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การเตรียมพื้นผิวกอนทาน้ํามันเคลือบ( น. 104-110)
เมื่อทําการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานที่ทาแชลแล็คไวแลว ใชกระดาษทรายเบอร 0
ลูบหรือขัดเบา ๆ ชิ้นงานใหทั่วอีกครั้งหนึ่ง การลูบหรือขัดครั้งนี้อยาลูบหรือขัดแรง เพราะจะ
ทําใหชิ้นงานที่ทาแชลแล็คถลอกและเปนรอย และอยาลูบหรือขัดขวางเนื้อไมเปนอันขาด เมื่อ
ลูบหรือขัดทั่วดีแลว ใชผาแหงเช็ดฝุนผงใหสะอาด เตรียมการทาน้ํามันเคลือบเงาตอไป

ขั้นตอนการทาน้ํามันเคลือบเงาชนิดตาง ๆ
1. วานิชเงาสําหรับใชทาภายใน
1.1 นําน้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชสําหรับใชทาภายใน นํามาผสมกับ
น้ํามันสน ในอัตราสวนการทาครั้งแรกใชน้ํามันวานิช 1 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน ผสมให
เขากันดีแลว ใชแปรงขนกระตายหรือแปรงทาสีจุมลงไปในน้ํามันเคลือบเงา 1 ใน 3 ของขน
แปรง พอใหแปรงลื่นเดินไปไดบนพื้นวัตถุที่จะทาไดสะดวก ถาแปรงจุมน้ํามันเคลือบเงานอย
ไป เวลาทาจะรูสึกฝด หรือเหนียวติดเนื้อไม และถาน้ํามันเคลือบเงามากไป ก็จะทําใหไดน้ํามัน
เคลือบเงาหนา และอาจไหลเยิ้มเปนคลื่นบนเนื้อไมไดงาย
1.2 การทาน้ํามันเคลือบเงา พยายามที่จะทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกอนทา
ทั่วทั้งหมด ตองทาเปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาชั้นหนึ่งแลว จึงทาอีกชั้นหนึ่งทับได โดยทิ้งระยะเวลา
ประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ในอัตราสวนผสม น้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชสําหรับใชทาภายใน
ทาทับครั้งที่ 2 - 3 , ใชนา้ํ มันวานิช 4 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน
1.3 สําหรับน้ํามันเคลือบเงาที่ผสมบาง ๆ เมื่อเห็นเงาเกิดขึ้นบนชิ้นงาน โดยผล
ของการเคลือบเงาแลวตองลูบผิวหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียดเสียกอน ที่จะทา
ทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง และทุก ๆ การทา 3 ครั้ง ควรลูบหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอร
ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเสมอไป เพื่อทําใหน้ํามันเคลือบเงาในระหวางชั้นจับกันไดแนน และทําให
ผิวเรียบ กระดาษทรายที่ใชควรเอากระดาษทรายอยางละเอียดที่สุด ( เบอร 0 ) กอนใชตองเอา
กระดาษทรายฝนกันจนหมดคมเสียกอน แลวเอากระดาษทรายนั้นลูบหรือขัดเบา ๆ ไปบนผิวที่
เคลือบเงาเพียงบาง ๆ อยาใหกินลึกลงไปถึงเนื้อไมจนถลอกทําใหแกไดยาก ทาน้ํามันเคลือบเงา
ทับกันและขัดดวยกระดาษทราย สลับกันไปหลาย ๆ ชั้น จนกวาจะเห็นน้ํามันเคลือบเงาเต็ม
ชิ้นงานทั่วกันดีแลว

2. วานิชเงาสําหรับใชทาภายนอก
2.1 นําน้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชเงาสําหรับใชทาภายนอก นํามาผสมกับ
น้ํามันสน ในอัตราสวนน้ํามันวานิช 1 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน ในการทาครั้งแรกผสมให
เขากันไดแลว ใชแปรงขนกระตายหรือแปรงทาสีจุมลงไปในน้ํามันเคลือบเงาที่ผสมแลว 1 ใน
3 ของขนแปรง แตพอนอยใหขนแปรงลื่นเดินไปไดบนพื้นวัตถุที่จะทาไดสะดวก ถาแปรงจุม
น้ํามันเคลือบเงานอยไป เวลาทาจะรูสึกฝด หรือเหนียวติดเนื้อไม ถาน้ํามันเคลือบเงามากไป ก็
จะทําใหไดน้ํามันเคลือบเงาหนา และอาจไหลเยิ้มเปนคลื่นบนเนื้อไมไดงาย
2.2 การทาน้ํามันเคลือบเงา พยายามทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกอนทาทั่ว
ทั้งหมด ตองทาเปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาชั้นหนึ่งแลว จึงทาอีกชั้นหนึ่งทับได โดยทิ้งระยะเวลา
ประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง ในอัตราสวนผสมน้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชสําหรับใชทาภายนอก
ทาทับครั้งที่ 2 - 3 , ใชน้ํามันวานิช 1 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน เวลาทาใหทาไปแลวทากลับ
ทับกัน 50% ของการทาแตละครั้ง
2.3 สําหรับน้ํามันเคลือบเงาที่ผสมบาง ๆ เมื่อเห็นเงาเกิดขึ้นบนวัตถุ โดยผลของ
การเคลือบเงาแลวตองลูบผิวหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียดเสียกอน ที่จะทาทับ
ลงไปอีกชั้นหนึ่ง และทุก ๆ การทาน้ํามันเคลือบเงา 3 ครั้ง หรือจนกวาจะใชได ควรลูบหรือขัด
เบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) อีกครั้งหนึ่งเสมอไป เพื่อทําใหน้ํามันวานิชใน
ระหวางชั้นจับกันไดแนน และทําใหผิวเรียบ กระดาษทรายที่ใชควรเอากระดาษทรายเบอร
ละเอียด ( เบอร 0 ) กอนใชตองเอากระดาษทรายมาฝนกันจนหมดคมหรือกระดาษทรายที่ใชแลว
พอยังมีความคมอยูเล็กนอย แลวเอากระดาษทรายนั้นลูบหรือขัดเบา ๆ ไปบนผิวที่เคลือบวานิช
เงาเพียงบาง ๆ อยาใหกินลึกลงไปถึงเนื้อไม จนถลอกทําใหแกไดยาก ทาน้ํามันเคลือบเงาทับกัน
และขัดดวยกระดาษทราย สลับกันไปหลาย ๆ ชัน้ จนกวาน้ํามันเคลือบเงาเต็มผิววัตถุทั่วกันดี

3. วานิชดาน
3.1 น้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชดาน เหมาะสําหรับตกแตงงานไมที่ตองการ
เนนความสวยของลายไมตามธรรมชาติ เปนวานิชดาน สีใส และทาไดเรียบ อีกทั้งยังใชผสม
กับวานิชเงาได เพื่อทําใหระดับความเงาไดตาง ๆ กัน ตามความตองการ โดยใชวานิชทั้ง 2
ผสมกันในอัตราสวนที่ตองการ เหมาะสําหรับงานไมทุกชนิด อัตราสวนผสม วานิชดาน 1
สวน ตอ น้าํ มันสน 1 สวน ผสมใหเขากันในการทาครั้งแรก
3.2 การทาน้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชดาน อยาทาทับกอนทาทั่วทั้งหมด
ชิ้นงาน ตองทาเปนชั้น ๆ ไป โดยทิ้งระยะเวลาแหงประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อแหงจะไดความ
หนาตอ 1 ครั้ง 25 – 30 ไมครอน โดยการทา 2 – 3 ครั้ง แหงโดยการทําปฏิกิริยากับอากาศ
การทาวานิชดาน จะทาประมาณ 3 ครั้ง แตตองคํานึงถึงสภาพอากาศดวย อาจจะทําใหวานิช
ดานที่ทาไมแหงหรือเกิดเปนฝาขาว
3.3 สําหรับวานิชดาน การทาทับแตละครั้งตองขัดหรือลูบเบา ๆ ดวยกระดาษ
ทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) หรือกระดาษทรายน้ํา เบอร 600 ขึ้นไป เชนเดียวกับการทาแลค
เกอรดาน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของวานิชดานไดดี ทําใหผิวของชิ้นงานเรียบ ทาประมาณ 3 ครั้ง
4. แลคเกอรมัน
4.1 น้ํามันเคลือบเงาประเภทแลคเกอรมัน ใชสําหรับตกแตงงานไมทุกชนิดที่
ตองการเนนลายไม นํามาผสมกับทินเนอรแลคเกอร( 3A) ในอัตราสวนแลคเกอรมัน 1 สวน ตอ
ทินเนอรแลคเกอร(3A) 1 สวน โดยการใชแปรงขนกระตายทาลงบนชิ้นงาน หรือใชกาพนสีพน
ก็ได
4.2 การทาแลคเกอร พยายามทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกอนทาทั่วทั้งหมด
ตองทาเปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาชั้นหนึ่งแลว จึงทาอีกชั้นหนึ่งทับได คุณสมบัติพิเศษของการทา
แลคเกอร คือ จะทาทับชั้นตอไปดวยระยะเวลาแหงประมาณ 5 – 10 นาทีเทานั้น โดยทํา
ปฏิกิริยากับอากาศ การทาดวยแลคเกอรมันจะทาหรือใชวิธีพนไดเรื่อย ๆ ไมจํากัดชั้นที่ทาจะทา
กี่เที่ยวก็ได เมื่อเห็นวาชิ้นงานดีแลวจึงหยุด
4.3 สําหรับแลคเกอรมัน การทาทับแตละครั้งตองขัดหรือลูบดวยกระดาษทราย
เบอร 0 หรือกระดาษทรายน้ํา เบอร 600 ขึ้นไป ควรใชวิธีลูบหรือขัดเบา ๆ เพราะฟลของแลค

เกอรจะบางกวาฟลมของน้ํามันวานิชเงา เพื่อทําใหแลคเกอรเพิ่มการยึดเกาะ ทําใหผิวของ
ชิ้นงานที่ทาเรียบ ทาแลคเกอรมันแตละชั้นสลับกับการขัดดวย กระดาษทรายเบอร 0 หรือ
กระดาษทรายน้ําเบอร 600 ขึ้นไปหลาย ๆ ชั้น จนกวาจะเห็นวาแลคเกอรมันเคลือบเต็มชิ้นงานดี
แลว
5. แลคเกอรดาน
5.1 น้ํามันเคลือบประเภทแลคเกอรดาน เหมาะสําหรับตกแตงงานไมทุกชนิดที่
ตองการโชวลายไม ใชอัตราสวนผสมแลคเกอรดาน 1 สวน ตอ ทินเนอรแลคเกอร (3A) 1
สวน หรือจะผสมดวยแลคเกอรมันลงไปดวยก็ได จะทําใหชิ้นงานนั้นออกดานและมันเงานิด ๆ
พอเปนเงาก็แลวแตชิ้นงานที่จะตองการดานสนิทหรือออกเงานิดหนอย
5.2 การทาแลคเกอรดานหรือน้ํามันเคลือบเงาทุกชนิด พยายามทาตามลายไม
เสมอ อยาทาทับกอนทาทั่วทั้งหมดชิ้นงาน ตองทาเปนชั้น ๆ ไป คุณสมบัติพิเศษของการทาแลค
เกอรดาน คือ จะทาทับชั้นตอไปดวยระยะเวลาแหงประมาณ 5 – 10 นาทีเทานั้น แหงโดยการ
ทําปฏิกิริยากับอากาศ การทาแลคเกอรดานจะทาหรือจะพนดวยกาพนสีก็ได ไมจํากัดชัน้ จะทา
หรือพน แตตองคํานึงถึงสภาพอากาศดวย ถาสภาพอากาศไมดีอาจทําใหแลคเกอรดานที่ทาหรือ
พนไมแหงหรือเกิดอาการเปนฝาขาว ๆ ได อีกประการหนึ่งเวลานําแลคเกอรดานที่เก็บไวนาน
มาใชงาน ควรคนใหเนื้อของแลคเกอรดานที่นอนกนคนใหเขากันสนิท มิฉะนั้นจะทําใหชิ้นงาน
ที่ทาหรือพนแลคเกอรดาน ไมแหงหรือเกิดเปนฝาสีขาวได
5.3 สําหรับแลคเกอรดาน การทาทับแตละครั้งตองขัดหรือลูบเบา ๆ ดวยกระดาษ
ทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) หรือกระดาษทรายน้ํา เบอร 600 ขึ้นไป เชนเดียวกับการทาแลค
เกอรมัน เพราะฟลของแลคเกอรดานจะบาง การทาแตละชั้นตองใชกระดาษทรายลูบหรือขัด
เบา ๆ ทุกครัง้ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของแลคเกอรไดดี ทําใหผิวของชิ้นงานเรียบ ทําอยางนี้ไป
จนกวาจะเห็นวาแลคเกอรดานที่ทาลงบนชิ้นงานเคลือบเต็มชิ้นงานดีแลว การทาแลคเกอรดานจะ
ทากี่ชั้นก็ได จนกวาชิ้นงานจะออกมาดี

6. ยูนิเทนภายใน
6.1 น้ํามันเคลือบเงาประเภทภายใน สําหรับใชทาภายในนํามาผสมกับทินเนอร
ยูนิเทน ครั้งแรกในอัตราสวน ยูนิเทนภายใน 3 สวน ตอ ทินเนอรผสมยูนิเทน 1 สวน ผสม
ใหเขากันดีแลว ใชแปรงขนกระตายจุมลงในยูนิเทนที่ผสมแลว 1 ใน 3 ของขนแปรง พอให
แปรงลื่นเวลาทาลงบนชิ้นงานไดสะดวก ถาแปรงจุมยูนิเทนนอยไป เวลาทาจะรูสึกฝดหรือติด
เนื้อไม และถาจุมยูนิเทนมากไป อาจทําใหไหลหรือยอยเปนคลื่นบนเนื้อไมงาย ถาจะใชโดย
วิธีการพน ตองใหหัวพนหางจากวัตถุที่จะพนประมาณ 6 – 8 นิ้ว พนขนานไปกับชิ้นงาน พน
ไปแลวพนกลับโดยทับกัน 50% ของแนวพน ระวังเวลาพนอยาใหหัวพนหางหรือใกลชิ้นงาน
มากเกินไป เพราะจะทําใหยูนิเทนที่พนออกมาบนชิ้นงานไมสม่ําเสมอ , เปนเม็ด , เปนฝา ยูนิเท
นภายใน มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ใหความเงาสูง มีความคงทนสูงตอการขูดขีดและรงกระแทก
ทนทานตอสารเคมี ความรอน เหมาะสําหรับงานไมภายในทุกชนิด เชน พื้นไมปารเก , วงกบ ,
ลานโบวลิ่ง , ฟอรลลี าศ
6.2 การทาหรือพนยูนิเทนภายใน พยายามที่จะทาหรือพนตามลายไมเสมอ อยา
ทาหรือพนทับกอนทาทั่วทั้งหมด ตองทาหรือพนเปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาหรือพนชั้นหนึ่งแลว จึง
ทาหรือพนอีกชั้นหนึ่งได โดยทิ้งระยะเวลาประมาณ 6 – 8 ชัว่ โมง การทาหรือพนยูนิเทนภาย
ใน ชั้นที่ 2 - 3 , ใชอัตราสวนผสมยูนิเทน 4 สวน ตอ ทินเนอรผสมยูนิเทน 1 สวน ใชวิธีพน
ยูนิเทนสวนมากจะใชกับงานที่มีเนื้อที่มาก หรือตองการใหชิ้นงานเรียบเต็ม ออกมาดีกวาการทา
ดวยแปรงขนกระตาย
6.3 เมื่อทาหรือพนยูนิเทนลงไปบนวัตถุเห็นความเงาเกิดขึ้นบนชิ้นงาน โดยผล
ของการเคลือบเงาแลวตองลูบหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) หรือ
กระดาษทรายน้ําเบอร 600 ขึ้นไป ถาใชกระดาษทรายเบอร 0 มาขัดหรือลูบ ควรนํากระดาษ
ทรายมาฝนกันจนหมดคมเสียกอน มิฉะนั้นจะทําใหเปนรอยได การทาหรือพนแตละครั้งตองใช
กระดาษทรายลูบหรือขัดเบา ๆ ทุกครั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของยูนิเทนไดดี ทําใหผิวของชิ้นงาน
เรียบ ทําอยางนี้จนกวาจะเห็นวายูนิเทนที่ทาหรือพนลงบนชิ้นงานเต็ม

7. ยูนิเทนภายนอก
7.1 น้ํามันเคลือบเงาประเภทยูนิเทนภายนอก สําหรับใชทาภายนอกนํามาผสม
กับทินเนอรผสมยูนิเทน ครั้งแรกในอัตราสวน ยูนิเทนภายนอก 2 สวน ตอ ทินเนอรผสมยูนิ
เทน 1 สวน ผสมใหเขากันดีแลว ใชแปรงขนกระตายจุมลงในยูนิเทนที่ผสมแลว 1 ใน 3 ของ
ขนแปรง พอใหแปรงลื่นทาลงบนชิ้นงานไดสะดวก ถาแปรงจุมยูนิเทนนอยไป เวลาทาจะรูสึก
ฝดหรือติดเนื้อไม ถาจุมยูนิเทนมากเกินไป อาจทําใหไหลหรือยอยเปนทางบนเนื้อไมได ถาจะ
ใชโดยวิธีการพนโดยใชกาพนสี ตองใหหัวพนหางจากวัตถุที่จะพนประมาณ 6 – 8 นิว้ พน
ขนานไปกับชิ้นงาน พนไปแลวพนกลับโดยทับกัน 50% ของแนวพน ระวังเวลาพนอยาใหหัว
พนหางจากชิ้นงานหรือใกลชิ้นงานมากเกินไป เพราะจะทําใหยูนิเทนที่พนออกมาบนชิ้นงานไม
สม่ําเสมอ , เปนเม็ด , เกิดเปนฝาได ยูนิเทนภายนอก มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ใหความเงาสูง สีใส
มีความคงทนสูงตอการขูดขีดและรงกระแทก ทนทานตอสารเคมี ความรอน แสงแดด ความชื้น
และเคลือบรักษาเนื้อไม เหมาะสําหรับงานไมทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกที่ตองการความ
คงทนจากแสงแดดเปยพิเศษ เชน วงกบ ประตู หนาตาง เฟอรนิเจอรไมทุกชนิด
7.2 การทาหรือพนยูนิเทนภายนอก ควรทาหรือพนตามลายไมเสมอ อยาทาหรือ
พนทับกอนทาทั่วทั้งหมด ตองทาหรือพนเปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาหรือพนชั้นหนึ่งแลว จึงทาหรือ
พนอีกชั้นหนึ่งได โดยทิง้ ระยะเวลาแหงประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ความหนาของฟลมสีเมื่อแหง
30 – 35 ไมครอน การทาหรือพนยูนิเทนภายนอก ชั้นที่ 2 - 3 ใชอัตราสวนผสมยูนิเทน 3 สวน
ตอ ทินเนอรผสมยูนิเทน 1 สวน การทาหรือพนแตละครั้งไมควรทาหรือพนหนาเกินไป เพราะ
จะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีกับความชื้นในอากาศไมทั่วถึงกัน
7.3 เมื่อทาหรือพนยูนิเทนลงไปบนวัตถุเห็นความเงาเกิดขึ้นบนชิ้นงาน โดยผล
ของการเคลือบเงาแลวตองลูบหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) หรือ
กระดาษทรายน้ําเบอร 600 ขึ้นไป ถาใชกระดาษทรายเบอร 0 มาขัดหรือลูบ ควรนํากระดาษ
ทรายมาฝนกันจนหมดคมเสียกอน มิฉะนั้นจะทําใหเปนรอยทางได หลังจากการทาหรือพนครั้ง
ที่หนึ่งแลว กอนทาทับหรือพนครั้งตอไปควรใชกระดาษทรายเบอร 0 หรือกระดาษทรายน้ํา
เบอร 600 ขนไป ลูบเบา ๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของแตละชั้น

8. ยูนิเทนดาน
8.1 น้ํามันเคลือบประเภทยูนิเทนดาน เหมาะสําหรับงานไมทุกชนิดที่ตองการ
เนนลายไม เปนหัวเชื้อดานผสมลงไปในน้ํามันเคลือบเงายูนิเทน และทินเนอรผสมยูนิเทน ใน
อัตราสวนที่กําหนดแลว คนใหเขากันก็จะทําใหยูนิเทนที่ผสมนี้นําไปทาชิ้นงาน ชิ้นงานก็จะดาน
หรือบางยี่หอก็ผสมเสร็จ เปนยูนิเทนดานสามารถใชงานไดเลย
8.2 การทายูนิเทนดาน ควรทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกอนทาทั่วทั้งหมด
ชิ้นงาน ตองทาเปนชั้น ๆ ไป จะทาทับชั้นตอไปดวยระยะเวลาแหงประมาณ 5 – 15 นาที แหง
โดยการทําปฏิกิริยากับอากาศ จะทาหรือพนดวยยูนิเทนดานก็ได ไมจํากัดชั้นที่จะทาหรือพน
แตตองคํานึงถึงสภาพอากาศดวย อาจจะทําใหยูนิเทนดานที่ทาหรือพนไมแหงหรือเกิดอาการเปน
ฝาขาวได
8.3 การทายูนิเทนดาน การทาทับแตละครั้งตองขัดหรือลูบเบา ๆ ดวยกระดาษ
ทรายเบอร 0 หรือกระดาษทรายน้ําเบอร 600 ขึ้นไป เชนเดียวกับการทาแลคเกอรดาน การทา
หรือพนแตละชั้นตองใชกระดาษทรายลูบทุกครั้ง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของยูนิเทนดานไดดี ทําให
ผิวของชิ้นงานเรียบ

บทที่ 1
น้ํามันชักเงาและการปฏิบัติ
น้ํามันชักเงาหรือนํามันวานิช เปนน้ํา (Solution) ซึ่งผสมขึ้นดวยวัตถุที่มีคณ
ุ ภาพเปนยางสน
หรือชัน (Resinous) มีลักษณะใส (Clear) เหนียวเปนเมือก (Limpid) ซึ่งสามารถแหงไดโดยไมเสื่อม
คลายความเงามัน (Transparency) เราใชนา้ํ มันชักเงาเพื่อใหไมเปนเงา (Shining) สดใส (Transparent)
แข็งและผิวพืน้ ใหตานทานอากาศและความชื้นแฉะไดดีขึ้นไมมากก็นอย น้ํามันชักเงาสําหรับใชกับ
โลหะ เรานิยมเรียกกันวา “แล็คเคอร” ซึ่งตองใชชันสนชนิดเหนียวและทนทาน ไมหลอมตัวงาย
เหมือนชันสนที่ใชผสมกับน้าํ มันวานิชหรือน้ํามันชักเงา ชันสนชนิดนีม้ ักมาจาก “ทัลลิคแอนไฮไดรต”
ซึ่งไดจากการรวมตัวของแนททาลินกับอากาศ
ชันและชันสนที่ใชผสมน้ํามันวานิชนี้ ซึ่งมักเรียกกันวา “ยาง” Gum นั้น มีอยูสองชนิด คือ
ชนิด คือ ชนิดแข็งและชนิดออน ชนิดแข็งไดแก ชันสน, อําพัน และชัน ชนิดออนและแหงไดแก ขี้ผึ้ง
เหลือง, ขี้ผึ้งขาว และขี้ผึ้งแข็ง ชนิดออนและยืดหยุน (Elatcic) ไดแก กํายาน, รัก, ตรัง และ
น้ํามันสนเปนตน วิทยาศาสตรในการผสมน้ํามันวานิชประกอบดวยการผสมสวนของ “ยาง” ชนิด
ตาง ๆ นี้ กับน้ํายาละลาย (solvent) บางอยาง เพื่อใหไดรับผลอันดีของแตละอยางทําลายคุณภาพอัน
เสื่อมเสียของกันและกัน โดยไมกระทบกระเทือนตอเนื้อชันที่จะไดรับหรือบั่นทอนคุณสมบัติอนั แหง
และแข็งตัวของน้ํามันวานิช

น้ํามันวานิช
น้ํามันวานิชประเภทที่ผสมดวยกอฮอล เราตองใช “ยาง” ชนิดที่มีคุณภาพแข็งและยืดหยุน
ผสม เพื่อใหเกิดความนุมนวล และความมีเนื้อ (solidity) เพราะวาเมือ่ ทาลงไปแลวกอฮอลจะหายไป
ทันที ทิ้งใหนา้ํ มันวานิชตองอาศัย “ยาง” เหลานี้ที่จะสามารถยึดเกาะติดอยูตอไป ถาเราใส “ยาง” ชนิด
ออนมาก น้ํามันวานิชก็จะออนเหนียวหนับเปนเวลานาน
น้ํามันชักเงาที่ผสมดวยกอฮอลนั้น ถึงแมจะดีและสะดวก แตโดยเหตุที่กอฮอลหนีออกไป
เร็วเกินควร ทิ้งแต “ยาง” ใหคงอยูบนพื้นผิวมีลักษณะเปนเกล็ดหรือเปนแผนมากหรือนอยแลวแตกรณี
ซึ่งมีลักษณะเปราะและอาจหลุดลอนไดโดยงาย เหตุนี้จึงควรใชน้ํามันชักเงาที่ผสมดวยน้ําแทน เพราะ
น้ํามันชักเงาที่ผสมดวยน้ํามันมีลักษณะเปนเนื้อแนนและนุมนวลกวาเพราะน้ํามันที่ใชผสม หลังจาก
แปรธาตุกับออกซิเจนในอากาศและระเหยบางสวนออกไปแลวไดกลายตัวเปนชันสนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่ง
ยังคงมีลักษณะออนและจับเกาะสมานกับวัตถุที่ทาตามเดิม
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น้ํามันชักเงาตองมีลักษณะนุมนวลและออน และสามารถยืดหยุนไปตามอาการหดยืดของ
ไมหรือวัตถุ ก็ใชทาตามอุณหภูมิของอากาศ ซึ่งไมใชจะปดผิวพื้นไมหรือวัตถุตาง ๆ เปนแผนคลาย
แผนกระจก โดยเหตุนี้ น้ํามันชักเงาที่ผสมดวยน้ํามันจึงมีประสิทธิภาพเหนือกวาน้ํามันชักเงาที่ผสม
ดวยกอฮอล เพื่อไดผลสมความมุงหวัง เราตองหาของเหลวที่มีลักษณะไมระเหยออกไปโดยเร็ว
เหมือนกอฮอล แตตองมีลักษณะที่เมื่อผสมและทาแลวจะคงทนถาวร ทั้งนี้คงสภาพอันนุมมวลไวได
ของเหลวที่ใชละลาย “ยาง” นี้ ไดแก น้ํามันลาแวนเดอร, น้ํามันกานพลู, น้ํามันกุหลาย (Rose Mary)
และน้ํามันสนผสมกับน้ํามันเทอเพนไทน น้ํามันที่ผสมขึ้นโดยละลาย “ยาง” ซึ่งมีลักษณะแข็งเขาไป
ตองมีลักษณะออนตัวและรักษาคุณสมบัติออนตัวนั้นไวได น้ํามันวานิชที่ทาไวแหงสนิทดีแลวแปร
สภาพเปนของแข็งเปนเงา แตถาทาไวเปนเวลานานยังคงออนและเหนียวหนับอยู ยอมหมายความวา
ตอไปอาจหลายเปนฝาและทําลายคุณลักษณะที่ตองการเสียหมด
น้ํามันที่กลั่นใสในสมัยนี้ไมอาจใชผสมรวมกับกอฮอลได จําเปนจะตองใสขวดที่เปดจุกทิ้ง
ไวใหดูดออกซิเจนในอากาศเสียบาง ประมาณ 4 – 6 สัปดาห ในการผสมน้ํามันชักเงาเขาเติมชันลงไป
ประมาณ 1/3 ของกอฮอล โดยน้ําหนักแลวเติมน้ํามันสนที่แปรธาตุกับออกซิเยนดวยวิธีดังกลาว
ตอไปจึงใสครั่งลงไปในน้ําผสมขางตน ทั้งนี้เพราะครั่งไมละลายในกอฮอล และจะละลายไดหมดสิ้น
เรียบรอยในน้ําผสมชันและกอฮอล น้ํามันวานิชที่ผสมดวยกอฮอล โดยวิธีนี้จะมีคุณลักษณะกระดาง
และเปราะ ซึ่งอาจแกไดโดยเติมน้ํามันสน น้ํามันลาแวนเดอร น้ํามันโรสมารี่ หรือน้ํามันกานพลู ตาม
สวนที่จะทําใหน้ํามันวานิชออนตัวลง
ในสมัยนี้มักนิยมทําน้ํามันวานิชใหเปนสีตาง ๆ โดยแชพฤกษชาติและสิ่งตาง ๆ ในประเภท
สียอมลงไปในกอฮอลอีกสวนหนึ่ง แลวปนลงไปในน้ํามันวานิชชนิดที่ไมมีสี เชน รง (Saffron) ใหสี
เหลืองทอง, เลือดมังกร ใหสีน้ําตาลแดงเขม, สีแกมกอจ ใหสีเหลืองสดใส สีโซโคตรีน (Socotrine or
Bombay aloes) ใหสีน้ําตาล แอลฟลท, ถานงาชางและถานกระดูกสัตวใหสีดํา ไมฝาง (Sandat wood)
ไมจันทรแดง (Pleroearpus santrtinus) ไมแดง (Heart wood) ใหสีสมแดง แกแล (Brazit wood) ใหสี
เหลืองเขม มะตูม (myreh) ใหสีน้ําตาลปนเหลืองออน หรือน้ําตาลปนแดงออน ซึ่งกลับดําขึ้น เมื่อ
ทิ้งไวในอากาศ, สีเสียด (Log wood) ขมิ้น (turmaric) ใหสีเหลืองสม นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่น ๆ อีก อัน
กลาวไวในเรื่องสียอมขางตน สุดแตความตองการจะใหไดสีแกออนอยางใด
ความลับในการอุตสาหกรรมน้ํามันวานิชมีอยูอยางหนึ่ง คือ เติมเศษแกวปนหยาบ ๆ ลงไป
ในน้ํามันวานิช ซึ่งผสมมาก ๆ ความประสงคก็เพื่อสําหรับชุดตัดชันสนหรือครั่งที่ผสมในน้ํามันชักเงา
ไมไหติดกนขวดหรือขางภาชนะที่บรรจุ สวนการผสมนํามันวานิชนั้น ถาพอจะทําไดเขาไมใชความ
รอนชวยในการผสมเลย ทั้งนี้เพื่อปองกันการแยกตัวเปนถาน (Carbonizes) และการแปรธาตุของ
ส ว นประกอบ นอกจากนั้ น ยั ง มี อั น ตรายเกี่ ย วกั บ ไฟซึ่ ง อาจลุ ก ไหม ขึ้ น เนื่ อ งจากความไวไฟของ
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สวนประกอบตาง ๆ ตลอดจนน้ํามันสนและกอฮอล อยางไรก็ตามหากเปนการจําเปนควรจุมน้ํามันวา
นิชในอางใหญโดยไมบรรจุน้ํามันวานิชเกินกวาครึ่ง หรือ 3 ใน 4 ของอางนั้น หรือจะใชตมดวนน้ํา
รอนหรือไอน้ําดวยก็ยิ่งดี
น้ํามันวานิชแชลแลค เราจะงดกลาวถึงคุณภาพ “ยาง” ชนิดตาง ๆ ที่จะใชผสมเปนน้ํามัน
วานิชวาชนิดใดเลวอยางไร เพราะหนังสือเลมนี้มิไดมุงหมายใหทําอุตสาหกรรม น้ํามันวานิช หากแต
เพียงสงเสริมหรือชวยใหใชเปน และผสมใชเองไดบาง เพื่อตัดปญหาตองซื้อของแพงมาใช อันเปน
เหตุใหราคางานสูง สําหรับน้ํามันวานิชที่ผสมดวยแชลแลค 3 ปอนด ตอกอฮอล 1 แกลลอน หรือ
ประมาณ 3 กรัมตอกอฮอล 10 ลูกบาศกเซนติเมตร สวนสีอยางไร หรือใหวานิชเหลวใสอยางไร อาจ
ปรุงแตงไดบางเล็กนอย โดยการเพิ่มลดปริมาณของกอฮอล และเติมสีลงไปตามที่กลาวมาแลวขางตน
ทั้งนี้ สุดแตความประสงคของผูใชหรือสุดแตลักษณะของไมที่ตองการทา การจะทําใหออนนั้น ทางที่
ดีควรเติมน้ํามันสน น้ํามันละหุง น้ํามันลาเวนเดอร น้ํามันโอสมารี่ หรือน้ํามันกานพลู
ถาปรากฏวานํามันวานิชที่ผสมแลวเกิดขุนมัว เพราะมีเศษผงไมบริสุทธิ์ลอยปนอยูในเนื้อ
น้ํามัน เราอาจจํากัดไดโดยผสมกรดออกซาลิค (Oxalic acid) หรือกรดมะนาวลงไป 2 – 3 เกล็ด แลว
คนกวนเพื่อใหกรดละลายใหทั่ว และตั้งทิ้งไวคืนหนึ่ง เพื่อใหเศษผงที่ไมบริสุทธิ์ตกตะกอน ทั้งนี้พึง
ระลึกไววาตองใชกรดตามจํานวนเทาที่จําเปนเทานั้น
น้ํามันวานิชอําพัน (Amber Varnish) น้ํามันวานิชชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในอันที่จะให
ความมันเลื่อมของพื้นผิวที่ทา จึงมีคาอันควรใชสําหรับเครื่องเรือนและงานที่ขั้นสูงอันตองการความ
ประณีตเรียบรอยมาก อําพันที่จะใชตองกําจัดสีออกใหหมดเสียกอนโดยใสอําพันลงไปในภาชนะที่
เปนดินเผาหรือดินเคลือบ (Crucible) แลวใสเกลือหินหรือเกลือสินเธาว (Rock or fossil salt) ลงไป 2
เทาของอําพันโดยน้ําหนัก (เชน อําพัน 1 กก. ใสเกลือหิน 2 กก.) จึงเทน้ําพุงลงไป คะเนพอใหละลาย
เกลือหิน เมื่อเกลือละลายแลวใหเติมน้ําลงอีกและยกภาชนะนั้นไปตั้งไฟ จนกระทั่งอําพันจะเปลี่ยนสี
จากเหลืองเปนขาวสนิท ตอไปตักอําพันที่เปลี่ยนสีแลวนั้นใสหมอเหล็กตั้งไฟธรรมดาจนกระทั่ง
ละลาย พอละลายดีแลว ยกหมอลงทิ้งไวใหเย็น แลวจึงตักอําพันลงแชในน้ําพุง (Spring water) เพื่อ
ละลายเกลือหินที่อาจตกคางอยู แลวเอาลงหมอตั้งไฟใหละลายอีก พอละลายดีก็เทอําพันลงบนแผน
หินออน ทิ้งไวใหแหงและใหไดรับความรอนพอสมควร เพื่อปองกันความชื้น แลวผสมน้ํามันและอื่น
ๆ เปนน้ํามันวานิชเชนเดียวกับแชลแลค
น้ํามันวานิชแอสฟลท (Asphalt Varnish) ยางแอสฟลทธรรมดาไมละลายในของเหลวใด ๆ
ไดหมดสิ้น กอฮอลละลายไดเพียงเล็กนอยเทานั้น สวนอีเธอร (Ether)
ละลายไดมากขึ้นหนอย
ของเหลวที่สามารถละลายแอสฟสทได คือ เบ็นซอล เบ็นซิน น้ํามันกาดที่ปรุงแตงแลว (Rectified
petroleum) หัวน้ํามันตาง ๆ (Essential Oils) และโครโรฟอรม (Chloroform) ซึ่งละลายเสร็จแลวจะ
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ทิ้งกากไมละลายไวเพียงเล็กนอยเทานั้น อีเธอรมีจุดเดือดตอความรอน 97 องศาฟาเรนไฮท นับวาต่ํา
มาก และละเหยงายเกินไป สวนโครโรฟอรมไมขัดตอเรื่องเหลานี้ แตราคาแพงมากเกินกวาจะใชงาน
ทั่วไปได น้ํามันกาดที่ปรุงแตงแลวใชละลายแอสฟลทไดดี หากแตสวนใหญของน้ํามันกาดไมละเหย
งาย ๆ ทําใหน้ํามันวานิชชนิดนี้เหนียวหนับ ติดมือ และมีกลิ่นน้ํามันกาดติดอยูเปนเวลานานมาก เบ็นซิ
นที่กลั่นจากถานหินเปนของเหลวที่ละลายแอสฟลทไดดี เพราะราคาถูกมาก แตเนื่องดวยความละเหย
ตัวของเบ็นซินสูงมากจึงไมสะดวกแกการใช โดยเฉพาะในฤดูรอน โดยเหตุนี้เราจึงไมใชสิ่งดังกลาว
และหันมาใชน้ํามันสนแทน น้ํามันสนที่ปรุงแตงจนไมมีสีไมมีกลิ่นแลวเปนของเหลวสําหรับละลาย
แอสฟลทไดดีที่สุด เพราะเมื่อใชทาแลวไดผลดีติดทนทาน และแหงเร็วดวย น้ํามันสนที่ปรุงแตงแลวมี
สีขาวเหมือนน้ําธรรมดา ซึ่งถือวาไมมีสีเลย มีอํานาจผานแสงสูง (Optical refractive power) และมี
กลิ่นหอมชวนดม ทั้งปราศจากเขมา เมื่อจุดไฟกับเมื่อเทลงในถวยแกวหนาประมาณ 1/5 นิ้ว จะละเหย
ไปไดโดยเร็วจนหมดไมเหลือรอยแตอยางใดไวในถวยแกวเลย
อยางไรก็ตาม แมจะใชแอสฟลทจากซีเรียอยางดีเพียงใดมาละลายน้ํามันสนบริสุทธิ์ดังกลาว
นี้ แตก็ไมสามารถละลายแอสฟลทไดหมดสิ้น เพราะยังมีน้ําเหลวคลายวุนเปนตะกอนเมื่อตกคางอยู
ซึ่งเราอาจใชวิธีกรองออกได แตในทางปฏิบัตินั้นเขาใชกระสอบสองชั้นใสแอสฟลทซอนกันไว แลว
ยกกระสอบแชในอางที่มีน้ํามันสนบริสุทธิ์ไว 2 – 3 วัน น้ํามันสนก็จะละลายแอสฟลทในสวนที่
ละลายออกมา สวนที่ไมละลายคงตกคางอยูในกระสอบ เราอาจเติมน้ํามันสนลงเพื่อละลายสวนที่
ตกตะกอนในอาง อันเกิดจากปริมาณน้ํามันสนที่มีอยูไมพอจะละลายใหหมดได แตปริมาณน้ํามันสน
ตองไมมากเกินไป ซึ่งตองคะเนพอใหใชสวนผสมทากระปองแนน และแข็งขึ้นทุกที แตการจะละลาย
ฟลมน้ํามันวานิชแอสฟลทที่ทาแหงสนิทแลวดวยน้ํามันสน แมจะแชไวนานเพียงใดก็ไมสําเร็จ ตองใช
ความรอน
น้ํามันวานิชดํา (Black Japanese Varnish) ตอไปจะนําตัวอยางสวนผสมเฉพาะที่สามารถจะ
หาซื้อเครื่องประกอบมาทําใดในประเทศไทย นอกจากขาดเหลือเล็กนอยและจําเปนจริง ๆ เพราะ
หนังสือเลมนี้ไมใชตําราอุตสาหกรรมผสมสีดังกลาวแลว เกรงวาจะยาวเกินไปเพราะมีอยูอยางละ
มาก ๆ ดวยกัน
น้ํ า มั น วานิ ช ดํ า เรี ย กว า วานิ ช ดํ า ญี่ ปุ น หรื อ วานิ ช ดํ า มั น นั้ น ประกอบด ว ยส ว นผสม
ดังตอไปนี้.แชลแลค
9 สวน
น้ําประสานทอง
2 สวน
กลีเซอรริน
2 สวน
สีดําละลายในน้ํามัน
5 สวน
น้ํา
50 สวน
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วิธีทํา เอาน้ําประสานทอง (Borax) ละลายในน้ํา แลวคอย ๆ ใสแชลแลคลงไปทีละนอย
จนแชลแลคละลายหมด แลวตั้งไฟใหรอน เติมกรีเซอรรีนและสีดํา
สวนผสมวานิชสําหรับทาสีกระดานดํา
ใช กอฮอล
500 ซม.3
แชลแลค
70
แกรม
เขมา
6
แกรม
ผงชอลก ละเอียดที่กรองรอนปราศจากเม็ดทรายแลวทา
สวนผสมวานิชสําหรับทากระปองเหล็กวิลาส
แชลแลค 15 สวนโดยน้ําหนัก ใสลงในน้ํามันวานิช 2 สวน ละลายใหเขากัน ยางสนขาว
(จากออสเตรเลีย) 8 สวน และกอฮอล (Spirit) 75 สวน อัตราสวนตามนี้คิดโดยน้ําหนักทั้งสิ้น
สวนผสมวานิชสําหรับทาพืน้ กระดาน
ใช แชลแลค
ยางสนออสเตรเลีย
ชันสนมนิลา
ชัน
กรดระหุง หรือกรดน้ํามันไม
กอฮอล 96%

1.2 สวน
8 สวน
2 สวน
5 สวน
1.5 สวน
65 สวน

การผสมวานิชสมัยใหม
การผสมวานิชสมัยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากการผสมในสมัยกอนหลายอยาง เชนเดียวกับ
งานในแขนงอื่น ๆ สําหรับน้ํามันผสมซึ่งเติมใชน้ํามันลิน สีด ผสม มาบัด นี้ใชน้ํามันไมจีน หรือที่
เรียกวา น้ํามันติ้งอิ้ว (China wood Oil) หรือ (Tung Oil) ผสมแทนไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต สําหรับ
“ยาง” ซึ่งเติมใชยางโคปาล (Copals) ยางมนิลา (Manillas) ยางเดมาร (Damara) และยาง เอเลมิส
(Elemis) ฯลฯ ก็เปลี่ยนมาใชชันที่ปรุงแตง (Rosin Ester) หรือชันประดิษฐ คือ เอาชันมาปรุงแตงทาง
เคมี เชน ฆา กรดดวยชินพีนอลิคดังกลาวแลวในบทที่ 2 น้ํามันวานิชชนิดราคาถูก ๆ และชนิดกลาง
ใชชันประดิษฐชนิดนี้เพื่อผลของการทาตาง ๆ
นอกจากนี้ ยังมีการประดิษฐชันพิเศษอีกอยางหนึ่ง ใชอําพันผสมกับทิลลิคแอนไฮโดรดซึ่ง
ไดจากแนปทาลีน เรียกวา แอมเบอรรอล น้ํามันวานิชซึ่งน้ํามันวานิชบางชนิดนี้ยังแหงไดภายใน 5
ชั่วโมง เปนอยางสูง จนมีการขนานนามวา น้ํามันวานิช 4 ชั่วโมง
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การปฏิบัติขดั มันและชักเงา
การประกอบทําเครื่องเรือนตาง ขึ้นดวยนั้น เมื่อประกอบขึ้นสําเร็จแลวก็มีความจําเปนอยู
อยางหนึ่งที่จะตองทําการขัดมัน หรือชักเงาเนื้อไมนั้นใหงามขึ้น การขัดมันชักเงานี้จะชวยใหเครื่อง
เรือนตาง ๆ มีสีเขาหมูชุดกันได แมเนื้อไมจะเปนคนละสี หรือไมคนละชนิดก็ตาม หรือไมเลวที่มีลาย
ไมไมงามก็ตาม ก็อาจทําการขัดมันชักเงาทําลายไมขึ้นใหมใหดูเหมือนไมดี แลมีลายงามก็ได การขัด
มันชักเงานี้ ความจริงไมใชเปนหนาที่ของชางไมจะตองทํา ถาเปนการทํางานในสํานักงานใหญ ๆ แต
ชางไมก็ควรที่จะรูไว และทําไดบาง เพื่อจะไดไมลําบากในการทํางานของเล็ก ๆ นอย ๆ ที่คนทําไดเอง
กอนอื่นที่เราควรจะไดเขาใจถึงความแตกตางระหวางการขัดมันและชักเงาเสียกอน
ความหมายการขัดมัน
การขัดมันบนเนื้อไม หมายถึงการเอาวัตถุนั้นไมมาปดบังหรือ
เคลือบทับบนผิวไม เชน การขัดดวยผาสักหลาด ใบตองแหง น้ํามันตาง ๆ และการขัดดวยขี้ผึ้ง ให
แทรกซึมลงไปในเนื้อไม
ความหมายของการชักเงา คือการทําใหผิวไมเปนเงางามขึ้น โดยอาศัยวัตถุอยางหนึ่งอยาง
ใดมาฉาบเคลือบเขาไว จะทําไมใหเห็นลายเดิมของผิวไม หรือยังคงเห็นลายเดิมของผิวไมก็ตาม วัตถุที่
นํามาใชในการชักเงา ก็คือ “น้ํามันชักเงา”
ความหมายน้ํามันชักเงา คือน้ํามันเหลวที่ไมมีสาร ใชสําหรับตบแตงฉาบผิวใหงามขึ้น โดย
การทาแผออกเปนเยื่อบาง ๆ ติดตอกัน โดยซึ่งเมื่อแหงจะจับกันแนนแข็งเปนชั้น ฉาบอยูบนผิว
การขัดมันบนเนื้อไม วิธีที่นิยมกันมากที่สุด ก็คือ
การขัดมันดวยขี้ผึ้ง ใชขี้ผึ้งอยางแทผสมกับน้ํามันเทอเพนไทน (น้ํามันสนอยางใส) ใน
อัตราสวน 1 : 1 ตั้งไฟตมใหละลายเขากัน ใชผาชุบขัดถูพื้นไม หรือเทลาดลงบนไมที่จะขัดมัน แลวถู
ออกดวยผา ใชผาทําเปนลูกประคบขัดถูตอไปอีก จนกวาจะขึ้นมัน ตองทาและขัดถูกันหลาย ๆ ครั้ง
จึงจะขึ้นมันดี กินเวลานานมาก
การขัดขี้ผึ้งนี้ เหมาะในการขัดพื้น เพราะเปนมันและลื่นดี หรือใชขัดกับไมที่ลายงาม ๆ เพื่อ
ตองการลวดลายไม แตจะตองทําการขัดผิวไมกอน ดวยกระดาษทรายจนเรียบสนิทจริง ๆ จึงจะไดผล
เต็มความตองการ
การขัดดวยขี้ผึ้ง เพื่อใหผิวของไมเปนมันเงางามนั้น โดยมากเรามักใชขัดกับไมเนื้อแข็ง
เชน พวกไมประดู ชิงชัน มะเกลือ ไมสักก็อาจทําการขัดดวยขี้ผึ้งไดผลดีเหมือนกัน
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ในงานหยาบ มักใชเทียนไขกับน้ํามันกาด ซึ่งไดผลในทางสวยงาม สูขัดดวยขี้ผึ้งแท ๆ
ไมได เดี๋ยวนี้มีขี้ผึ้งที่ผสมมาเสร็จแลว สําหรับใชในการขัดมัน ซึ่งใชการไดผลดีเหมือนกัน
ไมที่ทาดวยขี้ผึ้ง เมื่อใหม ๆ จะเหนียวเหนอะหนะเล็กนอย ตองหมั่นเช็ดถู และขัดดวยผา
บอย ๆ ก็จะหายไป วิธีนี้ไดผลดี และราคาถูก
การขัดดวยน้ํามัน ใชน้ํามันตาง ๆ ที่อาจทําใหผิวไมเกิดมันขึ้นได ขณะเมื่อไดทาและขัดถู
และขัดดวยน้ํามันเทอรเพนไทน น้ํามันมะพราว และน้ํามันตาง ๆ เชน น้ํามันแกวขัดใหซึมเขาไปใน
เนื้อไม โดยวิธีเดียวกัน
สําหรับการชัดเงานั้น เปนงานที่เรานิยมทํากันมากที่สุด เพราะอาจทําเนื้อไมใหเปนสีตาง ๆ
ได และผลที่ไดรับเปนเงางามดีกวาการขัดมันมาก น้ํามันชักเงาที่ไดทาหรือผสมมีอยู 2 ชนิดคือ
ก. น้ํามันชักเงาอยางใส คือ น้ํามันชักเงาที่ผสมขึ้นโดยใชชันไม (หรือยางใส) ผสมกับ
น้ํามันใสที่ระเหยไดเร็ว และอาจละลายชันหรือยางนั้นได เชน แชลแลคผสมกับกอฮอล โดยมากนํา
มันชักเงาชนิดนี้มักใชในการทาที่ตองการใหเห็นใสถึงลายเดิมของเนื้อไมนั้น และมักใชกับงานที่อยู
ภายในที่อยูในรม เพราะน้ํามันชักเงาชนิดนี้ไมมีความคงทนตอความรอนหรือน้ําได
ข. น้ํามันชักเงาอยางเหนียว คือ น้ํามันชักเงาที่ผสมขึ้นโดยใชชันไม หรือยางใสผสมกับ
น้ํามันชนิดเหนียว เชน น้ํามันลินสีด (น้ํามันซึ่งกลั่นจากเมล็ดฝาย) แลวใชตมใหเขากันดวยความรอน
สูง ขนาดที่ใชละลายตะกั่วได ตมเคี่ยวจนชันกับน้ํามันเขากันเปนน้ําเหลวแลวใสน้ํามันเทอรเพนไทน
ลงไปเล็กนอย เพื่อใหเมื่อทาแลวแหงไดเร็วขึ้น และชวยใหชันกับน้ํามันละลายเขากันไดดียิ่งขึ้น ถาใน
การผสมใชสวนผสมชันเทากับน้ํามันแลว จะไดน้ํามันชักเงาที่ขนมาก ซึ่งเมื่อแหงแลวแข็งและเปราะ
มีการยืดหดตัวไดนอย เมื่อนานเขามักแตกเปนระแหง ถาใสน้ํามันเปนสวนประมาณ 2 – 3 เทาของชัน
จะไดน้ํามันชักเงาที่เหลวขึ้น แตเมื่อแหงแลวจะไมสูแข็งนัก ยืดหดไดดี ไมคอมแตกระแหง ใชได
คงทนดี
น้ํามันชักเงาชนิดที่ดี เราใชทาไมที่อยูกรําแดดกรําฝนได โดยทนตอความรอนและน้ําเปน
อยางดี ฉะนั้นโดยมากเราจึงมักใชทากับไมที่อยูภายนอก
น้ํามันชักเงาชนิดที่ทํามาจากตางประเทศ หรือที่ทําขึ้นในเมืองเรา มีบรรจุกระปองเล็ก ๆ
เรียกวา วานิชกระปอง โดยมากทําเปนสองสี คือ สีดํา และสีเหลืองออน ราคาสีเหลืองออนแพงกวา
อยางดํา เพราะชันใสสะอาดหาไดยาก และน้ํามันที่กลั่นใสราคาแพงสําหรับดีเลวนั้น เนื่องจากมีหลาย
ชนิดดวยกัน ตองทดลองใชดู แตที่นิยมใชกันมากในเวลานี้ก็คือ ตรารถมา และของหางวิริยะพานิช
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น้ํามันชักเงาที่ดี จะตองไมขุนเปนตะกอน ไมวาจะเปนสิ่งใด และที่เปนสีก็ตองเปนสีที่ไมตก สีสด ทน
แดด ทนน้ํา ไมออกดาง ขาวหรือพอง ทั้งเกี่ยวกับการตมและสวนผสม
ทดลองความดีและเลวของสวนผสม เอาน้ํามันนั้นทาลงบนเศษไม ทิ้งไวใหแหง แลวเอา
ฟองน้ําชุบน้ําใหเปยก ปดพอหมาด ๆ วางทิ้งไว 1 คืน รุงขึ้น ไมที่ทาน้ํามันนั้นไมมีรองรอยดางขาว ก็
นับวาเปนน้ํามันชักเงาที่ใชการไดดี

การทาน้ํามันชักเงา
การทาน้ํามันชักเงาทั้งสองชนิดนี้ เรามีวิธีดําเนินการเหมือนกัน สําหรับการทาบนเนื้อไม
อาจทําการไดเปนสองอยาง คือ
ก. เปดลายไม
ข. ปดลายไม
ก. การทาเปดลายไม
การทาเปดลายไม คือใหใสแลเห็นผานลงถึงลายไมไดชัดเจน โดยมากมักทํากับไมที่มีลายงาม ๆ
และมีสีสวย ๆ อยูแลว วิธีทํามีดังตอไปนี้.1. การเตรียมไม คือ การขัดเนื้อไมใหเรียบดวยกระดาษทราย ตั้งแตหยาบจนละเอียด
การขัดกระดาษทรายนี้ เราจะตองขัดไปตามลายไมเสมอไป ไมควรขัดขวางลายไมเพราะ
กระดาษทราบอาจขูดเอาเนื้อไมเปนหลุม ๆ ได ซึ่งทําใหลําบากตอการแกใหเรียบรอยในภายหลัง
ไมที่จะทําการขัดใหเรียบไดดีนั้น จะตองเปนไมที่ไดรับการไสแตงผิวมาเปนอยางดีแลว
คือ ไมมีคลื่นหรือรอยบนผิวไมนั้น
การขัดดวยกระดาษทราบเพียงแตชวยใหผิวไมหมดเสี้ยนละเอียด ซึ่งกบผิวไมสามารถกิน
ไดเทานั้น ถาพื้นไมเดิมไมดี โดยฝมือชางไมที่เลว การขัดกระดาษทราบอยางหยาบใหทแยงกับลายไม
เปนมุม 45 องศา เพื่อลบคลื่นบนผิวไมเสียกอน แลวขัดตามลายไมหมดรอยอีกทีดวยกระดาษทรายที่
ละเอียดขึ้น จนกวาจะใหผิวเรียบ แตวิธีนี้ยอมทําใหเสียเวลางานมากขึ้น ถาอาจทําได ควรสงใหชางไม
จัดการไสแตงผิวเสียใหม จะเปนการสะดวกกวา
สําหรับไมที่แตงมาเรียบดีแลว กระดาษทราบที่ใชขัดครั้งแรก ควรเปนกระดาษทรายชนิด
หยาบปานกลาง (เบอร 1) การขัดจะตองขัดเปนแนวยาว ๆ ไปตามเนื้อไม ไมควรขัดชวงสั้น เพราะ
กระดาษทรายอาจกินเนื้อไมไมสม่ําเสมอกันได
วิธีที่ดีที่สุดในการขัดดวยกระดาษทราย คือ เอากระดาษทรายพันเขากับเศษไมทอนเล็ก ๆ
และใชมือขวาจับท อ นไมใ ห แ น น มื อซายวางทั บลงบนมือขวาคุมอี ก ที บังคั บแรงการไสแผ น ไม
ออกไปใหสม่ําเสมอกัน และไสออกไปเปนทางยาว ๆ ตามลายไมจนสุดชวงหนึ่ง ๆ สําหรับในที่ที่
เปนบัว หรือซอกมุมตาง ๆ ถาทําได ควรทําไมใหเปนรูปบัวที่จะเขาประกบกับบัวที่ตองการขัดใหพอดี
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และทําการขัดดวยวิธีเดียวกัน สิ่งที่จะตองระวังเปนอยางมาก็คือการขัดที่บัวหรือลาย แมแตมุมตาง ๆ
จะตองระวังมิใหกระดาษทราบกินเหลี่ยม บัว ลาย หรือใหมุมนั้นลบเสียไปไดเปนอันขาด จะตองคอย
ๆ ขัดดวยความระมัดระวัง เฉพาะที่ตรงนั้นเปนพิเศษ
เมื่อทําการขัดดวยกระดาษทรายหยาบจนไดผิวไมเรียบเสมอกันหมดดีแลว ตองขัดอีกครั้ง
ดวยกระดาษทราบเบอร 0 ขัดในทํานองเดียวกัน และขัดจนเมื่อเอามือลูบที่ผิวไมไมมีรอยเสี้ยน
เหลืออยู
การขัดที่ไดที่ เมื่อเอาผาถูดูจะเห็นวาเปนมันเล็กนอย ในการทาน้ํามันชักเงานั้นการขัดผิวไม
ดวยกระดาษทรายนี้ ถือวาเปนความสําคัญที่สุดในครั้งแรก เพราะถาการขัดไมดีแมเพียงเล็กนอย เมื่อ
ทําการชักเงาและขัดมันจนไดที่แลว จะแลเห็นเปนคลื่นบนผิวไมไดงายยิ่งขึ้นกวายังวไมไดทาน้ํามัน
หลายเท า ฉะนั้ น กอ นที่ จ ะทํ า การทาน้ํา มัน จึงจํ า เปน ตอ งตรวจตราดู ความเรี ย บร อยในการขั ด
กระดาษทรายเสียใหเปนที่พอใจกอน
2. การยอมสี เนื้อไมที่ปราศจากสี หรือมีสีซีด ดาง ซึ่งจะทําใหไมนาดู ในเมื่อทาน้ํามันแชล
แลค หรือถาตองการเปลี่ยนสีเนื้อไมเดิมใหเปนสีอื่น เชน เปนสีไมชนิดอื่นหรือเพือ่ ตองการใหดสู ีของ
เครื่องเรือนนั้น เมื่อทาน้ํามันแชลแลคแลวเปนสีเดียวกันทั้งหมดเพื่อตองการใหเปนชุด เปนหมู เราทํา
การยอมเนื้อไมนั้นใหเปนสีที่ตองการได โดย
ก. ใชสียอมอยางเปนเกล็ด เชน สียอมผา ตองเปนสีชนิดทีต่ ิดแนน ทะลุแสงและสีไมตก
ผสมกับน้ํารอนใหเปนสีที่ตอ งการ ทิ้งไวใหเย็นเสียกอน จึงเอาไปทาบนเนื้อไม ดวยแปรงฝรั่งชนิด
ขนสั้น
ข. ใชสีผงหรือเกล็ดชนิดเดียวกัน แตใชละลายกับน้ํามันที่ระเหยไดเร็ว เชน กอฮอลเมื่อ
คนใหละลายเขากันดีแลวใชทาไดเลยทีเดียว
การทําใหเปนสีแก ทําโดยการเติมเกล็ดสีใหมากเขาเติมน้ําหรือน้ํามันอีก ถาตองการสีออน
ลง ในการยอมอาจใชสียอมเนื้อไมที่ทํามาเปนพิเศษ สําหรับใชยอมเนื้อไมโดยเฉพาะก็ได สียอม
ประเภทนี้ไดผลดีกวาการผสมขึ้นเอง เพราะโดยมากเปนสีที่มีคุณสมบัติไมมีสารที่ปดบังลายเดิมของ
ไม ใชผสมกับน้ํามันอยางหนึ่งอยางใดตามคําแนะนําเฉพาะสีน้ําชนิดนั้นและโดยมากมีสีเฉพาะ เชน สี
ไมโอค ไมวอสนัท ไมประดู ไมมะกอกกานี ฯลฯ
กอนที่จะลงมือยอมเนื้อไมนนั้
จะตองเปนที่มั่นใจในความเรียบรอยของผิวไมที่ขัด
กระดาษทรายไดดีแลวเสียกอน เพราะเมื่อยอมแลวจะทําการขัดอีกไมไดเปนอันขาด
กอนทําการทาตองใชแปรงปดฝุนบนผิวไมใหหมด แลวใชผาถูใหสะอาดจริง ๆ เอาสีที่
ผสมแลวลองทาดูบนเศษไมชนิดเดียวกันเสียกอน เพื่อดูสีที่จะปรากฏขึ้น ใชเศษผาชุบสีพอชุม เริ่มทา
ลงที่ตรงกลางกอน แลวหมุนทาไปรอบ ๆ เปนวงกลมจนเต็มเนื้อไม ตองทาใหเร็วที่สุดก็จะทําได ตาม
ขอบหรือที่เปนบัว ตองระวังเปนพิเศษ เพือ่ มิใหแชลแลคไปกองอยูทนี่ ั้นมาก
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ดูวาสียอมไดอยูที่บนผิวไมแลวโดยไมมจี ุดขาวที่ไมถูกสีเหลืออยูเลย แลวทาอีกทีหนึง่ โดย
การทาไปตามลายไมตามยาว
การทาตองอยาลืมวา เราจะตองออกแรงกดรีดหนัก ๆ ตลอดไป เพื่อใหสียอมเขาจับแนน
กับเนื้อไม ทิ้งไมที่ยอมแลวไวในที่ไมมีฝนุ ละอองจนกวาจะแหง
อยาพยายามใชสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาชวยในการเรงใหแหงเร็วขึ้นเปนอันขาด ตามธรรมดาควร
จะตองทิ้งไวประมาณสัก 2 ชั่วโมง
3. การอุดเสี้ยน ตามาธรรมดาเนื้อไมมีเสี้ยนเล็ก ๆ ระหวางเสี้ยนนี้เปนรองเล็ก ๆ ลึกลงไป
ซึ่งการขัดดวยกระดาษทราบไมอาจชวยใหหายได
ในการทาน้ํามัน เราจําเปนจะตองอุดรองเสี้ยนเหลานีใ้ หเต็ม การอุดเสีย้ น (เรียกวาเชล) นี้
ทําโดยการใชแปงอุด
แปงอุดชนิดดี คือ เปนแปงเปยกใชละลายดวยน้ํามันเทอรเพนไทนเทานัน้
สําหรับงานธรรมดา เราใชแปง เชน ดินสอพองปนใหละเอียดผสมกับน้ํามันชักเงาอยาง
เหนียวสักเล็กนอย บดใหเขากันจนเปนแปงเปยก
ละลายใหบางดวยน้ํามันเทอรเพนไทนหรือ
น้ํามันกาดใหเหลวลงพอที่จะใชทาได
วิธีทํา ใชแปรงฝรั่งชนิดขนสั้นจุมแปงทาเปนวงกลม จากตอนกลางออกไปหาริมใหทั่ว
หรือจะใชผาชุบแปงอุดทาก็ได การทาตองกดรีดใหหนัก ๆ เพื่อใหแปงอุดมีโอกาสแทรกาเขาไปใน
ระหวางรองเสีย้ นใหมากที่สดุ เทาที่จะทําได
เมื่อทาทั่วแลว เอาผาถูเอาแปงอุดที่เหลือกองอยูบนไมออกใหหมด ทิง้ ไวใหแปงอุดหมาด
(แหงพอประมาณ) ซึ่งระยะทีท่ ิ้งไวใหหมาดนี้กินเวลาประมาณ 10 – 14 นาที
เมื่อพนเวลาประมาณ 15 นาทีแลว เริ่มลงมืออุดแปงใหแนบแนนกับเนื้อไม โดยวิธีถูผิว
แรง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ดวยผาสะอาด ถูจนแปงอุดแทรกเขาไปจนเต็มรองเสี้ยน และผิวไมไมมีแปงอุดจับ
ติดอยูเลย ทิ้งไวจนแปงอุดจะแข็งตัว
การทิ้งใหแปงอุดแหง และแข็งตัวในเวลานาน ๆ ยอมเปนการดี ในขณะเวลาทาน้ํามันชัก
เงา น้ํามันชักเงาจะไดไมละลายเอาเนื้อแปงที่อุดออกมาอีก ถาเปนงานไมเรงรอนควรทิ้งไวสัก 12
ชั่วโมงเปนดีทสี่ ุด
การอุดเสี้ยนนี้ ตองระวังเปนอยางมากในตอนที่เปนบอ หรือตามขอบตาง ๆ ซี่งเนื้อแปงอุด
นี้มักจะรวมตัวกันเปนกอนหนาที่นนั้ ขณะทาตองตรวจและรีดออกใหหมดและใหสะอาด เนื้อไมทุก
สวนตองไดรบั แปงอุดเทากัน ไมใหเกิดมีขอบหนาขึ้นทีเ่ นื้อไมเปนอันขาด ตามขอบที่เปนแนวยาว
การทา ตองทาเปนทางยาวไปตามแนวขอบนั้น ที่เปนซอก ตองใชไมแบบเขาถูใหเปน
เสน อยาใหแปงอุดเขาจับเปนกอนอยูได ในสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานี้ เราจะตองใชความระมัดระวังใน
การถูและขัดเปนพิเศษเพื่อมิใหเสียความสวยงามที่ตองการในเสนหรือลายนั้น
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ในการยอมสีหรืออุดเสี้ยนนี้ บางทีมักทําไปพรอม ๆ กัน เชน การยอมแปงอุดใหเปนสีเลย
ทีเดียว ถาการอุดทําทีหลังการยอมแปงอุด ก็ตองยอมใหเปนสีเดียวกับไมที่ยอมแลว ถาไมทําแปงอุด
ใหเปนสีเดียวกันเวลาทาชักเงาแลว
เราจะไดเนื้อไมเปนสีหนึ่ง และแปงอุดเปนอีกสีหนึ่งอยูใ น
รองเสี้ยน
ตามหัวไมตาง ๆ ธรรมดามีรูที่เปนโพรง อันอาจดูดน้ําไดมากกวาบนผิว ฉะนั้นถามีการยอม
สีผานหัวไม ควรทาหัวไมนนั้ เสียกอน ดวยน้ํามันชักเงาใส ๆ สัก 1 – 2 ครั้ง หรือใชพวกกาว เยลลาติน
ก็ได ทั้งนีเ้ พื่อกันมิใหหวั ไมดูดสีมากเกินไป จะทําใหที่นนั้ มีสีแกกวาทีอ่ ื่น ดูนาเกลียด
4. การทาน้ํามันชักเงา
ก. วิธีเปดลายไม น้ํามันชักเงาจะเปนชนิดใดก็ตาม จะตองไดเติมใหบางลงกอนเสมอไป
การทาดวยน้ํามันที่ยิ่งบางไดมากเทาไร ก็ยิ่งทําใหมีโอกาสชักเงาใหใสเห็นลายไมเดิมดีขึ้นเทานั้น แต
การใชน้ํามันชักเงาบาง ๆ ยอมทําใหเสียเวลาที่ตองทาทับกันหลาย ๆ ชั้น กวาจะขึ้นเงาเต็มที่ที่ตองการ
ถาเปนน้ํามันเงาอยางเหนียว เราทําใหบางไดดวยน้ํามันเทอรเพนไทน หรือถาเปนน้ํามัน
ชักเงาอยางเลว ใชน้ํามันกาดผสมแทนน้ํามันเทอรเพนไทนก็ได
สําหรับน้ํามันชักเงาอยางใสก็ทําใหบางยิ่งขึ้นไดดวยน้ํามันที่ใชผสมทําชักเงานั้น เชน
กอฮอล สําหรับผสมแชลแลค
การเลือกแปรง ใชแปรงขนออนทา, สําหรับในพื้นที่กวาง ๆ ควรใชแปรงชนิดแผงใหญ
หรือแปรงหนาแบน เพื่อใหการทาไปที่หนึ่ง ๆ ไดพื้นที่มากทําใหน้ํามันชักเงาแผไดบางยิ่งขึ้น แปรงที่
ทานั้นควรมีหนากวางไมนอยกวา 4 นิ้ว
สําหรับในที่เล็ก ๆ เชน ตามบัว หรือซอกตามมุมตาง ๆ ตองใชแปรงอยางเล็ก ๆ เชน แปรง
อยางเปนพูกัน เพื่อใหมีโอกาสทาเขาไปตามซอกตามมุมไดทั่ว
ขอควรระวัง กอนทําการทา
1. ตองตรวจดูความสะอาดบนผิวใหทั่วเสียกอน ถูและขัดมันใหหมดผง หรือสิ่งสกปรก
ตาง ๆ
2. ควรลองใชแปรงจุมน้ํามันชักเงาทาบบนเศษไมเสียกอน ที่จะลงมือทาบนวัตถุที่จะทา
จริง ๆ เพื่อตรวจดูความเรียบรอยของแปรง ในอันที่จะแผออกไดดีหรือไม เชน
ก. ขนแปรงอาจหลุด
ข. หนาแปรงอาจไมเสมอกัน
ตองการแตงและทดลองดูจนกวาจะเห็นวา การทาบนเศษไมนั้นใชการไดดี แลวจึงจะลง
มือทาบนไมจริง ๆ ได
การทา ควรแผแปรงออกใหไดหนากวางที่สุดเทาที่จะทําได
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การทา ใชแปรงจุมน้ํามันชักเงาแตนอย พอใหแปรงลื่นเดินไปไดบนพื้นที่วัตถุที่จะทาได
สะดวก ถาแปรงติดน้ํามันชักเงานอยไป เวลาทาจะรูสึกฝด หรือเหนียวติดเนื้อไม และถาน้ํามันชักเงา
มากไปก็ทําใหไดน้ํามันหนาและอาจไหลเยิ้มเปนคลื่นบนเนื้อไมไดงาย
การทา พยายามที่จะทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกันกอนทาทั่วทั้งหมด ตองทาเปนชั้น ๆ
ไป เมื่อทาชั้นหนึ่งแลวจึงทาอีกชั้นหนึ่งทับได ทาทับกันสัก 2 – 3 ชั้น
สําหรับน้ํามันชักเงาที่ผสมบาง ๆ เมื่อเห็นเงาเกิดขึ้นที่ไม โดยผลของการชักเงาแลวตองลูบ
ผิวแผว ๆ ดวยกระดาษทรายละเอียดเสียกอน ที่จะทาทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง และทุก ๆ การทา 3 ชั้นควร
ลูบดวยกระดาษทรายเสียอีกครั้งหนึ่งเสมอไป เพื่อทําใหน้ํามันชักเงาในระหวางชั้นจับกันไดแนน และ
ทําใหไดผิวเรียบ กระดาษทราบที่ใชควรเอากระดาษทรายอยางละเอียดที่สุด เชน เบอร 0 กอนใช
จะตองเอาเขาฝนกันจนหมดคมเสียกอน จนถลอกจะทําใหแกไดยาก ทาน้ํามันชักเงาทับกัน และขัด
ดวยกระดาษทรายสลับกันไปหลาย ๆ ชั้น จนกวาจะเห็นน้ํามันชักเงาเขาเคลือบผิวไมเต็มทั่วกันดีแลว
จึงหยุด
ถาเปนการทาน้ํามันชักเงางานเลว ๆ หรืองานที่อาจเสียหายไดงาย การทาเพียงเทานี้ก็ถือวา
เปนการพอเพียงแลว เชน การพื้นบาน ประตู หนาตาง หรือเครื่องเรือนเลว ๆ ที่ใชกรากกรํามาแลว
ถาเปนการชักเงาที่ตองการความเปนมันจริง ๆ แลว จะตองมีการขัดมันอีกทีหนึ่ง เพื่อให
เกิดเงาสะทอนขึ้นซึ่งการกระทําครั้งหลังนี้ เรียกวา “การลงลูกประคบ”
5. การแกสี หลังจากไดขัดกระดาษทรายลงบนผิวชักเงาแลวเปนครั้งแรกเราจะเห็นความ
บกพรองในสีของไมไดมากขึ้น เชน ไมที่ดางโดยมีสีไมเสมอกัน หรือไมกินยอมไมสม่ําเสมอกันเปน
บางตอน หรือที่ไดอุดซอมไวผิดสีไป เหลานี้เราจะตองแกไขใหไดสีเสมอกัน กอนที่จะทาน้ํามันชักเงา
ลงไปอีกในชั้นหลัง ๆ การแกไขใชสีเกล็ดหรือผงอยางเดียวกับสียอม ผสมกับน้ํามันที่ระเหยแหงได
เร็ว ใชพูกันจุมสีระยายและแตงดู จนกวาจะไดสีเสมอกัน
6. การซอมเนื้อไม ไมที่ทํามาเดิมอาจบางสิ่งที่ไมเรียบรอย เชน เปนรู รูตัวตะปู หรือไมมีตําหนิ
เหลานี้จําเปนจะตองทําการอุด ซอมใหเรียบรอยเสียกอนที่จะทําการทาชักเงาหรือบางทีทําการอุด
เสียกอนทําการยอมเนื้อไม การอุดสําหรับรอยชํารุดเล็ก ๆ นอย ๆ ก็อาจทําการอุดไดเองโดยใชแปงอุด
ที่ผสมขึ้นดวยสีตะกั่วขาวกับน้ํามันลินสีด เคลาใหเขากันจนเปนแปงเปยก เติมดินสอพองเล็กนอยเพื่อ
ไมใหเหนียวเกินไป และชวยใหแข็งเล็กนอย ถาเติมน้ํามันสลัดลงในแปงอุดนี้จะทําใหแปงอุดออน ไม
แข็ง
การอุดสวนชํารุดที่เล็ก ๆ เชน รอยหัวตะปู เราอาจใชดินสอพองผสมกับน้ํามันชักเงาอยาง
เหนียวเทานั้นก็ได
การใชวัตถุสําเร็จชนิดอื่นอุด เชน วูดโด หรือ ฯลฯ แปงอุดนี้อาจทําใหเปนสีเขากับสียอม
เนื้อไมก็ได อัดแปงอุดลงไปในรูชํารุดใหแนน ดวยเหล็กแบน (เหล็กโป) ใชปลายเหล็กแบนขูดให
เรียบเสมอเนื้อไมเดิม เมื่อแหงแลว ขัดดวยกระดาษทรายอีกครั้งหนึ่งใหสนิทกับเนื้อไม
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7. การขัดมัน (ลงลูกประคบ) เพื่อตองการใหเกิดเงาสะทอนบนผิวไมที่ทาน้ํามันชักเงาไว คือ
ใหเกิดเงางามอยางแทจริง จะตองทําการขัดมันอีกครั้งหนึ่งบนผิวที่ทาน้ํามันชักเงาไวแลวนั้น
การขัดมัน กอนอื่นตองใชกระดาษทรายอยางละเอียด และถูกันใหหมดคม ลบบนผิวชักเงา
เดิม ใหทั่ ว เชน เดียวกั บการขั ด ระหวางชั้น ใน การทาน้ํามัน ชัก เงาใชผาลินิ น อย างบางหรือผา เนื้อ
ละเอียดที่ไมมีแปง ทําเปนลูกประคบ ดวยสําลี หรือผาขนสัตวอยางออน จุมน้ํามันชักเงาบาง ๆ ขัดถูให
ทั่ว การขัดดวยลูกประคบนี้ตองใชผงแปงของหินฟองน้ําเขาชวยในการที่จะกัดผิวใหเรียบสนิท และ
เกิดเงามันขึ้น ผงแปงหินฟองน้ําจะตองเปนผงที่ละเอียดจริง ๆ มิฉะนั้นจะขูดพื้นที่ทาน้ํามันชักเงาไว
ถลอกได ควรใชแทงหินฟองน้ําฝนกับกระดาษทรายเนื้อละเอียด แลวใสผากรองอีกทีหนึ่ง กรองเอา
แตละอองที่ละเอียดจริง ๆ เทานั้น
วิธีขัดดวยแปงหินฟองน้ํา ใชลูกประคบที่ทําเรียบรอยแลว แตะแปงหินฟองน้ําแตเพียง
เล็กนอย แลวเอาไปจุมที่น้ํามันชักเงาที่ผสมอยางบาง ๆ พอใหน้ํามันติดลูกประคบใชถูเปนทางยาว ๆ
และวกไลตามไปใหทั่ว ถูและขัดไปหลาย ๆ ครั้ง จนปรากฏวาผิวเรียบและน้ํามันชักเงาเขาไปจับกัน
เปนผืน
เมื่อมองตะแคงผานผิวไมจะไมแลเห็นเสี้ยน จึงนับวาใชการได วิธีนี้เรียกวา “อุดเต็ม”
การใชลูกประคบ ตองระวังอยาใหลูกประคบแหง เกิดเหนียวขึ้นได จะทําใหติดกับพื้นที่ลง
น้ํามันชักเงาไวแลว เกิดการถลอกงาย ตองคอยจุมและบิดใหลูกประคบหมาดชุมน้ํามันอยูเสมอ
8. การแตงเงา เมื่อทําการขัดมันดีแลว ควรแตงเงาอีกครั้งหนึ่งดวยการใชลูกประคบจุมน้ํามัน
ชักเงาที่ผสมอยางใสที่สุด หรือทาน้ํามันชักเงาไวเดิมคอนขางหนาอยูแลวจะใชเพียงน้ํามันชักเงานั้น
เพียงเปลา ๆ ก็ได ถูไปมาใหทั่วจนน้ํามันชักเงาที่ทาไวแลวนั้นใส แสงทะลุไดอยางเต็มที่ซึ่งเปนงานคืน
สุดทายของการแตงเงา
ในการแตงเงาครั้งสุดทายนี้ บางทีเราใชน้ํามันลื่นเขาชวยในการที่จะใหการถูลูกประคบได
สะดวก เชน น้ํามันสลัด ใชลูกประคบแตะเพียงบาง ๆ เมื่อถูไดเงางามตามที่ตองการแลว ลางออกให
หมด ดวยน้ําสบู แลวเช็ดสวนนี้ใหแหง ดวยผาขนสัตวอยางเนื้อละเอียด
ข. การทาปดลายไม
การทาชักเงาชนิดปดลายไม คือ ไมใหเห็นลายไมเดิม ทั้งนี้มักทาสําหรับไมที่มีลายเดิมไม
งาม หรือไมที่มีตําหนิมาก ๆ หรือในความประสงคที่จะทําลายไมขึ้นใหมใหเปนลายไมชนิดอื่น เชน
การทําลายไมประดูบนไมสัก
การทาปดลายไมนี้มีวิธีการเหมือนกับการทาเปดลายไมทุกยาง นอกจากเปลี่ยนใชน้ํามัน
ชักเงาที่ทึบแสง และทาหนา ๆ ครั้งแรกสักสองสามชั้น เพื่อใหปดลายเดิม คือการทาสีน้ํามันบาง ๆ ลง
บนเนื้อไมเดิมพอปดลาย แลวขัดใหเรียบดวยกระดาษทราย แลวจึงทาชักเงาใหขึ้นเงาอีกทีหนึ่ง
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ถาตองการทาปดเนื้อไมแลว การยอมเนื้อไมไวกอน เพื่อใหเปนสีตาง ๆ ก็ไมจําเปน ใชชัก
เงาที่เปนสีนั้น หรือใชพื้นสีน้ํามันตามสีที่ตองการเลยทีเดียว
โดยทั่ว ๆ ไป การทาน้ํามันชักเงานั้น สําหรับไมที่มีลายงามอยูแลว และเนื้อไมที่ดี เชน ใช
น้ํามันชักเงาชนิดใส ซึ่งเปนที่นิยมกันมากที่สุด ก็คือ การทาดวยแชลแลค
น้ํามันยาพื้น
น้ํามันชักเงาอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา “น้ํามันยาพื้น” (Floor Seal) ประกอบวัตถุเปนสวนผสม
ดังนี้.ชันสน
1 สวน
ขี้ผึ้งเหลือง
2 สวน
น้ํามันลินสีดตมจนเหนียวขน
1 สวน
น้ํามันซักแหง
พอควร
เมื่อเวลาจะใช ผสมกับน้ํามันลินสีด หรือน้ํามันกาดลงไป น้ํามันยาพื้นชนิดนี้จะไหลทะลุ
ไปในเนื้อไม และสมานเนื้อไมเขาดวยกัน เนื้อไมนั้นจะมีความคงทนตราบเทาเนื้อไมจะสลายตัว
การทา ใชทาขวางเนื้อไมครั้งหนึ่ง และตามแนวไมอีกครั้งหนึ่ง แลวทิ้งไวประมาณ 1
ชั่วโมง เช็ดดวยผาที่แหงสะอาด เมื่อน้ํามันชนิดนี้แหงดีแลว ใชน้ํามันชักเงาพื้น (Floor Wax) ขัดเช็ดถู
อีกครั้ง เพื่อปองกันความเสียหาย และชวยรักษานํามันยาพื้นใหมีคุณภาพอันดีอยูเสมอ
น้ํามันชักเงาหรือรักษาพื้นไมชนิดนี้ ใชทาพื้นเรือนไดอยางเดียว
ขี้ผึ้งขัดพื้น
เทียนไข
ขี้ผึ้ง
น้ํามันกาด
ทาครั้งเดียวไดพื้นที่

½ ก.ก.
½ ก.ก.
½ ก.ก.
58 ตารางเมตร

แนะนําการใชวานิชและคุณสมบัติ
1. มารนอตวานิช (เชอรวิน-วิลเลียม) เปนน้ํามันวานิชที่เหมาะและดีมากสําหรับทาภายใน
คือใชทาพื้นบานไมเฟอรนิเจอร ผาน้ํามัน (Linoleum) ที่ใชปูโตะ ใชน้ํามันวานิชทาไดทุกที่ ที่ตองการ
จะรักษาสีสรรหรือลวดลายความสวยงามของเดิมนั้นไว เชน รักษาลายไมอันเกิดจากเนื้อไมตาม
ธรรมชาติ เพราะมารนอตวานิชเมื่อแหงแลว แข็งแกรง ทนทาน ทั้งน้ํารอนและน้ําเย็น แอลกอฮอล น้ํา
ผลไม และน้ําสบู
มาร นอ ตวานิ ช มี ทั้งชนิด เงาและดาน เพราะมารน อ ตวานิ ชเป น วานิชที่ โปร งแสง
ฉะนั้นลายไมตามธรรมชาติและสีของมันจะคงอยูถาวร ไมเปลี่ยนแปลง เมื่อทาทับดวยมารนอตวานิช
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ลายไมเทียม สีของลายไมทําเทียมขึ้นดวยการใชสีไมทา เมื่อมีมารนอตทาทับไวมารนอตวานิชจะชวย
เก็บรักษาสีไวใหสอาด และลายของมันไวไดทนทานดุจของจริง
วิธีใช มารนอตวานิช ใชทาไดบนพื้นไมใหม ๆ ทุกชนิด แตงเพื่อความคงทนถาวร และ
ความสวยงามที่ดีกวา กอนลงมือทาตองขัดถูดวยกระดาษทรายใหเรียบสะอาดแลวรองพื้นดวยฟลเลอร
(S.W. Paste Wood Fitler) เพื่ออุดรอยเสี้ยนของไมทิ้งไวประมาณ 15 นาที กอนรองพื้นแข็งตัว เช็ด
สวนที่เกินออกกอนดวยผา แลวหลังจากนั้น 24 ชั่วโมง จึงขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบอีกครั้งหนึ่ง
กอนลงมือทาดวยมารนอตวานิช อยาเช็ดออกเร็วเกินไป เพราะถารองพื้นไมหมาดพอ การเช็ดออกจะ
พาเอาสวนที่อุดรอยเสี้ยนออกมาดวย
ขั้นตอไป พื้นไมเปนสีตาง ๆ อาจเปนที่นิยม เชน สีไลทโอค, ดารดโอค, วอลนัท,
มะฮอกกานี, เมเปล
2. ฟลอแลค (ราชา) เปนวานิชและสีทาไมเพื่องานนี้โดยเฉพาะ การใชฟลอแลคทาเปนการ
รองพื้นครั้งแรก ใชผสมดวยน้ํามันสน 1 ไปน ตอฟลอแลค 1 แกลลอน แลวทาทับดวยมารนอตวานิช
ซึ่งโปรงแสงมากกวาและทนทานกวาฟลอแลค
การทาครั้งแรก ทุก ๆ แกลลอน มารนอตวานิชกอนทาใชผสมกันน้ํามันสน 1 ไปน ทา
แลวทิ้งไวใหแหง 1 คืน
การใชมารนอตชนิดดาน มารนอตชนิดนี้ตองทาทับลงบนมารนอตวานิชอยางเงา ที่ทา
ทิ้งไวกอน 1 ครั้ง และแหงสนิทแลว
3. เร็กซปารวานิช (ราชา) เปนวานิชชนิดเงามีวิธีใชเชนเดียวกับมารนอตวานิช แตเร็กซปาร
ใชไ ดทั้งภายนอกและภายใน เชน ทาบนหนาตาง ประตูด านนอกและดานใน และไมอื่น ๆ ที่อยู
กลางแจง
มารนอตและเร็กซปาร 1 แกลลอน ทาพื้นที่ได 51 ม.2 (ตอการทา 1 ครั้ง)
“การลงทุนเพียงครั้งเดียว แพงกวา แตทนและสวยกวา และสามารถหลีกเลี่ยงการขน
ยายทําใหสิ่งของ เครื่องเรือนบุบสลาย พื้นเปรอะเปอน ทําแลวทําอีก ยอมถูกกวาการลงทุนนอย แต
ซอมบอย ๆ
4. ดี.เอฟ.แอล เบอร 379 (ราชา) เปนวานิชทาเรือ ทาไม ทนแดดทนฝน วานิชชนิดนี้ทํา
ขึ้นจากพีโนลิค เรชิน และน้ํามันไม ซึ่งใหเยื่อที่มีความมันสูง มีความหยุนตัวและทนทานตอกรดเจือ
จางออน ๆ น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น ความชื้น ละอองน้ํา น้ําเค็ม ความสะเทือน และการ
เปลี่ยนแปลงทุกสภาพของอากาศไดเ ปน อยางดี จึงเหมาะสําหรั บทาไมที่ ใชในสภาพของอากาศ
เปลี่ยนแปลงงาย เชน ในทะเล เปนตน
5. ดี.เอฟ.แอล เบอร 379 มีสีใส ถาถูกความรอนประมาณ 50 ดีกรีเซนติเกรดจะมีสีคอนไป
ขางเหลือง
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การรองพื้น กอนทา ขัดพื้นใหเรียบสะอาดและแหงปราศจากไขมัน น้ํามันและผง ฝุน
ละออง ผงชักฟอกอื่น ๆ ถาพื้นไมสะอาดจะทําใหการเกาะตัวและการแหงตัวของน้ํามันวานิชชักเงา
ชนิดนี้ลดลง ไมที่ขัดใหมควรรองพื้นดวยสวนผสมของน้ํามันวานิชชักเงานี้กับน้ํามันสนในอัตรา 1 : 1
วิธีเจือจาง การทําใหจางลงไดโดยผสมน้ํามันสนไมแนะนําใหใชน้ํามันลินสีดเพราะจะ
ทําใหการเกาะตัวและความเปนเงาเสื่อมลง
วิธีใช
ทาดวยแปรง
การแหงตัว
8 – 10 ชั่วโมง และจะแข็งตัวเต็มที่เมื่อทิ้งไว 2 – 3 วัน
ปริมาณที่ทาได 10 – 14 ตารางเมตรตอ 1 ลิตร
หรือ 45 – 63 ตารางหลาตอ 1 แกลลอน
6. น้ํามันวานิชอารมสตรอง เปนน้ํามันเคลือบเงาบนวัตถุตาง ๆ ทาไดทั้งภายนอกและ
ภายในมีอยู 2 ชนิด คือ.ก. ชนิดธรรมดา
ข. ชนิดทําใหเปนลาย
ใชในงาน ทาประตูหนาตาง พื้น และบันได พรมน้ํามัน ดาดฟาเรือ เฟอรนิเจอรและ
เครื่องไมทุกชนิด
คุณสมบัติ ทาแลวถูกแดดถูกฝนและน้ํารอนไมดางเปนเงางาม ทนทาน
ใชงาน 1 แกลลอนทาพื้นที่ครั้งเดียวได 24 ตารางเมตร

บทที่ 2
แชลแลค
แชลแลค เปนยางไมชนิดหนึ่งซึ่งใชผสมเปนน้ํามันชักเงามีลักษณะเปนแผนเล็ก ๆ บาง ๆ
คลายเศษเซลลูลอยด แชลแลคมีอยู 2 ชนิด คือ.1. อยางขาว
2. สีน้ําตาลหรือสีสม
แชลแลคเปราะ หักบี้เปนผงไดงาย แชลแลคที่ดีควรจะมีสีเหลืองออน ๆ เนื้อใสไมขุนมัว
หรือสกปรก ทะลุแสงไดดี แผนบางที่สุดเทาทีจะหาได สีตองสดใส
แชลแลคมีหลายชนิดดวยกันและอยางดีทสี่ ุดมักจะมีเครื่องหมาย ดี.ซี. ติดไว สีของแชล
แลคที่ใชกันมาก ก็คือ อยางสีสม อยางนี้เปนแชลแลคเกิดมีความธรรมดา มิไดทําการปรับปรุงพิเศษ
อยางใด แตอยางขาวนัน้ เราเอามาทําใหขาวโดยชุบเขากับคลอรีน คุณภาพอยางนี้ไมดีเทาาอยางไมขาว
แตที่ทําขึ้นนัน้ ก็เพื่อกันสีที่ออน ๆ เทานั้น
แชลแลคขาวทีไมไดผสมนั้นถาเกามักละลายไมออก ถาขนไปและตองการจะใหใสนัน้ ตอง
ใชแอลกอฮอลผสมและควรเติมเสมอ ดวย
ขอควรระวัง ในการซื้อแชลแลคนี้ตองคอยตรวจดูวา แชลแลคนั้นมียางไมอยางอืน่ เจือปน
อยูดวยหรือเปลา ถาสงสัยแลวควรใชตรวจโดยทางเคมี
เครื่องมือเครื่องใชในการทาแชลแลค
1. แปรง แปรงที่ใชในการทาแชลแลคที่ใชกันอยูโดยทั่วไปมีอยู 3 ชนิดดวยกัน คือ
ก. แปรงอยางแบน เปนแปรงชนิดหนาแบนกวาง และมีความหนานอย ควรมีขนาด
หนากวางตาง ๆ กัน เปน 3 ขนาด คือ ขนาดกวาง 2 3 และ 4 นิว้
แปรงชนิดนี้เหมาะสําหรับ
ทาแชลแลคลงบนพื้นที่กวาง ๆ เพื่อใหแปรงกินเนื้อที่ไดคราวละมาก ๆ ในเมื่อลากแปรงไปทีหนึง่ ๆ
จะชวยใหแชลแลคแผออกไดบาง และสม่าํ เสมอกันดี
แปรงชนิดนี้ ควรเปนแปรงที่มีขนออนนุม เสนละเอียด เชน แปรงขนกระตายแตการ
ออนของขนแปรงนั้น มิไดหมายความวา แผงที่ขนเกาะอยูน ั้นจะออนดวยเพราะแปรงที่ดีจะตองมี
กําลังคืนตัวของแผงไดดี ในเมื่อทาไปแลวยกขึ้น แผงของแปรงจะตั้งตรง และคืนที่อยูเ สมอ
แปรงขนาดตาง ๆ นี้ควรจะมีสัก 3 ชุด เพือ่ ไวใชในการทาเปนสีตา ง ๆ โดยเฉพาะแปรง
ที่ใชทาสีเหลืองนั้น จะตองเปนแปรงที่สะอาดจริง ๆ และขนแปรงควรจะเปนสีขาวสะอาด
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กอนใชจะตองแจตงใหเรียบรอยและทดลองทาดูเสียกอนปลายขนของแปรงจะตองได
แนวเสมอกันและมีความหนาพอสมควรขนไมหลุด และไมแตกแยกออกจากกัน ในเมื่อลากแปรงผาน
ไปบนวัตถุอื่น และเนื้อไม ตามธรรมดาเรามักใชแปรงจีน (แปรงซี่) ชนิดเปนแผงใหญ ๆ ขนาด 3 ซี่ 4
ซี่ 8 ซี่ และ 12 ซี่
แปรงทา 4 ขนาดนี้จดั เปน 1 ชุด และควรมี 3 ชุด เพื่อใชกับสีเหลือง 1 ชุด สีดํา 1 ชุด
และสําหรับสีอื่น ๆ อีก 1 ชุด
กอนที่จะนําเอาแปรงมาใช ตองขยี้ขนแปรงที่เกาะไมแนนใหหลุดออกหมดเสียกอน
แลวจึงเอาลงแชในแชลแลค คนใหจมแปรงจนลงไปจนมิด แชไวประมาณ 10 นาที จึงเอาขึ้นมารีด
แชลแลคที่ขนแปรง ใหหนาขนแปรงอยูเสมอกัน แลวจึงเอาดามแปรงพิงคางคืนไวคืนหนึ่ง เพื่อให
แชลแลคที่ติดขนแปรงแหงสนิท ขนแปรงจะไดเกาะตัวกันไดยิ่งขึ้น กอนที่จะนําแปรงมาใชตองเอาลง
แชในแอลกอฮอล ใหขนแปรงออนเสียกอนและเมื่อใชทาเสร็จแลวตองลางดวยแอลกอฮอลทันที และ
รีดหนาขนแปรงใหเรียบเสมอกัน
ข. แปรงอยางกลม (แปรงสําหรับทาน้ํามัน) เปนแปรงชนิดที่ขนรวมกันทั้งกอนเดียว
ปลายคอนขางแหลมและกลมใชสําหรับปดฝุน ผง ตามซอก ตามมุม หรือบัว กง ๆ ซึ่งแปรงอยางแบน
ไมอาจแทรกเขาไปทาได
แปรงชนิดนี้ ควรมีคุณสมบัตอิ ยางเดียวกับแปรงอยางแบน ทั้งควรจะมีไว 2 ขนาด คือ.ก. ขนาดใหญตัดปากใหแบน สําหรับทาที่เล็ก ๆ
ข. ขนาดกลาง ทําปลายแหลมสําหรับทาในซอกหรือตามรองเล็ก ๆ ตาง ๆ
ค. อยางแหลม เปนแปรงเล็ก ๆ ที่มีขนแปรงยาวและแหลมอยางพูกันระบายสีน้ําใช
สําหรับแตงหรือขีดเขียน
แปรงที่ใชในการทาแชลแลคนี้เมื่อใชแลวจะตองลางใหสะอาดดวยกอฮอล แลวหอย
แขวนไว ทางที่ดีควรหากระดาษหอใหเรียบรอย ถาในที่ทํางานมาก ๆ ใชหองแขวนลงไปในอาง
กอฮอลเลยทีเทียว เพราะแปรงที่จะใชไดดีนั้นจะตองสะอาดและออนนุม ถาปลอยใหน้ํามันชักเงาจับ
จนแข็งตัวแลว เวลาทาแปรงมักแตกออกจากกัน หรือขูดเปนรอยถลอกไดงายและกอนที่จะทําการทาที่
หนึ่ง ๆ ควรแชแปรงไวในแชลแลคใหแปรงออนตัวเสียกอนเสมอไป
พูกัน ควรมีไว 3 ชนิด
พูกันจีน ใชเติมรอยหัวตะปูที่โปไว เพื่อใหพื้นแชลแลคสีสม่ําเสมอ และใชแตมสีตาม
รอยตอหัวไม
พูกันกลมใชแกสีตามพื้นไม และไม และตาไม ใชลากเสนเปนคิ้วตามลาดลายบัวคว่ํา
บัวหงาย
พูกันแบน มีขนาด ¾ นิ้ว และ 1 นิ้ว ใชทาสีตามฐานตู บัวคว่ํา บัวหงาย และมือฉุด
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พูกันแบนนี้ ถาใชในงานตัดสีดายสี ตองลางดวยน้ํามันกาด แลวใชผาแหงเช็ดให
สะอาด
เครื่องมือที่กลาวมาแลวขางตนนี้ ควรเก็บรักษาใหมิดชิด เพื่อปองกันตัวแมลงทีจ่ ะมา
กัดขนแปรงและพูกันใหชํารุดเสียหาย ทางที่ดีควรหอกระดาษใหเรียบรอย ถาในทีด่ ีทํางานมาก ๆ ใช
หอยหรือแขวนไวในอางแอลกอฮอลเลยทีเดียว
2. แปรงปดผง ใชแปรงฝรั่งชนิดหยาบ ขนาดประมาณ 3 นิ้ว สําหรับใชปดผงตาง ๆ ไม
เกี่ยวกับการทา
3. ไมใสดินโป ควรใชไมสักหรือไมยาง ขนาด 6 นิ้ว x 10 นิ้ว เลื่อยใหไดขนาด 6 นิ้ว x
6 นิ้ว สวนเหลือเปนดาม เพื่อสะดวกในการถือ เมื่อเสร็จงานแลว ถายังมีดินโปเหลืออยูควรขูดทิ้งเสีย
ใหหมด เพราะแข็งตัวใชประโยชนตอไปไมได
4. เหล็กแบน หรือเรียกตามภาษาชางสีวา เหล็กโป ลักษณะเปนเหล็กแบนบาง ๆ ที่มี
กําลังคืนตัวไดดี ขนาดประมาณ 1 1 นิ้ว ปลายแบนบาง และลับใหคมไดพอประมาณ
2

ใชสําหรับผสมดินโป และตัดดินโปที่ผสมแลวอุดลงในรูชํารุดในเนื้อไม อุดตามรอยย้ําหัว
ตะปู ตามแผลไม ตาไม เมื่ออุดเต็มชองแลว ใชปลายเหล็กโปปาดดินโปนั้นใหเรียบจะไดขูดหรือแคะ
ดินสอพองที่ติดอยูตามซอกตามมุม เหล็กโปนี้เมื่อใชแลวขูดดินโปที่ติดอยูออกใหหมด ถาเกิดสนิมขึ้น
ตองขัดดวยกระดาษทราย
5. แชลแลค มีลักษณะเปนแผนบาง ๆ ใส คลายเศษเซลลูลอยที่มีสีเหลืองสมขุน ๆ เปราะ
อาจหักบี้เปนผงไดงาย แชลแลคนี้ทํามาจากครั่ง วิธีทําแชลแลคอาจทําไดงาย ๆ โดยเอาครั่งมาบดให
ละเอียดแลวลางน้ําใหหมดสีแดง น้ําครั่งละลายเหลว แลวรีดออกเปนแผนแชลแลค ในทํานองเดียวกัน
ถารีดออกเปนเสนเล็ก ๆ อยางเสนไหม “ซีดดแล็ค” หรือถาปนเปนกอนกลม ๆ อยางกระดุม เรียกวา
“บัลดัลแล็ค” ซี่งทั้งสามอยางนี้คงใชไดดีและคุณภาพเหมือน ๆ กัน
แชลแลคตามธรรมดาจะมีสีเหลือง สมขุน ๆ แตเราอาจจะทําใหขาวได โดยการฟอกดวย
แกส คลอรีน แตการที่จะทําเชนนี้ จะตองมีเครื่องมือเครื่องใชเปนอยางดี มิฉะนั้นจะทําใหเกิดอันตราย
ถึงชีวิตได
และแชลแลคที่ฟอกเปนแชลแลคขาวนั้นจะเปลีย่ นคุณสมบัติผิดไปจากแชลแลคเหลือง
หลายอยาง เชน การละลายจะตองใชกอฮอลที่มีกําลังแรงมากถึง 95 % และจะผสมทิ้งไวไมได เมื่อจะ
ใชตองผสมเดี๋ยวนัน้ แชลแลคที่ดีควรจะมีสีเหลืองออน ๆ เนื้อใส ไมขุนมัว หรือสกปรก ทะลุแสงไดดี
แผนบางที่สุดเทาที่จะหาไดสสี ด แชลแลคอาจหาซื้อไดงายจากรานที่ขายเครื่องอุปกรณกอสรางทั่วไป
6. สีสําหรับยอมเนื้อไม เปนสีเกล็ดหรือสีผง มีสีตาง ๆ ที่ตองการ สียอมที่สําคัญ คือ สีเกล็ด
อยางสีเหลืองขุน ซึ่งเขาใชละลายลงในแชลแลค สําหรับชวยใหสแี ชลแลคสดใสขึ้น ในการทําสี
เหลืองจําปา หรือสีน้ําตาล ตองเก็บไวในกระปองที่มีฝาปดมิดชิด อยาใหเปยกน้ํามันได น้ํามันชักเงา
อยางเหนียว ชนิดสีเหลือง และสีดํา น้ํามันกาด หรือน้ํามันเทอรเพนไทน
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7. ดินสอพอง ใชสําหรับผสมดินโป จะผสมลงพื้นแชลแลคสีตาง ๆ จะใชชนิดเปนแผน หรือ
อยางรอนก็ได การผสมลงพื้นตองใชเปนสี ๆ ไป จะปะปนกันไมได ใชเหลือแลวไมควรทิ้ง เพราะอาจ
นําไปใชในงานชนิดอื่นไดอกี ระวังอยาใหดินสอพองเปยก น้ํามันตาง ๆ ได เพราะจะทําใหแข็งตัว
บดละเอียดไดยาก
ดินสอพองนี้กอ นนํามาใชตองบดใหละเอียด ดวยไมกลมยาวมีดามจับทัง้ สองขาง ซึ่งมีน้ํา
นักและขนาดขวดเบียร หรือใหญกวาก็ได ถาไมมีไมกลมดังกลาวแลว จะใชขวดเบียรหรือขวดเหลา
เปลาบดแทนก็ได
ถาจะนําไปใชลงพื้นดวยน้ํามัน ตองรอนใหละเอียดดวยแลงหรือมุงลวด ตองระวังอยาให
ถูกเค็มจะเกิดสนิม ภาชนะสําหรับใสดินสอพอง ควรใชกระปองน้ํามันมีหหู ิ้วเพื่อสะดวกในการ
เคลื่อนยาย จะใชขนาดใดก็ไดแลวแตงานทีจ่ ะใชทํา
8. ดินเหลือง ใชผสมทําดินโป และผสมลงพื้นตองระวังอยาใหเปยกน้ําและน้ํามันตาง ๆ ควร
ใสไวในกระปองที่สะอาดมีฝาปดเรียบรอย
9. เขมาดํา ใชผสมทําดินโป และผสมลงพื้นใชผสมแชลแลคทากระดานดําตองระวังรักษา
เชนเดียวกันกับดินเหลือง
10. ผากรอง ใชสําหรับกรองแชลแลคที่สกปรก หรือใชทาในงานหยาบ เมื่อใชแลวตองซัก
หรือแชในแอลกอฮอล เพื่อเก็บไวตอไปอีก
11. ชามสังกะสีเคลือบ สําหรับใสแชลแลคที่ผสมแลวเมื่อจะนํามาใชงาน ถาจะใชกระปอง
จะทําใหแชลแลคเปลี่ยนเปนสีคอนขางดํา ถาเปนภาชนะดินเผา ก็อาจจะแตกไดงาย กอนใชชาม
สังกะสีเคลือบ ตองลางดวยแอลกอฮอลใหสะอาด หรือแชน้ําที่ผสมโซดาไฟเสียกอนหนึ่งคืน แลวจึง
ลางน้ําใหสะอาดอีกทีหนึ่ง
12. กระดาษทราย ควรมีไว 4 อยาง คือ.ก. กระดาษทราย เบอร 3 ใชขัดพื้นไม กอนที่จะลงพื้นดวยดินสอพอง
ข. กระดาษทราย เบอร 2 ใชขัดพื้นไมที่ลงดินสอพองแลว และยังเช็ดไมสะอาดพอ
ค. กระดาษทราย เบอร 1 ใชขัดพื้นแชลแลคที่ขัดแลวหนึ่งครั้ง ตลอดจนรอยที่โปไว
ง. กระดาษทราย เบอร 0 ใชขัดพื้นแชลแลคกอนที่จะลงลูกประคบ เพื่อมิใหพนื้ แชลแลค
สาก และสําหรับใชฝนหินฟองน้ําใหละเอียดดวย
กระดาษทรายเหลานี้ถาเปยกน้ําหรือชื้น ตองผึ่งแดดใหแหง มิฉะนั้นเวลาใชเม็ดทรายจะ
หลุดออก และใชไมได
11. ผากระสอบ – ผิวขี้กบ ใชเช็ดพื้นดินสอพอง ผากระสอบนั้นเมื่อใชแลวตองซักใหสะอาด
และผึ่งแดดใหแหง เพื่อไวใชในคราวตอไป สวนผิวขี้กบนั้นใชงานงานหยาบ เมื่อใชแลวก็ทิ้งไดเลย
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12. หินฟองน้ํา เปนกอนเล็ก ๆ เนื้อหยาบ น้ําหนักเบา สีขาวไปในทางเทาในเนื้อหินมีรูพรุน
คลายหองน้ํา สําหรับใชในการขัดถูพื้นแชลแลคใหบาง เมื่อใชตองถูกับกระดาษทราย เบอร 0 หรือบด
ใหละเอียดเสียกอน ระวังอยาใหเปยกน้ําหรือน้ํามัน
13. สําลี สําหรับใชยดั ทําเปนลูกประคบ
14. ลูกประคบ สําหรับขัดถูพื้นแชลแลคใหเปนเงางาม ใชผาขาวที่ซักน้ําจนหมดแปง แลวหอ
ดวยสําลีที่สะอาด เมื่อใชแลวตองบีบแชลแลคใหแหง และระวังอยาใหเปยกน้ําหรือน้ํามันอื่นใด สวน
ผานั้นถายังใชงานตอไปไดอกี ก็ควรแชไวในแอลแอฮอลมีฝาปด
15. โซดาไฟ นอกจากใชผสมกับน้ําแชชามสังกะสีเคลือบดังกลาวแลว ยังใชสําหรับลางพื้น
แชลแลคเกา เพื่อทาแชลแลคใหม
16. กอฮอล ใชแอลกอฮอลจุดไฟอยางธรรมดา ซึ่งมีกําลังไมนอยกวา 85 % ใชผสมเพื่อ
ละลายแชลแลค ใชลางแปรง และใชสําหรับลางมือ เมื่อทาแชลแลคเสร็จแลว ระวังอยาใหน้ําหรือ
น้ํามันเขาเจือปน
17. น้ํามันวานิชดํา ใชผสมกับพื้นดินสอพองเปนสีโอค สีน้ําตาล สีเลือดหมู สีลูกหวา เมื่อใช
แลวปดฝากระปองใหมิดชิด ถาปลอยทิ้งไวโดยไมปดฝา น้ํามันจะแหงและใชการไมได
18. น้ํามันกาด – น้ํามันขี้โล ใชผสมลงพื้นสีตาง ๆ และใชละลายน้ํามันวานิชดําใหใชสําหรับ
ลงพื้น ระวังอยาใหมนี ้ําเจือปน
19. ขี้ผึ้งสําเร็จ ใชในการลูบหนาแชลแลค เพื่อทําใหสดี าน
การผสมแชลแลค
หาภาชนะที่ทาํ ดวยดิน เชน หมอน้ํา หรือไห แตตอ งเปนดินเคลือบเผาตองระวังอยาให
ภาชนะสําหรับผสมที่ทําดวยโลหะ ซึ่งเปนสื่อความรอนไดงาย และจะทําใหเกิดการแปรธาตุทางเคมี
วิทยา ทําใหแชลแลคที่ผสมไวนนั้ มีสีดํา
กอฮอล

1 แกลลอน

แชลแลคแผนหนัก

5 ปอนด

สวนผสม
วิธีผสม เมือ่ ใสกอฮอลลงในภาชนะที่ผสมแลว คอย ๆ เทแชลแลคลงทีละนอย ๆ ใน
กอฮอลนั้น แลวปดฝาทิ้งไว
การผสมนี้ ควรทําในเวลาเย็น และทิ้งไวคนื หนึ่ง ตอรุงเชาเกล็ดของแชลแลคนั้นจึงจะเปยก
ชุมไปดวยกอฮอล แผนแชลแลคจะพองตัว ตองระวังเมื่อใสแชลแลคลงไปอยาคนเปนอันขาด เพราะ
จะทําใหแชลแลคจับตัวเปนกอนกอนกําหนด
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รุงเชาอีกวันหนึ่งจึงคอยคนดวยไม ทุก ๆ ชั่วโมง ตองระวังอีกอยาใชโลหะอื่น ๆ ลงไป
ถูกตองกับกอฮอลที่ผสมแชลแลค ยิ่งเปนเหล็กแลวสําคัญมาก อยาไดจุมลงไปเปนอันขาด เพราะจะทํา
ใหเสียหมดทั้งถัง ตอจากนั้นสักคืนหนึ่งก็จะใชสวนผสมนั้นได
ควรจะทราบเสียดวยวา แชลแลคที่ผสมนี้ไมใสทีเดียว จะมีสีมัว ๆ บาง เพราะในแชลแลค
นั้นมีขี้ผึ้งผสมอยู จึงไมละลายแตกระนัน้ ก็ใชไดเลยทีเดียว
แตงานนี้ตองการทําโดยเรงดวน เมื่อใชแชลแลคแลวตองรีบคนทันทีและคนเรื่อย ๆ ไป
จนกวาแชลแลคกับกอฮอลจะเขากันดี ซึ่งจะกินเวลาราว ๆ 1 ชั่วโมงเทานั้น ก็ใชไดเหมือนกัน
แชลแลคที่ผสมในครั้งแรกนีต้ องเก็บไวโดยไมปะปนกับแชลแลคที่เหลือใชหรือน้ํามัน
สกปรกอยางอืน่ ๆ
ขณะนําไปใชทาวัตถุอื่น ๆ เมื่อตองการใหสีเบาบางลงไปกวานี้อีก ก็ใชเติมกอฮอลลงไป
ในแชลแลคทีต่ องการจะทา ไมควรเติมกอฮอลลงไปในหัวแชลแลคเปนอันขาด แบงแชลแลคลงไป
ในชามเล็ก ๆ ควรเปนชามเคลือบหรือชามกระเบื้อง แชลแลคที่เหลือใชจากงานหนึ่ง ๆ ควรเทกลับไว
อีกไหหนึ่งตางหาก และอาจเอาไปใชไดอีกในคราวหลัง
การเพิ่มสีในแชลแลค แชลแลคที่ผสมแลวจะเปนสีเหลืองออน ๆ ถาตองการใหเปนสี
เหลืองสมที่เขมขึ้น เพื่อชวยใหสีของแชลแลคเปนสีจําปาสด เราอาจจะใชเกล็ดสีเหลืองเขาละลายกับ
กอฮอล แลวเติมลงไปในแชลแลคที่ชามแบงก็ได แตแชลแลคที่ผสมสีแลว ไมควรเอาไปเทปะปนกับที่
ไมไดผสมเปนอันขาด
การยอมและอุดเสี้ยน เมื่อไดทําการขัดไมเรียบรอยแลว ตามี่ไดกลาวในตอนแรก ถา
ตองการทาแชลแลคใหเปนสีตาง ๆ ก็ตองทําการยอมเนื้อไมซึ่งอาจทําไดตามวิธีทกี่ ลาวมาแลว หรือ
ในทางปฏิบัตอิ าจทําการยอมเนื้อไมไปพรอมกับการอุดเสี้ยน โดยทําแปงอุดใหเปนสีที่ตองการเลย
ทีเดียว
สีซึ่งนิยมทํากันมากที่สุด ก็คอื สีเหลืองจําปา สีไมโอค สีน้ําตาลออน สีน้ําตาลแก
ทําสีจําปาสด
เนื้อไมเดิมตองเปนเนื้อไมทมี่ ีสีสม่ําเสมอกันดี และมีสเี หลืองงามอยูแ ลว ใชแปงอุดที่
ประกอบดวย
สวนผสม

ดินสอพอง
น้ํามันวานิชเหลือง
สีผง (สีเหลือง)

ผสมกันใหเปนแปงเปยก แลวละลายใหบางลง สําหรับใชทาดวยน้ํามันเทอรเพนไทนหรือ
น้ํามันกาด และในแชลแลคที่ใช เติมสีเกล็ดสีเหลืองเขมเล็กนอย
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ความสําคัญในการทําสีเหลืองจําปานี้ อยูท ี่สีเดิมของไม ไมใชทําไดกบั ไมทุกชนิดไป ถา
เปนไมที่มีสีดาง หรือดํามาก เชน ไมที่ทิ้งแชน้ําไวนาน ๆ จะทําการยอมเปนสีจําปาสดไมไดผลดีตาม
ตองการ
การทําสีโอค
สีโอค ตามธรรมชาติเปนสีเขียวคอนไปทางดํามาก เปนสีที่ชวยใหเหมาะสําหรับทํากับไม
เลว ๆ ที่เนื้อไมมีสีไมสวย ซึ่งดาง ดํา อยูแลว ใชแปงอุด ซึ่งประกอบขึ้นดวย
สวนผสม

ดินสอพอง
น้ํามันวานิช
เขมาดํา

ผสมกันใหเปนแปงเปยก แลวละลายใหบางดวยน้ํามันกาด เวลาทาแชลแลคไมตองเติมสี
หนึ่งสีใดเขาไปอีก
การทาสีน้ําตาล
การทาสีน้ําตาล สีน้ําตาลเปนสีที่สวยสีหนึ่งในการทาเครื่องเรือน การทําสีน้ําตาลก็จําเปน
ที่จะตองเลือกไมเชนเดียวกับการทําสีเหลือง
การใชแปงอุดอยางเดียวกับแปงอุดที่ใชในการทําสีโอค แตเติมสีแดงลงไปเล็กนอยและ
แชลเล็คที่ใชทาจะตองผสมกับสีแดง จึงจะชวยใหเกิดสีนา้ํ ตาลขึ้นได
ขอควรระวังในการยอมสี การทําแชลแลคที่ตองการทําสีตาง ๆ นอกจากสีเหลืองเดิมของ
มันแลว อยาลืมวาการยอมเนื้อไมไมใหเปนสีที่ตองการนั้น เราจะตองนึกถึงสีของแชลแลคที่เปนสี
เหลืองวาจะเขาไปชวยผสมทําใหสีเปลี่ยนไปได ฉะนัน้ จะตองคิดใหสีที่ยอมไวนนั้ เมื่อผสมกับสี
เหลืองของแชลแลคเขาจึงจะเปนสีที่ตองการ ทางที่ดีควรไดทดลองยอมและทาดูกับเศษไม ใหไดสีที่
ตองการอยางแนนอนเสียกอน
การเตรียมไม
การเตรียมไม คือ การขัดเนือ้ ไมใหเรียบดวยกระดาษทราย ตั้งแตหยาบจนละเอียด
การขัดกระดาษทรายนี้ เราจะตองขัดไปตามลายไมเสมอไป ไมควรขัดขวางลายไมเพราะ
กระดาษทรายอาจขูดเอาเนื้อไมเปนหลุมเปนบอได ซึ่งทําใหลําบากตอการแกใหเรียบรอยภายหลัง
ไมที่จะทําการขัดใหเรียบไดดีนั้น จะตองเปนไมที่ไดรับการไสแตงผิวมาเปนอยางดีแลว
คือ บนผิวเนื้อไมนั้นตองไมมีคลื่น หรือรอยกบบนผิวไมนั้น
การขัดดวยกระดาษทรายนี้ เพียงแตชว ยใหผิวไมหมดเสี้ยนละเอียด ซึ่งกบผิวไมสามารถ
กินไดเทานั้น ถาพื้นไมเดิมไมดี โดยใชฝมอื ชางที่เลว การขัดกระดาษทรายจะมีฝมือดีอยางไร ก็ไมได
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ผลดี แตอาจมีวิธีชวยไดบางเล็กนอย โดยการขัดกระดาษทรายอยางหยาบใหทแยงกับลายไมเปน 45
องศา เพื่อลบคลื่นบนผิวไมเสียกอน แลวขัดลายไมอีกทีดวยกระดาษทรายที่ละเอียดขึ้น จนกวาจะได
ผิวเรียบ แตวิธนี ี้ยอมทําใหเสียเวลางานมากขึ้น ถาทําไดควรสงมาใหชางไมจัดการแกไข การไสแตงผิว
เสียใหมจะเปนการสะดวกดีกวา
สําหรับไมที่แตงมาเรียบดีแลว กระดาษทรายที่ใชขัดครัง้ แรก ควรเปนกระดาษทรายหยาบ
ปานกลาง (เบอร 1) การขัดจะตองขัดเปนแนวยาว ๆ ไปตามเนื้อไม ไมควรขัดเปนชวงสั้น ๆ เพราะ
กระดาษทรายกินเนื้อไมไมสม่ําเสมอกันได
วิธีที่ดีที่สุดในการขัดกระดาษทราย คือ เอากระดาษทรายพันเขากับเศษไมทอนเล็ก ๆ และ
ใชมือขวาจับทอนไมใหแนน มือซายวางทับลงบนมือขวาคุมอีกที บังคับแรงการไสแผนไมออกไปให
สม่ําเสมอกัน และไสออกเปนทางยาว ๆ ตามลายไม จนสุดชวงหนึ่ง สําหรับในที่เปนบัว หรือซอกมุม
ตาง ๆ ถาทําไดควรทําใหเปนรูปาบัวที่จะเขาประกบกับบัวที่ตองการขัดใหพอดี และทําการขัดดวยวิธี
เดียวกัน สิ่งทีจ่ ะตองระวังเปนอยางมาก ก็คือการขัดที่บัวหรือลาย แมแตมุมตาง ๆ จะตองระวังมิให
กระดาษทรายกินเหลีย่ ม บัว ลาย หรือมุม นั้น ใหลบเสียหายไปไมไดเปนอันขาด จะตองคอย ๆ ขัด
ดวยความระมัดระวัง เฉพาะที่ตรงนั้นเปนพิเศษ
เมื่อทําการขัดดวยกระดาษทรายหยาบ จนไดผิวไมเรียบเสมอกันหมดดีแลว ตองขัดอีกครั้ง
ดวยกระดาษทราย เบอร 0 การขัดก็ขัดในทํานองเดียวกับทีก่ ลาวไว และขัดจนเมื่อเอามือลูบที่ผิวไม ไม
มีรอยเสี้ยนเหลืออยู
การขัดที่ไดที่ เมื่อเอาผาถูดูจะเห็นวาเปนมันเล็กนอย
การทา
การทา ตองพยายามที่สุดทีจ่ ะใชแชลแลคเพียงใส ๆ และทาหลาย ๆ ชั้น การใชแชลแลค
ทาหนา ๆ ยอมทําใหผิวแชลแลคที่เคลือบบนไมไมเรียบเสมอกันได และมีโอกาสที่พองหรือถลอกใน
เวลาทาไดงาย แชลแลคที่หนาอาจทําใหไมทะลุแสงได
ทําหลายชั้น และขัดในระหวางชั้น ดังวิธีทไี่ ดกลาวมาแลว จนเห็นแชลแลคจับเต็มอยูบ น
ผิวไมแลวจึงทําการขัดมันตอไป
ถาเปนงานหยาบ ๆ ที่ไมตองขัดมัน เชน การทาแชลแลคพื้นบาน หรือประตูหนาตาง ก็ให
ขัดครั้งสุดทายแผว ๆ แลวทาแชลแลคทับอีกชั้นหนึ่ง ทิ้งไวใหแหงเปนใชได
การทาแชลแลคทับกันในระหวางชั้นนั้นจะตองพอใหแหงดีเสียกอน จึงจะทาทับลงไปได
ถาแชลแลคที่ทาไวแลวยังไมแหงดี ทาทับลงไปอีกจะทําใหเหนียวติดแปรง ผิวทีท่ าไวเดิมถลอก ดูไม
งาม
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การขัดมัน
การขัดมัน ใชลูกประคบและแปงหินฟองน้ําขัดตามวิธีที่ไดกลาวมาแลว ในเรื่องน้ํามัน
ชักเงา และการปฏิบัติใชขัดดวยลูกประคบนี้ จนกวาจะขึ้นมันเต็มที่ และเมื่อแลตะแคงดูบนผิว จะเห็น
เรียบเต็มเสมอกัน ไมเห็นรองเสี้ยนขึ้นมา จึงจะนับวาใชได
ในการาขัดดวยลูกประคบนี้ จะตองใชแชลแลคที่บางมาก ๆ และจุม แตเพียงเล็กนอยพอ
ใหลูกประคบถูไปไดคลอง ๆ เทานั้น
การใชแปงหินฟองน้ํานั้น เราจะตองเขาใจวาเปนหินฟองน้ํา ไมไดชวยใหเกิดเงาแตอยาง
ใด เพียงแตชว ยขัดใหผิวเรียบลงเทานั้น สวนมันและเงาที่เกิดขึ้นโดยแชลแลคตามเขาเคลือบบาง ๆ
การแตงเงา
การแตงเงา ถาการขัดมันเปนไปไดที่ดีและถูกตองแลว การแตงเงาอีกครั้งหนึ่งนั้นไมสูมี
ความจําเปนเทาใดนัก แตถาตองการอาจทําได โดยใชลูกประคบแตะน้ํามันสลัดและแตะแชลแลค
บาง ๆ เล็กนอย ขัดถูกบนผิวใหทั่วอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อถูแลวตองลางน้ํามันออกใหหมดโดยใชน้ําและ
สบูฟอก แตตองรอใหแชลแลคแหงดีเสียกอน จึงจะทําการลางดวยสบู เมื่อลางน้ําแลวใหเอาผาเนื้อ
นุม ๆ ที่สะอาดถูใหแหง ถาลางเอาน้ํามันสลัดออกไมหมดจะทําใหเกิดเปนฝาขึ้นได ฉนั้นจึงตองระวัง
ใหมากในเรื่องนี้
ตามที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องการทําน้ํามันชักเงาตาง ๆ นี้ กลาวไวแตเพียงหัวขอเพื่อให
เปนแนวทางปฏิบัติเทานั้น ซึ่งในการที่จะไดผลดีเพียงไร ตองอาศัยความชํานาญในการปฏิบัติอีกดวย
ขณะที่ปฏิบัติงานไปนาน ๆ ยังมีโอกาสจะไดพบหนทางพลิกแพลงตาง ๆ อีกมากที่ชวยใหการขัดมัน
หรือแตงเงาไดดีขึ้น
การระวังสิ่งของที่ทาดวยแชลแลค
การระวังสิ่งของที่ทาดวยแชลแลค แชลแลคเปนสิ่งที่ไมทนตอความรอน และสิ่งที่อาจดูด
น้ําได เมื่อไดรับความรอนจะพองแตกเปนระแหง หรือพองขึ้นเปนจุด ๆ และเมื่อถูกน้ํานาน ๆ จะดูด
น้ําเอาเขาไวเปนรอยดางขาว ๆ
เครื่องเรือนที่ทาดวยแชลแลค จะตองระวังในสิ่งเหลานี้
ก. จะตองไมทิ้งใหไดรับแรงแดดสองนานเกินควร
ข. ไมควรวางของรอน ๆ
ค. ไมควรปลอยใหน้ําเปยกอยูนานเกินกวา 30 นาที
การปดกวาดเช็ดถู แชลแลคเปนของออน ฉะนั้นจึงไมควรใชของแข็งเขาปดกวาดเช็ดถู
ครั้งแรกควรปดผงออกใหหมดเสียกอน ดวยไมกวาดขนไก แลวจึงจะถูดวยผาเนื้อออนอีกทีหนึ่ง
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เครื่องเรือนที่ทาแชลแลค ถาเกาใชลูกประคบจุมแชลแลคบาง ๆ ถูสัก 2 – 3 ครั้ง ก็จะใหม
ขึ้นไดอีก
สวนผสมแชลแลค
แชลแลคแผน 1 กก. ผสมกับแอลกอฮอล 1 1 ลิตร
2

ทาครั้งเดียวไดพื้นที่ 7 ตารางเมตร
ทาสองชั้นไดพื้นที่ 10 ตารางเมตร
กระดาษทราย 3 แผน ใชขัดพื้นได 1 ตารางเมตร
แอลกอฮอล 1 (ขวดเบียร) ทาพื้นที่ได 2 ตารางเมตร

วิธีทาแชลแลคอยางธรรมดา (ภาคปฏิบัติ)
การทาแชลแลคลงบนครุภัณฑตาง ๆ บางทานอาจจะเห็นวาเปนของงาย เมื่อมองเผิน ๆ ก็
นาจะเปนเชนนั้น แตถาลงมือทําดวยตนเองจึงจะไดรูวาการทาแชลแลคนั้นเปนของยากงายเพียงไร
บางคนทําไดเพียงเล็กนอยก็ทําไดแตงานงาย ๆ หารูไมวางานที่ทําลงไปนั้นขาดตกบกพรองอยางไร
บาง ซึ่งผูทําเองไมอาจจะทราบได ฉะนั้นถาผูที่ฝกหัดทาแชลแลคในงานขั้นแรกมีความละเอียด
รอบคอบ ใจเย็น อดทน และชางสังเกต เปนทุนอยูในตัวดวยแลว ก็จะทํางานนั้นใหสําเร็จเรียบรอยไป
ดวยดีได ถาเปนผูที่ไมละเอียดหรือใจรอนเกินไป ก็จะทําใหงานชิ้นนั้นเสียไป หรือบางทีก็สําเร็จโดย
ไมเรียบรอย ฉะนั้นการทาแชลแลคในงานขั้นแรกนี้ จะตองทําใหเรียบรอยจริง ๆ มิฉะนั้นแลวจะไป
ทาแชลแลคในงานประณีตไมไดเลย
วิธีทาแชลแลคสีเหลือง
1. ใชกระดาษทราย เบอร 2 ขัดตามหัวไมและพื้น ตลอดจนเสนดินสอที่ชางไมขีดกะขนาด
ไว และที่อนื่ ๆ การขัดไมควรขัดขวางเนือ้ ไมเปนอันขาด เพราะจะทําใหลายไมเปนรอย ไมนาดู จะ
ขวางไมไดเฉพาะตรงหัวไมเทานั้น เฉพาะตรงหัวไมจะตองขัดใหเรียบจริง ๆ เพื่อสะดวกในการลงพื้น
ดินสอพอง ตลอดจนการเช็ด และการทา เมือ่ ขัดแลวตองปดผงใหสะอาด
2. ใชดินสอพองผสมกับน้ํา อยาใหใสเกินไป จะทําใหดนิ สอพองเขาในเสี้ยนไมไดยาก ถา
ผสมดินสอพองขนเกินไปจะทําใหลงพื้นและเช็ดยาก การลงพื้นจะตองลงขวางเนื้อไมเพื่อใหดินสอ
พองเขาอุดในเสี้ยนไมไดมาก เวลาลงพื้นควรจะใชความสังเกตดูวาทีใ่ ดควรลงพื้นที่ใดไมควรลง เมื่อ
ลงพื้นทั่วดีแลว ทิ้งไวสักครู พอดินสอพองหมาด ๆ ก็ใชผากระสอบหรือผิวขี้กบเช็ด ไมควรทิ้งใหพื้น
ดินสอพองแหง เพราะจะทําใหเช็ดออกไดยาก ตามซอกและมุมถาเช็ดใหสะอาดดวยผาไมไดตอ งใช
เหล็กโปแคะใหสะอาด เมื่อเช็ดเรียบรอยแลวตองทิ้งไวใหดินสอพองแหงสนิท

27

3. ผสมแชลแลคกับกอฮอลคอนขางใส ทาทับดินสอพองใหทวั่ อีกครั้งหนึ่ง เวลาทาจะตอง
ใชความสังเกตดูวา แชลแลคไหลยอยเปนคราบเปนทางหรือไม ถาไหลยอยไปทางที่ยังไมไดทา ก็จง
ใชมือลูบเช็ดออกเสีย การทาแชลแลคควรทาไมที่มีหนาเล็ก และงาย ๆ เสียกอนแลวจึงทาไมหนาขวาง
ทีหลัง ทั้งนี้เพือ่ ใหมือที่จับแปรงทานั้นถนัดเสียกอน เมือ่ ทาทั่วหมดแลวตองปลอยไวใหแชลแลคแหง
สนิทดี ในขณะที่แชลแลคยังไมแหงระวังอยาใหมีอะไรไปถูกตองได เพราะจะทําใหแชลแลคเปนรอย
ดาง
4. ใชดินสอพองบดละเอียดใสดินเหลืองเล็กนอย และเอาแชลแลคที่ผสมใส ๆ หยดลงทีละ
นอย ใชเหล็กโปผสมใหดินสอพองและดินเหลืองเขากับแชลแลค ใหเปนสีเหลืองออนพอเหนียว ๆ ใช
มุมเหล็กโปตกั ดินสอพองทีผ่ สมไว โปตามรอยย้ําหัวตะปู ตามแผลไม ตาไม และรอยที่เขาเดือยไมไม
สนิทใหทวั่ แลวทิ้งไวใหดนิ โปแหงสนิทดีจนแข็งตัว
5. ใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดพื้นแชลแลคที่ทาทับไว ตลอดจนการขัดรอยโปตามที่ตาง
ๆ ใหทั่ว ในขั้นนี้ตองขัดพื้นใหแชลแลคเรียบเสมอกัน เพื่อสะดวกในการทาแชลแลค ขั้นตอไป
จากนั้นใชผาแหงปดผงทําความสะอาดใหทวั่
6. ผสมแชลแลคกับกอฮอลดูใหพอดี อยาใหขนเกินไปหรือใสเกินไป ทาทับใหทั่วสองครั้ง
การทาทับครั้งหนึ่ง ๆ ตองใหแชลแลคแหงสนิทดีเสียกอนจึงทาทับ ระวังอยาใหพื้นแชลแลคถูก
แสงแดดกลาเพราะจะทําใหแชลแลคพองเปนเม็ด ตองเสียเวลาแกสีลําบาก เมื่อทาทับทั่วสองครั้งแลว
ก็ปลอยทิ้งไวใหพื้นแชลแลคแหงสนิทดี
7. ใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดพื้นแชลแลคใหทั่วอีกครั้งหนึ่ง การขัดครั้งนี้อยาใหหนักมือ
นักเพราะจะทําใหพนื้ แชลแลคลอก และเปนรอยกระดาษทราย และอยาขัดขวางเนื้อไมเปนอันขาด
เพราะจะทําใหแกไขไมได เมื่อขัดทั่วดีแลวลองใชมือลูบดู ถาแหงใดยังสากอยู ก็แสดงวายังไมไดขัด
ตองขัดใหทวั่ เสร็จแลวใชผาแหงสนิทเช็ดผงใหสะอาด
8. ใชแชลแลคผสมกับกอฮอลคอนขางใส ผงลูกประคบ ผาหุมสําลี ไมควรใชผาหนา
เพราะจะทําใหสําลีดูดแชลแลคไดยาก ควรใชผาดิบอยางบาง หรือผาขาวอยางบางจะทําใหลกู ประคบ
นั้นดูดแชลแลคไดงาย การใชผาหอลูกประคบตองใชสวนริมของผาใหทั่วเสียกอนแลวจึงใชสว นกลาง
ของผืนผาภายหลัง การจับผาลงลูกประคบนั้นตองจับใหแนน และจะหมุนเกลียวผาไปทางซายหรือ
ทางขวาแลวแตความถนัดของผูใช จากนั้นใชลูกประคบจุมลงในแชลแลคใหลูกประคบดูดแชลแลค
ใหอิ่มตัว แลวจึงบีบแชลแลคออก พอลูกประคบหมาด ๆ ลูบพื้นแชลแลคไปใหทวั่ จนสังเกตเห็นวาพื้น
แชลแลคขึ้นมันดีก็เปนอันใชได ถาจะใหหินฟองน้ําก็ตอ งเอาฝนกับกระดาษทราย เบอร 0 เสียกอน
แลวจึงเอาหนาลูกประคบและผงหินฟองน้ําที่ละเอียดนัน้ ทีละนอย ลูบไปบนพื้นแชลแลคใหทั่ว แลว
จึงเอาลูกประคบจุมแชลแลค ลูบทับอีกครั้งหนึ่ง ทําเชนนี้สลับกันไปถาเห็นหนาลูกประคบขาดตองรีบ
เปลี่ยนหอผาใหมทันที มิฉะนั้นจะทําใหขุยของผาที่ขาดและเสนสําลีหลุดออกมาติดพื้นแชลแลคทําให
สากและดาน
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ขณะที่ลงลูกประคบ และใชผงหินฟองน้ําถาเห็นวาพื้นแชลแลคสากก็ตองใชกระดาษทราย
เบอร 0 ที่ใชแลวลูกแผว ๆ อีกครั้งหนึ่ง แลวจึงลงลูกประคบตอไปจนเห็นวาดี
วิธีทาแชลแลคสีโอค
1. ใชแชลแลคผสมกับกอฮอลใส ๆ ทาตามหัวไมทุกแหง เพื่อปองกันไมใหพื้นดูด
น้ํามันกาดมาก เพราะจําทําใหสีไมไมเหมือนกัน บดดินสอพองใหละเอียดแลวเอาแชลแลคใสหยดลง
ผสม ใชเหล็กโปคนผสมแชลแลคกับดินสอพอง จนเห็นวาเหนียวดีแลวจึงเอาเขมาดําปนลงไปทีละ
นอย ผสมใหเปนสีเทาออน ใชโปตามรอยตะปู ตามแผล และรอยชํารุดตาง ๆ ใหทวั่ ทิ้งไวจนดินโป
แข็งตัว แลวจึงใชกระดาษทราย เบอร 2 ขัดตามรอยที่โปไว ตลอดจนหัวไมและพืน้ ใหทั่ว อยาขัดขวาง
เนื้อไม เพราะจะทําใหเนือ้ ไมช้ําเปนรอย ควรขัดตามลายไมใหตรงไปตรงมา จะขัดขวางไมได
เฉพาะที่หวั ไมเทานั้น เสร็จแลวปดผงทําความสะอาดใหทวั่
2. การลงพื้นดินสอพอง มี 2 วิธี.ก. วิธีแรก เอาดินสอพองที่บดละเอียดแลวใสในกระปอง เทน้ํามันกาดลงผสมอยาให
ใสนัก เมื่อผสมเขากันดีแลว เอานํามันวานิชดําเทลงไปสักเล็กนอย เพื่อทําใหสีแชลแลคสดขึ้น แลวใส
เขมาดําลงไปเล็กนอย เมื่อผสมเขากันดีแลว เอามาลองทาเศษไมดวู าสีออนหรือแกเพียงใด ถาตองการ
สีโอคแก ก็เติมเขมาดําลงไปอีก ถาสีแก จะใหออนก็ใชดินสอพองกับน้ํามันกาดผสมเพิ่มลงไปอีก
ข. วิธีที่สอง เอาดินสอพองผสมกับน้ําใหขน แลวเอาเขมาดําใสชาม เทกอฮอลลงใน
เขมาดํา ผสมใหเขากันจนเขมาดําแตกเม็ดละลายทั่วกันดีแลว จึงเทลงในดินสอพองผสมกันใหเปนสี
เทาออน เมื่อผสมเขากันดีแลวลองทาเศษไมดู แลวเอาผาเช็ดปลอยทิ้งไวใหพื้นดินสอพองแหงดี จึงจะ
รูวาสีออนหรือแก ถาตองการสีแกก็เอาเขมาดําผสมกอฮอลเทลงไปรวมกับดินสอพองที่ผสมไวแลว
นั้น
3. การลงพื้นทั้งสองวิธีนี้ เมื่อลงเรียบรอยแลวพอหมาด ๆ ตองรีบเช็ดทันทีและตองเช็ดให
สะอาดจริง ๆ จะเอากระดาษทรายไปขัดไมได
การลงพื้นดวยวิธีแรก เมื่อเช็ดเรียบรอยแลวตองใชแชลแลคทาทับทันที จะปลอยทิ้งไว
คางคืนไมได เพราะจะทําใหพื้นดินสอพองซีดไป
การลงพื้นดวยวิธีที่สอง เมื่อเช็ดเรียบรอยสะอาดดีแลว จะปลอยทิ้งไวคางคืนก็ได ขอ
สําคัญจะตองเช็ดพื้นใหสะอาดจริง ๆ จะใชกระดาษทรายขัดไมได เพราะจะทําใหพื้นดินสอพองดาง
ขอควรระวัง ผากระสอบที่ใชเช็ดพืน้ ดินสอพองในวิธีแรกแลว ยอมเปยกน้ํามันจะ
นําไปซักไมได นอกจากผึ่งแดดใหแหง สวนผาที่ใชในวิธีที่สองนั้นซักน้ําได แลวผึ่งแดดใหแหง เก็บ
ไวใชในคราวตอไป ผากระสอบที่ใชทั้งสองวิธีนี้จะใชปะปนกันไมได
4. ใชแชลแลคผสมกอฮอลปานกลาง ทาทับสองครั้ง การทาทับครั้งหนึ่ง ๆ จะตองทิ้งไว
ใหแหงสนิทดี แลวใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดพื้นแชลแลคใหทวั่ อยาขัดใหหนักมือนัก เพราะจะทํา
ใหเหลี่ยมและมุมลอกได เสร็จแลวใชผาเช็ดใหสะอาด ตอจากนั้นใชแชลแลคผสมปานกลาง ทาทับอีก
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ครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นวาแชลแลคแหงดีแลว เอากระดาษทราย เบอร 0 หรือเบอร 1 ที่ใชแลวขัดแผว ๆ และ
เบา ๆ ใหทั่วอีกครั้งหนึ่ง จะทําใหการลงลูกประคบงายขึน้
5. ใชแชลแลคผสมกอฮอลใหใสลงลูกประคบ ถาตองการใหพื้นแชลแลคมีสีสดก็ใชเกล็ด
สีจําปาละลายกับกอฮอล แลวเทลงไปในแชลแลคผสมใหเขากัน อยาใสเกล็ดสีจําปามากนัก เพราะจะ
ทําใหสีแชลแลคเปลี่ยนแปลงได และเวลาลงลูกประคบจะทําใหพ้นื แชลแลคเปนทาง สีออนบาง แก
บาง ไมเทากัน บางทีอาจทําใหพนื้ แชลแลคเสียไปก็ได เมื่อไดลงลูกประคบจนเปนมันดีแลว ก็ใชได
ในขณะที่ลงลูกประคบถาพืน้ แชลแลคสากก็ใชกระดาษทราย เบอร 0 ลูบแผว ๆ เบา ๆ แลวจึงลงลูก
ประคบตอไปจนกวาจะเห็นวาดี
วิธีทาแชลแลคสีน้ําตาล
1. เอาแชลแลคที่ผสมใส ๆ ปนกับดินสอพองที่บดละเอียดแลว และใสเขมาดําเล็กนอย
ผสมใหเปนสีเทาออน โปตามหัวตะปู แผลไม และตามรอยชํารุดตาง ๆ แลวทิ้งไวใหดินโปแหงจน
แข็ง เอาแชลแลคใสทาหัวไมที่จะลงพื้นใหทั่ว เพื่อปองกันมิใหดูดน้าํ มันมาก และใหสีไมเหมือนกัน
ตอจากนัน้ จึงใชกระดาษทราย เบอร 2 ขัดตามรอยโปไวตลอดพื้นและหัวไมใหเรียบรอย อยาขัดขวาง
ลายไม เพราะจะทําใหเนื้อไมช้ํา เสร็จแลวทําการปดผงใหสะอาด
2. การลงพื้น มี 2 วิธี คือ
ก. การลงพื้นดวยน้ํามันขี้โล ใชดินสอพองผสมกับน้ํามันขน แลวเอาเขมาดําผสมกับ
กอฮอล เมื่อบดเขมาดําแตกเม็ดเขากับกอฮอลดีแลว จึงเทลงไปในดินสอพองที่ผสมไวนั้นใหรวมเขา
กันเปนสีเทาออน แลวจึงเอาไปลงพื้นได การลงพื้นตองลงใหดนิ สอพองเขาในเสี้ยนใหมาก โดยวิธลี ง
ขวางเนื้อไม เมื่อลงทั่วดีแลวทิ้งไวพอหมาด ๆ ใชกระสอบหรือผิวขี้กบเช็ดใหสะอาด และใชเหล็กโป
แคะตามซอกและมุมใหสะอาด ทิ้งไวจนพื้นดินสอพองแหง จึงใชผาชุบน้ํามันขี้โลชะโลมพื้นดินสอ
พองใหทวั่ พอน้ํามันขี้โลหมาด ๆ ก็ใชผา แหงเช็ดน้ํามันขี้โลใหสะอาดจริง ๆ อยาใหเห็นเปนรอย ถา
เช็ดไมหมดรอย เมื่อทาแชลแลคทับลงไป จะทําใหแกสีไมได ฉะนั้นการเช็ดพื้นดินสอพองที่มีน้ําปน
จะตองใชความสังเกตและรอบคอบ การลงพื้นโดยวิธีนจี้ ะไดแชลแลคสีน้ําตาลออน
ข. การลงพื้นดวยน้ํามันวานิชดํา กอนที่จะลงน้ํามันวานิชดํา ตองผสมลงพื้นดังกลาว
มาแลวในขอ ก. เมื่อไดลงพื้นดินสอดองและเช็ดสะอาดดีแลว ก็ทิ้งไวใหแหงสนิท ตอจากนัน้ ใชน้ํามัน
วานิชดําเทลงในชามผสมกับน้ํามันกาดคอนขางใส อยาผสมใหขนเพราะเวลาลงพื้นจะทําใหเช็ดยาก
เมื่อละลายเขากันดีแลวจึงใชผาชุบน้ํามันวานิชดําที่ผสมไวชโลมพื้นดินสอพองใหทั่ว สังเกตดูใหพื้น
ดินสอพองดูดน้ํามันใหชุมเสีย้ น เพื่อปองกันมิใหพื้นดินสอพองดาง ทิ้งไวพอน้ํามันวานิชดําแหงหมาด
ก็ใชผาแหงหรือกระสอบที่ออน ๆ เช็ดใหสะอาด การลงพืน้ โดยวิธีนี้จะไดแชลแลคสีนา้ํ ตาลแก
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การใชผาเช็ดน้ํามันทั้งสองวิธีนี้จะเช็ดขวางลายไม หรือจะเช็ดหมุนไปหมุนมาก็ตาม แต
เมื่อเช็ดครั้งสุดทายก็ตองเช็ดตามลายไมทกุ ครั้งไป มิฉะนั้นแลวจะทําใหพนื้ น้ํามันที่ชโลมไวเปนรอย
ขวางไปขวางมา เมื่อทาแชลแลคทับลงไปแลวจะแกไมได
3. เมื่อเช็ดพื้นน้ํามันเรียบรอยแลว ไมควรปลอยทิ้งไวทั้งคืน เพราะจะทําใหสีไมสดใส
ตองเอาแชลแลคทาทับไป ใชแชลแลคผสมกอฮอลปานกลาง ทาทับสองครั้ง ทาทับครั้งหนึ่ง ๆ ตอง
ปลอยใหพนื้ แชลแลคที่ทาทับครั้งแรกแหงสนิทกอน จึงทาทับครั้งที่สองตอไป เวลาผสมแชลแลคกอน
จะทาควรจะใชเกล็ดสีจําปาละลายกับกอฮอลเสียกอนแลว
จึงเทปนลงไปกับแชลแลคสักเล็กนอย
เพื่อใหสีสดใสดูงามขึ้น เมื่อทาครบสองครั้งจนแชลแลคแหงดีแลว จึงใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดพื้น
แชลแลคใหทวั่ เวลาขัดตองระวังตรงเหลี่ยมของไมใหมาก เพราะจะทําใหแชลแลคลอกไดงาย และ
ยากตอการแกไข เมื่อขัดแลวปดผงทําความสะอาดใหทวั่ แลวจึงผสมแชลแลคปานกลาง ทาทับอีก
ครั้งหนึ่ง ทิ้งไวใหแหงตอจากนั้นใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดแผว ๆ ใหทั่วเสมอกัน แลวปดผงทํา
ความสะอาด
4. ผสมกอฮอลกับแชลแลคคอนขางใส ใชผาหอสําลีทําลูกประคบ ควรตัดผาใหไดขนาด
ประมาณ 8 นิ้ว x 10 นิ้ว สําลีประมาณหนึ่งกํามือขนาดใหญ เมื่อหอแนนดีแลวจึงเอาประคบจุมลงใน
แชลแลคใหชมุ แลวบีบแชลแลคออกพอหมาด ๆ ก็จะทําใหสําลีที่อยูในผานั้นเล็กลงเหมาะมือพอดี ใช
ลูกประคบลูบไปใหทวั่ หลาย ๆ ครั้งจนเห็นวาขึ้นเงาเปนมันดีกใ็ ชได
การกรองแชลแลค ถัดจากการขัดกระดาษทราย การโปดินสอพอง และการลงพื้น
ดังกลาวมาแลว ก็ถึงการทาแชลแลค แตแชลแลคที่จะทาทับลงบนเนื้อไม จะเปนสีเหลือง โอคหรือสี
น้ําตาลก็ตาม จะตองกรองทุกครั้ง เพื่อปองกันมิใหผงติด การผสมแชลแลคนั้นก็เชนเดียวกันกับที่ได
กลาวมาแลวขางตน สวนการจะลงลูกประคบนั้น จะใชหรือไมก็ได การกรองแชลแลคทาโดยวิธีนี้
โดยมากมักจะใชในงานหยาบที่ไมตองการความประณีต
วิธีทาแชลแลคดาน
การทาแชลแลคดานก็เชนเดียวกัน จะเปนสีใดก็ตามการใชกระดาษทราย การโป และการ
ลงพื้นดินสอพองนั้น ก็ปฏิบตั ิเชนเดียวกันกับที่กลาวมาแลว จะผิดกันก็คือแชลแลคที่ผสมกับกอฮอล
สําหรับทาพื้นไมนั้น จะตองผสมใหใสไวเสมอ ถาผสมแชลแลคใหขน เมื่อทาลงไปแลว พืน้ แชลแลค
จะขึ้นมันทําใหแกไขยาก เมื่อทาทับลงไปแลวทั้ง 3 ครั้ง จะตองทิ้งไวใหแหงดีจริง ๆ แลวจึงใช
กระดาษทราย เบอร 0 ขัดแผว ๆ เบา ๆ ตอจากนั้นผสมแชลแลคใหใส ใชลูกประคบจุมแชลแลคลูบไป
ใหทวั่ ก็จะเห็นวาพื้นแชลแลคนั้นมีสีดาน เมื่อไดลงลูกประคบแลว จะใชขี้ผึ้งสําเร็จลงทับอีกทีก็ได
(ขี้ผึ้งสําหรับลูบหนาแชลแลคมีขายตามรานขายเครื่องกอสรางทั่ว ๆ ไป) ถาตองการทาแชลแลคสี

31

เหลืองดาน ก็ใชขี้ผึ้งชนิดสีสม ถาตองการสีโอค หรือสีน้ําตาลแกกใ็ ชขี้ผึ้งสีน้ําตาล แตเทาที่นยิ มใชกัน
อยูในเวลานี้มกั จะเปนสีเหลืองดาน
วิธีใชขี้ผึ้งสําเร็จนั้น เมื่อเปดกระปองแลวเอาผาแหงที่ออ นนุมสะอาด และสีไมตกคลุกลง
ไปในกระปองขี้ผึ้งแลว เอาไปลูบครุภัณฑนั้น ๆ ใหทวั่ เมื่อทําดีแลวทิง้ ไวสักครู พอขี้ผึ้งหมาด ๆ ก็ใช
ผาสะอาดเช็ดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะดานทันที
วิธีทาแชลแลคสีดํา
การทาแชลแลคสีดํา ขั้นแรกก็มีวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการทาแชลแลคสีเหลือง ขอ 1 ถึง 5
ดังไดกลาวมาแลว แตการผสมมีอยู 2 วิธี คือ
1. ผสมแชลแลคใหเปนสีดําดาน
2. ผสมแชลแลคใหเปนสีดํามัน
1. การผสมแชลแลคใหเปนสีดําดานนัน้ โดยมากนักใชทาทําพื้นกระดานดํา เมื่อไดปฏิบัติ
ตามขอ 1 ถึง 5 เรียบรอยแลว ตอจากนัน้ ก็เทกอฮอลลงในชาม เอาเขมาดําลงผสมใหเขากันดีแลวเติม
แชลแลคลงไป ขอสําคัญตองใหแชลแลคมีสวนใสไวเสมอ ถาผสมแชลแลคขนจะทําใหลนื่ เขียนไม
ติด เมื่อผสมเขากันดีแลวจึงทาทับเสียครั้งหนึ่ง เมื่อแหงดีแลวจึงใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดใหเรียบ
ปดผงใหสะอาด แลวทาทับเปนครั้งที่สอง เมื่อแหงดีแลวจึงเอากระดาษทราย เบอร 0 ที่ใชมาขัดแผว ๆ
เบา ๆ แลวปดลงอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงทาทับครั้งที่สามตอไป กอนที่จะเอาไปใชเขียน ควรทิ้งไว
ประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อใหแชลแลคแข็งตัวเสียกอน ซึ่งจะไมทําใหหลุดไดงาย
การใชเขมาดํา ควรถือหลักดังนี้ คือ กระดานดําขาตั้งแบบมาตรฐาน 1 x 1.20 เมตร ใชเขมา
2 – 3 หอ จะทาไดสองดาน ๆ ละสามครั้ง
2. การผสมแชลแลคใหเปนสีดํามัน โดยมากมักใชทาเปนสีตัด ตามมือจับ และฐานตามบัว
ตาง ๆ ของตู โตะ ฯลฯ เปนตน การปฏิบัติขั้นแรกก็เชนเดียวกันที่ไดกลาวไวในขอ 1 – 5 เมื่อ
ปฏิบัติงานขั้นแรกเรียบรอยแลว เอากอฮอลผสมกับเขมาดําใหเขากันดีแลว จึงเติมแชลแลคขนลงไป
ผสมใหเขากัน แลวจึงเอาไปทาทับไดครั้งหนึ่ง และตองทิ้งไวใหแหงสนิทดี เอากระดาษทราย เบอร 0
ที่ใชแลว ขัดแผว ๆ เบา ๆ แลวใชลูกประคบจุมแชลแลคดําลูบไปมาจนกวาจะขึน้ มัน
ขอควรระวังในการทาแชลแลค
1. เมื่อลงพื้นดินสอพองแหงใหม ๆ ระวังอยาใหถูกน้ํามันตาง ๆ หรือแมแตฝามือที่เปยก
เหงื่อ
2. เมื่อพื้นดินสอพองแหงแลว อยาใชแปรงปดผงปด ควรใชผาเช็ดทําความสะอาด
3. ไมควรทาแชลแลคบนพื้นที่ชื้น หรือมีละอองน้ําติดอยู
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4.
5.
6.
7.

ไมควรทาแชลแลคในขณะมีหมอกหรือละอองลงจัด
ไมควรทาแชลแลคในขณะฝนตกมีอากาศชื้น
ในขณะที่กําลังทาแชลแลค หรือทาเสร็จเรียบรอยแลวอยาใหถูกแสงแดดจัด
เมื่อทาแชลแลคเสร็จเรียบรอยแลว อยาใหถูกน้ํารอนหรือน้ําเย็น และอยาไปแตะตอง

หรือลูบเลน
8. ถาสังเกตเห็นวา แชลแลคหรือกอฮอลที่เสื่อมคุณภาพ ไมควรเอามาใช
9. ถาลงพื้นดวยน้ํามันแลว ตองทาแชลแลคทับทันที จะทิ้งไวคางคืนไมได
10. ในขณะที่กําลังทาแชลแลค ถาขนแปรงหลุดไปติดพื้นครุภัณฑ อยาหยิบออกใน
ขณะนั้น ตองรอใหแชลแลคแหงเสียกอน
11. ไมควรทาแชลแลคทับบนพื้นที่มีฝุนละออง
12. ผูที่ฝกฝนในการทาแชลแลคขั้นแรก อยาพยายามใชหินฟองน้ํา
13. ถายังไมมีความชํานาญ อยาใชนํามันชักเงาชนิดตาง ๆ
14. ไมควรทาแชลแลคครั้งตอไป เมื่อครั้งแรกยังไมแหง
15. เมื่อทาแชลแลคลงลูกประคบเรียบรอยแลว ควรทําความสะอาดในลิ้นชัก ตามชั้น
และบานตู (ตลอดจนบานพับ สายยูกุญแจ) ที่ติดดินสอพอง ตลอดจนฝุนละอองใหสะอาด
16. อยาไวเล็บยาวในขณะที่ลงลูกประคบ เพราะจะขูดพื้นแชลแลคเปนรอยได
17. อยาเอาลูกประคบที่เปยกแชลแลคและกอฮอลไปวางบนพื้นแชลแลคที่ทาเสร็จแลว
หรือกําลังทาคางไว
18. เมื่อทาแชลแลคเสร็จแลวครั้งหนึ่ง ยังแหงไมสนิท อยาใชกระดาษทรายขัด
การทาแชแล็คในงานประณีต
การทาแชลแลคในงานประณีตนั้นเปนชนิดหนึ่งที่ตองการชางที่มีฝมือ
เพราะเปนงาน
ชั้นสูงที่ไดรับการตกแตงเปนพิเศษ เชน ทําดวยความประณีตละเอียดรอบคอบ และสวยงาม การทํา
เริ่มตั้งแตการขัดกระดาษทรายจนกระทั่งการลงลูกประคบ จะตองทําดวยความระมัดระวัง ผูท ี่จะ
ฝกงานขั้นนีใ้ หไดผลอยางจริงจังจะตองเปนผูที่มีความสนใจจริง ๆ และเปนผูที่ไดทํามามาก จึงจะ
ทํางานประณีตชนิดนี้ได
วิธีทาแชลแลคในงานประณีตนี้ใหทานสนใจลองเปรียบเทียบดูวา การทาแชลแลคในงาน
ประณีตนีใ้ หทา นสนใจลองเปรียบเทียบดูวา การทาแชลแลคในงานประณีตกับการทาแชลแลคในงาน
ธรรมดาซึ่งไดกลาวไวในตอนกอนนัน้ จะแตกตางกันอยางไร
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วิธีทาแชลแลคสีเหลือง
1. ครุภัณฑทจี่ ะทาแชลแลคกอนอื่นจะตองถอดบานพับ สายยู กุญแจ มือจับ และอื่น ๆ
ออกใหหมดถามี เพื่อสะดวกในการขัดกระดาษทราย การลงพื้นดินสอพองและการทา เพราะถาไม
ถอดสิ่งเหลานี้ออกเสียกอนจะทําใหขาดความเรียบรอย เมื่อถอดออกแลวจะตองทําเครื่องหมายไวทุก
ชิ้น เพื่อสะดวกในเวลาติดเขาที่เดิม เสร็จแลวควรเก็บบานพับ สายยู ฯลฯ ไวในที่แหงเดียวกัน
ตอจากนัน้ ใชเหล็กคมขูดไมที่ไสไมเสมอกัน รูปของเหล็กคมคือ มีดบางธรรมดาไมมีดาม ขอสําคัญ
จะตองคมและไดฉากเพื่อทําใหการขูดเนื้อไมสม่ําเสมอกัน ใชสําหรับขูดเนื้อไมที่ไสไมสม่ําเสมอกัน
ใหพื้นไมเรียบยิ่งขึ้น เพื่อปองกันความบกพรองในขั้นตน เพราะถาชางไมทําผิวไมไมเรียบรอยแลว
เมื่อทาแชลแลคทับลงไปก็จะทําใหเห็นสิ่งบกพรองของชางไมไดงาย เชน ผิวไมไสไวเปนคลื่นเปน
ขั้น ๆ ไมนาดู เวลาใชเหล็กขูดตองจับทัง้ สองมือเพื่อทําใหการขูดมีนา้ํ หนักและเสมอกัน การขูดตอง
ขูดตามลายไมเสมอไป และอยาขูดเปนตอน ๆ เพราะจะทําใหพนื้ เปนรอย ถางานชางไสผิวพื้นมาเปน
ที่เรียบรอยแลวจะไมใชเหล็กขูดก็ได
2. ใชกระดาษทราย เบอร 3 หุมไมสี่เหลี่ยมผืนผาที่ไสเรียบและไดฉาก กะขนาดให
พอเหมาะมือ ใชขัดพื้นไมใหทั่วเพื่อทําใหพื้นเรียบและเห็นลายไมชดั เจนยิ่งขึ้น การใชมือจับกระดาษ
ทรายโดยไมใชไมรองนั้น จะทําใหการขัดพื้นไมสม่ําเสมอกัน เพราะนิ้วมือไมเสมอเหมือนกับไมที่ใช
รอง เวลาขัดตองใหหนักมือ เพื่อใหขยุ ของไมออกใหมาก เวลาขัดตองขัดตามลายไม ใหตรง เฉพาะหัว
ไมตองขัดใหมากครั้ง เพราะขุยของหัวไมขัดออกยาก เมื่อขัดทั่วดีแลวใชแปรงขัดผงทําความสะอาด
ในเสี้ยนไมใหทั่ว
3. ใชกอฮอลผสมแชลแลคใหใส ควรใชกอฮอลใหมากผสมกับแชลแลคเพียงเล็กนอยพอ
ใหเปนแชลแลคออน ๆ ถาผสมมากไปจะทําใหพื้นแชลแลคมีสีเหลืองเขม เมื่อผสมไดที่แลวเอาสําลี
ประมาณกํามือหนึ่งชุบกอฮอลพอหมาด ๆ แลววางลงบนเศษไมพอที่จะถือได แลวใชไฟจุดสําลีที่ชุบ
กอฮอลที่ผสมใส ๆ ทาบนพื้นไมในขณะเดียวกับทีแ่ ชลแลคยังไมแหง ก็ใชสําลีที่ติดไฟอยูนนั้ เผา
แชลแลค ทําเชนนี้ตอกันไปจนกระทั่งทั่ว ขอสําคัญอยาทาใหโชกจนเกินไป เพราะเวลาเผาเสี้ยนจะทํา
ใหพื้นไมที่โชกกอฮอลอยูนนั้ ไหม และทําใหเสี้ยนไมดาํ ไป ตลอดจนมุมและเหลี่ยมไม ถาไมใชสําลี
ชุบกอฮอลจะใชเทียนไขหรือเทียนขี้ผึ้งก็ได
แตตองระวังอยาใหน้ําเทียนไขหยดลงในเสี้ยนไมนนั้
เพราะจะทําใหเปนรอยดาง การที่ทําเชนนีก้ ็เพื่อตองการเผาใหเสี้ยนไมกรอบและเสี้ยนโผลขึ้นมา เพื่อ
ทําการขัดใหเสี้ยนไมเรียบและปองกันมิใหเสี้ยนไมขึ้นมาในเวลาทา ถาไมปองกันเสียกอนในขณะนี้
แลว เมื่อไดทาแชลแลคทับ บังเอิญเสี้ยนไมโผลขึ้นมา จะทําการแกไมไดและจะทําใหพนื้ แชลแลค
ถลอก เมื่อไดเผาเสี้ยนไมทั่วแลวจึงใชกระดาษทราย เบอร 2 ขัดพื้นที่เผาใหทวั่ เวลาขัดตองใหหนักมือ
และขัดตามเสีย้ นไมเสมอ ถาสงสัยบางแหงจะมีเสี้ยนไมขึ้นมาอีก ก็เผาเสี้ยนซ้ําอีกก็ได หรือถาแหงใด
ยังไมเห็นลายไมก็จะตองขัดตรงนั้นหลายๆ ครั้ง ตลอดจนหัวไมเชนเดียวกัน เมื่อขัดเปนที่เรียบรอย
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แลวจึงใชแปรงปดผงในเสี้ยนออกใหสะอาด เพื่อตองการที่จะใหเนื้อดินสอพองแทรกเขาในเสี้ยน
ใหมาก
4. ใชดินสอพองผสมกับน้ําใหขนลงพื้น การใชดินสอพอง ควรใชแผนที่เล็ก ๆ เนื้อ
ละเอียดสีขาว เพราะลงพื้นเขาเสี้ยนไมไดแนนดีกวาเนื้อดินสอพองชนิดอื่น ๆ เวลาลงพื้นควรลงขวาง
ไม หรือจะหมุนมือวนไปทางซายหรือทางขวาก็ได ดวยผากระสอบที่สะอาดและออน เวลาลงตองลง
ใหหนักมือเพือ่ จะใหดินสอพองเขาในเสีย้ นไมใหแนน ถาลงพื้นไมแนนเวลาทาแชลแลคทับไปแลวจะ
ทําใหดนิ สอพองหดตัว และทําใหการลงมือประคบอุดเสี้ยนไมใหเต็มไดยากที่จะลงพื้นไมใหทั่ว จะ
มองเห็นไมรูเล็ก ๆ คลายไขปลา ในขณะที่ลงพื้นดินสอพองถาดานใดแหงมาก ตองใชผากระสอบรีบ
เช็ดทันที จะลงพื้นไวตลอดหรือไมก็ตาม ถาทิ้งไวใหดินสอพองแหงจะทําใหเช็ดออกยาก และดินสอ
พองในเสี้ยนจะหลุดออกมาดวย เวลาขัดพื้นดินสอพองควรใชผาที่สะอาดและออน ตามซอกมุม อยา
ใหดนิ สอพองติดคราบ เมื่อเช็ดดินสอพองแลวทิ้งไวใหแหงจึงใชผากระสอบผืนใหมเช็ดใหสะอาดอีก
ครั้งหนึ่ง
5. ใชแชลแลคผสมคอนขางใส ทาทับหนึ่งครั้ง เวลาทาควรทาดวยความระมัดระวัง เชน
อยาทําใหแชลแลคไหลเปนคราบเปนทาง และอยาทากลับไปกลับมา จะทําใหพนื้ แชลแลคดางไม
เทากัน และจะตองทาตามลายไมทุกชิน้ ควรทาตัดตามลายไมที่เขากรอบ เวลาทาอยาใหแชลแลคล้ําเขา
ไปอีกแผนหนึง่ เพราะจะทําใหตรงรอยตอของไมมีแชลแลคหนา เมื่อทาทั่วแลว ปลอยทิ้งไวใหแหง
เอาดินสอพองดินเหลือง เขมาดํา และเกล็ดสีจําปาที่ละลายแลวผสมกับแชลแลคที่ใส จะตองผสมดิน
โปใหมีสีคลายกับสีของไมใหมากที่สุด เพือ่ จะไมตองเสียเวลาแกสี เมือ่ โปทั่วกันแลว ปลอยไวใหแหง
เอากระดาษทราย เบอร 1 ขัดพื้นแชลแลคและที่โปไวใหทั่ว เวลาขัดจะตองระวังเหลี่ยมมุมไม อยาให
ถลอกได เพราะจะแกสีไดยาก และจะตองไดตามลายไมเสมอ ขัดเสร็จแลวตองเช็ดใหสะอาดดวยผา
แหง
6. เมื่อเห็นวาไมแผนใดมีสีออนกวาทุกแผน จะตองผสมแชลแลคแกสีใหคลายคลึงกัน
ตลอดรอยอุดโป เวลาผสมแชลแลคแกสีจะตองผสมใหใสและสีออน สิ่งที่ใชผสม คือ เขมาดํา เกล็ดสี
จําปา จะตองสังเกตดูวาไมสวนมากสีแกไปทางดําหรือน้ําตาล จะไดแกสีไมที่ออนไปตามสีไมที่แก
การแกสีแชลแลคนั้นถาผูที่ยังไมเคยทํา อาจจะทําไดยาก ถาไมชํานาญจริง ๆ แลวจะทําใหเสียไดงาย
ฉะนั้นผูที่ยังไมเคยตองหัดแกสีที่งาย ๆ กอน เมื่อไดแกสีใหกลืนกันแลว จึงเอากระดาษทราย เบอร 0
ขัดเบา ๆ ตรงที่แกสีไว และใชผาเช็ดผงใหสะอาด แลวจึงเอาแชลแลคผสมคอนขางขน ทาทับสองครั้ง
การทาตองระวังเชนเดียวกัน ดังที่ไดกลาวมาแลว เสร็จแลวเอาแชลแลคที่ผสมคอนขางขนนั้นลงลูก
ประคบใหทวั่ ควรทิ้งไวคางคืน เพื่อใหแชลแลคแข็งตัว
7. ใชสําลีที่สะอาดชุบกอฮอล และบีดพอหมาด ๆ ลูบบนพื้นแชลแลคที่ลงลูกประคบไว
ขณะกอฮอลยงั ไมแหงใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดตามกอฮอลที่ทาไว ขณะที่ขัดนั้นจะเห็นแชลแลค
หลุดออกมาเปนขุย ๆ ทําเชนนี้ติดตอกันไปใหทวั่ เพื่อลอกแชลแลคใหบาง อยาขัดซ้ํารอยใหมากนัก
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เพราะจะทําใหพื้นแชลแลคถลอกไดงาย ตลอดจนตามเหลี่ยมและมุมก็เชนเดียวกัน ถาเห็นวาแหงใดยัง
มีแชลแลคหนาอยูจะลอกซ้ําก็ได เวลาลอกพื้นแชลแลคตองลอกตามลายไม ใชกระดาษทราย เบอร 0
ขัดใหทวั่ อีกครั้ง
8. ใชแชลแลคผสมใส ๆ หนึ่งที และกอฮอลอีกหนึ่งที ลงลูกประคบ ผาที่ทําลูกประคบควร
ใชผาขาวที่เนือ้ ไมหนา และไมบางจนเกินไป จะใชผาดิบไมได เพราะเวลาลงลูกประคบ ขุยผาจะหลุด
ติดพื้นแชลแลค ทําใหสากและเปนเม็ด เวลาลงลูกประคบควรทําใหเสร็จเปนดาน ๆ ไป
วิธีใชลูกประคบ คือ เอาลูกประคบจุมลงในแชลแลคใหชุม บีดพอหมาด ๆ และแตะหนา
ลูกประคบบนหินฟองน้ําที่ฝนละเอียดไวแลวใหทวั่ ครั้งละนอย ๆ ลูบพื้นแชลแลคตามลายไม หรือจะ
หมุนลูกประคบไปทางซายทางขวาก็ได แตไมควรลูบขวางเนื้อไม เพราะจะทําใหพื้นแชลแลคเปนรอย
ขวางเนื้อไม และตองระวังเหลี่ยมและมุมของไมใหมาก เพราะหินฟองน้ําจะขัดแชลแลคหลุดออกได
เมื่อลงหินฟองน้ําไปทางดานใดดานหนึ่งแลว จึงเอาลูกประคบจุมลงในกอฮอล และบีดพอหมาด ๆ
ลูบตอไปตามลายไมหลายครั้งจนเห็นวาพืน้ แชลแลคไมสาก ถายังสากอยูตองใชกระดาษทราย เบอร 0
ลูบใหเรียบดีแลวจึงใชหินฟองน้ําตอไปใหมดังกลาวมาแลวจนกวาเสี้ยนไมจะหมดจึงทําดานอื่นตอไป
ถาพื้นแชลแลคถลอกในขณะที่ลงลูกประคบ อยาไดเอาลูกประคบไปถูซ้ําเพราะจะทําให
ถลอกมากยิ่งขึน้ ควรใชแชลแลคที่ผสมปานกลางทาทับพอพื้นแชลแลคสีเสมอ และกลืนกันก็ใชได
แลวทิ้งไวใหแหงจึงลงลูกประคบ เมื่อไดลงลูกประคบอุดเสี้ยนไมจนเต็มหมดทุกดานแลว เอากระดาษ
ทราย เบอร 0 ที่ใชแลวขัดเบา ๆ ใหทั่ว และเช็ดสะอาดดวยผาแลวเอาลูกประคบจุม แชลแลคลูบให
หนักมือตามลายไม จนขึ้นมัน และไมมีรอยฝา จึงใชหัวน้ํามันแชลแลคลูบทับอีกชั้นหนึ่ง
ถาตองการหัวน้ํามัน ก็จะเอาไดจากแชลแลคที่แชไวคางคืน รุงขึ้นจะเห็นแชลแลคลอยขึ้นมา
มีสีแดง คอย ๆ ตักหัวน้ํามันแชลแลคนั้นใสชามไว อยาตักใหแกรงนัก เพราะจะทําใหเนื่อแชลแลคที่
นอนกันขึน้ มาปะปนกับหัวน้ํามันแชลแลค
ถาตองการจะใชหัวน้ํามันแชลแลคเร็ว ๆ เอาแชลแลคที่ผสมคอนขางใส เทลงในขวดแลวเอา
ผึ่งแดดที่จดั ๆ สักประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมง เพื่อใหเนื้อแชลแลคนอนกัน และหัวน้ํามันแชลแลค
จะลอยขึ้นมา เวลาใชตองคอย ๆ ริน มิฉะนั้น จะทําใหเนื้อแชลแลคลอยขึ้นมาปะปนกับหัวน้ํามันแชล
แลค
เมื่อไดหวั น้ํามันแชลเลคตามความตองการแลว จึงเอาลูกประคบที่ใชอยูนั้น จุมหัวน้าํ มันแชล
แลคลูบตอไป จันขึ้นมันดี ในขณะที่ใชหัวน้ํามันแชลแลค ไมตองใชหินฟองน้ําลงเลย เพราะจะทํา
พื้นแชลแลคดาน
อีกวิธีหนึ่ง คือ ลงดวยน้ํามันสลัดอยางแท เวลาใชก็เอาผาขาวหอสําลีอีกลูกหนึ่งที่ไมเปยก
แชลแลค เอาน้ํามันสลัดแตะลงที่หนาลูกประคบ ใชลูบพื้นแชลแลคที่ดาน ถูไปถูมาตามลายไมให
หนักมือ และเร็วจนกวาจะขึน้ มัน และไมมีรอยฝา ถาเอกมือลูบดูพื้นที่โตะยังมีรอยอยู แสดงวายังถู
น้ํามันสลัดออกไมหมด เพราะการใชน้ํามันสลัด เพื่อใหติดเพียงผิวของแชลแลคเทานั้น
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ถาถูน้ํามันสลัดออกไมหมด จะทําใหพนื้ แชลแลคดาน และเปนรอยริ้วภายหลังเมือ่ เห็นวาถู
รอยฝาน้ํามันสลัดออกไมหมด จะตองใชลูกประคบจุมกอฮอลเพียงใหติดหนาลูกประคบ ถูตอไปอีก
เพื่อใหน้ํามันสลัดออกหมด เมื่อถูจนหายฝาและขึ้นมันดีแลว จึงเอกผาที่สะอาดและออน
เช็คอีก
ครั้งหนึ่ง
ตอจากนัน้ จึงเอามือจับมาลงพื้นดินสอพอง เช็ดใหสะอาด และทาแชลแลคอีกสักครั้งแลว
จึงเอากระดาษทรายขัดใหเรียบรอย จึงผสมแชลแลคใหเปนสีอะไรก็ตาม ทาที่มือจับและญานโตะให
เปนสีเดียวกัน โดยมากมักจะเปนสีที่ตดั กัน เชน ตัวโตะสีเหลืองขัดมันตามมือจับและฐานโตะ
จะตองทาแชลแลคสีดํา สีประดู สีลูกหวา หรือสีเลือดหมู เปนตนเพราะการตัดสีจะทําใหงานชิน้ นั้น
ดูเดนขึน้
เมื่อทาทั่วปดลายไม และแหงดีแลว ถาเห็นวายังสากอยู ควรเอากระดาษทรายละเอียดขัดเบา
ๆ แลวจึงเอกแชลแลคที่ผสมสีตัดเหลืออยูน ั้น ลงลูกประคบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหพื้นแชลแลคเรียบ เมื่อ
มือจักแหงดีแลว จึงติดเขาที่เดิมไดตลอดจนกุญแจ บานพับ และอืน่ ๆ เมื่อติดเรียบรอยแลว จะตอง
ลองไขกุญแจและอื่น ๆ ดูวา จะมีการขดของหรือไม จะไดแกไขใหเรียบรอย เมื่อเสร็จแลว จึงใชผาที่
สะอาดเช็ดรอยมือที่ติดตามโตะอีกครั้งหนึ่ง
วิธีทาแชลแลคสีลูกหวา
1. ใชกระดาษทราบ เบอร 2 ขัดพื้นไมใหเรียบ และปดผงใหสะอาด ทาแชลแลคผสม
คอนขางใส ทาตามหัวไมใหทวั่ และผสมดินโปอยางเดียวกับสีโอค โปตามรอยชํารุดตาง ๆ
ตลอดจนรอยย้าํ หัวตะปูใหทวั่ เมื่อดินโปแหงดีแลว จึงเอากระดาษทราบ เบอร 1 ขัดดินโปและหัวไม
ใหเรียบ แลวเช็ดผงใหสะอาด
2. เอาดินสองพองที่บดละเอียดแลวใสกระปอง เทน้ํามันกาดลงผสม อยาใหใสนักเมื่อผสม
เขากันดีแลว เอาน้ํามันวานิชดําเทลงไปเล็กนอย แลวใสเขมาดําอีกเล็กนอย เมื่อผสมเขากันดีแลว จึง
เอาไปลงพื้นใหทั่ว สวนสีโอคจะแกหรือออนไปบางนั้น ไมเปนไร เมื่อลงทัว่ ดีแลว จึงใชผา
กระสอบเช็ดใหสะอาด
3. ใชแชลแลคผสมคอนขางใส ทาทับ 2 - 3 ครั้ง เมื่อแชลแลคแหงดีแลว เอากระดาษทราย
เบอร 1 ขัดพื้นแชลแลคใหเรียบ และปดผงใหสะอาด ตอจากนี้ ใชเกล็ดสีมวงแชในกอฮอลใหละลาย
เมื่อละลายดีแลว จึงรินผสมกับแชลเลค อยาใหสี่เขมจนเกินไปถาตองการใหสีเขมขึ้น ควรใชผงสี
สําหรับยอมแพร หรือเกล็ดสีดําก็ได แชในกอฮอล เมื่อละลายแลว จึงรินผสมลงในแชลแลค ใหไดสี
ตามตองการ ถาผสมสีดํามากเกินไป ควรใชเกล็ดสีจําปาแชกอฮอลใหละลาย แลวรินผสมลงไปใน
แชลแลคนั้น เพื่อใหสีสดขึ้น
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4. ใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดแผน ๆ เวลาขัด จะตองระวังเหลื่ยมไมและตามมุมตาง ๆ
เพราะวา เมื่อถลอกไปแลว ทําใหการแกสลี ําบาท เมื่อขัดทั่วดีแลว เช็คผงใหสะอาดและลงลูกประคบ
ตอไป เวลาลงลูกประคบ ก็ใชแชลแลคที่ผสมทานั้นเอง แตจะตองผสมแชลแลคใหคอนขางใส
ผูที่ยังไมเคยทาแชลแลคสีลูกหวา ถาไดทาครั้งแรก จะเห็นวา พืน้ แชลแลคที่ทาทับไปนั้น
หนาไป และมองไมเห็นลายไม
การทาแชลแลคสีลูกหวานี้ มี 2 อยาง คือ
ก. ทาปดลายไม
ข. ทาอวดลายไม
การทาทั้งสองวิธีนี้ อยูทีการผสมลงพื้น และการผสมแชลแลค เชน ตองการจะปดลายไม ก็
ผสมลงพื้นดินสอกองใหสีดําจัด และการผสมแชลแลคทา ก็ใหเขมขึ้นเชนเดียวกันถาตองการจะให
เห็นลายไม ก็ผสมสีพื้นดินสอพองใหสีออนลง และเวลาผสมแชลแลค กใหสีออนลงเหมือนกัน ผูที่
ไดฝกหัดทําอยูเสมอ ๆ แลวก็จะสามารถผสมไดทั้งสองวิธี
วิธีทาแชลแลคปดลายไม การทาแชลแลคปดลายไม จะเปนสีดํา สีแดง สีเหลือง สีเขียว หรือ
สีอื่นใดก็ตาม การปฏิบัติก็มีวิธีทําอยางเดียวกัน ตลอดจนการลงพื้นดินสอพองการเทแชลแลค และ
การลงลูกประคบ เหตุที่ผสมเปนสีตาง ๆ ไดนั้น เพราะอาศัยฝุนสีนั้น ๆ ผสมแชลแลคใหเปนสีตาม
ตองกาน จะไดอธิบายไวเปนตัวอยางสักหนึ่งวิธี ดังตอไปนี้
วิธีทาแชลแลคปดลายไมสีเขียว
1. ใชกระดาษทราย เบอร 2 ขัดพื้นใหเรียบทั่วทั้งตัว และปดผงใหสะอาด และดินสอพอง
ผสมกับน้ําคอนขางขน ลงพื้นและเช็คใหสะอาด เสร็จแลวผสมแชลแลคคอนขางใสทาทับหนึ่งครั้งเอา
ดินสอพองผสมกับแชลแลคที่ผสมใส ๆ โปตามแผลไม และรอยไมชํารุดตาง ๆ และพื้นแชลแลคที่ทา
ทับไวใหเรียบรอย แลวใชผาเช็ดผลใหสะอาด
2. ใชแชลแลคที่ผสมปานกลาง และฝุนสีเขียวผสมลงในแชลแลคคนใหเขากันใชทาทับ
สามครั้ง เวลาทาทับครั้งหนึ่ง ๆ ตองทิ้งไวใหแหงเสียกอน จึงทาทับได ทุกครั้งที่ทาตองคอยคนอยู
เสมอ เพื่อมิใหสีฝุนนอนกน ถาไมคนใหเขากันเสียกอน เมื่อทาทับไปแลวจะทําใหพื้นสีเขียวดางได
ในขณะที่ทา ก็ไมควรทากลับไปกลับมา เพราะจะทําใหพื้นแชลแลคดางเชนเดียวกัน เมื่อทาทับครบ
3 ครั้งแลว ถายังปดเนื้อไมไมปด จะทาทับอีกก็ได เมื่อทาเสร็จแลว ตองทิ้งไวใหแหง แลวจึงใช
กระดาษทราย เบอร 0 ขัดแผว ๆ ใหเรียบ และใชผาเช็ดผงใหสะอาด (ฝุนที่ใชผสมนี้ เปนหอ เนื้อ
ละเอียด ไมมีเม็ด และมีสีตาง ๆ หลายสี) ตอไปจึงใชฝุนผสมกับแชลแลคคอนขางใส ลงลูกประคบ
จะตองเอาฝุนที่ผสมกับแชลแลคนั้นมากรองเสียกอน เพื่อใหไดเนื้อฝุนละเอียดยิ่งขึ้น และสะดวกใน
การลงลูกประคบ
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วิธีทาแชลแลคสีโอค
1. ขั้นแรกตองถอดกุญแจ บานพับ มือจับ และอื่น ๆ ที่เปนโลหะออกใหหมดเพื่อสะดวกใน
การลงพื้น การทา และลงลูกประคบ เสร็จแลว ใชเหล็กขูดพื้นไมที่เปนคลื่นใหเรียบรอย ถาพื้นไม
นั้นไสมาเรียบดีแลว ก็ไมจําเปนตองขูด ตอจากนั้น ใชแชลเลคผสมใหใสพอเปนสีแชลแลคออน ๆ
ทาตามหัวไม และแผนไมที่มีสําดํา (เชน ไมสักขี้ควาย) ทุกแหงเพื่อปองกันมิใหดูดน้ํามันกาดมาก
เมื่อแชลแลคที่ทาไวแหงดีแลว ใชกระดาษทราย เบอร 3 ขัดใหเรียบ และปดผงใหสะอาด ตอไปใช
กอฮอลผสมกับแชลแลคเล็กนอย พอเปนสีแชลแลคบาง ๆ ทาพื้นไม และเผาเสี้ยนไมใหทั่ว โดยวิธี
เดียวกันกับการทาแชลแลคเหลือง เมื่อเผาเสี้ยนไมทั่วกันดีแลว บดดินสอพองใหละเอียด แลวเอา
แชลแลคใสหยดลงผสม จนเห็นวาเหนียวดีแลว จึงเอาเขมาดําปนลงไปทีละนอย ๆ ผสมใหสีเทาออน
ๆ โปตามรอยย้ําหัวนะปูแผลไม และรอยชํารุดตาง ๆ ใหทั่ว เมือดินโปแหงดีแลว จึงใชกระดาษ
ทราบ เบอร 2 หุมไมสีเหลี่ยมขัดตามรอยที่โปไว และขัดพื้นแชลแลคที่ทา เผาเสี้ยนไมใหเรียบรอย
และใหแปรงฝรั่งปดผงในเสี้ยนไมใหสะอาด
2. เอาดินสอพองที่บดละเอียดแลว ผสมกับน้ํามันกาด อยาใหใสนัก เมื่อผสมเขากันดีแลว เอา
น้ํามันวานิชดําเทลงไปเล็กนอย และใสเขมาดําลงไปที่ละนอย เมื่อผสมเขากันดีตามตองการแลว จึง
เอาไปลงพื้น เวลาลงพื้น ตองลงใหหนักมือ เพื่อใหดินสอพองเขาในเสี้ยนไมใหแนน เมื่อลงพื้น
เรียบรอยแลว พอหมาด ๆ ตองรีบเช็ดใหละอาด ดวยผากระสอบจะทิ้งไวคางคืนไมได เพราะจะทําให
สี ซี ด และต อ งเช็ ด ให ส ะอาดจริ ง ๆ ตลอดจนตามซอกและมุ มต า ง ๆ ต อ จากนั้น ผสมแชลแลค
คอนขางใส ทาทับใหทั่วครั้งหนึ่ง ทิ้งไวใหแหง แลวจึงผสมแชลแลคแกสีไมที่ไมเหมือนกัน ผสม
แชลแลคใหใสกับเขมาคําที่ละนอย ตองละลายเขมาดําใหแตกเม็ดหมด มิฉะนั้นแลว เวลาทาจะทําให
เห็นเปนทางดํา ๆ ไมที่จะแกสี คือ แผนที่มีสีออนกวาแผนอื่น ถาไมแผนใดมีสีเขมอยูแลว ไมตองแก
สี เวลาทา อยาทากลับไปกลับมาเพราะจะทําใหแผนไมที่แกสีนั้น กระดํากระดางไมเทากัน เมื่อทา
แหงไปแลวครั้งหนึ่ง เห็นพื้นไมที่แกสีนั้น ยังไมเหมือนกันแผนอื่น ๆ ก็ทากับไปอีก จนกวาแผนไม
นั้นจะมีสีคลายคลึงกันตอจากนั้น จึงผสมแชลแลคปานกลาง ทาทับใหทั่วทั้งตัวอีก 2 ครั้ง ถาตองการ
ใหพื้นแชลแลคมีสีแดงปน ก็ใชเกล็ดสีจําปาผสมกับกอฮอลใหละลาย แลวเทลงไปรวมกับแชลแลคที่
ทานั้นระวังอยาใสเกล็ดสีจําปาใหมากนัก เพราะจะทําใหสีแดงโอคกลายเปนสีน้ําตาลออนไป เมื่อทา
ทั่วแหงดีแลว จึงใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดเบา ๆ ระวังอยาขัดใหเหลี่ยมถลอกได เพราะจะทําใหแก
สีลําบาก เมื่อขัดแลวจึงเช็ดดวยผาใหสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
3. ใชแชลแลคผสมกับกอฮอลคอนขางขน ลงลูกประคบไปใหทั่ว จนกวาเสี้ยนไมจะเต็ม
เสร็จแลว ควรทิ้งไวใหพนื้ แชลแลคแหงสนิทดีสักหนึง่ คืน เพื่อใหแชลแลคแข็งตัวและยึดพืน้ ไมได
แนน และเพื่อตองการดูวา แชลแลคนั้นจะอุดเต็มเสี้ยนหรือไม ถาเห็นวาอุดเสี้ยนไมยังไมเต็ม ก
จะตองลงลูกประคบตอไปอีก จนกวาจะเต็ม จากนัน้ ใชสําลีที่สะอาดชุบกอฮอล บีบพอหมาด ๆ ทา
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บนพื้นแชลแลคทีละนอย ในเวลาเดียวกัน ขณะทีก่ อฮอลยังไมระเหยไป ก็ใชกระดาษทราย เบอร 0
ขัดไปตรงที่ทากอฮอลไวนนั้ ขณะที่ขัดนี้ จะมองเห็นพืน้ แชลแลคหลุดออกมาเปนขุยจ ๆ และรอยที่
ขัดนั้น จะดานทันที ทําเชนนี้ตลอดไป จนกวาจะทั่ว และจะตองสังเกตดูวา พืน้ แชลแลคนั้น ตอน
ไหนจะหนาบางไมเทากัน เมื่อเห็นวายังหนาอยู จะลอกซ้ําอีกก็ได ที่ตองระวัง ก็คือ ตามเหลืยมไม
ตางๆ เวลาลอกแชลแลคจะตองระวังใหมาก เพราะถลอกไดงาย และแกยาก เมื่อลอกพื้นแชลแลคจน
ทั่วหมดแลว จึงใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดพื้นแชลแลคใหเรียบ จากนั้น ใชแชลแลคผสมใส ๆ ลงลูก
ประคบกับหินฟองน้ําดวย เพื่อตองการจะใหพื้นแชลแลคบาง การใชหินฟองน้ําก็ปฏิบัติวิธีเดียวกัน
กับวิธีทําแชลแลคสีเหลือง ตลอดจนการใชหัวน้ํามันแชลแลค และน้ํามันสลักชักเงา เมื่อเห็นวา
เรียบรอยแลว จึงทามือจับและฐานรอง ตลอดจนติดกุญแจ บานพับ และอื่น ๆ ทั้งจะตองทําความ
สะอาดในลิ้นชัก และชัน้ ตาง ๆ ดวย ตลอดจนกุญแจก็จะตองลองไขดูใหเปนทีเ่ รียบรอย คุรุภัณฑใดที่
ทําเปนจํานวนมาก เรื่องกุญแจ มือจับ และโลหะอื่น ๆ เปนเรื่องยุงยากมาก เพราะถาถอดออกโดยไม
ทําเครื่องหมายไว เวลาจะใสเขาที่เดิน มักจะทําใหเสียเวลาโดยใชเหตุ และจําทําใหงานชิ้นนั้นลาชา
ไป
วิธีทาซอมแชลแลคสีเหลือง
1. ครุภัณฑใดที่ใชแลวเปนเวลานาน ถาพื้นแชลแลคนัน้ เกิดเปนรอยเสนเล็ก ๆ เรียกวา รอย
ขนแมวนั้น กอนจะซอมตองใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดใหเรียบเสียกอน และตองระวังตามเหลี่ยม
และมุมตาง ๆ ใหมาก เมื่อขัดทั่วดีแลว ตองเช็คผงใหสะอาด ตอจากนัน้ ใชแชลแลคผสมปานกลาง ทา
ทับหนึ่งหรือสองครั้ง เมื่อทาทั่วดีแลว เอากระดาษทราย เบอร 0 ขัดแผว ๆ อีกครั้งหนึ่ง และปดผงให
สะอาด และจึงผสมแชลแลคคอนขางใสลงลูกประคบหรือจะใชหัวน้ํามันแชลแลคก็ได ลูปไปจนขึ้น
มัน ก็เปนอันใชได
2. ถาพื้นแชลแลคเปนรอยดางขาว เพราะถูกตอภายใน 2 - 3 วัน วิธีแก ก็คือเอาแชลแลคที่ผสม
คอนขางใส ลงลูกประคบ รอยดางขาวก็จะหายไป เปนแชลแลคสีเหลืองตามเดิม
3. ถาพื้นแชลแลคถลอก จะตองใชแชลแลคผสมปานกลาง และเกล็ดสีจําปาเล็กนอย ตองผสม
ใหสีแชลแลคกลืนกัน มิฉะนั้น จะทําใหรอยถลอกนั้นมีสีแกไป ใชพูกันจุมแชลแลค และแตมรอยที่
ถลอกนั้น ใหมีสีสม่ําเสมอกัน เมื่อเห็นวาดีแลว จึงลงลูกประคบอีกครั้งหนึ่ง
4. ถาพื้นแชลเลคถูกของแข็งชุดจนเปนรอยในเนื้อไม จะตองผสมดินโป โปเสียกอน และจึง
ขัดดวยยกระดาษทราย เบอร 0 เอาแชลเลคผสมปานกลาง แตมรอยขูดนั้นสัก 3-4 ครั้ง และจึงลงลูก
ประคบอีกครั้งหนึ่ง
5. ถาคุรภัณฑใดไดเปลี่ยนไมเปนบางสวน เพราะหักหรือแตกฉีกไปก็ตาม จะตองลงพื้น
ดินสอพองดวยแชลแลค และทาทับไปจนกวาจะคลายคลึงกัน
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6. ถาพื้นแชลแลคเกามากจนไมมีมัน ควรใชเศษกระจกขูด หรือจะลางดวยโซดาไฟก็ได
เวลาขูดหรือลาง จะตองทําใหหมดจดจริง ๆ เสร็จแลว เอกกระกาษทราย เบอร 2 ขัดใหเรียบ ปดผล
ใหสะอาด แลวจึงลงพื้นดินสอพอง และทาแชลแลคโดยวิธีเดียวกันกับการทาแชลแลคสีเหลือง
การทาแชลแลคสี น้ํา ตาลในงานประณีต ก็ ทํ า วิธี เ ดี ย วกัย การทาแชลแลคสี โ อ ค ในงาน
ประณีต แตการผสมลงพื้น การทาแชลแลค และลงลูกประคบ ก็เหมือนกับการทาแชลแลคสีน้ําตาล
ในงานทาแชลแลคธรรมดา ซึ่งไดอธิบายไวแลว ในตอนกอน
วิธีทาซอมแชลแลคสีโอค
1. ถาพื้นแชลแลคยังคอนขางใหม หรือเปนขนแมว ถาจะทําใหเปนสีใหมยิ่งขึ้นก็ใชแชลแลค
ผสมคอนขางใส กับเกล็ดสีจําปาและเขมาดํา อยางละนอย ใหละลายเขากันดีแลวจึงใชลงลูกประคบ
จนวาพื้นแชลแลคจะมีสีสดขึ้น และเปนมัน
2. ถาพื้นแชลแลคไมชํารุดเสียหาย แตมสี ีดานไมขึ้นมัน ตองใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัด
แผว ๆ ใหทั่ว ใชน้ํามันวานิชดําผสมน้ํามันกาดลูบใหทั่ว ทิ้งไวพอหมาด ๆ แลวจึงรีบเช็ดใหแหง
ผสมแชลแลคปานกลาง ใสเกล็ดสีจําปากับเขมาดําเล็กนอย ใชทาทับหนึ่งหรือสองครั้ง เมื่อแหงแลว
ใชกระดาทราย เบอร 0 ขัดแผว ๆ อีกครั้งหนึ่ง แลวจึงเอาแชลแลคที่ผสมทานั้น มาลงลูกประคบ ทา
ทับจนขึ้นมัน
3. ถาพื้นแชลแลคเกามากจนใชไมได ตองลางดวยโซดาไฟ หรือจะใชเศษกระจกขุดก็ได เมื่อ
ไดทําวิธีใดวิธีหนึ่งเรียบรอยแลว จะตองใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดใหทั่วแลวจึงลงพื้นสีโอค และทา
แชลแลคทับ ทําวิธีเดียวกับตอนตน ที่ไดอธิบายมาแลว
วิธีทาซอมกระดานดํา
1. ถาพื้นแชลแลคกระดานดําไมชํารุดหลุดออก แตเขียนไมติดเพราะลื่น แสดงวาผสมแชล
แลคมากเกินไป กอนอื่นจะตองใชกระดาษทราย เบอร 2 ขัดใหหนักมือ ตอจากนั้นใชแชแลคผสม
กอฮอลปานกลาง และเขมาดําประมาณ 1 1/2 หอ เมื่อผสมเขากันดีแลวจึงทาขวางเนื้อไมสักหนึ่งครั้ง
แลวทิ้งไวใหแหง ทาทับครั้งตอไป จะตองเติมกอฮอลลงไปอีสักเล็กนอย และจึงทาทับครั้งที่สองตาม
ลายไม และทิ้งไวใหแหง ใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดแผว ๆ ใหทั่ว แลวทาทับอีกเปนครั้งที่สาม
2. ถาพื้นแชลแลคหลุดเฉพาะรอยที่เขียนเสมอ ๆ จะตองลงพื้นดินสอพองเสียกอนแลวเช็ดให
แหง ใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดใหทั่วทัง้ แผน ผสมแชลแลคปานกลางกับเขมาดํา 1 1/2 หอ ทาทับ
ขวางลายไมเฉพาะที่พื้นแชลแลคหลุดเทานัน้ ประมาณ 2-3 ครั้ง แลวทิ้งไวใหแหง ใชกระดาษทราย
เบอร 0 ขัดแผว ๆ ใหทั่ว และจึงทาทับครั้งที่สอง และครั้งที่สามตอไปตามลายไม ใหทั่วทั้งแผน
กระดานดํา โดยเติมกอฮอลลงไปอีกเล็กนอย
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3. ถาพื้นกระดานดําถูกไสดวยกบ เพราะตองซอมพื้นไมเปนบางแหง จะตองลงพื้นดินสอ
พองเสียกอน และเช็ดใหสะอาด ทิ้งไวใหแหง ขัดดวยกระดาษทรายเบอร 1 แลว จึงผสมแชลแลคกับ
เขมาดํา ดับไดกวามาแลว ทาทับรอยที่ลงพื้นไว 3-4 ครั้ง เมื่อแหงดีแลวจึงขัดดวยกระดาษทราบ เบอร
1 ใหทั่วทั้งแผนอีก 2 ครั้ง
แนะนําการใชแชลแลคและคุณสมบัติ
น้ํามันทาไมตราปลาตะเพียน (วิริยะพานิช) มีน้ํามันดังนี้ :น้ํามันแกว
เบอร 1
สีเหลืองแกนแดง
น้ํามันประดู
เบอร 2
สีแดงแกมดํา
น้ํามันกานเหลือง
เบอร 3
สีเหลือง
น้ํามันสีโอค
เบอร 4
สีโอค
น้ํามันมะเหลือ
เบอร 5
สีดํา
ประโยชน น้ํามันนี้ ไดทาํ ขึ้นในเมืองไทยเหมาะที่สุดสําหรับทําเครื่องเรียน เครื่องใช ที่ทําดวยไม
ทุกชนิด และฝาเฟยม พื้นเรียน เรือ พาย ทางาย ใชสะดวกแหงทันทีเปนเงางามมาก
ถูกน้ําไมขาว ถูกแดดไมพอง ไมหลุดไมลอก สีสด
วิธีทาอยางธรรมดา ไมที่จะทาดวยน้ํามันนี้ ควรทําใหสะอาดเรียบเกลี้ยง ปราศจากรอยเปรอะ
เปอน หรือไขมัน แลวจึงใชแปรงออน ๆ ซุบน้ํามันนี้ทาไปทามาใหทวั่ แตอยาทาซ้ํา ๆ
ซาก ๆ ขณะทีย่ ังไมแหง เมือ่ แหงแลว จะทาทับอีกหนึ่งหรือสองครั้งก็ได
วิธีทาอยางดี ใชกระดาษทรายขัดไมใหเรียบเกลี้ยงแลว ใชฝุนหรือดินสอพองละลายน้ําผสม
แปงเปยกนิดหนวย ทาขยีใ้ หแทรกตามลายไม แหงแลว ขัดดวยกระดาษทรายที่
ละเอียด ใหเนื้อไมเกลี้ยง และใชแปรงออน ๆ ซุบน้ํามันนี้ ทาใหแหงสนิทสามครั้ง
แลวใชกระดาษทราย เบอร 0 (ถูใหเม็ดทรายหยาบลวงเสียกอน) ขัดบนผิวน้ํามันที่ทา
แตเพียงเบา ๆ เพื่อลบลายแปรงใหหมด ผิวน้ํามันจะเกลี้ยงแลวจึงใชผาขาวหอสําสีซุบ
น้ํามัน ถูวนไปวนมา (อยาถูทเี่ ดียว) ทําดังนี้ จนกวาผิวที่ตอ งการจะมีเงาใสคลายกระจก

บทที่ 3
แลคเกอร
ในสมัยกอน การจัดตกแตงอาคารภายใน ไมใครไดรับความสนใจเลย มาบัดนี้ศิลปะ และ
วิทยาศาสตร เจริญขึ้น การตกแตงหองตาง ๆ ภายในบานมักไดรบั ความเอาใจใสทั่วไป ทานลอง
ตกแตงโตะ เกาอี้ หรือเครื่องเรือน ภายในบานของทานสักอยางหนึง่ แลวลองพินิจพิจารณาดุเสมอ
ๆ สักวันหนึ่ง ทานคงประหลาดใจในความงดงามของเครื่องเรือน หรือโตะ เกาอี้ ตัวนั้น แลวก็จะเริ่ม
คิดที่จะตกแตงเครื่องเรือนอื่น ๆ ตอไป การทําเชนนี้ มิใชจะทําความพึงพอใจมาสูทานอยางเดียว แต
ยอมแสดงใหเห็นวา ทานไดรับการศึกษามาสูงดวยในการตกแตงเครื่องเรือนและสีภายในหองตาง ๆ
นั้น ทานควรเลือกใชสีชุดใดชุดหนึ่ง ดังทีไ่ ดอธิบายไวในบทที่ 1 แลวพิจารณาดูแสงและเงาตามทีท่ าน
เคยคิดคํานึงมาเปนเวลานาน
การแตงสีของหองและเครื่องเรือนนั้น นาจะเปนสิ่งเพลิดเพลินกวาการเลนกลวยไมหรือ
ดอกกุหลายสีตาง ๆ ในสมัยกอน เพราะเครื่องเรือนนั้นเปนถาวรวัตถุที่เปนประจําเปนที่เชิดหนาชูตา
เจาของบานแกผูมาพบเห็น ดีกวาการเลนกลวยไมหรือดอกกุหลาย อันเปนของไมถาวร และตองกา
บํารุงรักษาเปนอยางมาก หากทานทดลองทําดูสักครั้งหนึ่ง คงจะไดรับความพอใจที่จะทําตอไป หาก
สงสัยในเรื่องสี ควรปรึกษากับผูรู หรือเจาของรานขายสีซึ่งจะมีตัวอยาง (แคตตาลอค) สีใหทานเลือก
พรอมทั้งคําแนะอันเปนประโยชนดวย
อยางไรก็ตาม การทาสีเครื่องเรือนนั้น บางทีก็ไมถาวรพอ เพราะสีอาจรวงหลุดไดภายหลัง
ตามที่ไดบรรยายมาแลว จึงควรจะทําแลคเกอร เพื่อเปนเครื่องปองกันการเสียหายซึ่งอาจมีขึ้นเร็ว
เกินไปอยางหนึ่ง และอักประการหนึ่ง แลคเกอร ยอมจะทําใหเครื่องเรือนมีเงางามตาม และสะอาด
เพราะผิวพื้นของวัตถุทีทาแลคเกอรทับสีไวนั้น ยอมมีลักษณะเลื่อมคลายกระจกอยูเสมอ การักษา
ความสะอาด เชนปดกลาดเช็ดถูก็งาย แตตามปกติ วัตถุที่ทาแลคเกอรไมสกปรกงาย จึงไมจําเปนตอง
เช็ดถูเปนประจํา เพียงแตปดฝุนดวยไมกวาดขนไกใหทั่ว ๆ เทานั้นก็พอแลว ผิดกับการทาสีเฉย ๆ
เพราะสีที่ทําใหม หรือเกาเกินไป ยอมดูดฝุนละอองและเปอนเปรอะไดงาย
ปญหามีอยูวา “แลคเกอร” (Lacquor) คืออะไร จะตอบไดอยางเดียวคือ “แลคเกอร” เปนน้ํา
เหลวใส ซึ่งตามปกติ หากไมผสมสีลงไปจะไมมีลักษณะคลายน้ํามันวานิชชนิดที่ไมมีสีไดพยายาม
เพียรหาคําตอบที่ถูกตอง พอทีจะใหเขาใจวา “แลคเกอร” มีสิ่งอะไรผิดแปลกกวาน้ํามันวานิชไป
มากกวาการใชบูทิลอาซิเตคและกอฮอลหลายอยางละลายหรือเปนําาหนะแหง”ในโทรเซลลูโลสของ
ฝาย”สําหรับแลคเกอรชนิดขาวหรือไมมีสี สวนแลคเกอรสีเรือ ๆ หรือคอนขางเหลือนั้น ใช “ยาง”
เชนเดียวกับน้ํามันชักเงานั้นเอง ตําราเขียนไววา “ ในโทร-เซลลูโลสของฝาย ขนาดความขน 1/2
วินาที” บาง “ครึ่งวินาทีฝาย (1/2 Second Cotton)” บางกวาจะสามารถจับไดวา นั้นคือ น้ํายาที่ใช
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ละลาย “ในโทร-เซลลูโลส” และเราเรียกวา “โคลโลเดียน” หลังจากละลาย”ในโทร-เซลลูโลส”
ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหผูอื่นสงสัยเรื่องความลับของ “แลคเกอร” อีก จึงขอเขียนไว ณ ตอไปนี้ :“แลคเกอร” คือ วัตถุใสคลายเซลลูลอยด หรือเรียกวาเปน เซลลูลอยดชนิดที่จํากัดความไวไฟ
ใหลดนอยลงแลว (Cellufoid of Reduced Inflammability) ที่มาของเซลลูลอยด คือ ไสโทร-เซลลูโลส
อันเปนสารแหงดินระเบิด หรือดินปนอันทํามาจากชุดเช็ดมือที่สะอาดปราศจากผงฝุน ตลอดจนสิ่งอื่น
ๆ แมกระทั่งน้ํามันหรือไขมุกชนิดที่ผานการฉีดสับจนปนดวยเครื่องจักร ทําใหแหง และบรรจุลงใน
ทอเหล็กทีไมมีอากาศผาน จนเย็นดีแลว จึงนําเขาหองพิเศษ (Dipping house) และฉีกเปนชิ้นเล็ก ๆ
พร อ มกั บ จุ ม ลงไปในส ว นผสมของกรดกํ า มะถั น และกรดดิ น ประสิ ว อย า งแรง (Concentrated
Sulphuric and Nitric Acids) ครึ่งตอครึ่ง และวางลงในอางดินเคลือบ (Earthen ware) แลวทิ้งไวใหเย็น
ประมาณ 24 ชั่วโมง ตอจากนั่นก็ผานน้ําเย็นเชาไปในทอ ซึ่งขณะนี้ ชุดเช็ดมือไดกลายสภาพเปนไน
โทร – เซลลูโลสแลวซึ่งหลังจากเราคลายกรดที่เหลือหอหุมอยาเกินสวนออกดวยเครื่องดูดกังหัน
(Cellrifugal extractor) แลวจึงเอาจากเครื่องลงแซในถังใหญ จนหมดฤทธิ์กรด เมื่อปลายใหสะเด็ดน้ํา
แลวเอาลงหมอตมดวยไอน้ําเปนเวลานานพอสมควร แลวจึงผานลงแองแมเหล็ก เพื่อดูดเอกทรายและ
เศษเหล็กออกใหหมด แลวเอาลงแซน้ําอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะไดไนโทร-เซลลูโลสที่บริสุทธิ์จึงนําเอาลง
ละลายในอีธิลอีเธอร 2 สวน และอีธิลแลกอฮล 1 สวน ตั้งทิ้งไวสัก 2-3 สัปดาห โดยไมใหไดรับความ
สันสะเทือนใด ๆ เลย เห็นไดที่ดีแลว ก็นําไปกรอง โดยใชความกดของอากาศชวยใหผานขนสัตว
(หากจําเปนก็ปมอากาศชวยเล็กนอย แตไมควรทํา) น้ํายาที่ไหลผานลงมาคือ “โคโลเดี่ยน” และถาเอา
โคโลเดี่ยนนี้ 25 สวน แมกนิเซียมคลอไรด 50 สวน และแอลกอฮอล 150 สวน กับอาซีโตน 250 สวน
โดยเอาโคโลเดี่ยนละลายในอาซีโตนเสียกอน แลวจึงเอาแมกนีเซี่ยมคลอโรตและแอลกอฮอลเติมลง
ไป เราจะไดวัตถุคลายวุนอยูในน้ําวัตถุคลายวุนนี่แหละ คือ เซลลูลอยด ทีขจัดความไวไฟออกแลว
และสิ่งนี้นั้นเอง คือ “แลคเกอร” แทนคําวา “ไนโทร-เซลลูโลสของฝาย ขนาดความแรง (Viscosity)
1/2 วินาที” หรือ “1/2 วินาทีฝาย” อยางในตําราเขียนไว
สูตรแลคเกอร เคลือบขาว
แลคเกอร
ยางดามาร (Damar Gum)
ยางเอสเตอร (Ester Gum)
ได – บิวตี พาเลท (Di – Buty phalate)
ไทเตเนี่ยมแอกไซด
สังกะสีออกไซด
บิวตีล อารซิเตด
อีธิล อารซิเตด

1 1/4
1/16
1/16
6
27
10
5/16
3/32

ปอนด
แกลลอน
แกลลอน
ออนซ
ออนซ
ออนซ
ออนซ
ออนซ
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บิวตีล แอลกอฮอล
อีธิล แอลกอฮอล
โตลูออล

1/8
3/32
3/8

แกลลอน
แกลลอน
แกลลอน

สูตรน้ํายาละลาย (Thinner) แลคเกอร
บิวติล โปรกิโอเนท
บิวติล อารซิเตด
บิวตามอล
ไดอาซิโตน แอลกอฮอล
ไซโลล (Xylol)

10
5
15
5
65

เปอรเซ็นต
“
“
“
“

สูตรละลายแลคเกอรชนิดที่ 2
บิวติล อารซิเตด
บิวตามอล
น้ํายาเนฟทา (L.D. Naptha)
อีธิล อารซิเตด1
อีธิล แอลกอฮอล ปรุงแตงแลว

20
5
50
5
10

เปอรเซ็นต
“
“
“
“

แลคเกอรที่จะใชแปรงทา ตองผสมน้ํายาละลายดังกลาวแลว ตามสูตรใดสูตรหนึ่งเสียกอน
แปรงที่ใชตองเปนแปรงชนิดออน ๆ แลวทาเร็ว ๆ มิฉะนั้น จะเปนลอนลูกคลื่นเพราะแลคเกอรแหง
เร็วมาก ทางที่ดี ควรตั้งพันผิวที่จะทาใหตั้งแฉกกับพื้น เพื่อปองกันการเปนลูกคลื่นดวย และการทา
แลคเกอรบนของใหม ควรทา 3 ครั้ง โดยใหครึ่งแรกผสมน้ํายาละลายหรือทินเนอรใสสักหนวย
ตอไปอีกสองครั้ง ผสมธรรมดา แตหากเปนการทาทับสี ควรผสมบาง ๆ ทาหลาย ๆ ครั้ง ดีกวาผสม
เขม แตทานอยครั้ง และแตละครั้ง ควรมีระยะเวลาเพื่อใหแกงหางกันประมาณ 1 ชั่วโมง กอนที่จะทา
ทับครั้งตอไป แมวาบริษัททีทําแลคเกอรสําเร็จเหลานั้น จะบอกกําหนดเวลาแหงวาประมาณ 30 นาที
ก็ไมควรจะถือเปนหลักปฏิบัติในการทาทับเลย เพราะกําหนดเวลา 30 นาที นั้น แลคเกอรจะแหงเพียง
ผิวพื้นสวนหนาเทานั้นสวนลางยังแหงไมสนิท หากทาทับลงไป น้ํายาละลายผิวพื้นสวนหนาออกมา
ดวย เพราะยังไมแข็งพอ
เครื่องมือและเครื่องใชในการทาแลคเกอร
ก. เครื่องมือในการทาแลคเกอร
1. แปรงขนแกะ ขนาด 5, 8, 10, 12 ซี่

ใชทาแลคเกอร
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2. พูกันแตมสี
3. เหล็กโป
4. แปรงฝรั่ง
5. ชามกาละมัง
ข. วัตถุที่ใชในการทาแลคเกอร
1. แลคเกอร
3. รับบิ้งคอมเปาด (ยาขัดหยาบ)
5. ดูปองต (ยาขัดมัน)
7. ฝุนจีน
9. แชลแลคเหลือง
11. ดินแดง
13. น้ํามันวานิชดํา
15. เกล็ดสีเหลืองแก
17. สบู

สําหรับแตมสี
สําหรับโป
สําหรับปดผงที่อยูในเสี้ยนและบนผิวไม
สําหรับใสแลคเกอร
2. ทินเนอร
4. ไซมอรไนซ (ยาขัดมัน)
6. ดินสอพอง
8. แชลแลคแดง
10. เขมาดํา
12. ดินเหลือง
14. น้ํามันกาด
16. กระดาษทรายเบอรตาง ๆ

1. วิธีทําแลคเกอรสีเหลืองหรือสีเนื้อไม
ผสมดินโป ทําการโปตามหัวตะปูและตามเนื้อไมที่ดอกเสียกอน
ดินสอพอง
สวนผสมดินโป
แลคเกอรใส ๆ
หรือจะใชแชลแลคเหลืองที่ผสมกับกอฮอลแทนดินโปก็ได
ลงพื้น เมื่อทําการโปบนเนื้อไมเรียบรอยแลว และรอใหดินโปแหง เอากระดาษทราย เบอร 1
ขัดใหทั่วตลอดที่โปดินไวดวย เมื่อขัดดวยกระดาษทรายเสร็จแลว ใชแปรงปดผง ซึ่งอยูบนผิวไมและ
อยูตามเสี้ยนออกใหหมด
เอาดินสอพองผสมกับน้ําใหเหลวพอควร ทาลงบนผิวไมเรียกวา ลงพื้น เมื่อลงพืน้ เสร็จแลว
เอาผาสะอาดเช็ดดินสอพองที่ลงพื้นแรง ๆ เพื่อตองการใหดนิ สอพองแทรกลงในเนื้อไมจนกระทั่ง
หมดทิ้งไวใหแหงประมาณ 15 นาที แลวถูดวยผาอีกครั้ง ทิ้งเอาไวใหดนิ สอพองที่ลงพื้นนั้นแหงจริง ๆ
ถาเปนงานไมเรงรอน ควรทิ้งไวสัก 12 ชั่วโมง แลวเอาแลคเกอรผสมกับทินเนอรคอนขางใส ทาใหทั่ว
ทุกสวน การทาทาเหมือนแชลแลค เมื่อทาเสร็จแลวครั้งหนึ่ง ตอง
แกสี แตมสีและแกสีตามหัวตะปู ตามเนือ้ ไมที่เราโปไวใหไดสีเหมือนกันตลอดทั้งวัตถุที่เรา
ทา
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การแกสีและแตมสีเหมือนกับการแกสีและแตมสีของแชลแลคเหลือง สีที่ใชแตมและสีที่ใช
แก จะใชแลคเกอรที่ผสมแลว หรือแชลแลคเหลืองที่ผสมแลวใชแกก็ได
เมื่อแกสีและแตมสีเรียบรอยแลว เอาแลคเกอรมาทาทับอีก 4 หรือ 5 ครั้ง เมื่อแหงสนิทดีแลว
เอาผาเช็ดใหสะอาดอีกที
เมื่อแลคเกอรแหงสนิทดีแลว เอากระดาษทราย เบอร 0 มาถูแผว ๆ ทุกสวน แลวเอาผาเช็ดให
สะอาด ขึ้นตอไป คือ
การลงลูกประคบแลคเกอร
วิธีทําก็เหมือนอยางการลงลูกประคบแชลแลค แตการลงลูก
ประคบสําหรับแลคเกอร ตองจุมแลคเกอรใหชุม และไมใชฟองน้ํา และการลงลูกประคบแลคเกอรนี้
ตองลงใหเต็ม แลวทิ้งไว 24 ชั่วโมง
ใชน้ําสบูลูบบริเวณที่เราตองการลงแลคเกอร แลวเอากระดาษทราย เบอร 240 ขัดใหเรียบและ
ทั่วถึงใชน้ําสะอาดลางน้ําสบูที่ลูบไวใหหมดจริง ๆ แลวใชผาสะอาดเช็ดอีกครั้งจนแหง
ทําการลงลูกประคบดวยแลคเกอร ทับลงใหทั่วอีกครั้ง เมื่อลงแลคเกอรทั่วบริเวณเต็มพื้นที่ที่
ตองการแลว ปลอยใหแหงไว 24 ชั่วโมง
ใชน้ําสบูลูบบริเวณที่ตองการ แลวเอากระดาษทราย เบอร 320 ทําการขัด วิธีเดียวกับการขัด
ดวยกระดาษทราย เบอร 240 การทําความสะอาดก็ทําเชนเดียวกัน
เอาแลคเกอรมาลงลูกประคบอีก จนหมดรอยกระดาษทรายที่ขัดไว ใหผิวไม ขึ้นลายไมทั่ว
กันดีแลว เอาลูกประคบจุมแลคเกอรใส ๆ ลงใหทั่วสักสองสามครั้ง การลงลูกประคบครั้งนี้ ใหลง
ตามยาวของเสีย้ นไม เมื่อลงเสร็จ ปลอยไวใหแหง หรือจะทิ้งไว 24 ชัว่ โมงก็ได
เมื่อแหงดีแลว เอากระสอบที่ทําเปนลูกประคล เอกรับบึ้งคอมปาวนดทาทีห่ นําลูกประคบ
แตน้ํามันกาดพอควร นําไปขัดบนพื้นดานที่ลงแลคเกอรไว ขัดใหเรียบจนหมดรอยลูกประคบและ
ขี้ผึ้งตาง ๆ ออกใหหมด แลวเอาผาเช็ดรับบึ้งคอมเปานดออกใหหมด
เอาไซมอรไนซมาลงอีกที จรทั่วแลว ใชผาสะอาดเช็ดใหทวั่ จนหมดไซมอรไนซดูผิว
สะอาด ผิดไมที่แลเห็นนั้น จะมีความมันเปนเงางามเหมือนกระจก
2. วิธีทําแลคเกอรสีเผือก
ผสมดินโป
โปตามรอยหัวตะปูและตามไมตอกตาง ๆ ใหทั่ว
ดินสอพอง
สวนผสมดินโป
แลคเกอรใส
หรือจะใชแชลแลคเหลืองที่ผสมกอฮอลแลวก็ได
เมื่อทําการโปบนเนื้อไมเรียบรอยแลว และรอใหแหง เอากระดาษทราย เบอร 1 ขัดใหทวั่
ตอลดจนดินโปดวย
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เมื่อขัดเสร็จแลว เอาแปรงฝรั่งปดผงที่อยูในเสี้ยนและทีอ่ ยูบนผิวไวออกใหหมด
ผสมแชลแลคเหลืองขนาดปานกลาง (ไมขนไมใส) ทาใหทวั่ อีกครั้ง เมื่อแชลแลคแหงดีแลว
เอากระดาษทราย เบอร 0 ถูแผน ๆ ใหทวั่ แลวผสมดินพื้น เอามาลงพื้น
ฝุนจีน 1 สวน
สวนผสมดินลงพื้น
ดินสอพอง 3-4 สวน
ความเขมของสี สุดแตความตองการใหเปนสีขาวมากหรือนอย
วิธีลงพื้น
เหมือนกับการลงพื้น ขัดมัน แชลแลค เมื่อลงเสร็จตองเช็คและขัด
ใหดนิ สอพองแทรกลงไปไนเสี้ยนไมใหแนบสนิทดี เอาแลคเกอรผสมทินเนอรใส ๆ ผสมกับฝุนจีน
นิดหนวย ทําการแกสีเฉพาะสีนี้
วิธีแกสี ใหแกจากไมดําไปหาขาว หรือที่เรียกวา แกไมแกไปหาไมออ น การแกสีนี้
อยาทําใหมากครั้งเพราะจะทําใหสีเปนฝา ควรแกสี ใหสีดูพอคลาย ๆ กันเทานั้น เมื่อแกสีเสร็จ
เรียบรอยแลว เอกแลคเกอรผสมกับทินเนอรใหคนพอทาได ทาทับใหทั่วกันสัก 4-5 ครั้ง เมื่อแลค
เกอรแหงดีแลว เอากระดาษทราย เบอร 0 มาถูแผนใหทั่ว แลวเอกผาเช็ดใหสะอาดเมื่อสะอาดดีแลว
ผสมแลคเคอรใหคนพอควร เอามาลงลูกประคบ
วิธีลงลูกประคบ ใหทําเหมือนวิธีทําแลคเกอรสีเหลืองหรือสีเนื้อไม (วิธีที่ 1) ทุก
ประการ
3. วิธีทําแลคเกอรสีโอค
แลคเกอรสีโอค วิธีทําเหมือนกับการทําแชลเลคสีโอคทุกประการ แตพิเศษออกไปก็
คือ ทําแลคเกอรทาทับแชลแลคสีโอคอีกที เพื่อใหแลคเกอรแคลือบผิวแชลแลค
ผสมดินโป
โปตามรอยหัวตะปูตามไมตอกตาง ๆ ใหทวั่
ดินสอพอง
สวนผสมดินโป
เขมาดํา
แชลแลคเหลืองหรือแดงก็ได
เมื่อดินโปแหงดีแลว เอากระดาษทราย เบอร 1ขัดใหทั่ว แลวเอาแปรงฝรั่งปดใหทั่ว
และหมดฝุนละอองบนผิวไมที่ตองการ
การผสมดินลงพื้นสีดําได 2 วิธี คือ.วิธีที่ 1 ผสมดินสอพองกับเขมาดํา แลวยอมดวยน้ํามันวานิชดํา กับน้าํ มันกาด
วิธีที่ 2 ผสมรวมกัน มีดนิ สอพอง เขมาดํา น้ํามันวานิชดํา น้ํามันกาด ผสมดินเสร็จ
แลวเอาดินมาลงพื้นใหทวั่
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เมื่อทําการลงพื้นเสร็จเรียบรอยแลว ตองปลอยใหดนิ ที่ลงพื้นไวนั้น หมาดเสียกอน
เอาแชลแลคแดงผสมใส ๆ มาทาทับใหทวั่
เมื่อทาแชลแลคแดงครั้งแรกแลว ผสมแชลแลคแดงกับเกล็ดสีเหลืองแก ทาทับให
ทั่วอีก 2 ครั้ง
แลวทําการแกสีใหเหมือนกับหรือคลายกัน เมื่อแกเรียบรอยแลว
ผสมแชลแลคกับเกล็ดสีเหลืองแก ทาเปนสีที่เราตองการหรือตามตัวอยาง แตกอน
ทาแชลแลคทุกครั้ง ตองผสมใส ๆ เทื่อทาไดตามสีที่ตองการแลว
ผสมแลคเกอรใหขนพอทาได เอามาลงลูกประคบ และวิธีทําตอไปก็เหมือนการทํา
แลคเกอร วิธที ี่หนึ่งทุกประการ
แนะนําการใชแลคเกอร และคุณสมบัติ
ดี.เอฟ.แอล. เบอร แอล.พี. 3425 (ราชา)
คุณสมบัติ เปนแลคเกอรที่สกัดขึ้นจากไนโตรเซลลูโลสซันสงเคราะห และสารพวก
พลาสติก เมื่อแหงจะแข็งตัว และทิ้งเยื่อบาง ๆ ซึ่งหยุนตัวได เมื่อขัดจะทําใหเกิดเงามากเยื่อบาง ๆ นี้
ทนทานตอน้ํากรดอยางเจือจาง แอลกอฮอลอยางออน น้ํามันแร น้ํามันกาด และความรอนได
พอสมควร ไมแตกราว เกาะตัวบนไมไดดี
เมื่อเปรียบเทียบกับแลคเกอรซึ่งทําจากสารอื่น เชน
โตโรลีเนทรับเบอร หรือ แลคเกอร แอล.พี. 3425 มีคุณสมบัติเหนือกวา จึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับชัก
เงาสิ่งที่เปนไม เชน เครื่องเรือน ตูวิทยุ และโทรทัศน ฯลฯ แลคเกอรชนิดนี้สําหรับใชภายในเทานัน้
การรองพื้น อาจทาแลคเกอรลงไปไดทนั ทีบนผิวที่ขัดเรียบรอยแลว สําหรับไมที่
แข็งบางชนิด เพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้นควรรองพื้นเคมีภณ
ั ฑ สําหรับรองพื้นไม แอล.พี. 3883 ของ ดี.เอฟ.
แอล. จะทําใหเห็นลายไมชัดเจน ไมมีสีขาวเกิดขึ้นซึ่งดีกวาใชดนิ สอพองกับแชลแลคธรรมดา
นอกจากนั้นยังชวยประหยัดแลคเกอรอีกดวย
วิธีเจือจาง เนื่องจากแลคเกอรขัดเงาเครือ่ งเรือน แอล.พี. 3425 มีความขนมากกวา
แลคเกอรชนิดอื่น ๆ มาก กอนใชควรเติมทินเนอร เบอร 800 ประมาณ 3 เทา หรือ 300 % ของเนื้อ
แลคเกอร
วิธีใช ใชทาหรือใชกับเครือ่ งพน โดยละลายดวยทินเนอร เบอร 800 ใชความดัน
ของเครื่องพน ประมาณ 3 บรรยากาศ (43 ปอนดตอตารางนิ้ว) ระวังอยาใหแลคเกอรเปนสายและมี
ฟองอากาศปนอยูดวย
การแหงตัว แลคเกอร แอล.พี. 3425 จะแหงตัวภายใน 15 นาที ที่ 20 องศา
เซนติเกรด หรือ 68 องศาฟาเรนไฮท และความชื้นในอากาศ 60 % เมื่อทิ้งคางคืนแลวสามารถขัดชัก
เงาได ควรใชเมื่อสภาพอากาศแหงดี และไมหนาวเย็นจนเกินไปเพราะจะทําใหเกิดฝาขาว จึงแนะนํา
ใหใชเมื่อบรรยากาศมีความชื้นต่ํากวา 85 % และอุณหภูมิ 18 องศาเซนติเกรด หรือ 65 องศา
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ฟาเรนไฮท อยางไรก็ตามถาในอากาศทีไ่ มเหมาะสม ดี.เอฟ.แอล. เบอร แอล.พี. 3425 ก็สามารถ
ใชได โดยเติมน้ํายาแหงชา เบอร 880 ลงไป 10 % เพื่อทําใหการแหงตัวชาและปองกันเกิดฝาขาว
ปริมาณที่ทาได
แลวแตความเรียบรอยของผิวหนาที่ทา และคุณภาพที่ตองการ
อยางไรก็ตามเนื่องจากแลคเกอรขนมาก จึงทาไมมากกวาแลคเกอรชนิดอื่น ๆ ไมนอยกวา 2 เทา
ดี.เอฟ.แอล. เบอร แอล.พี. 3894 (ราชา)
ดี.เอฟ.แอล. เบอร แอล.พี. 3894 (ราชา) เปนชนิดแลคเกอรดาน ผลิตขึ้นสําหรับผูที่
ไมตองการความมันของวัตถุที่ทา มีคุณสมบัติและวิธใี ชเชนเดียวกับแลคเกอร ทาเครื่องเรือน
ชนิดขัดเงาทุกประการ ตางกันเฉพาะขัดแลวไมมีเงาเทานั้น
แลคเกอรทาเครื่องเรือนขัด
ดานนี้ แตกตางกับทีค ออยล ถึงแมจะทาแลวไมมีเงาเชนเดียวกัน กลาวคือ ทีค ออยสเปน
น้ํามันทาไมใหมีความงดงามตามธรรมชาติ เมื่อทาแลวน้ํามันจะแทรกซึมเขาไปในเนื้อไมได
ลึก ขับใหลายไมเดนชัดยิ่งขึ้น มีคุณสมบัติชวยปองกันและรักษาเนือ้ ไมได ทั้งในรมและ
กลางแจง สวนแลคเกอรทาเครื่องเรือนชนิดขัดดานนี้
เมื่อทาแลวจะมีคณ
ุ สมบัติเคลือบ
ผิวหนาของไมเรียบรอยสนิทผิดธรรมชาติไปบางเล็กนอย แลคเกอรจะไมแทรกซึมเขาไปใน
เนื้อไม จะเพียงอุดรูเล็ก ๆ ตามผิวนอกเนื้อไม และใชไดภายในอาคารเทานั้น
ดี.เอฟ.แอล. เบอร พี. 3883 (ราชา)
ดี.เอฟ.แอล. เบอร พี. 3883 (ราชา) เปนเคมีภัณฑรองพืน้ ไม กอนทาแลคเกอร
คุณสมบัติ ใชทาเฉพาะภายในเทานั้น สําหรับรองพื้นไมที่ขัดยังไมเรียบพอ เพือ่
ปองกันมิใหแลคเกอรซึม และหมดเปลืองมากเกินไป เคมีภัณฑสําหรับรองพื้นทําขึ้นจากไนโทร
เซลลูโลส และเรซินสงเคราะห มีคณ
ุ สมบัติแหงเร็ว พื้นผิวที่ทาสามารถขัดถูไดในเวลาอันสัน้ มี
สวนผสมเปนพิเศษ ทําใหมคี วามแข็ง เปนเงามันวาว และเกาะตัวดีเยี่ยมบนไม จึงเหมาะที่จะรองพื้น
ไมกอนลงแลคเกอร เพราะจะชวยประหยัดแลคเกอรไดมาก
การรองพื้น ถาไมถูกขัดเรียบและแหงสนิทแลว ทาไดทันที
การเจือจาง ถาจะใชพน ผสมดวยทินเนอร เบอร 800 ประมาณ 30 %
การแหงตัว แหงใน 20 นาที และแหงสนิทพอที่จะทํางานไดตอไป ใน 1 – 2 ชั่วโมง
ปริมาณที่หาได 8 – 10 ตารางเมตร ตอ 1 ลิตร
แลคเกอรไมมีสี (วิริยะพานิช จํากัด)
คุณสมบัติพิเศษของแลคเกอรสําเร็จนี้ไมตอ งผสมเจือปนน้ํามันชนิดอืน่ ซึ่งใชไดทันที
ประโยชน ใชชักเงาเฟอรนเิ จอรเคลือบโลหะใหเปนเงางาม และใชเคลือบไมไดทุก
ชนิด
คุณภาพ ทําใหมีเงางามเปนพิเศษและทนทาน รับรองถูกแดด ถูกฝนและถูกน้ํารอน
ไมดาง
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น้ํามัน เบอร 7 น้ํามันปลาคูสเี หลือง (วิริยะพานิช จํากัด)
น้ํามันนี้ เหมาะที่สุดสําหรับทาเครื่องใช และเครื่องเรือนที่ทําดวยไมทุกชนิด และ
เครื่องจักสานตาง ๆ ทามุงลวดก็งาม จับแนน ทนดี สีสวยเปนเงางามมาก

บทที่ 4
เครื่องมือเครื่องใชในการทาแชลแลคและซอมทําแชลแลค
เครื่องมือเครื่องใชในการทาแชลแลคและซอมทําแชลแลค
1. แปรงที่ใชในการทาแชลแลค
2. แผนไม
3. เหล็กโป
4. แชลแลค
5. ไหหรือตุม
6. ดินสอพอง
7. ฝุนสีตาง ๆ
8. ผาขาวบาง
9. สําลี
10. สีโป
11. ผงไมขี้เลื้อย
12. กาวผสม
13. ภาชนะใสแชลแลค
14. แอลกอฮอล
15. กระดาษทราย
16. ยาลอกสี
17. น้ํามันวานิชดํา
18. น้ํามันมะเกลือ
19. เหล็กขูด
20. เครื่องขัดกระดาษทราย
21. การพนสี
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1. แปรงที่ใชการทาแชลแลค

แปรงที่ใชในการทาแชลแลคมีอยูดวยกันหลายอยาง ไดแก
1.1 แปรงขนกระตาย กอนใชจะตองแตงใหเรียบรอยและทดลองทาดูเสียกอน ปลายของขน
แปรงจะตองไดแนวเสมอกัน และมีความหนาพอสมควร ขนไมหลุด และไมแตกแยกออกจากกันในเมื่อ
ลากแปรงผานไปบนวัตถุอื่นและเนื้อไม เรามักใชแปรงจีน ( แปรงซี่ ) ชนิดเปนแผงใหญ ๆ ขนาด 3, 4, 5,
6, 8, 10, 12 ซี่ การใชงานขึน้ อยูกับพื้นที่ชนิ้ งานที่ตองการทํา
1.2 แปรงอยางกลม เปนแปรงชนิดทีข่ นรวมกันกอนเดียว ปลายคอนขางแหลมและกลมใช
สําหรับปดฝุนผง ตามซอกตามมุมและในที่อื่น ๆ เพื่อทําความสะอาดพื้นไมกอนทา และใชทาแชลแลค
ในที่เล็ก ๆ เชน ตามซอกมุม หรือบัวตาง ๆ ซึ่งแปรงขนกระตายไมอาจแทรกเขาไปทาได
1.3 พูกันจีน ใชแตมรอยหัวตะปูที่โปไว เพื่อใหพื้นแชลแลคมีสีสม่ําเสมอ และใชแตมสีตาม
รอยตอหัวไม
1.4 พูก ันกลม ใชแกสีตามพื้นไม แผลไม ตาไม ใชลากเสนเปนคิ้วตามลวดลาย บัวคว่ําบัว
หงาย
1.5 พูกันแบน ใชทาสีตู บัวคว่ํา บัวหงาย และมืออุด
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1.6 แปรงปดผง ใชแปรงฝรั่งชนิดหยาบ ( หรือแปรงทาสี ) ขนาดประมาณ 3 นิว้ สําหรับใชปดผง
ตาง ๆ ไมเกี่ยวกับการทา
2. แผนไม

แผนไม สําหรับใสดินโปะซึ่งมีขนาด 6” x 6” พรอมทําดามจับ เพื่อสะดวกในการทํางาน เมื่อ
เลิกใชแลวตองขุดดินโปทิ้งใหหมด เพราะทิ้งไวนานจะแข็งตัวและใชประโยชนไมไดแลว
3. เหล็กโป
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เหล็กโป มีลักษณะแบน ๆ มีดามจับ มีอยูดวยกันหลายขนาด ตั้งแต 1” - 10” แตขนาดที่
เหมาะสมกับการใชงานแชลแลค คือ 1 ½ นิ้ว ใชสําหรับผสมดินโป แลวอุดลงในรูที่ชํารุดของเนื้อไม
เชน รอยย้ําหัวตะปู , แผลทีไ่ ม , รอยตอไม , ตาไม เมื่ออุดเต็มชองแลว ใชเหล็กโปนั้นปาดดินโปที่โปไว
ใหเรียบ
4. แชลแลค
แชลแลคเปนยางไมชนิดหนึง่ ซึ่งใชผสมเปนน้ํามันชักเงา มีลักษณะเปนแผนเล็ก ๆ บาง ๆ
คลายเซลลูลอยด แชลแลคมีอยู 2 ชนิด
1. แชลแลคเหลือง
2. แชลแลคขาว
แชลแลคเหลือง แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก

1. แชลแลคเกล็ดเหลือง โดยนํามาผสมกับแอลกอฮอล 100 % มักลงในไหหรือในตุม หรือ
ภาชนะที่เคลือบดินเผา อัตราสวน แชลแลค 1 กก. ตอ แอลกอฮอล 100% 5 ลิตร แชลแลค 1
แกลลอน ทาทับเที่ยวเดียว ไดเนื้อที่ประมาณ 35 - 40 ตรม.
2. แชลแลคผสมเสร็จพรอมใชงาน โดยหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป
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แชลแลคขาว แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก

1. แชลแลคขาว โดยนําแชลแลคมาผสมกับแอลกอฮอล 100 % มักลงในไหหรือในตุม หรือ
ภาชนะที่เคลือบดินเผา ทิ้งไว 24 ชม. จึงนําออกมาใชได แชลแลค 1 แกลลอน ทาทับเที่ยวเดียว ได
เนื้อที่ประมาณ 35 - 40 ตรม.
2. แชลแลคขาวผสมเสร็จพรอมใชงาน โดยหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป
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5. ไหหรือตุม

ไหหรือตุมที่เคลือบดวยดินเผา ซึ่งมีขนาดที่พอเหมาะ เพื่อใชสําหรับผสมแชลแลคไวใชงาน
6. ดินสอพอง

ดินสอพอง โดยปกติจะเปนกอน กอนนํามาใชจะตองบดใหละเอียดเสียกอน ใชสําหรับผสม
เปนดินโปเพื่ออุดรูเล็ก ๆ โดยใชดนิ สอพองผสมกับแชลแลค หรือผสมกับน้ํามันเคลือบเงาก็ได สวน
พื้นผิวไม ใชดินสอพองผสมกับน้ํา
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7. ฝุนสีตาง ๆ

ฝุนสีตาง ๆ มีอยูดวยกันหลายสี เชน เหลือง , ดํา , แดง ,ชมพู เปนตน ใชสําหรับผสมกับดินสอ
พอง เพื่อใหเกิดเปนสีตาง ๆ ตามที่เราตองการ และใชผสมในแชลแลคตามเฉดสีตาง ๆ ที่เราตองการ
กอนผสมในแชลแลคจะตองนํามาละลายในแอลกอฮอลกอน เพราะถาใสลงไปในแชลแลคเลยจะเปนเม็ด
ได ถายังเปนเม็ดอยูไมละลายควรนํามากรองกอนนําไปใชงาน
8. ผาขาวบาง

ผาขาวบาง กอนใชงานจะตองซักใหหมดแปงเสียกอน แลวนํามาหอสําลีที่สะอาดทําเปนลูก
ประคบ
9. สําลี
สําลี ใชสําหรับทําลูกประคบ
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10. สีโป

สีโป ใชสําหรับโปรอยแตก หรือตําหนิของไมที่เปนแผลใหญ ๆ ซึ่งไมสามารถอุดดวย
ดินสอพองได
11. ผงไม , ขี้เลื้อย

ผงไม , ขี้เลื้อย กอนใชงานจะตองผสมกับกาว เพื่ออุดรูหรือรอยแผลของไมใหญ ๆ โดย
ใชผงไม ขี้เลื้อยชนิดเดียวกับชิ้นงานที่ทํา หรือเศษผงไมที่เราขัดออกจากชิ้นงาน เพื่อรอยอุดจะไดเปนชนิด
เดียวกัน
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12. กาวผสม

กาวผสมผงไม ขี้เลื้อย ไดแก กาวลาเทก
13. ภาชนะใสชาแล็ค

ภาชนะที่ใชใสแชลแลคจะตองเปนภาชนะที่เปนโลหะเคลือบหรือพลาสติก เชน ชาม
เคลือบ , กะละมังเคลือบ, ชามพลาสติก สําหรับนํามาใสแชลแลคที่ผสมไวเพื่อนําไปใชงาน ไมควรใช
ภาชนะที่เปนเหล็กหรือสังกะสี เพราะจะทําใหแชลแลคนั้นทําปฏิกิริยากับโลหะเปลี่ยนเปนสีดําได ถาเปน
ภาชนะดินเผาก็อาจจะแตกไดงาย
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14. แอลกอฮอล

แอลกอฮอล ใชสําหรับผสมแชลแลค เพื่อใหแชลแลคละลาย และใชลางแปรงหรือ
อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการการทาแชลแลค
15. กระดาษทราย

กระดาษทรายที่ใชในงานแชลแลคมีอยูดวยกันหลายอยาง เชน
กระดาษทรายมวนมีไวใชกบั เครื่องขัดเสียสวนใหญ ซึ่งมีอยูดวยกันหลายเบอร แตที่
จําเปนตองใชมีอยู 2 เบอร คือ NO. 80 และ NO. 100 มีไวใชสําหรับขัดพื้นผิวทีห่ ยาบ ๆ และกวาง ๆ
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กระดาษทรายขัดไม มีอยูดว ยกัน 4 ขนาด คือ
- กระดาษทราย เบอร 3 ใชขัดพื้นไมกอนที่จะลงพื้นดวยดินสอพอง ซึ่งมีพื้นผิวที่มีเสี้ยน
มาก หรือพื้นผิวที่ไมเรียบเปนคลื่น
- กระดาษทราย เบอร 2 ใชขัดพื้นไมที่ลงดินสอพองแลว
- กระดาษทราย เบอร 1 ใชขัดพื้นแชลแลค ที่ทาแลวหนึ่งครั้ง ตลอดจนรอยทีโ่ ปไว
- กระดาษทราย เบอร 0 ใชขัดพื้นแชลแลคกอนที่จะลงลูกประคบ เพื่อมิใหพื้นแชลแลคสาก
กระดาษทรายถาเปยกน้ําหรือชื้น ตองผึ่งแดดใหแหง มิฉะนั้นเวลาใชงานเม็ดทรายจะหลุดออก
และใชไมได
16. ยาลอกสี

17. น้ํามันวานิชดํา

น้ํามันวานิชดํา ใชยอมสี
เนื้อไม ใหออกเปนสีโอค สี
น้ําตาล ตามที่ตองการ
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18. น้ํามันมะเกลือ

น้ํามันมะเกลือ ใชยอมสีเนื้อไม ใหออกเปนสีโอค สีน้ําตาล ตามที่ตองการ
19. เหล็กขูด

เหล็กขูดใชคกู บั น้ํายาลอกสี ใชสําหรับงานแชลแลคเกาที่ชํารุดมาก หรือตองการเปลี่ยน
สีแชลแลคใหม โดยการนําน้ํายาลอกสีมาทาลงบนชิ้นงานปลอยใหน้ํายาลอกสีกัดแชลแลคเกาจนพอง
แลวนําเหล็กขูดมาขูดแชลแลคออกใหหมดจนถึงเนื้อไมแลวขัดดวยกระดาษทราย เพื่อเตรียมพืน้ ผิวไม
ใหม
20. เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทราย ใชสําหรับขัดแชลแลคเกาที่
ชํารุด หรือตองการเปลี่ยนสีแชลแลคใหม แลวใชขดั เตรียม
พื้นผิวหลังจากลอกแชลแลคเกาออกก็ได และใชขัดพื้นผิว
ไมที่มีความหยาบมาก ๆ ใสไมเรียบเปนคลื่น
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21. กาพนสี

กาพนสีมีไวสําหรับ เมื่อตองการที่จะใสแชลแลคที่ผสมแลวพนชิน้ งาน
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวไมกอนทาแชลแลค
1.ไมหรือเฟอรนิเจอรจะทาดวยแชลแลคสีอะไรก็ตาม จะตองขัดเตรียมพื้นทําผิวใหเรียบ
หรือหมดเสี้ยนไมเสียกอน
2. การขัดกระดาษทราย เราจะตองขัดไปตามลายไมเสมอไป ไมควรขัดขวางลายไม เพราะ
กระดาษทรายอาจขูดเอาเนื้อไมเปนหลุม เปนบอและเปนรอยกระดาษทรายได ซึ่งลําบากตอการแกไข
3. ไมที่จะทาแชลแลคถาหยาบหรือมีเสี้ยนมาก ตองขัดดวยกระดาษทราย เบอร 2 ขัดไปทาง
เสี้ยนไม ถาเฟอรนิเจอรไมแข็ง ละเอียดหรือมีเสี้ยนนอย ใหใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดแทนจนกวาจะ
หมดเสี้ยนหรือเห็นวาเรียบดี
4. ไมที่มีรอยแตกราวหรือเปนรู จะตองอุดใหเรียบรอยกอนดวยดินสอพองผสมกับน้ําให
เหลวพอสมควร ทาลงบนพื้นไม เรียกวา “ลงพื้น” หรือใชสีโปอุด แลวแตชนิ้ งาน แลวปลอยไวใหแหง
แลวขัดออกดวยกระดาษทรายเบอร 1 ใหเรียบ
5. สําหรับไมที่แตงมาเรียบดีแลว กระดาษทรายที่ใชขัดครั้งแรก ควรเปนกระดาษทราย
ชนิดหยาบปานกลาง (เบอร 1) การขัดจะตองขัดเปนแนวยาว ๆ ไปตามเนื้อไม ไมควรขัดเปนชวงสั้น
เพราะกระดาษทรายอาจกินเนื้อไมไมสม่ําเสมอได
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6. เมื่อทําการขัดดวยกระดาษทรายหยาบจนไดผิวไมเรียบเสมอกันหมดดีแลวตองขัดอีกครั้ง
ดวยกระดาษทราย เบอร 0 ขัดในทํานองเดียวกัน และขัดจนเมื่อเอามือลูบที่ผิวไมไมมีรอยเสี้ยนเหลืออยู
7. สําหรับเฟอรนิเจอรในที่ๆ เปนบัว หรือซอกมุมตาง ๆ จะตองขัดอยางระมัดระวังเปน
อยางมาก คือ การขัดที่บัวหรือลาย แมแตมุมตาง ๆ จะตองระวังมิใหกระดาษทรายกินเหลี่ยม บัว ลาย
หรือใหมุมนัน้ ลบเสียไปไดเปนอันขาด จะตองคอย ๆ ขัดดวยความระมัดระวังเฉพาะที่ตรงนั้นเปนพิเศษ
ขั้นตอนการทาแชลแลคบนพื้นผิวไม
1. นําไมหรือเฟอรนเิ จอรที่เตรียมผิวไวเรียบรอยแลวนํามาทาแชลแลค เวลาทาแชลแลค
จะตองสังเกตดูวา แชลแลคไหลยอยเปนคราบเปนทางหรือไม ถาไหลยอยไปทางทีย่ งั ไมไดทา ก็ใชมือลูบ
เช็ดออกเสีย การทาแชลแลคควรทาไมที่มหี นาเล็กและงาย ๆ เสียกอน แลวจึงทาไมหนาขวางทีห่ ลัง ทั้งนี้
เพื่อใหมือทีจ่ บั แปรงทานั้น ถนัดเสียกอน เมื่อทาทั้งหมดแลวตองปลอยไวใหแชลแลคแหงสนิทดี ในขณะ
ที่แชลแลคยังไมแหง ระวังอยาใหมีอะไรไปถูกได เพราะจะทําใหแชลแลคเปนรอยดาง
2. เมื่อทาแชลแลค 1 เที่ยวแลวพืน้ ผิวมีตําหนิ ใชดินสอพองบดละเอียด ใสฝนุ สีตามที่เรา
ตองการเล็กนอย แลวเอาแชลแลคที่เราผสมใส ๆ หยดลงทีละนอย ๆ ใชเหล็กโปผสมดินสอพองและฝุนสี
ตามที่เราตองการเขากับแชลแลค ใหเปนสีออน พอเหนียว ๆ ใชมมุ เหล็กโปตัดดินสอพองที่ผสมไว โป
ตามรอยย้ําหัวตะปู ตามแผลไม ตาไม และรอยที่เขาเดือยไมไมสนิทใหทั่ว แลวทิ้งไวใหดนิ โปแหงสนิทจน
แข็งตัว
3. ใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดพื้นแชลแลคที่ทาทับไวตลอดจนการขัดรอยโปตามที่ตาง ๆ
ใหทั่ว ในขณะที่ตองขัดพื้นใหแชลแลคเรียบเสมอกัน เพื่อสะดวกในการทาแชลแลคขั้นตอไป จากนั้นใช
ผาแหงปดผงทําความสะอาดใหทวั่
4. นําแชลแลคที่ไดผสมเตรียมไว อยาใหขนเกินไปหรือใสเกินไป ทาทับใหทวั่ สองครั้ง การ
ทาแชลแลคทับแตละครั้งตองใหแชลแลคแหงสนิทดีเสียกอน ประมาณ 1 ชม. จึงทาทับ ระวังอยาใหแชล
แลคถูกแสงแดดกลา เพราะจะทําใหแชลแลคพองเปนเม็ด ตองเสียเวลาแก เมื่อทาทับทั่วทั้งสองครั้งแลว ก็
ปลอยทิ้งไวใหพื้นแชลแลคแหงสนิทดี
5. ใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดพื้นแชลแลคใหทั่วอีกครั้งหนึ่ง การขัดครัง้ นี้อยาขัดแรง
เพราะจะทําใหพื้นแชลแลคลอก และเปนลอยกระดาษทราย และอยาขัดขวางเนื้อไมเปนอันขาด เมื่อขัดทั่ว
ดีแลวลองใชมอื ลูบดู ถายังสากอยู ตองขัดใหทวั่ เสร็จแลวใชผาแหงเช็ดฝุนผงใหสะอาด เตรียมการทา
น้ํามันเคลือบเงาตอไป
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การผสมแชลแลค
1. เตรียมภาชนะที่ทําดวยดินเผา เชน ไห , ตุม ตองเปนภาชนะเคลือบดินเผาเทานั้น
2. กอนนําแชลแลคมาผสมกับแอลกอฮอลควรทดลองผสมกอนวา แชลแลคละลายใน
แอลกอฮอลหรือเปลา ถาไมละลายจะไดไมสิ้นเปลืองแอลกอฮอล
3. นําแชลแลคเกล็ดมาทุบใหละเอียด เพื่อจะไดละลายไดงาย ผสมกับแอลกอฮอลลงไปใน
ไหที่เปนภาชนะเคลือบดินเผา อัตราสวนประมาณ แชลแลค 1 กก. ใชแอลกอฮอล 100% ผสม 5 ลิตร ทิ้ง
ไว 24 ชม. เพื่อใหแชลแลคไดละลาย จึงนําออกมาใชได
4. ตอนคนตองระวังอยาใหโลหะอืน่ ๆ ลงไปถูกตองกับแชลแลคที่ผสมแลว เพราะจะทําให
แชลแลคที่ผสมแลวดํา อาจเสียได
5. แชลแลคที่ผสมนี้ไมใสทีเดียว คอนขางขน จะมีสีมัว ๆ บาง เพราะในแชลแลคมีชี้ผึ้ง
ผสมอยู แตจะนํามาใชงานก็ใชไดโดยการผสมแอลกอฮอลเพื่อใหเจือจางลงอีก
ขอควรระวังในการทาแชลแลค
1. ไมควรทาในที่ชื้น เพราะจะทําใหแชลแลคที่ทาไวเปนฝาขาว มีเหงื่อ แหงชา
2. ไมควรทาในที่มีแดด เพราะจะทําใหแชลแลคที่ทาไวอาจพองได
3. ไมควรทาในขณะสภาพดินฟาอากาศไมดี
4. เมื่อทาแชลแลคเสร็จแลว อยาไปแตะตองหรือลูบเลน
5. ในขณะทาแชลแลค ถาขนแปรงหลุดไปติดพืน้ ชิ้นงาน อยาหยิบออกในขณะนั้น ตองรอ
ใหแชลแลคแหงเสียกอน
6. ไมควรทาแชลแลคทับบนพื้นที่มฝี ุนละออง
7. ไมควรทาแชลแลคครั้งตอไป เมื่อครั้งแรกที่ทายังไมแหง
8. ถาแชลแลคที่ทายังไมแหงสนิท อยาใชกระดาษทรายขัด
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ขั้นตอนการทาแชลแลคเฉดสีตาง ๆ
การทาแชลแลคสีเนื้อไม ( สีเหลือง )
1. ใชกระดาษทรายเบอร 2 ขัดตามหัวไมและพื้นชิน้ งาน ตลอดจนเสนดินสอที่ชางไมขีดเอาไว
ไมควรขัดขวางเนื้อไมเปนอันขาด เพราะจะทําใหเปนรอย
2. หลังจากเตรียมพื้นผิวแลว ใชดนิ สอพองผสมกับน้ําและฝุนเหลือง อยาใหใสเกินไป จะทําให
ดินสอพองเขาในเสี้ยนไมไดยาก ถาผสมดินสอพองขนเกินไปจะทําใหขัดออกยาก การลงพื้นหรือลงฝุน
จะตองลงขวางเนื้อไม เพือ่ ใหดินสอพองเขาไปอุดในเสี้ยนไมใหมากที่สุด เมื่อลงพื้นหรือลงฝุนดีแลว
ปลอยใหดนิ สอพองแหงสนิท แลวขัดเอาดินสอพองออกดวย กระดาษทราย เบอร 1 หรือ 2 เมื่อขัด
เรียบรอยแลว
3. แชลแลคที่ผสมกับแอลกอฮอลคอนขางใส ทาทับชิ้นงานที่เตรียมไว เวลาทาแชลแลคจะตอง
สังเกต ดูวาแชลแลคไหลยอยเปนคราบเปนทางหรือไม เวลาทาแชลแลคควรทาชิ้นงานที่มีพื้นที่นอย
เสียกอน แลวจึงทาไมที่มีพนื้ ที่มากทีหลัง เมื่อทาทั้งหมดแลวตองปลอยใหแชลแลคแหงสนิท ระวังอยาให
อะไรไปถูกตองได จะทําใหแชลแลคเปนรอยดางได
4. ใชดินสอพองผสมฝุนเหลือง และเอาแชลแลคที่ผสมใส ๆ หยดลงทีละนอยใชเหล็กโปผสม
ดินสอพองและฝุนเหลือง แชลแลคเขาดวยกัน ใหเปนสีเหลือง โปตามรอยย้ําหัวตะปู ตามแผลไม ตาไม
และรอยที่เขาเดือยไมใหทวั่ ทิ้งไวใหแหงแลวจึงขัดออก
5. ใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดพื้นแชลแลคที่ทาทับไว ตลอดจนรอยโปตาง ๆ ตองขัดใหเรียบ
เสมอกัน เพื่อสะดวกในการทาแชลแลค
6. แชลแลคที่ผสมไว ทาทับใหทั่ว การทาทับแตละครั้ง ตองใหแชลแลคแหงสนิทเสียกอน การ
ทาทับแตละครั้งตองทิ้งระยะเวลาประมาณ 20 – 30 นาที จึงทาทับได ระวังอยาใหแชลแลคถูกแสงแดด
เพราะจะทําใหแชลแลคที่ทาไวพองได ปลอยทิ้งไวใหพนื้ แชลแลคแหงสนิท
7. ใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดชิ้นงานที่ทาแชลแลคไวใหทั่วอีกครั้งหนึ่ง การขัดครั้งนี้อยาขัด
แรงใหใชลูบเอา หรือขัดเบา ๆ แผว ๆ เพราะจะทําใหชิ้นงานที่ทาแชลแลคลอก หรือเปนรอยกระดาษ
ทราย อยาขัดขวางเนื้อไมเปนอันขาด เมื่อลูบดีแลวลองใชมือลูบดู ถามีบางจุดยังสากอยูตองลูบใหทั่ว
เสร็จแลวใชผาแหงสะอาดเช็ดผงฝุนที่ลูบออกใหสะอาด รอการทาน้ํามันเคลือบเงาตอไป
การซอมทําแชลแลคเนื้อไม (สีเหลือง)
1. ชิ้นงานที่ใชแลวเปนเวลานาน ถาพื้นของชิ้นงานเกิดเปนรอยเสนเล็ก ๆ เรียกวา รอยขนแมว
กอนจะซอมตองใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดใหเรียบรอยกอน เมื่อขัดทั่วดีแลว ใชผาสะอาดเช็ดฝุนออก
จากนั้นใชแชลแลคที่ผสมปานกลาง ทาทับหนึ่งหรือสองครั้ง การทาทับแตละครั้งตองทิ้งระยะใหแชล
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แลค แหงประมาณ 20 - 30 นาที เมื่อทาทับดีแลวเอากระดาษทรายเบอร 0 ลูบออก เตรียมการทา
น้ํามันเคลือบเงา
2. ถาชิ้นงานที่เปลี่ยนไมบางสวน จากสาเหตุหักหรือแตก จะตองลงฝุนและทาแชลแลคใหม ทา
ทับไปจนกวาจะเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน
3. ถาชิ้นงานเกามาก ควรใชน้ํายาลอกสีหรือเครื่องขัดกระดาษทราย ลอกหรือขัดออกใหหมด
แลวใชกระดาษทราย เบอร 2 ขัดใหเรียบ แลวลงดวยดินสอพองผสมฝุนเหลือง พอแหงสนิท ขัดออก
และทาดวยแชลแลคที่เตรียมไว แลวทําเชนเดียวกับการทาแชลแลคสีเนื้อไม
การทาแชลแลคสีโอค
1. ผสมดินสอพองที่บดละเอียดกับน้ําแลว ใสในภาชนะที่เตรียมไวเมื่อผสมกันดีแลว ใหนํา
ดินสอพองไปลงพื้น หรือลงฝุนกับชิ้นงาน ตองลงขวางเนื้อไม เพื่อใหดินสอพองเขาไปอุดในเสีย้ นไมให
ไดมากที่สุด เมื่อลงพื้นหรือลงฝุนดีแลว ปลอยดินสอพองใหแหงสนิท แลวขัดเอาดินสอพองออกดวย
กระดาษทราย เบอร 1 หรือเบอร 2 เมื่อขัดเรียบรอยแลว
2. นําชิ้นงานที่ขัดฝุนออกหมดแลว มาทําการยอมโดยนําวานิชดําผสมกับน้ํามันสนพอใส ๆ ทา
ลงบนชิ้นงานที่เตรียมไวใหทั่ว แลวเช็ดออกดวยผาสะอาดทันที อยาปลอยทิ้งไวคางคืน เพราะจะทําใหพนื้
ดินสอพองซีดไป เสร็จแลวเตรียมการทาแชลแลค
3. ผสมแชลแลคกับแอลกอฮอลฝุนดําคอนขางใส อยาใสฝุนดําลงไปมากนัก เพราะจะทําใหสี
ของแชลแลคเปลี่ยนแปลงได ทาทับหนึ่งครั้ง การทาทับแตละครั้งตองทิ้งระยะใหแชลแลคแหงประมาณ
20 - 30 นาที จะตองทิ้งไวใหแชลแลคแหงสนิทดี แลวใชกระดาษทรายเบอร 1 ขัดพื้นแชลแลคใหทั่ว
อยาขัดแรงมากเพราะจะทําใหเหลี่ยมและมุมของชิ้นงานถลอกได ผสมแชลแลคคอนขางใส ทาทับใหทั่ว
อีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไวใหแหง แลวจึงผสมแชลแลคแกสีชิ้นงานที่ไมเหมือนกัน ผสมแชลแลคกับฝุนดําทีละ
นอย ตองละลายฝุนดําใหหมด แลวใชผากรองฝุน มิฉะนั้นเวลาทาจะทําใหเห็นเปนทางดํา ๆ ไมที่จะแก
สี คือ แผนทีม่ ีสีออนกวาแผนอื่น ถาไมแผนใดสีเขมอยูแลว ไมตองแกสี เวลาทาอยาทากลับไปกลับมา
เพราะจะทําใหแผนไมที่แกสีนั้น จะดํา ๆ ดาง ๆ ไมเทากัน เมื่อทาแหงไปหนึ่งครั้งแลว เห็นพื้นไมที่แกสี
นั้น ยังไมเหมือนกับแผนอืน่ ๆ ก็ทาทับไปอีก จนกวาแผนไมนั้นจะมีสีคลายคลึงกัน เสร็จแลวใชผา
สะอาดเช็ดผงฝุนที่ขัดออกใหหมด แลวทาแชลแลคที่ผสมไวปานกลาง ทาทับอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นวา
แหงดีแลวใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดแผว ๆ เบา ๆ ใหทั่วอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแลวรอการลงน้ํามัน
เคลือบเงา
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การซอมทําแชลแลคโอค
1. ถาชิ้นงานที่ทาแชลแลคคอนขางใหม หรือเปนขนแมว ถาจะทําใหใหมกใ็ ชแชลแลคผสม
คอนขางใสกับฝุนดํา อยางละนิดผสมใหเขากันไดดีแลว ทาลงบนชิ้นงานจนกวาสีจะสดขึ้น
2. ถาชิ้นงานพื้นแชลแลคไมชํารุดเสียหายแตมีสีดานไมมัน ตองใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัด
แผว ๆ ใหทวั่ ใชน้ํามันวานิชดําผสมน้ํามันสนทาลงบนชิ้นงาน ทิ้งไวพอหมาด ๆ แลวรีบเช็ดใหแหง
ผสมแชลแลคปานกลาง ผสมฝุนดําลงไปเล็กนอย ใชทาทับ 1 หรือ 2 ครั้ง การทาทับแตละครั้งตองทิ้ง
ระยะใหแชลแลคแหงประมาณ 20 - 30 นาที เมื่อแหงแลวใชกระดาษทราย เบอร 0 ขัดแผว ๆ เบา ๆ
อีกครั้งหนึ่ง แลวใชผาสะอาดเช็ดทําความสะอาดใหทวั่ รอการลงน้ํามันเคลือบเงาตอไป
3. ถาชิ้นงานแชลแลคเกามากจนใชไมได ตองใชน้ํายาลอกสี ลอกสีออก หรือจะใชเครื่องขัด
กระดาษทรายหนาสายขัดออกก็ได เมื่อทําวิธีใดวิธีหนึง่ ใหเรียบรอยแลว จนชิ้นงานที่แชลแลคไวหลุด
ออกหมดจนเห็นเนื้อไมใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดใหทั่วแลวจึงทําการยอมสีโอค และทาแชลแลคทับ
แลวทําเชนเดียวกับการทาแชลแลคโอค
การทาแชลแลคสีประดู
1. ผสมดินสอพองที่บดละเอียดกับน้ําและฝุนแดง แลวใสในภาชนะที่เตรียมไว เมื่อผสมกันดี
แลว ใหนําดินสอพองไปลงพื้น หรือลงฝุนกับชิ้นงาน ตองลงขวางเนื้อไม เพื่อใหดินสอพองเขาไปอุด
ในเสี้ยนไมใหไดมากที่สุด เมื่อลงพื้นหรือลงฝุนดีแลว ปลอยดินสอพองใหแหงสนิท แลวขัดเอาดินสอ
พองออกดวยกระดาษทราย เบอร 1 หรือเบอร 2 เมื่อขัดเตรียมพืน้ ผิวเรียบรอยแลว
2. นําวานิชดําเทลงในภาชนะที่จะผสมกับน้ํามันสนคอนขางใส อยาผสมใหขนเพราะเวลาลงพื้น
จะทําใหเช็ดยาก เมื่อละลายเขกันดีแลว จึงทาลงบนชิ้นงานที่ลงฝุนดินสอพองแลว สังเกตดูใหพนื้ ดินสอ
พองดูดน้ํามันใหชุมเสี้ยน เพื่อปองกันมิใหดินสอพองดาน แลวใชผาสะอาดเช็ดออก เวลายอมเนือ้ ไมจะ
ยอมขวางลายไม หรือจะยอมหมุนไปหมุนมาก็ตามแตเมื่อยอมครั้งสุดทาย ก็ตองเช็ดตามลายไมทุกครั้ง
ไป มิฉะนั้นแลวจะทําใหชิ้นงาน เปนรอยขวางไปขวางมา เมื่อทาแชลแลคทับลงไปแลวจะแกไมได
3. ผสมแชลแลคกับแอลกอฮอลปานกลาง ทาลงบนชิ้นงานที่ยอมไวเรียบรอยแลว ทาทับ 2
ครั้ง การทาทับแตละครั้งตองปลอยใหพื้นแชลแลคทีท่ าทับครั้งแรก ทิ้งระยะเวลาประมาณ 20 - 30
นาที เพื่อใหแหงสนิทเสียกอน จึงทาทับครั้งที่ 2 ตอไป เวลาผสมแชลแลคกอนจะทา ควรผสมฝุนแดง
ละลายกับแอลกอฮอลเสียกอน แลวจึงใชกระดาษทราย เบอร 1 ขัดชิ้นงานที่ทาแชลแลคใหทั่ว เวลาขัด
ตองระวังตรงเหลี่ยมของไมใหมาก เพราะจะทําใหถลอกไดงาย และยากตอการแกไข เมื่อขัดแลวปดผง
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ฝุนทําความสะอาดใหทั่ว แลวจึงผสมแชลแลคปานกลาง ทาทับอีกครัง้ จากนั้นใชกระดาษทราย เบอร 0
ลูบเบา ๆ แลวปดผงฝุนออกทําความสะอาด รอการลงน้ํามันเคลือบเงาตอไป
การซอมทําแชลแลคสีประดู
1. ชิ้นงานที่ใชแลวเปนเวลานาน เกินเปนรอยขนแมวเสนเล็ก ถาจะทําใหใหม ใชแชลแลคผสม
คอนขางใสกับฝุนแดง อยางละนิดผสมใหเขกันดีแลว ทาลงบนชิ้นงานจนกวาสีจะเหมือนกันใหมขึ้น
2. ชิ้นงานเกามากจนใชไมได ตองใชน้ํายาลอกสี ลอกสีออก หรือจะใชเครื่องขัดกระดาษทราย
หนาสายขัดออกก็ได เมื่อทําวิธีใดวิธีหนึง่ ใหเรียบรอยแลว จนชิน้ งานเกาที่แชลแลคไวหลุดออกหมดจน
เห็นเนื้อไมใชกระดาษทราย เบอร 2 อยางหยาบ ขัดตามลายไมใหทั่ว และใชกระดาษทราย เบอร 1
อยางละเอียด ขัดพื้นผิวอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแลวทําการยอมสีประดู และทาแชลแลคทับ แลวทํา
เชนเดียวกับการทาแชลแลคสีประดูและทาแชลแลคทับ เชนเดียวกับขางตนที่ไดอธิบายมาแลว

บทที่ 5
เครื่องมือและวัสดุที่ใชในการเคลือบ
เครื่องมือและวัสดุที่ใชในการเคลือบ
1. น้ํามันเคลือบ มีอยูดวยกันหลายชนิด หลายอยาง แตละอยางมีคุณสมบัติแตกตางกัน ดังนั้น
การเคลือบชิ้นงาน เราก็พิจารณาดูวาชิน้ งานนั้นควรจะเคลือบดวยอะไร จึงจะเหมาะสมตามคุณสมบัติของ
น้ํามันที่ออกไวในน้ํามันแตละชนิด มี ทั้งชนิดเงาและดาน ไดแก
1.1 วานิชเงาภายนอก
1.2 วานิชเงาภายใน
1.3 วานิชดาน
1.4 แลกเกอรเงา
1.5 แลกเกอรดาน
1.6 ยูนิเทนเงาภายนอก
1.7 ยูนิเทนเงาภายใน
1.8 ยูนิเทนดาน
2. แปรงชนิดแบน
3. แปรงขนกระตาย
4. กาพนสี
5. กระดาษทรายและกระดาษทายน้ํา
6. ภาชนะที่ใสนา้ํ มันเคลือบ
7. น้ํามันผสม

71
1. น้ํามันเคลือบ
1.1 วานิชเงาสําหรับภายนอก

วานิชเงาภายนอก เปนวานิชที่ทํามาจากแอลขีดเรซินอยางดี ผสมกับสารเคมีพิเศษที่ปองกันการ
ทําลายของรังสี จึงเหมาะที่จะใชกับงานภายนอก มีเนื้อที่มาก สีใสและคงทนถาวรในการปองกันและ
รักษาลายไมใหสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะสําหรับโครงสรางงานไม เชน บานไม เรือยนต
เรือประมง พื้นปาเก เปนตน แหงโดยการทําปฏิกิริยากับอากาศ แหงผิว 2 - 3 ชั่วโมง แหงทาทับได 8
- 10 ชั่วโมง โดยการทา 2 - 3 ครั้ง เครื่องมือที่ใช ใชพนหรือทาดวยแปรง โดยใชน้ํามันผสมเปน
สวนผสมในอัตราสวน 1 : 1 ในการทาครั้งแรก และในครั้งตอ ๆ ไป ผสมในอัตราสวน 4 : 1
1.2 วานิชเงาสําหรับภายใน
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วานิชเงาสําหรับภายใน เปนวานิชที่ทํามาจากแอลขีดเรซิน ที่ใหความเงาสูงมาก แหงเร็ว เนื้อสี
มาก เหมาะสําหรับใชกบั งานตกแตงภายในโดยเฉพาะงานไม ที่ตองการเนนลายไมใหสวยงามตาม
ธรรมชาติ เชน ประตูวงกบ หนาตาง ตูไม และเฟอรนิเจอรไม แหงโดยการทําปฏิกิริยากับอากาศ
ระยะเวลาในการแหง แหงผิว 30 - 50 นาที แหงทาทับได 6 - 8 ชั่วโมง โดยทา 2 - 3 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช คือ ใชแปรงทาหรือใชกาพน โดยใชน้ํามันผสมเปนสวนผสม ครั้งแรกใชน้ํามันวานิช 1
สวน ผสมน้ํามัน 1 สวน ครั้งที่ 2 - 3 ใชน้ํามันวานิช 4 สวน น้ํามัน 1 สวน
1.3 วานิชดาน

วานิชดาน เปนวานิชดานสําหรับตกแตงงานไม ที่ตองการเนนความสวยงาของลายไมตาม
ธรรมชาติ เปนวานิชดาน สีใส และทาไดเรียบ อีกทั้งยังผสมกับวานิชเงาเพื่อทําใหระดับความเงาไดตาง
ๆ กัน ตามความพอใจ โดยใชวานิชทั้ง 2 ผสมกันในอัตราสวนที่ตอ งการ เหมาะสําหรับใชตกแตงงาน
ไมทุกชนิด เชน เฟอรนิเจอรตามบาน ประตู วงกบ หรือที่ ๆ ตองการพื้นผิวดาน แหงโดยทําปฏิกิริยา
กับอากาศ ระยะเวลาแหง 20 - 30 นาที ทาทับได 4 - 6 ชั่วโมง แหงแข็ง 4 - 6 ชั่วโมง ความ
หนาเมื่อแหงตอ 1 ครั้ง 25 - 30 ไมครอน โดยการทา 2 - 3 ครั้ง
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1.4 แลคเกอรมัน

แลคเกอรมัน เปนแลคเกอรเงาใสมีสวนผสมของไนโตรเซลลูโลสและแอลขีดเรซิน เหมาะ
สําหรับตกแตงงานไมทุกชนิดที่ตองการเนนลายไมใหสวยงามตามธรรมชาติ สีใส แหงเร็ว และใหความ
เงามมาก เหมาะสําหรับงานตกแตงเฟอรนเิ จอรในบาน วงกบ ตู และงานไมทุกชนิด แหงผิว 4 - 6 นาที
แหงทาทับได 5 - 10 นาที เครื่องมือที่ใช ใชไดทั้งพนและทาดวยแปรง โดยใชทินเนอรแลคเกอรผสม
ในอัตราสวน 1 : 1 กอนใชงาน ใชทาหรือพน 2 - 3 ครั้ง แหงโดยทําปฏิกิริยากับอากาศ
1.5 แลคเกอรดาน

แลคเกอรดาน เปนแลคเกอรดานประกอบดวยไนโตรเซลลูโลสและแอลขีดเรซิน เหมาะสําหรับ
ตกแตงงานไมทุกชนิดที่ตองการโชวลายไมเปนประการสําคัญ แลคเกอรดานนี้จะแหงเร็ว สีใส เมื่อแหง
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แลวจะดานมาก ถาไมตองการดานมาก ใชแลคเกอรเงาในอัตราสวนที่ตาง ๆ กัน เหมาะสําหรับงานตก
แตงงานไมทกุ ชนิด เชน เฟอรนิเจอรในบาน วงกบ ประตู หนาตาง ตูไม เปนตน แหงผิว 4 - 6 นาที
แหงทาทับได 5 - 10 นาที เครื่องมือที่ใช ใชพนหรือทาดวยแปรง โดยใชทินเนอรแลคเกอรผสมใน
อัตราสวน 1 : 1 กอนใชงาน ใชทาหรือพน 2 - 3 ครั้ง แหงโดยทําปฏิกิริยากับอากาศ
1.6 ยูนิเทนเงาภายนอก

ยูนิเทนเงาภายนอก เปนน้ํามันเคลือบแข็งที่ทํามาจากโพลียูรีเทนชนิดแข็งตัว เมื่อทําปฏิกิริยากับ
ความชื้นในอากาศ พรอมมีสารเคมีพิเศษ ปองกันการทําลายของรังสี ใหคุณสมบัตดิ ีเลิศ คือ ใหความเงา
สูง สีใส มีความคงทนสูงตอการขูดขีดและแรงกระแทก ทนทานตอสารเคมี ความรอน แสงแดด
ความชื้น และเคลือบรักษาเนื้อไม เหมาะสําหรับงานไมทุกชนิดทั้งภายในและภายนอก ที่ตองการความ
คงทนจากแสงแดดเปนพิเศษ เชน พื้นไมปารเก ลานโบวลิ่ง ฟลอรลีลาศ วงกบ ประตู หนาตาง
เฟอรนิเจอรไมทุกชนิด เปนตน แหงผิว 2 – 4 ชั่วโมง แหงทาทับได 6 – 8 ชั่วโมง ความหนาเมื่อฟลมสี
แหง 30 - 35 ไมครอน เครื่องมือที่ใช ใชเครื่องพนหรือแปรง การทาสีครั้งแรกใชยูนเิ ทน 2 สวน
น้ํามันทินเนอร 1 สวน ครั้งตอ ๆ ไปใชยูนิเทน 3 สวน ทินเนอร 1 สวน ใชทา 3 ครั้ง เวนระยะเวลา
ในการทาทับครั้งละ 4 ชั่วโมง
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1.7 ยูนิเทนเงาภายใน

ยูนิเทนเงาภายใน เปนน้ํามันเคลือบแข็งที่ทํามาจากโพลียูรีเทนชนิดแข็งตัว เมื่อทําปฏิกิริยากับ
ความชื้นในอากาศ ใหคุณสมบัติดีเลิศ คือ ใหความเงาสูง สีใส มีความคงทนสูงตอการขูดขีดและแรง
กระแทก ทนทานตอสารเคมี ความรอน และเคลือบเงาเนื้อไม เหมาะสําหรับงานไมภายในทุกชนิด เชน
พื้นไมปารเก ลานโบวลิ่ง ฟลอรลีลาศ วงกบ ประตู หนาตาง เฟอรนิเจอรไมทกุ ชนิด แหงผิว 2 – 4
ชั่วโมง แหงทาทับได 6 – 8 ชั่วโมง ความหนาเมื่อฟลมสีแหง 30 - 35 ไมครอน เครื่องมือที่ใช ใชพน
หรือทาดวยแปรง การทาครั้งแรกโดยใชยูนิเทน 3 สวน ตอทินเนอร 1 สวน ครัง้ ตอ ๆ ไปใชยูนิเทน 4
สวน ทินเนอร 1 สวน ใชทาทั้งหมด 2 - 3 ครั้ง เวนระยะเวลาในการทาทับครั้งละ 6 - 8 ชั่วโมง
1.8 ยูนิเทนดาน

ยูนิเทนดานเปนหัวเชื้อเพื่อใสลงไปในน้ํามัน
เคลือบยูนิเทน ในอัตราสวนที่กําหนด และคนใหเขา
กันก็จะทําใหยนู ิเทนที่ผสมนีไ้ ปทาชิ้นงาน ชิ้นงานก็จะ
ดาน หรือบางยี่หอก็ผสมเสร็จเปนยูนิเทนดานสามารถ
ใชงานไดเลย
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2. แปรงชนิดแบน

แปรงชนิดแบน ใชสําหรับทาน้ํามันวานิช ซึ่งมีขนาดตาง ๆ การใชงานก็ขึ้นอยูก บั ความ
เหมาะสม มีอยูดวยกันหลายขนาด ตั้งแต 1 ” ถึง 4 ”
3. แปรงขนกระตาย

แปรงขนกระตาย กอนใชงานจะตองแตงขนแปรงใหเรียบรอย ขนแปรงไมหลุดและไม
แตกออกจากกัน การใชงานขึ้นอยูกับชิ้นงานที่เราจะทํา มีอยูดวยกันหลายขนาด ตั้งแต 3 ซี่ ถึง 12 ซี่
4. กาพนสี

กาพนสี ใชสําหรับพนชิ้นงานที่ใหญ ๆ หรือตองการความ
เรียบของชิ้นงาน เรียบเปนพิเศษ
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5. กระดาษทราย

กระดาษทราย ที่ใชในการทาน้ํามันเคลือบจะตองใชกระดาษทราย No. 0 กระดาษทราย
น้ํา NO. 600 ขึ้นไป เพื่อจะไดขัดชิ้นงานในแตละชัน เพือ่ ใหเรียบกอนจะทาชั้นตอไป
6. ภาชนะที่ใสน้ํามันเคลือบ

เปนภาชนะทีส่ วนใหญชางแชลแลค ใชกระปองทินเนอรที่ใชหมดแลว นํามาตัดดานตั้ง เพื่อทํา
เปนภาชนะ สําหรับใสน้ํามันเคลือบที่แบงออกมาใชงานจากกระปองใหญ
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7. น้ํามันผสม

น้ํามันที่ใชผสมนามันเคลือบ ไดแก น้าํ มันสนใชผสมวานิช น้ํามันทินเนอรใชผสมแลคเกอร
น้ํามันผสมยูนเิ ทนตองใชน้ํามันผสมยูนิเทนโดยเฉพาะ
การเตรียมพื้นผิวกอนทาน้ํามันเคลือบ
เมื่อทําการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานที่ทาแชลแล็คไวแลว ใชกระดาษทรายเบอร 0 ลูบหรือขัดเบา
ๆ ชิ้นงานใหทั่วอีกครั้งหนึง่ การลูบหรือขัดครั้งนี้อยาลูบหรือขัดแรง เพราะจะทําใหชิ้นงานที่ทาแชลแล็
คถลอกและเปนรอย และอยาลูบหรือขัดขวางเนื้อไมเปนอันขาด เมื่อลูบหรือขัดทั่วดีแลว ใชผาแหงเช็ด
ฝุนผงใหสะอาด เตรียมการทาน้ํามันเคลือบเงาตอไป
ขั้นตอนการทาน้ํามันเคลือบเงาชนิดตาง ๆ
1. วานิชเงาสําหรับใชทาภายใน
1.1 นําน้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชสําหรับใชทาภายใน นํามาผสมกับน้ํามันสน ใน
อัตราสวนการทาครั้งแรกใชน้ํามันวานิช 1 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน ผสมใหเขากันดีแลว ใชแปรง
ขนกระตายหรือแปรงทาสีจุมลงไปในน้ํามันเคลือบเงา 1 ใน 3 ของขนแปรง พอใหแปรงลื่นเดินไปได
บนพื้นวัตถุที่จะทาไดสะดวก ถาแปรงจุมน้ํามันเคลือบเงานอยไป เวลาทาจะรูสึกฝด หรือเหนียวติดเนื้อ
ไม และถาน้าํ มันเคลือบเงามากไป ก็จะทําใหไดน้ํามันเคลือบเงาหนา และอาจไหลเยิ้มเปนคลืน่ บนเนื้อ
ไมไดงาย
1.2 การทาน้ํามันเคลือบเงา พยายามที่จะทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกอนทาทั่วทั้งหมด ตอง
ทาเปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาชั้นหนึ่งแลว จึงทาอีกชั้นหนึ่งทับได โดยทิง้ ระยะเวลาประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง
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ในอัตราสวนผสม น้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชสําหรับใชทาภายใน ทาทับครั้งที่ 2 - 3 , ใชน้ํามันวา
นิช 4 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน
1.3 สําหรับน้ํามันเคลือบเงาที่ผสมบาง ๆ เมื่อเห็นเงาเกิดขึ้นบนชิ้นงาน โดยผลของการเคลือบ
เงาแลวตองลูบผิวหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียดเสียกอน ที่จะทาทับลงไปอีกชั้นหนึง่ และ
ทุก ๆ การทา 3 ครั้ง ควรลูบหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียดอีกครั้งหนึ่งเสมอไป เพื่อทํา
ใหน้ํามันเคลือบเงาในระหวางชั้นจับกันไดแนน และทําใหผิวเรียบ กระดาษทรายที่ใชควรเอากระดาษ
ทรายอยางละเอียดที่สุด ( เบอร 0 ) กอนใชตองเอากระดาษทรายฝนกันจนหมดคมเสียกอน แลวเอา
กระดาษทรายนั้นลูบหรือขัดเบา ๆ ไปบนผิวที่เคลือบเงาเพียงบาง ๆ อยาใหกนิ ลึกลงไปถึงเนื้อไมจน
ถลอกทําใหแกไดยาก ทาน้ํามันเคลือบเงาทับกันและขัดดวยกระดาษทราย สลับกันไปหลาย ๆ ชั้น
จนกวาจะเห็นน้ํามันเคลือบเงาเต็มชิ้นงานทั่วกันดีแลว
2. วานิชเงาสําหรับใชทาภายนอก
2.1 นําน้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชเงาสําหรับใชทาภายนอก นํามาผสมกับน้ํามันสน
ในอัตราสวนน้ํามันวานิช 1 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน ในการทาครั้งแรกผสมใหเขากันไดแลว ใช
แปรงขนกระตายหรือแปรงทาสีจุมลงไปในน้ํามันเคลือบเงาที่ผสมแลว 1 ใน 3 ของขนแปรง แตพอ
นอยใหขนแปรงลื่นเดินไปไดบนพื้นวัตถุทจี่ ะทาไดสะดวก ถาแปรงจุมน้ํามันเคลือบเงานอยไป เวลาทา
จะรูสึกฝด หรือเหนียวติดเนื้อไม ถาน้ํามันเคลือบเงามากไป ก็จะทําใหไดน้ํามันเคลือบเงาหนา และอาจ
ไหลเยิ้มเปนคลื่นบนเนื้อไมไดงาย
2.2 การทาน้าํ มันเคลือบเงา พยายามทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกอนทาทั่วทั้งหมด
ตองทาเปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาชั้นหนึ่งแลว จึงทาอีกชั้นหนึ่งทับได โดยทิ้งระยะเวลาประมาณ 8 - 10
ชั่วโมง ในอัตราสวนผสมน้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชสําหรับใชทาภายนอก ทาทับครั้งที่ 2 - 3 , ใช
น้ํามันวานิช 1 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน เวลาทาใหทาไปแลวทากลับ ทับกัน 50% ของการทาแต
ละครั้ง
2.3 สําหรับน้ํามันเคลือบเงาที่ผสมบาง ๆ เมื่อเห็นเงาเกิดขึ้นบนวัตถุ โดยผลของการ
เคลือบเงาแลวตองลูบผิวหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียดเสียกอน ที่จะทาทับลงไปอีก
ชั้นหนึ่ง และทุก ๆ การทาน้ํามันเคลือบเงา 3 ครั้ง หรือจนกวาจะใชได ควรลูบหรือขัดเบา ๆ ดวย
กระดาษทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) อีกครั้งหนึ่งเสมอไป เพื่อทําใหน้ํามันวานิชในระหวางชัน้ จับกัน
ไดแนน และทําใหผิวเรียบ กระดาษทรายที่ใชควรเอากระดาษทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) กอนใชตอง
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เอากระดาษทรายมาฝนกันจนหมดคมหรือกระดาษทรายที่ใชแลวพอยังมีความคมอยูเล็กนอย
แลวเอา
กระดาษทรายนั้นลูบหรือขัดเบา ๆ ไปบนผิวที่เคลือบวานิชเงาเพียงบาง ๆ อยาใหกินลึกลงไปถึงเนื้อไม
จนถลอกทําใหแกไดยาก ทาน้ํามันเคลือบเงาทับกันและขัดดวยกระดาษทราย สลับกันไปหลาย ๆ ชั้น
จนกวาน้ํามันเคลือบเงาเต็มผิววัตถุทวั่ กันดี
3. วานิชดาน
3.1 น้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชดาน เหมาะสําหรับตกแตงงานไมทตี่ องการเนนความ
สวยของลายไมตามธรรมชาติ เปนวานิชดาน สีใส และทาไดเรียบ อีกทั้งยังใชผสมกับวานิชเงาได เพื่อ
ทําใหระดับความเงาไดตาง ๆ กัน ตามความตองการ โดยใชวานิชทั้ง 2 ผสมกันในอัตราสวนที่ตอ งการ
เหมาะสําหรับงานไมทุกชนิด อัตราสวนผสม วานิชดาน 1 สวน ตอ น้ํามันสน 1 สวน ผสมใหเขากัน
ในการทาครั้งแรก
3.2 การทาน้ํามันเคลือบเงาประเภทวานิชดาน อยาทาทับกอนทาทั่วทั้งหมดชิน้ งาน
ตองทาเปนชั้น ๆ ไป โดยทิ้งระยะเวลาแหงประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อแหงจะไดความหนาตอ 1 ครั้ง
25 – 30 ไมครอน โดยการทา 2 – 3 ครั้ง แหงโดยการทําปฏิกิริยากับอากาศ การทาวานิชดาน จะทา
ประมาณ 3 ครั้ง แตตองคํานึงถึงสภาพอากาศดวย อาจจะทําใหวานิชดานที่ทาไมแหงหรือเกิดเปนฝาขาว
3.3 สําหรับวานิชดาน การทาทับแตละครั้งตองขัดหรือลูบเบา ๆ ดวยกระดาษทราย
เบอรละเอียด ( เบอร 0 ) หรือกระดาษทรายน้ํา เบอร 600 ขึ้นไป เชนเดียวกับการทาแลคเกอรดาน เพื่อ
เพิ่มการยึดเกาะของวานิชดานไดดี ทําใหผวิ ของชิ้นงานเรียบ ทาประมาณ 3 ครั้ง
4. แลคเกอรมัน
4.1 น้ํามันเคลือบเงาประเภทแลคเกอรมัน ใชสําหรับตกแตงงานไมทกุ ชนิดที่ตองการ
เนนลายไม นํามาผสมกับทินเนอรแลคเกอร( 3A) ในอัตราสวนแลคเกอรมัน 1 สวน ตอ ทินเนอรแลค
เกอร(3A) 1 สวน โดยการใชแปรงขนกระตายทาลงบนชิ้นงาน หรือใชกาพนสีพนก็ได
4.2 การทาแลคเกอร พยายามทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกอนทาทัว่ ทั้งหมด ตองทา
เปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาชั้นหนึง่ แลว จึงทาอีกชั้นหนึ่งทับได คุณสมบัติพิเศษของการทาแลคเกอร คือ จะ
ทาทับชั้นตอไปดวยระยะเวลาแหงประมาณ 5 – 10 นาทีเทานั้น โดยทําปฏิกิริยากับอากาศ การทาดวย
แลคเกอรมันจะทาหรือใชวิธีพนไดเรื่อย ๆ ไมจํากัดชั้นที่ทาจะทากีเ่ ทีย่ วก็ได เมื่อเห็นวาชิน้ งานดีแลวจึง
หยุด
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4.3 สําหรับแลคเกอรมัน การทาทับแตละครั้งตองขัดหรือลูบดวยกระดาษทรายเบอร 0
หรือกระดาษทรายน้ํา เบอร 600 ขึ้นไป ควรใชวิธีลูบหรือขัดเบา ๆ เพราะฟลของแลคเกอรจะบางกวา
ฟลมของน้ํามันวานิชเงา เพือ่ ทําใหแลคเกอรเพิ่มการยึดเกาะ ทําใหผิวของชิ้นงานทีท่ าเรียบ ทาแลคเกอร
มันแตละชั้นสลับกับการขัดดวย กระดาษทรายเบอร 0 หรือกระดาษทรายน้ําเบอร 600 ขึ้นไปหลาย ๆ
ชั้น จนกวาจะเห็นวาแลคเกอรมันเคลือบเต็มชิ้นงานดีแลว

5. แลคเกอรดาน
5.1 น้ํามันเคลือบประเภทแลคเกอรดาน เหมาะสําหรับตกแตงงานไมทุกชนิดที่ตองการ
โชวลายไม ใชอัตราสวนผสมแลคเกอรดาน 1 สวน ตอ ทินเนอรแลคเกอร (3A) 1 สวน หรือจะผสม
ดวยแลคเกอรมันลงไปดวยก็ได จะทําใหชิ้นงานนั้นออกดานและมันเงานิด ๆ พอเปนเงาก็แลวแตชิ้นงาน
ที่จะตองการดานสนิทหรือออกเงานิดหนอย
5.2 การทาแลคเกอรดานหรือน้ํามันเคลือบเงาทุกชนิด พยายามทาตามลายไมเสมอ อยา
ทาทับกอนทาทั่วทั้งหมดชิน้ งาน ตองทาเปนชั้น ๆ ไป คุณสมบัติพิเศษของการทาแลคเกอรดาน คือ จะ
ทาทับชั้นตอไปดวยระยะเวลาแหงประมาณ 5 – 10 นาทีเทานั้น แหงโดยการทําปฏิกิริยากับอากาศ การ
ทาแลคเกอรดา นจะทาหรือจะพนดวยกาพนสีก็ได ไมจํากัดชั้นจะทาหรือพน แตตองคํานึงถึงสภาพ
อากาศดวย ถาสภาพอากาศไมดีอาจทําใหแลคเกอรดานที่ทาหรือพนไมแหงหรือเกิดอาการเปนฝาขาว ๆ
ได อีกประการหนึ่งเวลานําแลคเกอรดานที่เก็บไวนานมาใชงาน ควรคนใหเนื้อของแลคเกอรดานที่นอน
กนคนใหเขากันสนิท มิฉะนัน้ จะทําใหชิ้นงานที่ทาหรือพนแลคเกอรดา น ไมแหงหรือเกิดเปนฝาสีขาวได
5.3 สําหรับแลคเกอรดาน การทาทับแตละครั้งตองขัดหรือลูบเบา ๆ ดวยกระดาษทราย
เบอรละเอียด ( เบอร 0 ) หรือกระดาษทรายน้ํา เบอร 600 ขึ้นไป เชนเดียวกับการทาแลคเกอรมัน เพราะ
ฟลของแลคเกอรดานจะบาง การทาแตละชั้นตองใชกระดาษทรายลูบหรือขัด เบา ๆ ทุกครั้ง เพื่อเพิ่ม
การยึดเกาะของแลคเกอรไดดี ทําใหผวิ ของชิ้นงานเรียบ ทําอยางนี้ไปจนกวาจะเห็นวาแลคเกอรดานที่ทา
ลงบนชิ้นงานเคลือบเต็มชิ้นงานดีแลว การทาแลคเกอรดา นจะทากี่ชั้นก็ได จนกวาชิน้ งานจะออกมาดี
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6. ยูนิเทนภายใน
6.1 น้ํามันเคลือบเงาประเภทภายใน สําหรับใชทาภายในนํามาผสมกับทินเนอรยนู ิเทน
ครั้งแรกในอัตราสวน ยูนิเทนภายใน 3 สวน ตอ ทินเนอรผสมยูนิเทน 1 สวน ผสมใหเขากันดีแลว ใช
แปรงขนกระตายจุมลงในยูนิเทนที่ผสมแลว 1 ใน 3 ของขนแปรง พอใหแปรงลื่นเวลาทาลงบนชิ้นงาน
ไดสะดวก ถาแปรงจุมยูนิเทนนอยไป เวลาทาจะรูสึกฝดหรือติดเนื้อไม และถาจุมยูนเิ ทนมากไป อาจทํา
ใหไหลหรือยอยเปนคลื่นบนเนื้อไมงาย ถาจะใชโดยวิธีการพน ตองใหหวั พนหางจากวัตถุที่จะพน
ประมาณ 6 – 8 นิ้ว พนขนานไปกับชิ้นงาน พนไปแลวพนกลับโดยทับกัน 50% ของแนวพน ระวังเวลา
พนอยาใหหวั พนหางหรือใกลชิ้นงานมากเกินไป
เพราะจะทําใหยนู ิเทนที่พนออกมาบนชิ้นงานไม
สม่ําเสมอ , เปนเม็ด , เปนฝา ยูนิเทนภายใน มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ใหความเงาสูง มีความคงทนสูงตอ
การขูดขีดและรงกระแทก ทนทานตอสารเคมี ความรอน เหมาะสําหรับงานไมภายในทุกชนิด เชน พื้น
ไมปารเก , วงกบ , ลานโบวลิ่ง , ฟอรลีลาศ
6.2 การทาหรือพนยูนเิ ทนภายใน พยายามที่จะทาหรือพนตามลายไมเสมอ อยาทาหรือ
พนทับกอนทาทั่วทั้งหมด ตองทาหรือพนเปนชั้น ๆ ไป เมื่อทาหรือพนชั้นหนึ่งแลว จึงทาหรือพนอีก
ชั้นหนึ่งได โดยทิ้งระยะเวลาประมาณ 6 – 8 ชัว่ โมง การทาหรือพนยูนิเทนภายใน ชัน้ ที่ 2 - 3 , ใช
อัตราสวนผสมยูนิเทน 4 สวน ตอ ทินเนอรผสมยูนิเทน 1 สวน ใชวิธีพนยูนิเทนสวนมากจะใชกับงาน
ที่มีเนื้อที่มาก หรือตองการใหชิ้นงานเรียบเต็ม ออกมาดีกวาการทาดวยแปรงขนกระตาย
6.3 เมื่อทาหรือพนยูนิเทนลงไปบนวัตถุเห็นความเงาเกิดขึ้นบนชิ้นงาน โดยผลของการ
เคลือบเงาแลวตองลูบหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) หรือกระดาษทรายน้ําเบอร
600 ขึ้นไป ถาใชกระดาษทรายเบอร 0 มาขัดหรือลูบ ควรนํากระดาษทรายมาฝนกันจนหมดคมเสียกอน
มิฉะนั้นจะทําใหเปนรอยได การทาหรือพนแตละครั้งตองใชกระดาษทรายลูบหรือขัดเบา ๆ ทุกครั้งเพื่อ
เพิ่มการยึดเกาะของยูนิเทนไดดี ทําใหผิวของชิ้นงานเรียบ ทําอยางนีจ้ นกวาจะเห็นวายูนเิ ทนที่ทาหรือพน
ลงบนชิ้นงานเต็ม
7. ยูนิเทนภายนอก
7.1 น้ํามันเคลือบเงาประเภทยูนิเทนภายนอก สําหรับใชทาภายนอกนํามาผสมกับทิน
เนอรผสมยูนิเทน ครั้งแรกในอัตราสวน ยูนิเทนภายนอก 2 สวน ตอ ทินเนอรผสมยูนิเทน 1 สวน
ผสมใหเขากันดีแลว ใชแปรงขนกระตายจุม ลงในยูนเิ ทนที่ผสมแลว 1 ใน 3 ของขนแปรง พอใหแปรง
ลื่นทาลงบนชิ้นงานไดสะดวก ถาแปรงจุม ยูนิเทนนอยไป เวลาทาจะรูสึกฝดหรือติดเนื้อไม ถาจุมยูนิ
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เทนมากเกินไป อาจทําใหไหลหรือยอยเปนทางบนเนื้อไมได ถาจะใชโดยวิธีการพนโดยใชกาพนสี ตอง
ใหหวั พนหางจากวัตถุที่จะพนประมาณ 6 – 8 นิ้ว พนขนานไปกับชิน้ งาน พนไปแลวพนกลับโดยทับกัน
50% ของแนวพน ระวังเวลาพนอยาใหหัวพนหางจากชิ้นงานหรือใกลชิ้นงานมากเกินไป เพราะจะทําให
ยูนิเทนทีพ่ นออกมาบนชิ้นงานไมสม่ําเสมอ , เปนเม็ด , เกิดเปนฝาได ยูนิเทนภายนอก มีคุณสมบัติพิเศษ
คือ ใหความเงาสูง สีใส มีความคงทนสูงตอการขูดขีดและรงกระแทก ทนทานตอสารเคมี ความรอน
แสงแดด ความชื้น และเคลือบรักษาเนื้อไม เหมาะสําหรับงานไมทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกที่
ตองการความคงทนจากแสงแดดเปยพิเศษ เชน วงกบ ประตู หนาตาง เฟอรนิเจอรไมทุกชนิด
7.2 การทาหรือพนยูนเิ ทนภายนอก ควรทาหรือพนตามลายไมเสมอ อยาทาหรือพนทับ
กอนทาทั่วทั้งหมด ตองทาหรือพนเปนชัน้ ๆ ไป เมื่อทาหรือพนชั้นหนึ่งแลว จึงทาหรือพนอีกชัน้ หนึ่งได
โดยทิ้งระยะเวลาแหงประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ความหนาของฟลมสีเมื่อแหง 30 – 35 ไมครอน การทา
หรือพนยูนิเทนภายนอก ชัน้ ที่ 2 - 3 ใชอัตราสวนผสมยูนิเทน 3 สวน ตอ ทินเนอรผสมยูนิเทน 1
สวน การทาหรือพนแตละครั้งไมควรทาหรือพนหนาเกินไป เพราะจะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีกับความชื้น
ในอากาศไมทวั่ ถึงกัน
7.3 เมื่อทาหรือพนยูนเิ ทนลงไปบนวัตถุเห็นความเงาเกิดขึ้นบนชิ้นงาน โดยผลของการเคลือบเงา
แลวตองลูบหรือขัดเบา ๆ ดวยกระดาษทรายเบอรละเอียด ( เบอร 0 ) หรือกระดาษทรายน้ําเบอร 600 ขึ้น
ไป ถาใชกระดาษทรายเบอร 0 มาขัดหรือลูบ ควรนํากระดาษทรายมาฝนกันจนหมดคมเสียกอน
มิฉะนั้นจะทําใหเปนรอยทางได หลังจากการทาหรือพนครั้งที่หนึ่งแลว กอนทาทับหรือพนครัง้ ตอไป
ควรใชกระดาษทรายเบอร 0 หรือกระดาษทรายน้ําเบอร 600 ขนไป ลูบเบา ๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
ของแตละชั้น
8. ยูนิเทนดาน
8.1 น้ํามันเคลือบประเภทยูนิเทนดาน เหมาะสําหรับงานไมทุกชนิดที่ตองการเนนลาย
ไม เปนหัวเชื้อดานผสมลงไปในน้ํามันเคลือบเงายูนิเทน และทินเนอรผสมยูนิเทน ในอัตราสวนที่
กําหนดแลว คนใหเขากันก็จะทําใหยูนิเทนที่ผสมนี้นําไปทาชิ้นงาน ชิ้นงานก็จะดาน หรือบางยี่หอก็
ผสมเสร็จ เปนยูนิเทนดานสามารถใชงานไดเลย
8.2 การทายูนิเทนดาน ควรทาตามลายไมเสมอ อยาทาทับกอนทาทั่วทั้งหมดชิน้ งาน
ตองทาเปนชั้น ๆ ไป จะทาทับชั้นตอไปดวยระยะเวลาแหงประมาณ 5 – 15 นาที แหงโดยการทํา
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ปฏิกิริยากับอากาศ จะทาหรือพนดวยยูนิเทนดานก็ได ไมจํากัดชั้นที่จะทาหรือพน แตตองคํานึงถึง
สภาพอากาศดวย อาจจะทําใหยูนเิ ทนดานที่ทาหรือพนไมแหงหรือเกิดอาการเปนฝาขาวได
8.3 การทายูนิเทนดาน การทาทับแตละครั้งตองขัดหรือลูบเบา ๆ ดวยกระดาษทราย
เบอร 0 หรือกระดาษทรายน้ําเบอร 600 ขึ้นไป เชนเดียวกับการทาแลคเกอรดาน การทาหรือพนแตละ
ชั้นตองใชกระดาษทรายลูบทุกครั้ง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของยูนิเทนดานไดดี ทําใหผิวของชิ้นงานเรียบ
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