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สวนที่ 1 :  

ทําไมตองทาํของเลนไมเลนได 
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1.1  ความสาํคญัของอาชีพ 

       ของเลน ถือเปนส่ือกลางที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริม

พัฒนาการสําหรับเด็กในทุกๆ ดานท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม

และสติปญญา  เนื่องจากการเลนของเลนทําใหเด็กเกิดการเรียนรูทักษะ

ตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  ชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนาน 

ผอนคลายอารมณ  ขณะที่เด็กๆ ไดเลนของเลน  เด็กจะสัมผัสส่ิงแปลกใหม  

ไดยิน  ไดมองเห็น  ไดจับตอง จับตอง สัมผัส  ล้ิมรส ดมกล่ิน  เกิดปฏิกิริยา

กระตุนความรูสึกภายในตนเอง เกิดเปนกระบวนการสรางเซลลสมอง  

เชื่อมโยงเสนใยประสาทมากขึ้น เด็กเรียนรูผานการเลน เรียนรูอยางมี

ความสุข  อันเปนการสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กของเลนพ้ืนบานไทยเปน

วัฒนธรรมทางวัตถุที่สะทอนสภาพวิถีชีวิตของคนในสมัยกอนอดีตในวัยเด็ก

ดูเสมือนเปนความทรงจําอันมั่นคงที่ไมเคยลบเลือนหายไปความสนุกสนาน

ของวัยเด็กแมจะเหลือเพียงความทรงจํา  แตของเลนชิ้นเล็กชิ้นนอยยังคง

เปนส่ิงหลงเหลือจากความสนุกสนานในวัยเยาว  ของเลนจึงเปนมากกวา

วัตถุส่ิงของธรรมดาทั่วไป เพราะมันมีความทรงจํา ความใฝฝน ความ

สนุกสนาน ในวัยเยาวฝงอยูในของเลนนั้นดวย 
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           ของเลนในอดีตไมไดมีวางขายมากมายกายกองเต็มทองตลาด  

แตมักจะเปนของที่ผลิตขึ้นเองและประยุกตดัดแปลงไปตามธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม  ของเลนในแตละทองถิ่นจึงมีความแตกตางหลากหลายกันไป

ในแงนี้ของเลนพ้ืนบานจึงเปนทั้งวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะทอนถึงสภาพวิถี

ชีวิตความเปนอยูในแตทองถิ่นอาจนําวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นของตนเอง

มาประดิษฐเปนของเลน  สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของผูใหญรุนปูยาตา

ยายที่คิดสรางสรรคขึ้นมาดวยความรักในลูกหลานของตน โดยแฝงไปดวย

คติ แนวคิดไปพรอมกับการถายทอดวัฒนธรรม   สังคมในยุคปจจุบนัจาก

การเลนของเลน  กลายเปนการเลนเกมส คอมพิวเตอร  เลนมือถือ  หรือ

ดูโทรทัศน  ของเลนพ้ืนบานก็จะถูกเลือนหายไป   คนในหมูบานนาโบสถ  

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก มีปราชญชาวบาน ที่ผลิตของเลนใหกับลูกหลาน 

ซึ่งหากไมมีการสืบสานภูมิปญญาเหลานี้ไวอาจถูกลืมเลือนและเกิดการสูญ

หายไปในที่สุด 

           จากสภาพดังกลาว  ผูจัดทําเล็งเห็นวาการจัดทําของเลนไมจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น  นอกจากเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก  และยังเปนการ

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  เชื่อมความสัมพันธของคนในชุมชน  และยัง

สามารถนํามาทําเปนอาชีพเพ่ือหารายไดตอไป   
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1.2 กลุมเปาหมายของชุดความรูทาํมาหากนิ 

กลุมเปาหมาย   : กลุมชาวบานนาโบสถ, ครูผูดูแลเด็ก, 

ผูปกครอง, โรงเรียนและสถานที่รับเลี้ยงเด็ก  
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1.3 ประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้ 

       คณะกรรมการโครงการพัฒนาองคความรูเร่ืองการส่ือสารเพ่ือสุขภาพ 

(2547, หนา 16) กลาวถึงของเลนพ้ืนบานในมิติสุขภาวะ 4 ดาน คือ 

      1. ของเลนพ้ืนบานเพ่ือสงเสริมสุขภาพกาย ของเลนเปนส่ือกลางที่ทําให

เด็กไดออกกําลังกาย  ฝกความวองไวของอวัยวะตางๆ  ฝกความสามารถใน

การใชประสาทสัมผัสทั้งหา  พัฒนาทักษะการควบคุมการใชกลามเนื้อใหญ-

ยอย ทําใหรางกายแข็งแรง เชน กุบกับ(เดินกะลา)  

    2. ของเลนพ้ืนบานเพ่ือสงเสริมสุขภาพใจ ทําใหผูเลนเกิดความสนุกสนาน 

ราเริง ชวยผอนคลายอารมณ ความตึงเครียด เชน การที่เด็กเอาดินเหนียวมา

ปน หรือนวดเปนรูปตางๆ เปนการชวยใหเด็กไดระบายอารมณและความคับ

ของใจออกมาทางกาย สนองความตองการของตนเอง นอกจากนี้ ยังชวยให

เด็กเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความภูมิใจจากการที่ทําของเลนดวยตนเอง 
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     3. ของเลนพ้ืนบานเพ่ือสงเสริมสุขภาพสังคม   ของเลนบางอยางเปน

อุปกรณที่ใชในการเลนเลียนแบบผูใหญ  หรือเลียนแบบชีวิตความเปนอยู

ในทองถิ่น  เชน   แปลไมไผ  เปนการเลียนแบบบทบาทของพอ  แม  ลูก 

ของเลนพ้ืนบานเปนส่ือกลางที่ชวยสรางความสัมพันธในครอบครัว ชุมชน 

ทองถิ่น  จากการที่พอแม ปูยาตายาย   ประดิษฐของเลนใหลูกหลานดวย

ความรัก มีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดความรูสึกซึ่งกันและกัน 

      4. ของเลนพ้ืนบานเพ่ือสงเสริมสุขภาพจิตวิญญาณ     ของเลนเปน

ส่ือกลางในการถายทอดวัฒนธรรมจากผูใหญสูลูกหลานในเร่ืองของความ

เชื่อ ประเพณี คานิยม คุณธรรม  จริยธรรม สุนทรียภาพ คุณคา ความดี

งาม อยางเชน การที่เด็กทําของเลนดวยตนเองหรือนําวัสดุจากธรรมชาติ

มาเลน   จะทําใหเขาเกิดการเรียนรู  เชน  การมัธยัสถ    และเรียนรูการ

เอ้ือเฟอเผ่ือแผเมื่อเลนของเลนกับเพ่ือน   เด็กไดซึมซาบและตระหนักถึง

การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมกับการเลน

ของเลน 
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    คุณประโยชนดานการพัฒนาเดก็ดานตางๆ ดังนี ้

     1. พัฒนาการทางดานรางกาย    ของเลนที่สงเสริมพัฒนาการดานนี้  

กอใหเกิดการพัฒนาทางการใชประสาทสัมผัส อันไดแก  ตา หู จมูก ดม

กล่ิน ล้ินชิมรส และกายสัมผัส  ของเลนประเภทนี้จะใหคุณประโยชนแก

เด็กในรูปแบบที่แตกตางกันไป  เชน เคร่ืองแขวนตางๆ ใหประโยชนดาน

การกลอกสายตา ทําใหประสาทตาวองไว   ฟุตบอลผาที่ใชผาชนิดหรือสี

ตางๆ ชวยพัฒนาการเรียนรูเร่ืองผิวสัมผัส การขยํา ขวาง ปา ของเลนตัก

ตวง เลนน้ํา เลนทราย จะชวยพัฒนากลามเนื้อนิ้วมือ  เปนตน 

     2. พัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ เปนของเลนที่เลนแลวสงเสริมให

เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ ชวยใหจิตใจแจมใส  เบิกบาน หากเปนของ

เลนที่เด็กเลนคนเดียว  มักมีเสียงและสามารถเคล่ือนไหวได    ซึ่งเด็กจะ

สนใจและสามารถเลนไดนานๆ ยกตัวอยางเชน กลองดนตรี เคร่ืองเคาะ  

หรือเขยาตางๆ ตุกตาคนหรือสัตว หุนตางๆ เปนตน 
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     3. พัฒนาการดานสังคม พบวาเปนของเลนที่เด็กเลนต้ังแต 2คนขึ้นไป  

การเลนรวมกันของเด็กๆ จะเรียนรูและเขาใจความคิดและความรูสึกของ

ผูอ่ืน การเรียนรูการอยูรวมกัน การเอ้ือเฟอชวยเหลือ การแบงปน เปนส่ิง

ที่ผูใหญควรสนับสนุนและจัดประสบการณทั้งทางตรงและทางออมใหแก

เด็กทั้งยังชวยลดพฤติกรรมการฝกตนเองเปนศูนยกลางของเด็กไดอีกดวย  

ของเลนที่เสริมพัฒนาการดานนี้  ไดแก บันไดงู เลนขายของ เตาขนมครก  

เกมบัตร  เปนตน 

     4. พัฒนาการดานสติปญญา    ของเลนที่ชวยสงเสริมพัฒนาการดาน

ภาษา  ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร  ดานสังคมศาสตร  และอ่ืนๆ 

ของเลนที่สงเสริมดานนี้  เด็กๆ จะสนุกสนานกับวิธีเลนในรูปแบบตางๆ 

อาจมีการแขงขันกันเลน  ฝกความจํา  การสังเกต รวมทั้งพัฒนาทางดาน

ภาษา 
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ประโยชนตอคนในพื้นที่/ประชาชน 

         คนในชุมชนกลับมาเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น   และรวมกัน

อนุรักษของเลนพ้ืนบาน โดยรวมเรียนรูจากผูสูงอายุที่เปนปราชญชาวบาน

ที่มีใจใหความรูแกลูกหลานในชุมชน   โดยเฉพาะอยางยิ่งพอแมผูปกครอง  

โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กในเขตตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  

ที่ตระหนักถึงคุณคาของเลนพ้ืนบานภูมิปญญาทองถิ่น ที่เคยเปนสวนหนึ่ง

ในความทรงจําอบอุนวัยเด็กของตนเองก็ไดมารวมร้ือฟนความทรงจํา และ

ทําของเลนพ้ืนบานแบบตางๆ ไปใหลูกหลานไดเลนจริงๆ 

ประโยชนตอหนวยงาน 

           หนวยงานวิทยาลัยชุมชนตาก  ไดมีสวนรวมในการจัดการความรู 

ใหกับชุมชน  เปนตัวกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน นํามา

ผานกระบวนการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  และการจัดหลักสูตรฝกอบรม

เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  เพ่ือใหผูที่สนใจไดนําความรูที่ไดทําการจัดเก็บมา

ใชใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป 
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ชุดความรู้ทาํมาหากนิ 

“การทาํของเล่น “ไม้เล่นได้” 

ประโยชนตอผูจัดทาํองคความรู 

          ไดพัฒนาตนเองใหเปนนักจัดการความรู  เพ่ือนําความรูที่ไดทํา

การเก็บรวบรวมมา เผยแพรสูสาธารณะชน ใหผูที่สนใจนําไปใช

ประโยชน  เพ่ือสรางอาชีพ สรางรายไดตอไป 
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1.4 ขั้นตอนการจดัทาํชุดความรูทาํมาหากนิ  

      1.  วิเคราะหความตองการอาชพี 
           การผลิตของเลนพ้ืนบาน  เปนอาชีพที่ตอบสนองความตองการ

ของคนในชุมชน  ที่จะชวยในเร่ืองของการสืบสานภูมิปญญาของทองถิ่น   

เปนอาชีพที่ทําไดงาย    โดยคนเพียงคนเดียวก็สามารถทําการผลิตของ

เลนได  โดยใชวัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณที่หาไดงายในทองถิ่น   ซึ่งเปนสวน

หนึ่งในการประหยัดตนทุนในการผลิต      โดยนําความรูจากภูมิปญญา

ทองถิ่น  มาถายทอดสูคนในรุนตอไป   โดยของเลนที่ทําขึ้นมานอกจาก

เปนประโยชนในการเสริมสรางพัฒนาการของเด็กแลว  ยังสามารถนํามา

เปนอาชีพที่สรางรายไดอีกดวย 
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2. การรวบรวมความรู 

กระบวนการรวบรวมความรู 

ชื่อชุดประมวลความรู  “ไมเลนได” ของเลนภมูิปญญาทองถิ่น 
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เนื้อหาความรู สถานทีจ่ดัเก็บ ประเภทความรู วิธีการจัดเกบ็ 

tacit Explicit 

ความรูเกี่ยวกับของ

เลนพื้นบาน 

-ปราชญชาวบาน 

-หนังสือ 

-ขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต 

  

 

 

 

-ลงพื้นท่ีสํารวจของ

เลนพื้นบานใน

ทองถิ่น 

-สอบถามขอมูลการ

ทําของเลนจาก

ปราชญชาวบาน 

-รวบรวมขอมูลจาก

หนังสือท่ีเกี่ยวของ

กับการทําของเลน

พื้นบาน 

-รวบรวมขอมูลจาก

อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับ

การทําของเลน

พื้นบาน 
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2. การรวบรวมความรู 

กระบวนการรวบรวมความรู 
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เนื้อหาความรู สถานทีจ่ดัเก็บ ประเภทความรู วิธีการจัดเกบ็ 

tacit Explicit 

วัสดุอุปกรณในการ

ผลิตของเลน

พื้นบาน 

-ปราชญชาวบาน 

-หนังสือ 

-ขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต 

  

 

 

-ลงพื้นท่ีฝกปฏิบัติใน

การทําของเลน

รวมกับปราชญ

ชาวบาน 

-รวบรวมขอมูลจาก

หนังสือท่ีเกี่ยวของ

กับการทําของเลน

พื้นบาน 

-รวบรวมขอมูลจาก

อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับ

การทําของเลน

พื้นบาน 
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ความรูในการประกอบ

อาชีพ 

ความรูหลกั ความรูยอย 

การผลิตของเลน วัตถุดิบ การเลือกประเภทของไมจริง, ไมไผ 

เทคนิควิธีการผลิต การเลื่อยไม 

การขัดไม 

การประกอบช้ินสวน 

การตกแตง 

การทาสี 

การตลาด ตนทุน คาวัตถุดิบ 

คาวัสดุอุปกรณ 

คาแรงงาน 

การขาย ชองทางการจัดจําหนาย 

การโฆษณาประชาสัมพันธ 

การสงเสริมการขาย 

การต้ังราคาสินคา 
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ของเลนภูมิปญญาไทยแบงออกไดเปน 6 กลุมดวยกัน คือ 

       1.ของเลนประเภทหมุน เปนของเลนที่อาศัยจุดสมดุลในการ

เคล่ือนที่ของของเลน ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ “ลูกขาง” ตัวของลูกขางจะ

ประกอบดวยลําตัวของลูกขาง และขาของลูกขางที่แหลม ลูกขางที่สราง

จากภูมิปญญาไทยมีดวยกันมากมายหลายชนิด แตงตางกันที่วัสดุที่นํามา

ทําตัวลูกขาง ขนาด น้ําหนัก พ้ืนที่การหมุน การประดิษฐ และวิธีการเลน 

โดยปกติเมื่อเราออกแรงหมุนลูกขาง ตัวลูกขางจะคงรักษาการเคล่ือนที่

ไว ในขณะเดียวกันน้ําหนักลูกขางก็จะดึงใหลูกขางตกลงสูพ้ืน โดยที่

อากาศรอบๆจะทําหนาที่เปนแรงเสียดทานเพ่ือชะลอการเคล่ือนที่ 

ตัวอยางของลูกขาง เชน ลูกขางไม ลูกขางสะบา ลูกขางชาวเขา เปนตน 
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       2. ของเลนที่ใชสปริง ทํางานโดยใชสปริงที่อยูภายใน เชน หนูกะลา 

ควายชนกันและหนอนดิน เปนตน ของเลนเหลานี้จะใชหนังยางทําเปน

สปริง เมื่อเด็กๆ เลนของเลนเหลานี้ จะตองบิดหรือดึงหนังยางใหเปน

เกลียวเพ่ือเก็บพลังงาน จากนั้นก็ปลอยเพ่ือคลายหนังยางเพ่ือเปนการ

ปลอยพลังงาน ทําใหของเลนเคล่ือนที่ได 

       3. ของเลนประเภทเสียง เกิดจากการส่ันสะเทือนของวัตถุหรือ

อากาศที่อยูในของเลน การส่ันสะเทือนนี้จะไปกระทบโมเลกุลของอากาศ 

กระทบกันไปเร่ือยๆ จนถึงใบหูของเราไปยังแกวหู ผานกระดูกคอน ทั่ง 

โกลนจากนั้นจะสงทอดการส่ันสะเทือนไปที่หูชั้นในเขาสูคอเคลีย ที่ทําให

เกิดกระแสประสาทสงผานไปยังสมองเพ่ือแปลความหมาย ของเลนภูมิ

ปญญาไทยที่เก่ียวกับเสียงมีมากมายหลายชนิดกวาของเลนชนิดอ่ืน 

เพราะของเลนประเภทนี้ทาทายการเรียนรูและความสนใจของเด็ก เมื่อ

เด็กๆเลนของเลนเหลานี้ พวกเขาก็จะไดเรียนรูหลักการทํางานของหูและ

การไดยิน ของเลนประเภทเสียงมักทําจากไมไผ และดินเผาที่ทําใหเกิด

เสียงโดยอาศัยการตี การเคาะและการเปา เชน โหวดหรือหวูด กลอง

หนังกบ 
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         4.ของเลนที่เก่ียวกับแรงโนมถวง (Gravity Toys) ของเลนชนิดนี้

ทําใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวกับแรงอันมหาศาลของโลกที่ดึงดูด ทุกส่ิงไว โดย

ที่ไมปลอยใหหลุดออกนอกอวกาศไป ซึ่งส่ิงตางๆ ที่อยูบนโลกใบนี้ลวนอยู

ภายใตแรงโนมถวงทั้งส้ิน        

              “ไกลุม” ที่ใชหลักการของลูกตุมดานลางที่ผูกอยูกับเชือกที่

โยงไปที่ปากไกทุกตัว เมื่อลูกตุมเคล่ือนที่จากการแกวงจะทําใหปากของ

ไกเคล่ือนที่ เหมือนวามีชีวิตจริง 
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         5.ของเลนเก่ียวกับความเฉ่ือย โดยความเฉ่ือย คือ การรักษา

สภาพความสมดุลของวัตถุ อยางเมื่อมีแรงดึงเทาไรก็จะมีแรงดึงกลับ

เทานั้น มีอยูในวัตถุไมวาจะหยุดหรือเคล่ือนที่ เมื่อวัตถุเคล่ือนที่ดวย

ความเฉ่ือยจะรักษาการเคล่ือนที่ใหคงที่ อาทิเมื่อวัตถุหมุน ความเฉ่ือยจะ

ชวยใหหมุนไปอยางตอเนื่อง 

              ของเลนที่โดดเดนในประเภทนี้คือ กังหันหมุน กังหันกะลา 

และกังหันลูกยาง ที่มีสวนประกอบของกระบอกจับ ที่ทําจากกระบอกไม

ไผหรือเมล็ดของตนไมขนาดใหญ เจาะรูตรงกลางเพ่ือใสใบพัด และเจาะ

รูดานขางเพ่ือใสเชือกใหผูกติดกับแกนของใบพัด และสวนของใบพัดที่ทํา

จากไมไผเหลาใหแบนและยึดติดกับแกนกลาง เวลาจะเลนใหดึงเชือกตรง

แกนกลางของใบพัด จะทําใหใบพัดหมุนไปขางหนา แลวใบพัดก็จะหมุน

กลับมาเองเพราะความเฉ่ือย แตถามีการดึงอยางตอเนื่องกังหันก็จะหมุน

ไปเร่ือยๆ เชนเดียวกับใบพัดของเคร่ืองบนิ 
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เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



         6. ของเลนเก่ียวกับแรงและการเคล่ือนที่ 

       - ของเลนที่เคล่ือนที่จากแรงยก อธิบายเชนเดียวกับปกของ

เคร่ืองบินที่เมื่อจะบินจะเกิดแรงยกเทาๆกับแรง ผลักของเคร่ืองยนต 

น้ําหนักของเคร่ืองบินและแรงดึงดูดของโลกเมื่อเคร่ืองบินบินดวย

ความเร็วที่ เพ่ิมขึ้น อากาศที่อยูดานบนปก ทําใหเกิดแรงที่ยกขึ้น เรียก

กฎนี้วา กฏของเบอรนูลี นอกจากปกเคร่ืองบินที่เกิดแรงยกแลว ของเลน

ภูมิปญญาไทยหลายชนิดโดยเฉพาะวาวไทย ก็สามารถอธิบายเร่ืองของ

แรงยกไดเปนอยางดี เชน วาวจุฬา วาวปกเปา วาวงู วาวนกและคอป

เตอรไมไผ 

       - ของเลนเก่ียวกับสมดุล ของเลนประเภทนี้จะมีการออกแบบใหมี

จุดหมุนเพ่ือสรางความสมดุลของของเลน เพ่ือฝกทักษะและการเรียนรู

เร่ืองสมดุลใหกับผูเลน เชน ควายกินหญา นกไมไผ แมลงปอไมไผ เปน

ตน 
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ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



ของเลนพ้ืนบานที่สงผลตอ

พัฒนาการเดก็ปฐมวยั 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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พัฒนาการ 
พัฒนาการ (Development)   

 หมายถึง  กระบวนการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะและพฤติกรรมที่มีทิศทางและรูปแบบที่แนนอน  ซ่ึงเร่ิมตน

จากจุดปฏิสนธิและตอเนื่องกันไปตลอดชวงชีวิต 

 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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พัฒนาการทางดานรางกาย 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางรางกาย  เร่ิมตนจากสวนบนไปสู

สวนลาง และจากแกนกลางไปสูสวนขาง สําหรับความสามารถ

ทางการเคลื่อนไหวของรางกายจะพัฒนาจากทักษะทางการ

เคลื่อนไหวทั่วไป ไปสูทักษะการเคลื่อนไหวแบบเจาะจง  

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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พัฒนาการดานอารมณ-จติใจ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณและความรูสึก  

จะพัฒนาจากการรับรูความรูสึกทั่วๆ ไป สูความรูสึกที่ละเอียดลึกซ้ึง  

จากการรับรูความรูสึกของตนเองไปสูการรับรูความรูสึกของผูอื่น 

 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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พัฒนาการทางดานสงัคม 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการติดตอและสรางความสัมพันธ

กับผูอื่น จะพัฒนาจากความผูกพันใกลชิดพึ่งพาพอแมในครอบครัว

ไปสูการพึ่งตนเองและการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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พัฒนาการทางดานสตปิญญา 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถการรูคิด จะพัฒนาจากการรับรูดวย

ประสาทสัมผัสและการรูคิดเชิงรูปธรรม ไปสูความเขาใจการใช

สัญลักษณ  แลวจึงรูจักคิดเปนนามธรรม รวมทั้งจากความคิดที่ยึด

ตนเองเปนศูนยกลาง ไปสูการใชความคิดที่มีเหตุผล 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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สวนที่ 2 :  

เช็คความพรอม 

กอนประกอบอาชีพ 
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ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



ไมเลนได 
ของเลน่ภูมปิญัญาท้องถ ิน่ 

เครือ่งมอื 

วสัดุอุปกรณ์ 

วตัถุดบิ 

ทกัษะพ้ืนฐานสําหรบัดําเนินการ 

      การใชเ้คร่ืองมือ/อปุกรณช์า่ง       การเลือกใชไ้มช้นดิตา่ง   

   หลกัการออกแบบ/ทาสี/ผสมส/ีตกแตง่ของเลน่ 

ของเลน่พ้ืนบา้นชนดิตา่งๆ        ความรูเ้ร่ืองของเลน่กบัการพฒันาสมอง 

 

 

 

 

Infographic 
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Q & A ชุดความรูทาํมาหากนิ 
“ไมเลนได” ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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1.วัตถปุระสงค/เปาหมาย 

   1.1  เพื่อสรางรายได 

   1.2  เพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.3  เพื่อรักษาส่ิงแวดลอม เพราะใช

วัตถุดิบจากทองถิ่น 

   1.4  เพื่อสงเสริมสุขภาวะทั้ง 4 ดาน คือ 

กาย  ใจ  สังคม  จิตวิญญาณ 

   1.5  เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และ

ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน 

2.ความรู/ทกัษะสาํหรบัดาํเนนิการ 

ผูสนใจอาชพีนี ้ ตองมทีกัษะพืน้ฐานในเรือ่ง

ตอไปนี ้

   2.1  การใชเคร่ืองมือ/อุปกรณชาง เชน 

เล่ือย  สวาน เปนตน 

   2.2  การเลือกใชไมชนิดตาง ๆ  

   2.3  การออกแบบ/ทาสี/ผสมสี/ตกแตง 

   2.4  ของเลนพื้นบานชนดิตางๆ 

 

3.เงินลงทนุเทาไร/การจดัการเงนิ 

เงินลงทุนเร่ิมแรกในการประกอบอาชีพ 

- คาเคร่ืองมือ      2,500  บาท 

- คาวัสดุอุปกรณ     700  บาท 

         - คาวัตถุดิบ          300  บาท 

         - คาแรงงาน        1,000 บาท 

                        รวม  4,500  บาท 

แตถาผูสนใจมีเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณและ

วัตถุดิบบางอยางแลว  ก็จะชวยลดตนทุนไป

ได 

4.การจดัการกาํลังคน 

การประกอบอาชีพในการทําของเลนพื้นบาน  

เปนอาชีพที่สามารถทําไดโดยคนเพียงคนเดียว 

5.เครื่องมอื/อปุกรณ/วตัถดุิบ 

     เครื่องมอื : เล่ือย , สวาน ,หินเจียร, 

เคร่ืองตัด 

     วัสดุอปุกรณ : มีด ,กรรไกร,เชือก, กาว ,  

แลกเกอร , ทินเนอร, คอน, ตะปู,หนังยาง, 

หลอดดาย 

     วัตถุดบิ : ไมไผตง , ไมไผเล้ียง,เศษไมสัก, 

กะลามะพราว 

6.การลงมอืทาํ 

6.1.  การออกแบบของเลนแบบตาง ๆ  

6.2  เตรียมไมแตละชนิดตามที่ตองการ 

6.3  ตัดไมชนิดตางๆ ตามขนาดที่ตองการ 

6.4  นํามาประกอบตามรูปแบบ 

6.5  ทาสี ตกแตงใหสวยงาม 

6.6  ทําบรรจุภัณฑพรอมบอกกติกาวธิกีาร

เลน 

7.การตลาด 

กลุมเปาหมาย : กลุมชาวบานนาโบสถ, ครู

ผูดูแลเด็ก, ผูปกครอง, โรงเรียน 

ชองทางการจาํหนาย : เปดขายหนาบาน ,

ตลาด ,ถนนคนเดิน,งานจัดแสดงสินคา, 

อินเตอรเน็ต 

การโฆษณา : จัดทําปายไวนิลติด

ประชาสัมพันธ / ทําแผนพับ 

การสงเสรมิการขาย : นําไปใหทดลองทํา  

หรือทดลองเลน 

การตั้งราคา :  ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑแตละชนิด 

ถาใชฝมือ ความละเอียดออน  หรือใชไมสักใน

การทําจะมรีาคาสูงขึ้นกวาใชไมอืน่ 

8.ปญหา/วธิกีารตดัสนิใจ/กระบวนการ

แกปญหา 

ไมไผในพื้นที่มีไมเพียงพอ 

แกปญหาโดย  : ใชไมชนิดอื่น, ซ้ือไมจาก

แหลงอื่น, ปลูกไมไวทดแทน 

9.  ปจจยัสูความสาํเรจ็ 

 ดานผูผลิต   

        - มีความต้ังใจจริง  

        - ความคิดสรางสรรค 

        - ขยันอดทน         

        - ชอบเรียนรูส่ิงใหม 

 ดานผลติภณัฑ 

        - มีความปลอดภัยโดยใชวตัถุดิบจาก

ธรรมชาติ 

        - ของเลนแตละอยางมีสวนชวยสงเสริม

พัฒนาการในดานตาง ๆ ของเด็ก 



Q & A ชุดความรูทาํมาหากนิ 
“ไมเลนได” ของเลนภมูปิญญาทองถิ่น 

 

ทําไมตองเปนของเลนพืน้บาน 

หากนําของเลนพ้ืนบานมาเปนทางเลือกใหมใหพอแม ครู และเด็ก อาจชวย

ลดปญหาดานลบของของเลนในภาวะปจจุบันไดบาง  

• ประการแรก ดวยวัสดุที่ใชทําของเลนพ้ืนบานเนนที่การใชวัสดุเหลือใช

จากธรรมชาติที่หาไดเองรอบ ๆ บาน ขอกังวลใจเร่ืองอันตรายจากวัสดุที่

ใชก็จะลดลงจากการเลือกใชของเลนจากพลาสติก  

• ประการที่สอง ของเลนพ้ืนบานเปนส่ิงที่ผูใหญหรือเด็กสามารถประดิษฐ

ไดเอง ซึ่งชวยลดความส้ินเปลืองจากการซื้อหาของเลน   

• ประการที่สาม ในชวงเวลาการประดิษฐของเลนพ้ืนบานเองนั้นทั้งเด็ก

และผูใหญไดใชแรงกาย และสานสายใยแหงความรัก ซึ่งเปนมิติสุขภาพ

ท้ังกายและใจ และหากมองของเลนพ้ืนบานเปนของเลน แบบบูรณาการ

ก็ได เรียกวา เปนของเลนที่บูรณาการชีวิตพอแมลูกเขาดวยกัน   

• ประการที่สี ่ของเลนพ้ืนบานของลูก สามารถนําไปสูการสราง

สัมพันธภาพระหวางลูกกับเพ่ือนที่โรงเรียน และเพ่ือนบาน ซึ่งเปนมิติ

สุขภาพสังคม  

•  ประการทีห่า ของเลนพ้ืนบานไดมีโอกาสฟนคืนกลับสูวิถีชีวิตของผูคน

ในสังคม ซึ่งเปนมิติสุขภาพจิตวิญญาณ  

 
 โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



ความรูทีต่องม/ีทกัษะทีต่องใช 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

1. ผูสนใจอาชีพนี ้ ตองมีทกัษะพืน้ฐานในเรือ่งตอไปนี ้

• การใชเครื่องมือ/อุปกรณชาง เชน เลื่อย  สวาน เปน

ตน 

• การเลือกใชไมชนิดตาง ๆ  

• หลักการออกแบบ/ทาส/ีผสมส/ีตกแตงของเลน 

• ของเลนพ้ืนบานชนิดตางๆ 

• ความรูเรื่องของเลนกับการพัฒนาสมอง 

 



 

 

สวนที่ 3 :  

ลงมือทํา 
 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 3.1 วัตถุดิบ 

 

 

ไมไผตง ไมไผเลี้ยง 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

เศษไมสกั กะลามะพราว 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 3.2 เครื่องมอื/วัสดอุปุกรณ 

 

 

เชือกไนลอน เชือกปาน 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

สวาน เครื่องเจยีร 

เหลก็แหลม เลื่อยวงเดือน 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 3.2 เครื่องมอื/วัสดอุปุกรณ 

 

 

เลื่อยคันธน ู คอน 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

มีดจักตอก กาวรอน 

กรรไกร กระดาษทราย 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 3.2 เครื่องมอื/วัสดอุปุกรณ 

 

 

ทินเนอร แลคเกอร 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

แปรงทาส ี หลอดดาย 

หนังยาง 



ขอควรคาํนงึสาํหรบัการผลติของเลนพืน้บาน 

1. ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ 

ความปลอดภัยนับเปนสิ่งที่มคีวามสาํคัญเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองทํางานกับ

เครื่องจักรกล  ตองทําตามคําแนะนําในการใชในการใชเครื่องมือผลิตของเลนพื้นบาน  

จําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัย ดังตอไปน้ี 

     1) สถานที่ปฏิบัติงาน ควรมีลักษณะปลอดโปรง อากาศถายเทไดสะดวก มีแสง

สวางพอเพียง 

     2) แตงกายใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน แตงกายใหมิดชิด รัดกุม ไมใส

เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับอันกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน 

     3) ตรวจสอบเครื่องมือกอนการใชงาน  หากพบวาชํารุดควรรีบซอมแซม 

     4) ตองเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือและปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชเครื่องมืออยาง

เครงครัด   

     5) ใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท 

     6) เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณตางๆ ภายในพื้นที่ทํางานจะตองจัดวางใหเปน

ระเบียบ  กรณีที่ตองนําออกมาใชงาน หลักเสร็จงานแลวจะตองนําเก็บใหเรียบรอย 

     7) ตองไมหยอกลอกันหรือเลนกันในพื้นที่ทํางาน ขณะมีการปฏิบัติงาน 

     8) การถือเครื่องมือ วัสดุหรืออุปกรณในการทํางาน ควรถือแตเพียงนอยช้ิน  

เพราะการถือมาก อาจจะทําใหเกิดการตกหลน ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูถือ 

หรือทําใหเครือ่งมือชํารุดเสียหายได 

 

 
โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



2.  ความปลอดภยัในการผลติของเลนสาํหรับเดก็ 

          สําหรับการผลิตของเลนใหกับเด็กน้ัน  สิ่งที่ควรคํานึงเปนอยางยิ่ง ทั้งในแง

ของการใชวัสดุ/อุปกรณในการผลิต รวมถึงเมื่อของผลิตของเลนเสร็จเรียบรอย  มี

ดังตอไปน้ี 

     1)  ของเลนที่ผลิตตองมีความแข็งแรง  ทนทาน  เมื่อเด็กเลนจะตองไมเกิดการ

ชํารุด พังไดโดยงาย  ซ่ึงวัสดุที่ชํารุดจากของเลน อาจทําใหเกิดอันตรายแกเด็กได 

     2)  สามารถทาํความสะอาดไดงาย เน่ืองจากอาจมีฝุน หรือเช้ือโรคที่อาจ

กอใหเกิดโรคภัยกับเด็ก  ดังน้ันของเลนจึงตองเปนสิ่งที่สามารถทําความสะอาดได

โดยงาย 

     3)  ในกรณีที่ผลิตของเลนสําหรับเด็กเล็กๆ  จะตองไมใชวัสดุที่มีสารพิษเจือปน  

เน่ืองจากในเด็กเล็กๆ เด็กอาจ กัด อมของเลน ดังน้ัน ของเลนที่ทาสี จะตองใชสีที่

ปราศจากสารพิษ 

     4) ของเลนจะตองมีความปลอดภัย  จะตองไมมีสวนที่แหลมคม  หากทําจากไม 

จะตองไมมีเสี่ยนของไม เพื่อความปลอดภัยสําหรับเด็กขณะเลน 

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 3.3 กระบวนการผลิต 

      - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการทาํของ

เล่นพืน้บ้าน 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ชุดความรูทาํมาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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วิธีการทํารถไม 
 ประกอบดวย 1. ข้ันตอนพื้นฐานของการทํารถไมไผทุกชนิดและ 2. การ

ตกแตงรถไมไผไปตามแตละชนิดของรถ  

1. ขั้นตอนพืน้ฐานของการทาํรถไมไผทกุชนดิ 

 1) การทําพืน้รถไมไผ 

 1. ตัดลําไมไผขนาด 20 ซม.  

 2. ผาลําไมไผไปตามแนวยาว เพื่อใหไดไมไผเปนแผนขนาด กวาง 7 ซม. 

ยาว 20 ซม. หนา 0.5 – 0.7 ซม. จํานวน 2 แผน (1 แผน สําหรับทําพื้นรถ อีกแผน

สําหรับทําฝากระโปรงรถและทายรถ 

 

 

 

 

 3. ตัดบางสวนของแผนไมออก ดังรูป เพื่อทําชองสําหรับใสลอรถ 
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 2) การทําดานขางรถ 

 1. ตัดไมไผเปนแผน จํานวน 2 แผน เพื่อทําดานขางรถ 

 

 

 

 
 

  2. ประกอบดานขางรถเขากับพื้นรถไมไผทั้ง 2 ดาน 

 
 

 
 

3) การทําเพลาและลอรถ 

  1. นําไมไผรวกตัดเปนบองขนาด 4.5 ซม. จากน้ันผาออกเปน 2 ซีก 

  2. ตัดไมไผบง กวาง  1 ซม. เพื่อทําเปนลอรถ จํานวน 4 อัน 

  3. ตัดไมเปนแทงยาว 7.5 ซม. สวนความหนาของไมใหดูจากขนาดของ

ลอเพื่อทําเปนแกนลอ จํานวน 2 แทง 

 

 

 

 

 

  4. นําไมที่ผาเปนซีก ติดกาวเขากับพื้นของรถ  จากน้ันนําแกนลอสอด

ระหวางรูของไมไผผาซีก นําลอใสเขากับแกนลอ ติดกาวใหแนน  ดังรูป 
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 4) การทําพวงมาลยั 

  1. เลือกใชไมไผบงขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลาง 1.5 ซม.  

หนา 0.5 ซม.  

  2. ตัดไมเพื่อทําเปนแกนพวงมาลัย  ยาว 8 ซม.  

จากน้ันเสียบเขากับพวงมาลัย ติดกาวใหเรียบรอย 

  3. ใชสวานเจาะรูที่พื้นรถ โดยเจาะในลักษณะเฉียง จากน้ันเสียบแกน

พวงมาลัย ปรับใหมีระดับเหมาะสมแลวจึงติดกาว  ทั้งน้ีสวนแกนที่ยื่นเลยพื้นรถ ใช

เลื่อยตัดตกแตงใหเรียบรอย 

  

 

 

 

 5) การทําเบาะรถ 

  1. ผาไมออกเปน 4 สวนตามแนวยาวของลําไม ยาว 7 ซม. เพื่อทําเปน

เบาะรถ 

  2. ตัดไมเปนแผนสี่เหลี่ยม ขนาด กวาง 7 ซม. ยาว 4.5 ซม. เพื่อเปน

เปนพนักเบาะ 

  3. นําพนักเบาะติดเขากับสวนเบาะ  จากน้ันทําเบาะรถติดเขากับพื้นรถ 

โดยวางตําแหนงใหเหมาะสม 
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2. การตกแตงรถไมไผไปตามแตละชนดิของรถ  

 1) การทําโครงรถดานขาง 

 1. ตัดไมเปนรูปขอบประตูรถตามลักษณะของรถที่ตองการ 

 2. ติดขอบประตูเขากับดานขางของรถ 

 

 

 

 

 2) การทําฝากระโปรงรถ และทายรถ 

  1. เราจะใชไมไผอีกแผนซ่ึงไดตัดไวในข้ันตอนของการทําพื้นรถ วัด

ขนาดความสูงของฝากระโปรงรถในตําแหนงที่ 1 จากน้ันตัดไมตามขนาดที่วัด ใชกาว

ติด เมื่อกาวแหง ใชหินเจียรแตงใหผิวไมโคงใหสวยงาม (ในลักษณะของรอยปะในรูป)  

 

 

 

 

 

 

 

  2. วัดขนาดฝากระโปรงรถในตําแหนงที่ 2 ตัดไมตามขนาดที่วัดแลวใช

กาวติด เมื่อกาวแหง ใชหินเจียรแตงใหผิวไมโคงกลืนไปกับแผนไมที่ติดในตําแหนงที่ 1  

  3. สําหรับทายรถใหทําเชนเดียวกับการทําสวนฝากระโปรงรถ โดย

เริ่มทําใสสวนตําแหนงที่ 1 กอน 

 3) การทําหลงัคารถ 

  1.  วัดขนาดความยาวของหลังคารถ จากน้ันตัดไมตามขนาดที่วัด  ติด

กาว ใชหินเจียรแตงใหผิวไมโคงกลืนไปกับขอบของโครงหนาตางรถ 

ขอบประตูรถเกง            ขอบประตูรถกระบะ                ขอบประตูรถแวน 

ตําแหนงท่ี 1 

ตําแหนงท่ี 2 สวนฝากระโปรงรถ สวนทายรถ 
ตําแหนงท่ี 2 

ตํา
แห

นง
ที่ 

1 

ตัด
ไม

ตา
มที่

วัด
 

สวนหลงัคารถ 
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 4) การตกแตงสวนประกอบอืน่ๆ ของรถ 

 สําหรับการแตกแตงสวนประกอบอื่นๆ ของรถ ไดแก กันชนหนา  กัน

ชนหลัง ไฟหนารถ ไฟทายรถ กระจังหนารถ  ทายทะเบียนรถ ผูผลิตสามารถวัดไม

และตัดตกแตงไดตามตองการ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 5) การเก็บรายละเอยีดของชิน้งาน 

  ผูผลิตตรวจสอบความเรียบรอยของงาน  หากมไีมสวนใดยังไมสม่ําเสมอ  

สามารถใชหินเจียร ขัดใหเรียบเนียน หรือในบางตําแหนงที่ตองใชความละเอียดทาน

สามารถใชกระดาษทรายขัดในตําแหนงน้ันได 

 6) การเคลอืบเงา 

  1. ปดทําความสะอาดรถเพื่อเอาเศษฝุนผงจากการใชกระดาษทรายและ

หินเจียร  ออกใหหมด 

  2. ใชแปรงขนหยาบทารถดวยทินเนอร 1 รอบ เพื่อปดเศษฝุนผงที่มี

ความละเอียดมากๆ ออก 

  3. ผสมแลคเกอร กับ ทินเนอร ในอัตราสวน 1 : 1 สวน จากน้ันใช

แปรงขนออน ทาทุกสวนของรถใหเรียบรอย จากน้ันผึ่งลมใหแหง  

  4. ผสมแลคเกอร กับ ทินเนอร ในอัตราสวน 2 : 1 สวน ทาครั้งที่ 2 

จากน้ันผึ่งลมใหแหง 

 

 

 

 

  

ไฟทายรถ 

ปายทะเบียน 

กันชนทายรถ 

ตัวอยาง 

สวนประกอบ 
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แบบรถชนดิตางๆ 

รถกระบะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถโฟรวิว 
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แบบรถชนดิตางๆ 

รถเกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถแวน 
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แบบรถชนดิตางๆ 

รถตู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถเตา 
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วิธีเลนรถไม 

          ใชดันหรือดึงใหรถเดินหนาหรือถอยหลังตามตองการ  เปนของเลนท่ีตองอาศัยความสมดุล มี

คาน ลอ เพลา เปนสวนประกอบ ใหขับเคล่ือนได 

คุณคา 

1.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย  เด็กจะไดกลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็ก 

2.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการในการใชประสาทสัมผัส  เปนของเลนท่ีเด็กสามารถฝกประสาทตา

และมือใหสัมพันธกัน 

3.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค  ชวยสรางและสงเสริมความคิด

สรางสรรค  เชนการนําส่ิงของมาใสรถเพื่อบรรทุก 

4.  มิติการสงเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู  ฝกการสังเกต    และมิติดานการสงเสริมพัฒนาการทาง

สติปญญา    ซึ่งเด็กจะเรียนรูการขับเคล่ือนของรถเรียนรูลักษณะของรถชนิดตาง ๆ 

5.  มิติดานสังคม    เด็กจะไดเลนรวมกับเพื่อนๆหรือผูปกครอง เปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอ

กัน 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



วิธีทํารถไฟไมไผ 

1.  การทําตูโดยสาร เลื่อยไมไผ ยาว 16 ซม. (โดยประมาณ) โดยตัดใหติดกับสวนของขอไมไผ  จํานวน 3 กระบอก 

(1 กระบอกสําหรับทําหัวจักรรถไฟ  และอีก 2 กระบอกสําหรับทําตูโดยสาร) 

2.  ใชมีดลอกเปลือกไมท้ัง 3 ดานออก เพ่ือทําใหดานขาง และดานลาง

ของตูโดยสารมีผิวเรียบ สําหรับติดหนาตาง 

3.  ใชเศษไมตัดเปนทรงสี่เหลี่ยมเพ่ือทําเปนหนาตาง  ติดหนาตาง 1-2 บานใน

แตละตูโดยสาร  

4.  สําหรับหัวจักรรถไฟ ทําลักษณะเดียวกับตูโดยสาร  แตเพ่ิมปลองไฟ  โดยตัดไมสูง 5.5 

ซม. เพ่ือทําเปนปลองไฟ  สวนดานบนของหัวจักรรถไฟใชมีดบากเปนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมผิว

เรียบ เพ่ือติดกับปลองไฟ 

≈ 16 ซม. 

ลอกเอาเปลือกไมไผดานขางออก 3 ดาน 

≈ 3 ซม. 

ดานขาง 

ดานบน 

≈ 2.5 ซม. 

≈ 5.5 ซม. 

บากเปนรอง 

เลื่อย 
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6.  ทําเพลารถ โดยการตัดไมขนาดประมาณ   

2 X 9 X 0.5 ซม. ท้ังนี้พิจารณาขนาดของ

กระบอกไมไผท่ีเราตัดรวมดวย จํานวน 6 อัน 

เหลาลายไมท้ัง 2 ดาน ดังรูป 

7.  ประกอบลอเขากับตัวขบวนรถไฟแตละตู ตัดเศษไมเพ่ือปดไมใหลอหลุด 

8.  ทําตัวเชื่อมระหวางตูโดยสาร  โดยตัดไมขนาดประมาณ 

2 X 8.5 X 0.5 ซม. ติดเขากับตูโดยสาร และตัดไม

ทรงกระบอก สูง 2 ซม. เพ่ือทําตัวล็อคระหวางตูรถไฟ   

ดังรูป 

9.  แตละตูโดยสารเจาะรูเพ่ือเชื่อมระหวางตัวล็อค 

5.  การใสลอในแตละตูโดยสาร  นําไมไผบง ซ่ึงมีเนื้อไมคอนขางมาก  นํามาตัดใหมีขนาด

ความกวางประมาณ 0.7-1 ซม. จํานวน 12 อัน  

เจาะรู 

≈ 1 ซม. 

เลื่อย 

≈ 
2 

ซม
. 

≈ 9 ซม. 

≈ 1 ซม. 

≈ 8.5 ซม. 

≈ 
2 

ซม
. 

แทงไมตัวล็อค 
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รถไฟไมไผ 



วิธีเลนรถไฟไมไผ 

     ใชเชือกลากจูง ดันหรือดึงใหรถเดินหนาหรือถอยหลังตามตองการ  เปนของเลนท่ีตองอาศัยความ

สมดุล มีคาน ลอ เพลา  เปนสวนประกอบ ใหขับเคล่ือนได 

 

คุณคา 

1.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย  เด็กจะไดกลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็ก 

2.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการในการใชประสาทสัมผัส  เปนของเลนท่ีเด็กสามารถฝกประสาทตา

และมือใหสัมพันธกัน 

3.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค  ชวยสรางและสงเสริมความคิด

สรางสรรค ในการนําขวนรถมาตอกัน หรือการนําส่ิงของมาใสรถไฟ 

4.  มิติการสงเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู  ฝกการสังเกต    และมิติดานการสงเสริมพัฒนาการทาง

สติปญญา    ซึ่งเด็กจะเรียนรูการขับเคล่ือนของรถไฟ  ลักษณะของรถไฟจะตอขบวนกันไป 

5.  มิติดานสังคม    เด็กจะไดเลนรวมกับเพื่อนๆหรือผูปกครอง เปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอ

กัน 
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วิธีทําชุดเปลเดก็ 

1.  ตัดไมไผเพ่ือทําโครงเปล ดังรูป 

2.  นําตอกจํานวน 6 เสน เพ่ือ

สานข้ึนรูปลายชะลอม  ดังรูป 

≈ 50 ซม. 

≈ 2 ซม. 

≈ 36 ซม. 

1 

2 

4 

3 

6 

5 

เจาะรู 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



3.  สานลายชะลอม โดยดานกวางใชตอก 6 เสน  ดานยาว ใชตอก 8 เสน จากนั้นตัดไม ยาวประมาณ 16 ซม. 

จํานวน 3 อัน เพ่ือขัดดานลางของเปล 

4.  จากนั้นโคงตอกเสนยืน เพ่ือสานเปลดานขาง  ความสูง

ของเปลดานขางใชตอก 2 ชั้น 

5.  เม่ือสานเสร็จ จัดตอกใหแนน เปนทรงสวยงาม  ตัดตอก

ออกตามเสนประ 

ตัด 

ตอกชั้นท่ี  2 

ตอกชั้นท่ี  1 

ไมขัดดานลางเปล 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



6. เหลาไมไผเพ่ือทําขอบเปล 2  อัน  โดยใชไมท้ัง 2 ประกบตอกบริเวณปากเปล  

จากนั้นใชเชือกมัดไลใหแนน  ดังรูป 

8. นําเชือกผูกโครงเปล  ดังรูป  จากนั้นใชไมขอบเปลจากข้ันท่ี 7  เก่ียวกับเชือกท่ีโครงเปล  เปนอันเสร็จ 

7. เม่ือทําขอบเปลเสร็จ ตัดตอกท่ียืนเหนือไมขอบเปล

ออกใหเรียบรอย  ตัดไม ยาว 16 ซม. 2 อันสําหรับ

ประกบขอบเปล 2 ดาน จากนั้นใชเชือกมัดใหแนน 
≈ 16 ซม. 

≈ 0.7 ซม. 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

ชุดเปลเดก็ 



วิธีเลนเปลเดก็ 

เปลเด็ก มักเลนในกลุมเด็กหญิงเลนมากกวาเด็กชาย เด็ก ๆ ที่เลนเปลนี้บางที

จะนํา ตุกตา หรือปนดินทําเปนเด็กเล็ก ๆ นอนในเปล แลวก็รองเพลงกลอม

เด็กเหมือนกับที่ไดยินจากผูใหญรองกลอมเด็ก  และแกวงไกวเปลไปมา 

คุณคา 

1.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย  เปนการเลนที่ตองใชมือ

ในการแกงไกวเปล  จึงสามารถชวยฝกกลามเนื้อเล็กของมือ 

2.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค  ชวยสรางและ

สงเสริมความคิดสรางสรรค  ในการที่เด็กก็จะฝกใชจินตนาการและความคิด

สรางสรรคในการสรางนําส่ิงตางๆ มาสมมติวาเปนเด็กนอนอยูในเปล 

3.  มิติการสงเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู  โดยเด็กจะทําตามพฤติกรรม

ของผูใหญในเวลาที่เล้ียงเด็ก  ก็จะใหนอนเปล  แกวงไปมาและรองเพลง

กลอมใหเด็กหลับงาย  ดังนั้นเด็กจึงไดฝกพัฒนาการทางสติปญญาในการ

เรียนรู  และการสังเกต 

4.  มิติดานสังคมและวัฒนธรรม   การเลนเปลไมไผ  อาจจะมีผูเลนไดหลาย

คน  คนหนึ่งไกวเปล  คนหนึ่งรองเพลงกลอม  ฝกการอยูรวมกันของคนใน

สังคม  รวมทั้งการเรียนรูในเร่ืองของการรองเพลงกลอมเด็ก ซึ่งเปนส่ิงที่ปูยา

ตายายไดทําสืบตอกันมา 

 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



วิธีทําใบพดัหมนุ (กําหมุน) 

1.  กระบอกใบพัด : ตัดไมไผสูง 12 ซม. เจาะรูบริเวณกระบอก(ทะลุแค 1 ดาน) 

2.  กานใบพัด : เหลาไมไผ ยาว 17 ซม. ใชมีดบากบริเวณกลางกานไมไผ สําหรับผูกเชือก 

3.  ใบพัด : ตัดไมไผ ขนาด 13 X 0.5 X 2 ซม. จากนั้นเจาะรูตรงกลาง 

4.  ท่ีจับสําหรับดึงเชือก : เหลาไมไผ ยาว 3 ซม. บากก่ึงกลางสําหรับผูกเชือก 

5.  ประกอบใบพัดเขากับกานใบพัด 

6.  ตัดเชือกประมาณ  30 ซม. ผูกเชือกเขากับท่ีจับสําหรับดึงเชือก  จากนั้น  สอดเชือกเขารูท่ีเจาะกระบอก

ใบพัดดึงเชือกผานปากกระบอกใบพัด  มัดเขากับกานใบพัด 

≈ 
12

 ซ
ม.

 

≈ 
12

 ซ
ม.

 

≈ 
30

 ซ
ม.

 

≈ 
30

 ซ
ม.

 

≈ 
4 

ซม
. 

≈ 2 ซม. 

ผูกเชือก 

ใบพัด 

ท่ีจับสําหรับ

ดึงเชือก 

กระบอกไมไผ กานใบพัด 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

ใบพัดหมุน (กําหมุน) 



วิธีเลนใบพดัหมนุ 

 ใชมือกํากระบอกใหมั่น  จับไมไผทอนเล็ก ๆ แลวดึงเชือก  แกนใบพัดก็จะหมุนไป  แลวก็หมุนกลับไป

มาตามจังหวะท่ีเราดึงและผอนเชือก 

คุณคา 

1.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย  กําหมุนมีวิธีการเลน  คือ  การเลนและดึง  ซึ่งจะ

ชวยสงเสริมใหเด็กออกกําลังนิ้วมือและแขน  ท้ังยังเปนการเลนท่ีตองใชมือท้ัง 2 ขาง  จึงสามารถชวย

ฝกกลามเนื้อเล็กของมือท้ังสองขาง  ทําใหเด็กมีกลามเนื้อนิ้วมือและแขนท่ีแข็งแรงหยิบจับส่ิงตาง ๆ ได

อยางมั่นคง 

2.  มิติดานการสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร  กําหมุนเปนของเลนท่ีอาศัยหลักการของแรงยืดหยุน

ของเชือกกับโมเมนต  ความเฉื่อยของการหมุน  เมื่อเราดึงเชือกสุด  แรงยืดหยุนและโมเมนตความ

เฉื่อยก็จะตีกลับไปในทางตรงกันขาม  ทําใหใบพัดหมุนไปมาอยางตอเนื่อง  หากเราดึงและผอนเชือกใน

ความแรงท่ีพอเหมาะ 

3.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการในการใชประสาทสัมผัส  เปนของเลนท่ีเด็กสามารถฝกประสาทตา

และมือใหสัมพันธกัน (Hand-Eye Coordination)  

4.  มิติดานการสงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค  ชวยสรางและสงเสริมความคิด

สรางสรรค  ใบพัดของกําหมุนสามารถระบายสีและตกแตงใหสวยงามได  ดังนั้นเด็กก็จะฝกใช

จินตนาการและความคิดสรางสรรคในการสรางลวดลายและสีสันของใบพัด 

5.  มิติการสงเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู  ฝกการสังเกตเปรียบเทียบ  และมิติดานการสงเสริม

พัฒนาการทางสติปญญา  ชวยฝกการแกปญหา  การเลนกําหมุนตองฝกทักษะการดึงและผอน  เด็ก

จะตองฝกการเรียนรู  หากดึงเชือกเบาเกินไปหรือดึงเชือกตึงเกินไป  หรือไมผอนมือ  ใบพัดก็จะหมุน

เพียงเล็กนอยแลวหยุดหมุน  ไมหมุนอยางตอเนื่อง  ดังนั้นเด็กจึงไดฝกพัฒนาการทางสติปญญาในการ

เรียนรู  สังเกตและแกปญหาใหใบพัดหมุนอยางตอเนื่อง 

6.  มิติดานสังคมและวัฒนธรรม  วัสดุท่ีใชในการทํากําหมุนจะแตกตางกันออกไปในแตละ

ภูมิภาค  เชน  ภาคใตจะตองใชลูกตนยางพารา  ภาคกลางจะใชเมล็ดมะมวง  ภาคเหนือจะใชไม

ไผ  แสดงใหเห็นถึงความแตกตางและความหลากหลายของผูคนในแตละพื้นท่ี  ของเลนแมจะมี

หลักการและวิธีการเลนท่ีเหมือนกันแตทําจากวัสดุท่ีแตกตางกัน  ซึ่งเปนผลจากความหลากหลาย

นี่เอง  เด็กจะไดเรียนรูวิถีชีวิตท่ีแตกตางกันไปของผูคนในแตละพื้นท่ีอีกดวย 

 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



วิธีทําสัตวจากกะลามะพราว 

1.  ตัวสัตวกะลา : ผากะลามะพราวแนวขวาง ใชกระดาษทรายขัด

เอาเศษใยมะพราวออกใหเรียบรอย  

3.  นําเศษไมมาเหลาใหเปนรูปหัว

สัตว และหางสัตวตามตองการ 

4.  แกนลอสําหรับเคลื่อนท่ี : ตัด

ไมไผขนาด 4 ซม. บากหัวและ

ทาย และใชมีดเหลาดานขาง

ของไมไผใหมีลักษณะเวา ดังรูป 

2.  เจาะรู 3 รู ดานหนาและดานหลัง สําหรับใสหัวและหางสัตว   

รูดานบนสําหรับใสเชือก  บากเปนรอง 2 รอง ท้ัง 2 ขางของ

กะลา 

≈ 
4 

ซม
. 

หัวเตา หางเตา 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



5.  ใชเชือกมัดก่ึงกลางของแกนลอสําหรับเคลื่อนท่ี  โดยพัน

เชือกเก็บไวประมาณ 50 ซม. จากนั้น  สอดเชือกเขารู

ดานบนของกะลา แลวมัดเขากับไมเพ่ือไมใหเชือกหลุด  

7.  บิดหนังยางดังรูป  แลวเก่ียวกับสวนท่ีบากดานขาง

ของกะลา  ใสหัวและหางสัตว ตกแตงใหสวยงาม 

6.  ใชหนังยางเก่ียวกับแกนลอ ดังรูป 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 
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สัตวจากกะลามะพราว 



วิธีเลน  

ดึงเชือกมนกะลาแลวปลอยสัตวกะลาก็วิ่งไปขางหนา 

   

หลักการทางวิทยาศาสตร  

สัตวกะลาเคล่ือนที่โดยอาศัยเพลาลอ  และแรงที่กระทําตอวัตถุรวมทั้งความ

ยืดหยุนที่ทําใหเกิดการดึงเชือกกลับ 

  

คุณคา  

1.  สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย   กลามเนื้อทุกสวนเพราะตองเดินตาม

สัตว 

2.  สงเสริมการใชประสาทสัมผัส   สัตวกะลาเคล่ือนที่ไดดวยอาศัยเพลาลอ

และแรงที่กระทําตอวัตถุรวมทั้งความยืดหยุน 

3.  สงเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู   ที่ชวยทําใหรูจักส่ิงตางๆและฝกการ

สังเกต  เปรียบเทียบ 

4.  สงเสริมพัฒนาการทางดานจินตนาการ  ที่ชวยใหเลนเลียนแบบและ

สมมุติตามจินตนาการ 

5.  สงเสริมพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรคเพราะเด็กไดรูจักและ

ตกแตงสัตวกะลา  ตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



วิธีทําเดนิกะลา 

1.  ผากะลามะพราวตามแนวยาว  2 ซีก นํามาขัดเอาใยมะพราวออกใหเรียบรอย  เจาะรูดานบน  

2.  ตัดเชือกยาว 170 ซม. (หรือแลวแตความตองการ)  สอดเชือกแตละขางใสรูกะลามะพราวท้ัง 2 ซีก 

จากนั้นมัดเปนปม  เปนอันเสร็จ 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

เดินกะลา 



วิธีการเลนเดนิกะลา 

วางกะลาท้ัง 2 ซีก ควํ่าลงกับพื้นใชเทาเหยียบกะลาท้ังสองขาง ใหเชือกท่ีมัดอยูระหวางงามหัวแมเทา

กับนิ้วชี้ ในลักษณะคีบเชือก สองมือจักเชือกไว ใหอยูในระดับเอวถึงอก เวลาเดินบนกะลาจะตองยกมือ

ไปพรอมกับขาขางท่ีกาวเดินดวย และตองคอยจับเชือกใหตึงตลอดเวลามิฉะนั้นจะทําใหลมไดงาย    

ผูเลนจํานวนผูเลน   1-2 คนขึ้นไป   จะเร่ิมเลน โดยกําหนดเสนเร่ิมตน และเสนชัยถาผูเลนคนไหน 

สามารถเดินกะลาถึงเสนชัยกอนเปนฝายชนะ 

ประโยชนและคณุคาจากการเลนเดนิกะลา 

1. มิติดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย  กํา ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเด็กออกกําลังมือ 

แขน  และขา ท้ังยังเปนการเลนท่ีตองใชทักษะความสัมพันธระหวางขาท้ังสองขางง  จึงสามารถชวยฝก

กลามเนื้อแขน ขา  ฝกการทรงตัว 

2. มิติการสงเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู  ฝกการสังเกตเปรียบเทียบ  และมิติดานการสงเสริม

พัฒนาการทางสติปญญา  ชวยฝกการแกปญหา  การเดินกะลาตองใชทักษะ  เด็กจะตองฝกการ

เรียนรู  หากดึงเชือกหยอนเกินไปหรือดึงเชือกตึงเกินไป  หรือไมผอนมือ  การเดินก็อาจจะทําใหลมได

หรือทําใหเดินไดชา 

3. มิติดานสังคมและวัฒนธรรมสงเสริมดานสังคม และ อารมณ ในกรณีท่ีมีการแขงขัน จะทําใหมี

ปฏิสัมพันธแกบุคคลรอบกาย รูรักสามัคคี มีน้ําใจนักกีฬาและรักษาประเพณีพื้นบานของไทย 

 

 

 

 

 

ชุดความรูทํามาหากนิ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



การดูแลรักษาของเลนไม 

กอนการผลติของเลน 

ไมไผที่นํามาใชในการผลิตของเลนนั้น ตัดมาใชไดเมื่อไมไผอายุ 3-5 ป 

ไมไผอาจถูกรบกวนทําลายโดยมอดและปลวก เพราะมีอาหารในเนื้อไม 

นอกจากนั้นอาจถูกทําลายโดยเชื้อรา  การรักษาใหไมไผมีอายุยืนนาน

กอนการผลิตของเลนนั้นอาจทําไดตางๆ กันดังนี้ 

     1.  วิธีแชน้ํา การแชน้ําก็เพ่ือทําลายสารในเนื้อไมที่มีอาหารของ

แมลงตาง ๆ เชน พวกน้ําตาล แปง ใหหมดไป การแชตองแชใหมิดลํา

ไมไผ เปนน้ําไหลซึ่งมีระยะเวลาแชน้ําสําหรับไมสดประมาณ 3 วัน ถึง 

3 เดือนแตถาเปนไมไผแหงตองเพ่ิมอีกประมาณ 15 วัน วิธีใชความ

รอน หรือการสกัดน้ํามันจากไมไผ กอนนํามาสกัดน้ํามันควรต้ังพิงเอา

สวนโคนไวตอนบน การสกัดน้ํามันออกจากไมไผทําไดโดยใหความรอน

ดวยไฟหรือตม 
     2.  วิธีการสกัดน้ํามันดวยไฟจะทําใหเนื้อไมมีลักษณะแกรง 

สวนมากสกัดน้ํามันดวยวิธีตมนั้นเนื้อไมจะออนนุม  ทําโดยเอาไมไผปง

ในเตาไฟอยาใหไหมและรีบเช็ดน้ํามันที่เยิ้มออกมา จากผิวไผใหหมด

ระยะเวลาการปงประมาณ 20 นาที อุณหภูมิประมาณ 120-130 องศา

เซลเซียส การสกัด 
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น้ํามันดวยวิธีตมนั้นใชตมในน้ําธรรมดาใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

หรืออาจใชโซดาไฟ 10.3 กรัมหรือโซเดียมคารบอเนต 15 กรัม ละลาย

ในน้ํา 18.05 ลิตร ใชเวลาตมประมาณ 15 นาที หลังจากตมแลวใหรีบ

เช็ดน้ําที่ซึมออกมาจากผิวไมไผกอนที่จะแหง เพราะถาเย็นลงจะเช็ดไม

ออกแลวจึงนําไมไผที่สกัดน้ํามันออกไปแลวลางน้ํา ใหสะอาดและทําให

แหง 

     3.  การใชสารเคมี วิธีที่จะไดผลดีกวาการปงหรือตม  แตไมแนะนํา 

ใหทํา  เพราะของเลนที่ผลิตได  อาจเปนอันตรายตอเด็ก 
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การดูแลรักษาของเลนไม 

การดูแลหลังการผลิตของเลน 

    1. การยอมสีและโชวลายไม 

การยอมสีไม เปนการทําใหไมมีสีสันและชวยขับเนนลายไม  สวนใหญมี

คุณสมบัติปองกันปลวกแมลงกัดกินเนื้อไมและเชื้อราดวย ใชงานงาย 

ดวยการพนหรือทา เหมาะกับงานไมทุกประเภท  

     2.  การเคลือบผิวไมใหทนการขูดขีด   

Lacquer แล็กเกอร ที่นิยมใชกับงานเฟอรนิเจอรทั่วไปเมื่อแหงแลวมี

ลักษณะเปนฟลมใส ชวยใหลายไมโดดเดนขึ้น ปกปองผิวไมจากสภาพ

อากาศ ความชื้น และสารเคมี มีคุณสมบัติแหงเร็ว ทนตอสารเคมีบาง

ชนิดและการขีดขวนไดพอสมควร  ทนตอสภาพภูมิอากาศ แตไมเหมาะ

สําหรับใชทาภายนอก เพราะไมจะเหลืองงายและมักติดไฟไดงาย มีทั้ง

ชนิดเงาและชนิดดาน 
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     การจดัการกาํลงัคน 

ในกรณีที่ตองตัดไมไผ  ตองใชคน 1-2 คน ใหการตัดแลว

ผาเปนทอนตามขนาดที่ตองการ  สวนการทําของเลน  

คนเพียงคนเดียวก็สามารถทําของเลนได 

     เคล็ดลบัในกระบวนการผลติ 

การคํานวณแบบใหเหมาะสม  มีการวางแผนที่จะใชไมทุก

แผนอยางคุมคาและประหยัดมากที่สุด เพ่ือลดตนทุนการ

ผลิต   
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 3.3 การบริหารจัดการ 

      - การเงนิ/การลงทุน 

          เงินลงทุนเร่ิมแรกในการประกอบอาชีพ 

                - คาเคร่ืองมือ      2,500  บาท 

              - คาวัสดุอุปกรณ     700  บาท 

              - คาวัตถุดิบ           300  บาท 

              - คาแรงงาน        1,000  บาท 

                               รวม 4,500  บาท 

แตถาผูสนใจในอาชีพนี้  มีเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบบางอยางแลว  

ก็จะชวยลดตนทุนไปได 
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 3.3 การบริหารจัดการ 

      - การเงนิ/การลงทุน 

ราคาขายสนิคา 

รถไม   คันละ 200-250 บาท 

รถไฟไมไผ  คันละ 150-200 บาท 

ชุดเปลเด็ก  ชุดละ 150-200 บาท 

สัตวกะลา   ตัวละ  30 บาท 

กําหมุน      อันละ 30 บาท 

เดินกะลา    ชุดละ 30 บาท 

**ราคาขายอาจเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได  ถาราคา

วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณเปลี่ยนแปลง 
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 3.3 การบริหารจดัการ 

                - การตลาด 

•กลุมเปาหมาย : กลุมชาวบานนาโบสถ, ครูผูดูแลเด็ก,ผูปกครอง, โรงเรียน

และสถานที่รับเล้ียงเด็ก 

•ชองทางการจําหนาย : เปดขายหนาบาน ,ตลาด ,ถนนคนเดิน,งานจัดแสดง

สินคา, อินเตอรเน็ต 

•การโฆษณา : จัดทําปายไวนิลติดประชาสัมพันธ / ทําแผนพับ 

•การสงเสริมการขาย : นําไปใหทดลองทํา  หรือทดลองเลน 

•การตั้งราคา : ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑแตละชนิด ถาใชฝมือ ความละเอียดออน 

หรือใชไมสักในการทํา  จะมีราคาสูงขึ้นกวาใชไมอ่ืน 
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สวนที่ 4 :  

ทําอยางไรใหประสบความสําเรจ็ 
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 4.1 ปญหาและแนวทางแกไข 

      ไมไผมีไมเพียงพอ 

      แนวทางการแกไข  :  ใชไมชนิดอ่ืน, ซ้ือไมจากแหลงอ่ืน, 

      ปลูกไมไวทดแทน 

 4.2 ปจจยัสูความสาํเรจ็ 

        ดานผูผลิต   

        - มีความตั้งใจจริง  - ความคิดสรางสรรค 

      - ขยันอดทน        - ชอบเรียนรูสิ่งใหม 

       ดานผลิตภณัฑ 

       - มีความปลอดภัยโดยใชวัตถุดิบจากธรรมชาต ิ

       - ของเลนแตละอยางมีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการในดาน

ตาง ๆ ของเด็ก 
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        4.3 แนวคดิใหมในการพฒันาอาชพี 

    -  การเพนสสีลงบนของเลนตามจินตนาการ 

 

    

    -  จัดเปนชุดของขวัญในเทศกาลตาง ๆ  

    -  ทําบรรจุภัณฑใหสวยงาม 

 

    -  ผลิตของเลนแบบแยกชิ้นสวน  ใหผูซ้ือสามารถนํากลับไป

ประกอบไดเองท่ีบาน 
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แหลงอางองิ 

• เจาของความรู 

องคความรู  : การผลิตของเลนพืน้บาน, งานจักสาน , 

งานไม 

ชื่อ-สกุล   :   นายสิน    กรงทอง 

ที่อยู  :  บานเลขที่ 29/1 หมู 2 บานเพชรชมภู 

ตําบลนาโบสถ  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  63000 

โทรศัพท   :  086-1197110 
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เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

องคความรู  : การผลิตของเลนพืน้บาน, งานจักสาน , 

งานไม 

ชื่อ-สกุล   :   นายสิน    กรงทอง 

ที่อยู  :  บานเลขที่ 29/1 หมู 2 บานเพชรชมภู 

ตําบลนาโบสถ  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  63000 

โทรศัพท   :  086-1197110 

 



แหลงอางองิ 

• เจาของความรู 

องคความรู  : การผลิตของเลนพืน้บาน, งานจักสาน , 

งานไม 

ชื่อ-สกุล   :   นายสุข    สรางนอย 

ที่อยู  :  บานเลขที่ 558 หมู 2 บานเพชรชมภู 

ตําบลนาโบสถ  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก  63000 

โทรศัพท   :  081-2963992 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

รูปลงุสขุ 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

12 

6 

4 

21 



โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

ของเลน...ความหมายทีม่ากกวา :  โดย รุงนภา   สุขมล   

กระบวนการและเทคนิคการพลิกฟนศิลปะชุมชน เปนการเสนอภาพเชิงซอน เก่ียวกับของเลนพ้ืนบาน และการเสนอ

เรื่องราวของกลุมคนเฒาคนแก บานปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ท่ีสรางอัตลักษณของตนข้ึนมาใน

สังคมไทย จากความสามารถพิเศษในการประดิษฐของเลนเด็ก 

รูเทาทนัของเลนพืน้บานเพือ่สขุภาพ  : โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ 

ความสําคัญของของเลนพ้ืนบานซึ่งเปนทางเลือกหน่ึงของเด็กท่ีพอแมและผูท่ีเก่ียวของควรตระหนักในฐานะผูเลือก

ของเลนใหเด็กควรใหความสนใจ 

คูมือการจดักจิกรรมทางกาย เพื่อพฒันาการเรยีนรูสาํหรบัเดก็ โดยใชรปูแบบสนามเดก็เลนโดยใชหลกัการเรยีนรูของ

สมองเปนฐาน Brain-Based Learning (BBL) : โดย ชิตินทรีย บุญมา และคณะ เด็กจะเกิดการเรียนรูจากการเลน 

โดยอาศัยกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย การเลือกกิจกรรมการเคลือ่นไหวรางกายเพ่ือเปนสื่อในการพัฒนาทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ตลอดจนสติปญญาของเด็กอยางเหมาะสม 

ของเลนพืน้บาน สื่อเพือ่ชวีิต สื่อเพือ่สขุภาพ : โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

เปนหนังสือนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ ของเลนพ้ืนบาน เพ่ือใหเห็นมุมมองเรื่อง ของเลนพ้ืนบาน ในมิติสุขภาวะท้ัง 4 คือ 

รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ   ในหนังสือเลมน้ีประกอบไปดวย แนวคิดของเลนพ้ืนบาน  และการประมวล

งานวิจัยท่ีเนนเก่ียวกับสื่อพ้ืนบานเพ่ือสุขภาพ 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

เลนตามรอยพระยคุลบาท โดยสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู เปนหนังสือท่ีเผยแพร

แกนความรูเรื่อง BBL สูมหาชนชาวไทย ใหพอแม ครู ผูปกครอง ประชาชน เอกชน และองคกร

ภาครัฐท่ีเก่ียวของกับทุกระดับ นําไปใชเปนหลักปฏิบัติในการเลี้ยงดูเด็กเพ่ือใหสมองของเด็ก

เจริญเติบโตไดเต็มท่ี และเต็มศักยภาพ 

 

      

    

    

  

  

  

           

  

        

  

เลนตามรอยพระยคุลบาท  

แนวทางการจดัการเรยีนรูตามหลกัการพฒันาสมองสาํหรบัเดก็วยั 3 – 6 ป โดยสํานักงานบริหารและพัฒนาองค

ความรู เปนหนังสือท่ีบอกถึงพัฒนาการของสมอง การจัดการเรียนรู การออกแบบกระบวนการเรียนรูตามหลักการ

พัฒนาสมองในดานตาง ๆ  



! 

! 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

วิทยาศาสตร ในของเลนพ้ืนบานไทย  : โดย  ศศิธร เทศนอรรถภาคย    

หนังสือเลมน้ีจะแนะนําใหเด็กๆ ไดรูจักกับของเลนพ้ืนบานของไทย ท่ีนอกจากไดสนุกเลนแลว ยังแฝงไว

ดวยภูมิปญญา และหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีคาดไมถึง ซึ่งเด็กๆ จะไดสนุกคิด สนุกรู สนุกหาเหตุผล เปน

การปลูกฝงความเปนนักวิทยาศาสตรใหกับเด็กๆ 

สารานุกรมของเลนพ้ืนบานไทยในอดีต : โดย  สนม ครุฑเมือง 

https://www.youtube.com 

ของเลนพ้ืนบานไทย (Folk Toy Thailand) 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

https://www.youtube.com 

การทําของเลนไม 

https://www.youtube.com 

ของเลนพ้ืนเมืองลานนา 

https://www.youtube.com 

พิพิธภัณฑเลนได 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


กลุมคนเฒาคนแก เปนกลุมคนหนุมสาวท่ีมีแนวความคิด อยากเห็นการมีสวนรวมในทองถิ่นตางๆ ของ

สังคม ในการแบงปนและเกื้อกูลกันของคนทุกๆวัย โดยเฉพาะในสถาบันครอบครัว  ของเลนพื้นบานจึง

เปนกิจกรรมสวนหนึ่งท่ีเปนจุดบรรจบกันระหวางผูสูงอายุกับเด็กๆและคนในครอบครัว  

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

กลุมคนเฒาคนแก  พิพิธภัณฑเลนได   https://www.facebook.com/ 

สํานักงานอุทยานการเรียนรู TK park  

พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑลานของเลนเกริกยุนพันธ  

บานพิพิธภัณฑ ศาลาธรรมสพน 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)  



แหลงจําหนายวัตถุดบิ

และอุปกรณ 

สินคา   เคร่ืองมือชาง,วัสดุอุปกรณ 

ชื่อราน    หจก.หาแยกสุขภัณฑ  จังหวัดตาก 

ขอมูลตดิตอ    92 หมู 2 ตําบล ประดาง   

อําเภอ วังเจา  จังหวัด ตาก   63000 

โทรศัพท    055-506000-9   fax: 055-506010 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

 

 

สินคา   เคร่ืองมือชาง,วัสดุอุปกรณ 

ชื่อราน   ไทวัสดุ    

ขอมูลตดิตอ    บริษัท ซอีารซี ไทวัสดุ จํากัด (สาขา

ตาก)  234 หมูท่ี 1 ตําบลแมทอ  

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   63000 

โทรศัพท     055-030-300 

สินคา   วัสดุอุปกรณ 

ชื่อราน       หจก.ตากบุคเซ็นเตอร 

ขอมูลตดิตอ   4/15-6 ถนนมหาดไทยบํารุง ตําบล

หนองหลวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท    055-512692  fax:0-5551-3323 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 

http://www.hayaekgroup.com/


แหลงจําหนายวัตถุดบิ

และอุปกรณ 

สินคา   เศษไมสัก 

ชื่อราน    รานพรทิพยเฟอรนิเจอร 

ขอมูลตดิตอ    ถนนพหลโยธิน   ตําบลประดาง   

อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก   63000 

โทรศัพท  091-8876875 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 

 

 

“ไมเลนได”  

ของเลนภมูปิญญาทองถิน่ 



แผนการถายทอดองคความรู  

และรูปแบบกจิกรรม 

ครั้งที่ 1 
        ชื่อกิจกรรม   : การผลิตของเลนพ้ืนบานเพ่ือสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  

        รูปแบบกจิกรรม   :   การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

        ระยะเวลาดาํเนนิการ   :   5 วัน  

        สถานที่จดักิจกรรม   :   วิทยาลัยชุมชนตาก 

        กลุมเปาหมาย   :  กลุมชาวบานนาโบสถ, ครูผูดูแลเด็ก,   

ผูปกครอง , โรงเรียน และสถานท่ีรับเลี้ยงเด็ก  

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 



แผนการถายทอดองคความรู  

และรูปแบบกจิกรรม 

ครั้งที่ 2 
        ชื่อกิจกรรม  : ของเลนพ้ืนบาน  สานสัมพันธคนวัยเกา  

        รูปแบบกจิกรรม   :   การจัดนิทรรศการ, การทดลอง

ทําของเลนพ้ืนบาน 

        ระยะเวลาดาํเนนิการ   :   1 วัน  

        สถานที่จดักิจกรรม   :  ถนนคนเดินริมปง จังหวัดตาก 

        กลุมเปาหมาย   :   เด็กปฐมวัย, นักเรียน, นักศึกษา, 

ผูปกครอง, ผูสูงอายุ   

 

 

โครงการศูนย์ความรู้กินได้ @สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th 
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