
เร่ือง 
วสัดุอปุกรณ์ในการแกะสลดั 



      งานศิลปะดั้งเดิมของไทยน้ันมีอยู่มากมายหลายอย่างหลายแขนง 
มีดแกะสลกัมีมากมายหลายรูปแบบ ขึน้อยู่กบัความถนัดของผู้แกะสลกั
เอง มีดแกะสลกัถือเป็นส่ิงที่ส าคัญมากของงานแกะสลกั อาจจะกล่าวได้
ว่ามีมีดเพยีงเล่มเดียวกส็ามารถแกะสลกัได้ทุกแบบ ทุกลวดลาย 



การเลอืกมดีแกะสลกั 
1. มีดจะต้องมีความคม ใบมีดที่บางจะสามารถแกะสลกัลวดลายได้ละเอยีด
และไม่มีรอยช ้าที่เกดิจากรอยมีด 
2. น ้าหนักของด้ามมีดจะต้องมีความเบา เพือ่ไม่ให้เกดิการอ่อนล้า 
3. ปลายมีดจะต้องมีความเหยยีดตรงไม่มีรอยบ่ิน และควรมีปลอก หรือ
ซองส าหรับเกบ็มีดเพือ่ป้องกนัปลายมีด 
4. ใบมีดควรเลอืกที่ไม่เป็นสนิมง่ายเพราะจะดูแลรักษายาก และไม่
ปลอดภัยต่อการบริโภค 
การปอก คว้านและการแกะสลกัผลไม้ น้ันนอกจากจะต้องทราบ
กระบวนการต่างๆ ในการแกะสลกัแล้ว หัวใจที่มีความส าคัญต่อการ
แกะสลกั น้ันกค็ือมีดแกะสลกัที่มีเพยีงเล่มเดียวสามารถแกะสลกัลวดลาย
ได้ทุกลวดลาย มีดแกะสลกัในปัจจุบันมี 2 ลกัษณะ ดังนี ้
 



1. มีดแกะสลักที่มีด้ามแบน 
- มีลกัษณะใบมีดเรียวแหลมยาวประมาณ 1-2 น้ิว ใบมีดมกัจะเป็นเน้ือสแตนเลสอ
ยา่งดีเพื่อมิใหเ้กิดปฏิกิริยากบัผกัและผลไม ้มีดดา้มแบนเหมาะส าหรับผูท่ี้เร่ิม
ฝึกฝนการแกะสลกั เพราะสามารถควบคุมมีดไดง่้าย 



2. มีดแกะสลักที่มีด้ามกลม 
- มีลกัษณะใบมีดเรียวแหลมยาวประมาณ 1.5 – 2.5 น้ิว ใบมีดมีทั้งเน้ือสแตนเลส 
และเน้ือเหลก็ จึงควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน มีดดา้มกลมเหมาะส าหรับผูท่ี้
แกะสลกัไดแ้ลว้ เพราะสามารถควบคุมมีดใหไ้ปตามทิศทางต่างๆ  

 



    มดีแกะสลกั 
 
     วิธีการจบัมีดแกะสลกั ท่ีถูกตอ้งจะท าใหน้ าไปไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
การความรวดเร็วในการท างาน รวมทั้งผลงานท่ีจะมีความสวยงาม ปลอดภยัจาก
อุบติัเหตุไดอี้กดว้ย การจบัมีดแกะสลกัมีวิธีการจบัอยู ่3 แบบ คือ 
 
1. การจบัมีดแกะสลกัแบบหัน่ผกั เหมาะส าหรับการแกะสลกัวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่ 
เช่นแตงโม ลกัษณะลวดลายการแกะสลกัจะเป็นลวดลายท่ีมีขนาดใหญ่ วิธีการจบั
มีดแบบหัน่ผกั ลกัษณะดา้มมีดจะอยูใ่ตอุ้ง้มือ มีวิธีการจบัดงัน้ี 
- น้ิวหวัแม่มือจะอยูด่า้นขา้งมีด ตรงระหวา่งดา้มมีดและใบมีด 
- น้ิวช้ีจบัตรงสนัมีด ตรงก่ึงกลางของใบมีด 
- น้ิวกลาง น้ิวนาง น้ิวกอ้ยก าดา้มมีด 
วิธีการแกะสลกัโดยการจบัมีดแบบหัน่ผกั - มือซา้ยจบัวสัดุท่ีจะแกะสลกั 
- มือขวาจบัมีดแบบหัน่ผกั และตอ้งใหน้ิ้วนางสมัผสัวสัดุท่ีแกะสลกัเพื่อช่วย
ควบคุมน ้าหนกัมือและจะท า ใหช่้วยลดอุบติัเหตุท่ีเกดข้ึน 
 



2. การจับมีดแกะสลกัแบบจับปากกา  
เหมาะส าหรับการแกะสลกัลวดลายไดอ้ยา่งอิสระ นิยมใชแ้กะสลกัโดยทัว่ไป วิธีการจบั
มีดแบบจบัปากกา ลกัษณะดา้มมีดจะอยูเ่หนือฝ่ามือมีอิสระในการแกะสลกัลวดลาย มี
วิธีการจบัดงัน้ี 
- น้ิวหวัแม่มือจะอยูด่า้นขา้งมีด ตรงระหวา่งดา้มมีดและใบมีด 
- น้ิวช้ีจบัตรงสันมีด ตรงก่ึงกลางของใบมีด 
- น้ิวกลางจะอยูด่า้นขา้งมีด ตรงระหวา่งดา้มมีดและใบมีด และตรงขา้มกบัน้ิวหวัแม่มือ 
- น้ิวนาง น้ิวกอ้ยไม่สัมผสัมีด วิธีการแกะสลกัโดยการจบัมีดแบบหัน่ผกั 
- มือซา้ยจบัวสัดุท่ีจะแกะสลกั 
- มือขวาจบัมีดแบบหัน่ผกั และตอ้งใหน้ิ้วนางสัมผสัวสัดุท่ีแกะสลกัเพื่อช่วยควบคุม
น ้าหนกัมือและจะท า ใหช่้วยลดอุบติัเหตุท่ีเกดข้ึน 
 



3. การจบัมีดแกะสลกัแบบปอกผลไม ้ 
เหมาะส าหรับการปอก การเกลารูปร่าง รูปทรงต่างๆ วิธีการจบัมีดแบบปอก
ผลไม ้ลกัษณะดา้มมีดจะอยูใ่ตอุ้ง้มือ น้ิวช้ีจะเป็นตวัก าหนดทิศ ทางของการ
เคล่ือนมีด มีวิธีการจบัดงัน้ี 
- น้ิวหวัแม่มือจะอยูด่า้นขา้งมีด ตรงระหวา่งดา้มมีด ใบมีดและสนัมีด 
- น้ิวช้ีจบัดา้นขา้งมีด ตรงระหวา่งใบมีดและดา้มมีด 
- น้ิวกลาง น้ิวนาง น้ิวกอ้ยก าดา้มมีด วิธีการแกะสลกัโดยการจบัมีดแบบปอก
ผลไม ้ - มือซา้ยจบัวสัดุท่ีจะแกะสลกั - มือขวาจบัมีดแบบปอกผลไม ้และให้
น้ิวช้ีช่วยควบคุมการเคล่ือนของมีดและช่วยควบคุมน ้าหนกัมือ จะท าใหช่้วยลด
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน 
     การแกะสลกัลวดลายต่างๆ โดยทัว่ไปมกัจะจบัมีดแบบการจบัดินสอ หรือ
ปากกา อาจจะกล่าวไดว้า่ การแกะสลกันั้นเหมือนกบัการเขียนหนงัสือ ท่ี
สามารถลากดินสอ หรือปากกาไปในทิศทางต่างๆไดต้ามท่ีตอ้งการ  



  อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการแกะสลกั ผกัผลไม้  
การปอก ควา้นและการแกะสลกัผกัและผลไม ้มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแกะสลกั
สามารถหาไดไ้ม่ยุง่ยากนกั มีคุณสมบติั หนา้ท่ีและลกัษณะท่ีเหมาะสมดงัน้ี 
 



1. มีดตดัและหัน่ ใชส้ าหรับ ตดั หัน่และเกลาผกัและผลไม ้
- ควรมีความคม และมีดหัน่ควรมีความยาวของใบมีด 5-7 น้ิว 

 



2. มีดควา้น ใชค้วา้นเมลด็ผลไมอ้อก 
- ควรมีความคม ควรเลือกท่ีท าจากสแตนเลส 
 



3. มีดปอก ใชส้ าหรับปอกเปลือกผกัและผลไม ้
- ควรเลือกขนาดใหเ้หมาะสมกบัผกัและผลไมท่ี้จะใช ้
 



4. ท่ีตกัผลไมท้รงกลม ใชส้ าหรับตกัผกัหรือผลไมใ้หเ้ป็นทรงกลม 
- ชอ้นกลมใชส้ าหรับควกัไสผ้กัและผลไม ้ควรเลือกท่ีท าจากสแตนเลส 
 



5. ท่ีตดัแบบหยกั ใชต้กัและหัน่ผกั ผลไมใ้หเ้ป็นลวดลายสวยงาม 
- ควรเลือกใหเ้หมาะกบัผกัและผลไม ้มีความคมและควรเลือกท่ีท าจากสแตน
เลส 
 



6. พิมพก์ดรูปต่างๆ ใชก้ดผกั ผลไมใ้หมี้รูปแบบตามตอ้งการ 
- ควรเลือกใหมี้ความคมและควรเลือกท่ีท าจากสแตนเลส 
 



7. กรรไกร ใชต้ดัและตกแต่งผกัผลไมท่ี้สลกั 
- ควรเลือกใหเ้หมาะกบัผกัและผลไม ้มีความคมและควรเลือกท่ีท าจากสแตน
เลส 
 



8. หินลบัมีดหรือกระดาษทราย ใชส้ าหรับลบัมีดใหมี้ความคม 
- ควรเลือกเน้ือละเอียดๆ เพ่ือจะไดไ้ม่ท าใหมี้ดสึกกร่อนเร็ว 
 
9. เขียง ใชส้ าหรับรอง เวลาหัน่ ตดัผกัและผลไม ้
- ควรเลือกเขียงไมห้รือเขียงพลาสติก ท่ีมีขนาดเหมาะสมในการใชง้านและมี
น ้าหนกัเบา 
 



10. อ่างน ้า ใชส้ าหรับใส่น ้าเพ่ือแช่ผกัและผลไมท่ี้แกะสลกัแลว้ ใหส้ดข้ึน 
- ควรเลือกใหเ้หมาะกบัปริมาณผกัและผลไมท่ี้จะแช่ 
 



11. ถาด ใชส้ าหรับรองเศษผกัและผลไมเ้วลาแกะสลกั 
- ควรเลือกใหเ้หมาะกบัขนาดของผกัหรือผลไมท่ี้แกะสลกั  
 



12. ผา้เช็ดมือ ใชส้ าหรับเช็ดมือและอุปกรณ์ต่างๆในการแกะสลกั 
- ควรเลือกท่ีซบัน ้าไดดี้ อาจเป็นผา้ขาวบางหรือผา้ขนหนูผนืเลก็ 
 



13. พลาสติกห่ออาหาร ใชส้ าหรับห่อผกัและผลไม ้เพ่ือไม่ใหผ้กัและผลไมเ้ห่ียว
เฉาเม่ือแกะสลกัเสร็จ 
- ควรเลือกขนาดใหเ้หมาะสมกบัผกัและผลไมท่ี้แกะสลกั 
 



14. ถุงมือยาง ใชส้ าหรับสวมมือเพ่ือเพ่ิมความสะอาดเวลาหยบิจบัผกัและผลไม้
ในการแกะสลกั 
- ควรเลือกแบบท่ีกระชบั แนบเน้ือ 
 


