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โครงงานเรื่องโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ส าเร็จขึ้นไปได้ด้วยดีเนื่องจากผู้จัดท าได้รับความอนุเคราะห์จาก
ครูประจ ากลุ่มสาขาก่อสร้าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ คือคุณครู 
เฉลิมพล ทาปลัด ที่คอยให้ค าแนะน า ให้ความรู้และชี้แนะทางในการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนแนะน าสนับสนุน
เอกสาร ต่างๆในการด าเนินกิจกรรมจนประสบความส าเร็จ 

อีกท้ังขอขอบคุณ คุณครูสุรพงษ์ โสสะสุนทร ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ
ในการท าฐานโคมไฟท้ายสุดนี้ผู้จัดท าโครงงานเรื่องโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงและผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาการท าโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ของผู้สนใจต่อไป 

คณะผู้จัดท า 
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บทคัดย่อ 
การจัดท าโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือของเครื่องใช้ในบ้านจาก

ทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นและการน าทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  
ซึ่งจากการที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นของอ าเภอพิบูลย์รักษ์แล้วพบว่า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและพบมากที่สุดในท้องถิ่น คือ ไม้ไผ่ และจากการที่ได้ศึกษาคุณสมบัติของไม้ไผ่
แต่ละประเภท มีผลท าให้รู้ข้อมูลของไม้ไผ่ว่า ไม้ไผ่เป็นไม้ยืนต้นและมีคุณสมบัติเป็นไม้ที่เหนียวและมีความ
แข็งแรง กิ่งไม้ไผ่มีสมบัติที่เหนียว ซึ่งสามารถน าไปประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งบ้านได้ ผู้จัดท าจึงได้คิด
น าทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และท าให้มีคุณค่ามากขึ้น  โดยศึกษาการจัดท าโคม
ไฟจากทรัพยากรทาง ธรรมชาติ คือ การน าสิ่งส่วนประกระบอกของต้นไผ่ มาจัดท าเป็นโคมไฟ ผลการจัดท า
โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ พบว่าเป็นโคมไฟที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โคมไฟมีความสวยงามสามารถ
น าไปเป็นของประดับตกแต่งภายในบ้าน ตามโต๊ะท างาน นอกจากนี้ยังสามารถน าโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ ไป
เป็นของใช้ภายในบ้านได้ด้วย เพราะเมื่อน าโคมไฟไปใช้งานแล้วพบว่า โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่สามารถให้แสง
สว่างที่เพียงพอในที่มืดหรือในเวลากลางคืนอาจเป็นบริเวณที่ไม่กว้างมากนัก เช่น บนโต๊ะท างาน บนหัวเตียง 
หรือตามมุมต่างๆของบ้าน เป็นต้น  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

โคมไฟเป็นของใช้และของตกแต่งทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน ซึ่งโคมไฟเป็นสิ่งที่อ านวยความ
สะดวกให้เราสามารถมองเห็นในที่มืดได้  เพราะโคมไฟเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนหรือแม้แต่ในที่
มืด  จึงถือได้ว่าโคมไฟเป็นของใช้ที่จ าเป็นอย่างในชีวิตประจ าวัน โคมไฟมีสองอยู่ลักษณะ คือ โคมไฟแบบตั้งโต๊ะ
และแบบแขวน ซึ่งโคมไฟแบบตั้งโต๊ะเป็นโคมไฟที่ใช้ภายในบ้านและวางไว้ตามจุดต่างๆของบ้าน อาจจะวางไว้
บนโต๊ะหรือบนโต๊ะท างาน เพื่อให้บริเวณนั้นมีแสงสว่างที่เพียงพอ นอกจากโคมไฟจะให้แสงสว่างแล้ว โคมไฟยัง
ใช้เป็นของประดับและตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งจะท าให้บริเวณนั้นเกิดความสวยงามอีกด้วย 

เนื่องจากได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นของอ าเภอพิบูลย์รักษ์แล้วพบว่า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและพบมากที่สุดในท้องถิ่น คือ ไม้ไผ่ และจากการที่ได้ศึกษาคุณสมบัติของไม้ไผ่
แต่ละประเภท มีผลท าให้รู้ข้อมูลของไม้ไผ่ว่า ไม้ไผ่เป็นไม้ยืนต้นและมีคุณสมบัติเป็นไม้ที่เหนียวและมีความ
แข็งแรง กิ่งไม้ไผ่มีสมบัติที่เหนียว ซึ่งสามารถน าไปประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งบ้านได้ ผู้จัดท าจึงได้คิด
น าทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และท าให้มีคุณค่ามากข้ึน 

ดั งนั้ นทางคณะผู้ จั ดท า จึ ง ได้ คิ ดที่ จ ะจัดท า โคมไฟจากกระบอกไม้ ไผ่  เพราะต้ น ไผ่ เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายภายในท้องถิ่น จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติทั้งข้อดีและ
ข้อเสียของต้นไผ่  พบว่าไมไ้ผ่เป็นไม้ยืนต้นและมีคุณสมบัติเป็นไม้ที่เหนียวและมีความแข็งแรง กิ่งไม้ไผ่มีสมบัติที่
เหนียว ซึ่งสามารถน าไปประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งบ้านได้อีกมากมาย เพ่ือท าให้ทรัพยากรในท้องถิ่นมี
ประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น   
    
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือประดิษฐ์โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ 

2. เพ่ือประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งบ้านจากทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่น 
3. เพ่ือน าทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

              1. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่นของอ าเภอท่าปลา 
              2.โคมไฟจากทรัพยากรธรรมชาติหรือโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ 

 
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 
                วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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สถานที่ท่ีท าการศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลดอนกลอยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
 
งบประมาณ 

500 บาท 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้โคมไฟจากโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ 
2.ได้ประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งบ้านจากทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่น 
3.ได้น าทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 

 
โคมไฟฟ้า 

โคมไฟฟ้าท าหน้าที่บังคับทิศทางแสงของหลอดให้ไปในทิศทางที่ต้องการ โคมไฟฟ้ามีใช้กันมากมาย
หลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน ส าหรับโคมไฟฟ้ากับการประหยัดพลังงาน ในที่นี้จะกล่าวถึงโคมไฟฟ้าที่ใช้
ภายในอาคาร เพราะมีการน ามาใช้งานกันมาก จ าเป็นต้องเลือกโคมไฟฟ้าที่สามารถประหยัดพลังงานและมี
คุณภาพที่ด ี
1. ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกโคมไฟฟ้า  
1.1 ความปลอดภัยของโคม 

โคมไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ด้วย เช่น ต้องไม่มีคมจน
อาจเกิดอันตราย  ต้องมีระบบการต่อลงดินในกรณีที่ใช้กับฝ้าสูงเพื่อไม่เป็นอันตรายกับคนที่มาเปลี่ยนหลอด 
1.2 ประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้า (Luminaire efficiency) 

โคมไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานหมายถึงโคมที่มีประสิทธิภาพของโคมสูงที่สุด คือ ให้ปริมาณแสงออกมา
จากตัวโคมเมื่อเทียบกับปริมาณแสงที่ออกจากหลอดให้มีค่าสูงที่สุด 
1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งานของโคมไฟฟ้า (Coefficients of Utilization) 

ค่าท่ีได้จากการวัดประสิทธิภาพของโคม โดยที่รวมผลของความสูงและสัมประสิทธิของการสะท้อนของ
ผนังและเพดานโดยผู้ผลิต 
1.4 แสงบาดตาของโคม (Glare)  

เป็นค่าที่แสดงคุณภาพแสงของโคม ต้องเลือกโคมที่มีแสงบาดตาอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
1.5 กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve) 

โคมมีหลายชนิดด้วยกันแต่ละโคมก็มีกราฟกระจายแสงของโคมต่างกัน การน าโคมไปใช้ต้องเลือกกราฟ
กระจายแสงของโคมที่เหมาะสมกับงาน 
1.6 การระบายความร้อนของโคม 

โคมไฟฟ้าทีประหยัดพลังงานควรจะมีการระบายความร้อนได้ดี ถ้ามีอุณหภูมิสะสมในโคมมากเกินไป
อาจท าให้ปริมาณแสงที่ออกจากหลอดลดลง เช่น โคมไฟส่องลงหลอดคอมเพลกซ์ถ้าไม่มีการระบายความร้อนที่
ดีปริมาณลดลงถึง 40% เป็นต้น 
 
1.7 อายุการใช้งาน 

โคมไฟฟ้าทีประหยัดพลังงานต้องพิจารณาอายุการใช้งานด้วย เช่น โคมต้องท าด้วยวัสดุที่สามารถใช้
งานได้นานตามที่ต้องการโดยไม่ผุกร่อน และไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อมีการบ ารุงรักษาเนื่องจากการเปลี่ยนหลอด
หรือท าความสะอาด 
1.8 สถานที่ติดตั้ง 
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การเลือกใช้โคมแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับว่าต้องการน าไปใช้งานอะไรบ้างต้องการคุณภาพแสงมากน้อย
เพียงใด หรือเน้นในเรื่องของปริมาณแสงแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมีการป้องกันทางกล ป้องกันน้ า ฝุ่นผงมาก
น้อยเพียงใด 
 
2 โคมไฟส่องลง (Down light) 

โคมไฟส่องลง หมายถึง โคมไฟที่ให้แสงลงด้านล่าง เหมาะส าหรับใช้งานส่องสว่างทั่วไปอาจจะเป็น 
ชนิดฝัง ติดลอย แขวน หรือ กึ่งฝังกึ่งลอย 
 

 
 

 โคมไฟส่องลงชนิดต่างๆกัน 
2.1 โคมไฟส่องลงหลอดอินแคนเดสเซนต์  

ก) ใช้กับงานเฉพาะที่ต้องการความสวยงาม หรือเปิดใช้เป็นครั้งคราว 
ข) ใช้กับงานที่ต้องการปรับหรี่แสง 

2.2 โคมไฟส่องลงหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ 
ก)ใช้กับงานที่ต้องการเปิดใช้งานนานๆ 
ข)โคมไฟที่ใช้เป็นชนิดที่ถูกออกแบบมาส าหรับหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์โดยเฉพาะ 
ค)โคมไฟส่องลงหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ มี 2 แบบ คือหลอดติดตั้งในแนวนอน และหลอด

ติดตั้งในแนวตั้ง 
ค1)   หลอดติดตั้งในแนวนอน มีข้อดี คือ การกระจายแสงออกจากโคมมากกว่าหลอดติดตั้งในแนวนอนแต่ต้อง
ระวังเรื่องการระบายความร้อนและการเปลี่ยนหลอด 
ค2)   หลอดติดตั้งในแนวตั้ง มีข้อดี คือ ไม่มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อน แต่ต้องระวังเรื่องแสงบาดตา 
 

http://1.bp.blogspot.com/-GyelpZ_S_bc/VOCCzekpXOI/AAAAAAAAAA4/ZAdvKyXjKgA/s1600/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1.png
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                                 ลักษณะของโคมหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์หลอดติดตั้งแนวนอน 
3. โคมไฟส่องขึ้น 

โคมไฟส่องข้ึน หมายถึง โคมไฟที่ให้แสงขึ้นไปด้านบนเพ่ือให้แสงสะท้อนที่เพดาน และแสงดังกล่าวก็จะ
ตกกระทบมาที่พ้ืนที่ท างาน 

โคมดังกล่าวเหมาะส าหรับงานที่เพดานสูง และเพดานมีสีอ่อน ใช้กับบริเวณที่ต้องการความสม่ าเสมอ
ของแสง ส าหรับบริเวณท่ีความส่องส่องน้อยประมาณ 200-300 ลักซ์ และส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องการ
แสงสะท้อนเนื่องจากโคมไฟส่องลง 
โคมไฟส่องข้ึนมีคุณสมบัติและการใช้งานที่ควรพิจารณาดังนี้ 

ก) มีความสม่ าเสมอของแสงและท าให้ห้องที่แคบมีความรู้สึกกว้างและมีบรรยากาศดี 
ข) โคมไฟส่องขึ้นโดยทั่วไปให้ประสิทธิภาพต่ า แต่มีคุณภาพแสงสูงคือไม่มีแสงบาดท าให้เหมาะกับงาน

ที่ต้องการคุณภาพแสงสูง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ควบคุม 
ค) การใช้โคมไฟดังกล่าวเพดานต้องสูงมากกว่า 2.7 เมตรขึ้นไป เพ่ือให้ไม่เกิดความร้อนที่เพดาน และ

ไม่สว่างจ้าเกินไป 
 
4. โคมฟลูออเรสเซนต์ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟที่ใช้กันมากเพราะมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างสูง  (Luminous 
Efficacy) โคมไฟส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์จึงมีหลายรูปแบบเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละชนิดแตกต่าง
กันไป ซึ่งสามารถสรุปเป็นชนิดหลักๆได้ดังนี้ 

ก) โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือย (Bare Type Luminaires) 
ข) โคมฟลูออเรสเซนต์โรงงาน (Industrial Luminaire) 
ค) โคมฟลูออเรสเซนต์กรองแสง (Diffuser Luminaire) 
ง)  โคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรง (Louver Luminaire) 

4.1 โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือย (Bare Type Luminaires) 
โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยใช้กับงานที่ต้องการแสงออกด้านข้างที่ติดตั้งส าหรับเพดานที่ไม่สูงมากนัก

โดยทั่วไปไม่เกิน 4 เมตร และไม่พิถีพิถันมากนักกับแสงบาดตาจากหลอด เช่น ห้องเก็บของ ที่จอดรถ พ้ืนที่ที่มี
ชั้นวางของ ที่จอดรถ และในพื้นที่ใช้งานไม่บ่อยและไม่ต้องการความสวยงามมาก 
 

http://3.bp.blogspot.com/-R3t9nwGV_ug/VOCHPWGEuPI/AAAAAAAAABE/uF2vaNq5GWg/s1600/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E2.gif
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 ไม้ไผ่ 
 

ถ้าท่านท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ในชนบท ท่านมักจะพบเห็นไม้ไผ่ขึ้นเป็นกอบางเป็นล าเดี่ยว ๆ 
บ้าง อยู่ทั่วไปตามป่าเขาล าเนาไพร ริมฝั่งแม่น้ า ล าธาร หนอง คลอง บึง และบริเวณหัวไร่ปลายนา บางแห่งก็
หนาแน่น เป็นป่าไผ่ บางแห่งก็ขึ้นประปราย แซมไม้ชนิดอ่ืนอยู่ดาษดื่น ไม้ไผ่ที่เห็นนี้มีคุณค่ามหาศาล มี
ประโยชน์มากมายจนไม่อาจจะพรรณนาได้ และอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีพืชชนิดใดในโลกจะรับใช้มนุษย์ได้มา
กกรณีเท่าไม้ไผ่ เมื่อเทียบกับไม้ชนิดอ่ืน ๆ แล้วจะเห็นได้ว่าไม้ไผ่เหมาะที่จะน าไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์
กว้างขวาง ซึ่งถ้าหากจะใช้วัตถุอ่ืน แทนแล้วจะต้องใช้จ่ายสูงกว่า และไม้ไผ่นี้เจริญงอกงามได้ทั่วไปสะดวกใน
การตัดฟัน การขยายพันธุ์ท าได้ในเวลาอันสั้น เติบโตรวดเร็วมาก บางชนิดโตถึง 120 ซม.ใน 24 ชม. ไม้ไผ่เป็น
พืชตระกูลหญ้าที่รับใช้มนุษย์ชาติมาแต่โบราณกาล ให้ประโยชน์กับมนุษย์หลายประการทั้งในด้านอุปโภคและ
บริโภค ใช้สร้างที่พักอาศัย ท าเครื่องมือเครื่องใช้ ท ายารักษาโรค และใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอีก
นานัปการ สามารถเรียกได้ว่าเป็นไม้อเนกประสงค์ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญยิ่ง 

ในสมัยโบราณประมาณ พ.ศ.2442-พ.ศ.2443 รัฐหนึ่งในประเทศอินเดียเกิดทุพภิกขภัยประจวบพอดีที่
ไม้ไผ่ออกดอกผลทั่วไปในป่า ประชาชนได้เก็บเอาเมล็ด (ขุย) ซึ่งเป็นอาหารจ าพวกแป้งมาหุงต้มแทนข้าว มี
ประชาชน ถึง 15,000 คนที่รอดตายในภาวะที่แสนเข็ญเช่นนี้ ในประเทศจีนเป็นเวลานานนับเป็นศตวรรษที่
ประเทศจีนได้น าไม้ไผ่มาเป็นวัตถุดิบในการท าเยื่อกระดาษก่อนประเทศอ่ืน ๆ และใช้เป็นท่อส่งน ้าในทางเกษตร
และบริโภค นอกจากนั้นชาวจีนยังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในการด ารงชีพอีกหลายประการ จนถึงกับมีผู้เขียน
หนังสือเปรียบเปรยไว้ เช่น What would a poor Chinaman do without the bamboo ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Edison ก็ใช่ไม้ไผ่ท าไส้หลอดไฟฟ้า ตอนเริ่มแรกจนกระทั่งเป็นบุคคล
ส าคัญไป สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เห็นคุณค่าของไม้ไผ่มานานแสนนานแล้ว 

ในปัจจุบันหลายประเทศอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ๆ และมีการค้นคว้าวิจัยกันอย่าง
กว้างขวาง ท าให้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในต้นไผ่อีกมากมายหลายชนิดที่สามารถท าประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและ
การแพทย์ เช่น การท าไหมเทียม Hard board ชนิดต่างๆ วัคซีนบางชนิด ผลิตฮอร์โมนบางอย่าง อุตสาหกรรม
ท าแบตเตอรี่ สกัดเป็นน ้ามันเชื้อเพลิง และสกัดเป็นสารเคมีอีกนานัปการ ส่วนใหญ่เป็นการค้นคว้าจากประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งกระท ากัน อย่างกว้างขวางและรีบเร่ง เพราะประเทศญี่ปุ่นถือว่าไม้ไผ่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นพิเศษ
ชนิดหนึ่งในบรรดาทรัพยากรป่าไม้และเกษตร ดังนั้นวัตถุประดิษฐ์จากไม้ไผ่ไม่เพียงแต่ใช้ในประเทศเท่านั้น ยัง
สามารถส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศได้เงินเป็นจ านวนมาก สินค้าที่ส าคัญของญี่ปุ่น คือ พวกเครื่องกีฬา พัด 
ม่าน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดประเภทของขวัญ ซึ่งประดิษฐ์ได้อย่างสวยงาม มีคุณภาพเป็นที่นิยมกันทั่วไป 

ส าหรับในประเทศไทยประชาชนก็ใช้ไม้ไผ่ในชีวิตประจ าวันมาช้านานแล้ว และนับวันจะใช้มากขึ้นทุกที 
โดยเฉพาะงานหัตถกรรมจักสานซึ่งเป็นอาชีพรองของคนไทยมาช้านาน แม้กระทั่งทุกวันนี้ชาวบ้านตามชนบท
ยังนิยมท างานจักสานกันอยู่ทั่วไป แต่ก็ยังไม่ท าให้งานจักสานไม้ไผ่ของไทยได้ทัดเทียมกับของต่างประเทศ ทั้งนี้
เป็นเพราะงานจักสานของไทยประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือความจ าเป็นในครอบครัวเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อย
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จะเรียบร้อยและสวยงามและคุณภาพยังไม่คงทนถาวรพอ ถ้าหากผู้ประกอบการได้เรียนรู้ถึงวิธีการใหม่ ๆ เช่น 
การออกแบบที่สวยงาม การดัดแปลงให้สะดวกในการใช้ และรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือที่จะท าตอกให้เรียบร้อย
ยิ่งขึ้นแล้ว รวมทั้งศึกษาถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ทั้งทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพของผลิตกัณฑ์จากไม้ไผ่
ดังกล่าวให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว ก็เชื่อได้แน่ว่าสินค้าผลิตกัณฑ์ไม่ไผ่ของไทยจะสามารถแข่งขันกับของ
ต่างประเทศได ้

อนึ่งในปัจจุบันนี้ป่าไผ่ธรรมชาติถูกท าลายลงอย่างมหาศาลแทบทุกปี และเพ่ือให้มีปริมาณไม่ไผ่อย่าง
เพียงพอ เพ่ือสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงสมควร
อย่างยิ่งที่ทั้งส่วนราชการและเอกชนจะได้มีการปรับปรุงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกสร้างเสริมป่าไผ่ขึ้น
ทดแทนป่าไผ่ที่ถูกโค่นท าลายไป 

 
ความรู้ทั่วไปของไม้ไผ่ 

ถิ่นก าเนิด ไม้ไผ่ถือเป็นพืชเมืองร้อน (tropics) แต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ทุกทวีป ไม้ไผ่หลายสกุลพบ
มากที่สุดในเขตร้อนทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเซีย จากอินเดีย ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มีน้อยสกุลพบใน
เขตอบอุ่น (temperates) ของโลกบางส่วนของทวีปอเมริกาก็พบมาก ในบางประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น เปอ
โตริโก ชิลี อาเยนติน่า และก็มี 2-3 ชนิดที่พบในออสเตรเลีย 
 
ชนิดของไม้ไผ่ 

เท่ าที่ รู้ จั กกันในปัจจุบันทั้ ง โลกมีอยู่ เป็นจ า นวน  47  สกุล  (Genera) แยกเป็น  1250  ชนิด 
(Species)ส าหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อน ไผ่เจริญงอกงามได้ดี เท่าที่ทราบ โดยอาศัยหลักฐานต่าง ๆ ที่
ค้นได้มีไผ่ชนิดต่าง ๆ อยู่จ านวน 12 สกุลประมาณ 44 ชนิด และมีอีกประมาณ 35 ชนิด ที่มีผู้บันทึกว่าได้พบ
แต่ยังไม่มีการส ารวจอย่างแท้จริง หากมีผู้สนใจอย่างจริงจังแล้วและได้มีการส ารวจกันอย่างกว้างขวางแล้ว
เข้าใจว่าจะมีจ านวนมากกว่านี้แน่นอน เพราะสภาพภูมิประเทศบางแห่งทุรกันดารเป็นเขตที่ไม่ปลอดภัย 
เนื่องจากมีผู้ก่อการร้ายปรากฏอยู่เนือง ๆ และบางแห่งก็ยังมีการส ารวจไม่ละเอียดพอ เช่น ตามเทือกเขา
ตะนาวศรี เขากาลาคีรี ฉะนั้นการพบพันธุ์ไผ่ชนิดใหม่หรือสกุลไผ่ชนิดใหม่จึงไม่เป็นของเหลือวิสัยถ้าหากได้
ส ารวจในท้องที่ดังกล่าว 

 
ลักษณะท่ัวไปของไม้ไผ่ 

ประเภทของไม่ไผ่ (Types of bamboo) ไม่ไผ่นี้ นักพฤกษศาสตร์ส่วนใหญ่ได้จัดรวมให้อยู่ในวงศ์
เดียวกันกับหญ้าชนิดต่าง ๆ คือวงศ์ GRAMINEAE แต่ไม่ไผ่เป็นพวกหญ้าที่มีล าต้นเป็นไม้ (ล า) เจริญเติบโตมา
จากเหง้า ไม้ไผ่เป็นพืชกอ ส่วนมากมีล าต้นกลวง เป็นปล้อง ผิวแข็ง การแตกกอจะหนาแน่นมากน้อยเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ เป็นหลัก บางพวกอาจจะขึ้นเป็นล าเดี่ยว ๆ ไม่เป็นกอ มีระยะห่างแน่นอนก็มี
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ศาสตราจารย์ ดร.อูเอดะ (UEDA) ผู้เชี่ยวชาญไม้ไผ่ชาวญี่ปุ่นได้จ าแนกไว้เป็น 3ประเภท โดยอาศัยระบบการ
เจริญเติบโตของเหง้าเป็นหลัก คือ 

1. พวกที่ขึ้นเป็นกอ การเจริญของพวกนี้จะสังเกตได้จากตาของเหง้าซึ่งมีอยู่หลายข้อจะพุ่งตัวแทงหน่อโผล่
เหนือพ้ืนดิน เจริญเติบโตกลายเป็นล าก่อน และในปีต่อ ๆ มาตาตอนส่วนล่างของเหง้าล าดังกล่าวซึ่งมีขนาดสั้น
จะพุ่งตัว แทงหน่อโผล่เหนือพ้ืนดินกลายเป็นล าที่สอง ล าที่สาม เป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งหนาแน่นเป็นกอ
ในที่สุด ตัวอย่างได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่สีสุก ไผ่บง ไผ่ซาง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ไผ่ทุกชนิดในประเทศไทยจัดอยู่ใน
ประเภทนี้ และไผ่ส่วนใหญ่ในเขตร้อนก็จัดอยู่ในพวกท่ีขึ้นเป็นกอแทบทั้งสิ้น 

2. พวกที่ขึ้นเป็นล าเดี่ยว การเจริญของไผ่พวกนี้ อาศัยเหง้าในการขยายพันธุ์เป็นหลัก โดยที่ตาตรงข้อของ
เหง้าจะเจริญเติบโตแทงหน่อโผล่เหนือพ้ืนดินกลายเป็นล าใหม่ และขณะเดียวกันตาที่เป็นส่วนปลายของข้อ
เหง้าก็จะเจริญกลายเป็นเหง้าใหม่ และมีระยะเกือบเท่ากับความยาวของเหง้าเดิม ส่วนในปีต่อ ๆ มาตาที่ข้อ
ของเหง้าเติบโตกลายเป็นล าใหม่และเหง้าใหม่เช่นนี้เรื่อย ๆ ไป ส่วนระยะห่างระหว่างล าก็จะมีระยะค่อนข้าง
คงท่ีแน่นอน เจริญเติบโตในรูปของล าเดี่ยว ๆ ตลอดไปทุกปี ตัวอย่างได้แก่ พันธุ์ไม้ไผ่ที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่น เช่น 
พวกมาดาเกะ หรือ โมโชชิกุ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ส าหรับในประเทศไทย จะมีไผ่ประเภทนี้หรือไม่ก็ไม่
อาจจะทราบได้ เพราะยังไม่มีการส ารวจอย่างละเอียดมาก่อนและถ้าจะเป็นไปได้ก็เข้าใจว่า ไผ่เลี้ยงหรือไผ่
คลานอาจจะอยู่ในประเภทนี้ก็ได้ 

3. พวกผสม (เป็นทั้งแบบล าเดี่ยวและกอ) การเจริญเติบโตของไผ่พวกนี้มีทั้งสองแบบคือ บางปีก็เจริญเติบโต 
แบบล าเดี่ยว บางปีก็เจริญเติบโตแบบกอ หรือบางปีก็อาจเจริญเติบโตทั้งแบบล าเดี่ยวและแบบกอสลับกันไป 
ส่วนใหญ่ เป็นพวกไม้ไผ่ในเขตอบอุ่น ส าหรับในประเทศไทยยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่อย่างใดอย่างไรก็
ตามการเจริญเติบโตของไผ่ทั้งสามพวกดังกล่าวแล้วนั้น ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอีกพวกหนึ่ง ไปเป็นอีก
พวกหนึ่งได้ทุกขณะ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพความผันแปรของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยอนึ่งเกี่ยวกับประเภท
ของไม้ไผ่นี้ บางประเทศ เช่น เปอโตริโกได้จ าแนกไม้ไผ่ไว้เพียง 2 ประเภทเท่านั้นคือ ประเภทเป็นกอและล า
เดี่ยวเท่านั้น 
 
ความรู้เกี่ยวกับไผ่ 
ไผ่ เป็นไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลใน วงศ์หญ้า Poaceae (เดิมคือ Gramineae) วงศ์ย่อย
Bambusoideae เป็นไม้ไม่ผลัดใบใน ขึ้นเป็นกอ ล าต้นเป็นปล้องๆ เช่น ไผ่จีน (Arundinaria suberecta 
Munro) ไผ่ป่า (Bambusa arundinacea Willd.) ไผ่สีสุก (B. flexuosa Munro และ B. blumeana 
Schult.) ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata Munro) ไผ่ด า (Phyllostachys nigra Munro). 
 
 
 
 

http://knowledge-phai.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
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ไผ่ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 90 สกุล และ 1,000 ชนิด. ที่รู้จักกันแพร่หลาย ส่วนใหญ่จะอยู่ในสกุล 
ต่อไปนี้ Arundinaria, Bambusa, Chimonobambusa, Chusquea, Dendrocalamus, 
Drepanostachyum, Guadua angustifolia, Hibanobambusa, Indocalamus, Otatea, Phyllostachys, 
Pleioblastus, Pseudosasa, Sasa, Sasaella, Sasamorpha, Semiarundinaria, Shibataea, 
Sinarundinaria, Sinobambusa, Thamnocalamus 
 
ในประเทศไทยนั้น พบไผ่อยู่ 30 ชนิด ดังนี้ 
ไผ่ข้าวหลาม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cephalostachyum pergracile ) 
ไผ่คายด า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Gigantochloa compressa) 
ไผ่โจด (ชื่อวิทยาศาสตร์: Arundinaria cililta) 
ไผ่ซาง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus strictus) 
ไผ่ซางค า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus latiflorus) 
ไผ่ซางนวล (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus membranaceus) 
ไผ่ซางหม่น (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus sericeus ) 
ไผ่ตง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus aspe) 
ไผ่ตากวาง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Gigantochloa kurzii) 
ไผ่บง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa nutans) 
ไผ่บงคาย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Gigantochloa hosseusii) 
ไผ่บงด า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa tulda) 
ไผ่บงป่า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa longispatha) 
ไผ่บงหนาม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa burmanica) 
ไผ่ป่า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa bambos) 
ไผ่เป๊าะ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus giganteus) 
ไผ่ผาก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Gigantochloa densa) 
ไผ่เพ็ก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Vietnamosasa pusilla) 
ไผ่รวก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Thyrsostachys siamensis) 
ไผ่รวกด า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Thyrsostachys oliveri) 
ไผ่ไร่ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Gigantochloa albociliata) 
ไผ่ล ามะลอก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa longispiculatar) 
ไผ่เลี้ยง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa mulfiplex) 
ไผ่หวาน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa sp.) 
ไผ่สีสุก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa blumeana) 
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ไผ่หก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus hamiltonii) 
ไผ่หลอด (ชื่อวิทยาศาสตร์: Neohouzeaua mekongensis) 
ไผ่หอม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa polymorpha) 
ไผ่เหลือง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa vulgaris) 
ไผ่เฮียะ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cephalostachyum virgatum) 
 
ความหมายอันเป็นสัญลักษณ์ของต้นไผ่ 
 
หลายๆ คนคงเคยได้ยินค าว่า ประเทศหลังม่านไม้ไผ่เมื่อเปิดเข้าไปข้างหลังม่านไม้ไผ่เราก็ จะพบกับประเทศจีน
ประเทศท่ีมีประเพณ ีวัฒนธรรม ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอันมาก ซึ่งครั้งนี้เราจะได้น าเกล็ดเกี่ยวกับต้นไผ่
มาฝาก จะเห็นได้ว่าต้นไผ่นี้ชาวจีนนิยมปลูกกันมาก จนฝรั่งกล่าวว่าไผ่เป็นมิตรของชาวจีน ต้นไผ่มีอยู่หลายชนิด
บางชนิดล าต้นมีลาย จึงมีนิทานเล่าว่า ล าข้อที่ลายเกิดขึ้นจากน้ าตาของพระมเหสี 2 องค์ของฮ่องเต้ซุน ที่ร่ าไห้
เสียใจที่ฮ่องเต้ได้สิ้นพระชนม์ลง และน้ าตามาติดที่ข้อไผ่จนเกิดเป็นลาย บางชนิดบางต้นเป็นสีเขียวเรียบ ส่วน
ขนาด ของล าต้นนั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-3 ฟุต ไปจนถึง 20-30 ฟุต ส่วนมากจะนิยมปลูกทางใต้ของประเทศจีน 
แต่ต่อมาได้น ามาปลูกทางเหนือด้วย ต้นไผ่นี้ชาวจีนถือว่าเป็นต้นไม้ของนักปราชญ์ ไผ่มีความหมายในทาง
สัญลักษณ์คือ ตัวล าต้นเป็นข้อแข็งแกร่งคงทนจีนเรียกว่า " เจี๊ย " หมายถึงคนมีข้อ คือคนที่มีหลักการไม่ลู่ตาม
ลม ข้างในของไผ่จะกลวง ถ้าเปรียบกับคน ก็เปรียบเสมือนคนใจกว้างยอมรับความคิดเห็นและค าแนะน าของ
ผู้อื่น ชอบหาความรู้เพ่ิมเติม ส่วนใบเขียวของไผ่มีความแข็งแรงทนได้ทุกสภาวการณ์ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาว จึง
เป็นเหตุให้เหล่า เสนาธิการหรือกุนซือของกองทัพจีนนิยมมีเข็มกลัดเป็นรูปข้อไผ่ติดบนหน้าอก ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ความมีปัญญา ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์และความกตัญญู ในเมืองไทยที่เห็น
ปลูกไผ่นั้นส่วนมากนิยมปลูกเพ่ือการตกแต่งบ้านให้ร่มเงา หรือน าเอาส่วนต่างๆ ของต้นไผ่มาท าเฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องตกแต่งต่างๆ แต่ถ้าเราจะเอาแบบอย่างของความหมายทาง สัญลักษณ์ของต้นไผ่มาใช้ในชีวิตประจ าวันก ็
เป็นสิ่งทีด่ีมาก 
 
คุณลักษณะพิเศษของ "ไผ่" 
1.ไผ่โตเร็วสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ภายในเวลา ๑ - ๔ ปี และใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่รากไผ่เป็น
สมุนไพรอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นยารักษาโรคได้ หน่อไผ่หรือหน่อไม้ใช้ท าอาหาร กาบหรือใบไผ่ใช้ห่ออาหารหรือหมัก
ปุ๋ย กิ่งและแขนงใช้ท ารั้ว ล าต้นใช้ประโยชน์ได้สารพัดอย่าง ตั้งแต่น ามาใช้ปลูกสร้างที่พักอาศัยและแปรรูปเป็น
เครื่องจักสานและเครื่องมือเครื่องใช้นานาชนิดจนถึงน ามาใช้เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิดจน
ตาย 

ดังนั้นชาวนาจึงมักปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนา และปลูกไว้รอบๆบ้าน เพ่ือใช้เป็นรั้วบ้านและป้องกันพายุ 
เพราะไม้ไผ่จะลู่ตามลมไม่หักโค่นเหมือนไม้อ่ืน หากปลูกไผ่ไว้ตามริมแม่น้ าล าคลอง จะช่วยชะลอความเร็วของ
กระแสน้ าไม่ให้ดินพัวทะลายง่าย นอกจากนี้ไผ่ยังใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ด้วย 
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2. ไผ่มีล าต้นตรงและกลวงคล้ายหลอดและมีปล้องข้อคั่นเป็นปล้องๆ จึงใช้เป็นภาชนะประเภท
กระบอก ถ้วย ส าหรับใส่ของเหลว เช่นใช้เป็นกระบอกน้ า กระบอกน้ าตาล ซึ่งใช้กันทั่วไปในหลายประเทศ 
ลักษณะพิเศษของไม้ไผ่นี้สามารถน ามาใช้สร้างอาคารที่พักอาศัยได้ โดยน ามาท าเป็นโครงสร้างของบ้านเรือน 
ใช้เป็นพ้ืนเรือน ฝาเรือน ใช้ท ารางน้ า ท่อน้ า และท าเครื่องดนตรีประเภทขลุ่ยได้ดีอีกด้วย 

3. เนื้อไผ่เป็นเส้นตรงมีความยืดหยุ่นในตัวเองและสามารถคืนตัวสู่สภาพเดิมได้ เมื่อน าไม้ไผ่มาแปรรูปก็
จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี เพราะเนื้อไม้ไผ่เป็นเส้นตรง น ามาจักเป็นปื้นบางๆ หรือเหลาเป็นเส้นได้ดี จึงใช้ท า
เครื่องจักสานนานาชนิดได้ ทั้งเครื่องจักสานที่มีขนาดใหญ่ แข็งแรงมั่นคง ส าหรับใช้งานหนักจนถึงเครื่องจัก
สานขนาดเล็กที่มีความประณีตบอบบาง และเพราะคุณสมบัติในที่มีความยืดหยุ่น จึงเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่อง
หาบหรือหาม เช่น คาน คันกระสุน คันธนูและเมื่อแปรรูปเป็นตอกก็ยังมีความยืดหยุ่นคืนรูปทรงเดิมได้ง่ายจึง
ท า ให้ภาชนะจักสานที่ท าจากไผ่มีคุณลักษณะพิเศษต่างไปจากภาชนะที่ท าจากวัตถุดิบชนิด อ่ืน 
4.ไม้ไผ่มีความสวยงามในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นผิวที่มีสีต่างๆ กันเมื่อแห้งแล้วมักจะมีสีเหลืองอยู่เช่นนั้นตลอดไป 
ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ ชาวเอเชียจึงใช้เหล็กหรือโลหะเผาไฟจนร้อนแล้วเขียนตัวอักษรหรือลวดลายลงบนผิวไม้
ไผ่ ( Bamboo Pyrographic ) เช่นจีนจารึกบทกวีบนผิวไม้ไผ่ ชาวญี่ปุ่นใช้เขียนชื่อเจ้าของบ้านแขวนไว้หน้า
บ้านและจารึกบทกวีแขวนไและผิวสวยงามดุจงานประติมากรรมสมัยใหม่ทีเดียวว้สองข้างประตูเรือนน้ าช า 
( Tea House ) ชาวเกาหลีใช้เขียนเป็นลวดลายบนเครื่องใช้ เช่นเดียวกับที่ชาวบาตัก (  Batak) ในประเทศ
อินโดนีเซีย ใช้เหล็กเผาไฟ ขูด ขีด เขียน ลงบนกระบอกไม้ไผ่ ส าหรับเก็บยาหรือท าเป็นปฏิทิน ในขณะที่ชาว
บาหลีใช้จารลงบนผิวไผ่เป็นแผ่นๆ เพ่ือใช้เป็นคัมภีร์ในศาสนาตน นอกจากไม้ไผ่จะมีผิวสวยแล้ว เนื้อไผ่ยังมี
ลักษณะพิเศษต่างจากเนื้อไม้อ่ืนคือ มีเสี้ยนยาวขนานกันเป็นเส้น จึงแปรรูปเป็นเส้น เป็นปื้น หรือเหลาให้กลม
ได้ง่าย และเมื่อแก่เต็มที่แล้วจะเป็นเส้นละเอียดแข็ง มอดแมลงไม่กินจนมีผู้กล่าวว่า เครื่องจักสานไม้ไผ่นั้น ผู้
สานสามารถสานให้เป็นรูปทรงแปลกๆ แตกต่างกันได้มากมาย จนเครื่องจักสานบางชิ้นมีรูปทรง 
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บทที่ 3 
วิธีการจัดท าโครงงาน 

 
วัสดุและอุปกรณ์ 

วัสดุและอุปการณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงงานได้แก่ 
1. กระบอกไม้ไผ่ 
2. เครื่องตัดไม้ 
3. สว่านเจาะรู 
4. กระดาษทราย 
5. กรรไกรตัดกิ่ง 
6. กรรไกร 
7. ฐานโคมไฟ 
8. กิ่งไม้ไผ่ 
9. กาวยาง 
10. ปืนยิง 
11. หลอดไฟแบบตะเกียบ 
12.  สายไฟ 
13.  ปลั๊กไฟ 
14.  ไขควง 
15.  เทปกาว 
16.  สีเคลือบเงา 
17.  แปรงทาสี 

 
วิธีการจัดท าโครงงาน 

วิธีท าฐานโคมไฟ 
1. น ากระไม้ไผ่ที่เตรียมมาตัดเอา 1 ข้อแล้วมาท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่าสามารถเลือกได้ตามความชอบ 
2. น าสะหว่านมาเจาะรู ด้านข้างของกระบอกไม้ไผ่ และผ่าออกเป็นสี่เหลี่ยมอีกด้านตรงข้าม 
3. น ากระดาษทรายมาขัดให้กระบอกไม้ไผ่ให้เรียบและสวยงาม 
4. ประกอบ ปลักไฟเข้ากับสาย และฐานหลอดไฟ 
5. เจาะรูด้านที่เป็นก้นโคมไฟเพ่ือสอดสายไฟเข้าไป แล้วท ากาติดตั้งฐานหลอดไฟเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ 
6. ยิงกาวยางอัดเข้าไปให้ฐานหลอดไฟยึดแน่น 
7. น าหลอดไฟที่เตรียมมาประกอบเข้าฐานหลอดไฟ 
8. ทาสีเคลือบฐานโคมไฟ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาการสร้างโคมไฟจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นหรือโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ ในการ

จัดท าโครงงานครั้งนี้ 
ผู้จัดท าได้ จัดท าโคมไฟที่ท ามาจากวัสดุทางธรรมชาติภายในท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่าย คือต้นไม้ไผ่ 

ผลการศึกษาพบว่า โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ด้านที่เจาะรูให้แสงสว่างน้อยกว่าด้านที่ผ่าออกเป็นสี่เหลี่ยมมากแต่
ด่านที่เจาะรูจะให้ความสวยงานมากกว่า ส่วนด้านที่ผ่าออกเป็นสี่เหลี่ยมจะให้แสงสว่างชัดมาก โคมไฟจาก
กระบอกไม้ไผ่นี้เป็นโคมไฟที่มีความสวยงามมากที่สุด กล่าวได้ว่าโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่นี้เหมาะแก่การน าไป
ตกแต่งบ้านในบริเวณต่างๆของบ้าน อาจเป็นบริเวณที่มีพ้ืนที่ไม่กว้างหรือมีขนาดที่ใหญ่จนเกินไป มากกว่าการ
น าไปใช้งานอ่ืนๆ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาและจัดท าโครงงานเรื่องโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่  โดยการน าทรัพยากรทางธรรมชาติ
ภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น แล้วน ามาประดิษฐ์เป็นโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ ท าให้
รู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งของประดับตกแต่งภายใน
บ้านและของใช้ภายในบ้านได้ 

พบว่าโคมไฟที่ประดิษฐ์จากจากกระบอกไม้ไผ่สามารถน าไปใช้เป็นของประดับตกแต่งภายในบ้านและ
ของใช้ภายในบ้านที่ให้แสงสว่าง โดยเฉพาะโคมไฟที่ด้านที่ผ่าออกเป็นสี่เหลี่ยมสามารถให้แสงสว่างได้ชัดเจน
และสว่างที่สุดส่วนด้านที่เจาะรูนั้นให้แสงสว่างน้อยแต่มีความสวยงามมาก  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 

1. ได้โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ 
2. ได้ประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งบ้านจากทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่น 
3. ได้น าทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
                ในการท าโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดท าได้น ากระบอกไม้ไผ่ มาใช้ในการท าโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ
ภายในท้องถิ่น ซึ่งคิดว่าจะลองใช้วัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่นประเภทอ่ืนมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟได้เหมือนกัน 
และน าวัสดุที่มีไปประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งอ่ืนๆบ้าง 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบขั้นตอนการท าโครงงาน 
โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ ่
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