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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการไดออกไปฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
สยาม สาขาเทคโนโลยีการพิมพ ไดถูกสงตัวไปที่ บริษัท ไทมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด (ไทยแลนด)
ในตําแหนง Engineering ID ตามที่ไดลงมือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและตกแตง
ภายในจึงมีความประสงคที่จะศึกษาและพัฒนากลองบรรจุภัณฑจากไมโดยวิธีการออกแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยโครงสราง SOLID MODEL  

ทางผูจัดทําไดเร่ิมทํางานและไดเรงเห็นปญหาในการออกแบบที่มีความลาชาและไมแมนยํา
เปนไปตามความตองการเทาที่ควรเชนบางชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอนลวดลายการแกะสลักทสามา
รถทําไดโดยชางฝมือในเวลาไมกี่ช่ัวโมง แตการออกแบบในโปรแกรมสามมิติ อาจจะตองใชเวลา
หลายชั่วโมงและที่สําคัญการออกแบบชิ้นงานมีจุดประสงคเพื่อสรางแมพิมพเพื่อการผลิตจริงใน
ภายหลังและการออกแบบตองนําภาพของชิ้นงานการออกแบบไปนําเสนอแกทีมงานบริหารหรือ
นําเสนอแกลูกคาเพื่อประเมินผลและแนะแนวทางการทํางาน ซ่ึงในสมัยกอนวิศวกรตองสราง
ช้ินงานจริงขึ้นมาและนําไปทาสีแลวจึงถายรูปไปนําเสนอ แตดวย PhotoView360 ที่มีมาใหใน
โปรแกรมสามารถ Render ภาพเสมือนจริงและทําแอนิเมชั่นจากโมเดลที่เขียนขึ้นมาไดเลย ซ่ึง
สามารถชวยประหยัดเวลาและคาใชจายไดเปนอยางมากหากชิ้นงานที่ออกแบบตองมีการ
ปรับเปลี่ยนหลายครั้ง 

ผูจัดทํามีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาการโครงสรางกลองบรรจุภัณฑจากไมโดยวิธีการ
ออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยโครงสราง SOLID MODEL เพื่อชวยใหสะดวก งายดาย
ลดระยะเวลาในการออกแบบและเพื่อชวยลดคาใชจายในการออกแบบชิ้นงานกอนขึ้นงานจริง 
1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 
 1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาการสรางผลิตภัณฑกลองไมโดยโปรแกรม Solid Model 
 1.2.1 เพื่อเพิ่มความถูกตองแมนยําในการออกแบบชิ้น 
 1.2.2 เพื่อประหยัดคาใชจายในการออกแบบชิ้นงานกอนขึ้นงานจริง 
 1.2.3 เพื่อลดระยะเวลาในการออกแบบชิ้นงาน 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 1.3.1 ทํากลองบรรจุภัณฑไมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชโครงสราง Solid Model 
 1.3.2 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 เมษายนพ.ศ. 2562 
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 1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 
 1.4.1 ไดบรรจุภัณฑกลองไมที่มีคุณภาพตรงตามวามตองการ 
 1.4.2 สามารถลดระยะเวลาการออกแบบชั้นงานได 
 1.4.3 สามารถลดขอผิดพลาดในการออกแบบชิ้นงานได 
1.5 แผนการดําเนินงาน 

ตารางที่ 1.1 วธีิการดําเนินงาน 
 
ที่ 

หัวขอดําเนินงาน ชวงเวลาการทํางาน(พ.ศ.2562) 
มกราคม กุมภาพนัธ มีนาคม เมษายน 

สัปดาห 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 ศึกษาขอมูล        
2 กําหนดวัตถุประสงค       
3 ออกแบบชิ้นงาน      
4 ลงมือทําชิ้นงานและ

ปรับปรุงแกไข 
     

5 จัดทําปริญญานิพนธ     
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บทที่ 2 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1.แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ 

นการออกแบบบรรจุภัณฑ นักออกแบบตองคํานึงถึงศาสตรและศิลปสําหรับใชแกปญหา
การออกแบบบรรจุภัณฑแตละดานใหเกิดผลลัพธการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ ในการ
บรรลุวัตถุประสงคหลักของบรรจุภัณฑสองขอคือ การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ และการ
ออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ ที่ลวนมีรายละเอียดที่ตองคํานึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 

2.1.2 ขอกําหนดในการออกแบบโครงการบรรจุภัณฑ 

1. ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ปองกันสินคาไดตลอดอายุการวางขาย 

2. รูปแบบกลมกลืนสอดคลองกับสินคา 

3. ขนาดพอดีและสามารถรับน้ําหนักสินคาได 

4. การขึ้นรูป การบรรจุ เปด-ปดสะดวก ไมยุงยาก 

2.1.3 การออกแบบกราฟฟคบนบรรจุภัณฑ 

การออกแบบและการจัดวางรูปประกอบตัวอักษร ลวดลาย ถอยคํา เครื่องหมายหรือตรา
สัญลักษณทางการคา โดยใชหลักวิชาการทางศิลปะ การจัดภาพองคประกอบศิลปเพื่อใหผลงานมี
ความประสานกลมกลืนกันอยางสวยงามแลสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

2.1.4 ขอมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ 

1. ขอมูลดานการตลาด ไดแก สถานที่จัดจําหนาย ฤดูกาล 

2. รูปแบบการกระจายสินคา (ปลีก/สง) พฤติกรรมผูบริโภค 

3. ปริมาณและมูลคาของสินคาในตลาด (สวนแบงทางการตลาด) 

4. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ไดแก ประวัติความเปนมา 

5. คําอธิบายจุดเดนมประโยชนขนาดปริมาณบรรจุ ความถี่/ปริมาณการใชที่ใชตอคร้ัง
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6. อธิบายราคาตนทุนและขอควรระวัง 

2.1.5 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ 

กําหนดกลุมเปาหมาย  ถือเปนเรื่องสําคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑเพราะกลุมเปาหมายสามารถ
สงผลกระทบตอผลิตภัณฑไดโดยตรง ผูประกอบการจะตองศึกษาและเรียนรูความตองการของตลาดและ
ความตองการของผูบริโภค โดยกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน เพื่อที่จะไดสามารถออกแบบบรรจุภัณฑให
ตรงตอความตองการของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด  ตัวอยาง  กลุมเปาหมาย เชน วัยรุน วัยทํางาน แมบาน 
เด็ก ฯลฯ เปนตน กลุมเปาหมายที่ไดยกตัวอยางนี้ นอกจากจะมีความสนใจและความตองการที่แตกตางกัน
แลวกลุมเปาหมายเดียวกันแตชวงอายุตางกันและมีสถานะทางสังคมที่แตกตางกันก็ยอมมีความตองการ
แตกตางกันดวยเชนกัน  ซ่ึงทําใหลักษณะของบรรจุภัณฑก็ตองมีความแตกตางกันไปตามกลุมเปาหมายนั้นๆ 
หรือบางครั้งผลิตภัณฑบางอยางผลิตขึ้นมาเพื่อผูบริโภคกลุมหนึ่ง  แตผูบริโภคอีกกลุมหนึ่งกลับเปนผูเลือก
และตัดสินใจซื้อ เชน อาหารเสริมสําหรับเด็กหรือ นมผงสําหรับทารก จะเห็นไดวาผลิตภัณฑเหลานี้ ทารก
และเด็กมิไดเปน ผูเลือกซื้อ แตผูเลือกและตัดสินใจซื้อกลับเปนผูปกครองซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวากอน
การออกแบบบรรจุภัณฑผูประกอบการจําเปนตองกําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อทําการศึกษาความตองการของ
กลุมเปาหมายอยางละเอียดรอบครอบ และคนหาวิธีวาจะออกแบบอยางไรใหบรรจุภัณฑของทานสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคตามกลุมเปาหมายใหตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของทาน 

 2.1.6 กําหนดชื่อตราสินคา (Brand)  

ตราสินคาใชเปนชื่อหรือเครื่องหมายสําหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ  ผูประกอบการจะตองทําการ
กําหนดชื่อตราสินคาใหเรียบรอยกอนการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยกําหนดใหช่ือตราสินคามีความเปน
เอกลักษณ ชัดเจน นาสนใจ ที่สําคัญจะตองเปนที่จดจําไดงายแกผูบริโภคตราสินคาที่ดีนั้นสามารถ
ยกตัวอยางไดดังนี้ คือตั้งตามชื่อเจาของกิจการ ตั้งตามความเชื่ออันเปนมงคล ตั้งตามแหลงที่มาของ
ผลิตภัณฑ หรือตั้งโดยการผสมคําที่มีความหมายใหเกิดเปนคําใหมที่มีเอกลักษณ ฯลฯ เปนตน 

2.1.7 ลักษณะที่ดีของตราสินคาท่ีดี 

1.ส้ันกะทัดรัด จดจําไดงาย ออกเสียงไดงายมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

2.แปลเปนภาษาตางประเทศไดงายมีความหมายที่เหมาะสม 

3.สามารถบอกถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑสอดคลองกับคานิยมและวัฒนาธรรมของกลุม
ลูกคาเปาหมาย 
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4.สามารถนําไปจดทะเบียนการคาไดและตองไมซํ้ากับของเดิมที่มีอยู 

2.1.8 วัสดุท่ีใชทําบรรจุภัณฑ  

วัสดุมีความจําเปนอยางยิ่งตอการออกแบบบรรจุภัณฑ การที่ผูประกอบการตัดสินใจวาจะใชวัสดุ
อะไรมาผลิตเปนบรรจุภัณฑนั้น  ทานควรคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค ความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม และคุณสมบัติของวัสดุแตละประเภท ที่จะนํามาผลิตบรรจุภัณฑเปนสําคัญ  เนื่องวัสดุแตละ
ชนิดแตละชนิดจะมีคุณสมบัติที่เปนขอดีและขอเสีย  ในการคุมครองผลิตภัณฑใหคงคุณภาพ การยืดอายุ
ผลิตภัณฑ และการนาํกลับมาใชใหม(Recycle) ที่แตกตางกันไป หากทานเลือกใชวัสดุไมถูกตองนอกจากจะ
ทําใหเกิดผลกระทบตอตัวผลิตภัณฑ ผูบริโภคและสิ่งแวดลอมแลว ยังเปนสาเหตุใหเกิดตนทุนในการผลิต
บรรจุภัณฑที่เพิ่มขึ้นอีกดวย 

2.1.9 รูปทรงบรรจุภัณฑ  

รูปทรง บรรจุภัณฑ ที่มีรูปรางสวยงาม สามารถสรางความประทับใจใหกับผูบริโภค ถึงแมผูบริโภค
จะยังมิไดสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑที่อยูภายใน รูปทรงของบรรจุภัณฑสามารถสรางความเปนเอกลักษณได 
กลาวคือเมื่อผูบริโภคเห็นรูปทรงสามารถรับรูไดทันทีวาเปนผลิตภัณฑอะไรและมีช่ือตราสินคาอะไร หรือ
จะเปนผลิตภัณฑเดียวแตกตางกันที่ช่ือตราสินคา 

 2.1.10 สีสันและกราฟฟค  

สีสันและกราฟฟคนี้คือการรวมของการใชสัญลักษณ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว 
ซ่ึงสวนประกอบทั้งหมดสามารถบงบอกถึงชื่อตราสินคาลักษณะผลิตภัณฑ ที่บรรจุอยูภายในไดและ
สามารถแสดงถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑไดดวย 

2.1.11 การออกแบบบรรจุภัณฑท่ีดี 

การออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความสวยงามและความแปลกตา เทานี้คงไมเพียงพอสําหรับบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑอาหารเพราะหัวใจของบรรจุภัณฑ คือ การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหคงอยูยืนยาว 
ดังนั้น การออกแบบที่ดีผูประกอบการควรคํานึงถึงหนาที่ของบรรจุภัณฑเปนสําคัญ  ดังนี้ปองกันผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑที่เหมาะสมในการบรรจุอาหารจะตองสามารถปองกันไมใหอาหารสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก 
ซ่ึงอาจจะเกิดการรั่ว การซึม แสง ความรอนเย็นเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่ตองสามารถ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑมิใหเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนกลิ่นหรือรสชาติยืดอายุผลิตภัณฑ จะตอง
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สามารถนําเทคโนโลยีที่สลับซับซอนมาชวยในการออกแบบ เพื่อใหบรรจุภัณฑ สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑใหมีอายุยืนยาวความสะดวกในการใชงานและประหยัดคาใชจายในการขนสง 

2.2. งานพิมพบรรจุภัณฑ 

ในการพิมพส่ิงพิมพประเภทบรรจุภัณฑ  ควรใหความสําคัญในการเลือกใชหมึกพิมพที่ปลอดภัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนบรรจุภัณฑประเภทอาหาร ควรเลือกสีชนิดFood grade   และควรเปนสีที่คงทนตอ
การใชงานที่ตองการพิมพบนวัสดุใชพิมพที่ตองการได เชน กระดาษแข็ง  แผนกระดาษลูกฟูก โดยไมทําให
วัสดุใชพิมพเสียหายในการออกแบบบรรจุภัณฑควรออกแบบใหขนาดของชิ้นงานกับขนาดกระดาษ
มาตรฐานที่ขึ้นขึ้นแทนพิมพพอดี ไมเหลือเศษขอบกระดาษมาก เพื่อความประหยัดตนทุน 

2.2.2 กลองเปนบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง The Box as Transit Container 

1.เปนบรรจุภัณฑพื้นฐานที่มุงเนนการใชงาน 

2.เนนเรื่องราคา ในการตัดสินใจซื้อ 

2.2.3 กลองเปนเครื่องมือทางการตลาดThe Box as a Marketing Tool 

1.เปนบรรจุภัณฑที่ใชเปนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธนอกเหนือจากการใชงาน 

2.การวางแนวคิดจะสอดคลองกันระหวางสินคาบรรจุภัณฑช้ันใน และบรรจุภัณฑช้ันนอก 

3.ออกแบบสวยงามเนนตราสินคาและความเดนเมื่อโชวตามรานคา 

2.2.4 หนาท่ีของบรรจุภัณฑดานการตลาด (Marketing Functions) 

1.หนาที่สงเสริมการขาย 

2.หนาที่สรางมูลคาเพิ่ม 

3. หนาที่ใหความถูกตอง รวดเร็วในการขาย 

4.หนาที่รักษาสิ่งแวดลอม 

5.หนาที่ในการรณรงคเร่ืองตางๆ เชน กินของไทยใชของไทย สงเสริมการทองเที่ยว 

2.2.5 หลักการออกแบบบรรจุบรรจุภัณฑ 
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       ประกอบดวยการออกแบบที่สําคัญ 2 สวนคือ 

1.การออกแบบโครงสราง – เนนคุณสมบัติของวัสดุใชทําบรรจุภัณฑและรูปแบบบรรจุภัณฑ 

2. การออกแบบกราฟก – เนนการสื่อความหมายดวยภาพวาดสัญลักษณตางๆ ที่ชวยสงเสริมการขาย 

2.2.6 เนื้อหาการนําเสนอกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

1. Product & product in use แสดงผลิตภัณฑและการใช 

2. Ingredient   แสดงเครื่องปรุงและสวนผสม 

3. Dramatize the benefit    เนนประโยชนอยางนาสนใจ 

4. Heritage/ origin แสดงวัฒนธรรมและแหลงกําเนิด 

5. Mood/ characteristic แสดงอารมณและบุคลิกของสินคา/ผูใช 

6. Type classification/family range แสดงชนิด/กลุมสินคา 

7. Cumulative effect แสดงผลของการรวมหมู 

8. Season & occasion แสดงความเปนเทศกาล โอกาสพิเศษ 

2.2.7 สีบนบรรจุภัณฑ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ สีนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งเพราะสีเปนสิ่งที่มีผลตอ
ประสาทสัมผัส เปนเครื่องดูดความสนใจทําใหเกิดความรูสึกอยากจับตองอยากสัมผัส โดดเดน 

2.2.8 ความหมายของสี 

1. เมื่อตองการความสงบและการพักผอนจะใชสีฟาและสีขาว 

2. เมื่อตองการความสําคญัจะไดแก สีมวง แดงองุน และขาว เหลืองทองคํา และดํา 

3. เมื่อตองการความงดงาม ใชสีซ่ึงเขากันอยางกลมกลืน และสมดุลย 

4. เมื่อตองการความรื่นรมยใหใชสีฟาออน ฟากับขาว หรือขาวกับแดง 
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5. เมื่อแตละตลาดมีลักษณะพิเศษของตนขึ้นอยูกับรสนิยม ชนผิวสีไมนิยมสีน้ําตาลไหมแตจะชอบสี
เหลือง ชาวตะวันออกชอบสีสดใสสวาง        

6.สีที่จะใชกับผลิตภัณฑอาหารจะเปนสีสม เหลืองออน แดงสด เขียวออน น้ําตาลออน และสีน้ําตาล 
สําหรับเครื่องดื่มจะใชเหลืองปนน้ําตาล เหลืองแดง หรือเขียวปนฟา หรือฟา 

7.สีน้ําตาล ใหความรูสึกขึงขังและมีประโยชน ใสความรูสึกของความสมบูรณของชีวิตและงาน
ประจํา 

8.สีสม ใหความรูสึกถึงรัศมี และแสดงออกยิ่งกวาสีแดง เปนสีความเคลื่อนไหว ใหความรูสึกอบอุน
ปลอดภัย เชน ไฟที่กําลังไหมอยูในเตาผิง 

9.สีฟาหรือสีน้ําเงิน เปนสีสรรที่ลึกซึ้งและเปนผูหญิง ใหความรูสึกพักผอน รูสึกเปนผูใหญ แตก็
ยังใหความทรงจําวัยเด็ก เปนสีที่ใหชีวิตแตไมเทาสีแดง ขณะที่เปนสีที่เงียบแตไมเทาสีเขียวสีออน
จะดึงดูดนอยกวาสีเขม การมองใหความรูสึกสดชื่นสะอาด โดยเฉพาะเมื่อรวมกับ สีขาว 

10.สีน้ําทะเล ใหพลังงานดังเชนไฟ แตเปนไฟเย็นที่มีความสดชื่นดังน้ําทะเลในทะเลสาบ 

11.สีเหลือง เปนสีที่มีรัศมีที่สุด เปนสีสวาง และมีเสียงดัง เปนความออนวัยในทางตรงขามกับสีฟา 
สีเหลืองทองใหความรูสึกมีชีวิตชีวา ขณะที่สีเหลืองแกมเขียวใหความรูสึกของความไมสบาย เมื่อ
ผสมกับสีแดงจะทําใหสบายตา ใหความอบอุน ความพอใจ ดังเชนสีทองของทุงนา 

12.สีมวง ใหความมืดและอึดอัด มักจะเปนสัญลักษณของความหมดหวังและความตาย มีคุณลักษณ
ของความสิ้นหวังหมดโอกาส ความเงียบที่ไมมีอนาคต ใหมีความรูสึกเปนกลุมกอนที่แข็งแรง ให
ความรูสึกของความสงางามโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีผิวมัน 

13.สีขาว เปนการแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ โดยลักษณะสีสรรของสีขาวกอใหเกิดความรูสึกของ
ความอางวางไมมีจุดจบ แตก็ใหความรูสึกสดชื่น และความรูสึกของความสะอาดเมื่อใชกับสีน้ําเงิน 

14.สีเทา ไมมีคุณลักษณะเฉพาะตัวเหมือนสีขาว หรือใหความรูสึกในทางเขมแข็งเหมือนสีดํา แต
แสดงออกซึ่งความเปนกลาง เปนลักษณะของการไมตัดสินใจ ไมมีพลังงาน สีเทาออนใหความรูสึก
กลัว 

15.สีเขียว แสดงถึงความมีชีวิตชีวา มีลักษณะเขมแข็ง และปราดเปรียว ใหความรูสึกสงางาม และมี
เสนห 
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16.สีแดง เปนสีรอน สีแดงจะสะดุดตาเมื่อแรกเห็น เราจะตองมองไมวาเราจะตองการมองหรือไม 
แตละโทนของสีแดงยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน แดง ใหความรูสึกมั่งคั่ง มีอํานาจ และสงางาม สี
แดงปานกลางใหความรูสึกถึงพลังงาน การเคลื่อนไหว และความตองการ เราสามารถเลือกโทนของ
สีแดงมาใชโดยที่ใหความรูสึกเบิกบานมีชีวิตชีวา 

17.สีชมพู ใหความรูสึกออนหวาน เอียงอาย โรแมนติก แตขาดความมีชีวิตชีวา เปนลักษณะของ
ผูหญิงและความรัก ใหความรูสึกของความออนโยนและมีเสนห 

2.2.9 ขอควรคํานึงในการเลือกใชสีบนบรรจุภัณฑ 

1. สีบรรจุภัณฑที่เลือกใชควรกระตุนประสาททั้ง 5 เพื่อทําใหเกิดความอยากซื้อ 

2. สีที่ใชควรเปนสีที่จํางาย สามารถทําใหนึกถึงยี่หอหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ไดทันที  

3. ใชสีจดจําไดงายดีกวาใชสีแปลกๆ ไมคุนตา 

4. ถาการขายเปนลักษณะแบบชวยตนเอง สีแทเปนสีที่ควรเลือกใช สําหรับการขาย 

5. แบบตัวตอตัว ควรเลือกสีที่แตกตางกันไป สีสวางหรือสีที่คลายๆ กันมักใหความรูสึกที่ดี สี นุมๆ 
เหมาะกับ   สินคาราคาคอนขางสูง 

6. สีที่ใชบนบรรจุภัณฑควรเปนสีที่เหมาะกับผูบริโภคในทุกๆ สถานการณที่ผูบริโภคนํามาใชงาน 

7. การเลือกใชสีควรเลือกตามลักษณะของลูกคา เพศ สังคม เศรษฐกิจ สภาพภูมิประเทศ ที่ตั้ง
ลักษณะตลาด 

8. แสงที่ใชในรานคา ซุปเปอรมารเก็ต ก็ตองนํามาพิจารณาดวย เพราะแสงไฟที่แตกตางกันก็
สามารถเปลี่ยนความรูสึกตอสีได 

9. การเลือกใชสีประกอบบนบรรจุภัณฑ 2 – 3 สีที่เราคุนเคย ไดผลดีกวาใชสีแปลก 

10.สีที่เลือกใชบนบรรจุภัณฑควรใชสีเพื่อทําการเนนสวนที่ตองการจะเนนใหเดนชัด 

11. นอกจากนั้นใชสีที่สามารถดึงดูดไดรองๆ ลงมาตามลําดับความสําคัญสีที่เลือกควรเขากันไดกับ
วัสดุที่เลือกใช 
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12.สีของผลิตภัณฑและสีของบรรจุภัณฑควรเขากันไดดี มิฉะนั้นจะเกิดความขัดแยงเกิดขึ้น เมื่อเปด
สินคาออกจากบรรจุภัณฑสีที่เลือกใชจะตองดูดีเมื่อพิมพขาว – ดํา หรือออกทีวีขาว- ดํา หรือลง
นิตยสารอื่นๆดวย 

13.ขอจํากัดดานราคามีผลในการกําหนดขอบเขตของสี 

14.การใชสีที่ไมถูกตองทําใหดูนาเบื่อและกลายเปนสิ่งสงเสริมคูแขงได 

2.2.10 ประโยชนของสีบรรจุภัณฑ 

1. เรียกรองความสนใจเมื่อพบเห็น 

2.จําไดเมื่อเห็นอีกครั้ง (มองหาไดงาย) 

3.จดจําไดงาย 

4.ขอความชัดเจนอยางงาย 

5.ใหผลทางดานการมองเห็น 

6. บงบอกถึงสิ่งที่บรรจุ 

7. กระตุนใหเกิดความรูสึกทางบวกตอสินคา 

8. สนองความรูสึกในการบริโภคสินคา 

9. ชวยใหเกิดการยอมรับและความพอใจ 

10.ชวยแยกความแตกตางในผลิตภณัฑที่เปนชุด 

11.โนมนาวและใหความมั่นใจแกผูซ้ือ 

 2.2.11 บทบาทของสีบนบรรจุภัณฑท่ีมีตอการขาย 

สีของบรรจุภัณฑจะมีความสําคัญมากตอการตัดสินใจซื้อ ในกรณีที่ความภักดีของลูกคาตอสินคา
เสื่อมลงราคาและคุณภาพของสินคาไมตางกันมากยอดการจําหนายไมแนนอน เนื่องจากเหตุผลทั้งสองขอ
แรก ทําใหลูกคาอาจซื้อสินคาทดแทนกันได ยอดจําหนายจึงไมแนนอน 

2.2.12 การใชสีบนบรรจุภัณฑ 
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ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก มักเปนสีที่แสดงความรูสึกออนโยน ไมแข็งมาก เชน สีขาว ชมพูฟา เขียวออน 
เหลืองออน ฯลฯ เปนสวนที่พื้นที่ใหญๆ และอาจมีสีสดใสบางจุดบนบรรจุภัณฑ เชน ตัวหนังสือกราฟก
ตางๆ ใหดูนาสนใจมากยิ่งขึ้นสีที่สามารถบงบอกถึงสถานะผูบริโภคใหเปนกลุมตามความเขาใจทั่วไปแบง
ไดดังนี้สีฟา หรือ สีน้ําเงิน แสดงถึง ผลิตภัณฑของเด็กผูชายสีชมพูหรือแดง แสดงถึง ผลิตภัณฑของ
เด็กผูหญิงแตบางกรณีการใชสีก็อาจจะไมเปนไปตามนี้ก็ได ในกรณีที่เปนสินคาที่ไมมีการแบงเพศเชน 
บรรจุภัณฑสีชมพู หมายถึง ผลิตภัณฑธรรมดา แตบรรจุภัณฑสีขาว หมายถึง ผลิตภัณฑชนิดพิเศษสําหรับสี
ที่เปนที่นิยมในการใชเปนสีบนบรรจุภัณฑมากที่สุดคือ สีขาว เนื่องจากใหความรูสึกสะอาด ปลอดภัย 
บริสุทธิ์ เหมาะสมสําหรับเด็ก การเลือกใชสีบนบรรจุภัณฑ จึงมีความสําคัญตอการเลือกซื้อของผูบริโภคไม
นอยไปกวาองคประกอบอื่นๆ ดังที่กลาวมา 

2.2.13 การพัฒนา ท่ีสงผลตอการออกแบบบรรจุภัณฑ 

2.13.1 วิถีการดําเนินชีวิตผูบริโภคสมัยใหม ท่ีสงผลตอการออกแบบบรรจุภัณฑ 

1. ประชากรผูบริโภคที่มีอายุสูงเพิ่มขึ้น 

2. การแตงงานชาลง ขนาดของครอบครัวเล็กลง 

3. การอพยพเขามาอยูอาศัยและทํางานในเขตเมืองมากขึ้น 

4. เวลาในการปรุงอาหารเองจํากัด 

5. คํานึงถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้น 

2.13.2 อุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ 

ผลของความตกลงพหุภาคีขององคกรการคาโลก ทําใหเกิดมาตรการบังคับใชที่เกี่ยวของ
กับขอกําหนดกฎระเบียบ ในการนําเขาและสงออกสินคาอาหาร EU framework Directive 
89/109/EEC Article 2  วัสดุที่ใชสัมผัสอาหารโดยตรงตองผลิตจากหลักเกณฑการผลิตที่ดี  ( GMF ) 
วัสดุดังกลาวตองไมแพรองคประกอบในตัววัตถุไปยังอาหารในประมาณที่อาจเกิดอันตรายตอ
สุขภาพ EU Framework Directive 89/109/EEC Article 3  รายช่ือของวัสดุที่ยอมใหใชสัมผัสกับ
อาหาร ( positive list ) 

2.13.3 กฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดอื่น ๆ 
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การปดฉลากและขอความที่ตองแสดงบนฉลากการใหความคุมครองสิทธิบัตร และสิทธิ
ตาง ๆ ของผูที่เกี่ยวของการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม ขยะชุมชนขอกําหนดวัสดุบรรจุภัณฑ เชน 
Monomer Directive 89/109/EECรายชื่อโมโนเบอรที่ยอมใหใชผลิตเปนพลาสติกที่ใชสัมผัสกับ
อาหารไดฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูล,โภชนาการ ของอาหารนั้นไวบน
ฉลากโดยแสดงเปนกรอบขอมูลโภชนาการ 

2.13.4 BAR CODE หรือรหัสแทง 

BAR CODE หรือรหัสแทงคือ สัญลักษณ (Symbol) ที่อยูในรูปแทงบาร สามารถอานได
ดวยเครื่อง Scannerบารเหลานี้เปนตัวแทนของตัวเลขและตัวอักษรรหัสแทงประกอบดวย บารที่มีสี
เขม และชองวางสีออนสีแทงบารควรเปนสีเขม เชน ดํา,น้ําเงิน, มวง และเขียว ฯลฯเลี่ยงการใชก้ํากึ่ง
เชนสีเทาแตที่ดีที่สุดคือ แทงบารสีดํารองพื้นสีขาวเครื่องหมายฮาลาล (Halal) 

 

2.3.บรรจุภัณฑสินคา OTOP 

ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยกลุมชุมชนที่สะทอนใหเห็นภูมิปญญาทองถ่ินใชวัตถุดิบในพื้นที่ของแหลง
ผลิตหรือพื้นที่ใกลเคียงกระบวนการผลิตไมทําลายสภาพแวดลอมและทรัพยากรทองถ่ินเปนผลิตภัณฑที่
ชุมชนชวยกันทํา รวมแรงทําเปนกลุมชนิดผลิตภัณฑ OTOP  6  กลุม คือ 

1. อาหารและผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล 

3. ผาและเครื่องแตงกาย ทั้งจากเสนใยธรรมชาติและเสนใยผสม 

4. ของใชและของประดับตกแตง เครื่องเรือน เครื่องใชสอยตกแตง รวมทั้งผลิตภัณฑในกลุมจักสาน 

5. ศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก ส่ิงประดิษฐที่สะทอนวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. สมุนไพรที่ไมใชอาหาร เครื่องสําอางสมุนไพร น้ํามันหอมระเหย เปนตน 

2.3.1 หนวยงานสนับสนุนเครือขายพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 

1. กรมการพัฒนาชุมชน 

2. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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3. กรมสงเสริมสหกรณยอม 

4. กรมสงเสริมการสงออก 

5. กรมประชาสัมพันธ 

6. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

7. กรมทรัพยสินทางปญญา 

8. สถาบันอาหาร 

9. สถาบันรหัสสากล 

10. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 

11. สถาบันอุดมศึกษา 

12.กรมวิทยาศาสตรบริการ 

13. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

 2.3.2 ปญหาในการดําเนินงาน การผลิต การจัดจําหนายสินคา OTOP 

1.สุขลักษณะของแหลงผลิตโดยเฉพาะสินคา อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร 

2.ความเขาใจในกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของเชน อย. มผช. มกอช. 

3.กระบวนการผลิตยังไมเหมาะสม ไมมีมาตรฐาน 

4.คุณภาพและความสม่ําเสมอของสินคา เชนอาหารมีอายุการเก็บสั้น 

5.การเลือกชนิดของวัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ 

6.การออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑและโครงสรางรูปแบบบรรจุภัณฑ 

7.การตลาด ชองทางการจัดจําหนาย 

8. เงินทุน กรบริหารและการจัดการภายในกลุม 

2.3.3 มาตรฐานที่เก่ียวของกับสินคา OTOP 
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1. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช). – ขอกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ผลิตโดยชุมชน(สมอ.
รับผิดชอบ 

จัดทําขอกําหนดและใหการรับรอง ขอการรับรองไดที่อุตสาหกรรมจังหวัดทุกแหงทั่วประเทศ) 

2. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร (มกอช.) –สัญลักษณตัว Q ใหการรับรองแหลงผลิต 
สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพของสินคาและความปลอดภัย 

3. มาตรฐานที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข (มาตรฐาน อย.) เปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับสถานที่
ผลิต ผลิตภัณฑ การแสดงฉลากและการโฆษณา 

2.3.4 ปญหาที่พบในการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา OTOP 

ปริมาณการผลิตสินคาของชุมชนแตละแหงมีนอย  ทําใหตนทุนการสั่งผลิตบรรจุภัณฑตอหนวยมี
ราคาสูงคุณภาพของสินคาไมสม่ําเสมอ เชน ขนาดของผลิตภัณฑสินคาที่ผลิตสวนหนึ่งมีมูลคานอย ทําให
การเลือกชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑสามารถทําไดจํากัด เชน การใชถุงพลาสติก การใชขวดแกวมีรูปแบบ
จํากัดผูผลิตชุมชนขาดขอมูลในการออกแบบบรรจุภัณฑ 

2.3.5 แนวโนมบรรจุภัณฑ OTOP 

ผูผลิตชุมชนตองรูจักบทบาทและหนาที่ของบรรจุภัณฑ เพื่อสามารถเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
กับสินคาของตนการตื่นตัวของผูประกอบการ การสนับสนุนจากภาครัฐ และความตองการของผูบริโภคจะ
เปนแรงผลักดันการพัฒนาและการใชบรรจุภัณฑใหม ๆ ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานมากขึ้นแรงกดดันจากคู
คาในตางประเทศใหปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลทําใหสินคาที่มีศักยภาพและเปนที่ตองการของชาวตางชาติ
ตองพัฒนาบรรจุภัณฑ 

 

2.4.การเลือกไม 

การเลือกไมที่จะนํามาใชงานตองพิจารณาใน  2  ประเด็นคือ 

2.4.1. การเลือกไมเพื่อใชในงานประณีต 

ไมที่เลือกมาใชงานประเภทนี้ เปนไมที่ไมตองรับน้ําหนักหรือตานแรงมากเหมือนไมที่ใชงาน
ประเภทแรก แตงานประเภทนี้จะนําไมไปประกอบเปนรูปรางตางๆ เชน บาน ประตู  หนาตาง  เครื่องเรือน 
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ตู  โตะ เกาอี้ หรือครุภัณฑตางๆ ที่จะทําอยางประณีตเรียบรอยและตองการความสวยงามมากกวาความ
แข็งแรง  เปนงานที่ทําไดยากและตองใชฝมือ   

หลักการเลือกไมเลือกไมเพื่อใชในงานประณีต 

1.ไมนั้นจะตองไดจากแกนไมที่สมบูรณ คือ จากตนไมที่เจริญเติบโตเติมที่เหมาะสมตามสภาพดิน
ฟาอากาศของถิ่นนั้นๆเปนไมที่ตายยืนตน 

2.เปนไมที่หดตัวแลว คือเปนไมที่ผ่ึงแหงอยูตัวดีแลว เมื่อนํามาประกอบสําเร็จรูปจะไมเกิดอาออก
จากกันหรือบิดโคงเสียความงาม 

3.ไมเนื้อละเอียดเหนียวแนน มีแนวตรง ไสกบตกแตงไดงายเรียบรอยขัดมันและชักเงาไดดีมีสี
สม่ําเสมอกันทุกแผน และทุกๆแผนมีสีเหมือนกันมีลายสวยงามคลายๆกัน เพื่อเพลาะไมเปนแผน
เดียวกันได 

            4.เปนไมที่มีตานอย ตาไมไมเสีย ไมมีรอยแตกราว เปนแผล เปนรอยทะลุ 

5.ไมที่เปนรอยผุ ดางหรือเนาเปอย (ไมที่ยังไมไดไสสังเกตยาก) ทดลองโดยใชคอนเคาะไมดีจะมี
เสียงแนนแกรง ถาไมผุหรือเสีย เปราะ ไมเหนียว มีเสียงดังผลุๆ เล่ือยไมติดคลองเลื่อย ไสกบขี้กบ
จะปน  

6.ราคาไมแพงจนเกินไป 

2.4.2. การเลือกมาใชในงานรับน้ําหนักโดยตรง 

ไมที่ใชในการกอสรางที่ไมตองการความประณีตมากนัก  เชน  การกอสรางบานเรือนที่อยูอาศัย  ไม
จําพวกนี้ตองทําหนาที่เกี่ยวกับการรับน้ําหนักและตานทานแรงตาง  ๆ  มากกวาความสวยงาม  ความแข็งแรง  
จึงเปนขอแรกที่จะตองคัดเอาไมที่แข็งแรงเทาที่จะสามารถทําได  คือ  ตองเปนไมที่เนื้อแนน  แข็งแกรง  
เหนี่ยว  ไมเปราะงาย  ควรเลือกไมแกนหรือไมที่มีอายุเหมาะแกการตัด  ไมมีรอยชํารุดเสียหาย  เชน  เปนตา  
ผุ  แตกราว  ปดงอ  คด  โคง และเปนไมที่ผานการผึ่งมาไดที่พอเหมาะแกงานประเภทนี้ 

2.4.3 ชนิดของไม   

1. ไมเนื้อออน ไดแก ไมที่มีเนื้อคอนขางเหนียว ทําการเลื่อยหรือตกแตงไดงาย เนื้อไมมีลักษณะมีสี
ซีดจาง น้ําหนักเบาขาดความแข็งแรงทนทาน รับน้ําหนักไดไมดี เชน  ไมยาง ไมฉําฉา  ไมกะบาก  ฯลฯ 
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2.ไมเนื้อแข็ง  ไดแก  ไมที่มีเนื้อแข็งปานกลาง  ทําการเลื่อย  ไสกบ  ตกแตงไดยาก  ลักษณะเนื้อไมมี
สีคอนขางเขมหรืออาจจะคอนไปทางสีแดง  มีความแข็งแรงทนทาน  เชน  ไมตะเคียน  ไมชิงชัน  ไมเต็ง  ไม
มะมวง  ฯลฯ 

3.ไมเนื้อแกรงไดแก ไมที่มีเนื้อแกรงทําการเลื่อยตกแตงไดยากมาก ลักษณะเนื้อไมเปนมันในตัวเนื้อ
แนนรายละเอียด มีน้ําหนักมาก มีสีเขมจัดจนถึงสีดํามีความแข็งแรงทนทานดีมาก เหมาะกับงานที่ตองใชแรง
เยอะ     เชน ไมประดู ไมแดง ไมเกลือ ฯลฯ 

4. ไมอัด ไมที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมดวยการนําไม เชน ไมสัก ไมยางที่ไมมีตําหนิ
มากนักไปตมดวยไอน้ําใหสารเคมีในเนื้อไมออกเสียกอน และทําใหไมออนตัวลงแลวนําเขาเครื่องปอกๆ 
ออกมาเปนแผนบางๆ และนําไปอัดดวยกาวโดยวางเสี้ยนไมขวางสลับกันเปนชั้นๆ อาจเปน 3,5,7 ช้ันตาม
ความหนาของไมอัดโดยทั่วไปมีความหนาตั้งแต  4-20 มม.  ขนาด  3  ฟุต  ´  6  ฟุต  และ  4  ฟุต  ´  8  ฟุต 

การเลือกไมอัด 

1. สีของไมอัดตองสม่ําเสมอตลอดทั้งแผน 

2. มีความเรียบแตไมล่ืนทาสีไดทุกชนิด 

3. มีน้ําหนักเบา เคลื่อนยายไดสะดวก 

4. เหมาะสมกับงานที่จะใช 

 

2.5 งานไม (WOOD WORK) 

งานไม ( WOOD WORK) คําวา ชางไม มิไดหมายความแตเพียงวา ทําการเลื่อยไม ไสกบ หรือตอก
ตะปูเปน หากเกินความ ลึกซึ้งถึงผูที่มีความถนัด ความสามารถ และมีทักษะในการทํางานชางไม มีความรู
เกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ ของไม ใชเครื่องมือชางไมไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และทํางานมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ควรตองมีความรู เกี่ยวกับ อุปกรณ เครื่องใชและวัสดุอ่ืนๆที่จะตองใชรวมกับไมอีกดวย เชน 
กระจก บานพับ กุญแจ ฯลฯ ลักษณะของงานอาชีพนี้คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับงานชางไมทั่วๆไป เชน การตัด 
เล่ือย ไส ปรับ ตอก ตะปู ทากาว ทําโครง ท ารูปรางการกอสราง ติดตั้ง ประกอบโครงสราง ท าโครงไม
ช่ัวคราว ซอมแซมและ ดัดแปลงสวนตางๆที่เปนไม บุฝา มุงหลังคา ทําเครื่องเรือน เครื่องใช เฟอรนิเจอร 
ฯลฯ การท างานของชางไม ถาพิจารณาตามลักษณะงานขางตนแลว จะเห็นวาตองทํางานในสถานที่และ 
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ลักษณะตางๆกัน เชน ทําบนที่สูง ทําในอาคารและนอกอาคาร ดังนั้น ผูที่จะทํางานประเภทนี้ จึงควรอาศัย 
คุณสมบัติหลายๆประการ เชน เปนคนอดทน แข็งแรง สุขภาพดี ท างานประณีต และแมนยํา  

2.5.1 ประเภทของงานชางไม  

ก. ชางไมปลูกสราง 

เรียนหนักไปทางการกอสรางอาคาร การอานแบบ การแยกวัสดุรายการ และ อุปกรณ 
ตลอดจนขั้นในการดําเนินงาน งานประเภทนี้ไมประณีตเรียบรอยนัก แตตองมีความเขาใจลักษณะ 
ของงาน  

ข. ชางไมครุภัณฑ 

เรียนเกี่ยวกับการเขียนแบบและอานแบบครุภัณฑ แบบเครื่องเรือน เฟอรนิเจอร การแตงไม 
เขาเดือย การตอไม เพลาะไม เจาะไม การใชและเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมซึ่งใชรวมกับไม เชน 
กุญแจ บานพับบานเลื่อน บานกระจก  

ค. ชางไมแบบ 

เรียนเกี่ยวกับการท าแบบหลอโลหะ ช้ินสวนของเครื่องยนต ชางไมประเภทนี้ตอง เปนคน
ละเอียด และท างานประณีตเรียบรอย เขาใจเรื่องการหดตัวขยายตัวของวัสดุแตละชนิด เขาใจ 
แบบอยางถองแทจึงจะท างานไดดี  

ง. ชางไมแกะสลัก 

ทําลวดลายตางๆบนไม เรียนการวาดเขียน วาดลวดลายตางๆได รูจักใชเครื่องมือ ในการ
แกะสลัก 

2.5.2 ลักษณะและธรรมชาติของไม 

ตนไมทุกชนิดที่เราพบเห็นลําตนใหญโต มีกิ่งกานสาขามากมายนั้น เมื่อเกิดขึ้นใหมๆเปน 74 งาน
ไมเพียงตนเล็กๆที่ออนนุม กอนจะเจริญงอกงามแตกกิ่งกานสาขาออกไป เปนลําตนใหญๆก็ใชเวลา หลาย
สิบป การเติบโตของตนไมจะเติบโตข้ึนโดยมีเนื้องอกเพิ่มขึ้นโดยรอบล าตนออนที่เกิดมาแต เดิมเปนชั้นๆ 
หรืองอกเปนวงซอนกันออกไปเรื่อยๆ ในปหนึ่งๆตนไมจะมีโอกาสโตขึ้นไดช่ัวฤดูหนึ่ง เทานั้น ส้ินฤดูแลว
ไมจะไมเจริญเติบโตตอไปอีก ดังนั้น เมื่อเราตัดตนไมออกเปนแวน จะเห็นรอยเปนวงๆ ซอนกันอยูมากมาย 
ชิดกันบาง หางกันบาง วงเหลานี้คือรอยที่แสดงการขยายตัวโตขึ้นในฤดูหนึ่งๆ ดังแสดง ในรูป  
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รูปที่ 2.1 วงปของตนไม 

ในปหนึ่งๆ ไมจะโตมากนอยเพียงใด สังเกตไดจากวงป คือถาโตเร็ววงจะซอนกันหางๆ แตถาโตชา 
วงจะซอนกันชิดมาก ไมที่มีการเจริญเติบโตสม่ําเสมอนั้น จะมีความแข็งแรงดีกวาไมที่โตเร็วกวาธรรมดา 
เพราะไมที่โตเร็วกวานั้นเนื้อจะออน ไมแข็งแรง แตถาไมโตชา เนื้อไมมักแข็งแรงมาก เปราะ และหักงาย 
บางครั้งเราสามารถคาดคะเนอายุของตนไมไดจากการนับวงเหลานี้ คือ ถือวาใน ปหนึ่งตนไมจะงอกออกไป 
ไดเพียงวงเดียวเทานั้น แตก็ไมสม่ําเสมอและแนนอนนัก เพียงแตเปนการคาดคะเนคราวๆเทานั้น 75 งานไม  

 

2.5.3 วิธีการตัดตนไมหรือโคนไม 

วิธีการ คือการเอาขวานถากเปลือกบริเวณโคนตนออก ถาถากลึกจนถึงเนื้อไมที่เปนสวนสงอาหาร
เล้ียงลําตน ตนไมนั้นก็ตายลงเอง ซ่ึงเราเรียกวา ยืนตาย โดยมากจะกานทิ้งไว 1 ป เพื่อใหตนไมแหงสนิท
กอนโคน การโคนลงทันทีในเวลาที่ตองการนั้น จะไดไมที่ไมแหงดีเหมือนไมกาน ถาจําเปนตองโคนไมสด
หรือไมดิบ เมื่อโคนแลวตองรีบจัดการปอกเปลือกออกทันทีเพื่อใหไมแหงเร็ว และควรทิ้งไวในที่แจงเพื่อให
ไดรับลม หรือรีบเอาจมน้ําเสียกอนที่ยางไมจะแข็งตัว การโคนไมเปนงานที่สําคัญมาก ตองพิจารณาดูทําเล
ใหดี การที่ไมฟาดลงโดยแรงจะทําใหไมนั้นเสีย เชน แตกราว ฉีก หรือถูกไมอ่ืนๆขางเคียงพลอยเสียไปดวย
หรืออาจเกิดอันตรายแกผูทําการโคน การโคนตองพิจารณาดูวาจะใหไมลมไปทางใดจึงจะเหมาะ เพื่อชวยลด
ความแรงในการฟาดลง เชน ลมไปทางเนินหรือเขา การโคนไมใชขวานฟนทางดานที่จะใหลมประมาณครึ่ง
ตน แลวใชเล่ือยๆลัดหลัง การที่ทําเชนนี้ก็เพื่อตองการใหไมลมไปทางรอยขวาน สวนตอที่เหลือไมควรเกิน 
2 ศอกไมควรเหลือไวมากเพราะจะทําใหเสียเนื้อไม 
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รูปที่ 2.2 การลอกซุง 

2.5.4 การจักไมและการผึ่งไม 

สําหรับวิธีจักซุงออกเปนตัวไม ทําไดโดยการเลื่อยออกเปนแผนๆ ซ่ึงเปนวิธีที่ใชกันโดยมาก ไมวา
เล่ือยเครื่องจักรหรือเล่ือยมือก็ตาม การเลื่อยโดยวิธีนี้ ขั้นแรกใหเล่ือยตัดสวนโคงของไมออกเสียกอนใหเปน
ทอนซุงสี่เหล่ียม มีขนาดหัวซุงและปลายซุงเทากัน เรียกวา การลอกปกซุง แลวจึงทําการโกรกออกเปน
แผนๆขนานไปตามความยาวของซุง เมื่อเล่ือยออกเปนแผนใหญๆแลวจึงนํามาเลื่อยออกเปนไมขนาดตางๆ
ตามความตองการหลังจากทําการแปรรูปไมแลว ตองนํามาผึ่งใหแหง การผึ่งไมเปนการทําใหยางในเนื้อไม
76 งานไมแหง หรือหมดไป เปนการปองกันไมไมใหหดตัว และปองกันการแตกราว การผ่ึงไมเปนความ
ประสงคที่จะไดไมที่มีประสิทธิภาพในการใชงาน หรือไดไมที่มีคุณสมบัติที่ดีเทาที่ควรเปน เมื่อตนไมถูก
โคนลง ยางไมซ่ึงเปนโลหิตหลอเล้ียงความเจริญจะคอยๆแหงลงพรอมกับการยุบตัวลงทีละนอย ซ่ึงจะเห็น
ไดวา ไมจะหดตัวและมีน้ําหนักเบาลง การหดตัวของไมแตละชนิดยอมไมเหมือนกันเชน ไมสักมีการหดตัว
นอย ไมยางหดตัวมาก วิธีผ่ึงไมตามธรรมดาที่ใชกันอยูทั่วๆไปนั้น ไดแก การผึ่งลมวิธีนี้นิยมทํากันมาก 
เพราะทําไดงาย และไมเปนการสิ้นเปลืองมากนัก การผึ่งชนิดนี้เปนการทําใหไมคอยๆแหงลงทีละนอย ไมจึง
ไมเปราะ หรือแตกราว บิด งอ 
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รูปที่ 2.3 การจักและการผึ่งไม 

2.5.5 การจําแนกประเภทของไม 

ไมจําแนกแบงเปนไมเนื้อออน (softwood) ซ่ึงปกติจะเปนไมใบแคบและไมเนื้อแข็ง (hardwood) ซ่ึง
เปนไมจากตนไมใบกวางอยางไรก็ตามในปจจุบัน เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงแยกประเภทของไมตาม
หนังสือของกรมปาไมที่ กส.0702/6679 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2517 ดังนี้คือใหแบงไมออกเปน 3 ประเภท
โดยถือเอาคาความแข็งแรงในการดัดของไม นั้นๆ เปนเกณฑตามตาราง ดังนี้แข็งและความทนทานตาม
ธรรมชาติของไม 

 

ตารางที่ 2.1 การจําแนกประเภทของไม 
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2.5.5.1 ไมเนื้อแข็ง 

ไมเต็ง เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญขึ้นเปนหมูตามปาแดดทั่วไปยกเวนภาคใตลักษณะเนื้อไม
เปนสีน้ําตาลออน เมื่อแรกตัดทิ้งไวนานจะเปนสีน้ําตาลแกแกมแดง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแตสม่ําเสมอแข็ง
เหนียวแข็งแรงและทนทานมากแหงแลวเล่ือยไสกบตกแตง ไดยาก น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 
กิโลกรัม ตอลูกบาศกเมตร ใชทําหมอนรางรถไฟเครื่องมือกสิกรรมโครงสรางอาคาร เชน ตง คาน วงกบ 
ประตูหนาตางโครงหลังคา เสา 

ไมรัง เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญขึ้นเปนหมูตามในปาแดดทั่วไป ลักษณะเนื้อไมมีสีน้ําตาล
อมเหลือง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแตสม่ําเสมอ แข็ง หนัก แข็งแรง และทนทานมาก เล่ือยไสกบตกแตง
คอนขางยากเมื่อแหงจะมีลักษณะคุณสมบัติคลายไมเต็งจึงใน บางครั้งเรียกวาไมเต็งรังน้ําหนักโดยเฉลี่ย
ประมาณ 800กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทําเสาและโครงสรางอาคารตางๆ ท าหมอนรางรถไฟ ท า
เครื่องมือกสิกรรม 

ไมแดง เปนตนไมขนาดใหญ ขึ้นทั่วไปในปาเบญจพรรณแลงและชื้น ลักษณะของเนื้อไมมีสีแดง
เร่ือๆ หรือสีน้ําตาลอมแดง เสี้ยนเปนลูกคลื่นหรือสับสน เนื้อละเอียดพอประมาณ แข็ง เหนียวแข็งแรงและ
ทนทานเลื่อยใสกบแตงไดเรียบรอยขัดชักเงาไดดีน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 960 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
ไมนี้นิยมในการกอสรางในสวนที่ไมใชโครงสราง เชน พื้น วงกบ ประตูหนาตาง ทําเกวียนทําเรือหนอนราง
รถไฟ เครื่องเรือน เครื่องมือกสิกรรม ดานเครื่องมือ คันชั่ง ไมแดงนี้ปลวกหรือเพรียงจะไมคอยรบกวน และ
เปนไมที่ตานทานไฟในตัวดวย ไม แดง เปนไมที่มีความแข็งมาก ทําใหเวลาเกิดความชื้นหรือรอน และ
ขยายตัว จะดันจนกําแพงแตกได (กรณีเปนพื้น) หรือ หากไปตีชิด ทําฝาเพดาน (ชายคา) ดานนอกบาน ก็จะ
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ดันจน เครื่องหลังคา มีปญหางาย ตางกับไมสักหรือมะคา ที่ออน/แข็ง แตยืดหดตัวนอยกวาครับ ยิ่งถาเปน 
ตะเคียนทองแท (ตองมีรอยมอดปา) การยืดหดคอนขางนอยมาก ครับ เอาไปทําวงกบละก็ดีมากเลย 

ไมตะเคียนทองเปนตนไมใหญและสูงมากขึ้นเปนหมูตามปาดิบชื้นทั่วไป ลักษณะเนื้อไมมีสีเหลือง
หมนสีน้ําตาลอมเหลืองมักมีเสนสีขาวหรือเทาขาวผานเสมอ สีที่ผานนี้เปนทอน้ํามันหรือยาง เสี้ยนมักสับสน
เนื้อละเอียดปานกลางแข็ง เหนียว ทนทาน ทนปลวกไดดี เมื่อนําไปเลื่อย ใสกบตกแตงและชักเงาไดดีมาก
น้ําหนักโดยเฉลี่ย 750 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชในการกอสรางอาคาร ไมหมอนรางรถไฟ ไมชนิดนี้นิยม
ใชทําเรือมาก และยังใชการไดดีทุกอยางที่ตองการความแข็งแรง เหนียวและทนทาน 

ไมตะแบกเปนตนไมสูงใหญตอนโคนมีลักษณะเปนพูขึ้นในปาเบญจพรรณชื้นและแลงทั่วไป 
ลักษณะเนื้อ ไมสีเทาจนถึงสีน้ําตาลอมเทา เสี้ยนตรงหรือเกือบตรง เนื้อละเอียดปานกลาง เปนมัน แข็ง
เหนียว แข็งแรง ทนทานดีถาใชในรมไมตากแดดตกฝนใชทําเสาบานทําเรือ แพ เกวียน เครื่องกสิกรรม ไม
ตะแบกชนิดลาย ใชทําเครื่องเรือนไดสวยงามมาก ใชทําดามมีด ไมถือกรอบรูป ดามปน เปนตน  

ไมสักเปนไมที่ขึ้นอยูในปาเบญจพรรณ ลักษณะเนื้อไม เนื้อไมมีสีเหลืองทอง นานเขากลายเปนสี
น้ําตาล หรือน้ําตาลแก มีกล่ินหอม มีน้ํามันในตัวและมีเสนสีแกแทรก เสี้ยนตรง เนื้อหยาบไมสม่ําเสมอ 
แข็งแรง ทนทานพอประมาณ กรําแดดกรําฝน ไมผุงาย หดตัวนอย ไมมีการบิดตัวหรือแตกราว มอด ปลวก
และตัว โรคไมคอยรบกวน เมื่อเล่ือยออกจะเห็นตัวไมชัดเจน เล่ือยผาไสกบตกแตงไดงาย เปนไมที่ผ่ึงไดแหง
เร็ว เปนที่นิยมมากในการทําเครื่องเรือนท าบานประตูหนาตาง ทําเรือ แกะสลักตางๆ ไมสักเปนไมที่เปน
สินคาขา ออกและเปนที่นิยมของชาวตางประเทศมาก ไมสักที่ใหญที่สุดในโลกปจจุบันนี้ขึ้นอยูที่บานปาง
เกลือ ตําบล น้ําไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีความสูง 51 เมตร วัดรอบตนได 10.58 เมตร ใชคนกาง
แขนโอบรอบ ตนไดไมนอยกวา 8 คน กรมปาไมไดประมาณอายุตนสักนี้ไวไมนอยกวา 1,500 ป  

ไมชักเปนตนไมขนาดใหญขึ้นตามปาดิบและปาเบญจพรรณขึ้นทั่วประเทศเวนแตทางภาค เหนือ
ลักษณะ เนื้อไมสีน้ําตาลออนถึงแกเสี้ยนตรงพอประมาณเนื้อหยาบและสับสน แข็งพอประมาณเหนียว
ทนทานน้ําไป เล่ือย ไสกบตบแตงไดยาก บางครั้งเรียกวา เต็งดง น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 961 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ใชทําหมอนรองรถไฟ ใชกอสราง เชน ทําโครงสราง ตง คาน โครงหลังคา พื้น  

ไมเคี่ยม เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงตรง ขึ้นชุกชุมในปาดิบชื้นทางภาคใตบางแหงใหญ 
วัด เสนผาศูนยกลางไดถึง 3 เมตรลักษณะเนื้อไมสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน ทิ้งไวนานเปนสีน้ําตาลแกหรือ 
เกือบดํา เสี้ยนคอนขางสั้น เนื้อละเอียดแข็ง เหนียว หนัก แข็งแรงมาก ใชในน้ําไดทนทานดีนําไปเลื่อยไสกบ 
ตบแตงไดคอนขางงายน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 800 – 990 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรใชทําหมอนรางรถไฟ 
โครงสรางที่ตองการความแข็งแรงมากสะพาน แพ พื้น ใชในที่แจงทนแดดทนฝนดีมาก 
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ไมมะคาแตเปน ตนไมขนาดกลางถึงขนาดสูงใหญขึ้นประปรายในปาแดงและปาเบญจพรรณแลว
ทั่วไป ลักษณะเนื้อไมสีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลแก เล่ือยทิ้งไวนานสีจะเขมขึ้น มีเสนเสี้ยน ผานซึ่งมีสีแกกวา
ส้ีพื้น เสี้ยนสับสนเนื้อคอนขางหยาบแตสม่ําเสมอเปนมัน เล่ือม แข็งและทนทานมากทนมอดปลวกไดดี 
เล่ือยใส กบตกแตงไดยากถาตอกตะปูลงในแกนไมจะตอกไมยากและตะปูมักคดงอเพราะความแข็งแรงของ
ไมน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,090 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชในการกอสรางตาง ๆ ทําไมหมอนราง
รถไฟทําเครื่องเกวียน เครื่องไถนา เครื่องเรียน เปนตน 

ไมประดูเปนไมตนสูงใหญขึ้นในเบญจพรรณชื้นและ แลงทั่วไปเวนแตทางภาคใตมีชุกชุมทาง
ภาคเหนือและภาคอีสาน ลักษณะเนื้อไมสีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอยางสีอิฐแกสีเสนเสี้ยนแกกวาสีพื้นบางทีมี
ลวดลายสวยงามมากเสี้ยนสับสนเปนร้ิว เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไสกบตบแตงไดดีและชัก
เงาไดดีน้ําหนักโดยเฉลี่ย 800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชในการกอสราง ท าเกวียนเรื่องเรือนที่สวยงามท า
จากปุมประดูทําดามเครื่องมือและสิ่งอื่นๆ ที่ตองการความแข็งแรงทนทาน ในประเทศจีนและญี่ปุนนิยมใช
ทําเครื่องเรือนกันมาก ไมประดู สวนใหญคือ ประดูแดง หรือ ประดูเหลือง ความแข็งใกลเคียงกับไมแดง แต
ยืดหดนอยกวา (ถามจากชางไม และชางทําวงกบมาหลายราย) แตคนไมคอยชอบ เพราะ สีบางครั้งออกเปน
จ้ําๆ(ไมสวยเหมือนมะคา) แตก็ไมเรียบรอย เหมือน ไมแดง ตอนแรกๆ ก็เลยไมเปนที่นิยมกัน 

2.5.5.2 ไมเนื้อแข็งปานกลาง 

ไมยางเปน ตนไมสูงใหญ สูงชลูด ไมมีกิ่งที่ลําตน มักขึ้นเปนหมูในปาดิบชื้น และที่ต่ําชุมชื้นตาม
บริเวณใกลเคียงแมน้ําลําธารในปาดิบและปาอื่นๆ ทั่วไป บางชนิดสามารถเผาเอาน้ํามันยางได (แตเปนคนละ
ชนิดกับตนยางพารา)ลักษณะเนื้อไมสีแดงเรื่อหรือสีน้ําตาลหมนเสี้ยนมักตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลางใชใน
รมทนทานดีเล่ือยไสกบตกแตงไดดีน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 650 – 720 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร ใชใน
งานกอสรางทั่วไป ทําหีบ ที่นิยมใชกันมากคือใชเปนไมฝา ไมคราว ฝาเพดาน คราวฝา 

ไมกระบากหรือไมกะบากเปนตนไมสูงใหญขึ้นปะปรายในปาดิบชื้นและปาเบญจพรรณชื้นทั่ว
ประเทศทางพฤกษศาสตรจะมีอยูหลายชนิด แตในสวนเนื้อไมและการใชมีลักษณะคลายคลึงมากใชรวมกัน
ไดดีลักษณะเนื้อไมโดยรวมมีสีตั้งแตนวลเหลืองถึงน้ําตาลออนแกมแดงเรื่อๆ เสี้ยนมักตรงเนื้อหยาบแต
สม่ําเสมอ แข็ง เหนียว เดงพอประมาณ เล่ือยไสกบตกแตงไดไมยาก แตมีขอเสียคือเนื้อเปนทรายทําใหกัดคม
เครื่องมือผ่ึงแหงงายและไมคอยเส่ือมเสีย น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร ใชทํา
แบบหลอคอนกรีตไดดีเพราะถูกน้ําแลวไมบิดงอหรือโคงทําเครื่องเรือนราคาถูกทํากลองใสของเกาอี้ 

ไมซุมแพรกเปนตนไมขนาดใหญขึ้นประปรายตามปาดิบชื้นทางภาคตะวันออก เชนทางอําเภอศรี
ราชา จังหวัด ชลบุรี และในภาคกลางบางแหง ลักษณะเนื้อไมเมื่อเล่ือยหรือตัดใหมๆ จะเปนสีแดงเขมเมื่อทิ้ง
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ไวถูก อากาศจะเปนสีน้ําตาลอมแดงเปนมันเลื่อม เสี้ยนมักตรงและสม่ําเสมอ เปนร้ิวหางๆ เหนียวแข็ง ใชใน
รม ทนทานดีเล่ือยใสกบตกแตงไดงาย ชักเงาไดดี น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 640 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร 
ใช กอสราง เชน ทําฟน ฝา 

ไมนนทรีเปน ตนไมขนาดกลางขึ้นในปาดิบชื้นและปาโปรงชื้น ลักษณะไมสีชมพูออน ถึงน้ําตาล
แกม ชมพูเปนมันเลื่อม เสี้ยนตรงหรือเปนลูกคลื่น หรือสับสนบางเล็กนอย เนื้อหยาบปานกลาง เล่ือนผาไส
กบ ตกแตงไดงายๆ น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 575 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทําไมพื้นเพดานและฝา ท า 
เครื่องเรือน หีบใสของตางๆ 

ไมมะมวงปา เปนตนไมใหญขึ้นหางๆกันในปาดิบชื้นและปาเบญจพรรณ หรือตามที่ชุมชื้นทั่วไป 
ลักษณะ 

เนื้อไมไมมีแกนมากนัก สีน้ําตาลไหมเสี้ยนคอนขางตรง เนื้อเปนมันเล็กนอย แข็งเหนียว ใชในรมทนทานดี 

เล่ือมใสกบงายน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร ใชทําเครื่องเรือน หีบใสของ ไม 

บรรทัด ปอกออกมาเปนแผนบางๆ ใชทําไมอัด 

ไมกระทอน เปนตนไมขนาดใหญขึ้นตามปาดิบชื้นทั่วประเทศ ลักษณะเนื้อไมสีแดงเรื่อๆ ปนเทา 
เสี้ยนไม ตรง เนื้อคอนขางหยาบ แข็งแรงปานกลาง ใชในรมทนทานพอสมควร เลื่อนไสกบตบแตงไดงาย
ขัดและชัก เงาได ผ่ึงใหแหงไดงาย แตหดตัวมาก ใชทําพื้น เพดาน เครื่องเรือน 

2.5.5.3 ไมเนื้อออน 

ไมสยาขาวเปน ตนไมขนาดใหญขึ้นตามไหลเขา และบนเขาในปาดิบทางภาคใตบางจังหวัด เชน 
ยะลา นราธิวาส ลักษณะเนื้อไมสีชมพูออนแกมขาวถึงน้ําตาลออนแกมแดง มีร้ิวสีแกกวาสีพื้นเปนมันเลื่อม
เสี้ยน สับสนเนื้อหยาบออน คอนขางเหนียว ทนทานในรม เล่ือย ไส ผาไดงาย น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 
480 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทําเครื่องเรือนและสวนของอาคารที่อยูในรม เปลือกใชทําไมอัดได  

ไมกานเหลือง เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญขึ้นตามริมน้ําแมน้ําลําธารหรือในที่ชุมชื้นทั่วไป 
ลักษณะ เนื้อไมสีเหลือง เขมถึงสีเหลืองปนแสด เสี้ยนตรงละเอียดพอประมาณ และออน นําไปเลื่อยไสกบ
ไดงายชัก เงาไดดี น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 540 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทําพื้น ฝา เครื่องเรือน หีบใส
ของ  
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ไมมะยมปา เปน ไมขนาดกลางถึงขนาดใหญขึ้นประปรายในปาดิบชื้นหรือปาเบญจพรรณชื้นทั่วไป 
ลักษณะเนื้อไมไมมีแกนสีจางถาถูกอากาศนานๆ สีจะนวลขึ้น เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แตสม่ําเสมอและออนไส 
กับไดงาย น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชทํากานไมขีดไฟ กลักไม ขีดไฟ หีบ 
ใสของ ปจจุบันใชทําเครื่องเรือนตางๆ  

ไมตนมะพราวเนื้อมีความหนาแนนใชเปนโครงสรางไดความหนาแนนตรงริมมีมากกวาตรงกลาง
ตน ตอนกลางๆ มีความหนาแนน 400 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร แตตอนริมมีความหนาแนนถึง 600 
กิโลกรัมตอ ลูกบาศกเมตร 

2.5.6 ตําหนิของไม (Defects in wood)  

ตําหนิของเนื้อไมเกิดจากสาเหตุ 4 ประการ  

คือ 1. ตําหนิเกิดจากธรรมชาติ  

      2. ตําหนิเกิดจากตาไม  

      3. ตําหนิเกิดจากการสูญเสียความชื้น 

      4. ตําหนิเกิดจากการใชเครื่องมือกล 

2.5.6.1 ตําหนิเกิดจากธรรมชาติ (Natural defects) 

 ตําหนิเกิดจากธรรมชาติ มีหลายลักษณะดวยกัน พอจะแบงไดดังนี้  

1.เสี้ยนขวาง (Cross Grain) เปนตําหนิเนื่องจากมีเสี้ยนบิดเปนเกลียว เมื่อปอก เปลือกออกจะเห็นได
อยางชัดเจน รอยบิดเปนเกลียวจะแตกเปนแนวขนานกับเสี้ยนไม เมื่อแปรรูปไมจะ พบวา อาการบิดเชนนั้น
ทําใหเกิดเสี้ยนขวางได  

2.เสี้ยนทแยง (Diagonal Grain) เปนตําหนิเกิดจากการเลื่อยไมซุงใหเปนแผนผาให ขนานกับไสไม 
หรือขนานกับเปลือก เมื่อแปรรูปออกเปนแผน ไมบางแผนซึ่งอยูตรงกับการเรียงของเสี้ยน ก็จะเกิดเสี้ยน
ขวางขึ้น สําหรับไมที่มีเสี้ยนสน เสี้ยนบิด เปนลักษณะประจําของไมอยูแลว หากมีการแปรรูป ออกเปนแผน 
ไมแผนก็จะมีเสี้ยนบิดและเสี้ยนขวาง  
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3.ตําหนิเกิดจากตาไม (Knost defect) เกิดจากสวนกิ่งที่เจริญเติบโตทางสวนสูงพรอมๆกับลําตนใน
ระยะกิ่งยังมีชีวิตอยู เมื่อกิ่งตายก็จะ หลุดรวง แตบางสวนที่ยังติดอยูกับตนไม นานหลายปเขา เนื้อไมจะหุม
สวนที่ตายไปแลว แตไมประสานเปน เนื้อเดียวกันได เมื่อแปรรูปไมออกเปนแผนจะเห็นไดชัดเจน  

4.ตําหนิเกิดจากการสูญเสียความชื้น (Seasoning or Drying defects) ตําหนิเกิดจากการสูญเสีย
ความชื้นในเนื้อไมที่ถูกโคนลง ไมที่ถูกตัดลงในที่แจงถูกแดดเผา เนื้อไม จะแหงและเกิดจุดแหงขึ้น เมื่อไม
ถูกแปรรูปออกเปนแผนจะเห็นรอยผุไดชัดเจน ตําหนิที่เกิดจากการสูญเสีย ความชื้นนี้ ยังทําใหเกิดตําหนิใน
ลักษณะตางๆกัน เชน รอยราว รอยปริ รอยแตก เปนตน 

 

รูปที่ 2.4 ตัวอยางตําหนิของไม 

2.5.6.2 ตําหนิท่ีเกิดจากการใชเคร่ืองมือกล (Machine defects) ตําหนิเกิดจากการใชเครื่องมือกล 
ไดแก การแปรรูป การไสกบ ตกแตง กอนที่จะนําไปใช ประโยชน บางครั้งทําใหเกิดตําหนิขึ้นได คือ  

1. Raised Grain คือลักษณะของเสี้ยนไมโผลขึ้น เมื่อนําไปไสโดยที่ไมนั้นมีความชื้น ทําใหผิวไม
เกิดเปนขุยเสี้ยนโผลขึ้นมา  

2. Loosened Grain คือลักษณะเสี้ยนหลุดออกไปเนื่องจากเครื่องมือกล เชน กบที่มี ใบมีดทื่อ ทําให
ผิวบางตอนเกิดเสี้ยนหลุดออก หรือฉีกขาดออกไป  
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3. Fuzzy Grain ลักษณะที่เกิดจากการไสดวยกบ เครื่องมือที่มีใบมีดทื่อ ทําใหกลุม เสี้ยนหลุด
ออกมา 

4. Trow Grain คือลักษณะตําหนิอันเนื่องมาจาการไสดวยเครื่องและไมมีความชื้น จึงทําใหผิวของ
ไมเกิดเปนเสี้ยนหนามขึ้น 

 

 

2.6. การวัดและการออกแบบ 

2.6.1 การวัดความยาว 

        หนวยการวัดความยาวที่นิยมใชกันในประเทศไทย  

หนวยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ 

12  นิ้ว  เทากับ  1  ฟุต 

3  ฟุต  เทากับ 1  หลา 

1,760  หลา  เทากับ  1  ไมล 

หนวยการวัดความยาวในระบบเมตริก 

10  มิลลิเมตร  เทากับ  1  เซนติเมตร  

100  เซนติเมตร  เทากับ  1  เมตร  

1,000  เมตร   เทากับ  1  กิโลเมตร 

หนวยการวัดความยาวในมาตรไทย 

 12  นิ้ว  เทากับ  1  คืบ  

 2          คืบ  เทากับ  1  ศอก 

4  ศอก  เทากับ  1  วา 
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20  วา  เทากับ  1  เสน  

400  เสน  เทากับ  1  โยชน 

กําหนดการเทียบ  1  วา  เทากับ 2  เมตร 

การศึกษาระบบการวัด ไมวาจะเปนการวัดความยาว น้ําหนัก ปริมาตร หรืออุณหภูมิ จึงควรศึกษา 
เปรียบเทียบกัน เชน - เมตร (Metre) เปนหนวยของความยาว ที่ยาวกวา 1 หลา (Yard) เล็กนอย (ประมาณ 
39.37 นิ้ว) -กิโลกรัม(Kilogram) เปนหนวยวัดน้ําหนัก (Mass) มากกวา 2 ปอนดเล็กนอย (คาจริง 2.2 ปอนด) 
-ลิตร (Litre) เปนหนวยที่ใชวัดความจุของเหลว หรือปริมาตรมากกวา 1 ควอท (Quart) เล็กนอย (ประมาณ 
1,06 ควอท) -องศาเซลเซียส (Degree celsius) เปนหนวยวัดอุณหภูมิ บนมาตราสวนนี้ มีจุดเยือกแข็งอยูที่ 0 C 
และจุด เดือดอยูที่ 100 C สวนองศาฟาเรนไฮต (Degree fahrenheit) ทําเปนองศาเซลเซียสไดโดยลบออก 32F 
และ หารดวย 1.8 

2.6.2 การออกแบบ 

การออกแบบ (Design) ในงานไม คือการตัดสินใจที่จะเลือกสําหรับชิ้นงาน เพื่อใหเปนไปตาม
จุดประสงคของผูผลิตที่ไดตั้งไว การออกแบบก็เพื่อ ใหช้ินงานที่ออกมาสวยงาม มีประโยชน และมี
ประสิทธิภาพในการท างานอยางเต็มที่ การออกแบบงานไมไมใชเร่ืองงายและควรอาศัยดูจากนิตยสาร หรือ
หนังสือตางๆ ที่จะชวยไดมากขึ้น จนมีความชํานาญในการตัดสินใจตัวอยางเชน การออกแบบตูเครื่องเสียง
เปนการออกแบบจากการใชความแตกตางของชองวางใหเหมาะสม ซ่ึงจะไดทั้งความสวยงามและประโยชน
อยางเต็มที่ 

2.6.3 องคประกอบในการออกแบบ 

การออกแบบเปนการสรางสวนประกอบที่ แนนอน โดยนํามาประกอบกันจนเกิดเปนรูปรางหรือ
ช้ินงานขึ้นมา การสรางสวนประกอบตองอาศัยส่ิงตอไปนี้ 

เสน (Line) เสนสามารถบอกความรูสึกได เชนเสนตามแนวขวางดูสงบเงียบ เสนตั้งใหความรูสึกมี
อํานาจ และเสนเอียงดูเหมือนกับความกาวราว เสนแบบคลื่นสรางความเคลื่อนไหวและมีจังหวะ 

รูปราง (Shape) เปนชองลอมรอบดวยเสน อาจเปนสี่เหล่ียมจัตุรัส วงกลม สามเหลี่ยมสี่เหล่ียมผืนผา 
รูปหกเหลี่ยม และรูปแปดเหลี่ยม 
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แบบ (Form) เปนสวนประกอบที่นํามาใชทําแบบ เชน ส่ีเหล่ียมลูกบาศก ปรามิด หรือวงรี ซ่ึง
สามารถมองเห็นเปน 3 มิติ (Three-dimensional) หมายถึง ความสูง ความกวาง และความลึก 

สี (Color) มีความสําคัญในการใหความรูสึก สีที่ใหความรูสึกอบอุนคือ สีแดง เหลือง และสม สีที่
ใหความรูสึกเย็น เชน สีเขียวและสีน้ําเงิน สีของไมถือวาเปนสีธรรมชาติที่ใหความสวยงาม ซ่ึงอาจไมตองใช
สีชวย แตไมบางชนิดสีไมสวยงามก็จะใชสียอมสี หรือทาเคลือบ นอกจากนี้การทําสีใหเกิดความเงางามจะ
ชวยทําใหช้ินงานดูมีคาและสวยงามมากขึ้น 

 

2.7. วัสดุในงานไม 

การไดเรียนรูเกี่ยวกับวัสดุที่ใช จะชวยใหไดงานออกมาสวยงาม มีคุณภาพ การซื้อวัสดุดีๆ จาก
โรงงานจะชวยใหประหยัดคาใชจาย วัสดุที่ไดก็ไมดอยคุณภาพ วัสดุของงานไมที่นิยมใชกันไดแก 

2.7.1 ไมแปรรูป (Lumber) 

ไมแปรรูป ไดจากการตัดตนไมแลวนํามาแปรรูปเพื่อนําไปใชงาน แผนไมแปรรูป คือสวนที่ตัดจาก
ไมซุงตามยาวจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง เมื่อตนไมถูกตัด เนื้อไมจะเต็มไปดวยความชื้น จะตองทําการ
ตากจนแหงเสียกอน ลักษณะเชนนี้เรียกวาไมแปรรูปตากแหง (Air-Dried :AD) การจําหนายไมแปรรูป สวน 
ใหญจะตองมีคาความชื้นของไมไมเกิน19% ถาเกิน 19% ตองถูกทําใหแหงดวยการอบแบบพิเศษ เรียกวา 
คินน (Kilns) ไมแปรรูปโดยทั่วไปจะตองแหงกอนนําไปใช ในการซื้อขายไมแปรรูปในปจจุบันนั้น ราคาที่
กําหนดจะมีทั้งลูกบาศกฟุต (ลบ.ฟุต-คิวบิทฟุต-F3) และ ลูกบาศกเมตร(ลบ.ม -คิวบิทเมตร- M3)  

- การซื้อขายไมแปรรูป (ไมสัก) จะขายโดยใชหนวยเปน ลบ.ฟุต และมีการก าหนดขนาดไมเปน นิ้ว (หนา) 
x นิ้ว (กวาง) xฟุต (ยาว)  

-การซื้อขายไมเนื้อแข็งทั่วไป จะใชหนวยซ้ือขายเปน ลบ.ม และมีการก าหนาดเปน นิ้ว (หนา) x นิ้ว (กวาง) 
x เมตร(ยาว)  

แตในปจจุบันนั้น ราคาไมเร่ิมมีราคาสูงขึ้น การกําหนดปริมาตรไมจึงหันมาใชเปน ลบ.ฟุตกันมากขึ้น แทบ 
จะทุกชนิดไมก็วาได  

ตัวอยาง การหาปริมาตรไมสัก เปน ลบ.ฟุต (หนาไม นิ้วxนิ้วxฟุต)  
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หมายเหตุ : นิ้ว มักเขียนแทนดวย " :ฟุต มักเขียนแทนดวย ' 12" = 1' หรือ 1" = 1/12' นั่นเอง 

กําหนด จงหาราคาไมสัก ขนาด 1นิ้วx 4นิ้ว x 3ฟุต กําหนดใหราคาไม 2500 บาท ตอ ลบ.ฟุต(คิวฟุต) 

 วิธีคิด หลักคิดคือทําใหทุกดานมีหนวยเปน ฟุตxฟุตxฟุต = ฟุต3 (คิวฟุต) เสียกอน 

 = 1/12(แปลงเปนฟุตโดยหาร12) x 4/12(แปลงเปนฟุตโดยหาร12) x 3 (ไมตองแปลง)  

= 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต) x 2500บาท (ราคาตอคิวฟุต)  

= 208.25 บาท (ราคาไมทอนนี้)  

หากมีจํานวนทอนเทาใดก็คูณหาราคารวมไดเลย ไมสักนั้นการกําหนดราคาจะดูที่หนาไมและความยาวเปน 
หลัก ยิ่งหนาไมกวางและยาวจะยิ่งมีราคาแพงขึ้น  

ตัวอยางการหาปริมาตรไมเบญจพรรณ เปน ลบ.ฟุต(หนาไม นิ้วxนิ้วxเมตร)  

วิธีคิด หลักคิดคือทําใหทุกดานมีหนวยเปน ฟุตxฟุตxฟุต=ฟุต3 (คิวฟุต) เสียกอน 

หมายเหตุ 1ม.=100ซม. : 2.54ซม .= 1นิ้ว : 12 นิ้ว = 1ฟุต  

กําหนด จงหาราคาไมเต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร เมื่อไมราคา 750 บาทตอ ลบ.ฟุต(คิวฟุต)  

= 1/12(แปลงเปนฟุตโดยหาร12) x 4/12(แปลงเปนฟุตโดยหาร12) x 350ซม/2.54(เปนนิ้ว)/12(
เปนฟุต)  

= 0.319 ลบ.ฟุต (คิวฟุต) x 750บาท (ราคาตอคิวฟุต)  

= 239.28 บาท (ราคาไมทอนนี้)  

และเมื่อไดอธิบายใหเขาใจถึงที่มาของการหาคาแลว สวนใหญก็จะนําคาคงที่ที่หาไดมาคูณหรือหารขนาดไม 
ไดทันทีเลย เชน  

- ถากําหนดหนาไมเปน นิ้วxนิ้วxฟุต สามารถคูณดวย ดวยคาคงที่ = 1/144 (หรือหาร144 นั่นเอง)  

- ถากําหนดหนาไมเปน นิ้วxนิ้วxเมตร สามารถคูณดวย ดวยคาคงที่ = 0.0228  

เชน  ขอ1 ไมสัก ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3ฟุต = 1x4x3 / 144 = 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)  
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ขอ2 ไมเต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร = 1x4x3.5x0.0228 = 0.319 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)  

2.7.2 ไมอัด (Plywood)  

ไมอัด เกิดจากการรวมไมหลาย ๆ ชนิดเขาดวยกันหรือทําจากไมชนิดเดียวกัน โดยการตัดทอนซุง
ให มีความยาวตามที่ตองการ แลวกลึงปอกทอนซุง หรือฝานใหไดแผนไมเปนแผนบาง ๆ มีความหนาตั้งแต 
1 ถึง 4 มิลลิเมตรแลวนํามาอัดติดกันโดยใชกาวเปนตัวประสานโดยใหแตละแผนมีแนวเสี้ยน ตั้งฉากกัน 
แผน ไมจะถูกอบแหงในเตาอบ ไมอัดมีขนาด กวาง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต หนา 4,6,8,10,15 และ 20 มิลลิเมตร  

2.7.3 ไมอัดแผนแข็ง (Hard board)  

ไมอัดแผนแข็ง ทํามาจากการอัดแผนไมเขาไปในใยไมโดยวิทยากรสมัยใหม ภายใตความรอนและ 
ความดัน แบงออกเปน 2 ชนิดคือ ชนิดมาตรฐาน และชนิดใชอุณหภูมิ โดยจะถูกจุมลงในน้ํามันและอบแหง 
ไมอัดแผนแข็งบางชนิดผิวดานหนึ่งจะมันลื่น สวนอีกดานหนึ่งจะหยาบ ชนิดทั่วไปจะมีหนาทั้ง 2 ดานเปน 
มันล่ืน นิยมนําไมอัดแผนแข็งมาเจาะรูติดผนัง เพื่อใชแขวนเครื่องมืออุปกรณงานไมและงานที่ตองการอื่น ๆ 
ขนาดมาตรฐานของไมอัดแผนแข็งคือ ขนาด 4 x 6 ฟุต (หนา 1/8 นิ้ว) และขนาด 2 x 12 ฟุต (หนา ¼ นิ้ว)  

2.7.4 พาติเกิลบอรด (Particle board)  

(Particle board) เปน แผนไมสําหรับการตกแตงอีก ชนิดหนึ่ง ท ามากจากเศษไมโดยการอัดและบีบ
ภายใตความรอนสูง จากากยึดติดแนนของไมชนิดนี้จึงมีบางสวนที่คลายคลึงกับไมอัด เชน ความหนา และ
การใชงาน ดังนั้นไมพาติเกิลบอรดจึงมีขนาดมาตรฐานเชนเดียวกันไมอัด คือ 4 x 8 ฟุตสวนความหนามี
ตั้งแต 3/8, ½, และ ¾ นิ้ว การใชงานสามารถทําไดงายและสะดวกตอการใชงานทั้งเครื่องมืองานไมและ
เครื่องจักรกล 

2.7.5 กระเบื้องแผนเรียบ 

ผลิตจากใยหิน (asbestos) และปูนซีเมนตมีลักษณะเปนแผนสี่เหล่ียม ผิวเรียบสม่ําเสมอ ทนตอความ
รอน ไมติดไฟ ไมผุไมเปอยหรือยุย คงอยูในสภาพเดิมตลอดเวลา คงถาวรทนตอแดดฝน น้ําหนักเบา ไม
เสียหายเมื่อถูกน้ํา กันปลวกและแมลงได เล่ือยเจาะ ตีตะปู และติดตั้งไดงายลางทําความสะอาดได 

2.7.6 ชิปบอรด 
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ผนังกั้นหองชิปบอรดมีลักษณะเปนแผนประกบไส3 ช้ัน ผิวหนาเปนไมบาง ไสกลางเปนชิปบอรด
หรือช้ินไมเล็กที่อัดกันแนนประกบดวยกาว เรซินสังเคาระหมีรองรางล้ินที่ขอบทั้งสองขางตลอดความยาว
ของแผนไมบางที่ใชประกบผิวหนาทั้งสองขาง สวนใหญเปนไมสักหรือไมยางชิปบอรด มีคุณสมบัติไมบิด
งอยอนกลับวัสดุเรียบแผนใหญ 

2.7.7 แผนยิปซัม ผลิตจากแรยิปซัมซึ่งเปนแรอโลหะชนิดหนึ่ง โดยการยอยกอนหินยิปซัมบริสุทธิ์ใหมีขนาด
เม็ดเล็ก ๆประมาณ 2 ถึง 3 นิ้วแลวนํามายอยอีกครั้ง จนเหลือเม็ดเล็กประมาณ 1/2 นิ้ว แลวเขาเตาเผาไลน้ํา
ออกเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสภาพเปนปูนพลาสเตอรหลังจากนั้นจะนําไปผสมกับสารเคมีและ เยื่อ ตาง ๆ เพื่อ
ประกอบกันเขาเปนแผนยิปซัมที่มีคุณสมบัติทนไฟทนตอความรอนมีความ ยืดหยุน ปลอดภัยจากเชื้อราและ
แมลงแผนยิปซัมจะมีปูนพลาสเตอรเปนแกนกลางประกบดวยกระดาษกาวเหนียวทั้งสองดานและในขั้น
สุดทายแผนยิปซัม จะตองผานการอบดวยอุณหภูมิคอนขางสูงเพื่อใหแผน แหงสนิท เหมาะที่จะใชเปนผนัง
กั้ น ห อ ง แ ล ะ เ พ ด า น 
 2.7.8 แผนพลาสติก 

ทําจากโพลีสไตรีนหรือโพลียูริเทน มีความแข็งแรงตอแรงอัดสูงและมีคุณสมบัติเปนฉนวนไดดี 

 2.7.9 แผนเซลโลกรีต 

แผนเซลโลกรีต มี 3 ชนิดไดแก 

1.ชนิดธรรมดา เปนเสนใยไมผสมกับซีเมนตทั้งแผน 

2.ชนิดโฟม 1 เปนเสนใยไมผสมซีเมนต 1 หนาและบุดวยแผนโฟม 1 หนา 

ชนิดโฟม 2 เปนเสนใยไมผสมซีเมนต 2 หนาและมีแผนโฟมเปนไสกลาง 1 หนา 

 

2.7.10 ไมอัดเคลือบลาย 

เปนแผนไมอัดและกระดาษอัดนํามาเคลือบลายโพลีดวยเครื่องจักรมีสีสันและลวด ลายใหเลือกทั้ง
ชนิดมัน เงาและชนิดผิวดานเหมาะสําหรับ ตกแตง เฟอรนิเจอร กั้นหอง ทําฝาเพดาน 
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2.8. การประกอบไม 

 2.8.1 การตอไม การตอไม คือการทําใหไมยาวขึ้น หรือการเอาไมมาเชื่อมกัน โดยวางไปในทาง
เดียวกัน การเชื่อม นั้นจะตองไมทําใหบังเกิดมุมขึ้น ดังนั้น เมื่อเราเอาไมมาวางตอกันเขาแลวใชตาปูตอกก็จะ
ทําใหไมยาวขึ้น  

 

รูปที่ 2.5 การตอไม 

การที่เราเอาไมมาวางทาบกันเขาใหหนาขึ้น เราเรียกวา เสริมไมหรือการที่เราเอาไมมาวาง เรียงกัน
เขาทําใหกวางออกไป เรียกวา เพลาะไมดังแสดงในรูป 

 

รูปที่ 2.6 การเสริมและการเพลาะไม 

ดังนั้น ประโยชนของการตอไมก็คือ ถาไมยาวไมพอ เราอาจทําใหยาวออกไปไดอยางหนึ่ง ถาไม
หนาไมพอเราอาจทําใหหนาขึ้นได ถาไมนั้นกวางไมพอ เราอาจทําใหกวางออกไปไดดัง กลาวมาแลว การตอ
ไมในงานกอสรางโดยทั่วไปนั้น จะเกี่ยวของกับแรง 2 ชนิด คือ แรงกด และแรงดึง ดังนั้น การตอไมจึงตอง
ตอใหถูกตองตามหนาที่ที่จะนําไปใช  



34 
 

1) การตอไมเพื่อใชรับแรงกด เชน การตอขาโตะ ตูเสา และสวนที่ทําหนาที่อยาง เสา คือ การทําให
การถายน้ําหนักหรือแรงจากทอนหนึ่ง ลงไปยังอีกทอนหนึ่ง โดยไมเปลี่ยนทิศทางเดิมของแรง 
หรือน้ําหนักนั้น หมายความวา พยายามทําใหศูนยกลาง ของไมสองทอนอยูในแนวแกน
เดียวกัน หรืออยูใน เสนตรงอันเดียวกัน ดังแสดงในรูป 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7 การตอสําหรับแรงกด 

 
การตอไมดังกลาวแลวขางตน มีวิธีการตอไดอีก 3 ลักษณะ คือ 

ก. ตอมีเดือย หรือมีแกน เปนการตอที่แข็งแรงพอใชได โดยการถายน้ําหนักจากทอนบนลง
มายัง ทอนลางโดยตรง แกนหรือเดือยเปนเครื่องยึดเหนี่ยวตรึงไมทั้งสองทอนนั้นใหเชื่อมกันมั่นคง
ขึ้น เพื่อ ปองกันแรงอื่นมาทําใหพลาดออกจากกัน  

ข. การตอบาก โดยการใหตั้งซอนกันอยู ซ่ึงมี 2 วิธี คือ บากครึ่งตอคร่ึงเปนแนวตรง คือบาก
ความ หนาของไมที่ตอกันนั้นออกขางละครึ่ง และบากออกใหมีสวนที่วางซอนกันไดประมาณ 1-2 
เทาของหนา กวาง ถาไดบากใหมีสวนซอนกันไดมาก ก็จะทําใหยึดเหนี่ยวกันไดมากยิ่งขึ้น ดังแสดง
ในรูป  
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รูปที่ 2.8 การตอบากตรงสําหรับไมทอน 

ค. การตอดาม เปนการตอที่ใหความแข็งแรงที่สุด การตอดาม คือ การตั้งซอนกันเฉยๆ แตมี
ไมดาม ขางๆเพิ่มขึ้น ไมดามท าหนาที่ปองกันไมใหเกิดการพลิกพลาด และการถายน้ําหนักจาก
ทอนหนึ่งลงทอน หนึ่งนั้น เปนการถายที่ตรงที่สุด และเปนวิธีที่แข็งแรงที่สุด แตทางดานความงาม
นับวานอยมาก บางที การดามไมเราอาจใชเหล็กดามก็ได แลวใชตาปู หรือสลักเกลียวตรึงใหมั่นคง 
ดังรูป 

 

     รูปที่ 2.9 การตอชนใชไมดามและใชเหล็กดาม 



36 
 

2) การตอเพื่อใชรับแรงดึง ไดแก การตอไมที่ทําหนาที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวระหวางไม เชน การ
สรางโครงบาน ไมขื่อ ไมยึดระหวางขาโตะ เกาอี้ หรือผนังตู การตอแบบนี้ แบงออกได 3 อยาง 
คือ 

 

 
 

     รูปที่ 2.10 การตอใชรับแรงดึง 
  

1.บากใหเปนขอเกี่ยวกันอยางงายๆ ลักษณะคลายกับการตอบากตั้งซอน แตมีการบาก เปนขอให
เกาะกันแนนเพื่อใหดึงออกจากกันได ยากนอกจากจะเกิดการฉีกขาดขึ้น แตในทางที่ดี แลวควรหา
เหล็กดามทางดานทองไมไว 
 
 
 
 
 
 
 

 

     รูปที่ 2.11  การบากปาดปลาฉลาม 
 

2.บากเปนลักษณะปากฉลาม มีขอเกี่ยว การตอแบบนี้เปน วิธีเดียวกับขอ ก.  แตตัด เหล่ียมขอให
ทแยงเปน ปากฉลาม ซ่ึงเหมาะสําหรับ การรับแรง ดึงอยางเดียวโดยเฉพาะ แตถาหากมีแรงกดมากๆ 
การตอแบบนี้จะใชไมไดผลเลย เพราะไมทั้งสองจะเลื่อนไถลหลุด ออกจากกันไดงาย 
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รูปที่ 2.12 การตอตามฝงและการตอชนไมตาม 

 
3.  การตอชนและดามฝง เปนการตอที่คลายกับการตอสําหรับกําลังกด จากในรูปจะเห็นไดวา 
ไมทั้ง สองทอนจะดึงใหหลุดออกจากกันไดยากนอกจากการฉีกขาด 

 

2.8.2 การเขาไม  

การเขาไม คือการนําเอาไมมาชนกันเขา ทําใหเกิดมีมุมในระหวางกันขึ้น ซ่ึงเปนมุม ฉาก หรือมุมไม
เปนฉาก ดังแสดงในรูป 

 

รูปที่ 2.13 การเขาฉากและการเขาเฉ 
 

การเขาไมนั้น จะเปนการเขาเฉยๆหรือตัดปากเขาชนกัน หรือจะเปนการเขาเดือยเกาะเกี่ยวกัน หรือ
จะชน กันในวิธีใดๆก็ตาม นับวาเปนการเขาไมทั้งนั้น การเขาไมมีอยู 2 ลักษณะ คือการเขาไมมุมฉาก เรา
เรียกวา "เขาฉาก" การเขาไมไมเปนมุมฉาก เรียกวา "การเขาเฉ" 
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2.8.3 การเขาไมทําโครง 

การเขาไมทําโครง ไดแกการเขาไมที่ประกอบขึ้นเปนโครงในการรับน้ําหนัก หรือยึด เหนี่ยว เชน การ
ทําโครงบาน โครงหลังคา ซ่ึงสามารถแยกออกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก  

2.8.3.1 การเขาชน เปนการประกอบไมที่งายและประหยัดที่สุดการเขาไมแบบนี้ไมแข็งแรงนัก แบง
ออกได 2 วิธี คือ  

ก. การเขาไมแบบชนฉาก การเขาไมแบบชนฉาก เร่ิมจากการตกแตงไมใหเรียบและใหได
ฉากที่ดี เสียกอน แลวจึงนําเขาฉากกันและตรึงดวยไมช่ัวคราว จึงจะตอกตาปู ขันตาปู
เกลียว หรือประกอบเหล็กฉาก ใหยึดแนน  

ข. การเขาไมแบบชนเฉ การเขาไมแบบชนเฉ เปนวิธีการที่ยากกวา แบบ ก. โดยการตัดไม
ใหเฉไป ตามความตองการของเรา การเขาแบบนี้จะเห็นวาไมแข็งแรง นอกจากจะมีการยึด
ดวยเหล็กฉากหรือปะอีกที 

 

รูปที่ 2.14 การชนฉากและการชนเฉ 
 

2.8.3.2 เขาบาก หมายถึงการเอาไมแผนหนึ่งฝงเขาไปในไมอีกแผนหนึ่งประมาณ 1 / 3 หรือ 1 /4
ของความหนาของแผนไม (ดังรูป) การเขาไมในลักษณะนี้จะเห็นวา แผนที่ถูกฝง จะถูกบาก
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ออกเปนบาตั้งรับแผนที่ฝง ทําใหมีสวนยันกันไดดีเมื่อเราตรึงตาปูหรือเกลียว จะทําใหแนนหนาขึ้น 
ดีกวา การเขาชน ถายิ่งใชเหล็กฉากเขาชวย ยิ่งทําใหแข็งแรงขึ้น 

 

รูปที่ 2.15 การเขาบากแบบเหยีย่วตรงกลาง 

2.8.3.3 การเขาเดือย เปนวิธีการเขาไมโดยไมทอนหนึ่งจะถูกตัดออกมาโดยรอบใหเหลือเพียง 
แกนกลางยื่นออกมาตามความตองการ ซ่ึงเราเรียกสวนนี้วา “เดือย” สวนอีกทอนหนึ่งจะถูกเจาะให
เปนรูลึก ลงไป ความกวางของรูขนาดพอดีกับเดือย ซ่ึงเราเรียกรูนี้วา “รองเดือย” 

 

รูปที่ 2.16 ลักษณะตัวเดือยและรองเดือย 
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2.8.4 การเขาไมสําหรับใชประกอบรูปราง 

 การเขาไมแบบนี้ไมไดทําขึ้นเพื่อรับน้ําหนักมากจุดประสงคเพียงเพื่อตอไมใหมีรูปรางตามที่ 
ตองการเทานั้น เชน เขามุมหีบ กรอบรูป ฯลฯ 

 

รูปที่ 2.17 การเขาเดือยผนังกบัเสา 

 

 

 

2.8.4.1 การเขาแนวไมตรงมุม  

8.4.1.1 การเขาชน หมายถึงการนําเอาไมแผนหนึ่งชนเขากับไมแผนหนึ่ง โดยไมมีการฝงหรือยึด 
เหนี่ยวซ่ึงกันและกันเลย ที่ติดอยูไดก็โดยการยึดดวยตะปู หรือเกลียวเหล็กยึด การเขาไมแบบนี้ทําไดงาย แต 
ไมคอยแข็งแรง 



41 
 

 

         รูปที่ 2.18 รูปภาพแสดงการเขาแนวไมตรงมุมแบบเขาบาแลแบบการเขาชน 

 

2.8.4.1.2 การเขาบา หมายถึงการนําเอาไมแผนหนึ่งฝงเขาไปในไมอีกแผนหนึ่งประมาณ 1 ใน 3 
หรือ 1 ใน 4 ของความหนาของแผนไม การเขาไมแบบนี้จะเห็นวา แผนที่ถูกบากออกเปนบาตั้งรับแผนที่ฝง 
ทําใหมีสวนที่ยันกันไดดี เมื่อมีการตรึงดวยตะปูหรือเกลียว จะทําใหแนนหนาขึ้น 

 

รูปที่ 2.19 การเขาแนวไมตรงมุมแบบลิ้นแลแบบการเขาล้ืนทางเหยีย่ว 

8.4.1.3 การเขาลิ้น หมายถึงการ เขาไมโดยโกรกไมแผนหนึ่งทําเปน ตัวล้ิน ฝงเขาไปในอีกแผนหนึ่ง 
ซ่ึง ทําเปนรางรับไวแผนที่ตั้งลงบนอีก แผนหนึ่งนั้น ตลอดความยาวของ สวนที่ตั้งทําเปนตัวล้ินรูปสี่เหลี่ยม 
คือตัวล้ินอยูกลางความหนาของไมพอดี และมีความหนาที่ยื่นออกมาเทากัน มีหนาตัดเปนจตุรัส ซ่ึงมีขนาด
เปน 1 ใน 3 ของความหนาเดิม สวนไมอีกแผนหนึ่งก็ทําเปนตัวรางในลักษณะเดียวกัน เตรียมไวใหล้ินเขาตั้ง



42 
 

ไดสนิทตรงตามระยะที่ตองการ การเขาไมวิธีนี้ มีการยึดเหนี่ยวในระหวางตัวเองได ดีกวา 2 วิธีแรกและถา
ตองการเขาล้ินใหมีแรงดึงมากขึ้น ควรทําล้ินใหเปนรูปหางเหยี่ยว (ดังแสดงในรูป) 

 

            รูปที่ 2.20 การเขาราง 

8.4.1.4 เขาราง คือการนําเอาไมแผนหนึ่งฝงเขาไปในไมอีกแผนหนึ่ง โดยแผนที่ฝงเขาไปนั้น ฝง ลง
ไปเพียง 1 ใน 3 ของความหนาของไมแผนที่ถูกฝง และมีความหนาในสวนที่ฝงเพียง 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 
ของความหนาเดิม เนื้อไมที่เหลือไวสําหรับฝงเขาไปนั้น ตองเปน เนื้อไมสวนใน สวนอีกแผนหนึ่งที่ถูกฝง
นั้น ทําเปนรางรองรับไว 

2.8.4.2 การเขาแนวตรงมุม การเขาแนวตรงมุม คือใหแนวเขานั้นอยูตรงมุมพอดี ทําใหไมแลเห็นหัว
ไมเมื่อมองดู ภายนอก การเขาวิธีนั้นสําคัญก็คือ การเขาปากกบโดยตัดปลายไมทั้งสองทอนใหเปนรูปทแยง
ทํา มุม 45 องศา แตเมื่อประกอบกันเขาทั้งสองทอนก็จะไดมุมฉาก ( 90 องศา)พอดี 2.2.1) เขาปากกบเรียบ 
หมายถึง การเขาปากแบบติดไมทแยง 45 องศาสองแผน เขาประกอบกัน อยางเรียบๆ การเขาไมแบบนี้เหมาะ
จะนําไปใชกับงานที่ไมตองมีความแข็งแรงมากนัก เชน การเขามุม กรอบรูปตางๆเปนตน 



43 
 

 

            รูปที่ 2.21 การเขาแนวตรงแบบกบมีล้ิน 

8.4.2.1 การเขาปากกบมีล้ิน การเขาไมแบบปากกบมีล้ิน สอดลงไปตามความยาวตลอดแนว เพื่อชวย
ยึด ไมในระหวางไมสองแผนใหแข็งแรงขึ้นแบบนี้ นับวาแข็งแรงกวาการเขาแบบปากกบเรียบ 

 

            รูปที่ 2.22 การเขาปากกบแบบบังใบ 

8.4.2.2 การเขาปากกบบังใบ หมายถึงการแบง ความหนาของไมออกเปน 2 สวน สวนในใหฝงเขา
กันใน ลักษณะเปนบังใบ สวนนอกใหตัดทแยงออกแบบเขา ปากกบเรียบ การเขาไม ชนิดนี้ นับวาเปนวิธีที่ดี
ที่สุดแบบ หนึ่ง มักนิยมใชในการเขามุมตูตางๆเปนตน 
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รูปที่ 2.23 การเขามุมบังหัวไมและการเขามุมหางเหยี่ยว 

8.4.2.3 การเขามุมแบบหางเหยี่ยว เปนการเขาไมระหวางสองทอน ปลายของทอนไมทอนหนึ่งถูก
โกรกแบงเนื้อไมดานกวาง ใหเหลือยื่นออกเปนตัวแกนรูปหางเหยี่ยวซอนกันหลายๆอัน และปลายของอีก
แผนหนึ่งโกรกออกเปนรอง สําหรับใหเขาประสานกันไดพอดี เมื่อนําไมสองแผนมาเขากัน จะยึดเหนี่ยวกัน
แบบฟนเฟอง (ดังแสดงใน รูป) 

2.8.5 การเพลาะไมเปนแผน 

 การเพลาะไม คือการตอไมนั่นเอง แตเปนการตอไมทางดานกวาง เชนไมแผนเล็กๆ เราเพลาะให 

เปนแผนใหญ วิธีเพลาะไมโดยทั่วไป มี 3 วิธี 

1.การเพลาะเปดหัวไม เปนการเพลาะไมแบบเรียงเปนแผนๆจนกวาจะไดขนาดความ กวางตาม
ตองการ โดยใชตาปูหรือตาปูเกลียวเปนตัวยึดเหนี่ยวกับไมที่อยูขางหลัง (ดังรูป) 

 

รูปที่ 2.24 การเพลาะเปดไมแบบเรียงเปนแผนๆ 
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2. การเพลาะไมโดยมีไมสกัดหัวทาย การเพลาะแบบนี้นับวาเปนแบบที่แข็งแรงและ ใหผลดีที่สุดแบบ
หนึ่ง  

 

รูปที่ 2.24การเพลาะเปดไมแบบสกัดหวัทาย 

3. การเพลาะโดยเขากรอบ เปนวิธีที่นิยมมากที่สุด คือไมแผนที่เพลาะนั้นมีไมเปน กรอบอัดอยู
โดยรอบ นับเปนวิธีที่มีความแข็งแรงมากที่สุด 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินโครงงาน 

 
3.1 วิเคราะหปญหา 

ในการทํางานดานการออกแบบและตกแตงภายในจําเปนตองออกแบบชิ้นงานเพื่อนําเสนอตอทีม
บริหารและลูกคาเพื่อวางแผนแนะแนวหาขอสรุปในการดําเนินงานแตการออกแบบชิ้นงานจําลองหรือ
แมพิมพนั้น มีความลาชาและไมไปตามความความตองการจึงตองเสียเวลาใหการแกไขและทําใหเสีย
คาใชจายในการออกแบบชิ้นงานกอนการลงมือทําชิ้นงานจริง ทางผูจัดทําจึงเริ่มศึกษาและพัฒนาการโดย
การยกตัวอยางออกการแบบกลองบรรจุภัณฑไมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชโครงสราง Solid Model 
ขึ้นมาเพื่อลดปญหาดังกลาว  

 
2.3.2 ขั้นตอนการสรางกลองบรรจุภัณฑไม คร้ังที่ 1 
              1.การวัดขนาดและออกแบบชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               รูปที่ 3.1 การวัดขนาดเครื่องมือเพื่อทําการออกแบบชิ้นงานกลองบรรจุภัณฑไม 
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             รูปที่ 3.2 การสเก็ตภาพกลองบรรจุภัณฑดวยดินสอลงบนกระดาษและใสรายละเอียดขนาดชิ้นงาน
โดยวัดตามขนาดจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               รูปที่ 3.3 เขียนแบบชิ้นงานที่จะทํากลองบรรจุภัณฑในโปรแกรมเขียนแบบ Solid Model พรอม
บอกขนาดใหชัดเจน 
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2.เขียนแบบกลองบรรจุภัณฑไมกอนขึ้นชิ้นงานจริงดวยโปรแกรม Solid model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.4 การออกแบบฝากลองบรรจุภัณฑไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                           รูปที่ 3.5 การออกแบบตัวกลองบรรจุภัณฑไม 
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รูปที่ 3.6 ภาพจําลองสองมิติกลองบรรจุภณัฑไม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       รูปที่ 3.7 ภาพจําลองสามมิติกลองบรรจุภณัฑไม 
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3.3 ขั้นตอนการสรางกลองบรรจุภัณฑไม คร้ังที่ 2 
1. เตรียมไมตามขนาดที่ตองการ ประกอบดวย  
             - แผนขางกลอง 4 แผน 

                                - ฝาบน 1 แผน 
                                 - แผนพืน้กลอง 1 แผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               รูปที่ 3.8 แผนไมสําหรับประกอบชิ้นงาน 
 
2. นําแผนขางกลองทั้งหมด มาบังใบตามความหนาของแผนพื้น เพื่อใสแผนพื้นกลองโดยใชดอกกัดตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 3.9 เตรียมแผนไมสําหรับการทําบังใบ 
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3. นําแผนขางกลองมาปาดมุม 45 ทั้ง 2 ดาน เพื่อเขามุมประกอบกันเปนกรอบสี่เหล่ียม โดยใช
ดอกกัดรูปตัววี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              รูปที่ 3.10 การเขามุมประกอบชิ้นงาน 

 
4. หลังจากนัน้นําชิ้นงานแผนขางกลอง มาประกอบเขาหากันโดยใชแคมปเขามุม (Corner 

Clamp) ชวยจบัชิ้นงานใหแนน 
 

 
                           
                                   รูปที่ 3.11 การประกอบชิ้นงาน 
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5. ยึดแผนขางกลองเขาหากนั และยึดแผนพื้นกลองใหแนนดวยปนลม (หากตองการเพิ่มความ
แข็งแรงใหทากาวกอนที่จะยงิดวยปนลม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.12 การยึดแผนงานดวยปนลมเพื่อความแนนหนา 
 

6. นําแผนฝาบนมาบังใบ ทําเปนฝาปดกลอง แลวใชกระดาษทรายขัดขอบใหเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            รูปที่ 3.13 การบังใบเพื่อการทําฝากลอง 
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7. ใชกบไสปรบัแตงผิวงานทีต่ัวกลองไม พรอมลบมุมตามขอบตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.14 การตกแตงเพื่อเกบ็รายละเอียดชิ้นงาน 
 
8. นําฝากลองมาเจาะรู เพื่อใสบานพับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

รูปที่ 3.15 การใสบานพับ 
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9. จะไดช้ินงานตามรูป ขัดโปสีตามรูป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          รูปที่ 3.16 การโปสีเพื่อเก็บรายละเอียดงาน 
 

10. พนแล็คเกอร  
 

 
 

                                            รูปที่ 3.17 การลงสีพนแล็คเกอร 
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บทที่ 4 
ผลการทดสอบ 

 
4.1 อุปกรณท่ีใชในการทดสอบ 

  1. เครื่องวัดความหนาของผายาง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                รูปที่4.1 ภาพชิ้นงานที่จะนําไปวางในกลอง  
 

 4.2 การทดสอบการใชงานกลองบรรจุภัณฑไม 
                 1.เมื่อนําเครื่องมือวัดความหนามาวางลงบนกลองบรรจุภัณฑผลปรากฏวาเครื่องมือวัดความหนา

ผาอยางสามารถใสไดพอดีกบักลองบรรจุภัณฑไมที่สรางขึ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

             รูปที่4.2 การนําเครื่องมือวัดความหนามาวางลงบนกลองบรรจุภัณฑ 
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 4.3 ผลการทดสอบปญหาการใชงานจริง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  รูปที่ 4.3 การใชงานจริง 
 
  เมื่อนําเครื่องมือมาลองใสกลองกลองบรรจุภัณฑไมที่ขึ้นสรางขึ้นปรากฏวาสามารถใสไดพอดีไม

หลวมจนเกินไป ไมจําเปนตองแกไขในสวนอื่น ชวยลดความคาใชจายในการจัดทําชิน้งานจําลองหรือ
แมพิมพและไดรับชิ้นงานคณุภาพตรงตามความตองการและรวดเรว็ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดสอบ 
 สรุปผล หลังจากไดนํากลองบรรจุภัณฑไมสรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SOLID 
MODEL มาทดลองใสกับเครื่องมือวัดความหนาผายางโดยการนํามาวางลงบนกลองบรรจุภัณฑผล
ปรากฏกลองบรรจุภัณฑไมสามารถรองรับสะรีระของเครื่องมือวัดความหนาผาไดเปนอยางดี
สามารถใสไดพอดีกับกลองบรรจุภัณฑไมที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SOLID MODEL 
  

5.1.1 ผลที่ไดจากการนํากลองบรรจุภัณฑไมสรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SOLID
มาทดลองใสกบัเครื่องมือวัดความหนาผายาง 

 

 
 

รูปที่ 5.1 การทดสอบกลองบรรจุภัณฑไมสรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SOLID  
 
5.2 สรุปผลการทดสอบปญหาการใชงานจริง 

สรุปผลการทดสอบของกลองบรรจุภัณฑไมเมื่อนําเครื่องมือวัดความหนามาวางลงบน
กลองบรรจุภัณฑผลปรากฏวาเครื่องมือวัดความหนาผาอยางสามารถใสไดพอดีกับกลองบรรจุภัณฑ
ไมที่สรางขึ้นไมจําเปนตองแกไขในสวนอื่นไดรับชิ้นงานคุณภาพตรงตามความตองการและรวดเร็ว 
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ขอดีของกลองบรรจุภัณฑไม 
1. สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
2. ชวยลดความเสียหายของอุปกรณเนื่องจากกลองบรรจุภัณฑไมสรางขึ้นไดพอดกีับสรีระ

ของอุปกรณ 
3. มีน้ําหนกัเบาและมีรูปรางกะทัดรัดไดสวดสวนพอดกีบัอุปกรณ 
4. ทนตอแรงกระแทกไดดแีละไมชํารุดงาย 
 

ขอเสียของกลองบรรจุภัณฑไม 
1. ไมสามารถโดนแสงแดดไดเปนเวลานานเพราะจะทําใหสีซีดไว 
2. ไมสามารถโดนน้ําไดนานเพราะจะทําใหกลองบรรจภุัณฑไมมีความชื้นและเสยีหายไว

กวาปกต ิ
 

 
 

      รูปที่ 5.2 กลองบรรจุภัณฑไมสามารถรองรับไดพอดกีับสรีระของอุปกรณ 
 
 

5.3 ปญหาที่เกิดขึ้นในการทําโครงงาน 
5.2.1 ในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ซ่ึงนกัศึกษาตองจดัทาํโครงงานหนึง่เรื่องโดยให

เกี่ยวของและเปนประโยชนตอหนวยงานที่เราไปปฏิบัติงานสหกิจศกึษา ปญหาที่ไดรับในการทํา
โครงงานคือ หนวยงานทีน่กัศึกษาไดไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น หนาที่ที่ไดรับเปนเสมือน
พนักงานประจําคนหนึ่งในหนวยที่ไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติงานตามเวลาที่
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ทางหนวยงานกําหนดไวอีกทั้งยังตองไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และในบางครั้งอาจตองทํางาน
ลวงเวลาทําใหโครงงานเกิดการลาชา 

5.2.2 ในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาและจดัทําโครงงานไดมีการปฏิบัติงานในไซนกอสราง
และใชเครื่องมือที่มีคมทําใหเกิดอุบัตเิหตทุี่คลาดไมถึงทําใหนกัศึกษาไดรับบาทเจบ็ 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ในการฝกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา นกัศึกษาควรคิดหาโครงงานตั้งแตเร่ิมฝกงาน จะทํา
ใหนกัศึกษาแกไขปญหาที่ตามมาของโครงงานไดอยางรวดเรว็ 

5.3.2 ตัวช้ินงานกลองบรรจุภัณฑที่เปนไมควรเก็บรักษาใหไกลจากความชื่นและไมควร
โดนแสงแดดนานเกนิความจําเปนเพื่อยืดอายุการใชงานใหยาวนานมากยิ่งขึ้น  
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กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท 0-2-68827235-9 แฟกซ 0-2-6825581 บริษัทฯไดจัดตั้ง
ขึ้นโดยคุณ เอ็ดเวิลด  ฮาว ซุง แซม ซึ่งเปนบริษัท ออกแบบและตกแตงภายในลําดับตนๆของ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2522 ไดกอตั้งในประเทศไทย  เร่ิมตั้งบริษัทฯ 10 มิถุนายน 2522  ทุนจด
ทะเบียน 500 ลานบาท พนักงาน ป พ.ศ. 2522 จํานวนพนักงาน 280 คน ปจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 
400 คน 

 
2.  ลักษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑ  
 ณ บริษัท ไทมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด (ไทยแลนด) เปนองคกรที่ดําเนินงานเกีย่วกับงาน
การกอสราง ออกแบบและตกแตงภายในอกีทั้งยังผลิตฟอรนิเจอร ผลงานดังรายการตอไปนี ้

1.2.1  ตึกมหานครทาวเวอร 
1.2.2  โรงแรมโฟรซีซ่ัน เรซีเด็น 
1.2.3  โรงแรมคาตัน 
1.2.4  โรงแรมคอนลาส 
1.2.5  หางสยามพารากอน 
1.2.6  ไอคอนสยาม 
1.2.7  เซนทรัลเวอร 
1.2.8  เซนทรัลชิดลม 
1.2.9  เซนทรัลเวสเกต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร 
 

 

รูปที่ 1.1 ผังแสดงรูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร 

 
1.3.1 โดยแตละฝายจะมีหนาท่ีดังนี ้

1.3.1.1 ฝายขายและการตลาด   จะมีหนาที่ เปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการขาย การเสนอ
และตอรองราคา รวมไปถึงการประชาสัมพันธการโฆษณาเพื่อเปนการสรางฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้น 

1.3.1.2 ฝายบริการก็จะแบงเปน 3 แผนก คือ 
              -  แผนกออกแบบ จะเปนการประสานงานกับลูกคาเกี่ยวกับรายละเอียดงานเพื่อ

ออกแบบงานใหเปนไปตามความตองการของลูกคา 
              -  แผนกเขียนแบบ จะเปนการเขียนแบบตามที่ผูออกแบบไดบอกรายละเอียดไว 

โดยสวนมากจะใชโปรแกรมประเภท CAD (คอมพิวเตอร AIDED DESIGN) ซ้ึงเปนโปแกรมที่ชวย
ในการออกแบบใหมีความเหมือนจริงสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยงายตอการแกไข 

              -  แผนกชาง คือการลงมือปฏิบัติตามคําสั่งของผูควบคุมงานใหสามารถขึ้นงาน
ตามแบบไดอยางถูกตองตามความตองการของลูกคาและแผนกออกแบบ 

1.3.1.3 ฝายอํานวยการ แบงเปน 3 แผนก คือ 
-  แผนกการเงิน-บัญชี   จะมีหนาที่ รับผิดชอบในสวนคาใชจายของบริษัททั้งหมด เชน 

เงินเดือนของพนักงาน คาใชจายตางๆในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ 

พนักงานสง

แมบาน 

ฝายทั่วไป 

  แผนกเขียนแบบ 

   แผนกการเงิน

ประธานกรรมการ

แผนกจัดซื้อ แผนกชาง 

แผนกบุคคล 

แผนกออกแบบ 

แผนกประมูลงาน 

แผนกประเมินราคา 

 ฝายอํานวยการ ฝายบริการ 

ผูจัดการทั่วไป 

 ฝายขายและการตลาด 



 

 

                -  แผนกบุคคล จะมีหนาที่ดูแลการรับพนักงานการวางตําแหนงงานของพนักงาน
ที่เขามาใหม รวมทั้งดูแลตารางเวลางาน การลา หยุดงาน ปฏิทินวันหยุดตางๆ 

                -  แผนกจัดซื้อ จะมีหนาที่คอยประสานงานกับแผนกวัสดุวาวัสดุอุปกรณที่ใน
บริษัทไมมีแลวตองสั่งจากขางนอกเขามาในสต็อก   

1.3.1.4 ฝายทั่วไป   
                           - แมบาน จะดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาด การบริการ ในเรื่องการรับแขกที่เขา
มาเยี่ยมชมกับทางบริษัท 
                           - พนักงานสงเอกสาร จะมีหนาที่ในการรับและสงเอกสารใหกับทางบริษัทตางๆ 
 
4.  ตําแหนงและลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงSupervisor  
ลักษณะงานที่ฝกปฏิบัติ  เปนการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอสราง ควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผูรับเหมาในการกอสราง รวมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนํามา
จัดทําเปนขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
 ในสวนงานภายในของบริษัทการควบคุมงานตองตรงไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรักษา
ความปลอดภัยของพนักงานและจัดวางแผนงานในแตละวันตลอดจนรายงานความคืบหนาของงาน 
และตรวจสอบความเรียบรอยของไซตงาน 
  
5.  ชื่อและตําแหนงพนักงานที่ปรึกษา 
 คุณเอ็ดเวิรด ฮาว ซุง แซม  ตําแหนงประธานบริษัท  

คุณกําจดั เสพสุวรรณ  ตําแหนง  ผูจดัการ 
 
6. ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

วันที่     7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2562 



 

 

ประวัติผูจัดทํา 

 
ชื่อ สกุล   นายไซมอนด  หวอง 

วัน เดือน ปเกิด  วันศุกร 22 เมษายน 2537 

ภูมิลําเนา  9 หมู 12 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 เขต บางนา แขวงบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 

ประถมศึกษา  โรงเรียนสมถวิล 

มัธยมศึกษา  โรงเรียนสิริรัตรนาธร 

ประกาศนียบตัรขั้นสงู     โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพ 

ปริญาตร ี  อุสาหกรรมศาสตร 

   (สาขาวิศวกรรมการพิมพ) 

   สถาบันวิศวกรรมการพิมพ 

   คณะวิศวกรรมศาสตร 

   มหาวิทยาลัยสยาม 
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