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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
        ปัจจุบนัในการเรียนการสอน รายวชิาภาคปฏิบติัตามหลกัสูตร ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะวชิาชีพ โดยการการ
ปฏิบติังานจริง ซ่ึงส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าความรู้ความสามารถ จากการไปฝึกงานและท่ีเรียนมา ไปสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ี
เป็นประโยชน์ 
        ดงันั้น สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะท าบิ้วอินหอ้งครัว ใหมี้ความสวยงาม สะดวกในการจดัเก็บอุปกรณ์
เคร่ืองครัวและมีความทนทาน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสมานสามคัคีและรู้จกัการท างานเป็นทีม 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการท างานและน าความรู้ท่ีเรียนมาใช้ 
3. เพื่อใหห้้องครัวมีสีสันสวยงาม 

 
1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ตกแต่งห้องครัว 1 ห้อง ขนาด ยาว 622 เซนติเมตร  กวา้ง  330 เซนติเมตร 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
สามารถใชง้านได ้สะดวก รวดเร็ว ทนัสมยัและปลอดภยัต่อการเก็บส่ิงของ 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถใชป้ระโยชน์ในห้องครัวไดจ้ริง 
2. น าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาไปปฏิบติังานจริง 
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1.5 การด าเนินงาน 

                                                                                   
กิจกรรม 

เดือนตุลาคม   
พ.ศ 2556 

เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ 2556 

เดือนธนัวาคม 
พ.ศ 2556 

เดือนมกราคม 
พ.ศ 2557 

เดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ 2557 

เดือนมีนาคม 
พ.ศ 2557 หมายเหตุ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.ขั้นเตรียมการ 
  - ประชุมวางแผน 
  - คน้หาขอ้มูล 
  - น าเสนอโครงงาน 
 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
  - จดัอุปกรณ์ 
  - ลงมือปฏิบติั 
  - ทดสอบประสิทธิภาพ 
  - ปรับปรุงแกไ้ข 
  - จดัท ารูปเล่ม 
  - สร้างส่ือเพื่อน าเสนอ 
 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
  - ส่งรูปเล่มรายงาน 
  - งานเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 
 

                         

 
ตารางท่ี 1 ตารางวธีิการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

2.1 งานสี 

 ในการจดัท าส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เม่ือจดัท าเป็นรูปร่างสมบูรณ์แลว้ อาจจะตอ้งตกแต่งดว้ยสี เพื่อความ
สวยงาม มีอายกุารใชง้านท่ีมากข้ึน  งานช่างทาสี เป็นงานท่ีช่วยเพิ่มมูลค่า และเป็นขั้นตอนสุดทา้ย  ในขั้นตอนน้ีจะใช้
ความประณีต งานช่างสีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ งานสีอาคารบา้นเรือน  งานสีเคร่ืองมือและเฟอร์นิเจอร์  งานสี
รถยนต ์

2.1.1 เคร่ืองมืองานสีประจ าบ้าน  

เคร่ืองมืองานสีเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีจ  าเป็น มีดงัน้ี  

- แปรงทาสี แปรงทาสีเป็นเคร่ืองมือหลกัในการทาสี ส่ิงท่ีควรค านึงถึงก็คือ คุณภาพแของแปรง หากแปรงมี
คุณภาพดีจะกกัเก็บสีไวไ้ดม้ากท าใหสี้ไม่หยด ไม่กระเด็น ทาสีไดเ้รียบร้อยสวยงาม แปรงทาสีมีหลายขนาด จ าแนก
ออกไดต้ามชนิดของวสัดุสีท่ีใชท้าเป็น 3 ชนิด คือ  

- แปรงทาสีน า้มัน แปรงชนิดน้ีแต่ก่อนท าดว้ยขนหมูปัจจุบนันิยมท าจากไนลอนเพราะมีความคงทนกวา่ขน
สัตวแ์ปรงทาสีน ้ามนัมีหลายขนาด แต่ท่ีเหมาะท่ีสุดใชก้บังานทัว่ ๆ ไป คือ ขนาด 1 ถึง 4 น้ิว  

 

รูปภาพท่ี 1 แปรงทาสีน ้ามนั (อารมณ์. ภาพถ่าย, 2550 )    

- แปรงทาน า้มันชักเงา แปรงชนิดน้ีใชก้บัการทาไข เชลแล็กแลกเกอร์และน ้ามนัเคลือบเงาชนิดต่าง ๆ ขนนุ่ม
ท าจากขนอูฐ ลกัษณะเป็นไม่ไผติ่ดกนัเป็นแพ มีขนาดต่าง ๆ กนั แปรงขนาดใหญ่สามารถแยกเป็นแปรงเล็ก ๆ ได ้ 
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รูปภาพท่ี 2 แปรงทาน ้ามนัชกัเงา (ณรงค ์และบุญชู.งานช่างพื้นฐาน, 2542:188 )  

   - แปรงดอกหญ้า ท าจากดอกหญา้ชนิดเดียวกบัท่ีท าไมก้วาดใชก้บังานทาสีทุกชนิดท่ีไม่มีน ้ามนัผสมอยู ่ไดแ้ก่ 
สีน ้า สีน ้าปูนสีพลาสติก ควรเลือกดอกหญา้ท่ีมีคุณภาพดี ก่อนน าไปใชง้านตอ้งใชเ้ชือกมดัพูแ่ปรงใหแ้น่นเพิ่มข้ึนอีก 2 

– 3 เปลาะ เพื่อใหเ้หลือพูแ่ปรงท่ีพอเหมาะในการทาสี  

   

 

รูปภาพท่ี 3 แปรงดอกหญา้ (ณรงค ์และบุญชู.งานช่างพื้นฐาน, 2542:188 )  

- ลูกกลิง้ทาสี ใชส้ าหรับทาสีผนงัท่ีเป็นพื้นเรียบ ๆกวา้ง ๆ มีทั้งชนิดท่ีต่อดา้มส าหรับใชท้าในท่ีสูง โดยมีดา้ม
ส าหรับต่อและแบบทาดว้ยมือ ลูกกล้ิงทาสีใชท้าไดท้ั้งสีน ้าและสีท่ีมีน ้ามนัผสมอยูด่ว้ย อยา่งไรก็ตาม การทาสีในท่ีแคบ 
ๆ ตามซอกและมุมยงัคงตอ้งใชแ้ปรงร่วมในการทาดว้ยวสัดุท่ีใชท้  าลูกกล้ิงมีทั้งชนิดท่ีเป็น โฟม ไนลอน ผา้โมแฮร์ และ
ขนแกะ  
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รูปภาพท่ี 4 ลูกกล้ิงทาสี (อารมณ์. ภาพถ่าย, 2550 )    

- วธีิใช้และการดูแลรักษา  

•  เลือกขนาดของแปรงทาสีใหเ้หมาะกบัพื้นท่ีท่ีจะทาและสีท่ีจะใช ้ 

•  ก่อนทาสีพื้นผวิของงานท่ี จะทาตอ้งสะอาดและแหง้สนิท  

•  การทาสีควรลากแปรงหรือลูกกล้ิงไปในทิศทางเดียวกนั  

•  เม่ือเลิกใชแ้ปรง ใหใ้ชเ้กรียงหรือมีดขดูรีดสีออกจากดา้มแปรง ปลอกโลหะ และขนแปรงทั้งสองขา้ง แลว้น ้า
ไปลา้งดว้ยน ้าสบู่หรือผงซกัฟอกอุ่น ๆ สลดัน ้าออกปล่อยใหแ้หง้  

•  เก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อยโดยแขวนไว ้ถา้วางนอนไวข้นแปรงอาจเสียได ้และหากตอ้งใช ้แปรงติดต่อกนัทุกวนั 
ใหแ้ขวนแปรงแช่น ้ามนัลา้งแปรงไวใ้นขวด ใหข้นแปรงจมอยูถึ่งระดบัโคนแปรงระวงัอยา่ใหป้ลายขนแปรงวางอยูท่ี่
กน้ขวด เพราะจะท าใหข้นแปรงเสียรูปได ้ 

•  ลูกกล้ิงทาสี หากใชท้าสีน ้ามนัควรลา้งดว้ยวธีิเดียวกนัการลา้งแปรง ถา้ทาสีน ้าก็ใชส้บู ่ผสมน ้าอุ่นลา้ง แลว้
เช็ดใหแ้หง้ ลูกกล้ิงทาสีเม่ือเลิกใชทุ้กคร้ังตอ้งลา้ง มิฉะนั้นจะน ามาใชต่้อไปไม่ได ้ 

•  แปรงดอกหญา้ เม่ือเลิกใชต้อ้งท าความสะอาดทุกคร้ังดว้ยน ้าอุ่นผสมสบู่ ก่อนลา้งตอ้ง แกเ้ชือกท่ีมดัโคน
แปรงไวอ้อก 1 - 2 เปลาะ เม่ือลา้งสะอาดดีแลว้ สลดัน ้าออก แขวนทิ้งไวใ้ห้แหง้  

- เกรียงขูด - โป๊วสี เกรียงขดู-โป๊วสี เป็นเกรียงเหล็กใชข้ดูสีออกจากพื้นท่ีท่ีจะทาสีอุดโป๊วตามรอยร้าวและรู
พรุนต่าง ๆ ก่อนทาสี ขนาดท่ีนิยมใชก้นัคือขนาด 1 - 2 น้ิว  
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รูปภาพท่ี 5 เกรียงขดู-โป๊วสี (ณรงค ์และบุญชู.งานช่างพื้นฐาน, 2542:189 )  

   - กระป๋องผสมสี กระป๋องผสมสีใชก้ระป๋องท่ีลา้งสะอาดแลว้และไม่เป็นสนิม การใชก้ระป๋องผสมสีก็เพื่อท่ีจะ
ผสมไดอ้ยา่งอิสระ มีปริมาณเพียงพอในการใชง้านการใชค้วรแบ่งใชจ้ากถงัเดิมและเม่ือสีท่ีผสมทาแลว้เหลืออยา่เทเขา้
สู่กระป๋องอีกเป็นอนัขาด  

 

รูปภาพท่ี 6 กระป๋องผสมสี (ณรงค ์และบุญชู.งานช่างพื้นฐาน, 2542:189 )  

- บันไดและน่ังร้าน บนัไดและนัง่ร้าน เป็นส่ิงจ าเป็นมากในการทาสีในท่ีสูง ๆ บนัไดและนัง่ร้านแต่เดิมท าดว้ย
ไมห้รือไมไ้ผ ่ปัจจุบนันิยมใชโ้ลหะ เพราะมีความแขง็แรงทนทานดี  

 

รูปภาพท่ี 7 บนัไดและนัง่ร้าน (ณรงค ์และบุญชู.งานช่างพื้นฐาน, 2542:190 )  
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2.2 วสัดุและอุปกรณ์งานสี   

2.2.1 สี สีจดัเป็นวสัดุหลกั มีหลายชนิดแตกต่างกนัตามวสัดุ หรือสารท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนผสม ท่ีนิยม ใชก้นั
มากในปัจจุบนั ไดแ้ก่  

•  สีฐานน า้มัน สีชนิดน้ีบางคร้ังเรียกวา่ สีทาบ้าน นิยมใชท้าภายนอก เป็นสีท่ีใชน้ ้ามนัเป็นตวัพาหนะเช่น 
น ้ามนัลินสีด น ้ามนัปลา น ้ามนัถัว่เหลือง เป็นตน้ สีชนิดน้ีมีคุณสมบติัเกาะยดึช้ินงานไดดี้มาก ยดืหยุน่ตวัไดดี้ ทาง่าย 
เหมาะแก่งานไมแ้ละงานเหล็ก ไม่ควรใชใ้นงานท่ีอยูใ่นน ้า การเตรียมพื้นท่ีในการทาไม่ตอ้งการวธีิพิเศษแต่อยา่งใด ใช้
ทาดว้ยแปรง ลูกกล้ิง หรือเคร่ืองพน่สี  

•  สีอลัคิด สีชนิดน้ีมีส่วนผสมของยาง ( Alkyd rasin ) มีคุณสมบติัในการรักษาความมนั ไดดี้ทนทาต่อตา้น
สภาพดินฟ้าอากาศไดดี้ เหมาะกบังานไมแ้ละงานโลหะกวา่สีชนิดอ่ืน นิยมใชก้บับรรยากาศท่ีมีความช่ืน ไม่เหมาะกบั
งานท่ีอยูท่่ามกลางควนัหรืองานท่ีอยูใ่นน ้า ใชไ้ดท้ั้งทาดว้ยแปรง ลูกกล้ิงหรือดว้ยเคร่ืองพน่  

•  สีฟีโนลคิ สีชนิดน้ีเป็นสียางสังเคราะห์ มีคุณสมบติัตา้นทานต่อน ้า ความช่ืน สารเคมีได ้ดีกวา่สีชนิดอ่ืน ๆ 
แต่ความตา้นทานต่อแสงอลัตราไวโอเลตต ่ากวา่เล็กนอ้ย ใชไ้ปนาน ๆ สีจะจางเน้ือแตกเป็นผงระยะเวลาแหง้ตวั 
ประมาณ 10 – 15 ชัว่โมง เหมาะในการใชท้าคอนกรีต ไม ้และโลหะ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีช้ืนหรือจมอยูใ่นน ้า ก่อน
ทาตอ้งเตรียมพื้นผวิอยา่งดี ใชไ้ดท้ั้งทาดว้ยแปรงลูกกล้ิงหรือพน่ดว้ยเคร่ือง  

•  สีอพีอ็กซ่ีเอสเตอร์ เป็นสีท่ีมียางเป็นส่วนผสม มีคุณสมบติัทนทานต่อความช่ืนและสารเคมี อยูท่่ามกลาง
ควนัท่ีเกิดจากสารเคมี มีความมนัต ่ากวา่สีชนิดอ่ืน ทาง่าย ทาทบัสีเก่าไดดี้ระยะแหง้ตวั 20 ถึง 30 ชัว่โมง ไม่ควรทางส่ิง
ท่ีจมในน ้าหรืองานท่ีตอ้งสัมผสัอยูก่รดหรือด่าง ตอ้งเตรียมพื้นผวิท่ีจะใหดี้ ใชท้าดว้ยแปรง ลูกกล้ิง หรือใชเ้คร่ืองพ่นสี  

•  สีฐานน า้ สีชนิดน้ีมียางเป็นส่วนผสมเช่นกนั มีคุณสมบติัยดึเกาะผวิปูนไดอ้ยา่งดียิง่ ไม่เหมาะส าหรับทาไมท่ี้
อยูภ่ายนอก ทาไดท้ัง่ภายในและภายนอก นิยมใชก้นัมาเพราะทาง่าย แหง้เร็วมีกล่ินนอ้ย ไม่เป็นพิษ ติดไฟยาก ผวิปูนยงั
ไม่แหง้สนิทก็ทาได ้ 

•  สีเรืองแสง สีชนิดน้ีมีคุณสมบติัเรืองแสง ส าหรับใชใ้นงานพิเศษต่าง ๆ เช่น ท า สัญลกัษณ์เตือนภยั หรือ
แสดงเก่ียวกบัความปลอดภยั ใชไ้ดก้บังานไมแ้ละงานโลหะ ระยะเวลาการแหง้ตวัประมาณ 1 ถึง 2 ชัว่โมง ไม่ควรใช้
กบังานท่ีจุ่มอยูน่ ้ า หรืออยูท่่ามกลางควนัและส่ิงสกปรกจากโรงงานอุตสาหกรรม ใชท้าดว้ยแปรงและพน่ดว้ยเคร่ืองพน่
สี  

•  สีทนไฟ สีชนิดน้ีมีใชไ้ม่ไหมไ้ฟ แต่เป็นสีท่ีช่วยลดอตัราการไหมข้องไฟ เม่ือติดไฟก็จะ ไม่เกิดก๊าซพิษ 
อุณหภูมิและการเผาไหมล้ดต ่าลง มีความตา้นทานต่อการก่อตวัของเปลวไฟ ก าจดัการกระจายตวัของเปลวไฟไม่ให้



9 

 

ขยายตวัออกไป ระยะเวลาในการแหง้ตวัประมาณ 5 - 10 ชัว่โมง ใชเ้ป็นสีทาภายในกบังานไม ้งานคอนกรีต งานปูน
ฉาบ ไม่ควรใชก้บังานท่ีจุ่มอยูใ่นน ้า หรืองานภายนอกหา้มใชท้าทบัสีเก่า เพราะจะพองและสีลอกเป็นสีดา้น  

2.2.2 วสัดุตกแต่งสี วสัดุตกแต่งสี เป็นการตกแต่งขั้นสุดทา้ย มีหลายชนิดตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
ไดแ้ก่น ้ามนัเบนซินใชท้  าความสะอาด แอลกอฮอลใ์ชผ้สมและชะลา้งเชลแล็ก น ้ามนัสนใชผ้สมน ้ามนัวานิชและสี
เคลือบ น ้ามนัลินสีด ใชผ้สมสี สีอุด หรือวสัดุอุด และยอ้มสีไม ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกระดาษทราย และผา้ทราย ซ่ึง
แยกออกเป็นกระดาษทรายแหง้และกระดาษทรายน ้า กระดาษทรายน ้าใชส้ าหรับขดัร่วมกบัน ้า หรือน ้ามนั  

2.3 การทาสี    

การทาสี เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ ควรมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

2.3.1 การเตรียมผวิก่อนทาสี การเตรียมผวิก่อนทาสีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ประการแรกจะ ตอ้งท าความ
สะอาดพื้นผวิของงานเพื่อขจดัคราบไขมนัและส่ิงสกปรกต่าง ๆ อุดรอยร่ัวรอยร้าว แลว้ขดัดว้ยกระดาษทราย ทั้งน้ีก็
เพื่อใหสี้ยดึเกาะกบังานไดดี้ สีเรียบสม ่าเสมอ สวยงาม ลดความตา้นทานสะดวกในการทา กรณีถา้สีเก่ายงัดีอยูก่็ใหใ้ช้
เป็นสีรองพื้นไดเ้ลย หากสีเก่าเป็นมนัก็ใชก้ระดาษทรายขดัเบา ๆ จะท าใหก้ารทาสีใหม่ยดึเกาะงานไดดี้ การเตรียม
พื้นผวิน้ีมีวธีิการแตกต่างกนัไปตามวสัดุ ใชง้าน เช่น เหล็กตอ้งใชส้ารเคมีขจดัสนิม และคราบจารบีออกใหห้มด ไมอ้าจ
ตอ้งใชเ้ชลแล็กทาเคลือบผิวไวก้นัมิใหย้างไมไ้หลออกมา ผวิปูนฉาบตอ้งลา้งดว้ยสารละลายสังกะสีซลัเฟด เป็นตน้  

2.3.2 การทาสีจริง การทาสีจริงจะเร่ิมหลงัจากไดท้าสีรองพื้นแหง้สนิทดีแลว้ ควรทาไม่ต ่า กวา่ 2 คร้ัง ในการ
ทาสีจริงน้ีตอ้งค านึงถึงสภาพของดินฟ้าอากาศดว้ย ถา้อากาศมีความช่ืนสูงเม่ือทาสีไป แลว้ก็อาจบวมปูดหลุดออก และ
อายกุารใชง้านจะนอ้ยลง หากลมแรงอาจมีฝุ่ นปลิวมา ท าใหสี้สกปรก สีหมองได ้ 

2.3.3 การทาสีด้วยแปรง ก่อนทาควรแบ่งพื้นท่ีการทาออกเป็นส่วน ๆ กวา้งไม่เกิน 2 ฟุต ยาวไม่เกิน 4 ฟุต ทั้งน้ี
ก็เพื่อป้องกนัไม่ใหสี้ส่วนท่ีอยูข่อบริมขอบแนวการทาแห้งก่อนท่ีจะทาในแนวต่อไป การทาควรเร่ิมจากดา้นบนลงสู่
ดา้นล่าง หรือจากฝ้าสู่ผนงัหรือจากมุมใดมุมหน่ึง แลว้ทาไปตามแนวท่ีแบ่งไว ้ปกติการทาจะเร่ิมท่ีมุมขวาไปทางดา้น
ซา้ย ถา้ถนดัขวากดแปรงเพื่อใหข้นแปรงบิดตวัเล็กนอ้ย ดา้มแปรงเอนไปทิศทางเดียวกบัทิศทาง การลากแปรงเม่ือสุด
แนวแต่ละแนวใหลู้บแปรงปัดไปมาเบา ๆ จะท าใหสี้เรียบสม ่าเสมอสวยงาม การทาระวา่งมุมผนงักบัเพดานหรือ
ระหวา่งผนงักบัผนงัควรทาใหเ้ลยมุมออกไปเล็กนอ้ย ส าหรับการจุ่มแปรงลงไปในสีควรจะจุ่มลงไม่เกิน 1 ใน 2 ของ
ขนแปรง เพราะหากจุ่มมากไปสีจะหยดเลอะเทอะ ดงันั้น เม่ือจุ่มแปรงแลว้ ควรกดขนแปรงท่ีขอบกระป๋องดา้นในทุก
คร้ัง  
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2.3.4 กาทาสีด้วยลูกกลิง้ การทาสีดว้ยลูกกล้ิง เหมาะท่ีจะทาในงานท่ีเป็นพื้นเรียบ ๆ และกวา้ง ๆ เพราะจะทา
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ตามมุมต่าง ๆ ลูกกล้ิงไม่สามารถทาไดต้อ้งใชแ้ปรงช่วยในการทาดว้ย การทาใหเ้ร่ิมตน้จากขอบมุม
ก่อนดว้ยแปรงทาสี จากนั้นจึงใชลู้กกล้ิงทาไปทางใดทางหน่ึงเสร็จแลว้ทาทบัขวางกบัแนวการทาเดิมเพื่อขจดั
ฟองอากาศใหห้มดไป ขอ้ควรระวงั ในการผสมสีส าหรับใชก้บัลูกกล่ิงตอ้งมีความขน้หรือเหลวท่ีพอเหมาะเพื่อสีเขา้กนั
ดี จะท าใหเ้วลาทาเน้ือสีจะเรียนสม ่าเสมอและทาไดง่้ายข้ึน  

2.4 การตกแต่งผวิไม้ 

การตกแต่งผวิไมเ้ป็นขั้นสุดทา้ยของเคร่ืองเรือนและงานไมต่้าง ๆ เพื่อรักษาเน้ือไมแ้ละท าใหเ้กิดความสวยงาม 
วสัดุท่ีนิยมน ามาใช ้ไดแ้ก่ สียอ้ม สี สีเคลือบ น ้ามนัทาไม ้เช่น ไข เชลแล็กแล็กเกอร์วานิช ลินสีด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
คุณสมบติัของวสัดุท่ีทา ชนิดของไม ้และผูใ้ช้ การตกแต่งผวิไมท่ี้นิยมท าไดแ้ก่  

•  การตกแต่งด้วยไข ไขท่ีใชเ้คลือบผวิไมส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยข้ีผึ้ง พาราฟิน และน ้ามนัสนไขเป็นวสัดุท่ีทา
ง่าย แต่ความคงทนนอ้ย มีความมวัหมองง่าย จากการจบัตอ้งหรือของเหลวหกใส่มี  

2.4.1 ขั้นตอนในการทา ดังนี้  

•  ขดัผวิไมด้ว้ยกระดาษทราย และอุดรูเล็ก ๆ บนผวิไมด้ว้ยวสัดุเติมให้เรียบร้อย  
•  ทาดว้ยเชลแล็ก แลว้ขดัดว้ยฝอยเหล็กขดัผวิไมใ้หเ้รียบ  
•  ทาดว้ยไขปล่อยทิ้งไวป้ระมาณ 10 นาที เพื่อให้แหง้  
•  ใชผ้า้ขนสัตวท่ี์นุ่ม ๆ ขดัซ ้ าอีกคร้ัง  

 2.4.2  การตกแต่งสีให้เป็นสีธรรมชาติ ก็เหมือน ๆ กบัการตกแต่งดว้ยไข แต่มีขอ้แตกต่างกนั ตรงท่ีการตกแต่ง
วธีิน้ีตอ้งใชน้ ้ามนัลินสีดร่วมดว้ย มีขั้นตอน ดงัน้ี  

•  ใชเ้ศษผา้ชุบน ้ามนัลินสีดทาผวิไมใ้หท้ัว่  
•  ใชเ้ชลแล็กสีขาว 2 ส่วน กบัแอลกอฮอล ์1 ส่วน ผสมคนใหเ้ขา้กนั แลว้ทาบนผวิ ไมป้ล่อยทิ้งไวใ้ห้

แหง้ประมาณ 24 ชัว่โมง จึงใชฝ้อยเหล็กขดั  
•  ทาทบัดว้ยเชลแล็กอีกคร้ังหน่ึง ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้แลว้จึงทาทบัดว้ยไข  

 
2.4.3 การทาเชลแลก็ เชลแล็กเป็นวสัดุส าหรับทาไมท่ี้ใหค้วามสวยงาม ความทนทาน และมี ความยดืหยุน่ดี แต่

ทาค่อนขา้งยาก เพราะแหง้เร็ว ไม่เหมาะส าหรับทาเคร่ืองเรือนท่ีอยูภ่ายนอกเพราะเม่ือถูกน ้าจะมวัหรือด่าง นอกจากจะ
ใชท้าตกแต่งแลว้ยงัใชเ้ป็นวสัดุเดิม อุดรูเล็กบนผวิไม่ไดด้ว้ย  
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- คร้ังที ่1  
•  ท าผวิไมใ้หส้ะอาด และแห้งสนิท  
•  รินเชลแล็กใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พียงเล็กนอ้ย เติมแอลกอฮอล ์ใหมี้ปริมาณเท่า ๆ กนั คนใหเ้ขา้กนั  
•  ใชแ้ปรงจุ่มลงไป 1 ใน 3 ของขนแปรง กดดา้นขา้งของขนแปรงกบัขอบภาชนะไม่ให้ ขนแปรงมี

เชลแล็กมากเกินไป  
•  เร่ิมทาจากส่วนกลางหรือส่วนบนของพื้นท่ีท่ีจะทาเขา้หาดา้นริมหรือดา้นล่าง ทาลาก ยาว ๆ อยา่ซ ้ า

ท่ีเดิมทิ้งไวแ้หง้ประมาณ 1 ชัว่โมง  
- การทาคร้ังที ่2  
•  ใชฝ้อยเหล็กเบอร์ 5/0 ขดัผิวไมท้าคร้ังท่ี 1 แลว้เช็ดใหส้ะอาดดว้ยเศษผา้  
•  ผสมและทาเชลแล็กเช่นการทาคร้ังท่ี 1 แต่ใหมี้ส่วนผสมของแอลกอฮอลน์อ้ยกวา่  
•  ปล่อยเชลแล็กใหแ้หง้ แลว้จึงทาคร้ังสุดทา้ย  

2.4.4 การทาวานิช วานิชหรือน ้ามนัชกัเงาเป็นน ้ามนัท่ีใหค้วามใสสวยงามมากท่ีสุดในบรรดา น ้ามนัทาไม ้
นิยมใชท้าเคร่ืองเรือน เคร่ืองดนตรี และเคร่ืองกีฬา และยงัเป็นฉนวนหุม้ตวัน าไฟฟ้าไดอี้กดว้ย  

- การทาคร้ังที่ 1  
•  คนวานิชจนเขา้กนัดีในกระป๋อง รินใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พียงเล็กนอ้ย การทาคร้ังน้ีตอ้ง ผสม

น ้ามนัสนลงไป 1 ใน 4 ส่วนของน ้ามนัวานิช  
•  ใชเ้ศษผา้ชุบส่วนผสมของน ้ามนัสนกบัวานิช 2 ถึง 3 ชอ้นชา เช็ดขจดัฝุ่ นละออง และรอยด่าง  
•  จุ่มแปรงลงในน ้ามนัวานิชท่ีผสมแลว้ตามขอ้ 1 ประมาณ 1 ใน 3 ของขนแปรง แลว้ทาดว้ยจงัหวะ

สม ่าเสมอ ไม่ตอ้งกดขนแปรงหรือเขยา่ภาชนะเช่นการทาเชลแล็ก เพราะท าใหเ้กิดฟองท าลายวานิช  
•  ทาน ้ามนัวานิชท่ีมุมหรือขอบไมเ้ขา้หากลางแผน่ไม ้แลว้ตกแต่งให้เรียบดว้ยการทาขวาง กบัรอย

เดิม ทิ้งไวใ้หแ้หง้สนิทประมาณ 24 – 48 ชัว่โมง  
- การทาคร้ังที่ 2  
•  ขดัผวิหนา้ไมด้ว้ยกระดาษทรายเบอร์ 6/0 ใชผ้า้สะอาดชุบน ้ามนัวานิช เช็ดถูท าความ สะอาด  
•  ทาดว้ยวานิชเป็นคร้ังท่ี 2 โดยไม่ตอ้งผสมน ้ามนัสน  
•  ขดัใหเ้รียบดว้ยฝอยเหล็กเบอร์ 3/0 แลว้ใชก้ระดาษทรายน ้าขดั  
•  ทาดว้ยไข เช็ดดว้ยผา้น่ิม ๆ ตามวธีิท่ีกล่าวแลว้  

 
2.4.5 การทาแลกเกอร์ แลกเกอร์เป็นน ้ามนัทาผวิไมท่ี้ใหค้วามใสเป็นเงาสวยงาม ทนทานต่อ ความช้ืนและ

แอลกอฮอล ์ใชท้าไดท้ั้งไมแ้ละโลหะ เน่ืองจากแหง้เร็วจึงทาค่อนขา้งยาก และไม่สามารถทาทบัวสัดุทาชนิดอ่ืน ๆ ได ้
ลุกติดไฟง่าย  
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- วธีิทาแลกเกอร์  
•  รินแลกเกอร์ใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวแ้ต่เพียงเล็กนอ้ย เพราะแลกเกอร์แหง้เร็ว ใชแ้ปรงทา อยา่ทาซ ้ า

รอยเดิม และควรทาดว้ยความรวดเร็ว ทาเพียง 2-3 คร้ังก็พอ ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ ประมาณ 4-6 ชัว่โมง  
•  ทาแลกเกอร์ 2-3 คร้ัง ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ประมาณ 4-6 ชัว่โมง ระหวา่งชั้นท่ีทาไม่จ  าเป็นตอ้งใช้

กระดาษทรายขดั ยกเวน้ถา้ตอ้งการขจดัส่ิงท่ียงัไม่เรียบร้อย โดยใชฝ้อยเหล็กหรือกระดาษทรายเบอร์ 6/0 ขดั
ตาม เส้ียนไมไ้ม่ตอ้งกดมาก  

•  ใชฟ้องน ้าหรือแผน่ชามวัร์ ชุบน ้าเช็ดบริเวณพื้นผวิหนา้ไมเ้พื่อขจดัความมนั  
•  เม่ือทาคร้ังสุดทา้ยและขจดัความมนัแลว้ ใชผ้งพมัอิซเกรด FF ( 2F ) และน ้ามนัขดัถูขดัโดยโรย

ผงพมัอิซลงบนผวิไม ้แลว้ใชผ้า้ท่ีอดัเป็นแผน่ จุ่มในน ้ามนัขดัถู ถูเบา ๆ จนผงพมัอิซกระจายไปทัว่แผน่ไม้
ระมดัระวงัขณะถูขอบไม ้ 
2.4.6 การทาน า้มันลนิสีด เคร่ืองเรือนบางชนิดไม่จ  าเป็นตอ้งทาดว้ยน ้ามนัเคลือบใส การทาดว้ยน ้ามนั ไม่ใส 

เช่น น ้ามนัลินสีดจะช่วยในการรักษาเน้ือไมใ้หมี้ความคงทน ช่วยเพิ่มคุณค่าและดูภูมิฐานสวยงาม  
•  ใชน้ ้ามนัสน 2 ถึง 3 ส่วนผสมกบัน ้ามนัลินสีดตม้ ใชแ้ปรงหรือผา้ชุบ ทาลงบนไม ้ปล่อยทิ้งไว้

ประมาณ 48 ชัว่โมง แลว้จึงทาอีกคร้ัง ทิ้งไวอี้กคร่ึงชัว่โมง ใหน้ ้ามนัซึมเขา้ไปในเน้ือไมใ้หท้ัว่ถึง  
•  ใชเ้ศษผา้สะอาดถูแรง ๆ ใหท้ัว่ใหผ้วิไมแ้หง้สนิท แลว้ลา้งดว้ยน ้ามนัสนอีกคร้ังหน่ึง  
•  ระหวา่งการทาแต่ละคร้ังตอ้งทิ้งช่วงห่างกนั 24 ชัว่โมง โดยทา 3 ถึง 4 คร้ัง 

 
2.5 ประโยชน์ของสี 

 สีเป็นวสัดุส้ินเปลือง มีคุณสมบติัแตกต่างกนัตามชนิด และลกัษณะของการใชง้าน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ชีวติประจ าวนัของคนเราเป็นอยา่งมาก ส่วนมากแลว้ เรามกัจะเขา้ใจกนัโดยผวิเผนิวา่สีเป็นท่ีนิยมใชห้รือเหมาะส าหรับ
การตกแต่ง เช่น การใชสี้กบัเส้ือผา้ หรือการใชสี้ท าการทาตกแต่งบา้น แต่จริง ๆ แลว้เราไดมี้การน าสีมาใชใ้นแง่มุมต่าง 
ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น น ามาใชใ้นลกัษณะของการป้องกนั เช่น ใชท้าเพื่อป้องกนัการกดักินจากแมลงหรือมด ใชท้า
ป้องกนัเพื่อใหท้นต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ป้องกนัการเกิดสนิม เป็นตน้ และมีการน าสีมาใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น 
สัญญาณไฟจราจร ใชสี้เพื่อแสดงความปลอดภยั และอนัตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

สีท าใหเ้กิดความอบอุ่น การเร่งเร้า และระมดัระวงั เม่ือทาหรือแสดงไว ้ณ จุดใด จะเป็นท่ีรับรู้ และเขา้ใจกนั
โดยทัว่ไป จึงนบัไดว้า่เป็นภาษาสากลอีกชนิดหน่ึง จึงท าใหเ้กิดการเร้าจิตใจมนุษย ์ยิง่นกัเม่ือไดม้องเห็น 

2.5.1 ประโยชน์ของสีจึงมีมากมายหลายประการดังต่อไปนี้ 
1. ท าใหเ้กิดความสวยงาม สะอาดเรียบร้อยและท าความสะอาดดูแลไดง่้าย  
2. เพื่อป้องกนัการกดักร่อน (ส าหรับโลหะ) และป้องกนัการท าลายของเช้ือรา (ส าหรับไม)้  
3. ใชร้องพื้นเพื่อพน่ทบัชั้นต่อไป  
4. ใชอุ้ดรอยขีดข่วน หรือหลุมลึกบนผวิงาน  
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5. ใชป้้องกนัความช้ืนในเน้ือวสัดุ  
6. ใชต้กแต่งผวิงานขั้นสุดทา้ย 

2.5.2 สมบัติทีด่ีของสี 
1. ง่ายต่อการพน่หรือทา และการใชง้านลกัษณะอ่ืน ๆ  
2. ตอ้งแหง้ตวัดี แต่ตอ้งไม่ใชเ้วลานานจนเกินไป  
3. ตอ้งเกาะตวัอยูก่บัช้ินงานดี ไม่ร่อนหรือหลุดลอกมาไดโ้ดยง่าย  
4. มีความทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 

2.6  สี คืออะไร 

 สีโดยปกติแลว้จะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิห้อง และจะเกิดฟิลม์ท่ีผวิหนา้เม่ือแหง้โดยสัมผสักบัอากาศ หรือ
โดยการอบ สีนบัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส าหรับส่ิงก่อสร้าง อาคารบา้นเรือนต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และอิทธิพลต่อ
สังคม และชีวติประจ าวนัของมนุษย ์เพราะการเลือกสีต่าง ๆ กนัก็เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกทางอารมณ์ของ
มนุษย ์ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นโดยไม่รู้ตวั 
             หลายปีท่ีผา่นมา อุตสาหกรรมสีไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศมากข้ึน ท าใหมี้การใชสี้
ประเภทต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว นอกเหนือจากเราน าเอาสีไปใชส้ าหรับบา้นพกัอาศยั อาคารส านกังาน หรือ แมแ้ต่
ศูนยก์ารคา้ แลว้เรายงัมีการน าไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไดอี้ก 
 
              ปัจจุบนัมีโรงงานผลิตสีชนิดต่างๆ (ยกเวน้สีผสมอาหาร) เช่น สีพลาสติก หรือสีอิมิลชัน่ (emulsion paints),สี
น ้ามนั (enamel paints),สีอลูมิเนียม,สีกนัสนิม,สีกนัเพรียง,สีจราจร และสีโป๊ว เป็นตน้ แต่โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ขนาดเล็ก ส่วนโรงงานท่ีผลิตสีไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาด มีเพียงไม่ก่ีโรงงานเท่านั้น 
              จากอดีตถึงปัจจุบนั มีการพฒันาสีท่ีใชส้ าหรับการใหสี้วสัดุต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก เดิมสีท่ีใชจ้ะอิงสียอ้มสีทอ
เป็นหลกั ต่อมาจึงไดมี้การพฒันาสีกลุ่มใหม่ ๆ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมส าหรับการให้สีวสัดุเฉพาะอยา่งข้ึน ท าให้
ขอบข่ายของสีมีใหเ้ลือกขยายกวา้งขวางออกไปมาก และสีท่ีใชมี้สมบติัตรงกบัความตอ้งการมากข้ึนท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีคุณภาพสูงตามไปดว้ย  ปัจจุบนักล่าวไดว้า่ เรามีสีท่ีมีคุณภาพ และมีความคงทนดีกวา่สีท่ีใชใ้นสมยัก่อนมาก และเป็น
ท่ีเช่ือถือไดว้า่ในอนาคตคงจะมีการพฒันาสีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงใหใ้ชเ้พิ่มมากข้ึนอีกต่อไป 

2.6.1 องค์ประกอบของงานสี 

สี คือสารผสม (Mixture) ซ่ึงประกอบดว้ยสสารต่าง ๆ 4 กลุ่มดว้ยกนั ส าหรับการน ามาใชเ้คลือบ (ดว้ยกรรมวธีิ
หน่ึงวธีิใด) เพื่อประโยชน์ในการตกแต่ง หรือคุม้ครองป้องกนั หรือเพื่อทั้งตกแต่งและป้องกนัวตัถุ หรือพื้นผวิท่ีถูก
เคลือบสสารต่าง ๆ 4 กลุ่มดงักล่าวประกอบดว้ย 
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- Binder (ตวัประสารหรือส่ิงน าสี) ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของของเหลวหรือสามารถท าใหแ้ปรสภาพ
ไปอยใูนรูปของเหลวได ้ในสภาวะของสารละลาย (Solution),แขวนลอย (Suspension),หรือดว้ยปฏิกิริยาเคมี  

- Pigment (ผงสี) ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของแขง็ ไม่สามารถละลายในสารน าสี  
- Diluent หรือ Sovent หรือ Thinner (ตวัท าละลาย)  
- Additives (ตวัปรับสภาพ)มีการยดึเกาะสูง และกนัน ้าได ้

2.6.2 วตัถุประสงค์ของการใช้สี 
 

ผลิตภณัฑสี์ท่ีมีการผลิตและน ามาใชง้านกนัในปัจจุบนัน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ
ความสวยงามเป็นหลกั (Decorative Function) สีประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเป็นสีทาอาคาร เพื่อการ ตกแต่งใหดู้สวยงาม 
และน่าอยูอ่าศยั  

การปกป้องการผกุร่อนและการแปรสภาพพื้นผวิ (Protective Function) สีประเภทน้ีจะช่วยรักษาพื้นผวิจาก
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เพื่อใหมี้สภาพอายกุารใชง้านยาวนาน เช่น กนัความช้ืน และกนัแมลง 

ความสวยงามและการป้องกนัพื้นผวิ (Decorative and Protective Function) ตามความเป็นจริงวตัถุประสงคใ์น
การใชผ้ลิตภณัฑสี์ควรจะอยูใ่น 2 ขอ้น้ี แต่ก็จะข้ึนอยูก่บัความส าคญั 

2.6.3  การเตรียมช้ินงานก่อนท าสี 
- การขัด เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก เพราะถือวา่เป็นหวัใจของการท าสี ตอ้งท าอยา่งถูกตอ้งคุณภาพของงานสีท่ี

ออกมาจึงจะดูมีคุณภาพสูง การขดัท่ีดีควรจะเร่ิมตน้ขดัดว้ยกระดาษทรายตามเบอร์ดงัน้ี 
เบอร์ 100, เบอร์ 120, เบอร์ 150, เบอร์ 180, เบอร์ 240 

จะเห็นไดว้า่การขดัไมข้ั้นตอน 100-180 จะเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากเพราะแต่ละช่วงจะขา้มไม่เกิน 40 เบอร์ 
เพราะถือวา่กระดาษทรายแต่ละเบอร์จะขดัเส้ียนของไมต้ามขนาดแต่ละเบอร์เท่านั้น ยกตวัอยา่งเช่น ถา้เส้ียนไมท่ี้หยาบ
แต่เราเอากระดาษทรายละเอียดไปขดัแทนท่ีมนัจะตดัเส้ียนได ้กลบักลายเป็นวา่กดเส้ียนใหจ้มลงหรือดูดไดว้า่ เอา
กระดาษถูไมเ้ฉย ๆ เส้ียนท่ีอ่อนก็จะขาดเฉย ๆ แต่เส้ียนใหญ่ก็ยงัคงอยูแ่ลว้พอน ามาท าสีหรือหลงัจากพน่แลคเกอร์รอง
พื้นแลว้ จะท าใหช้ั้นของฟิล์มแลคเกอร์ในชั้นน้ีหลุดออกไปกบักระดาษทรายดว้ย ท าใหเ้ราเสียฟิลม์แลคเกอร์รองพื้น
ไปเปล่า ๆ  

ดงันั้น เราควรจะเก็บช้ินงานดว้ยการขดัไมใ้หดี้เสียก่อนแลว้ค่อยมาท าสี และควรเลือกเบอร์กระดาษทรายท่ีใช้
อยา่งเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของงาน.  
2.7  ฟิลเลอร์ (Filler) 

ฟิลเลอร์ หมายถึง สารท่ีใชอุ้ดรูเล็ก ๆ โดยการใชแ้ปรง หรือโดยการพน่ เพื่อใหพ้ื้นผวิท่ีจะเคลือบเรียบ
สม ่าเสมอ ฟิลเลอร์จะใหฟิ้ลม์ท่ีแขง็แรง และสามารถถูหรือขดัออกเพื่อใหผ้ิวเรียบไดง่้าย นอกจากน้ีฟิลม์ท่ีไดย้งัมีความ
ยดืหยุน่ จึงเป็นการช่วยเสริมการยดึเกาะชั้นถดัไป 
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2.8 สารกนัซึม (Sealer) 
ใชเ้คลือบผวิหนา้วสัดุท่ีมีรูพรุนสูง หรือใชเ้คลือบวสัดุท่ีปล่อยสารบางประเภทออกมา ซ่ึงจะท าใหฟิ้ลม์ของสี

เสียหายได ้โดยทัว่ไปแลว้จะใชว้ธีิพน่หรือใชแ้ปรง จึงควรใหมี้ค่า Viscosity (ความขน้) ต ่า สารกนัซึมมีหนา้ท่ี 
- กรณีท่ีใชเ้คลือบไม ้จะช่วยป้องกนัไม่ใหค้วามช้ืนซึมผา่นผวิไม ้ 
- เสริมการยดึเกาะระหวา่งสีชั้นถดัไปกบัพื้นผวิวสัดุ  
- ป้องกนัไม่ให้เกิดรอยด่าง หรือรอยต าหนิ ท่ีจะเกิดหลงัจากเคลือบสีชั้นถดัไป ยดึเกาะกบัพื้นวสัดุ 

 
2.9  ชนิดและคุณสมบัติของสีทีใ่ช้เคลอืบผวิ 

-Nitrocellulose Lacquer ไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์ จะใหฟิ้ลม์ท่ีแขง็ ทนทานต่อการกดักร่อน ทนน ้า ด่าง
อ่อน และกรดอ่อน ซ่ึงความแขง็และความทนทานต่อการกดักร่อนของไนโตรเซลลูโลสน้ี มาจากหมู่ไนโตร ซ่ึงมีได
โพลโมเมตสู์ง(dipole moment) นอกจากน้ียงัเป็นผลมาจากหมู่ไฮดรอกซิล ซ่ึงสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโซ่
ได ้ไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์ไม่เหมาะส าหรับใชภ้ายนอก เพราะสีจะเหลืองง่าย และมกัติดไฟไดง่้าย 

-Polyurethane โพลียเูรเทน เกิดจากปฏิกิริยาระหวา่ง โพลีไอโซไซยากบัโพลีออล ฟิลม์ท่ีไดมี้ความแขง็และ
เหนียว,ทนต่อการขดัสีสูง มีการยดึเกาะผวิหนา้ดี,ทนต่อตวัท าลาย และทนต่อสภาพภูมิอากาศไดดี้ 

-Acrylic lacquer คือ ทนต่ออคริลิคแลคเกอร์ ท าจากอคริลิคเรซิน มีคุณสมบติัแหง้เร็ว ใชง่้าย และมีคุณสมบติั
ท่ีส าคญัแสงแดดไดดี้ ท าให้ฟิลมไ์ม่เปล่ียนสีหรือเหลืองข้ึน จึงนิยมใชก้บัช้ินงานพวกไมม้ะปิง,ไมย้างพาราท่ีฟอกแลว้ 
หรือไมเ้น้ือขาวทุกชนิด แต่ราคาค่อนขา้งสูงกวา่แลคเกอร์จึงไม่ค่อยนิยมใชก้นั 

-Amino alkyd paint ยเูรียเรซิน เป็นสารเคลือบผวิซ่ึง (เป็นปฏิกิริยาระหวา่งกรดกบัอมิโนอลัคิด) ราคาไม่แพง
นกัเม่ือเทียบกนัค่า % Solid ท่ีสูง,ค่า Hardness, การทนต่อการขดูขีดและทนต่อตวัท าละลาย แต่จะมีกล่ินของ Formalin 
ค่อนขา้งแรง และจะเกิดการกระเทาะ (รอยร้าว) ไดเ้ม่ือน ามาอบหรือใส่ในตูอ้บ ขอ้เสียมีนอ้ยมาก ซ่ึงสารเคลือบผวิชนด
น้ียงัคงนิคมใชก้นัมากในงานเฟอร์นิเจอร์ 
2.10  เหตูผลในการเคลอืบสีผิว 

- วตัถุประสงค์ของการเคลอืบสีผวิกค็ือ การเพิ่มความสายงามตามธรรมชาติของไมใ้ห้ดูดีข้ึน กระบวนการน้ีท า
ใหไ้ดไ้มท่ี้มีสีตามตอ้งการ และช่วยป้องกนัเน้ือไมจ้ากการใชง้านประจ าวนั ตลอดจนสารละลายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การใชก้นัทัว่ไป 
  กระบวนการเคลือบสีผวิน้ี จะเนน้ท่ีลกัษณะของแบบ เทคนิคการเคลือบสีผวิสมยัใหม่ ท่ีช่วยท าใหค้วามงามท่ี
แทจ้ริงของเน้ือไมป้รากฏชดั นอกจากน้ียงัช่วยใหง้านแบบเดียวกนั แต่มีสีต่าง ๆ กนัอีกดว้ย  
  นอกจากน้ี การเคลือบสีผวิยงัมีประโยชน์ต่อการใชไ้มท่ี้มีราคาถูก โดยเคลือบสีผวิใหดู้ดคลา้ยไมท่ี้มีราคาแพง 
การปกป้องเน้ือไมจ้ากตวัท าละลายต่าง ๆ เช่น น ้า แนพธา (naptha) และอลักอฮอล ์เป็นตน้ เป็นส่ิงจ าเป็น นอกจากน้ี
สารท่ีใชใ้นการเคลือบสีผวิ จะตอ้ทนทานต่อรอยขีดข่วน การขดัถู และสารปกป้องเน้ือไมจ้ากการเปล่ียนแปลงความช้ืน
อยา่งรวดเร็ว 
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2.11 ประโยชน์ของกระบวนการเคลอืบสีผวิ 
- การเคลอืบสีผวิสมัยใหม่นี้ นอกจากจะใหค้วามสวยงามแก่เน้ือไมแ้ละมีประโยชน์ในแง่ของการปกป้องเน้ือ

ไมแ้ลว้ ยงัมีขอ้ดีอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่ 
- ความรวดเร็ว ในขณะท่ีโดยทัว่ไป กระบวนการเคลือบสีผวิจะมีหลายขั้นตอน แต่จะใชเ้วลาในการท างานนั้น

เพียง เส้ียวหน่ึงของวธีิท างานดว้ยมือ 
     - พืน้ที่ทีใ่ช้ในการท างาน จากการท างานท่ีรวดเร็วท าใหส้ามารถเคลือบสีผวิของช้ินงาน(โดยเฉพาะเคร่ือง
เรือน) ไมม้ากกวา่ ในพื้นท่ีท่ีมีขนาดเท่ากนัหรือในท่ีท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 
  - ใช้แรงงานน้อยลง กระบวนการเคลือบสีผวิสมยัใหม่น้ี มีการใชเ้คร่ืองมือกล การออกแบบอุปกรณ์และการ
ผสมของสีเคลือบผวิ ไดรั้บการปรับปรุง เพื่อใหมี้การใชแ้รงงานนอ้ยลง 
  -  การควบคุมผลติภัณฑ์และคุณภาพ ความคงท่ีสม ่าเสมอท่ีมีมากข้ึนของผลิตภณัฑ์และคุณภาพท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุง จะประจกัษไ์ดจ้ากการท่ีมีการใชปั้จจยัทางดา้นบุคคลลดนอ้ยลง ดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ วสัดุและกระบวนการ ซ่ึง
โดยตวัของมนัเองแลว้ สามารถควบคุมไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
ในตอนแรกส าหรับผูท่ี้ยงัไม่คุน้เคยกบักระบวนการน้ี อาจจะรู้สึกวา่เป็นงานท่ีใชเ้วลา ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้จะเป็น
ระบบท่ีด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว 
  ส าหรับกระบวนการเคลือบสีผวิสมยัใหม่น้ี จะมีการท าสีในหลายขั้นตอน ท าใหส้ามารถปรับแต่งสีไดต้ลอด
กระบวนการ การปรับแต่งน้ีเป็นงานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จึงสามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผลท่ีไดรั้บก็คือ ช้ินงานท่ีสวยงาม 
(โดยเฉพาะเคร่ืองเรือน) ซ่ึงไดรั้บการเคลือบสีผวิท่ีสม ่าเสมอ 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
   3.1.1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
                  - คิดหาวธีิการท าหอ้งครัว 
                  - แบ่งหนา้ท่ีการท างาน 
   3.1.2 เลือกประธานกรรมการ 

            3.1.3 ตั้งช่ือโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 

            3.1.4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
            3.1.5 จดัประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 

            3.1.6 จดัท าบญัชีปฏิบติังานโครงการรายรับ-รายจ่าย 
3.2 การด าเนินการ 
   3.2.1 ประชุมการด าเนินโครงการ 
   3.2.2 ปรึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
              3.2.3 จดัหาวสัดุ และสถานท่ีการด าเนินงาน 

            3.2.4 ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอน 
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3.3 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 
ตารางท่ี 2 งบประมาณ/ค่าใชจ่้าย 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดบัที ่ รายการ 
ข้อก าหนดมาตรฐาน/ 

คุณลกัษณะเฉพาะ/คุณภาพ 
ราคาต่อหน่วย จ านวน

หน่วย 
จ านวนเงนิ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 ทินเนอร์ โอเซ่ียน 800  3 ป๊ิบ 2,400   

2 แลกเกอร์เงา TOA 130  1 แกลลอน  130   

3 ทินเนอร์แลกเกอร์ TOA 1,200  1 แกลลอน 1,200   

4 กระดาษทรายยรีูเทน ฉลาม 10  1  โหล 120   

5 กระดาษทรายแดง เบอร์ 3 ฉลาม 10  1  โหล 120   

6 แปรงขนกระต่าย 4cm, 6cm, 10cm 45  10 แปรง 450   

7 พูก่นัหวัแหลม เลก็,กลาง,ใหญ่ 40  5  อนั 200   

8 กระดาษกาว 25mm 20  5 มว้น 100   
9 น ้ามนัสน โอเซ่ียน 550  1 ป๊ิบ 550   

10 หมึกพิมพ ์ 3  สี สีแดง,เหลือง,ด า 300  3 กระป๋อง  900   

11 สีฝุ่ น         3  สี สีแดง,เหลือง,ด า 150  3 ถุง 450   

12 ผา้ปิดจมูก  150  2 โหล 300   

         

         

         

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (    หกพนัเกา้ร้อยยีสิ่บบาทถว้น     )                                                                      6,920   
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 

 
 

ภาพท่ี  8 ภาพมองจากดา้นหนา้ 
 

 
ภาพท่ี  9  ภาพมองจากดา้นบน 
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4.2 ตารางบันทกึการตรวจสอบ 
 
ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน ผลการแก้ไข 

1 บางตู ้ แตม้สีมุมฟอร์เมการ์ - 
2 ตูเ้ก็บของชั้นบน แตม้สีและยงิซิลิโคน - 
3 ตูเ้ก็บของชั้นล่าง แตม้สีและยงิซิลิโคน - 
4 ล้ินชกั แตม้สีมุมฟอร์เมการ์และยงิซิลิโคน - 

 
ตารางท่ี 3 ตารางบนัทึกการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จากการท่ีไดท้  าห้องครัวข้ึนมาน้ี หลงัจากไดท้ดลองประสิทธิของหอ้งครัว และสรุปไดด้งัน้ี 

                         1. ท าใหห้อ้งครัวมีสีสันและสวยงามข้ึน 
                         2. สามารถใชง้านไดแ้ละและง่ายต่อการเก็บส่ิงของ 
                         3. นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในงานบิวทอิ์น และรู้จกัการท างานเป็นทีม และมีความสามคัคีกนั 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
                       1. การติดฟอร์เมการ์ผดิดา้น 
                       2. การผสมสีไมเ้หมือนกบัช้ินงานงาน 
                       3. เก็บสีไม่ค่อยละเอียด 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
          1. อยากใหอ้าจารยท่ี์สอนประจ าวชิา แนะน าหรือสอนใหน้กัเรียนเรียนงานสี การผสมสี และวธีิการท าสี        
ท่ีทุกวธีิ  

                        2. อยากใหน้อ้งๆศึกษาเร่ืองงานสีใหล้ะเอียดก่อนท างาน  
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บรรณานุกรม 
 

 http://daypae.exteen.com/20071207/entry-5 (ณรงค ์และบุญชู.งานช่างพื้นฐาน, 2542:190 ) 
 www.boon.ac.th/obec/web1/lms/subjects/...file/7VtWOrgiqBd3.doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://daypae.exteen.com/20071207/entry-5
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



24 

 

 
ภาพการปฏิบัติงาน 

 

                   
 
  ภาพท่ี 10  เช็ดคราบกาว                                                                ภาพท่ี 11 เช็ดคราบกาล้ินชกั 
 

                                
 
        ภาพท่ี 12  เช็ดท าความสะอาดล้ินชกั                                 ภาพท่ี 13 เช็ดท าความสะอาดขา้งในล้ินชกั 
 

                                  
 

ภาพท่ี 14  แตม้สีล้ินชกั                                                                 ภาพท่ี  15   แตม้สีบานตู ้                                                                   
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ภาพท่ี 16    ยงิซิลิโคน                                                   ภาพท่ี 17   ติดกระดาษกาว 
 

                          
 

ภาพท่ี 18  ผสมสีแตม้ขอบตู ้                                          ภาพท่ี 19 ผสมสีแตม้บานตู ้
 

                            
   

ภาพท่ี 20 ทดลองสีแตม้บานตู ้                                        ภาพท่ี 21  ทดลองสีแตม้ขอบบานตู ้
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ภาพท่ี 22 ทดลองติดตั้งดน้ซา้ย                              ภาพท่ี  23 ทดลองติดตั้งดา้นหนา้ 
 

                                                                                                          
 

รูปภาพท่ี 24  ติดตั้งและตกแต่ง                                                 รูปภาพท่ี 25  ติดตั้งและตกแต่งสี 
                   

                             
 
     รูปภาพท่ี 26  แตม้และเก็บสีล้ินชกั                                                  รูปภาพท่ี 27  แตม้และเก็บสี 
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รูปภาพท่ี 28   ภาพจากมุมขวา    รูปภาพท่ี 29   ภาพจากมุมซา้ย 
 
 

                  
 
 รูปภาพท่ี 30   ภาพจากมุมขวาเปิดบานตู ้     รูปภาพท่ี 31   ภาพจากมุมซ้ายเปิดบางตู ้  
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ประวตัิผู้จัดท า 
ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ   นายวทิยา     นามสกลุ  ศรีลี 
เกิด วนัท่ี 30  เดือน  สิงหาคม  พุทธศกัราช  2538 
ท่ีอยู ่ 299  หมู่ 3 ต. หนองกุงทบัมา้  อ. วงัสามหมอ  จ. อุดรธานี 

โทรศพัท ์   088-5147097                          
ระดับการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม  ต.หนองกุงทบัมา้ อ. วงัสามหมอ จ. อุดรธานี 
ชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม  ต.หนองกุงทบัมา้ อ. วงัสามหมอ จ. อุดรธานี 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  สาขางานการก่อสร้าง  โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม 
ต.เวนิพระบาท อ.ทา่อุเทน จ.นครพนม 
คติพจน์  
คิดก่อนท า แลว้จะไม่เสียใจภายหลงั 
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ นายธนวฒัน์   นามสกุล  วรภคัพศวตั 
เกิด  วนัท่ี 2 เดือน สิงหาคม พุทธศกัราช 2537 
ท่ีอยู ่  139/1 หมู ่15  ต. แม่ศึก อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   
โทรศพัท ์0849515474,0916290646   อีเมล ์ tanawat.0202@gmail.com 
ระดับการศึกษา  
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอินทนนทว์ทิยา ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนคลองลานวทิยา ต.คลองน ้าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการก่อสร้าง โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน  
จ.นครพนม 
คติพจน์ 
ท าในส่ิงท่ี ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:tanawat.0202@gmail.com
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ  นายสุริยนัต ์         นามสกุล    แสนโชติ 
เกิด  วนัท่ี  26     เดือน   ตุลาคม       พุทธศกัราช   2538 
ท่ีอยู ่  291 หมู่  22  ต.บา้นผึ้ง  อ. เมือง  จ.  นครพนม 
โทรศพัท ์ 089-0031087         อีเมล์    yan_zero@thaimail.com 
ระดับการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนองปลาดุก    ต. บา้นผึ้ง  อ. เมือง  จ. นครพนม 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบา้นผึ้งวทิยาคม   ต. บา้นผึ้ง  อ. เมือง  จ. นครพนม 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  สาขางานการก่อสร้าง  โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม 
 ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
คติพจน์ 
คิดใหดี้ แลว้ลงมือท าซะ 
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