่องจากเปล่ียนไปใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอื่นแทน                        (กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2537) 
           
5.2 กก ไหล และกระจูด 
 5.2.1 กก  
 กก เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า ต้นมีลักษณะสามเหล่ียมหรือกลมยาว ขึ้นในที่ช้ืนแฉะ ปลูกง่าย
งอกงามเร็ว ไม่ต้องระวังรักษามากนัก คนไทยรู้จักใช้ประโยชน์ของต้นกกโดยน ามาทอเป็นเส่ือเพื่อใช้  
ปูรองนั่งนอน หรือใช้ตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้เส้นกกเป็นวัตถุดิบในการท า   
หัตกรรมเครื่องจักสาน (วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ, 2550) 
 กกท่ีใช้ในการทอเส่ือและท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องใช้อื่นๆ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
  5.2.1.1 กกพื้นเมือง หรือกกรังกา ตามภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “กกเหล่ียม” ตามปกติ
มีข้ึนอยู่เองริมฝ่ังคลอง และท้องนา หรือในท่ีลุ่ม ลักษณะของล าต้นเป็นเหล่ียม 3 เหล่ียม ด้านท้ังสาม
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เว้าเข้าหาแกนกลาง ล าต้นใหญ่ มีใบเรียวกลมส้ันหนา ต้นหนึ่งมีประมาณ 2-3 ใบ ผิวของกกเหล่ียม
แข็งกรอบและไม่เหนียว เมื่อท าเป็นผืนเส่ือแล้วขัดไม่เป็นเงาและใช้ไม่ทนทาน ใช้ทอเส่ือหยาบๆ แบบ
พื้นบ้านท่ีใช้ท่ัวไป กกชนิดนี้มีขึ้นเองท่ัวๆ ไปในจังหวัดต่างๆ ไม่มี ผู้ใดปลูกกันเป็นล่ าเป็นสัน          
แบบกกกลม 
  5.2.1.2 กกเส่ือ ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า กกกลม มีล าต้นกลมเรียว ผิวมัน อ่อนนุ่ม 
เหนียวไม่กรอบ มีผิวสีเขียวแก่ ข้างในล าต้นมีเนื้ออ่อนสีขาว ความยาวของกกท่ีจะน ามาใช้ในการทอ
อยู่ช่วงประมาณ 1.50-2.00 เมตร กกชนิดนี้ไม่มีใบ เจริญเติบโตเป็นกอ กกกลมนี้ชอบขึ้นในกลุ่ม     
เป็นโคลนเลนเมื่อน ากกกลมมาทอเป็นผ่ืนเส่ือแล้วจะได้สัมผัสท่ีนุ่มนวลขัดถูไ ด้มันงดงาม คนจึงนิยม
น ามาทอเส่ือ กกชนิดนี้มีอยู่ในแถบภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง 
จั งหวั ดชลบุ รี  จั งหวั ดฉะ เ ชิ ง เทรา  จั งหวั ดนครนา ยก และ จังหวั ดปรา จีนบุ รี  เป็น ต้น                 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2537) 
 ผลิตภัณฑ์กก เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยท่ีพัฒนามาจากงานหัตกรรมพื้นบ้าน สืบทอดจาก
บรรพบุรุษหลายช่ัวอายุคน รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีรู้จักกันดีคือ “เส่ือกก” ราษฎรชนบทท่ัวทุกภาคท าขึ้น
เพื่อใช้สอยในชีวิตประจ าวันส าหรับปูพื้น รองนั่ง นอนในบ้านและใช้ในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เส่ือกก  
ท่ีมีช่ือเสียงของไทย คือ เส่ือกกจันทบุรี ซึ่งมีการผลิตจ านวนมากท้ังในระดับอาชีพอุตสาหกรรม        
ในครอบครัวตามหมู่บ้านและระดับโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์กกได้รับการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นเพื่อการขยายตลาดผลิตภัณฑ์กก  
และการเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ราษฎรชนบทของประเทศ 
 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์กก เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 7 ครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีพระบรมราชินีนาถประทับอยู่ ณ วังสวนบ้านแก้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พระองค์มีพระราชด าริให้ข้าราชบริพารในพระองค์ ท าผลิตภัณฑ์กกขึ้น
เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว โดยใช้ช่ือว่า อุตสาหกรรมสวนบ้านแก้ว เมื่อว่างจากภารกิจก็ทรงโปรด
การออกแบบเส่ือกก เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีสวยงามและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าถือ จนเป็น
ท่ีนิยมของคนไทยและชาวต่างประเทศ ท าให้ผลิตภัณฑ์เส่ือกกจันทบุรีแพร่หลายท่ัวไป ชาวจันทบุรี      
ท่ีประกอบอาชีพเส่ือกกก็ด าเนินรอยตามพระองค์พัฒนาเส่ือกกจันทบุรีแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
  5.2.1.3 ประเภทของรูปแบบผลิตภัณฑ์กกท่ีมีในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1) เส่ือกก รูปแบบเส่ือกกมีท้ังแบบท่ีใช้วิธีสานและวิธีทอเส่ือโดยใช้กี่และฟืม ราษฎร
ชนบทท่ัวไปนิยมทอเส่ือกกมากกว่าการสานเส่ือซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของต้นกก และความต้องการ
ประโยชน์ใช้สอย การทอเส่ือกกมีท้ังประเภทท่ีใช้ต้นกกท้ังต้นมาทอ เช่น เส่ือกกจังหวัดเชียงราย     
ทางภาคเหนือ และประเภทเส่ือท่ีทอจากต้นกกซึ่งจักเป็นเส้นเล็กๆ โดยทอเป็นลายขัดมี 2 ลักษณะ 
คือ เส่ือกกช้ันเดียว และเส่ือกกสองช้ัน เส่ือท้ังสองลักษณะนี้แตกต่างกันท่ีการร้อยเส้นยืนในกี่ทอเส่ือ 
เส่ือกกช้ันเดียวจะร้อยเส้นยืนทุกเส้น สามารถทอยกดอกเป็นลวดลายได้ เส่ือมีเนื้อแน่นค่อนข้างแข็ง
การใช้งานทนทานส่วนเส่ือสองช้ันการร้อยเส้นยืนในกี่จะเว้นช่องสลับกัน เส่ือมีเนื้อหนาและนิ่มกว่า   
ใช้เป็นเส่ือปูนอนบางทีเรียกว่าเ ส่ือลูกฟูก เส่ือท้ังสองลักษณะนี้มีการทอท่ัวไปตามพื้นบ้าน                
ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งทอเส่ือกกท่ีมีช่ือเสียงและท ากันมากท่ีสุด      
อยู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี 
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  2) ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากเส่ือกก เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีการทอเส่ือกกมากท่ีสุด    
ท้ังในระดับอุตสาหกรรมในครอบครัวตามหมู่บ้าน และระดับโรงงานอุตสาหกรรมทอเส่ือกก  จึงได้มี
การแข่งขันขยายตลาดการใช้เส่ือกกมากขึ้นโดยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส่ือกกให้มี
ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น และวิธีการตัดเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม โดยกุ๊นริมของผ้าและน ามา        
สอยติดกันขึ้นรูปทรงต่างๆ เช่น เส่ือพับได้ กระเป๋าถือ กล่องใส่กระดาษเช็ดหน้า เครื่องใช้ในส านักงาน 
กรอบรูป กล่องบรรจุของท่ีระลึกต่างๆ เป็นต้น 
  3) ผลิตภัณฑ์จากเส้นกก เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานซึ่งใช้วิธีขึ้นรูปเช่นเดียวกับ
เครื่องจักสานท่ีท าจากเส้นใยพืชชนิดอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้จักรอุตสาหกรรม รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีท า
จ าหน่ายมากเป็นประเภทกระเป๋าถือสตรีและหมวก มีหลายแบบ ขนาดต่างๆ กัน แหล่งท่ีท ากันมาก
อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 
 
 5.2.2 ไหล  
 ไหล เป็นกกพันธ์พื้นเมืองของภาคอีสาน ซึ่งมี 3 พันธุ์ คือ ต้นเป มีล าต้นแบน มีอีกชื่อหนึ่งว่า
ต้นธูป ต้นผือ มีล าต้นท่ีมีหน้าตัดเป็นรูปสามเหล่ียม และต้นไหล มีล าต้นท่ีมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม 
  5.2.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของกกและไหล จะผิวเรียบเป็นมัน มีความเหนียวนุ่ม
พอประมาณ 
  5.2.2.2 จุดเด่นและจุดด้อยของกกและไหล 
  จุดเด่น เป็นวัสดุหาได้ในท้องถิ่นและไม่มีพิษต่อส่ิงแวดล้อม มีคุณภาพดีกว่ากก    
ชนิดอื่น มีความเหนียว ผิวมัน เนื้อนุ่ม สามารถออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ดี ย้อมได้ด้วยสีย้อมจาก
ธรรมชาติหรือโชว์เนื้อแท้ของวัสดุ 
  จุดด้อย เมื่อถูกความช้ืนจะขึ้นรา 
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงคุณสมบัติของกกและไหล ในการน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คุณสมบัติ ระดับของคุณสมบัติ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
ทนทานต่อการสึกหรอ    
ทนทานต่อรอยขีดข่วน    
ทนทานต่อการฉีกขาด    
การทนรังสียูวี    
การติดทนของสี    
ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    

ท่ีมา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556 : 165) 
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 5.3 กระจูด  
 กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จ าพวก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะล าต้นกลม
กลวง ความสูงประมาณ 1.00-3.00 เมตร เป็นพืชท่ีชอบขึ้นในบริเวณน้ าขัง ตามริมทะเลสาบท่ีเป็น   
ดินโคลน ซึ่งเรียกว่า พลุ มีขึ้นมากทีสุดในจังหวัดนราธิวาส นอกนั้นกระจัดกระจายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา พัทลุง ปัตตานี และตราด 
 ต้นกระจูดมี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้มากส่วนจูดหนู   
มีล าต้นเล็กและส้ัน ความเหนียวน้อยกว่าจูดใหญ่ โดยท่ัวไปราษฎรทางภาคใต้ใช้กระจูดในการสานเส่ือ 
ท าใบเรือ ท าเชือกผูกมัด และท ากระสอบบรรจุสินค้าเกษตรและส่ิงของอื่นๆ 
 ผลิตภัณฑ์กระจูด เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งของภาคใต้ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีรู้จักท่ัวไปคือ เส่ือกระจูด หรือ เส่ือจูด ภาษาพื้นเมืองภาคใต้เรียก สาดจูด การสานเส่ือจูด
ถือว่าเป็นหน้าท่ีของผู้หญิงสืบทอดจากบรรพบุรุษมาแต่ครั้งอดีตเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้น
ยังสานเป็นผลิตภัณฑ์กระสอบส าหรับบรรจุส่ิงของ เช่น ข้าวสาร ข้าวเปลือก น้ าตาล เกลือ ฯลฯ      
เส่ือจูดท่ีมีความสวยงามคือ เส่ือจูดประเภทลวดลายสีสันต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของเส่ือภาคใต้ซึ่งได้
มีการอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการผลิตมากขึ้น เพื่อสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็น     
อาชีพเสริม ท ารายได้แก่ครอบครัวราษฎรไนชนบท ตามโครงการพระราชด าริ โครงการศูนย์ศึกษา  
การพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส 
 แต่เดิมการสานเส่ือจูดจะท ากันในแหล่งท่ีมีต้นกระจูดขึ้นจ านวนมาก ซึ่งเป็นละแวกดินพรุ 
ปัจจุบัน ต้นกระจูดมีน้อยลง ผู้ผลิตจึงต้องหาซื้อต้นจูดจากแหล่งอื่น เช่นท่ีต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งต้นกระจูดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ส าหรับกรรมวิธีสาน     
เส่ือจูดนั้นจะแตกต่างจาการสานเส่ือท่ัวไป คือ ชาวบ้านจะน าต้นกระจูดมาคลุกดินขาวก่อนตากแดด
ให้แห้งแล้วจึงทุบต้นกระจูดให้แบนเพื่อให้มีความนิ่มตัวส าหรับใช้เป็นเส้นสานเส่ือลวดลายท่ีนิยม      
ใช้สานคือสายสองเป็นลวดลายประสานขัดกันแน่น เส้นสานเกาะตัวดี ไม่หลุดลุ่ยง่าย 
 รูปแบบลายสานเส่ือจูดพัฒนามาจากลวดลายธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และรูปสัตว์
ต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลายสานเส่ือจุดของชาวมุสลิม และลายสานเส่ือจูดของชาวพุทธ 
 
5.3 ผักตบชวา  
 ผักตบชวา เป็นพืชน้ า มี ช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า Eichhornia crassipes จัดเป็นวัชพืช
ประเภทลอยน้ า มีความคงทนต่อดินฟ้าอากาศได้อย่างดีเยี่ยม มีดอกสีม่วงอ่อนสวยงาม คล้ายช่อดอก
กล้วยไม้ และแพร่พันธุ์เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
 ลักษณะท่ัวไปของผักตบชวา เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู มีล าต้นส้ัน แตกใบเป็นกอลอยไป
ตามน้ า มีไหลซึ่งเกิดตามซอกใบ แล้วเจริญเป็นต้นอ่อนท่ีปลายไหล ถ้าน้ าต่ืนก็จะหยั่งรากลงดิน ใบเป็น
รูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ า ตรงกลางพองออก ภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ า     
ดอกเกิดเป็นช่อท่ีปลายยอด มีสีม่วงอ่อน มีกลีบ 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่นๆ และมี   
จุดสีเหลืองท่ีตรงกลางกลีบ (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, 2552) 
 ตามประวัติกล่าวว่า ผักตบชวาเริ่มเข้ามาในเมืองไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 คือในปี พ.ศ.2444 โดย
ครั้งนั้นเจ้านายฝ่ายในตามเสด็จประพาสท่ีประเทศชวา (อินโดนีเซีย) ได้เห็นพืชชนิดนี้ออกดอก
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สวยงามท่ัวไปจึงได้แยกต้นกลับมาปลูกในประเทศไทย และใส่อ่างดินเล้ียงไว้หน้าสนามวังสระปทุม   
ท าให้ผักตบชวาล่องลอยกระจายไปตามแม่น้ าล าคลองท่ัวไป และแพร่พันธุ์จ านวนมาก อันเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการคมนาคมทางน้ า และการระบายน้ าทางชลประทาน 
 ต้ังแต่นั้นมา คนไทยจึงมีความคุ้นเคยกับผักตบชวาจนทุกวันนี้ และน าผักตบชวาไปใช้
ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ท าปุ๋ย เพาะเห็ด ท าก๊าซหุงต้ม เยื่อกระดาษ ตลอดจนเป็นเ ส้นใยท่ีใช้ท า
หัตถกรรมเครื่องจักสานแต่มีข้อเสียคือเช้ือราเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งป้องกันโดยใช้วิธีใช้สารเคมีก าจัดเช้ือรา 
และระวังความช้ืน 
 ผักตบชวาสามารถน าไปท าอาหารสัตว์ ล าต้นใช้ท าปุ๋ยหมัก ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอก      
ใช้ประกอบอาหาร น าล าต้นท่ีตากแห้งไปจักรสานเป็นงานหัตถกรรมเครื่องใ ช้ไม้สอยหลากหลาย
รูปแบบ และเหมาะกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพราะมีน้ าหนักเบา เส้นใยเหนียว ทนทาน และมีผิวเรียบ 
โดยอาจใช้ร่วมกับหวายท่ีใช้เป็นโครงในการรับน้ าหนักและเพิ่มความแข็งแรง 
 นอกจากนี้ผักตบชวาสามารถช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย โดยท าหน้าท่ีกรองน้ าท่ีไหลผ่าน        
กอผักตบชวาอย่างช้าๆ ท าให้ของแข็งแขวนลอยต่างๆ ท่ีปนอยู่ในน้ าถูกสกัดกั้นกรองออก โดยระบบ
รากท่ีมีจ านวนมากจะช่วยกรองสารอินทรีย์ท่ีละเอียด และจุลินทรีย์ท่ีอาศัยเกาะอยู่ท่ีรากจะช่วย        
ดูดสารอินทรีย์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูดสารอาหารท่ีอยู่ในน้ า ท าให้ ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในน้ าเสียถูกก าจัดไป แต่จะต้องมีระบบการจัดการท่ีดีในการป้องกันการขยายพันธุ์ 
 ส่วนโทษของผักตบชวา คือ ผักตบชวาเกิดขึ้นง่าย แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในประเทศไทย จึงแพร่กระจายพันธุ์ไปตามแหล่งน้ า โดยท่ัวไปท าให้เกิดมลภาวะ       
ทางธรรมชาติ เป็นปัญหาต่อระบบชลประทาน การประมง การเกษตร การคมนาคมทางน้ าเป็นอย่าง
มาก ซึ่งมีผลต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ  
 
 5.3.1 คุณสมบัติทางกายภาพของผักตบชวา 
 ผิวไม่มัน เป็นเส้นท่ีมีความเหนียวนุ่ม ฟั่นเป็นเชือกได้ มีความยาว 60-100 เซนติเมตร        
ผิวสีน้ าตาลธรรมชาติ 
 
 5.3.2 จุดเด่นและจุดด้อยของผักตบชวา 

  5.3.2.1 จุดเด่น คือ เป็นวัสดุหาธรรมชาติท่ีไม่มีพิษ วงจรชีวิตการผลิตและการใช้งาน
ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ย่อยสลายได้ หาได้ง่าย มีความเหนียวและนุ่ม วัสดุสามารถ            
สร้างลวดลายได้หลากหลายจากการมัดและสานเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายขัด สายพาย ลายน้ าไหล 
ลายสับปะรด ลายเม็ดมะยม เป็นต้น 

  5.3.2.2 จุดด้อย ติดไฟง่าย มีความอ่อนนุ่มและส้ัน น าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ได้ยากน ามาเปียหรือปั่นให้ต่อกันเป็นเส้นยาวไม่ได้ และมีความสาก ไม่สามารถน าไปท าเครื่องนุ่งห่มได้ 
อาจขึ้นราหากเก็บในท่ีช้ืนหรือเตรียมวัสดุไม่ดี 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงคุณสมบัติของผักตบชวา ในการน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คุณสมบัติ ระดับของคุณสมบัติ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
ต้านทานน้ า (เมื่อถูกน้ าจะขึ้นรา)    
การติดทนของสีย้อม    
ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    

ท่ีมา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556 : 142) 
 
 5.3.3 การเตรียมก้านผักตบชวา 
  5.3.3.1 การคัดเลือกล าต้น ควรเลือกล าต้นท่ีมีคุณภาพ ขนาดความยาวต้ังแต่       
60 เซนติเมตรขึ้นไป ความอ่อนแก่ของล าต้นจะมีผลต่อสีผิวของผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นต้นแก่เมื่อตากแห้ง
แล้วจะเป็นสีน้ าตาลแก่ ถ้าต้นอ่อนเมื่อตากแห้งแล้วจะเป็นสีขาวนวล 
  5.3.3.2 การตัดล าต้นมาใช้ ควรตัดถึงปลายโคนและตัดให้ถึงปลายใบเพื่อจะได้ความ
ยาวเต็มท่ี แล้วจึงล้างน้ าหรือใช้น้ าฉีดเพื่อให้ผิวสะอาด 
  5.3.3.3 การผ่าซีก ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจใช้ได้ท้ังต้น บางชนิดควรผ่าซีก วิธีผ่าซีก 
คือ ใช้มีดคมๆ ผ่าตามความยาวจากโคนต้นไปหาปลาย โดยผ่าเป็น 2 หรือ 4 ซีก แล้วแต่การใช้งาน 
  5.3.3.4 การท าให้แห้ง มี 2 วิธี คือ 1) การตากแดด เทคนิคในการตาก คือ ไม่ควร
ตากแดดไว้นานเกินไป เพราะจะท าให้เส้นผักตบชวาแห้งกรอบและขาดง่าย 2) การอบแห้ง ในกรณีท่ี
ไม่มีแสงแดดใช้การอบด้วยไอน้ า ซึ่งจะช่วยให้ผักตบชวามีสีเขียวนวลสวยงาม 
  5.3.3.5 การป้องกันเช้ือราในเส้นใยผักตบชวา ใช้วิธีการอบด้วยก ามะถัน การทา 
แล็กเกอร์ การใช้สารเคมี ซึ่งเป็นวิธีท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย         
ได้ศึกษาวิจัยแล้วว่า สามารถป้องกันเช้ือราในเส้นใยผักตบชวา ปลอดภัยในการใช้ และไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม 
  5.3.3.6 การรีดผักตบชวา โดยน าเส้นผักตบท่ีผ่านกรรมวิธีการท าให้แห้งแล้วน ามา
ท าให้เรียบแบน เพื่อง่ายต่อการจักสานโดยใช้เครื่องรีดท่ีมีลูกกล้ิงทรงกระบอก 2 ลูก หรือจับปลาย   
ท้ังสองข้างแนบท่ีสันโต๊ะ ดึงไปมาจนผักตบชวาแบนเรียบ 
  5.3.3.7 การเลียดผักตบชวา เป็นการท าเส้นผักตบชวาท่ีผ่านการรีดแล้วมาตัดขอบ
ให้มีขนาดสม่ าเสมอตามต้องการโดยใช้เครื่องเลียด มีด หรือกรรไก 
 
 5.3.4 ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  
 ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา รุ่นแรกคือเปลญวนผักตบชวา ชาวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์    
เป็นผู้คิดริเริ่มประมาณ 30 กว่าปี มาแล้ว โดยท าขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน ส าหรับแขวน
นอนเล่นและพักผ่อนในร่มต่อมาภายหลังจึงมีการท าเปลญวนเป็นอาชีพเสริมเพื่อจ าหน่ายไปตาม
ท้องถิ่นอื่นๆ พัฒนาการรูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยหน่วยงานราชการ 
คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มค้นคว้า พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาใหม่ๆ ด้วยการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชชนิดอื่นท่ีใกล้เคียงกับ
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ผักตบชวา และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผักตบชวาจากต่างประเทศ พร้อมท้ังทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาขึ้นจ านวนหนึ่ง เป็นงานหัตถกรรมจักสานประเภทกระเป๋าถือสตรีรูปแบบต่างๆ          
กระเป๋าเดินทาง แฟ้มใสเอกสาร เข็มขัด รองเท้า ภาชนะใส่ของ แผ่นรองภาชนะกับความร้อน 
ผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ เป็นต้น ตลอดจนการค้นคว้าทดลองออกแบบใช้วัตถุดิบพืช
ธรรมชาติชนิดอื่นท่ีมีความแข็งแรงกว่าเป็นโครงสร้าง เช่น ไม้ไผ่ หวาย และผักตบชวาเป็นเส้นพุ่งสาน
สลับกับโครงสร้างนั้นๆ เพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเรียน เครื่องใช้ท่ีต้องการรูปทรงแข็งแรง 
 ในขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ จัดท า      
เครื่องรีดผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รีดเส้นใยผักตบชวาท่ีแห้งแล้วให้มีผิวเรียบและไล่อากาศ
ภายในล าต้นออกให้หมด ส าหรับเป็นเส้นลานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการความประณีตเรียบร้อย     
และท าได้รวดเร็วขึ้น แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบางประเภท ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องรีดผักตบชวา 
ในกรณีท่ีต้องการให้รูปแบบนั้นดูเป็นธรรมชาติของเส้นใยผักตบชวาอย่างแท้จริง ก็ให้ใช้ล าต้น
ผักตบชวาท่ีแห้งแล้วทั้งต้นน ามาสานขึ้นรูปได้เลย 
 กรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมเครื่องสานผักตบชวา จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างง่ายๆ เช่น
กรรไกร เข็มโลหะ เครื่องรีดผักตบชวา และแม่แบบผลิตภัณฑ์ท าด้วยไม้ หรือวัสดุอื่น การสานขึ้นรูป
ด้วยมือโดยอาศัยเทคนิคการสานของเส้นใยพืชเป็นลวดลายในการขึ้นรูป เช่น การสายลาดขัด       
แบบธรรมดา การพันหรือไขว้เส้นสายสลับกัน การถักเปียควันแบบเกลียวเชือก ฯลฯ 
 นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม            
ได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาในรูปของการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตกรรมวิธีผลิต การจัด
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรชนบทในแหล่งท่ีมีวัตถุดิบท่ัวประเทศ และการจัดประกวดแบบผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาตลอดจนการเผยแพร่ทางส่ือมวลชน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย      
มีการกระจายการผลิตไปท่ัวประเทศ ท้ังนี้เพราะวัตถุดิบหาง่ายไม่ต้องเสียเงินลงทุนมากนัก ประกอบ
กับประชาชนท่ัวไปได้ให้ความนิยมใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ท าให้ผู้ผลิตมีตลาดจ าหน่ายจนถึงทุก
วันนี้ 
 ปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวามีมากขึ้นและได้รับการถ่ายทอดรูปแบบมาจาก
ตลาดต่างประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่ง ของท่ีระลึก 
 นอกจากนั้นทางภาคธุรกิจเอกชนได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวาผสมกับโครงสร้างวัสดุ
หวาย เป็นเครื่องเรือนรูปแบบใหม่ ท่ีสวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์ ท้ังยังเป็นสินค้าออกท ารายได้
ให้แก่ประเทศ 
 กล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยพืช เกิดขึ้นใหม่ในสังคมปัจจุบัน ท่ีมี
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ โดยการริเริ่มของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเพิ่มรายได้จากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 แหล่งผลิตหัตถกรรมจักสานผักตบชวาท่ีท าจ านวนมากอยู่ในท้องท่ีจังหวัดพะเยา จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 
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5.4 หญ้าแฝก 
 หญ้าแฝกมีถิ่นก าเนิดตามพื้นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง แหล่งน้ าธรรมชาติริมหนองบึง ในป่าเขา  
เมื่อน าไปปลูกในพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวโลก ปรากฏว่าขึ้นได้เกือบทุกพื้นท่ี กล่าวคือ สามารถเจริญเติบโตได้   
ในสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบใกล้เคียงกับระดับน้ าทะเล ถึงพื้นท่ีภูเขาสูงถึง 2,000 เมตร            จาก
ระดับน้ าทะเล พื้นท่ีดินเปรี้ยว (Ph 4.5) ดินด่าง (Ph 10.5) ดินเค็ม 20 (มิลลิไบท์) ดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า พื้นท่ีมีปริมาณน้ าน้อย 200 มิลลิเมตร ถึงพื้นท่ีฝนตกชุก 3,000-5,000 มิลลิเมตร พื้นท่ี
สภาพภูมิอากาศหนาวเย็น 9 องศาเซลเซียส ถึง อากาศร้อนจัด 45 องศาเซลเซียส 
 
 5.4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้าแฝก 
 หญ้าแฝก (Vetiver grass) เป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย 
และตะไคร้ เนื่องจากหญ้าแฝกท่ีน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและน้ า รวมท้ังส่ิงแวดล้อม      
อยู่ในขณะนี้สามารถขึ้นได้ดีบนภูเขา ท้ังท่ีแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติอยู่ตามท่ีราบลุ่มหนองบึง จึงเป็น
เรื่องค่อนข้างแปลกประหลาด หรือยังสงสัยอยู่ว่า ถิ่นก าเนิดท่ีแท้จริงและถูกต้องนั้นอยู่ ณ แห่งใด     
แต่นักพฤกษศาสตร์ เ ช่ือว่า มีถิ่นก าเนิดทางภาคเหนือของอินเดียถึงบังกลาเทศ และพม่า              
หญ้าแฝกหอมในอินเดียจะมี 2 พันธุ์ คือทางเหนือเป็นพันธุ์ป่า เมล็ดงอกได้ อาจกลายเป็นวัชพืช    
ส่วนทางใต้เป็นพันธุ์ท่ีมีการน าไปปลูกอย่างแพร่หลาย ในภูมิภาคแถบร้อน ซึ่งเข้าใจว่าได้รับการ
คัดเลือกมาจากพันธุ์ป่าเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเป็นพันธุ์ท่ีไม่ออกดอกหรือติดเมล็ด การจ าแนกว่า       
พันธุ์ไหนเป็นพันธุ์จากอินเดียเหนือหรือใต้จึงเป็นเรื่องยากยิ่งหากไม่มีดอกหรือเมล็ดเป็นท่ีสังเกต 
นอกจากนี้ การอกดอกและติดเมล็ดนั้นยังขึ้นอยู่กับสถานท่ีท่ีปลูก และลักษณะการใช้งาน หญ้าแฝก
บางกอจะไม่มีการออกดอกเลยเป็นเวลาหลายปี หากมีการตัดอยู่ตลอดหรืออยู่ในท่ีได้รับแสงแดดน้อย
ก็จะไม่มีการออกดอก ได้มีการน าหญ้าแฝกหอมจากอินเดียมาปลูกในสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
เพชรบูรณ์ในท่ีไม่มีแสงแดด เวลาผ่านไปหลายปีไม่ปรากฏมีหญ้าแฝกต้นเล็กๆ งอกขึ้นมาภายใต้ทรง
พุ่มและบริเวณใกล้เคียงเลย จึงเข้าใจว่าเมล็ดน่าจะลีบ หรือดอกเป็นหมัน ลักษณะของหญ้าแฝกมีดังนี้ 
  5.4.1.1 กอ หญ้าแฝก ตามธรรมชาติจะเจริญเติบโตแตกหน่อขึ้นเป็นกอ รูปทรง
คล้ายกอหญ้าท่ัวไป เช่น กอตะไคร้ ทรงพุ่มใบปรกดินหรือทรงสูง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ล าต้น     
ต้ังตรงและย่างปล้องชูช่อดอกบางครั้งอาจสูงถึง 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกอท่ีโตเต็มท่ีซึ่งมีอายุ      
หลายปีอาจกว้างถึง 75 เซนติเมตร กอประกอบด้วยต้นหญ้าแฝก ซึ่งมีลักษณะแบนเนื่องจากเป็นส่วน
ของกาบใบหุ้มห่อโคนต้น จะขึ้นเบียดเสียดกันแน่น ส่วนล าต้นจะอยู่เหนือผิวดินเพียงเล็กน้อยและจะ
สอดประสานกันอย่างแน่นหนา ส่วนกลางของกอจะมีลักษณะโหย่งเป็นรูปโดม เนื่องจากเป็นส่วนท่ี
ต้นหญ้าแฝกมีอายุมากท่ีสุดจะย่างปล้องและยกตัวสูงขึ้น หญ้าแฝกจะขยายกอ โดยการแตกหน่อ  
ออกรอบๆ ต้นเดิม ทับซ้อนกันและขยายเป็นกอใหญ่ไม่มีไหล การท่ีต้นหญ้าแฝกขึ้นเบียดเสียดกันแน่น
และแข็งแรงนี้ จึงมีลักษณะท่ีดีเมื่อปลูกต่อกันเป็นแนวรั้วจะสามารถดักตะกอนดินได้ เมื่อระดับ
ตะกอนดินท่ีตกทับถมด้านหน้าแถวหญ้าแฝกสูงขึ้น หญ้าแฝกจะเริ่มแตกกอท่ีข้อท่ีถูกดินทับถม ต้ังกอ
ใหม่ให้มีระดับสูงขึ้นอยู่เหนือผิวดินเสมอ จึงท าให้แถวหญ้าแฝกหรือแนวรั้วหญ้าแฝกมีการยกตัวเอง  
ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนรากก็จะงอกออกจากข้อของล าต้นเช่นเดียวกัน และยืดดินท่ีทับถมข้ึนมารอบโคน
ต้นเดิมให้แข็งแรงมั่นคง 
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  5.4.1.2 ต้นและใบ หญ้าแฝกจะมีล าต้นเหนือผิวดินซึ่งมีข้อท่ีเมื่อแตกหน่อแก่จะเริ่ม
ย่างปล้องสูงขึ้น ข้อจะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังเป็นล าต้นท่ีชูช่อดอกขึ้นไป ท่ีโคนของล าต้นจะหุ้ม
ห่อด้วยกาบของใบ แต่ละกาบของใบจะติดอยู่ท่ีข้อของล าต้นเรียงซ้อนกันเป็นขั้นๆ และแผ่ออกเป็น  
รูปแบน แต่ละโคนกาบใบตรงข้อจะมีตาหรือหน่ออ่อนและพร้อมท่ีจะเจริญเติบโตเป็นหน่ออ่อนหรือ
ต้นหญ้าแฝก กาบใบจะเหนียวหุ้มห่อล าต้น และป้องกันหน่ออ่อนไม่ให้เป็นอันตรายจากการถูก       
แดดเผา ความแห้งแล้ง ดินเค็ม หรือสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ใบหญ้าแฝกหอมจะอ่อน ขอบใบ  
จะมีหนามละเอียดคล้ายฟันเล่ือยโดยเฉพาะท่ีโคนใบ ใบหญ้าแฝกหอมแฝกลุ่มจะมีการเปล่ียนแปลง  
อยู่เสมอขึ้นอยู่กับอายุ ความแห้งแล้ง และการตัดใบ หน่อซึ่งก าลังเจริญเติบโตใบจะใหญ่กว้างเป็นร่อง
รูปตัววี ใบแก่ตีบแคบรูปตัววี หรือใบท่ีตัดบ่อยๆ จะงอกออกมาเป็นใบแคบเป็นรูปตัววี ในสภาพ
ธรรมชาติแฝกหอมพื้นเมืองประเทศไทยใบกว้างใหญ่รูปตัวยู หากเป็นชนิดท่ีใบแบนจะเป็นเครื่อง     
บ่งบอกว่า ชนิดนั้นเมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมาก ซึ่งจะแตกต่างจากแฝกหอมท่ีเอามาจาก
อินเดียและศรีลังกา ใบจะแคบกว่าและตีบเป็นรูปตัววี สีเขียวเข้ม หากอยู่ในสภาพท่ีแห้งแล้งจัด 
ลักษณะของใบหญ้าแฝกหอมจะแข็งดูคล้ายหญ้าแฝกดอน ในสภาพท่ีดินดีหญ้าแฝกหอมและ        
หญ้าแฝกดอนจะมีล าต้นและหน่อโต กาบใบท่ีหุ้มห่อล าต้นคล้ายคลึงกัน เช่น หญ้าแฝกหอมจาก     
อินเดียและสายพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันท้ังขนาดของหน่อและสีของกาบใบซึ่ง
ออกสีม่วงเรื่อๆ 
  5.4.1.3 ช่อดอก ช่อดอกใหญ่ อยู่บนก้านช่อดอกซึ่งสูงประมาณ 1.50 เมตร หรือ
อาจจะสูงถึง 2 เมตร แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแห้งแล้ง หญ้าแฝกจะพยายามชูช่อดอกให้ยาวและสูงท่ีสุด
ขณะท่ีทรงพุ่มเต้ียเมื่อดอกบานช่อดอกจะบานเป็นรูปฉัตร ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร         
ฐานกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ช่อดอกจะมีสีน้ าตาลถึงน้ าตาลแดง สีเทา หรือสีขาวนวล ท้ังนี้ 
เนื่องจากเป็นสีของส่วนประกอบท่ีเป็นก้านช่อดอก แขนงช่อดอก กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย 
ซึ่งจะมีต้ังแต่สีม่วงแดงถึงสีขาวหากส่วนประกอบท้ังหมดมีสีเดียวกัน เช่น สีม่วงแดง ก็จะเห็นช่อดอก
เป็นสีม่วงแดง หากเป็นสีขาว ช่อดอกจะเห็นเป็นสีขาวนวล หากมีสีคละกันเช่น ก้านช่อดอกสีม่วง 
เกสรตัวผู้สีขาว เกสรตัวเมียสีม่วงเข้ม กลีบดอกสีม่วงอ่อน ช่อดอกจะมีสีเทาหรือสีกะปิ 
 ดอกหญ้าแฝกจะอยู่บนแขนงช่อดอกโดยอยู่เป็นคู่ ดอกบนมีก้านดอก ดอกล่างจะไม่มี        
ก้านดอก ดอกบนเป็นดอกตัวผู้ คือ มีเกสรตัวผู้ ดอกล่างเป็นดอกกระเทย คือ มีท้ังเกสรตัวผู้และ    
เกสรตัวเมีย เป็นดอกท่ีจะมีการผสมติดเมล็ด ดอกบนค่อนข้างจะเล็กเรียว บางครั้งจะเปล่ียนแปลง
รูปร่างเป็นรูปกลมคล้ายหัวเข็มหมุดท่ีมีส่วนบนแหลม เข้าใจว่าเป็นดอกท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ อะไร    
ดอกหญ้าแฝกจะบานเพื่อผสมเกสรยาวประมาณ 4-5 วันส่วนท่ีผสมเกสรก่อนจะอยู่ส่วนย่อของช่อ 
หลังผสมเกสรแขนงช่อดอกจะเริ่มหุบต้ังแต่ปลายช่อลงมาจนถึงโคนช่อและเมล็ดเริ่มแตกเป็นรวง ซึ่งใช้
เวลา 8-10 วัน เมล็ดจะเริ่มแก่และร่วง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน เมื่อร่วงหมดจะเหลืออยู่เฉพาะ
ก้านช่อดอก 
  5.4.1.4 เมล็ดและต้นกล้า เมล็ดมีลักษณะกลมยาวคล้ายเมล็ดข้าวเปลือกจะมี     
หนามเล็กๆ เรียงเป็นแถว คล้ายหนามเล็กท่ีเรียงตามขอบใบ สีของเมล็ดจะมีสีเดียวกับกลีบดอก        
สีน้ าตาลปนเทา เมล็ดหญ้าแฝกสามารถงอกได้แต่ไม่มากนัก และมีการพักตัวหากเก็บเมล็ดไว้ต้ังแต่   
1-6 เดือน เมล็ดจะมีความงอกเฉล่ียร้อยละ 1-34 ต้นกล้าท่ีงอกจากเมล็ดจะงอกได้น้อย มีบาง       
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สายพันธุ์ไม่ปรากฏว่ามีต้นกล้าเล็กของหญ้าแฝกงอกขึ้นมาบริเวณกอหญ้าแฝก เช่น แฝกหอม        
พันธุ์อินเดีย 
  5.4.1.5 ราก หญ้าแฝกเป็นระบบรากฝอย มี 2 ขนาด คือ เส้นขนาดโตและเส้นขนาด
เล็ก เส้นโตจะเหนียวและแข็งเจาะลงไปในดินได้ลึก เส้นเล็กจะแตกแขนงออกมาจากเส้นใหญ่        
และสานกันคล้ายร่างแห หรือใยขัดหม้อ รากจะหยั่งลุงลงไปในดินอย่างรวดเร็วภายใน 3 อาทิตย์     
อาจยาวถึง 60 เซนติเมตร ในสภาพพื้นท่ีบางแห่งซึ่งมีหน้าดินลึก รากหญ้าแฝกอาจจะยาวถึง 3 เมตร
เศษ รากหญ้าแฝกจะแตกแขนงเป็นรากฝอยจ านวนมากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ บางพันธุ์จะมีรากฝอย
ละเอียดมากและสีของรากจะแตกต่างกันไป เช่น แฝกหอมจากอินเดียจะมีปริมาณรากมาก ละเอียด 
และสีซีดกว่าพันธุ์ศรีลังกา รากหญ้าแฝกจะมีน้ ามันหอมระเหยหรือมีกล่ินเฉพาะตัว หากเก็บรากหญ้า
แฝกสดหรือแห้งไว้ในท่ีปิดมิดชิดจะส่งกล่ินหอมฟุ้งกระจายสามารถขับไล่แมลงได้ ชาวอินเดียเอาราก
ใส่ไว้ในตู้เส้ือผ้าเพื่อไล่ผีเส้ือกลางคืน เรือดหรือไรน้ ามันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกใช้ท ายาป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชพวกพืชผักได้ เช่น คะน้า ผักกาดหัว 
 5.4.2 สายพันธุ์หญ้าแฝกและการศึกษาเปรียบเทียบ 
 การรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกจากแหล่งพันธุ์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจ าแนกพันธุ์
ของหญ้าแฝกตามสภาพทางนิเวศวิทยาท่ีพบในธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่จะใช้ช่ือจังหวัดท่ีพบเป็นช่ือ
ของพันธุ์ เพื่อความสะดวกในการเรียกช่ือและคัดเลือกไว้ใช้เปรียบเทียบ จากการด าเนินงานของ    
กรมพัฒนาท่ีดิน ได้คัดเลือกพันธุ์หญ้าแฝกไว้เป็นพันธุ์ในประเทศจ านวน 7 พันธุ์ และต่างประเทศ
จ านวน 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ศรีลังกา ท่ัวโลกมีหญ้าแฝกอยู่ประมาณ 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 ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   1). เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   2). เพื่อการรักษาความชุ่มช้ืนในดิน ในสวนผลไม้หรือไม้ยืนต้น 
   3). เพื่อแก้ไขการเกิดร่องน้ าแบบลึก 
   4). เพื่อรักษาคุณภาพน้ าและแหล่งน้ า 
   5). เพื่อป้องกันการพังทลายของไหล่ถนน 
  5.6.3.2 ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านอื่น 
   1). ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถน ามาท าเป็นอาหารสัตว์ 
   2). ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถน ามาท าเป็นวัสดุเพาะเห็ด 
   3). ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักและพืชคลุมดิน 
   4). ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถน ามาท าเป็นวัสดุมุงหลังคา 
   5). รากหญ้าแฝกสามารถน ามาสกัดเป็นเครื่องหอม 
   6). รากหญ้าแฝกสามารถน ามาท าเป็นเครื่องยาสมุนไพร 
   7). รากหญ้าแฝกช่วยพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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   8). รากหญ้าแฝกช่วยป้องกันก าจัดเห็ดในโคนม 
   9). ใบหญ้าแฝกสามารถน ามาใช้ในด้านศิลปหัตถกรรม 
 
 5.4.4 ขั้นตอนและวิธีการในการเตรียมหญ้าแฝก 
  5.4.4.1 การตัดหญ้าแฝก หญ้าแฝกแต่ละพันธุ์ การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน             แต่
พอประมาณ อายุท่ีจะน ามาใช้งานได้ คือ แฝกท่ีปลูกใหม่หากได้มีการบ ารุงได้ดี อายุประมาณ      5-6 
เดือนก็ตัดมาใช้งานได้ หลังจากนั้นก็จะตัดได้ทุกเดือน แฝกอ่อนจะใช้งานได้ดี หากแฝกเริ่มมีดอกจะ
แข็งหักง่ายไม่เหมาะสมส าหรับท าผลิตภัณฑ์ เมื่อเราเลือกแฝกในแปลงได้เหมาะสมส าหรับการงาน
แล้ว ก็ลงมือจากหญ้าแฝก การตัดต้องตัดท้ังร่องคือตัดหมดเลย ตัดเป็นบางส่วนไม่ได้เพราะหญ้าแฝก
จะแตกใบใหม่ไม่พร้อมกัน ท าให้ใบอ่อนแก่ไม่เท่ากัน วิธีตัดใช้เคียวเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข้าวจะสะดวก 
เมื่อตัดได้ให้ว่างให้เรียบร้อย ระวังไมให้หญ้าหักตอนสดเมื่อแห้งเส้นจะขาด 
  5.4.4.2 การตากหญ้าแฝก วันแรกควรน าแฝกมากระจายเรียงให้เป็นแนว พอแฝก
เริ่มเหี่ยวก็คัดส่วนท่ีใช้การไม่ได้ออกไป เอาส่วนท่ีใช้ได้มามัดปลายเป็นก าๆ เพื่อให้สะดวกในการ      
ขนย้ายและเก็บ เมื่อคัดเสร็จก็น ามาตากโดยแผ่ด้านโคนของแฝกออกให้บางเป็นรูปพัด และวาง      
เรียงกันให้เป็นระเบียบจะดูเรียบไม่ยุ่งเหยิง ท าให้แฝกแห้งเร็ว ตากประมาณ 3-5 วัน หากฝนไม่ตก     
ก็ไม่ต้องเก็บระหว่างตาก เมื่อแห้งแล้วก็น าไปใช้งานได้เลย 
  5.4.4.3 การเตรียมเส้นหญ้าแฝกส าหรับท าผลิตภัณฑ์ น าหญ้าแฝกท่ีแห้งแล้ว        
มาเตรียมเส้นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะท าโดยการแยกเส้นส้ันและเส้นยาว ความอ่อนและ      
แข็งออก ตามความเหมาะสมท่ีจะใช้แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ 
  1) การใช้ใบหญ้าแฝกตากแห้งมาท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโดยไม่จ าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการอื่น แต่ผู้สานควรจะต้องระวัง และดูลักษณะทิศทางของหนามเล็กๆ ท่ีปลายใบตัด     
ปลายใบออกประมาณ 20 ซม. เพราะปลายใบจะคม และรูดใบไปตามทิศทางของหนามวิธีนี้เหมาะสม
กับการท าผลิตภัณฑ์สานหยาบๆ ไม่ต้องมีการประณีต 
  2) การรีด เพื่อให้เรียบแยกเส้นส าหรับสานลาย 
  3) การเรียด ให้น าใบหญ้าแฝกท่ีตากแห้งแล้วมาเรียดเป็นเส้นเล็กๆ ขนาดเท่ากัน  
เพื่อสานเป็นผลิตภัณฑ์ วิธีนี้เหมาะกับการท าผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการความละเอียดและความประณีต 
  4) การใช้วิธีน ามาต้ม หากต้องการให้เส้นหญ้าแฝกเหนียวขึ้น น าใบหญ้าแฝกไปต้ม
ในน้ าสะอาดผสมเกลือแกง โดยใช้อัตราส่วน น้ า 10 ลิตรต่อเกลือแกง 1 ช้อนโต๊ะ ต้มให้เดือด 
ประมาณ 10-15 นาที แล้วน ามาล้างให้สะอาด 1 ครั้ง ตากให้แห้งจะได้เส้นหญ้าแฝกท่ีเหนียวและ  
ขาวขึ้น ท าให้ไม่ค่อยมีเช้ือราแต่ความมันเงาของเส้นหญ้าจะลดน้อยลง 
  การท่ีจะเลือกใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ว่าต้องการความประณีต
มากน้อยเพียงใด และต้องค านึงถึงเวลาท่ีจะใช้ในการผลิตด้วย ควรคัดเลือกเฉพาะใบหญ้าแฝกอ่อน
โดยก่อนน ามาสานให้พรมน้ าเพื่อให้ใบไม่แข็งกระด้างในการสาน หรือจะใช้ผ้าชุบน้ าหมาดๆ รูดขน     
ท่ีใบก่อนสานก็ได้ 
  5.4.4.4 การย้อมสีหญ้าแฝก ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีสีสังเคราะห์เกิดขึ้นมากมาย แต่ก็
ได้เริ่มมีความนิยมท่ีจะกลับไปใช้สีธรรมชาติกันมากขึ้น แม้ว่าสีสังเคราะห์จะมีความสดสวยและคงทน
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แต่สีก็ฉูดฉาดมากเกิน สู้สีธรรมชาติท่ีเย็นตากว่าไม่ได้ นอกจากนี้ สีธรรมชาติยังมีประวัติความเป็นมา
ของสีแต่ละชนิดซึ่งเป็นส่ิงท่ีสามารถหาได้ในชุมชนแต่ละท้องถิ่น อีกท้ังคุณสมบัติท่ีส าคัญยิ่งของ          
สีธรรมชาติท่ีละลาดน้ าได้และจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งจะช่วยลดภาวะแวดล้อมเป็นพิษ 
ต่างจากสีสังเคราะห์ท่ีท าให้น้ าในแม่น้ าล าคลองมีสารตกค้าง จึงควรส่งเสริมการศึกษาการใช้สี
ธรรมชาติให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
  5.4.4.5 การอบก ามะถัน การน าใบหญ้าแฝกและผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกมา      
อบก ามะถันเพื่อให้ขาวขึ้น เพราะหญ้าแฝกจะโดนความช้ืนอาจเปล่ียนเป็นสีเหลือง เมื่ออบก ามะถัน
แล้วสีจะขาวขึ้น ส่วนมากนิยมอบก ามะถันเมื่อท าผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว หากอบก ามะถันก่อน เมื่อ       
หญ้าแฝกโดนน้ าขณะท าผลิตภัณฑ์เพราะจะต้องพรมน้ าช่วยให้นิ่ม สีของหญ้าแฝกจะเหลืองอีก วิธีการ
อบก ามะถันสามารถท าได้ 5 ข้ันดังนี้ 
  1) เตรียมตู้อบขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1.50 เมตร 
  2) เตรียมถ่านหุงข้าว พร้อมภาชนะถ้วยกระเบ้ืองหรือกระป๋องนม 
  3) เตรียมก ามะถันป่น 1 ช้อนโต๊ะ 
  4) น าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเรียงไว้ข้างบนให้เรียบร้อย 
  5) น าถ่านหุงข้าวที่ติดไฟแล้วใส่ในภาชนะกระเบ้ืองหรือกระป๋องนม 
  6) น าก ามะถันผงโรยลงไปในถ่านท่ีติดไฟแล้วก็เกิดไฟลุกแล้วเป็นควันน าไปวางในตู้   
ท่ีเตรียมไว้ชั้นล่าง (รจนา จันทราสา, 2558)  
        
5.5 ย่านลิเภา และป่านศรนารายณ ์
 5.5.1 ย่านลิเภา  
 ย่านลิเภา เป็นพืชพันธุ์ไม้เถา จ าพวกเฟิร์น อยู่ในวงศ์ Schizaceae มีช่ือทางพฤกษศาสตร์    
ว่า Lygodiumflexuosum ลักษณะต้นเป็นพุ่มมีเถาเล้ือยเกาะไปตามต้นไม้อื่น เถาและใบสีเขียว     
เถาหนึ่งยาวประมาณ 1-2 เมตร ขนาดโตเท่าก้านไม้ขีดไฟหรือโตกว่าเล็กน้อย ย่านลิเภา มี 3 ชนิด คือ 
  5.5.1.1 ย่านลิเภาเขา ลักษณะเป็นเส้นใหญ่คล้ายหวายชอบขึ้นตามเทือกเขา ไม่ค่อย
มีใครน ามาใช้ประโยชน์ 
  5.5.1.2 ย่านพองหยอง (ย่านลิเภายุ่ง) ล าต้นเล็กมีใบมาก ไม่นิยมใช้ท าผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน ราษฎรชนบทนิยมใช้ท้ังต้นท าเป็นเชือกผูกมัดของ หรือเป็นไม้ประดับซุ้มปะร าพิธีต่างๆ 
  5.5.1.3 ย่านลิเภาใหญ่ ล าต้นโตประมาณก้านไม้ขีดไฟ ยาวประมาณ 2 เมตร      
ชอบขึ้นตามริมรั้วและป่าละเมาะคุณสมบัติเด่นของย่านลิเภาชนิดนี้คือล าต้นเหนียวเหมาะสมในการ
ท าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ และมีความทนทานนับร้อยๆปี ย่านลิเภาชนิดนี้
มี 2 สี คือ สีน้ าตาล และสีด า 
 ย่านลิเภาชอบขึ้นในทีลุ่มหรือตามเชิงเขาท่ีมีน้ าขัง อากาศช้ืนอยู่เสมอ พบมากทางภาคใต้   
ของไทย มีมากท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนราธิวาส และมีผู้น ามาปลูกในท้องถิ่นภาคกลาง 
เช่น จังหวัดชลบุรี นครนายก และนครสวรรค์ 
 ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา เป็นงานหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษของภาคใต้ 
สืบทอดจากบรรพบุรุษหลายร้อยปีมาแล้วรูปแบบผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาในสมัยโบราณ ได้แก่ ประเภท
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กระเชอกุบหมาก กล่องยาเส้น พานเช่ียนหมาก ป้านชา กล่องและขันซึ่งใช้ใส่ดอกไม่ ธูปเทียน        
กรงดักนก กระเป๋า หมวก และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้าน 
 ตามประวัติกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาเป็นท่ีนิยมท ากันมากในส านักของเจ้าพระยา      
เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งครั้งหนึ่งเคยน าเข้ามาถวายเจ้านายในกรุงเทพฯ แต่ไม่แพร่หลายนัก ระยะ
ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พวกเจ้านายช้ันสูงได้เริ่มหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา
มากขึ้น เนื่องเพราะเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามฝีมือละเอียดประณีต ประกอบกับเจ้าพระยายมราช       
(ปั้น สุขุม) ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งพระยาสุขุมนัยวินิต สมุห์เทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช      
ได้ริเริ่มฟื้นฟูการจักสานย่านลิเภาขึ้นเพื่ออนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ และสนับสนุน
ให้เป็นอาชีพของราษฎรต่อไป 
 รูปแบบผลิตภัณฑ์ย่านลิเภามีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากเครื่องจักสานชนิดอื่นๆ เพราะ
วัตถุดิบย่านลิเภาซึ่งเป็นเส้นใยพืชท่ีให้สีสันธรรมชาติคือ สีด า และสีน้ าตาล กรรมวิธีกรท าผลิตภัณฑ์
ย่านลิเภา จะใช้การสานแบบขดขึ้นรูป โดยใช้เส้นหวายเป็นแกนในการขดขึ้นรูป โดยใช้เส้นหวาย    
เป็นแกนในการขดขึ้นรูปเป็นวงกลมหรือวงรีแบบก้นหอยหรือท าเป็นโครงสร้างแล้วจึงใช้ย่านลิเภา     
จักเป็นเส้นสานเล็กๆ ใช้ขัดเป็นแบบลายเปล่า ซึ่งมีลวดลายสานแบบโปร่งหรือเป็นตาๆ รวมท้ังการ
สานแบบขัดยกลาย เช่น ลายดอกส่ีเหล่ียม ลายสอง ลายตาสับปะรด ลายลูกแก้ว ลายคชกริช เป็นต้น 
การผลิตเครื่องจักสานย่านลิเภาด้วยวิธีแบบนี้เป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลาและความอดทนของช่างสาน    
กว่าจะส าเร็จงานช้ินหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การผลิตเครื่องจักสานย่านลิเภาจึงไม่แพร่หลายเท่าใดนัก 
 พัฒนาการรูปแบบผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา คือการใช้วัสดุประเภท ทอง นาก เงิน มาใช้เป็นวัสดุ
ตกแต่งประกอบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้ในหมู่เจ้านาย และคนช้ันสูง
เพราะผลิตภัณฑ์มีราคาแพง โดยมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสตรี กล่องบุหรี่ และ
เช่ียนหมาก ในปัจจุบันได้ท ารูปแบบมากขึ้น เป็นของใช้ของท่ีระลึกส าหรับประชาชนท่ัวไป            
และนักท่องเท่ียว เช่น ก าไล หมวก กล่องใส่กระดาษช าระ ด้ามปากกา และเครื่องประดับ เช่น ตุ้มหู 
เข็มกลัดติดเส้ือ ท่ีคาดผม เป็นต้น 
 แหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาท่ีมีช่ือเสียงของไทย อยู่ในท้องท่ีหมู่บ้านหมน 
บ้านแคสูง และบ้านไม้แดง ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง รวมท้ังในเรือนจ าอ าเภอปากพนังและอ าเภอ   
ชะอวด จังหวัดนครศรธรรมราช 
         
 5.5.2 ป่านศรนารายณ์ 
 ป่านศรนารายณ์ หรือท่ีเรียกว่า ไซซาล (SI-SAL) มี่ช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า AGAECEAE มี
ประมาณ 300 ชนิด เป็นพืชท่ีทนทานต่อสภาวะอากาศแห้งแล้ง ต้องการแสงแดดจัดต้น               
ป่านศรนารายณ์เมื่อปลูกครั้งแรกลักษณะคล้ายคลึงกับต้นสับปะรด หลังจากอายุ 2 -3 ปี เมื่อ
เจริญเติบโตเต็มท่ีแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่าต้นสับปะรดมาก สามารถตัดใบมาใช้ประโยชน์ได้จนกว่า    
ต้นจะตาย ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 8-10 ปี 
 คุณสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ เป็นเส้นใยแข็งท่ีมีความเหนียวทนทานมากไม่มีมอด
แมลงกัดกินไม่ผุเปื่อยง่ายส่วนใหญ่จึงน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชือกขนาดใหญ่เพื่อใช้ลากจูงเรือ 
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และใช้ในวงการก่อสร้างท าแผ่นขัดโลหะ รองพรม แส้ปัดยุง และท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน
หลายชนิด 
  5.5.2.1 ชนิดของป่านศรนารายณ์ป่านศรนารายณ์ท่ีนิยมปลูกเพื่อน าเส้นใยมาใช้
ประโยชน์มี 2 ชนิดคือ 
  1) Agave sisalana ลักษณะใบใหญ่หนาและแข็งสีเขียวแก่มีไขหรือขี้ผ้ึงเคลือบบางๆ
ตลอดใบมีหนามแหลมใหญ่ ส่วนปลายใบไม่มีหนามเป็นพันธุ์ท่ีนิยมปลูกท่ัวโลก ในประเทศแถบ       
อัฟริกา และอเมริกาใต้ เป็นพันธุ์ที่ให้เส้นใยเหนียวทนทานมาก 
  2) Agave fourcroydes เรียกช่ือสามัญท่ัวไปว่า Henequen ลักษณะใบใหญ่หนา
และแข็ง สีใบอ่อนกว่า มีหนามเล็กๆ ท่ีขอบใบ ชนิดนี้ให้เส้นใยสีขาวสะอาดกว่าชนิดแรก 
 แหล่งปลูกป่านศรนารายณ์ในประเทศไทย นอกจากจะปลูกกระจัดกระจายตามบ้านเพื่อเป็น
ไม้ประดับและรั้วบ้าน แหล่งปลูกแหล่งใหญ่อยู่ ท่ีอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ     
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 ด้วยคุณลักษณะพิเศษของป่านศรนารายณ์ท่ีท้ังแข็ง เหนียว และทนทาน จึงเหมาะสมส าหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมท าเชือก โดยเฉพาะเชือกขนาดใหญ่ท่ีใช้ลากจูงเรือทะเล ซึ่งต้องการเชือกท่ีทนต่อ  
น้ าทะเลและใช้งานกลางแจ้งได้ดี รวมท้ังใช้ในวงการก่อสร้างหรือใช้ท าลูกบัฟ (Buff) หรือท่ีขัดโลหะ 
ตลอดจนใช้ทอผ้ารองพรม พรม หรือเปียเป็นเส้นเพื่อเย็บเป็นหมวก กระเป๋า และงานหัตถกรรมอื่นๆ 
(ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556) 
  5.5.2.2 คุณสมบัติทางกายภาพ พื้นผิวขาวนวล และเรียบเป็นมัน 
  5.5.2.3 จุดเด่นและจุดด้อยของป่านศรนารายณ์  
  จุดเด่น เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ปลูกง่ายจึงท าให้ต้นทุนต่ า เส้นใยแข็งและเหนียวโค้ง
งอได้ดี 
  จุดด้อย ติดไฟง่าย 
 
ตารางท่ี 5.3 แสดงคุณสมบัติของป่านศรนารายณ์ ในการน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คุณสมบัติ ระดับของคุณสมบัติ 
ต่ า ปานกลาง สูง 

ทนทานต่อการสึกหรอ    
การทนรังสียูวี    
ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    

ท่ีมา : (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556 : 136) 
 
  5.5.2.4 การคัดเลือกใบ 
  การตัดใบป่านเป็นงานท่ีต้องใช้แรงงานและความช านาญ ในป่านศรนารายณ์           
ท่ีสมบูรณ์และให้เส้นใยท่ีมีคุณภาพต้องเป็นใบท่ีมีอายุต้ังแต่ 2-3 ปีขึ้นไป และมีความยาวไม่น้อยกว่า 
80 เซนติเมตร เป็นใบท่ีมีสีเขียวสด ไม่มีหนามท่ีขอบใบท้ังสองข้าง ไม่มีรอยต าหนิท่ีบริเวณใบ        
รอยต าหนิจะท าให้เส้นใยมีจุดสีน้ าตาลแก่หรือด า ไม่เหมาะแก่การน าไปฟั่นเป็นเชือก ใบรอบๆ โคนต้น
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ช้ันแรกจะส้ัน เมื่อน ามาขูดจะได้เส้นใยท่ีไม่ยาวแต่แข็งเหมาะท่ีจะน าไปฟั่นเชือก ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ 
ใบไม้ ไม้ปัดฝุ่น เป็นต้น ใบท่ีอยู่ส่วนกลางของล าต้นจะยาว มีสีขาวและนุ่ม เหมาะแก่การท่ีน าไปถัก
เป็นเปีย เพื่อประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์จ าพวกของประดับตกแต่งและของใช้ เป็นต้น 
  5.5.2.5 การแยกเส้นใยหรือการขูดป่านสด 
 ในอดีต เริ่มจากการแช่หมักในป่านให้เปื่อย น ามาทุบให้แหลก แล้วจึงเขย่าให้เปลือกหลุด 
น าไปล้างน้ าให้สะอาด แล้วผ่ึงแดดให้แห้ง ปัจจุบันจะใช้วิธีท่ีเรียกว่า การขูดป่านสด ซึ่งอาจใช้เครื่อง
หรือขูดด้วยมือ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  1) ผ่าใบป่านตามยาวออกเป็นช้ินเล็กๆ กว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
  2) ดึงใบป่านตามความยาวผ่านใบมีดท่ีท าด้วยเหล็กหรือไม้รวกท่ีมีความคม 2 ใบ ซึ่ง
วางชิดกันพอให้ส่วนหนาของใบป่านผ่านได้ ดึงซ้ าจนกว่าเปลือกจะลอกหมด 
  3) น าเส้นใยท่ีได้ตากแดดให้แห้งประมาณ 2 วัน ก่อนน าไปท าเครื่องหัตถกรรม โดย
อย่าให้ถูกแดดจัดเกินไป เพราะจะท าให้สีของเส้นใยซีด 
  5.5.2.6 การผลิตสินค้า 
  1) น าเส้นใยป่านมาถักเป็นเปียหรือฟั่นเป็นเกลียวจนได้ความยาวตามต้องการตัดขน
ป่านให้เรียบและดูสวยงาม 
  2) น าเปียและเกลียวป่านไปย้อมล้างน้ าให้สะอาด และผ่ึงลมให้แห้ง 
  3) เย็บเปียและเกลียวป่านเป็นแผงแล้วจึงขึ้นรูปตามแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ 

 
 ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยท่ีจัดว่ามีความทนทานและอายุ      
การใช้งานยาวนานดีกว่าผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชประเภทอื่นท้ังนี้เพราะคุณสมบัติท่ีดีของวัตถุดิบซึ่งเป็น
พืชประเภทเส้นใยแข็งและเหนียวทนต่อแรงดึงได้ดีจึงนิยมใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์มาควั่นเกลียว   
เป็นเชือก เพื่อใช้ลากจูงเรือ และมัดส่ิงของต่างๆ เชือกป่านศรนารายณ์จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรู้จักกันดี
ท่ัวไปในประเทศ นอกจากนั้นยังมีการท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องใช้สอยอื่นๆ โดยการน าเส้นป่าน
มาถัก สาน และทอ เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า ฯลฯ 
 ตามประวัติกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์เพิ่งจะมีในประเทศไทยในระยะเวลาไม่นานนัก 
เนื่องจากสาเหตุการไม่มีวัตถุดิบคือต้นป่านศรนารายณ์ภายในประเทศ ต่อมาภายหลังประมาณ       
40 กว่าปี ก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพาจะเกิดขึ้น ได้มีผู้น าพันธุ์ป่านศรนารายณ์จากต่างประเทศ    
เข้ามาปลูกในประเทศไทย คือหลวงอรินทร์ชาติสังหาร โดยในครั้งแรกนั้นได้ปลูกในท่ีดินของท่านอยู่ท่ี
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเมื่อต้นป่านฯ เจริญงอกงามแตกหน่อจ านวนมาก จึงได้
แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงน าไปปลูก อีกท้ังท่านยังได้ถ่ายทอดกรรมวิธีการตัดและขูดเอา
เส้นใยป่านศรนารายณ์มาใช้ประโยชน์ เพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใช้สอย และท่านได้น าเครื่อง
ควั่นเกลียวเชือกแบบเท้าเหยียบของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาสอนให้ชาวบ้านรู้จักท าเชือกป่าน  
เพื่อจ าหน่ายเพิ่มรายได้เป็นอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว ซึ่งท ากันภายในบริเวณบ้านของท่าน 
 ในระยะต่อมาชาวญี่ปุ่นได้มาต้ังโรงงานท าผลิตภัณฑ์เชือกป่านศรนารายณ์ขึ้นท่ีหมู่บ้าน       
ในเขตอ าเภอหัวหิน โดยรับซื้อเส้นป่านท่ีชาวบ้านขูดไว้เป็นวัตถุดิบในการผลิต มาภายหลังล้มเลิก
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กิจการไปและหลวงอรินทร์ชาติสังหารก็ถึงแก่กรรรม มาภายหลังล้มเลิกกิจป่านจากชาวบ้าน ท าให้
ชาวบ้านต้องหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ท าให้ปริมาณต้นป่านลดน้อยลง 
 จากนั้นประมาณปี 2516 ราคาน้ ามันสูง เป็นผลให้กลุ่มผู้ผลิตเชือกจากเส้นใยสังเคราะห์      
ในประเทศไทยเริ่มหันมาสนใจกับเชือกป่านศรนารายณ์ และจัดต้ังโรงงานผลิตเชือกป่านศรนารายณ์
ขึ้น ประมาณปี 2519-2520 และส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นป่านศรนารายณ์ เพื่อเป็นวัตถุดิบส่งเข้า
โรงงานต่อไป 
 ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์ในประเทศไทย ยังไม่มีการพัฒนา
เทคนิคการผลิตเท่าท่ีควร โดยท่ัวไปจะใช่ป่านท่ีฟอกแล้ว และขึ้นรูปโดยวิธีการถักเปีย และน ามาเย็บ
ติดกันโดยใช้จักรเย็บแซ็กท้ังหมด ผลิตภัณฑ์ท่ีท าขึ้นยังมีประโยชน์ใช่สอยไม่กว้างขวางมากนัก       
ส่วนใหญ่เป็นหมวก กระเป๋า รองเท้า ท้ังๆท่ีคุณสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์มีข้อดีหลายประการ 
และสามารถใช้เทคนิคกรรมวิธีของการจักสารขึ้นรูปได้หลายวิธีตลอดจนการน าเส้นป่านมาทอเป็นผืน
เพื่อตัดเย็บท าผลิตภัณฑ์ใช้สอยอื่นๆ 
 ส าหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์นั้นปัจจุบันมีแหล่งผลิตท่ีท า
อย่างจริงจังคือ ท่ีบ้านหุบกะพง ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งด าเนินกิจการในระบบ
สหกรณ์ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ 
          
5.6 ปอสา 
 ปอสา เป็นพืชประเภทเส้นใย อยู่ ในตระกูล Morraceae  มี ช่ือทางพฤกษศาสตร์                  
ว่า Broussonetia papyrifera. Vent เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ในพื้นท่ี  
ชุ่มช้ืนทุกภาคของประเทศไทย คนไทยทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกปอสาหรือ
ปอกระสา ภาคตะวันตกเรียก หมอพี หรือ หมกพี ในภาคใต้เรียก ปอฝ้าย แหล่งปอสาท่ีมีมาก        
เช่น จังหวัด น่าน ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา สุโขทัย ขอนแก่น กาญจนบุรี ราชบุรี 
นครราชสีมา และภาคใต้ 
 คุณสมบัติพิเศษของปอสา คือ ล าต้นส่วนท่ีเป็นเปลือกจะท าให้เส้นยาวเหนียว เหมาะสมกับ
การกระท าและกระดาษและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ปอสายังใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค
ได้หลายชนิด 
 ผลิตภัณฑ์ปอสา เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงทางภาคเหนือของไทยได้แก่ กระดาษสา 
การท ากระดาษสา เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีสืบทอดจากบรพบุรุษเป็นเวลานานหลายร้อยปี 
สันนิษฐานว่าคงจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุดิบท่ีใช้ท ากระดาษสา
คือ ปอสา หรือพืชท่ีมีเส้นใยอื่น เช่น ปอแก้ว หญ้าคา กก ฯลฯ สามารถน ามาแปรสภาพโดยการทุบ ตี
เย่ือไม้ ท าเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษ 
 คุณสมบัติพิเศษของกระดาษสา คือ มีความเหนียว นุ่ม ทนทานเหนียวนานนับร้อยปี โดยไม่มี
การผุกร่อน แตกหัก แห้งกรอบ เนื้อกระดาษสาไม่มีการผสมแป้งหรือดินขาว ด้วยเหตุนี้มอดแมลง 
ปลวก จึงไม่ชอบกัดกิน คนไทยในสมัยก่อนจึงนิยมใช้กระดาษสา ในการจดบันทึกต ารายาไทยโบราณ
หรือเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา การวาดภาพ การดาษห่อของการดาษเช็ดมือ ท าสายชนวนพลุไฟ 
ท าร่ม พัด หัวโขน ตุง หรือใช้เป็นกระดาษแบบเส้ือ เป็นต้น 
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 พัฒนาการของผลิตภัณฑ์กระดาษสาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ        
คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูการท ากระดาษสาด้วยมือ
ทางภาคเหนือของไทย นับต้ังแต่ปี 2522 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ริเริ่มโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระดาษสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระดาษสาและจาก
วัตถุดิบปอสาโดยตรง ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมการตลาดให้เพิ่มปริมาณความต้องการใช้กระดาษสาพื้นบ้าน
ของราษฎรทางภาคเหนือให้มากขึ้น เพื่อให้การท ากระดาษสาเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมของ
ราษฎรในชนบท มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังได้พัฒนา
กระบวนการผลิต และเครื่องจักอุปกรณ์ทุ่นแรงในการตีเยื่อปอสา เปล่ียนจากการตีหรือทุบด้วยมือ 
เป็นการใช้เครื่องจักรช่วยให้การผลิตการดาษสารวดเร็วขึ้น สามารถท าได้ปริมาณจ านวนมากสนอง
ความต้องการของการตลาดท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 รูปแบบผลิตภัณฑ์ปอสาและกระดาษสาท่ีพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ไ ด้แก่  ดอกไม้และ           
ต้นไม้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของช าร่วย ของท่ีระลึก แผ่นอวยพร 
แผ่นนามบัตร ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ภาพประดับผนัง ชุดเครื่องใช้ส านักงาน สมุดภาพ สมุดจดบันทึก
รูปแบบต่างๆ โคมไฟ ประเภทกระเป๋า ตะกร้า ท าเชือกผูกมัดห่อของ เป็นต้น 
 นอกจากนั้นรูปแบบกระดาษสายังได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สวยงามน่าใช้โดยการฟอกขาว
การย้อมสีและให้ลวดลายด้วยกรรมวิธีทางงานศิลปะและงานพิมพ์ เช่น การมัดย้อม การท าบาติก   
การพ่นสี การพิมพ์ ซิลค์สกรีน การเคลือบสีลายหินอ่อน เป็นต้น ตลอกจนการใช่วัสดุอื่นๆ เช่น ใบไม้
ดอกไม้แห้ง เส้นด้าย ไหมสีต่างๆ หรือเส้นใยพืชชนิดอื่น ทราย ผงสี ผสมลงไปในช่วงระหว่างการผลิต
กระดาษสา เพื่อให้เป็นลวดลายฝังในเนื้อกระดาษ มีความสวยงามหลากหลายมากขึ้น 
 แหล่งผลิตกระดาษสาด้วยมือท่ีช่ือเสียงและท าเป็นจ านวนมากอยู่ในท้องท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าปาง น่าน ส าหรับแหล่งผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการกระดาษสาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ   
ส่วนใหญ่อยู่ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538) 
 
5.7 สรุปท้ายบท 
 เส้นใยพืช มีมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น
พืชท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์โดยน าส่วนของ ใบ ล าต้น ราก และผลมาใช้ได้ แบ่งประเภทใหญ่ๆได้ 5 กลุ่มดังนี้ 
1). กลุ่มพืชตระกูลปาล์ม เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวไม้ยืนต้นมีการกระจายพันธ์อยู่ในเขตร้อนช้ืนท่ัวโลก     
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชนิดนับเป็นพืชท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถน ามาใช้เป็น
อาหาร และวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการท าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ รวมท้ังเป็นยารักษาโรคตัวอย่าง
ของพืชนี้ท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์มากในประเทศไทยเช่น มะพร้าว ลาน ตาล ชิด จาก หมาก กะพ้อ หลาว
ชะโอน สาคู ฯลฯ รวมท้ังไม้ปาล์มจ าพวกไม้เถาเล้ือย ท่ีเรียกว่า หวาย 2). กลุ่มพืชประเภท กก หญ้า 
และวัชพืชน้ า เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ชอบข้ึนในท่ีชุ่มช้ืนแฉะริมแม่น้ าล าครองเช่น กกกลม                กก
สามเหล่ียม กระจูด หญ้าตีนกา หญ้าคา ผักตบชวา คล้า คลุ้ม ฯลฯ ตลอดจนพืชประเภท เตย ล าเจียก 
และต้นกล้วย 3). กลุ่มพืชประเภทป่านปอ เป็นพืชท่ีให้เส้นใยของส่วนเปลือกล าต้น มีความเหนียว
ทนทานเช่น ปอสา ปอแก้ว ปอกระเจา ปอส้มโฮง และป่านศรนารายณ์ ฯลฯ 4). กลุ่มพืชประเภทพันธ์
ไม้เถา เป็นพืชไม้เล้ือยนิยมใช้ล าต้นมาท าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาร เช่นเถาวัลย์ชนิดต่างๆ ย่านลิเภาเถา
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องุ่น ฯลฯ 5). กลุ่มพืชเศรษฐกิจ ผลพลอยได้ของพืชเศรษฐกิจเช่น เปลือกข้าวโพด      ข้าวฟ่าง ฟาง
ข้าว ก้านดอกอ้อย ฯลฯ เป็นผลผลิตส่วนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่สามารถน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใช้สอยและของท่ีระลึกได้อย่างดี 
 พัฒนาการของรูปแบบผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชท่ีน่าสนใจเป็นท่ีต้องการของตลาดในสังคม        
ยุคปัจจุบันและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการกระจายรายได้ไปสู่ราษฎรชนบท     
มีจ านวน 11 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1). ผลิตภัณฑ์ใบลาน ใบตาล และใบจาก 2). ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 
และใยมะพร้าว 3). ผลิตภัณฑ์ใบกะพ้อ 4). ผลิตภัณฑ์กก 5). ผลิตภัณฑ์กระจูด 6). ผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาและเชือกกล้วย 7). ผลิตภัณฑ์ใบเตยและใบปาหนัน 8). ผลิตภัณฑ์ปอสา 9). ผลิตภัณฑ์
ย่านลิเภา 10). ผลิตภัณฑ์เปลือกข้าวโพด 11). ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ 
 
5.8 ค าถามทบทวน 

1. ใบลานมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
2. กก ไหล และกระจูด มีแหล่งวัสดุอยู่ในจังหวัดใดบ้าง 
3. อธิบายข้ันตอนการน าผักตบชวามาใช้ในการออกแบบ 
4. หญ้าแฝกมีประโยชน์ด้านใดบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง  
5. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากย่านลิเภา และป่านศรนารายณ์ 
6. ปอสา มีพัฒนาการการน ามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
ผ้า 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
6.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับผ้า        
6.2 วัตถุดิบในการผลิตผ้า         
6.3 ผ้าทอ          
6.4 ผ้าถัก         

 6.5 ผ้าไม่ถักทอ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถอธิบายวัตถุดิบในการผลิตผ้าได้ถูกต้อง 
2. จ าแนกประเภทของผ้าได้ถูกต้อง 
3. อธิบายคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของผ้าเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้ 
5. สามารถเลือกผ้ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 6 ผ้า 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างผ้า ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วต้ังค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้เนื้อหาเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับผ้า โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องวัตถุดิบในการผลิตผ้า ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วย
ค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้า 
  2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างผ้าประเภทต่างๆ  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
ผ้า 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าผ้ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
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บทที ่6 
ผ้า 

_______________________________________________________ 
 

 ผ้า คือส่ิงท่ีได้จากการน าวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุท่ีสังเคราะห์ขึ้นมาสานหรือทอจนเป็น      
เนื้อเดียวกัน เช่น ฝ้าย ใยไหม ไนลอน เป็นต้น ประโยชน์ของผ้าคือการน ามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องใช้ประเภทผ้าต่างๆ และในด้านอื่นๆ เช่น การตกแต่งสถานท่ี เป็นต้น วัสดุท่ีหลักใช้ในการ     
ผลิตผ้า ได้แก่ วัสดุจากสัตว์ วัสดุจากพืช แร่ธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์เคมี ผ้านั้นมีมานานแล้ว
ต้ังแต่ก่อนคริสต์ศักราช โดยจากการส ารวจพบผ้าลินินในถ้ าท่ีจอร์เจียเมื่อกว่า 34,000 ปีก่อน
คริสต์ศักราช ซึ่งนับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินหนึ่งเกี่ยวกับผ้าท่ีส าคัญ ส าหรับปัจจุบันนั้น
คุณภาพ และขนาดของผ้าจะถูกก าหนดโดยโรงงาน แต่เทคนิคการถักทอ และลวดลายบนผ้านั้นได้รับ
การสืบสานจากวัฒนธรรมโบราณ และการออกแบบสมัยใหม่จนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ้านั้น
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน แต่ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การน าไปตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าและภาชนะใส่ของ 
เช่น กระเป๋า และกระเช้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านด้วย เช่น ผ้าม่าน 
ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู เป็นต้น รวมถึงในวงการวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมได้น าคุณสมบัติของผ้า    
ไปใช้ในการกรองต่างๆ อีกด้วย  
 
6.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผ้า 
 ผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากใช้นุ่งห่ม
เพื่อปกปิดอวัยวะแล้ว ยังใช้เพื่อบรรเทาความร้อนหนาว หรือปกป้องจากสัตว์ แมลง และแสงแดด    
ยังเป็นส่ิงสะท้อนถึงคติความเช่ือ และพิธีกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกในรูปของลวดลาย สีสันการตัดเย็บ
และการสวมใส่ ผ้าจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าพันธ์กับมนุษย์ต้ังแต่ก าเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนท่ีถ่ายทอด และพัฒนามาหลายช่ัวอายุคน 
 ผ้า มีท้ังท่ีทอจากเส้นใยของพืช และสัตว์ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และ   
ในปัจจุบันมีผ้าท่ีทอขึ้นจากใยสังเคราะห์ เช่น ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ เป็นต้น 
 6.1.1 โครงสร้างผ้าพื้นฐาน 
 โครงสร้างผ้าพื้นฐานสามารถแบ่งตามลักษณะการผลิตผืนผ้า ได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
 1) ผ้าทอ (Weaves) เป็นโครงสร้างผ้าท่ีเกิดจาการขัดกันของเส้นด้ายยืนทางแนวต้ัง และ
เส้นด้ายพุ่งทางแนวนอน โดยขัดกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้าทอลายขัด ผ้าทอลายสอง ผ้าทอลายต่วน 
 2) ผ้าถัก (Knits) เป็นโครงสร้างผ้าท่ีเกิดจากการเกี่ยวต่อกันของห่วง มีท้ังโครงสร้างห่วง      
ในแนวนอน เรียกว่า ผ้าถักด้ายพุ่ง และโครงสร้างห่วงในแนวตั้ง เรียกว่า ผ้าถักด้ายยืน 
 3) ผ้าไม่ถักทอ (Non-woven Fabric) เป็นโครงสร้างผ้าท่ีไม่ได้เกิดจากการขัดกัน หรือการ
เกี่ยวกันของเส้นด้าย แต่ใช้กรรมวิธีการผลิตอื่น เช่น การอัด การรีด การใช้ความร้อน ผลิตจากเส้นใย
ไปสู่ผืนผ้าโดยไม่ผ่านกระบวนการปั่นจากเส้นใยเป็นเส้นด้าย 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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6.2 วัตถุดิบในการผลิตผ้า 
 6.2.1 เส้นใยไหม 
 ไหม คือเส้นใยจากรังของผีเส้ือชนิด Bombyx mori ในวงศ์ Bombycidae ผีเส้ือชนิดนี้       
ตัวอ้วนป้อม มีขนสีขาว และขนสีครีมคลุมเต็มตัว ปีกมีลายเส้นสีน้ าตาลอ่อนหลายเส้นพาดตามขวาง 
เมื่ออยู่ในช่วงวัยอ่อนจะเป็นตัวหนอนสีขาวหรือสีครีม มีรยางค์เล็กๆ ส้ันๆ คล้ายขาท่ีปลายหาง    
หนอนไหมท่ีเล้ียงกันในประเทศไทยกินใบหม่อนเป็นอาหาร เมื่อหนอนไหมโตเต็มท่ีจะถักใยหุ้มดักแด่
เพื่อฝักเป็นตัวผีเส้ือ ในช่วงนี้จะน ารังไหมมาต้มเพื่อสาวเส้นใยไหมออกมาทอเป็นผืนผ้า 
 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเกี่ยวกับไหมนั้นพบท่ีประเทศจีน เป็นผ้าไหมอายุ
ประมาณ 5,000 ปี ในประเทศไทยพบหลักฐานทางโบราณคดี เป็นเศษผ้าติดอยู่กับก าไลส าริดของ
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ท่ีบ้านเชียง และเศษผ้าไหมท่ีพบท่ีบ้านนาดี อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี บ่งบอกว่าประเทศไทยมีการปลูกหม่อน เล้ียงไหม และทอผ้าไหมมาราว 3,000 ปีมาแล้ว   
ในปัจจุบันมีการเล้ียงไหมกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน พันธ์ไหมท่ีเกษตรกร
นิยมเล้ียงมี 3 ชนิด ได้แก่ 
  1) ไหมพันธ์ไทย เป็นไหมพื้นเมือง นิยมเล้ียงตามชนบทเพื่อทอผ้าไหมพื้นเมือง       
รังเป็นสีเหลืองขนาดไม่ใหญ่นัก ทรงกลมรี สาวได้เส้นไหมต่อรังไม่ยาวนัก แต่หนอนไหมพันธ์ ไทยนี้
เล้ียงดูง่าย แข็งแรง ปรับตัวเข้ากับอากาศร้อนช้ืนได้ดี 
  2) ไหมพันธ์ไทยลูกผสม เป็นพันธ์ไหมจากการผสมพันธ์ไหมไทยกับพันธ์ต่างประเทศ 
ได้รังไหมสีเหลืองขนาดโตกว่า และให้เส้นใหญ่ยาวกว่าไหมพันธ์ไทย 
  3) ไหมพันธ์ต่างประเทศลูกผสม เป็นพันธ์ไหมท่ีเกิดจากการผสมระหว่างพันธ์ญี่ปุ่น
กับพันธ์จีน ได้รังไหมสีขาวขนาดใหญ่ ทรงกลมรีแต่จะกลมป้อมกว่าสองพันธ์แรก ให้เส้นใยยาวมาก 
นิยมเล้ียงเพื่อส่งจ าหน่ายโรงงานสาวไหม (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2545) 
  6.2.2.1 คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ 
  ไหม เป็นราชินีแห่งใยผ้า ความนุ่มนวลเป็นเงางามท าให้ผู้สวมใส่พึงพอใจในตัวเอง 
ลักษณะของใยไหมท่ีหาไม่ได้จากเส้นใยอื่น ได้แก่ ให้ความรู้สึกสัมผัสแห้งเสมอ แม้ผ้าไหมนั้นจะดูด
ความช้ืนไว้จนเกือบอิ่มตัว เป็นเงามัน มีประกาย ไม่เหมือนกับการตกแต่งให้เกิดขึ้นในผ้าชนิดอื่น     
ดูดความช้ืนดี เมื่อเปียกไม่แนบติดตัวมากจนเกินไป อ่อนตัวแต่คงรูป จับจีบได้ดี ต้านทานแรงดึงได้สูง 
ทนทาน นอกจากนี้แล้วไหมยังมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอีกหลายประการ ได้แก่ 
  1) โครงสร้างโมเลกุล โปรตีนของใยไหมเรียกว่า Fibroin ส่วนกาวท่ีหุ้มใยโปรตีน   
อีกชนิดหนึ่งเรียก Sericin โปรตีนของใยไหมไม่มี cysteine ดังนั้นจึงไม่มีก ามะถันในเส้นใยท าให้ต่าง
กับใยขนสัตว์ โมเลกุลของใยไหมเรียงตัวกันเป็นระเบียบมาท าให้ใยไหมเหนียวมาก 
  2) ลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ ใยไหมเป็นเส้นทึบ ไม่คงรูป ผิวภายนอกมีรอยแตก 
เส้นไหมเหมือนลูกปัดต่อกันเป็นข้อๆ ใยฟอกแล้วมีรูปสามเหล่ียมมุมมน เพราะเป็นเส้นใยสองเส้น     
อยู่ชิดกัน ใยท้ังเส้นนี้เรียกว่า brins 
  3) ขนาดและรูปร่าง ใยไหมสาวประณีตจะยาวประมาณ 900 ถึง 1200 เมตร ขนาด 
9 ถึง 11 ไมครอน ริมเส้นใยเรียบ เป็นมันและล่ืน มีสีขาวจนกระท่ังสีนวล ไหมป่าริมใยขรุขระ ขนาด
ไม่สม่ าเสมอ มีสีเหลืองจนถึงสีน้ าตาล 
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  4) ความต้านแรงดึง ใยไหมมีความต้านแรงดึงสูงมาก เปรียบเทียบกับลวดทองแดง
ขนาดเดียวกัน เส้นไหมจะมีความเหนียวมากกว่า เหนียว 2.4 ถึง 5.1 กรัมต่อเดนเยอร์ เมื่อแห้ง       
ถ้าเปียกความเหนียวลดลง เหลือเพียง 80 ถึง 85 ของความเหนียวที่แห้ง 
  5) การคืนรอยยับและการยืดตัว ใยไหมยืดหยุ่นดี และยืดตัวออกได้ปานกลาง      
เมื่อแห้งยืดได้พียงร้อยละ 10 ถึง 25 ของเมื่อเปียก และจะยืดออกได้ไม่เกินร้อยละ 33 ถึง 35          
ถ้ายืดตัวเพียงร้อยละ 2 จะคืนตัวได้อย่างรวดเร็ว 
  6) ความคงตัว ใยไหมมีความคงตัวปานกลาง รอยยับค่อยๆ คืนตัวช้าๆ แต่คืนตัว     
ได้ไม่หมดเหมือนขนสัตว์  
  7) ความหนาแน่น ความถ่วงจ าเพาะของเส้นใยอยู่ในระหว่าง 1.25 ถึง 1.34 ดังนั้น
โครงสร้างเส้นใยจะไม่หนาแน่นเหมือนใยเซลลูโลส ท าผ้าเนื้อบางและเบาได้ดี เนื้อผ้าเหนียวและ
ทนทาน 
  8) การดูดความช้ืน มีความช้ืนรีเกนร้อยละ 11.0 ความช้ืนรีเกนอิ่มตัวร้อยละ 25 ถึง 
35 ดูดความช้ืนได้ดี ท าให้ดูดสีย้อมและสารตกแต่งได้ดี ยังสามารถดูดสารชนิดอื่นจากของเหลวไปเก็บ
ไว้ภายในเส้นใยได้ เช่น เกลือของโลหะต่างๆ ดังนั้นการซักน้ าหรือการตกแต่งผ้าไหมด้วยน้ าท่ี           
ไม่สะอาด มีเกลือของโลหะผสมอยู่ด้วยจะท าให้ผ้าไหมขาดเร็ว  
  9) ความอยู่ตัว ไม่ว่าจะซักเปียกหรือซักแห้ง ไม่ท าให้ผ้าไหมยืดหรือหด ผ้าแพร      
ทอด้วยใยไหมแท้เมื่อซักน้ าจะหด แต่จะยืดเท่าขนาดเดิมเม่ือรีด 
  10) ความทนความร้อน ไหมติดไฟง่าย แต่จะดับเมื่อเอาออกจากไฟ เถ้าท่ีเหลือเป็น
เม็ดเล็กๆ สีด า เปราะ มีกล่ินเหมือนขนนกไหม้ไฟ สามารถทนความร้อนได้ถึง 135 องศาเซลเซียส     
แต่จะเหลืองไหม้และสลายตัวท่ี 177 องศาเซลเซียส ผ้าไหมขาวเปล่ียนเป็นสีเหลืองได้ง่าย ควรใช้ผ้า
ฝ้ายช้ืนปิดทับบนในเวลารีด เส้ือผ้าไหมสีขาวจะได้ไม่เปล่ียนสี 
  11) ความทนด่าง ด่างแก่เป็นอันตรายต่อเส้นใย ละลายได้ในโซดาไฟ ดังนั้นถ้าจะซัก
เส้ือผ้าไหมเองไม่ควรใช้ผงซักฟอก ควรใช้สบู่อย่างอ่อน น้ าประสานทองและแอมโมเนียไม่ท าอันตราย
เส้นใย เว้นแต่จะถูกนานๆ 
  12) ความทนกรด กรดเข้มขนละลายไหมได้เร็วกว่าขนสัตว์ กรดเข้มข้นปานกลาง  
ท าให้ไหมหดและย่น โครงสร้างของใยไหมดูดซึมกรดได้เร็ว และเก็บไว้ภายในเส้นใยได้ด้วย ท าให้ซัก
ออกยาก กรดอินทรีย์ไม่ท าอันตรายต่อเส้นใย 
  13) ความทนสารละลายอินทรีย์ ทนได้ดี บรรดาสารอินทรีย์ท่ีใช้ซักแห้ง และลบรอย
เป้ือนไม่เป็นอันตรายต่อเส้นใย 
  14) ความทนต่อแสงและอื่นๆ ไหมไม่ทนแสงแดด แสงแดดจะท าให้ผ้าไหมขาดเร็ว 
เวลาเก็บผ้าไหมจึงควรห่อด้วยผ้าหรือกระดาษสีด า ไม่น ากระแสไฟฟ้า ท าให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้            
ไม่น าความร้อน ท าให้สวมใส่สบายท้ังในฤดูหนาว และฤดูร้อน ปรับอุณหภูมิภายในเส้นใยเองได้       
อย่างน้อยประมาณ 5 องศาเซลเซียส 
  15) ความทนแบคทีเรียและอื่นๆ ไหมไม่ขึ้นราถ้าผ้าไหมท่ีเก็บไว้สะอาด แบคทีเรีย  
ไม่เจริญเติบโตบนใยไหม มอดไม่กัดกิน แต่ถ้ามีรอยเป้ือนตัวสองหางจะกัดกิน 
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  ไหมแท้แผ่กระจายตัวได้ดี จะท าให้ผ้าไหมมีเนื้อแน่น ความราบเรียบของผิวผ้าท าให้
ผ้าไหมเปื้อนยาก ไม่ควรฟอกไหมจนขาวสะอาด จะท าให้เส้นใยเส่ือมคุณภาพได้ ถ้าจ าเป็นต้อง       
ฟอกขาว ควรใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
  6.2.2.2 การพิจารณาคุณภาพไหม 
  คุณลักษณะท่ีแสดงว่าไหมดีหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้จาก 8   ประการ ดังนี้ 
  1) ความสม่ าเสมอ ใยไหมและเส้นด้ายต้องมีขนาดสม่ าเสมอเท่ากันตลอด 
  2) ความยืดหยุ่นและความแข็งแรง ถ้าไหมมีคุณสมบัติท่ีดี เวลาทอผ้าจะได้เนื้อผ้า
เรียบเสมอ ถ้าไม่ดีมักมีปลายเส้นใยโผล่ขึ้นมา และมีรอยต่อเส้นใยในเส้นด้าย 
  3) ความสดใสและเป็นมัน ต้องดูสม่ าเสมอตลอดท้ังผืน 
  4) Crossing คือ ลักษณะท่ีใยไหมพองเป็นแห่งๆ มักจะเกิดในระยะท่ีสาวหรือพัน   
ใยไหมท่ีมีความเร็วหรือแรงดึงของใยไหมแต่ละเส้นไม่เท่ากัน เมื่อทอเป็นผืนผ้าจะท าให้ผิวผ้าขรุขระ 
  5) ขน เกิดจากการท่ีใยขาดมาก กลายเป็นเส้นใยท าให้ปลายเส้นใยโผล่ผิวผ้าขึ้นมา
มากเกินไป 
  6) เส้นด้ายมีจุดขาวๆ อยู่ประปรายท่ัวไป เวลาย้อมสีจะติดไม่เท่ากัน เกิดขึ้น     
เพราะสาวไหมในน้ าท่ีร้อนไม่พอ กาวหรือขี้ผ้ึงไหมยังไม่อ่อนตัว ดึงใยไหมออกท าให้เส้นใยแตก 
  7) มีปุ่มหรือปมของเส้นในท่ีขาด และพันกันเป็นกระจุกติดอยู่ในเส้นด้าย 
  8) ห่วง เกิดจากการสาวไหมซึ่งดึงใยไหมออกมาแต่ละเส้นยาวไม่เท่ากัน ท าให้หย่อน
เกิดเป็นห่วงในเส้นด้าย 
  6.2.2.3 ชนิดผ้าไหม 
  แม้จะได้มาจากใยไหมชนิดเดียวกัน การสาวไหม การท าเส้นด้าย และความยาว    
ของใย เมื่อน ามาทอเป็นผ้าแล้วจะมีช่ือเรียกต่างๆ กัน ท าให้ทราบชนิดและคุณภาพของใยท่ีใช้ทอ     
ได้ทันที แต่ไม่มีกฎหรือข้อบังคับใดให้ระบุ เช่น 
 
  Silk     คือผ้าไหมท่ีผลิตด้วยใยไหมเล้ียง 
  Reeled Silk    คือผ้าไหมท่ีผลิตมาจากใยไหมเล้ียงท่ียาวต้ังแต่ 
      300 หลาขึ้นไป 
  Wild Silk และ Tussah Silk คือใยไหมป่า สีน้ าตาลอ่อน ใยส้ัน ผลิตเป็นผ้า
      โดยไม่ฟอกขี้ผ้ึงออก นิยมสีธรรมชาติ ส่วนมาก
      ท าจากประเทศจีน 
  Raw Silk   คือผ้าไหมดิบ ทอจากใยไหมเล้ียง ไม่ฟอกเอา 
      เซริซินออก สีธรรมชาติ สีนวล บางทีสีเหลิองเข้ม 
  Dupion Silk   คือผ้าท่ีท าด้วยใยไหมท่ีตัวหนอนไหม 2 ตัวท ารัง
      อยู่ด้วยกัน ใยมีขนาดใหญ่ไม่เรียบ เรียกส้ันๆ ว่า 
      Dupioni 
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  Spun Silk   คือผ้าท่ีท าด้วยใยไหมส้ันๆ บางท่ีเป็นเศษไหมท่ี
      ดึงออกเวลาสาวไหม บางทีก็น ามาจากรังไหมท่ี
      ตัวผีเส้ือไหมเจาะใยให้ขาดออกไปแล้ว ท าเป็นผ้า
      เนื้อหยาบ หนา เวลาทอใช้ Reeled Silk เป็น
      ด้ายยืน 
 
 6.2.3 ฝ้าย 
 ฝ้ายเป็นพืชไรเศรษฐกิจ เพราะวัตถุดิบส าคัญในการทอผ้าท าเคราองนุ่งห่ม ฝ้ายมีก าเนิด
ประมาณ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล ต้นฝ้ายมีความทนทานต่อความแห้งแล้ง ชอบขึ้นในอากาศร้อน 
แหล่งปลูกฝ้ายในประเทศไทยอยู่ท่ี จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี สุโขทัย 
เพชรบุรี นครราชสีมา และกาญจนบุรี 
 ผลผลิตของฝ้ายท่ีน ามาใช้ประโยชน์ คือ ดอกฝ้าย เปลือกเมล็ดฝ้ายและเนื้อเมล็ดฝ้าย       
ดอกฝ้ายส่วนท่ีเป็นเส้นใยขนปุยสีขาวใช้ในการทอผ้า ท าเบาะสักหลาด ทอพรม และใช้ในอุตสาหกรรม
เส้นใยประดิษฐ์ ท าฟิล์มเอกซเรย์ เปลือกเมล็ดฝ้ายใช้เป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์ ท าปุ๋ย 
อุตสาหกรรมพลาสติก และท ายางเทียม ส่วนเนื้อเมล็ดฝ้ายใช้สกัดน้ ามันในการปรุงอาหาร ท าเนย 
และยารักษาโรค ยาปราบศัตรูพืช นอกจากนี้ส่วนท่ีเป็นล าต้น กิ่งก้าน กากท่ีเหลือจากการสกัดน้ ามัน
ของเมล็ด ยังใช้ผลิตเป็นแผ่นวัสดุก่อสร้าง 
 พันธ์ฝ้ายในประเทศไทยมีหลายชนิด นับต้ังแต่ฝ้ายตุ่น เป็นฝ้ายพื้นเมืองของไทย ดอกฝ้ายตุ่น
มีขนาดเล็ก สีน้ าตาล เส้นใยส้ันๆ ใช้ในการทอผ้าด้วยมือแบบพื้นเมือง และฝ้ายพันธ์ชนิดอื่นใช้ใน
อุตสาหกรรมทอผ้า 
  6.2.3.1 คุณสมบัติใยฝ้าย 
  1) ความต้านแรงดึง ใยแต่ละเส้นรับน้ าหนักได้ไม่เท่ากัน เนื่องจากความหนาของ  
ผนังเซลล์ และความเส่ือมสภาพของเนื้อใย ใยท่ีแก่จัด และสมบูรณ์ปานกลางจะเหนียวประมาณ 4 ถึง 
9 กรัมต่อเดนเยอร์ ความเหนียวนี้ไม่สัมพันธ์กับขนาดของใย และจ านวนเกลียวที่พันกันตามธรรมชาติ 
แต่ระดับการตกผลึก การเรียงตัวของผลึก และความช้ืนมีส่วนสัมพันธ์กับความเหนียวของใย 
  2) ความต้านแรงดึงของด้ายฝ้าย ด้ายฝ้ายจะเหนียวน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ 10 ถึง 
20 จากเส้นใยฝ้าย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกสุดคือ ใยแยก หมายถึงเส้นใยท่ีปั่นเป็น
เส้นด้ายตีเกลียวให้ยึดกันแน่น แต่ไม่สามารถต้านแรงดึงได้ พอดึงเส้นด้ายเส้นใยจะล่ืนและแยกจากกัน 
นับเป็นสาเหตุท่ีส าคัญมาก ส่วนสาเหตุอื่นๆ เช่นความยาวของเส้นใย ความแน่นจ าเพาะของเส้นด้าย 
เนื้อที่ผิวสัมผัส ความฝืดสัมพัทธ์ และจ านวนเกลียวในเส้นด้าย 
  3) ความมัน ความมันตามธรรมชาติของใยฝ้าย สัมพันธ์กับคุณลักษณะ 2 ประการ
ของเส้นใย คือ รูปลักษณะและความมันของเส้นใยเอง ความมันไม่สัมพันธ์กับน้ าหนัก ความยาว     
เส้นผ่านศูนย์กลาง และการบิดตัว แต่มีความสัมพันธ์กับรูปร่าง ใยท่ีค่อนข้างกลมหรือกลม เป็นมัน
มากกว่าใยรูปรี ฝ้ายชุบมันเป็นมันมากกว่าฝ้ายธรรมดา แต่เมื่อท าเป็นเส้นด้ายแล้วความยาวของ    
เส้นใยจะมีส่วนสัมพันธ์ด้วยเป็นอย่างมาก 
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  4) ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับปริมาณความช้ืนท่ีมีอยู่ในเส้นใย ในภาวะ
ธรรมดา ใยฝ้ายยืดออกได้ประมาณร้อยละ 3 ถึง 7 และจะไม่หดเข้าท่ีเดิม แต่ถ้าน าไปแช่น้ าจะค่อยๆ 
พองตัวออก และเข้าท่ีเดิมได้ ในผืนผ้าและเส้นด้ายท่ีบางตอนเส้นใยพันตัวกันซับซ้อนมากใยตอนนั้น  
ไม่สามารถจะคืนตัวเข้าท่ีเดิมได้ 
  5) การจัดเข้ารูปแบบได้ง่าย ความอ่อนนุ่มของเส้นใยท าให้สามารถน ามาตีเกลียว 
หรือขัดเป็นผืนผ้าโค้งไปดัดมาตามลักษณะของด้าย และผืนผ้านั้นๆ ในเชิงปฏิบัติ ใยเซลลูโลส เช่น    
ใยฝ้ายเกือบจะไม่มีคุณสมบัติชนิดนี้ แต่สามารถท าให้เกิดข้ึนได้บ้าง โดยเฉพาะเมื่อมีความช้ืนมาก 
  6) ความถาวร ใยฝ้ายธรรมชาติเป็นเซลลูโลสค่อนข้างบริสุทธิ์ และสามารถท าให้
บริสุทธิ์ได้โดยการใช้สารเคมี โมเลกุลฝ้ายยาวมาก ยึดติดกันเป็นผลึกท่ีไม่ซึมน้ าเป็นระยะๆ ไม่สามารถ
แยกเซลลูโลสของใยฝ้ายออกมาเป็นโมเลกุลเด่ียวได้ ดังนั้นใยฝ้ายจึงถาวรมาก เมื่อมีความช้ืนเพิ่มข้ึน  
ใยจะยิ่งเหนียวมาก ช่วยให้ฝ้ายทนต่อการซักฟอกได้ดี 
  7) การดูดซึมของเหลว ฝ้ายดิบมีขี้ ผ้ึงและเปกตินหุ้มอยู่ภายนอก ท าให้เกิด          
การสะท้อนน้ าดูดน้ าได้ช้า ถ้าเอาสารเหล่านี้ออกให้หมดโดยการฟอกขาว ใยจะมีสีครีมอ่อนๆ และเป็น
เซลลูโลสบริสุทธิ์ ดูดน้ าและเปียกตลอดเส้นใยได้เร็ว 
  8) ความช้ืนสัมพัทธ์ ใยฝ้ายจะมีความช้ืนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความช้ืน
ในอากาศ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ความช้ืนของใยฝ้ายแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ปริมาณความช้ืน และ
ปริมาณความช้ืนรีเกน คิดเป็นร้อยละของน้ าหนักฝ้ายแห้งไม่มีความช้ืน 
  9) ปริมาณความช้ืน คือความช้ืนท่ีอยู่ภายในเส้นใยตามธรรมชาติ ส่วนความช้ืนรีเกน 
คือความช้ืนท่ีเส้นใยสามารถดูดเพิ่มขึ้นมาไว้ภายในเส้นในได้ถ้ามนอากาศมีความช้ืนมากขึ้น 
    10) ความถ่วงจ าเพาะ ใยฝ้ายมีความถ่วงจ าเพาะประมาณ 1.58 เกิดจากเมื่อมี
ปริมาตรจ าเพาะ 0.69  
  11) การน ากระแสไฟฟ้า ความสามารถในการน าไฟฟ้าของฝ้ายแตกต่างกัน          
ตามความช้ืนสัมพัทธ์ และอิเล็กโทรไลท์ท่ีมีอยู่ สัย้อมบางชนิดท าให้ความต้านทานไฟฟ้าลดลง 
 
  6.2.3.2 คุณสมบัติเคมีของฝ้าย 
  ใยฝ้ายดิบมี เซลลูโลสอยู่ประมาณ 88 ถึง 96 ของน้ าหนักเส้นใย ถ้าฟอกสี               
จะมีปริมาณเกือบร้อยละ 99 จ านวนท่ีแตกต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน อากาศ พันธ์ฝ้าย และอื่นๆ   
ในระหว่างการเจริญเติบโตของใยฝ้าย 
  ขี้ ผ้ึงเคลือบผิวเส้นใยฝ้ายอยู่ภายนอกสุดของเซลล์ช้ันนอก มีบางส่วนท่ีรวมกับ
เซลลูโลส เอาออกให้หมดได้ยาก และไม่นิยมเอาออกให้หมด เพราะจะท าให้ปั่นเส้นด้ายยาก เปกติน
มักจะรวมอยู่กับแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็กท่ีผนังช้ันนอก แยกออกจากใยได้แต่ไม่หมดทีเดียว 
ถ้าใช้หม้ออัดความดันต้มจะออกได้หมด 
  สีธรรมชาติในใยฝ้ายนั้นยังไม่ทราบชัดเจนว่าคืออะไร อาจเป็นสีปิกเมนต์เฟลโวน     
ในดอกฝ้าย และสีจะเข้มข้ึนเมื่อเก็บไว้นาน 2 ถึง 5 ปี สีท่ีพบมากมีสีน้ าตาล และสีเขียว สีเขียวตกง่าย 
ท้ิงไว้ในอากาศธรรมดาจะจางหายไป สีน้ าตาลในใยฝ้ายท่ีแก่จัดจะท าให้ใยเหนียวมากขึ้น 
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  6.2.3.3 ความเส่ือมคุณสมบัติ 
  ตามปกติฝ้ายมีความทนทานมากไม่ว่าจะเก็บ ใช้ หรือผ่านกระบวนการผลิตใดๆ     
แต่ถ้าท าให้ส่วนประกอบทางเคมีของฝ้ายกระทบกระเทือน อาจท าให้เส่ือมคุณภาพได้ โดยเฉพาะ
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ ไฮโดรไลซีส 
  1) ความเส่ือมอันเกิดจากการเก็บ ฝ้ายควรเก็บไว้ในท่ีมืด ท่ีอุณหภูมิต่ ากว่าปกติ
เล็กน้อย ปรากฏว่าฝ้ายท่ีพบในท่ีต่างๆ จากสภาพดังกล่าว แม้จะมีอายุถึง 600 ปี ความเหนียวลดลง
เพียงร้อยละ 21 เท่านั้น 
  2) ความเส่ืออันเกิดจากความร้อน ฝ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ้ายดิบ หรือฟอกสะอาดแล้ว 
เมื่อถูกความร้อนจะไม่เกิดการเปล่ียนแปลง จนกว่าอุณหภูมิจะสูงถึง 120 องศาเซลเซียส นาน          
5 ช่ัวโมง ฝ้ายจะกลายเป็นวีเหลือง ฝ้ายบริสุทธิ์ทนความร้อนได้น้อยกว่าฝ้ายดิบ หรือฝ้ายชุบมัน 
  3) ความเส่ือมอันเกิดจากแสงสว่าง แสงอัลตราไวโอเลตจะท าให้ออกซิเจนในอากาศ
ออกซิไดซ์ภายในใยฝ้าย แสงสีม่วง และสีน้ าเงินสามารถท าให้เกิดได้บ้าง ถ้าอุณหภูมิ และความช้ืน
สูงขึ้นความเส่ือมจะมีมากขึ้น ฝ้ายดิบทนแสงได้ดีกว่าฝ้ายฟอกขาว และฝ้ายท่ีย้อมด้วยสีบางชนิดท าให้
ทนแสงได้ดีขึ้น แต่บางชนิดจะท าให้เกิดออกซิไดซ์ได้มากขึ้น (อัจฉราพร ไศละสูต, 2539) 
 
6.3 ผ้าทอ 
 6.3.1 กระบวนการทอผ้า  
 การทอ คือการสานลักษณะหนึ่งท่ีใช้เส้นใยจากเส้นฝ้ายหรือเส้นไหม เป็นเส้นยืนในแนวต้ัง 
และใช้เส้นพุ่งในแนวนอนสอดขัดกันไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะยกขึ้น และข่มลงให้เส้นใยสอดขัด
สลับกันไปจนเป็นผืนผ้าตามต้องการ 
 เมื่อจัดเส้นด้ายเข้ารูปโครงกี่แล้ว ผู้ทอจะน าด้ายเส้นพุ่งท่ีกรอใส่หลอดแล้ว มาเข้ากระสวย 
ทอโดยใช้เท้าเหยียบให้ตะกอยกขึ้น ให้เกิดช่องว่าง พุ่งกระสวยไปจนสุด แล้วเหยียบให้ตะกอเปล่ียน  
ให้เส้นด้ายไขว้สานกันกับเส้นยืน กระทบฟืมให้เส้นด้ายแน่น เมื่อทอผ้าได้ความยาวจ านวนหนึ่งแล้ว
ม้วนผ้าเก็บในไม้ค้ าพัน โดยผ่อนเส้นด้ายยืนแล้วจึงม้วนผ้าเก็บเข้าไม้ค้ าพัน (กรมศิลปากร, 2553) 
 หลักใหญ่ของการทอผ้า โดยเฉพาะผ้าไหม คือ การน าเส้นด้ายมาขัดกันให้เป็นลาย โดยขึงเส้น
กลุ่มหนึ่งเป็นเส้นหลัก เรียกว่าเส้นยืน แล้วใช้อีกเส้นหนึ่งท่ีเรียกว่า เส้นพุ่ง สอดตามขวางของเส้นยืน 
ท าให้เกิดลวดลายต่างๆ  
 
 6.3.2 ประเภทของผ้าทอ 
 ประเภทของผ้าทอพื้นบ้านแบ่งตามกรรมวิธีการทอ มี 3 ประเภท คือ ผ้าพื้น ผ้าลาย และ       
ผ้ายกดอก 
 ผ้าพื้น เป็นผ้าทอลายขัด ใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งสีเดียวกันตลอดท้ังผืน เป็นผ้าพื้นเรียบไม่มีลาย 
เช่น ผ้าม่อฮ่อม ผ้าพื้นฝ้าย และผ้าไหม 
 ผ้าลาย เป็นผ้าทอลายขัด ใช้เส้นยืนต่างสี หรือเส้นพุ่งต่างสี ทอเป็นลายทางหรือลาย           
ตาหมากรุก เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าหางกระรอก 
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 ผ้ายกดอก เป็นผ้าทอลายพิเศษ ต่างจากลายขัดธรรมดา ลายผ้าเกิดจากการใช้ตะกอบนกี่   
มากขึ้น ประมาณ 3 ถึง 8 ตะกอ เช่น ลายสองก้างปลา ลายเกล็ดเต่า ลายดอกพิกุล 
 นอกจากการทอผ้าท้ัง 3 แบบ ดังกล่าวแล้วยังมีการทอผ้าแบบพิเศษท่ีเป็นการยกลายให้เกิด
บนผืนผ้าโดยการใช้เส้นพุ่งพิเศษทอตัวลายโดยเฉพาะ ได้แก่ ผ้าขิต ผ้าจก ผ้ายก และการใช้เส้นยืน
พิเศษ ทอผ้ามุก ลายผ้าเหล่านี้ช่างทอมักจินตนาการจากส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ และ
รูปสัตว์ชนิดต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวกับศาสนา เช่น รูปปราสาท เป็นต้น           
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538)  
       
6.4 ผ้าถัก 
 การถักผ้าเป็นวิธีการแปรรูปจากเส้นด้ายเป็นผืนผ้าโดยการคล้องห่วงให้เกี่ยวกัน ค าว่า Knit 
แปลว่า การผูกหรือการเช่ือม ดังนั้น การถักผ้า คือ การรวมเส้นด้ายด้วยเข็มถัก โดยใช้เส้นด้าย        
ชุดเดียวเกี่ยวกันให้เป็นห่วง และคล้องต่อกันเป็นผืนผ้า 
 สมัยเริ่มแรกการถักผ้าเป็นการถักเกี่ยวห่วงต่อกันทีละห่วงด้วยมือ ต่อมามีผู้ประดิษฐ์เครื่อง    
ถักผ้า ท่ีสามารถเกี่ยวห่วงได้ครั้งละหลายห่วงต่อเนื่องกัน สามารถสร้างห่วงได้ท้ังในแนวนอน        
และแนวต้ัง โครงสร้างของผ้าถักแบ่งการนับเป็น 2 ส่วน คือ การนับห่วงคล้องในแนวนอนของ         
ผืนผ้าถัก คือ คอร์ส (Course) และการนับห่วงคล้องในแนวต้ังของผืนผ้าถัก คือ เวล (Wale) ซึ่งมี
ความส าคัญส าหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม หน่วยที่ใช้เป็นการนับจ านวนห่วงต่อ 1 นิ้ว โดยน า
จ านวนเวลและคอร์ส มาคูณกันจะได้จ านวนห่วงต่อพื้นท่ี 1 ตารางนิ้ว เรียกว่าความหนาแน่นผ้า ซึ่ง
ความหนาแน่นผ้ามีประโยชน์ในการคาดประมาณวัตถุดิบ เวล และราคาในการผลิต น ามาใช้ในการ
ค านวณปริมาณเส้นด้ายท่ีใช้ในการถักผ้า และความยืดหดของผ้า ถ้ามีปริมาณห่วงมากจะใช้ปริมาณ
เส้นด้ายมากขึ้นตามจ านวนของห่วงท้ังหมดใน 1 ตารางนิ้ว 
 6.4.1 ประเภทของผ้าถักแบ่งตามโครงสร้างผืนผ้า 
 ผ้าถักในระบบอุตสาหกรรมมี 2 ประเภท ตามลักษณะโครงสร้าง และทิศทางของเส้นด้าย คือ 
ผ้าถักด้ายพุ่ง และผ้าถักด้ายยืน 
  6.4.1.1 ผ้าถักด้ายพุ่ง 
  ผ้าถักด้ายพุ่งหรือผ้าถักแนวนอน เป็นผ้าถักท่ีใช้ด้ายเส้นเดียวถักให้เกิดห่วงทีละห่วง
คล้ายกับการถักนิตด้วยมือ เช่น การถักเส้ือไหมพรม ห่วงเกิดเส้นด้ายในแนวนอนเกี่ยวคล้องกัน      
ตามแนวขวางของผืนผ้า ผ้าถักด้ายพุ่งมีความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูง ยืดและคืนตัวได้ท้ังตามด้านกว้าง
และด้านยาวของผ้า มีความเข้ารูปสูง ผ้าถักด้ายพุ่งมีช่องว่างของห่วงสามารถท าหน้าท่ีเก็บรักษา
อุณหภูมิ และระบายอากาศได้ดี 
  6.4.1.2 ผ้าถักด้ายยืน 
  ผ้าถักด้ายยืน หรือผ้าถักแนวต้ังเกิดจากการเกี่ยวห่วงของเส้นด้ายยืน เครื่องถัก    
ชนิดนี้จะมีไกด์บาร์ หรือ ราวน า ช่วยท าให้เกิดห่วงรูปแบบต่างๆ และเข็มถักช่วยดึงด้ายให้เป็นห่วง
คล้องต่อกัน การสร้างห่วงของผ้าถักด้ายยืนเกิดขึ้นโดยเส้นด้ายยืนแต่ละเส้นจะถูกคล้อง และท าให้    
แต่ละห่วงเกิดขึ้นพร้อมกันหลายห่วงใน 1 คอร์ส ผ้าถักด้ายยืนจะสร้างห่วงตามแนวยาวของผ้า        
โดยการเกี่ยวกันของห่วงในทิศทางของเวล คุณลักษณะส าคัญของผ้าถักด้ายยืน คือ หลุดลุ่ยน้อยกว่า
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ผ้าถักด้ายพุ่ง แต่ความยืดหยุ่นตัวน้อยกว่าผ้าถักด้ายพุ่ง ผ้าถักด้ายยืนจะมีความยืดหยุ่นในด้านกว้าง
เพียงด้านเดียว ท้ังนี้ความยืดหยุ่นจะเปล่ียนแปลงไปตามโครงสร้างห่วงท่ีใช้ถัก 
 
 6.4.2 ประเภทของผ้าตามลักษณะการใช้งาน 
 ตามลักษณะการใช้งาน ผ้าถักแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  6.4.2.1 ผืนผ้าถัก คือ การถักผ้าเป็นผืน (ผ้าหลา) ก่อนแล้วจึงน าผืนผ้านั้นมาตัดเย็บ
เป็นผลิตภัณฑ์ 
  6.4.2.2 ผลิตภัณฑ์ผ้าถัก คือ การถักผ้าตามรูปแบบของเส้ือผ้า หรือผลิตภัณฑ์         
ใช้ในบ้าน สามารถถักผ้าขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จโดยไม่ต้องตัดเย็บประกอบข้ึนเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ
มีการตัดเย็บตกแต่งเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย 
 โครงสร้างของห่วงถักส่งผลให้ผ้าถักมีคุณสมบัติแตกต่างกับผ้าท่ีผลิตโดยกรรมวิธีอื่นๆ เช่น   
ผ้าถักจะมีความยืดหยุ่น สามารถยืดและคืนตัว มีความอ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ระบายอากาศได้ดี     
ไม่ยับง่าย สะดวกในการดูแลรักษา มีความโปร่ง รักษาอุณหภูมิ และให้ความอบอุ่ น ท าให้ผ้าถัก      
ได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรมเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเส้ือผ้าส าเร็จรูป 
 
ตารางท่ี 6.1 แสดงความแตกต่างระหว่างผ้าถัก และ ผ้าทอ 

ผ้าถัก ผ้าทอ 
1. โครงสร้างผ้าเกิดจากการเกี่ยวกันของห่วง 1. โครงสร้างผ้าเกิดจากการขัดกันของเส้นด้ายยืน 

และเส้นด้ายพุ่ง 
2. มีความยืดหยุ่นของผ้ามาก เพราะโครงสร้างท่ี
เกี่ยวกันของห่วงเป็นทรงกลม 

2. มีความยืดหยุ่นของผ้าน้อย เพราะโครงสร้างท่ี
ขัดกันของเส้นด้าย 

3. มีความคงรูปของผืนผ้าน้อย เพราะโครงสร้าง
ของห่วง 

3. มีความคงรูปของผืนผ้า เพราะการต้ังฉากของ
เส้นด้ายยืน และเส้นด้ายพุ่ง 

4. ริมผ้าไม้ลุ่ยง่าย เพราะโครงสร้างของผ้าเป็นห่วง
เกี่ยวกันไว้ 

4. ริมผ้าหลุดลุ่ยง่าย เน่ืองจากเป็นการขัดกันของ
เส้นด้าย 

5. เก็บความร้อนได้ดี เพราะโครงสร้างของห่วงมี
ปริมาตร 

5. ไม่ เก็บความร้อน เ น่ืองจากโครงสร้างผ้ามี
ปริมาตรเล็กน้อย 

6. โครงสร้างห่วงบางชนิดระบายอากาศได้ดี 6. ระบายอากาศได้ดี 
7. ไม่ยับง่าย เน่ืองจากโครงสร้างห่วงเป็นทรงกลม 
ท าให้ผ้ามีความยืดหยุ่น 

7. ยับง่าย เน่ืองจากโครงสร้างต้ังฉากของเส้นด้าย
ถูกท าลายเมื่อมีแรงมากระทบ 

8. สามารถถักจากเส้นด้ายเป็นผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้อง
ตัดเย็บ 

8. ต้องมีการตัดเย็บจากผืนผ้า 

9. สามารถใช้เส้นด้ายท่ีมีความแข็งแรงไม่มากกับ
ผ้าถักด้ายพุ่ง เพราะแรงตึงเส้นด้ายในกระบวนการ
ผลิตผ้าถักด้ายพุ่งค่อนข้างต่ า 

9. เส้นด้ายยืนต้องมีความแข็งแรง ความเหนียวมาก 
เพราะใช้แรงตึงเส้นด้ายสูงในกระบวนการทอ 

ท่ีมา : (อุไรวรรณ ภารดี, 2555 : 3) 
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 6.4.3 การใช้ประโยชน์ผ้าถัก 
 นอกจากการใช้ผ้าถักผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว ผ้าถักยังถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ      
ใน ค.ศ. 1980 มีการใช้ค าว่า ส่ิงทอเทคนิค (Technical Textiles) หรือส่ิงทอเพื่อหน้าท่ีการใช้งาน 
(Functional Textile) เพื่ออธิบายส่ิงทอท่ีมีการใช้งานมากไปกว่าคุณสมบัติในการห่อหุ้มปกป้อง
ร่างกาย และความสวยงาม มีการพัฒนาผ้าถักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอเทคนิคมากมาย            
ตามลักษณะการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
  6.4.3.1 ผ้าถักส าหรับงานเกษตรกรรม (Agro Textiles) 
  ผ้าถักส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้ในงานด้านกสิกรรม และการเกษตร คือ ผ้าถักด้ายยืน 
เพราะต้องการใช้ผืนผ้าในปริมาณมาก และวัสดุท่ีใช้ต้องมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และ
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง ผลิตภัณฑ์ผ้าถักท่ีใช้ในการเกษตร เช่น ผ้าส าหรับปกคลุมดิน ผ้ากันลม ผ้าถัก
เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพื่อกระจายความช้ืนให้กับพืชท่ีก าลังเจริญเติบโต ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน 
ตาข่ายป้องกันวัชพืช ตาข่ายป้องกันลม และลูกเห็บ ตาข่ายแบบโปร่งใช้ในการห่อหุ้มมักฟาง           
ผ้าบังแดด 
 คุณสมบัติท่ีส าคัญของวัสดุท่ีใช้ในผ้าถักเพื่อการเกษตร คือ ความทนต่อสภาพอากาศ และการ
ต้านจุลชีพ ใยสังเคราะห์เป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสม นิยมใช้ผ้าถักด้ายยืนเนื่องจากอัตราปริมาณ     
การผลิตท่ีรวดเร็ว และต้นทุนต่ า (เข็มชัย เหมะจันทร, 2549) 
 

 
 
รูปท่ี 6.1 ผ้าถักท่ีใช้ส าหรับงานเกษตรกรรม 
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  6.4.3.2 ผ้าถักส าหรับงานอุตสาหกรรม (Indu Textiles)  
  ผ้าถักใช้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ไส้กรอง สายพานขนถ่าย สายพานวัสดุขัดถู 
ตัวเสริมแรงส าหรับแผ่นวงจรส าเร็จรูป มีการประดิษฐ์ผ้าถักแบบประกบ น าไปใช้ในการกรอง และการ
ป้องกันการรั่วซึมในอุตสาหกรรมน้ ามัน อุดกันรั่ว และ ประเก็น รวมท้ังอุกรณ์ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ตามความต้องการท่ัวไปของอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การกรองวัสดุส่ิงทอโดยเฉพาะท่ีเป็น     
ผ้าถัก ผ้าทอ และผ้าไม่ถักทอ เป็นผ้าท่ีมีโครงสร้างสามมิติของเส้นใย ประกอบด้วยช่องว่างเล็กๆ 
มากมาย มีช่องคดเคียวท าให้ผ้าถักมีประสิทธิภาพสูงในการกรอง สามารถกรองอนุภาคเล็กๆ ได้      
ส่ิงทอจะไม้ต้านทานการไหลของของเหลว หรืออากาศ แต่สามารถกรองอนุภาคไว้ได้ดี ส าหรับ
ประสิทธิภาพในการกรอง มีต้ังแต่ร้อยละ 25 ถึง 99.99 ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า และอายุการใช้งาน 
 
  6.4.3.3 ผ้าถักส าหรับงานทางการแพทย์ (Medical Textiles) 
  การพัฒนาส่ิงทอเพื่อใช้ในทางการแพทย์ มี ท้ังผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าไม่ถักทอ 
คุณสมบัติโครงสร้างผ้าถักเป็นโครงสร้างการเกี่ยวของห่วง จึงไม่หลุดลุ่ยง่ายสามารถน ามาใช้ในการ
ประดิษฐ์ท่ีใช้ในวงการแพทย์อย่างแพร่หลาย ผ้าท่ีใช้ในทางการแพทย์สามารถแบ่งออกได้เป็น          
4 ประเภทตามการใช้งานเฉพาะดังนี้ 
  1) วัสดุใช้ภายนอกร่างกาย 
  2) วัสดุฝังภายในร่างกาย 
  3) อุปกรณ์เสริมการท างานของอวัยวะ 
  4) ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย  
 
  6.4.3.4 ผ้าถักส าหรับงานยานยนต์ (Mobiles Textiles) 
  ผ้าถักท่ีใช้ในการขนส่ง และยานพาหนะมีมากมาย เช่น รถยนต์ รถไฟ เรือเดินสมุทร 
เครื่องบิน รวมท้ังในยานอวกาศ โดยเฉล่ียรถ 1 คัน จะมีส่ิงทอประกอบอยู่ประมาณ 50 ตารางหลา 
ได้แก่ ผ้าถักด้ายยืนถูกใช้ภายในห้องโดยสาร เป็นส่วนประกอบของเบาะนั่ง  ผ้ากรุรอบห้องโดยสาร    
ท้ังด้านข้างและด้านบน พรมปูพื้น ผ้ารองพื้น ภายนอกห้องโดยสารจะมีวัสดุเชิงประกอบ ผ้าบุ ผ้ารอง 
ยางล้อรถ ไส้กรอง สายพาน ท่อ ถุงลมนิรภัย วัสดุดูดซับเสียง และฉนวนกันความร้อน ส่วนใหญ่จะ
เป็นผ้าถักด้ายยืน 
  วัสดุส่ิงทอท่ีใช้ภายในยานยนต์ต้องมีลักษณะ และคุณสมบัติพิเศษหลายประการ 
เช่น ผ้าถักท่ีหุ้มเบาะรถยนต์ต้องมีคุณสมบัติของความคงทนต่อการเสียดสี และเบาะส่วนใหญ่           
ไม่สามารถถอดออกมาท าความสะอาดได้ จึงต้องมีความคงทนเพื่อท่ีจะอยู่กับตัวรถไปตลอดอายุ         
การใช้งาน ทนแสงแดด และความช้ืนท่ีเปล่ียนแปลง เอื้อต่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น การไม่ติดไฟ 
ป้องกันไปโดยการท าให้ติดไฟช้าลง มีน้ าหนักเบา เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีความจ าเป็น
ส าหรับการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 
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รูปท่ี 6.2 ผ้าถักท่ีใช้ส าหรับงานยานยนต์ 
   
  6.4.3.5 ผ้าท่ีใช้ในการกีฬา (Sposts Textiles) 
  ผ้าถักท่ีใช้ในด้านการกีฬา และนันทนาการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  
  1) เครื่องแต่งกายหรือชุดกีฬา และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการสวมใส่เล่นกีฬา เช่น 
เส้ือ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า และรองเท้า 
  2) อุปกรณ์เครื่องกีฬา และส่วนประกอบ เช่น โครงจักรยาน ไม้ตีกอล์ฟ ไม้เทนนิส 
สกี กระดานโต้คล่ืน 
  3) อุปกรณ์ท่ีใช้ในส่วนของนันทนาการ และงานอดิเรก เช่น เต็นท์ ถุงนอน เก้าอี้ 
และเตียงผ้าใบ  
  ชนิดของเส้นใยท่ีน ามาท าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายประเภท เช่น พอลิเอสเตอร์           
พอลิโพรพิลิน ไนลอน คาร์บอน ใยแก้ว ใยโลหะ ใยธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งาน
ในแต่ละประเภท (อุไรวรรณ ภารดี, 2555) 
 

 
รูปท่ี 6.3 ผ้าถักท่ีใช้ส าหรับการกีฬา 
ท่ีมา : (Ayodhya Kavitha, 2555) [Online] 
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6.5 ผ้าไม่ถักทอ 
 การผลิตผ้าไม่ทอ คือ การน าเส้นใยทางส่ิงทอท้ังท่ีเป็นเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์ 
มาผลิตเป็นผืนผ้าโดยไม่ใช้วิธีถักทอ แต่เป็นการน าเส้นใยมาทับให้มีความหนาตามจ านวนช้ันท่ีต้องการ 
ซึ่งการน าเส้นใยมาทับให้เป็นผืนผ้าตามท่ีต้องการนั้นสามารถท าได้หลายวิธี จากนั้นจึงน ามายึดให้     
เส้นใยติดกันจนกลายเป็นผืนผ้าท่ีแข็งแรงถาวร วิธีการยึดติดเส้นใยก็มีหลายวิธีตามแต่การน าผืนผ้า   
ไปใช้งาน 
 6.5.1 การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยไหม 
 กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยไหม คือ การน าเส้นใยไหมท่ีได้จากหนอนไหม มาท าการ
ผลิตเป็นผ้าไม่ทอ ซึ่งสามารถท าการผลิตได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ การผลิตผ้าไม่ทอทางธรรมชาติ และการ
ผลิตทางเชิงกล 
  6.5.1.1 การผลิตผ้าไม่ทอโดยวิธีทางธรรมชาติ 
  การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยไหมโดยวิธีทางธรรมชาติ คือ การน าเส้นใยไหม            
ท่ีหนอนไหมพ่นออกมาจากปากแล้วบังคับให้หนอนไหมท าเป็นแผ่นเส้นใยเอง โดยอาศัยการควบคุม
ของคนในการผลิตเป็นผ้าไม่ทอ การยึดติดของเส้นใยท่ีหนอนไหมพ่นออกมาจะยึดติดกันเอง ซึ่งจะ
อาศัยกาวท่ีหุ้มอยู่ภายนอกของเส้นใยท่ีเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง เรียกว่า เซริซิน (Sericin) เมื่อเส้นใย       
ท่ีหนอนไหมพ่นออกมาเกิดการซ้อนทับกัน เซริซิน ท่ีอยู่ภายนอกจะท าให้เส้นใยเกาะติดกันกลายเป็น
แผ่นเส้นใย หรือผ้าไม่ทอ ซึ่งจะคล้ายกับการผลิตผ้าไม่ทอแบบ Spun Laid หรือ Spun Bonded   
ส่วนขนาดและความหนาของผ้าไม่ทอจะท าการควบคุมโดยคน โดยการก าหนดจ านวนของหนอนไหม
ท่ีวางบนอุปกรณ์ต่อขนาดของพื้นท่ีตามต้องการ 
  6.5.1.2 การผลิตผ้าไม่ทอโดยวิธีทางเชิงกล 
  การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยไหมโดยวิธีเชิงกล คือ การน าเศษรังไหมท่ีเหลือจากการ
สาวไหมแล้วมาท าการตีเป็นเส้นใยใหม่ หลังจากนั้นจึงน ามาท าเป็นแผ่นเส้นใยแล้วท าการติดยึดโดยใช้
เครื่องจักร ซึ่งวิธีท่ีใช้คือการใช้เข็มเจาะ เพื่อท าให้เส้นใยเกาะยึดติดกันและเพิ่มความแข็งแรง 
  
 6.5.2 การจ าแนกประโยชน์ของผ้าไม่ทอ 
 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่ทอมีความหลากหลายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นประโยชน์การ      
ใช้งานจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการผลิต และการน าไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์            
จากคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ทอ สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 
  6.5.2.1 การน าไปใช้ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เช่น ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย
ส าหรับสตรี แผ่นเช็ดเครื่องส าอางบนใบหน้า กางเกงส าหรับใส่ออกก าลังกาย ผ้านวมส าหรับรองคนไข้ 
ผ้าเย็น ผ้าปิดจมูก 
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รูปท่ี 6.4 ผ้าไม่ทอท่ีใช้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย 
ท่ีมา : (สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์, 2553) [Online]  
 
  6.5.2.2 การผลิตเป็นเส้ือผ้า และรองเท้า เช่น ผ้าซับในเส้ือผ้า เส้ือผ้าเด็กอ่อน 
กางเกงในประเภทใช้แล้วท้ิง ส่วนประกอบภายในรองท้า เส้ือผ้าท่ีใช้ในทางทหาร ผ้าคลุมผมและ
รองเท้าท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 
 
รูปท่ี 6.5 ผลิตภัณฑ์รองเท้าจากผ้าไม่ทอ 
ท่ีมา : (aliexpress, 2559) [Online]  
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  6.5.2.3 การผลิตเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ผ้าถูพื้น ถุงกรองในเครื่องดูดฝุ่น ถุงซักผ้า    
ถุงชงชา ผ้ากรองพัดลม 

 
 

รูปท่ี 6.6 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน จากผ้าไม่ทอ 
ท่ีมา : (aliexpress, 2559) [Online] 
 
  6.5.2.4 การผลิตเป็นวัสดุตกแต่งบ้าน เช่น พรมปูพื้นห้อง ผ้าวอลเปเปอร์               
ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูโต๊ะ โคมไฟ ผ้าท าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ปลอกหมอน หมอน ท่ีนอน และม่านต่างๆ 
 

 
 

รูปท่ี 6.7 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน จากผ้าไม่ทอ 
ท่ีมา : (homedecorthai, 2559) [Online] 
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  6.5.2.5 การผลิตใช้ทางการแพทย์ เช่น ผ้าปิดหน้า ผ้าปิดจมูก ผ้าคลุมผม ผ้าพันแผล 
เส้ือคลุมแพทย์ ผ้าท่ีใช้ในการผ่าตัด พลาสเตอร์ต่างๆ ผ้ารองเครื่องมือแพทย์ ผ้าปูเตียง ผ้าห่อศพ 
 

 
 
รูปท่ี 6.8 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ จากผ้าไม่ทอ 
ท่ีมา : (alibaba, 2559) [Online] 
 
  6.5.2.6 การผลิตใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น วัสดุขัดต่างๆ วัสดุหุ้มสายเค เบิล      
แผ่นล าโพง ไส้กรองน้ า สายพานล าเลียง แผ่นรองกันการเสียดสี ส่วนประกอบในหนังเทียม 
 

 
 
รูปท่ี 6.9 ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม จากผ้าไม่ทอ 
ท่ีมา : (alibaba, 2559) [Online] 
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  6.5.2.7 การใช้ในงานเกษตรกรรม เช่น ห่อหุ้มผลผลิตทางการเกษตร วัสดุป้องกัน
แสงแดด วัสดุห่อเมล็ดพันธ์ ถุงเพาะช ากล้าไม้ ปูรองร่องระบายน้ า 
  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 กระดาษช าระ ผ้าเต็นท์ รองเท้า (สุจิระ ขอจิตต์เมตต์, 2554) 
 

 
 

รูปท่ี 6.10 ผลิตภัณฑ์ใช้งานเบ็ดเตล็ด จากผ้าไม่ทอ 
ท่ีมา : (non-woven-bags-manufacturer, 2559) [Online] 
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6.6 สรุปท้ายบท 
 ผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากใช้นุ่งห่ม
เพื่อปกปิดอวัยวะแล้ว ยังใช้เพื่อบรรเทาความร้อนหนาว หรือปกป้องจากสัตว์ แมลง และแสงแดด     
ยังเป็นส่ิงสะท้อนถึงคติความเช่ือ และพิธีกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกในรูปของลวดลาย สีสันการตัดเย็บ
และการสวมใส่ ผ้าจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าพันธ์กับมนุษย์ต้ังแต่ก าเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนท่ีถ่ายทอด และพัฒนามาหลายช่ัวอายุคน 
 ผ้า มีท้ังท่ีทอจากเส้นใยของพืช และสัตว์ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และ   
ในปัจจุบันมีผ้าท่ีทอขึ้นจากใยสังเคราะห์ เช่น ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ 
 โครงสร้างผ้าพื้นฐานสามารถแบ่งตามลักษณะการผลิตผืนผ้า ได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
 6.6.1 ผ้าทอ (Weaves) เป็นโครงสร้างผ้าท่ีเกิดจาการขัดกันของเส้นด้ายยืนทางแนวตั้ง และ
เส้นด้ายพุ่งทางแนวนอน โดยขัดกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้าทอลายขัด ผ้าทอลายสอง ผ้าทอลายต่วน 
 6.6.2 ผ้าถัก (Knits) เป็นโครงสร้างผ้าท่ีเกิดจากการเกี่ยวต่อกันของห่วง มีท้ังโครงสร้างห่วง
ในแนวนอน เรียกว่า ผ้าถักด้ายพุ่ง และโครงสร้างห่วงในแนวตั้ง เรียกว่า ผ้าถักด้ายยืน 
 6.6.3 ผ้าไม่ถักทอ (Non-woven Fabric) เป็นโครงสร้างผ้าท่ีไม่ได้เกิดจากการขัดกัน       
หรือการเกี่ยวกันของเส้นด้าย แต่ใช้กรรมวิธีการผลิตอื่น เช่น การอัด การรีด การใช้ความร้อน       
ผลิตจากเส้นใยไปสู่ผืนผ้าโดยไม่ผ่านกระบวนการปั่นจากเส้นใยเป็นเส้นด้าย 
 
6.7 ค าถามทบทวน 

1. ผ้า แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
2. วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตผ้ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร 
3. ยกตัวอย่างผ้าทอของไทย 3 ชนิด พร้อมบอกถึงลักษณะเด่นของผ้าทอชนิดนั้นๆ 
4. ผ้าถัก สามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ยกตัวอย่าง 5 ผลิตภัณฑ์  
5. ผ้าไม่ถักทอมีกระบวนการผลิตอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
ปูน 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
7.1 ความหมายและประเภทของปูน      
7.2 ปูนซีเมนต์          
7.3 ปูนปลาสเตอร์         
7.4 ปูนต า 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถจ าแนกประเภทของปูนได้ถูกต้อง 
2. อธิบายคุณสมบัติของปูนแต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
3. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของปูนเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้ 
4. สามารถน าปูนมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 7 ปูน 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างปูน ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วต้ังค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้เนื้อหาเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับผ้า โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของปูน ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วยค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากปูน 
  2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างปูนประเภทต่างๆ  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
ปูน 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าปูนมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
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บทที ่7 
ปูน 

_______________________________________________________ 
 

 ปูน ได้ถูกน ามาใช้ต้ังแต่ยุคของการเริ่มมีอารยะธรรม โดยน ามาใช้เพื่อส่ิงก่อสร้างต่างๆ       
ปูนเป็นวัสดุเช่ือมประสานท่ีได้มาจากเม็ดละเอียดของหินปูน เปลือกหอย หรือแร่ธาตุอื่น ท่ีมีลักษณะ
เป็นผง หรือฝุ่น เมื่อถูกน้ าจะมีลักษณะหนืด เหนียว สามารถป้ันได้ เมื่อแห้งจะแข็งตัวจับเป็นก้อนแข็ง 
อาจมีการเติมส่วนผสมอื่นๆ ลงไป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติตามต้องการ ปูนเมื่อผสมกับวัสดุตามสัดส่วน     
ท่ีพอเหมาะ เมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความแข็งแรง และความทนทานคล้ายหิน จึงนิยมน าไปใช้กันมาก    
กับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ หรือเมื่อผสมกับทรายและปูนขาว ก็จะกลายเป็นปูนก่อ หรือปูนฉาบ     
ท่ีใช้กับงานก่ออิฐ เป็นต้น 
 
7.1 ความหมายและประเภทของปูน 
 ปูน ตามความหมายในพจนาจุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง หินปูน หรือเปลือกหอย
เมื่อถูกเผาจนสลายตัว ปูนเป็นวัสดุประเภทหนึ่ง ท่ีมนุษย์รู้จักน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต้ังแต่
โบราณจนถึงปัจจุบัน แรกๆ น ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัย ในสภาพท่ีแข็งแรง
ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ต่อมาเมื่อเห็นคุณประโยชน์ของปูนมากขึ้น ได้น าปูนมาใช้เป็นวัสดุ
ตกแต่งอาคาร เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านจิตใจมากขึ้น 
 อย่างไรก็ดี เมื่อพูดถึงปูน อาจเกิดความเข้าใจ หรือเห็นภาพปูนได้หลายรูปแบบ เพราะปูน    
ท่ีเราเรียกกันในประเทศไทยมีมาก เรียกได้หลายอย่างด้วยกัน เรียกตามลักษณะของสี เช่น ปูนขาว 
ปูนแดง เรียกตามท่ีมา เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนยิปซัม ปูนคอนกรีต ปูนซีเมนต์ หรือเรียกส่ิงท่ีเกี่ยวกับ
ปูนโดยมีค าว่าปูน เช่น น้ าปูนใส หินปูน ปูนน้ าลาย บ่อน้ าปูน หรือเรียกตามกิริยา เช่น ปูนก่อ ปูนฉาบ 
ปูนต า ปูนปั้น ปูนหล่อ เป็นต้น (นพวัฒน์ สมพื้น, 2540) 
   
7.2 ปูนซีเมนต์  
 ปูนซีเมนต์ ตามความหมายในพจนาจุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วัสดุใน           
งานก่อสร้างชนิดหนึ่ง ท่ีมีลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับน้ าแล้วท้ิงไว้ จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี       
เป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบทางเคมีส าคัญคือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียม
อลูมิเนต และแคลเซียมอลุมิโนเฟอร์ไรต์ เพื่อท าคอนกรีต ปูนฉาบ หรือปูนก่อ 
 ปูนซีเมนต์ เป็นปูนท่ีน ามาใช้กันมากในงานก่อสร้าง โยใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานในการ   
ก่อก้อนหิน หรือก้อนอิฐ ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ ปูนซีเมนต์มีลักษณะเป็นผง ผสมกับ
น้ าพอให้เหลวข้น มีความอ่อนนุ่ม และจะค่อยๆ แข็งตัวตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีคุณสมบัติด้านความ
แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีมาก 
 ในปัจจุบัน นอกจากจะน าปูนซีเมนต์มาใช้ในการก่อสร้างอาคารโดยท่ัวไปแล้ว ยังสามารถน า
ปูนซีเมนต์มาใช้ในการสร้างงานศิลปะ เช่น ปั้นเป็นประติมากรรม เป็นลวดลาย เพื่อประดับตกแต่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
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อาคาร ซึ่งการสร้างงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้ โดยท่ัวไปมี 2 วิธี คือ สร้างด้วยวิธีหล่อจากแม่พิมพ์ 
และการปั้นโดยตรง 
 ปูนซีเมนต์ ได้ถูกน ามาใช้ต้ังแต่ยุคของการเริ่มมีอารยะธรรม ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีสร้างโดย   
ชาวโรมันในสมัยนั้น เช่น ถนน ร่องน้ า สะพาน และอื่นๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถด ารง
สภาพอยู่ได้อย่างดีเลิศจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการใช้วัสดุชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายใน
สมัยนั้นก็ตาม แต่ก็มีน้อยคนนักท่ีจะรู้ถึงคุณสมบัติท่ีแท้จริงของวัสดุชนิดนี้ จึงไม่มีหลักฐานซึ่งแสดงถึง
ความก้าวหน้าในการผลิตปูนซีเมนต์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
 
 7.2.1 กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ 
 กรรมวิธรการผลิตปูนซีเมนต์ จ าแนกออกตามลักษณะของวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ได้เป็น 3 วิธี
ด้วยกัน ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก กรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง และกรรมวิธีการผลิตแบบหมาด 
  7.2.1.1 กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (wet process) วัตถุดิบท่ีใช้ได้แก่ ดินสอพอง 
หรือดินปูนขาว และดินเหนียวบด น ามาผสมกันให้ได้สัดส่วนท่ีพอเหมาะตามความต้องการ โดยเติมน้ า
ลงไปช่วยผสม แล้วน าไปบดให้ละเอียดก่อนท่ีจะน าเข้าไปในหม้อเผา 
  7.2.1.2 กรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง (dry process) วัตถุดิบท่ีใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
หินปูน หินดาน และแร่เหล็ก หรือศิลาแลง น ามาผสมกันในสภาพแห้ง ให้ได้สัดส่วนท่ีต้องการ แล้วบด
ให้ละเอียดก่อนท่ีจะน าเข้าในหม้อเผา 
  7.2.1.3 กรรมวิธรการผลิตแบบหมาด (semi-dry process) จะคล้ายกับกรรมวิธี
การผลิตแบบแห้ง แต่จะใช้วัตถุดิบท่ีบดแล้วซึ่งมีส่วนผสมท่ีถูกต้องมาปั้นเป็นเม็ดด้วยน้ าก่อนท่ีจะ
น าเข้าไปในหม้อเผา  
 เมื่อส่วนผสมของวัตถุดิบบดได้ท่ีแล้วจะถูกป้อนเข้าสู่หม้อเผา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหม้อเผา  
แบบหมุน อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผาประมาณ 2,700 องศาฟาเรนไฮต์ (1,482 องศาเซลเซียส) เมื่อเผา
สุกดีจนกระท้ังส่วนผสมดังกล่าวรวมตัวกันเป็นปูนเม็ด จากนั้นท าให้ปูนเม็ดเย็นตัวลง จนเหลืออุณหภูมิ
ประมาณ 150 องศาฟาเรนไฮต์ (65.5 องศาเซลเซียส) แล้วจึงน าไปบดให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ในขณะ
การบดจะมีการเติม ยิปซัม ลงไปเล็กน้อย ประมาณ 3 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ เพื่อชะลอการแข็งตัว       ของ
ปูนซีเมนต์ ซึ่งจะท าให้สะดวกต่อการน าไปใช้งานต่อไป ผงปูนนั้นส่วนใหญ่จะสามารถร่อนผ่านตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 200 ปูนซีเมนต์เมื่อผสมกับน้ าจะกลายเป็นซีเมนต์เพสต์ ซึ่งจะก่อตัวและแข็งตัว
ตามล าดับ ส าหรับระยะเวลาในการก่อตัว แข็งตัว และการเกิดก าลังนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของ
ปูนซีเมนต์ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามสัดส่วน และชนิดของส่วนผสมท่ีใช้ในปูนซีเมนต์นั้นๆ 
 ส าหรับกรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทย ปัจจุบันนิยมผลิตแบบแห้ งซึ่งจัดเป็น
กรรมวิธีท่ีทันสมัยท่ีสุด เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก และส้ินเปลืองเช้ือเพลิงน้อย 
 



133 
 

 
 
รูปท่ี 7.1 กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทย 
ท่ีมา : (ement Manufacturing Process, 2552) [Online]     
 
 7.2.2 คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ 
 การผลิตปูนซีเมนต์ จะต้องผลิตให้มีคุณภาพสม่ าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทต่างๆ ท่ีผลิตขึ้น        
ในประเทศไทยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  
  7.2.2.1 ความละเอียด (fineness) 
  ความละเอียดของปูนซีเมนต์ จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง
ปูนซีเมนต์กับน้ า การก่อตัว การเกิดก าลัง และการคายความร้อน ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับขนาด
ของพื้นผิวโดยรอบของเม็ดปูน ซึ่งตามปกติแล้วปูนซีเมนต์ท่ีมีน้ าหนักเท่ากัน ปูนซีเมนต์ท่ีมีเม็ดปูน
ละเอียดกว่าจะมีพื้นท่ีผิวมากกว่า ดังนั้นปูนซีเมนต์ท่ีละเอียดจะสามารถท าปฏิกิริยากับน้ าได้เร็วกว่า
ปูนซีเมนต์ท่ีหยาบกว่า นอกจากนั้นยังมีอัตราการก่อตัว และแข็งตัวได้เร็วกว่าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ปูนซีเมนต์มีความละเอียดมากเกินไปก็เป็นส่ิงไม่พึงประสงค์ เพราะง่ายต่อการท าปฏิกิริยากับความช้ืน
ในอากาศ ท าให้จับตัวกันเป็นก้อนแข็ง จึงท าให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ต้องสูญเสียไป ดังนั้นการท่ีจะ
ผลิตปูนซีเมนต์ให้มีคุณภาพท่ีสม่ าเสมอ จ าเป็นต้องควบคุมความละเอียดของปูนซีเมนต์ให้อยู่ในเกณฑ์
ตามมาตรฐานก าหนด 
  7.2.2.2 ความอยู่ตัว (soundness) 
  ความอยู่ตัวเป็นคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ท่ีจะรักษาปริมาตรให้คงท่ีอยู่เสมอ แม้ว่า
ปูนซีเมนต์จะแข็งตัวแล้วก็ตาม ปูนซีเมนต์มีความอยู่ตัวน้อยหรือไม่จะเกิดจากการท่ีมี ยิปซัม หรือ    
ปูนขาวอิสระ หรือ แมกนีเซียม อยู่ในปูนซีเมนต์มากเกินไป ปูนขาวหรือแมกนีเซียมมีคุณสมบัติเมื่อ
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รวมตัวกับน้ าจะกินเวลานานมาก ดังนั้น แม้ว่าปูนซีเมนต์จะแข็งตัวแล้วก็ตาม ปฏิกิริยาระหว่างน้ ากับ
ปูนขาวหรือ แมกนีเซียมก็จะด าเนินต่อไป ท าให้เกิดการขยายตัวภายในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้เกิดการ
แตกร้าวในท่ีสุด การเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวข้างต้น จะใช้เวลานาน บางทีอาจใช้เวลาหลายเดือน       
หลังคอนกรีตแข็งตัวแล้ว 
  7.2.2.3 ระยะเวลาก่อตัว และแข็งตัว (time of setting and hardening) 
  ระยะเวลาก่อตัวหมายถึง ระยะเวลาท่ีซีเมนต์เพสต์ใช้ในการเปล่ียนสภาพจาก
ของเหลวเป็นของแข็ง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเวลาเริ่มก่อตัว และระยะเวลา          
ก่อตัวเสร็จ ระยะเวลาก่อตัวนี้จัดเป็นส่ิงจ าเป็นมากท่ีผู้ใช้ปูนซีเมนต์จะต้องทราบ เพื่อก าหนดเวลา   
การท างานให้แล้วเสร็จก่อนท่ีซีเมนต์เพสต์ หรือคอนกรีตจะแข็งตัว ท้ังนี้เนื่องจากหลังคอนกรีตเริ่ม     
ก่อตัวแล้วจะต้องไม่ถูกรบกวนอีก และจะต้องมีเวลาท่ีแข็งตัวต่อไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อการเทครั้งต่อไป ระยะเวลาก่อตัวก็ไม่ควรจะเร็วเกินไปจนท าคอนกรีตไม่ทัน 
โดยท่ัวไปในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา การก่อตัวจะเริ่มขึ้นหลังจากผสมกับน้ าแล้ว 2 ถึง 4 ช่ัวโมง 
ส าหรับระยะเวลาก่อตัวเสร็จไม่ควรเกินกว่า 10 ช่ัวโมง เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัว และเกิดก าลังได้เร็ว
ท่ีสุด จะได้ถอดแบบได้เร็ว และสามารถหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดจากน้ าแข็งตัว เช่น กรณี   
หล่อคอนกรีตในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง เป็นต้น 
  องค์ประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ หรือคอนกรีต ได้แก่ 
ความละเอียดของเม็ดปูน และส่วนผสมท่ีผสมอยู่ในปูนซีเมนต์ อาทิ ยิปซัม กล่าวคือ ปูนซีเมนต์         
ท่ีเม็ดปูนละเอียดจะก่อตัวได้เร็วกว่า และปูนซีเมนต์ท่ีมียิปซัมผสมอยู่มาก ระยะเวลาก่อตัวจะมากกว่า
ปูนซีเมนต์ท่ีมียิปซัมผสมอยู่น้อย นอกจากนั้นอุณหภูมิขณะหล่อคอนกรีต และปริมาณน้ าท่ีใช้ผสม
คอนกรีตก็มีบทบาทต่อระยะเวลาก่อตัวด้วยเช่นกัน การหล่อคอนกรีตขณะอุณหภูมิสูง จะท าให้ก่อตัว
ได้เร็วกว่าปกติ เนื่องจากอุณหภูมิจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ า หรือ
คอนกรีตผสมเปียกจะก่อตัวได้ช้ากว่า คอนกรีตท่ีผสมแห้ง เป็นต้น 
  7.2.2.4 ก าลัง (strength) 
  การทดสอบก าลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยท่ัวไปจ าแนกออกได้เป็น 2 แบบ 
ได้แก่ การทดสอบก าลังต้านแรงอัด และการทดสอบก าลังต้านแรงดึง แต่บางแห่งก าหนดให้ทดสอบ
เฉพาะก าลังต้านแรงอัดเท่านั้น ส าหรับการทดสอบก าลังสามารถท่ีจะกระท าได้โดยน าปูนซีเมนต์ท่ีจะ
ใช้ผสมเข้ากับทรายมาตรฐาน และน้ าในสักส่วนท่ีก าหนดเทลงแบบมาตรฐาน แล้วบ่มตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดด้วยเช่นกัน เมื่อครบ 1 วัน 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน แล้วน าไปอัด หรือดึงด้วยเครื่องทดสอบ 
ด้วยการเพิ่มแรงขึ้นทีละน้อยจนกระท่ังถึงแรงสูงสุดท่ีแท่งคอนกรีตตัวอย่างนั้นจะทนได้ การทดสอบ
จะต้องกระท าหลายๆ ตัวอย่าง แล้วหาค่าเฉล่ีย ค่าท่ีได้จะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
  7.2.2.5 ความร้อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ า (heat of 
hydration) ความร้อนท่ีเกิดขึ้นนี้นับว่ามีความส าคัญต่อการหล่อคอนกรีตอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับโครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ และหนามากๆ เช่น เข่ือนกั้นน้ า เพราะการน าความร้อนออกจากคอนกรีต
จะท าได้ยาก เนื่องจากคอนกรีตท่ีหล่อมีความหนามาก ท าให้ความร้อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าว
ถ่ายเทออกได้ช้าจึงท าให้เนื้อคอนกรีตมีอุณหภูมิสูง และเกิดการขยายตัวขณะท่ีคอนกรีตก าลังแข็งตัว 



135 
 

ดังนั้น เมื่อกระทบกับความเย็นท่ีอยู่โดยรอบก็จะเกิดการหดตัวอย่างทันทีทันใด ท าให้เกิดการแตกร้าว
และเสียก าลังไปในท่ีสุด 
  7.2.2.6 การก่อตัวผิดปกติ (false set) 
  การก่อตัวผิดปกติของปูนซีเมนต์ หมายความว่า เมื่อปูนซีเมนต์ผสมกับน้ า          เป็น
ปูนซีเมนต์เพสต์ และได้ความข้นเหลวตามมาตรฐานแล้ว จะแข็งตัวเร็วกว่าปกติโดยไม่เกิด     ความ
ร้อนมาก การก่อตัวแบบนี้จะไม่ท าให้คุณภาพของคอนกรีตเสียไป แต่ถ้าหากการก่อตัวแบบนี้เป็นมาก 
ก็จะท าให้ต้องใช้น้ าในการผสมคอนกรีตมากขึ้น จึงจะสามารถท าให้ความข้นเหลวเท่าเดิมได้ ซึ่งการใช้
น้ ามากขึ้น ก็จะท าให้ก าลังของคอนกรีตต่ าลง และจะมีการหดตัวเมื่อแห้งเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้
คอนกรีตเกิดการแตกร้าว 
  สาเหตุของการก่อตัวผิดปกติ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบดเม็ดปูนในขณะท่ี
อุณหภูมิสูง หรือเก็บปูนซีเมนต์ไว้ในท่ีมีอุณหภูมิสูงๆ การแก้ไขสามารถท่ีจะกระท าได้โดยการใช้สาร
หน่วงการก่อตัว หรือการท าให้ส่วนผสมเกิดความเหลวล่ืน ด้วยการด าเนินการผสมต่อไป 
 
 7.2.3 ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
 ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ จ าแนกออกตามาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน              
เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่  
  7.2.3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รหัส ซี-150 (C-150 portland cement) ปูนซีเมนต์
ประเภทนี้ เป็นปูนซีเมนต์ท่ีนิยมใช้กันโดยท่ัวไปมากท่ีสุดในปัจจุบัน จ าแนกออกได้เป็น 5 ประเภท
ย่อยๆ คือ 
  1) ประเภทหนึ่ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ปูนประเภทนี้จัดเป็นปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์มาตรฐาน เหมาะส าหรับงานก่อสร้างท่ัวๆ ไป ท่ีไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือ     
ไปกว่าธรรมดา ส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น งานก่อสร้างคานคอนกรีต   
ทางเท้า ถนน อาคาร สะพาน ถังน้ า บ่อน้ า ท่อระบายน้ า และอื่นๆ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ไม่เหมาะกับ
งาน ท่ี ต้อง สัมผัสกับซัลเฟตจากดินและน้ า  หรือใ ช้ใน ท่ีซึ่ งความร้อนอันเกิดจากปฏิกิริยา                   
ระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ าจะไม่เป็นสาเหตุท่ีท าให้อุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงขีดอันตราย ปูนซีเมนต์ประเภท
นี้ท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราอินทรีเพชร ตราพญานาคเศียรเดียวสีเขียว 
ตราทีพีไอ (สีแดง) และตราภูเขา ส่วนปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ท่ีส่ังเข้ามาจากต่างประ เทศ ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์ตราดอกจิก 
  2) ประเภทสอง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จัดเป็น
ปูนซีเมนต์ประเภทดัดแปลง เพื่อให้มีความต้านทานต่อซัลเฟตได้ปานกลาง ความร้อนท่ีเกิดขึ้นจาก
ปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ าจะต่ ากว่าและเพิ่มได้ช้ากว่าประเภทแรก จึงสามารถช่วยลดอุณหภูมิ
ของคอนกรีตในอากาศร้อนได้เป็นอย่างดี ปูนซีเมนต์ประเภทนี้เหมาะกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น 
ตอม่อขนาดใหญ่ สะพานเทียบเรือ เขื่อน หรือก าแพงกันดินในบริเวณท่ีโดนน้ าเค็มเป็นครั้งคราว 
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ท่ีเคยผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราพญานาคเจ็ดเศียร ปัจจุบัน    
หันมาใช้ปูนซีเมนต์ประเภทห้าแทน  
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  3) ประเภทสาม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เกิดแรงสูงเร็ว ปูนประเภทนี้ เนื้อปูน           
จะบดละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา เป็นผลให้แข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าแบบธรรมดา แต่จะต้อง
บ่มให้ดี โดยปกติสามารถรับแรงได้เมื่อคอนกรีตมีอายุเพียง 1 ถึง 3 วัน จึงนิยมน าไปใช้กับงานเร่งด่วน
ท่ีต้องท าแข่งกับเวลา หรือในกรณีท่ีต้องการถอดแบบ หรือรื้อแบบเร็วกว่าปกติ นอกจากนั้นยังนิยม
น าไปใช้กับงานท่ีจ าเป็นต้องท าในช่วงอากาศหนาวเย็น เนื่องจากคอนกรีตจะแข็งตัวก่อนท่ีน้ าซึ่งใช้
ผสมจะแข็งตัวเสียก่อน ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง         
รับก าลังอัดเร็ว ตราอินทรีด า ตราพญานาคเศียรเดียวสีแดง และตราทีพีไอ (สีด า) 
  4) ประเภทส่ี ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ า ปูนประเภทนี้เหมาะกับงาน   
ซึ่งต้องการควบคุมท้ังปริมาณ และอัตราความร้อนท่ีเกิดขึ้นให้น้อยท่ีสุด การเกิดก าลังของคอนกรีตท่ีมี
ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ จึงนิยมน าไปใช้กับงานคอนกรีตหลาซึ่งเป็นงาน
ขนาดใหญ่ เช่น เข่ือนกั้นน้ า ซึ่งความร้อนท่ีเกิดขึ้นในคอนกรีต ถ้ามากเกินไปจะเป็นอันตรายใหญ่หลวง
กับตัวเขื่อน เนื่องจากจะท าให้เกิดการแตกหรือร้าวได้ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ยังไม่มีการผลิตขึ้น          
ในประเทศไทย แต่มรการดัดแปลงโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาผสมกับวัสดุผสมเพิ่มจ าพวก
เถ้าเช้ือเพลิงบด และตะกรันเตาถลุงบดแทน 
  5) ประเภทห้า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้านซัลเฟตสูง ปูนประเภทนี้มีคุณสมบัติ       
ในการต้านทานต่อซัลเฟตได้สูง จึงเหมาะท่ีจะใช้กับงานก่อสร้างในบริเวณท่ีมีการกระท าของซัลเฟต 
อย่างรุนแรง เช่น ในบริเวณดิน หรือน้ าท่ีมีความเป็นด่างสูง ระยะเวลาในการแข็งตัวจะช้ากว่าประเภท
อื่นๆ จึงนิยมน าไปใช้กับงานก่อสร้างโครงสร้าง และอาคารท่ีอยู่ชายทะเล หรืออยู่ในทะเล ปูนซีเมนต์
ประเภทนี้ ท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่  ปูนซี เมนต์ตราช้า งทนซัลเฟตสูง ตราอินทรีฟ้า                
ตราปลาฉลาม และตราทีพีไอ (สีฟ้า) 
  7.2.3.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กักอากาศ  
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้ ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุ
อเมริกัน รหัส ซี-175 เป็นปูนซีเมนต์ในประเภท IA IIA และ IIIA ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะมีคุณสมบัติ
หลักเหมือนกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท I II และ III รหัส ซี-150 ตามล าดับ ปูนซีเมนต์       
ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้จะเติมวัสดุท่ีมีคุณสมบัติการกักอากาศปริมาณเล็กน้อย และบดร่วมกับปูนเม็ด
ในระหว่างการผลิต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นี้ เหมาะกับงานคอนกรีตในบริเวณท่ีมีอากาศหนาวจัด 
หรือมีหิมะ และมีผลต่อการใช้ประโยชน์จากเกลือในการขจัดหิมะ และน้ าแข็ง คอนกรีตท่ีท าจาก
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะมีฟองอากาศขนาดเล็กท่ีแยกตัวออกจากกันอย่างสมบูรณ์ กระจายกันอยู่   
อย่างสม่ าเสมอท่ัวทั้งคอนกรีตประมาณ 2 ถึง 8%  
  7.2.3.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เตาถลุง 
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้ ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุ
อเมริกัน รหัส ซี-205 จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภท IS อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เตาถลุง และประเภท ISA ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เตาถลุงกักอากาศ ปูนซี เมนต์ประเภทนี้ตะกรัน      
เตาถลุงท่ีได้รับการคัดเลือกคุณภาพจะถูกบดร่วมกับปูนเม็ดในระหว่างการผลิต ปูนซีเมนต์ประเภทนี้
เหมาะส าหรับงานคอนกรีตท่ีต้องการน้ าหนัก และปริมาณมากกว่าความแข็งแรง 
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  7.2.3.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้       
ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน รหัส ซี-340 จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภท IP อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน และประเภท IPA ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซ
โซลานกักอากาศ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ได้จากการเอา ปอซโซลาน ซึ่งเป็นเถ้าภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ หรือท่ีท าเทียมขึ้น บดผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ส่วนใหญ่จะถูกใช้กับ         
งานโครงสร้างใต้น้ า ท้ังในน้ าจืดและน้ าเค็ม เช่น สะพาน เข่ือน ท่าเทียบเรนือ เนื่องจากสามารถทนต่อ
การกัดกร่อนของคลอไรด์และซัลเฟตได้ดีพอสมควร ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ท่ีผลิตในประเทศไทย ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์ตราช้างทนน้ าเค็ม ดินเค็ม ตราอินทรีเขียว และตราอินทรีสมุทร 
  นอกจากปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีปูนซีเมนต์อีก    
หลายประเภทซึ่งถูกน ามาใช้กับงานพิเศษต่างๆ แต่ละประเภทก็มีส่วนผสมตลอดจนวัสดุท่ีน ามาใช้     
ในการผลิตปูนซีเมนต์แตกต่างกันออกไป เพื่อท่ีจะให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น 
  1) ปูนซีเมนต์ผสม  
  ปูนซีเมนต์ผสม หรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปูนซีเมนต์ซิลิกา ได้จากการน าเอาทราย
หรือหินปูนบดละเอียด ผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบธรรมดา ในอัตราประมาณ 25 ถึง 30% 
เพื่อให้มีปริมาณมากขึ้น และราคาถูกลง ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีคุณภาพค่อนข้างต่ า จึงเหมาะกับงาน  
ท่ีไม่ส าคัญ และงานท่ีไม่ต้องรับแรงมากนัก เช่น งานคอนกรีตเทพื้นบนดินถมอัด ซึ่งมิได้มีการถ่ายเท
น้ าหนักจากพื้นไปสู่โครงสร้างส่วนอื่นๆ กระเบื้องมุงหลังคา โอ่ง ท่อระบายน้ า หรือถังส้วม เป็นต้น 
และเนื่องจากมีคุณสมบัติแข็งตัวช้า และไม่ยืดหดตัวมากนัก จึงนิยมน าไปใช่กับงานปูนก่อ ปูนฉาบ 
และปูนตกแต่งท่ัวไป เนื่องจากช่วยลดการแตกร้าวของผิวลงได้ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ท่ีผลิตขึ้น          
ในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตราเสือพลัส ตราอินทรีแดง ตราอินทรีทอง ตรางูเห่า      
ตราทีพีไอ (สีเขียว) ตราทีพีไอ (M198) ตราทีพีไอ (M199) และตราดอกบัว 
  2) ปูนซีเมนต์บ่อน้ ามัน 
  ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกชนิดหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ตรงท่ีก่อตัวช้ามากในท่ีอุณหภูมิสูงๆ เช่น ตามบ่อลึกๆ นอกจากนั้นยังสมารถทน
ต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟตได้ดี สามารถใช้งานได้ภายใต้ความกดดันสูง ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ท่ีผลิตขึ้น
ในประเทศไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้างขุดเจาะน้ ามัน 
  3) ปูนซีเมนต์ขาว 
  ปูนซี เมน ต์ประ เภทนี้  เป็นปูนซี เมน ต์ ท่ีนิ ยม ใ ช้กั บง านตกแต่ง  และงาน                   
ทางสถาปัตยกรรมท่ีต้องการความสวยงาม ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์ตรากิเลน ตราช้างเผือก และตราเสือขาว 
  4) ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ 
  ปัจจุบันมีการผลิตปูนซีเมนต์ผสมเสร็จออกจ าหน่าย เพื่องานก่อ ฉาบ เทปรับพื้น 
เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับมวลรวมในสัดส่วนท่ีเหมาะสมตารมวัตถุประสงค์ของการใช้งาน    
แต่ละประเภท ปูนซีเมนต์ประเภทนี้สามารถน ามาผสมน้ าตามสัดส่วนท่ีก าหนดจากบริษัทผู้ผลิต        
ก็สามารถน าไปใช้งานได้เลย จึงท าให้สะดวกต่อการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานซ่อมท่ีมีปริมาณ
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ท่ีมาก และยังท าให้เกิดความประหยัดอีกด้วย ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ 
ปูนซีเมนต์ตราเสือคู่ชนิดต่างๆ ตราทีพีไอชนิดต่างๆ ตราม้า ตราหมี และตราแรด เป็นต้น 
 
 7.2.4 การเก็บรักษาปูนซีเมนต์ 
 ปูนซีเมนต์จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ในสถานท่ีซึ่งสามารถป้องกันความช้ืน และน้ าได้ 
เพราะถ้าเก็บไว้ไม่ดีก็จะท าให้ปูนซีเมนต์เสียเร็ว การเก็บปูนซีเมนต์ไว้ในยุ้งหรือในถังเก็บ จะต้องมีการ
ตรวจสอบเป็นอย่างดี อย่าให้ถูกให้ถูกความช้ืนหรือน้ าได้ ส่วนปูนซีเมนต์ท่ีบรรจุถุง นอกจากจะเก็บไว้
ในโรงเรือนหรืออาคารท่ีมิดชิดแล้ว ควรจะวางให้ชิดกันให้มากท่ีสุดเพื่อมิให้อากาศผ่านได้ พื้นควรเป็น
พื้นยกระดับท่าสูงจากพื้นดินเพียงเล็กน้อย ท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ปูนซีเมนต์ดูดความช้ืนจากพื้นดิน    
อันจะท าให้ปูนซีเมนต์เสียเร็วขึ้น 
 การกองควรกองเป็นช้ันๆ ตามยาวและขวางสลับกันอย่างมีระเบียบ การกองแต่ละช้ันไม่ควร
เกินกว่า 7 ถุง และอย่ากองให้สูงมากเกินไป เพราะจะไม่สะดวกต่อการน าไปใช้งาน ท้ังยังท าให้กองล้ม
ง่าย อย่าวางหรือกองชิดผนัง เพราะอาจจะท าให้ปูนซีเมนต์ดูดเอาความช้ืนจากข้างนอกเข้ามาได้     
ในการน าไปใช้ควรเลือกใช้ถุงท่ีเก็บไว้ก่อนเสมอ ไม่ควรเก็บปูนซีเมนต์ไว้นานเกินกว่า 3  เดือน       
หากเป็นหน้าฝนไม่ควรนานเกิน 1 เดือน ถ้าปูนซีเมนต์จับตัวเป็นก้อนก่อนน าไปใช้งานควรบี้ให้เป็น   
ผงก่อน ห้ามน าปูนซีเมนต์ท่ีจับตัวเป็นก้อนไปใช้กับงานส าคัญๆ (ประณต กุลสูตร, 2554) 
 
 7.2.5 ข้อเด่นและข้อด้อยของปูนซีเมนต์ 
  7.2.5.1 ข้อเด่นของปูนซีเมนต์ 
  1) สะดวกต่อการสร้าง เพราะน ามาหล่อจากแม่พิมพ์ได้ง่าย การปั้นโดยตรงก็ไม่
ยุ่งยาก 
  2) มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อแดดฝนได้ดี 
  3) เป็นวัสดุท่ีหาได้ง่าย ราคาไม่แพง 
 
  7.2.5.2 ข้อด้อยของปูนซีเมนต์ 
  1) ความแข็งแกร่งอาจเป็นอุปสรรคในการแก้ไขงานท่ีผิดพลาด 
  2) ค่อนข้างแห้งช้า ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการในขั้นต่อไป 
  3) สีของเนื้อปูฯกระด ากระด่าง ไม่สวยงาม 
  4) ไม่เหมาะกับงานท่ีบอบบาง เพราะมีน้ าหนักมาก 
  5) ใส่รายละเอียดของงานได้ไม่ดีนัก 
 ปัจจุบัน มีช่างปั้นปูนทางภาคเหนือ นิยมน าปูนซีเมนต์ท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ปั้นโดยเฉพาะ     
ผสมรวมกับวัสดุอื่น เช่น น้ าอ้อย หรือน้ ายาผสมปูนบางชนิด คลุกเคล้าจนเกิดความเหนียวแล้วจึง
น ามาปั้นสดเป็นลวดลายสวยงามได้เช่นกัน (พิจิตร นิ่มงาม, 2550) 
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7.3 ปูนปลาสเตอร์ 
 ปูนปลาสเตอร์ หรือปูนยิปซัม ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
หมายถึง แคลเซียมซัลเฟต ท่ีมีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายปูนขาว ได้จากการเผายิปซัมให้ความร้อนถึง 
120 ถึง 130 องศาเซลเซียส เมื่อน าไปผสมกับน้ าแล้วท้ิงไว้จะแข็งตัวได้เร็วมาก ใช้ประโยชน์ในการ
น าไปท าแม่พิมพ์ รูปป้ัน เป็นต้น หรือ พอกอวัยวะไม่ให้เคล่ือนไหวในการรักษากระดูกหัก 
 ปูนปลาสเตอร์หรือปูนยิปซัม เป็นปูนชนิดเดียวกัน ในสภาพทางเคมีแล้วเป็นตัวเดียวกัน    
เป็นปูนท่ีสังเคราะห์มาจากหินยิปซัม หรือเกลือจืด ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนก่อนจะเผา        
ด้วยความร้อนท่ีประมาณ 100 ถึง 130 องศาเซลเซียส เพื่อไล่น้ าให้ระเหยออก แล้วน ามาบด หรือ
ร่อนเป็นผงละเอียด จะได้ผงปูนปลาสเตอร์ หรือปูนยิปซัมตามต้องการ 
 หินยิปซัม เป็นหินท่ีขุดได้ หรือหาได้จากแหล่งหินยิปซัมท่ีส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดิน โดยเช่ือกันว่า
บริเวณนั้นคงเป็นทะเลน้ าเค็มมาก่อน ในประเทศไทยท่ีส ารวจพบแหล่งหินยิปซัมมาก ได้แก่ บริเวณ
จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก 
 เกลือจืด เป็นส่วนท่ีตกตะกอนด้านล่างของนาเกลือ มาล้างน้ าให้สะอาด ผ่ึงแห้ง จากนั้นน ามา
ผ่านความร้อน โดยการอบค่ัวให้น้ าระเหยไปจนเหลือในปริมาณท่ีต้องการ ก็จะกลายเป็น               
ปูนปลาสเตอร์ หรือปูนยิปซัม  
 ปูนปลาสเตอร์เป็นวัสดุท่ีมีความส าคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะได้อย่างหลากหลายวิธีการ เพราะปูนปลาสเตอร์มีคุณสมบัติท่ีสามารถก่อตัวได้เร็ว โดยเพียง
ใช้น้ าสะอาดผสม ซึ่งเป็นการน ามาใช้งานท่ีสะดวก แห้งเร็ว ทันเวลา อีกท้ังมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย 
 แต่อย่างไรก็ตาม ปูนปลาสเตอร์นั้น มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศค่อนข้างต่ า จึง         
ไม่เหมาะใช้ท างานประเภทถาวร มักนิยมท าเพียงรูปหล่อช่ัวคราว หรือท าแม่พิมพ์ หรือใช้สร้าง       
งานศิลปะไว้ตกแต่งเพียงภายในอาคาร ตลอดจนเครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ 
 7.3.1 ชนิดของปูนปลาสเตอร์ 
 ในประเทศไทยมีปูนปลาสเตอร์ท่ีใช้กันอยู่ 3 ชนิด คือ 
  7.3.1.1 ปูนปลาสเตอร์ธรรมดา ท าจากแป้งเกลือจืด ได้จากนาเกลือโยการน าเอา
แป้งเกลือจืดมาล้าง แล้วน าไปค่ัวเผา จึงน ามาบดเป็นปูนปลาสเตอร์ธรรมดา มีคุณสมบัติการก่อตัวช้า 
แห้งเร็ว ไม่แข็งมาก 
  7.3.1.2 ปูนปลาสเตอร์ยิปซัม ท าจากแร่ยิปซัมล้วนๆ หรือแคลเซียมซัลเฟต น ามาบด
ย่อย แล้วน าไปเผาค่ัวบดอีกที จะได้เป็นปูนปลาสเตอร์ชนิดยิปซัม มีคุณสมบัติท่ีก่อตัวได้เร็ว แห้งเร็ว    
มีความแข็งกว่าปูนปลาสเตอร์ธรรมดา 
  7.3.1.3 ปูนปลาสเตอร์หิน ท าจากแร่ยิปซัมล้วนๆ เช่นเดียวกับการท าปูนปลาสเตอร์
ยิปซัม แต่ได้มีการผสมปูนซีเมนต์ขาว และสีฝุ่นผสมลงไปให้เป็นสีต่างๆ มีคุณสมบัติก่อตัวช้ามาก     
แต่แห้งเร็ว และแข็งมาก และยังสามารถทนความร้อนได้ดี 
 
 7.3.2 การเก็บรักษาปูนปลาสเตอร์ 
 ปูนปลาสเตอร์อาจเส่ือมคุณภาพได้เมื่อถูกน้ า หรือความช้ืนก่อนการใช้งาน ตามธรรมดา     
ตัวปูนปลาสเตอร์เองจะมีคุณสมบัติการดูดความช้ืนได้ดีอยู่แล้ว จึงไม่ควรซื้อมาเก็บไว้นานๆ           
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ปูนปลาสเตอร์ชนิดบรรจุถุงกระดาษไม่ควรเก็บไว้เกิน 3 เดือน ส่วนปูนปลาสเตอร์ท่ีบรรจุถุงพลาสติก
อาจเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน 
 
 7.3.3 การตรวจสอบปูนปลาสเตอร์ 
 ปูนปลาสเตอร์ท่ีซื้อจากร้านขายบางร้านอาจมีการเก็บไว้อย่างไม่ถูกวิธี หรือมีการเก็บไว้นาน
จนเส่ือมคุณภาพ เมื่อผสมน้ าเทลงในแบบหล่อ อาจไม่ก่อตัว ท าให้งานนั้นเสียได้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ทดสอบดังนี้ 
  7.3.3.1 ใช้มือบีบถุงปูนปลาสเตอร์ ถ้าเป็นปูนดีผงปูนนั้นจะมีเนื้อละเอียดไม่จับตัว 
และไม่มีก้อนหยาบปะปนอยู่ ถ้าพบว่ามีเม็ดหยาบๆ ปนอยู่มาก แสดงว่าปูนปลาสเตอร์นั้นเส่ือมหรือ
หมดอายุ 
  7.3.3.2 ใช้วิธีการทดลองโดยผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ า โดยทดลองผสมเพียงเล็กน้อย 
และจับเวลาดู ปูนปลาสเตอร์ท่ีดีจะต้องก่อตัว และแข็งตัวในเวลาไม่เกิน 10 นาที ถ้านานกว่านั้น       
ยังไม่แข็งตัว ก็ไม่ควรน าไปใช้งานอย่างเด็ดขาด 
 
 7.3.4 วิธีการผสมปูนปลาสเตอร์ 
 การผสมปูนปลาสเตอร์ ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการท างานปูน เพราะคุณภาพของ
งานท่ีท านั้นจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์กับน้ า และวิธีการผสมเป็นส าคัญ 
ถ้าผู้ปฏิบัติงานยังผสมปูนปลาสเตอร์แต่ละครั้งไม่ดีเท่ากัน ก็จะได้ผลงานท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้นจึงควร
ต้องรู้วิธีการผสมปูนปลาสเตอร์ซึ่งมีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ 
 
 วิธีท่ี 1 โดยการประมาณ ต้องใส่น้ าลงไปในภาชนะก่อน โดยประมาณดูว่าน้ านั้นเมื่อผสมกับ
ปูนปลาสเตอร์แล้วจะได้ปริมาณเพียงพอกับความต้องการ แล้วจึงโรยปูนปลาสเตอร์ลงไปบนผิวน้ า
อย่างรวดเร็วให้กระจายท่ัวภาชนะ ระวังอย่าให้ไปกองอยู่ท่ีเดียว ปูนจะจมลงไปใต้ผิวน้ าทันที โรยปูน
ลงไปจนเห็นว่าปูนสูงขึ้นมาเกือบถึงผิวน้ าแล้วจึงหยุด เอียงภาชนะดูถ้าน้ าอยู่สูงกว่าระดับปูนประมาณ 
1 เซนติเมตร ถือว่าเป็นส่วนผสมท่ีเหมาะกับการท าแม่พิมพ์ หรือแบบหล่อ แต่ถ้าต้องการจะใช้หล่อรูป
ต้องรินน้ าออก จนเห็นว่าปูนจะไหลออกตามมาจึงหยุด เมื่อแน่ใจว่าปูนกับน้ ามีอัตราส่วนตามต้องการ
แล้ว รอให้ฟองอากาศขึ้นมาบนผิวน้ าให้หมด จึงกวนให้เข้ากัน ปูนปลาสเตอร์ท่ีมีส่วนผสมถูกต้อง      
กับงาน จะไม่ข้นหรือเหลวเกินไป มีผิวหน้าเป็นมันนิ่มเสมอกัน 
 เวลาท่ีใช้ในการผสมนี้ต้องท าอย่างรวดเร็วประมาณ 1 ถึง 2 นาทีเท่านั้น ถ้านานเกินไป      
ปูนจะแข็งเสียก่อนท่ีจะน าไปใช้งาน 
 ห้ามเติมปูนปลาสเตอร์เติมลงไปในขณะท่ีก าลังผสม หรือหลังจากผสมแล้วเป็นอันขาด จะท า
ให้ปูนเสีย หรือห้ามเติมน้ าลงไปเมื่อปูนก่อตัวเช่นกัน 
 
 วิธีท่ี 2 โดยการตวงปริมาตร วิธีนี้เหมาะกับงานท่ีทราบปริมาณท่ีแน่นอนอยู่แล้ว เช่นการหล่อ
รูปจากพิมพ์เดียวกันจ านวนมากๆ และต้องการให้ได้ความแข็งของปูนปลาสเตอร์เท่ากันทุกครั้ง      
โดยตวงปูนปลาสเตอร์ และน้ าตามอัตราส่วนดังนี้ 
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  ส าหรับหล่อรูป ใช้ปูนปลาสเตอร์ 10 ส่วน ต่อน้ า 5 ส่วน 
  ส าหรับท าแบบหล่อ ใช้ปูนปลาสเตอร์ 10 ส่วน ต่อน้ า 7 ส่วน 
 วิธีการผสม ต้องใส่น้ าลงไปในภาชนะผสมก่อน แล้วใส่ปูนปลาสเตอร์โดยโรยลงไปบนผิวน้ า
โดยเร็วจนหมด เมื่อปูนจมลงไปใต้ผิวน้ า รอจนฟองอากาศผุดขึ้นมาหมด จึงกวนเช่นเดียวกับวิธีท่ี 1    
ก็จะได้ปูนปลาสเตอร์ท่ีมีส่วนผสมแน่นอน และแข็งเท่ากันทุกครั้ง 
 
 วิธีท่ี 3 โดยการช่ังน้ าหนัก เป็นวิธีท่ีละเอียด และมีคุณภาพท่ีสุด ซึ่งเหมาะกับงานท่ีต้องการ
ความประณีต แต่ต้องเสียเวลาในการช่ังน้ าหนัก 
 อัตราส่วนผสมปูนปลาสเตอร์ต่อน้ า กับงานต่างๆ ดังนี้ 
  ใช้ในการหล่อรูปเป็นต้นแบบ ใช้ปูนปลาสเตอร์ 5 กิโลกรม ผสมน้ า 1-2 กิโลกรัม 
  ใช้ท าแบบหล่อสลิป (น้ าดิน) ใช้ปูนปลาสเตอร์ 5 กิโลกรัม ผสมน้ า 3-3 กิโลกรัม  
  ใช้ท าแบบหล่อท่ัวๆ ไป ใช้ปูนปลาสเตอร์ 5 กิโลกรัม ผสมน้ า 4-5 กิโลกรัม 
 
 วิธีการผสม ต้องใส่น้ าลงไปในภาชนะผสมก่อน แล้วใส่ปูนปลาสเตอร์โดยโรยลงไปบนผิวน้ า
โดยเร็วจนหมด เมื่อปูนจมลงไปใต้ผิวน้ า รอจนฟองอากาศผุดขึ้นมาหมด จึงกวนเช่นเดียวกับวิธีท่ี 1     
ก็จะได้ปูนปลาสเตอร์ท่ีมีส่วนผสมแน่นอน และแข็งเท่ากันทุกครั้ง (จีรพันธ์ สมประสงค์, 2533) 
 



142 
 

 
 
รูปท่ี 7.2 ผังสรุปข้ันตอนของวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์ 
 
 ปูนปลาสเตอร์จะได้คุณภาพท่ีดี ต้องตวงส่วนผสมอย่างถูกต้อง และใช้ปูนเติมลงในน้ า ไม่ใช่
น้ าเติมผสมลงปูน โดยโรยผงปูนลงในน้ าอย่างสม่ าเสมอ การป้องกันการเกิดฟองอากาศควรเคาะ     
ข้างภาชนะเบาๆ เพื่อให้ฟองอากาศลอยตัวขึ้นมาผิวหน้า การวัดหาความข้นท่ีพอเหมาะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ ต้องใช้การคาดคะเน ในขณะท่ีปูนก าลังแข็งตัวไม่ควรมีการเปล่ียนแปลง หรือตะแคง   
ให้รอจนกว่าแข็งตัวเต็มท่ี ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงครึ่ง ถึง 2 ช่ัวโมง จึงน ามาขดัแต่งให้สวยงาม
ได้ 
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 7.3.5 สารกันติด 
 ปูนปลาสเตอร์ เป็นวัสดุ ท่ีสามารถเกาะติดกับวัสดุอื่นๆ ได้ง่าย จึงจ าเป็นต้องอาศัย             
สารบางอย่างมาป้องกันการเกาะติดของปูน ซึ่งมีหลายชนิด ได้แก่ 
  7.3.5.1 น้ าสบู่  ใช้ทากันติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าเองได้โดยใช้            
น้ าสบู่เหลวสีเขียว หรือสบู่ก้อนต้มให้ละลายในอัตราส่วน สบู่ 1 ต่อน้ า 2 ส่วน 
  7.3.5.2 น ามัน หรือวาสลิน หรือน้ ามันอื่นๆ ท่ีหาได้ภายในครัวเรือน เช่นน้ ามันสลัด 
น้ ามันจักร เป็นต้น 
  7.3.5.3 สารอื่นๆ เช่น แชลแล็ค ซึ่งมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ โยน าไปอุ่นไฟโดยไม่     
ปิดฝา เพื่อให้สารละลายแชลแล็คเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วปล่อยให้เย็นลง สามารถน าไปใช้งานได้ทันที 
(วัลลภ ชัยพรหม, 2530)  
  
 7.3.6 ข้อเด่น และข้อด้อยของปูนปลาสเตอร์ 
  7.3.6.1 ข้อเด่นของปูนปลาสเตอร์ 
  1) ขั้นตอนการเตรียมการ สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก 
  2) เมื่อผสมกับน้ าในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม จะแข็งตัวได้เร็วมาก สามารถด าเนินการ
ขั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็ว 
  3) สามารถตัด และต่อ เป็นช้ินส่วนต่างๆ ได้ง่าย 
  4) สามารถขูด ขัด แต่ง ในส่วนท่ีไม่ต้องการออกได้ หรือปั้นเสริม พอกแต่งเพิ่มเติม 
ในส่วนท่ีขาดหายได้อย่างสะดวก 
 
  7.3.6.2 ข้อด้อยของปูนปลาสเตอร์ 
  1) ไม่แข็งแกร่งทนทานถาวร เมื่อถูกน้ า หรือความช้ืน จะเป่ือยยุ่ยสลายรูปได้ง่าย 
  2) ไม่นิยมน ามาใช้ปั้นตกแต่งโดยตรง (พิจิตร นิ่มงาม, 2550) 
     
7.4 ปูนต า 
 ปูนต าเป็นช่ือเรียกปูนชนิดหนึ่งท่ีผ่านกระบวนการต าหรือโขลกมาแล้ว การต าหรือโขลก หรือ
การบดย้ าด้วยแรงกระแทก เพื่อให้วัตถุท่ีผสมลงไป หรือส่วนประกอบปนกัน หรือเข้ากันเป็นอย่างดี 
บางแห่งเรียกว่า ปูนท่ิมก็มี ครั้นเมื่อน าไปปั้นก็เรียกว่า ปั้นปูนต า ปั้นปูนโขลก และปั้นปูนท่ิม หรือ  
บางแห่งเรียกว่าปูนสด เมื่อน าไปปั้นเรียกว่าปูนปั้นสด คือ ต้ังปั้นกันสดๆ จะให้ปูนแห้งไม่ได้ต้องให้    
สดอยู่เสมอ ดังนั้น ปูนต าจึงเรียกช่ือได้หลายช่ือ เช่น ปูนโขลก ปูนต า ปูนท่ิม และปูนสด แต่ท้ังนี้ต้อง
ผ่านการต าให้เข้ากันเป็นส าคัญ 
 7.4.1 ลักษณะและคุณสมบัติของปูนต า 
 ปูนต ามีลักษณะเป็นปูนท่ีผสมวัตถุอื่น โดยมีปูนขาว  (CaO) เป็นหลัก ซึ่งได้จากหินปูน 
(CaCO3) ท่ีผ่านการเผาไฟ ผ่านการหมักน้ า ผสมทราย เส้นใย กาว และผ่านการต าโขลกจนเป็นก้อน 
เมื่อปูนหมาด และเนื้อวัตถุเข้ากันดีแล้ว ให้ทดลองน ามาปั้น ถ้าส่ิงท่ีปั้นหรือลวดลายทรงตัวอยู่ได้จึงจะ
ใช้ได้ คุณสมบัติของปูนต าเป็นปูนท่ีมีความเหนียว เนื่องจากมีเส้นใยและกาวผสมอยู่ มีความแข็ง
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เนื่องจากมีทรายผสมอยู่ด้วย และคุณสมบัติของปูนต ามีความอ่อนตัวสามารถน ามาปั้นให้เป็นลวดลาย
ต่างๆ เป็นภาพต่างๆ ปูนต ามีคุณสมบัติพิเศษท่ีสามารถสร้างงานละเอียดเป็นลายขนาดเล็กๆ ก็ท าได้ 
นับเป็นคุณสมบัติท่ีดีอย่างหนึ่งของปูนต า ปูนต านั้น เมื่อน ามาปั้นทิ้งไว้ถูกอากาศไม่กี่ช่ัวโมงก็จะแข็งตัว 
จึงต้องเร่งรีบปั้นโดยเร็ว แต่ก็มิใช่หาปัญหาส าหรับช่างท่ีต าปูนไว้มากๆ แล้วปั้นไม่ทัน เพราะสามารถ
จะถ่วงเวลาปูนให้นิ่มอยู่ได้ โดยผนึกลงภาชนะท่ีน้ าไม่เข้า และอับอากาศ แล้วน าไปแช่น้ าไว้ในตุ่ม หรือ
ในบ่อหรือสระก็ได้ ปัจจุบันปูนต าท่ีใช้ไม่ทันถ้าเหลืออยู่มากๆ ช่างก็จะน าใส่ถุงพลาสติกรัดแน่นแล้ว
น าไปแช่น้ าไว้ในตุ่ม สามารถจะน ามาปั้นในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อไปก็ยังใช้ได้ 
 
 7.4.2 วัสดุท่ีเป็นส่วนผสมส าคัญของปูนต า ปูนต านั้นมีส่วนประกอบส าคัญอยู่ 4 อย่าง ได้แก่   
ปูนขาว (LIME) ทราย (SAND) เส้นใย (FIBER) และกาวหรือตัวยึด (GUM) 
 ปูนต าในภาคต่างๆ ไม่ว่าภาคใดจะมีส่วนผสมส าคัญ 4 อย่าง คือ ปูนขาว ทราย เส้นใย และ
กาว ส าหรับปูนขาวต้องบริสุทธิ์ ทรายต้องเป็นทรายสะอาด สองส่ิงนี้เป็นหลักส าคัญท่ีทุกภาคใช้
เหมือนกัน แต่สองส่ิงหลัง กล่าวคือ เส้นใย และกาวนั้น มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องท่ี เพราะหาได้
ไม่เหมือนกัน และกลุ่มช่างโบราณเช่ือกันว่า การใช้เส้นใยและกาวท่ีแตกต่างกันเป็นส่วนผสม น่าจะ
เป็นตัวช้ีวัดถึงอายุ และคุณภาพของปูนต าด้วย นอกจากสภาพดินฟ้าอากาศ ความช้ืน ร้อนหนาว 
แรงส่ันสะเทือนท่ีมีอิทธิพลต่อปูนเหล่านั้นแล้ว 
  7.4.2.1 ปูนขาว (LIME) ปูนขาวเป็นวัสดุหลักอย่างหนึ่ง มีหน้าท่ีท าให้ก้อนปูนมีความ
แข็งแกร่งด้วยแรงยึดของแคลเซียม ในการท าปูนต าจะต้องเลือกเอาปูนขาวบริสุทธิ์ท่ีไม่ปนเปื้อน    
หรือคุณภาพต่ ามาใช้งาน มีความละเอียดผ่านตะแกรงตาถี่เป็นฝุ่นแป้ง ส่วนใหญ่จะเป็นถุงบรรจุ      
จากโรงงานอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้ว 
  7.4.2.2 ทราย (SAND) ทรายเป็นวัสดุท่ีมีหน้าท่ีท าให้แน่นแข็งและทรงตัว ทรายท่ีจะ
น ามาใช้ควรเป็นทรายจากแม่น้ าล าธารท่ีเป็นน้ าจืด ทรายควรเป็นทรายละเอียดผ่านตะแกรงตาถี่ๆ 
มาแล้ว และจะต้องสะอาดไม่ปนเปื้อนดินโคลน หรือละอองฝุ่น หรือเศษวัสดุอื่นใด ทรายนั้นจะต้อง
ไม่ใช่ทรายท่ีเกิดจากหินผุ 
  7.4.2.3 เส้นใย (FIBER) เส้นใยเป็นวัสดุท่ีจ าเป็นอย่างหนึ่งในการน ามาเป็นส่วนผสม
ของปูนต า เส้นใยมีหน้าท่ีเหนี่ยวรั้งประสานภายในก้อนปูน เส้นใยจะช่วยยึดโยงกลุ่มปูนไว้ด้วยกัน    
แต่อายุไม่นานก็จะสลายไป จากนั้นปูนจะยึดกันเอง การเลือกเส้นใยใช้ในปูนต าจะมีความแตกต่างกัน
ไปแต่ละท้องท่ี ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกต่างกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าเส้นใยเป็นส่วนผสมท่ีส าคัญ
อย่างหนึ่งของปูนต า ภาคใดท้องท่ีใดจะใช้เส้นใยอะไร ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดหาใช้ในท้องถิ่น
นั้นๆ เป็นส าคัญ 
  ภาคเหนือ ทางภาคเหนือมีต้นสา ต้นข่อยต้นกกมากจึงเลือกท่ีจะใช้เส้นใยพืชจากต้น
สา ต้นข่อย ต้นกก และหรือพืชเปลือกเส้ียนเหนียว เช่น เถาวัลย์บางชนิดเป็นต้น รวมไปถึงป่าน ปอ 
ไหมด้วย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทางภาคเหนือนั้นมักจะใช้เส้นใยหลายชนิดผสมใส่ในปูนต า เช่น        
เปลือกต้นสา เปลือกต้นข่อย เปลือกเถาวัลย์และเปลือกพืชท่ีมีเส้นหรือเส้ียนใยเหนียวละเอียด การ
ดาษร่ม ไพ่ กระดาษ ไพ่ กระดาษว่าว สมุดข่อย เชือกกล้วย ขนสัตว์ฟางข้าว เปลือกปอ ผ้าฝ้าย 



145 
 

เส้นด้าย เชือกจากพืช เศษผ้าฝ้าย เป็นต้น ส่วนท้องถิ่นใดจะน าวัสดุใดมาผสมเป็นเส้นใยก็ขึ้นกับการ
ค้นหาได้ 
  ภาคอีสาน ทางภาคอีสานมีต้นปอ ต้นข่อย และเถาวัลย์เหนียวบางชนิดมาก จึงนิยม
ใช้เส้นใยของปอเปลือกข่อยมาผสมในปูนต า เพราะหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นก็เป็น
วัสดุอื่นท่ีน ามาผสม จากการศึกษาในท้องถิ่นพบว่าภาคอีสานท าปูนต าโดยผสมวัสดุเส้นใยจ าพวก
เปลือกปอ เปลือกข่อย ต้นกก เชือกกล้วย กระดาษ ขนสัตว์ ฟางข้าว เส้นไหม ผ้าฝ้าย เส้นด้าย   
เปลือกเถาวัลย์บางชนิด และเปลือกไม้บางชนิดท่ีมีเส้นใยในท้องถิ่นใดจะใช้วัสดุใดก็สุดแต่จะหาได้ 
  ภาคตะวันออก ทางภาคตะวันออกมีพืชหลายชนิดท่ีสามารถน าไปใช้เป็นเส้นใย     
ในปูนต าได้ เช่น เปลือกต้นข่อย เปลือกต้นปอ ต้นกก ฟางข้าว เชือกกล้วย ผ้าฝ้าย เส้นด้าย เชือกจาก
พืช เปลือกต้นเสม็ด ขนสัตว์ กระดาษ ไพ่ เปลือกเถาวัลย์และเปลือกไม้ท่ีมีเส้นใยบางชนิด ในท้องถิ่น
ใดมีพืชวัสดุใดมากหาได้ง่ายช่างก็จะใช้วัสดุนั้นผสมในปูนต า 
  ภาคกลาง ภาคกลางมีพืชและวัสดุหลายชนิดท่ีสามารถชนิดท่ีสามารถจะน ามาใช้
เป็นเส้นใยกับปูนต าได้ ส่วนใหญ่จะคล้ายกับภาคตะวันออก เช่น เปลือกข่อย เปลือกปอ ต้นกก      
ฟางข้าว เชือกกล้วย ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ เส้นด้ายกระดาษข่อย กระดาษว่าว ไพ่ เปลือกเถาวัลย์และ
เปลือกพืชบางชนิดท่ีมีเส้นใย การเลือกน ามาใช้กับปูนต าขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ 
  ภาคใต้ ภาคใต้มีพืชและวัสดุหลายชนิดท่ีอาจน ามาเป็นเส้นใยผสมกับปูนต าได้      
เป็นต้นว่า เปลือกต้นข่อย ต้นกก ฟางข้าว เชือกกล้วย เส้นด้าย กระดาษข่อย กระดาษว่าว ไพ่      
เปลือกเถาวัลย์และเปลือกไม้ท่ีมีเส้ียนเป็นเส้นใยเล็กและเหนียว ในท้องถิ่นใดมีวัสดุใดมากช่างก็จะ
เลือกใช้วัสดุนั้นเป็นเส้นใยในปูนต าท่ีนั้น 
  จึงอาจกล่าวได้ว่าเส้นใยเป็นส่วนผสมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของปูนต า ภาคใดท้องท่ีใดจะ
ใช้เส้นใยจากอะไร ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดหาใช้ในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
  7.4.2.4 กาว (GUM) กาวหรือตัวยึดเป็นวัสดุท่ีมีบทบาทส าคัญในปูนต า เนื่องจาก    
มีหน้าท่ีเป็นตัวยึดระหว่างอณูเล็กๆ ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะท าหน้าท่ีเป็นตัวยึดในระยะส้ันๆ    
พอนานไปก็จะสลายตัวปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของปูนยึดกันเองต่อไป กล่าวได้ว่า กาวหรือตัวยึดนั้น     
เป็นส่วนผสมท่ีส าคัญส่ิงหนึ่งในปูนต าท่ีจะขาดเสียมิได้ ส าหรับช่างจะใช้อะไรเป็นตัวยึด สามารถจะ
เลือกใช้ได้ตามความสะดวกในการหาและการใช้งาน ซึ่งจะแตกต่างกันตามสภาวะของท้องถิ่นนั้นๆ 
  ภาคเหนือ ทางภาคเหนือนิยมใช้กาวหรือตัวยึดอยู่มาก ตัวยึดบางอย่างน่าจะได้จาก
ประเทศจีน เช่นน้ ามันท่ังอิ้วหรือฮับบั๊ก เพราะจีนใช้ปูนต าน้ ามันมาแต่โบราณ และไทยนั้นอยู่ใกล้จีน 
นอกนั้นมียางไม่ธรรมชาติท่ีสามารถน ามาเป็นตัวยึดได้หลายอย่างนอกจากน้ ามันท่ังอิ้ว (ฮับบ๊ัก) แล้วก็
มีน้ ามันยาง น้ ามันสน ยางต้นรัก น้ ามันแก้ว ยางหรือน้ ามันจากต้นพืชบางชนิดท่ีเหนียว สามารถน ามา
ต าปนกับวัสดุปูนแล้วคงสภาพได้ดี ดังนั้นทางภาคจึงนิยมใช้ยางหรือน้ ามันจากพืชมาใช้กับปูนต า       
มานานแล้ว ส่วนจะใช้วัสดุใดอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลือกหาใช้ได้สะดวกในท้องถิ่นนั้น ๆ  
  ภาคอีสาน ทางภาคสีนานนิยมใช้กาวจากหนังสัตว์ ยางหรือน้ ามันจากพืช เช่น     
ยางรัก ยางบง น้ ามันยาง น้ ามันแก้ว น้ ามันท่ังอิ้ว น้ าตาลจากต้นอ้อย (ตังเม) ข้าวเหนียวเปียก        
(ข้าวเหนียวต้มกับน้ าจนเป่ือย) และยางหรือน้ ามันจากพืชบางชนิด การท่ีจะน าส่วนใดไปผสมนั้นขึ้นอยู่
กับความสะดวกและการหาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้น ๆ  
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  ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกนิยมใช้กาวหนังปลา กาวหนังสัตว์ น้ ามันยาง น้ าอ้อย 
(ตังเม)  ข้าวเหนียวเปียก ยางรัก และน้ ามัน หรือยางจากพืชบางชนิด 
  ภาคกลาง ภาคกลางใช้กาวหรือตัวยึดในปูนต าจากกาวหนังสัตว์หรือหนังปลา 
น้ าอ้อยหรือน้ าตาลโตนด ข้าวเหนียวเปียก ยางรัก น้ ามันยาง และอื่น ๆ ท่ีเป็นกาวหรือตัวยึดในปูนต า
ได้สุดแต่จะสะดวกหาสะดวกใช้ในพื้นท่ีนั้น ๆ  
  ภาคใต้ ภาคใต้นั้นใช้กาวผสมในปูนต าจากกาวหนังสัตว์หรือหนังปลา น้ าอ้อย และ
ยางไม้บางชนิดการท่ีจะใช้ตัวยึดใดขึ้นอยู่กับความสะดวกในการหาใช้ในท้องถิ่นนั้น ๆ  
  จึงกล่าวได้ว่ากาวหรือตัวยึดนั้นเป็นส่วนผสมท่ีส าคัญส่ิงหนึ่งในปูนต าท่ีจะขาด      
ไม่ได้ ส าหรับช่างจะใช้อะไรเป็นตัวยึดสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกในการหาและการใช้งาน ซึ่ง
จะแตกต่างกันตามสภาวะของท้องถิ่นนั้น ๆ  
 
 7.4.3 หน้าท่ีและประโยชน์จากส่วนผสมหลัก 
 ส่วนผสมหลักของปูนต ามีอยู่ 4 อย่าง ได้แก่ ปูนขาว ทราย เส้นใย และกาวหรือตัวยึดนั้น    
แต่ละอย่างมีหน้าท่ีและมีประโยชน์ใช้งานท่ีคล้ายและแตกต่างกัน ดังนี้ 
  7.3.3.1 ปูนขาว (LIME)  มีหน้าท่ีและประโยชน์ในฐานะเป็นวัสดุหลัก ท่ีจะรวมวัสดุ
อื่นให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน ปูนขาวก็คือตัวแคลเซี่ยม ซึ่งสามารถจะเป็นตัวยึดให้แข็งเป็นก้อนใหญ่ หรือ
สามารถยึดโยงโครงสร้างและห่อหุ้มพวกทรายไฟเบอร์ไว้ได้ และจะท าให้โครงสร้างแข็งตัวมากยิ่งขึ้น 
เมื่อเวลาผ่านไปนานเพราะอณูของแคลเซี่ยมในตัวปูนขาวจะจับยึดกันเองอย่างท่ัวถึงท าให้แข็งมาก 
ดังนั้น จึงต้องมีปูนขาวเป็นหลักในการท าปูนต าจะขาดไม่ได้ 
  7.3.3.2 ทราย (SAND)  ทรายเป็นวัสดุท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่ง มีหน้าท่ีและประโยชน์ 
คือ ท าให้ได้เนื้อปูนต า (ปริมาตร) ในมวลรวม ซึ่งเม็ดทรายท่ีแทรกอยู่ในปูนต านั้นจะท าให้เกิดความ
แข็งแรงแน่นตัว อีกท้ังท าให้เกิดการทรงตัวได้ดี ในขณะท่ีปูนยังเปียกเพื่อใช้ปั้น และหลังจากปั้นเสร็จ
แข็งตัวแล้ว จึงต้องใช้ทรายผสมเพื่อท าหน้าท่ีและเพื่อเกิดประโยชน์ดังกล่าว จะขาดทรายไม่ได้ 
  7.3.3.3 เส้นใย (FIBER)  เส้นใยก็เป็นวัสดุส าคัญท่ีใช้ผสมปูนต าด้วยอย่างหนึ่ง หน้าท่ี
และประโยชน์ของเส้นใย คือ ความเป็นเส้ียน มีเส้นใยเป็นเส้นยาว จะท าหน้าท่ีเหนี่ยวรั้งกลุ่มอณูท่ีอยู่
ภายในของก้อนปูนนั้นให้ติดกัน และเป็นตัวประสานมิให้เกิดการแตกร้าวร่วงได้ เส้นใยจึงมีบทบาท
ส าคัญต้ังแต่ปูนยังเปียก ธรรมชาติของเส้นใยส่วนใหญ่จะมีอายุส้ัน สลายตัวได้ง่าย แต่ก็มีส่ิงทดแทน 
คือ เวลาผ่านพ้นไปนานๆ พวกแคลเซี่ยมในปูนจะจับตัวเป็นก้อนเดียวกันต่อไป แม้เส้นใยจะสลายตัว
ไปก็ยังมีความแข็งแรงคงรูปลักษณะไปได้อีกนานมาก ดังนั้น ในการท าปูนต าจึงต้องผสมเส้นใยลงไป
ด้วยจะขาดเสียมิได้ 
  7.3.3.4 กาว (GUM)  กาวหรือตัวยึด เป็นวัสดุส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีช่างผสมใส่ใน  
ปูนต าด้วย หน้าท่ีและประโยชน์ของกาวหรือตัวยึดนั้น คือ ความเหนียวของกาวหรือตัวยึด เมื่อน า     
มาผสมกับปูน ทราย และเส้นใย แล้วจะเกิดการรัดตัวยึดเหนี่ยวแทรกระหว่างอณูของวัสดุ เช่ือมต่อ
เม็ดปูน เม็ดทราย และเส้นใยให้เข้ากัน และมีแรงดึงดูดกันโดยน้ ากาวหรือตัวยึดนี้ต้ังแต่ยังหมาดๆ    
แต่กาวก็เป็นวัสดุท่ีไม่อาจคงสภาพได้นาน เพราะส่วนใหญ่แล้วมักเป็นพวกโปรตีน (หนังสัตว์) เป็นแป้ง 
(ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า) และเป็นพวกน้ ามัน (ท่ังอิ้ว , น้ ามันยาง) พวกน้ าตาล น้ าอ้อย เป็นต้น ครั้นเมื่อ
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ได้รับตัวท าลาย เช่น แดด ฝน ก็จะสลายไปในไม่ช้า จึงมีอายุน้อย หาพบยากในปูนต าท่ีมีอายุนานปี 
แต่เมื่อกาวสลายตัวแล้วแคลเซี่ยมในปูนก็จะจับยึดกันองจนแข็งจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม กาวหรือตัวยึด
ก็เป็นส่วนผสมท่ีส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งท่ีต้องใช้ในปูนต าชนิดท่ีขาดเสียมิได้เช่นกัน 
 
 7.4.4 ส่วนผสมและสูตรของปูนต า 
 ส าหรับสูตรปูนต านั้น ท่ีศึกษาพบก็มีความหลากหลายเช่นกัน แต่ปริมาณของวัสดุท่ีใช้มาก    
ก็ยังคงเป็นปูนกับทรายเป็นหลักอยู่เหมือนของโบราณ นอกนั้นก็มีความแตกต่างกันแต่ละสูตรสัดส่วน
ของกลุ่มช่างแตกต่างกันตามสภาพท้องถิ่นท่ีมีวัสดุหาได้ง่าย และมี ส่ิงแวดล้อมดินฟ้าอากาศ         
ความช านาญท่ีแตกต่างกัน 
 ส่วนผสมและสูตรปูนต าเมื่อครั้งอดีตนั้น ไม่มีหลักฐานทางเอกสารท่ีชัดเจน แต่อาจค้นคว้าได้
จากช้ินส่วนของปูนต าท่ีเหลืออยู่  เพื่อหาวัตถุ ท่ีผสมกัน และอัตราส่วนโดยวิธีการทดสอบ               
ทางวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้สืบทอดต่อกันมาแต่อดีตกาล ในสายครูช่างปั้นปูนพอจะทราบได้ว่า 
ส าหรับสูตรหรือสัดส่วนท่ีผสมเป็นปูนต ามีต่างกัน พอจะคิดเป็นอัตราเฉล่ียมีสัดส่วนต่อกันโดยยึด    
เป็นสูตรกลางๆ ได้ดังนี้ ปูนขาวหมักน้ าแล้วผ่ึงหมาดๆ 5 ส่วน ทรายละเอียดสะอาดดีแล้ว 2 ส่วน     
เส้นใย 1 ส่วน กาวหรือตัวยึด 2 ส่วน  แล้วน ามาต าหรือโขลกให้เข้ากันจึงจะใช้ได้ 
 ส่วนผสมและสูตรปูนต าในปัจจุบัน เท่าท่ีได้ศึกษาในพื้นท่ีต่างๆ พบ ว่าโดยหลักการแล้วยังใช้ 
ปูนขาว ทราย เส้นใย และกาวเป็นหลักตามส่วนผสมของช่างไทยในอดีต แต่จะมีบางคนบางท้องท่ี
เพิ่มเติมวัสดุอื่นลงไปอีก แต่เมื่อวิเคราะห์ดูก็พบว่าวัสดุอื่นท่ีเพิ่มเข้ามาก็เป็นส่วนท่ีต้องการแสดงสี
เท่านั้น แต่มีเพิ่มบางส่วนท่ีเป็นวัสดุเสริมปูน เสริมทราย เสริมเส้นใย และเสริมกาว กล่าวคือ ปูนต า
ปัจจุบันยังไม่ท้ิงวัสดุหลัก 4 ประเภทแต่อย่างใด 
 จึงกล่าวสรุปได้ว่าวัสดุท่ีเป็นส่วนผสมของปูนต านั้นยังคงหลักการด้ังเดิมอยู่ แม้จะมีวัสดุแปลก
ไปบ้างก็จัดเข้าในประเภทท้ัง 4 อย่างได้ ส าหรับอัตราส่วนต่าง ๆ นั้น เมื่อหาค่าเฉล่ียก็มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกับของโบราณ (จารุวรรณ ข าเพชร และคณะ, 2549) 
 
 7.4.5 ลักษณะการใช้งานของปูนต า 
  7.4.5.1 น าไปใช้ปั้นแต่งเป็นลวดลายตามต้องการ 
  7.4.5.2 น าไปอัดใส่แม่พิมพ์ ในกรณีท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็ว และได้ตัวลาย    
ท่ีคมชัดใกล้เคียงกัน 
  7.4.5.3 ใช้ท าเป็นเทือก หรือกาวส าหรับประสานระหว่างเนื้อปูนเก่าและเนื้อปูนใหม่ 
โดยการเติมน้ ากาว และเพิ่มน้ าลงไปในเนื้อปูน (จงดี จนางคะกาญจน์, 2556) 
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7.5 สรุปท้ายบท 
 ปูนท่ีเราเรียกกันในประเทศไทยมีมาก เรียกได้หลายอย่างด้วยกัน เรียกตามลักษณะของสี 
เช่น ปูนขาว ปูนแดง เรียกตามท่ีมา เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนยิปซัม ปูนคอนกรีต ปูนซีเมนต์ หรือเรียก
ส่ิงท่ีเกี่ยวกับปูนโดยมีค าว่าปูน เช่น น้ าปูนใส หินปูน ปูนน้ าลาย บ่อน้ าปูน หรือเรียกตามกิริยา เช่น 
ปูนก่อ ปูนฉาบ ปูนต า ปูนปั้น ปูนหล่อ เป็นต้น 
 ปูนซีเมนต์ เป็นปูนท่ีน ามาใช้กันมากในงานก่อสร้าง โยใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานในการ   
ก่อก้อนหิน หรือก้อนอิฐ ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ ปูนซีเมนต์มีลักษณะเป็นผง ผสมกับ
น้ าพอให้เหลวข้น มีความอ่อนนุ่ม และจะค่อยๆ แข็งตัวตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีคุณสมบัติด้านความ
แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีมาก ในปัจจุบัน นอกจากจะน าปูนซีเมนต์มาใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารโดยท่ัวไปแล้ว ยังสามารถน าปูนซีเมนต์มาใช้ในการสร้างงานศิลปะ เช่น ปั้นเป็น
ประติมากรรม เป็นลวดลาย เพื่อประดับตกแต่งอาคาร ซึ่งการสร้างงานศิลปกรรม 
 ปูนปลาสเตอร์ เป็นปูนท่ีสังเคราะห์มาจากหินยิปซัม หรือเกลือจืด ผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอนก่อนจะเผาด้วยความร้อนท่ีประมาณ 100 ถึง 130 องศาเซลเซียส เพื่อไล่น้ าให้ระเหยออก 
แล้วน ามาบด หรือร่อนเป็นผงละเอียด จะได้ผงปูนปลาสเตอร์ หรือปูนยิปซัมตามต้องการ  เมื่อน าไป
ผสมกับน้ าแล้วท้ิงไว้จะแข็งตัวได้เร็วมาก ปูนปลาสเตอร์เป็นวัสดุท่ีมีความส าคัญอีกชนิดหนึ่ง 
โดยเฉพาะได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างหลากหลายวิธีการ หรือใช้พอกอวัยวะ
ไม่ให้เคล่ือนไหวในการรักษากระดูกหัก เพราะปูนปลาสเตอร์มีคุณสมบัติท่ีสามารถก่อตัวได้เร็ว โดย
เพียงใช้น้ าสะอาดผสม ซึ่งเป็นการน ามาใช้งานท่ีสะดวก แห้งเร็ว ทันเวลา อีกท้ังมีราคาถูก หาซื้อได้
ง่าย 
 ปูนต าเป็นชื่อเรียกปูนชนิดหนึ่งท่ีผ่านกระบวนการต าหรือโขลกมาแล้ว การต าหรือโขลก หรือ
การบดย้ าด้วยแรงกระแทก เพื่อให้วัตถุท่ีผสมลงไป หรือส่วนประกอบปนกัน หรือเข้ากันเป็นอย่างดี 
โดยมีส่วนผสม 4 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ปูนขาว ถือได้ว่าเป็นวัสดุหลัก มีหน้าท่ีท าให้ก้อนปูน  
มีความแข็งแกร่งด้วยแรงยึดของแคลเซี่ยม 2) ทราย เป็นวัสดุท่ีมีหน้าท่ีท าให้แน่นแข็งและทรงตัว      
3) เส้นใย มีหน้าท่ีเพื่อเหนี่ยวรั้งประสานภายในก้อนปูน จะช่วยยึดโยงกลุ่มปูนไว้ 4) น้ าตาลโตนด และ
กาวหนังสัตว์ เป็นวัสดุท่ีมีบทบาทส าคัญในปูนต า เนื่องจากมีหน้าท่ีเป็นตัวยึดระหว่างอณูเล็กๆ ให้เข้า
เป็นเนื้อเดียวกัน จากส่วนผสมดังกล่าวส่งผลให้คุณสมบัติของปูนต าเป็นปูนที่มีความเหนียว เนื่องจาก
มีเส้นใยและกาวผสมอยู่ มีความแข็งเนื่องจากมีทรายผสมอยู่ด้วย และคุณสมบัติของปูนต ามีความ  
อ่อนตัวสามารถน ามาปั้นให้เป็นลวดลายต่างๆ และเมื่อน ามาปั้นทิ้งไว้ถูกอากาศไม่กี่ช่ัวโมงก็จะแข็งตัว 

7.6 ค าถามทบทวน 
1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของ ปูน 
2. อธิบายวิธีการเก็บรักษา ปูนซีเมนต์ ท่ีถูกต้องอย่างละเอียด 
3. การผสมปูนปาสเตอร์ มีกี่วิธี อะไรบ้าง 
4. ส่วนผสมของปูนต า ประกอบด้วยอะไรบ้าง ส่วนประกอบแต่ละอย่างมีหน้าท่ีอย่างไร  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
พลาสติก 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
8.1 ประวัติและความเป็นมาของพลาสติก       

 8.2เทอร์โมพลาสติก         
8.3 เทอร์โมเซตติง         
8.4 กรรมวิธีและการขึ้นรูปพลาสติก 

 8.5 กระบวนการรไีซเคิลพลาสติก 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ให้ความหมายของพลาสติกได้ถูกต้อง 
2. สามารถจ าแนกประเภทของพลาสติกได้ถูกต้อง 
3. อธิบายคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
4. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของพลาสติกเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ได้ 
5. สามารถน าพลาสติกมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 8 พลาสติก 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างพลาสติก ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วต้ังค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้เนื้อหา
เรื่องความรู้เกี่ยวกับพลาสติก โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องประเภทของพลาสติก ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วย
ค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากพลาสติก 
  2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
 
 
 
 



151 
 

สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างพลาสติกประเภทต่างๆ  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
พลาสติก 
 3. วิดิทัศน์ เรื่อง กระบวนการผลิตพลาสติก 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าพลาสติกมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

บทที ่8 
พลาสติก 

_______________________________________________________ 
 

 พลาสติก สารสังเคราะห์ท่ีมนุษย์คิดค้นขึ้นมา มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
ธาตุส าคัญ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน คลอรีน เป็นวัสดุท่ีมีสมบัติเด่นกว่าวัสดุอื่น   
ท่ีได้จากธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ขึ้นมา ท้ังนี้เพราะพลาสติกมีสมบัติหลายๆ อย่างรวมกันในตัวเอง 
และยังมีสมบัติท่ีสามารถใช้แทนวัสดุอื่นๆ ได้ดีเท่าเทียม หรือดีกว่าวัสดุเดิม พลาสติกมีรูปร่างแตกต่าง
กันไปเพื่อความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต เช่น ชนิดผงและชนิดเม็ดเหมาะส าหรับเครื่องจักร      
มีปริมาณการผลิตจ านวนมาก ชนิดเหลวเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรม      
ในครอบครัว 
 
8.1 ประวัติและความเป็นมาของพลาสติก  
 พลาสติก (Plastic)  เป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่ ง ท่ีมนุษย์ ใ ช้กันอยู่ ทุกวัน  มี คุณสมบั ติ เ ด่น            
หลายประการ เช่น มีความแข็งในตัว ท าให้ยืดหยุ่นได้ มีความเหนียว ทนทานต่อความร้อน ทนต่อ    
การสึกหลอ ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง เป็นฉนวน/ไฟฟ้า เป็นวัสดุไม่ติดไฟ มีผิวมันล่ืน ทึบ 
น้ าหนักเบา ปรับเป็นสีต่างๆ ได้ 
 พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ท่ีได้จากการท าปฏิกิริยาทางเคมีของสารอินทรีย์ และจาก
สารประกอบของถ่านหิน น้ า อากาศ น้ ามันปิโตรเลียม หินปูน เกลือ และอื่นๆ อีกมาก พลาสติก     
เป็นวัสดุท่ีถูกน าไปใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ วัสดุส านักงาน 
บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย อุปกรณ์โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ในสวน ของเด็กเล่น 
เป็นต้น 
 ก่อนปี พ.ศ. 2411 ในการสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมต่างๆ จะใช้วัสดุท่ีเป็น
ไม้ โลหะต่างๆ คอนกรีต แก้ว และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2411 จึงมีการค้นพบ
พลาสติกชนิดแรกขึ้นในโลก โดยช่างพิมพ์ช่ือ จอห์น เวสเล่ย์ ไฮแอตต์ (John Wesley Hyatt) เขาใส่
การบูรเข้าท าปฏิกิริยากับเซลลูโลสไนเตรต ได้พลาสติกชนิดแรกของโลกเรียกว่า เซลลูลอยด์ 
(Celluloid) เพื่อใช้แทนลูกบิลเลียดท่ีท าจากงาช้าง จากนั้นจึงมีการน าพลาสติกชนิดนี้ ไปใช้ท า
ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง เช่น ท ากระจกหน้าต่างรถยนต์ และท าฟิล์มภาพยนตร์   
 ในปี พ.ศ. 2452 วัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบโดย ดร. ลีโอ          
เบเกแลนด์ (Dr. Leo Baekeland) ได้แก่ ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (phenol formaldehyde) หรือ
เรียกช่ือทางการค้าว่า เบเกไลต์ (bakelite) พลาสติกชนิดนี้ทนทานความร้อนและแรงดันได้ดี จึงนิยม
ใช้ท าให้หูถ้วยกาแฟ หูกระทะ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 จากวิทยาศาสตร์ของวัสดุสังเคราะห์ และเทคนิคใหม่ๆ ท าให้มีการค้นพบพลาสติกชนิดใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ พลาสติกท่ีถูกผลิตเป็นวัตถุดิบ จะอยู่ในรูปของผงแป้ง ของเหลวเม็ดเล็กๆ และ      
กึ่งเหลวแบบแป้งเปียก (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2553) 
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 8.1.1 แหล่งก าเนิดของพลาสติกมาจาก 5 แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้ 
  8.1.1.1 ผลิตจากน้ ามัน และถ่านหิน (petroleum & coal) เช่น อีพ๊อกซี่ ไนลอน 
อะครีลิก โพลีเอสเตอร์ โพลีเอทิลีน ยูเรียฟอร์มาดีไฮด์ เป็นต้น 
  8.1.1.2 ผลิตผลจากน้ ามัน  และสินแร่  (petroleum & mineral) เช่น ซิ ลิโคน        
โพลีไวนีลแอลกอฮอล์ โพลีไวนีลคลอไรด์ โพลีไวนีลบิวไทรอล เป็นต้น 
  8.1.1.3 ผลิตผลจากการเกษตร (agriculture) เช่น เซลลูโลสไนเตรต เซลลูโลส      
อะซีเตต เชลแล็ก เอทิลเซลลูโลส บิวไทเรต เป็นต้น 
  8.1.1.4 ผลิตผลจากเกษตร และน้ ามัน (agriculture & petroleum) เช่น ฟูเรน 
เป็นต้น 
  8.1.1.5 ผลิตผลจากสินแร่ (mineral) เช่น แคลเซียม-อะลูมิเนียมซิลิเคต เป็นต้น 
 
 โพลีเมอร์ (polymers) เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีโมเลกุลยาว และมีน้ าหนักโมเลกุลสูงมาก 
ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้จะประกอบด้วยหน่วยท่ีซ้ าๆ กันเป็นจ านวนมาก เรียกว่า โมโนเมอร์ (monomer) 
มาต่อกันด้วยพันธะเคมี ซี่งสารโมโนเมอร์นี้จะเป็นสารเริ่มต้นของการสังเคระห์โพลีเมอร์ 
 โพลีเมอร์โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ โพลีเมอร์จากธรรมชาติ เช่น ฝ้าย หนังสัตว์     
ขนสัตว์ ยางธรรมชาติ ไม้ กับอีกชนิดหนึ่งคือโพลีเมอร์สังเคราะห์ ซี่งก็คือพลาสติก เพราะฉะนั้นเราจะ
พบว่า พลาสติกหลายๆ ชนิด มักจะเรียกช่ือเริ่มต้นด้วยค าว่า โพลี (poly) เช่น โพลีไวนีล โพลีเอสเตอร์ 
โพลียูรีเทน และโพลีไวนีลคลอไรด์ หรือท่ีเรารู้จักกันดีคือ PVC (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2546) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะมีความยืดหยุ่น เบา แข็ง และโปร่งใส    
ในบางช้ินงาน ข้อดีของพลาสติก คือ เป็นฉนวนความร้อน และความเย็น เป็นฉนวนไฟฟ้า ต้านทาน
การกัดกร่อน เลือกใช้สีต่างๆ ได้มาก น้ าหนักเบา กรรมวิธีการผลิตง่าย และสะดวก ข้อเสียคือ 
ซ่อมแซมยาก ขนาดจะเปล่ียนแปลงเมื่อมีอุณหภูมิ สูง มีกล่ินฉุนรุนแรงเมื่อเกิดการลุกไหม้             
ขนาดละเอียด ไม่สามารถท าให้เท่ียงตรงได้ 
 พลาสติกมีสมบัติทางโครงสร้างพิเศษท่ีเรียกว่า High Molecular Weight คือมีโมเลกุล       
ท่ีเช่ือมต่อกันยาวกว่าสารชนิดอื่นเป็นร้อยเท่า ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้พลาสติกมีสมบัติพิเศษหลายๆ 
อย่าง คือ มีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุ่น เป็นฉนวนไฟฟ้า ทนกรด ด่าง และสารเคมีอื่นๆ ลักษณะ
วัตถุดิบพลาสติกท่ีใช้ผลิตมี 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดผง เม็ด และของเหลว วัตถุดิบพลาสติกท่ีมีรูปร่าง
แตกต่างกันไป เพื่อความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต เช่นชนิดเหลว ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์               
ไฟเบอร์กลาส (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549) 
 
 พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ เทอร์ โมพลาสติก ( thermoplastic) และ
เทอร์โมเซตติง (thermosetting) นอกจากพลาสติกท้ังสองประเภทนี้แล้ว ยังมีพลาสติกอีกหลายชนิด 
ซึ่งแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีการยึดเกาะของอะตอม และวัสดุท่ีใช้ท าการผลิต 
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8.2 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) 
 เทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกท่ีมีสมบัติอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน และแข็งตัวเมื่อได้รับ
ความเย็น เนื่องจากโมเลกุลของพลาสติกชนิดนี้จะยึดเกาะกันไม่แข็งแรง สมบัติทางเคมีของ           
เทอร์โมพลาสติกท าให้สามารถผลิตได้โดยการฉีด หรืออัดขึ้นรูปได้ดี พลาสติกชนิดนี้ยังสามารถติดไฟ
ได้ง่าย และสามารถน าพลาสติกท่ีใช้แล้วมาหลอมเพื่อท าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก 
 เทอร์โมพลาสติกแบ่งออกได้หลายชนิด ได้แก่  
 8.2.1 โพลีเอทิลิน (polyetylene)  
 โพลีเอทิลีนได้มาจากก๊าซเอทิลีนบริสุทธิ์ ซึ่งก๊าซเอทิลีนได้มาจากก๊าซธรรมชาติ หรือผลิตผล
จากน้ ามันปิโตรเลียม โดยการน าก๊าซเอทิลีนผ่านกระบวนการเติมธาตุต่างๆ เข้าไปจนได้โพลีเอทิลีน 
 คุณลักษณะ โพลีเอทิลีนจะมีความยืดหยุ่น ต้านทานสารเคมี เหนียวและใส ปกติจะมีสีขาว
เหมือนน้ านม ล่ืน เมื่อมีความหนาแน่นสูงจะแข็ง แข็งแรง เนื้อแน่น บิดเบ้ียวเมื่อได้รับความร้อน และ
เมื่อมีความหนาแน่นต่ า จะมีความทนทานต่อแรงกระแทก และค่าความเค้นเพิ่มขึ้น 
 ประโยชน์ ใช้ท าฉนวนไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ท่อเคมี ของเด็กเล่น กล่องบรรจุ
อาหาร ช้ินส่วนแบตเตอรี่ ขวดบรรจุอาหาร และน้ ายาสารเคมี 
 

 
 
รูปท่ี 8.1 ตะกร้าพลาสติกส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ 
 
 8.2.2 โพลีโพรพิลีน (polypropylene) 
 โพลีโพรพิลีนได้มาจากก๊าซโพรพิลีนแล้วเติมธาตุต่างๆ เข้าไป ซึ่งจะมีสมบัติคล้ายกับ          
โพลีเอทิลีน และก๊าซโพรพิลีน ได้มาจากน้ ามันปิโตรเลียม 
 คุณลักษณะ ปกติโพลีโพรพิลีนจะล่ืน แข็งพอใช้ มีสีขาวเมฆ เป็นพลาสติกท่ีเบามาก มีความ
หนาแน่น 0.84 ถึง 0.905 และมีสมบัติอื่นๆ เช่นเดียวกับพลาสติกโพรลีเอทิลีน 
 ประโยชน์ ใช้ท าถ้วย อุปกรณ์ภายในบ้าน ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เส้ือปั๊มลม 
 



155 
 

 
 
รูปท่ี 8.2 โครงปริ้นเตอร์ท าจากโพลีโพรพิลีน 
  
 8.2.3 ไวนีล (vinyl)  
 พลาสติกกลุ่มนี้มี 4 ชนิด ได้แก ่
  8.2.3.1 โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือ PVC (Polyvinyl Chloride) พลาสติกชนิดนี้ได้จาก
การท าปฏิกิริยาของอะเซทิลีน (acetylene) และไฮโดรเจนคลอไรด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นมาก เนื้อแน่น 
และเสถียร 
  คุณลักษณะ โพลีไวนีลคลอไรด์ โดยท่ัวๆ ไป จะมีลักษณะของไวนีลคล้ายๆ กัน เช่น
แข็งแรงดี กันน้ า ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และสามารถใช้ได้หลายสี ต้านทานความช้ืนได้ดี 
เป็นฉนวนไฟฟ้า และทนต่อการครูด 
  ประโยชน์ ใช้ท าท่อประปา พวงมาลัยรถยนต์ ฉนวนสายไฟฟ้า กระป๋องบรรจุน้ ายา
เคมี กระเป๋า และเบาะนั่ง 
  8.2.3.2 โพลีไวนีลอะซีเตต (Polyvinyl Acetate) พลาสติกชนิดนี้ได้จากการท า
ปฏิกิริยาของกรดอะซีติกกับอะเซทิลีน 
  คุณลักษณะ โพลีไวนีลอะซีเตตมีอุณหภูมิหลอมละลายต่ ามาก และอ่อนมาก ไม่มีรส 
ไม่มีกล่ิน และไม่มีสี 
  ประโยชน์ ใช้ท ากาวติดไม้ กระดาษ ผ้า และขนสัตว์   
  8.2.3.3 โพลีไวนีลไอดีนคลอไรด์ (Polyvinylidene Chloride) ผลิตจากปฏิกิริยา
ทางเคมีของเอทิลีนคลอไรด์กับคาร์บอน 
  คุณลักษณะ เนื่องจากมีความโปร่งใสมาก จึงใช้ท าเป็นฟิล์มเคลือบช้ินงาน ไม่มีกล่ิน 
ไม่มีรส และไม่ล่ืน ผลิตภัณฑ์พลาสติกโพลีไวนีลไอดีนคลอไรด์สามารถผลิตให้อยู่ในรูปของแข็ง และ
ยืดหยุ่นได้ 
  ประโยชน์ ใช้ท าข้อต่อท่อประปา หุ้มเบาะเก้าอี้ พรม ม่าน เบาะรถยนต์ และ
เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง  
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รูปท่ี 8.3 แผ่นฟิล์มถนอมอาหาร ท าจากโพลีไวนีลไอดีนคลอไรด์ 
 
  8.2.3.4 โพลีไวนีลคลอไรด์พลาสติซอล (Polyvinyl Chloride Plastisol) 
  คุณลักษณะ ขณะร้อนจะพองตัว และไหลง่าย 
  ประโยชน์ ใช้ท าตุ๊กตาของเล่นเด็ก หุ้มด้ามคีม ยางหุ้มหัวเทียน และเคลือบ      
ตะกร้าเหล็ก  
 
 8.2.4 สไตรีน (Styrene)  
 พลาสติกกลุ่มนี้มี 3   ชนิด ได้แก่ 
  8.2.4.1 โพลีสไตรีน (Polystyrene) ได้จากปฏิกิริยาระหว่างเอทิลีน และเบนซิน    
ในสภาพปกติโพลีสไตรีนจะใสมาก และแข็ง 
  คุณลักษณะ โพลีสไตรีนสามารถหลอมได้ดีท่ีอุณหภูมิต่างๆ และความดันทุก       
ความดัน ข้อเสียคือเปราะ และไม่ทนทานต่อสารเคมี ใช้กัลป์งานกลางแจ้งไม่ได้ ข้อดีคือต้านทาน
ไฟฟ้าได้ดี ใส และผิวเรียบ 
  ประโยชน์ ใช้ท าโฟมบรรจุส่ิงของ ช้ินส่วนภายในรถยนต์ ช้ินส่วนตู้เย็น กระจก
แว่นตา กล่องใส่อาหาร และเฟอร์นิเจอร์ 
  8.2.4.2 สไตรีนอะคริโลไนไตรล์ (Styrene Acylonitrile) ผลิตจากอะครีโลไนไตรล์ 
และสไตรีน หรือเรียกว่าพลาสติก SAN 
  คุณลักษณะ สไตรีนอะคริโลไนไตร์แข็ง เป็นฉนวนความร้อน และความเย็นได้ดี 
  ประโยชน์ ใช้ท าเลนส์ เปลือกแบตเตอรี่ ช้ินส่วนโทรศัพท์ และช้ินส่วนเปียโน 
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รูปท่ี 8.4 แก้วน้ าท าจากสไตรีนอะคริโลไนไตรืล์ ซึ่งเก็บความร้อน และความเย็นได้ดี 
 
  8.2.4.3 อะคริโลไนโตรล์บิวทาไดน์สไตรีน (Acrylonitrile Buteadiene) ผลิตจาก
อะคริโลไนไตรล์บิวทาไตน์ และสไตรีน หรือเรียกว่าพลาสติก ABS 
  คุณลักษณะ พลาสติก ABS สามารถต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีไ ด้ดี           
จะเปล่ียนรูปเมื่อได้รับความร้อนสูง แข็งและเหนียว ให้สีต่างๆ ได้สวย 
  ประโยชน์ ใช้ท าช้ินส่วนภายในประตูตู้เย็น กระเป๋าเดินทาง ท่อประปา หมวกนิรภัย
งานก่อสร้าง ช้ินส่วนภายในรถยนต์ โทรศัพท์ เฟือง โครงตู้โทรศัพท์ 
 

 
รูปท่ี 8.5 กระเป๋าเดินทาง ผลิตจากอะคริโลไนโตรล์บิวทาไดน์สไตรีน 
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 8.2.5 โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)  
 โพลีคาร์บอเนตจัดอยู่ในตระกูลโพลีเอสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน และออกซิเจน 
 คุณลักษณะ โพลีคาร์บอเนตจัดว่าเป็นพลาสติกท่ีเหนียวท่ีสุดของพลาสติกท้ังหมด เมื่อผลิต
เป็นช้ินงาน ต้านทานไฟฟ้าได้ดี จึงนิยมใช้กับงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ มีความแข็งแรงทนต่อแรง
กระแทกได้ดี มีความโปร่งใส และช้ินงานมีความเท่ียงตรงสูง 
 ประโยชน์ ใช้ท ากรอบแว่นกีฬา ฝาครอบสวิตซ์ไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า กรอบหน้าต่างท่ีพักอาศัย 
ท าฟุตบอล หมวกกันน็อค เลนส์กันแสงแดด ถ้วยกาแฟ เครื่องมือ และเครื่องปรับอากาศ 
 
 8.2.6 เซลลูโลส (Cellulose) 
 พลาสติกกลุ่มนี้มี 5 ชนิด ได้แก่ 
  8.2.6.1 เซลลูโลสอะซีเตต (Cellulose Acetate) เป็นพลาสติกท่ีทนต่อแรงกระแทก 
และเหนียวมาก ได้จากเยื่อไม้ ต้านทานไฟฟ้าได้ดี มีผิวมันวาว และสามารถเติมสีต่างๆ ได้ 
  ประโยชน์ ใช้ท าแผ่นฟิล์มกันแสงจอโทรทัศน์ แผ่นฟิล์มเอกซ์เรย์ ฟิล์มถ่ายรูป      
เทปบันทึกเสียง ของเด็กเล่น และฝาครอบหลอดไฟ 
  8.2.6.2 เซลลูโลสไนเตรต (Cellulose Nitrate) เป็นพลาสติกชนิดแรกท่ีถูกค้นพบ
เมื่อปี พ.ศ. 2411   สามารถผลิตและขึ้นรูปขณะเย็น มีความเหนียวมาก ให้สีต่างๆ ได้ดี 
  ประโยชน์ ใช้ท าส้นรองเท้า อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ปัจจุบันใช้น้อยเนื่องจาก
เกิดการเผาไหม้ได้น้อย 
  8.2.6.3 เซลลูโลสโพรไพโอเนต (Cellulose Propionate) มีความแข็งแรง ป้องกัน
ความช้ืนได้ดี 
  ประโยชน์ ใช้ท าแปรงสีฟัน ปากกา พวงมาลัยรถยนต์ ด้ามไขควง อุปกรณ์ชุด
พยาบาล ท่อส่งน้ า ท่อเครื่องดูดฝุ่น และโทรทัศน์ 
 

 
 
 
รูปท่ี 8.6 ด้ามแปรงสีฟันท่ีท าจากเซลลูโลสโพรไพโอเนต 
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  8.2.6.4 เซลลูโลสอะซีเตตบิวไทเรต หรือ CAB (Cellulose Acetrate Butyrate) 
เป็นพลาสติกท่ีเหมาะสมกับงานท่ีมีความช้ืนตลอดเวลา มีความเท่ียงตรงสูง มีความทนทานต่อ       
แรงกระแทกท่ีอุณหภูมิต่ า และมีผิวล่ืนมันวาว 
  ประโยชน์ ใช้ท ากระจกนิรภัย ด้ามไขควง อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้าน และสะพาน พวงมาลัยรถยนต์ 
 
 

 
 
รูปท่ี 8.7 ด้ามไขควงท าจากเซลลูโลสอะซีเตตบิวไทเรต 
 
  8.2.6.5 เอทิวเซลลูโลส (Ethyl Cellulose) เป็นวัสดุเคลือบช้ินงาน เหมาะส าหรับ
วัสดุท่ีต้องการรับแรงกระแทกสูง ท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศา มีความแข็งและทนแรงดึงสูง ตามปกติมี   
สีเหลืองอ าพันอ่อนๆ 
  ประโยชน์ ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ หัวตุ๊กตา ท่อ หมวกกันน็อค เฟือง และหัวค้อนพลาสติก 
 
 8.2.7 อะคริลิก (Acrylic) 
 อะคริลิกผลิตจากเอทิลีน และโพรพิลีน ท่ีได้จากน้ ามันปิโตรเลียม 
 คุณลักษณะ มีความโปร่งใส และโปร่งแสง กันความช้ืนได้ดี กันความร้อนและป้องกัน     
ความร้อนได้ดี ให้สีต่างๆ ได้ดี มีจุดหลอมละลายต่ า ต้านทานไฟฟ้าได้ดี ขนาดเท่ียงตรง ผิวล่ืนแวววาว 
แข็งและทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ป้องกันสารเคมีได้บางชนิด เช่น ก๊าซ และน้ ายาท าความสะอาด 
 ประโยชน์ ใช้ท าอุปกรณ์สัญญาณไฟภายนอกอาคาร หน้าต่างเรือ เลนส์ ช้ินงานวิทยุและ
โทรทัศน์ ฝาครอบชุดไฟท้าย ไฟเล้ียว และพรม 
 
 8.2.8 ไนลอน (Nylon) 
 พลาสติกกลุ่มนี้มี 2 ชนิด ได้แก ่
  8.2.8.1 ไนลอน หรือเรียกอีกช่ือว่า โพลีอะไมด์ (Polyamide) ถูกค้นพบโดยบริษัท  
ดูปองต์ เมื่อปี พ.ศ. 2481 และรู้จักกันอย่างกว้างขวางเมื่อถูกใช้ท าไฟเบอร์ ละสินค้าประเภทถุงเท้า 
เครื่องแต่งกายช้ันใน เพราะมีความต้านทานต่อแรงกระแทกสูง ไนลอนเป็นพลาสติกท่ีถูกน ามาใช้งาน
มากท่ีสุดในพลาสติกท้ังหมด 
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  คุณลักษณะ ไนลอนมีความโปร่งใส ไม่มีสี มีผิวมันเงา สามารถผลิตเติมสีให้เป็น        
สีต่างๆ ได้ดี มี สัมประสิทธ์ความเสียดทานต่ า ต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีไ ด้ดี เช่น 
ไฮโดรคาร์บอน และน้ ามัน ดูดกลืนความช้ืนได้ดี ต้านทานไฟฟ้าพอใช้ได้ 
  ประโยชน์ ใช้ท าฝาครอบไฟภายในรถยนต์ แบริ่ง เฟือง หมวกกันน็อค อุปกรณ์   
เครื่องเขียน เพลาเรือ และส่ิงทอ 

 
 
รูปท่ี 8.8 ไนลอนใช้ท ากระจกหมวกกันน็อค ซึ่งมนี้ าหนักเบา 
 
  8.2.8.2 โพลีฟีไนลีนออกไซด์ หรือ PPO (Polyphenylene Oxide) ผลิตจากฟีนอล 
และออกซิเจน มีสีน้ าตาล ทึบแสงปานกลาง และผิวมันวาว 
  คุณลักษณะ ต้านทานไฟฟ้าได้ดี บิดเบี้ยวเปล่ียนรูปทรงท่ีอุณหภูมิประมาณ 190.5   
องศาเซลเซียส มีขนาดเท่ียงตรง แข็ฌงแกร่งและแข็งแรง อุณหภูมิขณะหลอมเหลวประมาณ 288 ถึง 
316 องศาเซลเซียส 
  ประโยชน์ ใช้ท าเปลือกเบตเตอรี่ โครงมอเตอร์ไซด์ สวิตซ์ แผงวงจรไฟฟ้า และ    
ถ้วยชามท่ีทนความร้อน 
 
 8.2.9 อะซีตาล (Acetall) 
 อะซีตาลเป็นพลาสติกท่ีได้จากการรวมตัวเปล่ียนสารหนึ่งเป็นอีกสารหนึ่ง ซึ่งมีความใส   
เหมือนผลึก 
 คุณลักษณะ เป็นพลาสติกท่ีมีความแข็งแรงสูงมากท่ีสุดของพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก 
เหนียวมาก ขนาดเท่ียงตรง และแข็งแกร่ง ทนทานต่อกรดเข้มข้น และการออกซิไดซ์ ต้านทานไฟฟ้า
ได้ดีแม้จะมีอุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียส 
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 ประโยชน์ ใช้ท าเฟือง บูช กระป๋องบรรจุก๊าซแอโรซอล ช้ินส่วนคาร์บูเรเตอร์ และช้ินส่วน
ปั๊มน้ ามันเช้ือเพลิง 
 8.2.10 โพลีซัลฟอน (Polysulfone) 
 โพลีซัลฟอนผลิตท่ีอุณหภูมิสูง โดยเปล่ียนโครงสร้างภายในทางเคมีระหว่างออกซิเจน
กับซัลเฟอร์และอะตอมของคาร์บอน มีคุณสมบัติแข็งแกร่งท่ีอุณหภูมิสูง ทนทานต่อความร้อนโดย    
ไม่เปล่ียนแปลงรูปทรง และทนทานต่อการออกซิเดชัน   
 คุณลักษณะ ปกติมีสีเหลืองอ าพันใส สามารถเติมสีต่างๆ ได้ดี อุณหภูมิท่ีจะท าให้เปล่ียนแปลง
รูปทรงต้องสูงกว่า 163 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่า -101 องศาเซลเซียส      
เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีแม้จะมีอุณหภูมิสูง ทนทานต่อสารเคมี กรด เกลือ และน้ ามัน 
 ประโยชน์ ใช้ท าฝาครอบจานจ่าย เพราะทนทานต่อความร้อนและเป็นฉนวนได้ดี ท าสวิตซ์
เบรกเกอร์ ชุดบรรจุอาหารทรความร้อนท่ีสามารถเข้าเตาไมโครเวฟได้ และอุปกรณ์การแพทย์ท่ีต้องใช้
ความร้อนฆ่าเช้ือโรค 
 
 8.2.11 โพลียูริเทน (Polyurethane) 
 โพลียูริเทนผลิตโดยการใช้สารไอโซไซยาเนต ( isocyanate) และไฮดรอกซิล (hydroxyl)      
โพลียูริเทนจะคล้ายกับไวนีล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ท าโฟม 
 คุณลักษณะ โพลียูริเทนเม็ดเล็กๆ จะมีสีอ าพันใส และเรียกว่า อีลาสโตเมอร์ (elastomer)   
มีความเหนียวมาก ทนทานต่อการครูด ทนต่อการฉีกขาดจากการส่ันสะเทือน ทนทานต่อสารเคมี เช่น 
น้ ามัน สารละลาย และกรด จะมีความยืดหยุ่นลดลงท่ีอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ต้านทานไฟฟ้าได้ดี 
 ประโยชน์ ใช้แทนยางแข็ง ท าปะเก็น ยางกันชนรถยนต์ โฟมโพลียูริเทนสามารถผลิตเป็น
ช้ินงานโดยการฉีด และเป็นของเหลวโดยการเทเข้าไปในแบบ ใช้ท าฉนวนตู้เย็น กล่อง เบาะ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เส้ือแจ๊กเก็ตชูชีพ  
 
 8.2.12 เตตราฟลูออโรเอทิลีน (Tetrafluoroethylene) 
 เตตราฟลูออโรเอทิลีนผลิตจากสารฟลูออโรคาร์บอนท่ีมีความสัมพันธ์กับโพลีเอทิลีน ได้จาก
น้ ามันและไฮโดรคาร์บอน  
 คุณลักษณะ มีความต้านทานต่อส่วนผสมของสารเคมีได้ดี แม้อุณหภูมิสูง มีสัมประสิทธ์   
ความเสียดทานต่ า ปกติมีสีขาวเมฆ มีความเหนียว 
 ประโยชน์ ใช้ท าฉนวนไฟฟ้า ปะเก็นท่ีทนต่อสารเคมี แบริ่งท่อพลาสติก ชุดเครื่องครัว และ  
ชุดเก็บเคมีภัณฑ์ในห้องทดลอง  
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รูปท่ี 8.9 ใช้เคลือบกระทะท าให้อาหารไม่ติดกระทะ 
 
 8.2.13 ไอโอโนเมอร์ (Ionomer) 
 ไอโอโนเมอร์ผลิตจากก๊าซเอทิลีน ท้ังจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 
 คุณลักษณะ มีความเหนียวมาก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีสูง ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน   
เติมสีต่างๆ ได้ดี ติดกันได้ด้วยความร้อน ฉีกขาดง่าย เกิดรอยครูดยาก 
 ประโยชน์ ใช้ท าอุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น กล่องบรรจุอาหาร ช้ินส่วนเครื่องยนต์            ด้าม
เครื่องมือ เคลือบผ้าและกระดาษ 
 

 
 
รูปท่ี 8.10 ลูกกอล์ฟท าจากไอโอโนเมอร ์
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 8.2.14 โพลีอิมไมด์ (Polyimide) 
 โพลีอิมไมด์มีความคล้ายกับพลาสติกโพลีเอสเตอร์ โดยสามารถอยู่ในรูปของเทอร์โมพลาสติก 
และเทอร์โมเซตติง โพลีอิมไมด์ท่ีเป็นเทอร์โมเซตติงเป็นพลาสติกท่ีทนต่อความร้อนสูง สามารถทน
อุณหภูมิได้ถึง 260 ถึง 482 องศาเซลเซียส 
 คุณลักษณะ ทนความร้อนได้ดี ต้านทานไฟฟ้า ทนต่อแรงกระแทก ต้านทานสารเคมี 
 ประโยชน์ แบริ่งปั๊มน้ ามัน ใช้ในยานอวกาศ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์มของ        
โพลีอิมไมด์ใช้เคลือบลวดพันมอเตอร์ และเคลือบลวดสายเคเบิลของจรวด 
 
 8.2.15 โพลีอัลโลเมอร์ (Polyallomer) 
 โพลีอัลโลเมอร์จัดอยู่ในตระกูลของโพลีโอเรฟิน ผลิตจากเอทิลีน และโพรพิลีน 
 คุณลักษณะ มีน้ าหนักเบา และเป็นบานพับได้ เติมสีได้ดี ต้านทานไฟฟ้าได้ดี ต้านทานสารเคมี
ได้ดี ทนทานต่อการครูด 
 ประโยชน์ ใช้ท าช้ินงานท่ีมีลักษณะเปิด-ปิด เป็นบานพับในอุปกรณ์ส านักงาน แฟ้มบันทึก 
และฝาปิดกล่อง 
 
8.3 เทอร์โมเซตติง 
 พลาสติกเทอร์โมเซตติงแตกต่างจากเทอร์โมพลาสติกในทุกๆ ทาง พลาสติกเทอร์โมเซตติง    
มีโครงสร้างทางเคมีท่ีท าให้แข็งแกร่ง แข็งแรง และหลอมใหม่ไม่ได้ นั่นคือ เมื่อพลาสติดเทอร์โมเซตติง
ถูกผลิตเป็นช้ินงานแล้ว เราจะไม่สามารถน ามาให้ความร้อน และเปล่ียนรูปทรงได้อีก หรือน ามาหลอม
ใหม่ไม่ได้ แต่ก็มีข้อดีเช่นกัน ซึ่งพลาสติกเทอร์โมเซตติงมี 7 ชนิด ดังนี้ 
 8.3.1 ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (Phenol Formaldehyde) 
 ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ หรือบางทีเรียกว่า ฟีโนลิก (phenolic) ผลิตจากฟีนอล (กรดคาร์      
บอนิก) กับฟอร์มาดีไฮด์ ซึ่งท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ผลลัพธ์จะได้พลาสติกฟีนอลฟอร์มาดีไฮด์ ท่ีเป็น
ของเหลว เพื่อการเทหล่อ ท ากาว และเป็นสารเคลือบ 
 คุณลักษณะ มีความแข็ง และแกร่ง ทนความร้อนถึง 260 องศาเซลเซียส มีขนาดเท่ียงตรง 
 ประโยชน์ ใช้ท าฝาครอบจานจ่าย คอยล์จุดระเบิด โทรศัพท์ และเส้ือเครื่องมือ  
 

 
รูปท่ี 8.11 ใช้ท าอุปกรณ์โทรศัพท์เพื่อให้มีความแข็งแรง 
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 8.3.2 โพลีเอสเตอร์ (Polyester) 
 โพลีเอสเตอร์ หรือท่ีเรารู้จักกันดีในช่ือ ไฟเบอร์กลาส (fiberglass) ได้จากการผสมระหว่าง
แอลกอฮอล์ และกรดหลายชนิด โพลีเอสเตอร์ในรูปของเหลวจะใส และไม่มีสี 
 คุณลักษณะ โพลีเอสเตอร์จะต้านทานความช้ืนได้ดี ทนการกัดกร่อนของสารละลายกรด     
ทุกชนิด เกลือทุกชนิด แข็งแรงและเหนียว โดยขึ้นอยู่กับวัสดุท่ีเสริมเพิ่มความแข็งแรงซึ่งจะท าให้
แข็งแกร่ง และยืดหยุ่นได้ เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีแม้อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สามารถเติมสีได้ 
 ประโยชน์ ไฟเบอร์กลาสชนิดโพลีเอสเตอร์มีใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมพลาสติก 
โดยใช้ท ากระเป๋า ล าเรือ ช้ินส่วนรถยนต์ อากาศยาน หัวค้อนพลาสติก กล่องฟิวส์ ฝาครอบจานจ่าย 
และเฟืองบางช้ินงานของรถยนต์ 
 

 
 
รูปท่ี 8.12 เรือยอชต์ท าจากโพลีเอสเตอร์ผสมใยแก้ว 
 
 8.3.3 อะมิโน (Amino) 
 เมลามีนพลาสติก และยูรีรัยพลาสติกมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะมิโน ปกติจะใส แต่สามารถ
เติมสีได้ พลาสติกท้ังสองชนิดนี้จะผสมเยื่อไม้และใยแก้ว เพื่อลดความเปราะของช้ินงาน 
 คุณลักษณะ พลาสติกอะมิโนจะแข็ง เป็นรอยขีดข่วนได้ยาก ทนต่อน้ ายาท าความสะอาด และ
น้ ามัน ให้ขนาดท่ีเท่ียงตรง ต้านทานไฟฟ้า จะไม่เผาไหม้หรือหลอมละลายท่ีอุณหภูมิ -51 ถึง 188 
องศาเซลเซียส 
 ประโยชน์ พลาสติกยูเรียใช้ท าฝาปิดสวิตซ์ไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้า กล่อง ปุ่มวิทยุ พลาสติก     
เมลามีนใช้ท าถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ อุปกรณ์ส านักงาน พลาสติกท้ังสองจะใช้เป็นสารเพิ่มคุณภาพ       
ในอุตสาหกรรมไม้ ไม้อัด และไม้กระดาน โดยใช้ยูเรียเป็นกาว ขณะท่ีเมลามีนจะใช้เป็นสารเคลือบ
เครื่องครัว และพื้นโต๊ะ 
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รูปท่ี 8.13 ถ้วยและจานท าจากเมลามีนพลาสติกท่ีทนความร้อนสูง 
 
 8.3.4 อัลไคด์ (Alkyd) 
  อัลไคด์เป็นพลาสติกท่ีได้จากแอลกอฮอล์ และกรด พลาสติกอัลไคด์ใช้เป็นตัวป้องกัน และ
ห้อมล้อมสนามแม่เหล็ก 
 คุณลักษณะ ให้ขนาดท่ีเท่ียงตรง แม้จะมีอุณหภูมิสูงถึง 204 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วย ทนทานต่อกรด และการกระแทก ป้องกันความช้ืนได้ดี และเติมสารต่างๆ 
ได้ดี 
 ประโยชน์ อัลไคด์ในรูปของเหลวใช้เป็นสารเคลือบช้ินงาน ไม่มีกล่ิน ใช้ท าแผงวงจรไฟฟ้ า 
ส่วนประกอบทางวิทยุ และโทรทัศน์ ช้ินส่วนของระบบจุดระเบิดรถยนต์ และช้ินส่วนต่างๆ ของ
ฉนวนไฟฟ้า 
 

 
 
รูปท่ี 8.14 แผงวงจรไฟฟ้าจะใช้อัลไคด์เป็นสารเคลือบช้ินงาน 
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 8.3.5 อัลลิล (Allyl) 
 อัลลิล มี 2 ชนิดคือ ไดอัลลิลธาเลต (Diallyl Phthalate) เป็นชนิดท่ีมีใช้กันอย่างกว้างขวาง 
โดยเป็นพลาสติกท่ีได้จากฟีโนลิกและอะมิโน และไดอัลลิลไอโซธาเลต (Diallyl Isophthalate) ซึ่งใช้
ท าส่วนประกอบของจรวด และขีปนาวุธท่ีต้องการความคงทนต่อการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อม
อย่างรวดเร็ว 
 คุณลักษณะ เป็นพลาสติกท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน มีขนาดท่ีเท่ียงตรง 
พลาสติกไดอัลลิลธาเลตถูกออกแบบให้คงทนต่ออุณหภูมิท่ี 177 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่อง          
มีความช้ืนน้อย ทนทานต่อสารละลาย กรด และเกลืออย่างดียิ่ง 
 ประโยชน์ ใช้ท าฉนวนวาร์นิช ซีลกันรั่ว โทรศัพท์ ฝาครอบล้อ นาฬิกาคริสตัล ถ้วยชาม 
ช้ินส่วนยานอวกาศ และช้ินส่วนอากาศยาน 
 
 8.3.6 ซิลิโคน (Silocone) 
 ซิลิโคนเป็นวัสดุสังเคราะห์ และเป็นพลาสติกท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลายท่ีรู้จักกันดี 
 คุณลักษณะ ซิ ลิโคนท่ีมี ลักษณะกึ่ ง เหลวหรือแป้งปียก ใช้เคลือบและกันรั่ ว ช้ินงาน             
บางลักษณะจะแข็ง ยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถยืดได้ถึง 8 เท่า ต้านทานการออกซิเดช่ัน น ามัน       
น้ า และไอน้ าได้ดี กาวซิลิโคนจะเหนียวและยืดหยุ่นต่ออุณหภูมิถึง 260 องศาเซลเซียส ไม่มีสี            
ไม่มีกล่ิน ไม่มีพิษ 
 ประโยชน์ ส่วนผสมของซิลิโคนใช้เติมในไฟเบอร์กลาสแล้วเทลงในอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ทรานซิสเตอร์ เพื่อเป็นฉนวนและป้องกันความช้ืน ใช้ท าล้ินหัวใจเทียม ท ากาวเพื่อเป็นปะเก็นกันรั่ว 
และใช้เป็นฉนวนในหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

 
 
รูปท่ี 8.15 ซิลิโคนใช้ยิงอัดเป็นกาว เพื่อกันรั่วและความช้ืน 
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 8.3.7 อีพอกซี (Epoxy) 
 อีพอกซีจะอยู่ในรูปของของเหลว จะแข็งตัวโดยการผสมสารท าให้แข็ง (hardener) อีพอกซี
เหลวมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง 
 คุณลักษณะ ทนทานต่อปฏิกิริยาทางเคมีได้ดี ต้านทานไฟฟ้า และมีความเหนียว ผลิตภัณฑ์    
อีพอกซีส่วนมากสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องท่ีอุณหภูมิ 149 องศาเซลเซียส มีสมบัติทางกลดีมาก      
บางชนิดก็มีความแข็งมาก ซึ่งก็มีความเปราะ 
 ประโยชน์ ส่วนมากใช้งานในการเป็นวัสดุเคลือบ เพื่อต้านทานการกัดกร่อน และการเสียดสี
ขัดถูภายในถัง พื้นและผนัง การใช้งานอื่นๆ ได้แก่ การท าแผงวงจรไฟฟ้า โครงเรือ 
 
8.4 กรรมวิธีและการข้ึนรูปพลาสติก 
 กรรมวิธีในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก สามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับชนิด
ของวัตถุดิบพลาสติกว่าเป็นชนิดผง เม็ด หรือเป็นของเหลวแล้ว ยังจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับรูปลักษณะ 
ขนาด และคุณสมบัติของช้ินงานท่ีต้องการประกอบด้วย วิธีการขึ้นรูปท่ีนิยมใช้ได้แก่ 
 8.4.1 โดยการใช้โมลด์ (Molding) เหมาะส าหรับการขึ้นรูปพลาสติกผง หรือเม็ด โดยการใช้
ความร้อนและแรงอัดในแม่แบบปิด มีหลายแบบ เช่น แบบฉีด แบบวัด แบบเป่า แบบรีดอัด หรือแบบ
ใช้ลูกกล้ิง 
 8.4.2 โดยการหล่อขึ้นรูป (Casting) มีท้ังใช้แบบหล่อเย็น และแบบหล่อร้อน 
 8.4.3 โดยการหล่อโฟม (Foaming) มี 2 ลักษณะ คือ แบบใช้กับพลาสติกเม็ด และแบบใช้กับ 
พลาสติกเหลว 
 8.4.4 โดยการหล่อวัสดุเสริมก าลัง (Reinforcing) จะเป็นวิธีการสร้างช้ินงานท่ีต้องการ
คุณสมบัติเป็นพิเศษโดยการใช้วัสดุเสริม เช่น ลวด ตะแกรงเหล็ก ฟิล์ม หรือเส้นใย เป็นการกระท า   
ลงในแบบ อาจใช้มือทา หรือใช้เครื่องพ่น แบบอัดเหลว หรือใช้ถุงอักอากาศก็ได้ 
 8.4.5 โดยการใช้ความร้อนอัดขึ้นรูป (Thermoforming) ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกแผ่น      
โดยใช้แรงทางกลอัดด้วยแม่แบบ ใช้แบบอัดลมหรือแบบหล่อสุญญากาศ 
 
 ส าหรับการขึ้นรูปพลาสติกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม พลาสติกจะต้องผ่านขั้นตอนท่ีเหมือนกัน 
3 ขั้นตอน คือ 
 1). การท าให้พลาสติกอ่อนตัวลงหรือท าให้หลอมเหลวด้วยความร้อน 
 2). การท าให้พลาสติกรีดตัวหรือไหลไป เพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปช้ินงานด้วยวิธีการต่างๆ 
 3). การท าให้พลาสติกเย็นตัว (ไพฑูรณ์ ประสมศรี, 2543) 
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8.5 กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก 
 กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเริ่มต้นด้วยการแยกพลาสติกชนิดต่างๆ ออกจากกัน เนื่องจาก
พลาสติกต่างชนิดกันมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น จุดหลอมเหลว  ความหนาแน่นความแข็ง ความนิ่ม 
ความใส เมื่อพลาสติกแต่ละชนิดถูกแยกออกจากกันแล้ว จะถูกบีบให้แบนแล้วมัดรวมกันเป็นก้อน 
เพื่อแยกส่งไปยังโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลท่ีโรงงานพลาสติกแต่ละชนิดจะถูกน ามาบดให้เป็น
ช้ินเล็ก และล้างท าความสะอาดในบ่อน้ าขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ฝุ่น และส่ิงสกปรกจะถูกก าจัดออกไป
หลังจากนั้นช้ินพลาสติกจะถูกท าให้แห้งโดยการตากแดดหรือใช้อากาศร้อน ป้ายกระดาษหรือฟิล์ม    
ท่ีติดมากับช้ินพลาสติกจะถูกเป่าแยกออกมา จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการหลอมช้ินพลาสติกผ่านเครื่อง
อัดรีด (Extruder) ออกมาเป็นเส้น ก่อนตัดให้เป็นเม็ดเล็กๆ บรรจุลงกล่องเพื่อส่งไปยังโรงงานขึ้นรูป
พลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หากการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลท้ังหมด 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีได้จะมีสมบัติทางกายภาพลดลง บางครั้งโรงงานจะน าเม็ดพลาสติกใหม่มาผสม
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติดีขึ้น ตัวอย่างพลาสติกรีไซเคิลเรียงตามตัวเลขระบุท่ีใต้ขวด หรือภาชนะ 
1) โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate, PET, PETE) 2) โพลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นสูง (High Density polyethylene, HDPE) 3) โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride, 
PVC) 4) โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ า  (Low Density polyethylene, LDPE) 5) โพลิโพร        
พิลีน (Polypropylene, PP) 6) โพลิสไตรีน (Polystyrene, PS)  

 พลาสติกชนิดอื่นท่ีไม่ใช่พลาสติกท้ัง 6 กลุ่มข้างต้น หรือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากพลาสติก
หลายชนิด ในขั้นตอนของการบดพลาสติกเพื่อให้มีขนาดเล็กลงไม่ไปอุดตันในกระบวนการรีไซเคิลนั้น 
จะท าให้พลาสติกรีไซเคิลมีสมบัติความแข็งแรงทางกายภาพลดลง เนื่องจากแรงเฉือนเชิงกล
(Mechanical Shear) ใน เครื่องบดไปท าลายโซ่ของโพลิเมอร์ให้แตกออก ท าให้ความยาวของโมเลกุล
และน้ าหนักโมเลกุลลดลง ซึ่งส่งผลให้สมบัติเชิงกลของพลาสติกลดลง นอกจากนั้นเรื่องของความ
บริสุทธิ์ก็มีความส าคัญ ต่อสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดในการเลือกเพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ หากใช้กระบวนการแยกพลาสติกท่ีไม่ดีพออาจท าให้ไม่ได้พลาสติก รีไซเคิลท่ีบริสุทธิ์            
(ธนาวดี ล้ีจากภัย, ม.ป.ป.) 
  
8.6 สรุปท้ายบท 
 พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ท่ีได้จากการท าปฏิกิริยาทางเคมีของสารอินทรีย์ และจาก
สารประกอบของถ่านหิน น้ า อากาศ น้ ามันปิโตรเลียม หินปูน เกลือ และอื่นๆ อีกมาก พลาสติก     
เป็นวัสดุท่ีถูกน าไปใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ วัสดุส านักงาน 
บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย อุปกรณ์โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ในสวน ของเด็กเล่น 
เป็นต้น 
 พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ เทอร์ โมพลาสติก ( thermoplastic) และ
เทอร์โมเซตติง (thermosetting) นอกจากพลาสติกท้ังสองประเภทนี้แล้ว ยังมีพลาสติกอีกหลายชนิด 
ซึ่งแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีการยึดเกาะของอะตอม และวัสดุท่ีใช้ท าการผลิต 
 เทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกท่ีมีสมบัติอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน และแข็งตัวเมื่อได้รับ
ความเย็น เนื่องจากโมเลกุลของพลาสติกชนิดนี้จะยึดเกาะกันไม่แข็งแรง สมบัติทางเคมีของ         
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เทอร์โมพลาสติกท าให้สามารถผลิตได้โดยการฉีด หรืออัดขึ้นรูปได้ดี พลาสติกชนิดนี้ยังสามารถติดไฟ
ได้ง่าย และสามารถน าพลาสติกท่ีใช้แล้วมาหลอมเพื่อท าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก  ส่วนพลาสติก
เทอร์โมเซตติงมีโครงสร้างทางเคมีท่ีท าให้แข็งแกร่ง แข็งแรง และหลอมใหม่ไม่ได้ นั่นคือ เมื่อพลาสติก
เทอร์โมเซตติงถูกผลิตเป็นช้ินงานแล้ว เราจะไม่สามารถน ามาให้ความร้อน และเปล่ียนรูปทรงได้อีก 
หรือน ามาหลอมใหม่ไม่ได้ 
  
8.7 ค าถามทบทวน 

1. พลาสติก เป็นวัสดุท่ีขึ้นจากส่ิงใด และสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท 
2. เทอร์โมพลาสติก มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 
3. อธิบายกระบวนการขึ้นรูปของพลาสติกประเภท เทอร์โมเซตต้ิง 
4. ขั้นตอนส าคัญในการขึ้นรูปพลาสติกมีอะไรบ้าง 
5. อธิบายกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
หลักการออกแบบโดยค านึงถึงวัสดุ 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
9.1 แนวทางในการออกแบบโดยอิงวัสดุและเทคนิค      

 9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ รูปทรง และแรงกระท า     
9.3 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ  
9.4 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ       
9.5 การออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายหลักการการออกแบบโดยค านึงถึงวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
2. ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการน าวัสดุไปใช้ในงานออกแบบ 
3. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้ 
5. สามารถน าวัสดุมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 9 หลักการออกแบบโดยค านึงถึง
วัสดุ 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างงานออกแบบ ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วต้ังค าถามเพื่อบรรยายเข้าสู้
เนื้อหาเรื่องหลักการออกแบบโดยค านึงถึงวัสดุ โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องวัสดุกับส่ิงแวดล้อม ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วย
ค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโดยค านึงถึงวัสดุ 
  2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างงานออกแบบท่ีค านึงถึงวัสดุ  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
หลักการออกแบบโดยค านึงถึงวัสดุ 
 3. วิดทัีศน์ ตัวอย่างการออกแบบโดยค านึงถึงวัสดุ 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าวัสดุมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
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บทที ่9 
หลักการออกแบบโดยค านึงถึงวัสดุ 

_______________________________________________________ 
  
 ด้วยในปัจจุบัน วัสดุถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในงานออกแบบ นักออกแบบ
มักน าการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุมาเป็นประเด็นในการออกแบบ (Form Follow Material)     
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบสมัยใหม่ การผสมผสานระหว่างวัสดุกับการออกแบบได้แสดงให้เห็น
ถึงความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลงานใหม่ๆ ท่ีดูแปลกตาและเหนือความคาดหมาย                
ในขณะเดียวกัน กระแสการอนุรักษ์และใส่ใจส่ิงแวดล้อมก็เป็นแรงบันดาลใจส าคัญอีกประการหนึ่ง    
ในการเลือกใช้วัสดุของนักออกแบบ จึงมีการคิดค้นสร้างสรรค์หรือพัฒนาวัสดุใหม่ๆขึ้น จากทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ 

 

9.1 แนวทางในการออกแบบโดยอิงวัสดุและเทคนิค 
 ด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทนท่ีการผลิตด้วยแรงงานมนุษย์แบบเดิม ส่งผลให้สินค้า     
ท่ีออกสู่ตลาดมีคุณภาพ รูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้ผลิตจึงเกิดการต่ืนตัวในการสร้างกลยุทธ์     
การผลิตให้เกิดความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อสร้างความแตกต่างความน่าสนใจให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับคุณลักษณะ
เด่นจากพื้นฐานท่ีมีอยู่อันเกิดจากส่ิงแวดล้อม ทักษะ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นภูมิรู้ภูมิปัญญา   
อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ อีกท้ังเป็นการสร้างมูลค่า       
จากคุณค่าทางวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล, 2553) 
 ในปัจจุบัน วงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบนิยมน าวลี Form follows function     
มาเขียนในเชิงเปรียบเปรย เพื่อส่ือถึงประเด็นการออกแบบอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบรูปทรง 
(form) เช่น Form follows fashion เปรียบเปรยถึงการท่ีนักออกแบบน าประเด็นด้านพฤติกรรม   
ของผู้บริโภคชอบซื้อสินค้าหรือบริการตามรูปแบบท่ีก าลังนิยมมาเป็นเงื่อนไขส าคัญในการคิด รูปทรง 
Form follows delight เปรียบเปรยถึงการท่ีนักออกแบบน าประเด็นด้านความพอใจ ผู้บริโภค         
ท่ีตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพราะความงามหรือคุณค่าทางนามธรรมอื่นๆ ท่ีไม่ใ ช่ด้านประโยชน์   
ใช้สอย แต่ในบรรดาวลีเปรียบเปรยเหล่านี้  Form follows material ซึ่งหมายความถึงการท่ี          
นักออกแบบน าการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุมาเป็นประเด็นในการออกแบบรูปทรงนั้น ค่อนข้าง
ได้รับความนิยมในการน าไปใช้ในการท างานออกแบบมากในปัจจุบัน ท้ังนี้เพราะกระแสของนวัตกรรม
การออกแบบวัสดุใหม่ (mew materials) ก าลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักออกแบบ   
ทุกสาขา 

อันท่ีจริงผลงานออกแบบท่ีเป็นไปตามแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ Form follows 
material นั้นมีมาต้ังแต่อดีต แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการค้นพบเทคนิคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคนิคการขึ้นรูปใหม่ๆ ให้กับวัสดุด้ังเดิม เช่น Thonet chair ผลงานออกแบบของ Michael Thonet 
ท่ีเกิดจากผลการค้นพบเทคนิคการดัดไม้จริงด้วยไอน้ าในช่วงประมาณปี คศ.1830 โดยการน าท่อนไม้
บีชเข้าเครื่องอัดความดันไอน้ าท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา จนไม้มีความยืดหยุ่นสูงจากนั้นน าไม้
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ออกมาจัดวางในแม่พิมพ์เหล็ก แล้วปล่อยให้ไม้ค่อยๆแห้งตัวลงท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเป็นเวลานาน 20 
ช่ัวโมง จากนั้นน าท่อนไม้ท่ีถูกตัดได้รูปทรงตามต้องการแล้วมาประกอบกันเป็นเก้าอี้ เก้าอี้ของ 
Thonet มีรูปทรงเพรียว ดูทันสมัยและมีน้ าหนักเบาต่างจากเก้าอี้ไม้อื่นๆ ท่ีถูกผลิตในสมัยนั้น       
โดยส้ินเชิง ถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบเครื่องเรือนดูเรียบง่าย แต่มีความใหม่ไม่ซ้ าใครจนได้รับการ
ยกย่องเป็นผู้น าการผลิตเครื่องเรือนสมัยใหม่ด้วยเทคนิคการผลิตกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งงานฝีมือ 

 

รูปท่ี 9.1 Vienna Caf chair no.14 ออกแบบโดย Michael Thonet 
ท่ีมา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)  
 
 การค้นพบเทคนิคไม้อัดดัด (molded plywood) โดยบริษัทผู้ผลิตไม้อัดสัญชาติอเมริกัน
ระหว่างการผลิตสินค้าให้กับกองทัพเรืออเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท าให้เกิดเครื่องเรือนท่ีมี
รูปทรงใหม่เช่น Ant chair ออกแบบโดย Arne Jacobson นักออกแบบชาวสแกนดิเนเวียนในปี ค.ศ. 
1950 เครื่องเรือนช้ินแรกท่ีผลิตโดยใช้วัสดุนี้ คือ Shell chair ออกแบบโดย Charles Eames ซึ่งถือ
เป็นต้นแบบของเครื่องเรือนช่วง Mid century modern จะได้เห็นได้ว่า วัสดุและเทคนิคการผลิตใหม่
ท้ังสองประเภทนี้ ท าให้สามารถขึ้นรูปท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันท่ีรองรับสรีระของ  
ผู้นั่งได้พอดีโดยไม่มีรอยต่อของวัสดุ และได้เก้าอี้ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะตัว คือ เบา ทนทานและ      
เก็บซ้อนกันได้ ซึ่งต่างจากเก้าอี้ท่ีถูกผลิตในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น 
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รูปท่ี 9.2 Ant chair ออกแบบโดย Arne Jacobson 
ท่ีมา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)  
 

 

รูปท่ี 9.3 Shell chair ออกแบบโดย Charles Eames 
ท่ีมา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)  
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 จะเห็นได้ว่า ลักษณะตัวท่ีโดดเด่นของรูปทรงเก้าอี้ท้ังสามตัวท่ีกล่าวข้างต้นเป็นผลมาจาก   
การใช้วัสดุหรือเทคโนโลยีท่ีคิดค้นใหม่ท้ังส้ิน และนักออกแบบไม่ได้น าวัสดุมาเป็นปิดทับโครงสร้าง   
แต่ใช้เป็นโครงสร้างหลักและเป็นพื้นผิวของงานออกแบบนั้นเลย ผลงานออกแบบท้ังสามช้ินนี้นอกจาก
มีรูปทรงสวยงามท่ีมีความใหม่ไม่ซ้ าใคร (novelty) แล้วยังมีอัตตลักษณ์ (ldentity) ของผลงานท่ีผู้คน
จดจ าได้ง่ายด้วย 
 
9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ รูปทรง และแรงกระท า 

 ความเช่ือมโยงระหว่างวัสดุ และรูปทรงนั้นขึ้นอยู่กับแรงกระท าจากภายนอกท่ีวัสดุนั้น
สามารถรับได้ หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนารูปทรงส าหรับงานออกแบบนั้นขึ้นอยู่กับว่า วัสดุ
ท่ีเลือกใช้ทนต่อแรงกระท าจากภายนอกประเภทใดได้บ้าง และในปริมาณเท่าใด และมีการใช้เทคนิค
การขึ้นรูปด้วยวิธีใดท่ีจะท าให้สามารถคงรูปทรงไว้ได้ ไม่เสียหาย เพื่อจะได้ผลงานออกแบบตามท่ี       
ได้จินตนาการไว้ ดังตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบผลงานออกแบบเก้าอี้ท่ีใช้วัสดุไม้ เซรามิค โลหะ 
พลาสติก และผ้าต่อไปนี้ 
 เซรามิคมีคุณสมบัติท่ีทนต่อแรงกดเพียงอย่างเดียว จึงต้องมีฐานท่ีมั่งคงรองรับระนาบท่ีนั่ง 
แต่เนื่องจากเซรามิคมีเทคนิคการขึ้นรูปท่ีหลากหลาย จึงสามารถออกแบบรูปทรงท่ีมั่งคงให้ดู
สละสลวยและมีรายละเอียดได้มากขึ้น 
 

 
 

รูปท่ี 9.4 ceramic proust chair ออกแบบโดย Alessandro Mendini, 2011 
ท่ีมา : (http://fashionmanisfesto.blogspot.com/) [Online] 
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 ไม้มีคุณสมบัติท่ีทนแรงกระท าได้ดีทุกประเภท และมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปท่ีหลากหลาย      
จึงสามารถน ามาออกแบบรูปทรงท่ีดูเคล่ือนไหว (dynamic) ได้ในระดับหนึ่ง 
 

 
 
รูปท่ี 9.5 เก้าอี้ Schizzo chair ท าจากไม้ตัดไอน้ า ออกแบบโดย Ron Arad (เพื่อบริษัท Vitra),1995 
ท่ีมา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551)  
 
 โลหะมีคุณสมบัติท่ีทนต่อแรงกระท าทุกประเภทได้ดีและมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปท่ีหลากหลาย
เหมือนไม้ จึงสามารถน ามาออกแบบเป็นรูปทรงท้ังท่ีดูมั่นคงและเคล่ือนไหว มีรายละเอียดท่ีพิถิพิถัน
และเรียบร้อย 

 
รูปท่ี 9.6 เก้าอี้ Miss Lacy ท าจาก stainless steel ออกแบบโดย Philippe Starck, 2007 
ท่ีมา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551) 
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 พลาสติกมีคุณสมบัติท่ีทนต่อแรงกระท าทุกประเภทได้ดีและมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปท่ีได้รับการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอิตาลี จึงสามารถน ามาออกแบบเป็นรูปทรงท้ังท่ี
ดูมั่นคงและเคล่ือนไหว 

 
 
รูปท่ี 9.7 เก้าอี้ Panton chair ท ามาจากพลาสติกประเภท Polypropelene ออกแบบโดย Verner 
Panton,1960 
ท่ีมา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551) 
 

 
 
รูปท่ี 9.8 เก้าอี้ Victoria Ghost ออกแบบโดย Philippe Starck,2005 
ท่ีมา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551) 
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 ผ้ามีคุณสมบัติท่ีทอต่อแรงดึงได้สูงมาก จึงสามารถออกแบบรูปทรงอิสระ (free form)     โดย
การใช้ประกอบกับวัสดุประเภทอื่น 

 
 
รูปท่ี 9.9 ท่ีนั่งแบบแขวนท าจากเชือกและผ้าฝ้าย 
ท่ีมา : (hammock, 2555) [Online] 
 
 จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ของการน าวัสดุมาขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงตามจินตนาการของ        
นักออกแบบนั้นมีข้อจ ากัดอยู่ท่ีคุณสมบัติการรับแรงของวัสดุนั้นๆ โดยนักออกแบบต้องค านวณและ
ทดลองว่า วัสดุในรูปทรงนั้นๆ จะรับแรงกระท าประเภทต่างๆเช่น แรงท่ีเกิดจากน้ าหนักของคนเมื่อนั่ง
บนวัสดุท่ีขึ้นรูปเป็นแผ่นท่ีนั่งของเก้าอี้และจะต้องปรับปรุงรูปทรงอย่างไร และนี่คือความหมายของ   
ค าว่า Form follows material นั่นเอง 
    
9.3 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ  
 ลักษณะเด่นของแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ Form follows material เน้นท่ี
การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุ ก่อนท่ีจะน าข้อมูลนั้นมาทดลองและสังเคราะห์เป็นผลงาน
ออกแบบนิยมใช้กับการออกแบบโดยวัสดุใหม่ซึ่งมีคุณลักษณะของวัสดุท่ีซับซ้อนและหลากหลาย      
จึงจ าเป็นท่ีนักออกแบบต้องศึกษาและท าความเข้าใจข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของวัสดุเหล่านั้นอย่าง
ถ่องแท้ ก่อนจะเริ่มขึ้นตอนการออกแบบ สามารถสรุปข้ันตอนการออกแบบตามแผนต่อไปนี้ 
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รูปท่ี 9.10 แผนภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ 
“Form follows material” 
ท่ีมา : (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551) 
 
 9.3.1 รายละเอียดอธิบายแต่ละขั้นตอนการออกแบบ 
  9.3.1.1 การอธิบายโจทย์โดยสังเขป (Project brief) โดยท่ัวไปผู้ประกอบจะก าหนด
ความต้องการเบื้องต้นอย่างคร่าวๆ เช่น ชนิดและหมวดของผลิตภัณฑ์ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
เงื่อนไขทางการตลาด ความสามารถและข้อจ ากัดในการผลิต เป็นต้น 
  9.3.1.2 ส ารวจศักยภาพของวัสดุและกระบวนการผลิต (explore potential of 
material and processes) เป็นขึ้นตอนการส ารวจ วิเคราะห์วัสดุและกรรมวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม
และมีแนวโน้มท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ โดยท่ัวไปผู้ผลิตวัสดุจะอธิบายคุณลักษณะของ
วัสดุออกเป็น 2 ประเภท คือ คุณลักษณะทางด้านเทคนิค (technical attribute) ซึ่งเป็นมิติทางด้าน
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วิศวกรรมและด้านวัสดุศาสตร์ (material sciences) ท่ีอธิบายถึงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุท่ีมี
ผลต่อการใช้งาน เช่น น้ าหนัก การทนไฟ การทนต่อรังสีและเคมี การทนต่อการขูดขีด และ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (sensorial attribute) ซึ่งเป็นมิติทางด้านความงามและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับมนุษย์ ท่ีอธิบายถึงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุท่ีมีผลต่อประสาทสัมผัส
ท้ังห้า เช่น ลักษณะพื้นผิว ความโปร่งแสง ความมันเงา การดูดซับเสียง เป็นต้น รูปทรงท่ีสวยงาม   
ของผลิตภัณฑ์นั้นเกิดได้จากท้ังตัววัสดุ และจากกระบวนกระผลิตท่ีใช้ในการขึ้นรูป (shaping) การยึด 
(joining) และการตกแต่งพื้นผิว (surfacing) 
  9.3.1.3 ก าหนดคุณลักษณะ  ( identification)  ก าหนดคุณสมบั ติ เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ นักออกแบบจะต้องก าหนดรายละเอียดของคุณลักษณะของท่ีนั่งนั้นให้สามารถ
จินตนาการเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน 
   1)  แ น ว ค ว าม คิ ด เ บื้ อ ง ต้ น  ( configuration of concept)  ก า ห น ด
แนวความคิดเบื้องต้น โดยค านึงถึงเป้าหมายทางการตลาด กลุ่มเป้าหมายและคุณลักษณะท่ีละเอียด
ขึ้น ตัวอย่างเช่นออกแบบท่ีนั่งส าหรับคนหนุ่มสาวท่ีท างานในส านักงานกึ่งบ้าน (home office)      
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นท่ีนั่งท่ีมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับท่านั่งของแต่ละคน ( individual 
posture) ได้พอดี เพื่อให้เกิดความสบายสูงสุด 
   2) มาตราส่วน (scale) ก าหนดขนาด สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น 
เก้าอี้ควรมีสัดส่วนโดยประมาณ คือ ระนาบท่ีนั่งกว้าง 70 ซม. ลึก 55-60 ซม. ความสูงของเก้าอี้   
37.5-40 ซม. และพนักสูง 40-50 ซม. ท้ังนี้ควรมีการทดลองขึ้นต้นแบบ ขนาดเท่าจริงเพื่อหาสัดส่วน
การนั่งท่ีเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 
   3) ประโยชน์ใช้สอย (functionality) วิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยเพื่อก าหนด
คุณลักษณะทางด้านเทคนิคและสรีระศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น ประโยชน์ใช้สอยล าดับแรก
ของการนั่ง คือ ความสบายในการนั่ง (comfort) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การนั่งสบาย 
(function comfort) และความรู้ สึกว่าน่าสบาย (conceptual comfort) และเนื่องจากความ
หลากหลายด้านสรีระและท่านั่งของกลุ่มเป้าหมาย จึงสรุปเป็นแนวความคิดด้านประโยชน์ใช้สอย   
ของเก้าอี้ตัวนี้ คือ สามารถเข้ากับท่านั่งท่ีมีความ เฉพาะตัวของผู้นั่ง ( fits to individual posture) 
โดยเก้าอี้ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ มีโครงสร้างท่ียืดหยุ่น มีพื้นผิวหรือวัสดุคลุม ท่ีกระตุ้นประสาท
สัมผัสของผู้นั่งให้รู้สึกสบาย มีรูปทรงท่ีมองแล้วรู้สึกว่าน่าจะนั่งสบายและให้ความรู้สึกเป็นอิสระท่ีจะ
ปรับท่านั่ง (freedom of movement) 
   4) บุคลิก (personality) วิเคราะห์และสรุปความหมายทางนามธรรมหรือ
บุคลิกของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการให้ผู้ใช้รับรู้ เพื่อท่ีจะได้น ามาส่ือสารผ่านการออกแบบรูปทรง โดยท่ัวไป
ต้องพิจารณาลักษณะการใช้ชีวิ ตและความพึงพอใจของผู้ใช้ และอัต ลักษณ์ของตราสินค้า              
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย 
  9.3.1.4 การสร้างภาพตามแนวความคิด (concept visualization) ขั้นตอนการ  
สเก็ตช์หรือน าภาพตัวอย่างขององค์ประกอบในการออกแบบ ตัวอย่างวัสดุ พื้นผิว โครงสีท่ีสามารถส่ือ
ถึงคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3 รวมท้ังภาพบรรยากาศของสภาพแวดล้อมท่ีผลิตภัณฑ์จะถูกน าไปใช้ 
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แล้วทอดลองผสมผสานองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นให้เป็นจินตนาการเชิงรูปธรรมเบื้องต้นของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมาจัดรวมกันในรูปแบบของ mood board 
 

 
 
รูปท่ี 9.11 ตัวอย่างภาพแสดงลักษณะทางรูปธรรมเบ้ืองต้นของเก้าอี้ 
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  9.3.1.5 การเลือกใช้วัสดุ (materiallzation) ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มขั้นตอนการ
ผสมผสานความรู้ทางเทคนิคเข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วสังเคราะห์เป็นงานสเก็ตช์รูปทรง     
ในลักษณะต่างๆ การสังเคราะห์นี้เป็นผลจากการวิเคราะห์วัสดุและกรรมวิธีการผลิตท่ีได้ค้นคว้ามา   
ในข้อ 2 และความสามารถในการรับแรงและทนต่อแรงกระท าจากภายนอกแล้ว ยังเป็นผลจากการ
วิเคราะห์ประเด็นการออกแบบอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีผลิตภัณฑ์
จะถูกน าไปใช้ การประหยัดพลังงานและวัตถุดิบ และอายุการใช้งานท่ีเหมาะสม เป็นต้น หากรูปทรง
ใดสามารถส่ือถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3 ได้ นับว่าเป็นรูปทรงท่ีมีแนวโน้มให้   
นักออกแบบสามารถน าไปพัฒนางานเป็นออกแบบต่อไปได้ 
  9.3.1.6 การท าต้นแบบ (prototyping) การทดลองขึ้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการ  
ใช้วัสดุและเทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีได้สรุปในข้อ 5 
  
 ปัจจุบันมีนวัตกรรมของวัสดุใหม่ ท่ี เกิดจากการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย วัสดุเหล่านี้มีคุณลักษณะทางกายภาพท่ีหลากหลายและสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้ ด้วยกระแสและคุณลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้นักออกแบบ
สามารถสร้างสรรค์รูปทรงและรายละเอียดของงานออกแบบให้น่าสนใจมากขึ้น ภาพฝันของ           
นักออกแบบจะเป็นจริงไม่ได้เลย ถ้าไม่มีวัสดุและกรรมวิธีการผลิตท่ีเหมาะสมอ านวยให้ แนวทาง    
การออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ Form follows material เป็นการเสนอแนะให้นักออกแบบ          
ท าความเข้าใจศักยภาพของวัสดุอย่างถ่องแท้ก่อนเริ่มสร้างสรรค์งานออกแบบ จากนั้นน าวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตท่ีมีความเป็นไปได้มาวิ เคราะห์และทดลองเพื่อท่ีจะเลือกวัสดุ ท่ีเหมาะสม             
และสอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบของตน (นันทนี เนียมทรัพย์, 2551) 
  
9.4 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ 
 ความหลากหลายท้ังทางด้านขนาดและลักษณะเฉพาะ ท าให้วัสดุท่ีเหลือจากการผลิต
กลายเป็นภาระหนักของผู้ประกอบการ และเพราะความหลากหลาย ท าให้การควบคุมเศษวัสดุจาก
การผลิตเป็นไปได้ยาก และไม่สามารถน ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเดิมได้ โดยเฉพาะโรงงานท่ีใช้
เครื่องจักรหรือระบบออโตเมช่ันเป็นหลัก (Automation) การจะน าเศษวัสดุกลับมาใช้อีกจึงต้อง
ตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป เพราะหากใช้วิธีปฏิบัติและ
กระบวนการแบบเดิมทีคุ้นเคย ย่อมน าไปสู่ผลลัพธ์เดิมท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือใช้ได้ดังนั้น
การจะพัฒนาไปสู่กระบวนการเปล่ียนเศษวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นวัสดุต้นน้ าอีกครั้ง จึ งต้อง
ผสมผสานศาสตร์หลายแขนง และมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
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กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ (Upcycling Process) 
 

 
  
รูปท่ี 9.12 กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ 
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 9.4.1 ขัน้ตอนการออกแบบจากเศษวัสดุ 
  9.4.1.1 สร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (Creating Environmental 
Awareness) การให้ความรู้เรื่องความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ภายในโรงงานถึงเรื่องดังกล่าว เป็นพื้นฐานองกระบวนการ Upcycling เพื่อให้ผู้ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจจุดมุ่งหมายส าคัญ และไม่มุ่งประเด็นไปท่ียอดขายหรือก าไรก่อนเริ่มพัฒนาผลงาน 
โดยการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นร่วมกันนี้จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมปรับตัวไปสู่แนวคิดท่ีนอกกรอบ
ไปจากความคิดเดิม เช่น การน าขี้กบไสไม้มาประสานเป็นม่านกรองแสงหรือการหลอมกระจก       
แผ่นเรียบเพียงบางจุดเพื่อยึดกระจกเป็นขาโต๊ะ เป็นต้น การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่าง
จริงจังในบริษัทหรือองค์กร เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้ 
  9.4.1.2 คิดแยกเศษวัสดุ (Scrap Categorization) กระบวนการต่อมาคือการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับเศษวัสดุ (เช่น กระบวนการท่ีท าให้เกิดเศษ ปริมาณ วิธีการก าจัดเศษ เป็นต้น) และเริ่ม
คัดแยกวัสดุท่ีหลากหลายให้เป็นกลุ่มย่อยซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี โดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการคัดแยก
ตามชนิดวัสดุเพียงอย่างเดียว เพราะวิธีดังกล่าวเป็นการคัดแยกเพื่อการรีไซเคิลแต่ในกระบวนการ 
Upcycling นี้เป็นการคัดแยกเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ดังนั้นจึงสามารถคัดแยก
ตามสี รูปทรง ขนาด น้ าหนัก ความหนา หรือ คุณลักษณะอื่นๆได้ ในขึ้นตอนการคัดแยกเป็นกลุ่มย่อย
ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะเฉพาะของเศษวัสดุได้ในคราวเดียวกันซึ่งจะช่วยให้
ตัดสินใจได้ง่ายข้ึนในการเลือกเศษวัสดุมาพัฒนาต่อ 
  9.4.1.3 ทดลองเชิงเทคนิคกับเศษวัสดุ (Material Experimentation) ในขั้นตอนนี้
ควรเริ่มด้วยการเลือกเทคนิคท่ีผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้เป็นแนวทางแรก เช่น ทางเลือกเศษผ้า
มาพัฒนา ควรเลือกเทคนิคการเย็บ ทอ สานเพื่อสร้างลวดลายต่างๆ ยังไม่ควรปั่นผ้าเป็นเส้นใย หรือ
หากเลือกเศษกระจกมาพัฒนา ควรใช้วิธีการหลอมด้วยอุณหภูมิต่างๆ หรือตัดกระจกด้วยกระบวนการ
หรือวิธีต่างๆ โดยยังไม่น าการเย็บหรือม้วนมาทดลองกับกระจก (ในขั้นต่อไปอาจน าเทคนิ คใหม่       
มาทดลองได้ แต่ต้องพิจารณาความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานว่าจะสามารถยอมรับเทคนิคใหม่ๆ  จาก
ความคิดนอกกรอบได้มากน้อยเพียงใด) หรืออาจท าการทดลองโดยการออกแบบในลักษณะท่ี
หลากหลายเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงเทคนิคท่ีมีอยู่นอกจากี้องค์กรยังได้องค์ความรู้หรือวิธีการ ใหม่ท่ี
พัฒนาจากความรู้พื้นฐานท่ีมีอยู่ ซึ่งบ่อยครั้งจะมีการน างานฝีมือ (Craft) เข้ามาใช้ในการทดลอง      
เพื่อทดสอบและพัฒนาการบวนการต่างๆ เนื่องจากความหลากหลายของเศษวัสดุ รวมไปถึง
เครื่องจักรท่ีมีอยู่ในโรงงานอาจไม่สามารถปรับเปล่ียนวัสดุได้ตามต้องการ (Infexible) ซึ่งขั้นตอนนี้จะ
ใช้เวลาค่อนข้างมากและยังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมแต่มุ่งเน้นไปท่ีการค้นกาเทคนิคหรือกระบวนการ
ขึ้นรูปใหม่ จึงอาจน าไปสู่ความล้มเหลวบ่อยครั้งท าให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดูแลการปฏิบัติงานเลิกล้มความ
ต้ังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุต่อไป 
  9.4.1.4 เลือกเทคนิคท่ีเหาะสมเพื่อพัฒนาต่อ (Technique Identification) ขัน้ตอน
การทดลองเศษวัสดุเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกเทคนิคในขั้นตอนต่างๆ ท่ีผ่านมา อาจท าให้
เทคนิคท่ีเลือกมาใช้ในขั้นตอนนี้เป็นวิธีการเดิมๆ ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์แบบเดิม ไม่มีการค้นพบแนว
ทางการพัฒนาใหม่ๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการทดลองท่ีหลากหลายในเบื้องต้นแล้ว แต่บางวิธีการ   
อาจยังไม่เหมาะสมหรือยังไม่สมบูรณ์พอดังนั้นการเลือกเทคนิคมาใช้งานในขั้นตอนนี้ คือการน า
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ความคิดท่ีไม่จ ากัดในตอนต้น มาปรับเข้าสู่ความเป็นไปได้ในการผลิต ท่ีต้องพิจารณาท้ังกระบวนการ
ผลิตและหลักเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็ดีผู้ประกอบการท่ีมีเศษวัสดุอย่างเดียวกันอาจ
เลือกเทคนิคต่างกันมาพัฒนาเศษของตน เช่น โรงงานไม้ต่างมีเศษไม้นานาชนิดและหลายรูปแบบ
เหลือท้ิง บางโรงงานอาจเลือกวิธีอัดประกอบ บางโรงงานอาจเลือกวิธียึดด้วยสกรูหรือการร้อยด้วย
เหล็กเส้น ความเหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับความถนัด เครื่องมือ และแบบท่ีเลือกพัฒนา 
  9.4.1.5 อ อ ก แ บ บ จ า ก เ ท ค นิ ค ท่ี พั ฒ น า ขึ้ น  ( Technique-based Design 
Collaboration) การสร้างสรรค์แบบถือเป็นขั้นตอนท่ียาก เพราะเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถจับต้องได้   
อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจของการ Upcycle เนื่องจากการออกแบบ
ถือเป็นส่ิงท่ีสามารถตัดสินได้ว่าผลงานท่ีได้จะกลายเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าหรือกลายเป็นเพียงกองขยะ       
อีกกองเท่านั้น ซึ่งการออกแบบหากร่วมมือกันท าเป็นทีมจะยิ่งท าให้ได้เห็นมุมมองในมิติหลากหลาย 
โดยนักออกแบบในทีมควรให้ความเห็นต่อแบบท่ีเสนอขึ้นอย่างเป็นกลางแต่ต้องมีการสรุปแบบ เพื่อให้
ได้ขนาดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ หรือสูญของวัสดุเพื่อด าเนินการต่อ ขั้นตอนนี้เป็นการคิดนอกกรอบ ภายใน
ข้อจ ากัดท่ีเฉพาะเจาะจงกล่าวคือเป็นการออกแบบบนพื้นฐานของเทคนิคท่ีเลือกแล้ว ซึ่งอาจน าไปสู่
นวัตกรรมหรือแบบอื่นๆ ต่อไป วัสดุหรือเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นอาจจะมีการปรับปรุง หากแบบท่ีก าลัง
พัฒนามีความซับซ้อนเกินกว่าเทคนิคท่ีเลือกมาใช้ โดยในการเสนออาจใช้การสเกตช์ (Shetch) หรือ
ภาพเสมือนจากโปรแกรมสามมิติต่างๆ เพื่อให้ง่ายในการต่อยอดความคิด และท าให้ผู้ร่วมงานมองเห็น
ภาพรวมในส่ิงเดียวกัน 
  9.4.1.6 พัฒนาวิธีการขึ้นรูป ประกอบช้ินงาน (Development of Fabrication 
Methods) การประกอบแบบต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างกัน เช่น เมื่อสามารถหลอมเศษแก้วคละสี
ส าเร็จได้ลวดลายหรือรูปทรงแล้ว จะประกอบเป็นโคมไฟท่ีมีขาต้ังอย่างไร หรือเริ่มท าเศษหนังให้เป็น
กระเป๋านั้นจะสานหรือเย็บอย่างไรวัสดุอะไรท่ีน ามาใช้ประสานจะใช้กาวและความร้อนปริมาณเท่าไหร่
หรือการน าอลูมิเนียมเซ็กช่ัน (Aluminum Sections) มาท าสีแล้วจะประกอบเป็นแผงกันแดดหรือ    
ม้านั่งอย่างไร จะใช้การร้อย หรือยึดสกรูหรือแต้มเช่ือมเข้าด้วยกัน วิธีการขึ้นรูปมีความส าคัญมากใน
การสร้างรายละเอียดและความประณีตให้กับช้ินงาน 
  9.4.1.7 สร้างต้นแบบ (Prototyping) การสร้างต้นแบบมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
สามารถท าให้มองเห็นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (Proof of Concept) ท้ังในแง่ของ
สัดส่วน รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆโดยผู้ออกแบบจะสามารถตรวจสอบการใช้งาน ความแข็งแรงและ
ความสวยงาม น าไปสู่การเปล่ียนความคิด ตลอดจนการน าเสนอส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามแบบ เนื่องจากเป็น
การผลิตในรูปแบบใหม่ท่ียังไม่เคยลองใช้ ในขั้นตอนนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องน าเสนอท้ังความส าเร็จ     
ความล้มเหลว และความแตกต่างจากแผนเดิม เพราะอาจท าให้พบวิธีการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อนค้นหา
ค าตอบท่ีดีท่ีสุดในการสร้างผลงานช้ินนั้นๆและนะไปสู่ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุในลักษณะอื่นๆ
ต่อไป การเสนอต้นแบบในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอื่นๆ นั้นก็มีความส าคัญมากเช่นเดียวกัน
ต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เทคนิคในการแก้ไขวัสดุอย่างหนึ่งอาจใช้กับวัสดุอีกชนิดหนึ่งได้ เช่น 
การอัดร้อนสามารถใช้ได้กับท้ังวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและขยะชุมชนอย่างกล่องบรรจุภัณฑ์ UHT 
ได้ การสร้างบรรยากาศของการช่วงเหลือกันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ีมีท้ังความรู้ เทคนิค และ
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เครื่องมือท่ีผู้ประกอบการหนึ่งๆไม่สามารถมีไว้ทั้งหมดในโรงงานเครือข่ายนี้จะเกื้อหนุนไปสู่การพัฒนา
ผลงานร่วมกันในระยะยาวและช่วยน าเศษวัสดุกลับมาใช้ในหลายรูปแบบได้อย่างยั่งยืน 
  9.4.1.8 ปรับ ต้นแบบ ทดสอบผลงาน  (Prototype Testing & Refinement)        
ในขั้นตอนนี้ หากมีการแก้ไขช้ินงานจะเป็นเพียงการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ เช่น รูปร่าง สี หรือการปรับ
รายละเอียดและความเรียบร้อยเพื่อให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ในบางครั้งอาจมีการปรับขนาดเพื่อความ
เหมาะสมในการใช้งาน เช่น หลังจากน ากระจกมาพัฒนาเป็นสตูลนั่ง ซึ่งมีสัดส่วนท่ีสวยงามแล้ว       
แต่พบว่าวิธีการเสียบกระจกเข้าด้วยกัน จะมีความหลวมบ้างเพื่อนให้ถอดประกอบและขนส่งง่าย แต่
ความหลวมเล็กน้อยนั้นจะสร้างความกังวลให้ผู้นั่งได้เพราะการขยับตัวขณะนั่งจะท าให้เกิดการขยับ
เขยื้อน แม้ผลิตภัณฑ์จะแข็งแรงรับน้ าหนักได้แต่หากใช้เป็นโต๊ะหัวเตียงจะเหมาะสมกว่าเพราะไม่ต้อง
รองรับการเคล่ือนไหวของผู้ใช้ 
  9.4.1.9 ทดสอบด้านการตลาด (Market Appraisal) การทดสอบความต้องการ   
ด้านการตลาดเป็นการน าเสนอผลงานต่อผู้บริโภค ท้ังรูปแบบ การใช้งาน และราคา รวมท้ัง              
น าข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้ ใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่อไป ซึ่งวิธีหนึ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือการน าเสนอ
ผลงานในงานแสดงสินค้าเพราะเป็นช่องทางการส่ือสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ซื้อส่วนใหญ่ในเรื่อง
กระบวนการพัฒนาช้ินงานจากเศษวัสดุเหลือใช้สู่การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นการแสดงผลงาน
จึงต้องจัดเตรียมข้อมูลวางแผนการแสดงช้ินงาน จัดแสงและอาจมีเศษวัสดุมาแสดง พร้อมๆ ผลงาน
ขั้นสุดท้าย (เพราะช้ินงานท่ีสมบูรณ์แล้ว อาจไม่มีลักษณะของเศษเหลืออยู่) อีกท้ังเป็นการช่วย        
ในการศึกษาเรื่องราคาท่ีเหมาะสมต่อความรู้สึกร่วม หรือความรู้สึก คุ้ม ของผู้บริโภค 
 
9.5 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม  
 การออกแบบนั้นอาจถูกมองได้ว่าเป็นเสมือนศิลปะแขนงหนึ่ง เพราะการออกแบบต้องอาศัย
ศิลปะเป็นองค์ประกอบ อย่างไรก็ดีการออกแบบจะต้องอาศัยทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ และ
ความรู้หลายด้านบูรณาการร่วมกัน ผลงานการออกแบบท่ีได้รับการยกย่องท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
สะท้อนถึงความชาญฉลาดของนักออกแบบ ในการผสมผสานความรู้ต่างๆ และท าให้องค์ประกอบ
เหล่านั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว (อาชัญ นักสอน, 2558) 
 แนวความคิดในการออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม (Design for Environment : DfE  ) เริ่มต้น
ช่วงยุค 1990s เพื่อให้ผู้ผลิตเกิดความตระหนักถึงการให้ความส าคัญของปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบในด้านส าคัญๆ ซึ่งได้แก่การรักษาส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยหลักการของ DfE คือ การพิจารณากระบวนการ
ออกแบบท้ังระบบควบคู่ไปกับการรักษาส่ิงแวดล้อม สุขภาพความปลอดภัย และความยั่งยืนของ
ทรัพยากร ตลอดจนวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
 9.5.1 เป้าหมายหลักของการออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม 
  9.5.1.1 การออกแบบเพื่อลดหรือหลีกเล่ียงของเหลือท้ิง (Waste Minimization) 
ต้ังแต่จุดก าเนิดของการผลิต 
  9.5.1.2 การออกแบบโดยเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมท่ีสุดท้ังด้านองค์ประกอบ และการใช้
พลังงาน ซึ่งนักออกแบบต้องพิจารณากระบวนการออกแบบภายใต้แนวคิดและวิธีการท่ีจะแก้ปัญหาท่ี
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เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆกับการออกแบบ เช่น กระบวนการผลิต การใช้พลังงาน มลพิษและ
สารพิษท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ภายหลังหมดอายุการใช้งานวัตถุดิบท่ีเลือกใช้ หรือแม้แต่
การใช้งานของผู้บริโภค 
 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงส่ิงแวดล้อมเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่      
ไปกับการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความสามารถในการ
ท าก าไร โดยการเพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรท่ีมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งในท่ีนี้
อาจรวมไปถึงการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการทดแทน
วัตถุดิบหรือทรัพยากรท่ีอันตรายและปนเปื้อนสารพิษด้วยตัวเลือกอื่นท่ีไม่มีสารพิษ (Non-toxic) หรือ
ปนเป้ือนน้อยกว่า (เฉพาะสารท่ีไม่อันตรายเท่านั้น) รวมทั้งการลดการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการ
ผลิต (Material Intensity) ซึ่ง DfE มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่รวมถึงการ
ออกแบบในส่วนของบรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดนี้สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมยั่งยืนเช่นกัน เพื่อช่วย
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้อย่างครบวงจร 
 ในอดีต แม้ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจ แต่การ
ตัดสินใจซื้อกลับไม่มากนัก ในปี ค.ศ. 2007 McKinsey Survey ได้ส ารวจข้อมูลของผู้บริโภคจ านวน 
7,751 คน ในประเทศบราซิล แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เยอรมัน อินเดีย และอเมริกา พบว่า   
ร้อยละ 87 ของผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ      
ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม และจากการส ารวจผู้บริโภคชาวอเมริกันจ านวน 822 ของ Chain Store 
Age Survey พบว่า มีเพียงร้อยละ 25 ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้าง
แรงจูงใจ การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้ผู้บริโภคยอมรับจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม 
 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ข้อมูลการส ารวจในปี ค.ศ. 2010 หัวข้อ Global Green Brands Survey รายงานโดย Cohen & 
Wolfe ใน ค.ศ. 2011 พบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 ของผู้บริโภคในจีน อินเดีย และบราซิล มีแนวโน้มซื้อผลิตภัณฑ์             
เพื่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ ความต้องการของผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ัวโลก พบว่าผู้บริโภค
มากกว่าร้อยละ 60 มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากบริษัท หรือองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับ
ส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้จากข้อมูลการส ารวจทางอินเตอร์เน็ตของ Eco Pulse ปี ค.ศ. 2010 พบว่าร้อย
ละ 64 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวอเมริกัน 1,000 คน ค้นหาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาฉลากส่ิงแวดล้อมขึ้นในแทบทุกประเทศเช่น Eco Flower ของ
สหภาพยุโรป (European Union - EU) Blue Angle ของเยอรมัน Nordic Swan ของกลุ่มประเทศ
นอร์ดิก Ecomark ของญี่ปุ่น Environmental Choice ของแคนนาดา และฉลากเขียวของไทย     
เพื่อเป็นเครื่องหมายท่ีใช้ส่ือสารกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นั้นให้ความส าคัญและคุณค่าทางส่ิงแวดล้อม
ช่วยสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าท่ีมีผลกระทบเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้
ผู้บริโภคท่ีใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อมได้เลือกซื้อสินค้าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ น าไปสู่สังคมท่ีเป็นมิตร     
ต่อธรรมชาติมากขึ้น 
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 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้ได้รับการยอมรับและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคในระดับชาติและนานาชาติกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้พัฒนาตราสัญลักษณ์ G (Green Production) ขึ้น ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ท่ีผ่านกระบวนการผลิตอย่างใส่ใจด้านผลกระทบต่อธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดล้อม เช่น กระดาษสา ส่ิงทอ สบู่เหลว สูรากล่ัน และมีการขยายผลสู่พื้นท่ีต่างๆ ท่ัวภูมิภาค  
ของประเทศไทย เพื่อตอบรับการพัฒนาสังคมท่ีส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
แนวคิดด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการลดขยะมูลฝอยและการสร้างสังคมท่ีลดความฟุ่มเฟือย     
ในการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
 ในปี พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมจึงได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์     
ท่ีสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีน าของเหลือท้ิงมาผลิตสินค้า ภายใต้
สัญลักษณ์รับรอง G-Upcycle  โดยมี ท่ีมาจากแนวคดและข้อมูล ท่ี เกี่ยวข้องกับการพัฒนา             
และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Design) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Eco-design หรือ 
Design for the Environment (DfE) เพียงเกณฑ์นี้เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุท่ีผลิตจากวัสดุ
เหลือใช้ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการน าของเหลือใช้ในทุกระดับกลับมาพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนหรือ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดปริมาณขยะ และเศษวัสดุท่ีต้องถูกส่งไปฝังกลบหรือเผาท าลาย รวมไปถึง
ส่งเสริมการออกแบบอย่างสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรท่ีถูกสกัดออกมาแล้ว        
G-Upcycle เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถคัดแยกเศษวัสดุ เข้าใจกระบวนการเลือกเศษวัสดุ
ท่ีจะน ามาใช้ในการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยื่น 
ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างสรรค์จากเศษวัสดุถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) 
ซึ่งโดยท่ัวไปใช้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีผสมผสานความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมให้เข้าไปอยู่             
ในผลิตภัณฑ์ต้ังแต่เริ่มต้นในกระบวนการออกแบบการใช้วัตถุดิบและพลังงานเท่าท่ีจ าเป็นท าให้เกิด
ของเสียหรือเศษเหลือท้ิงน้อยท่ีสุด มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านกระบวนการท่ีต้องพิจารณารายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต รวมพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในทุกๆ ระยะ เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นก่อนให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ฉะนั้น Green Products ก็คือสินค้า   
การออกแบบให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product 
Life Cycle) หรือบริการนั้นๆ 
 จากแนวคิดดังกล่าวตราสัญลักษณ์รับรอง G-Upcycle ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
จึงประกอบด้วยแนวคิด 2 ส่วนได้แก่ 
 1. Green Productivity คือ กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 2. Upcycle เป็นกระบวนการท่ีเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการพัฒนาให้เศษวัสดุ
เหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพ มีมูลค่าสูงขึ้น มีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 เมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมาผนวกรวมกันเกณฑ์การประเมิน G-Upcycte จึงเน้นการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 ด้าน คือ เศษวัสดุ กระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และ
ความเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการรับรอง ไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์   
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเท่านั้น แต่ต้องเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค กล่าวคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
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มูลค่าท้ังในด้านการออกแบบและเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้             
(สิงห์ อินทรชูโต, 2556) 
 กระบวนการท่ีส าคัญในการออกแบบอีกประการหนึ่งคือ กระบวนการวิจัย ซึ่งนอกจาก
กระบวนการพื้นฐานท่ีเริ่มจากการสร้างแนวคิดในการออกแบบแล้วจึงท าการสร้างสรรค์ผลงานให้อยู่
ภายใต้แนวคิดนั้นๆ อันประกอบไปด้วยท าให้ใคร ใช้ท่ีไหน ใช้ในเวลาใด ใช้ในเงื่อนไขอะไร และ       
ใช้อย่างไร โดยท่ีแนวคิดนั้นต้องค านึงถึงมิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเช่น สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ท่ีแท้จริงของผู้บริโภค จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เครื่องมือเพื่อท าการพิสูจน์ ยืนยันในเชิงประจักษ์     
ถึงส่ิงท่ีได้ค้นพบว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ ซึ่งกระบวนการนั้นคือ กระบวนการวิจัย          
(บุญสนอง รัตนสุนทรากุล และภาสิต ลีนิวา, 2553) 
 
9.6 สรุปท้ายบท 
 วัสดุถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในงานออกแบบท่ีมีบทบาทมากขึ้น ในปัจจุบัน
นักออกแบบมักน าการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุมาเป็นประเด็นในการออกแบบ (Form Follow 
Material) วัสดุแต่ละช้ินจึงล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังท้ังส้ิน ประเทศไทยเป็นอีกแหล่งหนึ่งทางวัสดุ    
ท่ีถ่ายทอดเรื่องราววัสดุจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น ามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
สมัยใหม่ การผสมผสานระหว่างวัสดุกับการออกแบบได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และ
ก่อให้เกิดผลงานใหม่ๆ ท่ีดูแปลกตาและเหนือความคาดหมาย ในขณะเดียวกัน กระแสการอนุรักษ์
และใส่ใจส่ิงแวดล้อมก็เป็นแรงบันดาลใจส าคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกใช้วัสดุของนักออกแบบ   
จึงมีการคิดค้นหรือสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ ขึ้น  
 การออกแบบโดยค านึงถึงวัสดุ (Form follows material) ซึ่งมีมาต้ังแต่อดีต แต่ส่วนใหญ่
เกิดจากการค้นพบเทคนิคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการขึ้นรูปใหม่ๆ ให้กับวัสดุด้ังเดิม       
โดยความเช่ือมโยงระหว่างวัสดุ และรูปทรงนั้นขึ้นอยู่กับแรงกระท าจากภายนอกท่ีวัสดุนั้นสามารถ    
รับได้ หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง คือการพัฒนารูปทรงส าหรับงานออกแบบนั้นขึ้นอยู่กับว่า วัสดุท่ีเลือกใช้
ทนต่อแรงกระท าจากภายนอกประเภทใดได้บ้าง และในปริมาณเท่าใด และมีควรใช้เทคนิคการขึ้นรูป
ด้วยวิธีใดท่ีจะท าให้สามารถคงรูปทรงไว้ได้ ไม่เสียหาย เพื่อจะได้ผลงานออกแบบตามท่ีได้จินตนาการ
ไว้ 
  
9.7 ค าถามทบทวน 

1. อธิบายความหมาย ของ Form follows material 
2. แรงกระท ามีความส าคัญต่อวัสดุอย่างไรบ้าง 
3. การออกแบบโดยค านึงถึงวัสดุ มีข้ันตอนในการออกแบบอย่างไร 
4. การน าเศษวัสดุมาใช้ในการออกแบบ มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง 
5. การใช้วัสดุมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 
เทคนิคในงานหัตถกรรม 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
10.1 งานโลหะ          

 10.2 งานไม ้          
10.3 งานจักสาน          

 10.4 งานถักทอ          
10.5 งานปั้น   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายเทคนิคในงานหัตถกรรมได้อย่างถูกต้อง 
2. ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของงานหัตถกรรม 
3. สามารถวิเคราะห์เทคนิคในงานหัตถกรรมเพื่อน ามาใช้ในการออกได้ 
5. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 10 เทคนิคและวัสดุในงาน
หัตถกรรม 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วตั้งค าถามเพื่อบรรยายเข้า
สู้เนื้อหาเรื่องเทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรม โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องเทคนิคในงานหัตถกรรม ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุป
ด้วยค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคนิคในงานหัตถกรรม 
  2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเทคนิคงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
เทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรม 
 3. วิดิทัศน์ ตัวอย่างเทคนิคในงานหัตถกรรม 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
5. สังเกตความรู้ความเข้าใจจากการน าเทคนิคในงานหัตถกรรมมาประยุกต์ใช้ใช้ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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บทที ่10 
เทคนิคในงานหัตถกรรม 

_______________________________________________________ 
 

 ประเทศไทยเป็นชาติท่ีมีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง        
มาช้านาน อันเกิดจากการผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทย
หลอมรวมกันเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปะไทยท่ีมีความงดงาม ละเอียดอ่อน เป็นเอกลักษณ์ของ     
ชาติไทย ซึ่งคนไทยท้ังชาติต่างภาคภูมิใจ 
 งานช่างพื้นถิ่น นับเป็นรากฐานของงานช่างศิลปะไทย เกิดจากการรังสรรค์สืบทอดต่อเนื่อง
มาอย่างยาวนานในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านปัจจัยส่ี ตลอดจนความ
ต้องการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ งานช่างท่ีท าขึ้นในพื้นบ้าน อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ แสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถี ชีวิตของผู้คน สามารถ
ตอบสนองการใช้สอยอย่างชาญฉลาด มีความสวยงามอย่างเรียบง่ายตามธรรมชาติถือเป็นเสน่ห์         
ท่ีส าคัญของงานช่างพื้นถิ่น อีกท้ังมีลักษณะเด่นท่ีแฝงไปด้วยสุนทรียภาพอันเป็นแบบเฉพาะ          
ของช่างฝีมือในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย แสดงออกถึงความหลากหลายล้วนสะท้อนให้เห็นภาพ
สังคมไทยท้ังด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และแนวคิดของผู้คนในสังคม 
 การสร้างสรรค์งานช่างพื้นถิ่น มีการสืบสานต่อเนื่องกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังยัง
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาค่านิยมของคนในแต่ละท้องถิ่น อย่างการเลือกสรรวัสดุท่ีน ามาใช้
กระบวนการกรรมวิธีการผลิตสร้างสรรค์งาน ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้จะถ่ายทอดเฉพาะ            
หมู่วงศาคณาญาติท่ีใกล้ชิด และผู้สนใจต้องมาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ     
ของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยความเคารพศรัทธาในการสืบสารงานช่างฝีมือ 
 ภูมิปัญญาในการเลือกใช้วัสดุหรือวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นมาสร้างงาน ถือเป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ของงานพื้นบ้าน และเป็นความงามท่ีเกิดจากความประสานกลมกลืน      
ของวัตถุดิบ ก่อเกิดเป็นงานช่างพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงรากฐานของสังคมไทย (กรมศิลปากร, 2553) 
 
10.1 งานโลหะ  
 งานโลหะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท่ีได้จากการน าสินแร่ในธรรมชาติมาหล่อหลอมโลหะ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทย สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลานานนับพันปี ต้ังแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการใช้สอยท่ีให้ความคงทน และ
อ านวยความสะดวกสบาย และมีความสวยงามทางศิลปะซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจาก     
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติอื่น การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องโลหะ จะเป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในยุคสมัยนั้นๆ จากหลักฐาน           
ทางศิลปวัตถุเครื่องโลหะท่ีได้มีการค้นพบท่ัวทุกภาคของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าคนไทยรู้จัก
วิทยาศาสตร์ด้านการท าผลิตภัณฑ์เครื่องโลหะเป็นอย่างดี  ปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม     
เครื่องโลหะท่ีน่าสนใจแบ่งตามวัสดุท่ีใช้ผลิตมีประมาณ 7 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ เครื่องเหล็ก เครื่อง
ทองลงหิน เครื่องทองเหลือง เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถมเครื่องพิวเตอร์ และเครื่องอลูมิเนียม 
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 10.1.1 การผลิตเครื่องเงินและเครื่องโลหะ 
 โลหะเงินท่ีน ามาใช้นั้นมีสองประเภทกัน คือ เงินบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่ังซื้อจากร้านทอง 
มีลักษณะเป็นเม็ดหรือเป็นแท่ง อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า เงินแถบ เป็นเงินบริสุทธิ์ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เป็นเงินรูปี ท้ังนี้อาจะน าเครื่องเก่าท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วมาหลอมใหม่ด้วย แต่ปัจจุบันค่าเงินเม็ดสูงขึ้นมาก 
ช่างเงินจึงปรับเปล่ียนการใช้วัตถุดิบจากเงินอย่างเดียวมาเป็นโลหะชนิดอื่นๆ เช่น ทองแดงชุบเงิน 
แผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสเตนเลสเพื่อลดต้นทุนและขยายตลาดส าหรับลูกค้าท่ัวไป 
  10.1.1.1 การหลอมเงินและโลหะ เมื่อเลือกวัตถุดิบแล้ว ช่างจะช่ังน้ าหนักเงิน     
ตามต้องการ บรรจุลงในเบ้าดินแล้วน าไปวางบนเตาเส่า ในอดีตจะใช้มือชักค้นสูบเป่าลมเข้าเตา เพื่อ
เพิ่มความร้อน แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนมาใช้มอเตอร์พ่นลมเข้าไปท่ีกองถ่านแทน ซึ่งถ่านท่ีใช้จะต้องเผา
จากไม้สดเท่านั้น เพราะจะให้ความร้อนสูงต่างจากถ่านหุงต้มธรรมดาท่ัวไป เผาจนกว่าโลหะเงินในเบ้า
ละลายเป็นน้ าและเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเงินละลายดีแล้วจึงน าไปเทลงรางหล่อท้ิงไว้ประมาณ    
5 นาที ก็จะได้ก้อนเงินส าหรับการขึ้นรูป 
  10.1.1.2 การขึ้นรูปเครื่องเงินและเครื่องโลหะ การขึ้นรูปเครื่องเงินแบบพื้นเมือง   
จะต่างจากการขึ้นรูปของช่างจีน เพราะในขณะท่ีช่างจีนใช้วิธีรีดเงินให้เป็นแผ่นบางๆ แล้วน ามาตัด   
ให้เป็นรูปร่าง จากนั้นใช้วิธีเช่ือมหรือบัดกรีให้ติดกันแล้วจึงท าลวดลายลงไป แต่การขึ้นรูปของช่าง
พื้นเมืองเชียงใหม่มีวิธีการขึ้นรูปท่ีต่างออกไป คือการขึ้นรูปโดยไม่ใช้แบบพิมพ์ แต่ใช้วิธีตีเงินจากก้อน
กลมๆ สลับกับการเผาเงิน ให้อ่อนตัวเป็นระยะๆ จนเป็นรูปร่างตามต้องการ หากขึ้นรูปผิดพลาดหรือมี
ความหนาบางไม่สม่ าเสมอ แตก หรือ เนื้อเงินขาดระหว่างการตี ก็ต้องน าไปหลอมและเริ่มต้นตีใหม่ 
ช่างจึงต้องใช้ความอดทนและความระมัดระวังเป็นอย่างมากกว่าจะได้งานแต่ละช้ิน 
  ขั้นแรกช่างจะใช้ค้อนม้างตีก้อนเงินให้เป็นรูปร่างตามต้องการ โดยเฉพาะขันเงินนั้น
ต้องใช้ค้อนเหล็กถึงสามประเภท คือ ใช้ค้อนม้างตีขึ้นรูปเป็นขัน จากนั้นใช้ค้อนปกติให้เกิดส่วนโค้งเว้า
ตามรูปทรง และเก็บรายละเอียดด้วยค้อนเคาะอีกครั้ง 
  เมื่อได้ตามรูปแบบท่ีต้องการแล้ว ต้องน าไปเผาเพื่อขจัดส่ิงสกปรก โดยใช้อุณหภูมิ     
ท่ีพอเหาะไฟไม่แรงและร้อนเกินไป เพราะจ าท าให้ละลายและยุบตัวได้ ถ้าเป็นเครื่องเงินต้องน าไปต้ม
น้ ากรดในอัตราส่วน กรด 20 เปอร์เซ็นต์ กับน้ า 80 เปอร์เซ็นต์ แล้วแช่ในน้ ามะขามเปียกผสม          
ผงหินขัด ขัดด้วยแปรงทองเหลือง ล้างน้ าเปล่าให้สะอาด เครื่องเงินท่ีได้จะขึ้นเงาขาวสวยเงางาม
พร้อมท่ีจะน าไปแกะลายได้ต่อไป แต่ถ้าเป็นโลหะชนิดอื่นได้ต้องต้มน้ ากรด สามารถขัดล้างด้วย        
น้ าสะอาดผสมน้ ายาล้างจาน 
  10.1.1.3 ขั้นตอนการต้องลายเครื่องเงินและโลหะ 
  เตรียมผสมชันหรือขี้ย้า ส าหรับรองช้ินงานไม่ให้ยุบให้ขณะต้องลาย โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ชันดิบ (ขี้ย้า) 30 กิโลกรัม น้ ามันหมู 1.5 กิโลกรัม ดินเหนียว 1 กิโลกรัม กระทะ  
ใบบัวพร้อมในพาย เตาถ่าน / เตาแก๊ส เริ่มจากน าชันดิบมาต้มในกระทะใบบัวให้เหลวเป็นน้ า ใส่น้ ามัน
หมูลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ดินเหนียวลงไปตามอัตราส่วน ถ้าต้องการแบบเหนียวให้ใช้ดินเหนียว
ในอัตราส่วนท่ีมากกว่าน้ ามันหมู แต่ถ้าต้องการแบบอ่อนให้ใส่น้ ามันหมูมากกว่าดินเหนียว จากนั้นคน
จนกระท่ังส่วนผสมเข้ากันดี ก็สามารถไปใช้งานได้หรือเก็บไว้ใช้ส าหรับงานอื่นๆ ต่อไป  
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   การเตรียมแท่นส าหรับวางช้ินงานเพื่อการแกะลายนั้นมี 3 ลักษณะ คือ  
  1) ช้ินงานขนาดเล็กและแบน ไม่จ าเป็นต้องใช้ชันเป็นตัวหมุน เช่น การแกะลาย       
ท่ีค่ันหนังสือ ช่างจะใช้แผ่นยางแทนชัน เป็นต้น ช้ินงานแบนและมีขนาดใหญ่ ช่างจะวางแผ่นงานบน
แท่นหรือเก้าอี้ขนาดเล็กซึ่งโปะชันไว้เป็นตัวหมุนช้ินงาน หรือช้ินงานทรงกลมและกลวง เช่น ขันเงิน 
เป็นต้น ช่างต้องอัดชันเข้าไปในตัวขันจึงสามารถเก็บรายละเอียดข้างนอกขันได้ 
  2) เมื่อได้แท่นรองท่ีเหมาะสมแล้ว ช่างจะร่างลายบนช้ินงาน โดยดุนลายโครงรอบ
ลายจากด้านในก่อนจากนั้นใช้ไฟลนให้ชันท่ีรองรับช้ินงานอ่อนตัวแล้วลอกออก กลับด้านช้ินงานวางลง
บนชันอีกครั้ง เก็บรายละเอียดลวดลายบนผิวหน้าของช้ินงานอีกที การท าลวดลายแบบนี้ท าให้มีมิติ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของช่างวัวลายโดยเฉพาะ เมื่อเสร็จแล้วใช้ไฟลนชันออกจากช้ินงานเก็บชัน
ไว้ใช้ต่อไปได้อีก 
  3) เมื่อได้ลวดลายตามต้องการแล้ว ผิวจะขรุขระจึงต้องใช้กระดาษทรายขัดเรียบ   
ถ้าเป็นเงินต้องน าไปต้มน้ ากรดผสมก ามะถัน นานประมาณ 30 นาที ในอุณหภูมิท่ีสูงมากขัดเครื่องเงิน
ในน้ าสะอาดด้วยแปรงงทองเหลือง จะใช้ผงซักฟอกผสมน้ ามะขามเปียกหรือผงหินขัดก็ได้ ภาชนะเงิน
นั้นก็จะขาวสดใสเป็นเงางามพร้อมใช้งานหรือจะน าไปรมด าเพื่อความสวยงามอีกแบบหนึ่งก็ได้  
 
 

    
  
การหลอม       การขึ้นรูป                    การต้องลาย 
 
รูปท่ี 10.1 ขั้นตอนงานโลหะ 
 
10.2 งานไม้  
 วิวัฒนาการของรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ได้รับการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และสืบทอด
เรื่อยมาหลายยุคหลายสมัยจากผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายด้วยฝีมือช่างพื้นบ้านท่ัวไป 
จนถึงงานหัตถกรรมเครื่องไม้แกะสลัก ซึ่งมีลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยศิลปะเชิงช่างช้ันสูง โดยการใช้     
ไม้สักซึ่งเป็นวัสดุท่ีดีท่ีสุดในการท าผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภทนอกจากจะสลักเสลาลวดลายแล้ว     
บางทียังตกแต่งเครื่องไม้เพื่อให้มีความคงทนถาวร ป้องกันแดดฝน ปลวก มอด แมลงต่างๆ โดยใช้วัสดุ
อื่นเคลือบผิว เช่น ยากรัก ตลอดจนใช้วิธีการต่างๆ เพิ่มความหรูหรางดงามยิ่งขึ้ น ได้แก่การลงรัก      
ปิดทองประดับกระจก การปิดทองล่องชาด การเขียนลายรดน้ าลายก ามะลอและการฝังมุก เป็นต้น 
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เครื่องไม้แกะสลักจึงเป็นงานหัตถกรรมประเภทประณีตศิลป์ท่ีทรงคุณค่าอย่างยิ่ง และมีความส าคัญ
ต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย สะท้อนเรื่องราวของภาพสังคมในอดีตปรากฏไว้บนลวดลายเครื่องไม้
โบราณ 
 10.2.1 ชนิดของไม้ท่ีใช้ในงานแกะสลัก 
 ป่าไม้ในประเทศไทยมีไม้ท่ีน ามาใช้ประโยชน์และเหมาะแก่การน ามาแกะสลักอยู่หลายชนิด 
แต่จะเลือกไม้ประเภทใดขึ้นอยู่กับไม้ในท้องถิ่น และลักษณะงานท่ีจะท าซึ่งจะเป็นตัวก าหนด เช่น    
งานท่ีต้องการความละเอียดของพื้นผิว หรืองานท่ีต้องการแสดงความหยาบของเนื้อไม้ เป็นตัน  
 ไม้สักเป็นไม้ท่ีนิยมมากในการก่อสร้างอาคาร การท าเครื่องเรือนและการแกะสลัก เพราะมี
คุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น มีความแข็งปานกลาง เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบ มีผิวละเอียด โดยท่ัวไป
มีสีน้ าตาลอ่อน สามารถทนต่อดินฟ้าอากาศหรือพวกแมลงกินเนื้อไม้ได้ดีกว่าไม้ชนิดอื่นๆ นอกจาก   
ไม้สักแล้วยังมีไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ปัจจุบันไม้คุณภาพดีมีให้
เลือกใช้ไม่มาก จึงได้พัฒนาใช้ไม้ประเภทอื่นๆ แกะสลักเฉพาะส่วนท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า เช่น   
ไม้แกะสลักเป็นเครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง ของท่ีระลึก ได้น าเอาไม้ฉ าฉา ไม้ขี้เหล็ก ไม้ขนุน ไม้ตาล   
มาใช้ แม้ว่าจะไม่แข็งแรงเท่าไม้สัก แต่ก็ให้ความสะดวกในการผลิต รวมท้ังยังมีลวดลายของไม้ท่ี   
แปลกตาออกไปด้วย (กรมศิลปากร, 2544) 
 10.2.2 ขั้นตอนและวิธีการท างานไม้แกะสลักในปัจจุบัน 
  10.2.2.1 คัดเลือกวัตถุดิบ ช้ันตอนนี้ เป็นการเลือกดูว่าช้ินไม้ท่ีมีอยู่นั้น เหมาะสมจะ
แกะสลักเป็นรูปร่างอะไร เนื่องจากในปัจจุบัน ไม้นั้นหายากและมีราคาแพง จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเลือก
วัตถุดิบให้เหมาะสมกับช้ินงานท่ีจะท า หรือออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับวัสดุท่ีมีอยู่ 
  10.2.2.2 ล้างและท าความสะอาดพื้นผิว เพื่อก าจัดคราบดินและส่ิงสกปรกออกจาก
ไม้ 
  10.2.2.3 ปรับพื้นผิวให้เรียบ โดยใช้ส่ิวแบบถากผิวไม้ออกเพื่อจะได้เห็นเนื้อไม้ 
  10.2.2.4 ร่างรูปแบบท่ีต้องการแกะสลักโดยใช้ดินสอหรือชอล์ค  
  10.2.2.5 แกะสลักให้เป็นรูปร่างท่ีต้องการโดยใช้ส่ิว 
  10.2.2.6 ขัดผิวเพื่อให้เรียบ ลบรอยส่ิวโดยใช้กระดาษทราย หรือเครื่องเจียร 
  10.2.2.7 ท าพื้นผิวให้เป็นลวดลาย โดยการใช้เหล็กแหลมขูดขีด 
  10.2.2.8 แต่งสีโดยใช้สีน้ าพลาสติก  
  10.2.2.9 ล้างท าความสะอาดเพื่อเตรียมการจ าหน่ายต่อไป 
  10.2.2.10 ผลงานท่ีส าเร็จพร้อมส าหรับจ าหน่าย 
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รูปท่ี 10.2 ขั้นตอนและวิธีการท างานไม้แกะสลัก 
     
10.3 งานจักสาน 
 จักสาน เป็นงานศิลปหัตถกรรมท่ีใช้วัตถุจากธรรมชาติ และมีคุณค่าทางด้านศิลปะซึ่งแสดง 
ออกถึงความสวยงามและคุณค่าเฉพาะตัว อันเกิดจากการสาน สอด ทอ ถัก อีกท้ังรูปแบบเครื่อง      
จักสานยังแสดงถึงลักษณะพื้นเมือง พื้นบ้านท่ีแตกต่างกัน ในภาคกลางเครื่องจักสานส่วนใหญ่ใช้ไม้ไผ่
เป็นวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากไม้ไผ่เป็นพืชท่ีหาได้ง่าย และมีคุณสมบัติทนทานนาภาพภูมิอากาศ
แบบร้อนช้ืน ทนน้ าได้ดีและมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อแช่อยู่ในน้ า ไม้ไผ่จึงได้รับความนิยมน ามาใช้ผลิต
เครื่องใช้ และภาชนะต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวภาคกลาง อาทิ ตะกร้า สุ่ม กระชัง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังนิยมใช้วัสดุท่ีมีอยู่ตามท้องถิ่นท่ัวไป เช่น หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน กก ฟาง ก้าน และ        
ใบมะพร้าว อีกด้วย (กรมศิลปากร, 2553)  
 
 10.3.1 การสาน 
 การสานของไทยนั้นมีรูปแบบต่างกันไปมากมาย ท้ังท่ีแตกต่างด้วยลักษณะของแบบลาย และ
วัสดุท่ีใช้ในการสาน ด้วยลวดลายท่ีสานนั้น ส่วนมากจะสานลายใดก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น 
อาจจะใช้ลายธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานและความสะดวกในการสาน การสาน     
แบบต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ล้วนเกิดขึ้นจากการสานด้วยลายท่ีต่างกันไป แต่โดยหลักใหญ่แล้วจะเห็นว่า 
การสานลวดลายท้ังหลายนั้นจะต้องใช้การขัดกันเพื่อให้วัสดุท่ีน ามาสานนั้นยึดตัวขัดกันคงรูปอยู่ได้
เป็นหลัก ซึ่งมีรูปทรงต่างๆ หลากหลายลวดลาย ไม่ว่าจะเป็นลายขัดธรรมดาหรือลายสอง ลายสาม 
หรือลายอื่นก็ตาม การสานโดยท่ัวไปแล้วอาจจะจ าแนกออกเป็นลักษณะแม่ลายได้ ดังนี้ 
  10.3.1.1 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกัน ลายขัดหรือการสอนขัดกันนี้เป็นลาย
พื้นฐานของการสาน ลายขัดกันนี้เป็นวิวัฒนาการจากการสานขัดกันระหว่างเส้นแนวต้ัง  และ        
เส้นแนวนอนอย่างละเส้น มาเป็นการใช้เส้นวัสดุจ านวนหลายเส้นขัดสลับกันท าให้เกิดลายใหม่ขึ้น 
หรืออาจจะสอดทแยงเข้าไประหว่างเส้นต้ังและเส้นนอนได้ จะได้ลายใหม่ขึ้นเช่นกัน หรือจะให้ลาย
ขัดกันในลักษณะแนวทแยงมีช่องว่างเป็นรูปข้าวหลามตัดก็ได้ หรือจะเพิ่มเสริมด้วยการยกและข่ม
สลับกันไป เช่น พวกลายสองและลายสาม นิยมน ามาขึ้นลายของกระเป๋าตะกร้าหิ้ว 
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รูปท่ี 10.3 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกัน 
 
  10.3.1.2 การสานด้วยการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง ลายทแยงนี้ ลักษณะการสาน
คล้ายการถัก ส่วนมากจะใช้วัสดุเส้นแบนบางๆ เพราะการสานลายชนิดนี้ต้องการแผ่นทึบสามารถ
ต่อเช่ือมกัน โค้งตัวไปตามความโค้งชองภาชนะท่ีต้องการได้ ลายชนิดนี้บางทีก็สานเป็นแผ่นแล้ว
น าไปประกอบกับโครงสร้างอื่นตามรูปทรงท่ีต้องการ นอกจากนี้ ลายทแยงเป็นลายท่ีเก็บริมได้
เรียบร้อยสวยงาม (รจนา จันทราสา ,2558) 
 

 
 
รูปท่ี 10.4 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง (เฉลวหกมุม) 
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10.4 งานถักทอ  
 ผ้าทอ เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของมนุษย์ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาแต่อดีต เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์
กับมนุษย์ต้ังแต่ก าเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และในบางครั้งยังสะท้อนให้เป็นถึงความแตกต่างให้
พิธีกรรมและความเช่ือ ท่ีแสดงออกมาในเรื่องของสีสันและลวดลายบนผ้าท่ีสวมใส่ท่ีแตกต่างกัน       
ผ้าแต่ละประเภทบอกถึงช่วงอายุและโอกาสท่ีแตกต่างกันของผู้สวมใส่ ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ การทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างของผู้หญิงหลังจากฤดูการท านาหรือว่างจากงานประจ าอื่นๆ    
กี่ทอผ้าหรือหูกทอผ้าท่ีกางอยู่ใต้ถุนบ้านของชาวอีสานแทบทุกครัวเรือนจึงสะท้อนถึงวิถีแห่งการ
ด าเนินชีวิตและความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของกลุ่มในสังคมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
 10.4.1 การเตรียมเส้นด้ายส าหรับทอผ้า เส้นด้ายท่ีใช้ในการทอผ้าแบ่งออกเป็นเส้นยืนและ
เส้นพุ่ง   
  10.4.1.1 การเตรียมเส้นพุ่ง คือ การน าเส้นผ้ายหรือเส้นไหมม้วนใส่หลอด แล้วน าไป
ใส่ในกระสวยพร้อมทอ เส้นพุ่งจะเป็นเส้นท่ีสอดผ่านเส้นยืน พุ่งจากด้านหนึ่งลอดเส้นยืนไป              
อีกด้านหนึ่งแล้วข่มเส้นยืนลง พุ่งกระสวยกลับไปมา สลับกับการกระทบฟืมให้เนื้อผ้าแน่น เส้นพุ่งก็จะ
เพิ่มหน้าผ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆ 
  10.4.1.2 การเตรียมเส้นยืน การเตรียมเส้นฝ้ายหรือเส้นไหมท่ีขึงในแนวต้ังของกี่     
ทอผ้า หรือท่ีเรียกว่าเส้นเครือ เป็นการน าเส้นด้ายยืนมาจัดเข้ากี่ โดยน าเส้นด้ายผูกกับโครงกี่          
ตามจ านวนขนาดกว้างของฟืมท่ีจะทอ ขนาดของฟืมคือความกว้างของผ้าท่ีต้องการ แล้วร้อยเส้นด้าย
ผ่านฟืมดึงด้ายไปจนสุดความยาวท่ีต้องการ ให้หวี  หวีเส้นด้ายเพื่อให้เส้นไหมเรียบไม่ติดกัน           
ม้วนเส้นด้ายเข้ากับแกนเก็บท่ีมีปลายท้ังสองยึดกับหลักโครงกี่ด้านผู้ทอจนเกือบหมด แล้วเก็บตะกอ
โดยสอดสอดผ่านช่องฟืมและเขาหรือตะกอ เพื่อแยกเส้นเป็นด้ายเส้นบนกับเส้นล่าง ผูกโยกตะกอและ
ไม้เหยียบท่ีส่วนล่างของกี่ ท าให้สามารถยกหรือข่มได้ตามต้องการด้ายเส้นพุ่งและด้ายเส้นยืนจะขัดกัน
เป็นเนื้อผ้า พร้อมทอต่อไป (กรมศิลปากร ,2553) 
 
 10.4.2 เทคนิค ทอขัด 
 การทอขัด เป็นวิธีการเบื้องต้นของการทอผ้าทุกชนิด คือมีเส้นพุ่งและเส้นยืน สีเดียวกันและ
ต่างสีกัน ถ้าทอเส้นยืนสลับสีก็จะเกิดผ้าลายริ้วทางยาว หรือท าเส้นพุ่งสลับสีก็จะได้ผ้าลายขวางถ้าทอ
เส้นยืนและเส้นพุ่งสลับสีจะได้ลายตาราง ผ้าไหมหนึ่งเส้น ทอด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่งเส้นเดียว ไม่ได้
ควบเส้นใยเพิ่มเข้าไป จะได้ผ้าเนื้อละเอียดบางเบา ผ้าไหมสองเส้น ทอด้วยเส้นยืนเส้นเดียวส่วนเส้นพุ่ง
นั้น จะควบเส้นไหมเพิ่มเป็นสองเส้นจะได้ผ้าเนื้อหนาปลานกลาง ผ้าไหมส่ีเส้น เป็นผ้าไหมท่ีทอด้วย
เส้นยืนเส้นเดียว ส่วนเส้นพุ่งนั้นควบเส้นไหมเพิ่มความหนาเป็นส่ีเส้นจะได้ผ้าเนื้อหนาขึ้น 
  
 10.4.3 เทคนิค มัดหมี่ 
 การทอผ้ามัดหมี่ เป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองชนิดหนึ่งท่ีนิยมท ากันมานานแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในภาคกลางก็มีการทอผ้ามัดหมี่ในบางจังหวัด อาทิ 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี ส่วนภาคเหนือ    
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มีการทอท่ีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน เป็นต้น เทคนิคการทอผ้าแบบมัดหมี่จ าแนกประเภทตาม
ระบบสากลได้ 3 ประเภท คือ 
  10.4.3.1 มัดหมี่เส้นพุ่ง (Weft Ikat) เป็นผ้ามัดหมี่ท่ีมัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่ง
เท่านั้น   
  10.4.3.2 มัดหมี่เส้นยืน  (Warp Ikat) เป็นผ้ามัดหมี่ท่ีมัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นยืน
เท่านั้น 
  10.4.3.3 มัดหมี่ซ้อนหรือมัดหมี่สองทาง (Double Ikat) เป็นผ้ามัดหมี่ ท่ีมัดย้อม
ลวดลายท้ังเส้นพุ่งและเส้นยืน 
 
 10.4.4 เทคนิค ขิด 
 การทอผ้าขิด เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีคนไทยได้สืบทอดกันมานาน และแพร่หลายใน          
ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน ซึ่งทอผ้าขิดมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ  ค าว่า ขิด เป็นภาษา
พื้นบ้านของภาคอีสานมาจากค าว่า สะกิด หมายถึงการงัดช้อนขี้น การสะกิดขึ้น ค าว่า ผ้าขิด จึงเป็น
การเรียกขานช่ือผ้าตามกระบวนการทอ คือ ผู้ทอใช้ไม่เก็บขิดสะกิดช้อนเครือเ ส้นยืนขึ้น เป็นจังหวะ
สอดเส้นพุ่งพิเศษและเส้นพุ่งเข้าไปตลอดแนวเครือเส้นยืนท่ีถูกงัดช้อนขึ้นนั้น ช่วงจังหวะของความถ่ี
ห่างท่ีเครือเส้นยืนถูกก าหนดไว้ด้วยไม้เก็บขิดจึงเกิดเป็นลวดลายขิดนั้น วิธีการทอผ้าแบบ ขิด จึงเป็น
รูปแบบการทอผ้าท่ีสร้างลวดลายขณะทอผ้าบนกี่ (หูก) วิธีการเก็บขิดเพื่อสร้างลวดลาย ในประเทศ
ไทย มี 3 วิธี คือ 
  10.4.4.1 คัดไม้ขิดโดยไม่มีการเก็บตะกอ วิธีการเก็บขิดแบบนี้เหมาะส าหรับการ    
ทอลวดลายท่ีไม่ซับซ้อนมาก และต้องการเปล่ียนลวดลายบ่อยๆ ไม่ขิดท่ีเก็บลวดลายจะเรียงกันไป
ตามล าดับบนเครือเส้นยืน ซึ่งอยู่ด้านหลังฟืม 
  10.4.4.2 เก็บขิดเป็นตะกอลอย การเก็บขิดวิธีนี้ ต้องผ่านการคิดไม้ขิดแบบแรก
เสียก่อน เสร็จแล้วใช้ด้ายเก็บลายตามไม้ขิดท่ีคัดไว้ทุกเส้น เรียกว่า เก็บตะกอลอย วิธีนี้สะดวกกว่าวิธี
แรกคือไม่ต้องเก็บขิดทุกครั้งในเวลาทอ แต่ใช้วิธียกตะกอลอยไล่ไปแต่ละไม้จนครบ วิธีการนี้ท าให้
สามารถทอลวดลายซ้ าๆกันได้ โดยไม่ต้องเก็บลายใหม่ทุกๆครั้งเหมือนวิธีแรก แต่ถ้ามีจ านวนตะกอ
มากๆ ก็ไม่เหมาะสมกับวิธีการนี้เช่นกัน 
  10.4.4.3 เก็บตะกอแนวตั้ง การเก็บตะกอแนวต้ัง พัฒนาจากแบบการเก็บขิดด้ังเดิม
ให้ทอได้สะดวกรวดเร็วขึ้นสามารถท าลวดลายท่ีซับซ้อนและมีจ านวนตะกอมากๆ ได้ 
  
 ผ้าขิดส่วนใหญ่ใช้เส้นใยฝ้ายมากกว่าเส้นใยไหม โดยทอเป็นผ้าขิดส าหรับใช้สอย เป็นหมอนผ้า
ห่อ ผ้าปูท่ีนอน ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่อคัมภีร์ และผ้าม่าน นอกจากนี้ยังมีการทอผ้าลายขิดด้วยฟืม    หน้า
แคบ เพื่อใช้เป็นหัวซิ่นอีกด้วยโดยลักษณะลวดลายและการใช้สอยจะแตกต่างไปตามเอกลักษณ์ของ
กลุ่มวัฒนธรรมลักษณะเฉพาะของผ้าทอลายขิด สังเกตดูได้จากลายซ้ าของเส้นพุ่งท่ีขึ้นเป็นแนว      สี
เดียวกันตลอด อาจจะเหมือนกันท้ังผืนหรือไม่เหมือนกันท้ังผืนก็ได้ แต่ต้องมีลายซ้ าท่ีมีจุดจบ        แต่
ละช่วงของลายอย่างเห็นได้ชัด  
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 10.4.5 เทคนิค จก 
 การทอผ้าจก เป็นศิลปะท่ีละเอียดประณีต และเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาท่ีคนไทยสืบทอด    
ต่อกันมายาวนาน บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย มีการทอผ้าจกแพร่หลาย ในกลุ่มวัฒนธรรมไทย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดราชบุรี กลุ่มวัฒนธรรมไทพวน จังหวัดสุโขทัย 
และกลุ่มวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน ในภาคกลาง มีการทอผ้าจกในกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยครั่ง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มวัฒนธรรมไทยวน จังหวัดราชบุรี 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทอผ้าจกในกลุ่มวัฒนธรรมภูไทหรือผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ค าว่า จก นั้นเป็นภาษาไทยท้องถิ่นหมายถึง การควัก ล้วง ขุด คุ้ย ลักษณะของกระบวนการ
ทอผ้าจก คือจะต้องใช้การควัก ล้วง ดึง เส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพื่อสร้างลวดลาย ช่ือของผ้าจึงอาจ
เรียกกิริยาท่าทางของการทอผ้าชนิดนี้ก็ได้ 
 จก เป็นเทคนิคการท าลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ           
ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม่หรือขนเม่นหรือนิ้วมือยกหรือจกด้ายเส้นยืนขึ้น แล้วสอด
ใส่ด้ายพุ่งพิเศษเข้าไป จึงสามารถออกแบบลวดลายและสีสันของผ้าจกได้ซับซ้อน และเพิ่มสีสัน        
ในลวดลายได้หลากหลายตลอดหน้ากว้างของผ้า ผู้ทอผ้าจกในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมทอเป็น     
ตีนซิ่น เพื่อน ามาประกอบตัวซิ่น จึงเรียกตีนผ้าซิ่นท่ีทอด้วยเทคนิค จก ว่า ผ้าตีนจก หรือ ผ้าเชิงจก 
การทอผ้าจกจ าแนกตามลักษณะการผูกเก็บปมเส้นพุ่งพิเศษได้เป็น 2 วิธี คือ    
  10.4.5.1 วิธีผูกเก็บปมเส้นด้ายพุ่งพิเศษด้านบน เป็นรูปแบบท่ีนิยมท ากันแพร่หลาย
ท่ีสามารถมัดเก็บปมได้แน่น เพราะมองเห็นถนัด ผู้ทออาจใช้กระจกส่องดูลวดลายท่ีทอเสร็จ          
จากด้านล่าง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของลวดลายในขณะทอ วิธีนี้นิยมในกลุ่มวัฒนธรรมไทยวน 
กลุ่มวัฒนธรรมไทล้ือ กลุ่มวัฒนธรรมไทครั่ง และกลุ่มวัฒนธรรมภูไท หรือผู้ไทย 
  10.4.5.2 วิธีผู้เก็บปมเส้นด้ายพิเศษด้านล่าง เป็นรูปแบบการทอท่ีดูลวดลายท่ีทอ
เสร็จจากด้านบนแต่ผู้ทอจะต้องระมัดระวังมิให้เส้นด้ายพุ่งพิเศษท่ีอยู่ด้านล่างพันกัน การผูกเก็บปม
เส้นด้ายพุ่งพิเศษต้องอาศัยความช านาญผูกปมด้านล่างซึ่งมองไม่เห็น วิธีการทอนี้นิยมในกลุ่ม
วัฒนธรรมไทพวน ต าบลหาดเส้ียว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 
 10.4.6 เทคนิค ยก 
 การทอผ้ายก เป็นศิลปะการทอผ้าท่ีละเอียดอ่อน วิจิตร ประณีตเป็นอย่างมาก ในประเทศ
ไทย แหล่งทอผ้ายกท่ีมีเช่ือเสียงในหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือท่ีจังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่     
ในภาคใต้ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีอ าเภอพุมเรียง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ท่ีอ าเภอเกาะยอ จังหวัด
สงขลา และท่ีต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในภาคอีสานท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
สุรินทร์ 
 ผ้ายก เกิดจากการทอท่ีไม่เรียบ มีเส้นด้ายเชิดขึ้นเรียกว่า เส้นยก ด้ายท่ีจมเรียกว่า เส้นข่ม 
เมื่อทอพุ่งกระสวยไปมาระหว่างเส้นยกและเส้นข่มจะเกิดเป็นลวดลายนูนขึ้นจากพื้นผ้าจะยกด้วยไหม
ก็เรียกว่า ยกไหม ถ้าทอยกด้วยเส้นทองเรียกว่า ยกทอง เส้นเงินเรียกว่า ยกเงิน 
 การทอผ้ายกคือการเพิ่มลวดลายในเนื้อผ้าให้พิเศษขึ้น มีเทคนิคการทอคล้ายกับผ้าขิดมาก   
ถ้ามีลวดลายตกแต่งพิเศษมากๆ ต้องใช้ความละเอียดประณีตในการทอ ผ้ายกมีราคาค่อนข้างสูง
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เจ้าของน ามาใช้ในโอกาสพิเศษท่ีส าคัญเท่านั้น  การทอผ้ายกต้องใช้วิธีการคัดเก็บลายด้วยไม้         
ปลายแหลมเรียวตามลวดลายท่ีก าหนดจนครบหลาย คัดยกเส้นยืนขึ้นเป็นจังหวะลวดลายเฉพาะ แล้ว
สอดเส้นพุ่งไปเป็นแนวทอกระทบตามลายท่ีคัดไว้ ทอจนเต็มลาย ส่วนตัวผืนผ้าต้องใช้วิธีการเก็บตะกอ
ลอย (เขาลอย) เพื่อผู้ทอจะได้สะดวก ไม่ต้องเก็บลายใหม่ทุกครั้งช่วยให้สามารถทอได้สะดวกขึ้น 
 
 10.4.7 วิธีการถัก 
 การถักจะใช้วัสดุท่ีเป็นเส้นอ่อนและมีความยาวพอสมควร ใช้ถักยึดโครงสร้างภายนอกให้ติด
กับผนังของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต เช่น การถักขอบภาชนะ การถักหูภาชนะ หรือการถักโครงต่างๆ ของ
ภาชนะ การถักนี้บางครั้งจะเรียกว่าการผูกก็ได้ ลักษณะการถักหรือการผูกภาชนะโดยท่ัวไปจะมี
ระเบียบท่ีเป็นลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับแบบของลายสาน เช่น ลายถักหัวแมลงวัน ลายถักปลาช่อน 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการถักจะเป็นการเสริมเพื่อให้เครื่องสานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ตาม แต่การถัก     
ก็เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือเครื่องใช้อื่นๆ ถ้าสังเกตดูแล้วจะเห็นว่ามีการ
ถักเข้าไปเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอ เช่น ขอบ ขาปาก ก้นของภาชนะ 
  10.4.7.1 ถักเป็นลายสาม ไว้เย็บหมวก หรือใช้ประกอบท าวัสดุอื่นได้หลายชนิด    
ถักเปียสามก็คงเช่นเดียวกันเป็นเปียส่ี ผิดกันอยู่ท่ีสามารถท าให้เป็นเส้นเล็กได้ ถักได้ง่ายกว่าเปียอื่นๆ 
และมีท่ีใช้มากเพราะเป็นการถักได้หลายขนาด ถักขนาดเส้นใหญ่ก็จะใช้ท าของหยาบ โดยมากใช้ขด
เป็นรูปสีเหล่ียมแล้วเอามาต่อกันเป็นผืนใช้ปูพื้นห้อง สานตะกร้าก็มักชอบใช้เปียสาม ถักเส้นโตน าไป
ขัดกับเส้นหวายท่ีท าเป็นโครงเส้นยืนก็จะได้ตะกร้าใส่ผ้าหรือใส่เศษผง เศษกระดาษ หรือจะใช้
ประกอบกันเป็นกระเช้าใส่ผลไม้ใส่ของขวัญก็ดูงามไปอีกแบบหนึ่ง การท าเปียสามเส้นใหญ่จะผลิตได้
เป็นจ านวนมาก และรวดเร็ว  
  10.4.7.2 ถักตะกร้อ ท าปุ่มกระเป๋า การถักตะกร้อท าเช่นเดียวกับถักเปียส่ีต่างกันอยู่
ท่ีการพับเส้นนั้นไม่ต้องกดให้เส้นแบน คงปล่อยเส้นไว้แล้วปุ่มจะม้วนไปเอง จนเป็นรูปตะกร้อ  ถ้า
ต้องการถักตะกร้อขนาดใหญ่ขึ้นก็มัดปุ่มหรือปม ม้วนหลายๆ  ครั้งก็จะได้ลูกตะกร้อโตขึ้น เมื่อได้
ตะกร้อโตตามต้องการ จึงสอดขัดเส้นปลายก็จะได้รับผลส าเร็จ ตามท่ีเห็นนี้ไม่ได้ดึงแน่ เพื่อให้เห็นชัด 
(รจนา จันทราสา, 2558) 
 
10.5 งานปั้น 
 ศิลปะงานปูนปั้นของไทยมีมายาวนานและเป็นงานท่ีสร้างขึ้นเนื่องในศาสนา  ปูนปั้น         
ตามความหมายทางโบราณคดี หมายถึงประติมากรรมตกแต่งส่ิงก่อสร้างท าจากปูนทราย และ
ส่วนผสมอื่น ในขณะท่ียังอ่อนตัวปูนท่ีใช้ในสมัยโบราณ เรียกว่า ปูนต า ปูนหนักประกอบด้วยหินปูน 
เปลือกหอย กระดูก และมีส่วนผสมพิเศษให้เกิดความเหนียว เช่น ยางไม้ไขมันท่ีได้จากพืช และสัตว์ 
ศิลปะปูนปั้นเป็นเทคนิคการประดับตกแต่งลวดลายบนงานสถาปัตยกรรมท่ีก่อสร้างด้วยอิฐหรือ      
ศิลาแลงมีปรากฏต้ังแต่สมัยทวารวดีและยังคงเป็นท่ีนิยมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยอาจแบ่งเป็น
สองกลุ่มใหญ่ คือ งานปูนปั้นแบบล้านนาและงานปูนปั้นแบบภาคกลาง ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการ
เป็นของตนเอง 
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 งานปูนปั้นปรากฏอยู่ตามสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา อย่างเจดีย์ หน้าบันพระอุโบสถ วิหาร 
หรือแม้แต่ตามผนังถ้ า อีกท้ังงานปั้นองค์พระพุทธรูป ฐานพระพุทธรูป ฐานเจดีย์ลายท่ีปั้นมักเป็น   
ลายไทยท่ีมีความวิจิตรงดงามผสมผสานอยู่กับรูปปูนปั้นพุทธประวัติ เทพ เทวดา และเหล่าสรรพสัตว์
ในวรรณคดีลวดลายเครื่องสถาปัตยกรรมท่ีท าจากปูนปั้นมีท้ังท่ีเป็นรูปบุคคล รูปสัตว์ ลวดลายพันธุ์
พฤกษา เป็นภาพเล่าเรื่องและอื่นๆ อีกมาก มีท้ังท่ีท าเป็นภาพนูนสูง ภาพนูนต่ า หรือท าเป็น
ประติมากรรมลอยตัว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับคตินิยมและฝีมือช่าง 
 งานปั้นอย่างไทย มักเป็นงานปั้นท่ีมีรูปลักษณ์ไปในรูปแบบท่ีเป็นลักษณะรูปประดิษฐ์ หรือท่ี
เรียกว่า อุดมคตินิยม ตามคติความเช่ือในหมู่คนส่วนมากแต่อดีต เนื่องด้วยเป็นงานศิลปกรรมท่ีได้รับ
การจัดให้มีขึ้นส าหรับหน้าท่ี ประโยชน์ใช้สอย และสร้างเสริมความส าคัญแก่ถาวรวัตถุ และ        
ถาวรสถาน งานปั้นแบบไทย ท่ีช่างปั้นแต่อดีตได้สร้างสรรค์ไว้นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท งานปั้น
แต่ละประเภทยังประกอบขึ้นเป็นงานปั้นด้วยวิธีการและกระบวนการต่างๆ กัน ซึ่งขั้นตอนการปั้นมี
ดังต่อไปนี้ (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2550) 
 
 10.5.1 วิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค์งานปูนปั้น 
  10.5.1.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
  การเตรียมปูนขาวเริ่มจากการเผาหินปูน (CaCo3) ด้วยความร้อนสูง เพื่ อ               
ไล่คาร์บอนไดออกไซด์ หินปูนจะแตกออกเป็นสารสีขาวเม็ดใหญ่บ้างเล็กบ้าง เรียกว่าปูนดิบ (Cao)   
ปูนดิบเป็นส่วนผสมส าคัญท่ีจ าน ามาแปรสภาพเป็นปูนต าส าหรับงานปั้นปูน 
  ปูนท่ีเป็นวัตถุดิบน ามาใช้ท างานปูนปั้น คือปูนขาวจะต้องได้รับการเตรียมการให้มี
คุณภาพเหนียวและจับตัวแข็งเมื่อภายหลังปูนปั้นนั้นแห้งสนิทแล้ว ด้วยการผสมน้ ายาหรือวัสดุ        
บางชนิดเพื่อเพิ่มคุณภาพ คือ น้ ากาวอย่างหนึ่งกับน้ ามันพืชอย่างหนึ่ง ปูนขาวซึ่งเนื้อปูนผสมด้วย     
น้ ากาวขึ้นเป็นเนื้อปูนพร้อมจะใช้ท างานปั้นได้เกรียกว่า ปูนน้ ากาว ส่วนปูนขาวซึ่งเนื้อปูนผสมด้วย
น้ ามันขึ้นเป็นเนื้อปูนเรียกว่า ปูนน้ ามัน 
  10.5.1.2 การผสมปูน 
  งานปูนปั้นภาคกลางท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่น และเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป คืองานปูนปั้น
เมืองเพชรบุรี สูตรปูนต าหรือปูนสดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกลุช่างเมืองเพชรบุรี มีส่วนผสมตาม
อันตราส่วนดังนี้ ปูขาว 2 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน น้ าตาลโตนดหรือน้ าตาลทราย แต่เดิมนิยมใช้
น้ าอ้อยเป็นตัวผสม แต่ปัจจุบันนิยมใช้น้ าตาลโตนดเป็นตัวผสมแทน กาวหนัง หรือใช้เปลือกประดู่
เค่ียวกับหนังวัว การดาษฟาง ซึ่งเดิมใช้ฟางข้าวท่ีแห้งแล้ว การต ามีใช้ครกท้ังชนิดท่ีท าด้วยไม้และหิน 
เมื่อต าเสร็จแล้ว น าไปใส่ภาชนะปิดให้มิดชิดไม่ให้อากาศเข้า มิฉะนั้นปูนท่ีต าจะแข็งตัว  ส่วนผสม     
ปูนต าส าหรับท างานปูนปั้น ประกอบด้วยปูนขาวทรายละเอียด น้ าตาล กาวหนัง และกระดาษฟาง 
คลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันก่อนต า 
  10.5.1.3 วิธีต าปูน 
  น าปูนขาวและทรายละเอียดผสมคลุกเคล้าตามอัตราส่วน ปูน 2 ส่วน ทรายละเอียด 
1 ส่วน จากนั้นก็น าปูนขาวและทรายละเอียดท่ีผสมแล้วไปใส่ภาชนะ เช่น ถัง หรือ โอ่ง จากนั้นน า      
น้ าสะอาดใส่ลงไปจนท่วม ปิดฝาท้ิงไว้ประมาณ 4 วัน เรียกว่าการหมักปูนเพื่อลดความเค็มของปูนลง
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ช้ันหนึ่งก่อนแล้วจึงน ามาต า จากนั้นน าเอาน้ าตาลโตนด หรือน้ าตาลทรายผสมน้ า ด้ังไฟเค่ียวให้เหนียว 
ส่วนกาวหนังผสมน้ าใส่ภาชนะต้ังไฟเค่ียวให้เหนียวเช่นเดียวกัน 
  ต่อมาน ากระดาษฟางแช่น้ าจนเปื่อยน าปูนขาวท่ีหมักไว้แล้วใส่ครกโขลกให้เข้ากัน   
ฉีกกระดาษฟางท่ีแช่น้ าเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ครกโขลกต่อไปอีกจนกระดาษฟางผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับปูน 
แล้วน าน้ าตาลและกาวหนังท่ีเค่ียวได้ท่ีค่อยๆ ผสมแล้วโขลกให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมต่างๆ ของปูนต า
เข้ากันจนได้ท่ีแล้วจึงตักใส่ภาชนะหรือถุงพลาสติกเก็บไว้ แล้วเริ่มต าปูนใหม่อีกจนกว่าจะได้ปริมาณ   
ท่ีเพียงพอกับงานท่ีต้องการ ปูนท่ีต าเก็บไว้แล้วจะคงสภาพอ่อนอยู่เช่นนั้น แต่จะต้องระวังไม่ให้        
ถูกอากาศ เมื่อช่างจะใช้ปูนปั้นก็น าไปปั้นได้ทนทีและปูนท่ีปั้นเสร็จแล้วท้ิงไว้ประมาณ 10-15 นาที    
ปูนจึงจะเริ่มแข็งตัว 
  10.5.1.4 การร่างแบบ  
  งานปั้นปูนน้ ากาวและงานปั้นปูนน้ ามัน ด าเนินการวิธีการและขั้นตอนในการปั้น    
ไม่แตกต่างกันมากนัก ช่างปั้นปูน ซึ่งจะท างานปั้นลวดลาย รูปภาพต่างๆ ลงบนพื้นชนิดท่ีเป็นฝาผนัง 
ก าแพงถือปูน หรือพื้นไม้ ช่างบางคนอาจร่างแบบลงบนกระดาษแผ่นเล็กพอให้เห็นเค้าโครงความคิด
ของตน แล้วจึงน าไปขยายแบบร่างตามขนาดท่ีจะท างานปั้นจริงลงบนพื้นท่ีนั้น แต่ช่างบางคนท่ีมี
ประสบการณ์มากความรู้ลึกซึ้ง และฝีมือกล้าแข็ง มักท าการร่างแบบขนาดเท่าจริงลงบนพื้นท่ีจะปั้น
เลยก็เป็นได้ 
  งานร่างแบบส าหรับป้ันนี้ ช่างปั้นจะใช้ถ่านไม้ช้ินเล็กๆ ซึ่งท าจากต้นพริกเผาไม่ให้สุก
เป็นถ่าน เขียนเส้นร่างด้วยถ่าน จนได้รูปร่างสมบูรณ์ สัดส่วนถูกต้อง เว้นช่องไฟเป็นเรื่องราวครบถ้วน
ดังวัตถุประสงค์แล้ว จึงใช้พู่กันชนิดเขียนเส้นขนาดเขื่องๆ จุ่ม “สีครู” ลักษณะเป็นสีครามอมด า 
(indigo) ท าขึ้นจากเขม่าผสมกับยางรงฝนกับน้ าให้เข้ากันเขียนทับไปบนเส้นร่าง เพื่อเน้นเส้นร่างนั้น
เส้นร่างด้วยถ่านไม้นั้นออกให้หมด คงเหลืออยู่แต่เส้นสีครูเป็นโครงร่างท่ีชัดเจน เป็นแบบร่างท่ีจะ     
ปั้นปูนในล าดับต่อไป 
  10.5.1.5 การเตรียมพื้นส าหรับงานปั้นปูน 
  พื้นชนิดก่ออิฐถือปูนมักจะฉาบปูนผิวเรียบเกล้ียง การปั้นปูนเป็นลวดลายหรือ
รูปภาพต่างๆ ติดลงบนพื้นปูนฉาบเรียบเกล้ียง ช่างปั้นปูนจะต้องท าผิวพื้นปูนฉาบให้เกิดเป็นผิวขรุขระ
ขึ้นในบริเวณท่ีได้ร่างเส้นเป็นแบบร่างลวดลายหรือรูปภาพขึ้นก่อนนั้นโดยใช้ขวานเฉาะเบาๆ ผิวปูน
ฉาบรูปภาพต่างๆ ท่ีต้องการปั้นให้นูนสูงขึ้นจากพื้นมาก งานปั้นตรงส่วนนี้มีน้ าหนักเพิ่มขึ้น ช่างปั้นปูน
จะต้องตอกทอย ซึ่งมักท าด้วยไม้ไผ่แก่ๆ เหลาท าเป็นลูกทอย ตอกลงท่ีพื้นปูนฉาบให้แน่น เหลือโคน
ทอยออกมาตามขนาดท่ีต้องการให้เป็นแกนส าหรับงานปูนปั้น ซึ่งช่างปั้นจะปั้นปูนพอกขึ้นเป็น
ลวดลายหรือรูปภาพต่างๆ ท่ีต้องการให้นูนสูง 
  พื้นรองรับงานปั้นปูนท่ีใช้ไม่รองรับ พื้นชนิดนี้เมื่อผ่านการเขียนร่างแบบข้ึนไว้บนพื้น
แล้วช่างปั้นก็จะน า น้ าเทือกปูน คือปูนปั้นท่ีท าให้เหลวโดยเติมน้ ากาวหรือน้ ามัน ทาลงพื้นไม้บริเวณ
ภายในลวดลายหรือรูปภาพท่ีได้ร่างเป็นแบบให้ท่ัว ท้ิงไว้ให้แห้งก็จะเป็นผิวหยาบๆ ซึ่งช่างปั้นจะได้ปั้น
ทับลงเป็นลวดลายหรือรูปภาพเกาะจับและติดคงทนได้นาน 
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  10.5.1.6 โกลนปูน หรืองานขึ้นรูป 
  งานขึ้นรูป คือการก่อตัวด้วยปูนขึ้นรูปทรงเลาๆ พอเป็นเค้าโครงท่ีจะปั้นปูนพอก
เพิ่มเติมขึ้นตามล าดับจนเป็นงานปั้นท่ีสมบูรณ์ การปั้นปูนด้วยปูนต า ช่างจะต้องออกแบบเขียนลาย  
ลงในกระดาษเพื่อดูรูปแบบเค้าโครงช้ันหนึ่งก่อน เมื่อช่างร่างแบบแล้ว ช่างจะเขียนลายไว้หยาบๆ หรือ
บางครั้งช่างจะเขียนลายไปพร้อมกับปั้นปูนไปด้วย เมื่อร่างลายแล้วช่างจะน าปูนซีเมนต์ปั้นพอกหรือ
เรียกว่าถือปูน ไปตามรูปแบบท่ีร่างไว้ ซึ่งเรียกว่า โกลน การขึ้นรูปด้วยปูนขั้นแรกต้องใส่ปูนให้จับติด
กับพื้นส่วนท่ีเฉพาะท าผิวให้ขรุขระนั้นขึ้นเป็นรูปโกลน หรือใส่ปูนให้เกาะติดกับทอย ท าเป็นรูปทรง
โครงร่างของรูปท่ีปั้น การโกลนด้วยปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นตัวยึดให้เกิดความคงทนไม่หลุดง่าย ช่างจะ
โกลนไปทีละส่วนของลาย จนกระท่ังปูนที่โกลนไว้แข็งตัวแข็งตัวแน่นดีแล้ว ช่างจะน าปูนต าไปป้ันพอก
อีกช้ันหนึ่ง พร้อมกับปั้นตกแต่งลวดลายโดยใช้เกรียงตามรูปแบบลักษณะของลายท่ีร่างไว้ ปล่อยปูน   
ท่ีขึ้นรูปช้ันแรกนี้ ท้ิงไว้ให้ปูนจับพื้นหรือเกาะทอยติดแน่นจึงใส่ปูนเพิ่มทับลงเป็นรูปโกลนหรือ          
รูปโครงร่างนั้น ปั้นขึ้นเป็นรูปทรงโดยรวมของเถาหรือตัวลาย หรือรูปภาพในลักษณะท่ีเรียกว่า หุ่น คือ
เป็นรูปทรงพอให้รู้ว่าเป็นเค้าโครงของส่ิงท่ีจะปั้นท าให้ชัดเจนต่อไป 
 

 
 

รูปท่ี 10.5 การโกลนปูน 
 
  10.5.1.7 การปั้นรูป 
  งานปั้นรูป คือการน าปูนมาป้ันเพิ่มเติมหรือต่อเติมข้ึนรูปไว้ให้ปรากฏเป็นรูปลักษณะ
ท่ีชัดเจนได้สัดส่วนพร้อมด้วยท่วงท่า ลีลาอาการต้องตามประสงค์ท่ีต้องการจะปั้นให้เป็นลวดลาย 
  10.5.1.8 การปั้นลาย 
  การปั้นส่วนละเอียดเป็นการปั้นแต่งแสดงส่วนละเอียดให้ชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น     
ท าต่อเมื่อปูนท่ีได้ปั้นขึ้นรูปไว้นั่นจับตัวและหมาดพอสมควรจึงจัดการปั้นปูนเติมแต่งและปั้นท าส่วน
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ละเอียดแต่ละส่วน งานปั้นละเอียดในงานปั้นปูนแบบไทยประเพณีมักนิยมกวดผิวงานให้เรียบร้อย
เกล้ียง การกวด คือ กดและลูบไล้เบาๆ บนผิวปูนเพื่อท าให้เนื้อแน่นและเรียบดึง ขณะท่ีใช้เครื่องมือ
กวดผิวปูนนี้ต้องหมั่นเช็คเครื่องมือด้วยผ้าเปียกน้ าบ่อยๆ เพื่อกันมิให้ปูนติดเครื่องมือและยังช่วยให้
การใช้ไม้กวดไปบนผิวปูนล่ืนเรียบดียิ่งขึ้น แต่ในงานปูนปั้นน้ ามันไม่จ าเป็นต้องชุบเครื่องมือนั้นให้เปียก 
หรือใช้ผ้าเปียกน้ าคอยเช็คเครื่องมือเพื่อป้องกันมิให้ปูนเกาะ เพราะปูนน้ ามันมีเนื้อปูนท่ีละเอียดกว่า
ปูนน้ ากาว ขณะใช้ไม้กวดปั้นกวดบนผิวงาน น้ ามันซึ่งผสมแทรกอยู่ในเนื้อปูนจะช่วยให้เครื่องมือล่ืนอยู่
แล้ว 
  อนึ่ง ช่างปูนปั้นได้น ารูปแบบของการแกะสลักไม้มาประยุกต์เป็นงานปูปั้น โดยการ
ปั้นลายยื่นออกมาจากผนังหน้าบัน และบางตอนก็มีการปั้นลายสอดสลับพันเกี่ยวพัน โดยใช้โครงลวด
เข้าช่วยในการยึดเหนียว ส่วนรูปแบบในการปั้นลายนั้นช่างปูนปั้นแต่ละคนมีกรรมวิธีเฉพาะตัวในการ
ท างาน 
 

 
   
รูปท่ี 10.6 การปั้นลาย 
 
  10.5.1.9 การปั้นตัวทับลาย 
  ในสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลายปูนปั้นหน้าบัน         
พระอุโบสถนิยมใช้ลายประกอบตกแต่งเป็นพื้นหลัง ท าให้ประธานรูปมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ      
บางแห่งนิยมปั้นปูนรูปการสัประยุทธ์ในเรื่องรามเกียรต์ิ ส่วนพื้นหลังมักจะเป็นลายก้านขดเทพนม 
ลายก้านขดหัวราชสีห์ เรียกกันว่า ตัวทับลาย ซึ่งช่างเพชรบุรีนิยมประชันแข่งขันตัวทับลายนี้กันมาก 
เพราะเป็นการแสดงถึงฝีมือ เทคนิควิธี และแนวความคิดของช่าง ส่วนใหญ่นิยมเรื่องราวพุทธประวัติ
ตอนใดตอนหนึ่ง เป็นส่วนประกอบของหน้าบันพระอุโบสถ วิหาร ซุ้มหน้าต่าง 
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รูปท่ี 10.7 รูปแบบการปั้นแบบตัวทับลาย 
 
  10.5.1.10 การตกแต่งปูนปั้น 
  เทคนิคการแต่งลายปูนปั้น ส่วนใหญ่ สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย 
โดยเฉพาะการตกแต่งลวดลายหน้าบันพระอุโบสถ โดยจัดให้ส่วนประธานอยู่ในแนวแกนกลางรูป ซึ่ง
จะเด่นล้ าออกมาจากตัวลายกระหนก ส่วนลวดลายท่ีใช้ในงานปูนปั้น นิยมใช้ลายก้านขดตามแบบ
ศิลปะสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะสามารถออกตัวลายได้มาก 
  งานปูนปั้น เมื่อช้ินงานเสร็จสมบูรณ์มักปล่อยให้งานปั้นปูนนั้นแห้งไปเองซึ่งใช้เวลา
ไม่นานนัก และมักนิยมงานปั้นปูนเป็นสีขาวตามธรรมชาติของปูนขาว หากต้องการตกแต่งเพิ่มเติม   
ให้สวยงามมากขึ้นอาจท าด้วยวัสดุและวิธีการดังต่อไปนี้ 
   1) การตกแต่งด้วยการปิดทองค าเปลว ในขั้นต้นต้องลงรักสนุก ทาเคลือบ
ผิวงานปูนปั้นให้ ท่ัวช้ันหนึ่งก่อนเพื่อให้ผิวงานปูนปั้นเรียบเกล้ียง เมื่อรักสมุกแห้งดีแล้วจึงทา            
รักน้ าเกล้ียงให้ ท่ัว ช้ินงาน ปล่อยให้รักน้ าเกล้ียง ท่ีหาท้ิงไว้ สักพักหนึ่ง  เมื่อรักหมาดได้ท่ีจึง                 
ปิดทองค าเปลวทับให้ท่ัว 
   2) การตกแต่งด้วยการปิดกระจก มักเป็นงานท่ีได้รับการตกแต่งต่อเนื่อง
จากการปิดทองค าเปลวเพิ่มเติมสีสันแก่ช้ินงานปูนปั้นนั้น โดยน ากระจกแก้ว หรือกระจกหุงมาตัด
เจียนตามรูปร่างและขนาดท่ีต้องการประดับตกแต่งลงบนงานปูนปั้น ท าเป็นส่วนแวว ไล้ลายพื้น
ลวดลาย เป็นต้น 
   3) การตกแต่งด้วยการเขียนระบายดี ขั้นต้นต้องจัดการเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน
ปูนปั้นให้เรียบและแน่นด้วยเลือดหมูสด ผสมกับน้ าปูนขาวกวนให้เข้ากันท าเป็นน้ ายารองพื้น ลักษณะ
ค่อนข้างข้น ให้น้ ายานี้ทาให้ท่ัวชิ้นงานปูนปั้นผ่ึงให้น้ ายาแห้งสนิทแล้วจึงใช้สีฝุ่นผสมน้ ากาวน้ ามาเขียน
ระบายตกแต่งลงบนพื้นผิวภายนอกงานปั้นนั้นตามวรรณะท่ีควรจะเป็นและตามความต้องการของช่าง
ผู้ท าการเขียนระบายสีตกแต่งนั้น (จงดี จนางคะกาญจน์. 2556) 
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รูปท่ี 10.8 การตกแต่งด้วยการปิดกระจก 
 
10.6 สรุปท้ายบท 
 การสร้างสรรค์งานช่างพื้นถิ่น มีการสืบสานต่อเนื่องกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังยัง
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาค่านิยมของคนในแต่ละท้องถิ่น อย่างการเลือกสรรวัสดุท่ีน ามาใช้
กระบวนการกรรมวิธีการผลิตสร้างสรรค์งาน ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้จะถ่ายทอดเฉพาะ            
หมู่วงศาคณาญาติท่ีใกล้ชิด และผู้สนใจต้องมาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยความเคารพศรัทธาในการสืบสารงานช่างฝีมือ ภูมิปัญญาในการเลือกใช้วัสดุหรือ
วัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นมาสร้างงาน ถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ของงานพื้นบ้าน 
และเป็นความงามท่ีเกิดจากความประสานกลมกลืนของวัตถุดิบ ก่อเกิดเป็นงานช่างพื้นถิ่นที่สะท้อนถึง
รากฐานของสังคมไทย  
 ประเทศไทยมีการท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมากมายหลายประเภท ตัวอย่างเช่น งานโลหะ เป็น
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท่ีได้จากการน าสินแร่ในธรรมชาติมาหล่อหลอมโลหะเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทย จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการใช้สอยท่ีให้ความคงทน 
อ านวยความสะดวกสบาย และมีความสวยงามทางศิลปะซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติอื่นๆ งานไม้เป็นศิลปหัตถกรรมท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และสืบ
ทอดเรื่อยมาหลายยุคหลายสมัยจากผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายด้วยฝีมือช่างพื้นบ้านท่ัวไป 
จนถึงงานหัตถกรรมเครื่องไม้แกะสลัก ซึ่งมีลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยศิลปะเชิงช่างช้ันสูง โดยการใช้ไม้
สักซึ่งเป็นวัสดุท่ีดีท่ีสุดในการท าผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท งานจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมท่ีใช้
วัตถุจากธรรมชาติ และมีคุณค่าทางด้านศิลปะซึ่งแสดงออกถึงความสวยงาม และคุณค่าเฉพาะตัว    
อันเกิดจากการสาน สอด ทอ ถัก อีกท้ังรูปแบบเครื่องจักสานยังแสดงถึงลักษณะพื้นเมือง พื้นบ้านท่ี
แตกต่างกันอีกด้วย ผ้าทอเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของมนุษย์ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาแต่อดีต เป็นส่ิงท่ีมี
ความสัมพันธ์กับมนุษย์ต้ังแต่ก าเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และในบางครั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความแตกต่างให้พิธีกรรมและความเช่ือ ท่ีแสดงออกมาในเรื่องของสีสันและลวดลายบนผ้าท่ีสวมใส่     
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ท่ีแตกต่าง ถือเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  งานปูนปั้น ท่ีปรากฏอยู่ตาม
สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา หรือแม้แต่ตามผนังถ้ า ท่ีมีความวิจิตรงดงาม เป็นเทคนิคการประดับ
ตกแต่งลวดลายบนงานสถาปัตยกรรมท่ีก่อสร้างด้วยอิฐหรือศิลาแลงมีปรากฏต้ังแต่สมัยทวารวดีและ
ยังคงเป็นท่ีนิยมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 ถึงปัจจุบันสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การส่ือสาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้พื้นฐานการผลิตงานหัตถกรรมมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากการผลิตเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอย เป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายสนองความต้องการ
ตลาดสังคมเมืองท้ังภายใน และต่างประเทศ งานหัตถกรรมไทยในยุคสมัยนี้จึงมีบทบาทความส าคัญ
เพิ่มขึ้นในเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย 
  
10.7 ค าถามทบทวน 

1. งานโลหะสามารถแบ่งตามวัสดุท่ีใช้ในการผลิตได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
2. ไม้ชนิดใดท่ีนิยมน ามาใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เพราะอะไร 
3. เทคนิคงานสานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
4. ยกตัวอย่างเทคนิคการทอ พร้อมอธิบายเทคนิคนั้น 
5. อธิบายเทคนิคในการปั้นปูน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวสัดแุละเทคนิคในงานหัตถกรรม 

_______________________________________________________ 

หัวข้อเนื้อหา 
11.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ       
11.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้        
11.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน       
11.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ       
11.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น    
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในงานหัตถกรรมได้ 
2. ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของงานหัตถกรรม 
3. สามารถวิเคราะห์เทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรมเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

  1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาบทท่ี 11 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
และเทคนิคในงานหัตถกรรม 
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 
  1.3 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ให้ผู้เรียนสังเกต แล้วตั้งค าถามเพื่อบรรยายเข้า
สู้เนื้อหาเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม โดยการใช้ส่ือการสอนประกอบ 
  2.2 แบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุและเทคนิคในงานหัตถกรรม 
ผู้สอนน าอภิปรายสู่การสรุปด้วยค าถาม  
  2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรม 
  2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการสอนหนังสือ ต ารา เอกสารเพิ่มเติม แล้วสรุป
ด้วยค าพูดของตนเองแบบบรรยาย 
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สื่อการสอน 
 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมประเภทต่างๆ  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากเทคนิคและวัสดุในงานหัตถกรรม 
 
การวัดผล 

1. สังเกตการตอบค าถามและต้ังค าถาม 
 2. สังเกตบทบาทหัวหน้า สมาชิก และการอภิปรายร่วมกันขณะท างานเป็นกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
4. ตรวจแบบทดสอบทบทวนท้ายบท  
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บทที ่11 
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากวสัดแุละเทคนิคในงานหัตถกรรม 

_______________________________________________________ 
 

 ศิลปหัตถกรรม เป็น ส่ิงสะท้อนวิถี ชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆ              
ของประเทศ แสดงถึงภูมิปัญญา และจิตวิญญาณโดยแท้ของมนุษย์ ความแตกต่างทางด้านรูปแบบ 
รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ ล้วนเป็นลักษณะพิเศษท่ีจะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจ าแต่ละ
ท้องถิ่น 
 ผลงานศิลปหัตถกรรมของไทยท่ีปรากฏขึ้นมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีมากมายหลาย
ประเภท เช่น งานจักสาน ทุกภาคของประเทศมีการสร้างสรรค์งานจักสานขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย
หากจะมีความแตกต่างอยู่บ้างในเรื่องของรูปแบบของช้ินงาน รวมท้ังวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในงานสาน 
หรือบางประเภทก็เป็นลักษณะเฉพาะประจ าท้องถิ่นไม่มี ท่ีใดเหมือน จนกลายเป็นอัตลักษณ์           
ของท้องถิ่นนั้นๆ  
 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าศิลปหัตถกรรมไทยมีเอกลักษณ์ในความวิจิตร ความประณีต
ละเอียดอ่อน และความล้ าลึกจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดต่อกันมาจากอดีต ฝีมือช่างในแต่
ละสาขาได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อราชการในส่วนพระองค์ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ตลอดจน
สร้างสรรค์เป็นศิลปกรรม และหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีใช้กันในชีวิตประจ าวัน เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นสถาบันชาติ ส่ือให้เห็นถึงความเป็นผู้คนในชาติท่ีมีวัฒนธรรมมีอารยะธรรม มีระดับความ
เป็นอยู่และค่านิยมท่ีงดงามในทางศิลปะ วิชาช่างได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาโดยผ่านการเรียนรู้ การ
ฝึกฝนจนเป็นความช านาญเช่ียวชาญ มีเอกลักษณ์ในแต่ละสกุลช่าง 
 ศิลปหัตถกรรมสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
บางครั้งอาจใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นเกณฑ์การจ าแนกประเภทได้ ซึ่งมีมากมายหลายประเภท 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

11.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ       
11.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้        
11.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน       
11.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ       

 11.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น  
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11.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ 
 11.1.1 เครื่องเหล็ก  
 เครื่องเหล็ก บรรพบุรุษไทยรู้จักการใช้โลหะเหล็กเป็นเวลานาน ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเหล็กนับว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน
และใช้งานหนักได้ดี ด้วยเหตุผลนี้จึงนิยมท าเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องมือการเกษตร
รวมท้ังอาวุธต่างๆ กรรมวิธีการน าเหล็กมาท าผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ มีท้ังวิธีการหล่อหลอมและ
วิธีการตีขึ้นรูป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับชนิดเหล็กท่ีใช้และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าเป็นวิธีการ
หล่อหลอมจะใช้เหล็กหล่อ ส่วนมาท าเป็นแม่พิมพ์ส าหรับหล่อหลอมโลหะชนิดอื่นๆ และท าเครื่องมือ
เครื่องใช้บางประเภท แต่โดยท่ัวไปแล้วจะใช้วิธีการตีขึ้นรูปด้วยความร้อนโดยใช้วัตถุดินคือ         
เหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า ชาวชนบทมักจะใช้เหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กแหนบรถยนต์เหล็กพืด
และเหล็กรางรถไฟ เป็นวัตถุดิบในการตีเหล็กขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การตีเหล็กจึงเป็นงานหัตกรรมพื้นบ้าน
ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย เพื่อท าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ
เกษตรกรรมของชาวชนบท เช่น มีด ขวาน จอบ เสียม เคียว ส่ิว กรรไกรตัดกิ่งไม้ อุปกรณ์ตัดเก็บผลไม้ 
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ท่ีท ากันมากคือ มีดชนิดต่างๆ แหล่งผลิตท่ีมีอยู่ท่ัวไปตามหมู่บ้านเกือบทุกภาค แต่ท่ี
มี ช่ือเสียงอยู่ ท่ี  บ้านไผ่หนอง บ้านต้นโพธิ์  ในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรู้จักกันดีในนามของมีดอรัญญิก  
 

 
 
รูปท่ี 11.1 มีดอรัญญิก 
ท่ีมา : (bansansuk, 2559) [Online] 
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 11.1.2 เครื่องทองลงหิน 
 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องโลหะท่ีมีส่วนผสมระหว่างทองแดงประมาณ 80% และดีบุกประมาณ 
20% โลหะผสมนี้บางทีเรียกว่าบรอนซ์ (Bronze) หรือส าริดค าว่า ลงหิน มาจากกริยาช่างขัด
ผลิตภัณฑ์ขันโลหะโดยใช้หินขัดให้เกล้ียงเกลา จึงเรียกว่าขันลงหิน แล้วเลยเรียกขันทองว่า ทองลงหิน
ซึ่งรวมไปถึงการเรียกช่ือรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วย ตามประวัติกล่าวว่าคนไทยรู้จักการหล่อโลหะผสม
เครื่องทองลงหินหรือเครื่องส าริดเป็นเวลานานแล้วต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อมาในยุคสมัย   
เชียงแสน สมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา มีการหล่อพระพุทธรูป และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในพิธีกรรม        
ทางศาสนา แต่ไม่ได้ปรากฏว่าได้วัตถุดิบมาจากแหล่งใดในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 – รัชกาล
ท่ี 4 ช่างไทย ซื้อทองม้าล่อมาจากจีนซึ่งอยู่ในรูปของล่อโก๊ะ เป็นเครื่องดนตรีจีนคล้ายฆ้องไทยน ามา
หลอมใหม่ แล้วตีขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องทองลงหินในสมัยนั้นเช่น ขันน้ าพานรองถาดครก       
ตะบันหมาก ภาชนะเครื่องใช้อื่นๆ และเครื่องดนตรีไทยเช่น ฉิ่ง ฉาบ ฆ้อง ฯลฯ  เครื่องทองลงหินจึงมี
ช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า เครื่องทองม้าล่อ 
 พัฒนาการของรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องทองลงหินในระยะต่อมาได้เปล่ียนแปลงไป เพื่อสนอง
ความต้องการของตลาดสังคมเมืองปัจจุบันและตลาดต่างประเทศ ประกอบกับคุณสมบัติดีเด่น        
ของเครื่องทองลงหินคือวัสดุท่ีไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื้อโลหะแข็งแกร่ง เหนียว ขัดเป็นมัน      
เงางามได้นาน ถ้าท าเป็นมีดจะมีความคมมาก ปอกผลไม้ไม่ช้ าและมีดไม่ด า ดังนั้นเครื่องทองลงหิน    
จึงได้รับการพัฒนา เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทชุดภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น 
ช้อน ส้อม มีด ทัพพี จาน ชาม ถ้วย ชุดน้ าชา ชันน้ าพานรอง แจกัน เชิงเทียน กรอบรูป เครื่องประดับ
โต๊ะ รูปหล่อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก เช่น พวงกุญแจ ท่ีเปิดขวด มีดตัดกระดาษ ฯลฯ แหล่ง
ผลิตท่ีส าคัญอยู่ในท้องท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 
รูปท่ี 11.2 เครื่องทองลงหิน 
ท่ีมา : (บ้านเครื่องลงหิน, 2559) [Online] 
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 11.1.3 เครื่องทองเหลือง 
 ส่วนผสมระหว่างทองแดงประมาณ 55% และสังกะสีประมาณ 45% และส่วนผสมของตะกั่ว
กับอลูมิเนียมอีกเล็กน้อย ส่วนใหญ่ทองเหลืองจะผลิตเป็นรูปหล่อ ท าเครื่องประดับไม่นิยมท าเป็น
ภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการบริโภคเพราะเป็นอันตราย เนื่องจากมีตะกั่วเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย
กรรมวิธีการหล่อเครื่องทองเหลืองมีมานานเช่นเดียวกับเครื่องทองลงหิน 
 ปัจจุบันผลิตเครื่องทองเหลืองมี ท้ังลักษณะท่ีเป็นแบบพื้นบ้านท ากันภายในครอบครัว        
ตามชนบทสืบทอดจากบรรพบุรุษด้ังเดิม เช่น ท่ีบ้านปะอาว ต าบลหนองขอน อ าเภอเมือ จังหวัด
อุบลราชธานี รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานหล่อโลหะทองเหลืองแบบง่ายๆ ใช้ภายในท้องถิ่นและอีกส่วน
หนึ่งท าเป็นสินค้าของทีระลึกส าหรับนักท่องเท่ียว เช่น ระฆัง กระด่ิง ลูกกระพรวน และผอบใส่ของ 
ฯลฯ ในละแวกบ้านชนบทบางแห่งผลิตเครื่องทองเหลือง ในลักษณะรูปแบบเครื่องจักสาน โดยใช้เส้น
ลวดทองเหลืองมาสาน ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกขนาดเล็ก เช่น ตะกร้า กระบุง ฯลฯ ซึ่งมีแหล่งผลิต
อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ส าหรับการผลิตมีลักษณะหนึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อย   ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับของโบราณเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งในอากาศสถานท่ี          
ซึ่งต้องการความหรูหราโอ่อ่า สวยงาม เช่น ราวบันได ลูกกรงบันได หัวเสาลวดลายเครื่องประดับ
ภายใน มือจับลูกบิด กลอนประตู หน้าต่าง รูปหล่อตัวสัตว์ เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ของใช้ในพิธี      
ทางศาสนาตลอดจนเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกแหล่งผลิตส าคัญอยู่ในท้องท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพิษณุโลก 
 

 
 
รูปท่ี 11.3 เครื่องทองเหลือง 
ท่ีมา : (บ้านทองเหลือง, 2559) [Online] 
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 11.1.4 เครื่องทอง 
 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องโลหะท่ีได้มาจากแร่ทองค า ซึ่งนับว่าเป็นโลหะมีค่าท่ีมนุษย์ให้ความสนใจ
อันดับแรกเป็นเวลานานแล้ว จึงใช้เป็นเครื่องวัดมาตรฐานเงินตรา คุณสมบัติพิเศษของทองคือ     
ความอ่อนตัวสูงมากจนสามารถตีเป็นแผ่นบางๆ ได้ดีกว่าโลหะอื่น อีกท้ังยังต้านทานการกัดกร่อนได้ดี 
ในสมัยโบราณเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีการใช้ทองค าบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาหล่อเป็น
องค์พระพุทธรูป และเครื่องราชกกุธภัณฑ์ส าหรับพระมหากษัตริย์ ตลอดจนช่างทองได้น าทองค ามา
บดหรือตีเป็นแผ่นแบนๆ ธรรมดาหรือเป็นรูปร่างอื่น การบุโลหะมีค่าเช่น ทองค า เงิน นาก เพื่อบุ      
ขึ้นรูปขันและภาชนะต่างๆ ตามจินตนาการของช่างบุการบุทองค าหุ้มองค์พระพุทธรูป ดังเช่น 
พระพุทธรูปศรีสรรเพชญ์ ซึ่งสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางช่างได้บุทองค าท้ังองค์ ความสูงถึง 8 วา   
มาภายหลังพม่าได้เผาลอกเอาทองค าไปหมด 
 ปัจจุบันเครื่องทองท ามาจากทองค าแท่งโดยมีเนื้อทองค าประมาณ 95-97 เปอร์เซ็นต์ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเครื่องทองจะเป็นเครื่องประดับ เช่น ต่างหู ก าไล สารสร้อย ฯลฯ และผลิตภัณฑ์
ประเภทเหรียญตรา ตลอดจนการท าแผ่นทองเพื่อใช้บุผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าและทองค าแผ่นเพื่อใช้ปิด     
องค์พระพุทธรูป รวมท้ังส่ิงก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในท้องท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น  
 

 
 
รูปท่ี 11.4 เครื่องทองสุโขทัย 
ท่ีมา : (ของฝากสุโขทัย, 2559) [Online] 
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 11.1.5 เครื่องเงิน เครื่องถม 
 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องโลหะท่ีท ามาจากแร่เงิน ซึ่งเป็นแร่มีค่าพบมาได้ประมาณ 2,400 ปี     
ก่อนคริสตกาล มีคุณสมบัติพิเศษคือ เนื้ออ่อน สีขาวงดงามต้านทานการกัดกร่อนได้ดี นิยมใช้ท า
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเครื่องใช้ในบ้าน และเหรียญตราต่างๆตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์     
ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2509 เรื่องมาตรฐานเครื่องเงินไทย ให้ความหมายองเครื่องเงินไทยว่า    
เป็นเงินรูปพรรณ เครื่องถม และเครื่องลงยาสี ท่ีท าในประเทศไทย 
 เครื่องเงินรูปพรรณมีการท ามาหลายร้อยปีแล้วในประเทศไทย เครื่องเงินช้ันดีควรใช้โลหะเงิน
ท่ีมีความบริสุทธิ์ของเนื้อเงินไม่น้อยกว่า 95% ส่วนท่ีเหลือเป็นโลหะอื่นผสม เช่น ทองแดง เพื่อให้เกิด
ความเหนียว  ทรงรูปอยู่ได้ ไม่บุบเบ้ียว เป็นเนื้อเงินมาตรฐานปอนด์สเตอร์ลิง โดยท่ัวไปช่างเครื่องเงิน
ไทยจะซื้อเหรียญเงินจากต่างประเทศเพื่อตีเป็นแผ่นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แล้วจึงตกแต่งให้สวยงาม        
โดยวิธีการต่างๆ เช่น การตอกสลักลวดลายบนเครื่องประดับของชาวเขาทางภาคเหนือและภาคอีสาน 
การตอกดุนลายผลิตภัณฑ์โดยมีแม่แบบยางมะตอยรองอยู่ด้านใน เป็นวิธีการท าของช่างเครื่องเงินทาง
ภาคเหนือ อีกวิธีหนึ่งคือ การลงยาถม และ เครื่องลงยาสี เป็นวิธีการท าเครื่องเงินทางภาคใต้ ท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีช่ือเสียงมากรู้จักกันดีในนาม เครื่องถมเมืองนคร มีประวัติการสืบทอดยาวนานกว่า 
500 ปีแล้ว โลหะท่ีใช้ท าเครื่องถมมีท้ังโลหะเงินและทอง ซึ่งเรียกว่า ถมเงิน และ ถมทอง แต่ถ้าท า   
บนโลหะเงิน และใช้ทองมาตกแต่งลดลายบางส่วนเรียกว่า ถมตะทอง 
 ปัจจุบันเครื่องท าแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องถม ท าเป็นภาชนะเครื่องใช้ เครื่องประดับ 
ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก เช่น ขันน้ าพานรอง ถาด ชุดน้ าชา หีบบุหรี่ กล่องท่ีระลึก แจกัน 
เชิงเทียน กรอบรูป ก าไร ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เข็มขัดติดเส้ือ เข็มกลัดเนคไท เป็นต้น       
แหล่งผลิตเครื่องเงิน เครื่องถม อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องเงินปะเภทอื่น     
อยู่ทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 

 
 
รูปท่ี 11.5 เครื่องเงิน 
ท่ีมา : (dandinth, 2559) [Online] 
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 11.1.6 เครื่องอลูมิเนียม 
 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากวัสดุโลหะอลูมิเนียมซึ่งเพิ่งจะมีการรู้จักใช้โลหะชนิดนี้ประมาณกว่า
ร้อยปีนี้เอง คุณสมบัติของอลูมิเนียมคือ น้ าหนักเบา มีความอ่อนตัว ง่ายต่อการขึ้นรูป มีความแข็งแรง
สูงและไม่เป็นสนิม อลูมิเนียมมีประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรมเพราะสามารถรีดออกเป็นเส้นและตี
เป็นแผ่นได้ มีประโยชน์ใช้ท าภาชนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเป็นวัสดุก่อสร้างเนื่องจากอลูมิเนียม
มีคุณสมบัติขึ้นรูปและสีสันใกล้เคียงกับเงิน แต่หาได้ง่ายและราคาถูกกว่าโลหะเงินมาก ช่างเครื่องเงิน
บางรายจึงใช้แผ่นอลูมิเนียมเป็นวัสดุในการท างานหัตถกรรมแทนโลหะเงิน หรือเป็นวัสดุท่ีใช้ฝึกหัด
ความช านาญงานของช่างฝีมือรุ่นใหม่ในการตอกสลักลวดลายโลหะก่อนจะไปท าบนโลหะมีค่าชนิดอื่น 
 ปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องอลูมิเนียมประเภทหัตถกรรมเป็นภาพตอกสลักลวดลาย      
รูปนูนสูง นูนต่ า และรูปลอยตัวท่ีสามารถมองได้รอบ เช่น รูปภาพตัวสัตว์ต่างๆ ฯลฯ ลวดลายท่ีใช้ตอก
สลักภาพอลูมิเนียม ช่างดอกจะดัดแปลงลวดลายมาจากงานภาพเครื่องไม้แกะสลักซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวชนบททางภาคเหนือ เรื่องราววรรณคดีต่างๆ ในเรื่องรามเกียรต์ิ เป็นตัน          
ถ้าต้องการให้ภาพมีลวดลายคมชัด ช่างดอกจะน าภาพอลูมิเนียมที่ตอกสลักเสร็จแล้วไปรมด า เพื่อเน้น
ความต้ืนลึกของลวดลาย แลดูสวยงามมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีแหล่งท าในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ
จ าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538) 
     

 
 
รูปท่ี 11.6 งานดุนลายอลูมิเนียม 
ท่ีมา : (dandinth, 2559) [Online] 
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11.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้ 
 11.2.1 เครื่องไม้ประดับตกแต่ง 
 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องไม้แกะสลักท่ีได้รับความนิยมสูงมากในตลาดปัจจุบันท้ังภายในและ
ต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทแรกเป็นงานแกะสลักภาพ ท้ังประเภทท่ีมีพื้น
แผ่นหลังแบบภาพนูนสูงนูนต่ าและรูปแบบลอยตัวเช่นเดียวกับงานประติมากรรมโดยท่ัวไปจะแกะสลัก
เป็นรูปแบบ บุคคล สัตว์ ส่ิงของ เช่น พระพุทธรูป เทวดา รูปสัตว์หิมพานต์ และในลักษณะภาพ      
เล่าเรื่องตามประวัติศาสตร์วรรณคดี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบทตลอดจนรูปแบบ
แปลกๆ ใหม่ๆ ตามค าส่ังซื้อของลูกค้าจากภายนอกน ามาให้ ผลิตภัณฑ์เครื่องไม้แกะสลักได้รับการ
ปรับปรุงดัดแปลงกรรมวิธีการตกแต่งผิวไม้คือการเลียนแบบเครื่องไม้ให้ดูเป็นของเก่า ของโบราณ โดย
น าผลิตภัณฑ์ไปตากแดด ตากฝนท้ิงไว้ให้ดูเก่าตามธรรมชาติหรือตกแต่งผิวไม้ด้วยวัสดุ ลงพื้นคล้ายกับ
ของโบราณท่ีท ากันมา รวมท้ังการลงสีสันต่างๆ ท าให้เครื่องไม้ดูสวยงามน่าสนใจ นอกเหนือจากการ
ลงรักปิดทอง ประดับกระจก แหล่งผลิตเครื่องไม้ประเภทนี้ท่ีมีมากท่ีสุดอยู่จังหวัดเชียงใหม่รองลงไป  
มีท่ีจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน  
 ส่วนเครื่องไม้อีกประเภทหนึ่งเป็นงานแกะสลักลวดลายเพื่อใช้เป็นส่วนประดับตกแต่งอาคาร
ท้ังภายในและภายนอก เช่น เชิงชาย คันทวย ฯลฯ ลวดลายแกะสลักท่ีนิยมใช้ ได้แก่ ลายไทยประเภท
ลายกนก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายประจ ายาม ฯลฯ ลายท่ีดัดแปลงมาจากจีนและยุโรป รวมทั้งลวดลาย
ท่ีเกี่ยวกับ ธรรมชาติ เป็นต้น แหล่งผลิตงานประเภทนี้ส่วนมากอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ฯลฯ 
 

 
 
รูปท่ี 11.7 เครื่องไม้ประดับตกแต่ง 
ท่ีมา : (dandinth, 2559) [Online] 
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 11.2.2 เครื่องเรือนไม้แกะสลัก 
 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาในสมัยโบราณ โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นยุครุ่งเรือง         
ของศิลปหัตถกรรมเครื่องไม้แกะสลัก รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ในสมัยนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนา เช่น ธรรมาสน์ ตู้เก็บพระไตรปิฎก ฯลฯ และมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจ าวันของ    
คนไทยท่ีอาศัยอยู่ในบ้านไทย เช่น ตู้ ต่ังเตียง คันฉ่อง ฯลฯ ส่วนโต๊ะและเก้าอี้ไม่ค่อยใช้กันเพราะ     
คนไทยนิยมนั่งพื้น เครื่องเรือนส าหรับเจ้านายช้ันสูงและผู้มีฐานะมักจะสลักเสลาลวดลายไทย     
ตกแต่งด้วยการฝังมุกหรือลงรักปิดทอง หรือการเขียนลายรดน้ า ฯลฯ เพื่อให้ดูหรูหราสวยงาม       
ตามสถานภาพทางสังคม 
 เครื่องเรือนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา แต่มาระยะหลังได้รับอิทธิพล 
ทางศิลปะจากจีนและยุโรป รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเครื่องเรือนไทยในสมัยนี้จึงมีการพัฒนาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงไปช่างออกแบบเครื่องเรือนได้ประยุกต์น าเอารูปทรง ลวดลายและกรรมวิธีการตกแต่ง
เคลือบสีผิวไม้จากจีนและยุโรปเข้ามาไว้ในแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไทยบางส่วนและเริ่มมีการท าโต๊ะ
เก้าอี้ ชุดท างาน ชุดอาหาร ชุดโต๊ะเครื่องแป้ง ฯลฯ ตามประเพณีวัฒนธรรมของจีนและยุโรปเข้ามาใช้
ในหมู่เจ้านายช้ันสูงมากขึ้น จนถึงทุกวันนี้ 
 ปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้แกะสลักยงคงรักษาเอกลักษณ์ของไทยในสมัยก่อนไว้ 
แต่การผลิตมีจ านวนไม่มากนักเพราะข้อจ ากัดของไม้ซึ่งหากและราคาแพงแหล่งผลิตท่ีมีฝีมืออยู่ใน
เรือนจ า จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ และมีผู้ผลิตภาคเอกชนท าเครื่องเรือนไม้แกะสลัก 
ประเภทงานฝังมุก ท่ีจังหวัดสิงห์บุรี ฯลฯ ส่วนเครื่องเรือนไม้แกะสลักทางภาคเหนือมีผู้ผลิตใช้ไม้จริง 
เช่น ไม้สัก โดยแกะสลักเป็นลวดลายเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบทและเรื่องราวของ
ช้างไทย ท าเป็นชุดเก้าอี้รับแขก ชุดอาหาร ฯลฯ แต่วิธีการท าเครื่องเรือนแบบนี้ส้ินเปลืองไม้มาก
เกินไปจึงมีการท าเหลืออยู่ไม่กี่ราย ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ และล าปาง 
 

 
 
รูปท่ี 11.8 เครื่องเรือนไม ้
ท่ีมา : (dandinth, 2559) [Online] 
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 11.2.3 เครื่องใช้ในครัวเรือน 
 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ท าด้วยไม้ แต่เดิมมีการท าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทางภาคเหนือ
โดยการแกะสลักบนไม้จริงจากไม้สักด้วยมือท้ังหมดในระยะต่อมาตลาดต่างประเทศมีความนิยม
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มากขึ้น การผลิตจึงเริ่มขยายตัวเมื่อประมาณปี พ .ศ. 2518 ได้พัฒนาเป็นระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมหัตถกรรมในระดับขนาดย่อมและขนาดกลาง ซึ่งมีการน าเครื่องจักรอุปกรณ์      
งานไม้เข้าพัฒนาการผลิตให้รวดเร็วและได้มาตรฐานคุณภาพดีอีกท้ังยังได้เปล่ียนจากการ ใช้วัตถุดิบ  
ไม้สัก หันมาใช้ไม้ชนิดอื่นแทน เช่น ไม้ฉ าฉา ไม้ประดู่ ไม้สน และไม้ยางพารา ฯลฯ ตลอดจนการใช้   
ไม้อัดและใช้เศษไม้จริงช้ินเล็กๆ มาอัดประสานท าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประหยัด ไม้และใช้ไม้
อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
 รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนท าด้วยไม้ ซึ่งเป็นท่ีนิยมในตลาดปัจจุบัน ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ช้อน ส้อม ทัพพี พาย ถาด เขียง จานประเภทต่างๆ ชามสลัด 
เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ และเชียงราย 
 

 
 
รูปท่ี 11.9 เครื่องไม้ใช้ในครัวเรือน 
ท่ีมา : (สุรางคณา ชาญนทีกุล, 2559) [Online] 
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 11.2.4 ของเล่นไม้ 
 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีช้านานแล้ว เกิดจากความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ท่ีต้องการ
สร้างผลิตภัณฑ์ให้เด็ก บุตร หลาน ได้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
ต่างๆ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นไทยในอดีตจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยนั้นๆโดยใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่หาได้ เช่น ไม้ ไม้ไผ่ กะลา 
ไม้ระก า มะพร้าว ฯลฯ รูปแบบของเล่นไม้พื้นบ้านท่ีพบท่ัวไป เช่น ล้อเล่ือนไม้ ตุ๊กตาไม้ เป็นต้น 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้มีความส าคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก นับเป็นอุปกรณ์การศึกษา
ท่ีเหมาะสมกับเด็กอายุประมาณ 1-5 ขวบ มีรูปแบบหลายประเภท เช่น ของเล่นมีล้อลาก ชุดต่อภาพ
ต่อตัวอักษรและตัวเลข ชุดต่อรูปทรงเรขาคณิต ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ท่ีใช้เป็นการ
เล่นเกมส์เพื่อความเพลิดเพลินส าหรับผู้ใหญ่อีกด้วยการผลิตของเล่นไม้ในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยใช้ไม้ยางพารา ไม้สน ไม้ฉ าฉา ฯลฯ เป็นวัตถุดินในการผลิต      
ส่วนด้านตลาดจ าหน่ายในต่างประเทศนิยมส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ ของเล่นไม้จากประเทศไทยมากขึ้น     
เพราะได้มาตรฐาน และคุณภาพ แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ล าปาง 
แพร่ ฯลฯ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538) 
 

 

  
รูปท่ี 11.10 ของเล่นไม้ 
ท่ีมา : (thejoinery, 2559) [Online] 
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11.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน  
 การท างานหัตถกรรมเครื่องจักรสานของไทย มีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ช่างสานคือ
เกษตรกรในชนบท จะใช้ช่วงเวลาว่างหลังจากการท าไร่ท านา เลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
มาผลิตงานหัตถกรรมด้วยใจรัก เพื่อความสุขความเพลิดเพลินตลอดจนสนองประโยชน์ใช้สอยต่อ
ตนเองและครอบครัว รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่และหวาย จึงเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านท่ี
มีความงามบริสุทธิ์แบบธรรมชาติ สะท้อนถึงความเป็นอิสระและการแสดงออกของความคิดเฉลียว
ฉลาด ตลอดจนความสามารถของช่างสานในการเข้าใจวัสดุไม้ไผ่และหวายผสานกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมของการด ารงชีวิต ส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารเป็นจ านวนมาก 
 ลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายท่ีเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
แบ่งกลุ่มตามประโยชน์ใช้สอยของสังคมชนบทเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆคือ 
 ประเภทท่ี 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในการเกษตรกรรมและเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ กระจาด กระชอน กระด้ง ชะลอม กระบุง บุ้งกี๋ ตะกร้าสุ่มไก่ ฝาชี พัด 
ตะกร้อสอยผลไม้ ฯลฯ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการจับสัตว์น้ า ได้แก่ ลอบ ไซ ข้อง อีจู้ ตุ้ม ชะ
นาง สุ่ม ฯลฯ 
 ประเภทท่ี 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปูลาดและเป็นวัสดุก่อนสร้างอาคารบ้านเรือนโดยใช้ไม้ไผ่
หรือหวายสานเป็นแผ่นใหญ่ เรียกว่าเส่ือล าแพน เส่ือหวาย ใช้ปูรองนั่งนอนกับพื้น หรือท าเป็นฝาผนัง
อาคารบ้านเรือน บุฝ้าเพดาน ปิดหน้าจ่ัวอาคารเรือนไทย เป็นต้น 
 ประเภทท่ี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสามศีรษะ เช่น งอบ หมวก กุ๊บ กุ้ยเล้ย ฯลฯ ใช้ใส่ป้องกัน
แดดฝนให้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรกรรม หรือในช่วงเวลาอื่นๆ 
 ประเภทท่ี 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเรือและเครื่องประดับตกแต่ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แคร่ ช้ันวาง
ของ ตู้กับข้าว เป็นต้น 
 ประเภทท่ี 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นกีฬา และของเล่นชนิดอื่นๆเช่น ตะกร้อ เป็นต้น 
     

 
 
รูปท่ี 11.11 ผลิตภัณฑ์งานจักสาน 
ท่ีมา : (อดุล ตัณฑโกศัย, 2559) [Online] 
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11.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานถักทอ 
 11.4.1 ผ้าขิด เป็นการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยการสะกิดด้ายเส้นยืนขึ้นเป็นระยะตาม
ต้องการ เพื่อให้ด้ายเส้นพุ่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งตลอดความกว้างของผืนผ้า ท าให้เกิด
ลวดลาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นการทอลายซ้ าๆ กันตลอด สีของลวดลายเป็นสีของด้ายเส้นพุ่งพิเศษ ลาย
หลักหรือลายต้นแบบ คือลายกลุ่มพื้นฐานท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทอโดยการยกเส้นด้ายขึ้นบางส่วน 
เช่นลายจุด เรียกว่า ลายเม็ด และลายเส้นตรง ซึ่งลายเหล่านี้เป็นส่วนประกอบท าให้เกิดลายอื่นๆ ขึ้น
ภายหลัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543) 
 ผ้าขิดนิยมใช้ท าเป็นผ้าปูอาสนะ ผ้าล้อหัวช้าง ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน ผ้าคลุมไหล่ หรือ หมอน มี
ทอกันมากในภาคอีสาน และบางจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ เช่น ชัยนาท สุพรรณบุรี อุทัยธานี 
พิจิตร น่าน ในบางแห่งมีการทอขิดผสมจก เพื่อให้เกิดลวดลอยและสีสันท่ีวิจิตรกว่าขิดธรรมดา ได้แก่ 
ผ้าขดิผสมจกของบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผ้าขิดผสมจกของบ้านเส้ียว และน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
  
 11.4.2 ผ้าจก  
 ผ้าจกเป็นผ้าทอยกลายในตัว ท่ีเรียกว่า “จก” นั้นมาจากวิธีการทอท่ีใช้ขนเม่น ไม้ หรือ นิ้วมือ
ใช้ควักเส้นด้ายยืนขึ้น เพื่อสอดด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปท าให้เกิดลวดลายเฉพาะท่ีหรือเป็นช่วงๆ วิธีจกนี้ท า
ให้สามารถสลับสีและลวดลายได้ต่างๆกัน แตกต่างกับการเก็บขิด ท่ีใช้ด้ายพุ่งพิเศษตลอดแถวสีเดียว 
การทอผ้าวิธีจกใช้เวลานานมาก มักท าด้วยพุ่งพิเศษตลอดแถวสีเดียว เรียกว่า “ซิ่นตีนจก” ชาวชนบท
จะใช้นุ่งในโอกาสพิเศษ เช่น ไปวัด หรืองานพิธีการต่างๆ ผ้าจกท่ีท าเป็นผืนเล็กใช้ส าหรับท าหน้า
หมอนขวาน หรือน าไปใช้ท าประกอบเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้สอยอื่นๆ เช่น ผ้าห่ม เป็นต้น 
 ผ้าซิ่นตีนจกท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ ตีนจกของหาเส้ียว จังหวัดสุโขทัย ตีนจกของลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ตีนจกคูบัวและดอนแร่ จังหวัดราชบุรี ผ้าซิ่นตีนจกท่ีมีตัวซิ่นเป็นมัดหมี่ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชัยนาท อุทัยธานี และพิจิตร รวมทั้งผ้าคลุมไหล่แพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ใช้วิธีทอแบบจกผสมขิด 
 
 11.4.3 ผ้ายก 
 ผ้ายก เป็นผ้าทอซึ่งยกลายในตัวโดยใช้เส้นพุ่งพิเศษเป็นไหม ด้ินเงิน ด้ินทอง ใช้วิธีเก็บตะกอ
ลาย เช่นเดียวกับการทอขิตผ้ายกเป็นผ้าซิ่นไหมยกลวดลายเฉพาะเชิงซิ่นหรือยกลายตลอดท้ังตัวซิ่น 
และเชิงซิ่น นิยมทอกันมากในภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม่ล าพูนและล าปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคใต้มีผ้ายกพุมเรียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผ้ายกนครศรีธรรมราช 
  
 11.4.4 ผ้ามัดหมี่  
 ผ้ามัดหมี่ เป็นการมัดลายท่ีเส้นพุ่งหรือเส้นยืนด้วยเชือกก่อน าไปย้อมสี เพื่อให้เกิดสีสันและ
ลวดลายตามท่ีช่างทอพื้นบ้านก าหนดนึกคิดไว้ในใจ ผ้ามัดหมี่มีท้ังผ้าฝ้าย และผ้าไหม มัดหมี่ฝ้ายใน
สมัยก่อนนิยมใช้สีน้ าเงินจากต้นครามเป็นสีเดียว แต่ปัจจุบันใช้สีเคมีย้อมหลากสีมากขึ้น ส าหรับผ้า
มัดหมี่ไหมจะมีลวดลายละเอียด ประณีตและเล่นสีสันมากกว่าผ้าฝ้าย มีท ากันมากในภาคอีสานและ
บางจังหวัดในภาคกลาง เช่น อุทัยธานี สุพรรณบุรี และชัยนาท ฯลฯ ส่วนใหญ่จะนิยมทอผ้ามัดหมี่เส้น
พุ่ง จะมีการท าผ้ามัดหมี่เส้นยืนบ้างในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ 
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 ผ้าซิ่นมัดหมี่ราชบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และชัยนาท บางผืนใช้การทอสลับกับลายขิต ซึ่ง
ช่วงเพิ่มความวิจิตงดงามให้แกผืนผ้า ส่วนผ้าหมัดหมี่ของจังหวัดสุรินทร์นั้นมีช่ือเสียงเรื่องความงาม
ของเส้นไหมและลวดลายท่ีมีอิทธิพลมาจากเขมร เช่น ลายพระตะบอง ลายสัตว์ต่างๆ รวมท้ังผ้าปูม
เขมร ซึ่งเป็นผ้าท่ีใช้เป็นเครื่องแบบขุนนางไทยแต่สมัยโบราณสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า “ผ้าสมปัก
ปูม” ส่วนภาคใต้ท่ีต าบลพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการทอผ้ายกผสมมัดหมี่ด้วยเช่นกัน เช่น ผ้ายก 
3 กษัตริย์ ซึ่งในผ้าผืนหนึ่งจะมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ ส่วนท่ีเป็นฝ้ายมัดหมี่ ไหมมัดหมี่ และมีฝ้าย
ยกดอกด้วยไหม 
  

 
 
รูปท่ี 11.12 ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 
ท่ีมา : (ณรงฤทธิ์ โสภา, 2553) [Online] 
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11.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากงานปั้น 
 11.5.1 เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร เกาะเกร็ด 
 เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พระสงฆ์และขุน
นางต่างๆ มาแต่เดิม ทายาทของช่างปั้นมอญท่ีท าเครื่องปั้นดินเผาท่ีบ้านเกาะเกร็ดได้สืบทอดความรู้
ความช านาญในการท าเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน 
 เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรดังกล่าวเป็นเครื่องปั้นดินเผาท่ีท าจากดินธรรมดาท่ีใช้
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดท่ัวไปไม่เคลือบ ส่วนใหญ่เป็นโอ่งน้ าแต่มีความสวยงามท้ังรูปทรงและ
การตกแต่งลายสลักต่างๆ มอญเรียกว่า เนิ่ง (พิศาล บุญผูก, 2553) 
 

 
 
รูปท่ี 11.13 เครื่องปั้นดินเผา 
ท่ีมา : (earthenwarechain, 2553) [Online] 
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 11.5.2 เครื่องสังคโลก 
 เครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบประเภทนี้ สืบทอดความเป็นมายาวนานกว่า 700 ปีแล้วในครั้ง
สมัยครั้งอาณาจักรสุโขทัยผลิตภัณฑ์เคลือบสีเขียวหรือเรียกว่า เซลาดอน (Celadon) เป็นสีเขียวอม
ฟ้า เขียวอมน้ าเงิน เขียวอมเหลือง เคลือบสีขาวหรือสีน้ าตาล ลวดลายเขียนจะอยู่ใต้ผิวเคลือบรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสังคโลกในสมัยโบราณท่ีพบท่ัวไปคือ จานและชามเขียนลวดลายรูปปลา ลายพรรณ
พฤษภา และลายกงจักร นอกจากนั้นก็มีพวกหม้อน้ า ถ้วยโถโอชาม กระปุก ตลับ กุณโฑ กุณฑี 
กระถางธูป แจกัน ตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์ และวัสดุก่อสร้าง รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสังคโลกท่ีผลิต
จ าหน่ายในปัจจุบันจะเลียนแบบของโบราณดังกล่าวและออกแบบท าขึ้นใหม่ตามจินตนาการของนัก
ออกแบบและความต้องการของตลาด แหล่งผลิตส าคัญอยู่ในท้องท่ีภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ 
และล าปาง เป็นต้น (ภุชงค์  จันทวิช, 2551) 
 

 
 
รูปท่ี 11.14 เครื่องสังคโลก 
ท่ีมา : (มณีรัตน์ ศิริปัญจนะ, 2553) [Online] 
 
  
 
 
 



230 
 

 11.5.3 เครื่องเบญจรงค์ 
 เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเขียนลวดลายบนเคลือบค าว่า เบญจรงค์ แปลว่าห้าสี อาจจะมีต้ังแต่ 
3-8 สีขึ้นไป เช่น สีแดง สีเหลือง ขาว ด า เขียว และสีอื่นๆอีกเครื่องเบญจรงค์ของไทยในอดีตนั้นมา
จากประเทศจีนโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งทางราชส านักกรุงสยามสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เริ่มส่ังท ามาจากจีนโดยเฉพาะ โดยมีรูปแบบเป็นชามรูปบัว โถ ฝาตกแต่ง เขียน
ลวดลายเป็นลายไทย เช่น ลายเทพพนม ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ส่งชาวไทยไปดูงานการท าเครื่องเบญจรงค์ท่ีประเทศจีน เพื่อน ามาผลิตเองใน
ประเทศไทย มาภายหลังจึงเกิดความนิยมเครื่องเบญจรงค์แพร่หลายมากขึ้น และมีการพัฒนากรรมวิธี
การผลิตโดยใช้สีทองตัดเส้นและเขียนลวดลายเรียกว่า “ลายน้ าทอง” นับเป็นงานหัตถกรรมท่ีอาศัย
ฝีมือความช านาญ และใช้เวลาในการเขียนลวดลายตกแต่งให้ประณีตสวยงาม จึงเหมาะสมท่ีจะใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่งภายในสถานท่ีซึ่งต้องการความหรูหราสวยงามในบรรยากาศแบบ
ไทยๆ แหล่งผลิตท่ีส าคัญอยู่ในท้องท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดล าปาง 
 

 
 

รูปท่ี 11.15 เครื่องเบญจรงค์ 
ท่ีมา : (สืบสายเบญจรงค์, 2553) [Online] 
 
 11.5.4 เครื่องลายคราม 
 เครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบลวดลายน้ าเงิน (Bale & White) เนื้อดินเผาเป็นสีขาวเคลือบขาว
ใส เผาจนถึงจุดสุกตัว อุณหภูมิสูงต้ังแต่ 1,250 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผิวเป็นมันเงางาม ลวดลายเขียน
ใต้เคลือบสีน้ าเงินอ่อนแก่ตามประวัติกล่าวว่าจีนเป็นชนชาติท่ีมีการริเริ่มและพัฒนาเครื่องลายคราม
เป็นเวลายาวนานกว่าเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบประเภทอื่นๆ ในโลกและเป็นแม่แบบส าคัญให้กับ
เครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบในดินแดนแถบเอเชียอาคเนย์ และยุโรป รูปแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องลาย
ครามมักจะให้ความรู้สึกเคร่งขรึมและสง่าภาคภูมิสวยงาม มีคุณค่าทางศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์
เครื่องลายครามจึงมีคุณภาพสูงและอาศัยฝีมือการท าอย่างประณีต รูปแบบท่ีนิยมท่ัวไป เช่น ชุด
ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ถ้วยโถโอชาม จานชุดน้ าชา และผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่ง เช่น 

http://www.ss-benjarong.com/
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กระถาง แจกัน และตุ๊กตา เครื่องประดับ ฯลฯ แหล่งผลิตเครื่องลายครามท่ีมีช่ือเสียง อยู่ในท้องท่ี
จังหวัดล าปาง เชียงใหม่ นครปฐม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
 สีน้ าเงิน หรือสีกรมท่านั้นเป็นสีท่ีได้จากแร่โดรอนออกไซด์ ซึ่งเป็นแร่ชนิดหนึ่ง บางครั้งสีของ
ครามก็มีสีท่ีผิดแผกแต่งต่างกัน ท้ังการเขียนใต้เคลือบนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อดิน และการควบคุมอุณหภูมิ
ในการเผาอีกเช่นกัน นอกจากสีครามทแล้วยังมีสีครามซึ่งเป็นสีแดง มีศัพท์เรียกเฉพาะกันในหมู่นัก
สะสมว่า ครามไฟ ซึ่งสีครามชนิดนี้พบได้น้อยจึงถือว่าเป็นของพิเศษ (ภุชงค์ จันทวิช, 2551) 

 

 
 

รูปท่ี 11.16 เครื่องลายคราม 
ท่ีมา : (เข็มเพ็ชร์วัตถุโบราณ, 2553) [Online] 

 
 11.5.5 โอ่งมังกรราชบุรี 
 เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบเกลือ เนื้อดินแกร่ง เคลือบสีน้ าตาลแกมสีเขียวตุ่นๆลวดลาย
นิยมใช้เป็นลายมังกรและลวดลายชนิดอื่นแบบจีน โอ่งมังกรจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาท่ีโดด
เด่นท่ีสุดเข้าถึงผู้คนทุกชนช้ันเกือบทุกบ้านจะมีโอ่งมังกรราชบุรีเพื่อเก็บน้ าด่ืมน้ าใช้นับเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
เดินทางไกลไปท่ัวท้ังประเทศจนถึงต่างประเทศ ปัจจุบันโอ่งมังกรได้รับการพัฒนารูปแบบเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นเพื่อเป็นเครื่องประดับตกแต่ง เช่น กระถางต้นไม้ อ่างเล้ียงปลา หรือใช้ปลูกบัวและ
ต้นไม้น้ า แหล่งผลิตโอ่งมังกรอยู่ในท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
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รูปท่ี 11.17 โอ่งมังกรราชบุรี 
ท่ีมา : (เข็มเพ็ชร์วัตถุโบราณ, 2553) [Online] 

 
 11.5.6 ตุ๊กตาชาววัง 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบประเภทของท่ีระลึกเอกลักษณ์ไทยเริ่มท ากันในสมัย
รัชกาลท่ี 4 โดยชาววังเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์ขึ้น การท าตุ๊กตาชาววังได้สูญเสียหายไประยะหนึ่งต่อมา
ประมาณปี พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงให้การสนับสนุนส่งเสริมฝึกอบรม
การท าตุ๊กตาชาววังแกชาวบ้านบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการท าตุ๊กตาชาววังเป็นศิลปประดิษฐ์ท่ีต้องอาศัยความละเอียดประณีต 
เพื่อใช้ดินปั้นรูปตุ๊กตาตัวเล็กๆ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีการเล่นของไทยแล้วน ามา
เผาจากนั้นช่างศิลป์จะตกแต่งสีสันให้งดงามอีกครั้ง โดยใช้สีน้ ามันระบายลวดลาย นอกจากชุดตุ๊กตา
ชาววังแล้วยังมีการท าชุดผลไม้ไทยปั้นขนาดจ๋ิว แหล่งผลิตปัจจุบันอยู่ในท้องท่ีจังหวัดอ่างทองและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 11.5.7 ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกขนาดเล็ก 
 เครื่องปั้นดินเผาเคลือบประเภทนี้มักท าเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งย่อส่วนมาจากเครื่องใช้ของจริงเพื่อ
ท าเป็นของจ าลองหรือของเล่นขนาดเล็กโดยใช้กรรมวิธีการผลิตในการเคลือบหลายลักษณะตามท่ีได้
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กล่าวมาแล้ว เช่น เครื่องลายคราม เครื่องเคลือบสี เป็นต้น ปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
มักจะท าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ รวมท้ังรูปสัตว์ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นท่ีนิยมส าหรับนักสะสม
ของประดับขนาดจ๋ิว มีผู้ผลิตจ านวนหลายราย เพราะใช้พื้นท่ีน้อย สามารถท าเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนได้ โดยใช้เตาผาขนาดเล็ก แหล่งผลิตส าคัญอยู่ ในท้องท่ีจังหวัดล าปาง เชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538) 
  

 
 
รูปท่ี 11.18 ตุ๊กตาชาววัง 
ท่ีมา : (thaiza, 2553) [Online] 
 
11.6 สรุปท้ายบท 
 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยเป็นมรดกตกทอดท่ีมีคุณค่ายิ่ง มีประวัติอันยาวนาน และสะท้อนให้
เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยท่ีก่อก าเนิดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีรุ่งเรื่องของชาติไทยในแต่ละ
ยุคสมัย มีวิวัฒนาการตลอดมาโดยล าดับ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยจึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว และมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น และยังผล
ในการสร้างสรรค์ทางศิลปะความสวยงามให้แก่ชีวิต ปัจจุบันหัตถกรรมไทยมีท้ังรูปแบบด่ังเดิม และท่ี
พัฒนากรรมวิธีการผลิตและรูปแบบใหม่ขึ้นอย่างมากมาย เช่น งานโลหะ งานไม้ งานจักสาน งานถัก 
งานทอ งานปั้น เป็นต้น  
 การอนุรักษ์ และสืบทอดงานหัตถกรรมไทย จ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมความต้องการของตลาด
ผู้ใช้หัตถกรรม เพื่อให้มีการใช้สอยในชีวิตประจ าวันต่อไป โดยการปรับทิศทางของการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกขณะ ด้วยการค านึงถึง
ความสมดุลท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม กล่าวคือ  
 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยควรท่ีจะสนองความต้องการใช้สอยของมนุษย์ท้ังทางร่างกายและ
จิตใจ โดยการพัฒนาคุณภาพหัตถกรรมให้ได้มาตรฐานท่ีดี ขณะเดียวกันจะต้องค านึงถึงเรื่องธรรมชาติ 
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ความรู้เท่าทันและความเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีนับวันจะเหลือน้อยลง
และมีอยู่อย่างจ ากัด จึงควรท่ีจะมีการคิดค้นพัฒนารูปแบบให้ประหยัดการใช้วัสดุ และใช้ให้เกิด
ประโยชน์ คุ้มค่าสูงสุด ตลอดจนการสะท้อนให้เห็นถึง คุณค่าของวัตถุดิบหัตถกรรมท่ีมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสามารถเข้ากับองค์ประกอบสุดท้ายคือ สังคม หมายรวมถึงวัฒนธรรมและ
ระบบการต่างๆ ท่ีจัดสรรการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยจึงควรจะมีรูปแบบของ
เอกลักษณ์ท้องถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกัน 
  
11.7 ค าถามทบทวน 

1. ผลิตภัณฑ์จากงานโลหะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
2. ผลิตภัณฑ์จากงานไม้มีแหล่งผลิตอยู่ท่ีใดบ้าง 
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสามารถแบ่งตามประโยชน์ใช้สอยได้กี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อม

ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
4. ผลิตภัณฑ์จากงานถักทอแต่ละประเภทมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
5. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจ พร้อมอธิบายลักษณะเด่นของวัสดุ และเทคนิคของ

ผลิตภัณฑ์นั้น 
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