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¤ÇÒÁÃ Ù�à¡ ÕèÂÇ¡ Ñº¡ÃÐ´ÒÉ 
 

1.  »ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà» �¹ÁÒ¢Í§¡ÃÐ´ÒÉ 
 

คนไทยในสมัยกอนเรียกกระดาษวา “ ในสมุด “  หมายถึง  เลม  และใช
คําวา “ กระดาษ “ ในสมัยอยุธยา ซ่ึงเรียกทับศัพทมาจากภาษาโปรตุเกสวา  
CARTAS จนติดปากมาถึงปจจุบัน 

คําวา CARTAS ตางจากคําวา PAPER ในภาษาอังกฤษที่แปลวา 
กระดาษ เพราะ PAPER มีรากศัพทมาจากภาษากรีก คือ PAPYRUS หมายถึง 
แผนกระดาษที่ใชในสมัยอียิปต 

 
2.  »ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ· íÒ¡ÃÐ´ÒÉ¢Í§ä·Â 
 ประวัติการทํากระดาษของไทยนั้นไมมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวาคนไทย
ทํากระดาษมาต้ังแตเม่ือใด กลาวกันวาชาวจีนเปนชาติแรก ที่รูจักการทํากระดาษ
จากเสนใยพืชราวป พ.ศ. 343  สําหรับรายละเอียดของการทํากระดาษของไทย
แบงเปน 2 ยุค ดังนี้ 
 
         2.1  ÂØ¤¡�Í¹¡ÃÐ´ÒÉ 
                 ãºÅÒ¹ 
                          พุทธศาสนาจากประเทศอินเดียและศรีลังกา เขามาในประเทศ
ไทยราวศตวรรษที ่ 3 พรอมกับคําสอนของพระพุทธเจาที่บันทึกในใบลาน ซ่ึงเปน
วัสดุที่ เบาและพกพาสะดวก 
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                    อินเดียใชใบลานอยางกวางขวาง และที่ยังเหลือเปนหลักฐานมีอายุ
ราว 400-500 ป ใบลานไดมาจากตนปาลมชนิดหนึ่ง ที่มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา 
CORYPHA UMBERCULIFERA หรือ C. TARIERA ( TALIPOT PALM )  
                   ประเทศไทยใชตนลาน ซ่ึงเปนปาลมชนิด C.LECOMETEI  เม่ือนําใบ
มาใชจึงเรียกวา  “ใบลาน”  หนังสือที่เกาแกที่สุดที่บันทึกในใบลานคือ  
“ ไตรภูมิพระรวง “ 
 

             2.2 ÂØ¤¡ÃÐ´ÒÉ 
                  2.2.1 ¾ ÑºÊÒ 
                     ในอาณาจักรลานนาทางภาคเหนือของไทย ซ่ึงครอบคลุม เชียงใหม  
เชียงราย  ลําพูน  ลําปาง  พะเยา  แพร  และนาน  ใชกระดาษสาบันทึกเร่ืองราว
ตาง ๆ เรียกวา “ พับสา “  มีลักษณะเปนกระดาษหนายาวพับทบไปมาเปนเลม
แคบความหนาตามจํานวนหนา 
 

                  2.2.2 ÊÁ Ø´¢ �ÍÂ 
 

                     ภาคกลางของไทยจะมีสมุดขอยเปนเอกลักษณ  ลักษณะเชนเดียว 
กับพับสา  แตทําจากกระดาษขอย  ซ่ึงจะเปนกระดาษที่มีเนื้อแนนและหนา  แมลง
ไมกิน  จึงนิยมใชทําเอกสารสําคัญ  เชน  รัฐธรรมนูญ  สมุดขอยเร่ิมทํากันมาใน
สมัยอยุธยา  แตในปจจุบันมีการผลิตนอยมาก  เนื่องจากตนขอยหายาก  กรรมวิธี
การผลิตก็ยุงยาก   
 
 
 

        
 

1. µ�¹¢�ÍÂ 
2. ãº¢�ÍÂ 
3. à»Å ×Í¡ÊÒ 
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3. ¤ÇÒÁÊ íÒ¤ Ñ¢Í§¡ÃÐ´ÒÉ  
กระดาษเปนปจจัยที่สําคัญและมีความจําเปนอยางย่ิง สําหรับชีวิต 

ประจําวันอยางหนึง่  เพราะเม่ือมนุษยไดมีการพัฒนา  รวมทั้งความเจริญทางดาน
วัฒนธรรม  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  การใชกระดาษก็จะมีปริมาณมากขึ้น  ใน
ชีวิตประจําวันเราจึงหลีกเล่ียงการใชกระดาษไมได กระดาษนับวันจะเพิ่มความ 
สําคัญขึ้นเร่ือยๆ จนมีผูกลาววา “กระดาษ” เปนเคร่ืองช้ีใหเห็นความเจริญของ
ประเทศนั้นๆ และปรากฏวาประเทศที่เจริญกาวหนา จะมีปริมาณของการใช
กระดาษที่สูงกวาประเทศที่เจริญนอย 

 จากการศึกษาพบวา การใชกระดาษของคนไทยมีประสิทธิภาพสูงเพราะ 
ยังมีหนวยงานที่เล็งเห็นสวนที่เหลือทิ้งของกระดาษ สามารถนํามาใชใหเปน
ประโยชน กองสงเสริมหัตถกรรมกระดาษอัด (Papier Mache)  สามารถใชแทนไม
ในการผลิตเฟอรนิเจอรตางๆ เคร่ืองเขิน และผลิตภัณฑอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก 

จะเห็นไดวาในปจจุบันนี ้มีการรณรงครักษาสภาพส่ิงแวดลอมใหกลับสู 
สภาพเดิม กระดาษจึงมีบทบาทมากขึ้น เราสามารถใชกระดาษแทนวัสดุที่ทําดวย
โฟม และพลาสติกไดบางสวน เพราะทั้งโฟมและพลาสติกสลายตัวไดยาก อีกทั้ง
เม่ือเผาไหมจะทําใหอากาศเปนพิษได ฉะนั้นเราทุกคนควรหลีกเล่ียงการใชโฟม 
และพลาสติก ซ่ึงจะสงผลกระทบและทําลายสภาพส่ิงแวดลอม โดยการหันมาใช
วัสดุที่ทําจากธรรมชาติ หรือการใชกระดาษแทนกันได 
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Ç ÑÊ Ǿ· Õèãª �ã¹¡ÒÃ¼Å Ôµ¡ÃÐ´ÒÉ 
 

1. ฟางขาว (Rice Straw) ฟางขาวเปนพืชเสนใยส้ันและบาง  
หลายประเทศไดนําเอาฟางขาวมาใชผลิตเปนเย่ือกระดาษ    กระดาษที่ทําจาก
เย่ือฟางขาวจะมีแรงตานทานการฉีกขาดและความทึบแสงตํ่า 
 

2. หญาขจรจบ (Burma Grass) หญาขจรจบเปนพืชเสนใย 
ส้ัน ใหผลผลิตสูงและคุณภาพดีกวาฟางขาว สามารถใชทดแทนเย่ือใยยาวที่นําเขา
จากตางประเทศไดเปนบางสวน เย่ือจากหญาขจรจบเหมาะสําหรับผลิตกระดาษ 
พิมพเขียนและยังชวยกําจัดวัชพืชใหชาวไรนา รวมทั้งยังชวยใหชาวบานไดมี
คาจางเพิ่มขึ้นจากการเก็บเก่ียวซ่ึงนับวาเปนรายไดสูงพอสมควร. แตปญหาการใช
หญาขจรจบเปนวัตถุดิบในการทําเย่ือ จะตองมีการดัดแปลงเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ
บางประเภทและวิธีการดําเนินบางอยางรวมทั้งการเก็บรักษาวัตถุดิบ 
 

  3. กากออย (Bagasse) กากออยเปนผลผลิตพลอยไดจาก
โรงงานผลิตน้ําตาลเย่ือกากออยเปนเย่ือประเภทใยส้ันถึงปานกลาง สามารถผลิต
กระดาษไดเกือบทุกชนิด เชน กระดาษเหนียว กระดาษ-พิมพเขียน กระดาษ
อนามัย กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง และกระดาษหนังสือพิมพ 
 

 4. ไมไผ (Bamboo) ไมไผเปนพืชประเภทเสนใยยาวชนิดหนึ่ง 
ที่เหมาะสําหรับใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเย่ือกระดาษพิมพและเขียน  ปาไมไผ
สวนใหญมีอยูทางภาคตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรีและตาก ประโยชนของไมไผมีมากนอกจากการนํามาผลิตเย่ือกระดาษ 
แลวยังไดสงไมไผเปนสินคาออกดวย ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการปลูก
ทดแทนและบํารุงรักษาปาไมไผในอนาคต 
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5. ปาไมสน   (Pine)  ปาไมสนเหมาะสําหรับใชเปนวัตถุดิบ 

ในการผลิตเย่ือกระดาษประเภทเย่ือใยยาว 2 ชนิด คือ สนสองใบ สนสามใบ มี
มากในภาคเหนือ เชน เชียงใหม แมฮองสอน 
 

  6. ปอแกว (Kenaf)  เย่ือจากปอแกวทั้งตนเปนเย่ือผสมใบยาว
และส้ัน พบวาเย่ือดังกลาวสามารถทํากระดาษคุณภาพดี สามารถผลิตไดโดยไม
ตองผสมเย่ือชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเย่ือจากปอแกวทั้งตน   มีทั้งเย่ือใยส้ันและยาว
ปนกันอยู 
 

7. ไมยางพารา    (Rubber wood)  ไมยางพาราเปนไมใยส้ัน  
สามารถนํามาทําเปนเย่ือกระดาษ เทียบกับไมประเภทเดียวกัน ในตางประเทศถือ
วาดีที่สุด เย่ือใยส้ันที่ยังไมฟอกก็ใชทํากระดาษบางชนิดได เชน กระดาษหอของ  
 

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¼Å Ôµ¡ÃÐ´ÒÉ 
 

¢ Ñé¹· Õè 1  ¡ÒÃÂ �ÍÂà¹×éÍäÁ� 
  ไมจะถูกตัดเปนช้ินเล็กๆ เทากลองไมขีด ซ่ึงบรรจุอยูใน 
”ถังยอย” ภายใตความดัน และความรอนที่สูง หลังจากนั้นเนื้อไมจะกลายเปนวัสดุ
เนื้อนิ่ม เรียกวา เย่ือไม 
¢ Ñé¹· Õè 2  ¡ÒÃá»ÃÃÙ»àÂ×èÍäÁ�à» �¹¡ÃÐ´ÒÉ 
  เม่ือออกจากถังยอย จะนําเย่ือไมผสมกับน้ํา แลวผานไปยัง
เคร่ืองเกล่ียเย่ือไม  เพื่อเกล่ียเย่ือไมใหทั่วถึงกัน  เคร่ืองเกล่ียนี้มีลักษณะเปน     
ตะแกรงที่เคล่ือนที่ได โดยที่ความช้ืนจะถูกขับออกในขั้นนี้ดวย 
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¢ Ñé¹· Õè 3  ¡ÒÃ¢ Ñº¹éíÒ 
  จะมีลูกกล้ิง 1 ชุด ทําหนาที่ขับน้ําออกจากกระดาษ เพื่อให
กระดาษแหง 
¢ Ñé¹· Õè 4  ¡ÒÃ· íÒãË �áË �§à» �¹¢ Ñé¹Ê Ø´· �ÒÂ 
  ผานกระดาษในขั้นตอนที่ 3 ไปยังลูกกล้ิงรอนอีก 1 ชุด เพื่อทํา
ใหกระดาษแหงเปนคร้ังสุดทาย จากนั้นผานไปยังกระบวนการมวนกระดาษ หรือ
ตัดกระดาษใหมีขนาดตามที่ตลาดตองการ    
 

»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÃÐ´ÒÉ 
 
1. กระดาษพิมพและกระดาษเขียน (Printing and writing paper) 

หมายถึง กระดาษที่ใชสําหรับพิมพเขียน แบงได 4 ประเภท ดังนี้ 
1.1 กระดาษปอนด (Fine paper) หมายถึง กระดาษที่ทําจากเย่ือเคมีฟอก

ขาวหรือทําจากเย่ืออืน่ใดที่มีคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษเทา
เทียมกัน 

1.2 กระดาษอารต (Art paper) หมายถึง กระดาษซ่ึงเคลือบดวยสารสีขาว 
(White pigment) หนาเดียวหรือสองหนา เพื่อใหผิวกระดาษมันเรียบ 

1.3 กระดาษวาดเขียน (Drawing  paper) หมายถึง กระดาษเนื้อหนา  
ผิวหยาบทนตอการขูดลบ เหมาะสําหรับเขียนดวยดินสอ น้ําหมึก หรือ  
ระบายดวยสีน้ํา 

1.4 กระดาษปก (Cover paper) หมายถึง กระดาษหนาที่ทรงรูปได  ใชทํา
ปกสมุดหรือปกหนังสือ และมีความทนทานตอการพับ 
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2. กระดาษอุตสาหกรรม (Industrial paper)    
       เปนกระดาษที่ใชในวงการอุตสาหกรรม มีความแข็งแรงมากกวากระดาษ 
       โดยทั่วไป แบงได 3 ประเภท ดังนี้ 

2.1 กระดาษเหนียว (Strong or kraft paper) หมายถึง กระดาษที่ทําขึ้น 
      จากเย่ือกระดาษฟอกหรือไมฟอก สําหรับงานที่ตองการความแข็งแรงสูง  

             นิยมใชทําถุงเพื่อการขนสง และหอผลิตภัณฑทั่วไป หากตองการใหมี 
             สีสันตางๆ เพื่อความสวยงามจะใสสีหรือฟอกสี  
       2.2 กระดาษลูกฟูก  (Corrugated Fiberboard ) ประกอบดวย 
             1) กระดาษผิวหนา (Liner) เปนกระดาษที่ติดบนกระดาษลอนลูกฟูก  
             จะใชกระดาษคราฟทไมฟอกสี สําหรับการใชงานที่ตองการความแข็งแรง 
             สูง นอกจากนี้อาจใชกระดาษที่ผลิตจากเย่ือกระดาษเกาสําหรับงานทั่วไป  
          2) กระดาษลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) ใชกระดาษที่ผลิตจาก  
             เย่ือคราฟท เย่ือฟางขาว หรือเย่ือกระดาษเกา ขึ้นกับความแข็งแรงที่ 
             ตองการนํามาขึ้นลอน  

2.3 กระดาษกลอง (Paperboard) หมายถึงกระดาษทีมี่ความหนามากกวา  
      0.012 นิ้ว ใชบรรจุหีบหอตางๆ มีคุณสมบัติเปนกระดาษแข็ง   มี 
      ความเหนียว และความแข็งแรงสูง  

3.   กระดาษอนามัย (Sanitary tissue)  
       หมายถึง กระดาษที่ตองการความนุมและการดูดซึมดี แบงเปน 4 ชนิด ดังนี้       

  3.1 กระดาษชําระ (Toilet tissue) หมายถึง กระดาษยนทําจากเย่ือกระดาษ  
        ฟอกขาว ไมฟอก หรือใสสี ช้ันเดียวหรือหลายช้ัน มีคุณสมบัตินุม ดูดซึม 
        น้ําไดดี และตองสลายไดงายเม่ือถูกน้ํา 
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  3.2 กระดาษเช็ดหนา (Facial tissue) หมายถึง กระดาษยน ทํามาจาก 
        เย่ือกระดาษฟอกขาว อาจจะมีสีตางๆ มี 2 ช้ัน มีคุณสมบัตินุม ดูดซึมน้ํา 
        ไดดี และไมขาดงายเม่ือเปยกน้ํา 
3.3  กระดาษเช็ดมือ (Paper towels) หมายถึง กระดาษยนทํามาจาก 
       เย่ือกระดาษมีสีขาว หรือสีตางๆ ช้ันเดียวหรือหลายช้ัน มีคุณสมบัตินุม  
       หนา ดูดซึมน้ําไดดี และไมขาดงายเม่ือเปยกน้ํา 
3.4  กระดาษเช็ดปาก (Table napkins) หมายถึง กระดาษยนทํามาจาก 

เย่ือกระดาษมีสีขาว หรือสีตางๆ หรือพิมพเปนภาพตางๆ มีคุณสมบัตินุม  
หนา ดูดซึมน้ําไดดี และไมขาดงายเม่ือเปยกน้ํา 

 
 
 
 

       
 
 

 ¡ÃÐ´ÒÉªíÒÃÐ  ¡ÃÐ´ÒÉàªç´Ë¹ �Ò  ¡ÃÐ´ÒÉàªç´»Ò¡ ¡ÃÐ´ÒÉàªç´Á×Í 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

9 
 

¡ÒÃ¼ÅÔµ¡ÃÐ´ÒÉ �́ÇÂÁ×Í 
 

ÇÑÊ´ Ø 
1. ¡ÃÐ´ÒÉ·ÕèäÁ�ãª�áÅ �Ç  

- Ë¹ Ñ§Ê×Í¾ ÔÁ¾ � 
- ¡ÃÐ´ÒÉà¢ ÕÂ¹ 
- ¡Å �Í§¹Á /¡Å �Í§¡ÃÐ´ÒÉ 
- Å Ñ§¡ÃÐ´ÒÉ 

2. ¾ ×ª¾ÃÃ³äÁ�µ �Ò§æ ·Õèµ �Í§¡ÒÃ¼ÊÁÅ§ä» µÒÁµ �Í§¡ÒÃ 
- ¡Òº¡Å �ÇÂ 
- ¼Ñ¡µºªÇÒ 
- Ë�Ò 
- µ �¹¸ Ù»ÄÒÉÕ ÏÅÏ 

Í Ø»¡Ã³� 
1. ·Õè»��¹¡ÃÐ´ÒÉ 
2. ÁÕ´ 
3. ¡ÐÅÐÁÑ§ 
4. µÐá¡Ã§ª�Í¹¡ÃÐ´ÒÉ 
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  ¼ Ñ§¡ÒÃ¼Å Ôµ¡ÃÐ´ÒÉ´�ÇÂÁ ×Í 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เตรียมวัสด ุ

ลาง หรือทําความสะอาด 

หั่น/ฉีกใหเปนช้ินเล็กๆ 

ปนเยื่อ 

ทําใหเปนแผนดวยตะแกรง 

ทําใหแหงดวยการตากแดด 

แกะกระดาษออกจากตะแกรง 

ตกแตงกระดาษ ทําหรือไมทําก็ได 
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ÇÔ¸ Õ· íÒ 
1. àÁ×èÍä �́Ç ÑÊ Ǿ·Õèµ �Í§¡ÒÃáÅ �Ç ·íÒàª�¹¹ Õé 
 -  ¡ÃÐ´ÒÉ©Õ¡à»�¹ª Ôé¹àÅ ç¡æ áÅ �Ç¹ íÒä»áª�¹ éíÒ à¾ ×èÍãË �à»��ÍÂ 
     §�ÒÂµ �Í¡ÒÃ»��¹  
 -  ¾ ×ª¾ÃÃ³äÁ� ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅ �ÇË Ñè¹ãË �à»�¹ª Ôé¹àÅ ç¡æ  
     ËÒ¡à»�¹¢Í§áË �§ãË �áª�¹ éíÒàª�¹à´ ÕÂÇ¡Ñº¡ÃÐ´ÒÉ 
2. ¹ íÒ¢ �Í 1 ä»»��¹ÃÇÁ¡Ñ¹ ËÂ Ø´»��¹àÁ×èÍä �́àÂ ×èÍ·ÕèÅÐàÍÕÂ´áÅ �Ç 
3. ¹ íÒàÂ ×èÍ·Õèä �́ ä»ÅÐÅÒÂã¹¡ÐÅÐÁ Ñ§·ÕèÁÕ¹ éíÒ áÅ �Çãª�µÐá¡Ã§ª�Í¹ãË �àÂ ×èÍ¡ÃÐ´ÒÉÁÕ 
¤ÇÒÁË¹Òà·�Ò¡Ñ¹µÅÍ´·Ñé§µÐá¡Ã§ ÊÑ§à¡µä �́â´Â¡ÒÃÊ�Í§ Ù́ ËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ·Öº¢Í§
¡ÃÐ´ÒÉäÁ�à·�Ò¡Ñ¹ãË �ª�Í¹ãËÁ� 
4. ¹ íÒä»µ¡áµ �§ �́ÇÂ´Í¡äÁ�ËÃ ×ÍãºäÁ� ËÃ ×ÍäÁ�µ �Í§¡ÒÃ¡ÒÃµ¡áµ �§¡çä �́ 
5. ¹íÒä»µÒ¡á´´ â´Âµ �Í§àÍÕÂ§µÐá¡Ã§ àÁ×èÍ¡ÃÐ´ÒÉáË �§ãË �á¡ÐÍÍ¡¨Ò¡µÐá¡Ã§ 
 
 
¢�ÍàÊ¹Íá¹Ð 
ËÒ¡µ �Í§¡ÒÃãË �¡ÃÐ´ÒÉÁÕÊÕ ãË �ãÊ�ÊÕ¸ÃÃÁªÒµ Ô¨Ò¡¾ ×ª àª�¹ ÊÕà¢ ÕÂÇ¨Ò¡ãºàµÂ    
ÊÕÁ�Ç§Í�Í¹æ ¨Ò¡à»Å ×Í¡ÁÑ§¤Ø´ ÊÕÊ�Á¨Ò¡à»Å ×Í¡Ê�Á à»�¹µ �¹ ·Ñé§¹ Õéà»�¹¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
áÅÐ½ �¡ÊÁÍ§ãË �¹ Ñ¡àÃ ÕÂ¹¤Ô´-·íÒ à¾ ×èÍÊÃ �Ò§»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �ãË �¡Ñº¹ Ñ¡Ç Ô·ÂÒÈÒÊµÃ �¹ �ÍÂ
ã¹Í¹Ò¤µ 
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ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃ¼ÅÔµ¡ÃÐ´ÒÉ´ �ÇÂÁ ×Í 

 
 
 
 
 
 
 
 

  à¤Ã ×èÍ§»��¹¡ÃÐ´ÒÉ             ¹ Ñ¡àÃ ÕÂ¹ª �ÇÂ¡ Ñ¹· íÒµÐá¡Ã§ 
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¡ÃÐ´ÒÉÍ Ñ´  PAPIER MACHE 
 
  กระดาษอัด  (PAPIER MACHE)  หรือที่คนไทยเรียกวา  
“เปเปอรมาเช” เปนงานศิลปะอยางหนึ่งที่ใชกระดาษเปนวัตถุดิบ ผลิตเปนช้ินงาน
ตางๆ เช่ือกันวาจีน เปนชาติแรกที่ประดิษฐงานชนิดนี้ขึ้นมา ตอมาชนชาติเปอรเซีย 
ญ่ีปุน ไดประดิษฐงานโดยเฉพาะหนากาก    ใชสําหรับเฉลิมฉลองในเทศกาลตางๆ 
  ศตวรรษที ่ 17 งานกระดาษอัดไดแพรหลายในทวีปยุโรป เร่ิม
จากประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงคําวา PAPIER MACHE  มาจากภาษาฝร่ังเศส หมายถึง 
กระดาษอัด  
  PAPIER อานวา  ปาเปยร หมายถึง กระดาษ   
  MACHE  อานวา  มาเช  หมายถึง การบดเค้ียว อัด 
    หรือยอยสลาย 
  ศตวรรษที ่ 18 อังกฤษ เร่ิมทําการคาอุตสาหกรรมกระดาษอัด 
  ในรูปแบบผลิตภัณฑประเภทกลอง ถาด เฟอรนิเจอรประดับ
มุก  
  ทั้งนี้มีหลายประเทศไดผลิตงานกระดาษอัด ในหลายรูปแบบ 
เชน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อินเดีย  
  ศตวรรษที่ 20 งานกระดาษอัดลดนอยลง เนื่องจากวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี มีการผลิตวัสดุที่มีความทนทานกวากระดาษ ไดแก พลาสติก ยาง 
ฯลฯ เพื่อนํามาใชในงานหัตถกรรม 
   สําหรับประเทศไทยสันนิษฐานวา  งานกระดาษอัดมีตนกําเนิด
ควบคูมากับศิลปะการแสดงโขน โดยที่นักแสดงโขนในสมัยกอนไดใชวิธีการเขียน
หนากากในวรรณคดีตางๆ เชน ยักษ ลิง พระ  นาง  สัตวหิมพานตตางๆ จากนั้นจึง 
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วิวัฒนาการมาเปนหัวโขนอยางในปจจุบัน    
  การประดิษฐงานกระดาษอัดของไทยไดคอยๆ วิวัฒนาการขึ้น
ทั้งรูปแบบ และเทคนิคการผลิตเร่ือยมา ปจจุบันไทยไดสงออกผลิตภัณฑจากงาน
กระดาษอัดไปยังตางประเทศ ในปริมาณและมูลคาที่สูงขึ้นทุกป 
 

»ÃÐàÀ·§Ò¹¡ÃÐ´ÒÉÍÑ´ 
1. งานประดับฝาผนัง ไดแก ภาพนูนสูง หรือนูนตํ่า 
2. งานตกแตงทั่วไป ซ่ึงรูปแบบตางๆ     ไดแก    รูปสัตว   คน  

ผลไม เปนตน 
3. งานภาชนะตางๆ  ไดแก กลอง ถาด ตะกราใสของ เปนตน 
 

 

    
     ÀÒ¾¹ Ù¹µ èíÒ      ÀÒ¾¹ Ù¹ÊÙ§       à¡�ÒÍÕéâÂ¡        ¡Å �Í§ 

     
Ã Ù»ÊÑµÇ �µ �Ò§æ 

   
Ã Ù»Ë¹ �ÒµÒÁ Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃ 
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ÇÑµ¶Ø Ốº· Õèãª�ã¹¡ÒÃ¼Å Ôµ§Ò¹¡ÃÐ´ÒÉÍ Ñ´ 

1. งานที่ตองเก็บลวดลายละเอียด ไดแก รูปสัตว ผลไม จะใช 
กระดาษบาง เชน กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษสมุดโทรศัพท กระดาษโรเนียว 
สามารถแปะติดหุนไดทุกซอกมุมของลวดลาย 

2. งานช้ินใหญ  ที่มีลวดลายไมละเอียด ไดแก   กลองตางๆ  
ใชกระดาษหนา เชน กระดาษเทา-ขาว ทั้งนี้ตองฉีกกระดาษออกเปนช้ินเล็กๆ ตาม
ความเหมาะสมกับงาน จากนั้นทากาวแปะ จะไดงานที่มีความแข็งแรง แตมีขอเสีย
คือ   กระดาษที่ใชมีราคาคอนขางแพง 
¢ Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¼Å Ôµ§Ò¹¡ÃÐ´ÒÉÍÑ´ 
  การผลิตงานกระดาษอัดมีหลายวิธี ในการสอนนี้จะใชวิธีการ
แปะกระดาษกับหุน หรือตนแบบ เรียกวา การปะหุน จะไดผิวนอกของกระดาษที่
ปะตามรูปรางของหุน เม่ือกระดาษที่แปะแหงแลว จึงแกะออกจากหุน แลวนําไป
ตกแตง ระบายสีใหสวยงาม ซ่ึงเลียนแบบมาจากประเทศฝร่ังเศส งานที่นิยมผลิต 
ไดแก หัวโขน หนากากตางๆ เปนตน 
¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ§Ò¹¡ÃÐ´ÒÉÍ Ñ´ 
  ตองเก็บในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมอับช้ืน หรือรอน
เกินไป เพราะกระดาษอาจเกิดเช้ือรา หรือแหงกรอบเสียหายได นอกจากนั้นตอง
ปราศจากตัวมอด แมลงสาบ หนู หรือสัตวอื่นๆ ที่จะมากัดกินกระดาษ        
 

 

   
 

¡ÒÃ«�ÍÁá«Áâµ �ÐàÃ ÕÂ¹Ë �Í§»ÃÐ ỐÉ°� �́ÇÂÇ Ô Õ̧ papier mache 
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  ¡ÒÃ·íÒ¡Å�Í§¨Ò¡àÈÉÇÑÊ´ Ø´ �ÇÂÇÔ Õ̧ papier mache 
 

 
 
 

ÇÑÊ´ Ø-Í Ø»¡Ã³� 
1. á¼�¹¿�Çà¨ÍÃ �ºÍÃ �´·ÕèäÁ�ãª�áÅ �Ç 
2. ¡ÃÐ´ÒÉË¹ Ñ§Ê×Í¾ ÔÁ¾ � áÅÐàÈÉ¡ÃÐ´ÒÉÊÕ 
3. ¤Ñ´àµÍÃ � ËÃ ×Í¡ÃÃä¡Ã 
4. à·º¡ÒÇ 
5. ¡ÒÇá»�§à»�Â¡ áÅÐ¡ÒÇÅÒà·ç¡«� 
6. Ç ÑÊ Ǿµ¡áµ �§ 
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ÇÔ¸ Õ· íÒ 
 
1. ¹ íÒá¼�¹¿�Çà¨ÍÃ �ºÍÃ �´ ÁÒµ Ñ´à»�¹á¼�¹µÒÁ¢¹Ò´·Õèµ �Í§¡ÒÃ  ¨Ò¡¹ Ñé¹ãª �à·º¡ÒÇ
µ Ô´ãË �à»¹¡Å �Í§µÒÁ·Õèµ �Í§¡ÒÃ ÍÒ¨ÁÕ½Ò»�´¡Å �Í§ËÃ ×ÍäÁ�ÁÕ¡çä �́ ËÒ¡ÁÕ½Ò¡Å �Í§ µ �Í§
·íÒãË �ÁÕ¢¹Ò´ãË�¡Ç �Òµ ÑÇ¡Å �Í§ «Öè§ãª�Ç Ô Õ̧¡ÒÃàª�¹à´ ÕÂÇ¡Ñ¹ 

   
 

   
 
2. ¹ íÒ¡ÃÐ´ÒÉË¹ Ñ§Ê×Í¾ ÔÁ¾ �ÁÒ©Õ¡ áÅ �ÇÁÒµ Ô´ãË �·ÑèÇ¡Å �Í§·Ñé§ÀÒÂ¹Í¡ÀÒÂã¹ ÍÂ �Ò
ãË �àË ç¹ÊÕ¢Í§á¼�¹¿�Çà¨ÍÃ �ºÍÃ �´ â´Âãª�¡ÒÇá»�§à»�Â¡à»�¹µ ÑÇª�ÇÂ ·Ñé§¹ ÕéÍÂ �ÒãË �à¡Ô´
¿Í§ÍÒ¡ÒÈ  
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3. ¹ íÒàÈÉ¡ÃÐ´ÒÉÊÕµ Ô´·ÑºÍÕ¡¤Ã Ñé§·Ñé§ÀÒÂã¹ÀÒÂ¹Í¡ ¨Ò¡¹ Ñé¹¹ íÒä»µÒ¡ãË �áË �§ 
µ¡áµ �§¡Å �Í§ãË �ÊÇÂ§ÒÁ 
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¡ÒÃ»ÃÐ ỐÉ° �§Ò¹ �́ÇÂÇ Ô¸ Õ papier mache ¨Ò¡Å Ù¡â» �§ 
 

ÇÑÊ´ Ø 
1. ¡ÃÐ´ÒÉË¹ Ñ§Ê×Í¾ ÔÁ¾ � 
2. Å Ù¡â»�§ 
3. ¡ÒÇá»�§à»�Â¡ 

ÇÔ¸ Õ· íÒ 
1. à»�ÒÅ Ù¡â»§µÒÁ¢¹Ò´·Õèµ �Í§¡ÒÃ áÅ �ÇÁÑ´»Á 
2. ©Õ¡¡ÃÐ´ÒÉË¹ Ñ§Ê×Í¾ ÔÁ¾ �à»�¹ª Ôé¹àÅ ç¡æ µ Ô´·ÕèÅ Ù¡â»�§ �́ÇÂ¡ÒÇá»�§à»�Â¡ ·íÒ

àª�¹¹ Õé·ÑèÇÅ¡â»�§»ÃÐÁÒ³ 10 ªÑé¹ à¾ ×èÍãË �â¤Ã§ÊÃ �Ò§á¢ ç§áÃ§ áÅ �Ç¹ íÒä»µÒ¡
ãË �áË �§ 
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3. ¡ÒÃ»ÃÐ ỐÉ°�à»�¹Ã Ù»Ã �Ò§µ �Ò§æâ´Âãª�Ç Ô Õ̧¡ÒÃµ Ñ´µ �ÍÍ§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§§Ò¹ µÒÁ

Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃËÃ ×Íµ �¹áºº·Õè¤Ô´äÇ � ¨Ò¡¹ Ñé¹¹ íÒä»·ÒÊÕËÃ ×Íµ¡áµ �§ãË �ÊÇÂ§ÒÁ 

   
 
4. µ ÑÇÍÂ �Ò§§Ò¹¡ÃÐ´ÒÉÍÑ´·Õè¹ Ñ¡àÃ ÕÂ¹·íÒàÊÃ ç¨ÊÁº ÙÃ³ �áÅ �Ç 
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¹Ñ¡àÃ ÕÂ¹ÀÒ¤ÀÙÁ Ôã¨µ �Í¼Å§Ò¹· Õèä´ �Ã ÑºÃÒ§ÇÑÅ· Õè 1  
¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¼Å ÔµÀÑ³± �§Ò¹¡ÃÐ´ÒÉÍ Ñ´ ÇÔªÒ§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � 

» �¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2549 
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¤ÇÒÁÃÙ�àÃ×èÍ§â¤Ã§§Ò¹ 
 

  ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§â¤Ã§§Ò¹ 
 

          โครงงาน มีวัตถุประสงคหลายประการ เชน ตองการให
นักเรียนมีความรูพื้นฐานจําเปนเก่ียวกับความเปนอยูในชีวิตประจําวัน สามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามกระบวนการ  ประหยัด ปลอดภัย  และไดประโยชน  โดย
รูจักวิเคราะหและวางแผนการทํางาน สามารถปรับปรุงและพัฒนางาน มีวิสัยทัศน
ที่กวางไกล รักการทํางาน สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจนนักเรียนจะไดศึกษาถึงทฤษฎีที่เก่ียวของกับ
โครงงาน และฝกปฏิบัติจริง โดยที่นักเรียนมีสิทธิและเสรีภาพเต็มที่ในการตัดสินใจ
เลือกโครงงานตามความถนัด และความสนใจของตนเอง 
  ซ่ึงความสําคัญของวิชาโครงงานสรุปไดดังนี้ 

1. เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ    รวมทั้งศึกษาตอใน 
สาขาที่ตนเองมีความถนัดหรือมีความสนใจ 

2. สรางประสบการณทางอาชีพ    โดยการปฏิบัติจริงในทุก 
ขั้นตอน 

3. รูจักคิด  วิเคราะห  วางแผน  และลงมือปฏิบัติตลอดจน 
ปรับปรุงผลงานใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น กลาวคือ นักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เกิดความสัมพันธอันดีในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น  
5. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  
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 »ÃÐàÀ·¢Í§â¤Ã§§Ò¹ 
 

  แบงเปน  2 ประเภทไดแก 
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู  เปนการบูรณาการรวมกับ
การเรียนรู ทักษะ และเปนพื้นฐานในการกําหนดโครงงานและปฏิบัติ 
  2.  โครงงานตามความสนใจ   เปนโครงงานที่ผูเรียนกําหนด
ขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความตองการ โดยใชทักษะความรู จากกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ มาบูรณาการ เปนโครงงานและปฏิบัติ ซ่ึงแบงเปน 4 รูปแบบ ตาม
วัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 โครงงานสํารวจ รวบรวมขอมูล 
เปนโครงงานที่เก่ียวของกับการหาขอมูล        เพื่อนํา 

ขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงผลงาน ใหมีคุณภาพดี และ
ทันสมัยย่ิงขึ้น เชน การสํารวจความตองการของผูเรียนวิชาโครงงาน การสํารวจ
แหลงความรูในชุมชนใกลโรงเรียน 

     2.2 โครงงานศึกษาคนควาทดลอง 
            เปนโครงงานที่นักเรียนตองศึกษา คนควา เพื่อยืนยัน 

ทฤษฎีที่ไดศึกษามาแลว หรือตองการทราบแนวทางเพิ่มคุณคาหรือประโยชนที่
ไดรับใหมากขึ้น เชน ทดลองการทําแชมพูจากพืชสมุนไพรตางๆ แลวทดสอบหา
ขอดีขอเสียจากสมุนไพรชนิดตางๆ นั้น  

     2.3 โครงงานที่เปนทฤษฎี หรือแนวคิดใหม 
            เปนโครงงานที่ไดศึกษาเนื้อหาทางวิชาการ หรืองาน 

อาชีพแลวนํามาปรับปรุง พัฒนาใหสอดคลองกับหลักวิชาที่ไดศึกษา เชน นักเรียน
ศึกษาเร่ืองพืชสมุนไพร ก็อาจทําโครงงานการทําผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร  เชน  
การทําแชมพู  สบู  น้ํายาลางจาน  เปนตน  
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      2.4 โครงงานสรางสิ่งประดิษฐ 
              เปนโครงงานที่เกิดขึ้นหลังจากไดศึกษาทางทฤษฎี 

มาแลว แลวนํามาประดิษฐเปนผลงาน เชน การประดิษฐกลองอเนกประสงคจาก
กระดาษเหลือใช การประดิษฐของชํารวย เปนตน  
 
 ¡ÒÃÊ íÒÃÇ¨áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�¢ �ÍÁ ÙÅ¡ �Í¹¡ÒÃµ Ñ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡â¤Ã§§Ò¹ 

 
กอนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกโครงงานใด     นักเรียนจะตอง 

สํารวจขอมูลที่เก่ียวของใหมากที่สุด เพื่อปองกันการผิดพลาดในการตัดสินใจ  ซ่ึง
อาจทําใหนักเรียนเสียเวลา เสียทรัพยและเสียใจ หรือทอแทหมดกําลังใจ ทั้ง
ช้ินงานที่ผลิตออกมานั้นอาจไมมีคุณคาเพราะใชประโยชนอะไรไมได ฉะนั้นควรจะ
สํารวจและวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญคือ ขอมูลเก่ียวกับตัว
นักเรียนเอง ขอมูลเก่ียวกับสังคมส่ิงแวดลอม  และขอมูลเก่ียวกับโครงงานตางๆ ที่
จะตัดสินใจเลือก 

1. การสํารวจและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ขอมูลตางๆ เก่ียวกับตนเองมีหลายประการ     เชน  

สติปญญาความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ทักษะ และความพรอมตางๆ ที่
เก่ียวของ โดยเฉพาะประเภทโครงงานที่คิดจะเลือก ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวย
ใหทําโครงงานไดสะดวกรวดเร็ว คลองแคลว มองเห็นชองทางที่จะพัฒนา หรือ
ปรับปรุงโครงงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้จะตองจะสํารวจตัวเอง
ในแงบุคลิกภาพหรือกิจนิสัยดวยวามีความมานะอดทน  ขยัน  ละเอียด  รอบคอบ
มีความรักงาน มีความศรัทธามีความจริงใจมากนอยเพียงใดที่จะเลือกทําโครงงาน 
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2. การสํารวจวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม 
ขอมูลตางๆ  เก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอมที่สําคัญๆ  

ที่มีสวนผลักดันใหโครงงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี เชน ความเห็นชอบของคนใน
ครอบครัว ครูที่ปรึกษา  เพื่อนนักเรียน  ในกรณีที่ทํางานเปนกลุม  ตลาด และ
ความตองการของคนในทองถ่ิน  แหลงความรูหรือแหลงวิทยาการ ที่จะศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม แหลงจัดหาวัสดุอุปกรณที่จะใชปฏิบัติงานโครงงาน   สภาพของ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศในทองถ่ิน สาธารณูปโภคที่เอื้ออํานวยในการเดินทาง
และการขนสง  เชน ถนนหนทางและยานพาหนะตางๆ เปนตน  ซ่ึงนักเรียนควรจะ
สํารวจวิเคราะหดูวามีส่ิงตางๆ  ดังกลาวนี้เพียงพอหรือไมที่จะสงเสริมโครงงานของ
เราดําเนินตอไปได 

3. การสํารวจและวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับโครงงาน 
ขอมูลเก่ียวกับโครงงาน     มีสวนสงเสริมสนับสนุนใหเกิด 

แนวคิดและประสบการณอยางหลากหลาย ซ่ึงสามารถสํารวจและศึกษาขอมูล
เหลานี้ไดจากแหลงตางๆ มากมาย เชน จากการชมแหลงวิชาชีพตางๆ เชน ฟารม
เล้ียงสัตว สวนผัก สวนผลไม สวนไมดอกไมประดับ  สถานีวิจัยทางการเกษตร
สถานีทดลองพืชไร-พืชสวน   ศูนยธุรกิจการคาตางๆ  โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย-
ศิลปาชีพ บริษัทตางๆ นอกจากนี้ขอมูลอาจหาไดจากการบรรยาย หรืออภิปราย
จากที่ประชุม สัมมนา  การฟงรายการวิทยุโทรทัศน การศึกษาผลงานของผูอื่นที่ได
ทําไวแลวการสนทนากับเพื่อน หรือครู หรือจากการสัมภาษณผูประกอบอาชีพ
ตางๆ ในทองถ่ิน การเขาชมนิทรรศการที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้นการสังเกตส่ิงที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวัน  และการพิจารณางานอดิเรกตางๆ  ที่นักเรียนทําอยู  หรือที่
คนอื่นๆ ทําอยางไดผล ตลอดจนการหาขอมูลในอินเตอรเน็ต เปนตน   
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  Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§â¤Ã§§Ò¹ 
 

1. ช่ือโครงงาน 
กําหนดช่ือโครงงานที่จะปฏิบัติใหชัดเจน  ส้ัน กะทัดรัด  

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
2. หลักการและเหตุผลทีส่ําคัญ 

เขียนคําอธิบายเก่ียวกับหลักการ ความจําเปนเหตุผล  
คุณคา หรือความสําคัญที่ตองทําโครงงานนี้ขึ้นมา ถามีขอมูลหรือทฤษฎีอื่นๆ มา
สนับสนุน จะทําใหโครงงานนี้มีความสําคัญย่ิงขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
กําหนดเปนหัวขอสําคัญ ๆ  วาในการจัดทําโครงงานนั้น 

ตองการใหเกิดผลอะไร เปนช้ินงานอะไร มีปริมาณเทาใด  หรือเพื่อใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางไร   เพื่อใหประโยชนแกใคร เปนตน 

4. เปาหมาย 
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

ระบุจํานวนช้ินงานที่ตองการปฏิบัติ  เชน  ประดิษฐ 
กระดาษอัดได 10 ช้ิน 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ระบุคุณภาพของงานทีปฏิบัติ  เชน ประดิษฐ 

กระดาษอัดไดสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 
5. สถานที่ดําเนินการ 

ระบุสถานที่ที่ใชในการปฏิบัติงาน แตในทีนี้ หมายถึง 
หองประดิษฐ 3  หรือหองเรียนนภาอากาศ   
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
                             ระบุวันเร่ิมตน และวันส้ินสุดการปฏิบัติงาน รวมทั้งส้ิน 

ก่ีวัน  เชน รวมเวลาที่ใชในการดําเนินงาน 15 วัน 
                            วันที่เร่ิมตน    28 พฤษภาคม  2552 
                            วันที่ส้ินสุด    11 มิถุนายน  2552   

7. งบประมาณ 
                             ระบุคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมด เชน ผลิตกลอง- 

กระดาษ รวมงบประมาณทั้งส้ิน  73  บาท  ดังนี้ 
          1. แปงมัน    1  ถุง  จํานวน 15  บาท 

2. กระดาษ  6  แผน จํานวน 30  บาท 
3. วัสดุตกแตง   จํานวน 28  บาท 

8.   วิธีดําเนินการ 
ระบุขั้นตอนในการดําเนินงานต้ังแตตนจนจบตามลําดับ      

วาจะศึกษาเร่ืองใดจะทําอะไร อยางไร ดังนี้ 
         ขั้นเตรียมการ   
         ขั้นปฏิบัติงาน 
         ขั้นสรุปงาน 

9. หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
ระบุหนวยงาน หรือบุคคล หรือ แหลงเรียนรูที่นําขอมูลมา 

ใชในการดําเนินการ 
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10. การติดตามและประเมินผล 
ระบุผลการดําเนินงานวาทําไดหรือไมได   มีปญหาหรือ 

อุปสรรค หรือขอบกพรองในดานใดบาง ควรมีขอเสนอแนะในการทํางานในคร้ัง
ตอไป เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดปญหานอยที่สุด ซ่ึงนักเรียน 
ผูปกครอง และครู ควรมีสวนในการประเมินผลการทําโครงงานทุกคร้ัง 
 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ระบุความคาดหวังไววาจะเกิดอะไรขึ้น  อยางไร คุณภาพ 

และปริมาณมากนอยเพียงใด ทั้งความรู ทักษะ ประสบการณ รายได  หรือ
ผลประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน  โดยตองสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ 
ต้ังไว 

12. ผูจัดทําโครงงาน 
เขียนช่ือผูเรียนที่ทําโครงงาน ถาทําเปนกลุมใหระบุช่ือ 

ทุกคน พรอมระบุช้ัน และเลขที่ 
13. ช่ือครูที่ปรึกษา 

ระบุช่ือครูที่ปรึกษา หรือครูที่ใหคําแนะนําโครงงาน 
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ãº§Ò¹àÃ ×èÍ§ â¤Ã§§Ò¹ 
ÇÔªÒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒª Õ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂ Õ §Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � § 33101 ª Ñé¹ Á. 3 

âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 
 

¤ íÒª Õéá¨§     ใหนักเรียนคิด และทําโครงงาน ดังนี้ 
1. ทํางานเปนกลุม กลุมละ 6 คน มีโครงงาน 
 1.1 การผลิตกระดาษดวยมือจากเศษวัสดุ 

 1.2 การผลิตช้ินงานจากเย่ือกระดาษที่ไมใชแลว   
       2.    โครงงานที่ทํา ใหใชกระดาษที่ไมใชแลวเปนวัสดุหลัก 
       3.    ใชเวลาในการปฏิบัติงาน 6 คาบเรียน (1 โครงงาน) 
       4.    อุปกรณที่ครูเตรียมให 
 4.1 ที่ปนกระดาษ 
 4.2 ตะแกรงชอนกระดาษ 
 4.3 กะละมัง 

 
à¡³± �¡ÒÃãË �¤Ðá¹¹ 
ความคิดสรางสรรค       10 คะแนน   ดูจากช้ินงาน 
ความสมบูรณของงาน    5   คะแนน ดูจากความเรียบรอยของเอกสาร 
ความสามัคคี         5   คะแนน  ดูจากการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
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ãº§Ò¹àÃ ×èÍ§ â¤Ã§§Ò¹ 
ÇÔªÒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒª Õ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂ Õ §Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � § 33101 ª Ñé¹ Á. 3 

âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 
 
ช่ือโครงงาน ……………………………………………….……………………… 
ช่ือผูดําเนินโครงงาน 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือครทูี่ปรึกษา …………………………………………………………………… 
หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
วัตถุประสงค 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ……………………………………………………………… 
เปาหมายเชิงคุณภาพ……………………………………………………………... 
ระยะเวลาดําเนินโครงงาน 
วันเร่ิมตน…………………………………………………………………….……. 
วันส้ินสุด……………………………………………………………………..……. 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
ขั้นปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
ขั้นสรุปงาน 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
สถานที่ปฏิบัต ิ
……………………………………………………………………………………… 
งบประมาณ 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
ลงช่ือผูเสนอโครงงาน …………………………………………..…………. 
 
ลงช่ือครูที่ปรึกษา  …………………………………..…………………. 
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àÇçºä«´ �á¹Ð¹ íÒ 
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http://student.psu.ac.th/StudAffairs/carrey/c47/Career_december.
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http://www.archeep.com/invention/prd_oct_07.html 

http://www.papiermache.co.uk/ 
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