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รายละเอียดการประดิษฐ 

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ 
 กระบวนการข้ึนรูปไมไผสานดวยการกดโมล 
สาขาวิทยาการท่ีเกี่ยวของกับการประดิษฐ 
 วิศวกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรมในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการขึ้นรูปไมไผสานดวยการกด5 

โมล 
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ 
 งานจักสานไมไผเปนงานที่มีมายาวนานตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ในสมัยกอนการจักสานไมไผนั้นใชเพ่ือ
ประดิษฐเปนอุปกรณตางๆ เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน เชน ตระกรา กระจาด กระบุง ฯลฯ โดยการผลิตนั้นก็จะ
ทําจากงานฝมือทั้งสิ้น การผลิตอาศัยความเชี่ยวชาญหลายดาน ทั้งการจักตอกไมไผใหเปนเสนขนาดเล็ก การ10 

สานข้ึนรูปซึ่งอาจจะมีโมลดานในหรือไมมีโมลดานใน อีกท้ังยังมีการเก็บขอบชิ้นงาน และการเก็บรายละเอียด
ชิ้นงานอื่นๆ อีกดวย  
 เมื่อวันเวลาผานไป ผลิตภัณฑจากไมไผถูกแทนท่ีดวยวัสดุอ่ืนๆ โดยเฉพาะพลาสติก จึ งทําใหผูผลิต
ผลิตภัณฑจากไมไผเหลานั้นขายสินคาไดนอยลงเร่ือยๆ จนบางครอบครัวเลิกทํางานหัตถกรรมและหันไป
ทํางานดานอ่ืนๆ แทน และเด็กรุนใหมๆ ก็ไมไดมีความสนใจในดานน้ีอีกตอไป เนื่องจากตองใชความละเอียด 15 

และใชเวลานานในการผลิต อีกทั้งยังไดรายไดนอยจากการทํางานทางดานนี้อีกดวย จึงยิ่งทําใหคนท่ีมาทํางาน
หัตถกรรมจักสานนั้นมีนอยลงทุกวัน 
 การผลิตงานจักสานโดยวิธีการปกตินั้น มีหลายขั้นตอนและตองใชเวลานานในการผลิตเนื่องจากเปน
งานหัตถกรรมที่มีความละเอียดสูง ยิ่งหากไมเชี่ยวชาญแลวอาจจะตองใชเวลาเปนสัปดาหในการผลิตชิ้นงาน
หนึ่งชิ้นเลยทีเดียว ตัวอยางวิธีดั้งเดิมการผลิตกระเปาถือขนาดเล็ก เริ่มจากการหาไมไผพันธุดีที่มีปลองนอย มา20 

ตากแหง แลวจักตอกใหมีเสนตามขนาดท่ีตองการ หลังจากน้ันก็นํามาข้ึนรูปโดยการสานหุมโมลไมตามแบบ
โดยขั้นตอนการสานหุมนี้จะใชเวลา 2-3 วันในการผลิต ทั้งนี้แลวแตความละเอียดของลวดลายและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ดวย หลังจากการสานหุมเสร็จก็จะเปนการบุผาดานในและการทําหูหิ้ว หลังจากน้ันพนแล็ค
เกอรเพื่อความเงางามถึงไดผลิตภัณฑออกมาหนึ่งชิ้น  
 การผลิตแบบกระบวนการขึ้นรูปไมไผสานจากการกดโมลนั้น ทําไดงายกวาเพราะผูผลิตไมตอง25 

เสียเวลาในการสานข้ึนรูปซึ่งปกติใชเวลานานมาก แตผูผลิตสามารถสานไมไผออกมาเปนแผงตามไซสที่ตองการ
กอน และนําไปกดขึ้นรูปซึ่งใชเวลาเพียง 3-6 ชั่วโมงในการคงรูปเทานั้น หลังจากไดผลงานออกมาก็นําไปเก็บ
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ขอบโดยใชหวาย หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ตองการเพียงเทานั้น เนื่องจากเปนวิธีที่งาย เด็กหรือคนสูงอายุที่สายตาไมดี
หรือแมกระทั่งคนท่ีเพ่ิงเริ่มฝกหัดการสานไมไผก็สามารถทําไดเชนกัน และดวยวิธีนี้ผูผลิตสามารถฝกการสาน
เปนแพทเทิรนใหแมนกอน เพ่ือนําไปตอยอดการสานแบบดังเดิมตอไปไดอีกดวย และเนื่องจากการผลิต
ผลิตภัณฑแบบดั้งเดิมดังกลาวอาศัยความละเอียดมากในการผลิตจึงใชทรัพยากรไมไผอยางสิ้นเปลือง เนื่องจาก
การจักตอกตองจักตอกใหไดเสนขนาดที่เล็กเปนพิเศษ แลวเศษท่ีเหลือจากการจักตอกก็ไมสามารถนํามาใชงาน5 

ไดอีก สวนมากจะถูกนําไปเผาเปนเชื้อไฟ แตดวยกระบวกการผลิตแบบสานกดโมลน้ี สามารถใชขี้ไมไผ หรือ
สวนท่ีเหลือใชจากการจักตอกมาใชไดอีกดวย เนื่องจากเปนวิธีที่สามารถเพ่ิมความแข็งแรงใหกับผลิตภัณฑได
ดวย อีกทั้งผลิตภัณฑที่ออกมาก็จะไมทับไลนการผลิตกับผลิตภัณฑที่มีอยูกอนหนาแลว ดังนั้นจึงเปนการ
สงเสริมซึ่งกันและกันในอีกนัยหนึ่ง ไมไผเปนวัสดุที่นาสนใจมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย อีกทั้งยังหา
งายในประเทศไทย ดังนั้นการนําไมไผมาทําผลิตภัณฑจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในยุครักษโลกนี้ เนื่องจากมี10 

คุณสมบัติที่หลากหลาย จึงสามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายไดเชนกัน เมื่อนํามาผสมกับการข้ึนรูปที่
ทําไดงายจึงเกิดทางเลือกใหมสําหรับนักออกแบบในการทําผลิตภัณฑตอไป 
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 
 การประดิษฐนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนากระบวนการข้ึนรูปไมไผสานใหสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งวิธี
ที่ใชมากในการผลิตของผูผลิตทั่วไปคือ การสานครอบโมลไมซึ่งเปนวิธีที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญพอสมควร 15 

จึงทําใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรในการทําผลิตภัณฑไมไผ และมีทีทาวาผูสืบทอดจะมีนอยลงเร่ือยๆ  
เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การคิดคนนวัตกรรมวิธีใหมๆ เพ่ือมาตอบโจทยของการผลิตท่ีงายขึ้น และผูผลิต
สามารถผลิตผลิตภัณฑในรูปแบบใหมที่ตอบโจทยวิถีชีวติของคนในปจจุบันมากขึ้น การข้ึนรูปไมไผสานโดยการ
กดโมล เปนนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่สามารถแกปญหาท่ีมีในปจจุบันได เนื่องจากมีการผลิตที่
งาย ขั้นตอนไมยุงยาก และสามารถผลิตผลิตภัณฑไมไผในรูปแบบใหมออกมาไดจริง ผูผลิตสามารถเรียนรูการ20 

ผลิตผานขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาฝมือการสานเพ่ือนําไปสูการผลิตในรูปแบบอ่ืนๆ  
ตอไป 
 โดยกระบวนการข้ึนรูปไมไผสานดวยการกดโมล ประกอบดวยขั้นตอน นําแผงไมไผสานที่มีลายแพท 
เทิรนตามตองการมาแชน้ําจนยืดหยุน การทากาว การประกอบเขากับโมลแลวใหแรงกด การทําใหแผงไมไผที่
ถูกขึ้นรูปแหง และการตกแตงขอบและเก็บรายละเอียด จนไดผลิตภัณฑสุดทาย 25 

การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
 กระบวนการขึ้นรูปไมไผสานดวยการกดโมลนี้สามารถทําไดดวย การนําตอกไมไผมาสานเปนลายแพ
ทเทิรนตางๆ ตามความตองการกอน โดยสานใหมีขนาดใหญกวาโมลดานละ 5 เซ็นติเมตรเปนอยางต่ํา ทั้งนี้
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ตองขึ้นอยูกับความสูงและความกวางของโมลที่เปนตนแบบดวย โมลนั้นจะตองประกอบไปดวยโมลตัวผูและ
โมลตัวเมียที่สามารถประกบกันไดพอดี โดยมีระยะหางเล็กนอยประมาณ 2 -3 มิลลิเมตรระหวางโมล โมล
สามารถทําจากไมหรือเหล็กก็ได แตถาทําจากไมกอนทําการกดจะตองนําแผนพลาสติกมาหุมโมลกอน เพราะ
ไมเชนน้ันจะไมสามารถถอดโมลได เนื่องจากไมไผที่เปอนกาวจะติดกับโมล 

เมื่อสานไมไผเสร็จแลว กอนกด ใหนําไมไผไปแชน้ํากอน ใหมีความออนตัวลง ประมาณ 5-10 นาที5 

เพ่ือปองกันไมไผสานแตกและฉีกขาดระหวางขั้นตอนการกด เม่ือไมไผสานนิ่มแลวใหเอาออกมาสะเด็ดน้ําซักครู 
แลวนํากาวลาเท็กซชนิดแหงไว (หรือกาวลาเล็กซสําหรับติดไม) มาทาบนไมไผ ในปริมาณที่เหมาะสม ไมทา
มากเกินไปหรือนอยเกินไป เพราะจะสงผลตอการแข็งตัวของฟอรม และจะมีคราบกาวติด กรณีปริมาณกาว
มากเกินไป 

เมื่อทากาวเสร็จแลวใหนําไมไผสานไปวางบนโมลตัวเมีย แลวยกโมลตัวผูมาประกอบ แลวคอยๆ กด10 

โมลตัวผูลงไป โดยคอยๆ ใชแรงมือกดลงไปกอน ดูใหตรงกับตําแหนงท่ีตองการ เมื่อไดตรงตามที่ตองการแลว
ใหนําไปเขาเครื่องกดไฮโดรลิก หรือใชซีแคลมปหนีบ เพ่ือใหไมไผสานเกิดการคงรูป ทั้งนี้ตองกดใหแนนจนโมล 
แนบสนิทกันพอดี หากกดไมแนนแลวฟอรมจะไมชัดตามท่ีตองการ ทหการกดหรือหนีบโมลไวเปนเวลา 2-24 
ชั่วโมง ขึ้นอยูกับโมลวามีความซับซอนหรือมีรายละเอียดมากนอย สังเกตุหากมีกาวทะลักออกมาจากโมลใหใช
ผาเช็ดออกใหเรียบรอย (ไมควรกดเกิน 1 วัน เพราะอาจเกิดเชื้อราบนไมไผที่ชื้นได) 15 

 เมื่อกดครบตามเวลาท่ีกําหนดแลวคอยๆ ถอดโมลตัวผูออกมา โดยใหไมไผสานท่ีกดยังอยูในโมลตัวเมีย
เพ่ือคงสภาพฟอรมซักพัก ระหวางการคงสภาพฟอรมใหหาของหนักๆ มาทับไมไผสานบริเวณขอบของโมลตัว
เมีย เพื่อไมใหไมไผสานเดงคืนตัวขึ้นมา อาจจะใชเชือกหรือลวดชวยรัดยึดเอาไวได ยกโมลไปตากแดดเปนเวลา 
2-3 ชั่วโมง สังเกตรอใหไมไผสานแหงสนิทเปนอันใชได เม่ือไมไผสานแหงสนิทแลวใหคอยๆ เอามือดึงไมไผสาน
ขึ้นมาจากโมล ระวังอยาใหไมไผสานขาด เมื่อนําไมไผสานออกมาจากโมลเรียบรอยแลว ใหตัดตกแตงขอบดวย20 

กรรไกรตามท่ีตองการ และเก็บขอบดวยหวายหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่ตองการ เมื่อเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบรอย
แลวก็สามารถนําวัสดุอ่ืนๆ มาตกแตงบนพ้ืนผิวไดเชนกัน หรืออาจมีการเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวเพ่ือความ
สวยงาม กันน้ํา (ตานน้ํา) ปองกันการเกิดเชื้อรา หรืออ่ืนๆ 

วิธีการเก็บรักษาคือ ตองเก็บไวในที่แหง ไมมีความชื้น หรือถาโดนน้ําเปยกใหรีบตากใหแหงทันที ดวย
กระบวนการน้ีสามารถนําไปตอยอดผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได เชน หมวก เกาอ้ี โคมไฟ ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ25 

ตางๆ เปนตน 
วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด 
 เหมือนกับที่กลาวไวแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
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ขอถือสิทธิ 
1.กระบวนการข้ึนรูปไมไผสานดวยการกดโมล ที่ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

ก. นําแผงไมไผสานท่ีมลีายแพทเทิรนตามตองการมาแชน้ํา เปนเวลา 5-10 นาที จนกระท่ังมี
ความนิ่มและยืดหยุน 

ข. นําแผงไมไผสานท่ีผานการแชน้ํามาทากาวใหทั่ว ในปริมาณที่เหมาะสม 5 

ค. นําแผงไมไผสานท่ีทากาวแลว ประกอบเขากับโมลตัวเมียและโมลตัวผู แลวนําไปใหแรงกด 
เปนเวลา 2-24 ชั่วโมง 

ง. เมื่อครบเวลาท่ีกด ถอดโมลตัวผูออก แลวทําแผงไมไผสานที่ถูกขึ้นรูปใหแหง โดยยังคงยึดไว
กับโมลตัวเมีย เพื่อปองกันการคืนตัว 

จ. เมื่อแผงไมไผสานท่ีถูกขึ้นรูปแหง นําออกจากโมลตัวเมีย นํามาตกแตงขอบและเก็บ10 

รายละเอียดตามท่ีตองการ  
2.กระบวนการข้ึนรูปไมไผสานดวยการกดโมล ตามขอถือสิทธิขอ 1 ที่ซึ่ง แผงไมไผสานมีขนาดใหญกวาโมล 
อยางต่ํา 5 เซ็นติเมตร  
3.กระบวนการข้ึนรูปไมไผสานดวยการกดโมล ตามขอถือสิทธิขอ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง กาว เลือกไดจาก กาวลาเล็กซ
ชนิดแหงไว หรือ กาวลาเล็กซสําหรับติดไม  15 

4.กระบวนการข้ึนรูปไมไผสานดวยการกดโมล ตามขอถือสิทธิขอ 1 ถึง 3 ขอใดขอหนึ่ง ที่ซึ่ง การใหแรงกด
เลือกไดจาก การใชเครื่องกดไฮโดรลิก หรือการใชซีแคลมปหนีบ   



 หนา 1 ของจํานวน 1 หนา  

บทสรุปการประดิษฐ 
การประดิษฐนี้ไดเปดเผยกระบวนการข้ึนรูปไมไผสานดวยการกดโมล ที่ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ การ

นําแผงไมไผสานไปแชน้ํา เพ่ือใหแผงไมไผมีความนิ่มและยืดหยุน นําแผงไมไผสานท่ีแชน้ําแลวมาทากาวใหทั่ว
ในปริมาณที่เหมาะสม นํามาประกอบกับโมล แลวใหแรงกดเพ่ือขึ้นรูป เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนข้ึนรูป นําชิ้นงาน
ออกจากโมล ตากใหแหง ตกแตงขอบ และเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑตามที่ตองการ กระบวนการข้ึนรูปนี้5 

สามารถผลิตผลิตภัณฑจากไมไผสานได ถือวาเปนกระบวนการท่ีเรียกไดวาเปน Industrial Craft ที่สามารถ
ตอบโจทยการออกแบบใหมๆ ไดตอไป 




