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ใบไมสดชุบทอง

 ใบไมสดชุบทอง เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนโดย
ผานกระบวนการตางๆ ที่มนุษยเปนผูกําหนดและขีดเสนใตไว โดยการนําวัสดุ
จากธรรมชาติ เชน ดอกไม ใบไม หรือกิ่งไม เปนตน มาผานกระบวนการทางเคมี 
ระบบไฟฟา แลวนํามาชุบทองคําเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑที่แปลกใหม จะเห็นไดวา
วสัดทุีไ่ดจากธรรมชาตินัน้จะมลีกัษณะแตกตางกนัออกไป ไมวาจะเปนใบไม กิง่ไม
หรอืดอกไมกต็าม ในทีน่ีจ้ะใชใบไมเปนวัสดใุนการประดิษฐเปนผลิตภณัฑ เนือ่งจาก
ใบไมแตละชนดิน้ันมลีกัษณะเปนเอกลักษณของตวัเอง ใบไมแตละชนดิจะมลีักษณะ
แตกตางกันออกไป บางชนิดใบจะกลม บางชนิดใบจะยาว บางชนิดใบจะหยัก 
เปนตน ซึง่เมือ่นาํมาประดษิฐเปนผลติภณัฑแลวนัน้จะไดผลติภณัฑทีส่วยงามดูเปน
ธรรมชาติ 
 นอกจากใบไมสดๆ แลว วัสดุที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ “ทองคํา” (อังกฤษ :
gold) คือ ธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 79 และสัญลักษณคือ Au (มาจาก
ภาษาละตินวา aurum) จัดอยูในกลุมธาตุโลหะมีสกุลชนิดหนึ่ง ทองคําเปนธาตุ
โลหะทรานซิชันสีเหลืองทองมันวาว เนื้อออนนุม สามารถยืดและตีเปนแผนได 
ทองคําไมทําปฏิกิริยากับสารเคมี สวนใหญทองคําใชเปนทุนสํารองทางการเงิน
ของหลายประเทศ ใชประโยชนเปนเครื่องประดับ งานทันตกรรม และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

  คุณสมบัติของทองคํา 

 คุณสมบัติของทองคํา คือ มีความแวววาวอยูเสมอ ทองคําไมทําปฏิกิริยา
กับออกซิเจน ดังนั้นเมื่อสัมผัสถูกอากาศ สีของทองจะไมหมองและไมเกิดสนิม  
มีความออนตัว ทองคําเปนโลหะที่มีความออนตัวมากที่สุด ดวยทองคําเพียง
ประมาณ 2 บาท เราสามารถยืดออกเปนเสนลวดไดยาวถึง 8 กิโลเมตร หรืออาจ
ตีเปนแผนบางๆ ไดถึง 100 ตารางฟุต เปนตัวนําไฟฟาที่ดี ทองคําเปนโลหะชนิด
หนึ่งที่สามารถนําไฟฟาไดดี และสะทอนความรอนไดดี
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 ทองคาํบริสทุธิ ์ไมไวตอการเกิดปฏกิริยิาเคม ีจงึทนตอการผกุรอนและไมเกดิ
สนิมกับอากาศ แตทําปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิด เชน คลอรีน ฟลูออรีน 
นํ้าประสานทอง
 คุณสมบัติเหลาน้ีประกอบกับลักษณะภายนอกท่ีเปนประกาย จึงทําให
ทองคาํเปนทีห่มายปองของมนุษยมาเปนเวลานบัพนัป โดยนาํมาตีมลูคาสาํหรับการ
แลกเปล่ียนระหวางประเทศ และใชเปนวตัถดุบิทีส่าํคญัสาํหรับวงการเคร่ืองประดับ
 ทองคาํ ไดรบัความนิยมอยางสงูสดุในวงการเคร่ืองประดบัทองคาํ เพราะเปน
โลหะทีม่คีาชนดิเดยีวทีม่คีณุสมบตัพิืน้ฐาน 4 ประการ ซึง่ทาํใหทองคาํโดดเดน และ
เปนทีต่องการเหนือบรรดาโลหะมีคาทกุชนดิในโลก คอื
 1. งดงามมนัวาว (lustre) สสีนัทีส่วยงามตามธรรมชาติ ผสานกบัความมนัวาว
กอใหเกดิความงามอันเปนอมตะ ทองคําสามารถเปล่ียนเฉดสีทองโดยการนําทองคาํ
ไปผสมกับโลหะที่มีคาอื่นๆ ชวยเพิ่มความงดงามใหแกทองคําไดอีกทางหนึ่ง
 2. คงทน (durable) ทองคําไมขึน้สนิม ไมหมอง และไมผกุรอน แมวากาลเวลา
จะผานไปนานนบั 3000 ป กต็าม
 3. หายาก (rarity) ทองคาํเปนแรทีห่ายาก กวาจะไดทองคาํมาหน่ึงออนซ 
(31.167 gram) ตองถลงุกอนแรทีม่ทีองคําอยูเปนจาํนวนหลายตัน และตองขดุเหมือง
ลกึลงไปหลายสิบเมตร จงึทําใหมคีาใชจายทีส่งู เปนเหตุใหทองคาํมรีาคาแพงตาม
ตนทนุในการผลติ
 4. นาํกลบัไปใชได (reuseable) ทองคาํเหมาะสมท่ีสดุตอการนาํมาทําเปน
เคร่ืองประดบั เพราะทองคํามคีวามเหนียวและออนน่ิม  สามารถนาํมาทาํข้ึนรปูไดงาย  
อกีทัง้ยังสามารถนาํกลบัมาใชใหม โดยการทาํใหบริสทุธิ ์ (purified) ดวยการหลอมได
อกีโดยนบัครัง้ไมถวน
 ทองK คอื Karat กะรัตทองทีเ่รยีกกนังายๆ วา “K” เปนหนวยวัดสวนผสมของ
ทองในสวนตอ 1000 หรอื 100% กค็อื 24K โดยหนวย “K” จะมเีปอรเซน็ตทอง
ตางกนั ดงัน้ี
 - 8K,  8ct หรอื  33.3%
 - 9K,  9ct หรอื  37.3%
 - 10K,  10ct หรอื  41.6%
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 - 12K,  12ct หรอื  50%
 - 14K,  14ct หรอื  58.5%
 - 18K,  18ct หรอื  75%
 - 22K,  22ct หรอื  91.6% (คนไทยเรยีกทอง 90 ชอบนาํทองชนดินีม้าทาํ  
แหวน กรอบพระตางๆ)
 - 24K,  24ct   หรอื  100%  หรอืทองบริสทุธิ์
 ในการผลิตผลิตภัณฑใบไมชุบทองนั้น นิยมใชทอง 24K หรือทองบริสุทธิ์ 
เปนหลกัในกระบวนการผลิต เพือ่ใหเกดิความสวยงาม

  ประวัติความเปนมาและแนวคิด 

 เมื่อป 2548 ไดมีการรวมตัวของสมาชิกกลุมนิรันพร
ในอาํเภอสวนผ้ึงโดยคุณพรสวรรค อนิทนาศกัดิ ์ประธาน
กลุมนิรันพร ในระยะแรกเปนการนํากระดาษเหลือใช
กลบัมาใชใหมเปนผลติภณัฑหลากหลาย เชน กรอบรปู 
แจกัน กลองกระดาษ เปนตน ตอมาไดมีการสังเกต
เห็นวาในเขตพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง มีตนปอสามากมาย
โดยเฉพาะบริเวณริมนํ้าลาํภาช ี ชาวบานนาํใบปอสา

มาเปนอาหารเล้ียงหม ู คณุพรสวรรค เหน็วาตนปอสามีจํานวนมากจึงไดศึกษาการ
ทํากระดาษสาและเขารับการฝกอบรมการทํากระดาษ เปนแผนเพื่อจําหนาย
สูทองตลาดตอไป ตอมาในป 2550 คุณพรสวรรค ไดมีการรวมตัวระหวางสมาชิก
ที่เปนเยาวชนและสตรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและไดเขารับ
การอบรมการชุบแหวน สรอย โลหะและอื่นๆ โดยเฉพาะการนําใบไมสดมาชุบ
ทองคํา 24 K และ ชุบทองคําขาว แพ็คตินั่ม โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 4 เปนผูจัดอบรมใหความรู หลังจากเขารับการอบรมในคร้ังนั้น ทําใหไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการชุบวัสดุตางๆ คณะกรรมการและสมาชิก จึงไดทําการศึกษา
คนควาชิ้นงานใหม โดยการนําใบไมที่มีคุณสมบัติในการชุบทอง พบวาในเขต
อาํเภอสวนผ้ึง โดนเฉพาะเทือกเขาตะเนาศรี จะพบใบหงสาลักษณะใบเล็กขอบหยัก

 ้
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ขนาดใบเหมาะกับการทําตางหู ใบรมฉัตรเหมาะในการทําเข็มกลัดติดหนาอก
และตางหู ใบทองเกาเปนไมเลือ้ยชนดิหนึง่ทีม่ลีกัษณะใบแฉกและหยัก เหมาะในการ
ทาํเข็มกลดั และจีแ้ขวนคอ ภายใตคาํแนะนาํและฝกสอนของ อ.โชคณวฒัน ภูระยา 
ผูเชี่ยวชาญดานสารเคมีการชุบเงิน ชุบทอง จากบริษัทธานินทร จนกระทั่ง
สามารถพัฒนาสูตรนํ้ายาเคมี รวมถึงกระบวนการในการชุบตางๆ จนสามารถ
ผลิตใบไมชบุทองตนแบบออกมาไดสาํเรจ็ ในป 2551 ไดมกีารสัง่ผลิตใบไมชบุทอง
จํานวน 4,500 ใบ จากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดรอยเอ็ด เปนของชํารวยในพิธี
งานแตง ซึ่งนับวาเปนแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในกลุมและยังเปนการชวย
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานที่ดีของกลุมอีกชองทางหน่ึง และในป 2552 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมอําเภอสวนผ้ึง 
ทางกลุมคณะกรรมการและสมาชิกไดมีโอกาสเขาถวายภาพประสาทเมืองสิงห
ผลิตจากการปนกระดาษภาพนูนและไดเห็นผลิตภัณฑใบไมชุบทองและผลงาน
ตางๆ ของทางกลุม จากนั้นไดมีการติดตอจากตัวแทนพระองคทานฯ ไดประสาน
เรื่องสนับสนุนเขารวมโครงการตามพระราชดําริโดยใชชื่อตั้งกลุมวา “กลุมอาชีพ
ปนกระดาษนิรันพร - พฤกษาศิลป”

  วิธีการผลิตใบไมสดชุบทอง

 วิธีการผลิตใบไมสดชุบทอง มีวิธีการดังตอไปนี้  
ลําดับที่ 1 กระบวนการสารเคมี
 ทําการคัดเลือกใบไมสด เชน ใบผกากรอง ใบรมฉัตร ใบรุงทอง เปนตน  
หรือใบไมที่มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว โดยจะใชใบที่ 2 และ ใบที่ 3 นับจาก
ยอดของก่ิงนั้น แลวนํามาลางดวยน้ําสะอาดหรือนํ้ากลั่น แลวนําใบไมมาผาน
กระบวนการทางเคมี โดยมีวิธีการดังนี้
 1. นําใบไมสดที่ไดทําการคัดเลือกและลางดวยนํ้าสะอาดหรือนํ้ากลั่นแลว 
นําใบไมสดมาแชในนํ้ายาดีบุกประมาณ 3 - 5 นาที (ขึ้นอยูกับชนิดของใบไมที่
มีความหนาบางไมเทากัน) คนเบาๆ พลิกใบไมกลับไปกลับมา เมื่อครบกําหนด
เวลานําใบไมสดท่ีแชในนํา้ยาดบีกุนาํมาลางดวยนํา้สะอาดหรือนํา้กล่ัน จาํนวน 3 ครัง้ 
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เพื่อเปนการลางนํ้ายาดีบุกกอนนําไปแชในนํ้ายาชนิดตอไป

 2. นําใบไมสดที่ทําการแชในน้ํายาดีบุกแลว นํามาแชในนํ้ายาแคททอรีน  
ประมาณ 3 - 5 นาที คนเบาๆ พลิกใบไมกลับไปกลับมา เมื่อครบกําหนดเวลานํา
ใบไมสดทีแ่ชในนํา้ยา แคททอรนี นาํมาลางดวยนํา้สะอาดหรือนํา้กล่ัน จาํนวน 3 ครัง้ 
เพื่อเปนการลางนํ้ายาแคททอรีนกอนนําไปแชในนํ้ายาชนิดตอไป

 3. นาํใบไมสดทีท่าํการแชในนํา้ยาแคททอรีนแลว นาํมาแชในนํา้ยาแอมโมเนีย
ประมาณ 3 - 5 นาที คนเบาๆ พลิกใบไมกลับไปกลับมา เมื่อครบกําหนดเวลา นํา
ใบไมสดท่ีแชในนํา้ยาแอมโมเนีย นาํมาลางดวยนํา้สะอาดหรือนํา้กล่ัน จาํนวน 3 ครัง้ 
เพ่ือเปนการลางน้ํายาแอมโมเนียกอนนาํไปชบุนํา้ยาสือ่ทองแดง (ขึน้อยูกบัผิวของ
ใบไมแตละชนิด ซึ่งมีลักษณะตางกัน เชน ใบมีขน ใบเรียบเปนมัน เปนตน)

 4. นําใบไมสดที่ผานกระบวนการทางเคมีทั้ง 3 ขั้นตอนแลว นํามาชุบใน
นํ้ายาสื่อทองแดง A ประกอบดวยจุลสี และฟอรมารีน โดยใชอัตราสวน นํ้ายา 
1 สวน นํ้าสะอาด 2 สวน นําใบไมสดลงไปแชในนํ้ายาสื่อทองแดง A แชประมาณ 
5 นาที คนเบาๆ พลิกใบไมกลับไปกลับมา จะสังเกตเห็นไดวา ใบไมสดมีสีเปลี่ยน

่ ้ ้
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ไปจากเดิม จากใบไมสดที่มีสีเขียวจะคอยๆ เปลี่ยนกลายเปนสีทองแดง เมื่อครบ
กําหนดเวลาหรือสังเกตวาไดสีทองแดงทั่วทั้งใบไมแลว นําใบไมขึ้นมาลางดวยนํ้า
สะอาดหรือนํ้ากลั่น จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปนการลางนํ้ายาสื่อทองแดงกอนนําไปสู
กระบวนการขั้นตอไปเสร็จแลวนําไปลงถังชุบระบบไฟฟา 

ลําดับที่ 2 กระบวนการไฟฟา
 เมือ่ผานกระบวนการทางเคมีเรียบรอยแลว ขัน้ตอนตอไปเปนการนาํใบไมสด
เขาสูกระบวนการไฟฟา โดยมีวิธีการดังนี้
 1. นาํลวดทองแดงมามัดตดิกบัใบไมทีเ่ตรยีมไว เสร็จแลวนาํใบไมลงไปแชใน
นํา้ยาคอปเปอรซลัเฟต เพือ่ใหเปนโลหะ ใชเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง เพ่ือเปนการเพิ่ม
ความหนาของผลิตภัณฑนั้นๆ แตทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับชนิดของใบไมแตละชนิด เชน 
ตางห ูจะใชเวลาประมาณ 5 - 6 ชัว่โมง เขม็กลดัจะใชเวลาประมาณ 8 ชัว่โมง เมือ่
แชใบไมไดครบตามกําหนดเวลา นาํใบไมสดขึน้มาลางน้ําสะอาดหรือนํา้กลัน่ 3 ครัง้
เพ่ือเปนการลางน้ํายากอน สูกระบวนการตอไป แลวนาํใบไมไปผึง่แดดใหแหง
 2. เมื่อผลิตภัณฑแหงแลว นํามาชุบนํ้ายาอีกครั้งเพื่อใหใบไมสดเปนโลหะ
หรือที่เรียกกันวาฟอรมทองแดง ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาท่ี
กาํหนดนําผลติภัณฑขึน้มาลางน้ํา 3 ครัง้ กอนนาํไปผ่ึงแดดใหแหง ทาํเชนนีไ้ปจนเรา
สงัเกตเห็นวาผลติภณัฑทีเ่ราตองการน้ันหนาพอสมควร หรือตามทีเ่ราตองการ
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 3. เมื่อผลิตภัณฑแหงแลวนํามาบัดกรี เมื่อบัดกรีเสร็จเรียบรอยแลว นํา
ผลิตภัณฑที่ไดมาชุบในนํ้ายาคอปเปอรซัลเฟตอีกครั้ง โดยใชระยะเวลาประมาณ  
1 ชัว่โมง เมือ่ครบตามกําหนดเวลา นาํผลติภณัฑทีไ่ดนัน้ขึน้มาตรวจสอบหารอยร่ัว 
ถาหากไมพบรอยรั่วใหนําผลิตภัณฑขึ้นมาลางนํ้าสะอาดหรือนํ้ากลั่น 3 ครั้ง เพื่อ
ลางนํ้ายาคอปเปอรซัลเฟต กอนนําสูการชุบนํ้ายานิเกิ้ลเงา แตถาพบรอยรั่วให
ทาํการปดรอยรัว่ใหเรียบรอย โดยการนาํนํา้ยาทองแดงมาทาทับบนใบไมทัง้ดานหนา
และดานหลัง หลังจากนั้นนําไปตากแดดใหแหง เสร็จแลวนํามาชุบนํ้ายาทองแดง
อีกครั้งเพื่อเปนการปดรอยรั่วใหสนิทกอนนําไปสูกระบวนการตอไป

 4. เมือ่ชบุผลติภณัฑในน้ํายาคอปเปอรซลัเฟตเสร็จเรยีบรอยแลว นาํผลติภณัฑ
ขึ้นมาชุบนํ้ายานิเกิ้ลเงาอีกครึ่งชั่วโมง โดยใชอุณหภูมิไมเกิน 45 องสาเซลเซียส 
เมื่อครบตามกําหนดเวลา นําผลิตภัณฑที่ไดขึ้นมาตรวจดูความเรียบรอยแลวลาง
ในนํ้าสะอาดหรือนํ้ากลั่นกอนการนําไปชุบทอง

ลําดับที่ 3 กระบวนการชุบทอง
 เมือ่ผานกระบวนการไฟฟาเรยีบรอยแลว ถงึขัน้ตอนในการชุบทอง เตรยีม
โหลแกวทองดางและทองกรด โดยใชกระแสไฟฟา 4 โวลท นําผลิตภัณฑที่ผาน
กระบวนการชุบนิเกิ้ลเงาแลวมาลางนํ้า นําผลิตภัณฑขึ้นมาชุบในโหลทองดาง 
ใชเวลาประมาณ 60 วินาที หรือสังเกตวาผลิตภัณฑมีทองชุบหนาเหมาะสม 
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แลวนํามาลางนํ้าสะอาด เสร็จแลวนํามาชุบในโหลทองกรดอีกครั้ง เพื่อเปนการ
เพ่ิมความหนาและความเงางามของผลิตภณัฑ โดยใชเวลาประมาณ 10 - 15 วนิาที 
(ขึ้นอยูกับขนาดของใบไม) เมื่อไดผลิตภัณฑใบไมชุบทองตามท่ีตองการแลว 
นํามาลางในนํ้ากลั่นอีกครั้งแลวนําไปผึ่งแดดใหแหง เมื่อผลิตภัณฑแหงเรียบรอย
แลวนําผลิตภัณฑที่ไดใสกลองที่เตรียมไว

 ชุบทอง 2 ครั้ง ทองกรดและทองดาง เสร็จแลวนําไปผึ่งแดดใหแหงกอน
นําไปบรรจุในกลอง

 ในกระบวนการท้ัง 3 ขั้นตอน ประกอบดวย กระบวนการทางเคมี 
กระบวนการไฟฟา และกระบวนการชุบทองนั้น ทั้ง 3 ขั้นตอนจะตองลางดวย
นํา้สะอาดหรือนํา้กลัน่ทกุครัง้กอนการนาํไปสูกระบวนการในลําดบัถดัไป เพ่ือเปน
การลางนํ้ายาหรือสารเคมีไมใหตกคางในผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑที่ไดมี
ความสวยและเงางาม จากนั้นนํามาผึ่งแดดใหแหง เมื่อผลิตภัณฑแหงดีแลวนํา
มาตกแตงรายละเอียดใหเรียบรอย กอนนํามาบรรจุใสกลองและพรอมจําหนาย
สูทองตลาดตอไป

้้ ่
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ราคา
ตุมหู  ทอง 24k คูละ 490 บาท
  ทองคําขาว คูละ  590  บาท
เข็มกลัด ทอง 24k 490  บาท
  ทองคําขาว 590  บาท
จี้  ทอง  24k 490  บาท
  ทองคําขาวคู 590  บาท

สถานที่ผลิต
 บานเลขที่ 118  ซอยใจบําเพ็ญ  หมูที่ 1  ตําบลตะนาวศรี  อําเภอสวนผ้ึง  
จังหวัดราชบุรี  70180  เบอรโทร.  083-313-7319
พิกัด :  13.5438,99.367

สถานที่จําหนาย
 รานภูฟา หรือติดตอสั่งซื้อไดโดยตรงที่ กลุมนิรันพร - พฤกษาศิลป  
ตาํบลตะนาวศรี  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  เบอรโทร. 083-313-7319

  รางวัลที่ไดรับ 
 
 ไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
จังหวัดราชบุรีและไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑ
โอท็อประดับ 4 ดาว ไดรับอนุญาตใหใชตรา
Ratchaburi Premium เลขทะเบียน RB 0356020
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ตามประกาศจังหวัด
ราชบุรี ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557

  สมาชิก

 เดิมกอตั้ง จํานวน 10 คน ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 35 คน



ãºäÁŒÊ´ªØº·Í§12

  ประวัติการจัดตั้งคณะกรรมการกลุม

 เดมิสมาชกิกลุมสวนใหญมอีาชพีทางการเกษตร และรับจางทัว่ไป เนือ่งจาก
อําเภอสวนผึ้งเปนพื้นที่แหงการทําการเกษตร แตรายไดไมพอในการใชจายในการ
ดาํรงชวีติครอบครัว ซึง่ปจจบุนัคาใชจายสงูและแตละครอบครัวมปีญหาทีต่องสง
ลกูหลานเรียนหนงัสอื จงึจาํเปนตองหาอาชีพเสรมิและเพ่ิมรายไดใหกบัครอบครัว 
และไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ โดยนํากระดาษเกาที่ไมใชแลวมาทํา
ประโยชน อาชีพแรกที่ทําคือการปนกระดาษ ผลิตภัณฑที่ไดคือกลองกระดาษ
ทิชชูผลไม กรอบรูป การปนรูปตางๆ ตอมาในพื้นที่อําเภอสวนผ้ึงมีตนปอสาเปน
จํานวนมาก ชาวบานมักนําใบปอสามาเลี้ยงหมู ทางกลุมจึงไดนําเปลือกของตน
ปอสามาผลิตเปนแผนกระดาษสาและนําไปจําหนายเปนถุงกระดาษท่ีสวยงาม  
ผลผลิตในปจจุบันของกลุมสามารถสรางรายไดใหกับกลุมเปนอยางดีและเปน
สนิคาทีแ่ตกตางจากทองตลาด ไมมคีูแขงทางการคา คอืผลติภณัฑใบไมสดชบุทอง
24k และชุบทองคําขาว สินคาใบไมสดชุบทองประกอบดวย เข็มกลัด จี้ ตางหู 
เปนตน สมาชกิในกลุมจงึไดรวมกนัจดัตัง้คณะกรรมการกลุมขึน้ โดยทาํการคัดเลอืก
สมาชิกในกลุมเพื่อเปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมของกลุมตามความถนัด
และประสบการณของคณะกรรมการ

  กําลังการผลิตของกลุม (แยกเปนรายผลิตภัณฑ)

 ชื่อผลิตภัณฑ ใบไมสดชุบทอง/ทองคําขาวตอเดือน จํานวน 50 ชิ้นตอป 
จํานวน 1,500 ชิ้น
 ชื่อผลิตภัณฑ แผนกระดาษสาตอเดือน จํานวน 100 แผนตอป จํานวน  
3,00 แผน 
 ชื่อผลิตภัณฑ กระถางกระดาษปนตอเดือน จํานวน 50 ชิ้นตอป จํานวน  
600 ชิ้น



ãºäÁŒÊ´ªØº·Í§ 13

  สวนผสมของน้ํายาแตละชนิดทีใ่ชในกระบวนการของใบไมสดชบุทอง

สวนผสมนํ้ายาชุบทองแดงเงา
คอปเปอรซัลเฟต 220 - 250 กรัม/ลิตร
กรดกํามะถันชนิดเขมขน96% 33 ซีซี (1.84 กรัม)
นํ้ายาเงาทองแดง 33 ซีซี/ลิตร
ตัวลอแทงทองแดงชนิดพิเศษ
กรองนํ้ายาทําความสะอาดดวยผงคารบอน 1 - 2 กรัม/ลิตร
แรงเคลื่อนไฟฟา 1 - 4 โวลท

สวนผสมนํ้ายาชุบนิเกิ้ลเงา
นิเกิ้ลซัลเฟต 280 - 300 กรัม/ลิตร
นิเกิ้ลคลอไรด 50 - 60 กรัม/ลิตร
กรดบอริค  40 - 50 กรัม/ลิตร
ยาพื้นนิเกิ้ล 10 ซีซี/ลิตร
ยาเงานิเกิ้ล 10 ซีซี/ลิตร
ยากันตามด 1 - 3 ซีซี/ลิตร
ตัวลอแผนนิเกิ้ล
อุณหภูมิ  45 - 50 องสาเซลเซียส
ทําความสะอาดดวยผงคารบอน   1 - 2 กรัม/ลิตร
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สื่อทองแดง A
คอปเปอรซัลเฟต 45 กรัม/ลิตร
ฟอมารีน  110 ซีซี/ลิตร
เติมนํ้ากลั่นใหได 1 ลิตร

สื่อทองแดง B
โปรตัสเซียมตราเตรท 150 กรัม/ลิตร
โปรตัสเซียมไฮดรอกไซด 45 กรัม/ลิตร
โซดาแอ็ช  60 กรัม/ลิตร
EDTA   ½ กรัม/ลิตร
เติมนํ้ากลั่นใหไดพอดี 1 ลิตร

  ผูถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น

นางพรสวรรค  อินทนาศักดิ์
เกิดเมื่อวันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2513
ที่อยู  บานเลขที่ 118  ซอยใจบําเพ็ญ  หมูที่  1  
ตาํบลตะนาวศรี  อาํเภอสวนผ้ึง  จงัหวดัราชบรุ ี 70180
เบอรโทร 083 – 3137319
วฒุกิารศกึษา จบการศึกษาระดับมธัยมศกึษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี เมื่อป พ.ศ. 2530
ผลงาน
 - เปนวิทยากร อบรมที่ศูนยการเรียนรูการผลิตกระดาษสา/การผลิตใบไมสด
ชุบทอง
 - เปนวิทยากร อบรมที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดรอยเอ็ดรอยเอ็ด
 - เปนวิทยากร อบรมใหกับนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
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 - เปนวิทยาการ อบรมใหนักศึกษา กศน. อําเภอสวนผ้ึง
 - เปนผูออกแบบสนิคาเขารบัการคดัสรร OTOP ระดับ 4 ดาว ป พ.ศ.2553 
 - เปนวิทยากร อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
 - เปนวิทยากร อบรมที่อุสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กลุมเครื่องเงิน 
เครื่องทองสุโขทัย
 - เปนวิทยากร อบรมที่จันทบุรี  ตําบลเกาะบาง
 - เปนวิทยากร อบรมที่มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
ศาลายา
 - เปนวิทยากร อบรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช
 - เปนวิทยากร อบรมใหกลุมสตรี นครราชสีมา

นายโชคณวัฒน  ภูระยา
เกิดเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2486
ที่อยู  บานเลขที่ 118  ซอยใจบําเพ็ญ  หมูที่ 1  
ตาํบลตะนาวศรี  อาํเภอสวนผ้ึง  จงัหวดัราชบรุ ี 70180
เบอรโทร 084 - 5692634
วุฒิการศึกษา  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มศ. 3
จากโรงเรียนสวนผึง้วทิยา  อาํเภอสวนผ้ึง  จงัหวัดราชบรุี
ผลงาน
 - เปนผูเชี่ยวชาญการเร่ืองสารเคมี/การชุบทอง/ชุบเงิน
 - เปนวิทยากร อบรมที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดรอยเอ็ด
 - เปนวิทยากร อบรมที่จันทบุรี เกาะบาง
 - เปนวิทยากร อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
 - เปนวทิยากร อบรมทีม่หาวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล สาขาศาลายา
 - เปนวิทยากร อบรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช
 - เปนวิทยากร อบรมใหกลุมสตรี นครราชสีมา
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จัดท�ำโดย
	 ส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน	กรมป่ำไม้		
	 61	ถนนพหลโยธนิ	แขวงลำดยำว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพมหำนคร		10900

ที่ปรึกษำ
	 นำยอรรถพล		เจริญชันษำ	 อธิบดีกรมป่ำไม้
	 นำยสมศักดิ์		สรรพโกศลกุล	 รองอธิบดีกรมป่ำไม้

บรรณำธิกำร
	 นำงนันทนำ		บุณยำนันต์		 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน		
	 นำยเสกสรร		กวยะปำณิก	 ผู้อ�ำนวยกำรส่วนพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน

กองบรรณำธิกำร          
	 ส่วนพัฒนำวนศำสตร์ชุมชน		 ส�ำนักจัดกำรป่ำชุมชน
	 ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่	10	(รำชบุรี)

พิมพ์	 	 ครั้งที่	2	จ�ำนวน	1,900	เล่ม
	 	 ส�ำหรับเผยแพร่ห้ำมจ�ำหน่ำย

ปีที่พิมพ์	 พุทธศักรำช	2563

พิมพ์ที่		 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	เอ็น.พี.จี.	เอ็นเตอร์ไพรส์

คณะผู้จัดท�ำ

���������������.indd   16 9/11/2563 BE   2:50 PM




	ปกหน้าใบไม้สดชุบทอง
	หน้าคำนำ
	System_SubPages_1-16.p2
	System_SubPages_1-16.p3
	System_SubPages_1-16.p4
	System_SubPages_1-16.p5
	System_SubPages_1-16.p6
	System_SubPages_1-16.p7
	System_SubPages_1-16.p8
	System_SubPages_1-16.p9
	System_SubPages_1-16.p10
	System_SubPages_1-16.p11
	System_SubPages_1-16.p12
	System_SubPages_1-16.p13
	System_SubPages_1-16.p14
	System_SubPages_1-16.p15
	หน้าคณะผู้จัดทำ
	ปกหลังใบไม้สดชุบทอง

