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 การออกแบบผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี ต้องใช้วิธีการผสมผสาน กบั

วสัดอ่ืุนๆ  ร่วมกบัวสัดจุากต้นธูปฤาษีเพ่ือให้เกิดแนวทางในการออกแบบท่ีทนัสมยั  เกิดความเหมาะสม

สอดคล้องกบัการใช้งานบนโต๊ะทํางานในทกุรูปแบบ  โดยผู้ วิจยัได้ดําเนนิการศกึษาและรวบรวมข้อมลู

ท่ีเก่ียวข้องและทฤษฎีการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีได้มาทํา การออกแบบทัง้สิน้ 3 แนวทาง 30 รูปแบบ  

และทําการสร้างแบบประเมินของผู้ เช่ียวชาญทางด้านแนวทางของการออกแบบโดยพบวา่  แนวทาง

ของการออกแบบแนวทางท่ี 2 คือการออกแบบโดยการผสมผสานระหวา่งวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี  

โดยวิธีการอดัเป็นแผน่ และการอดัขึน้รูป มาผสมผสานกบัวสัดุ ตา่งๆ เพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรงท่ี

สวยงาม และเหมาะสมตอ่การใช้งาน โดยภาพรวมมีคะแนนสงูสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.67) รองลงมาคือ 

แนวทางท่ี 1 คือการออกแบบโดยเน้นเอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษีมาใช้ในการออกแบบ 

โดยวิธีการอดัเป็นแผน่  และการอดัขึน้รูป  มาใช้ ในการออกแบบ เพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรง ท่ีเน้นซึง่

เอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษีมากท่ีสดุ โดยภาพรวมมีค ะแนน (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.00) 

สว่นแนวทางท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุคือ แนวทางท่ี 3 ออกแบบโดยนําเทคนิคในการใช้วสัดจุากต้นธูปฤาษี  

เชน่ การถกั การสาน มาผสมผ สานกบัวสัดแุปรรูปจากตนัธปูฤาษี  โดยวิธีการอดัเป็นแผน่ และการ    

อดัขึน้รูป มาใช้ร่วมกนัในการออกแบบเพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงท่ีสะดดุตาตอ่ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบ

ผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมมีคะแนน (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67) และขัน้ตอนตอ่มาผู้ วิจยัได้ทํา

การสร้างแบบ ประเมินของผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ประเมินด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง  ด้านการผลิต  

ให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินและนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมินแล้วตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้

และนําไปวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิต ิ SPSS For Windows ซึง่วิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยพบวา่   

แนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี 7 พบวา่ผลจากการประเมนิผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  

ทางด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง ด้านการผลติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  

4.90) เม่ือพิจารณาพบวา่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 7  ข้อ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ี ยสงูสดุคือ ข้อท่ี  1  

รูปแบบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00) ข้อท่ี 2 รูปแบบมีความสวยงาม

เป็นท่ีนา่สนใจตอ่ผู้บริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00) ข้อท่ี 3 รูปแบบ

สวยงามดมีูความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผลติภณัฑ์ (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00) ข้อท่ี 4 รูปแบบดมีูความ

เหมาะสมเหมาะกบัการใช้งานบนโต๊ะทํางาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี  5  รูปแบบท่ีใช้มีความแข็งแรง



และความทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุคือ  ข้อท่ี  6  

วสัดท่ีุใช้มีความแข็งแรงและความทนทาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67) ข้อท่ี 7 รูปแบบท่ีใช้ง่ายตอ่การผลิต  

(คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67)  

 สรุปผลการดําเนนิการวิจยั  ผู้ วิจยัพบวา่การออกแบบผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจาก

วสัดตุ้นธปูฤาษีต้องใช้วิธีการผสมผสานระหวา่งวสัดจุากต้นธปูฤาษี   โดยวิธีการอดัเป็นแผน่  และการ

อดัขึน้รูป  มาผสมผสานกบัวสัดตุา่งๆ  เพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรงท่ีสวยงาม  และเหมาะสมตอ่การใช้

งานมากท่ีสดุและควรออกแบบให้มีรูปแบบและรูปทรงท่ีง่ายตอ่การผลิต  แตย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์

และความโดดเดน่ของวสัดจุากต้นธปูฤาษีไว้โดยสร้างสรรค์ให้เป็นท่ีนา่สนใจตอ่ผู้บริโภค 
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 In order to design working table decorative items which have Lesser Reedmace as 

a base material, we need to mix materials from other sources with one from Lesser Reedmace 

to create design concepts which are fashionable, suitable, and in line with every function of 

working table. The researcher had studied and gathered information which relate to the topic 

and product designing theory, resulting in 3 concepts and 30 forms. The researcher created 

a questionnaire for design concept experts and found that Concept 2, the combination of 

boarded and pressed  Lesser Reedmace material and others material to form a fashionable 

and suitable for usage item, receive a highest general score (Mean 4.67). Second place is 

Concept 1, the design that stress on the identity of processed material from Lesser Reedmace 

by boarded and pressed Lesser Reedmace into a form and shape that represent the highest 

identity of processed material from Lesser Reedmace, with the mean of 4.00. Concept that 

received the least score is Concept 3, design by combining technique of using unprocessed 

Lesser Reedmace material such as breaded and weaved with processed by boarded and 

pressed material from Lesser Reedmace in order to create a form and shape that outstanding 

and appeal to nature-loving consumers, received the mean of 3.67. Next, the researcher 

created a questionnaire for experts to judge the design, structure, and production aspect of 

concepts. The score was then analyzed by the statistical method, SPSS For Windows, by 

which the concepts was then analyzed one by one.  The result is that Concept 2 Form 7, 

evaluated base on ‘the evaluation of working table decorative items from Lesser Reedmace 

material in the design, structure, and production aspects’, has the great general scores 

(Mean 4.90).  After the analysis we found that this form got seven “Great” rank base on 

experts’ opinion: item 1,the form is in line with the purpose of the study (Mean 5.00); item 2, 

the form is appealing and interesting to customer who like environmental friendly product 

(Mean 5.00); item 3, the form is appealing and come with strong product identity (Mean 

5.00); item 4, the form suitable for work station function (Mean 5.00); item 5, the from is 



strong and durable in its usage (Mean 5.00). The items that receives the lowest general 

scores are item 6, the material is strong and durable (Mean 4.67); and item 7, the form is 

easy to manufacture (Mean 4.67). 

 In conclusion, the researcher found that to design a working table decorative item 

from Lesser Reedmace material, a combination between boarded and pressed Lesser 

Reedmace material and other material in needed to achieve the appealing shape and form 

that retain its functions. The design should have a shape and form that easy to manufacture 

but still retain the identity and uniqueness of Lesser Reedmace material as it is intended to 

interest customers. 
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ประกาศคุณูปการ 
  

  ปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดีนัน้ด้วยความอนเุคราะห์จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ

ท่ีให้ความรู้และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาค้นคว้าตลอดจนคณาจารย์ทัง้อดีตและ

ปัจจบุนัท่ีประสาทความรู้อนัเป็นฐานอนัก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพในทกุๆ  ด้านซึง่ได้ลลุว่งไปด้วยดี

มีดงันี ้

 ขอขอบพระคณุอาจารย์ ยศไกร ไทรทอง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ท่ีคอยให้คําแนะนําในทกุขัน้ตอนของการศกึษาและการทําวิจยัเพ่ือพฒันาการออกแบบครัง้นี ้

 ขอขอบพระคณุ ดร. กรกลด คําสขุ  ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ทรงกลด  

จารุสมบตั ิท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สินีนาถ  เลิศไพรวนั  และ  ผศ .ดร.รวิเทพ  

มสุิกปาน  กรรการควบคมุปริญญานิพนธ์  ตลอดจนให้ความสนบัสนนุตรวจเคร่ืองมือในการครัง้นี ้  

และคอยให้คําปรึกษาแนะนําในการทําปริญญานิพนธ์ทกุขัน้ตอนของการทําปริญญานิพนธ์ครัง้นี ้

 ขอขอบพระคณุ  คณุพอ่ พ.จ.อ.ภิรมย์  ศรีเจ้า  คณุแมส่มบรูณ์  ศรีเจ้า  ท่ีให้กําเนิดและให้

การสนบัสนนุทนุการศกึษาและอบรมสัง่สอนเลีย้งดดู้วยความรักความหว่งใยและคอยให้กําลงัใจด้วยดี

ตลอดมาและตลอดไป 

 ขอขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญในทกุๆ  ด้านท่ีคอยให้คําปรึกษาแนะนําด้วยดีตลอดมา   

 ขอขอบพร ะคณุเพ่ือนๆ  นวตักรรมการออกแบบท่ีคอยชว่ยเหลือ  ตกัเตือน  ผลกัดนัให้

คําแนะนําจนปริญญานิพนธ์สําเร็จด้วยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ต้นธปูฤาษี หรือกกช้าง (ช่ือวิทยาศาสตร์  Typha  angustifolia L, ช่ือวงศ์  Typhaceae, ช่ือพ้อง  

T. elephant  Roxb, ช่ือสามญัไทย กกช้าง กกธปู ต้นธปูฤาษี เฟือ้ เฟือ้ง หญ้ากกช้าง หญ้าปรือ หญ้าเฟือ้ง  

หญ้าสลาบหลวงหรือหญ้าสะลาบหลวง, ช่ือสามญัองักฤษ Cat-tail, Elephant grass, Lesser  reedmace,  

Narrow-leaved cattail, Bulrush. Flag, Reedmace tule) เป็นวชัพืชลกัษณะคล้ายพืชพวกกกจดัเป็น

พืชใบเลีย้งเด่ียวเป็นไม้ล้มลกุท่ีมีอายปุระมาณ  2-3  ปี  เป็นวชัพืชท่ีมีความเจริญเตบิโตได้อยา่งรวดเร็ว

เพราะมีดอ กท่ีใช้ในการสืบพนัธุ์เป็นจํานวนมาก  เม่ือต้นธปูฤาษีออกดอกสีนํา้ตาลเป็นแทง่กลมโผล่

ขึน้มาจากยอด  ตดิเมล็ดง่ายเม่ือเมล็ดแก่ก็ปลิวไปตามลม  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้ขยายพนัธุ์ได้อยา่ง

กว้างขวาง  อีกทัง้ต้นธปูฤาษีขึน้ได้ตามหนองนํา้  บงึ  และตามสถานท่ีรกร้างวา่งเปลา่ อีกด้วย  ปัจจบุนั

ต้นธูปฤาษีพบอยูท่กุภมูิภาคของประเทศไทยการเจริญเตบิโตของต้นธูปฤาษีเป็นสาเหตใุห้ดนิ

เส่ือมสภาพเพราะขาดแร่ธาต ุ เน่ืองจากถกูนําไปใช้เพ่ือการเจริญเตบิโตมากเกินไปดงันัน้จงึต้องกําจดั

ต้นธปูฤาษีลง  ในการกําจดัต้นธปูฤาษีนัน้คอ่นข้างยากเพราะมีลําต้นหรือ เง้าใต้ดนิท่ีแข็งแรงยากแก่

การทําลายต้องใช้แรงงานคนซึง่ต้องเสียแรงงานอยา่งมาก  หรือเคร่ืองจกัรกลตดัฟัน  การเผา  และการ

ใช้สารเคมี  อนัก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ยทัง้สิน้อีกทัง้การทําลายยงัก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  

นอกจากนีต้้นธูปฤาษียงัเป็นแหลง่ท่ีอยูข่องสตัว์ ร้ายตา่งๆ  มากมายท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตมนษุย์อีก

ด้วย (อาภรณ์  ล้อสงัวาล. 2551: 1) 

 ปัจจบุนัต้นธปูฤาษีสามารถท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ได้แทนการกําจดัทําลายจากการศกึษา

เอกสารและงานวิจยัพบวา่ต้นธปูฤาษีมีเส้นใยจําพวกเซลลโูลสร้อยละ 40 ซึง่มีคณุสมบตันํิามาผลิตเยือ้

กระดาษตามแบบอยา่งประเภทอ่ืนๆ ได้ อาทเิชน่ กระดาษสา กระดาษใยสบัปะรด กระดาษต้นกล้วย  

และกระดาษต้นสอยดาวเป็นต้น  นอกจากจะใช้ต้นธปูฤาษีสําหรับผลติเยือ้กระดาษแล้วเส้นใยธปูฤาษี

ยงัสามารถนํามาป่ันเป็นเส้นด้ายแล้วใช้ทอเป็นผืนผ้าได้ ซึง่ผ้าท่ีได้ใช้แทนผืนผ้าจําพวก ผ้าลินิน ผ้าฝ้าย 

และผ้าใยสงัเคราะห์ กากของต้นธปูฤาษีท่ีเหลือจากการสกดัเอาโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตออกแล้ว

สามารถใช้แบคทีเรียยอ่ยจะให้แก็สมีมีเทน (methane) ซึง่ใช้เป็นพลงังานเชือ้เพลิงได้อีก ทัง้นีถื้อเป็น

การนําทรัพยากรวชัพืชท่ีมีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์และยงัชว่ยลดการนําเข้า วตัถดุบิจากตา่งประเทศ

และในอนาคตคาดวา่ต้นธูปฤาษีจะมีบทบาทเป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะต้นธูปฤาษีเป็นวชัพืชท่ีมีโปรตีน

และคาร์โบไฮเดรตคอ่นข้างสงู (สพุรรณี  พมุมา. 2550: 3) 
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 ในปัจจบุนัประเทศไทยประสบกบัปัญหาภาวะโลกร้อน ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ี

เกิดจากการกระทําข องมนษุย์ เรียกวา่ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนษุย์ท่ีทําให้

เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมท่ีทําให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิม่มากขึน้ ได้แก่ การ

เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เชน่ การเผาไหม้เชือ้เพลิง สว่นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก

โดยทางอ้อม คือ การตดัไม้ทําลายป่าทําให้อณุหภมูเิฉล่ียของโลกเพิม่สงูขึน้ เน่ืองด้วยทรัพยากรป่าไม้ท่ี

มีจํานวนลดลง  การลดลงนีย้งัสง่ผลตอ่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตก่ิอให้เกิดปัญหาเป็นอยา่งมาก 

เชน่ การเกิดอทุกภยั ภยัแล้ง ฝนตกไมถ่กูต้องตามฤดกูาล โดยสาเหตหุลกัมาจากความต้องการใ ช้ไม้ท่ี

เพิ่มขึน้ ซึง่เกิดจากจํานวนประชากรและความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ  ความต้องการผลติภณัฑ์ไม้

ยอ่มเพิ่มจํานวนมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  ในขณะเดียวกนัไม้จากธรรมชาตนิัน้ มีอยูอ่ยา่งจํากดัและลดลง

อยา่งรวดเร็ว  จากสถานการณ์ดงักลา่วทําให้เกิดกระแสการอนรัุกษ์ป่าไม้เกิดขึ ้ นทัว่โลก  รวมทัง้ใน

ประเทศไทย สง่ผลให้หลายๆ  หนว่ยงานพยายามคดิหาวิธีในการลดการตดัไม้ทําลายป่า โดยการนํา

วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ท่ีสดุ และได้เป็นเกิดอตุสาหกรรมการผลิตวสัดุ

ทดแทนไม้ขึน้   ซึง่ในปัจจบุนัจดัวา่เป็นผลิตภณัฑ์หนึง่ท่ีเข้ามามีบทบา ทมากขึน้ในวิถีการดําเนินชีวิต

ของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะในด้านท่ีอยูอ่าศยั  การใช้ วสัดทุดแทน ไม้ธรรมชาติ  เป็นแนวทางหนึง่

เพ่ือชว่ยลดปัญหาจากสภาพปัญหาปัจจบุนัท่ีทรัพยากรป่าไม้มีจํานวนลดลง ในขณะท่ีความต้องการใช้

ไม้ยงัมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ซึง่การใช้วสัดทุดแทนไม้นอกจากจะชว่ยลดการใช้ทรัพยากรไม้แล้ว  ยงัชว่ย

รักษาสิง่แวดล้อมในด้านของการลดภาวะโลกร้อนได้ ประกอบกบัการนํา เศษวสัดุ  เหลือทิง้จาก

การเกษตรมาทําให้กลบัมีคณุคา่เป็น วสัด ุทดแทนไม้ธรรมชาติ  หรือผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตา่งๆ  ตาม

ความเหมาะสม  โดยการทําเอาวสัดปุระเภทไม้ยางพารา ช านอ้อย กะลา ไม้ยคูาลปิตสั  ทําการผลติ

แผน่ไม้ขนาดตา่งๆ  โดยอาศยัเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ในรูปแบบไม้อดั แผน่ใยไม้อดัแข็ง แผน่ไม้ปาร์ตเิกิล 

แผน่ไม้ MDF 

 ปัจจบุนัมนษุย์เราใช้เวลาอยูก่บัการทํางานมากกวา่อยูท่ี่บ้าน  มนษุย์สว่นใหญ่ในปัจจบุนัมกั

ใช้เวลาอยูก่บัโต๊ะทํางานซะส่ วนมากและในขณะท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสูภ่าวะของความเป็นประเทศ

อตุสาหกรรมใหม ่ (NICS) เช่ือวา่ในอนาคตอนัใกล้นี ้  จะมีคนเป็นจํานวนมากเข้ามาใช้เวลาของชีวิต

เก่ียวข้องกบัการทํางานและถ้าหากวา่เวลาสว่นมากของชีวิตในการทํางานนี ้มนษุย์ได้อยูก่บัสิ่งท่ีตนเอง

พอใจ ก็จะชว่ยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีจะสง่เสริมให้เกิดสภาพการทํางานท่ีดี  ซึง่ยอ่มถือได้วา่มี

คณุภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี  และจะสง่ผลตอ่ชีวิตโดยสว่นรวมของบคุคลผู้นัน้ให้เป็นสขุ  ซึง่แสดงถึง

การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีด้วย  อนัเป็นเป้าหมายสําคญัในการพั ฒนาประเทศด้านการพฒันาทรัพยากร

มนษุย์  ดงันัน้สิ่งแวดล้อมบริเวณท่ีทํางานหรือโต๊ะทํางานจงึเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะทําให้สภาพจิตใจและ

อารมณ์ในระหวา่งการทํางานดีขึน้หรือแยล่งนัน้ขึน้อยูก่บัการสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีจะทําให้ผู้ ทํางาน

ได้รับความพงึพอใจในการทํางานสงูขึน้ 
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 ดงันัน้จากข้อมลูข้างต้นทางผู้ วิจยัจงึมีแนวความคดิท่ีจะพฒันาวสัดจุากต้นธปูฤาษีมาอดัขึน้

รูปและการอดัแบบแผน่  เพ่ือใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานให้มีความสวยงามและ

งา่ยในการสร้างชิน้งาน  โดยการนําวสัดจุากต้นธปูฤาษีมาเป็นวสัดหุลกั  แตย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์

ความโดดเดน่ของต้นธูปฤาษีไว้ให้เกิดความนา่สนใจเพ่ือประโยชน์ทางด้านตา่งๆ  และเป็นการนําต้น

ธูปฤาษีท่ีเป็นวชัพืชทางธรรมชาตท่ีิก่อให้เกิดผลเสียทางสิ่งแวดล้อมมาผลิตร่วมกบัการออกแบบให้เกิด

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานให้นา่สนใจดงึดดูสายตาผู้พบเห็น  อีกทัง้ยงัชว่ยลดจํานวนวั ชพืชให้ลด

น้อยลง อีกทัง้ยงัได้ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธูปฤาษีรูปแบบใหม่ๆ  เพิ่มมลูคา่ของ

ผลิตภณัฑ์  และยงัเป็นอีกทางเลือกหนึง่ของผู้บริโภคในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน

ตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

 เพ่ือศกึษากระบวนการผลติวสัดจุากต้นธปู ฤาษีโดยใช้วิธีการอดัขึน้รูปและการอดัเป็นแผน่ 

เพ่ือนําองค์ความรู้มาพฒันาเป็นงานผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานให้มีความสวยงามและงา่ยตอ่การ

สร้างชิน้งาน โดยสร้างเอกลกัษณ์ให้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานแตย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์และ

ความโดดเดน่ของธปูฤาษีไว้โดยสร้างสรรค์ให้เป็นท่ีนา่สนใจตอ่ผู้บริโภค 

 

ความสาํคัญของงานวิจัย 

 ได้องค์ความรู้ใหมสํ่าหรับการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้

วสัดจุากต้นธปูฤาษีโดยใช้วิธีการอดัขึน้รูปและการอดัแผน่ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศกึษาและการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขต

การศกึษาดงันี ้

 1.  ศกึษากระบวนการผลติวสัดจุากต้นธปูฤาษีโดยใช้วิธี 

1.1 การอดัขึน้รูป  

1.2  การอดัแผน่ 

2. ออกแบบและพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  1  ชดุ ประกอบด้วย 

  2.1  จานรองแก้ว 

  2.2  กลอ่งกระดาษทชิช ู

    2.3  ท่ีวางโทรศพัท์มือถือ 
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  2.4  กรอบรูป 

  2.5  ท่ีใสเ่คร่ืองเขียน 

 

 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรคือ  ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งคือ  แบบร่างผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  จํานวน  3  แนวทาง  30  รูปแบบ   

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

  ตวัแปรต้น  

  กรรมวิธีและขัน้ตอนในการผลิตวสัดจุากต้นธูปฤาษีด้วยวิธีการอดัขึน้รูปและวิธีการอดัแผน่ 

  ตัวแปรตาม  

  รูปแบบผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานให้มีความสวยงามและงา่ยตอ่การสร้างชิน้งาน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. อัดขึน้รูป หมายถึง เป็นกระบวนการขึน้รูปผลิ ตภณัฑ์ท่ีมีรูปร่างไมซ่บัซ้อนมาก และมี

แมพ่ิมพ์ในการอดั 

 2. ผลติภณัฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทาํงาน  หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยเหมาะสมกบัโต๊ะ

ทํางานมีความจําเป็นในการใช้งานและยงัเป็นของตกแตง่ทําให้โต๊ะทํางานมีความหน้าใช้งานมากขึน้

โดยผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานประกอบด้วยอปุกรณ์ 

  1.  จานรองแก้ว 

  2.  ท่ีใสก่ระดาษทิชช ู

    3.  ท่ีวางโทรศพัท์มือถือ 

  4.  กรอบรูป 

  5.  ท่ีใสเ่คร่ืองเขียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการศกึษาและพฒันาวสัดจุากต้นธปูฤาษีเพ่ือออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ตกแตง่บน

โต๊ะทํางาน ผู้ วิจยัได้กําหนดกรอบแนวคดิไว้ดงันี ้

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

สมมุตฐิานการวิจัย  

 ความรู้จากการศกึษากระบวนการผลติวสัดทุดแทนไม้จากวสัดตุ้ นธปูฤาษีโดยใช้วิธีการอดั  

ขึน้รูป  สามารถนํามาพฒันาผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานให้มีความสวยงามและงา่ยในการสร้าง

ชิน้งาน  อีกทัง้ลดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมและยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ความโดดเดน่ของต้น

ธปูฤาษีไว้ โดยสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นท่ีนา่สนใจ และเป็นแนวทางใหมใ่ห้ผู้บริโภคเป็นแนวทางเลือก

จากผลิตภณัฑ์เดมิท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

 

ขอ้มลูปฐมภมู,ิ ขอ้มลู

ทุตยิภมูริปูแบบ, 

คุณสมบตัวิสัดุ,  

อตัลกัษณ์ของตน้ธปูฤาษ ี

 

ขอ้มลูปฐมภมู,ิ ขอ้มลู

ทุตยิภมูวิธิกีารอดัขึน้รปู

จากวสัดุตน้ธปูฤาษี 

วธิกีารอดัแผน่จากวสัดุ

ตน้ธปูฤาษี 
 

ขอ้มลูปฐมภมู,ิ ขอ้มลูทุตยิภมูิ

ผลติภณัฑเ์พือ่สิ่งแวดลอ้ม

ผลติภณัฑต์กแต่งบนโต๊ะ

ทาํงานในปจัจุบนั 

 

องคค์วามรูท้างดา้น

คณุสมบตั,ิรปูแบบ,     

อตัลกัษณ์ของตน้ธปูฤาษ ี

 

องคค์วามรูท้างดา้น

กรรมวธิกีารผลติวสัดจุาก

ตน้ธปูฤาษโีดยวธิกีารอดั

ขึน้รปูและการอดัแผน่ 

 

องคค์วามรูท้างดา้น

แนวความคดิของผลติภณัฑ์

เพือ่สิง่แวดลอ้มและรปูแบบ

ของผลติภณัฑใ์นปจัจบุนั  
 

ผลติภณัฑต์น้แบบ 

ขอ้มลูปฐมภมู,ิ ขอ้มลูทุตยิภมูิ

การออกแบบและการ

ออกแบบผลติภณัฑ ์ 

องคค์วามรูท้างดา้นการ

ออกแบบและการออกแบบ

ผลติภณัฑแ์ละรปูแบบของ

ผลติภณัฑใ์นปจัจบุนั  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 เอกสารและงานวิจยักบัการศกึษาค้นคว้า  ผู้ วิจยัได้เรียงลําดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 1.  ข้อมลูต้นธปูฤาษี 

 2.  ข้อมลูกรรมวิธีการผลิตไม้อดัประเภทแผน่ 

 3.  ข้อมลูกรรมวิธีการย้อมสีต้นธปูฤาษี 

 4.  ข้อมลูกรรมวิธีการแปรรูปวสัดตุ้นธปูฤาษีด้วยวิธีการอดัประเภทแผน่ 

 5.  ข้อมลูกรรมวิธีการแปรรูปวสัดตุ้นธปูฤาษีด้วยวิธีการอดัขึน้รูป 

 6.  ข้อมลูวิธีการผลติจกัสานผกัตบชวา 

 7.  อะคริลิกพลาสตกิ 

 8.  การออกแบบ 

 9.  การออกแบบผลติภณัฑ์  

 10.  ผลิตภณัฑ์ใกล้เคียง 

 11.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.  ข้อมูลต้นธูปฤาษี 

 สภุาพร  จนัรุ่งเรือง และเมธี  มณีวรรณ (2537) ได้กลา่ววา่ ต้นธปูฤาษีเป็นวชัพืชลกัษณะ

คล้ายพืชพวกกก ท่ีขึน้แพร่กระจายพนัธ์ทัว่ทกุภาคของประเทศไทยในบริเวณหนองนํา้จืดและนํา้เคม็ 

หรือตามท่ีรกร้างวา่งเปลา่ ถ่ินกําเนิดเดมิอยูใ่นทวีปยโุรปและอเมริกา แจจุ บนัแพร่หลายไปทัว่โลก โดย

จะมีช่ือเรียกตา่งๆ กนัดงันี ้

 -  ช่ือวิทยาศาสตร์ Typha angustifolia

 -   ช่ือวงศ์ T. 

 L 

  -  ช่ือสามญัไทย กกช้าง กกธปู ธปูฤาษี เฟือ้ เฟือ้ง หญ้ากกช้าง หญ้าปรือ หญ้าเฟือ้งหญ้าสลาบ

หลวงหรือหญ้าสะลาบหลวง 

elephantine Roxb 

 -  ช่ือสามญัองักฤษ Cat-tail, Elephang grass, Lesser reedmace, Narrow- leaved cattail, 

Bulrush, Flag, Reedmace tule 
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  1.1  ลักษณะดอกธูปฤาษี 

 ดอกมีลกัษณะเป็นชอ่เชิงลด (spike) มีก้านดอกท่ีแข็งแรง อยูต่รงกลางระหวา่งใบโดยใบจะ

หอ่หุ้มก้านดอก ความยาวของก้านดอกประมาณ 180- 200 เซน ตเิมตร  ดอกมีลกัษณะเป็น

ทรงกระบอกคล้ายธปูขนาดใหญ่ กลุม่ดอกเพศผู้และเพศเมียอยูใ่นชอ่ดอกเดียวกนั ดอกยอ่ยแยกเพศ 

ดอกตวัผู้  (Staminate) อยูต่อนปลายของก้านและจะหลดุร่วงไปก่อนกลุม่ดอกเพศเมียประกอบด้วย

ดอกยอ่ยๆ เรียงกนัรอบก้านชอ่ดอกมีสีนํา้ตาลอมเขียวยาวกวา่ดอกเพศเมีย เลก็น้อยและกว้างน้อยกวา่ 

และดอกเพศเมียจะอยูบ่ริเวณโคนของชอ่ดอก ประกอบด้วยดอกยอ่ยอดัแนน่รอบ ดอกเพศเมียแตล่ะ

ดอกจะมีอบัเรณ ู 1 อนัภายหลงัดอกได้รับเกสรผสมเกสรจากดอกตวัผู้อบัเรณจูะเปล่ียนเป็นเมล็ด เม่ือ

ฉีกดอกธปูฤาษีออกดจูะสงัเกตเห็นวา่มีเส้นใยแดอกจํานวนมากอดัแนน่อยู ่ซึง่เส้นใยเหลา่นีจ้ะเป็นสว่น

ท่ีพืชสร้างขึน้ ชอ่ดอกยาวประมาณ 20 เซนตเิมตร เส้นผา่ศนูย์ลา่งประมาณ 0.7-1.5 เซนตเิมตร 

 

 
 

ภาพประกอบ  2  แสดงลกัษณะของต้นธปูฤาษี 

 

1.2  การแพร่กระจายของต้นธูปฤาษี 

ต้นธปูฤาษีเป็นพืชท่ีเจริญเตบิโตได้อยา่งรวดเร็วโดยลกัษณะการแพร่กระจายมีดงันี ้

1.2.1 ลม เป็นตวัพาให้ธปูฤาษีแพร่กระจายไปได้ไกลโดยพดัพาสปอร์และเมลด็ของ

ธปูฤาษีซึง่มีลกัษณะเบาหรือมีสว่นท่ีชว่ยพยงุให้เลด็ลอยไปตามลมได้ พืชเหลา่นีจ้งึแพร่กระจายได้

รวดเร็ว เชน่ สปอร์ของเฟิร์นบางชนิด หญ้าคา ธูปฤาษีเลา เป็นต้น 

1.2.2 นํา้ สามารถพดัพาเมลด็ของธปูฤาษีไปตามกระแสนํา้ ทําให้ธปูฤาษีแพร่กระจาย

ไปยงัท่ีตา่งๆ ซึง่อาจถกูพดัพาโดยนํา้ฝนท่ีไหลบา่ไป นอกจากนีนํ้า้ยงัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัตอ่การงอกของ

เมลด็ธปูฤาษีด้วย 
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  1.2.3 สัตว์ เป็นพาหะท่ีนําพาเมล็ดธูปฤาษีไปยงัท่ีตา่งๆ ได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

เชน่ เมล็ด ธูปฤาษีอาจตดิไปกบัร่างกายของสตัว์เอง จากท่ีหนึง่ไปตกยงัอีกท่ีหนึง่ได้หรือเม่ือเวลาท่ีสตัว์

กินพืชเป็นอาหารแล้วจะถ่ายมลูออกไว้โดยท่ีเมลด็ธปูฤาษีไมถ่กูยอ่ยก็จะสามารถเจริญเตบิโตงอกงามได้ 

  1.2.4 มนุษย์ สามารถนําพาธปูฤาษีไปได้เป็นระยะทางไกล อาจจะด้วยความตัง้ใจ

หรือไมต่ัง้ใจก็ตามโดยการตดิไปกบัเสือ้ผ้าทีสวมใส ่หรือเกิดจากการรู้เทา่ไมถึ่งการณ์การแพร่กระจาย

ทางเคร่ืองมืออปุกรณ์และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการเกษตรจากท่ีหนึง่นําไปใช้อีกสถานท่ีหนึง่ อาจมีเมล็ดธูปฤาษี

ตดิไปด้วยหรือการขนย้ายดนิ แม้แตใ่นเล็ดพนัธุ์พืชซึง่ซือ้มาปลกูก็อาจมีเมล็ดธูปฤาษีประปนมาได้ 

 

 1.3  ประโยชน์จากธูปฤาษี 

 แม้วา่ธปูฤาษีจะก่อให้เกิดโทษอยา่งมากมายมหาศาล แตก็่ยงัมีประโยชน์อยูบ้่างซึง่หลายๆ 

คนอาจมองข้ามไปธปูฤาษีชว่ยป้องกนัการพงัทลายของดนิ เน่ืองจากธปูฤาษีมีระบบรากท่ีดีธปูฤาษี

อาจชว่ยทําให้วฎัจกัรของแร่ธาตอุาหารในดนิสมบรูณ์ขึน้ซึง่เป็นท่ีทราบกนัดีแล้ววา่ในองค์ประกอบของ

สว่นตา่งๆ ของธูปฤาษีจะมีแร่ธาตอุาหารชนิดตา่งๆ ท่ีเกิดจากการดดูซมึเข้าไปเพ่ือใช้ในการ

เจริญเตบิโต และเม่ือธปูฤาษีตายลง หรืออาจแก่ตาย หรือเกิดจาการกําจดัก็ตาม ก็จะมีการยอ่ยสลาย 

(Decomposition) จะทําให้แร่ธ าตอุาหารกลบัสูด่นิ ทําให้สามารถเพาะปลกูได้ซากของธปูฤาษี 

สามารถนํามาใช้เป็นวสัดคุลมุผวิดนิ (Mulching) เพ่ือลดการสญูเสียความชืน้ออกจาผดิดนิ หรือลด

การปะทะของนํา้ฝนท่ีตกลงมาก วิธีการนีเ้ป็นการปฏิบตัใินแปลงปลกูพืชยืนต้น พวกไม้ผลชนิดตา่งๆ 

ธูปฤาษีท่ีขึน้ตามธรรมชาต ิ อาจนํามาใช้เลีย้งสตัว์ได้ธูปฤาษีชว่ยเพิ่มอินทรียวตัถใุนดนิ องค์ประกอบ

ของธูปฤาษีนอกจากนะมีแร่ธาตอุาหารหลายชนิดแล้ว องค์ประกอบอ่ืนๆ สามารถให้ประโยชน์แก่ดนิ

ในแง่ของอินทรียวตัถ ุ(Organic Matter) ได้ การไถกลบเศษซากธปูฤาษี หรือการท่ีวชัพืชถกูกําจดั โดย

เกษตรกรในชว่งแรกของการแก่งแยง่แขง่ขนัในพืชปลกู ก็เทา่กบัเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถลุงในดนิ  ซึง่จะ

เป็นประโยชน์แก่พืชปลกูโดยตรง ประโยชน์ของธูปฤาษีในแง่ของการเพิ่มอินทรียวตัถใุนดนินีก็้เป็น

กระบวนการเหมือนกบัการทําปุ๋ ยพืชสด (Green Manure) โดยการไถกลบดนิ 

 ประโยชน์ของธูปฤาษีนอกเหนือการเกษตร 

 -  ใช้ธูปฤาษีเป็นวสัดเุชือ้เพลิง 

 -  ใช้เป็นวตัถดุบิในการทําเคร่ืองใช้ตา่ง เชน่ นํามามงุหลงัคาบ้าน ทําฝาบ้าน การสานชนิดตา่ง  ๆ

ในทางหตัถกรรมพืน้บ้าน อตุสาหกรรมครัวเรือน 

 -  ใช้ทําเย่ือกระดาษ 

 -   ใช้เป็นปุ๋ ยพืชสดหรือทําปุ๋ ยหมกับํารุงดนิได้ 

 -   ใช้เป็นอาหารเลีย้งสตัว์เคีย้วเอือ้ง 
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1.4  ความเสียหายอันเกิดจากต้นธูปฤาษี 

 ต้นธปูฤาษีเป็นวชัพืชท่ีนบัได้วา่มีความสมัพนัธ์กบัมนษุย์คอ่นข้างมาก โดยท่ีไมใ่ชเ่ฉพาะการ

มีความเก่ียวข้องกบัการเกษตรเทา่นัน้ วชัพืชยงัเป็นตวัการสําคญัท่ีทําให้เกิดความเสียหายแก่มนษุย์ทัง้

ทางตรงและทางอ้อมากมาย ผลเสียท่ีเกิดจากธปูฤาษีตอ่สภาพแวดล้อมได้แก่เม่ือต้นธปูฤาษีเจริญขึน้

ในแหลง่นํา้ตืน้อยากมากมาย และตายลงทําให้เกิดนํา้เสียในแหลง่นํา้ตา่งๆ สง่กลิ่นเหม็นไปรอบๆ 

สร้างความรําคาญแก่ผู้สญัจรและผู้อยูอ่าศยับริเวณนัน้  เป็นท่ีอยูข่องสตัว์มีพษิ เน่ืองจากธปูฤ าษีเป็น

ต้นท่ีมีลกัษณะสงูเรียวยาวและมกัขึน้อยา่งหนาแนน่ปกคลมุเนือ้ท่ีได้หลายๆ ไร่ ทําให้มีลกัษณะเป็นท่ีท่ี

รกรุงรังและสกปรกทําให้สตัว์มีพษิไปอาศยัอยูไ่ด้เกิดปัญหาการใช้สอยท่ีดนิทํากิน เน่ืองจากธปูฤาษี

สามารถเจริญเตบิโตและแพร่พนัธุ์ได้รวดเร็ว ครอบคลมุพืน้ท่ีได้กว้ างในเวลาเพียงไมก่ี่เดือนและแยง่

ธาตอุาหารท่ีจําเป็นในดนิไปทําให้ไมส่ามารถเพาะปลกูได้ดีเทา่ท่ีควรการเดนิทางสญัจรลําบากเพราะ

บริเวณท่ีมีธูปฤาษีเจริญอยูม่กัจะมีแหลง่นํา้ขงัและรก ไมส่มารถสญัจรไปมาได้สะดวกสิน้เปลือง

งบประมาณในการถางทําลายเป็นอยา่งมาก  

 ในการกําจดัวชัพืชชนดินีน้ัน้ไมส่ามารถกําจดัได้อยา่งถาวรเพราะเมลด็ของธปูฤาษีนัน้มีขนาด

เลก็มากและมีมากมายมหาศาล และท่ีสําคญัสามารถปลวิกระจดักระจายไปตามท่ีตา่งๆ อยา่งรวดเร็ว

ในป่าไม้อาจประสบปัญหาไฟป่าได้ทําให้ได้รับความเสียหายอยา่งมาก เป็นปัญหาตอ่การพฒันาท่ีดนิ

ทํากินของประเทศ 

 ประวตัคิวามเป็นมาของวิธีการป้องกนักําจดัวชัพืช โดยมนษุย์ เร่ิมตัง้ในสมยั 6,000 ปี ก่อน 

ค.ศ. ได้มีการใช้มือถอนวชัพืช ซึง่เป็นยคุท่ีมนษุย์ได้รู้จกัการนําพืชมาปลกูเพ่ือให้อปุโภค และบริโภค 

และรู้จกัการแก่งแยง่แขง่ขนัของวชัพืชเหลา่นัน้ ตอ่มาในราว 6,000 ปี ก่อน ค .ศ. มนษุย์ได้รู้จกัการ

นําเอาไม้ หิน หรือกระดกูสตัว์เลีย้งมาเป็นแรงงานในการกําจดัวชัพืชอนัได้แก่ การใช้ไถพรวนในแปลง

ปลกูพืช ตอ่มาเม่ือได้มีการค้นคดิเคร่ืองยนต์ขึน้จงึได้มีการเคร่ืองจกัรกลมาใช้ในกําจดัวชัพืช ในราวปี 

ค.ศ. 1600 การใช้สารกําจดัวชัพืช (Herbicide) ได้เร่ิมใช้ครัง้แรกในราวปี ค .ศ. 1840 ได้มีการใช้เกลือ

แกง (Lime) เพ่ือกําจดัวชัพืชบางชนิด ตอ่มาในราวปี ค .ศ.1902 ได้มีการนําสารโซเดียอาร์ซีไนท์ 

(Sodium Cholorate)  มาปราบวชัพืชประเภทตา่งๆ สารเคมีในชว่งแรกๆ ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

ทัง้หมดเป็นสารอนินทรีย์ (Inorganec) ซึ่งมีข้อจํากดัอยูอ่ยา่งมาก ในระยะตอ่มาจงึได้มีการค้นคดิ

สารเคมีประเภทอินทรีย์ (Organic) ขึน้มาโดยเร่ิมมีการใช้ครัง้แรก ในราวปี ค .ศ. 1942 ซึง่เป็นสาร 2,4- 

D ตอ่มาได้มีการใช้สารเคมีประเภทอินทรีย์อีกมามายท่ีมีคณุสมบตั ิและมีประสิทธิภาพสงู เชน่ การดดู

ซมึ (Systemic) และคณุสมบตักิารเลือกทําลาย การป้องกนักําจดัธูปฤาษีในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ เป็นการ

ป้องกนัไมใ่ห้ธูปฤาษีจากท่ีอ่ืนแพร่ระบาดเข้ามาในพืน้ท่ีหนึง่ๆ ซึง่อาจเป็นแปลงปลกูพืช สว่นขยายพนัธุ์

ของธูปฤาษีท่ีสามารถแพรากระจายระบาดจากท่ีหนึง่ไปยงัท่ีหนึง่ก็คือ เล็ด จะมีการแ พร่กระจาย

ระบาดได้โดยอาศยัคณุสมบตั ิหรือลกัษณะพเิศษโดยมีนํา้หนกัเบา อาศยัการตดิไปตามตวัสตัว์ หรือ

ปลวิไปตามลม เม่ือมีความจําเป็นท่ีต้องปฏิบตัจิะต้องมีหลกัการ 3 อยา่งดงันี ้
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 1.5  การป้องกันธูปฤาษี 

 การป้องกนัธปูฤาษี เป็นวิธีการท่ีจะไมใ่ห้มีวชัพืชเข้ามาปะปนอยูใ่ นพืน้ท่ี หรือทําลายให้หมด

สิน้ไปจากพืน้ท่ีนัน้ หรือให้เหลือน้อยท่ีสดุ โดยท่ีไมไ่ปมีผลทําให้ผลผลิตของพืชท่ีปลกูในพืน้ท่ีนัน้ลดลง 

มีอยูด้่วยกนัหลายวิธี และควรจะต้องใช้หลายๆ วิธีการร่วมกนัในการป้องกนัธูปฤาษี คือ 

  1.5.1  การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Control) 

  การไถพรวน เป็นการเตรียมดนิ เตรียมพืน้ท่ีปลกูพืชในขณะเดียวกนัก็เป็นการกําจดั

วชัพืชไปพร้อมๆ กนัการไถพรวนควรกระทําสองครัง้ ครัง้แรกเม่ือไถพรวนแล้วตาก แดดทิง้ไว้ให้เศษของ

ธปูฤาษีแห้งตาย แตเ่มลด็จะสามารถงอกขึน้มาอีกครัง้หนึง่ได้ จงึทําให้ทําการพรวนดนิอีกครัง้หนึ่ ง เพ่ือ

กําจดัเมล็ดวชัพืชท่ีงอกขึน้มาในภายหลงั 

  1.5.2  การทดนํา้และการระบายนํา้ (Water Management)  

  ในพืน้ท่ีมีสามารถควบคมุระดบันํา้ได้ อาจใช้วิธีการปลอ่ยนํา้ให้ทว่มแปลงไว้ชว่ง

ระยะเวลาหนึง่จะทําธปูฤาษีตายแล้วจงึคอ่ยระบายนํา้ออกจากแปลง แตถ้่าเป็นวชัพืชนํา้ก็ต้อง ระบาย

นํา้ออกจากแปลงให้หมด ปลอ่ยให้ธปูฤาษีแห้งตายไปแล้วจงึทดนํา้เข้าแปลงตามปกตกิารจดัการระบบ

ปลกูพืช โดยการจดัปลกูพืชในระบบหมนุเวียน หรือใช้วิธีการปลกูพืชคลมุดนิ การปลกูพืชแซมเป็นการ

จดัการเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม ทําให้ไมเ่หมาะตอ่การเจริญเตบิโตของธปูฤาษี 

  1.5.3  การออกกฎหมายควบคุมวัชพืช (Legislative Control) 

  โดยการห้ามนําเข้าธปูฤาษี หรือสิง่ของตา่งๆ ซึง่อาจจะมีเมลด็ธปูฤาษี หรือมีวิธีการ

ทําลายเมลด็ธปูฤาษีเหลา่นัน้เสียก่อนโทษหรือความเสียหายท่ีเกิดจากวชัพืชเกิดความเสียหายตอ่การ

เกษตรกรรม ทําให้ผลผลิตและคณุภาพผลผลิตลดลง เพราะวชัพืชแก่งแยง่นํา้ ธาตอุาหาร แสงแดด 

และแก่งแยง่พืน้ท่ีสําหรับการเจริญเตบิโต เป็นอปุสรรคในการทดระบายนํา้เพ่ือการชลประทาน ธูปฤาษี

ทําให้เกิดอปุสรรคในการปฏิบตังิานในสวน ในไร่ เก็บเก่ียวผลผลิตได้ลําบางเป็นอปุสรรคในการลําเลียง

ผลผลิตและธูปฤาษียงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของโรค และแมลงศตัรูพืช เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์มีพิษ 

  ความเสียหายด้านการประมง  

  เน่ืองจากวชัพืชทําให้แหลง่นํา้ตืน้เขิน รากและซากธูปฤาษีทบัถมกนัแนน่ สตัว์นํา้ไม่

สามารถอาศยัอยูไ่ด้ และเม่ือทบัถมไปนานๆ จะทําให้เกิดนํา้เสีย นํา้เนา่ ขาดออกซเิจน สตัว์นํา้ก็จะตาย 

  ความเสียหายทางด้านป่าไม้ 

  การปลกูป่าจะให้พืน้ท่ีขนาดใหญ่ อปุสรรคสําคญัคือธูปฤาษีขึน้แก่งแยง่นํา้ธาตอุาหาร

และขึน้ปกคลมุพืชพืชปลกู ทําให้พืชปลกูตายไป นอกจากนีธ้ปูฤาษีจะแห้งเม่ือถึงฤดแูล้ง  เป็นเชือ้ไฟ

เป็นสาเหตขุองไฟป่าได้เป็นอยา่งดี 
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  การควบคุม (Control) 

  การควบคมุเป็นการกระทําท่ีลดการรบกวนแก่งแยง่แขง่ขนัของธูปฤาษีในการปลกูพืช 

หรืออีกนยัหนึง่คือลดผลเสียหายท่ีเกิดขึน้ ซึง่ในบางกรณีอาจไมจํ่าเป็นต้องควบคมุให้สมบรูณ์ถึง 100 

เปอร์เซ็นต์ แตทํ่าเพียงระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสดุเทา่นัน้ 

  1.5.4  การทาํลาย (Eradication) 

  เป็นการทําลายให้หมดสิน้ ซึง่หมายถึงการทําให้สว่นตา่งๆ ของธปูฤาษีรวมทัง้สว่นตา่งๆ 

ทัง้หมดให้หมดสิน้ในพืน้ท่ีนัน้ๆ การทําลายธูปฤาษีให้หมดสิน้ไปจากพืน้ท่ีนีก็้เพ่ือเป็นการป้องกนัการ

แพร่กระจายไปท่ีอ่ืน และป้องกนัการเพิ่มขยายพนัธุ์ในพืน้ท่ีเดมิด้วยวิธีการทําลายอาจกระทําให้ไÕ้

หลายแบบ เชน่การใช้เคร่ืองจกัรกล การใช้สารเคมี 

  วิธีการป้องกนักําจดัวชัพืช 

  -   การป้องกนักําจดัโดยวิธีกล (Mechanical Control) 

  -   การป้องกนักําจดัโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Control) 

  -   การป้องกนักําจดัโดยวิธี (Biological Control) 

  -   การป้องกนักําจดัโดยการใช้สารเคมี (Chemical Control) 

  -   การป้องกนักําจดัโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Control) 

  การป้องกนักําจดัธปูฤาษีนัน้มีการกระทํามาตัง้แตโ่บราณ โดยแตเ่ดมินัน้ได้มีการทํา

แบบง่ายๆ อนัได้แก่กําจดัโดยใช้มือถอนโดยตรง จนกระทัง่ถึงยคุปัจจบุนั ได้มีการพฒันาในการใช้

สารเคมีกนัอยา่งแพร่หลาย   

  การป้องกันกาํจัดโดยวธีิกล  

   การป้องกนักําจดัโดยวิธีกล (Mechanical Control) เป็นวิธีการกําจดัธปูฤาษีท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัสารเคมี ซึง่เป็นการใช้แรงงานคน การใช้แรงงานสตัว์ การใช้เคร่ืองทุน่แรง เชน่ การลาก ดงึ 

ถอน การใช้ไฟเผา และการใช้วสัดคุลมุ 

  การใช้แรงงานคน   

  เป็นวิธีการกําจดัธูปฤาษีแบบดัง้เดมิ ตัง้แตส่มยัโบราณ ซึง่ในปัจจบุนั ถึงแม้จะมีวิธีการ

แบบอ่ืนๆ ท่ีพฒันาขึน้มาแล้วก็ตาม แตใ่นหลายสภาพก็อาจยงัมีความเป็นในการใช้วิธีการนีอ้ยู ่

โดยเฉพาะในการเพาะปลกูพืชในท้องท่ีขนาดเล็กๆ ท่ีต้องการการดแูล แบบใกล้ชิด (Intensive) 

วิธีการใช้แรงงานคนกําจดันัน้ยอ่มดีกวา่ในการกําจดัวิธีนีไ้ด้แก่ การใช้มือถอน และการใช้เคร่ืองมือ

อปุกรณ์บางชนิดร่วมกนั เชน่ การใช้มีด จอบ เสียม กรรไกร และคราด 
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  การใช้แรงงานสัตว์ 

  ได้แก่ การใช้แรงงานจากสตัว์ใหญ่ ววั ควาย ม้า และลา ซึง่เป็นการใช้สตัว์เหลา่นีล้ากจงู

อปุกรณ์ตา่งๆ พวกไถ และคราด ในการไถพรวน ลาก ดงึ หรือคราดเศษธปูฤาษีการใช้แรงงานสตัว์เพ่ือ

กําจดัธูปฤาษีในการเกษตรของประเทศไทย ปัจจบุนัมีน้อยลงทัง้นีเ้พราะสาเหตหุลายอยา่งท่ีเปล่ียนไป

โอกาสท่ีจะยงัคงใช้แรงงานสตัว์เพ่ือการกําจดัธปูฤาษี ในประเทศไทยอยูก็่คือสภาพท่ียบัคงมีการเลีย้ง

สตัว์ใหญ่เหลา่นีอ้ยูต่ามชนบท และต้องเป็นพืน้ท่ีปลกูพืชท่ีมีขนาดไมใ่หญ่มากนกั สําหรับข้อจํากดัของ

การใช้แรงงานสตัว์ในการกําจดัธูปฤาษีก็คือ ในสภาพท่ีมีการเพาะปลกูพืชขนาดใหญ่ๆ จะไมส่ามารถ

ปฏิบตัไิด้ ทัง้นีเ้พราะจะไมส่ามารถทําได้ทนัเวลา 

  การใช้เคร่ืองทุ่นแรง   

  เคร่ืองมือทุน่แรงท่ีสามารถนํามาใช้เพ่ือการกําจดัวชัพืช อาจเป็นอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ลาก

จงูธรรมดา หรือเป็นเคร่ืองยนต์ (Machine) อปุกรณ์ท่ีใช้ลากจงูท่ีตอ่ท้ายกบัรถแทรกเตอร์หรือรถไถเดนิ

ตาม ได้แก่ ไถจาน ไถหวัหม ูคราด และจอบ หมนุ  ข้อดีของการใช้กําจดัวชัพืช ด้วยเคร่ืองทุน่แรงก็คือ 

ไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัพิษตกค้างในดนิเน่ืองจากสารเคมีแตมี่ข้อจํากดัตรงท่ีวา่ หากเป็นพืน้ท่ีปลกูขนาด

เลก็จะทําให้ได้ลําบากและไมคุ่้มทนุ  การใช้ไฟเผา (Burning หรือ Flaming) เป็นวิธีการกําจดัธปูฤาษีท่ี

ปฏิบตักินัมาช้านานในสภาพท่ีต้องการปราบวชัพืชทกุชนิด (General weed control) ซึง่ไมมี่พืชปลกู 

(Noncrop Area) ได้แก่ริมทางรถไฟ ริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า ริมทางชลประทาน และทางระบาย

นํา้ นอกจากนีย้งัพบวา่การใช้ไฟเผาเพ่ือกําจดัวชัพืชในสภาพการเพาะปลกูพืชท่ียงัปฏิบตักินัอยู ่ กาä

ไฟเผานีเ้ป็นวิธีการท่ีรวดเร็วมาก แตต้่องคํานงึถึงความปลอดภยัตอ่พืชปลกู หรือท่ีอยูอ่าศยับริเวณ

ใกล้เคียง และผลกระทบท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม นอกจากนีย้งัพบวา่บางแหง่การใช้ไฟเผาต้นธปูฤาษีใน

แปลงนัน้ยงัอาจเป็นการทําลายสิ่งมีชีวิตในดนิพวกจลุินทรีย์ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ตอ่พืช การใช้ไฟเผา

ธูปฤาษีอาจลดปัญหาเร่ืองการงอกของธูปฤาษีจากเมล็ดท่ีหลงเหลืออยูใ่นดนิได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากเมล็ด

วชัพืชท่ีอยูบ่ริเวณใกล้ผวิดนิจะถกูความร้อนจากไฟทําให้ตายลงได้  (พงษ์ศกัดิ ์ ศรีสขุ. 2551: 5-13) 

 
2.  ข้อมูลกรรมวิธีการผลิตไม้อัดประเภทแผ่น 

 2.1  ความต้องการใช้แผ่นชิน้ไม้อัดในปัจจุบัน 

 อตุสาหกรรมแผน่ชิน้ไม้อดั (Particleboard, PB) เร่ิมต้นขึน้ในทวีปยโุรป ท่ีประเทศเยอรมนั 

ราวปี ค .ศ. 1941 และเจริญเตบิโตอยา่งรวดเร็วระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เพ่ือสนองตอบความ

ต้องการในการใช้ไม้ท่ีมีคณุภาพต่ํา ซึง่ไมเ่หมาะจะ นําไปผลิตแผน่ไม้และ ไม้อดั (Veneer and 

Plywood) สําหรับในอเมริกานัน้ อตุสาหกรรมแผน่ชิน้ไม้อดัเร่ิมต้นในกลางทศวรรษท่ี 1950 เพ่ือ

สนองตอบความต้องการในการใช้แผน่ไม้ แตเ่ป็นการสอนงอตอบความต้องการท่ีจะนําวสัดเุหลือเศษ

ราคาถกู จากโรงงานแปรรูปไม้และโรงเล่ือย มาใช้ประโยชน์เป็นแผน่ชิน้ไม้อดั 
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 ในประเทศไทย เร่ิมมีการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัเป็นอตุสาหกรรมครัง้แรก เม่ือปี พ.ศ. 2501 โดย

บริษัท ศรีราชาเชพว่ิงบอร์ด จํากดั  ในเครือบริษัท ศรีราชา จํากดั ใช้ช่ือทางการค้าวา่ “แผน่   เชพว่ิง

บอร์ด และแผน่ฟิโนบอร์ด” แตไ่มเ่ป็นท่ีนิยมและประสบปัญหาทางเทคนิคบ้าง เกิดไฟไหม้หลายครัง้ จงึ

เลิกผลิตและขายเคร่ืองไปในปี 2527 ให้แก่บริษัทไทยวนภณัฑ์ จํากดั ซึง่ตอ่มาก็ได้ขายตอ่ไปให้แก่

บริษัท เอส เอส เฟอร์นิเทศ จํากดั ตอ่ไป โดยมีกําลงัการผลติ 30 ลบ.ม./วนั สําหรับในปี พ .ศ. 2522 

บริษัทในเครือวนัชยักรุ๊ป ได้ตัง้โรงงานผลิตแผน่ชิน้ไม้อดั ช่ือวา่ บริษัทไม้อดัประสานจํากดั (แตภ่ายหลงั

เลิกการผลิต เน่ืองจากขายเคร่ืองจกัรให้แก่ชาวอินโดนีเซีย เม่ือต้นปี พ .ศ. 2535) และในปี พ .ศ. 2529 

กลุม่วนชยักรุ๊ป ก็ยงัได้ตัง้โรงงาน บริษัทดโูสปาน จํากดั ผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัอีกแหง่หนึง่ ทําให้มีกําลังการ

ผลิตรวมกนัทัง้ 2 โรงงาน เทา่กบั 300 ลบ.ม./วนั นบัเป็นการเร่ิมต้นศกัราชบกุเบกิการนําแผน่ชิน้ไม้อดั

มาใช้ประโยชน์อยา่งจริงจงั ซึง่แตเ่ดมิมีเพียงบริษัท ศีมหาราช จํากดั เพียงบริษัทเดียวและกําลงัการ

ผลิตน้อย มาจนปัจจบุนัมีการใช้แผน่ชิน้ไม้อดัเป็นวสัดใุนการก่อสร้างและผลิตเฟอร์นิเจอร์กนัอยา่งมาก 

เน่ืองจากการขาดแคลนไม้ขนาดใหญ่เพ่ือการแปรรูปและการผลิตไม้อดั และการประกาศใช้นโยบาย

ปิดป่าในปี 2532 เป็นต้นมา ทําให้เกิดความนิยมในการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัมาใช้งานตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ 

ปัจจบุนัปี 2541 จงึมีบริษัทท่ีผลิตแผน่ชิน้ไม้อั ดในประเทศทิง้สิน้ 20 รายการ มีกําลงัการผลติของ

เคร่ืองจกัรเตม็ท่ีได้ทัง้สิน้ 1,528,900 ลบ.ม./ปี  อตุสาหกรรมแผน่ชิน้ไม้อดั มีความเจริญเตบิโตอยา่ง

รวดเร็วในชว่งระยะเวลาอนัสัน้ของการเกิดอตุสาหกรรมนี ้จากโรงงานเล็กๆ มีอตัราการผลิตต่ําๆ ใช้

แรงงานมาก มาเป็นกําลงัผลติ สงูโรงงานใหญ่และมีสายการผลิตท่ีเป็นอตัโนมตัมิากท่ีสดุ ผลผลิตจาก

โรงงานท่ีทนัสมยัเหลา่นีค้ล้ายคลงึกบัแผน่ชิน้ไม้อดั  แรกๆ หรือแตกตา่งกนัไปเพียงเล็กน้อย อยา่งไรก็ตาม 

เม่ือคํานงึถึงแผน่ชิน้ไม้อดัในการใช้ประโยชน์ซึง่มีข้อจํากดัของแผน่ชิน้ไม้อดัเก่ียวกบัคณุสมบตัทิóง

ฟิสกิส์และกลสมบตั ิทําให้การใช้ประโยชน์มีอยา่งจํากดั โดยเฉพาะจากไส้แผน่ชิน้ไม้อดัท่ีเป็นรูพรุน 

 2.2  การใช้ประโยชน์จากแผ่นชิน้ไม้อัด 

 ใช้ทําเป็นไส้ในการผลิตไม้อดั และเป็นไม้ผิว ในการผลิตบล๊อดบอร์ด (Blockboard) ในการ

ผลิตประตพืูน้เรียบ ใช้ทําไม้พืน้ประตแูละโคร งไม้ประตใูนการทําเฟอร์นิเจอร์ ใช้เป็นสว่นประกอของตู้

และโต๊ะตา่งๆ เชน่ ผนงัตู้ ด้านหลงั ลิน้ชกั พืน้ลิน้ชกั ไม้กัน้แบง่ชอ่งลิน้ชกั ฯลฯ หากทําให้การปิดหน้า

ด้วยกระดาษลวดลายหรือไม้บางสวย หรือเคลือบด้วยสารโพลเิอสเตอร์ตา่งๆ สามารถนําไปใช้เป็น

ผิวหน้าของเฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ ได้อีกมาก และเป็นท่ีนิยมกนัอยูใ่นขณะนี ้โดยเฉพาะการผลิตเฟอร์นิเจอร์

เป็นจํานวนมาก (Mass Production) ในรูปของการถอดประกอบได้ (Knock Down Furniture)ให้ทําตู้

เคร่ืองเสียงตา่งๆ เชน่ ตู้ เคร่ืองสเตริโอ ไฮไฟ ตู้ ลําโพง ตู้ วิทย ุและโทรทศัน์ใช้ตบแตง่ร้านค้าและทําแผง

โชว์สินค้าใช้ทําโครงไม้รองรับสินค้า เพ่ือขนย้าย (Lightweight No-Returnable Pallets)ใช้ในอาคาร

บ้านเรือน หรือสํานกังาน ใช้บฝุา ทําผนงักัน้ หรือฉากกัน้ห้อง ทําฝ้า เพดาน และปทูบัพืน้ซีเมนต์ หรือ

พืน้กระดาน เป็นต้นนอกจากนีย้งัสามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อีกมากมาย 
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 2.3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลติแผ่นชิน้ไม้อัด 

 ความหมายของแผน่ชิน้ไม้อดั  แผน่ชิน้ไม้อดั คือ แผน่ไม้ท่ีผลิตจากชิน้ไม้ท่ีถกูยอ่ยให้มีขนาด

ตา่ง ๆ แล้วยดึตดิกนั ด้วยกาว โดยกรใช้ความร้อนและการอดั ความแตกตา่งกนัของแผน่ชิน้ไม้อดั และ

แผน่ใยไม้อดัความหนาแนน่ปานกลาง (Medium Density Fiberboard, MDF) ก็คือสว่นประกอบของ

แผน่ไม้ในแตล่ะประเภทท่ีใช้ชิน้ไม้และใยไม้ ชิน้สว่นประกอบกนัในแผน่ใยไม้อดั (Fiberboard, FB) ก็

จะเป็นเส้นใยไม้ระหวา่งเส้นใยไม้ก็จะเช่ือมตดิกนัด้วยกาว ในแผน่ใยไม้อดัแข็ง (High Density 

Fiberboard, HB) ก็เชน่กนั จะประกอยด้วยเส้นใยไม้แตร่ะหวา่งเส้นใยไม้จะเช่ือมตดิกนัด้วยแรงยดึ

เหน่ียวของเส้นใยไม้เอง ไมต้่องใช้กาวชว่ยเช่ือมยดึ สําหรับแผน่ชิน้ไม้อดัจะประกอบด้วยชิน้ไม้ แล้วใช้

กาวเช่ือมยดึชิน้ไม้ระหวา่งชิน้ไม้ให้เป็นแผน่ไม้ขึน้มา ชิน้ไม้ท่ีใช้สามารถใช้ขีเ้ล่ือยจนถึงเกล็ด ไม้ (Flake) 

ท่ีมีความยาวถึง 3  นิว้ 

 แผน่ชิน้ไม้อดั หมายถึง แผน่ไม้ประกอบ (Wood Composites) ชนิดหนึง่ ซึง่ผลิตจากการ

นําเอาวสัดท่ีุทําจากไม้หรือวสัดท่ีุมีเซลลโูลสและลินินเป็นองค์ประกอบหลกั (Lignocelluloses Materials) 

มาตดัทอนเป็นชิน้เล็กๆ แล้วนํามารวมกนัเป็นแผ่ นโดยใช้ตวัประสานอินทรีย์ เชน่ กาวสงัเคราะห์  

(Synthetic resin) เช่ือมให้ตดิกนัเกิดเป็นขบวนการเช่ือมยดึกนั ระหวา่งชิน้วสัด ุภายใต้ความร้อนและ

แรงอดัในการอดัร้อน และยงัสามารถใช้สารเตมิแตง่อ่ืนๆ (Additives) ผสมลงในแผน่เพ่ือให้เกิด

คณุสมบตัพิิเศษอ่ืนด้วย 

 วตัถดุิบของแผน่ชิน้ไม้อดั คือ ไม้ หรือวสัดเุศษเหลือท่ีให้เส้นใย กาว และสารเคลือบกนัซมึ 

แผน่ชิน้ไม้อดั ท่ีมีคณุภาพดีนอกจากจะขึน้อยูก่บัวตัถดุบิเก่ียวกบัไม้ หรือวสัดเุศษเหลือท่ีให้เส้นใย ท่ี

จะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมในขบวนการผลิตแล้ว ทัง้กาว และสารเคลือบกนัซมึท่ีมีคùÔภาพดีก็เป็น

ปัจจยัสําคญัอยา่งมากท่ีไมค่วรละเลยในการทําแผน่ชิน้ไม้อดั 

 นอกจากไม้ ยงัมีการใช้วสัดเุศษเหลือท่ีให้เส้นใยอ่ืน ซึง่ถกูนํามาใช้เป็นวตัถดุบิในการผลิต

แผน่ชิน้ไม้อดั ได้แก่ ชานอ้อย (Bagasse) ฟางข้าวตา่ง (Cereal-straws) ต้นฝ้าย (Cotion Stalks) ต้น

ปานปอต่ างๆ (Flax And Hemp Shives) และชอ่ผล ลําต้น ก้านใบของปาล์มนํา้มนั (Oil Plan 

Residues) เป็นต้น การใช้งานมีข้อพิจารณา เชน่เดียวกบัไม้ แตจํ่าเป็นต้องแยกสิ่งเจือปนท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัออกให้เหลือน้อยท่ีสดุ เชน่ ปริมาณนํา้ตาล และสว่นไส้ (Thin-

Walled Parenchymatous Ground Tissues) ตลอดจนสารขีผ้ึง้ท่ีเคลือบอยูต่ามผวิ อนัเป็นลกัษณะ

ประจําของวสัดเุหลา่นี ้ซึง่มกัเป็นอปุสรรคตอ่การตดิกาวประเภทท่ีใช้นํา้เป็นสารละลาย (Water-

Bassed Adhesives) ทั่วไป 

 ชนิดของแผ่นชิน้ไม้อัด แผน่ชิน้ไม้อดั แบง่ออกได้หลายชนิด และถู กเรียกช่ือแตกตา่งกนัไป 

ตามลกัษณะชนิดท่ีแบง่นัน้ๆ ซึง่สามารถสรุปหลกัเกณฑ์การแบง่ชนิดของป่นชิน้ไม้อดัโดยทัว่ไปดงันี ้
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- ลกัษณะความหนาแนน่ของแผน่ เป็นหลกัเกณฑ์ท่ียดึถือ เพ่ือใช้จําแนกชนิดของแผน่ชิน้ไม้

อดั ในทางวิชาการ  

 - ลกัษณะของชิน้ไม้ท่ีผลิต ชิน้ไม้ท่ีนํามาใช้ผลิตแผน่ชิน้ไม้อดั มีลกัษณะตา่งกนัและถกู 

ยอ่ยด้วยเคร่ืองจกัรตา่งกนัด้วย เชน่ ชปิหรือชิน้ไม้สบั (Chips) เกล็ด (Flake) เกล็ดใหญ่ (Wafer) แกลบ 

(Strand) ขีก้บ (Planer Shaving) แทง่ (Splinter Or Sliver)  

 - ฝอยไม้ (Wood Wool Or Exeelsior) แผน่ชิน้ไม้อดัท่ีผลิตจากชิน้ไม้ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่

มกัจะถกูเรียกเป็นแผน่ชิน้ไม้ลกัษณะนัน้ๆ เชน่ Chipboard , Flake Board , Wafer Board , Strand 

Board และ Shaving Board เป็นต้น 

 - กรรมวิธีการผลิต ชิน้ไม้ท่ีผสมตวัประสานและสารเตมิแตง่อ่ืนแล้ว จะถกูนําไปทําเป็นแผน่

เตรียมอดั (Form Mat) เพ่ือทําการอดัร้อนตอ่ไป แรงอดัท่ีใช้ในการอดัร้อน มีใช้กนัอยู ่ 2 ทิศทาง หากใช้

แรงอดัให้มีทิศทางตัง้ฉากกบัระนาบของแผน่ซึง่อาจทําเป็นแผน่ๆ หรือ ทําตอ่เน่ือง เรียก แผน่ชิน้ไม้อดั

แบบนีว้า่ Flat-platen Pressed Particleboard เป็นแผน่ชิน้ไม้อดัท่ีนิยมผลิตกนัอยูใ่นปòÉจบุนั หากให้

ทิศทางแรงอดัขนานกบัระนาบของแผน่ไปตามความยาวของแผน่ เรียก แผน่ชิน้ไม้อดั แบบนีว้า่ 

Extruded Particleboard เชน่ แผน่ Cerebrum Process ซึง่ผลติโดย Otto Kreibaum ในเยอรมนั 

แผน่ชนิดนีจ้ะอดัออกมาตามแบบ แผน่ท่ีหนามกัจะต้องใช้ทอ่ร้อนกลางแผน่ชว่ยให้กาèแข็งตวัเร็วขึน้ 

จงึมีรูกลมยาวกลางแผน่ชิน้ไม้อดัและมีการผลติกนัน้อยลกัษณะโครงสร้างของแผน่ เป็นการแบง่ตาม

การกระจายตวัของขนาดชิน้ไม้ทางด้านความหนา มีอยู ่3 ชนิด คือ 

 แผน่ชิน้ไม้อดัชัน้เดียว (Single Layer Or Homogeneous Particleboar) หมายถึง แผน่ชิน้ไม้

อดัท่ีทําจากชิน้ไม้ท่ีมีลกัษณะและขนาดเหมือนกนั มีสว่นผสมของกาวและสารเตมิแตง่ อยา่งเดียวกนั 

ตลอดความหนาของแผน่ไม้อดั 

 แผน่ชิน้ไม้อดั 3 ชัน้ (Three Layers Particleboard) หมายถึง แผน่ชิน้ไม้อดัท่ีแบง่ตาม

ลกัษณะของชิน้ไม้ ออกเป็น 3 ชัน้ ตลอดความหนาของแผน่ ในแตล่ะชัน้ปäะกอบด้วย ชิน้ ไม้ท่ีมี

ลกัษณะและขนาด ตลอดจนสว่นผสมของกาวเหมือนกนั ปกตใิช้ชิน้ไม้ขนาดเล็กและบางเป็นชัน้

ผิวหน้าและหลงั สว่นชัน้ไส้ใช้ชิน้ไม้หยาบและใหญ่กวา่ ไม้ท่ีใช้ทําชัน้ไส้อาจเป็นชนิดท่ีตา่งกบัท่ีใช้ทํา

ผิวหน้าและหลงัก็ได้ ปริมาณกาวท่ีใช้ผสมในชัน้ผิวทัง้ 2 หน้า มกัมีมากกวา่ในชัน้ไส้ เพ่ือให้เกิด

โครงสร้างท่ีสมดลุกนั มีผิวแข็งและแนน่ขึน้ 

 แผน่ชิน้ไม้อดัขนาดลดหลัน่ (Graduated Particleboard) หมายถึง แผน่ ชิน้ไม้อดัท่ีทําจาก

ชิน้ไม้ท่ีมีขนาดปละลกัษณะตา่งๆ   โดยโครงสร้างของแผน่ประกอบด้วยชิน้ไม้ขนาดใหญ่ และหยาบ

กวา่ อยูต่รงแนวกลางแผน่ตลอดความหนาจากแนวกลางแผน่ ชิน้ไม้จะมีขนาดลดหลัน่เล็กไปหาผิวทัง้

สองด้าน โดยไมมี่การแบง่ชัน้แนน่อน ลกัษณะการใช้ประโยชน์ การเรียกช่ือจะถกูเรียกตามลกัษณะการ

ใช้ประโยชน์นัน้ได้แก่ 
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 แผน่ชิน้ไม้อดัชนิดเพ่ือการใช้งานภายในอาคาร (Interior Particleboard) เป็นแผน่ชิน้ไม้อดัท่ี

มีการผลิตเป็นสว่นใหญ่ ใช้กาวยเูรีย เมลามีน ฟอร์มลัดีไฮด์ เป็นตวัประสานชิน้ไม้ใช้งานในท่ี ๆ มีความ

คงทนตอ่สภาวะแวดล้อมปานกลาง เชน่ ใช้เป็นฝ้าเพดาน ผนงัห้อง หรือชิน้สว่นของเฟอร์นิเจอร์  

 แผน่ชิน้ไม้อดัชนิดเพ่ือการใช้งานภายนอกอาคาร (Exterior Particleboard) ผลิตเพ่ือใช้งาน

ในท่ีมีความคงทนตอ่สภาวะแวดล้อมสงู ทนแดด ทนฝนได้ดี ใช้กาวฟีนอล- ฟอร์มลัดีไฮด์ และกาวไอโซ

ไซแนต เป็นตวัประสานชิน้ไม้ 

 แผน่ชิน้ไม้อดัสําหรับใช้ปหูรือรองพืน้ (Particleboard Floor Underlayment) หรือใช้สําหรับ

ทําชัน้ดาดฟ้าของบ้านเคล่ื อนท่ี (Mobile Home Deecking) เป็นผลิตภณัฑ์แผน่ชิน้ไม้อดัท่ีผลิตเป็น

แผน่ส่ีเหล่ียม และขดักระดาษทรายให้ได้ความหนาสม่ําเสมอ เพอ่ให้สามารถใช้วตัถอ่ืุนปพืูน้ได้ระดบั 

และเรียบสม่ําเสมอกนั 

 แผน่ชิน้ไม้อดัสําหรับเก็บเสียง (Acoustical Particleboard) เป็นแผน่ชิน้ไม้อั ดท่ีกรุผนงัหรือ

เพดาน เพ่ือลดการสะท้อนเสียงในห้องลง โดยทําการปรุหรือเซาะร่องเป็นแบบตา่งๆ เชน่ Acousticboard 

เป็นต้น 

 แบง่ตามช่ือทางการค้า  ซึง่โรงงานผู้ผลิตัง้ขึน้เพ่ือการจดัจําหนา่ยท่ีไมซํ่า้กนัป้องกนั ผู้บริโภค

เกิดความสบสน เชน่ บริษัท U.S Plywood Corporation ในแคลิฟอร์เนีย ตัง้ช่ือผลิตภณัฑ์ตนเองวา่ โน

โวพลาย (Novoply) บริษัท Tenex Plant ทีไ่อดาโฮ ก็ตัง้ชื่อวา่ ทีเน็กซ์ (Tenex) บริษัท Plaswood 

Corporation ในนิวแฮมชาย ใช้ช่ือผลิตภณัฑ์วา่ พลาสวู๊ด (Plaswood) และบริษัทเอ็มพปาร์คตเิกิล

บอร์ด จํากดั ใช้ช่ือแผน่ปาร์คตเิกิล ทางการค้าวา่ บากสับอร์ด เป็นต้น 

 แบง่ตามลกัษณะปรากฏ ของแผน่ชิน้ไม้อดัท่ีผู้ใช้ต้องการนําไปบริโภคตอ่ ซึง่สะดวกเรียก 

ได้แก่ แผน่ชิน้ไม้อดัเปลือยผิว แผน่ชิน้ไม้อดัปิดผิว หรือแผน่ชิน้ไม้อดัเคลือบผิว เป็นต้น  แผน่ชิน้ไม้อดั 

สว่นใหญ่จะมีเนือ้ไม้แห้งอยูป่ระมา ณ 90-95% และโดยทฤษฎีแล้ว รูปร่างของชิน้ไม้โดยทัว่ไปๆ ไป

สามารถนํามาใช้ผลิตได้ แตใ่ห้คา่คณุสมบตัขิองแผน่ท่ีแตกตา่งกนั การผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัให้ได้

คณุสมบตัทิางกายสมบตั ิและกลสมบตัติามต้องการกระทําได้โดยการใช้ขนาดหรือรูปร่างของชิน้ไม้

ตา่งๆ กนัการผลิตชัน้ไส้ และชัน้ผิวของแผน่ชิน้ไม้อดั เชน่ การใช้ชิน้ไม้ท่ียาว บนชัน้ผิวของแผน่ชิน้ไม้อดั 

สามารถเพิ่มความแข็งแรงทางแรงดดัมากขึน้ แตผ่ิวแผน่ชิน้ไม้อดัจะหยาบซึง่เป็นอปุสรรคแตก่าร

ตกแตง่ผวิและในทํานองเดียวกนัหากต้องการคณุลกัษณะในการตกแตง่ผวิมากกวา่ความแขง็แรงใน

การดดัแล้ว ก็จําเป็นต้องใช้ชิน้ไม้ท่ีเล็กลงในชัน้ผิวหน้า เพ่ือให้ผิวเรียบขึน้ สรุปได้วา่ ขนาดชัน้ไม้ และรู

ป่างชัน้ไม้ ตลอดจนการกระจายตวัของชิน้ไม้ในแตล่ะขนาดความหนาของแผน่ มีอิทธิพลและสามารถ

ปรับปรุงให้ได้คณุสมบตัติา่งๆ ของแผน่ชืน้ไม้อดัตามต้องการได้โดยลดผลกระทบของคณุสมบตัิ ท่ีเหลือ

ซึง่ไมต้่องการให้น้อยลงเชน่ กนั 
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 2.4  กรรมวธีิและขัน้ตอนในการผลติแผ่นชิน้ไม้อัด  

 ในการผลิตแิผน่ชิน้ไม้อดั (Particleboard) นัน้ นอกจากวตัถดุบัอนัได้แก่ ไม้ กาว และ

สารเตมิแตง่ แล้ว จําเป็นต้องอาศยักระบวนการผลติเพ่ือผสมวตัถดุบัทัง้หมดเข้าด้วย กนั แลèก่อตวั

เป็นรูปร่างลกัษณะแผน่ (boards) ท่ีมีความแข็งแรง คงสภาพเป็นแผน่ให้แผน่ให้ใช้งานเป็นเวลานานๆ 

กระบวนการผลิตจงึเป็นหวัใจหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุในการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัคณุภาพและการขึน้รูปเป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีดีกวา่ ยอ่มได้จากเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพกว¬ó สายการผลติแผน่ชิน้

ไม้อดัมี 2 ระบบ คือ 

  -    ระบบการอดัแบบกระทุ้ง (Extrusion)  

 -   การอดัแบบราบ (Flat-platen)  

 การอดัแบบกระทุ้งมีข้อจํากดัมากมาย เชน่ ต้องเลือกวตัถดุบิไม้ท่ีมีสมบตังิา่ยตอ่การล่ืนไหล

ของแผน่งานในขณะอดัทะลกัออกมาจากแบบอดั (Die) และให้คณุสมบั ตขิองแผน่ท่ีไมเ่หมาะสมตอ่

การใช้งานท่ีรับแรงทางผิวหน้าของแผน่ นอกจากนีย้งัไมส่ามารถผลิตแผน่ในลกัษณะ 3 ชัน้ ท่ีมีผิวหน้า

ละเอียดเหมือนแผน่ชิน้ไม้อดัแบบอดัราบได้ ดงันัน้ในปัจจบุนัจงึได้หนัมาพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ทางด้าน

การอดัแบบแนวราบทัง้สิน้  ขัน้ตอนหลกัๆ ในสายการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัแบบอดัราบ ประกอบด้วย 

 -    การเตรียมชิน้ไม้ (Particle Preparation) 

 -   การอบชิน้ไม้ (Particle Drying) 

 -   การคดัแยกชิน้ไม้ (Particle Classification) 

 -   การผสม (Blending) 

 -   การเตรียมแผน่ก่อนอดั (Mat Formation) 

 -   กรรมวิธีการอดั (Pressing Operation) 

 -   การตกแตง่ (Finishing) 

 การเตรียมชิน้ไม้ (Particle Preparation)ขัน้ตอนแรกของกระบวนการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดั คือ 

การตดัทอนหรือลดขนาดของไม้วตัถดุบิให้ได้รูปร่างและขนาดท่ีเหมาะสม สําหบัแผน่ปาร์คตเิกิลท่ีจะ

ทําการผลิตวา่ต้อการแผน่ชิน้ไม้อดัประเภทใ ด วตัถดุบิไม้นัน้อาจได้รับจากปกลง่ตา่งๆ และรูปร่าง

ตา่งกนั เชน่ไม้ทอ่นกลม ซปิ เศษไม้ จาการไสกบ ไม้อดัท่ีเหลือจากการตดั  ริบและขีเ้ล่ือย เป็นต้น ไม้

จากแหลง่เหลา่นีเ้ป็นวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัทัว่ไป แตล่ะโรงงานก็จะใช้ไม้จากแหลง่

เหลา่นีไ้มเ่กิน 2 หรือ 3 แหลง่ ในหนึง่โรงงานเน่ืองจากแหลง่วตัถดุบิข้างต้นแตล่ะแหลง่มีรูปร่างและ

วตัถดุบิตา่งๆ กนัไมจํ่าเป็นต้องใช้ขัน้ตอนผลิตชิน้ไม้ท่ีมีคณุภาพท่ีแตกตา่งกนัออกไปด้วย ทําให้แตล่ะ

โรงงานจ้องจํากดัการใช้แหลง่ไม้ให้เหมาะสมและเข้ากนัได้กบัระบบการทอนไม้นัน้ๆ  ระบบการตัดทอน

ไม้ตา่งๆ สามารถแบง่ออกเป็นประเภทตามลกัษณะเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตดัทอนออกได้
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เป็น 3 ประเภท คือ แบบตดัเฉือนด้วยมีด (Knife) แบบตอกทบุ (Ahammer) และแบบขดัสี (Attrition 

Units) แตล่ะแบบนัน้ผลิตชิน้ไม้ท่ีมีคณุสมบตัติา่งกนั ในขัน้ตอนการตดัทอนไม้จะมีระ บบตรวจจบัเศษ

โลหะ ท่ีอาจตดิมากบัไม้ เป็นการป้องกนัเคร่ืองมือท่ีอาจจะเกิดการเสียหานได้ รูปร่าง และความ

สมบรูณ์ของชิน้ไม้ท่ีไมแ่ตกหกัมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่คณุภาพของแผน่ชิน้ไม้อดัท่ีผลิตได้ ดงันัน้ กาä

เตรียมชิน้ไม้ท่ีดีท่ีสดุ คือ การตดัทอนให้ได้ชิน้ไม้ท่ีมีโครงสร้ างเนือ้ไมไ่มถ่กูทําให้เสียหายไป เพราะการ

ฉีกขาดของเนือ้ไม้ในชิน้ไม้นัน้ จะเป็นผลให้ความแข็งแรงของแผน่ชิน้ไม้อดัท่ีผลิตได้ลดต่ํากวา่แผน่ชิน้

ไม้อนัท่ีผลติจากชิน้ไม้ท่ีสมบรูณ์กวา่วิธีหรือกระบวนการเตรียมชิน้ไม้ มีหลายวิธีด้วยกนัการจะเลือกใช้

แบบใดในโรงงานแผน่ชิน้ไ ม้อดั ขึน้อยูก่บัวตัถดุบิท่ีจะใช้เตรียมชิน้ไม้ และชนิดของแผน่ชิน้ไม้อดั ท่ีจะ

ผลติคณุภาพของชิน้ไม้ท่ีได้จากแตล่ะวิธี ประกอบด้วย ความชืน้ของวตัถดุบิ รูปร่างของวตัถดุบิ ลากร

บํารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีดี คณุภาพของชิน้ไม้ท่ีดีไมส่ามารถรับรองถึงคณุภาพของแผน่ชิน้ไม้อั ด แตแ่ผน่

ชิน้ไม้อดัท่ีมีคณุภาพสงูไมส่ามารถผลิตจากชิน้ไม้ท่ีมีคณุภาพต่ําการต้องการให้ได้แผน่ชิน้ไม้อดัท่ีมี

ความแข็งแรงสงู ผิวหน้าเรียบ และมีการพองตวัท่ีสม่ําเสมอ การผลิตชิน้ไม้ต้องได้ชิน้ไม้ท่ีเหมือนกนั 

(Homogeneous Material) มีสดัสว่นของความเหนียวสงู (ชิน้ไม้ท่ียาว บาง ) ไมมี่ชิน้ไม้ท่ีเกินขนาด ไม่

มีผงหรือฝุ่ น หากพิจารณาในแง่ของกระบวนการผลิต ข้อกําหนดของขนาดชิน้ไม้ในอดุมคตก็ิจะ

แตกตา่งกนั ในกรณีของแผน่ชิน้ไม้อดัแบบลดหลัน่ (Graduated Board) ยอมรับความแตกตา่งได้กว้าง

กวา่ กรณีของแผน่ชิน้ไม้อดัแบบลดหลัน่ (Graduated Board) ยอรับความแตกตา่งไดกว้างกวา่ กรณี

ของแผน่ชิน้ไม้อดัแบบ 3  ชัน้ ชิน้ไม้ชัน้ไส้ควรจะยาวกวา่ชิน้ไม้ชัน้ผวิท่ีสัน้กวา่ บางกวา่ และเลก็กวา่  

 สําหรับแผน่ปาร์คตเิกิล แบบ 5 ชัน้ หรือหลายชัน้ ชิน้ไม้ท่ีอยูร่ะหวา่งชัน้ผิวและชัน้ไส้ ควรเป็น

ชิน้ไม้ท่ียาวและบาง เ พ่ือให้การโรยผวิหน้าด้วยชิน้ไม้ละเอียดสามารถกระทําได้งา่ย และให้แผน่ชิน้ไม้

อดัท่ีมีแรงตดั และความเหนียวสงู สิง่นีมี้ความสําคญัอยา่งย่ิงสําหรับชัน้ไม้ท่ีโดยผวิหน้าละเอียดไว้ทาง

ด้านบน เพราะสามารถหลน่ลงสูแ่กนกลางก่อนท่ีจะทําการอดัได้ จะทําให้ได้แผน่ท่ีมีผิวหยาบแทน ท่ีจะ

ได้ผวิท่ีราบเรียบ 

 การอบชิน้ไม้ (Particle Drying) ชิน้ไม้ท่ีใช้ในการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดั จะถกูอบแห้งให้ได้

ความชืน้ต่ํา อยา่งสม่ําเสมอก่อนจะผสมกบักาว เคร่ืองอบท่ีใชใ่นอตุสาหกรรมนีมี้หลายประเภท 

ปัจจบุนันิยมใช้เคร่ืองอบท่ีสามารถผา่นชิน้ไม้เข้าไปอยา่งรวดเร็วใ นกระแสอากาศร้อนมากๆ และมีการ

หมนุเวียนอากาศอยา่งรวดเร็ว เพ่ือลดระยะเวลาในการอบให้สัน้ท่ีสดุ ความชืน้ออกไปจาชิน้ไม้อยา่ง

รวดเร็วทัง้ยงัสามารถป้องกนัการลกุตดิไฟชองชิน้ไม้ท่ีอบนานๆ ชิน้ไม้จะแห้งเร็วจนมีความชืน้ 3 -5% 

(เทียบกบันํา้หนกัอบแห้งของไม้) ตามต้องการด้วยเคร่ืองอบเชิงพาณิชย์ ชิน้ไม้จะถกูสง่ผา่นเข้าไปอยา่ง

รวดเร็ว ในชอ่งปิดรูปทรงกระบอกหรือถงัท่ีมีอณุหภมูิสงูจากการเผาไหม้จากนํา้มนั แก๊ส ถ่านหิน หรือ

เศษไม้ การระเหยของนํา้และระเวลาท่ีอยูใ่นชว่งความร้อนสงูท่ีสัน้จะทําให้โอกาสท่ีเกิดเพลิงให้ได้น้อย
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ท่ีสดุ การใช้เคร่ืองมอตรวจวดัความชืน้ของชิน้ไม้ท่ีได้ออกมาอยา่งตอ่เน่ืองจะชว่ยทําให้สามารถกําหนด

ระยะเวลาท่ีอยูใ่นชอ่งความร้อนได้ถกูต้องเพ่ือป้องกนัการอบแห้งท่ีน้อยไปหรือมากไป ระยะเวลาของ

ชิน้ไม้ท่ีอยูใ่นชอ่งร้อน (Chamber) และการปรับปริมาณการใช้เชือ้เพลิงเป็นวิธีท่ีนิยมในการ

เปล่ียนแปลงความชืน้ของชิน้ไม้ท่ีจะได้ออกมา แตค่วรหลีกเล่ียงการใช้ชิน้ไม้เปียกก่อนอบท่ีมีความชืน้

ไมส่ม่ําเสมอ หรือขึน้ลงอยา่งรวดเร็ว 

 เคร่ืองอบชิน้ไม้ในเชิงพาณิชย์ มีอยู ่2 ประเภทใหญ่ คือ  

                   -  แบบห้องอบหมนุได้ตามแนวราบ (Horizontal Rotating Type) 

                   -  Āบบห้องอบอยูก่บัท่ีตามแนวราบ (Horizontal Fixed Type) 

 เคร่ืองอบแบบแรกมีการใช้มาก่อนไมต่ํ่ากวา่ 40 ปีแล้ว และมีการใช้กนัอยา่งแพร่หลายใน

วงการอตุสาหกรรมการเกษตรทัว่ไป (Agricultural Industry) เชน่ พวกพืชผลทางการเกษตรตา่งๆ สว่น

เคร่ืองอบแบบหลงั เพิ่งมีการนํามาใช้ในยโุรป เม่ื อ 20 ปีหลงันี ้การเลือกใช้เคร่ืองอบชนิดใดขึน้อยูก่บั

การออกแบบโรงงาน และมลูคา่การลงทนุ แตล่ะแบบของเคร่ืองอบก็ยงัมีแบง่แยกออกไปอีหลายชนิด 

สว่นการเลือกหาขนาดของเคร่ืองอบใหญ่เล็กเพียงใดขึน้อยูก่บัปริมาณของนํา้ในชิน้ไม้ท่ีต้องการระเหย

ออกไปปริมาณของชิน้ไม้ต้องกา รอบให้เพียงพอตอ่สายการผลติลกัษณะของขนาดและรูปร่างของชิน้

ไม้ท่ีมีผลตอ่ความยาวของเคร่ืองอบในระหวา่งเวลาอบ 

 การคดัแยกชิน้ไม้ (Particle Classification)ชิน้ไม้ท่ีได้จาการแปรรูปเพ่ือลดขนาดในขัน้ตอน

แรกมีขนาดใหญ่เล็กคละปนกนัอยูห่ลายๆ ขนาด จงึจําเป็นต้องทําการคดัแยกชิ ้Úไม้ออกให้มีความ

สม่ําเสมอ เพ่ือให้แผน่ท่ีได้มีโครงสร้างวิศวกรรม (Engineering Structure) ท่ีดี โดยเฉพาะการผลิตแผน่

ชิน้ไม้อดัชนิดลดหลัน่และ 3 ชัน้ ซึง่ต้องการผวิหน้าละเอียดสวยงาม การคดัจงึต้องแยกชิน้ไม้ละเอียด

ออกจากชิน้ไม้หยาบสว่นชิน้ไม้ท่ีใหญ่เกินไปจะถกูคดัออกเพ่ือนําไปยอ่ยอีก แล้วนํากลบัมาคดัแยกใหม ่

นอกจากนีย้งัเป็นผลดีตอ่ขัน้ตอนการผสมกาวกบัชิน้ไม้ท่ีมีขนาดเดียวกนั โดยทัว่ไปการคดัขนาดชิน้ไม้

นยิมทําหลงัจากการอบ เน่ืองจากการอบและการเก็บในยุ้งเก็บ มกัจะมีชิน้ไม้แตกหกัเสมอ แตห่ากมี

เคร่ืองอบ 2 เคร่ืองอบ สามารถแยกสายการผลติชิน้ไม้หยาบและละเอียดได้ (ซึง่ก็หมายถึง การลงทนุท่ี

สงูกวา่ ) สามารถใช้การคดัขนาดชิน้ไม้ก่อนการอบได้และเป็นผลดีตอ่ขัน้ตอนการอบท่ีสามารถใช้

พลงังานความร้อนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัทําให้ชิน้ไม้อบได้มีความชืน้แนน่อนสม่ําเสมอ ซึง่จะ

ชว่ยให้ขัน้ตอนการผสมกาวและการอดัมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

 การคดัแยกชิน้ไม้ มีอยู ่3 วิธี คือ 

 -   การร่อน (Screening) เป็นการคดัแยกตามขนาดของชิน้ไม้ (Size) 

 -   คดัแยกโดยอากาศ (Air Classification) เป็นการแยกตามนํา้หนกัพืน้ผวิ (Surface-To-Weight) 

 -   การร่อนผสมกบัการคดัแยกด้วยอากาศ 
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 การร่อน หมายถึง การนําเอาชิน้ไม้ผา่นไปบนตะแกรงท่ีมีขนาดชอ่งตะแกรงตามกําหนดโดย

ชิน้ไม้ท่ีมีขนาดเลก็ต่ํากวา่ความต้องการผา่นลอดตะแกรงออกไป การร่อนมีลกัษณะของการร่อนอยู ่    

2 แบบ คือ แบบสัน่ (Vibrating) และแบบเขยา่ (Shaking) หรือหมนุ (Gyratory) หลกัการพจิารณาใน

การเลือกใช้งานแตล่ะแบบต้องพจิารณาจากความต้องการในการคดัแยกชิน้ไม้ 2 กรณีคือ กําลงั

ความสามารถในการร่อน (Capacity)  และ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการร่อน วา่ต้องการร่อชิน้

ไม้ท่ีป้อนเข้าไปในเคร่ืองเป็นปริมาณมากๆ หรือต้องการได้ปริมารของชิน้ไม้ท่ีมีขนาดต้องการใÚ

สายการผลิตมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัจํานวนชิน้ไม้ท่ีป้อนเข้าไปในเคร่ืองร่อน วา่ต้องการร่อนชิน้ไม้ท่ี

ป้อนเข้าไปในเคร่ืองเป็นปริมาณมากๆ หรือต้องการได้ปริมาณของชิน้ไม้ท่ีมีขนาดต้องการใน

สายการผลิตมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัจํานวนชิน้ไม้ท่ีป้อนเข้าไปในเคร่ืองร่อน โดยมีปัÉจยัหลายๆ ใน

สายการผลิตมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัจํานวนชิน้ไม้ท่ีป้อนเข้าไปในเคร่ืองร่อน โดยมีปัจจยัหลายๆ ปัจจยัท่ี

เก่ียวข้องกตอ่การร่อน ได้แก่ ความหนาแนน่ของชิน้ไม้ทัง้กอง (Bulk Density) รูปร่างของชิน้ไม้ 

(Particle Sharp) ความชืน้ของชิน้ไม้ (Moisture Content) อนัราการป้อนชิน้ไมเ่ข้าเคร่ืองร่อน (Feed 

Rat) ระยะเวลาในการร่อน (Retention Time) ลกัษณะพืน้ผิวของตะแกรงร่อน (Screening Surface) 

และความถ่ีรวมทัง้ชว่งกว้างของการการร่อน (Frequency And Amplitude Of Screening) ดงันัน้จงึ

เป็นการลําบากท่ีจะเจาะจงเลือกชนิดของเคร่ื องร่อนดีท่ีสดุสําหรับใช้ในโรงงานใดโรงงานหนึง่ 

จําเป็นต้องหาแนวทางปฏิบตัท่ีิเหมาะสมก่อนภายในห้องปฏิบตักิาร (Laboratory Tests) เพ่ือเลือก

ชนิดการร่อนและสภาวะท่ีดีของปัจจยักระทบข้างต้นตอ่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ตอ่ไป ในอตุสาหกรรม

มกันิยมเคร่ืองร่อนแบบการเขยา่ (Shaking) หรือการหมนุ (Gyrating) โดยใช้ความเร็วในการร่อนท่ีช้า 

(Low Speed) แตมี่ชว่งการเขยา่ท่ีกว้าง (Large Amplitude) 

 การผสม (Blending)การรวม กาว ขีผ้ึง้ และสารผสมชนดิอ่ืนๆ กบัชิน้ไม้แห้ง เรียกวา่ การ

ผสมคลกุเคล้า (Blending) ซึง่โดยทัว่ไปกระทําโดยการสเปรย์ กาว นํา้  และขีผ้ึง้อิมลัชนัไปบนชิน้ไม้ 

ขณะท่ีเคลือบผา่นอยูใ่นเคร่ืองคลกุเคล้า โดยปกตนิิยมคํานวณคดิเทียบจากนํา้หนกัอบแห้งของชิน้ไม้ 

ยงัไมมี่ความยายามใช้เทียบกบัพืน้ท่ีผิวทัง้หมดของชิน้ไม้ ฉะนัน้ชิน้ไม้ขนาดเล็กกวา่ซึง่มีพืน้ท่ีผิว

มากกวา่เม่ือเทียบเป็นสดัสว่นนํา้หนกักั บชิน้ไม้ท่ีใหญ่กวา่ จะทําให้ได้รับปริมาณกาวเป็นนํา้หนกัได้

มากกวา่ หากพืน้ผวิทัง้สองชิน้ไม้ได้รับปริมาณกาวตอ่พืน้ท่ีเทา่กนั ความแขง็แรงของแผน่ปาร์คตเิกิล

ขึน้อยูก่บัการจบัยดึตดิกนัระหวา่งชิน้ไม้ (Antiparticle Bending) เม่ือชิน้ไม้มีขนาดเล็กลงยอ่มต้องการ

การจบั ยดึตดิกนัระหวา่งชิน้ไม้ตอ่หนว่ยนํา้หนกัมากขึน้เพ่ือผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัให้มีความหนาแนน่

เดียวกนั ดงันัน้ชิน้ไม้ท่ีมีขนาดเลก็กวา่ จําเป็นต้องได้รับระดบัปริมารกาวท่ีมากกวา่เม่ือใช้กาวท่ีคํานวณ

เป็นนํา้หนกัตอ่ชิน้ไม้ ด้วยเหตผุลข้างต้น จงึนบัเป็นจดุสําคญัของการผสม ท่ีจñต้องนําไปใช้ในการโรย

แผน่เตรียมอดั (Mat Forming) ตอ่ไป เน่ืองจากวา่โดยปกตชิิน้ไม้ขนาดเลก็มกันําไปใช้เป็นผวิหน้าของ
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แผน่ชิน้ไม้อดั เพ่ือเป็นการปรับปรุงคณุภาพของผิวหน้าและความเรียบของแผน่ ดงันัน้ชิน้ไม้ชัน้ผิวหน้า

ซึง่ทีขนาดเลก็จงึต้องใช้ปริมาณกาวกมากวา่ชิน้ไม้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่และมีพืน้ทีผวิน้อยกวา่วิธีการผสม 

เป็นขัน้ตอนการผสมท่ีสําคญั ท่ีจะได้แผน่ปาร์คตเิกิล  ท่ีมีคณุภาพท่ีดีการกระจายของกาวและสารผสม

อ่ืนๆ ท่ีไมส่ม่ําเสมอจะสง่ผลให้บริเวณนัน้มีการจบัยดึกนัระหวา่งชิน้ไม้ต่ํา และทําให้แผน่ชิน้ไม้อดัไม่

แข็งแรง การใช้เคร่ื องวดัท่ีดีสําหรับหาปริมารของกาวและการไหลของชิน้ไม้ ท่ีจะสง่ผา่นไปยงัเคร่ือง

คลกุเคล้านัน้จะทําให้การผสมมีความเหมาะสมดีท่ีสดุ 

 ปัจจัยท่ีควรพจิารณาก่อนการผสมกาวกับชิน้ไม้ ดังนี ้

 -  ความหนาของชิน้ไม้ท่ีสม่ําเสมอ เป็นจําเป็นเบือ้งต้นตอ่การหาปริมาณกาวท่ีมีอยูใ่นแผ่ นชิน้

ไม้อดั 

 - การลดความผนัแปรในขนาดรูปร่างของชิน้ไม้ให้ได้รูปแบบเดียวกนัมากท่ีสดุก็จะเป็นผลดี

ตอ่การใช้กาว 

 - พืน้ผิวของชิน้ไม้ ควรมีคณุภาพดี เพ่ือให้กาวเกาะตดิอยูบ่นผิว และแพร่กระจายได้ดีควร

ควบคมุ ปริมาณความชืน้ ให้มีความผนัแปรน้อยท่ีสดุ เพราะจะชว่ยลดผลในทางลบ  

 -  เก่ียวกบัคณุลกัษณะการไหลของกาว (Flow Of Resin) และหลีกเล่ียงการเกิดระเบดิหรือ

โป่งพอง (Blows) ในแผน่ท่ีอดัแล้ว 

 - คดัเลือกกาวเรซิ่นให้เหมาะสมและปรับปรุงให้ตรงกบัความต้องการเป็นพิเศษ 

 - การเคลือบผวิด้วยขีผ้ึง้ (Wax Sizing) ควรมุง่เข้าไปท่ีหน้าท่ีห ลกัของการเคลือบหรือฉาบนี ้

วา่ เพ่ือชว่ยให้กาวกระจายไป ให้ทัว่ชิน้ไม้ (Resin Distribution) และแพร่ไปบนพืน้ผิวได้ดี (Resin 

Dispersion) โดยเฉพาะในกรณีการผสมกาวโดยใช้กาวในรูปผง 

- ป้องกนัการเรซิ่นให้อยูใ่นสภาพท่ีดี หลีกเล่ียงสภาวะตา่งๆ   ท่ีมีผลเสียตอ่กาวในระหวา่ งการ

เก็บและการเคล่ือนย้ายคอยระมดัระวงัการเปล่ียนแปลงคณุภาพของกาวและขีผ้ึง้ 

 ปัจจยัท่ีควรพจิารณาระหวา่งการผสมกาวกบัชิน้ไม้ มีดงันี ้

- ศกึษาการแพร่กระจายกาวให้ทัว่ชิน้ไม้ทัง้กอง โดยพจิารณาจากชนดิของเคร่ืองผสม (Type 

Of Blender) อตัราความเร็วในการหมนุ (Rotation Speed) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการคลกุเคล้า 

(Optimum Dwell Time) และอตัราการป้อนชิน้ไม้ลงไปผสม (Feed Rate Of Furnish)ระบบการชัง่ตวง

วดั (Metering System) สําหรับไม้ กาว และการเตมิแตง่ควรมีความเท่ียงตรงและไว้ใจได้ เพ่ือจะได้

ป้อนหรือไหลเข้าสูข่บวนการผลิตได้อยา่งพร้อม เพรียงกนั 

 -  ระหวา่งการผสมในขบวนการผลิต กําจดัการเกิดชอ่งวา่ง และความไมแ่นน่อน (มากบ้าง

น้อยบ้าง) ในระหวา่งการไหล หรือ ป้อน ไม้ กาว และขีผ้ึง้ 
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 ปัจจยัท่ีควรพจิารณาหลกัการผสมกาว 

 -  หลีกเล่ียงปัจจยัตา่ง ท่ีอาจเป็นสาเหตทํุาให้กาวบนชิน้ไม้ท่ีผสมแล้ว ได้รับ การสัน่ สะเทือน

หลดุออกน้อยลงไป หรือเกิดการเกาะรวมกนัเป็นก้อนระหวา่งสง่สายพานหรือการโดยแผน่ 

 - ปกป้องกาวจากการเกิด การแขง็ตวัก่อน (Pre-Cure) ระหวา่งการป้องเข้าอดัหรือในระหวา่ง

การอดัในหลกัการของการพฒันาคณุภาพของแผน่ชิน้ไม้อดั การแยกผสมสารเตมิแตง่อ่ืน เชน่ 

 - สารกนันํา้ และสารป้องกนัรักษาเนือ้ไม้ กบัชิน้ไม้โดยตรงไมร่วมกบักาว เป็นสิ่งท่ีดี เน่ืองจาก

ทําให้สารเตมิแตง่และกาว แสดงคณุสมบตัทิางเคมีของสารแตล่ะชนิดได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ 

แตใ่นทางปฏิบตัผิู้ประกอบการอตุสาหกรรมกลบัพบวา่ การรวมเตมิสารเตมิแตง่กบักาว แล้ กวนให้เข้า

กนัดีก่อนแล้วผสมกบัชิน้ไม้ มีข้อดีหลายประการ ได้แก่ การลงทนุเคร่ืองมือขัน้ต้นต่ํากวา่ ความ

ผดิพลาดจากการปฏิบตังิานของคนน้อยกวา่ และการบํารุงรักษาต่ํากวา่ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การตรวจวดั

ปริมาณของสว่นผสมในการเตมิสารแตล่ะชนิดเข้าด้วยกนัก็ต้องระมดัระวงัให้เกิÕความถกูต้อง

เชน่เดียวกนัการตรวจวดัท่ีหวัพน่ หากเทียบถึงการคลอ่งตวั (Flexibility) ในการปรับเพิ่มหรือลดปริมาณ

ของสารเคมี ท่ีจะใช้กบัการเปล่ียนคณุสมบตัขิอง แผน่ชิน้ไม้อดัในการผลิตแตล่ะครัง้นัน้ การแยกผสมมี

ความคลอ่งตวักวา่การรวมผสม ดงันัน้ผู้ควบคมุการผสมกาวกบั สารเตมิแตง่จงึต้องปฏิบตังิานอยา่ง

ถกูต้องความรอบคอบท่ีสดุ 

 การพจิารณาการใช้สารเร่งแขง็กบักาว จําเป็นต้องทราบ 

 -  ความเป็นกรดของไม้ (pH of Furnishes)  

 -  ความสามารถในการผอ่นความเป็นกรดเป็นดา่งของไม้ (Buffering Capacity) 

 -  ปริมาณการเกิดสารระเหยได้ท่ีมีฤทธ์ิเป็ นกรดของไม้ (Free Volatile Acid Content) หาก

ความเป็นกรดของไม้ท่ีใช้ในการผลิตแตล่ะครัง้ (Batch) ผนัแปรตา่งกนัมาก รวมทัง้การใช้ไม้หลายชนิด

ผสมกนั การใช้กาวและปริมาณสารเร่งแขง็จะมีความยุง่ยากซบัซ้อนขึน้ 

 ในการเปรียบเทียบปริมาณการใช้กาว และสารเตมิแตง่ทกุชนดิควรคํา นวณเป็นประมาณเนือ้

สารแข็ง (Solid Content) จากฐานนํา้หนกัอบแห้งของไม้ท่ีใช้ผสม สว่นปริมาณการใช้กาวของสายการผลติ

แผน่ชิน้ไม้อดัชนิดชัน้เดียว สามารถใช้ปริมาณเดียวได้เน่ืองจากชิน้ไม้ใช้เป็นขนาดเดียวกนัทัง้หมด แต่

ในสายการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัชนิดลดหลัน่และสามชัน้ ซึ่ งใช้ชิน้ไม้หยาบเป็นชัน้ไส้และชิน้ไม้ละเอียด

เป็นชัน้ผิว จําเป็นต้องใช้ปริมาณกาวสําหรับชิน้ไม้หยาบและละเอียดตา่งกนั เน่ืองจากชิน้ไม้ขนาดเล็ก

จะมีพืน้ท่ีผวิจําเพาะ (Specific Surface Area) สงูกวา่ จงึต้องใช้ปริมาณกาวมากกวา่ ปริมาณการใช้

กาวชนิดตา่งๆ ในโรงงานผลิตแผน่ชิน้ไม้อดัโดยทัว่ไปมีการใช้กนัอยู ่ 

 -  การเตรียมแผน่ก่อนอดั (Mat Formation) 
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 -  เป็นกรรมวิธีการโรยชิน้ไม้ท่ีผา่นการผสมกาว และสารผสมอ่ืนๆ แล้ว ลงบนสายพานท่ี

เคล่ือนท่ีอยา่งตอ่เน่ือง เคร่ืองโดยชิน้ไม้ท่ีมีอปุกรณ์ทีทนัสมนัและความเท่ียงตรงมากขึน้ สง่ผลให้การ

โดยแผน่เกิดความสม่ําเสมอและมีความผนัผวนของความหนาแนน่ภายในแผน่น้อยกวา่เคร่ืองรุ่นก่อนๆ 

วิธีการโดยชิน้ไม้เป็นแผน่ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นการปฏิบตังิานอยา่งอตัโนมตัทิัง่ระบบ โดยชิน้ไม้จะตกลง

มาจากท่ีโรยเป็นทา่นชิน้ไม้อยูบ่นสายพานยาวซึง่เคล่ือนท่ีไปอยา่งตอ่เน่ือง โด ยทัว่ไปการใช้เคร่ืองโรย

ชิน้ไม้จะมีมากกวา่ 1 เคร่ือง เพ่ือทําแผน่เตรียมอดั (From Mat) ให้ได้ความหนาตามต้องการ เน่ืองจาก

เคร่ืองโรยชิน้ไม้หลายเคร่ือง จะทําให้แผน่เตรียมอดัมีความสม่ําเสมอมากวา่เพราะแตล่ะเคร่ืองโรยชิน้

ไม้จะโรยผา่นชิน้ไม้ทีละน้อย นอกจากนีก้ารใช้เคร่ื องโรยชิน้ไม้หลายเคร่ือง ยงัสมารถทําแผน่ชิน้ไม้อดั

ชนิดชัน้ (Layered particleboard) ได้ด้วย โดยมีชิน้ไม้ขนาดใหญ่กวา่ชัน้ไส้ และใช้ชิน้ไม้ขนาดเล็กเป็น

ชัน้ผิว ความเท่ียงตรงและความสม่ําเสมอในการโรยชิน้ไม้เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัอยา่งมาก 

ในการผลิตแผน่ชิน้ไม้อดั หากกา รทําแผน่เตรียมอดัแล้วเกิดความผนัผวนของความหนาแนน่

ในแผน่ จะไมส่ามารถแก้ไขได้เลย และสง่ผลเสียให้เกิดขึน้กบัแผน่ชิน้ไม้อดัท่ีอดัเสร็จแล้ว  การเคล่ือนท่ี

ของสายพานและการไหลของมา่นชิน้ไม้ (Curtain Of Chips) จะต้องปรับให้เข้ากนัเพ่ือให้ชิน้ไม้ตก

กระทบสายพาน สร้างเป็นแผน่ท่ีมีความหนาแนน่ตามความตามต้องการ หลงัจากทําการอดัในขัน้ตอน

การอดัตอ่ไป การเปล่ียนชนิดไม้ การเปล่ียนขนาดของชิน้ไม้ ลากรเปล่ียนแผลงความชืน้ของในชิน้ไม้ 

ควรท่ีจะได้รับการพิจารณาศกึษาให้ดีเสียก่อน เพ่ือใช้ในการปรับคา่ตา่งๆ ท่ีใช้ในการโรยแผน่ ให้เกิด

ความเหมาะสมกนั เพ่ือจะได้แผน่ท่ีมีความสม่ําเสมอกนัดี 

แผน่เตรียมอดัประเภทชัน้เดียว เป็นการโรชิน้ไม้ท่ีคละขนาดให้ตกลงบนสายพานท่ีเคล่ือนท่ีได้

อยา่งตอ่เน่ือง โดยไมมี่กรแยกขนาดชิน้ไม้ เคร่ืองโรยชิน้ไม้ (Forming Machines) แตล่ะเคร่ืองก็จะถกู

ในการโรยชิน้ไม้ ให้มีความหนาเทา่กบัแผน่เตรียมอดัได้เลย แตก่รณีของการผลิตแผน่เตรียมอดัแบบชัน้ 

จะใช้เคร่ืองโรยชิน้ไม้ขนาดเล็ก และเคร่ืองโรยชิน้ไม้ขนาดใหญ่แยกกนัระบบการผสมชิน้ไม้กบักาว และ

การเคล่ือนย้ายชิน้ไม้ ก็ต้องมี 2 ระบบแยกกนั สําหรับชิน้ไม้ขนาดใหญ่และเล็ก เพ่ือใช้ในการควบคมุ

ระดบัปริมาณกาว ในแตล่ะชัน้ แตก็่ต้องลงทนุขัน้แรกในการก่อสร้างโรงงานท่ีสงูกวา่ 

แผน่เตรียมอดัประเภทลดหลัน่ เชน่เดียวกนักบัแผน่เตรียมอดัประเภทชัน้ คือชัน้ไม้ขนาดใหญ่

อยูใ่นชัน้ไส้ และชิน้ไม้ขนาดเล็กอยูใ่นชัน้ผิว แตต่า่งกนัท่ีการแยกชิน้ไม้ขนาดลดหลัน่นัน้ทําในขัน้ตอน

การโรยแผน่ จงึไมจํ่าเป็นต้องใช้ระบบการลําเลียงและการผสม 2 ระบบ ระบบเดียวก็เพียงพอ แต่

เคร่ืองโรยชิน้ไม้จําเป็นต้องมีอยา่งน้อย 2 เคร่ือง แตล่ะเคร่ืองจะโรยชิน้ไม้คร่ึงหนึง่ของความหนาของ

แผน่เตรียมอดั การแยกชิน้ไม้กระทําโดยการสง่การตกลงของทานชิน้ไม้ไปยงัอากาศ หรือโดยกóร

เหว่ียงชิน้ไม้ออกไปด้วยเคร่ืองจกัรขณะท่ีแผน่เตรียมอดัตอ่เน่ืองได้ถกูลําเลียงออกจากบริเวรทําการโรย

แผน่ อาจจะมีหรือไมมี่การอดัเย็นได้ การอดัเย็นนีจ้ะชว่ยลดความหนาของแผน่เตรียมอดัลง และเพิ่ม
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ความหนาแนน่ของแผน่เตรียมอดัซึง่จะได้ชว่ยปรับปรุงแผน่อยูต่วัดีขึน้ สะดèกตอ่การปฏิบตังิานขัน้

ตอ่ไป แตก่าวก็จะยงัไมมี่การกเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรซ์เซชัน่ แตอ่ยา่งไรแผน่เตรียมอดัตอ่เน่ืองจะถกู

นํามาตดัตามความกว้าง และตดัเป็นแผน่แตล่ะแผน่ โดยมีความยาวของแผน่เตรียมอดัเทา่กบัความ

ยาวของเคร่ืองอดัร้อน แผน่เตรียมอดัแตล่ะแผน่จะถกูนําไปว่ าในแทน่สง่เข้าอดั (Press Loader) ซึง่

เตรียมไว้ชัว่คราวก่อนจะเข้าทําการอดัร้อน ตอ่ไปเคร่ืองโรยชิน้ไม้ (Forming Machines) มีอยูม่ากมาย

หลายชนิด แตล่ะชนิดจะได้รับการออกแบบเพ่ือการใช้เฉพาะแตล่ะชนิดของชิน้ไม้วตัถดุบิ กาว และ

ผลิตภณัฑ์สดุท้ายของแผน่ชิน้ไม้อดัวา่เป็ นประเภทใด และยงัต้องเช้ากนัได้กบัสายการผลิตอ่ืนๆ ของ

โรงงานด้วย สําหรับสายการผลติท่ีใช้กาวอดัแบบหลายชอ่งอดั (Multi Opening Presses) เคร่ืองโรย

ชิน้ไม้จะอยูก่บัท่ี สว่นสายการผลิตท่ีใชช่อ่อดัเดียว (Single Opening Presses) ทางโรงงานต้องใช้

เคร่ืองโรยชิน้ไม้แลเคร่ื องอดั ดงันัน้ เม่ือมีการอดัเกิดขึน้สายพานเหล็กนีก็้ต้องหยดุเคล่ือนท่ี ณ เวลานี ้

เองเคร่ืองโรยชิน้ไม้ก็จะเคล่ือนท่ีกลบัไปยงัสว่นต้นของสายพานเพ่ือโรยชิน้ไม้แผน่ใหมล่งมา ดงันัน้ การ

โรยชิน้ไม้ในสายพานการผลิตนีจ้งึต้องกระทําแบบเดนิๆ หยดุๆ ไมต่อ่เน่ือง ปัจจบุนันี ้ จงึได้มีการ

พฒันาการอดัแบบตอ่เน่ือง (Continuous Presses) และนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลาย การอดัตอ่เน่ืองจะ

ทําให้สายการผลิตเป็นไปแบบตอ่เน่ืองไมต้่องหยดุ ทัง้สามารถเพิ่มกําลงัการผลิตของแรงงานให้สงูขึน้ด้วย 

 การเตรียมแผน่ก่อนอดั (Form Mat) ให้มีความสม่ําเสมอ (Uniformity) ตลอดทัว่ทัง้แผน่เป็น

สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในขบวนการผลิต หากแผนท่ีโรยชิน้ไม้มีการกระจายของชิน้ไม้ไมส่ม่ําเสมอ จะมี

ผลกระทบตอ่คณุสมบตัทิางกายสมบตัใิห้เกิดความผนัผวนขึน้ได้ ความหนาแนน่ภายในแผน่ก็จะไม่

เทา่กนั ผนัผวนเป็นวงกว้าง และจะเกิดการคืนตวัทางความหนา (Thickness Spring Back) ท่ีมาก

เกินไปในบริเวณท่ีมีความหนาแนน่สงูกวา่ และอาจทําให้สภาพทัว่ไป  ทางภายนอกของแผน่ เชน่ 

ผิวหน้าของแผน่ชิน้ไม้อดัไมส่วย ลกัษณะของขอบแผน่ท่ีไมร่าบเรียบ ซึง่ก็จะทําให้ลกูค้าไมพ่งึพอใจได้

ย่ิงกวา่นัน้แผน่เตรียมอดัท่ีได้จากการโรยชิน้ไม้ไมส่ม่ําเสมอก็ยงัเป็นสาเหตใุห้เกิดความเสียหายในขณะ

อดัร้อนด้วย 

 กรรมวธีิการอัด (Pressing Operation) กรรมวีการอดั เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัอยา่งมากและ

ขึน้อยูก่บัขบวนการผลิตตา่งๆ ท่ีผา่นมาแล้วอยา่งสงู หากแผน่เตรียมอดัท่ีทําขึน้มีคณุภาพไมดี่ (Poor 

Mat) เมือ่นําไปอดัก็จะได้แผ่ นชิน้ไม้สดุท้ายท่ีมีคณุภาพไมดี่เชน่กนั ในทํานองเดียวกนัหากชิน้ไม้ท่ีทํา

การผสมกบักาว แตไ่ด้รับกาวในปริมาณน้อยไมเ่พียงพอตอ่การเช่ือมยดึเหน่ียวกบัชิน้ไม้ ซึง่อาจมี

สาเหตจุาการผสมท่ีไมดี่หรือในกรณีท่ีขัน้ตอนการอบไมดี่พอ ชิน้ไม้มีความชืน้มากเกินไป แผน่เตรียม

อดัซึ่ งเตรียมขึน้จากชิน้ไม้ท่ีมีปัญหาเหลา่นี ้หากนําไปเข้าขัน้ตอนการอดัตอ่ไป ยอ่มได้แผน่ชิน้ไม้อดั

สดุท้ายท่ีมีคณุภาพต่ํา ขัน้ตอนการอดัเป็นขัน้ตอนท่ีใช้เคร่ืองมือท่ีแพงท่ีสดุในการตัง้โรงงานผลิตแผน่

ชิน้ไม้อดัและเป็นขัน้ตอนท่ีควบคมุกลงัผลิตของผลิตภณัฑ์ท่ีจะออกจากโรง งาน โดยพจิารณาจาก
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ระยะเวลาในการอดัสภาวะในการอดัท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพและใช้ระยะเวลาในการอดัท่ีสัน้ท่ีสดุ 

เร็วท่ีสดุ ยอ่มสง่ผลดีตอ่โรงงานเป็นการเพิ่มกําลงัการผลิตให้แก่โรงงานได้ นอกจากนีค้ณุสมบตัขิอง

แผน่ชิน้ไม้อดัทางกลสมบตัแิละกายสมบตัท่ีิดี ยงัขึน้อยูก่บักร รมวิธีการอดัอีกด้วยกาวอะมโินเรซนิ มี

อตัราความเร็วในการแขง็ตวัเร็วกวา่ กาวฟิดโนลคิ ดงันัน้กาวฟิดโนลคิจงึจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ

อดัท่ีช้ากวา่ อณุหภมูิในการอดัของกาวฟิโนลิคใช้อยูใ่นชว่ง 182 C – 204 C สว่นกาวอะมโิน เชน่ กาวยเูรีย 

ใช้อณุหภมูิในการอดัราว 143 C ชนิดไม้และรูปร่างของชิน้ไม้ก็เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้แผน่

เกิดการแข็งตวั ชนิดไม้ท่ีง่ายตอ่การอดั (Easy To Compress) ใช้แรงอดัซึง่ทําให้แข็งตวั (Consolidation) ท่ี

ต่ํากวา่ชนดิไม้ท่ียากตอ่  การอดั (Harder To Compress Species) เพ่ือพิจารณาถึงคาหนาแนน่ ของ

แผน่ชิน้ไม้อดัท่ีได้อยา่งเป็นสดัสว่นกนั ชิน้ไม้ท่ีใหญ่กวา่จําเป็นต้องใช้แรงอดัท่ีสงุกวา่ชิน้ไม้ท่ีเล็กกวา่

เพ่ือบีบให้ชิน้ไม้ไปชนกบัชิน้ไม้อ่ืน การใช้ชิน้ไม้ท่ีได้จากไม้ท่ีมีความถ่วงจําเพาะสงู จงึเป็นการยากท่ีจะ

อดัให้ได้ผวิหน้าของแผน่เรียบสวยยอ่มมีชอ่งวา่ง (Voids) มากกวา่ชิน้ไม้ท่ีได้จากไม้ท่ีมีความถ่วงจําเพาะ

ต่ํากวา่ปริมาณความชืน้ของแผน่เตรียมอดัท่ีจะเข้าทําการอดัร้อน เป็นสิง่สําคญัตอ่การอดัอยา่งมาก 

ความชืน้ท่ีมากเกินไปจะไปขดัขวางการยดึเหย่ียวกนัของชิน้ไม้ 2 ชิน้ ให้ช้าลงแผน่ชิน้ไม้อดัสว่นใหญ่จะ

เช่ือมยดึตดิกนัท่ีปริมาณความชืน้ระหวา่ง 20% ถึง 18% ท่ีปริมาณความชืน้สงู ๆ ก็ต้องใช้ระยะเวลาใน

การอดัท่ีนานขึน้ และท่ีปริมาณความชืน้ของแผน่ท่ีใช้ในการอดัอยูใ่นชว่งระยะ 7% ถึง 16% ขึน้อยูก่บั

การผลิตในแตล่ะโรงงาน สําหรับการอดัแบบชอ่งอดัเดียว (Single Opening Presses) ท่ีมีขนาดใหญ่

ต้องการแรงอดัท่ีใช้เวลาสัน้เพ่ือให้คุ้มคา่กบัการลงทนุ ปริมาณความชืน้ของแผน่เตรียมอดัต้อง

พยายามควบคมุให้อยูร่ะหวา่ง 7-10%  

 ลกัษณะการกระจายความหนาแนน่ลดหลัน่ทางด้านหน้าตดั (Density Profile) เป็นปัจจยัท่ี

สําคญัอกัปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลกระทบตอ่คณุสมบตัขิองแผ่ นชิน้ไม้อดั ลกัษณะการกระจายความหนาแนน่

ทางด้านหน้าตดัของแผน่ชิน้ไม้อดัท่ีผลิต สว่นใหญ่มีลกัษณะความหนาแนน่ของผิวสงูกวา่ความ

หนาแนน่ในชัน้ไส้ ดงันัน้คณุสมบตัขิองแผน่ในลกัษณะนีจ้ะให้คณุสมบตัทิางด้านแรงดดัและความแข็ง

ตงึท่ีสงูขึน้ แตแ่รงยดึเหน่ียวภายใน (Internal Bond) จะลดลง แผน่ชิน้อดัท่ีมีคณุสมบตัข้ิางต้นนี ้เกิด

จากการใช้ระยะเวลาในการปิดแทน่อดั (Press Closing Time) ท่ีเร็วเกินไปเป็นสาเหตหุนึง่ การ

ปรับปรุงอาจกระทําโดยการยืดระยะเวลาในการอดัให้ช้าลง นอกจากนีก้ารใช้อณุหภมูใินการอดัท่ีสงูขึน้

ก็จะชว่ยเพิ่มความหนาแนน่ชัน้ไส้ขึน้ได้ แตก็่ทําให้ความหนาแนน่ชัน้ผิวลดลงได้ เน่ืองจากความร้อนจะ

เคล่ือนเข้าสูช่ัน้ไส้ได้เร็วขึน้ผิวหน้าของแผน่เตรียมอดั จะได้รับความร้อนอยา่งรวดเร็วให้มีอณุหภมูิ

เทา่กบัแทน่อดัขณะอดัร้อน นํา้อยูใ่นชิน้ไม้ท่ีผิวหน้าของแผน่จะกลายเป็น ไอและเคล่ือนย้ายไปยงั

บริเวณท่ีเย็นกวา่ของแผน่ ซึง่ก็คือ ชิน้ไม้บริเวณชัน้ไส้ของแผน่ ทําให้อณุหภมูิของแผน่เพิ่มขึน้เร็วกวา่

การรับความร้อนจากแทน่อดัผา่นมายงัไม้ธรรมดา อยา่งไรก็ตามการลดัก็มกัจะอดัแผน่จนได้รับความ
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หนาท่ีกําหนด ก่อนท่ีแผน่จะได้รับความร้อนอยา่งสมบรูณ์ อีกทัง้ความแข็งแรงในการต้านแรงอดัของไม้ 

(Compressive Strength) ก็จะต่ําลงอยา่งมาก เม่ืออณุหภมูิของไม้ท่ีสงูขึน้ ดงันัน้เม่ือแผน่ถกูอดั

ในขณะร้อน บริเวณผิวหน้าของแผน่จะได้รับความร้อนก่อนเทา่นัน้ ทําให้ไม้ท่ีร้อนบริเวณผิวหน้านัน้ถกู

กดอดัเสียรูป ในลกัษณะเชน่นีแ้ผน่จะถกูอดัจนได้คว ามหนาตามต้องการก่อนท่ีความร้อนจะถึงชัน้ไส้ 

ของแผน่ จงึทําให้เกดความลดหลัน่ของความหนาแนน่ ทางด้านแนวตัง้ (Vertical Density Gradient 

Or Density Profile)  

 ในทิศทางด้านความหนาของแผน่ชิน้ไม้อดัท่ีเกิดในแนวราบนี ้ความหนาแนน่ของแผน่ชิน้ไม้อดั

โดยเฉล่ียท่ีผลิตได้ จึ งเป็นคา่เฉล่ียของความหนานานท่ีสงูในบริเวณชัน้ผิว และความหนาแนน่ท่ีต่ําใน

บริเวณชัน้ไส้ของแผน่จากความแตกตา่งความหนาแนน่นีเ้ป็นผลให้ความแข็งด้านยดึเหน่ียวตะป ูและ

ความต้านทานแรงเฉือน และความแข็งแรงด้านแรงดงึในบริเวณชัน้ไส้ลดต่ําลง ความลดหลัน่ของความ

หนาแนน่ทางด้านแนวทางด้านแนวตัง้ (Vertical Density Gradient Or Density Profile) ของแผน่จะ

แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัการปรับอตัราความเร็วในการเคล่ือนปิดของแทน่อดั แตอ่ยา่งก็ตามการใช้

ระยะเวลาในการปิดแทน่อดันานเกินไปอาจเกิดผลเสียทําให้กาวบนชิน้ไม้บริเวณชัน้ผิวหน้าของแผน่

แข็งตัวก่อนท่ีจะเกิดการตดิกนัระหวา่งชิน้ไม้ (Antiparticle Contact) อยา่งเพียงพอลกัษณะเชน่นี ้

มกัจะเรียกวา่ ชัน้ผวิหน้าเกิดการแขง็ตวัก่อน (Procure)ความชืน้ท่ีเคล่ือนย้ายไปยงัชัน้ไส้ของแผน่

มกัจะก่อให้เกิดปัญหาความลําบากในแผน่ชิน้ไม้อดัแบบอดัราบนี ้ความชืน้จะระเหยจาก ชัน้ผิวของทัง้ 

2 ด้าน และเคล่ือนย้ายตอ่ไปยงัชัน้ไส้ ขณะท่ีอณุหภมูิเพิ่มขึน้จากผิวหน้าไปยงัชัน้ไส้ อยา่งไรก็ตามใน

ท้ายสดุอณุหภมูิของชัน้ไส้ก็จะเพิ่มเกินกวา่ 1000C ซึง่ก็จะเปล่ียนให้นํา้กลายเป็นไอนํา้ ซึง่ไอนํา้นีก็้

จะต้องพยายามหนีออกจากแผน่ระหวา่งการอดั หากระยะ เวลาการอดันานไมเ่พียงพอให้ไอนํา้หนี

ออกไป แผน่ก็จะเกิดการแยกชัน้อนัเน่ืองจากการอดัร้อนถกูเปิดและไอนํา้จํานวนนีจ้ะถ่างออกมาอยา่ง

รวดเร็ว นอกจากนีนํ้า้ยงัชดัขวางการเกิดปฏิกิริยาโพลเิมอไรซ์เซชัน่แบบควบแนน่ (Condensation 

Polymerization) ของกาวจํากดัอตัราความเร็วในการ แงตวั และทําให้ระยะเวลาการอดัยานานขึน้ 

เพราะฉะนัน้นอกจากความชืน้ในแผน่เตรียมอดัจะชว่ยให้ความร้อนถ่ายเทไปยงัชัน้ไส้ แตก็่เป็นผลให้

จํากดัการแขง็ตวัของกาว และยงัเป็นแหล่ง่ท่ีมีศกัยภาพทําให้เกิดการแยกชัน้ (Elimination) บริเวณตรง

กลางของแผน่ได้ด้วย การปรับให้ความชื ้ นของแผน่เตรียมอดัให้สมดลุเหมาะสมทําได้ ขึน้อยูก่บัการ

ผลิตของแตล่ะโรงงานท่ีต้องคํานงึถึงขนาดของชิน้มนัและชนิดของชิน้ไม้ (Particle Size And Species) 

เทคนิคท่ีนิยมใช้โดยทัว่ไปไป วิธีหนึง่ คือการทําให้ชิน้ไม้อดัมีการกระจายของความชืน้ท่ีไมส่ม่ําเสมอ

เทา่กนัทัว่ทัง่แผน่ โดยทําให้ความชืน้ความชืน้ของชัน้ของผิวหน้าของแผน่สงูๆ เพ่ือชว่ยพาความร้อนไป

ยงัชิน้ไม้ แตก็่ต้องลดความร้อนของชัน้ไส้ของแผน่ก่อนอดัให้ต่ําๆ ไว้ เพ่ือจะทําให้ระยะเวลาการอดัสัน้

ท่ีสดุ 
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 การตกแต่ง (Finishing)ชนิดและขอบเขตของกรรมวิธีการตกแตง่สําหรับแผน่ชิน้ไม้อัÕ จะ

ถกูกําหนดขึน้จากเกณฑ์คณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ เชน่ กรณีการนําแผน่ชิน้ไม้อดั

ไปใช้เป็นแผน่ปรูอบพืน้ (Floor Underpayment) และชัน้ดาดฟ้าของบ้านท่ีโยกย้ายได้ (Mobile Home 

Decking) ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีง่าย เพียงผลิตเป็นแผน่ส่ีเหล่ียม และขดัด้วยกร ะดาษทรายให้ได้ความ

หนาสม่ําเสมอตามต้องการ ขณะท่ีแผน่ชิน้ไม้อดัเกรดอตุสาหกรรมท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

จําเป็นต้องใช้กรรมวิธีการตกแตง่ท่ีสลบัซบัซ้อนขึน้มากกวา่ การทาสีหรือพน่สี และการประดษิฐ์ลาย

เสีย้นปลอมบนผิวหน้า สามารถถกูทําได้โดยตรงไปบนผิวหน้าของแผน่ชิ ้ นไม้อดั ขณะท่ีไม้บางวสัดไุว

นิลและวสัดปิุดผิวหน้าอ่ืนๆ จะต้องถกูยดึตดิกบัแผน่ชิน้ไม้อดั โดยการใช้กาวเป็นตวัประสานในการทํา

การตกแตง่นัน้ เป้าหมายคือต้องการผลติผวิหน้าท่ีดงึดดูตา สวยงามและมีความทนทาน โดยใช้

คา่ใช้จา่ยต้นทนุท่ีต่ําท่ีสดุ ซึง่มีวิธีการตกแตง่สําหรับแ ผน่ชิน้ไม้อดัเกรดเชิงอตุสาหกรรม (Industrial 

Grade PB) 

 การตกแตง่ผวิหน้า (Surface Finishing)ผิวหน้าของแผน่ชิน้ไม้อดัทัง้หมดจะหยาบและไม่

สม่ําเสมอความมากน้อยของความหยาบ และความสม่ําเสมอของแผน่ ขึน้อยูก่บัขนาดของชิน้ไม้ท่ีใช้

ทําผิวหน้า เม่ือใช้ขนาดชิน้ไม้ลดลงทําให้ ความหนาแนน่ของแผน่ชิน้ไม้อดัเพิ่มขึน้ ผิวก็จะเรียบกวา่ 

ขัน้ตอนการตกแตง่ก็จะน้อยลง ความมากน้อยของความเรียบของผวิท่ีต้องการจะเป็นตวับง่บอกถึง

วิธีการตกแตง่ เชน่ การพมิพ์ลวดลายบนผวิหน้าจะต้องการผวิหน้าท่ีเรียบกวา่ การตกแตง่ผวิหน้าโดย

การตดิไม้บางวีเนียร์การทําแ ผนชิน้ไม้อดั ปิดผวิด้วยไม้บางวีเนียร์อยา่งงา่ย คือ การนําไม้บางวีเนียร์ท่ี

ทากาแล้วปิดผิวหน้าและหลงัของแผน่ชิน้ไม้อดั สิ่งจําเป็นท่ีต้องพิจารณาคือการใช้ความหนาของแผน่

ไม้บางวีเนียร์ท่ีเทา่กนัมีแนวเสีย้นและความคลขนาดดีจะทําให้แผน่ชิน้ไม้อดัเกิดความสมดลุแผน่ท่ีมี

ความสมดลุจะลดศกัยภาพแนวโน้มการหอ่ตวัและบดิตวัของแผน่ชิน้ขณะนําไปใช้งานซึง่การ

เปล่ียนแปลงความชืน้สมัพนัธ์ขึน้แผน่ชิน้ไม้อดัท่ีตดิแถบไม้จริง (Lumber) และได้ทําการปรับสภาวะ

แล้ว จะถกูนําไปขดักระดาษทราย เพ่ือให้แนใ่จวา่ได้ความหนาของแผน่ชิน้ไม้อดั และขอบท่ีคงท่ี

แน่นอนสม่ําเสมอ การปรับสภาวะ (Conditioning) หลงัจากตดิขอบเป็นสิ่งท่ีจําเป็นท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

เพ่ือให้นําจากกาวท่ีใช้ตดิแถบไม้ทกุชัน้แนวท่ีตดิประกบกนัเกิดความสมดลุกนั การขดัผวิ (Sanding) 

ก่อนและปะผิวหน้าด้วยแผน่วีเนียร์ก่อนจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดตามมาด ซึ¬Èจะทําให้แผน่

เกิดเป็นแนวขอบ (Border) อยา่งเหน็ได้ชดัจากแถบไม้ (Lumber Bland) และเกิดเป็นรอยตอ่ 

(Telegraphing) บนแผน่ของแผน่วีเนียร์ตอ่ไป แนวขอบ (Border) นี ้ไมส่มารถลบเลือนหรือกําจดั

ออกไปได้คงจะตดิอยูก่บัแผน่ตลอดไป การขดผวิหลงัจากปรับสภาวะจงึเป็นการทําให้แน่ ใจวา่ได้ความ

หนาท่ีเทา่กนัทัง้ขอบแผน่ชิน้ไม้อดั และขอบของแถบไม้จริงการท่ีใช้นํา้เป็นตวัทําละลาย (Water-Base 

Adhesives) โดยปกตเิป็นกาวยเูรีย- ฟอร์มลัดีไฮด์ จะถกูใช้ในการปะหน้าด้วยแผน่    วีเนียร์ นํา้ในกาว

เหลา่นีจ้ะมีผลให้ชิน้ไม้ท่ีอยูบ่นผิวหน้าเกิดการพองตวัซึง่ จะทําให้เกิดแนว (Telegraphing) ลายขึน้ไป
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บนแผน่วีเนียร์ได้ และจะเดน่ขึน้เม่ือทําการตกแตง่ให้ขึน้เงา (Hing-Gloss Finishes) การเพิ่มแผน่ วีเนียร์

วางรองขวางอีกชัน้ (Cross Band Veneer) ก็ต้องใช้อีกด้านของแผน่ชิน้ไม้อดัให้ลกัษณะเชน่เดียวกนั

ทัง้ 2 หน้าเพ่ือให้โครงส ร้างของแผน่ชิน้ไม้อดัเกิดความสมดลุ โครงสร้างของแผน่แบบ 5 ชัน้ ในการ

เปล่ียนแปลงความชืน้สมัพทัธ์ของห้องรอบตวั   

 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความแขง็แรงและความคงขนาดของแผ่นชิน้ไม้อัด 

 ความแข็งแรง (Strength) และความคงขนาด (Dimensional Stability) ของแผน่ชิน้ไม้อดัเป็ น

คณุสมบตัขิองแผน่ขัน้สดุท้ายท่ีชีใ้ห้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตวา่ ดี เลว เพียงใด ให้ผลตรงตาม

ต้องการซึง่กําหนดไว้ก่อนการผลิตหรือไม ่

 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบัตขิองแผ่นชิน้ไม้อัด ได้แก่ 

 ชนิดของไม้ (Species Of Wood) วา่เป็นชนิดใด เชน่ ไม้ใ บแคบ ไม้ใบกว้าง หรือไม้ท่ีนิยมกนั

ในเชิงพาณิชย์ : ไม้เนือ้ออ่นหรือไม้เนือ้แข็ง : ไม้พืน้เมืองหรือไม้ไม้นําเข้า : การผสมกนัระหวา่ง 2 หรือ

มากกวา่ 2 ชนิดไม้ โครงสร้างไฟเบอร์ (Fiber Structure) ความหนาของไม้ (Density Of Woods) ความ

แข็ง (Hardness) ความสามารถในการบีบอดั (Compressibility) รูปทรงและขนาดของไม้วตัถดุบิ (Form 

And Size Of Raw Wood) วา่เป็นลกัษณะไหน เชน่ ไม้ทอ่น (Logs) ปีกไม้ (Slabs) เศษไม้ ไม้ขอบ ไม้

ตดัริม ไม้ระแนง (Edgings, Scantings, End Trims) ซบิไม้ (Chips) ขีก้บ (Planer Shavigngs) ฝอย

ไม้ (Excelsior) ผงขีเ้ล่ือย (Sawdust) เศษเหลือไม้บาง (Veneer Wastes Or Scraps) ไส้ไม้ท่ีเหลือจาก

การปอกไม้บาง (Peeler Cores)  ไม้ตดิเปลือก หรือ ลอกเปลือกออก (Wood With Bark Or Debarked 

Wood)วสัดท่ีุไมใ่ชไ่ม้ แตเ่ป็นวสัดท่ีุให้เส้นใยลิกโนเซลลโูลส (Non-Wood Lignocellulose Materials) 

เชน่ ปอ (Flax Shives) ชานอ้อย (Bagasse) และพืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ ชนิดและขนาดของชิน้ไม้ 

(Type And Size Of Particles) เชน่ ชิน้ไม้ท่ีได้จาการตดัชิน้ไม้ท่ีได้จาก การทําให้แตกยอ่ยเป็นสว่นๆ 

(Disintegrated) ชิน้ไม้ท่ีได้จากการบดหรือฝน (Ground Particles) ซิป เฟลค เศษละเอียด (Shreds Fines) 

และผง (Dust) สเลนเดอร์เนสเรโซ (Slenderness Ration) ของชิน้ไม้ และพืน้ท่ีผิวของเฟลค  วิธีการอบ

ชิน้ไม้ (Method Of Particles Drying) เชน่ อณุหภมูิ ระยะเวลาใน การอบความชืน้ต่ําสดุท่ีเหลืออยู่ ใน

ชิน้ไม้ การร่อนและแยกชิน้ไม้ (Particle Screening And Seperating) ควรแสดงการกระจายขนาดใน

รูปเส้นโค้งความถ่ี (Particle Size Distribution Expressed By Frequency Curves)  

 ชนิดและปริมาณของตวัประสาน (Type And Amount Of Binding Agents) เชน่ กาวยเูรีย

ฟอร์มลัดีไฮด์ หรือกาวฟินนอลฟอร์มลัดีไฮด์ สว่นปริ มาณมกัแสดงเป็นสดัสว่นไห้หนกัเนือ้กาวตอ่

นํา้หนกัชิน้ไม้อบแห้ง นอกจากตวัประสานก็ยงัต้องคํานงึถึงการใช้ตวัเร่งปฏิกิริยา (Cataysts) สารเพิ่ม 

(Extenders) สารอดุรู (Fillers) และสารเตมิแตง่อ่ืนๆ เชน่ สารกนันํา้ (Water Repellents) สารกนัเชือ้

ราแมลง (Fangicides , Insecticides) 



29 
 

 สารหนว่งไฟฟ้า (Fire Retardants)วิธีการฟอร์มแผน่หรืการกระจายชิน้ไม้ (Particles Spreading) 

และโครงสร้างของแผน่ชิน้ไม้อดั (Structure of Particleboard) เชน่ ชัน้เดียว (Uni-Layer) หลายชัน้ 

(Multilayer) แผน่ชัน้ลดหลัน่ (Graded Board) การเรียงตวัของชิ น้ไม้ (Particle Orientation) การเพิ่ม

ความชืน้ชิน้ไม้ก่อนการอดัเพ่ือให้เกิด Steam Shock (Moistening Of Particles Prior To Pressing) 

ความชืน้ของแผน่ชัน้วสัดทุ้ายหลกัการอดั (Final Moisture Content Of Board) ซึง่ได้แก่ ความชืน้

เฉล่ียและการลดหลัน่ความชืน้ภายในแ ผน่ (Average And Moisture Gradient) และสดุท้ายการปรับ

สภาวะของแผน่ (Conditioning)  สภาวะการแข็งตวัของกาวและขัน้ตอนการอดั ได้แก่ อณุหภมูิ แรงอดั 

ระยะเวลาในการอดัร้อน ความหนาของแผน่ปริมาณทรายในแผน่ชิน้ไม้อดั (Sand Content Of 

Particleboard) ซึง่เป็นผลเสียในการ ลดประสิทธิภาพการแปรรูปด้วยเคร่ืองจกัรตา่งๆ คณุภาพของ

ผวิหน้า (Surface Quality) เชน่ ความละเอียด ความหยาบ การเป็นคล่ืนและคณุสมบตัใินการขดั

กระดาษทรายการรองพืน้ (Priming) การเคลือบวานิชหรือแล็คเกอร์การทําประสาน (Laminating) การ

ปะหน้าด้วนไม้บาง (Veneering) การปะหรือตกแตง่ผิวหน้า (Overlaying)มาตรฐานอตุสาหกรรมและ

การคดัชัน้คณุภาพคณุลกัษณะท่ีต้องการในมาตรฐาน (Standard Requirements)มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (Industrial Standard) ของแตล่ะประเทศ มีการกําหนดคณุลกัษณะรายการ

ตา่งๆ ท่ีคล้ายคลงึกนัจดุท่ีแตกตา่งกนัเป็นเพียงคา่สงูสดุ – ต่ําสดุ ท่ีจะยอมรับได้ของแตล่ะรายการ และ

การทดสอบความทนทานของแผน่ชิน้ไม้อดัเพ่ือใช้งานในรูปแบบโครงสร้างหรือใช้งานภายนอกอาคาร 

ดงันัน้เพ่ือให้เห็นเป็นแนวทางอยา่งกว้างๆ  

 สําหรับคณุลกัษณะตา่งๆ ในมาตรฐานอตุสาหกรรมจากหลายๆ แหลง่จงึได้สรุปเป็นตาราง

ทัว่ๆ ไป  ประเทศแตล่ะประเทศ มีมาตรฐานผลิตภณัฑ์เป็นของตนเอง แม้วา่เพ่ือต้องากรใช้กําหนด

คณุภาพของผลิตภณัฑ์สินค้าในประเทศตน ให้เหมาะสมตอ่การใช้ประโยชน์สอดคล้องกบัความ

เจริญก้าวหน้าและวฒันธรรมความเป็นอยูข่องประชาชนหลกั แตปั่จจบุนัในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีเป็นระบบ

การค้าเสรี การ แขง่ขนัทางการค้านอกจากจะต้องแขง่ขนักนัภายในแตล่ะประเทศแล้ว ยงัต้องแขง่ขัน้

กบัประเทศอ่ืนๆ ในโลก คณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีสงูขึน้จงึถกูหยิบยกขึน้มาเป็นข้อตอ่รองในการกีดกนั

ทางการค้างอ้อม ทําให้หลายประเทศได้พยายามกําหนดมาตรฐานคณุภาพขึน้เพ่ือจดุประสงค์ด้าน

การค้าด้วย (พงษ์ศกัดิ ์ ศรีสขุ. 2551: 88-96) 
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3. ข้อมูลกรรมวิธีการย้อมสีธูปฤาษี 
 3.1  0

0

วัสดแุละอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการย้อมสีต้นธูปฤาษี 

  -   0

  -   สีย้อมกกย่ีห้อ  พี.เค.เอส. 2000  ตราช้าง 

ธปูฤาษีตากแห้ง 

  -   เตาถ่าน 

  -   ถ่าน 

  -   ปีบสงักะสี 

  -   นํา้ 

  -   กะละมงั 

  -  เกลือ  

 

 3.2  ขัน้ตอนการย้อมสีต้นธูปฤาษี 

 

 
 

ภาพประกอบ  3  แสดงการแชนํ่า้ของต้นธูปฤาษีท่ีตากแห้งแล้ว  

 

 -  นําต้นธปูฤาษีตากแห้งแชนํ่า้ให้ท้วมเป็นเวลา  30  นาที  เพ่ือให้ต้นธูปอ่ิมตวัเม่ือย้อมสีจะทํา

ให้ตดิสีง่ายและทัว่ถึง 
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ภาพประกอบ  4  แสดงการตัง้ถ่านตดิไฟในเตาถ่าน 

 

 -   เตรียมตัง้ถ่านตดิไฟในเตาถ่าน 

 

 
 

ภาพประกอบ  5  แสดงการนําป๊ีบท่ีมีนํา้มาตัง้ไฟให้เดือด 

 

 -   นําป๊ีบท่ีใสนํ่า้จนเกือบเตม็มาตัง้ไฟให้เดือด 
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ภาพประกอบ  6  แสดงถึงสีท่ีใช้ในการย้อมต้นธูปฤาษี 

 

 -   พอนํา้ในป๊ีบเดือดแล้วนําสีย้อมกก  1  ซองมาผสมลงในนํา้  1ซองตอ่นํา้หนึง่ป๊ีบ  หลงัจาก

ผสมสีเสร็จแล้วใสเ่กลือ  2  ช้อนชาลงไปผสม  การผสมเกลือเพ่ือให้ต้นธูปมีสีสดและเงางาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  7  แสดงการนําต้นธปูฤาษีลงไปย้อมสีในนํา้ต้มเดือด 
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ภาพประกอบ  8  แสดงการกดต้นธูปฤาษีให้จมนํา้ให้ทัว่  

 

 -   เม่ือสีท่ีเราผสมในป๊ีบนํา้เดือดแล้ว  นําต้นธูปฤาษีท่ีผา่นการแชนํ่า้แล้ว ลงไปย้อมในนํา้ท่ี

เดือดจดั โดยการม้วนต้นธูปฤาษีให้เป็นวงกลม คอ่ยๆ ขดลงในป๊ีบนํา้ ใช้ไม้กดให้ต้นธูปฤาษีจมนํา้ให้

ทัว่ ทิง้ไว้ประมาณ 15 นาที  

 
 

ภาพประกอบ  9  แสดงการต้นธปูฤาษีท่ีผา่นการย้อมแล้วลงในกะละมงันํา้สะอาด 

 -   เม่ือครบ  15  นาที  นําต้นธปูฤาษีขึน้จากป๊ีบนํา้  ให้ระมดัระวงันํา้เดือด และสีกระเดน็ใส ่ 

นําต้นธปูฤาษีท่ีผา่นการย้อมแล้วลงในกะละมงันํา้สะอาด  ประมาณ  5  นาที  
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ภาพประกอบ  10  แสดงการบดิต้นธปูฤาษี 

 

 
 

ภาพประกอบ  11  แสดงถึงการนําต้นธปูฤาษีท่ีย้อมแล้วไปตากให้แห้ง  

 

 -   นําต้นธปูท่ีผา่นการล้างนํา้สะอาดทิง้ไว้  5  นาทีแล้วนํามาบดิให้หมาดๆ  และนําไปตากให้แห้ง 
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 3.3  ข้อเสนอแนะ 

 -  ควรต้มนํา้ให้เดือดเพราะจะมีผลตอ่การย้อมถ้านํา้ท่ีเรานํามาย้อมเดือดมากระยะเวลาใน

การย้อมก็จะน้อยลง  และทําให้สีตดิงา่ย 

- ในการผสมสีย้อมนัน้ถ้าเราได้ทําการย้อมไประยะหนึง่แล้วควรผสมสีย้อมลงไปเพิ่มเพราะ

เพราะสีจะเกิดการเจือจางได้ทําให้เราไมไ่ด้สีตามต้องการ 

- ควรนําต้นธปูฤาษีท่ีตากแห้งแล้วไปแชนํ่า้ทิง้ไว้ให้ได้ระยะเวลา  15  นาที  เพ่ือให้ต้นธูปอ่ิมตวั

และงา่ยตอ่การย้อมเพราะถ้าเราไมแ่ชนํ่า้ทิง้ไว้ต้นธปูฤาษีก็จะย้อมตดิไมเ่ทา่กนั 

- ไมค่วรมดัหนงัยางแนน่จนเกินไปเพราะหนงัยางท่ีเรามนัต้นธูปฤาษีแล้วนําลงไปย้อมนัน้จะ

ทําให้สีท่ีเราย้อมย้อมไมต่ดิในสว่นท่ีหนงัยางรัดไว้ 

 

4.  ข้อมูลกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุต้นธูปฤาษีด้วยวิธีการอัดประเภทแผ่น 
 4.1 ข้อมูลการเตรียมต้นธูปฤาษี 

 1.  หาแหลง่ต้นธูปฤาษีท่ีขึน้ตามท่ีรกร้างตาม  คลอง  หนอง  บงึตา่งๆ  

  

 
 

ภาพประกอบ  12  แสดงต้นธูปฤาษีท่ีขึน้ตามท่ีรกร้างตาม  คลอง  หนอง  บงึตา่งๆ  
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 2.  ตดัต้นธูปฤาษีบริเวณโคนต้นเกือบถึงราก  

 

 
 

ภาพประกอบ  13  แสดงการตดัต้นธปูฤาษี 

 

 3.  นําต้นธปูฤาษีท่ีตดัแล้วนํามาแยกลําต้นออกจากกนัเพ่ือให้ง่ายในการตากแดดให้แห้ง  

 

 
 

ภาพประกอบ  14  แสดงการนําต้นธปูฤาษีท่ีตดัแล้วนํามาแยกลําต้นออกจากกนั  
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 4.  นําต้นธูปฤาษีท่ีเราตดัเสร็จแล้วผา่นกระบวนการแยกลําต้นแล้วมาแตกแดดให้แห้งสนิท

ระยะเวลาในการตากขึน้อยูก่บัชว่งเวลาในการตาก ดนิฟ้า  อากาศ  ต่างๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ  15  นําต้นธปูฤาษีท่ีเราตดัเสร็จแล้วผา่นกระบวนการแยกลําต้นแล้วมาตากแดด 

 

 5.  เม่ือต้นธูปฤาษีแห้งสนิทแล้วการเก็บต้นธูปฤาษีควรเก็บให้เป็นระเบียบหรือมดัเป็นมดัๆไว้  

เพ่ืองา่ยตอ่การนําไปใช้งานในกระบวนการตอ่ไป 

วสัดอุปุกรณ์ในการผลิต 

 
 

ภาพประกอบ  16  การเก็บต้นธปูฤาษีควรเก็บให้เป็นระเบียบ 
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 ข้อเสนอแนะในการเตรียมวัสดตุ้นธูปฤาษี 

 -   การตดัต้นธปูฤาษีควรตดัทีละมากๆ เพ่ือให้ต้นธปูฤาษีเพียงพอตอ่กระบวนการอดั 

 -   การตากต้นธปูฤาษีควรหาบริเวณท่ีโลง่กว้างตากทิง้ไว้จนกวา่จะแห้งเพราะการตากท่ีใช้

ระยะเวลาสัน้  แล้วเก็บอาจจะทําให้ต้นธปูฤาษีมีเชือ้ราขึน้ได้ 

 -   การเก็บต้นธปูฤาษีท่ีตากแห้งแล้วนัน้ต้องมองถึงกระบวนการขัน้ตอนการบดต้นธปูฤาษีวา่

เราใช้เคร่ืองอะไรในการบดต้องการต้นธูปท่ีแห้งแล้วแบบไหน  เชน่  ต้องการต้นเล็กๆ  ต้องการตดัให้ได้

ขนาดยาวพอสมควรเพ่ืองา่ยตอ่การเขา่เคร่ืองบด 

 4.2  อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการกรรมวธีิการแปรรูปวัสดตุ้นธูปฤาษีด้วยวธีิการอัด

ประเภทแผ่น 

 อปุกรณ์ประเภทเคร่ืองจกัร  ได้แก่ 

 1.  เคร่ืองบด   คือ  เคร่ืองท่ีใสต้่นธูปท่ีตากแห้งแล้วเข้าไป และสามรถบดต้นธูปให้ละเอียด

ตามความละเอียดท่ีต้องการ 

 

 
 

ภาพประกอบ  17  เคร่ืองบด 

 

 2.  เคร่ืองร่อน  คือ  เคร่ืองท่ีขดัแยกต้นธปูฤาษีท่ีละเอียดแล้วกบัฟองนํา้ท่ีเราไมต้่องการออก 
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ภาพประกอบ  18  เคร่ืองร่อน 

 

 3.  เคร่ืองผสมกาว  คือ  เคร่ืองท่ีนําต้นธปูท่ีละเอียดแล้วมาทําการผสมกบักาวท่ีใช้ได้ด้วยการ

หมนุของเคร่ือง 

 
 

ภาพประกอบ  19  เคร่ืองผสมกาว 
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 4.  เคร่ืองอดัร้อน คือ  เคร่ืองท่ีใช้ทําการอดัแผน่วสัดแุปรรูป 

 

 
 

ภาพประกอบ  20  เคร่ืองอดัร้อน 

 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ 

 1.  กลอ่งฟอร์มแผน่  คือ  กลอ่งท่ีกําหนดขนาดของแผน่วสัดแุปรรูป   ก่อนเข้าเคร่ืองอดัร้อน  

 

 
 

ภาพประกอบ  21  กลอ่งฟอร์มแผ่น 
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 2.  กาวเอ็มดีไอ   
 

 
 

ภาพประกอบ  22  กาวเอ็มดีไอ 
 

 3.  แผน่เทปลอ่น  คือ  แผน่ท่ีไว้ใช้รองระหวา่งวสัดกุบัแผน่เพจลองบล็อก  มีคณุสมบตัเิพ่ือ

ไมใ่ห้แผน่แปรรูปตดิกบัแผน่เพจลองบล็อค 

 

 
 

ภาพประกอบ  23  แผน่เทปลอ่น 
 

 4.  แผน่เพจลองใช้บล็อก  คือ  แผน่ท่ีวางรองระหวา่งการอดัร้อน 
 

 
 

ภาพประกอบ  24  แผน่เพจลองบลอ็ก 
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 5.  ถงุมือกนัความร้อน  คือ  อปุกรณท่ีใช้ช้วยในการทํางาน 
 

 
 

ภาพประกอบ  25  ถงุมือกนัความร้อน 
 

 6.  สตอ็บเปอร์เหล็กบล็อกขนาด  คือ  สิ่งท่ีกําหนดขนาดความหนาของแผน่วสัดแุปรรูป  
 

 
 

ภาพประกอบ  26  สตอ็บเปอร์เหล็กบลอ็กขนาด 
 

 7.  สเปรย์พ้นกาว  คือ  อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพ้นกาวเข้าเคร่ืองผสมกาว 

 
 

ภาพประกอบ  27  สเปรย์พ้นกาว 
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 8.  หน้ากากกนัสารเคมี  คือ  อปุกรณ์ท่ีใช้ป้องกนัสารเคมีจากกาวเข้าสูร่่างกาย  

 

 
 

ภาพประกอบ  28  หน้ากากกนัสารเคมี 

 

 9.  ถงุมือยาง  คือ  อปุกรณ์ป้องกนัความเหนียวของกาวในการทําวสัดแุปรรูป  

 

 
 

ภาพประกอบ  29  ถงุมือยาง 
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 10.  ตราชัง่  คือ  อปุกรณ์วดันํา้หนกัของการทําแผน่แปรรูป  

 

 
 

ภาพประกอบ  30  ตราชัง่ 

 

 11.  กะละมงัเหล็ก 

 

 
 

ภาพประกอบ  31  กะละมงัเหล็ก 
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 4.3  กรรมวธีิการผลติ 

 1.  นําต้นธปูฤาษีท่ีตากแห้งแล้วเข้าเคร่ืองบด ควรระมดัระวงัในการใช้เคร่ืองอยา่งสงูเพราะมี

ความอนัตรายในการใช้งาน 

 

 
 

ภาพประกอบ  32  แสดงการนําต้นธปูฤาษีท่ีตากแห้งแล้วเข้าเคร่ืองบด  

 

 
 

ภาพประกอบ  33  แสดงต้นธูปฤาษีท่ีบดละเอียดแล้ว 
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 2.  นําต้นธูปฤาษีท่ีบดแล้วเข้าเคร่ืองลอ่นเพ่ือแยกระหวา่งต้นธปูฤาษีกบัฟองนํา้ท่ีได้จากการ

บดต้นธปูฤาษี 

 
 

ภาพประกอบ  34  แสดงการนําต้นธปูฤาษีท่ีบดแล้วเข้าเคร่ืองลอ่น  

 

 
 

ภาพประกอบ  35  แสดงฟองนําท่ีเราไมเ่อาในการลอ่น 
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 3.  นําต้นธปูฤาษีท่ีบดและลอ่นแล้วมาเข้าเคร่ืองผสมกาวโดยใช้สเปรย์พ้นกาวโดยผู้ พ้นกาว

ต้องใสห่น้ากากป้องกนัสารเคมีในการทําด้วย 
 

 
 

ภาพประกอบ  36  แสดงการผสมกาวโดยใช้สเปรย์พ้นกาว 
 

 4.  นําแผน่เทปลอ่นมาวางบนแผน่เพจลองบลอ็กเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ต้นธูปฤาษีตดิแผน่เพจลองบลอ็ก 
 

 
 

ภาพประกอบ  37  แสดงการนําแผน่เทปลอ่นมาวางบนแผน่เพจลองบล็อค 
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 5.  นํากลอ่งฟอร์มแผน่มาวางลงบนแผน่เพจรลองบลอ็กเพ่ือจํากดัขนาดให้พอดีกบัเคร่ืองอดัร้อน 

 
 

ภาพประกอบ  38  นํากลอ่งฟอร์มแผน่มาวางลงบนแผน่เพจลองบล็อก 
 

 6.  นําต้นธปูฤาษีทีพ้นผสมกาวแล้วมาโรยให้ทัว่กลอ่งฟอร์มแผน่  

 

 
 

ภาพประกอบ  39  แสดงการต้นธปูฤาษีทีพ้นผสมกาวแล้วมาโรยให้ทัว่ 
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 7.  กดลงด้วยไม้อดักลอ่งฟอร์มแผน่และดงึกลอ่งฟอร์มแผน่ออก 
 

 
 

ภาพประกอบ  40  แสดงการกดลงด้วยไม้อดักลอ่งฟอร์มแผน่ 

 

 8.  นําไปเข้าเคร่ืองอดัร้อนโดยใช้สตอ็ปเปอร์เหล็กบล็อกขนาดเพ่ือให้ได้ขนาดแผน่อดัความ

หนาตามต้องการ 

 
 

ภาพประกอบ  41  แสดงการเข้าเคร่ืองอดัร้อน 
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 9.  เม่ืออดัเสร็จแล้วนําออกจากเคร่ืองอดัร้อนและนํามาดงึแผน่เทปลอ่นออกก็จะได้แผน่แปร

รูปจากวสัดตุ้นธปูฤาษี 

 
 

ภาพประกอบ  42  อดัร้อนเสร็จแล้ว 

 

 
 

ภาพประกอบ  43  ลายของแผน่แปรรูปจาวสัดตุ้นธูปฤาษี 
 

 10.  สามารถทําลวดลายให้กบัแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธปูฤาษีด้วยการนําต้นธปูฤาษีท่ียงั

ไมไ่ด้บดไปพ้นกาวและนํามาเรียงกนัให้ได้ตามต้องการบนต้นธปูฤาษีท่ีบดแล้วก่อนเข้าเคร่ืองอดัร้อน  

 

 
 

ภาพประกอบ  44  แสดงการทําลวดลายให้กบัแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  
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ภาพประกอบ  45  แผน่แปรรูปท่ีมีลวดลายจากวสัดตุ้นธปูฤาษี 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 -  การอดัแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีนัน้ต้นธูปฤาษีต้องมีความแห้งสนิทไมค่วรมีความชืน้

อยูใ่นต้นธปูฤาษี  เพราะความชืน้จะทําให้การอดัออกมาแล้วแผน่แปรรูปจะมีความเสียหายได้ 

 -  ความแข็งแรงของแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีขึน้อยูก่บัประเภทของกาวในการพ้นลงบน

ต้นธูปฤาษีท่ีบดแล้ว 

 -  ระยะเวลาในการอดัถ้านานเกินไปจําทําให้แผน่เกิดความเสียหายและไหม้ได้ 

 -  การอดัแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีขัน้ตอนในการทํายุง่ยาก  ต้องใช้ผู้ ชํานาญในการทํา

และอปุกรณ์ตา่งๆในการทํามีราคาสงู 

 -  ความแข็งแรงของแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีมีความแข็งแรงรับนํา้หนกัได้ดีเท่ียวเทา่กบั

แผน่ไม้อดั 

 -  ถ้าคดิจะทดลองทําลวดลายตา่งๆ  ต้องศกึษากระบวนการผลติแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้น

ธูปฤาษีมาอยา่งดีก่อนเพราะใช้เวลาในการคดิค้นทดลองเป็นเวลานาน 

 

5.  ข้อมูลกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุต้นธูปฤาษีด้วยวิธีการอัดขึน้รูป 
 5.1  อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการกรรมวธีิการแปรรูปวัสดุต้นธูปฤาษีด้วยวธีิการอัดขึน้รูป 

 อุปกรณ์ประเภทเคร่ืองจักร  ได้แก่ 

  1.  เคร่ืองบด 

 2.  เคร่ืองลอ่น 

 3.  เคร่ืองผสมกาว 

 4.  เคร่ืองอดัร้อน 
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 อุปกรณ์ท่ีใช้ 

 1.  กลอ่งฟอร์มแผน่ 

 2.  กาวเอ็มดีไอ 

 3.  แผน่เทปลอ่น 

 4.  แผน่เพจลองใช้บล็อก 

 5.  ถงุมือกนัความร้อน 

 6.  สตอ็บเปอร์เหล็กบล็อกขนาด 

 7.  สเปรย์พ้นกาว 

 8.  หน้ากากกนัสารเคมี 

 9.  ถงุมือยาง 

 10.  ตราชัง่ 

 11.  กะละมงัเหล็ก 

 12.  แมแ่บบท่ีจะใช้ในการอดัขึน้รูป 

 

 4.2  กรรมวธีิการผลติ 

 1. นําต้นธูปฤาษีท่ีตากแห้งแล้วเข้าเคร่ืองบด ควรระมดัระวงัในการใช้เคร่ืองอยา่งสงู เพราะมี

ความอนัตรายในการใช้งาน 

 2. นําต้นธปูฤาษีท่ีบดแล้วเข้าเคร่ืองลอ่นเพ่ือแยกระหวา่งต้นธปูฤาษีกบัฟองนํา้ท่ีได้จากการ

บดต้นธปูฤาษี 

 3. นําต้นธปูฤาษีท่ีบดและลอ่นแล้วมาเข้าเคร่ืองผสมกาวโดยใช้สเปรย์พ้นกาวโดยผู้ พ้นกาว

ต้องใสห่น้ากากป้องกนัสารเคมีในการทําด้วย 

 4. นําแมแ่บบท่ีจะใช้ในการอดัมาทําการอุน่ในเคร่ืองอดัร้อนเพ่ือให้อณุหภมูิร้อนพอดีในการอดั 
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ภาพประกอบ  46  แสดงการนําแมแ่บบท่ีจะใช้ในการอดัมาทําการอุน่ในเคร่ืองอดัร้อน  

 

 5.  นําแมแ่บบท่ีอุน่แล้วมาตัง้  เพ่ือวางลองด้วยแผน่เทปลอ่นกนัต้นธูปฤาษีตดิแมแ่บบ  

 

 
 

ภาพประกอบ  47  แสดงการนําแมแ่บบท่ีอุน่แล้วมาตัง้   
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ภาพประกอบ  48  แสดงการวางลองด้วยแผน่เทปลอ่น 

 

 6.  นํากลอ่งฟอร์มแผน่มาวางบนบนแมแ่บบเพ่ือโรยต้นธูปฤาษีท่ีผสมกาวแล้วและกดให้พอดี

ด้วยไม้อดักลอ่งฟอร์มแผน่และดงึกลอ่งฟอร์มแผน่ออก 

 

 
 

ภาพประกอบ  49  แสดงการนํากลอ่งฟอร์มแผ่นมาวางบนบนแมแ่บบ 
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ภาพประกอบ  50  ก่อนเข้าเคร่ืองอดัร้อน 

 

 7.  นําไปเข้าเคร่ืองอดัร้อนโดยใช้สตอ็ปเปอร์เหล็กบล็อกขนาดเพ่ือให้ได้ขนาดแผน่อดัความ

หนาตามต้องการ 

 8.  เม่ืออดัเสร็จแล้วนําออกจากเคร่ืองอดัร้อนและนํามาดงึแผน่เทปลอ่นออกก็จะได้แผน่แปร

รูปจากวสัดตุ้นธปูฤาษี 

 
 

ภาพประกอบ  51  แสดงการอดัเสร็จแล้วนําออกจากเคร่ืองอดัร้อน  

 

 
 

ภาพประกอบ  52  แสดงแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีโดยวิธีการอดัขึน้รูป  
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 9.  ต้นธปูฤาษีท่ีย้อมสีแล้วก็สามารถนํามาอดัขึน้รูปได้  
 

 
 

ภาพประกอบ  53  แสดงแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีท่ีย้อมสีโดยวิธีการอดัขึน้รูป 
 

 
 

ภาพประกอบ  54  แสดงแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีท่ีย้อมสีและสร้างลวดลาย  
 

 
 

ภาพประกอบ  55  แสดงแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีท่ีย้อมสีและสร้างลวดลาย   
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 ข้อเสนอแนะ 

 -  กระบวนการอดัขึน้รูปจะมีขัน้ตอนและวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้คล้ายกบัการอดัเป็นแผน่มี ความ

แตกตา่งกนัท่ีการอดัขึน้รูปจะมีแมแ่บบในการอดั  

  - กระบวนการอดัขึน้รูปราคาของแมแ่บบในการอดันัน้ยงัมีราคาท่ีสงูอยูม่าก  จงึไมเ่หมาะกบั

การผลิตทีละชิน้  เหมาะสมกบัระบบอตุสาหกรรมท่ีใช้การผลิตจํานวนมาก 

  - กระบวนการอดัขึน้รูปยงัมีข้อจํากดัอยูม่ากทัง้ความสงูขอ งแมแ่บบ  และ  รูปแบบ  รูปทรงท่ี

ต้องศกึษาวา่จะอดัขึน้รูปได้ไหม 

  - กระบวนการอดัขึน้รูปยงัต้องใช้ผู้ ชํานาญในการทําอยูเ่พราะมีกระบวนการท่ียุง่ยากและ

ซบัซ้อนในการใช้เคร่ืองจกัรในการผลิต 

  - แตก่ารอดัขึน้รูปนัน้จะสามรถลดขัน้ตอนในการผลิตได้ออกแบบมาอยา่งดี 

  - ควรศกึษาการอดัและการทําแมแ่บบในการอดัขึน้รูปมาอยา่งดีก่อน  ท่ีจะทําการผลติเพราะ

ข้อจํากดัของการอดัขึน้รูปยงัมีอยูม่าก 

  

6.  ข้อมูลวิธีการผลิตจักสานผักตบชวา  

  ข้อมลูวิธีการผลติจกัสานผกัตบชวากรณีศกึษา  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวาบ้านสนป่ามว่ง 

 6.1  

 - ก้านผกัตบชวา  

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 

 - สีย้อม ใช้ย้อมก้านหรือเส้นผกัตบชวาท่ีเลือกแล้ว ก่อนท่ีจะนํามาจกัสาน เพ่ือให้เกิดความ

สวยงาม  

 - นํา้มนัวานชิ (แลกเกอร์ ) ใช้ทาเคลือบผิวผลิตภณัฑ์ท่ีจกัสานเสร็จแล้วเพ่ือป้องกนัเชือ้รา 

รักษารูปทรง และเพิม่ความเงางาม โดยหาซือ้จากร้านค้าในหมูบ้่านหรือตลาดในเมือง  

 - เตาอบกํามะถนั ใช้สําหรับอบเส้นผกัตบชวา  และผลิตภณัฑ์ผกัตบชวาท่ีจกัสานเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว เพ่ือฆา่เชือ้ราและป้องกนัไมใ่ห้เกิดเชือ้รา ก่อนท่ีนําไปทาเคลือบผวิด้วยนํา้มนัวานชิ  

 - ผ้าพืน้เมือง ผ้าฝ้าย หรือผ้าใยกญัชง ใช้สําหรับบภุายในกระเป๋ า ตะกร้า หรือผลติภณัฑ์

ผกัตบชวาอ่ืน ๆ เพ่ือให้ดสูวยงามและนา่ใช้สอย  

 - ไม้ไผ ่หรือหวาย ใช้สําหรับประกอบและตกแตง่ผลติภณัฑ์ให้สวยงาม โดยท้องถ่ินประยกุต์ใช้

ไม้ไผม่ากกวา่หวายซึง่มีราคาแพงกวา่ เพ่ือลดต้นทนุการผลิต  

 - เข็มขนาดใหญ่และสายเอ็นร้อย/ ด้ายสําหรับสอย ใช้สอยผ้าท่ีบตุะกร้า กระเป๋า หรือผลติภณัฑ์

อ่ืน ๆ สอยกระดมุ ซิป หกูระเป๋า เป็นต้น  

  - กรรไกร ใช้ตดัผ้า ด้าย และเอ็นสอย หรือตดัตกแตง่เส้นผกัตบชวาให้ได้ขนาดและเหมาะแก่

การจกัสาน  
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 - วสัดปุระกอบ เชน่ ซปิ สายหนงั เป็นต้น  

 - แปรงทาสี ใช้สําหรับชบุนํา้มนัวาณิชทาเคลือบผิวนอกของผลิตภณัฑ์  

 -  แบบพิมพ์ เม่ือกลุม่มีการคดิออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ขึน้มา  หรือลกูค้าสัง่ซือ้ โดยกําหนด

รูปแบบท่ีแตกตา่งจากเดมิ  กลุม่ก็สามารถผลติสนิค้าได้ตามท่ีลกูคา่ต้องการ  โดยสร้างแบบพมิพ์

ผลิตภณัฑ์ได้เอง พร้อมทัง้สง่แบบพิมพ์นัน้ให้กลุม่ เครือขา่ยท่ีผลิต เพ่ือผลิตสินค้าให้เป็นแบบเดียวกนั 

  

 
 

ภาพประกอบ  56  แสดงถึง 0

 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 6.2  ขัน้ตอนการผลติจักสานผักตบชวา 

 

 
 

ภาพประกอบ  57  แสดงถึงผกัตบชวาจากแหลง่นํา้ธรรมชาติ 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0) 



59 
 
 -  ตดัผกัตบชวา กลุม่จะมีวิธีการได้มาทัง้จากการหาได้เองจากแหลง่นํา้ธรรมชาต ิเชน่ กว๊าน

พะเยา แหลง่นํา้ตา่งๆ ในหมูบ้่าน ตําบล 

 

 
 

ภาพประกอบ  58  แสดงถึงผกัตบชวาท่ีตดัแล้ว 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 -    นําผกัตบชวามาตากแดดให้แห้ง ใช้เวลาประมาณ  3 – 5  วนั หรือจนกวา่จะแห้งสนิท 

 

 
 

ภาพประกอบ  59  แสดงถึงผกัตบชวาท่ีตากแห้งแล้ว 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 -   เม่ือแห้งแล้วจงึนํามาอบกํามะถนัอบนาน 1 วนั เพ่ือให้คงสีสวยงาม เหนียวนุม่และป้องกนั

เชือ้รา 
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ภาพประกอบ  60  แสดงถึงการอบกํามะถนั 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 -    นําผกัตบชวาท่ีอบกํามะถนัมาผึง่ให้แห้ง แล้วนํามาคดัเลือกเส้นเพ่ือจดัสาน 

 

 
 

ภาพประกอบ  61  แสดงถึงผกัตบชวาท่ีอบกํามะถนัมาผึง่ให้แห้ง 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 -   นําก้านผกัตกชวามาตดัเป็นเส้น เพ่ือให้ได้ขนาดตามท่ีต้องการ หรือหากต้องการสีต้องนํา

ก้านผกัตบชวามาย้อมสี 

 

 06.3  ขัน้ตอนการย้อมสี0

 -   ต้มนํา้ให้เดือด 

ผักตบชวา 
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 -   ตกันํา้ออกพอประมาณเพ่ือนําไปผสมสี  การผสมสี  สี 1 ซอง ตอ่นํา้ 1 ลติร แล้วผสม

นํา้ส้มสายช ูเกลือ ใสพ่อประมาณ  การใสเ่กลือและนํา้ส้มสายชู  ใสเ่พ่ือให้สีไมต่ดิมือ  คนให้เข้ากนั  แล้ว

เทลงในนํา้เดือดท่ีเหลือ คนให้ทัว่กนัอีกครัง้ 

 -   นําผกัตบชวาท่ีแห้งใสล่งไป พลกิกลบัไปกลบัมาประมาณ 1 นาที 

 

 
 

ภาพประกอบ  62  แสดงถึงการย้อมสีผกัตบชวา 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 -   นําก้านผกัตบชวาท่ีย้อมสีไปล้างนํา้สะอาด 

 -   นําไปตากแดดให้แห้ง 

 

 
 

ภาพประกอบ  63  แสดงถึงการตากผกัตบชวา 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0) 
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 -   นํามาถกัตามแบบท่ีต้องการ นําต้นผกัตบชวาท่ีตากแห้งและย้อมสีแล้วมาชบุนํา้ก่อนจะเร่ิม

จกัสานตามแบบพมิพ์  ลวดลายท่ีจกัสานมีหลายลาย  เชน่ ลายเปีย ซึง่เป็นลายท่ีใช้ในผลิตภณัฑ์เกือบ

ทกุรูปแบบ  นอกจากนีย้งัมีลายเมด็ข้าว  ลายมะยม  ลายนํา้ไหล  ลายสอง  ลายดอกแก้ว  และลาย

สบัปะรด เป็นต้น สําหรับรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีหลายแบบ  เชน่ หมวก กรอบรูป รองเท้า ของชําร่วย 

แจกนั ท่ีใสก่ระดาษทิชช ูเป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ  64  แสดงถึงการถกัตามแบบท่ีต้องการ 
 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 - นํามาเคลือบเงา หรือทาวานิช 

 - นํามาบผุ้า หลงัจากจกัสานเรียบร้อยแล้ว จงึนํามาบภุายในด้วยผ้า ใสซ่ปิ ใสห่กูระเป๋า  และ

ทาเคลือบผวินอกด้วยนํา้มนัวาณิช แล้ว ผึง่แดดให้แห้งประมาณคร่ึงวนั  ก่อนจะนํามาเก็บไว้ในโรงเรือน

เพ่ือเตรียมบรรจลุงถงุ หรือกลอ่งสง่ให้ลกูค้า หรือนําไปจดัแสดงและจําหนา่ยในเทศกาลตา่งๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ  65  แสดงถึงการบภุายในด้วยผ้า 
 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0) 
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 -   วางจําหนา่ยหน้าร้าน 

 

 
 

ภาพประกอบ  66  แสดงถึงผลิตภณัฑ์จากผกัตบชวา 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 
 

ภาพประกอบ  67  แสดงถึงลายของผลติภณัฑ์จากผกัตบชวา 

 

 ท่ีมา:  กลุม่หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา  บ้านสนัป่ามว่ง.  บทความ.  (ออนไลน์0

 

) 

 

 -  ปัจจบุนักลุม่หตัถกรรมผกัตบชวาตําบลสนัป่ามว่ง มีสมาชกิเครือขา่ย 620 คน 

6.4  การจัดการด้านการผลติ 

 -  สมาชิกผลิตสินค้าตลอดทัง้ปี สง่จําหนา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ 

 -  สนิค้ามีคณุภาพ มีหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของลกูค้า  

 -  สมาชกิมีการรวมกลุม่ และแบง่งานกนัทํา ตามคําสัง่ซือ้  
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 6.5  

 การจดัจําหนา่ยโดยกลุม่ 

การจัดการด้านการตลาด 

 - วางจําหนา่ยภายในจงัหวดัพะเยา ได้แก่ ศนูย์ OTOP หน้าวดัศรีโคมคํา  ร้านค้าจงัหวดั 

นกัทอ่งเท่ียว และคณะบคุคลตา่งๆ ท่ีมาเท่ียวชมศกึษาดงูาน ยอดจําหนา่ยประมาณ 20 % 

 - กลุม่ขายสง่ให้กบัพอ่ค้าคนกลาง ท่ีนําไปจําหนา่ยยงัสถานท่ีตา่งๆ ภายในประเทศ ยอดจําหนา่ย 

ประมาณ 60% 

 การจดัจําหนา่ยให้กบัพอ่ค้าแมค้่าท่ีรับซือ้ในหมูบ้่าน 

 - กลุม่จดัสง่สนิค้าตามคําสัง่ซือ้ (Order) ให้กบัพอ่ค้าคนกลางนําไปจําหนา่ยในตลาดตา่งประเทศ 

ยอดจําหนา่ย 20%  

 

7.  อะคริลกิพลาสตกิ (Acrylic Plastic) 

 

ภาพประกอบ  68  แสดงถึงแทง่อะคริลิกพลาสตกิ 

 

 ท่ีมา:  ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาติ.  บทความ.  (ออนไลน์ 0

          บางคนเรียก อะคริลกิพลาสตกิ (Acrylic Plastic) หรือพลาสตกิอะคริลกิ ขณะท่ีอีกหลายคน

เรียกวา่ กระจกอะคริลกิ (Acrylic Glass) หรือเรียกยอ่ๆ แคแ่ผน่อะคริลิก แตไ่มว่า่จะเรียกช่ือแตกตา่งกนั

อยา่งไรก็ตาม  ทัง้หมดก็หมายถึงพลาสตกิชนิดเดียวกนัคือ โพลิเมทิลเมทาไครเลต  หรือพีเอ็มเอ็มเอ 

(Poly Methyl methacrylate), PMMA) และสตูรเคมีของพลาสตกิชนดินีคื้อ C5H8O2   

) 



65 
 

 

ภาพประกอบ  69  โครงสร้างโมเลกลุของอะคริลิกพลาสตกิหรือพีเอ็มเอ็มเอ 

 ท่ีมา:  ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาติ.  บทความ.  (ออนไลน์ 0

          อะคริลิกพลาสตกิหรือโพลิเมทิลเมทาไครเลตเป็นเทอร์โมพลาสตกิชนิดหนึง่  มีช่ือทางการค้า

หลายช่ือด้วยกนั เชน่ Plexiglas, Lucite, Perspex เป็นต้น พลาสตกิชนดินีถ้กูนํามาประยกุต์ใช้ในงาน

หลายอยา่ง เชน่ กระจกใสบนเคร่ืองบนิ ป้ายโฆษณา กระจกตู้ปลา วสัดทุางการแพทย์ เป็นต้น  

เน่ืองจากวสัดมีุสมบตัโิดดเดน่ในเร่ืองความเหนียว (Toughness) ความโปร่งใส (Transparent) 

สามารถขึน้รูปได้งา่ย และเม่ือผนวกกบัการมีความหนาแนน่ต่ําซึง่เป็นสมบตัปิระจําตวัของวสัดปุระเภท 

พลาสตกิแล้ว อะคริลิกพลาสตกิจงึเป็นวสัดชุนิดหนึง่ท่ีนิยมนํามาใช้แทนแก้วในงานหลายอยา่ง  

) 

0

          อะคริลิกพลาสตกิเป็นพลาสตกิท่ีได้จากการนําโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลต  (Methyl 

methacrylate, MMA) มาทําปฏิกิริยาการเกิดโพลเิมอร์  (Polymerization) โดย 2 นกัเคมีชาวเยอรมนั

คือ ฟิททิจ (Fittig) และพอล (Paul) สามารถสงัเคราะห์โพลิเมทิลเมทาไครเลตได้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1877 แล้ว แต่

การพฒันาวิธีผลติให้ได้แผน่อะคริลกิพลาสตกิออกมาต้องรอถึงปี ค .ศ. 1933 เม่ือออทโท เริห์ม (Otto 

RÖhm) นกัเคมีชาวเยอรมนัขอจดสิทธิบตัรวิธีผลิตแผน่พลาสตกิใสจากโพลิเมทิลเมทาไค  รเลตในช่ือ

ทางการค้า Plexiglas หลงัจากนัน้ในปี ค.ศ. 1936 จงึมีการผลิตแผน่ Plexiglas ออกจําหนา่ยในเชงิพาณิชย์ 

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจบุนัสามารถผลิตอะคริลิ กพลาสตกิได้จาก

ปฏิกิริยาการเกิดโพลเิมอร์หลายแบบ  เชน่ การเกิดโพลิเมอร์แบบอีมลัชนั (Emulsion Polymerization) 

การเกิดโพลิเมอร์แบบบลัก์ (Bulk Polymerization) เป็นต้น การผลติอะคริลกิพลาสตกิแบบ “แผน่” มกั

ใช้เทคนิคการเกิดโพลิเมอร์แบบบลัก์  โดยเตมิโมโนเมอร์ของเมทิล เมทาไครเลตกบัตวัเร่งปฏิกิริยาลงใน

แมพ่ิมพ์ (Mold) พร้อมกนั 

 7.1  การพัฒนาอะคริลิก 
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0 7.2  สมบัตท่ีิน่าสนใจของอะคริลิกพลาสตกิ 0

 

 

 1. มีความหนาแนน่ประมาณ 1.15-1.19 กรัม/ลกูบาศก์เซนตเิมตร 

 2. มีจดุหลอมเหลวท่ีอณุหภมูิ 130-140 องศาเซลเซียส และจดุเดือดท่ีอณุหภมูิ 200 องศา

เซลเซียส 

 3. มีความทนทานตอ่การกระแทก (Impact Strength) สงูกวา่แก้วและโพลิสไตรีน แตต่ํ่ากวา่

โพลิคาร์บอเนตและพลาสตกิวิศวกรรมชนิดอ่ืน  

 4. อะคริลกิพลาสตกิมีเนือ้ออ่นจงึเกิดรอยขดูขีดได้งา่ย   

 5. แสงสวา่งสามารถสอ่งผา่นเนือ้พลาสตกิได้ถึงร้อยละ 92 และมีการสะท้อนกลบัท่ีผิวประมาณ

ร้อยละ 4 

 6. มีความทนทานตอ่สภาพแวดล้อมดีกวา่พลาสตกิชนิดอ่ืนเชน่ โพลิคาร์บอเนต จงึนิยมใช้

อะคริลกิพลาสตกิกบังานกลางแจ้งด้วย 

 7. อะคริลกิพลาสตกิไมท่นทานตอ่ตวัทําละลายหลายชนดิ  

 7.3  การผลิตแผ่นอะคริลิกพลาสตกิทาํได้ 2 แบบ คือ 

  1.  การผลิตเป็นชุด (Batch Cell Bulk Polymerization)

   2. โมโนเมอร์เหลวของเมทิลเมทาไครเลตกบัตวัเร่งปฏิกิริยาถกูปลอ่ยเข้าไปในแม่  

พิมพ์ บางครัง้อาจเตมิพรีโพลิเมอร์ (Prepolymer) ของเมทิลเมทาไครเลตเข้าไปด้วย  (พรีโพลิเมอร์เป็น

โพลิเมอร์นํา้หนกัโมเลกลุต่ํา) เพ่ือเร่งกระบวนการผลิตให้เร็วขึน้  

 มีขัน้ตอนการผลิตดงันี ้  

   1.  การผลิตแผน่พลาสตกิจะใช้แมพ่ิมพ์เป็นแผน่แก้วหรือแผน่โลหะผิวเรียบ 2 แผน่

ประกบเข้าด้วยกนั โดยขอบนอกแมพ่ิมพ์มีลกัษณะเป็นกรอบหนาท่ียืดหดได้  ทัง้นีเ้น่ืองจากวา่ใน

ระหวา่งการเกิดโพลิเมอร์ เม่ือโมโนเมอร์หรือโมเลกลุเล็กหลายตวัมาเช่ือมกนัเข้ากลายเป็นโมเลกลุใหญ่

จะ ทําให้ปริมาตรสารลดลง ดงันัน้กรอบแมพ่ิมพ์จงึต้องหดตวัตามปริมาตรพลาสตกิท่ีเปล่ียนไป 

   3.  เม่ือวตัถดุบิเข้าไปเตม็แมพ่ิมพ์แล้วปิดแมพ่ิมพ์ให้สนิท  จากนัน้อาจมีการให้ความ

ร้อนแก่แมพ่ิมพ์เพ่ือกระตุ้นตวัเร่งปฏิกิริยาให้ เร่ิมทํางาน 

   4. ขณะท่ีเกิดปฏิ กิริยาจะมีการคายความร้อนออกมาจงึต้องระบายความร้อนด้วย

การ เป่าลม  หรือแชแ่มพ่ิมพ์ในนํา้ เพ่ือควบคมุการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิของของเหลวในแมพ่ิมพ์ไมใ่ห้

กลายเป็นไอ ซึง่จะกลายเป็นฟองบนผวิพลาสตกิในภายหลงั 

   5.  เม่ือพลาสตกิแข็งตวั  ผู้ผลิตจะปลอ่ยให้แผน่พลาสตกิเย็นก่ อนจงึถอดออกจาก

แมพ่ิมพ์ ทัง้นีอ้ะคริลิกพลาสตกิแผน่บางจะใช้เวลาในการแข็งตวันานประมาณ 10-12 ชั่วโมง ขณะท่ี

พลาสตกิแผน่หนาต้องใช้เวลาหลายวนักวา่จะแขง็ตวัหลงัจากแกะแผน่พลาสตกิ  ออกแล้ว แมพ่ิมพ์จะ

ถกูทําความสะอาดเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการผลติชดุใหม ่
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   6. นําแผน่อะคริลิกพลาสตกิไปอบแอนนีล (Anneal) ท่ีอณุหภมูิประมาณ 80 องศา

เซลเซียสเป็นเวลาหลายชัว่โมงเพ่ือลดความเค้นตกค้าง (Residual Stress) ในพลาสตกิท่ีอาจทําให้

แผน่พลาสตกิบดิงอ หรือเสียรูปร่าง 

   7.  สดุท้ายแผน่พลาสตกิจะถกูตดัแตง่ครีบ หรือสว่นท่ีเกินออก  จากนัน้ปิดทบัแผน่

พลาสตกิด้วยกระดาษหรือฟิล์มพลาสตกิเพ่ือป้องกนัสนิค้าใน ระหวา่งการขนสง่และการจดัเก็บ 

  2. การผลิตแบบต่อเน่ือง (Continuous bulk polymerization)

   1.  การผลิตแผน่อะคริ ลกิพลาสตกิแบบนี  ้ แมพ่มิพ์มีลกัษณะเป็นสายพานเหลก็กล้า

ซ้อนกนั 2 ชัน้โดยเว้นชอ่งหา่งกนัเล็กน้อยซึง่ระยะหา่งระหวา่งชัน้แผน่เหล็กจะเป็นตวั  ควบคมุความ

หนาของแผน่พลาสตกิ  

 มีขัน้ตอนคล้ายการ

ผลิตเป็นชดุ แตใ่ช้เวลาในการผลิตน้อยกวา่ และใช้ผลิตแผน่อะคริลิกพลาสตกิขนาดบาง 

   2.  โมโนเมอร์เหลวกบัตวัเร่งปฏิกิริยาจะถกูฉีดเข้าไปในชอ่งวา่งระหวา่งแผน่เหล็ก  

และสายพานเหล็ กท่ีบรรจสุารแล้วจะเล่ือนผา่นชดุอปุกรณ์ให้ความร้อน  และระบายความร้อนสลบักนั

ไปเพื่อให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดอยา่งสมบรูณ์ 

   3.  หลงัจากพลาสตกิถกูนําออกจากแมพ่มิพ์ จะถกูนําไปอบแอนนีลเพ่ือลดความเค้น

ตกค้างในแผน่พลาสตกิ  

   4.  แผน่พลาสตกิท่ีผา่นการอบแล้วจะถกูตดัให้ได้ข นาดตามต้องการ  และปิดผวิด้วย

กระดาษหรือฟิล์มพลาสตกิเพ่ือปกป้องกนัตวัสนิค้าจากการขนย้าย 

0 7.4  การประยุกต์ใช้ 

   

ภาพประกอบ  70  ตวัอยา่งผลติภณัฑ์อะคริลกิบางชนดิท่ีอยูใ่กล้ตวัมาก  

 ท่ีมา:  ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาติ.  บทความ.  (ออนไลน์ 0) 
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          ปัจจุบนัอะคริลิกพลาสตกิถกูประยกุต์ใช้ในงานหลายอยา่งไมว่า่จะเป็นเคร่ือง  ประดบั 

อปุกรณ์สํานกังาน อปุกรณ์ในห้องนํา้ สีทาบ้าน ป้ายโฆษณาหรือป้ายช่ือร้าน และอ่ืนๆ อีกมากมาย  แต่

มีการใช้งานบางอยา่งท่ีนําจดุเดน่ของพลาสตกิมาใช้ได้อยา่งลงตวั นัน่คือ   กระจกบอ่เลีย้งปลา   ตู้ปลา

สว่นใหญ่มกัจะใช้กระจกแก้ว  เชน่เดียวกบัในบอ่เลีย้งปลาขนาดใหญ่อยา่งในพิพิธภณัฑ์สตัว์นํา้ท่ีต้อง

ใช้ แผน่กระจกหนามากเพ่ือรองรับแรงดนัและนํา้หนกัของนํา้ปริมาณมหาศาล  แตก่ระจกแก้วมีข้อด้อย

สําคญัอยา่งหนึง่คือ ขนาดแผน่กระจกท่ีหนาขึน้  จะมีผลให้แสงสอ่งผา่นได้น้อยลง ทําให้ มองเห็นปลา

ในบอ่ไมช่ดัเจนเทา่ท่ีควร ดงันัน้บอ่เลีย้งปลาขนาดใหญ่สมยัใหมจ่งึเปล่ียนมาใช้แผน่อะคริลิกพลาสตกิ

แทน กระจกแก้ว เพราะอะคริลกิมีจดุเดน่เหนือกวา่กระจกแก้วหลายอยา่ง เชน่ 

 1. นํา้หนกัเบากวา่ (อะคริลกิพลาสตกิมีความหนาแนน่น้อยกวา่แก้วมากกวา่คร่ึง ) ทําให้

สามารถเคล่ือนย้ายและตดิตัง้ได้งา่ยกวา่ 

 

ภาพประกอบ  71  อโุมงค์จากอะคริลิกพลาสตกิท่ีผลิตเสร็จ (ซ้าย) อโุมงค์ค์ใต้นํา้ในพิพิธภณัฑ์ (ขวา) 

 ท่ีมา:  ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาติ.  บทความ.  (ออนไลน์ 0

 

) 

 2.  แสงสวา่งสามารถสอ่งทะลผุา่นอะคริลกิพลาสตกิได้มากกวา่แก้ว 

 3.  การเช่ือมตอ่แผน่อะคริลกิพลาสตกิสามารถเช่ือมได้ถึงระดบัโมเลกลุ โดยทาสารเคมีบางชนิด 

เชน่ ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) หรือไตรคลอโรมีเทน (Trichloromethane) ลงท่ีผิวพลาสตกิ

ทําให้พลาสตกิออ่นตวั  หรือเหลวก่อนประกบแผน่อะคริลิกเข้าด้วยกนั  วิธีนีทํ้าให้พลาส ตกิสามารถ

เช่ือมตอ่กนัได้เป็นเนือ้เดียว  และบริเวณรอยตอ่จะมีขนาดเล็กมากจนแทบมองไมเ่ห็น  ทําให้ผลงานมี

ความสวยงามมากกวา่ 

 4. อะคริลกิพลาสตกิมีความเป็นฉนวนความร้อนดีกวา่แก้วประมาณร้อยละ 20 จงึชว่ยลด

คา่ใช้จา่ยในด้านพลงังานสําหรับทําความร้อนหรือความเย็นในนํา้ได้ 

 ขณะท่ีจดุด้อยของการใช้อะคริลกิพลาสตกิคือ มนัมีราคาแพงกวา่แก้ว  และเกิดรอยขดูขีดได้

งา่ยกวา่แก้ว (แตส่ามารถนําอะคริลกิไปเคลือบผวิให้ทนตอ่การขดูขีดได้) 
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ภาพประกอบ  72  แผน่อะคริลิกพลาสตกิใสรองรับความรุนแรงแบบนีไ้ด้เป็นอยา่งดี  

 ท่ีมา:  ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ.  บทความ.  (ออนไลน์ 0

          สนามกีฬา อะคริลกิพลาสตกิสามารถทนทานตอ่การกระแทกได้มากกวา่แก้วหลายเทา่  จงึมี

การใช้กัน้เป็นผนงัโปร่งใสในสนามกีฬาฮ็อกกีนํ้า้แข็ง  ซึง่นอกจากแผน่พลาสตกิจะชว่ยให้ผู้ชมมองเห็น

เกมในสนามได้อยา่งชดัเจนแล้ว  ยงัป้องกนัผู้ชมจากลกูฮอ็ กกีท่ี้อาจปลวิขึน้มาจากสนาม  และป้องกนั

อบุตัเิหตจุากการปะทะกนัของนกักีฬาระหวา่งการแขง่ขนั  อยา่งท่ีกลา่วในเบือ้งต้นวา่  อะคริลกิ

พลาสตกิสามารถประยกุต์ใช้กบังานได้คอ่นข้างหลากหลาย  แตสํ่าหรับการประยกุต์ใช้พลาสตกิใน 2 

ตวัอยา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งการใช้งานท่ีนา่สนใจ และหลายคนยงัไมท่ราบ จงึได้นํามาเลา่สูก่นัฟัง 

) 

8.  การออกแบบ 
 ความหมายของการออกแบบ 

 คํานยิามความหมายของคําวา่  การออกแบบ  มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้คํานยิามแตกตา่ง

กนัออกไปตามความเช่ือและความเข้าใจ 

 อารี  สทุธิพนัธุ์  (2527: 8)  ให้ความหมายของการออกแบบไว้วา่  การออก แบบหมายถึงการ

รู้จกัวางแผนเพ่ือท่ีจะได้ลงมือกระทําตามต้องท่ีต้องการและการรู้จกัเลือกวสัด ุ วิธีการเพ่ือทําตามท่ี

ต้องการนัน้โดยให้สอดคล้องกบัลกัษณะรูปแบบและคณุสมบตัขิองวสัดแุตล่ะชนิดตามความคดิ

สร้างสรรค์สําหรับการออกแบบอีกความหมายหนึง่ท่ีให้ไว้หมายถึงการปรับปรุง รูปแบบผลงานท่ีมีอยู่

แล้วหรือสิ่งตา่งๆท่ีมีอยูแ่ล้วให้มีความแปลกใหมเ่พิ่มขึน้ 
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 วิรุณ  ตัง้เจริญ  (2539: 19)  ได้ความเห็นวา่  การออกแบบ  คือ  การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ

โดยวางแผนจดัสว่นประกอบของการออกแบบ  ให้สมัพนัธ์กบัประโยชน์ใช้สอยวสัดแุละการผลิตของสิ่ง

ท่ีต้องการออกแบบนัน้ 

 พาศนา  ตณัฑลกัษณ์  (2526: 293) ให้ความเห็นวา่ การออกแบบ  เป็นการสร้างสรรค์โดยมี

แบบแผนตามความประสงค์ท่ีกําหนดไว้  การออกแบบ  หมายถึงเฉพาะสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้เทา่นัน้  

การออกแบบเป็นความพยายามสร้างให้เกิดความเปล่ียนแปลง  โดยการจดัระเบียบด้วย ความมุง่มัน่

เทา่นัน้  การแก้ปัญหาเพ่ือสนองประโยชน์ทัง้ของตนเองและสงัคม  คณุสมบตัขิองนกัออกแบบควรเป็น

ผู้ ท่ีมีความรู้ความชํานาญตลอดจนประสบการณ์  และท่ีสําคญัคือเป็นผู้ ท่ีมีความคดิและจนิตนาการ

การออกแบบการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึน้โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือการแก้ปัญหาและ สนองตอบความต้องการ

ของมนษุย์คือการเร่ิมต้นเป็นนกัออกแบบท่ีเกิดขึน้มีขอบเขตท่ีกว้างขวางครอบคลมุตัง้แตท่ี่เราอาศยัซึง่

ประกอบด้วยอาคารสถานท่ีทําหน้าท่ีตา่งๆกนั  ตัง้แตเ่ป็นท่ีอยูอ่าศยั  โรงเรียนสําหรับศกึษาหาความรู้

โรงพยาบาลสําหรับผู้ เจบ็ป่วย  สํานกังาน  โรงงานผลิ ตตลอดจนถึงยานพาหนะและอปุกรณ์เคร่ืองใช้

ตา่งๆภายในสถานท่ีเหลา่นีจ้ะพบวา่การออกแบบมีความเก่ียวข้องกบัระบบท่ีซบัซ้อนเพ่ือแก้ปัญหา

อํานวยความสะดวกและประสทิธิภาพในการเป็นอยู ่ ผู้ ท่ีจะทําการออกแบบต้องมีความร็ความสามรถ

เช่ียวชาญเฉพาะในการคดิค้น  ไปจนถึงการออกแบบท่ีใช้ วิธีเลือกองค์ประกอบทางด้านรูปทรง  ขนาด

ของวสัด ุ การประกอบสีและการตกแตง่พืน้ผิว 

 สิทธิศกัดิ ์ ธญัศรีสวสัดิก์ลุ (2529: 5) ให้ความเห็นวา่ การออกแบบ เป็นกิจกรรมอนัสําคญั

ประการหนึง่ของมนษุย์ซึง่หมายถึงสิ่งท่ีมีอยูใ่นความนกึคดิ อนัอาจจะเป็นโครงการหรือรูปแบบท่ี          

นกัออกแบบกําหนดขึน้ด้วยการจดั ทา่ทาง ถ้อยคํา เส้น สี แสง เสียง รูปแบบและวสัดตุา่งๆ โดยเกณฑ์

ทางความงาม 

 จากความหมายตามนยิามท่ีกลา่ว  อาจสรุปขอบเขตของการออกแบบได้เป็น 2 แนวทาง  คือ

เป็นคํานาม หมายถึง ผลงานหรือผลิตผลท่ีเกิดขึน้จากทัง้ 2 กระบวนการ คือ การะบ วนการออกแบบซึง่

อยูใ่นรูปของแนวความคดิ  แบบร่างตลอดจนต้นแบบและกระบวนการผลิตซึง่อยูใ่นรูปของผลผลิตท่ี

เป็นวตัถสุิ่งของหรือผลิตภณัฑ์ตา่งๆและถ้าเป็นคํากริยา  หมายถึงกระบวนการ  การทํางานเพ่ือให้เกิด

เป็นผลผลิต (นวลน้อย  บญุวงษ์.  2542: 1-3) 
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9.  การออกแบบผลิตภัณฑ์  
 9.1  การออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product  design) 

 เป็นการออกแบบเคร่ืองอปุโภคบริโภคเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวนั เชน่ การออกแบบเคร่ืองนุง่หม่  

เคร่ืองประดบั  สิ่งของเคร่ืองใช้ตา่งๆ  ผลิตภณัฑ์เหลา่นีส้ว่นใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมมีการผลิต

คราวละมากๆ  ในการขายก็ต้องขายให้ได้มากเพ่ือให้สมัพนัธ์กบัการผลิตซึง่ในการผลิตจะต้องคํานงึถึง

คณุภาพเป็นหลกั  ดงันัน้เพ่ือให้การออกแบบบรรลตุามจดุประสงค์  นกัออกแบบจะต้องคํานงึถึงปัจจยั

ตา่งๆในการออกแบบ 

 การออกแบบผลิตภณัฑ์  คือกระบวนการของความคดิและจินตนาการท่ีสร้างสรรค์เพ่ือ

ประโยชน์ใน การใช้สอยในการดํารงชีวิตของมนษุย์  เป็นการผสมผสานในเร่ืองของวิทยาศาสตร์และ

สนุทรียศาสตร์ทางด้านศลิปะ  โดยผลิตภณัฑ์บางชนิดมีจดุประสงค์ตอ่แนวทางดํารงชีวิตโดยคํานงึถึง

ผู้บริโภค  สงัคมและสิง่แวดล้อมบางชนิดตอบสนองตอ่คา่นยิมในสงัคมตามวิธีของสงัคมท่ีมีความ

เจริญทางเทคโนโลยี 

 9.2  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  1. หน้าท่ีใช้สอย   หน้าท่ีใช้สอยถือเป็นหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสําคญัท่ีสดุเป็น

อนัดบัแรกท่ีต้องคํานงึผลิตภณัฑ์ทกุชนิดต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถกูต้องตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  คือสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อยา่งมีประสทิธิ ภาพและสะดวกสบาย  ผลติภณัฑ์นัน้ถือวา่มี

ประโยชน์ใช้สอยดี  (High  Function)แตถ้่าหากผลติภณัฑ์ใดไมส่ามรถสนองความต้องการได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์นัน้ก็จะถือวา่มีประโยชน์ใช้สอย ไมดี่เทา่ท่ีควร  (Low  Function) 

  สําหรับคําวา่ประโยชน์ใช้สอย (High  Function)  นัน้  ดล  รัตนทศันีย์  (2528: 1)  ได้กลา่วไว้วา่  

เพ่ือให้ง่ายแก่การเข้าใจขอให้ดตูวัอยา่งการออกแบบมีดหัน่ผกั  แม้วา่มีดหัน่ผกัจะมีประสิทธิภาพใน

การหัน่ผกัให้ขาดได้ตามความต้องการแตจ่ะกลา่ววา่  มีดนัน้มีประโยชน์ใช้สอยดี  (High Function)  ยงัไมไ่ด้  

จะต้องมีองค์ประกอบอยา่งอ่ืนร่มอีกเชน่  ด้ามจบัของมีดต้องมีความโค้งเว้าท่ีสมัพนัธ์กบัขนาดของมือ

ผู้ใช้ซึง่จะเป็นสว่นท่ีก่อเกิดความสะดวกสบายในการหัน่ผกัด้วยและภายหลงัจากการใช้งานแล้วยงัสาม

รถทําความสะอาดได้งา่ย  การเก็บบํารุงรักษาจะต้องงา่ยสะดวกด้วยประโยชน์ใช้สอยของมีดจงึ

ครบถ้วนและสมบรูณ์  เร่ืองหน้าท่ีใช้สอยนบัวา่เป็นสิ่งท่ีละเอียดออ่นซบัซ้อนมาก  ผลิตภณัฑ์บางอยา่ง

มีประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้คนทัว่ไปทราบเบือ้งต้นวา่ มีหน้าท่ีใช้สอยแบบนีแ้ตค่วามละเอียดออ่นท่ีนกั

ออกแบบได้คดิออกมานัน้ได้ตอบสนองความสะดวกสบายอยา่งเตม็ท่ีเชน่  มีดในครัวมีหน้าท่ีหลกัคือใช้

ความคมชว่ยในการหัน่ สบั แตเ่ราจะเหน็ได้วา่มีการออกแบบมีดท่ีใช้ในครัวอยูม่ากมายหลายแบบ

หลายชนิดตามความละเอียดของการใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะท่ีแตกตา่งออกแบบลกัษณะแตกตา่ง

กนัออกไปตามการใช้งานถ้าหากมีการใช้มีดอยูช่นิดเดียวแล้วใช้กนัทกุอยา่ง ตัง้แตแ่ลเ่นือ้  สบับะชอ่  

สบักระดกู หัน่ผกัก็อาจจะใช้ได้แตจ่ะไมไ่ด้ความสะดวกเทท่ี่ควร  หรืออาจได้รับอบุตัเิหตขุณะท่ีใช้ได้  

เพราะไมใ่ช้ประโยชน์ใช้สอยท่ีได้รับการออกแบบมาให้ใช้เป็นการเฉพาะอยา่ง 
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 การออกแบบเก้าอีก็้เหมือนกนั หน้าท่ีใช้สอยเบือ้งต้นของเก้าอีคื้ อ ใช้สําหรับนัง่ แตน่ัง่ใน

กิจกรรมใดนัง่ในห้องรับแขก ขนาดลกัษณะรูปแบบเก้าอีก็้เป็นความสะดวกในการนัง่รับแขก พดูคยุกนั  

นัง่รับประทานอาหาร  ขนาดลกัษณะเก้าอีก็้เป็นความเหมาะสมกบัโต๊ะอาหาร  นัง่เขียนแบบโต๊ะเขียน

แบบ เก้าอีก็้จะมีลกัษณะท่ีใช้สําหรับนัง่เขียนแบบ  ถ้ าจะเอาเก้าอีรั้บแขกมานัง่เขียนแบบก็คงจะเกิด

อาการเม่ือยล้า ปวดหลงั ปวดคอ  แล้วนัง่ทํางานไมไ่ด้ไมน่าน  ตวัอยา่งดงักลา่วต้องการท่ีจะพดูถึงเร่ือง

หน้าท่ีใช้สอยของผลิตภณัฑ์วา่เป็นสิ่งสําคญัและละเอียดออ่นมาก  ซึง่นกัออกแบบจําเป็นอยา่งย่ิงท่ี

จะต้องศกึษาข้อมลูอยา่งละเอียด  

  2. ความปลอดภัย สิง่ท่ีอํานวยประโยชน์มากเพียงใด ยอ่มจะมีโทษเพียงนัน้  ผลติภณัฑ์ท่ี

ให้ความสะดวกตา่งๆ  มกัจะเกิดจากเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  การออกแบบควรคํานงึถึงความ

ปลอดภยัของผู้ใช้ ถ้าหลีกเล่ียงไมไ่ด้ก็ต้องแสดงเคร่ืองหมายไว้ให้ชดัเจนหรือมีคําอธิ บายไว้  ผลติภณัฑ์

สําหรับเดก็  ต้องคํานงึถึงวสัด ุ ท่ีเป็นพษิเวลาเดก็เอาเข้าปากกดัหรืออม  นกัออกแบบจะต้องคํานงึถึง

ความปลอดภยัของผู้ใช้เป็นสําคญั  มีการออกแบบบางอยา่งต้องใช้เทคนิคท่ีเรียกวา่  แบบธรรมดาแต่

คาดไมถึ่งชว่ยในการให้ความปลอดภยั  เชน่  การออกแบบหวัเกรียววาล์ว  ถงัแก็ส  หรือปุ่ มเกลียวลอ็ค

ใบพดัของพดัลมจะมีการทําเกรียวเปิดให้ย้อนศรตรงข้ามกบัเกลียวทัว่ๆไปเพ่ือความปลอดภยัสําหรับ

คนท่ีไมท่ราบหรือเคยมือไปหมนุเลน่คือ  ย่ิงหมนุก็ย่ิงขนัแนน่  เป็นการเพิ่มความปลอดภยัให้กบัผู้ใช้ 

  3. ความแขง็แรง  ผลิตภณัฑ์จะต้องมีความ แข็งแรงในตวัของผลิตภณัฑ์หรือโครงสร้าง

เป็นความเหมาะสมในการท่ีนกัออกแบบรู้จกัใช้คณุสมบตัขิองวสัดแุละจํานวนหรือปริมาณของ

โครงสร้างในกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจะต้องมีการรับนํา้หนกั เชน่ โต๊ะ เก้าอี ้ ต้องเข้าใจหลกัโครงสร้าง

และการรับนํา้หนกัอีกทัง้ต้องไมท่ิง้เร่ืองคว ามสวยงาม  นกัออกแบบจะต้องเป็นผู้ดงึเอาสิ่งสองสิ่งนีเ้ข้า

มาอยูใ่นความพอดีให้ได้  สว่นความแข็งแรงของผลิตภณัฑ์เองนัน้ก็ขึน้อยูก่บัการออกแบบรูปร่างและ

การเลือกใช้วสัดปุระกอบการศกึษาข้อมลูการใช้ผลติภณัฑ์วา่ผลติภณัฑ์วา่  ผลติภณัฑ์ดงักลา่วต้องรับ

นํา้หนกัหรือกระทบกร ะแทกอะไรหรือไม ่ ในขณะใช้งานก็ต้องทดลองประกบการออกแบบด้วยแต่

อยา่งไรก็ตามความแข็งแรงของโครงสร้างหรือตวัผลิตภณัฑ์นอกจากเลือกใช้ประเภทของวสัดุ

โครงสร้างท่ีเหมาะสมแล้วยงัต้องคํานงึถึงความประหยดัควบคูก่นัไปด้วย 

  4. ความสะดวกสบายในการใช้  นกัออกแบบต้องศกึษาวิชากา ยวิภาคเชงิกลเก่ียวกบั

สดัสว่นขนาด  และขีดจํากดัท่ีเหมาะสมสําหรับอวยัวะสว่นตา่งๆ  ในร่างกายของมนษุย์ทกุเพศทกุวยั  

ซึง่จะประกอบด้วยความรู้ทางด้านขนาดสดัสว่นมนษุย์  (Anthropometry)  ด้านสรีรศาสตร์  (Physiology)  

จะทําให้ทราบขีดจํากดั  ความสามารถของอวยัวะสว่นตา่งๆ  ท่ีกลา่วมานีจ้ะทําให้นกัออกแบบออกแบบ

และกําหนดขนาด  (Dimensions)  สว่นโค้ง  สว่นเว้า  สว่นตรง  สว่นแคบของผลิตภณัฑ์ตา่งๆได้อยา่งพอเหมาะ

กบัร่างกายหรืออวยัวะของมนษุย์ท่ีใช้  ก็จะเกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน การไมเ่ม่ือยมือหรือ

เกิดการล้าในขณะท่ีใช้ไปนานๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องศกึษาวิชาดงักลา่วก็จะเป็น ผลิตภณัฑ์
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ท่ีผู้ ใช้ต้องใช้อวยัวะร่างกายเป็นสมัผสัเป็นเวลานาน  เชน่  เก้าอี ้ ด้าม  เคร่ืองมือ  อปุกรณ์ตา่งๆ  การ

ออกแบบภายในห้องโยสารรถยนต์ ท่ีมือจบัรถจกัรยาน  ปุ่ มสมัผสัตา่งๆเป็นต้น  ผลิตภณัฑ์มานีถ้้าผู้ใช้

ได้เคยใช้มา แล้วเกิดความไมส่บายร่างกายขึน้ ก็แสดงวา่ศกึษากายวิภาคเชงิกลไมดี่พอแตท่ัง้นีก็้ต้อง

ศกึษาผลติภณัฑ์ดงักลา่วให้ดีก่อน จะไปเหมาวา่ผลิตภณัฑ์มนัไมดี่  เพราะผลิตภณัฑ์บางชนิดผลิตมา

จากตะวนัตก  ซึง่ออกแบบโดยใช้มาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวนัตกท่ีมีรูปร่างใหญ่โตกว่ าชาวเอเชีย  เม่ือ

ชาวเอเชียนํามาใช้อาจจะไมพ่อดีหรือหลวม  ไมส่ะดวกในการใช้งานนกัออกแบบจงึจําเป็นต้องศกึษา

สดัสว่นร่างกายของชนชาตหิรือเผา่พนัธุ์ท่ีใช้ผลิตภณัฑ์เป็นเกณฑ์ 

  5. ความสวยงาม  ผลติภณัฑ์ในยคุปัจจบุนันีค้วามสวยงามนบัวา่มีความสําคญัไมย่ิ่ง

หยอ่นไปกวา่หน้าท่ีใช้สอยเลย ความสวยงามจะเป็นสิ่งท่ีทําให้ตดัสินใจซือ้เพราะประทบัใจ  สว่นหน้าท่ี

ใช้สอยจะดีหรือไมต้่องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึง่คือใช้ไปเร่ือยๆ  ก็จะเกิดข้อบกพร่องในหน้าท่ีใช้สอย

ให้เห็นภายหลงัผลิตภณัฑ์บางอยา่งความสวยงามก็คือหน้าท่ีใช้สอยนัน้เอง  เชน่ผลิตภณัฑ์ของท่ี ระลกึ

ของโชว์ตกแตง่ตา่งๆซึง่ซือ้เกิดความประทบัใจในความสวยงามของผลติภณัฑ์ความสวยงามจะเกิดมา

จากสิ่งสองสิ่งด้วยกนัคือ  รูปร่าง สี ได้ตามความนกึคดิของจิตรกรท่ีต้องการ แตใ่นงานออกแบบ

ผลติภณัฑ์เป็นลกัษณะศลิปะอตุสาหกรรมจะทําตามความชอบ ความรู้สกึนกึคดิของนกัออกแบบแ ต่

เพียงผู้ เดียวไมไ่ด้จําเป็นต้องยดึข้อมลูและกฎเกณฑ์ผสมผสานรูปร่างและสีสนัให้เหมาะสม  ด้วย

เหตผุลของความสําคญัของรูปร่างและสีสนัท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์  นกัออกแบบจงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้อง

ศกึษาวิชาทฤษฏีการออกแบบและวิชาทฤษฏีสีซึง่เป็นวิชาทางด้านของศลิปะแล้วนํามาประยุ กต์ผสาน

ใช้กบัศลิปะทางด้านอตุสาหกรรมให้เกิดความกลมกลืน 

  6. ราคาพอสมควร  ผลิตภณัฑ์ท่ีขึน้มาขายนัน้ยอ่มต้องมีข้อมลูด้านผู้บริโภคและ

การตลาดท่ีได้ค้นคว้าและสํารวจแล้ว  ผลติภณัฑ์ยอ่มจะต้องมีการกําหนดกลุม่เป้าหมายท่ีจะใช้วา่เป็น

คนกลุม่ใด อาชีพฐานะเป็นอยา่งไร มีความต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์นีเ้พียงใด  นกัออกแบบก็จะ

เป็นผู้ กําหนดแบบผลติภณัฑ์ ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายท่ีจะซือ้ได้  การจะได้มา

ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมกบัผู้ ซือ้นัน้ก็อยูท่ี่การเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของวสัดแุละเลือกวิธีการ

ผลิตท่ีง่ายรวดเร็ว  เหมาะสม  อยา่งไรดี  ถ้าประมาณการออกมาแล้ว  ปรากฏวา่ราคาคอ่นข้างสงูกวา่ท่ี

กําหนดไว้ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองค์ประกอบด้านตา่งๆกนัใหม ่ แตก็่ยงัคงไว้ซึง่คณุคา่

ของผลติภณัฑ์นัน้เรียกวา่เป็นวิธีการลดคา่ใช้จา่ย 

  7. การซ่อมแซมง่าย  หลกัการนีค้งจะใช้กบั ผลิตภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่งๆ ท่ีมีกลไกภายในซบัซ้อน อะไหลบ่างชิน้ยอ่มต้องมีการเส่ือมสภาพไปตามอาย ุการ

ใช้งานหรือการใช้งานในทางท่ีผิด นกัออกแบบต้องยอ่มท่ีจะศกึษาถึงตําแหนง่ในการจดัวางกลไกแตล่ะ

ชิน้ตลอดจนนอ็ตสกรู เพ่ือท่ีจะได้ออกแบบสว่นของฝาครอบบริเวณตา่งๆ ให้สะดวกในการถอดซอ่มแซม

หรือเปล่ียนอะไหลไ่ด้ง่าย 



74 
 
  8. วัสดุและวิธีการผลิต  ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีผลิตด้วยวสัดสุงัเคราะห์อาจมี

กรรมวิธีการเลือกใช้วสัดแุละวิธีการผลิตได้หลากหลาย  แตแ่บบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมท่ีสดุท่ีจะมา

ทําให้ต้นทนุการผลิตสงูกวา่ท่ีประมาณ  ฉะนัน้นกัออกแบบคงจะต้องศกึษาเร่ืองวสัดแุละวิธีการผลติให้

ลกึซึง้โดยเฉพาะวสัดจํุาพวกพลาสตกิในแตล่ะชนดิ  จะมีคณุสมบตัทิางกายภาพท่ีตา่งกนัออกเชน่  มี

ความใส  ทนความร้อน  ผิวมนัวาว  ทนกรดดา่งได้ดี  ไมล่ื่น  เป็นต้น  ก็ต้องเลือกให้คณุสมบตัดิงักลา่ ว

ให้เหมาะสมกบัคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์ท่ีพงึมีย่ิงในยคุสมยันีที้การรณรงค์ชว่ยกนัพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วยการใช้วสัดท่ีุนํากลบัหมนุเวียน  กลบัมาใช้ใหมไ่ด้  เรียกวา่  รีไซเคลิ 

  9. การขนส่ง นกัออกแบบต้องคํานงึถึงการประหยดัคา่ขนสง่  การขนสง่สะดวกหรือไม่

ระยะใกล้หรือระยะไกลกินเนือ้ท่ีในการขนสง่มากน้อยเพียงใด  การขนสง่ทางบกทางนํา้ทางอากาศต้อง

ทําบรรจหีุบหอ่อยา่งไร  ถึงจะทําให้ผลิตภณัฑ์ไมเ่กิดการเสียหายชํารุด  ขนาดของตูค่อนเทนเนอร์

บรรทกุสินค้าหรือเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการขนสง่มีขนาด  กว้าง  ยาว  สงู  เทา่ไหร่เป็นต้น  หรือในกรณีท่ี

ผลิตภณัฑ์ท่ีทําการออกแบบมีขนาดใหญ่โตยาวมาก  เชน่  เตียง  หรือพดัลมแบบตัง้พืน้  นกัออกแบบก็

ควรจะคํานงึถึงการขนสง่ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบกนัเลย  คือการออกแบบให้มีชิน้สว่นสามรถถอด

ประกอบได้ง่าย  สะดวก  เพ่ือทําให้หีบหอ่มีขนาดเล็กสดุสามารถบรรจไุด้ในลงัท่ีเป้นขนาดมาต รฐาน

เพ่ือการประหยดัคา่ขนสง่ เม่ือผู้ ซือ้ซือ้ไปก็สามารถประกอบชิน้สว่นให้เข้ารูปเป็นผลิตภณัฑ์ได้

โดยสะดวกด้วยตนเอง  เร่ืองหลกัการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีได้กลา่วมาทัง้  9  ข้อนีเ้ป็นหลกัการท่ีนกั

ออกแบบผลิตภณัฑ์ต้องคํานงึถึงเป็นหลกัการทางสากลท่ีได้กลา่วไว้ในขอบเขตอย่ างกว้างครอบคลมุ

ผลิตภณัฑ์ไว้ทัว่ทกุกลุม่ทกุประเภทในผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิดนัน้  อาจจะไมต้่องคํานงึถึงหลกัการ

ดงักลา่วครบทกุข้อก็ได้ขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนของผลติภณัฑ์หรือผลติภณัฑ์บางชนดิก็ต้องคํานงึถึง

หลกัการดงักลา่วครบถ้วนทกุข้อ  เชน่  ออกแบบผลติภณัฑ์ไว้แขวนเสือ้  ก็คงจะเน้นหลกัการด้าน

ประโยชน์ใช้สอย   ความสะดวกในการใช้และความสวยงามเป็นหลกัคงจะไมต้่องคํานงึถึงด้านการซ้อม

แซมเพราะไมมี่กลไกซบัซ้อนอะไรหรือการขนสง่เพราะขนาดจํากดัตามประโยชน์ใช้สอยบงัคบัเป็นต้น  

ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์บางอยา่ง  เชน่  ออกแบบผลิตภณัฑ์รถยนต์ก็จําเป็นท่ี นกัออกแบบจะต้องคํานงึถึง

หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ครบทัง้  9  ข้อ  เป็นต้น 

 9.3 ระดบัการสร้างสรรค์  4  ระดบั 

  1.  การค้นพบสิ่งใหม่  (Discovery) ได้แก่ผลงานซึง่เป็นสิ่งใหมย่งัไมเ่คยค้นพบมาก่อน

ในงานออกแบบปัจจบุนั  ไมค่อ่ยเหน็นกั  เน่ืองจากการออกแบบมีรากฐานการพั ฒนาจากงานเดมิการ

ค้นพบสิ่งใหมส่ว่นใหญ่นัน้มกัจะเกิดขึน้ในวงการวิทยาศาสตร์การค้นพบทฤษฏีและหลกัการ  หรือสาร

ใหมเ่ป็นต้น  



75 
 
  2. การริเร่ิมใหม่ (Innovation) เป็นผลงานท่ีเกิดขึน้จากการนําหลกัการหรือการค้นพบ

มาใช้สร้างให้เกิดสิ่งใหมท่ี่มีคณุคา่ ในการแก้ปัญหา เชน่ เคร่ืองยนต์ท่ีใช้นํา้มนั  เปล่ียนมาเป็นใช้ไฟฟ้า 

  3. การสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) เป็นผลงานท่ีเกิดจากกการรวบรวมผลงานเดมิท่ีมี

อยูแ่ล้วมาสงัเคราะห์สร้างให้เกิดเป็นสิง่ใหม ่ เชน่  การรวบรวมความสามรถด้าน  ถ่ายรูป  ถ่ายวีดีโอ

อินเตอร์เน็ท  เกมส์  แผนท่ี  โทรทศัน์  ไว้ในโทรศพัท์มือถือ  

  4. การดดัแปลงใหม่ (Mutation) เป็นผลงานท่ีพบเห็นทัว่ไป ซึง่มีการเปล่ียนแปลง

รูปแบบขนาดหรือคณุสมบตับิางประการ  ให้มีความแตกตา่งจากสิ่งของท่ีมีอยูเ่ดมิทําให้ผู้ผลิตต้องเร่ง

ผลิตสินค้าประเภทเดมิแตส่ามรถดงึดดูความสนใจได้ดีกวา่เดมิ  อนัเป็นผล ทําให้เกิดการแขง่ขนัทาง

การค้า 

 สิ่งดลใจในการออกแบบ  (Inspiration) แรงดลใจหรือแรงบนัดาลใจจากสิ่งตา่งๆ ท่ี นกั

ออกแบบได้มีประสบการณ์ตรงจากการพบเห็น หรือจากมโนภาพของความคดิ  ซึง่เป็นเส้นทางสร้าง

แนวคดิในการสร้างสรรค์งานออกแบบ  ตวัอยา่งสิ่งดลใจ 

 1.  รูปทรงธรรมชาต ิ(Natural  From  Inspiration) เชน่  รูปทรงของคน,สตัว์,พืช,แร่ธาต ุ

 2.  รูปทรงเรขาคณิต  (Geometry  From  Inspiration)   

 3.  รูปทรงอิสระ  (Free  From  Inspiration) 

 ลักษณะของผลิตภัณฑ์  (Style) 

 1.  แบบโบราณ  (Old  Style)  เป็นการออกแบบแนวอนรัุกษ์นยิม  โดยยดึ แบบอยา่งจาก

ของเดมิมาออกแบบ 

 2.  แบบอมตะ  (Classic  Style)  คือการออกแบบท่ีมีมานานแตย่งัไมล้่าสมยั 

 3.  แบบร่วมสมยั  (Contemporary  Style)  คือการนําเอาของเก่าและของใหมม่าออกแบบ

ให้เหมาะสมกบัยคุสมยั 

 4.  แบบทนัสมยั  (Modern Style)  คือการออกแบบท่ีเป็นปัจจบุนั  เข้ากบัสมยันยิม 

 5.  แบบลํา้สมยั  (Advance Style)  คือการออกแบบท่ีมองถึงอนาคตหรือเป็นผู้ นํา 

8.อะคริลิกพลาสตกิ 
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10.  ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง 
 10.1  โคมไฟจากใบตะไคร้หอม 

 

 
 

ภาพประกอบ  73  โคมไฟจากใบตะไคร้หอม 

 

 ท่ีมา: พงษ์ศกัดิ ์ ศรีสขุ. (2551: 153). 

 

  การวิเคราะห์ 

  -   วสัดแุละการผลิต  วสัดท่ีุใช้คือใบตะไคร้หอม  การผลิตคือการนําใบตะไคร้หอมมา

อดัเป็นแผน่แล้วนํามาตดัเป็นรูปทรงตามแบบท่ีต้องการและนํามาประกอบกนัเป็นชิน้งาน โดยใช้วิธีการ

เข้าไม้วิธีเข้าปากกบและนําวสัดตุา่งๆ  มาประกอบเป็นโคมไฟ 

  -   ประโยชน์ใช้สอย  คือ  เ ป็นโคมไฟให้ความสวา่งเวลากลางคืนและเป็นสิ่งของ

ตกแตง่บริเวณตา่งๆ  ภายในบ้านทําให้ผู้พบเห็นมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ 

  -   เทคนิคท่ีนา่สนใจ  คือ  การอดัวสัดเุป็นแผน่ให้มีความแข็งแรงทนทาน  และการ

ประกอบขึน้รูปโดยใช้วิธีการเข้าปากกบเพ่ือให้มมุประกอบดเูนียนพอดีกนั 
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 10.2  โคมไฟจากใบหญ้าแฝก 

 

 
 

ภาพประกอบ  74  โคมไฟจากใบหญ้าแฝก 

 

 ท่ีมา: พงษ์ศกัดิ ์ ศรีสขุ. (2551: 154). 

 

 

  การวเิคราะห์ 

  -  วสัดแุละการผลิต วสัดท่ีุใช้คือใบหญ้าแฝก  การผลิตคือการนําใบหญ้าแฝกมาอดั

เป็นแผน่แล้วนํามาตดัเป็นรูปทรงตามแบบท่ีต้องการและนํามาประกอบ กนัเป็นชิน้งาน โดยใช้วิธีการ

เข้าไม้วิธีเข้าปากกบ  การเหลาลบมมุเพ่ือให้ได้ความโค้งตามแบบท่ีต้องการและนําวสัดตุา่งๆ  มาประกอบ

เป็นโคมไฟ 

  -  ประโยชน์ใช้สอย  คือ เป็นโคมไฟให้ความสวา่งเวลากลางคืนและเป็นสิ่งของตกแตง่

บริเวณตา่งๆ  ภายในบ้านทําให้ผู้พบเห็นมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ 

  -  เทคนิคท่ีนา่สนใจ คือ การอดัวสัดเุป็นแผน่ให้มีความแข็งแรงทนทาน และการ

ประกอบขึน้รูปโดยใช้วิธีการเข้าปากกบเพ่ือให้มมุประกอบดเูนียนพอดีกนั   และการเหลาวสัดใุห้โค้งมน

เพ่ือให้ได้รูปทรงตามแบบท่ีต้องการ 
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 10.3  กล่องจากฟางข้าว 

 

 
 

ภาพประกอบ 75  แสดงกลอ่งจากฝางข้าว 

 

 ท่ีมา: พงษ์ศกัดิ ์ ศรีสขุ. (2551: 154). 

 

  การวเิคราะห์ 

  - วสัดแุละการผลติ วสัดท่ีุใช้คือฟางข้าว การผลติคือการนําฟางข้าวมาอดัเป็นแผน่

แล้วนํามาตดัเป็นรูปทรงตามแบบท่ีต้องการและนํามาประกอบกนัเป็นชิน้งาน โดยใช้วิธีการเข้าไม้วิธี

เข้ามมุไม้  การเห ลาลบมมุเพ่ือให้ได้ความโค้งตามแบบท่ีต้องการและนําวสัดตุา่งๆ เชน่ ตวัลอ็คมา

ประกอบในชิน้งาน 

  -  ประโยชน์ใช้สอย คือ เป็นกลอ่งอเนกประสงค์ใช้ใสข่องตา่งๆ และเป็นของตกแตง่บน

โต๊ะทํางานท่ีผู้พบเหน็ดแูล้วเป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก 

  -  เทคนิคท่ีนา่สนใจ คือ การอดัวสัดเุป็นแผ่ นให้มีความแข็งแรงทนทาน และการ

ประกอบขึน้รูปโดยใช้วิธีการเข้ามมุไม้ และการเหลาวสัดใุห้โค้งมนเพ่ือให้ได้รูปทรงตามแบบท่ีต้องการ 
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 10.4  กล่องนามบัตรจากใบตะไคร้ 

 

 
 

ภาพประกอบ  76 แสดงกลอ่งนามบตัรจากใบตะไคร้ 

 

 ท่ีมา: พงษ์ศกัดิ ์ ศรีสขุ. (2551: 154). 

 

  การวิเคราะห์ 

  -  วสัดแุละการผลิต    วสัดท่ีุใช้คือใบตะไคร้  การผลิตคือการนําใบตะไคร้มาอดัเป็น

แผน่แล้วนํามาตดัเป็นรูปทรงตามแบบท่ีต้องการและนํามาประกอบกนัเป็นชิน้งาน โดยใช้วิธีการเข้าไม้

วิธีเข้ามมุไม้  การเหลาลบมมุเพ่ือให้ได้ความโค้งตามแบบท่ีต้องการและรูปแบบการประกอ บชิน้งานให้

สามารถเปิดได้ตามแบบท่ีต้องการ 

  -   ประโยชน์ใช้สอย  คือ  เป็นกลอ่งใช้ใสน่ามบตัรตา่งๆ และเป็นของตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานท่ีผู้พบเหน็ดแูล้วเป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก 

  -   เทคนิคท่ีนา่สนใจ  คือ  การอดัวสัดเุป็นแผน่ให้มีความแข็งแรงทนทาน  และการ

ประกอบขึน้รูปโดยใช้ วิธีการเข้ามมุไม้  และการเหลาวสัดใุห้โค้งมนเพ่ือให้ได้รูปทรงตามแบบท่ีต้องการ  

และรูปแบบการประกอบชิน้งานให้สามารถเปิดได้ตามแบบท่ีต้องการ 
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 10.5  นาฬิกาจากใบหญ้าแฝก 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 77  แสดงนาฬิกาจากใบหญ้าแฝก 

 

 ท่ีมา: พงษ์ศกัดิ ์ ศรีสขุ. (2551: 155). 

 

  การวิเคราะห์ 

  -  วสัดแุละการผลิต วสัดท่ีุใช้คือใบหญ้าแฝก การผลิตคือการนําหญ้าแฝกมาอดัเป็น

แผน่แล้วนํามาตดัเป็นรูปทรงตามแบบท่ีต้องการและนํามาประกอบกนัเป็นชิน้งาน 

  -   ประโยชน์ใช้สอย คือ เป็นนาฬิกาใช้ดเูวลา และเป็นของตกแตง่ตา่งดแูล้วมีเอกลกัษณ์

อยา่งชดัเจน 

  -   เทคนิคท่ีนา่สนใจ คือ การอดัวสัดเุป็นแผน่ให้มีความแข็งแรงทนทาน  และการ

ประกอบขึน้รูปโดยใช้วิธีการเข้าเดือย 
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11.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 11.1 ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโคมไฟกระดาษจากต้น

ธูปฤาษี การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิสํารวจโดยมีวัตถปุระสงค์ (1) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ี

มีตอ่ผลิตภณัฑ์หตัถกรรมโคมไฟกระดาษจากต้นธูปฤาษี ในด้านรูปทรง ประโยชน์ใช้สอยและราคา (2) 

เพ่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์หตัถกรรมโคมไฟกระดาษจากต้นธปูฤาษี

แตล่ะประเภทในด้านรูปทรง ประโยชน์ใช้สอยและราคา โดยจําแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 

และรายได้ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่แจกแจงความถ่ีร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (χ ) และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (สพุรรณี พมุมา. 2550) 

 

 11.2 การศึกษาและพัฒนาชุดโคมไฟตกแต่งบ้ านจากไม้มะม่วง  การวิจยัครัง้นีมี้

จดุประสงค์เพ่ือเอาศลิปะและวฒันธรรมของภาคอีสานมาถ่ายทอดเป็นแนวคดิในการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ชดุโคมไฟตกแตง่บ้านจากไม้มะมว่งเพ่ือให้เกิดเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งจากภาคอ่ืนๆ และ

สามารถสร้างบรรยากาศในการตกแตง่บ้านเป็นท่ีต้องการของผู้บริ โภค โดยมีขัน้ตอนการออกแบบใน

การวิจยั 6 ขัน้ตอนคือ (1) ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและศกึษาท่ีมาของแนวคดิในการออกแบบ 

(2)สอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคท่ีสนใจผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจากไม้มะมว่ง  (3)ออกแบบร่างชดุ

โคมไฟตกแตง่บ้านจากไม้มะมว่ง  (4)ประเมนิแบบร่างการออกแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 2 ด้านคือ ด้านการ

ออกแบบและด้านการผลิต (5)สร้างชดุต้นแบบโคมไฟตกแตง่บ้านจากไม้มะมว่ง (6)ประเมินต้นแบบ

โดยผู้ เช่ียวชาญ 2 ด้าน (มานะ  เอ่ียมบวั และ ยทุธพงษ์  งามมาก.  2550) 

 

 11.3 โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพ่ือใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตกแต่งบ้าน  โครงการนีต้้องการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของต้นธูปฤาษีให้มากย่ิงขึน้  โดยการศกึษา

และพฒันาต้นธูปฤาษี ให้กลายเป็นวสัดทุางธรรมชาต ิ แล้วนํามาใช้ตกแตง่บนตวัผลิตภณัฑ์ตกแตง่

บ้านเพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่  ความนา่สนใจ  และเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ให้กบัตวัผลิตภณัฑ์  และสร้าง

ทางเลือกใหมใ่ห้กบัผู้บริโภค   ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญคือ ไมส่ามารถนําวสัดธุรรมชาตจิากต้น

ธูปฤาษีมาผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑ์ได้โดยตรง  เพราะโครงสร้างของวสัดไุมแ่ข็งแรง  และมีความยากใน

การเก็บชิน้งานท่ีไมต้่องการให้สมบรูณ์เรียบร้อย  แตค่วรนําวสัดดุงักลา่วไป ใช้สําหรับการตกแตง่

เทา่นัน้ ซึง่เป็นการเพิม่เอกลกัษณ์และความสวยงามให้กบัตวัผลติภณัฑ์  (พงษ์ศกัดิ ์ ศรีสขุ. 2551) 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษาและพฒันาวสัดจุากต้นธปูฤาษีเพ่ือออกแบบและ

พฒันาผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน เพ่ือนําองค์ความรู้มาพฒันาเป็นงานผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานให้มีความสวยงามและงา่ยตอ่การสร้างชิน้งาน โดยสร้างเอกลกั ษณ์ให้ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานแตย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของธูปฤาษีไว้โดยสร้างสรรค์ให้เป็นท่ีนา่สนใจ

ตอ่ผู้บริโภค โดยผู้ วิจยัได้กําหนดขัน้ตอนในการดําเนินการวิจยัไว้ดงันี ้

 1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   

 3.  ศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลู 

 4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัคือ สินค้าผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั

เพ่ือนํามาสร้างแบบร่างของผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน ท่ีผู้ วิจยัได้พฒันา จาก ข้อมลูปฐมภมูิ และ

ข้อมลูทตุยิภมูิ 

 1.2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย  

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบร่างผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  จํานวน  3  

แนวทาง  30  รูปแบบ  กลุม่ตวัอยา่งใช้การสุม่เลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดย

ผู้ เช่ียวชา ญ  จากแบบร่างผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีท่ีออกแบบโดยผู้ วิจยั

จํานวน  1  รูปแบบ   

 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    

 ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบประเมินด้านแนวทางในการออกแบบและสร้างแบบ

ประเมินด้านรูปแบบ  ด้านโครงสร้าง และด้านการผลิตโดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบและนํามา

วิเคราะห์สรุปผลเฉพาะสําหรับกรณีศกึษา 

 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ  มีดงันี ้
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 2.1 ศกึษาเอกสารตํารางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และวิธีการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเป็นความรู้พืน้ฐาน

อนัเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตเนือ้หา 

 2.2 สร้างแบบประเมินตามกรอบแนวคดิตามกรอบแนวคดิท่ีกําหนดไว้โดยแบบประเมิน

ผู้ เช่ียวชาญจํานวน  2  ชดุ  คือ 

 แบบประเมินชดุท่ี 1 เป็นแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ด้านแนวทาง

ในการออกแบบ  ทัง้หมด  3  แนวทาง  โดยมีแนวทางในการประเมินดงันี ้

 แนวทางท่ี 1 (ออกแบบโดยเน้นเอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษีมาใช้ในการ

ออกแบบ โดยใช้วิธีการอดัเป็นแผน่ และการอดัขึน้รูป มาใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้ได้รูปแบบและ

รูปทรงท่ีเน้นซึง่เอกลกัษณ์ของวสัดจุากต้นธปูฤาษีมากท่ีสดุ) 

 แนวทางท่ี 2 (ออกแบบโดยการผสมผสานระหวา่งวสัดแุปรรู ปจากต้นธปูฤาษี  โดยวิธีการอดั

เป็นแผน่และการอดัขึน้รูป  มาผสมผสานกบัวสัดตุา่งๆ เพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงท่ีสวยงามและ

เหมาะสมตอ่การใช้งาน) 

 แนวทางท่ี 3 (ออกแบบโดยนําเทคนคิในการใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  เชน่ การถกั การสาน มา

ใช้ผสมผสานกบัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี โดยวิ ธีการอดัเป็นแผน่และการอดัขึน้รูป มาใช้ร่วมกนัใน

การออกแบบเพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรงท่ี สะดดุตาตอ่ผู้บริโภคท่ีสนใจในผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม) 

แบบประเมินชดุท่ี  2  เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินรูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านได้แก่ 

 -  ด้านการออกแบบ 

 -   ด้านโครงสร้าง   

 -   ด้านการผลติ 

 ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัการออกแบบและพฒันา

ชดุผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  ทัง้ 3 ด้าน โดยพจิารณาจากคําตอ บ

แตล่ะข้อ แล้วเขียนคะแนน ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นท้ายคําถามตรงกบัความคดิเห็นของทา่น โดย

ใช้เกณฑ์พิจารณา ดงันี ้

5  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมาก 

3  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อย 

1  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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  ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินลกัษณะปลายเปิด (Open Questionnaire) เป็นข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  

นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

 2.3 สร้างแบบประเมินของผู้ เช่ียวชาญตอ่ชิน้งานต้นแบบ  ผู้ วิจยัศกึษาขัน้ตอนการสร้างแบบ

ประเมินของผู้ เช่ียวชาญตอ่ชิน้งานต้นแบบ โดยใช้หลกัเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ หลกัเกณฑ์

ทางด้านการผลติ และหลกัเกณฑ์ทาง ด้านการตลาดสร้างแบบประเมินในครัง้นี ้ แล้วทําการสง่แบบ

ประเมินให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้  3  คน  ประเมนิ   

 

3.  ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วิธีการรวบรวมข้อมลู  คือ  การรวมรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดจุากต้นธปูฤาษีและข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานผู้ วิจยัได้ทําการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ  จากการ

ค้นคว้าตําราเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการทดลองปฏิบตัทํิาวสัดแุปรรูปจากต้นธู ปฤาษีด้วย

วิธีการอดัเป็นแผน่และวิธีการอดัขึน้รูป 

 3.1 การศกึษาเชงิเอกสาร ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาเชงิเอกสารจากหนงัสือตา่งๆ เอกสารวิชาการ

ตลอดจนวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั  ทัง้ทางด้านการจดัรูปแบบและเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์แล้ว

รวบรวมจดัลําดบัความสําคญัเป็นหม วดหมู ่แยกความสําคญัเพ่ือใช้เป็นเอกสาร อ้างอิง และเป็น

แนวทางในการศกึษาตอ่ไป 

 3.2 สํารวจความคดิเห็นจากแบบประเมินด้านแนวทางในการออกแบบทัง้  3  แนวทาง 

 3.3 สํารวจความคดิเห็นจากแบบประเมินรูปแบบ โครงสร้างและการผลติ จากผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน  3  แนวทาง 30  รูปแบบ 

 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นจากเอกสาร ตําราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้เอกสารเก่ียวกบั

วสัดแุละเทคนิคในการผลิต 

 4.2 ผู้ เช่ียวชาญประเมินและนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมินแล้วตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์

ท่ีตัง้ไว้และนําไปวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิต ิSPSS For Windows  ซึง่วิเคราะห์เป็นรายข้อ  แบบประเมนิ

ความคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชาญซึง่วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่เฉล่ีย (× ) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

วิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางพร้อมคําบรรยายประกอบ 
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เกณฑ์ในการวิเคราะห์พิจารณาประเมินจากชว่งคา่เฉล่ียเลขคณิต ดงันี ้

4.50 – 5.00 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  ดีมาก 

3.50 – 4.49 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  ดี 

2.50 – 3.49 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  น้อย 

1.00 – 1.49 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  น้อยมาก 

 4.3  รวมทัง้วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากคําถามปลายเปิด เป็นข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเก่ียวกบัการ

ออกแบบและพฒันาชดุผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี นอกเหนือจากท่ี

ระบไุว้ 

 4.5  นําเสนอข้อมลูและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางและการบรรยาย 

 

 สถิตพืิน้ฐาน  ได้แก่ 

 

 
 

  เม่ือ       คือ   คา่เฉล่ีย 

          ΣX    คือ  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

          N       คือ  จํานวนข้อมลูทัง้หมด 

 

-   คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (บญุชม ศรีสะอาด. 2535: 103) 

 

 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

        

 S.D.   = Σ(X  -  X)

                  N 

2  

 

  เม่ือ  S.D.  คือ  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

           N    คือ  จํานวนคะแนนในกลุม่ 

           Σ   คือ  ผลรวม 

            X   คือ  คะแนนแตล่ะตวั 

                  คือ  คา่เฉล่ีย 

N
X

    X ∑=  

X

X
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แผนผังวิธีการดาํเนินงานวิจัย 
(RESEARCH AND DEVELOPMENT DIAGRAM) 

 การศกึษาและพฒันาวสัดจุากต้นธปูฤาษีเพ่ือออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ศกึษาข้อมลูวิธีการอดัขึน้รูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษี 
- ศกึษาข้อมลูวิธีการอดัแผ่นจากวสัดตุ้นธูปฤาษี 
- ศกึษาข้อมลูวิธีการย้อมสีต้นธูปฤาษี 
-  ศกึษาผลิตภณัฑ์ใกล้เคียง 
-  อะคริลิกพลาสติก 

- ศกึษาหลกัการออกแบบ 
- ศกึษาหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ข้อมลูปฐมภมิู, ข้อมลูทตุยิภมิู 
รูปแบบ, คณุสมบตัวิสัด,ุ อตัลกัษณ์ 

วิธีการแปรรูปวสัดจุากต้นธูปฤาษีด้วย

วิธีการอกัเป็นแผ่นและการอดัขึน้รูป 
ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานในปัจจบุนั 

หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 

แบบร่างผลติภณัฑ์

ตกแต่งบนโต๊ะทาํงาน 

ผลติภณัฑต์น้แบบ

 

พฒันา 

ต้นแบบ 

ศึกษา 

คดัเลอืกโดยผู้ เช่ียวชาญ 

วเิคราะหข์อ้มลูกาํหนด

แนวคดิ   แนวคิดการ

ออกแบบ 

พฒันาแบบร่าง

ผลติภณัฑต์กแต่ง 

บนโต๊ะทาํงาน 

คดัเลอืกแบบร่างโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 

ประเมนิต้นแบบโดย

ผู้ เช่ียวชาญ 

นําเสนองานวจิยั 

ภาพประกอบ 78 แผนผงัวิธีการดําเนินงานวิจัย 
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บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การศกึษาและพฒันาวสัดจุากต้นธปูฤาษีเพ่ือออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์

ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน ผู้ วิจยันําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ตามลําดบัความสําคญัของกระบวนการวิจยั

และการออกแบบ พิจารณาผลจากแบบประเมินเพ่ือให้ได้มาซึง่ต้นแบบท่ี ต้องการ โดยแบง่การนําเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น  4  ขัน้ตอน  ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการประเมินความคดิเห็นด้านแนวทางในการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ  

 ขัน้ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินของผู้ เช่ียวชาญตอ่ชิน้งานต้นแบบ 

 

ขัน้ตอนท่ี  1  ผลการประเมนิความคดิเหน็ด้านแนวทางในการออกแบบของผู้เช่ียวชาญ 

 ในสว่นนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงจากแนวทางในการออกแบบ ทัง้ 3 แบบ เพ่ือดวูา่แนวทางท่ีเทา่ไหร่มี

คะแนนสงูสดุและมีความสอดคล้องกบัการประเมนิแบบร่างมากท่ีสดุ   โดยแนวทางทัง้ 3 แบบ คือ 

 แนวทางท่ี 1 (ออกแบบโดยเน้นเอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี  โดยใช้วิธีการ

อดัเป็นแผน่  และการอดัขึน้รูป  มาใช้ในการออกแบบเพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงซึง่เอกลกัษณ์ของวสัดุ

จากต้นธปูฤาษีมากท่ีสดุ) 

 แนวทางท่ี 2 (ออกแบบโดยการผสมผสานระหวา่งวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี  โดยวิธีการอดั

เป็นแผน่และการอดัขึน้รูป มาผสมผสานกบัวสัดตุา่งๆเพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงสวยงามเหมาะสมตอ่

การใช้งาน) 

 แนวทางท่ี 3 (ออกแบบโดยนําเทคนิคในการใช้วสัดจุากต้นธูปฤาษี เชน่ การสานต้ นธปูฤาษี 

มาใช้ผสมผสานกบัวสัดแุปรรูปจากต้นธูปฤาษี โดยวิธีการอดัเป็นแผน่และการอดัขึน้รูป มาใช้ร่วมกนัใน

การออกแบบเพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรงท่ีแตกตา่ง และเพ่ือให้รูปแบบ รูปทรงแปลกตา สะดดุตาตอ่

ผู้บริโภคท่ีสนใจในผลิตภณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม) 
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ตาราง  1 แสดงคา่เฉล่ีย (     )  และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ผลการประเมินความคดิเห็น 

 ด้านแนวทางในการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญ 

 

รายการ แนวทางท่ี  1 แนวทางท่ี  2 แนวทางท่ี  3 

 S.D.  S.D.  S.D. 

ผู้ เช่ียวชาญท่ี  1 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

ผู้ เช่ียวชาญท่ี  2 4.00 0.00 5.00 0.00 3.00 0.00 

ผู้ เช่ียวชาญท่ี  3 4.00 0.00 5.00 0.00 3.00 0.00 

รวม 4.00 0.00 4.67 0.58 3.67 0.58 

  

 จากตาราง 1 พบวา่แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 2 คือการออกแบบโดยการผสมผสาน

ระหวา่งวสัดแุปรรูปจากต้นธูปฤาษี  โดยวิธีการอดัเป็นแผน่  และการอดัขึ ้ นรูป มาผสมผสานกบัวสัดุ

ตา่งๆ  เพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรงท่ีสวยงาม และเหมาะสมตอ่การใช้งาน โดยภาพรวมมีคะแนนสงูสดุ  

(คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67)  รองลงมาคือ แนวทางท่ี 1 คือการออกแบบโดยเน้นเอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปร

รูปจากต้นธปูฤาษีมาใช้ในการออกแบบ โดยวิธีการอดัเป็นแผน่ และการอดัขึน้รูป มาใช้ในการออกแบบ  

เพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรง ท่ีเน้นซึง่เอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธูปฤาษีมากท่ีสดุ โดย

ภาพรวมมีคะแนน (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.00) สว่นแนวทางท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุคือ แนวทางท่ี 3  ออกแบบ

โดยนําเทคนิคในการใช้วสัดจุากต้นธูปฤาษี   เชน่ การถกั  การสาน  มาผสมผสานกบัวสัดแุปรรูปจาก

ตนัธูปฤาษี  โดยวิธีการอดัเป็นแผน่ และการอดัขึน้รูป มาใช้ร่วมกนัในการออกแบบเพ่ือให้รูปแบบและ

รูปทรงท่ีสะดดุตาตอ่ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมมีคะแนน (คา่เฉล่ีย

เทา่กบั  3.67) 

 

ขัน้ตอนท่ี  2  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน

จากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ 

 จากแบบร่าง 3  แนวทาง  30 รูปแบบ ผู้ เช่ียวชาญได้ประเมนิรูปแบบผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ ให้ได้แบบร่าง  1  แบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 

 
 
 

XX X X

X
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ตาราง  2  แสดงคา่เฉล่ีย (   )  และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

 รูปแบบ  เพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธูปฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ   

 ในแนวทางท่ี  1  จํานวน  10  รูปแบบ 

 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น  แนวทางที่ 1 

รูปแบบท่ี  1 รูปแบบท่ี  2 รูปแบบท่ี  3 รูปแบบท่ี  4 รูปแบบท่ี  5 
 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1.1  รูปแบบสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั 

1.ด้านการออกแบบ  

5.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

1.16 

 

3.67 

 

1.16 

 

4.00 

 

0.00 

 

3.67 

 

1.16 

1.2  รูปแบบมีความสวยงาม

เป็นที่น่าสนใจตอ่ผู้บริโภคที่

ชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.33 

 

0.58 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีู

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของผลิตภณัฑ์ 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

3.00 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.33 

 

0.58 

1.4 รูปแบบดมีูความ

เหมาะสมเหมาะกบัการใช้งาน

บนโต๊ะทํางาน 

 

5.00 

 

0.00 

 

3.33 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

3.33 

 

0.58 

2.1 รูปแบบที่ใช้มีความ

แข็งแรงและความทนทาน

เหมาะสมกบัการใช้งาน 

2.  ด้านโครงสร้าง  

5.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

2.2  วสัดทุี่ใช้มีความแข็งแรง

และความทนทาน 

 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

3.1รูปแบบที่ใช้งา่ยตอ่การ

ผลิต 

3.  ด้านการผลิต  

4.67 

 

0.58 

 

3.00 

 

0.00 

 

2.67 

 

1.16 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

รวม 4.76 0.31 3.90 1.00 3.81 0.90 4.04 0.44 3.85 0.63 

 

 

X X X X X

X
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ตาราง  2  (ตอ่) 

 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น  แนวทางที่ 1 

รูปแบบท่ี  6 รูปแบบท่ี  7 รูปแบบท่ี  8 รูปแบบท่ี  9 รูปแบบท่ี  10 
 S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.   

1.1  รูปแบบสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั 

1.ด้านการออกแบบ  

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

1.16 

1.2  รูปแบบมีความสวยงาม

เป็นที่น่าสนใจตอ่ผู้บริโภคที่

ชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม 

 

3.33 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีูความ

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ผลิตภณัฑ์ 

 

3.33 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

1.4 รูปแบบดมีูความเหมาะสม

เหมาะกบัการใช้งานบนโต๊ะ

ทํางาน 

 

4.00 

 

0.00 

 

3.67 

 

0.58 

 

2.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

 

3.33 

 

0.58 

2.1 รูปแบบที่ใช้มีความแข็งแรง

และความทนทานเหมาะสมกบั

การใช้งาน 

2.  ด้านโครงสร้าง  

4.33 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

3.33 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

2.33 

 

0.58 

2.2  วสัดทุี่ใช้มีความแข็งแรง

และความทนทาน 

 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

3.1รูปแบบที่ใช้งา่ยตอ่การผลิต  

3.  ด้านการผลิต   

3.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

2.67 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

2.33 

 

0.58 

รวม 3.95 0.60 4.23 0.54 3.66 1.10 4.71 0.12 3.71 1.13 

 

 จากตาราง 2  พบวา่แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 ผลจากการประเมนิ

ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการออกแบบ  ด้านโครงสร้าง  ด้านการ

ผลิต  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.76)  เม่ือพิจารณาพบวา่มีความคดิเห็นอยูใ่น

ระดบัดีมาก  5  ข้อ  และอยูใ่นระดบัดี  2  ข้อ  โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ  ข้อท่ี  1  รูปแบบสอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี  4  รูปแบบดมีูความเหมาะสมเหมาะกบั

X X X X X
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การใช้งานบนโต๊ะทํางาน   (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี 5 รูปแบบท่ีใช้มีความแข็งแรงและความ

ทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00) ข้อท่ี 6  วสัดท่ีุใช้มีความแข็งแรงและความ

ทนทาน (คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00)  ข้อท่ี 7 รูปแบบท่ีใช้ง่ายตอ่การผลิต (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67) สว่นข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียต่ําสดุคือ  ข้อท่ี  2  รูปแบบมีความสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจตอ่ผู้บริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑ์รัก

สิ่งแวดล้อม (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.33) ข้อท่ี 3 รูปแบบสวยงามดมีูความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ผลิตภณัฑ์ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.33) จากผลการประเมนิ ผู้ วิจยัพบวา่แนวทางท่ี 1 (ออกแบบโดยเน้น

เอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษีมาใช้ในการออกแบบ โดยใช้วิธีการอดัเป็นแผน่  และการ

อดัขึน้รูป  มาใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรงท่ีเน้นซึง่เอกลกัษณ์ของวสัดจุากต้น

ธปูฤาษีมากท่ีสดุ ) จากผลการประเมนิผู้ วิจั ยจงึได้นําการออกแบบ  แนวทางท่ี  1  รูปแบบท่ี  1  มาทํา

การปรับปรุงด้านตา่งๆ  ตามแบบประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 
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ตาราง  3  แสดงคา่เฉล่ีย (   )  และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

 รูปแบบ  เพ่ือพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ   

 ในแนวทางท่ี  2  จํานวน  10  รูปแบบ 

 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น  แนวทางที่ 2 

รูปแบบท่ี  1 รูปแบบท่ี  2 รูปแบบท่ี  3 รูปแบบท่ี  4 รูปแบบท่ี  5 
 S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.   

1.1  รูปแบบสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั 

1.ด้านการออกแบบ  

5.00 

 

0.00 

 

3.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

1.2  รูปแบบมีความสวยงาม

เป็นที่น่าสนใจตอ่ผู้บริโภคที่

ชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม 

 

5.00 

 

0.00 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีู

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของผลิตภณัฑ์ 

 

5.00 

 

0.00 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

1.4 รูปแบบดมีูความ

เหมาะสมเหมาะกบัการใช้

งานบนโต๊ะทํางาน 

 

3.33 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

2.  ด้านโครงสร้าง 

2.1 

 

รูปแบบที่ใช้มีความ

แข็งแรงและความทนทาน

เหมาะสมกบัการใช้งาน 

3.67 

 

1.16 

 

3.33 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

2.2  วสัดทุี่ใช้มีความแข็งแรง

และความทนทาน 

 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

46.7 

 

0.58 

3.1รูปแบบที่ใช้งา่ยตอ่การ

ผลิต  

3.  ด้านการผลิต   

2.67 

 

1.16 

 

3.33 

 

0.58 

 

3.33 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

รวม 4.14 0.93 3.95 0.62 4.00 0.60 4.43 0.50 4.47 0.32 

 

 

 

 

X X X X X

X
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ตาราง  3  (ตอ่) 

 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น  แนวทางที่ 2 

รูปแบบท่ี  6 รูปแบบท่ี  7 รูปแบบท่ี  8 รูปแบบท่ี  9 รูปแบบท่ี  10 
 S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.   

1.1  รูปแบบสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั 

1.ด้านการออกแบบ  

4.33 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

1.2  รูปแบบมีความสวยงาม

เป็นที่น่าสนใจตอ่ผู้บริโภคที่

ชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม 

 

4.33 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.00 

 

1.00 

 

3.00 

 

0.00 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีู

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของผลิตภณัฑ์ 

 

4.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

 

3.66 

 

1.16 

 

3.00 

 

0.00 

1.4 รูปแบบดมีูความ

เหมาะสมเหมาะกบัการใช้

งานบนโต๊ะทํางาน 

 

4.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

3.00 

 

1.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

3.67 

 

0.58 

2.  ด้านโครงสร้าง 

2.1 

 

รูปแบบที่ใช้มีความ

แข็งแรงและความทนทาน

เหมาะสมกบัการใช้งาน 

4.33 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

3.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

3.67 

 

0.58 

2.2  วสัดทุี่ใช้มีความแข็งแรง

และความทนทาน 

 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

3.1รูปแบบที่ใช้งา่ยตอ่การ

ผลิต  

3.  ด้านการผลิต   

3.67 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

2.00 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

2.67 

 

0.58 

รวม 4.38 0.35 4.90 0.20 3.90 1.10 4.66 0.60 3.57 0.73 

 

 จากตาราง 3 พบวา่แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี 7  ผลจากการประเมนิ

ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการออกแ บบ  ด้านโครงสร้าง  ด้านการ

ผลิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.90)  เม่ือพิจารณาพบวา่มีความคดิเห็นอยูใ่น

ระดบัดีมาก 7 ข้อ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ  ข้อท่ี 1  รูปแบบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  

(คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00) ข้อท่ี  2  รูปแบบมีความสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจตอ่ผู้บริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑ์รัก

X X X X X
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สิ่งแวดล้อม  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี  3  รูปแบบสวยงามดมีูความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ผลิตภณัฑ์  (คา่เฉล่ียเท่ ากบั  5.00)  ข้อท่ี  4  รูปแบบดมีูความเหมาะสมเหมาะกบัการใช้งานบนโต๊ะ

ทํางาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี  5  รูปแบบท่ีใช้มีความแข็งแรงและความทนทานเหมาะสมกบั

การใช้งาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุคือ  ข้อท่ี  6  วสัดท่ีุใช้มีความแข็งแรงและ

ความทนทาน   (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67)  ข้อท่ี  7  รูปแบบท่ีใช้ง่ายตอ่การผลิต  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67) 

จากผลการประเมนิผู้ วิจยัพบวา่แนวทางท่ี  2  (ออกแบบโดยการผสมผสานระหวา่งวสัดแุปรรูปจากต้น

ธปูฤาษี  โดยวิธีการอดัเป็นแผน่และการอดัขึน้รูป  มาผสมผสานกั บวสัดตุา่งๆ เพ่ือให้รูปแบบและ

รูปทรงท่ีสวยงามและเหมาะสมตอ่การใช้งาน ) จากผลการประเมนิผู้ วิจยัจงึได้นําการออกแบบ  

แนวทางท่ี  2  รูปแบบท่ี  7  มาทําการปรับปรุงด้านตา่งๆ  ตามแบบประเมินและข้อเสนอแนะของ

ผู้ เช่ียวชาญนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 
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ตาราง  4   แสดงคา่เฉล่ีย (   )  และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

 รูปแบบ  เพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธูปฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ   

 ในแนวทางท่ี  3  จํานวน  10  รูปแบบ 

 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น  แนวทางที่ 3 

รูปแบบท่ี  1 รูปแบบท่ี  2 รูปแบบท่ี  3 รูปแบบท่ี  4 รูปแบบท่ี  5 
 S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.   

1.1  รูปแบบสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั 

1.ด้านการออกแบบ  

5.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

1.2  รูปแบบมีความสวยงาม

เป็นที่น่าสนใจตอ่ผู้บริโภคที่

ชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีู

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของผลิตภณัฑ์ 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

1.4 รูปแบบดมีูความ

เหมาะสมเหมาะกบัการใช้

งานบนโต๊ะทํางาน 

 

3.00 

 

0.00 

 

2.67 

 

0.58 

 

4.66 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

 

3.33 

 

0.58 

2.  ด้านโครงสร้าง 

2.1 

 

รูปแบบที่ใช้มีความ

แข็งแรงและความทนทาน

เหมาะสมกบัการใช้งาน 

4.33 

 

0.58 

 

3.33 

 

0.58 

 

4.66 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

3.67 

 

0.58 

2.2  วสัดทุี่ใช้มีความแข็งแรง

และความทนทาน 

 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

3.1รูปแบบที่ใช้งา่ยตอ่การ

ผลิต  

3.  ด้านการผลิต   

3.00 

 

0.00 

 

1.33 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

2.67 

 

0.58 

รวม 4.28 0.91 3.52 1.21 4.66 0.28 4.19 0.53 3.66 0.70 

 

 

 

 

X X X X X

X
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ตาราง  4  (ตอ่) 

 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น  แนวทางที่ 3 

รูปแบบท่ี  6 รูปแบบท่ี  7 รูปแบบท่ี  8 รูปแบบท่ี  9 รูปแบบท่ี  10 
 S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.   

1.1  รูปแบบสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั 

1.ด้านการออกแบบ  

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

1.2  รูปแบบมีความสวยงาม

เป็นที่น่าสนใจตอ่ผู้บริโภคที่

ชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม 

 

3.67 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

3.33 

 

0.58 

 

3.00 

 

1.00 

 

4.33 

 

0.58 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีูความ

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ผลิตภณัฑ์ 

 

3.67 

 

0.58 

 

4.33 

 

0.58 

 

3.33 

 

0.58 

 

3.00 

 

1.00 

 

4.33 

 

0.58 

1.4 รูปแบบดมีูความเหมาะสม

เหมาะกบัการใช้งานบนโต๊ะ

ทํางาน 

 

4.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

2.  ด้านโครงสร้าง 

2.1 

 

รูปแบบที่ใช้มีความแข็งแรง

และความทนทานเหมาะสมกบั

การใช้งาน 

4.67 

 

0.58 

 

4.67 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

 

4.33 

 

0.58 

 

4.00 

 

0.00 

2.2  วสัดทุี่ใช้มีความแข็งแรง

และความทนทาน 

 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

3.1รูปแบบที่ใช้งา่ยตอ่การผลิต  

3.  ด้านการผลิต   

4.67 

 

0.58 

 

5.00 

 

0.00 

 

4.00 

 

0.00 

 

5.00 

 

0.00 

 

3.00 

 

0.00 

รวม 4.47 0.58 4.76 0.31 3.99 0.58 4.09 0.83 4.14 0.60 

 

 จากตาราง  4  พบวา่แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี  3  รูปแบบท่ี  7  ผลจากการ

ประเมินผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธูปฤาษี  ทางด้านการออกแบบ  ด้านโครงสร้าง  

ด้านการผลติ  โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัดีมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.76)  เม่ือพจิารณาพบวา่มีความ

คดิเห็นอยูใ่นเม่ือพิจารณาพบวา่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก  5  ข้อ  และอยูใ่นระดบัดี  2  ข้อ  โดย

ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อท่ี 1 รูปแบบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  

X X X X X
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ข้อท่ี 4 รูปแบบดมีูความเหมาะสมเหมาะกบัการใช้งานบนโต๊ะทํางาน   (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี  6  

วสัดท่ีุใช้มีความแข็งแรงและความทนทาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00)  ข้อท่ี 7 รูปแบบท่ีใช้ง่ายตอ่การผลิต  

(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.67) ข้อท่ี 5 รูปแบบท่ีใช้มีความแข็ง แรงและความทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน   

(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.67) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุคือ  ข้อท่ี  2 รูปแบบมีความสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจตอ่

ผู้บริโภคท่ีชอบผลติภณัฑ์รักสิง่แวดล้อม  (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.33) ข้อท่ี 3  รูปแบบสวยงามดมีูความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของผลิ ตภณัฑ์ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.33) จากผลการประเมนิผู้ วิจยัพบวา่แนวทางท่ี 3  

(ออกแบบโดยนําเทคนคิในการใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  เชน่ การถกั การสาน มาผสมผสานกบัวสัดแุปร

รูปจากตนัธูปฤาษี  โดยวิธีการอดัเป็นแผน่ และการอดัขึน้รูป มาใช้ร่วมกนัในการออกแบบเพ่ือให้

รูปแบบและรู ปทรงท่ีสะดดุตาตอ่ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบผลิตภณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ) จากผลการประเมนิ

ผู้ วิจยัจงึได้นําการออกแบบแนวทางท่ี  3  รูปแบบท่ี  7  มาทําการปรับปรุงด้านตา่งๆ  ตามแบบประเมนิ

และข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

 

ตาราง  5  แสดงคา่เฉล่ีย (   )  และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินเปรียบเทียบ 

 ระหวา่งคะแนนสงูสดุทัง้  3  แนวทาง 

 

รายการ  S.D. 

แนวทางท่ี  1  รูปแบบท่ี  1 4.76 0.31 

แนวทางท่ี  2  รูปแบบท่ี  7 4.90 0.20 

แนวทางท่ี  3  รูปแบบท่ี  7 4.76 0.31 

 

 จากตาราง 5 พบวา่แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี 7 ผลจากการประเมนิ

ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง  ด้านการ

ผลิต  โดยภาพรวมมีคะแนนสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.90) รองลงมาซึง่มีคะแนนท่ี

เทา่กนัคือแนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 ผลจากการประเมินผลิตภณัฑ์ตกแตง่บน

โต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี ทางด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง ด้านการผลติ โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัดีมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.76) และแนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 3 รูปแบบท่ี 7 ผลจาก

การประเมินผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง  

ด้านการผลติ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.76) จากผลการประเมนิผู้ วิจยัจงึได้

นําการออกแบบแนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี 7 มาทําการปรับปรุงด้านตา่งๆ ตามแบบประเมินและข้อเสนอแนะ

ของผู้ เช่ียวชาญนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

 

 

X

X
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แบบร่างท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ละแนวทาง  

 แนวทางท่ี  1  (ออกแบบโดยเน้นเอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษีมาใช้ในการ

ออกแบบ โดยใช้วิธีการอดัเป็นแผน่  และการอดัขึน้รูป  มาใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้ได้รูปแบบและ

รูปทรงท่ีเน้นซึง่เอกลกัษณ์ของวสัดจุากต้นธปูฤาษีมากท่ีสดุ) 

 

 
 

ภาพประกอบ 79  แบบร่างแนวทางการออกแบบท่ี  1  รูปแบบท่ี  1 
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 แนวทางท่ี  2 (ออกแบบโดยการผสมผสานระหวา่งวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี  โดยวิธีการ

อดัเป็นแผน่และการอดัขึน้รูป  มาผสมผสานกบัวสัดตุา่งๆเพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงสวยงามเหมาะสม

ตอ่การใช้งาน) 

 

 
 

ภาพประกอบ 80 แบบร่างแนวทางการออกแบบท่ี  2  รูปแบบท่ี  7 
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 แนวทางท่ี  3 (ออกแบบโดยนําเทคนิคในการใช้วสัดจุากต้นธูปฤาษี  เชน่  การสานต้น

ธูปฤาษี มาใช้ผสมผสานกบัวสัดแุปรรูปจากต้นธูปฤาษี โดยวิธีการอดัเป็นแผน่และการอดัขึน้รูป มาใช้

ร่วมกนัในการออกแบบเพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรงท่ีแตกตา่ง  และเพ่ือให้รูปแบบ  รูปทรงแปลกตา  

สะดดุตาตอ่ผู้บริโภคท่ีสนใจในผลิตภณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 81 แบบร่างแนวทางการออกแบบท่ี  3  รูปแบบท่ี  7 
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 แบบท่ีปรับปรุงหลังผลการประเมินประสิทธิภาพรู ปแบบ  เพ่ือพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทาํงานจากวัสดุต้นธูปฤาษีของผู้เช่ียวชาญ  สําหรับแบบท่ีได้รับการ

คดัเลือก  คือ  แนวทางการออกแบบท่ี  2  รูปแบบท่ี  7  มีรายละเอียดท่ีต้องปรับปรุงดงัตอ่ไปนี ้

 ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  แนวทางการออกแบบท่ี  2  รูปแบบท่ี  7  

ได้มีการพฒันาปรับปรุงจากผลรวมการประเมินและนําข้อดีของแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน

จากวสัดตุ้นธปูฤาษี  แตล่ะแบบท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่เหมาะสมนํามาปรับใช้  โดยรูปแบบยงัคงเป็น

รูปทรงส่ีเหล่ียม  1  ชดุ  มี  9  ชิน้  สามมารถนบัมาวางจดักลุม่เป็ นชดุอปุกรณ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  

และสามรถเก็บซ้อนกนัได้บางชิน้  และปรับเปล่ียนรูปแบบตามลกัษณะการใช้งานได้อยา่งหลาหลาย  

ท่ีใสป่ากกากบัจานลองแก้วสามารถเก็บเข้ากนัเป็นอนัเดียวได้  โครงสร้างเป็นแผน่แปรรูปจากวสัดตุ้น

ธูปฤาษีผสมผสานกบัอะคริลิกพลาสตกิ  เน้นรูปทรงท่ีทนัสมยัเพ่ือให้เข้ากบัรูปแบบโต๊ะทํางานท่ีมีความ

แตกตา่งในปัจจบุนั  กระบวนการผลิตเน้นขัน้ตอนท่ีไมซ่บัซ้อนง่ายตอ่กระบวนการผลิตลดเวลาและ

ขัน้ตอนในการผลิต   

 

 
 

ภาพประกอบ 82 ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  แนวทางการออกแบบท่ี  2   

 รูปแบบท่ี  7  (พฒันาแล้ว) 
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ภาพประกอบ 83 ท่ีใสก่ระดาษทชิชจูากวสัดตุ้นธปูฤาษี   (พฒันาแล้ว) 

 

    
 

ภาพประกอบ 84 ท่ีใสเ่คร่ืองเขียน  (พฒันาแล้ว) 
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ภาพประกอบ 85  ท่ีใสเ่คร่ืองเขียน  2.1  (พฒันาแล้ว) 

 

 
 

ภาพประกอบ 86 ท่ีใสเ่คร่ืองเขียน  2.2  (พฒันาแล้ว) 
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ภาพประกอบ 87  ท่ีใสเ่คร่ืองเขียน  2.3  (พฒันาแล้ว) 

 

 
 

ภาพประกอบ 88  ท่ีใสเ่คร่ืองเขียน  2.4  (พฒันาแล้ว) 
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ภาพประกอบ 89  ท่ีใสเ่คร่ืองเขียน  2.5  (พฒันาแล้ว) 

 

 
 

ภาพประกอบ 90  ท่ีวางโทรศพัท์มือถือ  (พฒันาแล้ว) 
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ภาพประกอบ 91  กรอบรูป  (พฒันาแล้ว) 

 

ขัน้ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญต่อชิน้งานต้นแบบ 

 จากแบบท่ีปรับปรุงหลงัผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์

ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ  ผู้ วิจยัได้นําแบบดงักลา่วไปพฒันาเป็นชิน้งาน

ต้นแบบและสร้างแบบประเมินของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ชิน้งานต้นแบบ  โดยมีผู้ เช่ียวชาญทั ้ง 3  คน  ประเมนิให้

สอดคล้องกบัคณุลกัษณะพืน้ฐาน 

 

ตาราง  6  ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ชิน้งานต้นแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  

 จากวสัดตุ้นธปูฤาษี 

 

รายการ  S.D. 

1.  ความเหมาะสมของรูปทรงท่ีใช้ในการออกแบบ 4.67 0.58 

2.  ความกลมกลืนของวสัดท่ีุใช้ในการผลิต 4.67 0.58 

3.  ความเหมาะสมของการใช้งาน 4.67 0.58 

4.  ใช้งานงา่ย  จดัเก็บสะดวก 4.33 0.58 

5.  มีความปลอดภยัในการใช้งาน 4.67 0.58 

6.  งา่ยตอ่การดแูลรักษา  ทําความสะอาดงา่ย 4.33 0.58 

7.  งา่ยตอ่การผลติ 4.33 0.58 

8.  มีความนา่สนใจตอ่ผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้ 4.67 0.58 

X
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 จากตาราง  6  เป็นผลประเมินของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ชิน้งานต้นแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ  พบวา่ผู้ เช่ียวชาญให้คะแนนอยูใ่นระดบัดีมาก  5  ข้อ  อยู่

ในระดบัดี  3  ข้อ  มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานไมส่งูมาก  ดงัแสดงในตารางมีรายละเอียดดงันี ้

 ความเหมาะสมของรูปทรงท่ีใช้ในการออกแบบมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  0.58 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  ความกลมกลืนของวสัดท่ีุใช้ในการผลิตมีคะแนน

เฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58 ผลการประเมินอยู่ ในระดบัดีมาก  ความเหมาะสม

ของการใช้งานมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั

ดีมาก  ใช้งานงา่ย  จดัเก็บสะดวกมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.33  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัดี  มีความปลอดภยัในการใช้งานมีค ะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  0.58  ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก  งา่ยตอ่การดแูลรักษา  ทําความสะอาดงา่ยมี

คะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.33  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี    ง่ายตอ่การ

ผลิตมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.33  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  มีความ

นา่สนใจตอ่ผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผล

การประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

 นอกจากนีย้งัพบวา่ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงและพฒันาแบบร่างให้

สามารถนําไปใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพในทางปฏิบตั ิ เชน่  ควรศกึษาขนาดให้เหมาะสม  วสัดคุวร

ศกึษา ทดลอง  ศกึษาข้อมลูให้มากกวา่นี ้ การดแูลรักษาควรออกแบบให้ทําความสะอาดงา่ยออกแบบ

ลวดลายให้มีบนผลติภณัฑ์เพ่ือชว่ยให้มีความนา่สนใจตอ่ผู้บริโภค  การจดัเก็บท่ีสามารถซ้อนกนัได้เพ่ื อ

ชว่ยลดพืน้ท่ีในการใช้งาน  และเหมาะสมตอ่การใช้งาน  การผลิตควรออกแบบให้ลดขัน้ตอนในการ

ผลิตผู้ผลิตเข้าใจง่ายใช้เวลาในการผลิตลดลง  โดยผลการปรับปรุงและพฒันาต้นแบบนีจ้ะได้นําเสนอ

ในเชิงสรุปและอภิปลายผลในบทท่ี  5  ตอ่ไป 
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บทที่  5 

สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการผลติวสัดจุากต้นธปูฤาษีโดยใช้วิธีการอดั

ขึน้รูปและการอดัเป็นแผน่ เพ่ือนําองค์ความรู้มาพฒันาเป็นงานผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานให้มี

ความสวยงามและงา่ยตอ่การสร้างชิน้งาน  โดยสร้างเอกลกัษณ์ให้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานแต่

ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของธูปฤาษีไว้โดยสร้างสรรค์ให้เป็นท่ีนา่สนใจตอ่ผู้บริโภค   

ซึง่มีวิธีดําเนินการดงันี ้

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั คือ สินค้าผลิตภณัฑ์เพ่ือ

สิ่งแวดล้อมและผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัเพ่ือนํามาสร้างแบบร่างของ

ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน ท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาจาก ข้อมลูปฐมภมู ิและข้อมลูทตุยิภมูิ 

 2. การเลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจั ยคือ แบบร่างผลติภณัฑ์

ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน จํานวน 3 แนวทาง 30 รูปแบบ กลุม่ตวัอยา่งใช้การสุม่เลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยผู้ เช่ียวชาญ จากแบบร่างผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีท่ี

ออกแบบโดยผู้ วิจยัจําจนวน  1  รูปแบบ   

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

 ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบประเมินด้านแนวทางในการออกแบบและสร้างแบบ

ประเมินด้านรูปแบบ  ด้านโครงสร้าง และด้านการผลิตโดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบและนํามา

วิเคราะห์สรุปผลเฉพาะสําหรับกรณีศกึษา 

 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ  มีดงันี ้

 1. ศกึษาเอกสารตํารางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และวิธีการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเป็นความรู้พืน้ฐาน

อนัเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตเนือ้หา 

 2.  สร้างแบบประเมินตามกรอบแนวคดิตามกรอบแนวคดิท่ีกําหนดไว้โดยแบบประเมิน

ผู้ เช่ียวชาญจํานวน  2  ชดุ  คือ 

 แบบประเมินชดุท่ี 1 เป็นแบบประเมินความคดิเห็นของผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ด้านแนวทาง

ในการออกแบบ  ทัง้หมด  3  แนวทาง   
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แบบประเมินชดุท่ี 2 เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินรูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยผู้ทรงวฒุแิละผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านได้แก่ 

  -  ด้านการออกแบบ 

  -   ด้านโครงสร้าง   

  -  ด้านการผลติ 

 3.  สร้างแบบประเมินของผู้ เช่ียวชาญตอ่ชิน้งานต้นแบบ  ผู้ วิจยัศกึษาขัน้ตอนการสร้างแบบ

ประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้หลกัเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ หลกัเกณฑ์ทางด้านการผลติ และ

หลกัเกณฑ์ทางด้านการตลาดสร้างแบบประเมินในครั ง้นี ้ แล้วทําการสง่แบบประเมินให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้  

3  คน  ประเมนิ   

 

ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วิธีการรวบรวมข้อมลู คือ การรวมรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดจุากต้นธปูฤาษีและข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานผู้ วิจยัได้ทําการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ  จากการ

ค้นคว้าตําราเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการทดลองปฏิบตัทํิาวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษีด้วย

วิธีการอดัเป็นแผน่และวิธีการอดัขึน้รูป 

 1.  การศกึษาเชงิเอกสาร  ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาเชงิเอกสารจากหนงัสือตา่งๆ  เอกสารวิชาการ

ตลอดจนวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั ทัง้ทางด้านการจดัรูปแบบและเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์แล้ว

รวบรวมจดัลําดบัความสําคญัเป็นหมวดหมู ่แยกความสําคญัเพ่ือใช้เป็นเอกสาร อ้างอิง และเป็น

แนวทางในการศกึษาตอ่ไป 

 2. สํารวจความคดิเห็นจากแบบประเมินด้านแนวทางในการออกแบบทัง้  3  แนวทาง 

 3. สํารวจความคดิเ ห็นจากแบบประเมินรูปแบบ โครงสร้างและการผลิต จากผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน  3  แนวทาง 30  รูปแบบ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นจากเอกสาร  ตําราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้เอกสารเก่ียวกบั

วสัดแุละเทคนิคในการผลิต 

 2.  ผู้ เช่ียวชาญประเมินและนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมินแล้วตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์

ท่ีตัง้ไว้และนําไปวิเคราะห์  โดยใช้วิธีทางสถิต ิSPSS For Windows ซึง่วิเคราะห์เป็นรายข้อ แบบประเมนิ

ความคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชาญซึง่วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่เฉล่ีย  (× ) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

วิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางพร้อมคําบรรยายประกอบ 
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เกณฑ์ในการวิเคราะห์พจิารณาประเมนิจากชว่งคา่เฉล่ียเลขคณิต ดงันี ้

4.50 – 5.00 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  ดีมาก 

3.50 – 4.49 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  ดี 

2.50 – 3.49 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  น้อย 

1.00 – 1.49 หมาถึง ผู้ตอบมีความคดิเหน็วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั  น้อยมาก 

 3. รวมทัง้วิเค ราะห์ข้อมลูท่ีได้จากคําถามปลายเปิด เป็นข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเก่ียวกบั การ

ออกแบบและพฒันา ชดุผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี นอกเหนือจากท่ี

ระบไุว้ 

 4. นําเสนอข้อมลูและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางและการบรรยาย 

 

สรุปผล 
 ตอนท่ี 1 ผลการประเมนิความคิ ดเห็นด้านแนวทางในการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญ  พบวา่

แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี  2  คือการออกแบบโดยการผสมผสานระหวา่งวสัดแุปรรูปจากต้น

ธปูฤาษี  โดยวิธีการอดัเป็นแผน่  และการอดัขึน้รูป  มาผสมผสานกบัวสัดตุา่งๆ  เพ่ือให้ได้รูปแบบและ

รูปทรงท่ีสวยงาม และเหมาะสมตอ่การใ ช้งาน โดยภาพรวมมีคะแนนสงูสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.67)    

รองลงมาคือ  แนวทางท่ี  1 คือการออกแบบโดยเน้นเอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษีมาใช้

ในการออกแบบ  โดยวิธีการอดัเป็นแผน่  และการอดัขึน้รูป  มาใช้ในการออกแบบ  เพ่ือให้ได้รูปแบบ

และรูปทรง ท่ีเน้นซึง่เอ กลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษีมากท่ีสดุ  โดยภาพรวมมีคะแนน  

(คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.00)  สว่นแนวทางท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุคือ  แนวทางท่ี  3  ออกแบบโดยนําเทคนคิใน

การใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  เชน่ การถกั การสาน  มาผสมผสานกบัวสัดแุปรรูปจากตนัธปูฤาษี  โดย

วิธีการอดัเป็นแผน่ และการอดัขึน้รูป  มาใช้ร่วมกนัในการออกแบบเพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงท่ีสะดดุตา

ตอ่ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม  โดยภาพรวมมีคะแนน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67)  ผลการ

ประเมินความคดิเห็นด้านแนวทางในการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญ พบวา่การออกแบบผลิตภณัฑ์

ตกแตง่บนโต๊ะทํางานต้องใช้วิธีการผสมผสานกบัวสัดอ่ืุนๆ ร่วมกบัวสัดจุากต้นธูปฤาษีเพ่ือให้เกิด

แนวทางในการออกแบบท่ีทนัสมยั  เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกบัการใช้งานบนโต๊ะทํางานในทกุ

รูปแบบ โดยผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะวา่ แนวทางท่ี 1 เป็นแนวทางท่ีผลิตได้ง่ายท่ีสดุ แตเ่ ป็นการ

ออกแบบด้วยวสัดเุดียว  ไมมี่ความหลากหลาย จงึไมมี่ความนา่สนใจในการออกแบบ ข้อเสนอแนะ

แนวทางท่ี  2 เป็นแนวทางในการออกแบบท่ีทนัสมยั  เหมาะสมกบัยคุปัจจบุนั  แตค่วรระวงัเร่ืองของ

รอยตอ่ตา่งๆ  เป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุสอดคล้องกบัรูปแบบโต๊ะทํางานทกุรูปแบบ   

ข้อเสนอแนะแนวทางท่ี 3 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นความเป็นผลิตภณัฑ์ของไทยมากท่ีสดุ เป็นลกัษณะท่ี

สอดคล้องกบัธรรมชาต ิแตมี่การผลติท่ียุง่ยาก  และดแูลรักษายาก 
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 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ จากแบบร่าง 3 แนวทาง 30 รูปแบบ ผู้ เช่ียวชาญได้ประเมนิ

รูปแบบผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ  ให้ได้แบบร่าง 1  แบบ ผล

การวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ แนวทางท่ี 1 จํานวน 10 รูปแบบ พบวา่แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 

1 รูปแบบท่ี 1 ผลจากการประเมนิผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการ

ออกแบบ  ด้านโครงสร้าง  ด้านการผลติ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.76)  เม่ือ

พิจารณาพบวา่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 5 ข้อ และอยูใ่นระดบัดี 2 ข้อ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ

คือ  ข้อท่ี  1 รูปแบบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี 4  รูปแบบดู

มีความเหมาะสมเหมาะกบัการใช้งานบนโต๊ะทํางาน   (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00) ข้อท่ี 5  รูปแบบท่ีใช้มี

ความแข็งแรงและความทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี 6 วสัดท่ีุใช้มี

ความแข็งแรงและความทนทาน (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00) ข้อท่ี 7 รูปแบบท่ีใช้ง่ายตอ่การผลิต  (คา่เฉล่ีย

เทา่กบั  4.67) สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุคือ  ข้อท่ี 2 รูปแบบมีความสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจตอ่ผู้บริโภ คท่ี

ชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.33) ข้อท่ี 3 รูปแบบสวยงามดมีูความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของผลิตภณัฑ์ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.33) แนวทางท่ี 2  พบวา่แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี  2  

รูปแบบท่ี 7 ผลจากการประเมนิผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการ

ออกแบบ ด้านโครงสร้ าง  ด้านการผลติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.90)  เม่ือ

พิจารณาพบวา่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 7 ข้อ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อท่ี 1 รูปแบบ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั (คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00) ข้อท่ี 2 รูปแบบมีความสวยงามเป็น ท่ี

นา่สนใจตอ่ผู้บริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑ์รักสิ่งแวดล้อม  (คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00) ข้อท่ี  3  รูปแบบสวยงามดู

มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑ์  (คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00) ข้อท่ี  4  รูปแบบดมีูความเหมาะสม

เหมาะกบัการใช้งานบนโต๊ะทํางาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00) ข้อท่ี  5  รูปแบบท่ีใช้มีความแข็งแรงและ

ความทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน (คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00)  สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุคือ ข้อท่ี 6  

วสัดท่ีุใช้มีความแข็งแรงและความทนทาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67)  ข้อท่ี  7  รูปแบบท่ีใช้ง่ายตอ่การผลิต  

(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.67) แนวทางท่ี 3 พบวา่แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 3  รูปแบบท่ี 7  ผลจาก

การประเมนิผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง  

ด้านการผลิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก(คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.76) เม่ือพจิารณาพบวา่มีความคดิเห็น

อยูใ่นเม่ื อพิจารณาพบวา่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 5 ข้อ และอยูใ่นระดบัดี 2 ข้อ โดยข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียสงูสดุคือ ข้อท่ี 1 รูปแบบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั (คา่เฉล่ียเทา่กบั  5.00)  ข้อท่ี  4  

รูปแบบดมีูความเหมาะสมเหมาะกบัการใช้งานบนโต๊ะทํางาน  (คา่เฉล่ียเทา่กับ  5.00)  ข้อท่ี  6  วสัดท่ีุ

ใช้มีความแข็งแรงและความทนทาน  (คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.00)  ข้อท่ี 7 รูปแบบท่ีใช้ง่ายตอ่การผลิต   

(คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67) ข้อท่ี  5  รูปแบบท่ีใช้มีความแข็งแรงและความทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน  
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(คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.67)  สว่นข้อท่ีมีคา่เ ฉล่ียต่ําสดุคือ  ข้อท่ี  2  รูปแบบมีความสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจ

ตอ่ผู้บริโภคท่ีชอบผลติภณัฑ์รักสิง่แวดล้อม  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.33)  ข้อท่ี  3  รูปแบบสวยงาม ดมีู 

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑ์  (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.33)  จากผลการประเมินทัง้หมด 3  แนวทาง  

30  รูปแบบ  แนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี  2  รูปแบบท่ี  7  ผลจากการประเมนิ ผลิตภณัฑ์

ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการออกแบบ  ด้านโครงสร้าง  ด้านการผลติ  โดยภาพรวม

มีคะแนนสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.90) รองลงมาซึง่มีคะแนนท่ีเทา่กนัคือ แนวทางของ

การออกแบบแนวทางท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 ผลจากการประเมนิผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้น

ธปูฤาษี ทางด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง ด้านการผลติ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  (คา่เฉล่ีย

เทา่กบั  4.76) และแนวทางของการออกแบบแนวทางท่ี 3 รูปแบบท่ี 7 ผลจากการประเมินผลิตภณัฑ์

ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ทางด้านการออกแบบ  ด้านโครงสร้าง  ด้านการผลติ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.76) จากผลการประเมนิผู้ วิจยัจงึได้นําการออกแบบ

แนวทางท่ี 2 รูปแบบท่ี  7 มาทําการปรับปรุงด้านตา่งๆ ตามแบบประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ

นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

 ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินของผู้ เช่ียวชาญตอ่ชิน้งานต้นแบบ  จากแบบท่ี

ปรับปรุงหลงัผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน

จากวสัดตุ้นธปูฤาษีของผู้ เช่ียวชาญ  ผู้ วิจยัได้นําแบบดั งกลา่วไปพฒันาเป็นชิน้งานต้นแบบและสร้าง

แบบประเมินของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ชิน้งานต้นแบบ  โดยมีผู้ เช่ียวชาญทัง้  3  คน    พบวา่ผู้ เช่ียวชาญให้

คะแนนอยูใ่นระดบัดีมาก  5  ข้อ  อยูใ่นระดบัดี  3  ข้อ  มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานไมส่งูมาก  ความ

เหมาะสมของรูปทรงท่ีใช้ในกา รออกแบบมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  ความกลมกลืนของวสัดท่ีุใช้ในการผลิตมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  ความเหมาะสมของการใช้งานมี

คะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  ใช้งาน

งา่ย  จดัเก็บสะดวกมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.33  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผลการประเมินอยูใ่น

ระดบัดี  มีความปลอดภยัในการใช้งานมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผล

การประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก  งา่ยตอ่การดแูลรักษา  ทําความสะอาดงา่ยมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.33  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  ง่ายตอ่การผลิตมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  

4.33  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  มีความนา่สนใจตอ่ ผู้บริโภคในการ

ตดัสินใจซือ้มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.67  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

 นอกจากนีย้งัพบวา่ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงและพฒันาแบบร่างให้

สามารถนําไปใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในทางปฏิบตั ิ เชน่  ควรศกึษาขนาดให้เหมาะสม  วสัดคุวร

ศกึษา ทดลอง  ศกึษาข้อมลูให้มากกวา่นี ้ การดแูลรักษาควรออกแบบให้ทําความสะอาดงา่ยออกแบบ
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ลวดลายให้มีบนผลติภณัฑ์เพ่ือชว่ยให้มีความนา่สนใจตอ่ผู้บริโภค  การจดัเก็บท่ีสามารถซ้อนกนัได้เพ่ือ

ชว่ยลดพืน้ท่ีในการใช้งาน  และเหมาะสมตอ่การใช้งาน  การผลิตค วรออกแบบให้ลดขัน้ตอนในการ

ผลิตผู้ผลิตเข้าใจง่ายใช้เวลาในการผลิตลดลง 

 

อภปิรายผล 

 ผลการวดัประสิทธิภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  หลกัเกณฑ์ทางด้านการ

ออกแบบ   หลกัเกณฑ์ทาง ด้านโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ทาง ด้านการผลติ   และหลกัเกณฑ์ทางด้าน

การตลาด   และการ ประเมินขอ งผู้ เช่ียวชาญตอ่ชิน้งานต้นแบบ   อยูใ่นเกณฑ์ดี  สอดคล้องกบั

สมมตุฐิานในการวิจยั  สามารถอภิปลายผลตามหลกัเกณฑ์การประเมนิ  4  หลกัเกณฑ์  ได้ดงันี ้
 1.   หลกัเกณฑ์ทาง ด้านการออกแบบ ประกอบด้วย  2  ด้าน  คือ  ด้านประโยชน์ใช้สอยทาง

กายภาพและด้านความงามมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก  โดยรูปแบบการใช้งานมีความ

เหมาะสมกบัโต๊ะทํางานในปัจจบุนั  และมีความสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจตอ่ผู้บริโภค  และผลิตภณัฑ์มี

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผลติภณัฑ์มีความเป็นเอกลกัษณ์  การผสมผสานระหวา่งวสัดทํุาให้มี

ความทนัสมยัเกิดขึน้ในตวัผลิตภณัฑ์ 
 2.   หลกัเกณฑ์ทางด้านโครงสร้าง  ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  ตวั

วสัดมีุความแข็งแรงทนทานอยูใ่นระดบัท่ีดี  ทําให้โครงสร้างแข็งแรงและประกอบกบัรูปทรงเรขาคณิต

ทําให้ตวัผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานมีความแข็งแรงในการใช้งานอยูใ่นเกณฑ์ดี 
 3.  หลกัเกณฑ์ทาง ด้านการผลิ ต  ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธปูฤาษีได้ใช้

กระบวนการอดัขึน้รูปและการอดัเป็นแผน่มาใช้ผสมผสานกนัในการผลิต  ดงันัน้การผลิตรูปแบบท่ีต้อง

ใช้ระยะเวลาในการผลตินาน  วิธีการอดัขึน้รูปก็จะลดระยะเวลาในการผลติได้  และการนําวิธีการอดั

ขึน้รูปมาใช้ในการออกแบบนั ้นจะทําให้ผลิตภณัฑ์ตา่งๆมีชิน้สว่นท่ีน้อยลงและง่ายตอ่การประกอบอีก

ด้วย 
 4. หลกัเกณฑ์ทางด้านการตลาด  ก็คือออกแบบให้มีความนา่สนใจตอ่ผู้พบเห็นเพ่ือเป็นตวั

ชว่ยในการซือ้  แตผ่ลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธูปฤาษียงัมีต้นทนุในการผลิตท่ีสงูอยู ่ 

เพราะมีกระบวนก ารในการทําวสัดท่ีุต้องใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีราคาสงูกระบวนการยุง่ยากอยู ่ และต้นทนุ

แมแ่บบในการอดัขึน้รูปยงัมีราคาสงู จงึไมเ่หมาะท่ีจะทําในระบบครัวเรือนแตเ่หมาะสมกบัระบบ

อตุสาหกรรม 

 ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ พบวา่มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผลตอ่กระบวนการศกึษาวิจั ย  ซึง่ได้แบง่เป็น

ด้านตา่งๆ  ดงันี ้



114 
 
 1.  ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู  เน่ืองจากการอดัแปรรูปจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  สถาน

ประกอบการเอกชนบางแหง่ยงัมีกระบวนการท่ีซบัซ้อนในการขอเก็บรวบรวมข้อมลู  จงึไมส่ามารถท่ีจะ

ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูได้อยา่งเตม็ท่ี  จงึต้องพึง่สถานท่ีทา งราชการท่ีเคร่ืองมือในการอดัแปรรูป

กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมลูต้องใช้ระยะเวลามากเพราะต้องทําเร่ืองตา่งๆ  และรออนมุตัใิน

การใช้งาน  จงึต้องมีการวางแผนท่ีดีในการประสานงานเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนตามต้องการ 

 2.   ด้านต้นทนุวสัดจุากต้นธปูฤาษีจากการลงพืน้ท่ีพ บวา่ต้นธูปฤาษีถึงจะเป็นวชัพืชท่ีมีขึน้

ทัว่ไปตามหนอง คลอง บงึ  แตก่ารตดั  การขนย้าย   ยงัต้องใช้จํานวนคนในการทําอยูเ่พราะปริมาณใน

การใช้มีนํา้หนกัมายากแก่การขนย้ายด้วยตนเอง  และการตากวสัดตุ้นธปูฤาษีให้แห้งยงัจําเป็นต้องใช้

พืน้ท่ีมากๆในการตากอยู ่ แตใ่นปัจจบุนับ้านเรือนมีพืน้ท่ีในการใช้สอยน้อยลงจงึจําเป็นท่ีหาสถานท่ีใน

การตดั  และหาสถานท่ีในการตากให้ดีเพ่ือลดต้นทนุในการผลิต 

 3.   ด้านการอดัแปรรูปจากวสัดตุ้นธปูฤาษี  อปุกรณ์ท่ีใช้ในการอดัยงัมีราคาสงู  และยุง่ยาก

เพราะต้องใช้เคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต  ดงันัน้จงึศกึษาให้ ดีวา่  สถานประกอบเอกชน  หรือ

ราชการท่ีไหนให้บริการทางด้านการอดัแปรรูปศกึษาราคาเปรียบเทียบให้ดี  เพราะแตล่ะท่ีใช้ต้นทนุท่ี

ตา่งกนั 

 4.   การอดัแปรรูปจากวสัดตุ้นธูปฤาษีด้วยวิธีการอดัขึน้รูปนัน้แมแ่บบในการอดัขึน้รูปยงัมี

ราคาท่ีสงูอยูม่ากจงึไมคุ่้มคา่ท่ีเราจะนํามาใช้ในการผลิตเพียงไมก่ี่ชิน้  แตเ่หมาะสมกบักระบวนการทาง

อตุสาหกรรมท่ีผลิตเป็นจํานวนมาก  ดัง้นัน้ในกระบวนการออกแบบจงึควรศกึษาให้ดีเพ่ือไมใ่ห้แมแ่บบ

ท่ีเราสร้างขึน้เกิดข้อผิดพลาดเพราะแมแ่บบในการมีราคาท่ีสงูมาก  แตข้่อดีของการอดัขึน้รูปก็มีอยูเ่ชน่  

รูปทรงหนึง่ ใช้ขัน้ตอนระยะเวลาในการประกอบ  แตก่ารอดัขึน้รูปจะลดขัน้ตอนและระยะเวลาตรงนัน้

ได้ 

 ผู้ ท่ีสนใจจะพฒันางานออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางานจากวสัดตุ้นธูปฤาษี  ควรนํา

งานวิจยัไปศกึษาเพิ่มเตมิทัง้เร่ืองวสัด ุ กระบวนการผลิตโดยการอดัขึน้รูปและการอดัเป็นแผน่ให้ลกึซึง้  

และศกึษาถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ลกึซึง้  เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีคณุภาพสามารถพฒันาตอ่ยอด

ในการออกแบบผลิตภณัฑ์จากวสัดตุ้นธูปฤาษี   แขง่ขนักบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัได้ 
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ภาคผนวก  ก 

(แบบประเมินความคดิเหน็ของผู้ทรงวุฒแิละผู้เช่ียวชาญ)   
(ด้านแนวทางในการออกแบบ  ทัง้หมด  3  แนวทาง) 
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แบบประเมินรูปแบบ 

การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะ

ทาํงาน 

แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้ทรงวุฒแิละผู้เช่ียวชาญ   

ด้านแนวทางในการออกแบบ 

.........................................................................................................................  

1.แบบประเมนิชดุนี ้เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินแนวทางในการออกแบบรูปแบบ

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 

คาํชีแ้จง 

2.แบบประเมนิ ชดุนี ้2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวทางในการออกแบบ

รูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยพจิารณาจากคําตอบแตล่ะข้อ 

แล้วเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นท้ายคําถามตรงกบัความคดิเห็นของทา่น โดยใช้

เกณฑ์พิจารณา ดงันี ้

5  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ  

4 หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมาก 

3  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

2  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อย  

1  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินลกัษณะปลายปิด เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัแนวทางในการ

ออกแบบรูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

แบบประเมินชดุนีเ้ป็นแบบประเมินแนวทางในการออกแบบรูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  ซึง่เป็นการศกึษาปริญญานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท หลกัสตูร

ศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขานวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผลในการ

ออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   

         สรุพงษ์  ศรีเจ้า    
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ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวทางในการออกแบบรูปแบบ

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   

 

รายการ 

 

ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

แนวทางท่ี  1  (ออกแบบโดยเน้นเอกลกัษณ์

ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี  โดยใช้

วิธีการอดัเป็นแผน่  และการอดัขึน้รูป  มาใช้ใน

การออกแบบเพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงซึง่

เอกลกัษณ์ของวสัดจุากต้นธปูฤาษีมากท่ีสดุ)  

     

แนวทางท่ี  2 (ออกแบบโดยการผสมผสาน

ระหวา่งวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี  โดยวิธีการ

อดัเป็นแผน่และการอดัขึน้รูป  มาผสมผสานกบั

วสัดตุา่งๆเพ่ือให้รูปแบบและรูป ทรงสวยงาม

เหมาะสมตอ่การใช้งาน)  

     

แนวทางท่ี  3 (ออกแบบโดยนําเทคนิคในการ

ใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  เชน่  การสานต้น

ธปูฤาษี มาใช้ผสมผสานกบัวสัดแุปรรูปจากต้น

ธปูฤาษี โดยวิธีการอดัเป็นแผน่และการอดัขึน้

รูป มาใช้ร่วมกนัในการออกแบบเพ่ือให้ได้

รูปแบบและรูปทรงท่ีแตกตา่ง   และเพ่ือให้

รูปแบบ  รูปทรงแปลกตา  สะดดุตาตอ่ผู้บริโภค

ท่ีสนใจในผลิตภณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม) 
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ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 แนวทางท่ี  1  (ออกแบบโดยเน้นเอกลกัษณ์ของตวัวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี  โดยใช้วิธีการ

อดัเป็นแผน่  และการอดัขึน้รูป  มาใช้ในการออกแบบเพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงซึง่เอกลกัษณ์ของวสัดุ

จากต้นธปูฤาษีมากท่ีสดุ) 

.................................................................................. ..................................................................

............................................................................................................................. .......................

.......................................... ..........................................................................................................

............................................................................................................................. ....................... 

 แนวทางท่ี  2  (ออกแบบโดยการผสมผสานระหวา่งวสัดแุปรรูปจากต้นธปูฤาษี  โดยวิธีการ

อดัเป็นแผน่และการอดัขึน้รูป  มาผสมผสานกบัวสัดตุา่งๆเพ่ือให้รูปแบบและรูปทรงสวยงามเหมาะสม

ตอ่การใช้งาน) 

.............................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................. .......................

...................................... ..............................................................................................................

............................................................................................................................. ....................... 

 แนวทางท่ี  3  (ออกแบบโดยนําเทคนิคในการใช้วสัดจุากต้นธูปฤาษี  เชน่  การสานต้น

ธูปฤาษี มาใช้ผสมผสานกบัวสัดแุปรรูปจากต้นธูปฤาษี โดยวิธีการอดัเป็นแผน่และการอดัขึน้รูป มาใช้

ร่วมกนัในการออกแบบเพ่ือให้ได้รูปแบบและรูปทรงท่ีแตกตา่ง  และเพ่ือให้รูปแบบ  รูปทรงแปลกต า  

สะดดุตาตอ่ผู้บริโภคท่ีสนใจในผลิตภณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม) 

............................................................................................................................. .......................

.................................................. ..................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................... ............. 

 

ลงช่ือ..............................................  

(....................................................)  

 

 

- ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผล  -   

         สรุพงษ์  ศรีเจ้า    
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ภาคผนวก  ข 
(แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้ทรงวุฒแิละผู้เช่ียวชาญ)   

(ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง  และด้านการผลติ) 
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แบบประเมินรูปแบบ 

การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทาํงาน 

แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้ทรงวุฒแิละผู้เช่ียวชาญ 

ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง  และด้านการผลติ 

.........................................................................................................................  

 แนวทางท่ี  1  (ออกแบบโดยเน้นเอกลักษณ์ของตัววัสดุแปรรูปจาก ต้นธูปฤาษีมาใช้

ในการออกแบบ  โดยวธีิการอัดเป็นแผ่น  และการอัดขึน้รูป  มาใช้ในการออกแบบ  เพ่ือให้

ได้รูปแบบและรูปทรง ท่ีเน้นซึ่งเอกลักษณ์ของตัววัสดุแปรรูปจากต้นธูปฤาษีมากท่ีสุด) 

1.แบบประเมินชดุนี ้ เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินรูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านได้แก่ 

คาํชีแ้จง 

-  ด้านการออกแบบ 

-  ด้านโครงสร้าง 

-  ด้านการผลติ 

 2.  วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  คือ  เพ่ือศกึษากระบวนการผลติวสัดจุากต้นธปูฤาษีโดยใช้

วิธีการอดัขึน้รูปและการอดัเป็นแผน่ เพ่ื อนําองค์ความรู้มาพฒันาเป็นงานผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานให้มีความสวยงามและงา่ยตอ่การสร้างชิน้งาน โดยสร้างเอกลกัษณ์ให้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานแตย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของธูปฤาษีไว้โดยสร้างสรรค์ให้เป็นท่ีนา่สนใจ

ตอ่ผู้บริโภค 

3.  แบบประเมนิ ชดุนี ้2 ตอน 

ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบั การออกแบบแล ะพฒันาชดุ

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   ทัง้ 3 ด้าน โดยพจิารณาจากคําตอบแต่

ละข้อ แล้วเขียน คะแนน ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นท้ายคําถาม ตรงกบัความคดิเหน็ ของทา่น โดยใช้

เกณฑ์พิจารณา ดงันี ้

5  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ  

4 หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมาก  

3  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

2  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อย  

1  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ  
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินลกัษณะปลายปิด เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบั การออกแบบ

และพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

แบบประเมินชดุนีเ้ป็นแบบประเมินใน การออกแบบและพฒันา ชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   ซึง่เป็นการศกึษา ปริญญานิพนธ์ หลกัสตูร ศลิปกรรมศาสตรมหา

บณัฑิต     สาขาวิชา  นวตักรรมการออกแบบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผ ลใน การ

ออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี 

 

         สรุพงษ์  ศรีเจ้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   
 

รายการ 

 

คะแนนความคดิเหน็  แนวทางที่ 1 

รูปแบบ 

ท่ี1 

รูปแบบ 

ท่ี2 

รูปแบบ 

ท่ี3 

รูปแบบ 

ท่ี4 

รูปแบบ 

ท่ี5 

รูปแบบ 

ท่ี6 

รูปแบบ 

ท่ี7 

รูปแบบ 

ท่ี8 

รูปแบบ 

ท่ี 9 

รูปแบบ 

ท่ี10 

1.1 รูปแบบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ

งานวิจยั.....................…… 

1. ด้านการออกแบบ 

1.2 รูปแบบมีความสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจ

ตอ่ผู้บริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑ์รัก

สิ่งแวดล้อม………………….. 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีูความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑ์....... 

1.4 รูปแบบดมีูความเหมาะสมเหมาะกบั

การใช้งานบนโต๊ะทํางาน................... 

2.1 รูปแบบท่ีใช้มีความแข็งแรงและความ

ทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน..... 

2.  ด้านโครงสร้าง 

 

 
 
 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 
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2.2 วสัดท่ีุใช้มีความแข็งแรงและความ          

ทนทาน...................................... 

รูปแบบท่ีใช้ง่ายตอ่การผลิต........  

3.  ด้านการผลิต  

 

............. 

 

............. 

 

............ 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

. 

............ 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............ 

รวม           

 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

............................................................................................................................. ...................................................................................... ............................

............................................................................................................................. ....................................................................................................... ...........

............................................................................................................................. ..................................................................................................................

................................................................................................................................... ..................................................................................... .......................  

................................................................................................................................................... ............................................................................................

....................................... ............................................................................................................................. ...........................................................................  

 

ลงช่ือ..............................................  

(....................................................)  

 

 
- ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผล – 
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แบบประเมินรูปแบบ 

การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทาํงาน 

แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้ทรงวุฒแิละผู้เช่ียวชาญ 

ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง  และด้านการผลติ 

............................................................... ..........................................................  

 แนวทางท่ี  2  (ออกแบบโดยการผสมผสานระหว่างวัสดุแปรรูปจากต้นธูปฤาษี  โดย

วิธีการอัดเป็นแผ่น  และการอัดขึน้รูป  มาผสมผสานกับวัสดุต่างๆ  เพ่ือให้ได้รูปแบบและ

รูปทรงท่ีสวยงาม  และเหมาะสมต่อการใช้งาน) 

1.  แบบประเมินชดุนี ้เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินรูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านได้แก่ 

คาํชีแ้จง 

 -  ด้านการออกแบบ 

 -   ด้านโครงสร้าง   

 -   ด้านการผลติ 

 2.  วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  คือ  เพ่ือศกึษากระบวนการผลติวสัดจุากต้นธปูฤาษีโดยใช้

วิธีการอดัขึน้รูปและการอดัเป็นแผน่ เพ่ือนําองค์ความรู้มาพฒันาเป็นงานผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานให้มีความสวยงามและงา่ยตอ่การสร้างชิน้งาน โดยสร้างเอกลกัษณ์ให้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานแตย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของธูปฤาษีไว้โดยสร้างสรรค์ให้เป็นท่ีนา่สนใจ

ตอ่ผู้บริโภค 

3.  แบบประเมนิ ชดุนี ้2 ตอน 

ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาชดุ

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  ทัง้ 3 ด้าน โดยพจิารณาจากคําตอบแต่

ละข้อ แล้วเขียนคะแนน ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นท้ายคําถามตรงกบัความคดิเห็นของทา่น โดยใช้

เกณฑ์พิจารณา ดงันี ้

5  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ  

4 หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมาก  

3  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

2  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อย  

1  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ  
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินลกัษณะปลายปิด เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบั การออกแบบ

และพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

แบบประเมินชดุนีเ้ป็นแบบประเมินในการออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  ซึง่เป็นการศกึษาปริญญานิพนธ์หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรมหา

บณัฑิต     สาขาวิชา  นวตักรรมการออกแบบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผลในการ

ออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี 

 

         สรุพงษ์  ศรีเจ้า 

 

 
 



ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   
 

รายการ 
 

คะแนนความคิดเหน็  แนวทางท่ี 2 

รูปแบบ 

ท่ี1 

รูปแบบ 

ท่ี2 

รูปแบบ 

ท่ี3 

รูปแบบ 

ท่ี4 

รูปแบบ 

ท่ี5 

รูปแบบ 

ท่ี6 

รูปแบบ 

ท่ี7 

รูปแบบ 

ท่ี8 

รูปแบบ 

ท่ี9 

รูปแบบ 

ท่ี10 

1.1 รูปแบบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของงานวิจยั.....................…… 

1.ด้านการออกแบบ 

1.2 รูปแบบมีความสวยงามเป็นท่ี

นา่สนใจตอ่ผู้บริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑ์

รักสิ่งแวดล้อม………………….. 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีูความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑ์....... 

1.4 รูปแบบดมีูความเหมาะสมเหมาะกบั

การใช้งานบนโต๊ะทํางาน.................. 

2.1 รูปแบบท่ีใช้มีความแข็งแรงและความ

ทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน..... 

2.  ด้านโครงสร้าง 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 
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............. 

 

 

............. 

 

............. 
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............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 
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2.2 วสัดท่ีุใช้มีความแข็งแรงและความ

ทนทาน......................................  

รูปแบบท่ีใช้งา่ยตอ่การผลติ........  

3.  ด้านการผลิต  

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............ 

รวม           

 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

............................................................................................................................. ...................................................................................... ............................

............................................................................................................................. ....................................................................................................... ...........

............................................................................................................................. ..................................................................................................................

................................................................................................................................... ..................................................................................... .......................  

................................................................................................................................................... ............................................................................................

....................................... ............................................................................................................................. ...........................................................................  

 

ลงช่ือ..............................................  

(....................................................)  

 

 
- ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผล – 
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แบบประเมินรูปแบบ 

การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทาํงาน 

แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้ทรงวุฒแิละผู้เช่ียวชาญ   

ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้าง  และด้านการผลติ 

............................................................. ............................................................  

 แนวทางท่ี  3  (ออกแบบโดยนําเทคนิคในการใช้วัสดจุากต้นธูปฤาษี  เช่น การถัก  

การสาน  มาผสมผสานกับวัสดุแปรรูปจากตันธูปฤาษี  โดยวิธีการอัดเป็นแผ่น และการอัดขึน้

รูป  มาใช้ร่วมกันในการออกแบบเพ่ือให้รูปแ บบและรูปทรงท่ีสะดดุตาต่อผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม) 

1.  แบบประเมินชดุนี ้เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินรูปแบบ ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านได้แก่ 

คาํชีแ้จง 

 -  ด้านการออกแบบ 

 -   ด้านโครงสร้าง   

 -   ด้านการผลติ 

 2.  วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  คือ  เพ่ือศกึษากระบวนการผลติวสัดจุากต้นธปูฤาษีโดยใช้

วิธีการอดัขึน้รูปและการอดัเป็นแผน่ เพ่ือนําองค์ความรู้มาพฒันาเป็นงานผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานให้มีความสวยงามและงา่ยตอ่การสร้างชิน้งาน โดยสร้างเอกลกัษณ์ให้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะ

ทํางานแตย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของธูปฤาษีไว้โดยสร้างสรรค์ให้เป็นท่ีนา่สนใจ

ตอ่ผู้บริโภค 

3.  แบบประเมนิ ชดุนี ้2 ตอน 

ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบั การออกแบบแล ะพฒันาชดุ

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   ทัง้ 3 ด้าน โดยพจิารณาจากคําตอบแต่

ละข้อ แล้วเขียน คะแนน ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นท้ายคําถาม ตรงกบัความคดิเห็นของทา่น โดยใช้

เกณฑ์พิจารณา ดงันี ้

5  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมาก 

3  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อย 

1  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินลกัษณะปลายปิด เป็นข้ อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบั การออกแบบ

และพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

แบบประเมินชดุนีเ้ป็นแบบประเมินใน การออกแบบและพฒันา ชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ ะ

ทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   ซึง่เป็นการศกึษา ปริญญานิพนธ์ หลกัสตูร ศลิปกรรมศาสตรมหา

บณัฑิต     สาขาวิชา  นวตักรรมการออกแบบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผลใน การ

ออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี 

 

         สรุพงษ์  ศรีเจ้า 
 



ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาชดุผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี   
 

รายการ 
 

คะแนนความคิดเหน็  แนวทางท่ี 3 

รูปแบบ 

ท่ี1 

รูปแบบ 

ท่ี2 

รูปแบบ 

ท่ี3 

รูปแบบ 

ท่ี4 

รูปแบบ 

ท่ี5 

รูปแบบ 

ท่ี6 

รูปแบบ 

ท่ี7 

รูปแบบ 

ท่ี8 

รูปแบบ 

ท่ี9 

รูปแบบ 

ท่ี10 

1.1 รูปแบบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ

งานวิจยั.....................…… 

1.ด้านการออกแบบ 

1.2 รูปแบบมีความสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจ

ตอ่ผู้บริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑ์รัก

สิ่งแวดล้อม………………….. 

1.3 รูปแบบสวยงาม  ดมีูความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑ์....... 

1.4 รูปแบบดมีูความเหมาะสมเหมาะกบั

การใช้งานบนโต๊ะทํางาน...................  

2.1 รูปแบบท่ีใช้มีความแข็งแรงและความ

ทนทานเหมาะสมกบัการใช้งาน..... 

2.  ด้านโครงสร้าง 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 

 

 

 

 

............. 

 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

 

............. 
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2.2 วสัดท่ีุใช้มีความแข็งแรงและความ

ทนทาน......................................  

รูปแบบท่ีใช้งา่ยตอ่การผลติ........  

3.  ด้านการผลิต  

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............. 

 

............ 

รวม           

 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

............................................................................................................................. ...................................................................................... ............................

............................................................................................................................. ....................................................................................................... ...........

............................................................................................................................. ..................................................................................................................

................................................................................................................................... ..................................................................................... .......................  

................................................................................................................................................... ............................................................................................

....................................... ............................................................................................................................. ...........................................................................  

 

ลงช่ือ..............................................  

(....................................................)  

 

 
- ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผล - 
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ภาคผนวก  ค 
(รายช่ือผู้เช่ียวชาญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 

 

ช่ือ                               ดร.สาธิต  เหลา่วฒันพงษ์ 

ตําแหนง่ท่ีทํางาน           อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม   

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวตักิารศกึษา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (การ ออกแบบผลติภณัฑ์)  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี            

 

ช่ือ                                 อาจารย์ประชา  พจิกัขณา 

ตําแหนง่ท่ีทํางาน            อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม   

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวตักิารศกึษา           ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑติ (เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม) 

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

ช่ือ                              อาจารย์ก่ิงกาญน์  พจิกัขณา 

ตําแหนง่ท่ีทํางาน            อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม   

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวตักิารศกึษา           ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑติ (เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม) 

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
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ภาคผนวก  ง 
(หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ) 
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ภาคผนวก  จ 
(ภาพร่างผลิตภณัฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทาํงานจากวัสดุต้นธูปฤาษี) 

(ทัง้  3  แนวทาง  30 รูปแบบ) 
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แนวทางท่ี  1  จํานวน  10  รูปแบบ 
 

 
 

 
 



144 
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แนวทางท่ี  2  จํานวน  10  รูปแบบ 
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แนวทางท่ี  3  จํานวน  10  รูปแบบ 
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ภาคผนวก  ฉ 
(แบบร่างผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทาํงานจากวัสดุต้นธูปฤาษี) 

(จากผลการวิเคราะห์แบบประเมินและคาํแนะนําจากผู้เช่ียวชาญ) 
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ภาคผนวก  ช 
(แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญต่อชิน้งานต้นแบบ) 
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แบบประเมิน 

การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะ

ทาํงาน 

แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญต่อชิน้งานต้นแบบ 

.................................... .....................................................................................  

 1.แบบประเมินชดุนี ้เป็นแบบประเมินแบบประเมินของผู้ เช่ียวชาญตอ่ชิน้งานต้นแบบ

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 

คาํชีแ้จง 

2.แบบประเมนิ ชดุนี ้2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัชิน้งานต้นแบบ  ผลิตภณัฑ์ตกแตง่

บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี โดยพจิารณาจากคําตอบแตล่ะข้อ แล้วเขียนเคร่ืองหมาย / 

ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นท้ายคําถามตรงกบัความคดิเห็นของทา่น โดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดงันี ้

5  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ  

4 หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัมาก  

3  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

2  หมายถึง    มีความคดิเหน็วา่ความเหมาะสมในระดบัน้อย  

1  หมายถึง    มีความคดิเห็นวา่ความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินลกัษณะปลายปิด เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัต้นแบบ

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี  นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ 

แบบประเมินชดุนีเ้ป็นแบบประเมินต้นแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บนโต๊ะทํางาน  โดยใช้วสัดจุาก

ต้นธปูฤาษี  ซึง่เป็นการศกึษาปริญญานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรมหา

บณัฑิต สาขานวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ความอนเุคราะห์ในการประเมินต้นแบบผลิตภณัฑ์

ตกแตง่บนโต๊ะทํางานโดยใช้วสัดจุากต้นธปูฤาษี 

  

         สรุพงษ์  ศรีเจ้า    
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ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ชิน้งานต้นแบบ  

 

รายการ 

 

ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1.  ความเหมาะสมของรูปทรงท่ีใช้ในการออกแบบ      

2.  ความกลมกลนืของวสัดท่ีุใช้ในการผลติ      

3.  ความเหมาะสมของการใช้งาน      

4.  ใช้งานง่าย  จดัเก็บสะดวก      

5.  มีความปลอดภยัในการใช้งาน      

6.  ง่ายตอ่การดแูลรักษา  ทําความสะอาดง่าย      

7.  ง่ายตอ่การผลติ      

8.  มีความนา่สนใจตอ่ผู้บริโภคในการตดัสนิใจซือ้      

 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 ............................................................................................................................. ...........

................................................................................................................... .................................

............................................................................................................................. .......................

........................................................................... .........................................................................  

 

 

ลงช่ือ..............................................  

(....................................................)  

 

 

 

 

- ผู้ วิจยัโครงการใคร่ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีได้ความอนเุคราะห์ในการประเมินผล -   

         สรุพงษ์  ศรีเจ้า    
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ภาคผนวก  ซ 
(รูปภาพแสดงกรรมวิธีการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทาํงาน) 

(โดยใช้วัสดจุากต้นธูปฤาษี) 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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