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กติติกรรมประกาศ 

โครงงานเร่ือง  ซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตย ์จะส าเร็จลุล่วงไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ภราดาอาวธุ   ศิลาเกษ    
          มาสเตอร์ดอน  วภิา ครูประจ าวชิา ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษา ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน ตลอดจน
เอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และออกแบบผลงาน 
          มาสเตอร์ประสิทธ์ิ    ค  าดี  มาสเตอร์สมศกัด์ิ  ชยัหม่ืน และมาสเตอร์สถาพร   บุญรักษา ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษาและ
อ านวยความสะดวกในการทดลอง และจดัท าโครงการ 
          ขอขอบคุณพระคุณบิดา-มารดา ครู-อาจารยโ์รงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนประสาน
วชิาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
         คณะผูจ้ดัท าโครงงานขอขอบคุณท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ค าน า 

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองการท าซุม้ไม้
ชาร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัตั้งแต่การศึกษาขอมูล การขออนุมติัโครงการ ขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ การทดลอง การสรุปผลการด าเนิน    จนส าเร็จอยา่งละเอียดและครบถว้น โครงการซุม้ไมช้าร์จมือถือ
พลงังานแสงอาทิตยน้ี์ส่งเสริมในดา้นการใช่พลงังานทดแทนและพลงังานแสงอาทิตย ์

สมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเอกสารการท ารถเอนกประสงคเ์ป็นอยา่งมาก 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
        ในปัจจุบนั โลกของเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวติเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะโทรศพัทซ่ึ์งเป็น
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชอ้ยูต่ลอดเวลา ท าใหไ้ฟจากแบตเตอร่ีหมดไป ถึงบางคนจะมีแบตเตอร่ีส ารองอยูแ่ลว้ก็
ตาม  แต่บางคร้ังก็ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และยิง่ท  าใหเ้พิ่มค่าไฟมากข้ึน    
       ดงันั้นกลุ่มของเราจึงไดจ้ดัท า  ซุม้ไมช้าร์จโทรศพัทด์ว้ยพลงังานแสงอาทิตยข้ึ์น เพื่อลดค่าไฟฟ้าและรองรับความ
ตอ้ง การของผูบ้ริโภค โดยสามารถชาร์ตไดที้ละหลายๆเคร่ืองพร้อมกนั เหมาะส าหรับท่ีมีคนสัญจรไปมา เช่น สถานี
ขนส่ง โรงพยาบาล ท่ีรอรถโดยสาร และงานอ่ืนๆเป็นตน้ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อน าพลงังานทดแทนมาใชแ้ทนพลงังานส้ินเปลือง 
2. เพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้าและลดค่าใชจ่้าย 
3. เพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาด และเป็นการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  

 
1.3 เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ชุดซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตย ์   1 ชุด 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  รองรับการชาร์จโทรศพัทไ์ดจ้  านวน    10    เคร่ือง 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดชุ้ดซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตย ์
2. ประหยดัพลงังานไฟฟ้าและลดค่าใชจ่้าย 
3. ส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาด และเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
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การด าเนินงาน 

                                                                                   
กิจกรรม 

เดือนตุลาคม   
พ.ศ 2557 

เดือน
พฤศจิกายน 
พ.ศ 2557 

เดือน
ธนัวาคม 
พ.ศ 2557 

เดือน
มกราคม 
พ.ศ 2558 

เดือน
กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ 2558 

เดือนมีนาคม 
พ.ศ 2558 หมาย

เหต ุ
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 
- ประชุมและวางแผน 
- ศึกษาหาความรู้ 
- จดัท าโครงการ 
- น าเสนอโครงการ 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
- จดัอปุกรณ์ 
- ลงมือปฏิบติั 
- ทดสอบประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแกไ้ข 
- จดัท ารูปเล่ม 
- สร้างส่ือเพื่อน าเสนองาน 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
- ส่งรูปเล่มรายงาน 
- น าเสนอผลงานตอ่
คณะกรรมการ 

                         

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงวธีิการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
ความรู้พื้นฐานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการโครงการซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถแบ่ง

ออกเป็นดงัน้ี 
- พลงังานทดแทน 
- พลงังานแสงอาทิตย ์
- ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
- ไมโ้ครงและไมส้น 
- การเตรียมไม ้
- การท าสีงานไม ้

 
2.1 พลงังานทดแทน 
พลงังานทดแทน คือพลังงานทดแทน โดยทัว่ไปหมายถึงพลงังานท่ีใชท้ดแทนพลงังานจากฟอสซิล เช่น ถ่าน

หิน, ปิโตรเลียม    และ แก๊สธรรมชาติซ่ึงปล่อยคาร์บอนไดออกไซดม์หาศาลอนัเป็นสาเหตุโลกร้อน ตวัอยา่งพลงังาน
ทดแทนท่ีส าคญัเช่น พลงังานลม,  พลงังานน ้า, พลงังานแสงอาทิตย,์ พลงังานน ้าข้ึนน ้าลง, พลงังานคล่ืน, พลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพ, เช้ือเพลิงชีวภาพ เป็นตน้ ในปี 2555    ประเทศไทย ใชพ้ลงังานทดแทนเพียง 18.2% ของพลงังาน
ทั้งหมด เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ เพียง 1.8% โดยท่ีพลงังานแสงอาทิตย ์และ      เช้ือเพลิงชีวภาพ เพิ่มข้ึน 23% แต่ 
พลงังานจาก ฟืน ถ่าน แกลบ และวสัดุเหลือใชท้างเกษตร โดยน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงดั้งเดิม มีอตัราลดลง  10%    (อาจ
เป็นเพราะมวลชีวภาพดงักล่าวถูกแปรรูปไปเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพไปแลว้) 
พลงังานทดแทนอีกประเภทหน่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกท าข้ึนใหม่(renewable)ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  (เช่นมวลของลมกลุ่มแรก
ผา่นกงัหนัลมไป มวล   ของลมกลุ่มใหม่ก็ตามมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นตน้) เรียกวา่ พลงังานหมุนเวยีน (องักฤษ: Renewal 
Energy) ไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์ลม น ้า และ ไฮโดรเจน เป็นตน้ (บางต าราวา่ มวลชีวภาพ ก็เป็นพลงังานหมุนเวยีน ข้ึนกบัวา่ 
มนัท าข้ึนใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือไม่) 
  ตามแผนพฒันาและส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 15 ปี ระหวา่ง 2555-2564 มีแผนท่ีจะใหมี้การใชพ้ลงังาน
ทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลงังานทั้งหมด การศึกษาและพฒันาพลงังานทดแทนเป็นการศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ 
พฒันา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น พลงังานลม แสงอาทิตย ์  ชีวะมวล และอ่ืนๆ เพื่อใหมี้การ
ผลิต และการใชป้ระโยชน์อยา่งแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ และ
สังคม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Renewal_Energy&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Renewal_Energy&action=edit&redlink=1
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ส าหรับผูใ้ชใ้นเมือง และชนบท ซ่ึงในการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาพลงังานทดแทนดงักล่าว ยงัรวมถึงการพฒันา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์เพื่อการใชง้านมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย งานศึกษา และพฒันาพลงังานทดแทน เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนงานพฒันาพลงังานทดแทน    ซ่ึงมีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงภายใตแ้ผนงานน้ีคือ โครงการ
ศึกษาวจิยัดา้นพลงังาน และมีความเช่ือมโยงกบัแผนงานพฒันาชนบทในโครงการจดัตั้งระบบผลิตไฟฟ้าประจุ 
แบตเตอร่ีดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยส์ าหรับหมู่บา้นชนบทท่ีไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพฒันาพลงังานทดแทนจะเป็น
งานประจ าท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกวา้งเพื่อสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทน   ทั้งในดา้นวชิาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เคร่ืองมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ 
ซ่ึงจะเป็นการสนบัสนุน และรองรับความพร้อมในการจดัตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวจิยัดา้นพลงังานและ
โครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การศึกษาคน้ควา้ เบ้ือง ตน้ การติดตามความกา้วหนา้และร่วมมือประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ พฒันาตน้แบบ ทดสอบ วิเคราะห์   และประเมินความเหมาะสมเบ้ืองตน้ และเป็นงาน
ส่งเสริมการพฒันาโครงการท่ีก าลงัด าเนินการใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ ข้ึน ตลอดจนสนบัสนุนใหโ้ครงการ   ท่ีเสร็จส้ิน
แลว้ไดน้ าผลไปด าเนินการส่งเสริม และเผยแพร่และการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 

2.2  พลงังานแสงอาทติย์ 
พลงังานแสงอาทิตย ์คือ  พลงังานแสงอาทิตยถู์กใชง้านอยา่งมากแลว้ในหลายส่วนของโลก และมีศกัยภาพใน

การผลิตพลงังานมาก         กวา่การบริโภคพลงังานของโลกในปัจจุบนัหลาย เท่าหากใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
พลงังานแสง อาทิตยส์ามารถใชโ้ดยตรงเพื่อผลิต       ไฟฟ้าหรือส าหรับท าความร้อน หรือแมแ้ต่ท าความเยน็ ศกัยภาพ
ในอนาคตของพลงังานแสงอาทิตยน์ั้นถูกจ ากดัโดยแค่เพียงความเตม็ใจ        ของ เราท่ีจะควา้โอกาสนั้นไว ้
มีวธีิการมากมายท่ีสามารถน าพลงังานจากแสงอาทิตยม์าใชง้านได ้พืชเปล่ียนแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานทางเคมีโดยใช้
การสังเคราะห์แสง         เราใชป้ระโยชน์จากพลงังานน้ีโดยการกินพืชและเผาฟืน อยา่งไรก็ตามค าวา่ “พลงังาน
แสงอาทิตย”์ หมายถึงการเปล่ียนแสงอาทิตยโ์ดยตรงมากกวา่เปล่ียนไปเป็นพลงังานความร้อนหรือ พลงังานไฟฟ้า
ส าหรับใชง้าน ประเภทพื้นฐานของพลงังานแสงอาทิตย ์คือ “พลงัความร้อนแสงอาทิตย”์ และ “เซลลแ์สงอาทิตย”์ 

                                           
ภาพท่ี 1 บา้นพลงังานแสงอาทิตย ์

http://www.greenpeace.org/international/photosvideos/photos/solar-powered-house-in-england
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  บา้นพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศองักฤษ พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถผลิตไฟฟ้าและน ้าร้อนเพื่อใชใ้น
ประเทศไดเ้ซลลแ์สงอาทิตยก์ระบวนการของเซลลแ์สงอาทิตยคื์อการผลิตไฟฟ้าจากแสง ความลบัของกระบวนการน้ี
คือการใชส้ารก่ึงตวัน าท่ีสามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะ สมเพื่อปล่อยประจุไฟฟ้า ซ่ึงเป็นอนุภาคท่ีถูกชาร์จท่ีขั้วลบ ส่ิงน้ี
เป็นพื้นฐานของไฟฟ้าสารก่ึงตวัน าท่ีใชก้นัมากท่ีสุดในเซลลแ์สงอาทิตยคื์อซิลิกอน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีพบ
โดยทัว่ไปในทราย เซลลแ์สงอาทิตยทุ์กช้ินมีสารก่ึงตวัน าดงักล่าว 2 ชั้น ชั้นหน่ึงถูกชาร์จท่ีขั้วบวก อีกชั้นหน่ึงถูกชาร์จ
ท่ีขั้วลบ เม่ือแสงส่องมายงัสารก่ึงตวัน า สนามไฟฟ้าท่ีแล่นผา่นส่วนท่ี 2     ชั้นน้ีตดักนัท าใหไ้ฟฟ้าล่ืนไหล ท าใหเ้กิด
กระแสไฟฟ้าสลบั ยิง่แสงส่องแรงมากเท่าใด ไฟฟ้าก็ล่ืนไหลมากข้ึนเท่านั้น 
  ดงันั้นระบบเซลลแ์สงอาทิตยจึ์งไม่ตอ้งการแสงอาทิตยท่ี์สวา่งในการปฏิบติั งาน นอกจากน้ียงัผลิตไฟฟ้าในวนั
เมฆมากไดด้ว้ยเน่ืองจากผลิตไฟฟ้าไดส้ัดส่วนกบั ความหนาแน่นของเมฆ นอกจากน้ี วนัท่ีมีเมฆนอ้ยยงัผลิตพลงังาได้
สูงข้ึนกวา่วนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆ   เน่ืองจากแสงอาทิตยส์ะทอ้นมาจากเมฆเป็นเร่ืองปกติในปัจจุบนัท่ีจะใช้
เซลลแ์สงอาทิตยข์นาดเล็กมากใหพ้ลงังาน ใหก้บัอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เคร่ืองคิดเลข นอกจากน้ีเซลลแ์สงอาทิตยย์งัใช้
เพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นท่ีท่ีไม่มีสายส่งไฟฟ้า เราไดพ้ฒันาตูเ้ยน็ท่ีเรียกวา่ความเยน็จากแสงอาทิตย ์(Solar Chill) ท่ีสามารถ
ปฏิบติังานโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์หลงัจากทดสอบแลว้จะถูกน าไปใชใ้นองคก์รสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยใหบ้ริการ
วคัซีน ในพื้นท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้า และจะถูกน าไปใชโ้ดยผูท่ี้ไม่ตอ้งการพึ่งพาสายส่งไฟฟ้าเพื่อรักษาความเยน็ของ อาหาร 
นอกจากน้ี สถาปนิกยงัใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยเ์พิ่มมากข้ึนโดยใชเ้ป็นคุณลกัษณะส าคญัของการ ออกแบบ ตวัอยา่งเช่น 
หลงัคากระเบ้ืองหรือหินชนวนติดเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถใชแ้ทนวสัดุท าหลงัคาท่ี ใชก้นัทัว่ไป ฟิลม์แบบบางท่ี
ยดืหยุน่สามารถน าไปประกอบเขา้กบัหลงัคา รูปโคง้ได ้ในขณะท่ีฟิลม์ก่ึงโปร่งแสงท าใหเ้กิดการผสมผสานแสงเงาเขา้
กบัแสงในตอนกลางวนั นอกจากน้ีเซลลแ์สงอาทิตยย์งัสามารถผลิตพลงังานสูงสุดใหก้บัอาคารในวนัอากาศ ร้อนในฤดู
ร้อนเม่ือระบบปรับอากาศตอ้งใชพ้ลงังานมากท่ีสุด ดงันั้นจึงช่วยลดภาวะไฟฟ้าเพิ่ม   ปริมาณข้ึนสูงสุด 
เซลลแ์สงอาทิตยท์ั้งขนาดใหญ่และเล็กสามารถผลิตพลงังานใหก้บัสายส่งไฟฟ้า หรือท างานไดด้ว้ยตวัของมนัเอง 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากแสงอาทิตย ์

 
ภาท่ี 2 ฟาร์มเซลลแ์สงอาทิตย ์

  ฟาร์มเซลลแ์สงอาทิตยใ์นแคลิฟอร์เนียกระจกขนาดใหญ่รวมแสงอาทิตยใ์หอ้ยูใ่นเส้นหรือจุดเดียว ความร้อนท่ี
ถูกสร้างข้ึนน้ีใชผ้ลิตไอน ้า จากนั้นไอน ้าท่ีร้อนและมีแรงดนัสูงใหพ้ลงังานกบัใบพดั ซ่ึงท าใหเ้กิดไฟฟ้า ในภูมิภาคท่ี
แสงอาทิตยร้์อนแรงมาก โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากแสงอาทิตยส์ามารถรับประกนัได ้      วา่จะมีการแบ่งกนัผลิต 

http://www.greenpeace.org/international/photosvideos/photos/solar-farm-in-california
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ไฟฟ้าไดป้ริมาณมากเท่าๆ กนัจากความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนัท่ีเพียง 354 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์มีความ สามารถในการผลิต       อยูต่วัแลว้จะ ผลิตไฟฟ้าไดเ้กิน 5,000 เมกะวตัต ์ภายในพ.ศ. 
2558 ตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ความสามารถในการผลิตเพิ่มเติมจะเพิ่มข้ึนเกือบถึง 4,500  เมกะวตัตต่์อปี ภายในพ.ศ. 
2563 และพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์มีความสามารถในการผลิตอยูต่วัแลว้ทัว่ โลกอาจเพิ่มข้ึน ไปถึงเกือบ 
30,000 เมกะวตัต ์ซ่ึงมากพอท่ีจะจ่ายไฟฟ้าใหก้บับา้น 30 ลา้นหลงัการท าความร้อนและการท าความเยน็จาก
แสงอาทิตยก์ารท าความร้อนจากแสงอาทิตยใ์ชค้วามร้อนจากดวงอาทิตยโ์ดยตรง ตวัสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์
บนหลงัคาของคุณสามารถผลิต        น ้าร้อนส าหรับบา้นคุณ ได ้และช่วยใหค้วามร้อนแก่บา้นของคุณ ระบบความร้อน
จากแสงอาทิตยมี์พื้นฐานอยูบ่นหลกัการง่ายๆ ท่ีรู้จกักนัมาหลายศตวรรษ นัน่คือ ดวงอาทิตยท์  าความร้อนใหน้ ้าท่ีอยูใ่น
ท่อทึบแสง ปัจจุบนัเทคโนโลยคีวามร้อนจากแสงอาทิตยใ์นตลาดมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ สูง และผลิตพลงังาน
แสงอาทิตยใ์หก้บัอุปกรณ์จ านวนมาก ตั้งแต่น ้าร้อนและการท าความร้อนในอาคารพกัอาศยัและอาคารพาณิชย ์ไป
จนถึงการท าความร้อนในสระวา่ยน ้า การท าความเยน็โดยใชแ้สงอาทิตย ์การท าความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม 
และ การก าจดัความเคม็ของน ้าด่ืม การผลิตน ้าร้อนในครัวเรือนเป็นการใชง้านความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์นิยมท่ี สุดใน
ปัจจุบนั ในบางประเทศการผลิตน ้าร้อนเป็นเร่ืองทัว่        ไปในอาคารพกัอาศยั พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการใชน้ ้าร้อนไดเ้กือบถึง 100%  ข้ึนอยูก่บัสภาพและการก าหนดองค ์ประกอบของระบบ ระบบท่ีใหญ่กวา่
สามารถตอบสนองความตอ้งการพลงังานปริมาณมากส าหรับการท าความ ร้อนในสถานท่ี เทคโนโลยปีระเภทหลกั 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ท่อสุญญากาศ  – ตวัดูดซบัขา้งใน ท่อสุญญากาศ ดูดซบัรังสีจากดวงอาทิตยแ์ละท าความร้อนใหก้บัของ 
เหลวขา้งใน เหมือน  กบัตวัดูดซบัในแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบแบน ตวัสะทอ้นแสงดา้นหลงัท่อเป็นตวัดูดซบัล าแสง
เพิ่มเติม ไม่วา่ดวงอาทิตยจ์ะ อยูใ่นองศาใด  ท่อสูญญากาศ  รูปทรงกลมจะช่วยใหแ้สงอาทิตยเ์ดินทางไปยงัตวัดูดซบัได้
โดยตรง แมแ้ต่ในวนัเมฆมาก ท่ีแสงเขา้มาในหลายองศาพร้อมกนัแต่ตวัดูดสะสมแสงของท่อสูญญากาศ   ก็ยงัมี
ประสิทธิภาพมากตวัสะสมแสงอาทิตยข์องแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบแบน – กล่าวง่ายๆ ตวัสะสมแสงเป็นกล่องท่ีมีฝา
เป็นกระจก ท่ีตั้งอยูบ่นหลงัคาเหมือนหนา้ต่างบนหลงัคา ในกล่องน้ีมีชุดท่อทองแดงท่ีมีปีกทองแดงติดอยู ่โครงสร้าง
ทั้งหมดถูกเคลือบดว้ยสารสีด าท่ีออกแบบมาเพื่อดูดล าแสงอาทิตย ์ล าแสงอาทิตยเ์หล่าน้ีท าใหน้ ้าร้อนข้ึน และป้องกนั
การเยอืกแขง็ของส่วนผสมท่ีไหลเวยีนจากตวัสะสมแสงลงไปยงัเคร่ืองท า น ้าร้อนในห้องใตดิ้น 
เคร่ืองท าความเยน็ดว้ยแสงอาทิตย ์– เคร่ืองท าความเยน็จากแสงอาทิตยใ์ชพ้ลงังานความร้อนเพื่อผลิตความเยน็ และ/
หรือท าความช้ืนใหก้บัอากาศในวธีิเดียวกบัตูเ้ยน็และเคร่ืองปรับอากาศ ทัว่ไป อุปกรณ์น้ีเหมาะสมกบัพลงังานความ
ร้อนจากแสงอาทิตยอ์ยา่งยิง่ เน่ืองจากความตอ้งการความเยน็มีมากท่ีสุดเม่ือมีแสงอาทิตยส่์องมากท่ีสุด การท าความเยน็
จากดวง อาทิตยไ์ดรั้บการทดสอบการใชง้านอยา่งประสบความส าเร็จมา แลว้ และในอนาคตคาดวา่จะมีการใชง้านใน
วงกวา้ง เน่ืองจากราคาของเทคโนโลยน้ีีถูกลง โดยเฉพาะราคาของระบบขนาดเล็ก 

2.3 ระบบไฟฟ้าแสงอาทติย์ 
ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น  อุปกรณ์ส าคัญของระบบการผลติกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 
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เซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้ากระแสตรง จึงน ากระแสไฟฟ้าไปใชไ้ดเ้ฉพาะกบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น หาก
ตอ้งการน าไปใชก้บั   อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบัหรือเก็บสะสมพลงังาน ไวใ้ชต่้อไป จะตอ้งใชร่้วมกบั
อุปกรณ์อ่ืนๆ อีก โดยรวมเขา้เป็นระบบท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์อุปกรณ์ส าคญัๆ มีดงัน้ี  

 
ภาพท่ี 3 อุปกรณ์ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

  แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module) ท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง และ มีหน่วยเป็นวตัต ์(Watt) มีการน าแผงเซลลแ์สงอาทิตยห์ลายๆ เซลลม์าต่อกนัเป็นแถวหรือเป็นชุด 
(Solar Array) เพื่อใหไ้ดพ้ลงังานไฟฟ้าใชง้านตามท่ีตอ้งการ โดยการต่อกนัแบบอนุกรม จะเพิ่มแรงดนัไฟฟ้า และการ
ต่อกนัแบบขนาน จะเพิ่มพลงังานไฟฟ้า หากสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์แตกต่างกนั ก็จะมีผลใหป้ริมาณของค่าเฉล่ีย
พลงังานสูงสุดในหน่ึงวนัไม่เท่ากนัดว้ย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลงังานไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงข้ึน การผลิต
พลงังานไฟฟ้าจะลดลง  
  
  เคร่ืองควบคุมการประจุ (Charge Controller) ท าหนา้ท่ีประจุกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
เขา้สู่แบตเตอร่ี และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกบัแบตเตอร่ี เพื่อยดือายกุารใชง้านของ
แบตเตอร่ี รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอร่ีดว้ย ดงันั้น การท างานของเคร่ืองควบคุมการประจุ คือ เม่ือ
ประจุกระแสไฟฟ้าเขา้สู่แบตเตอร่ีจนเตม็แลว้ จะหยดุหรือลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และมกัจะมีคุณสมบติัในการตดั
การจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดนัของ   แบตเตอร่ีลดลงดว้ย) ระบบพลงังานแสงอาทิตยจ์ะใช้
เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีท่ีมีการ เก็บพลงังานไฟฟ้าไวใ้นแบตเตอร่ีเท่านั้น  
  
  แบตเตอร่ี (Battery) ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเก็บพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์วใ้ช ้เวลาท่ีตอ้งการ 
เช่น เวลาท่ีไม่มีแสงอาทิตย ์เวลากลางคืน หรือน าไปประยกุตใ์ชง้านอ่ืนๆ แบตเตอร่ีมีหลายชนิดและหลายขนาดให้
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เลือกใชง้านตามความเหมาะสม  
  
  เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ท าหนา้ท่ีแปลงพลงังานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ท่ีผลิตไดจ้ากแผง
เซลลแ์สงอาทิตย ์ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) เพื่อใหส้ามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบั แบ่งเป็น 
2 ชนิด คือ Sine Wave Inverter ใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบัทุกชนิด และ Modified Sine Wave Inverter ใชไ้ด้
กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบั  ท่ีไม่มีส่วนประกอบ ของมอเตอร์และหลอด  ฟลูออเรสเซนต ์ท่ีเป็น Electronic ballast  
  
  ระบบป้องกนัฟ้าผา่ (Lightning Protection) ท าหนา้ท่ีป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าเม่ือฟ้าผา่ 
หรือเกิดการเหน่ียวน าท าใหค้วามต่างศกัยสู์ง ในระบบทัว่ไปมกัไม่ใชอุ้ปกรณ์น้ี จะใชส้ าหรับระบบขนาดใหญ่และมี
ความส าคญัเท่านั้น รวมถึงตอ้งมีระบบ สายดินท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย เป็นระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อบา้นพกั
อาศยัขนาด 30 Wp ท่ีถูกออกแบบส าหรับใชเ้ป็นแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ระบบแสงสวา่งไฟฟ้า
กระแสตรง ซ่ึงมีขนาดเล็กกะทดัรัด สามารถพกพาไปไดทุ้กสถานท่ี 
 

2.3.1 อุปกรณ์ระบบแสงสว่างทีใ่ช้ได้กบัชุดระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพ่ือบ้านพกัอาศัย 
หลอดคอมแพคชนิดประหยดัไฟ 9 W จ านวน 2 หลอด ใชง้านไดน้าน 7 ชัว่โมง 

ส่วนประกอบของระบบ 
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solarmax LEC-3024)  30 Wp 
เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (SOLARCON SPT-1206)    
แบตเตอร่ีแบบ Maintenance Free 26 Ah x 1 
หลอดคอมแพคทช์นิดประหยดัไฟ 9 W (PL-1209) 2 หลอด 

 
ภาพท่ี 4 อุปกรณ์ระบบแสงสวา่งท่ีใชไ้ดก้บัชุดระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อบา้นพกัอาศยั 
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2.3.2 ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบอสิระ (Stand Alone Solar Systems) 
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบอิสระ เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีอยูห่่างไกล ซ่ึงอยูน่อกระบบสายส่งของ
การไฟฟ้า   โดยแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงผา่นการควบคุมแรงดนัใหเ้หมาะสม โดยเคร่ืองควบคุม
การประจุไฟฟ้า  และเก็บพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดไ้วใ้นแบตเตอร่ี เพื่อน ากลบัมาใชใ้นยามค ่าคืน  ในกรณีท่ีตอ้งการใช้
ไฟฟ้ากระแสสลบั   จะใชเ้คร่ืองแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัหรืออินเวอร์เตอร์ สร้างกระแสสลบัจ่ายใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า
กระแส สลบัอีกคร้ังหน่ึง 
  ตวัอยา่งของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ อิสระ ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อ
บา้นพกัอาศยั  ระบบป้ัมน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งพลงังานแสงอาทิตย ์และระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ เพื่อการส่ือสาร เป็นตน้ 
  

  
ภาพท่ี 5 ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบอิสระ 

2.3.3 ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ชนิดต่อเช่ือมระบบสายส่ง (Grid-connected Solar Systems) 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดต่อ เช่ือมระบบสายส่งของการไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงเซลล์
แสงอาทิตยจ์ะถูกน ามาแปลงใหเ้ป็นไฟฟ้า กระแสสลบัดว้ยอินเวอร์เตอร์ เพื่อจ่ายใหก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และหากระบบ 
สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ตอ้งการ พลงังานไฟฟ้าท่ีเหลือก็จะถูกขายคืนใหก้บัการไฟฟ้า 
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  ตวัอยา่งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดต่อเช่ือมระบบสายส่ง ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พื่อบา้นพกัอาศยัท่ีมีระบบสายส่งของการไฟฟ้า ผา่น และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ 

 
ภาพที 6 ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์นิดต่อเช่ือมระบบสายส่ง 

 
2.4 ไม้โครงและไม้สน 
ไมโ้ครง  ไม้โครง ส าหรับ งานเฟอร์นิเจอร์บิลอิน ก็คือไมท่ี้น ามาใชเ้ป็นโครงสร้างหลกั ของแผน่พื้น แผงตู ้

หรือบาน ท่ีตอ้งน าไมอ้ดัมาประกบจะ1ดา้น หรือ2ดา้น ก็ตาม ท าหนา้ท่ีเป็นตวัท าให้โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์บิลอิน เกิด
ความแขง็แรง หรือเรียกง่ายๆวา่เป็น "กระดูก" ท่ีนิยมจะเป็นโครงไมจ้ริง บางทีก็มีบา้งท่ีใชไ้มอ้ดั MDF ปาร์ติเกิล หรือ
พวกบล็อคบอร์ด  มาท าเป็นตวัโครง เพื่อลดการบิดตวัและลดตน้ทุน แต่จะแขง็แรงสู้ไมจ้ริงไม่ได ้แต่ในท่ีน้ี จะขอ
กล่าวเฉพาะในส่วนของไมจ้ริง 
  หน้าที่หลกั  : ใช ้เป็นตวัโครงสร้างหลกั(ถา้เปรียบกบัการสร้างบา้นก็คืองานโครงสร้าง พวก เสา คาน 
นัน่เอง)  หรือเป็นการข้ึนตู ้ก่อนท่ีจะน าไมอ้ดัมาประกบ และเป็นตวัท่ีใชใ้นการน าไปจบัยดึ จากตะปูเกลียวหรือตะปูให้
เกิดความแขง็แรง  ของตูห้รือตวัเฟอร์นิเจอร์นัน่เอง 
   



18 

 

   

 ภาพท่ี 7 ไมโ้ครง  
  รูปแบบไมโ้ครง มีทั้งแบบเป็นเส้นไมท้่อนเดียว(ไมเ้น้ือ) หรือน ามาต่อๆกนัดว้ยเศษไม ้(ไมจ้อ๊ย) แต่ไมเ้น้ือจะ
ราคาแพงกวา่  หายากกวา่ และมีโอกาสบิดเบ้ียวไดม้ากกวา่ ไม่ค่อยนิยม และในท่ีน้ีจะกล่าวถึง ไมโ้ครงแบบต่อ(จอ๊ย) 
ซ่ึงนิยมกวา่และ ท างานง่ายกวา่ นอกจากน่ียงัเป็นการน าไมม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 
     ไม้สนทอง หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Golden pine มีถ่ินก าเนิดท่ีกวา้งขวาง อาทิ ทางมลรัฐเทก็ซสั (Texas) เป็นรัฐท่ี
อยูท่างใต ้และตะวนัตกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา และทางมลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของ
ประเทศอเมริกา  
       ประเภทของไม้สนทอง  
       1) สนใบสั้น (shortleaf) 
       2) สนใบยาว (longleaf) 
       3) สนในท่ีช้ืน หรือดินช้ืน (loblolly) 
       4) สนแบบคบเพลิง (slash) 
         ทั้งน้ี ไมส้นทองดงักล่าว ลว้นไดรั้บการตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานจากสถาบนัไมส้นทอง (SPIB : 
Southern Pine Inspection Bureau) และผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการวเิคราะห์มาตรฐานไมข้องประเทศ
อเมริกา (ALSC : American Lumber Standard Committee , Inc.)  
       อยา่งไรก็ตาม ไมส้นท่ีเจริญงอกงามและมีการเติบโตเร็วในภาคใตข้องอเมริกานั้น เน่ืองจากภูมิประเทศมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและไดรั้บการบริหารดูแลโดยกรมป่าไม ้ของทางการ นอกจากน้ี มีฤดูร้อนท่ียาวนาน ปริมาณน ้าฝน ดิน 
ปุ๋ย ท่ีเหมาะสม     และมีไมส้นอยูห่ลากหลายสายพนัธ์ุอีกดว้ย  
         ปัจจุบนัการปลูกไมส้นมีวงจร 25 ปี ตั้งแต่การปลูกจนกระทัง่ถึงขั้นตอนการตดัน ามาใชง้าน ทั้งน้ี พื้นท่ีทางใต้
ท่ีปลูกไมส้นส่วนมากเป็นพื้นท่ีของเอกชน มีจ านวน 2 ลา้นกวา่ราย ซ่ึงกลุ่มเอกชนเหล่าน้ีจะน าเอาไมส้นไปขายใหก้บั
กลุ่มธุรกิจเก่ียวกบัไม ้ อยา่งไรก็ดี พื้นท่ีดงักล่าวไม่ไดรั้บการควบคุมในการหา้มตดัหรือการถูกระงบัจ าหน่ายเท่า ท่ีควร 
หากเปรียบ เทียบกบัป่าไมข้องทางตะวนัตกของอเมริกา ดงันั้น   พื้นท่ีทางใตน้ี้จึงเป็นแหล่งท่ีมัน่คงและตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดได ้ 
       สนทองเป็นวสัดุท่ีคงทนและมีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีคุณสมบติัทางธรรมชาติ ดงัน้ี  
 
       ความแข็งแกร่งสูง ปัจจุบนัไมส้นทองถูกน ามาใชใ้นการประกอบเป็นโครงสร้าง ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีแขง็แกร่ง
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และทนทานมากท่ีสุด   จึงไดถู้กขนานนามวา่เป็นไมพ้นัธ์ุท่ีเหมาะส าหรับประกอบเป็นโครงสร้างได ้เยีย่มท่ีสุด  
  คงทนต่อการเสียดสี สนทองมีคุณสมบติัท่ีใชไ้ดน้าน คงทน เหมาะต่อการใชเ้ป็นทางเดิน ระเบียง และพื้นนอก
ตวัอาคาร  
  การจัดการความแห้ง มาตรฐานความหนา 2 น้ิว ของไมส้น ความช้ืนของไมจ้ะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่ 19 
เปอร์เซ็นต ์(ระหวา่ง 15-19 เปอร์เซ็นต ์ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศของแต่ละประเทศ)  
ไมส้นทองจะมีตรารับรองคุณภาพท่ีแสดงถึงความแหง้ของไมใ้นระดบัมาตรฐานและเป็น ท่ียอมรับของประเทศท่ี
น าเขา้วา่มีคุณสมบติัตรง   ตามความตอ้งการ  
  พลงัการยดึเกาะตะปู ไมส้นทองมีคุณสมบติัในการยดึเกาะตะปูไดสู้งท่ีสุดในตระกูลไมส้น ซ่ึงเม่ือผา่นการ
อบแหง้  แลว้ จะเพิ่มประสิทธิภาพการยดึเกาะไดดี้ยิง่ข้ึน  
  ง่ายต่อการป้องกันการผุ ทั้งน้ี ไมส้นทองเป็นไมท่ี้เหมาะต่อการจดัการเพื่อป้องกนัการผุไดดี้ท่ีสุด เพราะเป็นมี
โครงสร้างโมเลกุลอนัเป็นพิเศษเฉพาะตวั สามารถท าใหต้วัยาท่ีป้องกนัการผขุองไมน้ั้นแทรกซึมเขา้สู่เน้ือไมไ้ดส้ม ่า 
เสมอ   ซ่ึงมีผลป้องกนัเช้ือโรค ปลวก และเช้ือรา        ท่ีจะมากดักินเน้ือไม ้แต่กบัไมพ้นัธ์ุอ่ืนไม่สามารถท่ีจะใชต้วัยา
ป้องกนัการผ ุ  ได ้เน่ืองจากตน้ไมด้งักล่าวจะตอ้งท าช่องหรือเจาะช่องบนพื้นผวิเสียก่อน ดงันั้น ไมส้นทองน้ีจึงเป็นไม้
เพียงไมก่ี้ชนิดท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งตดัหรือเจาะช่อง และไดรั้บการจดัอยูใ่นขั้นมาตรฐานของสมาคมการอนุรักษไ์มข้อง
ประเทศอเมริกา  
  ประหยดัต้นทุน ทุกวนัน้ีวสัดุก่อสร้างในตลาดนั้น ไมถื้อวา่เป็นวสัดุท่ีประหยดัตน้ทุนได ้ซ่ึงไมส้นทองมีราคา
และคุณสมบติัรวมถึงแหล่งท่ีมาท่ีมัน่คงจากการบริหารงาน ของกรมป่าไม ้ดงันั้น ไมส้นทองจึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ี
สามารถครองตลาดและยนืหยดัในวงการของมืออาชีพ ได ้อยา่งไรก็ดีการเลือกใชส้นทองท่ีมีความแขง็แกร่งสูงนั้น ไม่
เพียงแต่ลดปริมาณของการใชไ้ม ้ยงัสามารถลดตน้ทุนไดอี้กดว้ย  
สนทอง ถูกก าหนดและผา่นการตรวจวิเคราะห์ในเร่ืองของรอยแตก ตาไม ้เกรดของไม ้และความแขง็แกร่งของเน้ือไม ้
เพราะส่ิงเหล่าน้ี     จะมีผลต่อความสวยงามภายนอกของไม ้และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการประเมินคุณสมบติัของเน้ือ
ไมเ้พื่อเป็นวตัถุดิบ ท่ีจะส่งออกไปขายยงัต่างประเทศอีกดว้ย   

 2.4.1 การอบแห้ง  
        การอบแหง้ท าใหข้นาดของไมน้ั้นเกิดความเสถียร ทั้งน้ี ไมส้นทองส่วนใหญ่ไดผ้า่นกรรมวธีิการอบแหง้ท่ี
ถูกตอ้ง  โดยเตาอบท าใหไ้ด ้ ไมท่ี้มีปริมาณความช้ืนอยูร่ะหวา่ง 15-19 เปอร์เซ็นต ์ 
        เน้ือไมท่ี้ผา่นการอบแหง้แลว้ ไม่เพียงแต่จะรักษาความเสถียรของขนาด ความแขง็แกร่ง และรูปลกัษณ์
ภายนอกแลว้ ยงัสามารถป้องกนั  การหดตวัของเน้ือไมไ้ดอี้กดว้ย นอกจากน้ี การอบแห้งโดยใชเ้ตาอบนั้นจะเป็นวธีิ
ป้องกนัเช้ือราท่ีจะมาคุกคามเน้ือไมไ้ด ้อีกดว้ย  
         ทั้งน้ีทั้งนั้น เน้ือไมท่ี้ผา่นการอบแหง้ดงักล่าวจะเกิดการบิด งอ และการจบัตวัของส่ิงสกปรกไดน้อ้ยมาก ซ่ึง
เร่ืองดงักล่าวจะมีผลต่อตน้ทุนและปัญหาเร่ืองความสวยงามได ้ 
และ ผา่ไมต้ามขนาดดว้ยเคร่ืองจกัรทนัสมยั 
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ภาพท่ี 8  ไมส้นอบแหง้เกรดส าหรับท าลงัไม ้หรือ พาเลท 

 
ภาพท่ี 9 ไมส้นนิวซีแลนด์ 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/p1070361
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/1004
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ภาพท่ี 10 ไมส้นนิวซีแลนด0์03 

 
ภาพท่ี 11 ไมส้นนิวซีแลนด0์04 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/1005
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/1006
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ภาพท่ี 12 ไมส้นนิวซีแลนด ์006 

  1) ไม้สน นิวซีแลนด์ เกรดสูง อดัน ายากนัปลวก, ปกป้องการผพุงัจากแสงแดด และ ฝน เหมาะส าหรับงาน 
Landscape ภายนอกอาคาร ทางสถาปัตยกรรม, งานโรงแรม รีสอร์ท, ระเบียง, รอบสระวา่ยน ้า ทางเดินชายทะเล มี
ขนาดต่างๆ (โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่ม) 

 
ภาพท่ี 13 ไมส้นนิวซีแลนดเ์กรดสูง งาน Landscape ภายนอกอาคาร 001 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/1008-2
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/2001
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ภาพท่ี 14 ไมส้นนิวซีแลนดเ์กรดสูง อดันา้ยากนัปลวก002 

 
ภาพท่ี 15 ไมส้นนิวซีแลนดเ์กรดสูง 003 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/2002
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/2003
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ภาพท่ี 16 ไมส้น นิวซีแลนด ์เกรดสูง 004 

 
ภาพท่ี 17 ไม ้สน นิวซีแลนด ์เกรดสูง 005 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/2004
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/2005
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ภาพท่ี 18 ไม ้สน นิวซีแลนด ์เกรดสูง อบแหง้ งานเฟอร์นิเจอร์ 006 

 
ภาพท่ี 19 ไมส้น นิวซีแลนด ์เกรดสูง 007 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/2006
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/2011
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ภาพท่ี 20 ไมส้น นิวซีแลนด ์เกรดสูง 008 

 
  2) ไม้สนจาก ฟินแลนด์ เป็นไมข้าวตลอดทั้งแผน่  มีกล่ินหอม เลือกคดัเฉพาะเกรดคุณภาพสูง ส าหรับจ าหน่าย
ในประเทศไทย ความช้ืนต ่า เหมาะกบั การท าเฟอร์นิเจอร์, ตกแต่งหนา้ร้าน, ร้านอาหาร, showrooms, display งาน
แสดงต่างๆ และ ท าตูอ้บเซาวน่์ามาตรฐาน มี ขนาดต่างๆ ทั้งบาง, หนา, และ ความยาว มากมาย  
  

 
ภาพท่ี 21 ไมส้นจาก ฟินแลนด ์เป็นไมข้าวตลอดทั้งแผน่ งานตกแต่ง 001 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/2012
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/3001
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ภาพท่ี 22ไม ้สนจาก ฟินแลนด ์เป็นไมข้าวตลอดทั้งแผน่ งานตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ 002 

 
ภาพท่ี 23 ไมส้นจาก ฟินแลนด ์เป็นไมข้าวตลอดทั้งแผน่ 003 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/3002
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/3003
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ภาพท่ี 24 ไมส้นจาก ฟินแลนด ์เป็นไมข้าวตลอดทั้งแผน่ 004 

 
ภาพท่ี 25 ไมส้นจาก ฟินแลนด ์เป็นไมข้าวตลอดทั้งแผน่ 005 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/3004
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/3005
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ภาพท่ี26 ไมส้นจาก ฟินแลนด ์เป็นไมข้าวตลอดทั้งแผน่  

 
3) ไม้สน เข้ารางลิน้ เพ่ือท าพื้นบ้าน และ ผนัง หลายลาย และรูปแบบต่างๆ  Loghome 
  

 
ภาพท่ี27 ไม ้สน เขา้รางล้ิน เพื่อท า หอ้งอบเซาวน่์า และ ผนงั หลายลาย 001 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/3006
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/4001
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ภาพท่ี28 ไมส้น เขา้รางล้ิน เพื่อท า ผนงั หลายลาย 002 

 
ภาพท่ี29 ไมส้น ท าแบบก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/4002
http://ไม้สนนําเข้า.com/pine-gallery-product/attachment/4003
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  2.5 การเตรีมไม้ 
  การเตรียมไม ้การท างานไมใ้นยคุสมยัน้ี หลายๆท่านคงพิจารณาเคร่ืองมือไฟฟ้าเป็นหลกั และอีกหลายๆท่านก็
ยงันิยมชม  ชอบแฮนททูลทั้งหลายอยา่ง ไรก็ดี ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ก็คือ การท างานไมใ้หมี้ประสิทธิภาพ โดยรู้วา่ 
เคร่ืองมือประเภทไหน เหมาะส าหรับขั้นตอน  การท างานไมใ้นช่วงไหน 
เราจึงแบ่งการท างานเตรียมไมอ้อกเป็น 3 ช่วง อนัไดแ้ก่ 
  1) ช่วงหยาบ เป็นการน าเน้ือไมอ้อกใหใ้กลเ้คียงกบัขนาดท่ีเราตอ้งการ 
  2) ช่วงเรียบ เป็นขั้นตอนต่อจากช่วงหยาบ ถือเป็นการปรับหนา้ไมใ้หเ้รียบ, ตรง, ระนาบใหม้ากท่ีสุด 
  3) ช่วงล่ืน เป็นช่วงสุดทา้ยในการเก็บผวิไม ้เตรียมพร้อมส าหรับการประกอบ, เคลือบผิว, การท าสี 
เม่ือเราทราบการเตรียมไมอ้อกเป็น 3 ช่วงดงักล่าวแลว้ เราก็จะสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ 
  1) เราตอ้งการใชเ้คร่ืองมือใด (ไม่วา่จะเป็น power tool, hand tool) ส าหรับงานไมใ้นแต่ละช่วง 
  2) เราจะมัน่ใจวา่ ควรใชเ้คร่ืองมือใดเป็นล าดบัก่อน/หลงั ไม่ท างานซ ้ าซอ้น ท างานยอ้นกลบัไปกลบัมา 
  3)  เราควรจะใชเ้คร่ืองมือนั้นๆเตรียมไมน้านเท่าใด ก่อนท่ีจะขยบัไปใชเ้คร่ืองมือช้ินต่อๆไปและดว้ยการคิด
แบบน้ี  เราจะท างานไมอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัเวลาและไดคุ้ณภาพช้ินงานท่ีดีไปพร้อมๆกนั ตวัอยา่ง เคร่ืองมือ
ฝร่ังก่อนนะครับ แลว้ทา้ยๆบทความเรามาเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือไทยๆของเรา ท่านท่ีมีกบ เหล็กอยูแ่ลว้ จะทราบดีวา่ 
กบฝร่ังเขามีการตั้งเลขรหสัตามผูป้ระดิษฐก์บเชิงพาณิชยย์ี่หอ้ Stanley โดยท่ี Bench plane ของ Stanley นั้น ไล่ตั้งแต่ 
หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 8 และจะมีเลขคร่ึง อนัไดแ้ก่ 4 1/2, 5 1/4, 5 1/2 จึงรวมเป็น 11 bench planes. 
 
  2.6 การท าสีงานไม้ 
  ไมห้ากทิ้งไวน้าน ๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน อาจจะมีเช้ือรา มีรอยแตกแยก โก่ง งอ สีไมเ้ปล่ียนไป ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึน 
เพราะในบรรยากาศของเรา มี สปอร์เช้ือรา มีความช้ืน ท่ีเปล่ียนไป เน้ือไม ้มีการคายหรือดูดความช้ืนจากอากาศ ท าให้
เซลของไมมี้การยดืและหดตวั มีผลท าใหรู้ปร่างของไมผ้ดิไป อาจโคง้หรือบิด หรือแตกท่ีบริเวณส่วนปลายไม ้หรือ 
แตกระแหงออก ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี จะเกิดไดน้อ้ยลง และยดือายขุองไมไ้ด ้ถา้เราไดมี้การท าสีไม ้เพื่อป้องกนัไม่ใหไ้มไ้ด้
สัมผสักบัอากาศ และความช้ืนรอบ ๆ การท าสีไมไ้ม่เพียงแต่รักษาเน้ือไม ้การท าสีท่ีดี ยงัใหค้วามสวยงาม น่าใช ้
นอกจากน้ีการท าสี ท าใหเ้ราสามารถท าความสะอาดช้ินไมไ้ดส้ะดวกง่ายดายข้ึน หากเฟอร์นิเจอร์ท่ีบา้นของคุณ มี
สภาพท่ีควรปรับปรุงแลว้ละก็ คุณศึกษาการท าสี แลว้ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ท่ีบา้นของคุณ ดว้ยตวัคุณเอง มนัจะน่าภาคภูมิใจ
ไม่นอ้ย 
  เน่ืองจากวตัถุท่ีจะน ามาใชใ้นการท าสี มีหลายอยา่ง เราจึงควรท่ีจะศึกษา สีแต่ละชนิดให้ละเอียด เพื่อใหผ้ลงาน
ออกมาดีท่ีสุด และสามารถเลือกไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ควรใชอ้ะไร กบังานประเภทไหน วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช ้เทคนิค และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่มีความส าคญั  
  ขั้นตอนต่าง ๆ ของการท าสี แบ่งออกคร่าว ๆ 5 ขั้นตอนดงัน้ี  
  1) ท าช้ินงานใหเ้รียบเนียน  
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  2) ยอ้มสีช้ินงาน  
  3) อุดรูร่องเส้ียนไม ้โป๊ 
  4) ท าสี อาจมีการขดัระหวา่งทา  
  5) เช็ด ท าความสะอาด 
  ในการท าช้ินงานให้เรียบเนียน เร่ิมตั้งแต่เร่ิมโครงงานของเรา ตอ้งเลือกไม ้ไม่โก่งงอ มีการไสเรียบ การน าไม้
มาใชต่้อกนัตอ้งเรียงเน้ือไมใ้หเ้หมาะสมไปในทิศทางเดียวกนั ไม่เรียงขวางกนัไปมา ไมท่ี้ไม่ตรงตอ้งผา่นการไสขอบ 
หรือ เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ jointer (ดูรายละเอียดในเร่ืองเคร่ืองมือช่าง) เม่ือประกอบช้ินงานและตบแต่งไดต้ามตอ้งการ
แลว้ ตอ้ง มีการขดัช้ินงานดว้ยกระดาษทราย โดยทัว่ไปแลว้เราจะเร่ิมดว้ยกระดาษทรายเบอร์หยาบ คือ 80-100 เพื่อลบ
ร่องรอยของฟันเล่ือย หรือร่องรอยของดอกเร้าเตอร์ หรือบางทีเราเรียกวา่ machine Mark เม่ือลบร่องรอยต่าง ๆ ออก
แลว้ เปล่ียนเบอร์กระดาษทรายเป็น 150 เพื่อให้ผวิงานเรียบข้ึน ในการเปล่ียนเบอร์กระดาษทราย เราควรมีการดูดฝุ่ นท่ี
เกาะท่ีผวิงานออกก่อนดว้ย เพราะมิฉะนั้นเศษทรายของกระดาษเบอร์เก่า อาจจะมีผลท าใหช้ิ้นงานเป็นรอย จากนั้นก็ขดั
ช้ินงานเบา ๆ ช้ินงานท่ีเรียบราบ เราควรใชก้ระดาษทราย พนักบัไมเ้พื่อใหก้ระดาษเรียบไปกบัช้ินงาน และทา้ยท่ีสุดเรา
เปล่ียนกระดาษทรายเป็นเบอร์ 200-220 เป็นการขดัคร้ังสุดทา้ยก่อนท าขั้นตอนต่อไป บางคนนอกจากจะใชก้ระดาษ
ทราย แลว้ยงัมีเคร่ืองมือชนิดหน่ึงเรียกวา่ Scraper หรือเหล็กขดู เป็นเหล็กท่ีมีความยดืหยุน่ใชข้ดูผวิไม ้มนัจะก าจดัผวิท่ี
ขรุขระออกไป เป็นเคร่ืองมือท่ีช่างผูช้  านาญจะใชก้นั สามารถท าใหผ้วิของไมเ้รียบ ปานกระจกได ้ในการขดั ถา้หาก
แสงอยูต่รงขา้มสายตาจะท าใหเ้รามองเห็นผวิของงานไดดี้กวา่ หลงัจากผา่นการขดัแลว้เราก็ตอ้งก าจดัฝุ่ นก่อนท่ีจะ
ท างานในขั้นต่อไป บางคนขา้มขั้นตอนน้ี ฝุ่ นท าใหผ้วิงานท่ีเราอุตสาห์ขดัมา ไม่เรียบร้อย เราอาจก าจดัฝุ่ นดว้ยการใช้
แปลงปัด ผา้เช็ดออก หรือ ดูดฝุ่ น หรือ ใชล้มเป่า แต่วธีิใชแ้ปรงปัด และเคร่ืองดูดฝุ่ นช่วยจะก าจดัฝุ่ นไดดี้มาก จากนั้น
ใหเ้ราพิจารณาร่องรอยของกาว ท่ีจะมีผลต่อสี เราอาจใชก้ระดาษทรายขดัรอยกาวออก หรือใช ้ส่ิวหากกาวมีปริมาณ
มาก จากนั้นก็ใชก้ระดาษทราย กาวจะมีผลต่อสีมาก เพราะสีจะไม่ซึมบริเวณท่ีมีรอยกาวอยู ่ท  าใหเ้กิดความแตกต่าง
อยา่งชดัเจน ถา้รอยกาวยงัใหม่อาจใชต้วัท าละลายท่ีกาวนั้นละลายไดช่้วยก าจดั เช่นถา้เป็นกาวลาเทกใช ้น ้าถา้ยิง่อุ่นยิง่
ดี แต่ถา้เป็นกาวยางใชทิ้นเนอร์ การอุดร่องหรือรูตะปู หรือรอยฉีกของเน้ือไม ้ส าหรับช่างไทยเราทัว่ไปใช ้ผงดินสอ
พองผสมน ้า ผสมสี ฝุ่ น ใหใ้กลเ้คียงกบัสีผวิไมท่ี้เราจะอุดรูร่อง ถา้ตอ้งการเพิ่มความสามารถในการยดึติดเราอาจผสม
น ้ามนั varnish ลงไปดว้ยเล็กนอ้ย ใหดู้ตามขนาดช้ินงาน เม่ือผสมไดท่ี้ใหใ้ส่ถุงพลาสติกรัดดว้ยหนงัยาง จากนั้นแบ่ง
ออกมาใชที้ละนอ้ย อาจเจาะกน้ถุงแลว้บีบออกมาใช ้อนัน้ีเห็นช่างท่ีรู้จกัใชก้นั บางทีก่อนท่ีเราจะอุดรูร่องรอยต่าง ๆ ถา้
เราวางแผนท่ีจะทาแชลก ควรทาก่อน จากนั้นจึงผสมผงฝุ่ นเพื่อใหสี้เขา้กนัพอดีเม่ือทาแชลก มิฉะนั้นสีอาจเกิดความ
แตกต่างกนัมาก 
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2.6.1 การลงแป้ง 
  ไมบ้างชนิดมีรู หรือรอยเส้ียนไมม้าก บางชนิดนอ้ย ส าหรับไมท่ี้มีรูรอยเส้ียนไมม้าก หากเราทา shallac หรือ 
Lacquer ไปเลย ผวิช้ินงานอาจจะไม่มีความสวยงาม และไม่เรียบเนียน และตอ้งทาหลายรอบกวา่ช้ินงานจะออกมา
สมบูรณ์ ตวัอยา่งเช่นไมอ้ดัมีรอยเส้ียนไมม้าก ดงันั้นเราจ าเป็นท่ีจะท าการอุดรอยเส้ียนไมเ้หล่าน้ี โดยใช ้ผงแป้งดินสอ
พองผสมน ้า พอเหลว ไม่เหลวมาก ผสมสีฝุ่ นใหเ้ป็นสีเดียวกบัผวิไมโ้ดยรวม ดูแลว้ให้เขม้กวา่เล็กนอ้ย จะดีกวา่ แต่
ส าคญัอยา่ใหอ่้อนกวา่สีผวิไม ้เพราะจะท าใหเ้ห็นเป็นรอยแป้งชดัเจนหรือในกรณี ท่ีเราจะยอ้มสีดว้ย แป้งท่ีลงก็ใหผ้สม
ฝุ่ นสีใหใ้กลเ้คียงกบัสีท่ีจะยอ้มท่ีสุด  
  การเตรียมผวิช้ินงานก่อนท าการลงแป้ง ขดัช้ินงานให้เรียบเนียน โดยขดัดว้ยกระดาษทราย จนเรียบเนียนดี 
จากกระดาษทรายเบอร์หยาบ จนกระทัง่เบอร์ 220 จากนั้นทาดว้ย Shellac บาง ๆ ไม่ตอ้งใหเ้ขม้ขน้เกินไป ทิ้งไวใ้ห้แหง้ 
อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง ตอ้งระวงัไม่ท าในช่วงท่ีอากาศช้ืนมาก จากนั้นก็ท าการ ลงแป้งได ้โดยไม่ตอ้งขดัก่อน น าผา้ขาว
บางชุบน ้าแป้งท่ีเตรียมไว ้เช็ดบริเวณท่ีตอ้งการอุด หากพื้นท่ีมีปริมาณมาก ตอ้งแบ่งพื้นท่ีในการท างาน เม่ือเช็ดน ้าแป้ง
ทัว่แลว้พอเร่ิมหมาด ๆ ใชผ้า้อีกผนืท่ีสะอาดถูแป้งใหเ้ขา้เส้ียนไมโ้ดยถูไปตามขวาง แลว้เช็ดแป้งท่ีเหลือออกจนหมด 
ตอ้งเช็ดใหห้มดจริง ๆ เพราะถา้ปล่อยแหง้ไปแลว้ทีน้ีตอ้งเสียเวลาขดันาน จะยิง่เสียเวลามากเขา้ไปอีก 
หลงัจากลงแป้งไปแลว้ตอ้งทิ้งไวข้า้มคืน เพราะการลงแป้งท่ีผสมน ้า น ้าจะไปท าใหผ้วิไมมี้การปรับตวัสูงข้ึน ขน หรือ 
Fiber บางส่วนมีการตั้งชนั จะท าใหมี้ความรู้สึกหยาบ เม่ือเอามือลูบ ตอ้งขดัออก หากเราขดัตอนท่ีเพิ่งแหง้ใหม่อาจจะมี
ผลท าใหแ้ป้งหลุดออกจากร่องเส้ียนไมไ้ดค้วรทิ้งไว ้1 คืนดีกวา่ เราขดัดว้ยกระดาษทราย เบอร์ 220 ข้ึนไป จนถึง 600 
จนไดผ้วิท่ีเรียบเนียน จากนั้นส ารวจดูวา่ยงัมีร่องหรือรอยเส้ียนไมห้ลงเหลืออยูห่รือไม่ หากยงัมีอาจตอ้งท าซ ้ า แลว้ท า
การอุด โป๊รอยใหญ่ ๆ เพื่อใหส้มบูรณ์สูงสุด เม่ือขดัช้ินงานจนเรียบร้อย แลว้ ทาดว้ย Shellac บาง ๆ อีก 1 รอบเพื่อให้
แน่ใจวา่ผวิงานถูกปกปิดจนหมด ทิ้งไว ้2 ชัว่โมงขดัละเอียดอีกคร้ัง ดว้ยกระดาษทรายละเอียด เบอร์ 320 จากนั้นท าการ
ทา Shellac หรือ Lacquer ตามตอ้งการ อีก 2-3 รอบ โดยไม่ตอ้งขดัก็จะไดช้ิ้นงานท่ีสวย งาม อาจทาใหห้นาเท่าท่ีคุณ
ตอ้งการ หากเราไดท้  าใหผ้วิเรียบดี ร่องเส้ียนถูกอุดเตม็ จะท าใหเ้ราประหยดั Shellac หรือ Lacquer และท าใหเ้ราไม่
เสียเวลาในการแกไ้ขช้ินงาน ท าใหช้ิ้นงานของเราเรียบเหมือนกระจก ดูมีค่ามีราคา แมไ้มท่ี้น ามาใชจ้ะไม่สวยงาม แต่ถา้
วธีิการปราณีท จะไดง้านท่ีท าใหดุ้มีคุณค่าข้ึนมาก 
  การลงแป้งน้ี บางคร้ังอาจเรียกต่าง ๆ กนัออกไป เช่น Filling the pore, ตีแป้ง เป็นตน้ บางคนใชฝุ้่ นจีนซ่ึงจะ
ขาวกวา่แป้งดินสอพอง ใช ้เนน้ร่องเส้ียนโดยเฉพาะ ท าใหเ้กิดการท าสีแบบแปลก ๆ ในทางอุตสาหกรรม ใหญ่ ๆ จะ
ไม่ใชดิ้นสอพอง แต่จะใช ้พวก wood filler ส าเร็จรูปแทน มีสีต่าง ๆ กนั ตามผูผ้ลิตก าหนด และติดแน่นดีกวา่ 
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2.6.2  เทคนิคการท าสี 1 
  การเคลือบยรีูเทน  ยูรีเทน มีลกัษณะคลา้ยกบัวาร์นิช เม่ือแหง้แลว้จะแขง็ ทนต่อการกระแทก การขดูขีด การ
เคลือบดว้ยยรีูเทนใหพ้ิจารณาวา่ใชภ้ายนอกหรือภายใน หากใชภ้ายนอก ช้ินงานอาจตอ้งโดนแดด โดนฝน ผวิช้ินงาน 
จึงไม่ตอ้งผา่น การเคลือบดว้ยแชลก แต่ใหใ้ชย้รีูเทน เอง พน่ บาง ๆใหท้ัว่ช้ินงาน แลว้ทิ้งไว ้ขา้มคืน ขดัดว้ยกระดาษ
ทราย 280-320 จากนั้นพน่ อีก 2-3 เท่ียว แต่ละชั้นตอ้งทิ้งไวข้า้มคืน จะดีท่ีสุด เหตุท่ี งานท่ีตอ้งตากแดดไม่ควรทาแชลก 
เพราะ แชลก เม่ือโดนแดดจะมีอาการเหนียว และยดืหยุน่ตวั จะท าใหผ้วิยรีูเทน แตกได ้ท าใหเ้กิดการแตกระแหง แต่ถา้
คิดวา่งานของคุณไม่ตากแดด ตากฝน อยูใ่นท่ีร่ม ก็ใหท้  าการลงแป้งได ้แลว้เคลือบดว้ยแชลก บาง ๆ ใหเ้ป็นฟิมลก์นัยาง
ไม ้ก่อนท่ีจะพน่ดว้ยยรีูเทน อีก 2-3 รอบ สลบักบัการขดัดว้ยกระดาษทราย เบอร์ 320 ข้ึนไป ส าหรับพื้นท่ีตอ้งการ
เคลือบยรีูเทน อาจกวา้งเกินกวา่การลงแป้ง ก็ให ้ใชว้ธีิขดัผิวใหเ้รียบ แลว้พน่ยูริเทน บาง  

2.6.3 ย้อมสีด้วยหมึกพมิพ์  
  มีกระทูถ้ามวา่เราจะท าสีกรอบรูปอยา่งไร ให้ดูทึบ แต่ยงัคงรักษาลายไมไ้ด ้ก็เห็นจะเป็นวธีิน้ีแหละ ข้ึนกบัฝีมือ
ของคุณเองวา่จะประณีตขนาดไหน ช้ินงานไมท้ัว่ไปในการท าสีตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ น ขดัใหเ้นียนลูบแลว้ล่ืนไหลดี 
จากนั้นตอ้งอุดร่องเส้ียนดว้ยดินสอพอง ใส่ฝุ่ นสี ใหมี้สีใกลเ้คียงกบัสีท่ีเราจะยอ้ม ฝุ่ นสี เหลือง แดง และด า เม่ือผสมกนั 
จะไดสี้โอก๊ ทดลองผสมใหไ้ดสี้ตามตอ้งการ เม่ือไดแ้ป้งสีโอก๊ ก็ท  าการอุดเส้ียนดูวธีิลงแป้ง ทิ้งไว1้2-24 ชัว่โมง ขดัดว้ย
กระดาษทรายละเอียด ปัดฝุ่ นออกใหห้มด ยอ้มดว้ยสีผสมจากหมึกพิมพ ์ส าหรับหมึกพิมพมี์ขายตามร้านขายอุปกรณ์ท า
เฟอร์นิเจอร์ เป็นกระป๋อง มีหลายสี เราตอ้งน ามาผสมใหไ้ดสี้ตามตอ้งการเอง ส่วนใหญ่เราใชน้ ้ามนัสนเป็นตวัท า
ละลาย มีถุงมือช่วยท าใหไ้ม่เลอะเถอะ ทดลองยอ้มกบัเศษไมช้นิดเดียวกนักบัช้ินงาน เม่ือไดสี้ตามตอ้งการ ใชผ้า้สะอาด 
ท่ีซบัสีได ้ชุบบีบพอหมาด ๆ เช็ดใหท้ัว่ช้ินงาน โดยเช็ดไปในแนวลายไม ้ดูวา่สีกลมกลืนกนัดี ก็เพียงพอ สีท่ีมีส่วนผสม
ของ น ้ามนัสน เราตอ้งทิ้งให้แหง้ขา้มคืน ตอนน้ีเราก็จะท าการเคลือบดว้ยแชลก บางๆ 1 เท่ียว ทิ้งไวใ้หแ้หง้แลว้ขดัดว้ย
กระดาษทราย อยา่ใหลึ้กถึงเน้ือสี ขดัแบบลูบ จากนั้น ก็เคลือบดว้ย ตวัเคลือบท่ีตอ้งการ โดยทัว่ไปก็ใชแ้ลกเกอร์ 2-3 
รอบ แต่ละรอบสลบักบัการขดัดว้ยกระดาษทราย เบอร์ 320 พร้อมปัดฝุ่ นออกดว้ย หรืออาจขดัในชั้นสุดทา้ยก็ได ้หาก
ตอ้งการใหมี้สีดา้น ใหท้า แลกเกอร์ดา้นในชั้นสุดทา้ย 
  การท าสีดว้ยฝุ่ นจีนผสมสี การใชฝุ้่ นจีนท่ีมีสีขาวสดใสมาผสมฝุ่ นสีจาง ๆ เช่นแดงอ่อน ๆ หรือ หรือสีด า ไม่
มาก อุดร่องเส้ียน แลว้ทาดว้ยแชลกท่ีผสม ฝุ่ นจีน ทาบาง ๆ อีก 2 เท่ียวข้ึนไปจนดูทึบพอประมาณ ขดัเบา ๆ ดว้ย
กระดาษทรายละเอียด ระหวา่งชั้น จากนั้น ก็เคลือบดว้ยแลกเกอร์ 2-3 ชั้น ตามตอ้งการ วธีิน้ีจะไดสี้ท่ีแปลกออกไปอีก
แบบ เราจะเห็นวา่ การท าสีนั้น เราสามารถ ใชก้ลไกหรือเทคนิคไดห้ลายทาง ข้ึนกบั ช่างวา่ช านาญมากนอ้ยแค่ไหน แต่
ใชว้สัดุท่ีไม่ไดแ้ปลกอะไรเลย การสลบัสีระหวา่งลายไมก้บัพื้น ดว้ยสีพน่แหง้เร็ว เป็นลกัษณะของการโชวล์ายเส้ียนไม้
ใหมี้สีแปลก ๆ เช่นสีขาวบนพื้นด า สีเขียวบนพื้นขาว การท าแบบน้ีตอ้งมีร่องเส้ียนท่ีใหญ่จึงจะเห็นชดั เราอาจตอ้ง
อาศยัการขดุร่องเส้ียนดว้ยแปรงทองเหลือง ปัดฝุ่ นออก แลว้เช็ดดว้ย ทินเนอร์ เพื่อขจดัคราบไขมนั หรือยาง จากนั้นทา
แชลกบาง ๆ ค าวา่แชลกบาง ๆ หมายถึงการผสมท่ีเจือจางกวา่ปกติ เช่น แชลก 1 ส่วน ผสมแอลกอฮอล ์5 ส่วน ในการ
ทาแชลกรอบแรกน้ี นอกจากท าใหเ้ป็นชั้น sealer แลว้ มนัยงัช่วยกนัยางไมอ้อกมาดว้ย ชั้นน้ีไม่ตอ้งขดั  
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ขั้นต่อไปจะพน่สีพื้นก่อน ถา้ตอ้งการพื้นสีขาวก็ใหใ้ชสี้ขาว แหง้เร็วพน่ใส่ช้ินงานใหท้ัว่ช้ินงานจนเห็นวา่ทัว่ถึง ดี 2-3 
คร้ังดูวา่แหง้ดีแลว้ถึงจะพน่รอบต่อไป การทาหรือพน่ในชั้นน้ี ร่องเส้ียนยงัคงอยู ่ไม่ไดถู้กลบหายไป เพราะเราขดุไว้
ค่อนขา้งลึก และชั้นสีก็ทนน ้ าพอสมควรแลว้ จากนั้นเราน าฝุ่ นจีนผสมสีท่ีตอ้งการ ท าเหมือนลงแป้ง อดัเขา้ไปในเส้ียน
ไมใ้หเ้ตม็ ทิ้งไวใ้หแ้หง้สนิท ขดัดว้ยกระดาษทรายน ้า ใชน้ ้ าพอหมาด ๆ ช่วยในการขดั พร้อมกบัเช็ดไปดว้ยใหส้ะอาด 
ทิ้งใหแ้หง้ แลว้เคลือบดว้ยตวัเคลือบท่ีตอ้งการ โดยปกติก็เป็นพวกแลกเกอร์ บาง ๆ อีก 1-2 รอบ สลบักบัการขดัแบบ
ลูบ แค่น้ีคุณก็ไดสี้แปลก ๆ แลว้คบั ลองเอาไปท าเล่น ไดง้านแปลก ๆ Shellac เป็น เรซินท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
โดยแมลงชนิดหน่ึง เรียกกนัวา่ Coccus Lacca bug ไดเ้ขา้ไปท าลายเน้ือเยือ่ของตน้ไม ้ชนิดหน่ึงแลว้ตน้ไมไ้ดป้ล่อยยาง
ออกมาเพื่อครอบบริเวณท่ีถูกแมลงท าลาย และน่ีเองก็เป็นตน้ก าเนิดของ Shellac ซ่ึงนานมาแลว้ถือวา่เป็นสารท่ีรักษา
เน้ือไมท่ี้เป็นธรรมชาติท่ีสุด พบมากในเอเชีย อินเดีย และไทยเราน่ีเอง Shellac มีความเป็นกรดเล็กนอ้ย ดงันั้น
สารละลายของ Shellac ไม่ควรบรรจุในภาชนะท่ีเป็นโลหะ Shellac ท่ีสะอาดมีความปลอดภยัใชเ้คลือบลูกกวาด หรือ 
เมด็ยาไดS้hellac : ใชเ้คลือบผวิไมใ้หค้วามสวยงาม มีความใส และเม่ือเคลือบหลาย ๆ ชั้นก็ดูหนา แต่ไม่ทนทานต่อน ้า 
ความร้อน สารเคมี กรด ด่าง ดงันั้น ควรใช ้Shellac เฉพาะช้ินงานท่ีตอ้งไม่เจอ กบัส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้ ถา้เราน าช้ินงานท่ี
เคลือบดว้ย Shellac ไปตากแดด พบวา่ ผวิจะเหนียว ๆ นัน่คือมนัไม่ทนต่อความร้อน Shellac ละลายไดดี้ใน Alcohol 
ช่างทัว่ไปเลือกใช ้Methyl Alcohol เพราะราคาถูก และละเหยไดร้วดเร็ว Shellac ท่ีมีขาย อาจเป็นเกล็ด เป็นแผน่ หรือ
ผสม Alcohol ไวเ้รียบร้อยแลว้ ส าหรับ ท่ีผสมแลว้ เราคงตอ้งรีบใชใ้หห้มด เพราะอายงุานของ Shellac สั้น หากมนั
หมดอาย ุเม่ือทาแลว้ พบวา่หลงัจาก 2 ชัว่โมง งานท่ีไดย้งัเหนียว ๆ เหมือนเป็นยาง นัน่เพราะ Shellac เส่ือมนัน่เอง การ
เลือกซ้ือ จึงควรเลือก ถุงท่ีดูใหม่ไม่จบัตวัเป็นกอ้น แต่อยา่งไรก็แลว้แต่ เราอาจตอ้งทดลองผสม แลว้ทา และดูผล 
เน่ืองจาก Shellac แหง้เร็ว อาศยัตวัท าละลาย Alcohol มนัจึงเป็นพวก Film Finish ท่ีเกิดจากการละเหยของ ตวัท า
ละลาย ซ่ึงอาจผสมสี ท่ีละลายใน Alcohol ลงไปดว้ยเลยเพื่อท าการยอ้มเน้ือไมก้็ได ้Shellac มกัจะถูกใชง้านเป็นตวัอุด
ร่องรอยของเส้ียนไมใ้นชั้นแรก ๆ โดยทาบาง ๆ แลว้ขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด หากร่องไม่ใหญ่นกัเราจะใช ้
Shellac เพียงอยา่งเดียว ซกั 2 รอบ เพื่อท าการอุดรอยเส้ียนไม ้โดยไม่ตอ้งลงแป้ง แลว้ท าการทา Lacquer ทบัอีก 2-รอบ 
เพราะ Lacquer มีความทนต่อน ้าและความร้อนไดดี้กวา่Shellac ตามธรรมชาติเม่ือน าผสม Alcohol แลว้คนดว้ยไม้
สะอาด ตั้งทิ้งไว ้1 คืน ในส่วนตวั ผมผสม Shallac 1 กิโลกรัมกบั Alcohol 1 Gallon แลว้ใส่ไวใ้น ขวดโหลแกว้ขนาด
ใหญ่ปิดฝาทิ้งไว ้ถา้ทิ้งไวน้าน เราจะมองเห็นตะกอนสีขาว ๆ ขุ่น ๆ นัน่เป็น Wax ท่ีมีอยูใ่น Shellac ตามธรรมชาติ หาก
เรากรองเอา Wax ออก จะท าให ้งานท่ี ทา Shellac มีความสดใสมากข้ึน และท าให ้Shellac ติดเน้ือไมไ้ดดี้กวา่ดว้ย 
นอกจากน้ี หากเราทาพวก Vanish หรือ พวก Water Baseจะท าใหติ้ดดีกวา่ดว้ย บางบริษทัจึงท า Shellac ท่ีเรียกวา่ 
Dewax Shellac แต่มีราคาแพง 

2.6.4 การทาและพ่น Shellac 
  Shellac แหง้และแขง้หลงัจากท่ีตวัท าละลายละเหยไปหมด และมนัถูกละลายไดอี้กดว้ย Alcohol และขอ้น่า
สังเกต ต่าง ๆ เหล่าน้ี  
  1) ในการทา เราควรหาต าแหน่งสะทอ้นของแสง โดยแสงอยูต่รงขา้มเพื่อให้เรามองเห็นวา่มนัไดเ้กิดอะไรข้ึน
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บา้งหลงัจากท่ีเราทา  
  2) ในการทารอบแรกเราควรเจือจางเพื่อทาใหบ้าง และง่ายต่อการขดั เพราะการขดัจะใชก้บัพวกรอบแรก ๆ 
พอรอบหลงั ๆ ทาหนา้ไดเ้ราไม่ตอ้งขดั  
  3) ในการทา เราควรใชแ้ปรงคุณภาพ ทาเป็นเส้นยาว เพราะมนัแหง้เร็ว ทาไปตามลายไม ้ 
  4) หา้มทิ้ง สารละลาย Shellac ไวใ้นภาชนะบรรจุท่ีเป็นโลหะ  
  5) รออยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงในการทารอบต่อไป  
  6) ตอ้งขดัก่อนทารอบต่อไปดว้ย กระดาษทรายเบอร์ 280 จนดูวา่ผิวเรียบดี  
  7) ในกาทารอบต่อไปตอ้งเอาฝุ่ นออกใหห้มด ดว้ยการเป่า ดูด หรือ เช็ดออก  
  8) ในการเตรียมสารละลายอาจท าไวแ้บบเขม้ขน้จากนั้นเวลาน ามาใชค้่อยเจือจาง และการทาบาง ๆ หลาย ๆ 
รอบใหค้วามแขง็แรงดีกวา่ แหง้ดีกวา่  
  9) ในการทาหากเราเห็นส่วนท่ีเกินอยู ่อยา่ใชแ้ปลงไปขดัโดยเด็ดขาด เราใช ้กระดาษทราย ส าหรับรอยแปลง
และ ฝุ่ นเม่ือผวิแหง้แลว้ ในการขดัก็ขดัเพียงเบา ๆ ดว้ยกระดาษทรายละเอียด  
  10) เม่ือความหนาไดท่ี้เราอาจจบการท างาน หรือ ขดัดว้ยผา้ หรือท า ลงลูกประคบปิดทา้ยก็ได ้

2.6.5 การย้อมสีเน้ือไม้ ("Wood Staining) 
  การยอ้มสีไม ้ในการท า เคลือบผวิไม ้ขั้นตอนหน่ึงท่ียุง่ยากคือการยอ้มสี เพราะมนัอาจเกิดปัญหา บางอยา่งข้ึน
เช่น รอยด่าง (Splotching), รอยขวางท่ีเกิดจากการขดั (Steaking), การเขา้กนัไม่ไดข้อง สียอ้มกบั ตวัเคลือบ และ
เป้าหมายของการยอ้ม เราควรก าหนดไวว้า่เพื่อท าให้เน้ือไมโ้ดดเด่นไม่ใช่ลบหรือซ่อนเน้ือไม ้เพราะถา้หากตอ้งการ
ซ่อนเน้ือไมค้วรใชว้ธีิ Paint สี ซ่ึงจะไม่เห็นเน้ือไม ้เลย  
สี มนัช่วยใหช้ิ้นงานสวยข้ึน ท าใหเ้น้ือไมก้ลมกลืนกนั ได ้โดยเฉพาะเม่ือน าไมม้าต่อกนั (Joint) สีเดิมอาจไม่เท่ากนั แต่
เม่ือยอ้มแลว้ท าใหสี้กลมกลืนกนัไปได ้ไมท่ี้ไม่ค่อยมีราคาเม่ือยอ้มแลว้ท าใหดู้มีค่ามีราคาได ้การยอ้มสีเพียงอยา่งเดียว
ยงัไม่เพียงพอต่อความสวยงามจึงตอ้งมี การเคลือบ การท าโทน การท าเงาจะท าใหค้รบสมบูรณ์ถึงความสวยงาม การ
ยอ้มสีท่ีผดิพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการเลือกสีท่ีผดิ  
สียอ้ม = Colorant (Pigment or Dye) + Binder + Thickness  
โดยท่ี ถา้ตวัท่ีเป็น Colorant เป็น Dye ไม่จ  าเป็นตอ้งมี Binder เพราะ Binder เป็นตวัท่ีจะใหเ้มด็สีท่ีเป็น Pigment ยดึติด
กบัเน้ือไม ้ส่วน Dye สามารถซึมเขา้เน้ือไมไ้ดอ้ยูแ่ลว้ หากคุณตอ้งการทราบวา่ สียอ้มท่ีใชเ้ป็นประเภทไหน ท าจาก
อะไร ใชเ้วลานานเท่าใดจึงจะแหง้ ผูผ้ลิตไม่ค่อยบอกรายละเอียดมากนกั สีแต่ละยีห่อ้ ใหผ้ลออกมาแตกต่างกนั สี
บางอยา่งเม่ือใชแ้ลว้ไดไ้ม่ตรงตามความตอ้งการ การซึมไดไ้ม่เท่ากนั ไมแ้ต่ละชนิดมีเน้ือไม่เหมือนกนัท าให้ผลของสี
ชนิดเดียวกนั ต่อไมต่้าง ๆ จะใหผ้ลต่างกนัไปดว้ย Veneer ก็จะใหสี้ไม่ตรงตามวตัถุประสงคไ์ด ้เพราะมีกาวมาก การ
ซึมของเน้ือสีผา่นกาวไม่ค่อยดีนกั  
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2.6.7 Pigment  
  เป็น Color ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ เป็นส่วนใหญ่ ขนาดของ Particle มีขนาดใหญ่ ถา้ใชม้าก ๆ มนัจะบงักนัเอง 
ท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นเน้ือไมไ้ด ้การใชง้านตอ้งเขยา่ใหก้ระจายตวัออกก่อนใชง้าน อาจมีการตกตะกอนนอนกน้ได้
ดงันั้นตอ้งคนอยูเ่ร่ือย ๆ ระหวา่งทา เม่ือทาสียอ้มประเภทน้ีแลว้หากเช็ดออก สีท่ีโดดเด่นจะอยูใ่นร่องรอยของเส้ียนไม ้
รอยจิก รอยส่ิว หากไม่เช็ดออก สีจะกระจายกนัอยู ่ท  าให้สีหนาเขม้ข้ึนได ้ 
  2.6.8 Dye  
  ตวัอยา่งเช่นสีในกาแฟ น ้าชา ผล Berries ซ่ึงเป็นสีจากธรรมชาติ แต่ในปัจจุบนัเป็นสารสังเคราะห์ เช่น Aniline 
Dye มีสีใหเ้ลือกมากมาย มนัจะซึมเขา้สู่เซลของเน้ือไม ้ท าใหมี้ลกัษณะกลมกลืนกนั และ Transparent ไม่เหมือน 
Pigment ซ่ึงมีความทึบ และอยูต่ามร่องรอยเส้ียนไม ้นอกจากน้ี Dye ยงัไม่ตอ้งการ Binder อีกดว้ย  
เน่ืองจาก Dye ละลายใน Solvent ท าใหเ้ราเปล่ียนความสวา่งของเน้ือสีท่ีทาไปแลว้ ได ้โดยใช ้Solvent หรือสีท่ีทาไป
แลว้หากตอ้งการเปล่ียน เราก็สามารถท าไดด้ว้ย แต่ก็ตอ้งระวงัเร่ือง ของตวั สารเคลือบท่ีทาไปแลว้ หากใช ้Solvent อาจ
ไปละลายตวั สารเคลือบ ออกมาดว้ย  
Dye ละลายในอะไรไดบ้า้ง ไดแ้ก่ Alcohol, Water, Mineral Spirit, Thinner แลว้แต่ชนิดของ Dye เราจึงแยกเป็น Water, 
Alcohol, Oil บางทีเราผสม Dye ลงไปในตวั สารเคลือบ เลยเป็นตน้ เช่น Dye ท่ีละลายใน Alcohol จะผสมลงใน 
Shellac ส่วน Dye ท่ีละลายใน Oil ก็จะผสมกบั Varnish เป็นตน้ ในบรรดาสีทั้งสามแบบ water base จะแหง้ชา้ท่ีสุด 
และซึมเขา้เน้ือไมไ้ดม้ากสุดหากทิ้งไวซ้กัพกัแลว้ค่อยเช็ดออก ราคาถูก ไม่ติดไฟ แต่การท่ีมนัมีน ้า ท าให ้Grain ของไม้
ยกตวัสูงข้ึนเรียกวา่ ยกเส้ียน ดงันั้น อาจจะมีการขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดมาก ๆ เม่ือแหง้แลว้ เบอร์ 600 ต่อมา
ไดคิ้ดคน้ตวัท าละลายโดยไม่ใชน้ ้า เช่น Glycol Ether เป็น NGR (None Grain Raising) ผสมสารละลายไวเ้รียบร้อย 
น าไปผสม Shellacไดเ้ลย Dye ท่ีละลายใน Alcohol, Thinner ไม่ท าให ้Grain สูงข้ึนอยูแ่ลว้ เพราะมนัแหง้เร็วนั้นเอง แต่
เราก็ไม่ไดเ้รียกวา่ NGRมีขอ้แตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัระหวา่ง Dye กบั Pigment  
1. Dye จะมีลกัษณะ Transparent  
2. Dye จะแทรกซึมเขา้ไปในเซลดว้ย ส่วน Pigment แทรกอยูต่ามร่อง รู รอยเส้ียนไม ้ 
3. Dye จะละลายในสารละลายได ้ดีกวา่ Pigment และ Dye ยงัท าใหจ้างลง เขม้ข้ึน และเปล่ียนสีไดแ้มจ้ะทาไปแลว้  
สียอ้มบางชนิดมีทั้ง Dye และ Pigment ผสมกนัอยู ่และ มี Binder ช่วยท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนกาวยดึ  
Pigment ให้ติดกบัเน้ือไม ้ช่าง มกัจะชอบสีประเภทน้ี เพราะสีสามารถเนน้หนา ข้ึนในส่วนท่ี Pigment ไม่สามารถท าได ้ 
 
  2.6.9 Binder  
  เปรียบเสมือนกาวท่ียดึ Pigment ใหติ้ดกบัเน้ือไม ้ถา้ไม่มี Binder ตวั Pigment ก็จะถูกปัดออกจากเน้ือไมไ้ด้
โดยง่าย และ Binder ส่วนใหญ่ก็คือ พวก Oil ต่าง ๆ ท่ีเคลือบเน้ือไมน้ัน่เอง เราสามารถจะท าสียอ้ม โดยผสม Pigment 
กบั Binder ดว้ยตวัเราเอง Oil Binder จะแหง้ชา้  Varnish และ Water base จะแหง้ปานกลาง Lacquer แหง้เร็ว  
อุณหภูมิ และ ความช้ืนมีผลต่อการแหง้แขง็  สียอ้มท่ีใช ้Oil หรือ Varnish ใช ้Mineral Spirit เป็นตวัท าละลาย ส้ีอมท่ี
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ใชL้acquer เป็น Binder จะใช ้Lacquer Thinner เป็นตวัท าละลาย สียอ้มท่ีใช ้Water base เป็น Binder จะใช ้Water เป็น
ตวัท าละลาย ไม่วา่ Binder จะเป็นอะไร เม่ือมนัแหง้ไปแลว้ จะใหผ้ลออกมาเหมือนกนั แต่ส าคญัท่ีการแหง้ และการ 
bond  
Oil และ Varnish จะแหง้ชา้ โดย Oil จะแหง้ชา้กวา่ และถา้ใช ้Oil/Varnish ก็จะแหง้ชา้กวา่ อาจใชเ้วลาถึง 2-3 วนั
Darnish Oil ใชเ้วลา 1 วนั ช่วง เวลาท่ีเราจะตอ้งเช็ดสีส่วนเกินออก ข้ึนอยูก่บั Binder วา่แหง้ชา้หรือเร็ว ให้เราสังเกต ดู
วา่ขา้งกล่องบอกวา่ตอ้งทิ้งไวข้า้มคืน  
  2.6.10 การใช้ Aniline Dye  
  Water, Alcohol และ Oil dye Stain ส่วนใหญ่ขายในรูปผง เราตอ้งละลายเอง ส่วน พวก NGR จะขายในรูป
สารละลายส าเร็จรูป หากคุณตอ้งละลายเอง ตอ้งแน่ใจวา่ใชส้ารละลายท่ีถูกตอ้ง ในการผสมไม่ควรใชภ้าชนะท่ีเป็น
โลหะ ควรใชแ้กว้หรือขวดปากกวา้งจะดีท่ีสุด ยิง่ถา้มีสีชายิง่ดี แต่ถา้เป็นสีชาอาจมองสีไม่เห็น การผสมสีอาจไม่ตรง
ตามขา้งขวดดงันั้นตอ้งสังเกต และผสมขา้มบริษทักนัไดถ้า้มนัละลายในสารละลายประเภทเดียวกนั และหากคุณจด
บนัทึกปริมาณการใช ้สัดส่วนไว ้การผสมคราวต่อไปก็จะไดสี้ท่ีเหมือนเดิมสม ่าเสมอ การทาใชผ้า้ทอท่ีเป็นเส้นใยเช็ด
จะใหผ้ลดีมาก เพราะมนัช่วยก าจดัเศษฝุ่ นให้ดว้ย สีจะละลายในน ้าอุ่นไดดี้วา่น ้าเยน็ ในการผสมสีท่ีละลายน ้า ควรใช้
น ้ากลัน่จะใหผ้ลดีสุด  
การทา Aniline Dye หากคุณไดท้ดสอบบนเศษไมช้นิดเดียวกบัท่ีคุณจะทาจริง ๆ ก็จะเป็นการดี วธีิการอาจใชผ้า้ชุบทา
เรียกวา่ Wet Staining แลว้เช็ดออก หรือ อาจจะใชว้ธีิพน่บาง ๆ หรือใชแ้ปลงทาบาง ๆ แต่ หลาย ๆ รอบ สีมีความ
โปร่งใสดงันั้นมนัไม่บดบงัลายของไม ้ส่ีท่ีละลายในน ้า แหง้ชา้ดงันั้นมีเวลามากพอท่ีจะเช็ดมนัออก ก่อนท่ีมนัจะแหง้ 
และวธีิการท่ีดีท่ีเราจะทาอะไรก็ตามท่ีละลายในน ้าเราตอ้งก าจดั เศษเส้ียน ไฟเบอร์ออกโดยวธีิการท่ีเรียกวา่ Sponging 
คือเอาฟองน ้าชุบน ้าหมาด ๆ แลว้เช็ดไปบนไมท่ี้จะท าสี ทิ้งไวใ้หแ้หง้ 1 คืน แลว้ขดัออก เพื่อก าจดัอะไรก็ตามท่ีจะยก
ตวัข้ึนเม่ือมีการ ทาดว้ยน ้า วิธีท่ีดีท่ีสุดในการยอ้มสีก็คือใช ้Spray แลว้ใชฟ้องน ้าหรือผา้เช็ดส่วนเกิน พวก Alcohol, Oil, 
NGR พวกน้ีจะละเหยเร็ว ไม่มีเวลาเช็ดออก หากใชว้ธีิพน่จะใหผ้ลงานออกมาดี สีเท่าเทียมกนั และสีท่ีใชท้ั้งใน
อุตสาหกรรม และ ช่างไมท้ัว่ไปใชม้กัจะเป็นพวก NGR โดยใชพ้น่เอา ส่วนมือสมคัรเล่นใชพ้วก water base เพราะทา
แลว้เช็ดออกไดมี้เวลามากพอ ในการพน่ตอ้งใหบ้าง มาก ๆ สีจะไดส้ม ่าเสมอ ในการใชแ้ปลงคุณตอ้งทาใหย้าวท่ีสุดจน
สีแหง้ ไปตามลายไม ้สังเกตขอบท่ียงัเปียก ทาออกไปทบักนัเล็กนอ้ย โดยยงัไม่ตอ้งจุ่มสีใหม่จนเห็นวา่ พื้นเร่ิม แหง้ ๆ 
การเช็ดบางส่วนออก อาจใชผ้า้สะอาดชุบตวัท าละลายพอหมาด ๆ เพื่อเช็ด ในการยอ้ม คุณอาจท าใหบ้ริเวณตาของไม ้
และบริเวณ เน้ือไม ้ไม่มีความแตกต่างกนัมากนกัได ้การใชไ้มต่้างตน้กนัมาต่อกนั การยอ้มก็จะช่วยได ้โดยทาบริเวณท่ี 
อ่อนกวา่ก่อน ในการท าใหข้อบหรือบางพื้นท่ีเจือจางลงเราจะใช ้Solvent ทาบริเวณท่ี ตอ้งการ สีจะกระจายตวัออกและ
เจือจางลงได ้ในการท าใหสี้เขม้ข้ึนคุณตอ้งผสมใหเ้ขม็ข้ึนแลว้ทาทบัเขา้ไป คุณไม่สามารถท าใหเ้ขม้ข้ึนดว้ยการใชสี้
เดิมทาทบัแลว้เช็ด ถา้คุณตอ้งการเปล่ียนสี ผสมใหม่ แลว้ทาทบัลงไป ถา้คุณตอ้งการให้อ่อนลงใช ้Solvent เช็ดออก  
 
  2.6.11 Bleaching Wood  
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   การกดัสีไมใ้หข้าวข้ึน ช่างบางคนตอ้งการท าไมใ้หไ้ดสี้ท่ีตอ้งการและชดัเจน ดงันั้นเพื่อใหสี้ท่ียอ้มท างานได้
เตม็ท่ีตอ้งท าไมใ้หข้าว แลว้ค่อยยอ้มสี ซ่ึงการท านั้นไม่ยาก สารท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ Sodium Hydroxide ใชก้ าจดัสีธรรมชาติ
ของไม ้Hydrogen Peroxide ใชก้ าจดัสีธรรมชาติของไม ้Chlorine ใชก้ าจดัสีท่ียอ้มเน้ือไม ้Oxalic acid ก าจดัสียอ้มไมท่ี้
ละลายในน ้า ในการท า Bleaching มกัใชส้องส่วนในการเอาสีออก ผูผ้ลิตมกัจะใหม้าสองขวด คือ Sodium Hydroxide 
และ Hydrogen Peroxide โดยทา Sodium Hydroxide ก่อน แลว้ใชแ้ปลงอนัใหม ่ทา Hydrogen Peroxide มนัจะท า 
ปฏิกิริยากนั สีจะจางลง มีฟองเกิดข้ึนนิดหน่อย ทิ้งไวข้า้มคืน ใชน้ ้าส้มสายชูเจือจางเช็ดบริเวณท่ี ท า Bleach ทิ้งไวอี้ก 1 
คืน ขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 280 ข้ึนไปใหเ้น้ือเนียนเรียบ ก็เป็นอนัเสร็จพิธี บางคนใชส้ารเคมีท าปฏิกิริยา กบัเน้ือไม้
ใหเ้กิดสี แต่ไม่นิยมเพราะเป็นอนัตราย ยกตวัอยา่งใช ้Potassium Diclomate เพื่อท าให้สีไมเ้ขม้ข้ึนเป็นตน้  
  2.6.12 Thickness  
  ความหนาของสียอ้มนั้นแตกต่างกนัไป สียอ้มส่วนใหญ่เป็นของเหลว บางชนิดท าใหห้นาข้ึนได ้และมกัจะ
เป็น Gel ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพวก Pigment ใน Varnish Binder บางชนิดเป็น Dye ใน Varnish หรือ Water Base และจะมี
ลกัษณะเหมือนกนัหมดคือมนัจะไม่มีการไหล บางทีแมเ้ราคว  ่ากระป๋อง ของ Gel Stain มนัก็ยงัไม่ไหล จุดประสงคข์อง
การใชสี้ประเภทน้ีอยูท่ี่มนัซึมผา่นเขา้ไปในเน้ือไมน้อ้ยมาก ในไมท่ี้มีปัญหาในการยอ้มเช่น ไมส้น ท่ีมี Grain แตกต่าง
กนัมาก หากใชสี้ยอ้มทัว่ไปก่อใหเ้กิดความแตกต่างของสีชดัเจน แต่ถา้ใช ้Gel จะท าให้สีกระจายตวัไดเ้ท่าเทียมกนั  
การเลือกใชสี้นั้นไม่มีสีใดดีท่ีสุด แต่มีสีท่ีเหมาะท่ีสุดในแต่ละงานเสมอ  
  การเขา้กนัของสียอ้มและ สารเคลือบ (ตวัเคลือบ)  
  ถา้หากคุณเลือกท่ีจะยอ้มสีเน้ือไมคุ้ณตอ้งเลือกท่ีจะดูดว้ยวา่มนัเขา้กนัไดห้รือเปล่า กบั ตวัเคลือบเน้ือไม ้เพราะ
บางทีอาจท าให ้เลอะเถอะ เขา้ไปอีก เพราะ ตวัเคลือบไปละลายสีออกมา ง่ายท่ีสุดก็คือคุณรู้จกั Solvent ต่าง ๆ ดีพอ
หรือเปล่า หากคุณรู้จกัดีมนัจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจ ง่ายข้ึน  
  1) ถา้สารละลาย หรือตวัเจือจาง เป็น น ้า, Alcohol หรือ Lacquer Thinner เป็นตวัเดียวกนัทั้งสียอ้มและ ตวั
เคลือบ อาจท าใหเ้กิดปัญหาได ้ 
  2) ถา้ตวัเจือจางเป็น น ้ามนัสน ทั้งในสียอ้มและ ตวัเคลือบ จะไม่ค่อยเกิดปัญหายกเวน้ถา้คุณเคลือบ Oil soluble 
dye ดว้ย oil หรือ Varnish  
  3) สี Dye ท่ีละลายใน ตวัท าละลายใด ก็จะถูกตวัท าละลายนั้น ละลายออกมาได ้เช่น น ้า จะละลายส่ีท่ีเป็น 
water base และพวก NGR Shellac จะละลายพวก Alcohol Dye Oil Varnish และ Lacquer จะละลายพวก Oil Dye, 
mineral spirit dye  
  4) Binder ใน water base สามารถถูกละลายไดโ้ดย Glycol Ether หรือ Lacquer Thinner  
อาจแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการพน่บาง ๆ จะไม่ทนัละลาย จะสังเกตเห็นวา่หากคุณใชแ้ปรง อาจจะมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ือง 
Solvent แต่หากคุณใชว้ธีิพน่ก็แทบจะไม่มีปัญหาใด ๆเลย ยกเวน้กรณีเดียวท่ีคุณยอ้มดว้ย สีท่ีเจือจางใน น ้ามนัสน แลว้
เคลือบดว้ยตวัเคลือบ ท่ีเจือจางดว้ย น ้ามนัสน  
   2.6.14 ไม้ท าปฏิกริิยากบัสีอย่างไร  
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  ไมจ้ะประกอบไปดว้ยเซลเล็ก ๆจ านวนมาก บางเซลเปิดกวา้งออกเป็นช่องรูเล็ก ๆ เซลเหล่าน้ีบางเซลเป็น
เส้นทางเดินของอาหารและน ้าตอนท่ีมนัยงัมีชีวติอยู ่ในการยอ้มสี หาคุณป้ายสียอ้มลงบนกระจก แลว้คุณเช็ดออก คุณ
สามารถเช็ดออกไดห้มด แต่หากคุณป้ายสียอ้มลงบนผวิไม ้คุณไม่สามารถเช็ดออกไดห้มด เพราะเมด็สีกรณีท่ีเป็น 
Pigment จะเขา้แทรกตวัตามเซลวา่ง ๆ รอยแตก รอยเส้ียนไม ้ความแตกต่างของสียอ้มต่อไมน้ั้นข้ึนกบั  
  1) ขนาดของรูร่อง หรือช่องวา่ง  
  2) การกระจาย ตวัของเซล ขนาดต่าง ๆ กนั  
  3) มุมของรูร่องต่าง ๆ  
  4) ความหนาแน่นของรูร่อง  
  5)ขนาดของช่องวา่ง (Pore size) ขนาดจะมีความแตกต่างกนัตามชนิดของไม ้เมเป้ิล และ บีช จะมีขนาดเซล
เล็ก ดงันั้นการใชสี้ประเภท Pigment จึงไม่ค่อยดีตอ้งใชเ้ป็นพวก Dye  
  6)การกระจาย ตวัของช่องวา่ง (Pore Distribution) การท่ีมีการกระจายตวั ของ ช่องวา่งท่ีมีขนาดต่าง ๆ กนัไม่
สม ่าเสมอมกัจะเป็นปัญหาการยอ้มสี เช่น ไมส้น ไมโ้อก๊ โดยเฉพาะเม่ือคุณใชสี้ยอ้มประเภท Pigment ซ่ึงพวก Pigment 
จ านวนมาก มนัจะเขา้ไปแทรกตวัอยูใ่นรูใหญ่ ๆ ท าใหเ้กิดความแตกต่างของสีในแต่ละบริเวณมากเกินไป เราอาจลด
โดยการใชเ้ป็นพวก Dye หรือ Gel Dye แทน  
มุมของช่อง Pore Angle มุมท่ีเกิดจากการตดัไม ้ท าใหช่้องต่าง ๆ รับสีไดไ้ม่เท่ากนั หรือมองเห็นเมด็สีไม่เท่ากนั ความ
สวา่งของสีไม่เท่ากนั ดา้นขา้งหรือดา้นตดัขวาง (Cross Cut) เม่ือเราท าการยอ้มสีจะซึมเขา้ไดม้ากกวา่ท าใหสี้เขม้ บาง
คนใชเ้ทคนิคหลงัยอ้มสีแลว้คือ ดา้นเรียบขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 600 แต่ดา้นขา้งขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 220 
ก่อนท่ีจะขดัดว้ยเบอร์ 600 อนัน้ีเป็น Trick อยา่งหน่ึง  
  2.6.16 การย้อมสีท าอย่างไร  
  มีสองวธีิในการยอ้มสี คือคุณทาสียอ้มลงไปบนผวิราบของไมดิ้บคือยงัไม่ไดท้าอะไรลงบนไม ้จากนั้นสีจะซึม
เขา้ไป หรือทาลงไปบนไมท่ี้มีการ Sealed รูร่องทั้งหมด หรือ Sealed บางส่วน ท าใหสี้ไม่สามารถซึมเขา้ไปท่ี ร่องรูของ
ไม ้หรืออยูแ่ต่บนผวิหนา้  
  Bare Wood หมายถึงไมร้าบเรียบท่ียงัไม่ไดท้าอะไรลงไปเลย  
  การยอ้มสีไมท่ี้ไม่มีการแกะลาย หรือไมแ้ผน่เรียบ ไม่มีบวั อาจจะใชเ้ช็ด แปรง หรือ Spray บางทีจุ่มลงไปเลยก็
มี จากนั้นก็เช็ดส่วนเกินออกก่อนท่ีมนัจะแหง้ หรือหากคุณไม่ตอ้งการเช็ดออกสีก็อาจจะเขม้ข้ึนกบัความตอ้งการของ
คุณเองในการทาสีคร้ังท่ีสองแลว้เช็ดออก จะไม่สามารถเพิ่มความเขม้ได ้เพราะสีจะถูกเช็ดออกจนหมด และในร่องรูก็
มีสีเตม็อยูแ่ลว้ ยกเวน้ ทาแบบไม่เช็ด จะท าใหเ้ขม้ข้ึนได ้การเช็ดสีนั้นคุณเช็ดไปในทิศไหนก็ได ้แต่การเช็ดคร้ังสุดทา้ย
ตอ้งเช็ดไปในแนวเดียวกบัลายไม ้ดงันั้นคุณตอ้งพิจารณาวา่จะยอ้มก่ีรอบ ถา้คุณยอ้มรอบเดียว ตอ้งตามลายไมดี้ท่ีสุด 
แต่ถา้สองรอบ รอบแรก ๆ คุณเช็ดตามขวางดีกวา่ ในการทาสีหลายรอบ แนะน าวธีิ Spray จะใหผ้ลงานไดดี้กวา่ตรงเป้า
กวา่ เพราะการใชแ้ปรงอาจจะมีร่องรอยทบักนัอยา่งเห็นไดช้ดั หรือแมก้ระทัง่รอยของแปรงเอง การทาสียอ้มลงบนไม้
ท่ีมีการ Sealed ไปแลว้ไม่วา่จะบางส่วนหรือเตม็ร่องเส้ียน เพื่อลดไม่ใหมี้ความแตกต่างกนัมากระหวา่ง สีดา้นขา้ง กบั 
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ดา้นหนา้ เพื่อลดรอยด่างอนัเน่ืองจาก ความแตกต่างของ Grain ท่ีกระจายตวัอยู ่ลดความแตกต่างของสีเน้ือไม ้ 
เนน้ร่องไมโ้ดยไม่ใหมี้การเปล่ียนลายไม ้Washcoating หมายถึงการอุดรูร่องบางส่วนก่อนยอ้มสี ดว้ยตวัตวัเคลือบ  
Glazing หมายถึงการ Sealed ไมท้ั้งหมดก่อนแลว้ตามดว้ยยอ้มสี Shading หมายถึงการยอ้มสีโดยมีการทา ตวัเคลือบลง
ไปบางส่วนจากนั้นยอ้มสี แลว้ทา สารเคลือบ ทบัลงไปอีก คือเป็นการทาระหวา่งการ Coat นัน่เอง ส่วนใหญ่ใชว้ธีิพ่น 
เพื่อเพิ่มความเขม้ของพื้นผวิงาน Toning เป็นการยอ้มสี ลงไปบนช้ินงานท่ี เคลือบ เรียบร้อยแลว้ วตัถุประสงคเ์พื่อ
เปล่ียนโทนสี โดยผสมสีกบัตวั เคลือบ  
  2.6.17 Washcoating  
  มีสองวธีิ คือ ใช ้Solvent ท่ีละเหยชา้ทาลงไปใหม้นัอยูใ่นช่อง ในขณะท่ีคุณยอ้มสี เช่น Mineral Spirit โดยการ
ทาใหฉ้ ่าแลว้ค่อยลงสียอ้ม ใช ้ตวัเคลือบบาง ท่ีสุดท่ีท าได ้เช่น Shellac แบบเจือจาง ก่อนยอ้มตอ้งใชก้ระดาษทราย
เบอร์280 อยา่งต ่าในการขดัเบา ๆ เพื่อใหผ้วิเรียบเนียนดี  
ทั้งสองวธีิท าใหสี้เขา้ไปในช่องนอ้ย แต่ไม่สามารถลบรอยด่างทั้งหมดได ้วธีิการท่ีดีกวา่การใช ้Washcoating ก็คือการ
ใช ้Gel Stain ใหย้ดึหลกั ก่อนทา ตวัเคลือบ หรือสียอ้ม ตอ้งลงดว้ยกระดาษทราย เบอร์ 280ข้ึนไป โดยขดัแบบเบา ๆ  
 
  2.6.18 Glazing  
  เป็นการทาสียอ้มบาง ๆ ระหวา่งการเคลือบ ของ ตวัเคลือบ ซ่ึงสามารถท าไดท้ั้ง 3 วธีิ คือ ทา เช็ด และ Spray 
และสียอ้มส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นพวก Pigment ซ่ึงจะมี Binder เพื่อยดึติดกบัตวัเคลือบ และควรเป็น พวกท่ีแหง้เร็วซกั
หน่อยอยา่ใช ้Oil Varnish ส่วนใหญ่จะใช ้Lacquer, Shellac, Varnish, Water base งานท่ีมีคุณค่าทางอุตสาหกรรม จะมี
ชั้น Glaze อยา่งนอ้ย 1 ชั้น  
ผลท่ีไดจ้ากการท า Glazing  
  2.6.19 Film finish 
  การเคลือบผวิไมแ้บ่งออกเป็น สองประเภทใหญ่ ๆ คือ แบบ ซึมเขา้เน้ือไม ้กบัแบบ เป็น Film บาง ๆ เคลือบท่ี
ผวิไม ้แบบท่ีซึมเขา้เน้ือไมเ้ป็น เช่น Oil Finishes พวกท่ีเป็น Oil โดยตรง คือ Linseed Oil และ Tung Oil พวกน้ีแหง้ชา้ 
และไม่แหง้แขง็ เป็นพวกแห้งน่ิม Cure Soft และไม่สามารถท าใหห้นาได ้แต่พวกท่ีเป็น Film บาง ๆจะเป็นพวกท่ีแหง้
แขง็ เราจะเคลือบทบัท าใหห้นาข้ึนเร่ือย ๆ ได ้แต่ถา้หนามาก ก็จะเกิดผวิแหง้แตกได ้ตวัอยา่งพวก Film Finishes 
ไดแ้ก่Shellac, Lacquer, Varnish (Polyurethane เป็น Varnish ประเภทหน่ึง), Water-base, Conversion (Converse 
Varnish, Catalyzed Lacquer)Film Finishes จะป้องกนัผวิไมไ้ดดี้กวา่ พวกท่ีซึม (Penetrate) เพราะความหนาของมนับน
ผวิไม ้ป้องกนัการแตก, น ้า, ความช้ืน ท่ีเปล่ียนแปลง แต่ถา้มนัหนามากไปมนัก็อาจเกิดการแยกท่ีผวิได ้(Crack แหง้
กรอบ) นอกจากน้ี Film Finishes ยงัใหก้ารตกแต่งท่ีดีกวา่  
  2.6.20 Varnish 
  วาร์นิช สารเคลือบเน้ือไมท่ี้มีความทนทาน ให้อายกุารใชง้านท่ียาวนาน ใหค้วามเงา ใส ระยะเวลาการแหง้ 4-
24 ชัว่โมง ทนต่อความร้อน การกระแทก สารละลาย กรด ด่าง ป้องกนัการซึมผา่นของน ้า ความช้ืนไดดี้ ราคาไม่แพง
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มาก แต่ขอ้เสียคือตอ้งใชค้วาม ประณีต ในการท างาน เพราะแหง้ชา้ ติดฝุ่ นง่าย วาร์นิช ไดจ้ากส่วนผสมของ น ้ามนั
เคลือบไม ้(โดยทัว่ไปมกัท ามาจาก Linseed oil, Tung Oil) + เรซ่ิน + และสารละเหย โดยในการผสมใชเ้ทคนิคทางดา้น
ความร้อน ภายใตค้วามดนั ท าใหไ้ดว้าร์นิช ออกมา สารละเหยท่ีใชไ้ดแ้ก่ น ้ามนัสน น ้ามนักาด น ้ามนัชกัแหง้เป็นตน้ 
Spar Varnish ท าจาก Tung Oil เวลาใชโ้ดยการ ผา้ชุบทาใชก้บัเฟอร์นิเจอร์ภายนอก เหนียวและแหง้แขง้ดีมาก พื้นโตะ๊ 
เกา้อ้ีสนาม ท่ีตอ้งตากแดดตากฝน พื้นผวิท่ีตอ้งตากแดดตากฝน นกัเคมีไดพ้ฒันา น ้ามนัจากถัว่ และเมล็ดทานตะวนัโดย
การดดัแปลง มาเป็นส่วนผสมของวาร์นิช บางชนิด ท าให้ใสกวา่ ถูกกวา่ ส่วนพวกเรซินท่ีได ้มาจาก ธรรมชาติ หรือ
สังเคราะห์ ในปัจจุบนั ไดจ้ากการสังเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เช่น Phenolic Resin โดยปกติเรซินน้ีจะเป็นของแขง็ แต่เม่ือ
เอามาละลายใน Oil มนัก็เหลวได ้แต่จะแขง็ตวัเม่ือท าปฏิกิริยากบั ออกซิเจน ดงันั้นพวกวาร์นิชจะแหง้จากผวินอกท่ี
สัมผสักบัอากาศก่อน แลว้ค่อย ๆ แขง็ลงล่าง กลุ่มน้ีเม่ือเปิดฝาใชแ้ลว้ ควรใชใ้หห้มด เพราะ อากาศเขา้ไปในกระป๋อง
แลว้ ท าใหว้าร์นิชในกระป๋องแขง็ตวัท่ีผวิหนา้ได ้ต่อมามีการพฒันาเรซินข้ึนมาอีก ไดแ้ก่ alkyd-resin, polyurethane 
resin ซ่ึงตวัหลงัน้ีเอาไปใชง้านหลายอยา่งใน อุตสาหกรรม แต่ตวัวาร์นิช ท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้คือ พวก alkyd-resin เพราะ
ทนต่อการขีดข่วนไดดี้กวา่ ในส่วนประกอบของ วาร์นิช เราตอ้งมี ตวัช่วยละเหย หรือ catalyst เร่งใหเ้กิดปฏิกิริยากบั
ออกซิเจน สมยัก่อนเราใชส้ารโลหะประเภทตะกัว่ แต่มนัเป็นอนัตราย เดียวน้ีหนัมาใชพ้วก โคบอล มงักานีส ซิงค ์งผ
สมอยูใ่นขนาดท่ีเหมาะสม ถา้มากไปจะเกิดการแหง้แบบแตกระแหง ในการท าวานิช ตอ้งใชเ้รซิน และ oil ใน
อตัราส่วนท่ีเหมาะสม หากใชน้ ้ามนันอ้ย ก็จะค่อนขา้งแข็งหนืด ถา้มีน ้ามนัมากก็จะเหลวกวา่ ยดืหยุน่กวา่ พวก Spar 
varnish มีอตัราส่วนผสมของ Oil มาก ใชภ้ายนอกไดดี้ ให้ความยดืหยุน่ ทนทานต่อการหดขยายตวัของไม ้ท่ีโดน
ความช้ืน พวก short-oil varnish จะมีส่วนผสมของ Oil นอ้ยกวา่พวกน้ีเม่ือแหง้จะแขง็ จึงไม่เหมาะกบัภายนอกเพราะ
ไมท่ี้ตอ้งตากแดดตากฝนมีการยดืหดตวั ท าใหผ้วิเคลือบแตกไดน้อกจากน้ี พวก resin ก็มีผลต่อการใชง้านของวาร์นิช 
เช่นกนัพวก resin ท่ีเป็น Phenolic จะเหนียวและยดืหยุน่จึงใชภ้ายนอกไดดี้ และมกัผสมร่วมกบัพวก tung oil ซ่ึงแลว้แต่
วา่จะใช ้อตัราผสม oil มาก หรือนอ้ย พวก alkyd-resin ไม่เหนียวเท่า Phenolic แต่ก็เหนียวและทนทานพอใชง้าน ราคา
ถูกกวา่ ดงันั้นจึงเป็น Resin ท่ีใชม้ากท่ีสุดในการท า วาร์นิช ส่วนเรซ่ินตวัสุดทา้ย Polyurethane หากน ามาผสมร่วมกบั 
Phenolic จะใหว้าร์นิช ท่ีมีความเหนียวท่ีสุด แต่ก็มีปัญหาคือ เม่ือทาแลว้มีลกัษณะขุ่น ๆ มวั และการยดึติดกบั สาร
เคลือบผวิอ่ืนไม่ดี แมจ้ะเป็น ตวัเองท่ีแหง้แลว้ ก็ยดึติดไม่ดี และแสง ยวู ีก็ท  าลายบอนท่ียดึระหวา่งโมเลกุล ท าใหก้ลุ่มน้ี
ใชภ้ายในเพียงอยา่งเดียว  
  2.6.21 รวมลกัษณะส าคัญของวาร์นิช  
  ทนต่อ ความร้อน สารละลาย กรด ด่าง แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลสูง  ทนต่อความช้ืน น ้ า ช่องวา่งระหวา่ง
โมเลกุลนอ้ย การซึมผา่นของน ้า เป็นไปไดน้อ้ย  ใชเ้วลาแหง้แขง็ค่อนขา้งนาน เรามีเวลาพอท่ีจะเช็ดส่วนเกินออก แต่
การใชเ้วลานาน ท าใหฝุ้่ นจบัช้ินงาน ก่อนท่ีมนัจะแหง้สนิท ดงันั้นอยา่ทาวาร์นิช ในบริเวณท่ีท างานฝุ่ นเยอะ ซ่อมผิวท่ี
ทาดว้ยวาร์นิชยาก หากผวิหนา้เกิดอาการสีดา้น ๆไม่เงา การขดัใหเ้งาจะยาก เกิดการแหง้แขง็ท่ีผวิหนา้ของ วาร์นิช ท่ี
เปิดกระป๋องใชแ้ลว้ จึงตอ้งรีบใชใ้หห้มด หลงัเปิด  
  2.6.22 การทาด้วยวาร์นิช  
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  วาร์นิชแหง้ชา้ เวลาท่ีแหง้เพื่อฝุ่ นจะไม่มีผลคือ 1 ชัว่โมงข้ึนไป แต่เวลาท่ีสามารถทาซ ้ าได ้ตอ้งอยา่งนอ้ย 1 วนั 
จึงจะทาทบัใหม่ได ้ดว้ยเหตุน้ีในทางอุตสาหกรรม จึงไม่ค่อยใชว้าร์นิช พวกสมคัรเล่น มกัใชก้นั และใชท้าเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่ใชพ้น่ เพราะหากคุณพน่ ละอองของวาร์นิชแหง้ตวัชา้ หากปลิวไปติดร่างกาย จะรู้สึกเหนียว และหากปลิวไป
ติดท่ีอ่ืน ก็จะท าใหฝุ้่ นเกาะตวัได ้โดยทัว่ไป เม่ือ ในการทานั้น ใหมี้ ชั้นท่ีเป็น Sealer จากนั้นทาวาร์นิช อีก 2 - 3 ก็
เพียงพอ เพราะมนัใหฟิ้ลม์ ท่ีหนา อากาศท่ีเยน็ช้ืนมีผลต่อการแหง้ของวาร์นิช แต่ถา้อากาศร้อนเกินไปก็จะแหง้เร็ว ท า
ใหก้ารทาไม่ดีพอ ในการทาชั้นแรก ๆ ควรผสมใหบ้าง ๆ เพื่อใหก้ารยดึติดผวิท่ีดีและแหง้แขง็ และง่ายต่อการขดัให้
เรียบ หากหนาเกินจะขดัยาก แหง้ชา้ เพราะการสัมผสักบัออกซิเจน เร่ิมจากชั้นนอกสุด เม่ือทาบาง ๆ (อตัราผสมตวัท า
ละลาย 50 เปอร์เซ็นต)์ ทิ้งไวค้า้งคืน ขดัดว้ยกระดาษทราย เบอร์ 280-320 ใชพ้วก Stearate จะดีท่ีสุดส าหรับพวกวาร์นิช 
ในการขดัควรเป็นคนละหอ้งกบัหอ้งท่ีทา หรือไม่ก็ตอ้งปล่อยเวลาใหฝุ้่ นตกลงพื้นใหห้มด จากนั้นตอ้งเอาฝุ่ นจาก
ช้ินงานใหห้มด อาจใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ น จากนั้นทารอบต่อไป อตัราผสมรอบสอง ใช ้ตวัท าละลาย 10-20 เปอร์เซ็นต ์ทิ้งไว้
ใหแ้หง้ขา้มคืน สังเกตการแห้งแขง็ดว้ยการเอาเล็บจิกถา้มีรอยแสดงวา่ยงั ไม่แหง้พอ ในการขดัชั้นท่ีสองน้ีเราใช้
กระดาษทรายเบอร์ 320-400 อาจใช ้น ้ามนัสนช่วยหล่อล่ืนเวลาขดัได ้ในการขดัจุดหมายคือใหเ้รียบ ขจดัรอยขนแปรง 
ส่วนใหญ่การทา ไม่เกิน 2-3 รอบ การอุดรูร่องไมเ้ราจะใชต้วัวาร์นิช เองก็ได ้แต่ตอ้งบาง ๆ  
 
  2.6.23 ข้อควรระวงัขณะทาวานิช  
    - อยา่ทาในห้องท่ีมีการท างานดา้นขดั ตดั ท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่ นจ านวนมากในอากาศ  
   - พื้นหอ้งท าความสะอาดเอาฝุ่ นออกก่อน  
   - หากระดาษมารองใตช้ิ้นงาน  
   - เส้ือผา้ตอ้งปัดฝุ่ นออกก่อน  
   - วาร์นิช ท่ีมีฝุ่ นตอ้งกรองออกก่อน  
   - แปรงตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ นผง  
   - ผวิช้ินงานสะอาด ปราศจากฝุ่ นผง  
 
  2.6.24 ปัญหาทีม่ักพบในการทาวานิช  
  ฟองอากาศในผวิท่ีทา เม่ือแห้งแลว้ฟองก็ยงัอยู ่สาเหตุเกิดจากแปรงเกิดแรงเสียดทานกบัผวิท่ีเป็นหลุมบ่อ วธีิ
แกคื้อตอ้งขดัผวิงานก่อนทาใหเ้รียบ ผสมตวัทินเนอร์ใหเ้จือจางมากหน่อยในชั้นแรก ๆ เพื่อมีเวลามากพอให้
ฟองอากาศออกมาหมด อยา่ทาวาร์นิช ตากแดด เพราะผวินอกท่ีแหง้เร็วเกินไปจะท าใหผ้วิดา้นในไม่สัมผสักบั
ออกซิเจน อาจท าใหไ้ม่แหง้อีกเลย หรือแหง้บางส่วน และฟองอากาศมาก ผวิอาจเสียไปเลยได ้ไมท่ี้ไม่ไดผ้า่นการ Seal 
หากมีอากาศอยูใ่นเน้ือไมม้าก เม่ือเราทาวานิชตากแดด หรือ ท าใหฟ้องออกมามากเช่นกนั ใหย้ดึหลกัทาวาร์นิชชั้นแรก
บางท่ีสุด แลว้ปล่อยใหแ้หง้แขง็ จะช่วยใหฟ้องอากาศไม่เกิดข้ึน เกิดอาการเป็นคล่ืนเหมือนตวัหนอน อาจเกิดจากมี
น ้ามนั หรือตวัเคลือบอ่ืนท่ีอยูช่ั้นล่าง บิดตวั เม่ือมีการทาดว้ยวาร์นิช อาจไปดึงผิวใหห้ดเป็นบางส่วนได ้การแกอ้าการ
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คล่ืนแบบตวัหนอน ขณะท่ีวาร์นิช ยงัไม่แหง้ใหใ้ชผ้า้ชุบตวัท าละลายการทาท่ีผดิอาจมีผลเช่น การใชแ้ชลกในชั้นแรก 
จากนั้นตอนทาวาร์นิช ไปทาท่ีแดดจดั หรือตากแดด มีผลใหช้ั้นของแชลก เกิดการยดืหดตวัไดง่้าย ผลเสียจะเกิดกบัชั้น
ของวาร์นิช ท าใหเ้ป็นตวัหนอนได ้มีลกัษณะเป็นคล่ืน ๆ บางคนทา น ้ามนัชนิดอ่ืนท่ีไม่แหง้แขง็ก็มีผลต่อการทาวานิช 
เช่นกนั หากเป็นไมท่ี้มียางมากเราอาจตอ้งใชแ้ลกเกอร์ทินเนอร์ ท าความสะอาดผวิเพื่อขจดัยางหรือคราบน ้ามนัออก
ก่อน ทิ้งไวใ้หแ้หง้แลว้ทาวานิช ได ้
2.6.25 แลค็เกอร์ (Lacquer)การเคลือบผวิไม้ยอดนิยม 
  เป็นสารสังเคราะห์ท่ีแกปั้ญหาของ Shellac มนัทนน ้า ความร้อน ความช้ืน เคมี กรด ด่าง มากกวา่ Shellac และ
มี สองแบบ Nitrocellulose Lacquer เป็นชนิดท่ีใชก้นัทัว่ไป  Cellulose Lacquer บางทีเรียก Water White มีความเหลือง
นอ้ยกวา่ และแพง ไม่นิยม Nitrocellulose Lacquer เป็นส่วนผสมของ Nitrocellulose, Resin, Plasticizers ซ่ึงส่วนผสม
จะแตกต่างไปตามแต่ ผูผ้ลิตจะผสมท าให ้การแหง้ยดืหยุน่ต่างกนัไป คุณสมบติัท่ีส าคญั ของ Lacquer ข้ึนกบั อตัราการ
แหง้ ของ Lacquer มากกวา่ส่วนผสมท่ีเติมลงไป การแหง้เกิดจาก Solvent ท่ีละเหยออกไป นัน่คือ Thinner Lacquer ซ่ึง 
มนัถูกออกแบบมาส าหรับการท างานแบบพน่มากวา่ เพราะมนัแหง้เร็ว การแขง็ตวัของ Lacquer ไม่มีการ Cross Link 
ดงันั้นการทนความร้อน เคมี ด่าง จึงไม่เท่า Varnish แต่มากกวา่ Shellac ส่ิงท่ีท าให ้Lacquer เป็นท่ีนิยม สามารถใช้
วธีิการพน่ไดง่้าย การแหง้ท่ีรวดเร็ว สามารถทาไดว้นัหน่ึง 3-4 รอบ มี Solvent เป็น Thinner Lacquer ท่ีแตกต่างกนั 
สามารถ เปล่ียนแปลงคุณสมบติัใหก้บั Lacquer ได ้Film ท่ีไดมี้ความใสใหค้วามรู้สึกลึก สามารถท่ีจะขดัเงาไดดี้
สามารถดดัแปลงได ้หลายสูตร การใส่สีลงไปก็ได ้นอกจากน้ีช้ินงานท่ีไดเ้หมือนทา Wax หรือ Oil ราคาถูก รักษาเน้ือ
ไมไ้ดดี้กวา่ Shellac ป้องกนัความช้ืน ความร้อน สารเคมีไดดี้กวา่ Shellac Lacquer ท่ีใชก้บั ไมไ้ม่ใช่ท่ีใชก้บัรถยนตห์รือ
เหล็ก ท่ีใชก้บัรถยนตจ์ะเป็น Acrylic Lacquer ซ่ึงจะแขง็มากกวา่และไม่ยดืหยุน่ แต่ไมมี้การหดตวั ขยายตวัอาจจะท าให้
มีการแตกท่ีผวิได ้ดงันั้นตอ้งพิจารณาอยา่ใชผ้ดิประเภทโดยเด็ดขาด พลาสติกท่ีตั้งบนผวิ Lacquer นาน ๆ อาจติดยดึกบั
ผวิได ้ตอ้งระวงั คุณสมบติัของ Lacquer ข้ึนอยูก่บัตวัท าละลายดว้ย มนัตอ้งละลาย และระเหยไปอยา่งเหมาะสม มี
สารละลายหลายชนิดท่ีละลาย Lacquer อตัราการละเหยแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นเราสามารถควบคุมการระเหยโดย
การใส่ Solvent ท่ีแตกต่างกนัออกไป สารละลายท่ีผูผ้ลิตมกัใชโ้ดยทัว่ไปมี 3 แบบ  
  Standard Lacquer Thinner อตัราการระเหยเป็นปกติท่ีรู้จกักนัดี  
  Lacquer Retarder ซ่ึงอตัราการระเหยจะชา้กวา่ Standard  
  Fast Lacquer Thinner จะระเหยเร็วกวา่ พวก Standard กลุ่มน้ีไม่ค่อยนิยมใช ้หายาก  
  โดยปกติแลว้เม่ือเราซ้ือ Lacquer Thinner มาแลว้เราตอ้งการใหก้ารระเหยชา้เราตอ้งใส่พวก Retarder ลงไป  
ในการท างาน กบั Lacquer เราเปล่ียนแปลงตวั Thinner -เพื่อใหเ้หมาะสมกบั สภาพอากาศ ความช้ืนและอุณหภูมิ 
ประมาณซกั 22-25 องศา ก าลงัเหมาะความช้ืนไม่เกิน 40 อตัราการไหลของ Lacquer เพื่อลดการเกิดอาการแบบเปลือก
ส้ม เพื่อท าใหผ้วิโดยรวมยงัเปียกอยูใ่นขณะท่ีคุณยงัพน่ผวิงานไม่เสร็จ  
เพื่อลดความเร็วในการแหง้แขง็เพื่อจะไดท้าใหท้นั Fish Eye เป็นความผิดพลาดของการทา Lacquer แบบหน่ึง ไม่
สามารถแกไ้ดด้ว้ยวธีิเปล่ียน Thinner ซ่ึงจริงๆ แลว้อาจเกิดกบั Finnish เกือบทุกชนิดยกเวน้ Shellac สภาพอากาศท่ีร้อน 
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อบอา้ว Standard Thinner จะละเหยเร็วการไหลของ Lacquer แทบไม่มี ท าใหเ้กิดอาการแบบผวิส้ม หรือ ผิวดวงจนัทร์ 
มีหลุมกลม ๆ อยูบ่นผวิงาน ดงันั้นเราอาจตอ้งลดอตัราการระเหยลง หรือใชว้ธีิปรับแต่งปืนพน่ Spray อากาศท่ีช้ืน การ
ระเหยชา้ ผวิงานอาจจะมีฝุ่ นมาจบัมาก อาจตอ้งเปล่ียนเอา Thinner ท่ีระเหยเร็วข้ึน ไม่มีกฎตายตวัในการผสม Retarder 
ข้ึนกบัวา่ตอ้งการใหช้า้เร็วแค่ไหน Fish Eye ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีมี Silicone บนผิวงานเก่า ซ่ึงเคยทาดว้ย Lubricant 
ท่ีมีส่วนผสม silicone และมนัไดแ้ทรกตวัเขา้ไปตามร่องรู ในเน้ือไม ้และไม่สามารถก าจดัไดห้มด และมนัท าใหเ้กิด 
Fish Eye ในชั้นแรก ๆ ทาพอหลงัจากนั้นก็จะหายไป  
  วธีิแกท่ี้ดีคือการใช ้Lacquer Thinner เช็ดผิวงานก่อนทา เพื่อก าจดั Silicone  
Seal ผวิงานใหม ่ 
  ขดัออกแลว้ดูดฝุ่ นออกดว้ย  
  ลดแรงตึงผิวของ Finish ท่ีใชท้า  
  การใชแ้ปรงทา Lacquer  
  โดยปกติ Lacquer ถูกออกแบบ มาเพื่อใช ้Spray  
  การพน่ Lacquer  ส่วนใหญ่แหง้เร็วเกินไปท่ีจะใชแ้ปรง ดงันั้นเราจึงใชว้ธีิพน่  
  1) จดัวางช้ินงานเพื่อใหเ้รามองเห็นการสะทอ้นของแสง  
  2) ท าการเจือจาง ดว้ย Thinner ตามท่ีผูผ้ลิตระบุ จนรู้สึกไดว้า่มนัเป็นหยด เม่ือยกไมค้นข้ึน  
  3) ช้ินงานท่ีผา่นการ Seal มาเรียบร้อยแลว้  
  4) พน่ลงบนช้ินงาน หลงัจากทิ้งไวแ้หง้ดีแลว้ตอ้งขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 280 เบอร์เดียวกบั ท่ีขดัตวั Sealer 
และทางท่ีดี รอบแรกควรทิ้งไวข้า้มคืนแลว้ขดั แต่บางที 1- 2 ชัว่โมงเราก็ขดัไดแ้ลว้ เพื่อเอา Fiber ขนเล็ก ๆบนผวิของ
ไมอ้อก การทิ้งไวข้า้มคืนจะท าใหก้ารขดัง่ายข้ึน  
  5) ก าจดัฝุ่ นออกใหห้มด ตอ้งหมดจริง ๆ อาจใชว้ธีิดูดฝุ่ นออก  
  6) จากนั้น พน่รอบต่อไป จากนั้นทิ้งไวใ้หแ้หง้ แลว้ขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 280 หรือละเอียดกวา่ แลว้ก าจดั
ฝุ่ น หากผวิเรียบเนียนดีการพ่นรอบต่อ ๆ ไป อาจจะไม่ตอ้งขดัอีก จนกวา่จะไดค้วามหนาท่ีตอ้งการ  
  7) ในชั้นท่ีเป็น Finnish ถา้หากคุณขดั อาจจะไม่ตอ้งก าจดัฝุ่ น สามารถพน่ทบัไดเ้ลย แต่ตอ้งเป็นกระดาษทราย
เบอร์ละเอียดเท่านั้น อาจใชเ้บอร์ 600 ไดเ้ลย รอบสุดทา้ยหากแหง้แลว้อาจขดัเงาได ้แต่ตอ้งแหง้สนิทจริง  
ในการพน่ทบัส่วนท่ีเป็น Top Coat ของ Lacquer อาจจะไม่ตอ้งรอให ้Lacquer แหง้สนิทก็พน่ทบัได ้ตอ้งบางจริง 
เพราะ Lacquer จะไปละลายพื้นผวิเดิมบางส่วน ท าใหก้ารยดึติดดีข้ึน 
  2.6.26 การลงลูกประคบ (French Polish) 
  การลงลูกประคบ French Polishing  
สมยัก่อนนั้น การท าผวิช้ินงานใหเ้รียบ ไม่มีวธีิไหนดีเท่าการลงลูกประคบ แต่ในปัจจุบนั กระดาษทราย และแปรงดี ๆ
และเทคนิค ก็สามารถท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีได ้รวมทั้งการพ่นดว้ย แต่คนท่ีเขียนหนงัสือต ารายงัคงพูดถึงเพราะนัน่คือของ
โบราณท่ีมกัจะพูดกนัเสมอวา่ ไม่เช่ืออยา่ลบหลู่โดยไม่ค  านึงถึงความจริง การลงลูกประคบเป็นเทคนิค อยา่งหน่ึง
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เท่านั้น ท่ีใชท้า Shellac ดว้ยลูกประคบ ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบตรงท่ีถา้ใชถู้กวธีิมนัจะไม่ทิ้งร่องรอย เหมือนแปลง หรือผวิส้ม
เหมือนการใช ้วธีิพน่ และมนัยงัดูดเอาฝุ่ นติดลูกประคบมาดว้ย แต่ขอ้เสียแมใ้ชถู้กวธีิก็คือตอ้งใชเ้วลาในการท างานนาน 
กวา่ผวิงานจะหนา เพราะแต่ละชั้นจะบางมาก Finish ท่ีใชไ้ดแ้ก่ Shellac, Lacquer, Oil Finish อนัท่ีจริงแลว้ วธีิน้ีควรจะ
เป็นชั้นทา้ย ๆ ของการเคลือบช้ินงาน หรือ ใชใ้นการซ่อมแซมงานเฟอร์นิเจอร์ เพราะถา้ท าแบบน้ีทั้งช้ินงาน เสียเวลา
มากไปขั้นตอนแบ่งคร่าว ๆ  
    1. ท าลูกประคบ  
    2. อุดรูร่องเส้ียนไม ้ 
    3. ลูกประคบชุบ Shellac  
    4. Remove Oil  
  ในการอุดรูร่องเส้ียนไมน้ั้น Shellac เองสามารถท าหนา้ท่ีน้ีได ้โดยการทาบาง ๆ อยา่ใส่ Shellac มาก เจือจาง 
เพื่อให ้Shellac บาง ซึมเขา้ร่องเส้ียนไม ้ทิ้งไวใ้หแ้หง้ 2 ชัว่โมง จากนั้น อาจท าการลงแป้ง แบบไทย ๆ ใชแ้ป้งดินสอ
พอง ผสมน ้า พอเหลว ๆ ผสมสีฝุ่ น ใหพ้อดีกบัสีของไมช้ิ้นงาน จากนั้นใชผ้า้ขาวบางชุบแลว้ทาลงบนช้ินงาน พยายาม
ทาใหท้ัว่พร้อมกดอดัลงบนรอยเส้ียนไม ้ถูไปตามขวาง หรือเป็นวงกลม จนคิดวา่เตม็เส้ียนไม ้แลว้เช็ดส่วนท่ีเกินออก
ขณะท่ีรู้สึกวา่มนัใกลแ้หง้ อยา่ปล่อยใหแ้หง้เกินไปขณะท่ีเช็ดออก ทิ้งไวใ้ห้แหง้ ควรให้เหลือส่วนเกินไวน้อ้ยท่ีสุด
เพราะยิง่เหลือมากความยากล าบากก็ยิง่มากในตอนขดัออก เพราะมนัจะแขง็พอสมควร และมีฝุ่ นมากดว้ย โดยปกติ
ช้ินงานท่ีทาอะไรก็ตามท่ีเป็นน ้าตอ้งทิ้งขา้มวนั แต่หากพิจารณาแลว้วา่แหง้อาจรอเพียง 3-4 ชัว่โมง จากนั้นขดัดว้ย
กระดาษทรายเบอร์ละเอียด 280 จนผวิงานเรียบเนียนดี หา้มขดัแรง เพื่อไม่ใหกิ้นเน้ือไมอี้ก การลงแป้งอาจท าให ้ความ
สดใสของเน้ือไมห้ายไป หากคุณไม่ชอบ ขา้มขั้นตอนการลงแป้งไป แต่ใช ้Shellac เพียงอยา่งเดียว พน่ หรือ ทา บาง ๆ 
แลว้ขดัซกั 2-3 รอบดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 400-600 ก็จะช่วยใหร่้องไม ้หรือรอยเส้ียนไมเ้ตม็ได ้เช่นกนั และยงัเห็น
ลายไมไ้ดดี้ดว้ย  
  ในการใชลู้กประคบ ตอ้งสะอาด จากนั้นเท Shellac ลงบน ลูกประคบพอช้ืน ๆ บีบให้ Shellac กระจายออก 
ตอ้งไม่ชุ่มเกิน จากนั้น ก็ลงถูบนช้ินงานเพียงเบา ๆ ตาม แบบ เช่นเป็นเลขแปดเป็นตน้ กะระยะซกั 3วนิาทีใหไ้ด ้1 การ
ยกข้ึนและการกด ลงของลูกประคบให้เป็นไปลกัษณะคลา้ยเคร่ืองบินข้ึนลง ยกขณะหมุน และ ลงขณะหมุนเป็นตน้ 
ตอ้งไม่พยายามลงซ ้ าท่ีเดิม ในแต่ละรอบ ไม่ใหท้บักนัเอง ทาจนรู้สึกวา่มนัเร่ิมแหง้แลว้ยกข้ึนมาเติม ถา้ไม่ใช่แนวราบ
ใหท้าล่างข้ึนบน การทาตอ้งไม่มีการหยดุมิฉะนั้นผิวงานจะเสีย การท่ีจะหยดุตอ้งยกข้ึนขณะหมุน และค่อย ๆ ยก ใหย้ดึ
หลกัวา่บริเวณขอบเราตอ้งใชเ้วลาในการทามากวา่ส่วนใน อนัน้ีส าคญัหน่อย ลูกประคบเม่ือเสร็จการใชง้านแต่ละรอบ
ใหเ้ก็บไวใ้นขวดแกว้ปิดฝา แต่ละรอบตอ้งทิ้งใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง เราท าจนเห็นวา่ผวิช้ินงาน เงางามเป็นท่ีพอใจ 
  2.6.27 Oil finishes 
  การท าสีประเภท Oil Finishes น้ีตามความเป็นจริงแลว้การรักษาเน้ือไม ้นอ้ยมาก แต่เพราะเป็นวธีิท่ีท ากนัมา
แต่โบราณ ซึงก็มกัจะพูดกนัต่อมาวา่ ถา้โบราณวา่ดี ก็ตอ้งวา่ดีตามไปดว้ย เขา้ท านอง ไม่เช่ืออยา่ลบหลู่ แต่ในปัจจุบนั
ความนิยมลดลงไป เพราะมนัไม่ไดรั้กษาเน้ือไมเ้ท่าไหร่ แต่น ้ามนัดงักล่าวเม่ือมาผา่นการปรับปรุงคุณภาพ มนักลบั
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รักษาเน้ือไมไ้ดดี้ ดงันั้นเราจึงตอ้งรู้จกัวา่ ถา้เป็น Oil บริสุทธ์ิ การปกป้องเน้ือไมน้อ้ย แต่ถา้เป็นน ้ามนัท่ีผา่กระบวนการ 
เช่น น ้ามนัวาณิช มนัจะมีความแขง็และปกป้องเน้ือไมไ้ดดี้กวา่มาก น ้ามนัตามธรรมชาติเช่น Linseed Oil, Tung Oil ขอ
แนะน าเพียง 2 ตวัท่ีนิยมใช ้เม่ือทาผวิไมจ้ะมีชั้นบาง ๆ เคลือบ โดยปกติเราจะทาให้หนา ทิ้งไว ้3-5 นาทีเพื่อใหน้ ้ามนั
ซึมเขา้ไปตามร่อง รูไม ้จากนั้นเช็ดส่วนทีเกินออก ทิ้งไว ้1 คืน ท าซ ้ า เราอาจท าแบบน้ีหลาย ๆ รอบ จนกวา่จะไดผ้ิวท่ี
ตอ้งการ โดยปกติถา้เป็นน ้ามนัธรรมชาติ ก็ตอ้งท ากนั 3-5 รอบ ในการเคลือบคร้ังท่ี 2 ควรขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 
280-400 จากนั้นดูดฝุ่ นออกดว้ย ต่อไปจะท าอีกก่ีรอบก็ได ้การทาดว้ยน ้ามนัธรรมชาติน้ีความเงาไม่ค่อยมี แต่
เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีค่าท่ีตอ้งการความเงาดว้ย เราใชแ้วกซ์ ขดัเพื่อใหเ้กิดความเงา ผา้กบัแวกซ์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการ
ท าสีแบบน้ี เฟอร์นิเจอร์จีนมกันิยมใช ้Tung Oil เพราะเป็นตน้ไมท่ี้พบมากในประเทศจีน Tung Oil สกดัจากเม็ดในผล 
ของตน้ Tung มีกล่ินเฉพาะตวั ในการทาก็เหมือน ๆ Linseed Oil ส าหรับการเคลือบคร้ังทา้ย ๆ ถา้เพิ่มกระดาษทรายให้
ละเอียดถึงเบอร์ 600 เลยก็ดีท าใหง้านเรียบเนียน ข้ึน จะเห็นวา่ Oil จากธรรมชาตินั้นกวา่จะแหง้ก็ชา้ ตอ้งรอนาน จึงตอ้ง
มีการดดัแปลง เพื่อใหดี้ข้ึน นัน่ก็คือ Polymerize Tung Oil และ Polymerize Linseed Oil ผา่นกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ท าใหแ้ขง็เร็วข้ึน และ มีความเงามากข้ึน สองตวัน้ีราคาจึงแพง ไม่ค่อยมีขายในทอ้งตลาด ส่วนใหญ่
น ามาใชก้บังานช้ินเล็ก ๆ เช่นดา้มปืน หรือ ช้ินส่วนเล็ก ๆ ของงานไมต่้าง ๆ ท่ีตอ้งการความเป็นธรรมชาติ Oil 
ธรรมชาติท่ีแหง้ตวัชา้เม่ือผสม Drier จะท าใหแ้หง้เร็วข้ึน Drier จะเป็นตวัเร่งปติกิริยาระหวา่ง oil กบั Oxygen ในอากาศ 
ท าใหO้il แขง็ตวัเร็วข้ึน หากคุณเคยไดย้นิ Boiled Linseed Oil ไม่ไดห้มายความวา่ การเราน า Linseed Oil ไปตม้แลว้มา
ใช ้แต่มนัหมายถึงในทางอุตสาหกรรมเขาไดน้ า Linseed Oil ไปเติม Drier ในสภาวะท่ีความร้อนสูง แลว้ไดม้าเป็น Oil 
ท่ีแขง็ตวัเร็วนัน่เอง ขอ้ดี ของ Tung Oil ท่ีดีกวา่ Linseed Oil คือเม่ือทิ้งไว ้ไม่เหลืองท าใหสี้ไมเ้หมือนเดิมเม่ือเก็บไว้
นาน ๆ และป้องกนัการระเหยของน ้าจากเน้ือไมไ้ดดี้กวา่ Linseed Oil แต่ไม่ไดดี้กวา่วิธีอ่ืน ๆ ท่ีจะกล่าวต่อไปน ้ามนั
วาณิช ตวัน้ีเกิดจากการน า Oil จากธรรมชาติ มาผา่นความร้อน แลว้ผสม Resin สังเคราะห์เขา้ไป ท าใหมี้การแหง้เร็ว 
และแขง็ ประสิทธิภาพข้ึนกบั Resin ท่ีผสมเขา้ไป ในปัจจุบนั มี Resin เกิดข้ึนมาก เราคงตอ้งศึกษาถึงคุณภาพ ของ 
Resin ท่ีผสมเขา้ไปดว้ย การทาวาณิชจึงคลา้ย ๆ กบั Oil คือทาแลว้ทิ้งไว ้3-5 นาทีแลว้เช็ดส่วนท่ีเกินออก ทิ้งไวใ้หแ้หง้ 
หรือท าตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัตแ์ต่ละชนิดTung Oil เป็นน ้ามนัท่ีสกดัออกจากผลของตน้ tung ท่ีมีมากในประเทศ
จีน แถบลุ่มแม่น ้าฮวงโห แยงซี ซีฉวน หูนาน ยนูาน เหอหนาน นอกจากน้ีพบแถบอเมริกาใตเ้ช่น อาเจนตินา ปารากวยั 
พบบา้งในอเมริกา แอฟริกา และตอนน้ีอเมริกาไดท้  าฟาร์มตน้ tung ข้ึนมาเพื่อการคา้โดยเฉพาะ ในอเมริกาตอนใต ้ใน
อดีตนั้น Tung Oil มีใชแ้ต่ในจีนเท่านั้น และเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม China wood oil ส่วนช่างไทยบางคนเรียก ตงั Oil 
ชนิดน้ีซึมเขา้เน้ือไม ้ใหช้ั้นท่ีบาง นอกจากน้ี  ยงัเป็ส่วนผสมในอุตสาหกรรมท าหมึกไดด้ว้ย รูปท่ีเห็นเป็นส่วนต่าง ๆ 
ของตน้ Tung ผล ดอก และน ้ ามนัท่ีสกดัได ้
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บทที ่3 

วธีิด าเนินงาน 
3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1 ไมโ้ครงยางพารา 1 มดั 386.00 386.00  
2 ไมป้ระสานลีโอ 1 แผน่ 260.00 260.00  
3 ทินเนอร์ เบอร์ 21 1 แกลลอน 249.00 249.00  
4 ทินเนอร์ AAA 1 แกลลอน 119.00 119.00  
5 แอลกอฮอล์ 1 แกลลอน 83.00 83.00  
6 แปรงทาสี 4 น้ิว 1 ดา้ม 40.00 40.00  
7 แปรงทาสี 3 น้ิว 1 ดา้ม 30.00 30.00  
9 แปรงทาสี 2.5 น้ิว 1 ดา้ม 30.00 30.00  
10 แปรงทาสี 1.5 น้ิว 1 ดา้ม 20.00 20.00  
11 กระดาษทรายน ้า 240 6 แผน่ 10.00 60.00  
12 กระดาษทรายน ้า 1500 1 แผน่ 8.00 8.00  
13 กระดาษทรายน ้า  2000 1 แผน่ 10.00 10.00  
13 กระดาษทรายจระเข ้ 3 แผน่ 7.00 21.00  
14 กระดาษทรายน ้า  220 2 แผน่ 12.00 24.00  
15 สียอ้มไมดี้เทค ( ไมส้ัก) 1 แกลลอน 850.00 850.00  
16 ดินสอพอง 10 ถุง 10.00 100.00  

ราคารวม 2,320.00  
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าใชจ่้าย 
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3.2 การด าเนินการ 
   3.2.1 ศึกษาแบบแปลน โดยเร่ิมจากการศึกษาแบบจากตน้แบบท่ีไดห้าขอ้มูล 
   3.2.2 น าไมโ้ครงยางพารามาตดัใหต้ามขนาดท่ีแบบไดก้ าหนดแลว้แต่ละท่อนแต่ละขนาด 

3.2.3 น าไมโ้ครงท่ีเราตดันั้นมาประกอบข้ึนโครงตามแบบท่ีไดศึ้กษาพอเราข้ึนโครงเสร็จแลว้  
3.2.4 น าไมป้ระสานลีโอมาตดัตามขนาดของแบบ พอตดัไมไ้ดต้ามขนาดแลว้น าไมท่ี้ตดันั้นท าการประกอบ

ช้ินส่วนต่างๆ  
3.2.5 น าไมโ้ครงทุเรียนมาตดัขนาด เพื่อท าไมร้ะแนงปิดส่วนต่างๆและตกแต่งเพื่อให้ดูสวยงามตามแบบท่ีเรา

ตอ้งการหรือตามแบบ พอเสร็จจากการท าโครงข้ึนโครงต่างๆเสร็จแลว้ เตรียมการขดัไมเ้พื่อท่ีจะไดท้  างานสี 
3.2.6 การท าสี ส่ิงแรกก่อนการท าสีคือท าการขดัไมเ้ก็บโป้งานรูตะปูรอยต่อต่างๆ และท าความสะอาดของ

ช้ินงานก่อน 
3.2.7 ท  าความสะอาดช้ินงานเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนแรกของการท าสีคือการลงสียอ้มไม ้
3.2.8 ท าการลงสียอ้มเสร็จแลว้ท าการลงสีไมส้ักอีกประมาณสัก 3-5 รอบ แลว้ปล่อยใหช้ิ้นงานแหง้แลว้ค่อยลง

อีกรอบสุดทา้ย 
3.2.9 ขั้นตอนต่อไปคือการลงสีเคลือบเพื่อเพิ่มความสวยงามและความคงทนของสี  
3.2.10 ขั้นตอนสุดทา้ยคือการเก็บงานหรือเก็บสี 
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 

 
ภาท่ี 30  แสดงแบบแปลนดา้นหนา้ 

 

      
ภาพท่ี 31   แสดงแบบแปลนดา้นหลงั 
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ภาพท่ี 32 แสดงแบบแปลนดา้นขา้งและโครงสร้างดา้นบน 

 

 
ภาพท่ี  33  แปลนกนัสาดและแปลนท่ีนัง่ 
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4.2 ตารางบันทกึการตรวจสอบ 
 
 
ล าดับ ผลการตรวจสอบ ปัญหาทีพ่บ 
1 ท าการตรวจสอบสภาพของไม ้ ไมเ้ป็นไมท่ี้มีสภาพไม่ทนแดดทนฝน 
2 ท าการตรวจสอบขนาดของช้ิน ขนาดของช้ินงานมีขนาดท่ีไม่ตรงตามแบบ 
3 ท าการตรวจสอบสภาพการทดทานของสี สีเป็นสีท่ีไม่ทนต่อแดดต่อฝนมากนกั 
4 ท าการตรวจสภาพของอุปกรณ์ชาร์จ อุปกรณ์ชาร์จมีปัญหาหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ตารางท่ี 3 บนัทึกการตรวจสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จากการท่ีไดท้  าซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตยข้ึ์นมาน้ีหลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของ

ช้ินงาน แลว้ สรุปไดด้งัน้ี 

1.ซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถรองรับท่ีนัง่ได ้  2  ท่ีนัง่ 
2.ซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถรองรับท่ีชาร์ตได ้จ านวน   10  เคร่ือง 
3.นอกจากรองรับท่ีนัง่และท่ีชาร์ตไดแ้ลว้ยงัสามารถวางส่ิงของหรือเก็บส่ิงของได ้

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.โครงสร้างเน่ืองจากเราน าช้ินงานตั้งรับแดดนานเกินไปอาจท าใหไ้มเ้กินการผพุงั  
2.ระบบจ่ายไฟเน่ืองจากอุปกรณ์ชาร์ตถูกน ามาใชม้ากเกินอาจเกิดปัญหาช ารุด 
3.โครงสร้างเป็นโครงสร้างท่ีท าข้ึนจากไม ้ซ่ึง มีน ้าหนกัมากพอสมควร ซ่ึง เคล่ือนยา้ยไปมาไม่ค่อย

สะดวก 
5.3ข้อเสนอแนะ 

1.ซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตยจ์ดัท าข้ึนมาเพื่อเป็นตน้แบบใหศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองพลงังาน
ทดแทนอาจมีขอ้ผดิพลาดอยูห่ลายประการหวงัในภายภาคหนา้ควรไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ข 

2. ซุม้ไมช้าร์จมือถือพลงังานแสงอาทิตยมี์ความสะดวกในการอยูก่็จริง แต่วา่สภาพการใชง้านไม่
คงทนชกัเท่ารัยหากใชง้านมากเกินไปอาจเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
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บรรณานุกรม 
 
 

th.wikipedia.org/wiki 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/solutions/solar/ 
http://www.leonics.co.th 
http://www.thaicarpenter.com 
http://ไมส้นน าเขา้.com/ 
http://www.thaicarpenter.com 
http://www.meartprobuilt.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/solutions/solar/
http://www.leonics.co.th/
http://www.thaicarpenter.com/
http://ไม้สนนําเข้า.com/
http://www.thaicarpenter.com/
http://www.meartprobuilt.com/
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 

 
 

   
ภาพท่ี 34  ท าโครงสร้าง     ภาพท่ี 35 ยงิระแนงปิดแผงโซลาเซลล ์

 

   
ภาพท่ี 36  ขดัช้ินงานเตรียมท างานสี    ภาพท่ี 37   ท างานสี 
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ภาพท่ี38   ตรวจสอบและเก็บงานสี          ภาพท่ี39  เก็บงานสีและเช็คระบบต่างๆ 

   
ภาพท่ี40 แสดงภาพผลงานท่ีภาคภูมิใจ              ภาพท่ี41 แสดงภาพผลงานท่ีภาคภูมิใจ 
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ประวตัิผู้จัดท า 
ช่ือ  นายอทัธชยั    ไชยบุตร 
เกิดเม่ือวนัท่ี  27   เดือนเมษายน   พุทธศกัราช   2540 
ท่ีอยู ่ 136 หมู่ 18  บา้นโนนสวรรค ์ ต.สวา่งแดนดิน  อ. สวา่งแดนดิน   จ.สกลนคร   47110 
เบอร์โทรศพัท ์ 090-08434010        
ประวตัิการศึกษา 
ประถมศึกษา    ร.ร มารียพ์ิทกัษส์วา่งแดนดิน  
มธัยมศึกษา      ร.ร มารียพ์ิทกัษส์วา่งแดนดิน  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  
 ต.เวนิพระบาท  อ.ท่าอุเทน     จ.นครพนม 
คติพจน ์    อดทนเอาวนัน้ี   เพื่อส่ิงท่ีดีในวนัหนา้ 
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ช่ือ   นาย ศรวธุ   พิมพน์าจ 
เกิดเม่ือวนัท่ี  13   เดือน ตุลาคม  พุทธศกัราช   2539 
ท่ีอยู ่47 หมู่3  ต.ค  าตากลา้  อ. ค  าตากลา้   จ.สกลนคร   47250 
เบอร์โทรศพัท ์ 090-7783550        
ประวตัิการศึกษา 
ประถมศึกษา    ร.ร บา้นหนองพอคนอ้ย 
มธัยมศึกษา      ร.ร เซนตโ์ยเซฟ ท่าแร่ 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  
 ต.เวนิพระบาท  อ.ท่าอุเทน     จ.นครพนม 
คติพจน ์ อดทนขยนัหมัน่เพียร   
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ช่ือ นาย ยนืยงค ์  มาเยอะ  
เกิดเม่ือวนัท่ี 29  เดือนพฤศจิกายน   พุทธศกัราช   2537 
ท่ีอยู ่ 46/1 หมู่ 13  บา้นธรรมจาริก  ต.แม่จนั  อ. แม่จนั   จ.เชียงราย   57110 
เบอร์โทรศพัท ์ 084-8035041        
ประวตัิการศึกษา 
ประถมศึกษา    ร.ร ธรรมจาริกอุปถมัภ ์1 
มธัยมศึกษา      ร.ร ธรรมจาริกอุปถมัภ ์1 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  
 ต.เวนิพระบาท  อ.ท่าอุเทน     จ.นครพนม 
คติพจน ์    ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลัง่น ้าตา ไม่เห็นสุรา ไม่สั่งกบัแกลม้    


