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Abstract 

 

Code of project     : 026/ 2556.   

Project Name        : Quality of tool to mold of sculpture 

Researcher name  : Assistant Professor Khomsan  Khumsingha 

 

 This research propose to study in pottery scrapper and carved wood that Used 
inembellis sculpture in term of 1.Pattern 2.Material 3.Shape and weight From our research 
we found. 

1. Pattern, pottery pattern from potter who use pottery scrapper and carved wood   

in work  were beautiful and present in various  patterns. Especially,3 size of  carved  woods.  But  
product from entrepreneur aren’t present in various patterns. Especially, carved wood  still general 
and focus in mass product  for  commercial. 

2. Material  from  potter who  use pottery scrapper  and  carved wood  wear  

produced  from  favorable  wood   that  hard  and  fine  wood.  In  this  part had also focus from 
entrepreneur too, but  carved wood  made from regular wood  due to easier in distribution. 

3. Shape and weight, in this part  potter would punctiliously design fit inproportion  and  
beautiful  and identity on each potter style that suit with hand,various pattern  for 
many work feature by size, Big, middle, small and tiny. Entrepreneur wear  appropriate 
design but not too much pattern. 
 

Keyword: sculpture  Tool  Mold  

Period of project   :  Octorber, 1  2012 - Semtember, 30  2013 
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บทที่ 1 

ภูมิหลงั 

บทนํา 

ในการที่มนุษย์สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ให้เกิดเป็นช้ินงาน เป็นรูปธรรม หรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ 
น้ัน จําเป็นต้องใช้ความคิดปัญญาในการคิดและปฏิบัติผ่านกระบวนการการทํางานให้เกิดเป็นช้ินงาน
น้ันขึ้นมา มนุษย์ยุคแรกๆสมัยยุคหินเก่า มนุษย์โครมันยอง (cromomyhoy) ที่อาศัยสิ่งแวดล้อม 
ปรับตัวเองให้เข้ากับความเป็นอยู่ สร้างอาวุธในการล่าสัตว์ โดยการทุบหินเหลาหินให้เกิดความคม
เหลี่ยมเป็นอาวุธช้ันดีในการล่าสัตว์ รู้จักการสร้างเพิงพัก โดยการนําหินแผ่นใหญ่มาวางเพ่ือบังแดด บัง
ฝน หรือ หลบภัยได้ จึงถือได้ว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐสิ่งของที่อยู่รอบตัวเองได้ ซ่ึง
นิพนธ์ ทวิกาญจน์ (2529:12-16) เคยกล่าวไว้ถึงวิวัฒนาการการสร้างเครื่องมือของมนุษย์ยุคหินไว้ว่า 
“ยุคหินเก่าบางคร้ังเข้าไปอยู่ในถ้ํา บางครั้งก็ออกมาสร้างเพิง อยู่นอกถ้ํา มนุษย์หินเก่าในยุโรป
วิวัฒนาการไปเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆ รู้จักสร้างงานศิลปะโดยการจํารูปเล็กไว้และรู้จักขีดเขียนภาพไว้บน
ผนังถ้ํา ยุคหินกลางมาสู่ยุคหินใหม่ ที่เด่นชัดคือเครื่องมือหินต่างๆ ในยุคใหม่น้ีได้ถูกขัดตกแต่งอย่าง
เรียบร้อยเป็นเงางามแต่ต่างไปจากยุคหินที่ผ่านมาเนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินใหม่นี้มีความ
ประณีตขึ้น หินที่กะเทาะมีการขัดเรียบร้อยจึงมีช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า “ยุคหินขัด” นอกจากน้ียังรู้จัก
นําเอากระดูกสัตว์มาทําอาวุธและเครื่องใช้ เช่นรู้จักทําเข็มเย็บผ้า รู้จักทํากําแพงล้อมรอบหมู่บ้าน วัฒ
ธรรมท่ีเด่นเป็นพิเศษ ในยุคหินใหม่น้ีคือ การทําเครื่องป้ันดินเผา 

มนุษย์รู้จักสร้างเครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์หลากหลายชนิด เพ่ือมาพัฒนาตามแขนงวิชาต่างๆ 
แทบจะทุกอาชีพจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีเครื่องมือในการทํางาน อย่างกรณีช่างซ่อมอิเล็คโทนิค สร้าง
สิ่งก่อสร้าง งานฝีมือต่างๆ หลากหลายชนิดจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีเครื่องมือในการสร้างผลงาน ใน
แขนงศิลปกรรม ก็เช่นเดียวกัน ผู้สร้างงานศิลปะจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเป็น
เครื่องมือ สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะงานประติมากรรมก็เช่นเดียวกัน ประติมากรรมจะต้องนําเครื่องมือ
มาแกะสลักหิน , ไม้ หรืองานน้ันช่างป้ัน จําเป็นที่จะต้องมี เครื่องมือป้ันที่มีประสิทธิภาพผลงานท่ี
สร้างสรรค์จึงจะออกมาดี 

 เครื่องมือท่ีใช้ในงานป้ันเกิดข้ึนครั้งแรกมาพร้อมๆกับที่มนุษย์รู้จักการนําดินเหนียวมาทําเป็น
รูปต่างๆ เกิดข้ึนมาต้ังแต่ยุคหินเก่า ซ่ึงจากหลักฐาน  ทางประวัติศาสตร์ มนุษย์ยุคหินรู้จักนําดินเหนียว
มาป้ันเป็นรูปสัตว์ แล้วนําไปเผาการทําเคร่ืองภาชนะเครื่องป้ันดินเผา การประดิษฐ์เครื่องมือมาขูด 
เกลา ขีด กลึงให้เกิดรูป มีการพัฒนาจากยุคโบราณสืบเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันเกิดข้ึนทุกซีกโลก ไม่ว่า
จะเป็นซีกโลกตะวันออกหรือ ซีกโลกตะวันตก ช่างเป็นที่สร้างสรรค์งานประติมากรรม จะคัดเลือก
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จัดสรรค์วัสดุต่างๆ มาเป็นเคร่ืองมือในการป้ันน้ันโดย กรรมวิธีการขูดขีดเกลากลึงน้ัน เน้น เพ่ือให้งาน
เกิดประสิทธิภาพตามที่ต้องการ 

 สําหรับวัสดุที่ใช้ปั้นงานส่วนใหญ่ที่นิยมป้ันกันคือ ดินเหนียว (clay) ดินน้ํามัน (plasticene) 
ขี้ผึ้ง ( waxz) หรือ ปูนชนิดต่างๆ ประติมากรรมหรือช่างป้ัน ส่วนมากต้องการความสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนดังนั้นแลว้ อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้งานท่ีมักจะ
มาจากแหล่งต่างๆ โดยการซ้ือมาสะสมไว้ถึงแม้อุปกรณ์และเครื่องมือจะมีราคาแพงแต่ถ้าถูกใจประติ
มากรหรือ ช่างปั้นก็จะซ้ือแต่อย่างไรก็ตามเคร่ืองมือบางตัวท่ีใช้กับงานปั้นจะถูกสร้างประดิษฐ์ขึ้นมา
ใหม่ ด้วยวัสดุที่แข็งแรงผ่านการออกแบบ ตามขนาดรูปร่างที่ประติมากรและช่างป้ันได้ออกแบบไว้จึงมี
ความเหมาะมือ อย่างท่ีหลายๆท่านได้สร้างเครื่องมือข้ึนมาใช้เอง                                                                 

 สําหรับผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนวิชาประติมากรรมและสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมมาโดย
ตลอด ได้มีความสนใจในการวิจัยวิเคราะห์คุณลักษณะที่มีคุณภาพของเคร่ืองมือป้ันที่ 
ประติมากรใช้ในงาน ประติมากรรมจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรอีกทั้งศึกษาแหล่งที่มาของวัตถุที่คัด
สรรค์เพ่ือทําเครื่องมือป้ัน ซ่ึงจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาในงานศิลปกรรม สาขาประติมากรรม
ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือป้ันจากประติมากรและช่างป้ันในประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน
ในประเด็น 

 1.1 รูปแบบ 
 1.2 รูปทรง,สัดส่วน,ขนาด 
 1.3 วัสดุ อุปกรณ์ 

2. เพ่ือสังเคราะห์พัฒนาเคร่ืองมือป้ัน 
 

ความสําคัญของการศึกษาค้นคว้า 

 ผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย ครั้งน้ี ความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะท่ีมีคุณภาพในรูปแบบ รูปทรง 
สัดส่วนของเคร่ืองมือป้ัน ที่มีมาตราฐานอันเกิดจากประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ประดิษฐ์เครื่องมือป้ันทั้งสร้างขึ้นเพ่ือใช้เองและ เป็นประโยชน์ต่อ การเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาประติมากรรม 
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ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 การศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ ใช้ในการปั้นงาน
ประติมากรรม ของประติมากรรมและ ช่างป้ันท่ีมีช่ือเสียง ในประเทศไทยในสมัยปัจจุบันในด้าน 

1. รูปแบบ,โครงสร้าง 

 1.1 รูปทรง-รูปร่าง 

 1.2 ขนาด-นํ้าหนัก 

 1.3 สัดส่วน 

 1.4 วัสดุ- อุปกรณ์การผลิต 

2. ชนิดเครื่องมือป้ัน 

 2.1 เครื่องมือขูดแต่งดิน 

 2.2 ไม้ตกแต่งดิน 

สําหรับการวิเคราะห์ประเภทเครื่องมือป้ัน ผู้วิจัยได้คัดเลือก ประติมากรและ ช่างป้ันที่สร้าง
งานประติมากรรมมาโดยตลอดและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของวงการประติมากรรมในปัจจุบันโดย
คัดเลือกประติมากรและช่างป้ันจากจํานวน 20 คน คัดเหลือ 8 คน แบ่งออกเป็นช่างป้ันอาชีพ 2 คน 
ประติมากรอาจารย์ 2 คน และช่างทําเคร่ืองมืออาชีพ 4 คน (ทั้ง 4 คนผลิตจําหน่ายในท้องตลาด) รวม
ทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย 

 1. คุณนรเชษฐ์  ชูสกุล จบจากวิทยาลัยเพาะช่างโดยทํางานประติมากรรมไทยรูปเหมือนและ
งานในแนวตลาดท่ัวไป ประสบการณ์ 21 ปี  

 2. อาจารย์ทมิฬ ศรีศิลา อาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ สาขา ประติมากรรมไทยมีประสบการณ์สอน19 ปี และสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
มาเป็นเวลา 24 ปี 

 3. คุณสุดใจ แซ่เตียว ช่างทําเคร่ืองมือป้ัน อาชีพ ส่งจําหน่ายตามร้านและสถานศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนวิชาประติมากรรม 

 4. ร้านสมใจ (ร้านเครื่องเขียนบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเพาะช่าง)จําหน่ายอุปกรณ์และ
เครื่องมือเขียนเครื่องมือป้ันมานานหลายปี 
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 5. AK (ย่ีห้อผู้ผลิตซ่ึงขอสงวนช่ือผู้ผลิต) ผลิตเคร่ืองมือป้ันเป็นอาชีพเพ่ือจําหน่ายตามร้าน 
อุปกรณ์งานป้ันหล่อโดยเฉพาะ 

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

1. ในการวิจัยครั้งน้ีจะวิจัยใช้เฉพาะการปั้นกับวัสดุน่ิมที่เป็นดินเหนียว และ ดินนํ้ามัน
เท่าน้ัน ซ่ึงจะวิจัยเครื่องมือเหล็กขูดและไม้กดดิน(wooden) 

2. การวิเคราะห์ ประชากรจะวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเฉพาะ เคร่ืองมือประติมากร และช่าง
ป้ันและผู้ประกอบการในประเทศไทย 

คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประติมากร หมายถึงผู้ที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมช่างป้ันและ ช่างแกะสลัก 
 รูปแบบ หมายถึง รูปที่กําหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
 รูปทรง หมายถึง ทรวดทรงสันฐาน ประกอบด้วยกว้าง หนา หรือลึกและสูง 
 สัดส่วน หมายถึง ส่วนผสมของส่ิงต่างๆ ตามอัตตราที่กําหนด 
 ขนาด หมายถึง ลักษณะของรูปทรงท่ีกําหนดสังเกตุได้ว่า ใหญ่หรือเล็ก สั้นหรือยาว หนัก   
...............หรือเบา 
 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง วัตถุที่นิยมมาใช้ 

 อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือเคร่ืองใช้ประกอบ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาเอกสารเก่ียวข้องความเป็นมาของเครื่องมือป้ัน 

 2. สํารวจแหล่งผลิตกลุ่มช่างป้ันกลุ่มประติมากรที่สร้างสรรค์ประติมากรรมโดยเฉพาะผู้ที่
สร้างประดิษฐ์เครื่องมือปั้นใช้งานเอง และ กลุ่มผู้ประกอบการ 

 3. สัมภาษณ์ประติมากรหรือ ช่างป้ันท่ียังประกอบอาชีพประติมากรรม 

 4. บันทึกข้อมูลภาพเครื่องมือปั้นที่สร้างสรรค์เครื่องมือปั้นอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 

5. วิเคราะห์คุณลักษณะเคร่ืองมือป้ันของประติมากรรม พร้อม สร้างแบบความพึงพอใจเพ่ือ
หาผลสรุป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้หลักฐานข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมากลุ่มประติมากรหรือช่างปั้นและประติมากรที่มี
คุณภาพอันจะทําให้บุคคลรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษา 

 2. ได้รูปแบบวัสดุ ตลอดจนรูปแบบเคร่ืองมือปั้นได้มาตรฐานสากลซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนนักศึกษาสายศิลปะตลอดจนสามารถผลิตเป็นงานพาณิชย์ศิลป์ได้ 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารหนังสือตํารา ที่เกี่ยวข้องและได้นําเสนอตามหัวข้อ

ดังต่อไปน้ี 
 1. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือสร้างงานประติมากรรม 

1.1 ความหมายของเคร่ืองมือ สร้างงานประติมากรรม 
1.2 ความเป็นมาของเคร่ืองมือสร้างงานประติมากรรมในประเทศไทย 

2. เอกสารและลักษณะทั่วไปของเครื่องมือป้ัน 
 2.1 เครื่องมือสร้างงานประติมากรรมท่ัวไป 
 2.2 ประเภทเคร่ืองมือป้ัน 
1. การสร้างที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือสร้างประติมากรรม 

1.1 ความหมายเครื่องมือสร้างงานประติมากรรม  

เครื่องมือ  (tool) มัย  ตะติยะ  (2552:13) ได้ ให้ความหมายของอุปกรณ์  เครื่องมือ 
ประติมากรรมไว้ ดังน้ีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยให้เกิดผลงานมีมากมายหลายชนิดอาจเป็นเครื่องมือท่ีใช้
พลังงานของคนสร้างฉะน้ันอุปกรณ์ในการสร้างงานประติมากรรมมีต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ก็มี 

สุชาติ เถาทอง (2549:141) กล่าวถึงความสําคัญ เครื่องมือและอุปกรณ์ประติมากรรม "การ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะให้เกิดคุณค่าและความงามน้ันศิลปินมีเพียงประสบการณ์หรือทักษะอย่าง
เดียวคงไม่พอ จะถึงพร้อมด้วยการสร้างงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีปัจจัยอ่ืนอีกที่เป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมหรือสนับสนุนผลสัมฤทธ์ิในกรรมวิธีน้ันๆ ได้ตราบใดนักเทนนิสควรใช้ไม้ตีที่ดีที่สุดและช่างไม้
ควรใช้เลื่อยท่ีดีที่สุดตราบน้ันนักเเกะสลักก็จําเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน 
ทั้งน้ีเพราะเคร่ืองมือเป็นตัวช่วยในการทํางานง่ายมีความสะดวกและคล่องตัวข้ึนอีกทั้งผลสัมฤทธ์ิใน
ผลงานถ้ามองการณ์ไกลแล้วมันยังช่วยให้การสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย ข้อสําคัญ
ไม่ต้องคอยซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ์บ่อยๆอันเป็นผลมาจากปัญหาการใช้คุณภาพของเคร่ืองมือข้างต้น 

สํานักงานช่างสิบหมู่ กรมศิลปกร (2552:65-66) ให้ความหมาย เครื่องมือทางการป้ัน 
หมายถึง เครื่องมือป้ันดิน สําหรับ ตัดแต่ง และขูดดินลักษณะจะมีด้ามเป็นไม้สําหรับจับส่วนปลายจะ
ทําด้วยลวดเเข็งผิวของลวดจะทําเป็นร่องเล็กๆ มีหลายขนาดข้ึนอยู่กับขนาดของช้ินงานและการ
เลือกใช้ของช่างป้ัน 2.2 เครื่องมือขูด และปาดดิน (ไม้พายหรือไม้เสนียด) สําหรับใช้กดดินให้เป็นเน้ือ
เดียวกัน แต่งรายละเอียดต่างๆ วิเชียรอินทรกระทึก (2539:32-33) ให้ความหมายว่า เครื่องมือต่างๆ
เป็นเคร่ืองมือทุ่นแรงทุ่นเวลาที่จําเป็นอย่างย่ิงสําหรับช่างทุกสาขาวิชา แม้แต่ประติมากรเองก็ยังก็ย่อม
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ต้องการเครื่องมือเป็นเครื่องช่วยให้ทํางานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเครื่องมือน้ีจะไม่รวมอยู่กับตัวผลงาน
ประติมากรรม เม่ืองานช้ินน้ัน สําเร็จแล้วก็ต้องใช้เครื่องมืออีกจนกว่าจะเร่ิมงานใหม่ประติมากรรมควร
มีเครื่องมือประจําตัวดังต่อไปน้ี 

ก.เคร่ืองมือสําหรับขูดทําด้วยลวดเหล็กดัดเป็นรูปซ่ึงเหมาะสมสําหรับขูดควักดิน มีด้ามทํา
ด้วยไม้  หรือ วัสดุอ่ืนสําหรับเคร่ืองมือชนิดน้ี ควรมีอย่างน้อย 4 ขนาดคือ ขนาด ใหญ่กลาง เล็ก จ๋ิว  

 ข. เคร่ืองมือสําหรับตกแต่งทําด้วยไม้ หรือวัสดุอ่ืนเช่นกระดูกสัตว์ งา พลาสติก หรือ โลหะ 
สําหรับปาด ขีด เกลี่ย ตกแต่ง ส่วนละเอียด ควรมีทั้งชุด 

1.2 ความเป็นมาของเครื่องมือประติมากรรมในประเทศไทย 

นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์สําคัญ  ของเคร่ืองมือสร้างผลงาน
ประติมากรรมยุคแรกของโลกซ่ึงปรากฏอยู่ในทวีปเอเชียซ่ึงมนุษย์ยุคหินได้รู้จักการประดิษฐ์เคร่ืองมือ
โดยใช้หินแข็งและไม้เน้ือแข็งทําให้เป็นรูปเหล่ียมคม แหลมมีความแข็งแรงทนทานเพ่ือที่จะใช้สลักหิน
เป็นอุปกรณ์ต่างๆ หรือผลงานประติมากรรม 

มนุษย์ยุคแรกของสยาม 

รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและนําวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ไห้เป็นประโยชน์ดังที่ข้อมูล
ในหนังสือช่างไทยสิบหมู่ การป้ัน การหล่อได้อธิบายไว้บ้าง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทํามาจากดินในอดีตท่ี
มนุษย์ทิ้งร่องรอยไว้และยังคงเหลืออยู่ทําให้มนุษย์ปัจจุบันพอทราบถึงการสืบทอดการสร้างเครื่องใช้
สอยและเครื่องประดับที่ทําจากดินที่ใช้ในชีวิตประจําวันของบรรพบุรุษของคนอย่างต่อเน่ือง เกิด
วิวัฒนาการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ พบภาชนะท่ีป้ันจากดินแล้วนํามาเป็น
เครื่องมือเคร่ืองใช้ของมนุษย์ยุคหินเก่าตอนปลาย (ประมาน 8,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) ภาชนะดิน
เผาน้ีพบในประเทศไทย ที่ถ้ําผีแมน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการออกแบบท่ี
ประณีตมีการขัดผิวภาชนะให้เป็นเงามันมีการตกแต่งภาชนะเป็นลวดลายเชือกทาบมีรูปแบบหลาย
ชนิด เหมาะแก่การใช้สอย สิ่งเหล่าน้ีแสดงถึงสัญชาติญาณของจิตใจของมนุษย์ทุกผู้คนในการเสาะ
แสวงหาวิธีการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบกายให้สวยงามและสร้างสิ่งแวดล้อมตนเองด้วยศิลปะวัตถุ(ธวัชชัย 
กุณณลิมปกุล ,เสกสรรค์ญานพิทักศ์.2552:2-3) 

1.2 ความเป็นมาของเคร่ืองมือสร้างงานประติมากรรมในประเทศไทย 
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ยุคโลหะ 

 

ภาพประกอบ 1 และ  2 เครือ่งป้ันดินเผายุคโลหะและเครื่องมือยุคโลหะ 

จากหลักฐานประวิติศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พร้าขวาน กลอง สิ่งที่
ทําจากเหล็กใบหอก หรือ อ่ืนๆอีกมากมายตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพระนครมีเครื่องมือเครื่องใช้สําริดและเหล็กในยุคโลหะอยู่หลายช้ิน เช่น กลองมโหรทึก มีอยู่ 
7 ลูกได้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สองลูกท่ีอําเภอสหัสสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธ์ 1 ลูก ที่อําเภอ 
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ลูก ที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 ลูกส่วนกลองมโหรทึกที่อยู่นอกพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติพระนครที่พบที่อําเภอศรีสวัสด์ิจังหวัดกาญจนบุรี 4 ลูกท่ีอําเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธ์ 1 ลูก กลองเหล่าน้ีมีอายุประมาณ 200 ปี - 100 ปีก่อน พ.ศ. (ราว 2167 ปี-2067 ปีมาแล้ว 
) พร้าสําริด (Bronzedaggev-axes) อายุราว 900 ปี - 700 ปี ก่อนค.ศ.ได้มาจากจังหวัดน่านและ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เคร่ืองมือเหล็กพบที่ถ้ําองบะ อําเภอศรีสวัสด์ิจังหวัดกาญจนบุรีและ พบที่
จังหวัดระยองวัฒนธรรมดองซอน (สํานักช่างสิบหมู่กรมศิลปกร 2552:13)  

สมัยเชียงแสน – สุโขทัย - อยุธยา 

ในสมัยเชียงแสน สุโขทัยเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธได้แพร่ขยายเข้ามาในสุวรรณภูมิ ชาวสยาม
ได้รับอิทธิพลศิลปะชาวสมัยสร้างพระพุทธรูป สมัย ที่สุโขทัย ปรากฏเป็นพระพุทธรูปปั้นด้วย
ปูนซีเมนต์โดยการก่อฉาบ โบสถ์วิหารตามสุสานท่ีต่างๆจะก่อด้วยอิฐและฉาบด้วยซีเมนต์ตกแต่งด้วย
ลวดลายประดับพระพุทธรูปก็เช่นเดียวกันช่างจะป้ันด้วยปูนซีเมนต์จึงกล่าวได้ว่า เครื่องมือท่ีช่างสมัย
เชียงแสนสุโขทัยจึงเป็นเครื่องมือป้ันปูน ซ้ึงประกอบด้วยเกรียงเหล็ก เกรียงไม้ขนาดและรูปลักษณะ
ต่างๆ แตกต่างกันไปนอกจากการป้ันปูนในสมัย เชียงแสนและ สมัยสุโขทัยแล้ว ยังมีการป้ัน –หล่อ
ด้วย พระประธานโลหะอย่างเช่น พระพุทธปฎิมากร พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ศิลปะสมัย
สุโขทัยเป็นการป้ันและหล่อช่างป้ันจะป้ันด้วยขี้ผึ้ง โดยมีแกนทรายอยู่ด้านใน เครื่องมือในการป้ันจึงมี
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สองประเภทคือเครื่องมือป้ัน แกนทราย และป้ันขี้ผึ้งสําหรับเครื่องมือป้ันขี้ผึ้งนั้นช่างจะพิถีพิถันในการ
ประดิษฐ์ที่ทํามาจากเหล็ก ไม้ไห้มีความถนัดและรูปลักษณะที่ดีจึงในสมัยอยุธยา สมัยอู่ทอง เป็นช่วง
รอยต่อสมัยสุโขทัยศิลปกรรมอยุธยาได้รับอิทธิพลจากสุโขทัย ในด้านรูปแบบ และเนื้อหาแต่จน
แตกต่างกันใน รูปลักษณะบางอย่าง การสร้างพระพุทธรูปในสมัยอู่ทองอยุธยาน้ีโดยมากแล้วจะป้ัน
หล่อด้วยโลหะต่างๆ ในสมัยน้ีเริ่มมีชาวตะวันตกและ ชาวจีนเข้ามาค้าขายและ ได้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ในส่วนงานประติมากรรมจึงมีการรับอิทธิพลบางอย่างเข้ามา การสร้างงานป้ันพระพุทธรูป
สมัยอยุธยา จะแตกต่างจากสุโขทัยท่ีนิยมหล่อด้วยโลหะสําฤทธ์ิผ่านกรรมวิธีป้ันด้วยขี้ผึ้งเครื่องมือท่ีใช้
ป้ันจึงเป็นเครื่องมือแต่งขี้ผึ่งเป็นส่วนใหญ่ ที่ประดิษฐ์ มาจากเหล็กและไม้ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย 
เหล็กขูด ไม้ปาด เกรียง เป็นต้น 

 

รัตนโกสินทร์ 

รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์งานศิลปกรรมด้านประติมากรรมยังเป็นแนวศิลปะประจําชาติ
อนุรักษ์นิยม ช่างยุคนี้สร้างประติมากรรมแนวประเพณีนิยม คือการป้ันลวดรายประดับโบสถ์ วิหารวัด
วาอาราม ป้ันพระพุทธรูปงานหล่อ หรืองานเเกะสลักไม้ที่โดดเด่นเห็นได้ชัดคือสมัยรัชกาลท่ี2 

งานป้ันส่วนใหญ่จะเน้นงานป้ันพระพุทธรูปซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากสมัยอยุธยา-อู่ทองใน
เทคนิคกรรมวิธีการป้ันเป็นสูตรโบราณที่สืบทอดต่อกันมาโดยการขึ้นรูปแกนทรายเป็นรูปโครงสร้าง
แล้วนําขี้ผึ้งมาบุ ทับผิวแกนทราย ตกแต่งด้วยเครื่องมือป้ันชนิดต่างๆเช่น เกรียงเหล็ก ไม้ป้ันชนิดต่าง 

ช่วงสมัยรัชกาลท่ี 4 – 5 

ในรัชกาลท่ี 4 ได้มีการค้าขายสินค้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของต่างชาติ ศิลปะวัฒนธรรม
ต่างชาติได้หลั่งไหลเข้ามาและเริ่มมีการป้ันรูปเหมือน ดังน้ันแล้ววิวัฒนาการการพัฒนารูปแบบจึงได้รับ
การซึมซับจากตะวันตกซ่ึงในหนังสือช่างไทยสิบหมู่การป้ันการหล่อได้อธิบายไว้ว่าต้ังแต่เดิมมาจนถึง
ช้ันนี้บรรดารูปบุคคลท่ีสร้างกันมาจะเป็นรูปสมมุติ ก็ดี รูปตัวก็ดี รูปเหมือนตัวก็ดีล้วนสร้างเม่ือตัว
บุคคลถึงมรณภาพแล้วท้ังน้ัน เห็นจะมาสิ้นรังเกียจทํารูปบุคคลแต่ยังเป็นเม่ือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
โปรดให้สร้างพระบรมรูปของพระองค์ในเงินตราและพระบรมรูปทรงม้าเป็นเย่ียงอย่างสืบมา 

 ศิลปกรรมตะวันตกมีอิทธิพลต่อศิลปะไทยทุกแขนงงาน สถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงตามแบบ
ตะวันตก การสร้างตึกแบบยุโรปแทนบ้านไม้ที่นิยมมาแต่เดิมเริ่มหมดไป จิตรกรรมไทยเขียนแบบกาย
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วิภาค เขียนตัวภาพใหญ่ขึ้นเริ่มเขียนใบหน้าแบบคนจริงแทนภาพไทยแบบประเพณีประกอบกับการ
ต่ืนตา ต่ืนใจ ยอมรับวัฒนธรรมแบบตะวันตก ยอมให้เข้ามามีบทบาทแทน ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า 
ช่างไทยเริ่มใช้ดินเป็นเครื่องใช้สอย เครื่องตกแต่งและเครื่องประดับต้ังแต่ยุคหินจนถึงยุคโลหะเร่ิมสรา้ง
งานโลหะแทนงานดินแต่งงานสร้างโลหะยังคงต้องทําต้นแบบจากดิน แต่การสร้างงานโลหะช่างค้นพบ
การสร้างต้นแบบจากขี้ผึ้ง เพ่ือเป็นเบ้าหลอมให้โลหะและโลหะคงทนกว่าเดิม ทําให้นิยมโลหะมากข้ึน 
(สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปกร : 2552 :41-45) 

 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีชาวจากอิตาลี ได้เข้ามา สร้างผลงานศิลปะทั้ง จิตรกรรม และ 
ประติมากรรม สถาปนิกได้ถูกเชิญจากประเทศไทยให้มาตกแต่งพระที่น่ัง อนันตสมาคมและอาคาร
บ้านเรือนต่างๆ เป็นศิลปะแบบตะวันตก ศิลปะแบบหลักวิชา (Academy) สําหรับ ประติมากรได้นํา
เทคนิควิธีการใหม่ๆ ทั้งรูปแบบ กรรมวิธีรวมทั้ง เครื่องมือป้ัน ที่มีรูปลักษณ์ต่างๆ 

 โนวีประติมากรรมช่างอิตาลี ได้สร้างผลงานประดับประดาตามสถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียงของ
ไทยไว้มาก งานโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานป้ันทําพิมพ์และหล่อในช่วงนี้เองช่างไทยได้เรียนรู้กรรมวิธี 
เทคนิคต่างๆจากประติมากรจากอิตาลี แล้วนํา ไปพัฒนาด้านเครื่องมือป้ันให้ทันสมัยมากข้ึน 

ช่วงรัชกาลท่ี 6 – ปัจจุบัน 

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการเปล่ียนแปลงด้านการปกครองจากการท่ี พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาจากประเทศอังกฤษ และเม่ือเสด็จกลับก็ได้นําแบบแผนตะวันตกมา
ผสมผสานมีความเจริญทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 6 ได้ทรงเล็งเห็นว่า
ประเทศไทยควรมีการเรียนรู้ศิลปะตะวันตกแบบหลักวิชา (academy) เพ่ือให้มีการศึกษาพัฒนาสู่
ระดับ สากลนิยม และทางการได้คัดเลือก ผู้ที่ มีความสามารถด้านประติมากรรมจากยุโรป ซ่ึง
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (ตอนนั้นช่ือ คาร์ราโด เมโรจี) เป็นคนประเทศอิตาลี ได้ถูกคัดเลือกมาให้ใน
ฐานะประติมากร ในปี พ.ศ. 2466 

 การเข้ามาของ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ซ่ึงท่านเป็นประติมากรในกรมศิลปากร เป็นผู้ก่อต้ัง
โรงเรียนศิลปากร เม่ือ พ.ศ. 2476 โดยท่านได้นําหลักวิชา แบบยุโรปมาเผยแพร่ทั้งผลงานด้าน
ประติมากรรม รูปคนอนุสาวรีย์ (monument) หรือ ภาคทฤษฏี ในหลักสูตรท่ีใช้สอนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 นอกจากน้ันแล้วยังมีเทคนิควิธีการเชิงช่างแบบตะวันตกรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ดีมีมาตรฐาน 
เครื่องมือทํางานประติมากรรม ถูกพัฒนาให้เกิดความงามจาก ประติมากรรมที่เป็นทั้งศิลปะ  
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อาจารย์ศิลป์ พีระศรี และกลุ่มช่างต่างๆ มีการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันในช่วง ราชการที่ 7 – ต้นราชการท่ี 
9 เป็นช่วงที่กรมศิลปะกรสร้างอนุสาวรีย์ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ดังนั้นจึงเกิดประดิษฐ์เครื่องมือเพ่ือให้
เหมาะกับขนาดอีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทําให้มีวัสดุที่ดี 
 ความเจริญทางเทคโนโลยี ในปัจจุบันทําให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพและหลากหลาย ช่าง
หรือประติมากรหรือช่างผู้ประกอบการจึงมีวัสดุ หลากหลายให้เลือกเพ่ือมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือปั้น
ชนิดต่างๆ 

กลุ่มช่างป้ันที่ปั้นพระโดยขี้ผึ้ง มักนําแผ่นเหล็กแบนแผ่นเหล็กสปริงมาเป็นเหล็กขูดมีลักษณะ
รูปทรงรูปร่างต่างๆ 

ในปัจจุบันช่างปั้นหาวัสดุอุปกรณ์มาประดิษฐ์เป็นเหล็กขูดจากวัสดุต่างๆเช่น เหล็กสปริง 
สแตนเลส เป็นต้นมาทําเครื่องมือป้ันชนิดเหล็กขูด หรือไม่ก็นําเหล็ก จากส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ใน
อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เหล็กก้านร่ม เหล็กก้านปัดนํ้าฝน เหล็กซ่ีล้อจักรยานหรือ มอเตอร์ไซค์ เหล็กใบ
เลื่อย ฯลฯ เหล็กชนิดที่นํามาจากเครื่องไม้ใช้สอยต่างๆน้ี  จะเป็นเหล็กชนิดดี เพราะบางชนิดเป็นของ
มาจากต่างประเทศ อย่างท่ีปัดน้ําฝนเพราะจะบางเบาแข็งแรงไม่เป็นสนิม 

ภาพประกอบเหล็กที่ได้จากก้านท่ีปัดนํ้าฝน 

สําหรับไม้กดดิน (wooden) ช่างป้ันหรือประติมากรและ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังนิยมผลิต
มาจากไม้ชนิดต่างๆ ที่หามาได้จากประเทศไทย รองลงมาคือ สแตนเลสและเส้นทองเหลือง 

ไม้ที่เป็นที่นิยมน้ัน จะต้องมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานสวยงาม เน้ือละเอียด และท่ีสําคัญซ้ือ
ไม้จะต้องมีช่ือเป็นมงคล ประกอบด้วย ไม้พะยุง  ไม้พญางิ้วดํา ไม้ขาม ไม้เตง ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ 
ไม้แดง 

ในส่วนวัสดุโลหะที่นิยมนํามาสร้างเป็นไม้กดดินน้ัน ช่างปั้นส่วนใหญ่นิยมนําโลหะแข็งทนทาน
และไม่เป็นสนิมอย่าง สแตนเลส เส้นทองเหลือง มาประดิษฐ์เป็นไม้กด ส่วนใหญ่แล้วมักนํามาป้ัน
ตกแต่งขี้ผึ้งและปั้นปูนซีเมนต์สด ในการปั้นขี้ผึ้งและปูนซีเมนต์ เหล็กสแตนเลสและทองเหลืองจะลื่น
ไหลได้ดีเพราะผิวของโลหะสองชนิดไม่ดูดซึมวัสดุสองอย่างและท่ีสําคัญอีกอย่าง การป้ันขี้ผึ้งและปูน 
บางช่วงต้องออกแรงกดปาดเยอะ เครื่องมือจึงต้องมีความแข็งแรงทนทาน 

2. ประเภทและลักษณะทั่วไปของเครื่องมือปั้น  
2.1 เครื่องมือสร้างงานประติมากรรมท่ัวไป 
ในการสร้างงานประติมากรรมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประวัติศาสตร์ความเป็นมามีกรรมวิธี

สร้างงานประติมากรรมสองอย่างคือ การแกะสลักและการป้ัน นักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
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แกะสลัก (Cerving) คือกระบวนการทางลบ โดยการแกะให้เกิดเป็นรูปทรงให้เน้ือท่ีอากาศเข้าไปแทรก
กินเน้ือที่บนรูปวัสดุ โดยเข้าไปแล้วมักนิยมวัสดุแข็งนํามาแกะสลัก เช่น ไม้ชนิดต่าง หรือ หินอ่อน 
หินแกรนิต หินสบู่ 

การป้ัน (Modelling) การนําวัสดุน่ิม เช่น ดินเหนียว ดินนํ้ามัน ปูนชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยนํา
ส่วนย่อยมาเพิ่มเป็นกระบวนการทางบวก และ ลบ มีเน้ือที่บนอากาศ ทําให้เกิดรูปทรงมวลตามท่ี
ต้องการ 

ผลงานแกะสลักมีมานานตั้งแต่สมัคยุคหินเก่าซ่ึงเม่ือมนุษย์มีการพัฒนารู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม มีการสร้างที่พัก อาวุธ เครื่องมือล่าสัตว์ มนุษย์ยุคโบราณ รู้จักการทุบหิน ให้เกิดความ
แหลมคมเพ่ือนํามาสร้างเป็นอาวุธล่าสัตว์ ซ่ึงต่อมารู้จักวิธีการหล่อหลอมโลหะต่างๆ ให้เป็นภาชนะ 
เป็นอาวุธ รวมทั้งเป็นเครื่องมือแกะสลักสร้างงานประติมากรรม ผลงานประติมากรรมจึงถูกสร้างมา
ต้ังแต่มนุษย์ยุคหินเก่า และมาเฟ่ืองฟูในยุคประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะสมัยอียิปต์ ที่สร้างพีระมิด 
สถาปัตยกรรม และงานประติมากรรมตามความเช่ือต่างๆ 

ประเภทเครื่องมือแกะสลัก 
เครื่องมือแกะสลักหิน  
สิ่วชนิดต่างๆ มักนิยมทํามาจากเหล็กกล้า เหล็กตัน รูปลักษณ์ รูปทรงต่างๆ มีความหนาตาม

ขนาดที่เหมาะสม เหล็กมีความแข็งแกร่ง ปลายหัวเครื่องมือ มีลักษณะต่างๆ เช่น ปลายแหลม ปลาย
หน้าตัด ปลายหยักฟันปลา ปลายรูปตัวยู รูปตัววี ปลายหน้าแบน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เครื่อง
ไฟฟ้า เช่น เลื่อยไฟฟ้า เคร่ืองเจียร์ และยังมีค้อน สําหรับตอก ประกอบไปด้วย ค้อนเหล็ก ไม้ ที่มี
ความเหมาะมือ 

แกะสลักน้ําแข็ง 
การแกะสลักนํ้าแข็งเป็นงานประติมากรรม ซ่ึงนิยมในสมัยน้ีเป็นงานประติมากรรมท่ีโชว์ 

แสดงในงานต่างๆ ดังน้ันแล้ว ผลงานจึงไม่ถาวรเพราะนํ้าแข็งน้ันอยู่ได้ไม่นานก็ละลายเคร่ืองมือท่ีใช้
แกะสลักส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กกล้าเป็นรูปต่างๆจะมีขนาดยาวใหญ่ แต่ละตัวประมาณ 50-60 
เซนติเมตร ปลายเป็นรูปต่างๆเช่นปลายแหลม ป้าน ตัววี หน้าตัด เป็นต้นนอกจากสิ่วแล้วยังมีเลื่อยมีด 
สําหรับเฉาะ ส่วนใหญ่แล้วจะสร้างขึ้นมาใช้เอง 

แกะสลักไม้ 
งานแกะสลักไม้มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบ

เคร่ืองมือแกะสลักท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดในโลกที่เอเชียตอนใต้ แถวเกาะชวาและประเทศจีน ที่เกาะชวา
และประเทศจีนที่เกาะชวาได้สลักหน้ากากไม้ที่สวยงาม มีความละเอียดมากจนเป็นที่หน้าแปลกใจว่า 
คนยุคน้ันมีเครื่องมือท่ีดีได้อย่างไร 

ในปัจจุบันมักนิยมสร้างลวดลายประดับอาคารวัด หรือ เฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรมรูปนูนหรือ
ลอยตัว ซ่ึงไม้ที่นิยมคือไม้สลักไม้พะยูง 
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เครื่องมือ 
สิ่วชนิดต่างๆท่ีมีขนาดยาวประมาณ 8-9 น้ิว 
หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร ปากสิ่วมีรูปแบบต่างๆ เช่น ปากแบน ตัวยู 

ตัววี ปากป้าน ปากแหลม ฟันหยัก ฯลฯ 
2.2 ประเภทเครื่องมือปั้น 
งานป้ันแบ่งออกเป็นการใช้หลายวัสดุเช่น ดินเหนียว ดินน้ํามัน ปูนชนิดต่าง ขี้ผึ่ง เป็นต้น ใน

การป้ันวัสดุแต่ละชนิดน้ันจะต้องใช้เครื่องมือให้ถูกลักษณะ เครื่องมือท่ีใช้งานป้ัน ประติมากร หรือ 
ช่าง จึงพิถีพิถัน ในการเลือกซ้ือ หรือ ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานเองแบบออกเป็นประเภทได้ดังน้ี 

เครื่องมือป้ันดินเหนียว ดินน้ํามัน 
เหล็กขูด 
ไม้กดหรือไม้ปาดดิน 
เกรียงปาดดิน 
ลักษณะประเภทของเหล็กขูด 
เหล็กขูดดิน เป็นอุปกรณ์สําหรับงานป้ัน ที่อาศัยการใช้งานในการขูด เกลา เซาะ ตกแต่งให้

เป็นไปตามท่ีต้องการของผู้ป้ันลักษณะเป็นด้ามไม้จับ มีส่วนบน ล่างเป็นเหล็กเส้นเล็กย่ืนคล้ายบ่วงมี
รูปร่างเฉียงโคง้กลม และติดประกอบกับด้ามไม้ มีปลอกทองเหลืองหรือ แสตนเลสครอบ มี 4 ขนาด 
ใหญ่ กลาง เล็ก จ๋ิว ขนาดใหญ่นิยมทําด้ามเดียวส่วนขนาดกลาง, เล็ก, จิ๋ว, นิยมทําสองด้านส่วนการ
สร้างเครื่องมือตัวขูดต้องคํานึงถึงผู้ใช้งานที่ถนัดมือซ้าย - ขวา แล้วต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้เหมาะกับมือท่ี 

ผู้ปั้นถนัดมือด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เหล็กขดูดินใช้งานได้ด้านเดียว 2 เหลก็ขดูดิน ใช้งานได้สองด้าน 3 เหลก็ขดูดินอีกด้านคือไม้กดดิน 

1.เหลก็ขดูดินใช้งานได้ด้านเดียว 2.เหลก็ขดูดินใช้งานได้สองด้าน 3.เหลก็ขดูดินอกีต้านคือไม้กดดิน 
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ภาพประกอบ 3 ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องมือปั้น 

ชนิดของขอบเหล็กขูด 

บริเวณเหล็กขูดดินบริเวณที่สัมผัสดินนั้นจะมีสองด้าน 

1 ด้านขูดปรับหน้าดินขอบที่สัมผัสจะคมและเป็นร่อง มักทํา สามแบบ คือ ห่างกลาง และถี่ 
ในบางคร้ังผู้ปั้นจะพันด้วยลวดเพ่ือให้ได้ร่องลึกเวลาเกลาหน้าดินจะปรากฏเป็นเส้นของร่องเครื่องมือ
ปั้นและจะช่วยปรับหน้าผิวดินให้กลมกลืน สร้างความต่อเน่ืองได้เป็นอย่างดีเส้นนูนที่ปรากฏในผิวดิน
เหนียวเมื่อฉีดนํ้าจะเกาะติดละอองนํ้าได้เป็นอย่างดี 

2 ด้านขูดเรียบนิยมทําให้เรียบบางและคมแต่จะมีความเข็งแรงใช้เกลาขูดให้งานเรียบร้อย 

ลักษณะประเภทของไม้กด (wooden)  
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ภาพประกอบ  4 ไม้กดดิน 

ไม้กด ไม้ปาดหรือภาษาช่างปั้นใช้เรียกกันว่า ไม้พายหรือไม้เสนียดลักษณะเป็นด้ามไม้ยาว
ประมาณคืบ ใช้งานได้ สองด้าน ตรงกลางเป็นด้ามจับปลายสองด้านมีหลายแบบตามที่ช่างออกแบบ
เพ่ือใช้งาน เช่นปลายป้าน, มน, แหลม, เฉียง, ตรง, มุมฉาก,กลม, เป็นหยักแบบใบเล่ือย, แหลมแบบ
ปลายหางหนู เป็นต้น และ สามารถออกแบบรูปทรงตามที่ต้องการได้ส่วนวัสดุที่นํามาใช้นิยมสองอย่าง
คือไม้และ เหล็ก แสตนเลส สําหรับไม้นิยมไม้แข็งอย่าง ไม้ประดู่, ไม่พยุง,ไม้แดง,ไม่ตะเคียน,ไม้งิ้วดํา 
ส่วนเหล็กนิยมเหล็ก แสตนเลส หรือเหล็กสปริง 

เครื่องมืองานปั้นปูน 

เครื่องมือ สําหรับงานป้ันปูน ของช่างป้ันแต่ละคน เม่ือสมัยก่อนก็ดีหรือ สําหรับช่างป้ันปูนปัจจุบัน
ก็ดี มีเครื่องมือไม่มากช้ินทั้งน้ีเป็นด้วยช่างป้ันปูน พอใจจะใช้ฝีมือของตัวเองมากกว่าจะใช้เครื่องมือ
ช่วย ในการป้ันก็เฉพาะที่จาํเป็น หรือในส่วนที่ใช้น้ิวมือป้ันทําส่วนย่อยๆ ในงานปั้นน้ันไม่ถนัด 

เครื่องมือ สําหรับงานปั้น ของช่างป้ันปูนมักทําขึ้นด้วยไม้ไผ่โดยช่างป้ันปูนแต่ละคนจะทําขึ้นใช้เอง 
ตามความเหมาะสมแก่งาน และถนัดมือช่างเอง ที่พอยกขึ้นเป็นตัวอย่าง และอธิบายให้ทราบ มี
ดังต่อไปน้ี 

1. เกรียง สําหรับงานป้ันปูน มีหลายขนาด ใช้สําหรับตัก ป้าย ปาด แตะ แต่งปูนเพ่ือขึ้นรูป
ประเภทต่างๆ หรือ ขูดแต่งผิวปูน 
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2. ไม้กวด ทําด้วยไผ่เหลาเป็นช้ินแบนๆ ใช้สําหรับปาดปูน แต่ง และ กวดผิวปูนให้เรียบเกลี้ยง 
3. ไม้เนียน ทําด้วยไม้ไผ่เหลาเป็นช้ินแบนอย่างท้องปลิง ปลายข้างหนึ่งปาดเฉียงใช้สําหรับป้ัน

แต่งส่วนย่อยๆ ในงานป้ันปูน เช่นขีดทําเป็นเส้นทํารอยบากขอบลวดลาย 
4. ไม้เล็บมือ ทําด้วยไม้ไผ่กิ่งเล็กๆช่างป้ันบางคนเรียกว่า ไม้แวว ใช้สําหรับกด ทําเป็นวงกลม

ล้อมลายตาไก่บ้าง ลายมุกบ้าง ไม้เล็บมือนี้ อาจทําขึ้นไว้หลายอันและต่างขนาดกันเพ่ือให้
เหมาะสมแก่งานท่ีจะปั้น 

5. ขวาน ทําด้วยเหล็กใส่ด้ามไม้ ใช้สําหรับ ฟัน หรือเฉาะพ้ืนปูนให้เป็นรอยถี่ๆ เพ่ือช่วยให้ปูนที่
จะป้ันทับลงบนฝา หรือพ้ืนปูนเกาะ หรือ จับติดแน่น 

6. ตะลุมพุก ทําด้วยไม้รูปทรงกระบอกสั้นๆ ต่อด้ามไม้ยาวขนาดจับถนัด ใช้สําหรับตอก “ทอย” 
ลงบนพ้ืนปูน หรือพ้ืนไม้ 

อุปกรณ์สําหรับงานป้ันปูน 

ในงานปั้นปูน ยังต้องการอุปกรณ์บางสิ่ง นํามาใช้ประกอบร่วมในการทํางานปั้นปูนให้มีคุณภาพ 
และ เป็นผลสําเร็จอย่างดี ได้แก่ 

1. ทอย คือไม้ช้ินเล็กๆ ยาวประมาณ ๒ ถึง ๓ นิ้วเหลาปลายให้แหลม ใช้สําหรับตอกลงบนพื้น
ปูน หรือ พ้ืนไม้ เพ่ือเป็นที่ให้ปูนซ่ึงจะป้ันติดบนพ้ืนชนิดน้ันๆ เกาะยึดพ้ืนได้ม่ันคง 

2. อ่างดินเผา เป็นอ่างขนาดย่อม พอใช้ใส่น้ําสะอาด ไว้ชุบล้างเครื่องมือปั้น 
3. ผ้าขาว ผ้าผืนเล็ก ชุบนํ้าให้ชุ่ม ใช้สําหรับลูบแต่งผิวปูน หรือ ลูบเคร่ืองมือป้ันให้เปียกอยู่เสมอ

ระหว่างทํางานป้ัน 

      อน่ึง เคร่ืองมือปั้น และ อุปกรณ์สําหรับงานปั้นนี้ อาจจะมีลักษณะต่างๆกัน หรือ มีจํานวน
มากน้อยตามความถนัด ความต้องการ และ กลวิธีทํางานของช่าง 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการวิธีการดําเนินงานวิจัยไว้ดังน้ี  

1. สํารวจแหล่งผลิตและกลุ่มประติมากรรมหรือช่างป้ันที่ยังสร้างสรรค์งานประติมากรรและ 
สร้างเครื่องมือข้ึนมาใช้งานเอง  

2. สัมภาษณ์ประติมากรหรือช่างปั้นที่ยังประกอบอาชีพประติมากรรมอยู่  

3. บันทึกข้อมูลภาพเครื่องมือปั้นที่สร้างสรรค์เครื่องมือป้ันชนิดประเภทต่างๆ อย่างละเอียด  

4.วิเคราะห์คุณลักษณะคุณภาพจากการทดสอบใช้งานแต่ละชนิด โดยสร้างแบบพึงพอใจแบบ
ทดลองเพ่ือมาสรุปผล 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับความเป็นมาเคร่ืองมือปั้น  

ลักษณะประเภทของตัวขูด  

เหล็กขูดดิน เป็นอุปกรณ์สําหรับงานปั้น ที่อาศัย การงานในการขูดเกลาเซาะตกแต่งให้เป็นไป
ตามท่ีต้องการของผู้ป้ัน ลักษณะเป็นด้ามไม้จับ มีส่วนบนล่างเป็นเหล็กเส้นเล็กย่ืนคล้ายบ่วงมีรูปร่าง 
เฉียงโค้งกลม และติดประกอบกับด้ามไม้ มีปลอกทองเหลือง หรือแสตนเลสครอบ มี 4 ขนาดด้วยกัน 
ใหญ่ กลาง.เล็ก จ๋ิว สําหรับขนาดใหญ่ นิยมทําด้าม เดียว ส่วนขนาดกลาง,เล็ก,จ๋ิว, นิยมทําสองด้าน
ส่วนการสร้างเคร่ืองมือตัวขูดต้องคํานึงถึงผู้ใช้งานท่ีถนัดมือ ซ้าย - ขวา แล้วต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้ได้ใช้
กับมือท่ีผู้ป้ันถนัดมือด้วย 

2. สํารวจแหล่งผลิตและกลุ่มประติมากรรมหรือช่างปั้นที่ยังสร้างสรรค์งานประติมากรรมและ                    
สร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้งานเอง  

 ผู้วิจัยได้ออกสํารวจโดยการสุ่มตัวอย่าง โดยเน้นผู้ที่ผลิตและประดิษฐ์เครื่องมือปั้น ทั้งใช้งาน
เองและจําหน่ายโดยการรวบรวม ประชากรออกเป็นสามกลุ่มซ่ึงประกอบด้วย ช่างป้ันอาชีพ หรือ  
ประติมากรอาชีพหรือ ช่างป้ันตามบริษัทเอกชนต่างๆ อาจารย์ที่สอนวิชาศิลปะและผู้ประกอบการท่ี
ผลิตเคร่ืองมือจัดจําหน่ายตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน โดยการสุ่มรวบรวมได้พอสังเขป ดังน้ี 
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กลุ่มประติมากรหรือช่างป้ัน 

- นายสมชาย ถึงอินทร ์
- นายพาวิน ศรีบัวทอง 
- นายนรเชษฐ์ ชูสกุล 
- นายสมคิด จันทร์คณา 
- นายสมชาย บุญประเสริฐ 
- นายชัยยา คําสิงหา 
- นายประสพสุข รัตน์ใหม่ 
- นายอรัญ สิทธิเดช 
- นายรัตช์ น้อยจ้อย 
- นายสุภัทร แสงเทียน 
- นายเชษฐา ภุมริน 
- นายโสพิส พุทธรักษ์ 
- นายสมพงศ์ รัศมี 
- นายวิชิต ฉายชัยภูมิ 
- นายวิชิต คงทน 
- นายจันที  ดีดวงแก้ว 

กลุ่มอาจารย์สอนศิลปะ 

- อ.นันทวัน หวลมานพ 
- อ.สุพจน์ หวลมานพ 
- อ.ทมิฬ ศรีศิลา 
- อ.ธุดงค์ สุขเกษม 
- ผศ.ธานี อดิศัยพัฒนกุล 
- อ.สุวัฒน์ ชะตางาม 
- อ.ธวัชชัย  อินท์นุพัฒน์ 
- ผศ.สุรพล อินทรพงศ์ 

 



20 
 

กลุ่มผู้ประกอบการ 

- ร้านสมใจ (สาขา 1,3 และ 4) 
- ร้านตาปี (ธัญบุรี) 
- ย่ีห่อ AK  
- คุณสุดใจ แซ่เตียว 
- คุณลุงแดง 
- ร้านรุ่งอาร์ท (พรานนก) 
- ร้านรุ่งโรจน์ (พรานนก) 
- ร้านจิปาถะ (ธัญบุรี) 
- ร้านเรซ่ิน (คลองหน่ึง ธัญบุรี) 
- ร้านโชค (เพาะช่าง) 

จากการท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมการสุ่มประชากร ผู้ที่สร้างเครื่องมือป้ัน ขึ้นมาใช้เอง และผู้จัด
จําหน่ายรวบรวมได้พอสังเขปจํานวน  34 คนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้ กลุ่มประติมากรและช่าง
ป้ันได้จํานวน 16 คน กลุ่มอาจารย์สอนศิลปะจํานวน 8 คน และกลุ่มผู้ประกอบการ 10 ร้าน 

ผู้วิจัยได้สํารวจวิเคราะห์โดยอาศัย ผู้ช่วยผู้วิจัยร่วมวิเคราะห์คัดสรรค์เลือกผู้ที่ประดิษฐ์
เครื่องมืออย่างจริงจัง และหลากหลาย ทั้งคุณภาพและจํานวน ทั้งรูปแบบ และเป็นที่ยอมรับของคนใน
วงการ กลุ่มช่างปั้นคัด 1 คน ได้แก่  

- นายนรเชษฐ ชูสกุล  

 

กลุ่ม อาจารย์ ผู้สอนศิลปะได้แก่   

- อ.ทมิฬ ศรีศิลา 

กลุ่มผู้ประกอบการ ได้แก่ 

- ร้านสมใจ 
- AK 
- สุดใจ แซ่เตียว 
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ข้อมูลจําเพาะเครื่องมือปั้นของ กลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม 

กลุ่มประติมากรหรือช่างปั้นมืออาชีพ 

คุณนรเชษฐ ชูสกุล 

คุณนรเชษฐ ชูสกุล เป็นช่างป้ัน อิสระ จบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง เม่ือจบ
จากเพาะช่างก็ได้ทํางานเป็นช่างปั้นอิสระมาเป็นเวลา 19 ปี  สร้างงานประติมากรรม ทั้งงาน 
รูปแบบไทยและงานรูปแบบสากลอย่างป้ันรูปคนเหมือน ป้ันงานลวดลายตกแต่ง ให้กับ
ผู้ประกอบการต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ ของวงการประติมากรรมแห่งประเทศไทย มีช่ือเสียง
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มช่างป้ัน คุณนรเชษฐ ชูสกุล นอกจจากจะทํางานป้ันอย่างมีฝีมือยังเป็น
นักประดิษเครื่องมิอป้ันที่มีรูปแบบที่สวยงาม เป็นที่ยอมรับของคนในวงการเดียวกัน  

                

ภาพประกอบ  5  คุณนรเชษฐ ชูสกุล กําลังปฏิบัติงานปั้น 

บท สัมภาษณ์ คุณนรเชษฐ์ ชูสกุล เมื่อวันที่ 24. พฤษภาคม 2556 ท่านคิดว่า ประติมากรรม หรือ 
ช่างป้ัน ควรที่จะมีเครื่องมือ ป้ันที่ดีมีคุณภาพเพ่ือใช้ในงานปั้นหรืออย่างไรครับ  

    " ต้องมีแน่นอนครับ เพราะเครื่องมือป้ันทั้งเล็กและใหญ่หลายรูปแบบ เพ่ือใช้แทนน้ิวมือเรา 
เพราะมือเราไม่สามารถเกลาหรือเเกะแคะได้เหมือนเครื่องมือ ถ้าไม่มีเครื่องมืองานป้ันก็จะไม่มี ความ
สมบูรณ์ได้เปรียบเสมือนชาวนาขาดเคียว ชาวสวนขาดจอบ ตํารวจขาดปืนฉันน้ัน"  

ท่านคิดว่าเคร่ืองมือป้ันที่ดีมีคุณภาพน้ัน ควรมีลักษณะอย่างไร และจริงหรือที่ช่างป้ันจะมี
ความถนัดในการใช้เครื่องมือป้ันเฉพาะตนที่ บางชนิดมักจะประดิษฐ์มาใช้เอง 

    " เครื่องมือปั้นที่ดีคือ เครื่องมือปั้นที่ใช้งานได้จริง มีความสะดวกถนัดในการจับใช้เหมาะมือไม่
หนักเบาเกินไปมีความคม เครื่องมือเครื่องมือ เม่ือประติมากรทํางานจะหาค้นคิดเครื่องมือเม่ือเจอบาง
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จุดที่เคร่ืองมือตาม ท้องตลาดไม่สามารถใช้กับบางจุดได้สะดวก จึงผลิตขึ้นมาใช้เองเพ่ือสนองความ
ต้องการแต่เครื่องมือท่ีขายตามห้างร้านก็ เป็นเครื่องมือที่มีมาตราฐานอยู่แล้วแต่ไม่ทั้งหมดเครื่องมือก็
จะแตกต่างกัน ออกไปตามประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่ขึ้นรูป เช่น ขึ้นดิน เครื่องมือจะเป็นไม้ป้ันธรรมดา 
ตามมาตรฐาน ห้างร้านท่ัวไปเพราะดินเหนียวหรือดินน้ํามันไม่มีความแข็งจึงใช้ไม้เปลือง ส่วนข้ีผึ้ง 
เครื่องมือ มีความแตกต่างกันบ้างบางตัว เพราะข้ีผึ้งมีความแข็งจึงต้องใช้เครื่องมือที่แข็งแรงทนต่อการ
กดดึง จึงต้องผลิดข้ึนมาตามความเหมาะสม"  

 เครื่องมือป้ันชนิดตัวขูดและไม้ปาดดินน้ันท่านนํามาจากวัสดุอะไรบ้างที่มี คุณภาพมีอะไรบ้าง  

   "ส่วนมากถ้าเป็นเหล็กขูดจะทํามาจากเหล็กสปริง และสแตนเลส ส่วนไม้ปาดหรือไม้เสนียดจะทํา
มากจาก ไม้พญางิ้วดํา ไม้พะยุง ไม้มะขามดํา"  

ท่านคิดว่าปัญหาในการใช้เครื่องมือมาจากสาเหตุอะไร  

   "เกิดขึ้นมา จากหลายสาเหตุ อย่างเช่น ผู้ช่วยงานปั้นหรือลูกน้องที่ใช้เครื่องมือผิดประเภทหรือผิด
วิธีการ มีการงัดแงะหรือใช้กําลังมากเกินไปจึงทําให้เกิดการชํารุดเสียหายหรือเม่ือ เสร็จงานไม่ทําความ
สะอาดไม่เก็บให้เป็นที่เป็นทางจึงเกิดความชํารุดหรือเสีย หายได้"  

อายุในการงานแต่ละชนิด  

   "ถ้ารักษาดีๆอยู่ได้เป็น 10 ปีขึ้นไปหรือ อยู่กับเราตลอดชีวิต"  

ข้อมูลจําเพาะเครื่องมือป้ันของคุณนรเชษฐ ชูสกุล  

แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้ดังนี้  

1 เหล็กขูดมีสองขนาด คือ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

2 ไม้กดดิน มีสามขนาด ใหญ่, กลาง, เล็ก  
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ชนิดเหล็กขูด 

 

                      ภาพประกอบ 6 เครื่องมือเหล็กขูดขนาดใหญ่ 

 

ข้อมูลจําเพาะ 

เหล็กขูดชุดใหญ่ 

 A-01  

- ยาว 38 เซ็นติเมตร     -หนา (ส่วนด้ามจับ) 3.2 เซ็นติเมตร 

- ปลอกทองเหลืองยาว 4.5 เซ็นติเมตร  - เหล็กสปริงหนา .05 มิลลิเมตร            

 - ความยาวก้านเหล็ก14.7 เซ็นติเมตร น้ําหนัก 1.5 กิโลกรัม พันลวดเพ่ือสร้างรอยขูดดินให้
ชัดเจน.  

– ไม้มะขาม ดํา 

A-02  

- ยาว 28 เซ็นติเมตร     - หนา (ส่วนด้ามจับ) 3 เซ็นติเมตร 

A‐01 

A‐02

A‐03

A‐04

A‐05

A‐06

A‐07

A‐08
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- ปลอกแสตนเลส ยาว 2.2 เซ็นติเมตร   - เหล็กสปริงหนา .05 มิลลิเมตร 

- ความห่างช่วงเหล็กขูด 8.8 เซ็นติเมตร   - ปลายเหล็กเฉียง 250 องศา 

-ไม้(ไม้สนุกเกอร์) นํ้าหนัก 1.4 กิโลกรัม พันลวดตรงเหล็กขูด เพ่ือสร้างรอยขูด  

A-03 

- ยาว 32.8 เซ็นติเมตร            - หนา (ส่วนด้ามไม้) 2.4 เซ็นติเมตร  

-เหล็กแสตนเลสหนา 0.3 มิลลิเมตร  - ไม้งิ้วดํา ปลอกแสตนเลส ยาว 2 เซ็นติเมตร  

- หน้าเหล็กยาว 10 เซ็นติเมตร ช่องหางก้านเหล็กขูด 17.7 เซ็นติเมตร ก้านเหล็กเฉียง 18   

  องศา หนัก 1 กิโลกรัม  

- ใช้งานได้สองด้าม (ไม้จับเป็น ไม้กดดิน)  

 

A-04  

- ยาว 32 เซ็นติเมตร    - หนา (ด้ามไม้) 2.5 เซ็นติเมตร 
 -  เหล็กแสตนเลส 0.3 มิลลิเมตร             - ไม้มะเกลือดํา  

- ปลอกทองเหลือง ยาว 1.8 เซ็นติเมตร หนัก 1 กิโลกรัม ช่องหางก้านเหล็กขูด 6 เซ็นติเมตร 

A-05  

- ยาว 33.5 เซ็นติเมตร     - หนา (ด้ามจับไม้) 2.5 เซ็นติเมตร 
  -  เหล็กขูดสปริง .02 มิล   - ไม้ประดู่    
  - ปลอกทองเหลือง 2.2 cm ช่องห่างก้านเหล็กขูด 6.8 เซ็นติเมตร หนัก 9 กรัม  

A-06 

- ยาว 32 เซ็นติเมตร     - หนา (ด้ามไม้จับ) 2.5 เซ็นติเมตร  

-  เหล็กแสตนเลสตะขอโค้งงอด้านหน่ึง คม อีกด้านเป็นฟันหยัก   

 -ไม้ประดู่              - ปลอกทองเหลือง 1.8 เซ็นติเมตร     

 -หนัก 9 กรัม   
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A-07  

- ยาว 23.4 เซ็นติเมตร      

- หนา (ด้ามจับ) 1.5 เซ็นติเมตร    - ด้ามอีฟ๊อกซ่ี   

- ไม้ด้ามจับไม่ประดู่ปลอกทองเหลืองยาว 2 เซ็นติเมตร  

- ก้านเหล็กขูดแสตนเลส 0.5 เซ็นติเมตร         - หนัก 8 กรัม 

- ใช้งานได้สองด้าน มีลักษณะเป็นตะขอโค้งคุ้ม ด้านหน่ึงคม อีกด้านเป็นฟันหยัก  

- หนา  (ด้ามไม้ ) 0.2 เซ็นติเมตร  

 

A-08  

- ยาว 24 เซ็นติเมตร     - เหล็กก้านขูดแสตนเลส 0.5 เซ็นติเมตร 

- หนัก 9 กรัม      - หนา(ด้ามไม้จับ) 2.2 เซ็นติเมตร 

- ไม้จับไม้ประดู่                       - ปลอกทองเหลืองยาว 2 เซ็นติเมตร  

. 

ภาพประกอบ 7  เครื่องมือตัวขูดชุดขนาดกลาง 

B‐01 B‐02 B‐03 B‐04 B‐05 B‐06 
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เหล็กขูดชุดกลาง  

B-01  

- ยาว 32 เซ็นติเมตร     - ปลอกทองเหลืองยาว 1.5 เซ็นติเมตร  

- หนัก 8.7 กรัม              - ใช้งานได้สองด้าน ปลายหางเป็นไม้กด  

- หนา (ด้ามไม้จับ) 2.5 เซ็นติเมตร                    - ไม้ประดู่  

B-02  

- ยาว25 เซ็นติเมตร     - ก้านเหล็กขูดแสตนเลส 1 มิลลิเมตร 

- ก้านเหล็กยาว 5.5 เซ็นติเมตร   - หนา (ด้ามไม้จับ) 2 เซ็นติเมตร 

-ไม้พญางิ้วดํา               - หนัก 5.4 กรัม  

B-03  

- ยาว 27.7 เซ็นติเมตร              - ไม้ประดู่  

- ก้านเหล็กขูด 6.2 เซ็นติเมตร    - ก้านเหล็กแสตนเลสหนา 1 มิลลิเมตร   

                                                            แบน 5 มิลลิเมตร  

- หนา(ไม้ด้าม) 1.7 เซ็นติเมตร    - ปลอกทองเหลืองขนาดยาว  

                                                           2 เซ็นติเมตร  

-หนัก 6.6 กรัม  

 

B-04  

- ยาว24 เซ็นติเมตร     - ไม้เนื้ออ่อน  

- ความยาว เหล็กขูด 8.8 เซ็นติเมตร   - หนัก 5.8 กรัม  

- หนา(ด้ามจับ) 1.5 เซ็นติเมตร    - กัานเหล็กขูดแสตนเลสแบน  

                                                            5 มิลลิเมตร  
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- ความยาวไม้ 14.6 เซ็นติเมตร  

B-05  

- ยาว 18 เซ็นติเมตร    - เหล็กแสตนเลสหนา 3 มิลลิเมตร  

- หนัก 1 กรัม              - หนา 3 มิลลิเมตร  

- ปลายมีลักษณะโค้งงอ ด้านฟันหยักและคม  

B-06  

- ยาว 18.5 เซ็นติเมตร    - ก้านเหล็กยาว 3.5 เซ็นติเมตร  

- หนัก 4.8 กรัม     - หนา(ด้ามจับ) 1.8 เซ็นติเมตร ลักษณะกลม  

- ส่วนโค้งตะขอ แบนคมฟันหยัก  

ชนิดไม้กด,ปาดชนิด (wooden) 

.  

ด้านตรง      ด้านข้าง 

ภาพประกอบ  8 ไม้กดใหญ่ 

ไม้กดใหญ่ 

D-01  

- ยาว 28.8.5 เซ็นติเมตร     - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนา ( ด้ามจับ ) 2.8 เซ็นติเมตร      - หนัก 1.5 กิโลกรัม  

D‐01 

D‐03 

D‐04 

D‐02 

D‐01

D‐03

D‐04

D‐02
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- ลักษณะใช้งานได้สองด้าน ด้านปลายมนหลังโค้ง  

 

D-02   

- ยาว 30.5. เซ็นติเมตร     - ไม้พะยูง  

- หนัก 9 กรัม             - ใช้งานได้ สองด้าน ด้านปลายมนและ 

                                                           มนโค้ง  

          - หนา (ด้ามจับรวมเชือก) 2.4 เซ็นติเมตร  

D-03  

- ยาว 29 เซ็นติเมตร ใช้ไม้พะยูง    - หนา 1 เซนติเมตร 

 - หนัก 3.8 กรัม                                       - ลักษณะปากตัดแบน หนา 3 มิลลิเมตร  

                                                            อีกด้าน ปลายมนหลังโค้ง  

D-04  

- ยาว 17.3 cm ใช้ไม้พะยุง    - หนา ( บริเวณหนาสุด) 3 เซ็นติเมตร  

- หนัก 5.4 กรัม                                       - ลักษณะ คล้ายงาช้างปลายมนกลม 8  

มิลลิเมตรอีกด้านมีป้านปลายแหลมโค้งเข้าหลังนูนปลายขนาด 5.7 เซ็นติเมตร  

.  

ภาพประกอบ 9 ไม้กดไม้ปาดขนาดกลางด้านตรง. ด้านข้าง 

E‐01 

E‐03 

E‐04 

E‐02 

E‐05 

E‐07 

E‐06 

E‐01

E‐03

E‐04

E‐02

E‐05

E‐07

E‐06
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E-01  

- ยาว 26.9 เซ็นติเมตร              - ไม้พะยูง  

- หนา (ตรงกลาง) 21 เซ็นติเมตร    - หนัก 3.2 กรัม  

- ลักษณะปากเฉียง 45 องศา ป้านยาว 2.9 เซ็นติเมตร อีกด้านปลายแปลมกลม หลังโค้งหนา                     

  0.7  มิลลิเมตร  

E-02  

- ยาว 2 เซ็นติเมตร     - ไม้พะยูง  

- หนา(ช่วงกลาง) 1.9 เซ็นติเมตร   - หนัก 3 กรัม  

- ลักษณะปากปลายมน กว้าง 6 มิลลิเมตร ยาว 7 เซ็นติเมตร อีกด้านหางแหลม นูน  

  0.5 มิลลิเมตร  

E-03  

- ยาว 21.8 เซ็นติเมตร     - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนา2 เซ็นติเมตร     - หนัก 3 กรัม  

-ใช้งานได้สองด้านปากป้านทํามุม 30 องศาขนาด 2.3 เซนติเมตรอีกด้านหางแอ่นปลาย 

แหลมนูนขนาด1 มิลลิเมตร 

E-04  

- ยาว 22 เซ็นติเมตร     - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนา1.6 เซ็นติเมตร     - หนัก 2.4 กรัม  

- ใช้งานได้สองด้าน ปากตัดหนา 1 มิล กว้าง 2 cm อีกด้านนูน  

E-05  

- ยาว 17.5 เซ็นติเมตร   - ไม้พญางิ้วดํา  
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-หนัก 22 กรัม     - หนา 1.9 เซ็นติเมตร  

- ใช้งานได้สองด้าน มีลักษณะแบนโค้งมน หัวมนหนา หางแหลม  

 

E-06  

- ยาว 16 เซ็นติเมตร     - ไม้พะยูง  

- หนัก 2.8 กรัม หนา 1.6เซ็นติเมตร                 - ใช้งานได้ด้านเดียว ด้านที่ใช้งานจะ 

                                                           แหลมมนโค้งหลังเต่า  

E-07  

- ยาว21.4 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 2.5 กรัม     - หนาสุด 1.2 เซ็นติเมตร 

- ใช้งานได้สองด้าน ด้านหัว ปลายหน้าตัด แบนขนาด 1.5 เซ็นติเมตร อีกด้ายปลายมนแบบ 
ปละโค้งหลังเต่า ปลายหนา 0.5 มิลลิเมตร 

ชุดเล็ก 

F-01  

- ยาว 20.5 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 2 กรัม     - หนา 1.1 เซ็นติเมตร  

- ใช้งานได้ 2 ด้านด้านหัวปลายแหลมนูน หนา 1 มิลลิเมตร อีกด้าน หางแหลม ปลายหนา  

  0.05 มิลลิเมตร  

F-02  

- ยาว 19.6 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 3 กรัม     - หนา 7 มิลลิเมตร  

- ใช้งานได้สองด้าน ด้านหัวมน อีกด้านปลายหางแหลม ปลาย 1 มิลลิเมตร  
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F-03  

- ยาว 20.6 เซ็นติเมตร    -ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 2 กรัม     - หนา 1.3 เซ็นติเมตร  

- ใช้งานได้สองด้าน ด้านหัวมน อีกด้านปลายหางแหลม 0.5 มิลลิเมตร  

 

F-04  

- ยาว 17.7 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 1.2 กรัม              - หนา 1 เซ็นติเมตร  

- ลักษณะยาวโค้ง หัวกับปลายหางแอ่น หัวหน้าตัด เฉียง 50 องศา ขนาด 1.2 เซ็นติเมตร   

  ส่วนหางหลังโค้ง.หนา 0.5 เซ็นติเมตร 

F-05   

- ขีดยาว 16.6 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 6 มิลลิกรัม     - หนา 0.7 มิลลิเมตร  

- ลักษณะยาวโค้ง หัวกับปลายหางแอ่น หัวหน้าตัด เฉียง 50 องศา ขนาดหนาตัด 1 น้ิว ส่วน  

  หาง เเอ่น หลังโค้ง นูนปลายแหลม  

 

F-06 

- ยาว16.7 เซ็นติเมตร     -ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 8 มิลลิกรัม     - หนา 0.9มิลลิเมตร  

- ลักษณะยาวตรง หัวมน ปลายหางแหลมโค้ง  

F-07  

- ยาว18 เซ็นติเมตร     - ไม้พญางิ้วดํา  
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- หนัก5 มิลลิกรัม     - หนา6 มิลลิเมตร  

- ลักษณะยาวตรง หัวมน ปลายหางแหลม หางโค้ง  

F-08  

- ยาว 16.6 เซ็นติเมตร     - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 5 มิลลิกรัม     - หนา 0.5 เซ็นติเมตร 

- ลักษณะยาวหัวแบน หนา 0.5 มิลลิเมตร หางแบนหลังโค้งหนา 0.3 มิลลิเมตร 

 

 

ภาพประกอบ  10  ชนิดไม้กด , ปาดดินตัวเล็ก 

ข้อมูลจําเพาะอาจารย์ที่สอนศิลปะ 

2 อาจารย์ทมิฬ ศรีศิลา  

เป็นอาจารย์ประจําสาขา ประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล สอนป้ันไทยและมีประสบการณ์ในการทํางานประติมากรรมมากกว่า 25 ปี มีฝีมือ ในวิชาช่าง
ปั้นไทย มีช่ือเสียง ในวงการปั้น ซ่ึงเคยได้รับรางวัลการประกวดปูนป้ันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1,2 
มาแล้ว นอกจากนั้นยังมีผลงาน อีกมากมาย หลายช้ิน อาจารย์ชอบที่จะประดิษฐ์ เคร่ืองมือป้ันหลาย

F‐01 

F‐03 

F‐04 

F‐02 

F‐05 

F‐07 

F‐06 

F‐08 
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ชนิดขนาดขึ้นมาใช้เองหลายช้ินซ้ึงนอกจากจะมีช่ือเสียงใน การปั้นแล้วยังมีช่ือเสียงเร่ืองการประดิษฐ์
เครื่องมือป้ันด้วย 

สัมภาษณ์อาจารย์ทมิฬ ศรีศิลา 9 พฤศจิกายน 2556  
อาจารย์มีเทคนิคในการทําเคร่ืองมือป่ันอย่างไร “ก่อนอ่ืนจะต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพถ้าเป็น

เครื่องมือชนิดไม้กดดินต้องเลือกไม้ที่มีเน้ือแข็งละเอียดและไม่เป็นไม้เสี้ยนหมายถึงไม้ที่มีเส้นลายทาง
ยาวเพราะเนื้อไม้จะไม่สวยไม่ละเอียดถ้าไม้ที่เน้ือละเอียดจะขัดง่ายย่ิงขัดด้วยกระดาษทรายย่ิงดี ไม้ที่
ผมนิยมนํามาทําเคร่ืองมือป้ันจะต้องมีช่ือเป็นมงคลด้วย อย่าง ไม้พยุง ใม้ พญางิ้วดํา ไม้ประดู่ ไม้เกร็ด 
ไม้มะขามแก่ ไม้แดง ซ่ึงถ้ามีตาไม้และลายไม้ด้วย ย่ิงดีเพราะเวลาตกแต่งจะสวยเทคนิคอีกอย่างหนึ่ง 
ขนาดของไม้กดเวลาจะปฏิบัติงานความยาวเม่ือเรากําเคร่ืองมือจะต้องเลยอุ้งมือเพราะถ้าสั้นแล้วตอน
ใช้งานท่ีจับจะชนอุ้งมือน้ําหนักกดอุ้งมือจะทําให้บริเวณอุ้งมือบาดเจ็บส่วนชนิดตัวเหล็กขูด ซ่ึง
ประกอบด้วยด้ามไม้จะใช้ไม้ชนิดเน้ือแข็ง ส่วนปลอกจะใช้ปลอกทองเหลืองหรือสแตนเลสส่วนเหล็กขดู
ใช้เหล็กสปริงตามขนาดของงาน” 

อาจารย์เลือกไม้ที่มีช่ือเป็นมงคลจะเก่ียวกับการปั้นงานอย่างไรครับ  ”ครับคืองานป้ันไทย
ช้ันสูง อย่างป้ันพระจะต้องเป็นไม้สําหรับป้ันพระพุทธรูปโดยเฉพาะถือว่าเป็นของสูงมากจะต้องมีช่ือ
เป็นมงคลเช่น ไม้พยุงไม้พญางิ้วดํา ไม้มะขาม ซ่ึงไม้พยุงจะเกี่ยวกับการ พยุงชีวิตให้ม่ันคง ไม้พญางิ้ว
ดํา ช่ือมีพลัง อํานาจ ไม้มะขาม ให้ความเกรงขาม อย่างน้ีเป็นต้น ผมจะแยกเป็นเซ็ทว่าเคร่ืองมือชุด
อย่างมีระเบียบว่าส่วนไหนใช้กับงานอะไรประเภทอะไรอย่างไรท้ังไม้กด และเหล็กขูดดินพยายามอย่า
ให้ตกพ้ืนเพราะจะทําให้บิ่นและแตกไปเร่ือยเรื่อยเม่ือจะใช้งานฉโลมน้ํามันมะกอกบางบางจะทําให้ขึ้น
เงาและน่าไปใช้งานได้ดี 
(สัมภาษณ์ อ.ทมิฬ ศรีศิลา.19 พ.ย.2556) 
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ภาพประกอบ 11 อาจารย์ทมิฬ ศรีศิลา กับห้องทํางาน 

 

ภาพประกอบ  12  ผลงานของ อาจารย์ทมิฬ ศรีศิลา 
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ภาพประกอบ 13  เหล็กขูดดินขนาดใหญ่ 

ชนิดเหล็กขูดขนาดใหญ่  

A-01  

- ยาว 39 เซ็นติเมตร     - ไม้เต็ง  

- หนัก 5.1 กรัม              - หนา (ด้ามจับ) 4 เซ็นติเมตร  

- เหล็กแสตนเลสแบน 1 เซ็นติเมตร หนา 0.3 มิลลิเมตร  

A-02  

- ยาว 28 เซ็นติเมตร             - ไม้พะยูง  

- เหล็กสแตนเลส             - หนัก 6.2 กรัม  

- หนา (ด้ามจับ) 2 เซ็นติเมตร    - ปลอกทองเหลือง  

- ใช้งานได้ สองด้านซ่ึงด้านปลายหางเป็นไม้ป้ัน หางแหลมนูน  

A-03  

- ยาว 28 เซ็นติเมตร    - ไม้ประดู่  

- ปลอกทองสแตนเลส    - หนา(ด้ามไม้) 2 เซ็นติเมตร  

-เหล็กสปริง     - หนัก 6 กรัม  
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ภาพประกอบ 14 เหล็กขูดขนาดกลาง 

ขนาดกลาง 

B-01  

- ยาว 31.6 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนา(ด้ามจับ) 1.2 เซ็นติเมตร   - เหล็กสปริงหนา 1 มิลลิเมตร  

- หนัก 5.6 กรัม            - ใช้งานได้สองด้าน หางเป็นไม้กด ข้างนูน หาง
......................................................................                 .เหมือนปลายมืด  

B-02  

- ยาว 28.3 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- ก้านเหล็กแสตนเลส ฟันถี่           - หนา(ด้ามจับ) 1.8 เซ็นติเมตร  

- ปลอกทองเหลือง            - หนัก 6.8 กรัม  

B-03  

- ยาว24 เซ็นติเมตร    - ไม้พะยุง  

- ปลอกทองเหลือง             - หนา( ด้ามจับ) 1.8 เซ็นติเมตร  

- ก้านเหล็กแสตนเลส 1 มิลลิเมตร   - หนัก 4.6 กรัม  
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B-04  

- ยาว28 เซ็นติเมตร    - ไม้ประดู่  

- ก้านเหล็กสปริงหนา 2 มิลลิเมตร  - อีกด้านป็นไม้กด  

- หนา ( ด้ามจับ) 1.5 เซ็นติเมตร   - ปลอกทองเหลือง  

- หนัก 4.2 กรัม  

B-05  

- ยาว 25.5 เซ็นติเมตร    - ไม้กระพ้ีประดู่  

- หนา (ด้ามจับ) 1.8 เซ็นติเมตร   - เหล็กสปริง หนา 2. มิลลิเมตร  

- หนัก 5 กรัม                    - ใช้งานได้สองด้านอีกด้านเป็นไม้กด  

    

 

ภาพประกอบ  15 เหล็กขูดดินขนาดเล็ก 

ชนิดไม้กด,ปาดดิน (wooden)  
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ภาพประกอบ  16 ไม้กดดินขนาดใหญ่ 

ขนาดใหญ่  

D-01  

- ยาว 25.5 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- หางป้านแอ่นหลังนูน           - หนา 2 เซ็นติเมตร ปลายป้าน 30 องศา  

- หนัก 6.4 กรัม  

 

 

D-02  

- ยาว 25.5 เซ็นติเมตร    - ไม้ตะเคียนทอง  

- หนัก 3.6 กรัม              - หนา 1.5 เซ็นติเมตร  

- ปากแหลมป้าน 20 องศา   

D-03  

- ยาว 22.4 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- ปากแบนหางแอ่นนูน                       - หนา 2.5 cm 
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ภาพประกอบ 17 ไม้กดขนาดกลาง 

ขนาดกลาง  

E-01  

- ยาว 24.6 เซ็นติเมตร    - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 2 กรัม              - หนา 1 เซ็นติเมตร       

- ปากป้าน 50 องศา หางแบนแหลม 

E-02 

- ยาว 14 เซ็นติเมตร   - ไม้พะยูง 

- หนัก 5 กรัม    - หนา 1.5 เซ็นติเมตร 

- ปากแบนป้าน 45 องศา หางแหลมนูน 

E-03 

- ยาว 18.4 เซ็นติเมตร   - ไม้พะยูง 

- หนัก 1 กรัม    - หนา 1.2 เซ็นติเมตร 

- ปากป้าน 45 องศาหางแหลมป้าน 

E-04 
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- ยาว 23.8 เซ็นติเมตร   - ไม้เกร็ด 

- หนัก 2.5 กรัม    - หนา 1.2 เซ็นติเมตร 

- ปากป้าน45 องศา หางแหลมนูน 

E-05 

- ยาว 19.8 เซ็นติเมตร   - ไม่พญางิ้วดํา 

- หนัก 1.3 กรัม    - หนา 1.5 เซ็นติเมตร 

- ปากป้านโค้ง หางโค้งคุ้ม 

 

 

E-06  

- ยาว 17.8 เซ็นติเมตร  - ไม่พะยูง  

- หนัก 1.4 เซ็นติเมตร   -หนา 1.7 เซ็นติเมตร  

- หัวมน หลังนูน หลังแบน หางโค้ง กลมนูน  

E-07  

- ยาว. 17.8 เซ็นติเมตร  - ไม้พะยูง  

- หนัก 2 กรัม             - หนา 1.7 เซ็นติเมตร  

- ปากโค้งคล้ายดาบ ข้างนูนหาง โค้งกลม  

E - 08  

- ยาว 17.7 เซ็นติเมตร  - หนัก 4 กรัม  

- หนา 0.6 เซ็นติเมตร   - ปากมน หลังนูนหางแหลมนูนกลม 

ขนาดเล็ก  

C-01  
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- ยาว19.9 เซ็นติเมตร   - ไม้ประดู่  

- ปลอกทองเหลือง   - หนา 1.3 เซ็นติเมตร  

- หนัก 1.6 กรัม    - เหล็กแสตนเลส 2 มิลลิเมตร ฟันหยักถ่ี 

C-02  

-ยาว 8 เซ็นติเมตร   - ไม้พญางิ้วดํา  

-หนัก 1.4 กรัม    - หนา 1 เซ็นติเมตร  

- ก้านเหล็กสปริงหนา 1 มิลลิเมตร  

C-03  

- ยาว 20.5 เซ็นติเมตร   - ไม้พญางิ้วดํา  

- หนัก 6.4 กรัม    - หนา 2 เซ็นติเมตร  

- ก้านเหล็กแสตนเลส แบน 2 มิลลิเมตร 

 

3 .คุณสุดใจ แซ่เตียว (หิรัญ)  

เครื่องมือป้ันหิรัญเป็นครอบครัว สองสามีภรรยาที่ผลิตเครื่องมือปั้นงานประติมากรรม มา
นานบ้านอยู่ที่ลาดกระบังจึงมีลูกค้าอยู่แถวลาดกระบังโดยเฉพาะวิทยาลัยช่าง ให้ติดกัน ศิลป์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง) โดยเน้นจําหน่ายสําหรับนักศึกษาสายศิลปกรรม
นอกจากน้ัน ยังนํามาจําหน่ายกับสถานศึกษาที่อ่ืนๆ เช่น วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศิลปกร ฯลฯ 
และยังนําไปจําหน่ายตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆอีกด้วย เครื่องมือป้ัน คุณหิรัญจะมี
ลักษณะที่ไม่เหมือนใครอยู่อย่างหน่ึง คือตัวเหล็กขูดบริเวณด้ามจับน้ันจะทําเป็นเหลี่ยมเพ่ือไม่ให้ไหล
ลื่น และมักใช้ไม้จากไม้ประดู่เป็นหลัก 

 

ชนิดเหล็กขูด  

เหล็กขูดขนาดใหญ่ 
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 A-01  

-ยาว 22.3 เซ็นติเมตร    -ไม้ประดู่ดํา  

- หนา(ด้ามจับ) 2.8 เซ็นติเมตร     -ปลอกทองเหลือง        
- ก้านเหล็กสปริงกลมหนา 2 มิลลิเมตร ยาว 9 เซ็นติเมตร  

 

ภาพประกอบ  18  เหล็กขูดขนาดใหญ่ 

ขนาดกลาง  

B-01  

-ยาว 27.7 เซ็นติเมตร   -ไม่ประดู่แดง  

-กัานเหล็กสปริงยาว 6.5 เซ็นติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร   

- หนา(ดามจับ) 2.5 เซ็นติเมตร   - ปลอกทองเหลือง 

- ลักษณะใช้งานสองด้าน ด้านหัวเฉียง 30 องศา และหัวกลม  

 

 

B-02  

- ยาว 25.5 เซ็นติเมตร    -ไม่ประดู่ดํา  

- หนา(ด้ามจับ) 2 เซ็นติเมตร  - ปลองทองเหลือง  

- ลักษณะใช้งานได้สองด้าน ด้านหัวเฉียง 30 องศา และหัวกลม 
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- กล้านเหล็กสปริงยาว 5.6 เซ็นติเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร  

เหล็กขูดขนาดเล็ก  

ขนาดเล็ก 

C-01  

- ยาว 21 เซ็นติเมตร     - ไม้ประดู่ดํา  

- ก้านเหล็กสปริง 3.6 เซ็นติเมตร    - หนา(ด้ามจับ) 1.3 เซ็นติเมตร 

  - ปลอกทองเหลือง .7 มิลลิเมตร      

C-02 

- ยาว 21.5 เซ็นติเมตร     -ไม้ประดู่ดํา  

- ก้านเหล็กสปริง 4 เซ็นติเมตร   - หนา 1 มิล  

- หนา(ด้ามจับ) 1.5 เซ็นติเมตร    - ปลอกทองเหลือง 7 มิลลิเมตร  

- ลักษณะด้ามจับเป็นเหลี่ยม     

 

 

 

C-03  

- ยาว 18.7 เซ็นติเมตร     - ไม้ประดู่ดํา  

- ปลอกทองเหลือง     - หนา(ด้ามไม้) 1 เซ็นติเมตร ลักษณะส่ีเหลี่ยม 

- ปลอก 8 มิลลิเมตร                          - ก้านเหล็กขูดแข็งหนา 1 มิล ยาว 3.6 เซ็นติเมตร 
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ภาพประกอบ 19 ตัวขูดขนาดเล็กจิ๋ว 

 ขนาดเล็กจิ๋ว  

D-01  

- ยาว 15.8 เซ็นติเมตร     - ไม้ประดู่ดํา  

- ก้านเหล็กลวดเเข็ง หนา .05 มิลลิเมตร ยาว 1.8 มิลลิเมตร  

- หนา(ด้ามไม้) 7 มิล ลักษณะกลม           - ปลอกทองเหลือง 05 เซ็นติเมตร 

  

D-02   

          - ยาว 15.5 cm     - ไม้ประดู่แดง     
 - ก้านเหล็กลวดเเข็ง หนา .05 มิลลิเมตร ยาว 1.7 มิลลิเมตร  

- หนา 7 มิลลิเมตร ลักษณะกลม   - ปลอกทองเหลือง  

 

 

ภาพประกอบ  20  ไม้กดปาดดิน 

ไม้กดปาดดิน                                                                                                                        
D-01                      
  - ยาว 18.4 cm     - ไม้ประดู่แดง    
  - หนา 8 มิล กว้าง 1.3 cm   - ใช้งานได้สองด้าน ด้านหัวป้าน 45  

D‐01
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                                                                           องศา หางแหลมมนโค้งงุ้ม 

4. Ak (ยี่ห้อ เคร่ืองมือจากผู้ผลิต) 

  เครื่องมือป้ัน Ak เป็นช่ือยี่ห้อ ของเครื่องมือป้ัน ผู้วิจัย ซ้ือมาจากร้านขายอุปกรณ์ ในการ
ทํางานประติมากรรม ย่าน พรานนก ซ่ึงมี ประมาน สี่ร้านเพราะ เป็นร้านที่มีเครื่องมือป้ันยี่ห้อ ak 
จําหน่าย ผู้วิจัยได้ถามถึงแหล่งผลิตซ่ึงได้รับคําตอบ ที่ผู้จัดจําหน่าย ขอไม่เปิดเผยถึงที่มาของเเหล่ง
ผลิต แต่ยี่ห้อ Ak นี้ได้รับการยอมรับของลูกค้าช้ันดี และร้านขายย่านพรานนก ว่าเป็นเครื่องมือป้ันมี
มาตรฐาน มีความนิยมในการใช้งานในบรรดาหมู่ช่าง 

 

 

ภาพประกอบ 21 เหล็กขูดขนาดใหญ่ 

เหล็กขูดขนาดใหญ่ 

 

A-01  

- ยาว 21 เซ็นติเมตร     - ไม้ย้อมสีดํา  

- ก้านเหล็กสปริงหนา 2 มิลลิเมตร                    - ใช้งานได้ด้านเดียว           

- ปลอกทองเหลือง 2 เซ็นติเมตร 
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ภาพประกอบ 22 เหล็กขูดขนาดเล็ก 

เหล็กขูดขนาดเล็ก  

C-01  

- ยาว 19 เซ็นติเมตร    - ไม้ย้อมสีดํา  

- ก้านเหล็กสปริงหนา 1 มิล ยาว 3.4 เซ็นติเมตร    

- ใช้งานได้สองด้าน ด้านปลายป้าน 30 องศา และด้านหัวกลม  

- หนา(ด้ามจับ) 1.2 เซ็นติเมตร    - ปลอกทองเหลือง 1.2 เซ็นติเมตร 

 

C-02  

- ยาว 18.1 เซ็นติเมตร     - ไม้ย้อมสีดํา  

- ก้านเหล็กสปริงหนา 1 มล ยาว 3.6 cm   - หนา(ด้ามไม้) 1.2 เซ็นติเมตร ลักษณะ  

                                                            ด้ามกลม  

- ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กขูดเฉียง 20 องศา และด้านหางเป็นไม้กดมน เหล็กสปริง  
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- ปลอกทองเหลือง 1.2 เซ็นติเมตร     

C-03  

- ยาว 15.4 เซ็นติเมตร    - หนา(ด้ามไม้) 1.3 เซ็นติเมตร ลักษณะ  

                                                            กลม  

- ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กขูดเฉียง 20 องศา และด้านหางเป็นไม้กดปลายมน เหล็กสปริง  

- ปลอกทองเหลือง 1.1 เซ็นติเมตร           - ก้านเหล็กยาว2.8 เซ็นติเมตร หนา        

                                                           1 มิลลิเมตร  

C-04  

- ยาว 18.2 เซ็นติเมตร     - หนา(ด้ามไม้) 1.2 เซ็นติเมตร 

-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กขูดเฉียง 30 องศา ฟันถี่ และด้านหางเป็นไม้กด  

-ปลอกทองเหลือง 1.3 เซ็นติเมตร    - ก้านเหล็กยาว2.4 เซ็นติเมตร               

                                                            หนา 1 มิลลิเมตร  

C-05 

 - ยาว 16.5 เซ็นติเมตร    - ไม้ย้อมสีดํา  

 - เหล็กสปริง      - ปลอกทองเหลือง 9 มิลลิเมตร  

- ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 20 องศา และด้านหางกลม  

- ปลอกทองเหลือง 9 มิลลิเมตร     

          - ก้านเหล็กยาว ยาว 2.3 เซ็นติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร  

C-06 

 - ยาว 15.7 เซ็นติเมตร      - ไม้ย้อมสีดํา  

-ก้านเหล็กสปริงหนา 1 มิลลิเมตร ยาว 1.9 มิลลิเมตร -ปลอกทองเหลือง 9 มิลลิเมตร 

 -ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 20 องศา และด้านกลม หนา(ด้ามไม้) 9 มิลลิเมตร   
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C-07 

 -ยาว 16.9 เซ็นติเมตร     - ไม้ย้อมสีดํา  

-เหล็กก้านสปริงหนา .05 มิล ยาว 1.1 cm   - ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 15 องศา  

 -หนา 1 เซ็นติเมตร    - ปลอกทองเหลือง 8 มิลลิเมตร  

 

 
ภาพประกอบ 23  เหล็กขูดขนาดเล็กจิ๋ว ขนาดเล็กจิ๋ว 

C1-01  

- ยาว 17 เซ็นติเมตร     -ไม่ประดู่แดง  

- เหล็กขูด .05 มิลลิเมตร ยาว 1.7 เซ็นติเมตร  -หนา(ด้ามจับ)7 มิลลิเมตร ลักษณะกลม  

-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 20 องศาและด้านกลม  

C1-02  

- ยาว 16.4 เซ็นติเมตร     - ไม่ประดู่แดง  

-  เหล็กขูดหนา .05 มิลลิเมตร ยาว 1.5 เซ็นติเมตร เหล็กสปริง    

- ปลอกทองเหลือง 7 มิลลิเมตร   - หนา(ด้ามจับ) 7 มิลลิเมตร  

- ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 20 องศาและด้านหัวกลม  

C1‐06

C1‐05

C1‐04

C1‐03

C1‐02

C1‐01
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C1-03 

- ยาว 16.3 เซ็นติเมตร     - ไม่ประดู่แดง  

- เหล็กขูดสปริงหนา .05 มิล ยาว 1.9 เซ็นติเมตร -หนา(ด้ามจับ) 7 มิลลิเมตร  

-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 30 องศาและปลายหางไม้กด 

-หนา(ด้ามจับ) 7 มิลลิเมตร    -ปลอกทองเหลือง 7 มิลลิเมตร  

C1-04  

-ยาว 15.7 เซ็นติเมตร     -ไม่ประดู่แดง   
 -เหล็กสปริงหนา .05 มิลลิเมตร ยาว 1.5 เซ็นติเมตร -หนา(ไม้จับ) ลักษณะกลม 7 มิลลิเมตร
 -ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 20 องศาและ ปลายหางแหลม     
 -ปลอกทองเหลือง 7 มิลลิเมตร 

      

C1-05 

 -ยาว 16 เซ็นติเมตร      -ไม่ประดู่แดง  
  -เหล็กสปริงหนา .05 มิลลิเมตร ยาว 1.5 เซ็นติเมตร          -หนา(ไม้จับ) 7 มิลลิเมตร   

                                                                     ลักษณะกลม   

 -ใช้งานได้สองด้านด้านเหล็กกลมและปลายไม้หางแหลม     
  -ปลอกทองเหลือง 7 มิลลิเมตร      

C1-06   

- ยาว 16.1 เซ็นติเมตร     -ไม้ประดู่แดง  
  

- ก้านเหล็กสปริง .05 มิลลิเมตร ยาว 1.6 เซ็นติเมตร  -ปลอกทองเหลือง 7 มิลลิเมตร
  

-ใช้งานได้สองด้านด้านเหล็กกลมและปลายไม้หางแหลม  

-หนา 7 มิลลิเมตร (ด้ามจับ) ลักษณะกลม 
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5.ตัวใหญ่ 

 เครื่องมือปั้นร้านสมใจซึ่งร้านสมใจขายเคร่ืองเขียนที่มีช่ือเสียงมานาน 30 กว่าปี มี 4สาขา 
ตั้งอยู่ที่ถนนตรีเพรชแขวงบางบรูพาภิรมณ์ตรงข้ามวิทยาลัยเพาะช่างและโรงเรียนสวนกุหลาบอีกร้าน 
อยู่ที่ ดิโอลด์สยามพลาซ่าช้ัน 1 ร้านสมใจเป็นร้านที่มีเครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์การเรียนครบวงจร ซ่ึง
เคร่ืองมือป้ันเป็นอุปกรณ์ชนิดหน่ึงที่มีจําหน่าย ในร้านสมใจ สาขา1,2 และ 4 ด้วยที่ร้านสมใจต้ังอยู่
ย่านบริเวณสถานศึกษาลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนและบุคคลทั่วไป 

 สําหรับเครื่องป้ันที่จําหน่ายจะมีผู้ผลิตนํามาตามที่ร้านส่งตามชนิดขนาดต่างๆ โดยร้านสงวนที่
จะบอกแหล่งผลิต 

 

 

เหล็กขูดขนาดใหญ่ (ตัวใหญ่) 

 

ภาพประกอบ  24 ภาพประกอบ ตัวขูดขนาดใหญ่ 

A-01 

 - ยาว  21.3 เซ็นติเมตร    - ด้ามไม้หนา 3 เซ็นติเมตร (ไม้ประดู่)
 - ปลอกทองเหลือง 2 เซ็นติเมตร   - ก้านเหล็กสปริงยาว 9 เซ็นติเมตร     

                                                                      หนา   3 มิลลิเมตร 

 - รูปร่างก้านเหล็กหน้าตัดแนวตรง    
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ภาพประกอบ 25 ภาพประกอบ เหล็กขูดขนาดกลาง 

ขนาดกลาง 

 

B-01  

- ยาว 26 เซ็นติเมตร   - ไม้เน้ืออ่อน                      

- ก้านเหล็กสปริงหนา 1.5 มิลลิเมตร        -หนา(ด้ามไม้) 2 เซ็นติเมตร ลักษณะกลม                               

  ยาว 6.2 เซ็นติเมตร, 5.6 เซ็นติเมตร  

         - ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 45 องศา และด้านปลายกลม 

- ปลอกสแตนเลส 

 

เหล็กขูดขนาดเล็ก(ตัวใหญ่) 

 

ภาพประกอบ 26 ภาพประกอบ เหล็กขูดขนาดเล็ก 
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C-01  

-ยาว 17.1 เซ็นติเมตร    -ไม้ประดู่แดง 
-ก้านเหล็กสปริงหนา 1มิล ยาว 3.3 เซ็นติเมตร -หนา(ด้ามไม้)1เซ็นติเมตร ลักษณะกลม 
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง 45 องศา และ ด้านปลายกลม 
-ปลอกสแตนเลส 
   

C-02 

-ยาว 15 เซ็นติเมตร    -ไม้ประดู่แดง 
-ก้านเหล็กสปริงหนา 1มิล ยาว 2.5 เซ็นติเมตร, 
 2 เซ็นติเมตร  
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเฉียง ด้านปลายมน           -หนา(ด้ามจับ) 8 มิลลิเมตรลักษณะกลม 
-ปลอกสแตนเลส 

 

เหล็กขูดเล็กจิ๋ว 
 

 

ภาพประกอบ  27  เหล็กขูดขนาดเล็กจิ๋ว 

 

C1-01 
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-ยาว 16 เซ็นติเมตร    -ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีนํ้าตาล 
-ก้านเหล็กสปริง 2 เซ็นติเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร      
-ใช้งานได้สองด้าน เหล็กปลายเฉียง 30 องศา  
 และหางไม้กดปลาย ป้านแหลม                       -ปลอกทองเหลือง 
-หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร    

C1-02 

-ยาว 16 เซ็นติเมตร    -ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีนํ้าตาล 
-ก้านเหล็กสปริงยาว 1.9 เซนติเมตร                  -ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กรูปร่าง 
-หนา 0.5 มิลลิเมตร                               ส่ีเหลี่ยมผืนผ้า   -ปลอกทองเหลือง  
                                                  6 มิลลิเมตร               
-หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร อีกด้านไม้กด                                                       
ปลายแหลม 
    

C1-03 

-ยาว 15.9  เซ็นติเมตร        -ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีนํ้าตาล 
-ก้านเหล็กสปริงยาว 6 มิลลิเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร   -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร   
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กขูดรูปร่าง ป้าน 30 องศา  -ปลอกทองแหลือง 8 มิลลิเมตร 
 อีกด้านไม้กดตัดหน้าฟันปลา                             -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร 
     

C1-04 

-ยาว 15.9  เซ็นติเมตร         -ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีนํ้าตาล 
-ก้านเหล็กสปริงยาว 6 มิลลิเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร     -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร   
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กขูดรูปร่าง ป้าน 30 องศา   -ปลอกทองแหลือง 8 มิลลิเมตร 
 อีกด้านไม้กดตัดหน้าฟันปลา                              -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร  

 

C1-05 

-ยาว 15.6 -ยาว 15.9  เซ็นติเมตร        -ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีนํ้าตาล 
-ก้านเหล็กสปริงยาว 6 มิลลิเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร     -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร   
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-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กขูดรูปร่าง ป้าน 30 องศา    -ปลอกทองแหลือง 8 มิลลิเมตร 
 อีกด้านไม้กดตัดหน้าฟันปลา                               -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร 
-ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีนํ้าตาล                                   -หนา(ด้ามไม้) 8 มิล 

-ก้านเหล็กสปริงยาว 1.9 เซ็นติเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร -ปลอกทองเหลือง 6 มิลลิเมตร   

-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กรูปร่าง หน้าตัดเหลี่ยมคางหมู อีกด้านไม้กดหน้าตัด       
      

C1-06 

-ยาว 15.8 เซ็นติเมตร     -ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีน้ําตาล 
-ก้านเหล็กสปริงยาว 1.9 เซ็นติเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร  
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กรูปร่าง หัวกลมอีกด้านไม้กดปลายมน 
-ปลอกทองเหลือง 6 มิลลิเมตร     

 

C1-07 

-ยาว 15.8 เซ็นติเมตร          -ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีน้ําตาล 
-ก้านเหล็กสปริงยาว 1.9 เซ็นติเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร   -หนา(ด้ามไม้) 8 มิลลิเมตร 
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านเหล็กรูปร่าง หัวกลมอีกด้านไม้กด 
ปลายเฉียง 60 องศา ฟันปลา                          -ปลอกทองเหลือง 6 มิลลิเมตร 
   

 

 

 

 

 

ชนิดไม้กด 
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ภาพประกอบ 28  ไม้กดดิน(ตัวใหญ่) 

 

D-01 

-ยาว 17 เซ็นติเมตร    -ไม้เน้ืออ่อนย้อมสีนํ้าตาล 

         -หนา 0.5 เซ็นติเมตร  กว้าง 1.2 เซนติเมตร          -ใช้งานได้สองด้าน ด้านหน้าตัดเรียบและ  

                                                                    หน้าตัดฟันหยักฟันปลา   

D-02 

-ยาว 16.2 เซ็นติเมตร   -ไม้เนื้ออ่อนย้อมสีน้ําตาล 
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านป้านเฉียง 45 องศา -หนา 0.5 เซ็นติเมตร  กว้าง 0.9 เซ็นติเมตร  
                                                 และปลายมนหลังนูน   

 

D-02 

-ยาว 16.2  เซ็นติเมตร   -ไม้เนื้ออ่อนย้อมสีน้ําตาล 
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านหน้าป้าน 45 องศา -หนา 0.5 เซ็นติเมตร  กว้าง 0.9 เซ็นติเมตร 
 และปลายมนหลังนูน    

D-03 

-ยาว 15.8  เซ็นติเมตร   -ไม้เนื้ออ่อนย้อมสีน้ําตาล 
-ใช้งานได้สองด้าน ด้านหน้าป้าน 45 องศา -หนา 4 เซ็นติเมตร  กว้าง 1.8 เซ็นติเมตร 
 และปลายหางรูป ใบโพธิ์ 



บทที่ 4 

วิเคราะห์ข้อมูล และ ประเมินผล 

ผู้ศึกษาได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่ 2ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือปั้นประกอบไปด้วย เหล็กขูดดิน 
และ ไม้กดดิน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

 

 

เครื่องมือปั้นทีผู่้วิจัย และ ผูว้ิจัยได้ทดลองผลิตสร้างสรรค์ขึ้นมา 

 

ภาพประกอบ  29 เหล็กขูดขนาดใหญ่ 

 

 

 

จากการสํารวจความพึงพอใจของไม้กดดินขนาดเล็ก ในเรื่องความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและน้ําหนักที่พอดี,ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การใช้งานที่มี
ประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.9  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจใน
ระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 
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เหล็กขูดขนาดใหญ่ 

 

A-01   

-ยาว 24 เซ็นติเมตร      -หนัก 11 มิลลิกรัม  หนา(ด้ามจับ)  

 -ปลอกไม้พญางิ้วดํา                              -ก้านเหล็กสแตนเลส 2 มิลลิเมตร         

-หัวเป็นก้าน เหล็กขูดหน้ากว้าง                 -ลักษณะ เป็นด้ามจับหัวกลมยาว  

A-02 

 -ยาว 20.5 cm หนา(ด้ามจับ) 3.5 เซนติเมตร -ปลอก สแตนเลส  

 -หนัก 11 มิลลิกรัม       -ไม้ เต็ง  

-ก้านเหล็ก สแตนเลส 2มิลลิเมตร  

 

 

ภาพประกอบ  30 เหล็กขูดขนาดกลาง 
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เหล็กขูดขนาดกลาง 

B-01  

-ยาว 30 cm  หนา(ด้ามจับ) 2 cm    -ปลอกสแตนเลส  หนัก 5 มิลลิกรัม    -
-ไม้                                                     -ก้านเหล็ก สแตนเลส 2 มิลลิเมตร 

B-02 

- ยาว 27.5 cmหนา(ด้ามจับ) 1.8 เซ็นติเมตร        -ปลอก สแตนเลส หนัก 5 มิลลิกรัม   

-ไม้                                          -ก้านเหล็ก สแตนเลส 1.5 มิลลิเมตร 

B-03  

-ยาว 22 cm  หนา(ด้ามจับ) 1.8 เซ็นติเมตร         -ปลอก สแตนเลส หนัก 3.5 มิลลิกรมั  

-ไม้              -ก้านเหล็กสแตนเลส 2 มิลลิเมตร 

B-04  

-ยาว 26เซ็นติเมตร           -หนา(ด้ามจับ) 2 เซนติเมตร 

-ปลอก ทองเหลือง หนัก 4 มิลลิกรัม                -ไม้  

-ก้านเหล็ก สแตนเลส 1.5 มิลลิเมตร 
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ภาพประกอบ  31 เหล็กขูดขนาดเล็ก 

 

เหล็กขูดขนาดเล็ก 

C-01  

-ยาว 23.5 เซ็นติเมตร    -หนา(ด้ามจับ) 1.7 เซนติเมตร   

-ปลอก ทองเหลืองหนัก 3 มิลลิกรัม   -ไม้  

-ก้านเหล็ก สแตนเลส 1 มิลลิเมตร 

C-02  

-ยาว 18.3 เซ็นติเมตร    -หนา(ด้ามจับ) 1.3 เซนติเมตร 

 -ปลอก ทองเหลือง -ไม้             -ก้านเหล็ก สแตนเลส 1 มิลลิเมตร 

C-03  

-ยาว  18.4เซ็นติเมตร   -หนา(ด้ามจับ) 1.2 เซ็นติเมตร   

-ปลอก ทองเหลือง    -ไม้   

-ก้านเหล็ก สแตนเลส 1 มิลลิเมตร  
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C-04 

 -ยาว 16.5 เซ็นติเมตร    -หนา(ด้ามจับ) 0.7 เซนติเมตร 

 -ปลอกทองเหลือง -ไม้  -ก้านเหล็ก สแตนเลส 0.5 มิลลิเมตร 

 

 

ภาพประกอบ  32 ไม้กดดินขนาดใหญ่ 

 

ไม้กดดินขนาดใหญ ่

D-01 

 -ยาว 25 เซ็นติเมตร กว้าง 3เซ็นติเมตร -หนา(ด้ามจับ) 19 เซนติเมตร 

-หนัก 8 มิลลิกรัม             -ไม้ 
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D-02  

-ยาว 26.5เซ็นติเมตร   -หนา(ด้ามจับ) 1.5 เซ็นติเมตร   
 -หนัก 9 มิลลิกรัม    -กว้าง 2.9 เซนติเมตร 

-ไม้   

D-03  

-ยาว 25.5 เซนติเมตร   -หนา(ด้ามจับ) 1.3 เซนติเมตร 

-หนัก 5 มิลลิกรัม กว้าง 3 เซนติเมตร -ไม้ 

D-04  

-ยาว 23 เซนติเมตร กว้าง 2 เซ็นติเมตร -หนัก 5.1 มิลลิกรัม  

 -ด้ามจับ 1.5 เซนติเมตร                      -ไม้ 

D-05  

-ยาว 24 เซนติเมตรกว้าง 2 เซ็นติเมตร -หนา(ด้ามจับ) 1 เซนติเมตร 

           -หนัก 3 มิลลิกรัม             - ไม้    

D-06 

-ยาว 23 เซ็นติเมตรกว้าง 1.8เซ็นติเมตร -หนา(ด้ามจับ) 1 เซนติเมตร 

 -หนัก 3 มิลลิกรัม    -ไม้ 

 

D-07  

-ยาว 20 เซนติเมตรกว้าง 2 เซ็นติเมตร -หนา(ด้ามจับ)1.8 เซ็นติเมตร  

-หนัก 3 มิลลิกรัม    -ไม้  
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D-08  

-ยาว 19.5 เซนติเมตรกว้าง 2 เซนติเมตร -หนา(ด้ามจับ) 1.8 เซนติเมตร 

-หนัก 2 มิลลิกรัม                               -ไม้ 

D-09  

-ยาว 19.3 เซนติเมตรกว้าง 1.5 เซ็นติเมตร -หนา(ด้ามจับ)  1.5 เซ็นติเมตร   

-หนัก 3 มิลลิกรัม    -ไม้ 

 

 

ภาพประกอบ  33 ไม้กดดินขนาดกลาง 
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ไม้กดดินขนาดกลาง 

E-01  

-ยาว 22 เซนติเมตรกว้าง 1.5 เซ็นติเมตร   -หนา(ด้ามจับ) 1.5 เซ็นติเมตร   

-หนัก 2 มิลลิกรัม     -ไม้ 

E-02  

-ยาว 20.8 เซ็นติเมตร กว้าง 1.5 เซ็นติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 1 เซ็นติเมตร  

 -หนัก 2 มิลลิกรัม                                        -ไม้ 

 

E-03  

-ยาว 21.5 เซนติเมตรกว้าง 1.7 เซนติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 1.7 เซ็นติเมตร  

-หนัก 2 มิลลิกรัม     -ไม้ 

E-04  

-ยาว 22 เซ็นติเมตร กว้าง 1.2 เซ็นติเมตร   -หนา(ด้ามจับ) 1 เซ็นติเมตร  

-หนัก 2 มิลลิกรัม     -ไม้ 

E-05  

-ยาว 20.5 เซนติเมตร กว้าง 1.3 เซนติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 1 เซ็นติเมตร  

 -หนัก 1.1 มิลลิกรัม     -ไม้ 

E-06  

-ยาว 20.5 เซนติเมตร กว้าง1.4เซนติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 1.3 เซ็นติเมตร  

 -หนัก 2.1 มิลลิกรัม     -ไม้ 
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E-07  

-ยาว 20 เซ็นติเมตรกว้าง 1.7 เซ็นติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 1.5 เซ็นติเมตร  

-หนัก 3.3 มิลลิกรัม    -ไม้ 

E-08  

-ยาว 20 เซ็นติเมตรกว้าง 1.5 เซนติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 1.2 เซ็นติเมตร   

-หนัก 2 มิลลิกรัม     -ไม้ 

E-09  

-ยาว 19.5 เซนติเมตร กว้าง 2เซ็นติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 0.8 เซ็นติเมตร  

-หนัก 2 มิลลิกรัม                                         -ไม้ 

E-10  

-ยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซ็นติเมตร   -หนา(ด้ามจับ) 0.8 เซนติเมตร 

 -หนัก 1 มิลลิกรัม    -ไม้ 

E-11   

-ยาว 18.5 เซ็นติเมตร กว้าง 1.5 เซ็นติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 1.3 เซ็นติเมตร  

-หนัก 2 มิลลิกรัม     -ไม้  

 

E-12  

-ยาว 19 เซ็นติเมตร กว้าง 1.5 เซ็นติเมตร   -หนา(ด้ามจับ) 1.1 เซ็นติเมตร 

           -หนัก 2 มิลิกรัม                -ไม้ 
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ภาพประกอบ  34 ไม้กดดินขนาดเล็ก 

ไม้กดดินขนาดเล็ก 

F-01  

ยาว 19 cmหนา(ด้ามจับ) 0.5 cm กว้าง 1 cm หนัก 1 มิลลิกรัม ไม้ 

F-02  

ยาว 19 cm หนา(ด้ามจับ) 0.6 cm กว้าง 1.3 cm หนัก 1 มิลลิกรัม ไม้ 

F-03  

ยาว 18 cmหนา(ด้ามจับ) 0.6 cm กว้าง 1 cm หนัก 1 มิลลิกรัม ไม้ 

F-04  

-ยาว 18 เซ็นติเมตร กว้าง 1.3 เซ็นติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 0.6 cm  

-หนัก 0.8 มิลลิกรัม     -ไม้ 

F-05   

-ยาว 16.6 เซนติเมตร กว้าง 0.7 เซ็นติเมตร  -หนา(ด้ามจับ) 0.5 เซ็นติเมตร 

-หนัก 0.3 มิลลิกรัม     -ไม้  
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วัสดุที่นํามาสร้างเครื่องมือปั้น 

1. เหล็กสปริงเป็นเหล็กเส้นขนาดเล็กมีคุณสมบัติแข็งแรงเหนียวแน่นไม่เป็นสนิม เม่ือดัดตาม
โครงสร้างที่ต้องการจะขึ้นรูปได้ดี ใช้เป็นเหล็กขูด 

2. เหล็กก้านร่มเป็นเหล็กเส้นเล็ก มีคุณสมบัติเหนียวแน่นแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ใช้เป็นเหล็ก   
ตัวขูด 

3. ลักษณะเป็นเหล็กเส้น มีความแข็งแรงและทนทาน และไม่เกิดสนิม สามารถดัดตาม
รูปแบบที่เราต้องการได้  

 4. ปลอก สแตนเลส มีลักษณะเป็นเหล็กทอ่นกลมกลวงขอบบางมีขนาดต่างๆ ใช้ตัดเป็น
ท่อนๆ สวมปลอกตรงก้านเหล็ก และไม้ให้กระชับแน่นแข็งแรง ที่สําคัญไม่เป็นสนิม  

5. ปลอกทองเหลือง มีลักษณะเป็นเหล็กท่อกลม กลวง และบอบบางแขง็แรง เบา มีขนาด
ต่างๆ ตัดเป็นท่อนท่ีต้องการ แล้วนํามาประกอบบริเวณปลายไม้ส่วนก้านเหล็กให้กระซับแน่น ที่สําคัญ
จะไม่เป็นสนิม  

6. ไม้พะยูง เป็นไม้ยืนต้น ต้นใหญ่ และเป็นไม้มงคล ส่วนใหญ่เกิดที่ภาคอีสาน มีคุณสมบัติ 
แข็งแรง เน้ือแน่น สีนํ้าตาล ช่างป้ันนิยมนํามาเป็นไม้ป้ัน เพราะเน้ือละเอียด แข็งแรง เม่ือขัดตกแต่ง 
จะมีความมันเงาสวยงาม นิยมนํามาเป็นไม้ปั้น (ไม้เสนียด)และด้ามจับไม้ป้ัน  

7. ไม้พญางิ้วดําเป็นไม้ยืนต้น ต้นใหญ่เป็นไม้มงคล เน้ือไม้จะมีสีดํา เนื้อไม้แข็งละเอียดแน่น 
ช่างป้ันนิยมนํามาประดิษฐ์เป็นไม้ปาดดิน ด้วยรูปทรงต่างๆหรือด้ามจับไม้ขูดดิน  

8. ไม้ประดู่  เป็นไม้ยืนต้น ลําต้นใหญ่ มีทั้งประดู่แดง และประดู่ดํา ไม้ประดู่ดําจะมีเนื้อ      
ที่แข็งแรง ไม้ประดู่เป็นต้นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม มีเน้ือละเอียดแข็งแรงทนทาน นิยมเอามาสร้าง
เฟอร์นเิจอร์ตกแต่ง 

9. ไม้มะขาม เป็นต้นไม้ยืนต้นลําต้นแข็งแรง ใบเล็ก มีอายุยืนยาว  เม่ือแห้งแกนจะเป็นสีดํา 
ต้นมะขามเป็นต้นไม่ที่นิยมปลูกกันท่ัวไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพราะเป็นพืชท่ีสามารถกิน
ฝักมะขาม และช่ือยังเป็นมงคล คนไทยในสังคมชนบทนิยมปลูกไว้ตรงหน้าบ้าน เพ่ือให้คนเกรงขาม 
สมช่ือ 

10. เลื่อยไฟฟ้าจ๊ิกซอ มีไว้สําหรับตัดไม้ให้เป็นท่อนเพ่ือให้ได้รูปร่างโครงสร้างคร่าวๆ  
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11. มอเตอร์หินเจียร เป็นเครื่องไฟฟ้าที่มีหินเจียรเป็นเคร่ืองไฟฟ้า ที่มีหินเจียร 2 ด้าน ซ้าย
ขวา ด้านหยาบและด้านละเอียด มีไว้สําหรับขัดเจียร เหล็กขูดปลอกด้ามจับหรือไม้ปาดดิน ให้ได้
รูปร่างตามที่ต้องการ  

12. คีม ชนิดบางมี ชนิด ปากนกแก้ว ปาก จระเข้ ปากแหลม และมีหลายๆขนาด เล็ก กลาง 
ใหญ่ เม่ือใช้งาน จะใช้หนีบจับเส้นเหล็กดัดให้ได้ทิศทางมุมตามที่ต้องการได้ 

13. ตะไบ มีหลายชนิด หลายขนาด ทํามาจากเหล็กกล้า หรือ ผสมกากเพชร แข็งแรงทนทาน 
มีลักษณะด้านยาวแบน เหลี่ยมแบน กลมเฉียง สามเหลี่ยม มีผิวหลาบ กลางและละเอียดถ้าใช้ทํา
เครื่องมือป้ัน นิยมใช้ตะไบเหล็ก แต่งขอบคมของก้านเหล็กขูด 

14. มือจับตัว C เป็นอุปกรณ์ตัวจับเหล็ก ทําจากเหล็กหนา เม่ือใช้งาน จะนําไปติดต้ัง กับโต๊ะ 
เพ่ือน ให้ม่ันคงแขง็แรง เม่ือใช้งานจะเป็นตัวจับเหล็กให้ม่ันคง สะดวกต่อการการจับดัดเหล็กให้ดี 

15. แก๊สไฟ ใช้สําหรับเป็นไฟเป่า เหล็กขูดเส้นเล็ก เพ่ือให้เหล็ก อ่อนตัวจะดัดได้ง่ายตาม
ทิศทางที่ต้องการ  

16.ค้อนเหล็กมะไม้สําหรับตอก ส่วนต่าง เช่น ปลอกแสตนเลส เม่ือตอนประกอบด้ามไม้ตัวขูด 

17. กระดาษทราย มีหลายแบบ ต้ังแต่หยาบจนถึงละเอียดใช้ขัดไม้เหล็กขูดให้ละเอียด
เรียบร้อย 

18. นํ้ามันกันสนิม อาจจะเป็นน้ํามันจักร ใช้ผ้าไว้เช็ดเครื่องมือให้สะอาด เป็นมันวาวดูดี 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ตารางท่ี 1 เพศ 
เพศ จํานวนคน ร้อยละ 

หญิง 
 

1 10 

ชาย 
 

9 90 

รวม 10 100 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 90 เน่ืองจาก

ผู้ประกอบการหรือช่างป้ันเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 
 
ตารางท่ี 2 อายุ  

อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 25 ปี 6 60 

26-30 ปี 2 20 

31-35 ปี 0 00 

40 ปีขึ้นไป 2 20 

รวม 10 100 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ประเมินชุดตัวอย่างมีอายุตํ่ากว่า 25ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ60  

รองลงมามีอายุ 26-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 20 และอายุระหว่าง 40 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 20 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 อาชีพ 
อาชีพ จํานวนคน ร้อยละ 

นักศึกษา 5 50 

ช่างปั้นอิสระ 4 40 

รับราชการ 1 10 

ผู้ประกอบการ 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 10 100 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ประเมินชุดตัวอย่างมีอาชีพนักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 

รองลงมาคือช่างป้ันอิสระคิดเป็นร้อยละ 40  และรับราชการคิดเป็นร้อยละ 10 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 รายได้ 

รายได้ต่อเดือน/บาท จํานวนคน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 15,000 บาท 3 30 

15,001 -20,000 บาท 4 40 
20,001 -30,000 บาท 2 20 

30,001บาทขึ้นไป 1 10 
รวม 10 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ประเมินชุดตัวอย่างมีรายได้ 15,001 -20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 40 

รองลงมาคือ ตํ่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 และ 20,001 -30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 20
รองลงมาคือ 30,001บาทข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2ความพึงพอใจ ของชนิดเครื่องมือปั้นประกอบไปด้วย เหล็กขูดดิน และไม้กดดิน  
ระดับความพึงพอใจที่ผ่านการทดสอบ5 = ดีมาก , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย,  
1 = น้อยมาก 
 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือป้ัน 

ชนิดประเภทและขนาด
ของเคร่ืองมือป้ัน 

คุณลักษณะทั่วไป การคํานวน 
ค่าเฉลี่ย = ∑  

 

ผลท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจ

เหล็กขูดดินขนาดใหญ่ 
 

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและ
น้ําหนักที่พอดี 

A-01
A-02
A-03

ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ
A-01
A-02 
A-03

การใช้งานที่มีประสทิธิผล 
A-01
A-02 
A-03

 

 
 
 
 

4.7 
4.7 
4.2 

 
4.8 
4.7 
4.2 

 
4.2 
4.3 
4.7 

 

 
 
 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
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จากการสํารวจความพึงพอใจของเหล็กขูดดินขนาดใหญ่ในเรื่องความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักที่พอดี,ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การใช้งานที่มี
ประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.7  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจใน
ระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 
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ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือป้ัน(ต่อ) 

ชนิดประเภทและขนาด
ของเคร่ืองมือป้ัน 

คุณลักษณะทั่วไป การคํานวน 

ค่าเฉลี่ย = ∑  
 

ผลท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจ

เหล็กขูดดินขนาดกลาง 
 

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
ความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและ
น้ําหนักที่พอดี 

B-01
B-02
B-03
B-04

ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ
B-01
B-02 
B-03
B-04

การใช้งานที่มีประสทิธิผล 
B-01
B-02 
B-03
B-04

 

 
 
 

 
 

4.5 
4.5 
4.5 
4.5 

 
4.4 
4.3 
4.7 
4.2 

 
4.7 
4.3 
4.8 
4.2 

 

 
 
 

 
 

4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 

 

  
จากการสํารวจความพึงพอใจของเหล็กขูดดินขนาดกลางในเร่ืองความงามสัมพันธ์กับ

รูปทรงรูปร่างขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนกัที่พอดี,ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การใช้งานที่
มีประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.8  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจใน
ระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 
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ตารางท่ี 5ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือป้ัน(ต่อ) 

ชนิดประเภทและขนาด
ของเคร่ืองมือป้ัน 

คุณลักษณะทั่วไป การคํานวน 
ค่าเฉลี่ย = ∑  

 

ผลท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจ

เหล็กขูดดินขนาดเล็ก 
 

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและ
น้ําหนักที่พอดี 

C-01
C-02
C-03
C-04

ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ
C-01
C-02 
C-03
C-04

การใช้งานที่มีประสทิธิผล 
C-01
C-02 
C-03
C-04

 

 
 
 

 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 

 
4.4 
4.3 
4.7 
4.2 

 
4.7 
4.3 
4.8 
4.2 

 

 
 
 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
       4 = มาก 

4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสํารวจความพึงพอใจของเหล็กขูดดินขนาดเล็กในเรื่องความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและน้าํหนักที่พอดี,ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การใช้งานที่มี
ประสทิธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉล่ีย ใกล้เคยีงกันคือ 4.2 – 4.8  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจใน
ระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 
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ตารางท่ี 5ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือป้ัน(ต่อ) 

ชนิดประเภทและขนาด
ของเคร่ืองมือปั้น 

คุณลักษณะท่ัวไป การคํานวน 
ค่าเฉล่ีย = ∑  

 

ผลท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจ

ไม้กดดินขนาดใหญ่ 
 
 

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและ
น้ําหนักที่พอดี 

D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09

ความแข็งแรงทนทานวัสดุ 
D-01
D-02 
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09

การใช้งานท่ีมีประสทิธิผล
D-01
D-02 

 

 
 
 
 

4.3 
4.4 
4.3 
4.4 
4.7 
4.9 
4.9 
4.5 
4.3 

 
4.7 
4.2 
4.3 
4.3 
4.7 
4.7 
4.8 
4.7 
4.7 

 
4.3 
4.7 

 

 
 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 

ชนิดประเภทและขนาด
ของเคร่ืองมือปั้น 

คุณลักษณะท่ัวไป การคํานวน 
ค่าเฉล่ีย = ∑  

ผลท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจ

  ตารางท่ี 5ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือป้ัน(ต่อ) 
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ไม้กดดินขนาดใหญ่ 

 
การใช้งานที่มีประสทิธิผล 

D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09

 

 
4.5 
4.6 
4.7 
4.7 
4.5 
4.6 
4.7 

 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการสํารวจความพึงพอใจของไม้กดดินขนาดใหญ่ในเรื่องความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดท่ีเหมาะมือและน้ําหนักท่ีพอดี,ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การใช้งานที่มี
ประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.9  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจใน
ระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 
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ตารางท่ี 5ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือป้ัน(ต่อ) 
ชนิดประเภทและขนาด

ของเคร่ืองมือป้ัน 
คุณลักษณะทั่วไป การคํานวน 

ค่าเฉลี่ย = ∑  
 

ผลท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจ

 
ไม้กดดินขนาดกลาง 

 
 

 
ความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและ
น้ําหนักที่พอดี 

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12

ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06

 

 
 
 
 

4.7 
4.5 
4.8 
4.8 
4.6 
4.8 
4.8 
4.7 
4.3 
4.4 
4.8 
4.8 

 
4.7 
4.5 
4.6 
4.4 
4.3 
4.8 

 
 

 
 
 
 

4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
 

ชนิดประเภทและขนาด
ของเคร่ืองมือป้ัน 

คุณลักษณะทั่วไป การคํานวน 
ค่าเฉลี่ย = ∑  

 

ผลท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจ
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ไม้กดดินขนาดกลาง 
 

ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12

 
การใช้งานที่มีประสทิธิผล 

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12

 

 
 

4.8 
4.7 
4.6 
4.7 
4.7 
4.6 

 
 

4.7 
4.5 
4.6 
4.6 
4.7 
4.8 
4.8 
4.7 
4.7 
4.5 
4.6 
4.5 

 

 
 

4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
 

4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 

ตารางท่ี 5ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือป้ัน(ต่อ) 

จากการสํารวจความพึงพอใจของไม้กดดินขนาดกลางในเร่ืองความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดท่ีเหมาะมือและน้ําหนักที่พอดี,ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การใช้งานท่ีมี
ประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.3 – 4.8  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจใน
ระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 
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ชนิดประเภทและขนาด
ของเคร่ืองมือป้ัน 

คุณลักษณะทั่วไป การคํานวน 
ค่าเฉลี่ย = ∑  

 

ผลท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจ

ไม้กดดินขนาดเล็ก ความงามสัมพันธ์กับรูปทรง
รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและ
น้ําหนักที่พอดี 

F-01
F-02
F-03
F-04
F-05

ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05

การใช้งานที่มีประสทิธิผล 
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05

 
 
 

4.8 
4.8 
4.2 
4.7 
4.6 

 
4.9 
4.8 
4.7 
4.5 
4.6 

 
4.1 
4.6 
4.8 
4.7 
4.5 

 
 
 

4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 
4 = มาก 

 

   ตารางท่ี 5ความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเคร่ืองมือป้ัน(ต่อ) 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

1.สรุป 

จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 90 และ
มีอายุตํ่ากว่า 25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นนักศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 มีรายได้ 
15,001 -20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 40 

จากการทําวิจัยเรื่อง คุณลักษณะท่ีมีคุณภาพของเครื่องมือปั้น ตกแต่งงานประติมากรรม ใน
คร้ังน้ี ทําให้สามารถประดิษฐ์เครื่องมือป้ันทั้งสองชนิดได้ดังนี้ 

1.1 เหล็กขูดขนาดใหญ่ 3 รูปแบบ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของเหล็กขูดดินขนาดใหญ่ในเร่ืองความงาม สัมพันธ์กับ
รูปทรงรูปร่างขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอดี, ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การ
ใช้งานที่มีประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.7  ซ่ึงอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจในระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 

1.2 เหล็กขูดขนาดกลาง 4 รูปแบบ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของเหล็กขูดดินขนาดกลาง ในเรื่องความงามสัมพันธ์
กับรูปทรงรูปร่างขนาดที่เหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอดี, ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ 
การใช้งานที่มีประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.8  ซ่ึงอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจในระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 

1.3 เหล็กขูดขนาดเล็ก 4 รูปแบบ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของเหล็กขูดดินขนาดเล็กในเร่ืองความงามสัมพันธ์กับ
รูปทรงรูปร่างขนาดที่เหมาะมือ และนํ้าหนักท่ีพอดี ,ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การ
ใช้งานที่มีประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.8 ซ่ึงอยู่ในระดับความ
พึงพอใจในระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 
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1.4 ไม้กดดินขนาดใหญ่ 9 รูปแบบ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของไม้กดดินขนาดใหญ่ในเรื่องความงามสัมพันธ์กับ
รูปทรงรูปร่างขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอดี, ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การ
ใช้งานที่มีประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.9 ซ่ึงอยู่ในระดับความ
พึงพอใจในระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 

1.5 ไม้กดดินขนาดกลาง 12 รูปแบบ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของไม้กดดินขนาดกลาง ในเรื่องความงามสัมพันธ์กับ
รูปทรงรูปร่างขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอดี, ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การ
ใช้งานที่มีประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.3 – 4.8  ซ่ึงอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจในระดับ 4 หรือ พึงพอใจ มาก 

ไม้กดดินขนาดเล็ก 5 รูปแบบ 
จากการสํารวจความพึงพอใจของไม้กดดินขนาดเล็ก ในเรื่องความงามสัมพันธ์กับรูปทรง

รูปร่างขนาดที่เหมาะมือและนํ้าหนักที่พอดี, ความแข็งแรงทนทานของวัสดุ และ การใช้งานที่มี
ประสิทธิผลแต่ละรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.2 – 4.9  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับ 
4 หรือ พึงพอใจ มาก 

2. อภิปรายผล 

อ.ทมิฬ ศรีศิลา 

 เครื่องมือป้ันของ อ.ทมิฬ ศรีศิลา ทั้งชนิด เหล็กขูด และไม้กดดินได้ผ่านการออกแบบที่ลงตัว
สวยงาม ทั้งความงามทางสัดส่วนรูปทรง น้ําหนัก ความเหมาะมือ สามารถป้ันงานศิลปะในแนวไทย
และ สากลได้ดีเพราะ มีความลงตัวและความคมของเคร่ืองมือโดย อ. ทมิฬ ได้เน้นคัดสรรค์วัสดุมา
สร้างเป็นเครื่องมือป้ัน มีความแข็งแรง ทนทาน อย่างไม้กดดินที่เน้นไม้ช่ือมงคล และเป็นเน้ือไม้แข็ง อ.
ทมิฬ ศรีศิลา จะเน้น พญางิ้วดํา , พะยุง ,ประดู่ ,มะขามดํา , ส่วนเหล็กขูด จะนําเหล็กสปริง , สแตน
เลส เพราะมีความแข็งแรง และ ไม่เป็นสนิม สําหรับปลอก จะใช้ปลอก สแตนเลส และ ทองเหลือง ที่
มีความแข็งและไม่เป็นสนิม ด้ามไม้จับ ส่วนใหญ่จะเป็น พญางิ้วดํา , พะยูง ,ประดู่ , ไม้แดง 

 เครื่องมือป้ันเหล็กขูดจะเน้น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ส่วนเล็กจ๋ิว 
อาจารย์มักจะเลือกซ้ือจากผู้จัดจําหน่าย เพราะ อาจารย์บอกว่า ดีอยู่แล้ว อีกอย่าง อาจารย์มักจะทํา
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แต่งานใหญ่เม่ือนํามาใช้งานทั้งเหล็กขูด 3 ขนาดเกิดประสิทธิผลท่ีดีอย่างมากและไม้กดเม่ือใช้งานเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีมากเช่นกัน 

คุณนรเชษฐ ชูสกุล 

 เคร่ืองมือคุณนรเชษฐ ชูสกุล ผ่านการออกแบบให้ได้ความงามด้านรูปแบบ สัดส่วนรูปทรง 
รูปร่าง และ คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพมาสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือปั้นชนิดไม้กดดิน และ เหล็กขูด 
สําหรับ      ไม้กดดินได้ออกแบบ 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง เล็กโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลักและเส้น
ทองเหลือง สําหรับไม้ได้คัดช่ือไม้มงคลโดยเฉพาะ พญางิ้วดํา จะนํามาสร้างไม้กดดินขนาดกลางและ
เล็ก แทบทั้งหมด ซ่ึงมีประมาณ 25 ช้ิน ไม้กดดินขนาดใหญ่ มี 8 ช้ินไม้กดดินขนาดใหญ่มี พญางิ้วดํา , 
ไม้พะยุง  และประดู่ ในบางช้ินจะมีการใช้เชือกพันตรงบริเวณด้ามจับ เพ่ือให้เกิดความกระชับมือ คุณ
นรเชษฐ ได้บอกวิธีการสร้างเครื่องมือปั้นประเภทไม้กดว่า “เวลาใช้มือกําเคร่ืองมือให้ปลายท้ังสองข้าง
โผ่ล ข้างละประมาณ 2-3 น้ิว”สําหรับเหล็กขูด คุณนรเชษฐ ประดิษฐ์ขึ้นมา 2 ขนาด มีขนาด ใหญ่ 
กลาง หลากหลายรูปแบบมีความงามด้านสัดส่วนรูปทรง ความเหมาะมือเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกมาวิจัยตามความงามและลงตัวมากท่ีสุดไม้กดของคุณนรเชษฐ ชูสกุล สามารถใช้งานได้ทั้ง
ดินเหนียว ดินน้ํามัน ขี้ผึ่ง ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิผล นอกจากไม้กดแล้วยังมีเส่นทองเหลืองที่นํามา
ประดิษฐ์เป็นไม้กดขนาดเล็กแต่จะเหมาะกับการป้ันขี้ผึ่งส่วนเหล็กขูดท้ังสองขนาดเม่ือนํามาใช้งานจะ
ใช้งานปันได้ดีมีประสิทธิผลมาก คุณนรเชษฐ ชูสกุล  มักที่จะสร้างเหล็กขูดขนาดใหญ่และกลาง 
ส่วนตัวเล็กจะซ้ือตามท้องตลาดท่ีดีอยู่แล้ว 

 

ร้านสมใจ 

 เคร่ืองมือป้ันเหล็กขูดและไม้กดจากร้านสมใจ มีขายอยู่ 3 สาขา ได้แก่ สาขา 1,3 และ 4 
ได้แก่เหล็กขูด 4 ขนาดคือ ใหญ่ กลาง เล็ก และ เล็กจ๋ิว ส่วนไม้กด มี 2 ขนาด คือ ขนาดกลาง และ 
เล็ก แต่ขนาดเล็กจะ ใช้งานร่วมกับเหล็กขูดขนาดจิ๋ว จากการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย สรุป
ได้ว่า ความงาม ทางสัดส่วนรูปทรงของเหล็กขูด ขนาดใหญ่ กลาง ยังไม่ได้ความงามตามมาตรฐาน 
วัสดุ เหล็กขูด ขนาด กลาง เล็ก และ เล็กจ๋ิว ไม่แข็งแรงหรือทนทานพอ ส่วนก้านเหล็ก ถึงแม้จะเป็น
เหล็กสปริงก็ยังไม่ได้มาตรฐานพอ ปลอกทองเหลืองถือว่าดี แต่วัสดุของเหล็กขูดขนาดใหญ่มีความ
แข็งแรงทนทานดี เพียงแต่การออกแบบไม่สวยงาม ส่วนเหล็กขูด ขนาดเล็กจ๋ิว ความงามทางสัดส่วน
การออกแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่ไม้ยังไม่แข็งแกร่งพอ 
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 สําหรับไม้กดโดยภาพรวมยังไม่เกิดความหลากหลายด้านรูปแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน ทางความ
งาม ใช้การเลือกวัสดุที่เป็นไม้ยังไม่คุณภาพเพราะเลือกไม้เน้ืออ่อนที่ไม่แข็งเน้ือไม่ละเอียดอีกทั้งการ
ผลิตขาด ความประณีต ผลงานจึงออกมาหยาบ  

 ปัญหา ในการสํารวจผู้วิจัยได้สอบถามแหล่งที่มาในการผลิดซ่ึงทางร้านไม่สามารถตอบได้ว่า
ผู้ผลิตคือใคร จึงเป็นปัญหาต่อการที่จะทราบแหล่งที่มาของวัสดุโดยเฉพาะไม้ 

AK 

เครื่องมือป้ัน AK ชนิดเหล็กขูดมีอยู่ 4 ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก และ เล็กจ๋ิว ความงาม
ความสัมพันธ์ทางสัดส่วนรูปทรงความเหมาะกับมือและนํ้าหนักที่ลงตัว ถือว่าดีทุกขนาด อยู่ในเกณฑ์ที่
ดีมาก วัสดุ ขนาดใหญ่ กลาง ใช้เหล็กสปริงที่มีคุณภาพ และ ไม้ที่ดี มีความแข็ง ส่วนขนาดเล็กและเล็ก
จ๋ิวเหล็กขูด ยังไม่ค่อยได้มาตราฐาน เพราะมักจะขึ้นสนิม แสดงว่ายังเป็นเหล็กสปริงที่ยังไม่มีคุณสมบัติ
ที่ยังไม่ได้มาตราฐาน ส่วนด้ามไม้เล็กและเล็กจ๋ิวเน้ือไม้ยังไม่ละเอียด ปลอกทองเหลืองอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
สําหรับประสิทฺธิผลในการใช้งานได้ประสิทธิผลท่ีดี ทั้ง 4 ขนาด 

สุดใจ แซ่เตียว 

 เคร่ืองมือปั้นของชนิดเหล็กขูด มีอยู่ 4 ขนาด ประกอบด้วย ใหญ่ กลาง เล็ก เล็กจ๋ิว ในด้าน 
การออกแบบความงามที่สัมพันธ์กับรูปทรงและสัดส่วนและนํ้าหนักท่ีพอดีกับมือ ยังไม่ได้ มาตราฐาน
หรือเกิดความงามเพียงพอเคร่ืองมือเหล็กขูดใหญ่ ขนาดกลาง ดูเทอะทะยังไม่ได้สัดส่วนเหล็กขูดขนาด
เล็กสัดส่วนใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่การออกแบบรูปทรงยังไม่สวยงามเพียงพอ ส่วนเหล็กขูดเล็กจ๋ิวอยู่ใน
เกณฑ์ใช้ได้ ด้ามไม้เหล็กขูดท้ัง 4 ขนาด ใช้วิธีทําด้วยมือให้เป็นลักษณะเหลี่ยมจึงมีผลต่อการจับท่ีทําให้
เกิดความกระชับแน่นแต่ขาดความงามเพราะเน่ืองจากไม่ได้กลึงจากเครื่องกลึงจึงทําให้ไม่ได้มาตรฐาน 

 ในส่วนวัสดุของเหล็กขูดใช้เหล็กสปริงที่มีความแข็งแรงแต่บางที่ก็ไม่ได้ส่วนท่ีเหมาะกับขนาด
โดยเฉพาะขนาดใหญ่และกลางส่วนปลอกทองเหลือง อยู่ในเกณฑ์ดีด้ามไม้จับเป็นไม้ประดู่แดงและ
ประดู่ดํามีความแข็งแรง สําหรับการใช้งานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลเหล็กขูดขนาดใหญ่และกลางอยู่ใน
เกณฑ์ธรรมดาส่วนขนาดเล็ก และ เล็กจ๋ิวอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดี  

 สําหรับไม้กดยังไม่หลากหลายทั้งรูปแบบ และ จํานวน ความงามยังไม่สวยงามมากนักการ
ออกแบบยังดูธรรมดา ใช้ไม้ประดู่แดง ที่มีความแข็งการใช้งานที่มีประสิทธิผล อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้  
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเคร่ืองมือปั้นในประเทศไทยผู้วิจัยได้พบปัญหาอุปสรรค และพบประเด็นที่น่า
ศึกษาวิจัยดังน้ี 

1.ข้อมูลด้านเอกสาร ตําราเกี่ยวกับเครื่องมือปั้นทั้ง สองชนิดท่ีเผยแพร่มีน้อย ผู้เผยแพร่ให้ความสําคัญ
น้อยมาก หรือไม่ปรากฎชัดเจน 

2. มาตรฐานความชอบ ความถนัด ของผู้ปฏิบัติงานจะมีความชอบ ถนัดไม่เหมือนกันทําให้ผู้วิจัยใช้
วิธีการ ให้คนหลายคนทดสอบเพ่ือหาสถิติ 

3. ในด้านการสํารวจ การติดต่อเพ่ือขอความอนุเคราะห์ ค่อนข้างลําบาก เพราะ บางรายไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือติดต่อไม่ได้ มีการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตแล้ว 

4. เครื่องมือทั้งสองชนิดทีผู่้วิจัยวิเคราะห์บางช้ินไม่รู้ว่าเป็นวัสดุอะไรอย่างกรณี ไม้กดดิน ที่ถูกทาด้วยสี
ทับลงไปบนไม้ทําให้วิเคราะห์ไม่ออกว่าเป็นไม้ชนิดใด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ภาพกระบวนการทําเครื่องมือป้ัน 

  

ไม้วัตถุดิบก่อนแปรรูป 

 

 

การใช้เครื่องเลือ่ยไฟฟ้าตัดเพ่ือแปรรูป 
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ไม้ก่อนแปรรูป และ แปรรูป 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องเจียร และการขัดเจียรให้ได้รปูทรง 
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การตกแต่งไม้กด 

 

การกลึงเพ่ือทําด้ามไม้จับ 
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ขั้นตอนการดัดเหล็กขูดและประกอบ ด้ามไม้จับ 
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แบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็น 

แบบสอบถามเพ่ือหาความพึงพอในงานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่มีคุณภาพของเครื่องมือป้ันตก
แต่งงานประติมากรรม ของ ผ.ศ. คมสันต์ คําสิงหา งบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ปี 2556 การวิจัยครั้งน้ี หลงัจากที่ได้สํารวจเครื่องมือป้ัน จากช่างป้ันอาชีพและ
ผู้ประกอบการ ผ่านการวิเคราะห์จากผู้วิจัย ซ่ึงผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัยได้ทดลองผลิตเครื่องมือป้ัน
ออกมาตามชนิดและขนาดต่างๆ  

 

 

 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  1.)ชาย  2.)หญิง 
 

2. อายุ  1.)ตํ่ากว่า 25 ปี   2.)26-30 ปี     3.)31-35 ปี      4.)40ปีขึ้นไป 

   

3. อาชีพ 

 1.)นักศึกษา     2.)ช่างปั้นอิสระ     

 3.)รับราชการ     4.)ผูป้ระกอบการ    5.)อ่ืนๆโปรดระบุ  
 

4. รายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ  
1.)ตํากว่า 15,000 บาท  2.)15,001-20,000 บาท   
3.)20,001-30,000 บาท 4.)มากกว่า 30,001 บาท 
 
 

คําช้ีแจง             

 1.แบบทดสอบมี 2 ตอน (4หน้า) โปรดกาเครื่องหมาย√ หน้าคําตอบท่ีตรงกับข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของท่านหรือเติม
คําในช้องว่าง  

 2. แบบแสดงความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเคร่ืองมือปั้นประกอบไปด้วย เหล็กขูดดิน และ ไม้กดดิน  
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2. แบบแสดงความพึงพอใจตามระดับคะแนน ของชนิดเครื่องมือปั้นประกอบไปด้วย เหลก็ขดูดิน และ ไม้กด
ดิน  

ระดับความพึงพอใจท่ีผ่านการทดสอบ 

5 = ดีมาก , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = พอใช้ , 1 = น้อยมาก 

ชนิดประเภทและขนาดของ
เครื่องมือป้ัน 

คุณลักษณะท่ัวไป 5 4 3 2 1 

เหล็กขูดดินขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหล็กขูดดินขนาดกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรงรปูร่าง
ขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอด ี

A-01
A-02
A-03

ความแข็งแรงทนทานของวัสด ุ
A-01
A-02 
A-03

การใช้งานท่ีมีประสิทธผิล 
A-01
A-02 
A-03

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรงรปูร่าง
ขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอด ี

B-01
B-02
B-03
B-04

 
ความแข็งแรงทนทานของวัสด ุ

B-01
B-02 
B-03
B-04

การใช้งานท่ีมีประสิทธผิล 
B-01
B-02 
B-03
B-04
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เหล็กขูดดินขนาดเลก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม้กดดินขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรงรปูร่าง
ขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอด ี

C-01
C-02
C-03
C-04

ความแข็งแรงทนทานของวัสด ุ
C-01
C-02 
C-03
C-04

การใช้งานท่ีมีประสิทธผิล 
C-01
C-02 
C-03
C-04

 
ความงามสัมพันธ์กับรูปทรงรปูร่าง
ขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอด ี

D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09

ความแข็งแรงทนทานของวัสด ุ
D-01
D-02 
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
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ไม้กดดินขนาดกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-09
การใช้งานท่ีมีประสิทธผิล 

D-01
D-02 
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรงรปูร่าง
ขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอด ี

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12

ความแข็งแรงทนทานของวัสด ุ
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
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ไม้กดดินขนาดเล็ก 

การใช้งานท่ีมีประสิทธผิล 
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12

ความงามสัมพันธ์กับรูปทรงรปูร่าง
ขนาดท่ีเหมาะมือและนํ้าหนักท่ีพอด ี

F-01
F-02
F-03
F-04
F-05

ความแข็งแรงทนทานของวัสด ุ
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05

การใช้งานท่ีมีประสิทธผิล 
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05

ลงช่ือ………………………………………………………… 

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

ตําแหน่ง.................................................. 
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