
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รายวิชาวิทยาศาสตร์               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                               
เรื่อง การเตรียมเส้นกกในการทอเสื่อ                                                                  เวลา  2  ชั่วโมง                     
 สอนโดย นางสาวชมพูนุท  มรกฏ                                                      โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยา เคมีมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
ผลการเรียนรู้ 
      ว 3.2 ม.4-6/2ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
สาระส าคัญ 

เส้นกกเป็นวัสดุที่ส าคัญมากในการทอเสื่อการเตรียมเส้นกกจะเริ่มตั้งแต่การเก็บกก ไปจนถึงการตาก
กกให้แห้งเพ่ือจะได้น ามาทอเสื่อ การทอเสื่อให้ได้ลายที่สวยงาม มาจากการเตรียมเส้นกกท่ีดีและที่ส าคัญการ
ย้อมสีกกท่ีได้สีที่สวยงามรวมถึงวิธีการย้อมสีกกตามข้ันตอนที่ถูกต้องเพ่ือให้ได้สีที่สวยงามและคงทน       
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 
1.  นักเรียนสามารถบอกถึงวิธีการเก็บกก  จักกก  และการตากกกได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนบอกกระบวนการในการย้อมสีเส้นกกได้ถูกต้อง 
ด้านทักษะกระบวนการ 
 1.  นักเรียนสามารถเก็บกก  จักกก  และตากกกได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนย้อมสีเส้นกกได้ถูกต้อง 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. มีความมุ่งมั่นในการท างานเป็นกลุ่มและเดี่ยว 
3. มีความกระตือรือร้นในการท างาน/กิจกรรม 

สาระการเรียนรู้ 
 กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการเก็บกก 

กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการตากกก 
กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการย้อมกก 

สมรรถนะส าคัญ 
1.ความสามารถในการสื่อสาร:มีวิธีการสือสารที่เหมาะสม 
2.ความสามารถในการคิด 

-ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      -ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
  3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
                       สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก
เหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 



  4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      -กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้: แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
อยู่อย่างพอเพียง: ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม ใช้ทรัพยากรของส่วนรวม
อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลและไม่เอา
เปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท าผิด วางแผนการเรียน การท างานละการ
ใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2.หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : 
 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K - สังเกตจากการตอบค าถาม - จากการสังเกต 

 
อยู่ในระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ ์

ด้าน P - สังเกตจากการปฏิบัติการทดลอง 
- ตรวจรายงานการปฏิบตัิการ 

- แบบประเมินทักษะการทดลอง อยู่ในระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ ์
 

ด้าน A - การสังเกตจากการท างาน 
- การส่งงานตรงต่อเวลา 

- แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

อยู่ในระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ ์
 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูชี้แจงจุดประสงค์และเนื้อหาสาระของกิจกรรมการเรียน 
2. ครูน าตัวอย่างเส้นกกท่ีย้อมแล้วและพร้อมที่จะใช้งานมาให้นักเรียนสังเกต 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ครูอธิบายเนื้อหาสาระการเตรียมเส้นกก 
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ4-5 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสาร 
ประกอบการประดิษฐ์ละการใช้ชุดทอเสื่อ 
 3. ครูรวบรวมใบสืบค้นองค์ความรู้เพ่ือน าไปประเมิน 
4. นักเรียนน าเสนอผลการสืบค้นองค์ความรู้หน้าชั้นเรียน 
 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมกกกลุ่มๆละ 2 สี สีละ 1 กิโลกรัม โดยใช้เวลาในวันหยดุ 
และน ากกมาส่งในสัปดาห์ถัดไป 

กิจกรรมรวบยอด 
  นักเรียนซักถามปัญหาหลังเรียนและครูอธิบายเพิ่มเติม 
สื่อการเรียนรู้ 
1. เส้นกกที่ย้อมสีเรียบร้อยแล้ว 



2. เอกสารประกอบการประดิษฐแ์ละการใชช้์ดทอเสื่อลายขิด เล่มที่2  
เวลาเรียน : 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

แนวทางการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนร็ 
ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการเก็บกก 
กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการตากกก 
กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการย้อมกก 

คุณธรรมของครู 
1. มีความรักเมตตาศิษย์ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความยุติธรรม 
4. ตรงต่อเวลา 

            หลักพอเพียง 
 
ประเด็น 

 

พอประมาณ 
 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

วิเคราะหห์ลักสูตร ก าหนด เนื้อหา 
เหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
บริบทของท้องถิ่น เวลาและวัยของ
ผู้เรยีน 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
สอดคล้องกับมาตรฐานและผล
การเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูร 

มีการเรียงล าดับเน้อหาจาก
ง่ายไปยากเป็นเนื้อหาท่ีใกล้ตัว
ผู้เรยีน 

เวลา 

ก าหนดเวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรม
และคุ้มค่า 
 
 
 

เพื่อให้การจัดการเรยีนรู้เป็นไป
ตามกระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว ้

วางแผนการใช้เวลาในแตล่ะ
กิจกรรมใหร้อบคอบเพื่อ
รองรับเหตุการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงระหว่างจดั
กิจกรรม 

การจัดกิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
จ านวนอุปกรณ ์
- ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่
ก าหนด 
 
 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

-ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ชัดเจนจากง่ายไปยากและใช้
สอนแทนได ้
- ครูมีความรอบรู้เรื่องที่สอน
จึงท าให้การเรียนรู้ของผู้เรยีน
มีประสิทธิภาพ 

สื่อ/อุปกรณ ์
 

เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา
และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ตอ่
กิจกรรม  งบประมาณ ราคา ความ
คุ้มค่า 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้
ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

- จัดเตรยีมสื่อให้พร้อมก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็น
ระบบ 

แหล่งเรียนรู้/ ฐานการ
เรียนรู ้

ก าหนดแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหากิจกรรม วัยผูเ้รียน 
งบประมาณ เวลา 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 

จัดเตรียมแหล่เรียนรู้ก่อนจดั
กิจกรรการเรียนการสอน 

การประเมินผล 

มีการออกแบบการวัดและการ
ประเมินผลได้อย่างเพียงพอ 
 
 

เพื่อให้การออกแบบเครื่องมือ
และประเมินผลทีส่อดคล้องกับ
เนื้อหาท่ีต้องการวัดบรรลุตามผล
การเรยีนรู้ที่ก าหนดไว ้

แบบประเมินผลมีการ
ตรวจสอบและปรับปรุง มี
ความเชื่อมั่น เที่ยงตรงในการ
วัด 

 
 
 
 



ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 

ความรู้ 
กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการเก็บกก 
กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการตากกก 
กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการย้อมกก 
 
 

คุณธรรม 
มีความอดทนต่อการศึกษา  มีความเสียสละ  มีระเบียบ
วินัย  มีความซื่อสัตย์ 

 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. นักเรียนก าหนดหนา้ที่ของสมาชิก
กลุ่มตามศักยภาพและความเหมะสม
ของสมาชิกในกลุ่ม 
2นักเรียนเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการท ากิจกกรมการ
ทดลอง 
3. นักเรียนใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า
และตรงตามเวลาที่ก าหนด 

1.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอกถึง
วิธีการเก็บกก  จักกก  และการตากกก
ได้ถูกต้อง 
2.เพื่อให้นักเรียนบอกกระบวนการใน
การย้อมสีเส้นกกได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้ นักเรียนสามารถเก็บกก  จัก
กก  และตากกกได้ถูกต้อง 
4. เพ่ือให้นักเรียนย้อมสีเส้นกกได้
ถูกต้อง 
 

1. มีการวางแผนการท างานก่อนท าการ
ทดลอง 
2. ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เพียงพอ 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้มา
ขยายให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

 
ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดังนี้ 
 

             ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู ้

1.นักเรียนสามารถ
บอกถึงวิธีการเก็บกก  
จักกก  และการตาก
กกได้ถูกต้อง 
2.นักเรียนบอก
กระบวนการในการ
ย้อมสีเส้นกกได้
ถูกต้อง 
 

มีความรู้และสามารถ
วางแผนการท างาน
เป็นกลุ่มได้อยา่ง
เหมาะสม 

มีความรู้ในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

มีความรู้ เข้าใจ
และใช้เหตุผลเพื่อ
สนับสนนุความจริง
และความเชื่ออย่าง
มีวิจารณญาณ 

ทักษะ 

 
มีทักษะการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 
 

มีวิจารณญาณในการ
ท างานเปน็กลุ่มและ
สามารถอธิบายและ
อภิปรายให้สมาชิกใน
กลุ่มได ้

ใช้สารเคมีและ
อุปกรณ์อย่างรู้คุณค่า
และละมัดระวังไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันภายใน
กลุ่ม 



ค่านิยม 

มีความกระตือรือร้น
และรักษาความ
สะอาดของวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีความรับผิดชอบต่อ
การท างาน 

ตระหนักถึง
ความส าคัญต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เกิดความร่วมมือใน
การท างานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... ..................................... 

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (practice) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (attitude) 
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                    
                                                                          ลงชื่อ........................................................ผูส้อน 
                    (นางสาวชมพูนุท  มรกฏ) 
                                                                               วันที่            
ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
                                                                          ลงชื่อ....................................................... 
                    (นางสาวอรสา  โนสูงเนิน) 
                                                                               วันที่            
 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
                                                                          ลงชื่อ........................................................ 
                    (นายชิตพล  สุวรรณผา) 
                                                                               วันที่            
ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
                                                                          ลงชื่อ........................................................ 
                    (นายประสาน  กองทอง) 
                                                                               วันที่            
 



 
 

ใบความรู้ 
เรื่อง การเตรียมเส้นกก 

******************************************************************************************* 

เส้นกกเป็นวสัดุอีกประเภทหนึ่งทีส่ าคัญมากในการทอเสื่อ เนื่องจากผืนเสื่อท่ีทอได้จนเป็น ผลติภณัฑท์ี่น ามาใช้
ประโยชน์ใช้สอยนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีเส้นกกนั่นเอง เส้นกกทีจ่ะน ามาทอเป็นผืนเสื่อน้ันไดม้าจากการต้นกกท่ีขึ้นเองตาม
ธรรมชาติบริเวณที่มีลุม่น้ าหรือเปน็บึงน้ าท่ัวไป ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงตัวกก การเก็บกก ไปจนถึงการตากกกให้แห้งเพื่อจะได้
น ามาทอเสื่อต่อไป 

ธรรมชาติของต้นกก  

กกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท่ีมีการขยายพันธ์ุ โดยการแตกหน่อหรือแตกล าต้น เป็นพืชที่ชอบขึ้น ในบริเวณที่มีหนองน้ า
ห้วย ล าคลอง บึง น้ าลุ่ม หรือบริเวณแหล่งที่มีน้ าขัง เจริญงอกงามด ีในดินโคลนสีด าดินเหนยีวและดินรว่นปนทราย การตัดกก
ให้สังเกต จากสีของดอกต้นกก โดยต้นกกอ่อนดอกจะเป็นสีขาว หรอืสีเหลือง ส่วนตน้กกที่แก่เตม็ที่ดอกจะเป็นสี น้ าตาลแก่ 

หรือสีเกือบด าและต ามล ำต้นจะมจีุดด่ างด ำ ซึ่งกกท่ีเหม าะส ำหรับทอเสื่อควรจะตัดขณะที่ดอก ของกกมีสีน้ ำต าลอ่อนหรือ
ดอกก าลังบ านเตม็ที ่ ดังภ าพท่ี 1 

 

 

ต้นไหล หรือ กกราชินี 
ชื่อทางการค้า : ต้นไหล, กกราชินี, กกรังกา, กกลังกา 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus involucratus Roxb.  
ชื่อพ้อง Cyperus alternifolius L.  
ชื่อวงศ์: CYPERACEAE  
ชื่อสามัญ: Umbrella Plant  
ชื่อท้องถิ่น: ต้นไหล, กกรังกา, หญ้ากก, กกกลม,  



ถิ่นก าเนิด: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ลักษณะพืช: ไม้ล้มลุก  
ลักษณะท่ัวไป: เป็นวัชพืชน้ าที่เจริญได้ดีในช่วงฤดูฝนมีลักษณะแตกกอ ล าต้นเหนียว  
เมื่อออกดอกปลายฤดูฝน เมล็ดก็จะร่วงลงดิน และจะเจริญในฤดูฝนปีต่อมา  
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด แยกกอ 
 ต้นไหลหรือกกราชินี หากมองเผิน ๆ อาจจะคล้ายกับกกร่ม ต่างกันที่กกราชินีมีขนาดเล็กกว่า ใบแผ่

ออกเป็นแฉกตรง ไม่ห้อยลู่ลงเหมือนกกร่ม การปลูกเลี้ยง ถ้าปลูกในบ่อหรือสระจะงามและโตเร็วกว่าใน
กระถาง เพราะได้รับน้ าและธาตุอาหารที่มากกว่า ถ้าปลูกในกระถางต้องมีน้ าเลี้ยงต้นไม้ตลอดอย่าให้น้ าแห้งต่ า
กว่าโคนราก ถ้ากอแน่นควรแยกปลูก เป็นไม้ที่ชอบแดดเต็มวัน แต่ก็สามารถน ามาประดับไว้ภายในหรือห้องน้ า
ได้ แต่ควรหมั่นให้ต้นไม้ได้รับแสงธรรมชาติบ้าง ดินปลูกใช้ดินเหนียว ปัญหาปลายใบไหม้ อาจเกิดจากต้นไม้
ขาดน้ า แล้วได้รับแสงแดดที่จัดในหน้าร้อน ท าให้ความสมดุลภายในเซลพืชไม่ดี จึงท าให้เกิดการไหม้ที่ปลายใบ
สามารถเกิดได้ทั้งที่ใบอ่อนและใบแก่ หรือเกิดจากเชื้อโรคเข้าท าลาย หรือเกิดจากการต้นไม้ได้รับปุ๋ยที่เข้มข้น
เกินไป หรือดินเค็ม ก็อาจส่งผลท าให้เกิดอาการไหม้ที่ปลายใบได้ การปลูกต้นไม้น้ าในกระถาง ควรมั่นดูแลเรื่อง
น้ าเป็นส าคัญ เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและควรมีการเปลี่ยนดิน หรือเปลี่ยนกระถางบ้างหรือ
แยกต้นปลูกเมื่อต้นไม้แน่นเกินไป อาการปลายใบถ้าไหม้ ก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่ไหม้ท าลายเสีย 

 

 
 
การปลูก 

1. การเลือกที่ดิน กกชอบขึ้นในที่ดินเลน แต่ต้องอยู่ในที่ลุ่ม มีน้ าขังเสมอหรือน้ าขึ้นถึงทุกวันได้ยิ่งดี 
ระดับน้ าในนากกประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร 

2. การเตรียมที่ดิน เมื่อเลือกหาพื้นที่ดินพอสาหรับปลูกกกได้แล้ว จัดการถางไถให้ดินซุย และให้ 
หญ้าตายเช่นเดียวกับนาข้าว เพราะหญ้าเป็นศัตรูของกกเหมือนกัน ทั้งต้องท าคันนาไว้ส าหรับขังน้ าได้
เช่นเดียวกับการท าคันนาข้าว ที่ ๆ สาหรับปลูกกกนี้ เรียกว่า นากก 

3. การปักด า การด านากกเหมือนการด านาข้าว ใช้หัวกกที่ติดอยู่กับล าต้นตัดปลายทิ้งแล้วให้เหลือ 
ยาวเพียง 50 เซนติเมตร มัดเป็นกา ๆ นาเอาพันธุ์เหล่านั้นไปยังนากกที่เตรียมแล้ว แยกออกเป็นหัว ๆ ด าลงไป
ในนากกห่างกันประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร แต่การดานั้นจะต้องพิจารณาถึงพ้ืนที่ด้วย คือ ถ้าที่ดินดีมีปุ๋ย
มากก็ดาห่างหน่อย ถ้าที่ดินไม่ดีก็ให้ดาถี่ ๆ พ้ืนที่ไร่หนึ่งต้องใช้หัวกกประมาณ 600 – 700 กา 

4. การบ ารุงรักษา เมื่อเสร็จจากการดาเรียบร้อยแล้ว ชาวนากกก็หมดภาระที่หนัก เหลือแต่งาน 
เล็ก ๆ น้อย ๆ คือ 



4.1 การท ารั้ว รั้วนี้เป็นรั้วป้องกันวัวควายที่จะมาเหยียบย่ าในนากก หรือกัดกินต้นกกท่ีลัดขึ้นมา 
4.2 การถอนหญ้า การถอนหญ้าในนากก นาน ๆ จะมีการถอนหญ้าสักครั้ง เมื่อเห็นว่ามี 

หญ้าขึ้นมาก บางแห่งไม่ต้องถอนหญ้าเลย เพราะเมื่อกกข้ึนแน่นหนา หญ้าไม่สามารถจะขึ้นมาได้ 
4.3 การใส่ปุ๋ย ตามปกตินากกเมื่อดาลงไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ต้องดาอีกหลาย ๆ ปี บางแห่งไม่ต้องด าเลย 

10 ปี ถึง 15 ปีก็มี เพราะตัดต้นกกไปแล้ว หวักกยังอยู่ จะแทงหน่อขึ้นมาเป็นล าต้นอีกและเม่ือเห็นว่ากกที่ขึ้น
นั้นไม่งามควรหาปุ๋ยมาใส่ลงในนากก  

4.4 การซ่อมแซม เมื่อเห็นว่าช่วงไหนที่กกห่างหรือหัวกกตาย ไม่มีลาต้นแทงหน่อขึ้นมาให้ใช้หัวกกดา
แซมลงไปมากน้อยตามแต่สมควร 
การเก็บเกี่ยว 

เมื่อต้นกกที่ด ามาแก่ตัวพอแล้ว ประมาณ 4 – 5 เดือน สังเกตได้จากดอกกกมีสีเหลือง โดยมากมักจะ 
ตัดกกกันในฤดูฝน เมื่อกกแก่เต็มที่แล้ว ถ้าไม่มีการตัดมันจะเน่าเหี่ยวแห้งฟุบลง แล้วพอฝนเริ่มตกก็แทงหน่อ
ลัดขึ้นมาใหม่เช่นนี้เสมอ ความยาวของต้นกกที่ยาวที่สุด ตั้งแต่ 140 – 180 เซนติเมตร 
 
ประโยชน์ของต้นกก 

1. ท าเป็นเสื่อส าหรับนอน สาหรับปูพื้นในห้องรับแขกแทนพรม และปูลาดตามพ้ืนโบส์ถวิหาร 
เพ่ือความสวยงาม 

2. ท าเป็นกระเป๋า แทนกระเป๋าหนัง ท าเป็นรูปต่าง ๆ ได้หลายแบบ แล้วแต่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นแบบ 
ต่าง ๆ กัน ท าเป็นกระเป๋าสตางค์ ท าเป็นกระเป๋าหิ้วสตรี กระเป๋าใส่เอกสาร แต่ปัจจุบันมีผู้ทากันน้อย 
เพราะกระเป๋าหนัง กระเป๋าพลาสติก ราคาถูกลงมากการท าไม่ค่อยคุ้มค่าแรงงาน 

3. ท าเป็นหมอน เช่น หมอนรองที่นั่ง หมอนพิงพนักเก้าอ้ี เรียกว่า หมอนเสื่อ 
4. ท าเป็นกระสอบ เรียกว่ากระสอบกก 
5. ท าเป็นเชือกส าหรับมัดของที่ห่อแล้ว ตามร้านค้าท่ัวไปนิยมใช้เชือกกก เพราะราคาถูกมาก 
6. ท าเป็นหมวก ใช้กันแดด กันความร้อนจากแสงแดด กันฝน หรือเพ่ือความสวยงาม 
7. ท าเป็นกระจาดใส่ผลไม้ หรืออาหารแห้ง 
8. การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับริมสระน้า ในสวน หรือปลูกในภาชนะร่วมกับ 
ไม้น้ าอ่ืน ๆ 
9. เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของสัตว์น้ าวัยอ่อน และต้นกกมีคุณสมบัติในการบาบัดน้ าเสีย ปรับสมดุล 
นิเวศน์วิทยา 
10. ใช้เป็นยารักษาโรค เช่น 
      – ใบ ตาพอกฆ่าพยาธิบาดแผล 
      – ต้น รสเย็นจืด ต้มเอาน้าดื่ม รักษาโรคท่อน้าดีอักเสบ ขับน้าดี 
      – ดอก รสฝาดเย็น ต้มเอาน้าอม แก้แผลเปื่อยพุพองในปาก 
      – เหง้า รสขม ต้มเอาน้์์ดื่ม หรือบดเป็นผง ละลายน้าร้อนดื่ม บ ารุงธาตุ  เจริญอาหาร แก้เสมหะ 

ขับน้ าลาย 
      – ราก รสขมเอียน ต้มเอาน้าดื่ม หรือตากับเหล้า คั้นเอาน้าดื่ม แก้ช้าใน ขับโลหิตเน่าเสีย 
 
สีย้อม 
สีย้อม (dyestuffs) คือ สีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการย้อมเส้นใยของผ้า อาจจะเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินท

รีย์ก็ได้ มีลักษณะเป็นผลึกหรือผงละเอียด สีย้อมบางชนิดละลายน้าได้ บางชนิดจะไม่สามารถละลายน้าแต่จะ
ละลายในตัวทาละลายอินทรีย์ได้ เมื่อนาสีย้อมไปใช้ในกระบวนการย้อมจะทาให้โมเลกุลของสีย้อมซึมผ่านเข้า



ไปในโมเลกุลของเส้นใยโดยจะทาลายโครงสร้างผลึกของวัตถุนั้นชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดพันธะไอออนิก(ionic 
bond) หรือพันธะโควาเลนท์ (covalent bond) กับวัตถุที่ต้องการย้อมโดยตรง สีที่เห็นจากสีย้อมนั้นเกิดจาก
อิเล็กตรอนในพันธะคู่ซึ่งอยู่ในโมเลกุลของสีย้อมนั้นมีความสามารถดูดกลืนพลังงานในช่วงสเปคตรัมต่างกัน 
พลังงานแสงที่สายตามองเห็นจะมีความยาวคลื่นช่วง 400 – 700 นาโนเมตร สีย้อมที่มีโครงสร้างทางโมเลกุล
ต่างกันจะมีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงที่ช่วงความยาวคลื่นต่างๆ กันไป ซึ่งสายตาสามารถรับ
ภาพได้ จึงทาให้โมเลกุลสีย้อมต่างโทนสีกันแสดงสีให้เราเห็นด้วยสายตาออกมาเป็นต่างกันไป ทั้งนี้เราสามารถ
แบ่งสีย้อมออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 
สีย้อมธรรมชาติ ( natural dyestuffs) เป็นสีย้อมที่มาจากแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชและสัตว์ สี

ย้อมที่มาจากส่วนประกอบพืช เช่น ส่วนล าต้น สว่นดอก ส่วนที่เป็นเปลือก ส่วนที่เป็นใบ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
สีด าจากลูกมะเกลือ สีน้ าเงินจาก ต้นคราม สีเหลืองจากเนื้อไม้โอ๊ก สีแสดจากดอกกรรณิการ์ สีแดงจากรากต้น
เข็ม ส่วนสีย้อมที่มาสัตว์ เช่น สีม่วงแดงของครั่ง สีม่วงจากหอยสังข์หนาม เป็นต้น 

 
สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyestuffs) เป็นสีย้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมี 
ปัจจุบันสีอินทรีย์สังเคราะห์ (เช่น สีย้อมอะโซ) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรมสารเคมีที่เกี่ยวกับสี รวมทั้งกระบวนการผลิตสีย้อม โดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมได้จาแนกสีย้อม
ตามวิธีใช้ออกเป็น 11 ประเภท คือ (1) สีเอซิด (2) สีไดเร็กท์ (3) สีเบสิก (4) สีดิสเพอร์ส (5) สีรีแอกทีฟ (6) 
สีอะโซอิค (7) สีแว็ต (8) สีมอร์แดนท์ (9) สีอินเกรน (10) สีออกซิเดชั่น และ (11) สีซัลเฟอร์ ซึ่งสีย้อมแต่ละ
ประเภทจะมีสูตรโครงสร้างทางเคมี สมบัติของสีย้อม ตลอดจนวิธีใช้ต่างกันและจากกระบวนการผลิต พบว่า 
ประมาณ 10-15% ของสีย้อมจะถูกปล่อยไปสู่สิ่งแวดล้อมในระหว่างกระบวนการย้อมสีสารตั้งต้นต่างๆ เช่น 
เส้นใยสิ่งทอที่ได้จากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ พลาสติก หนัง กระดาษ น้ามันถ่านหิน ขี้ผึ้ง และท่ี
สาคัญคือ อาหารและเครื่องสาอาง สีย้อมบางชนิดพบว่าเป็น 

สารพิษ หรือสารกัดกร่อน เป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ และเมื่อได้รับสะสมไปเป็นเวลานานจะก่อให้เกิด
โรคมะเร็งสารเคมีในอุตสาหกรรมสีย้อม  

ประเภทของสีย้อม สมบัติ 
1. สีเอซิด (acid dye) 
เกิดจากสารประกอบอินทรีย์ มีประจุลบ ละลายน้ าได้ดี ส่วนใหญ่เป็นเกลือของกรดก ามะถัน กลไกใน

การติดสีเกิดเป็นพันธะไอออนิก ใช้ย้อมเส้นใยโปรตีน 
2. สีไดเร็กท์ (direct dye) หรือสีย้อมฝ้าย 
เป็นสารประกอบอะโซที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูง มีหมู่กรดซัลโฟนิคที่ท าให้ตัวสีสามารถละลายน้ าได้ มี

ประจุลบ นิยมใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลส 
3. สีเบสิก (basic or cationic dye) 
เป็นเกลือของเบสอินทรีย์ ให้ประจุลบ ละลายน้ าได้ดี นิยมใช้ย้อมเส้นใยโปรตีน ไนลอนและใย

อะคริลิกได้ดี 
4. สีดิสเพอร์ส (disperse dye) 
ไม่ละลายน้ าแต่มีสมบัติการกระจายได้ดี สามารถย้อมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ไนลอน และอะคริลิกได้ดี 

สีดิสเพอร์สแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณากลุ่มเคมีในตัวสีย้อม ได้แก่ สีย้อมอะโซ และสีย้อมแอมมิโน แอ
นทราคิวโนน 

5. สีรีแอกทีฟ (reactive dye) 



ละลายน้ าได้ มีประจุลบ เมื่ออยู่ในน้ าจะมีสมบัติเป็นด่าง เหมาะกับการย้อมเส้นใยเซลลูโลสมากที่สุด 
สีแอกทีฟมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีย้อมติดที่อุณหภูมิสูง 70-75 . C และกลุ่มที่ย้อมติดที่อุณหภูมิปกติ 

6. สีอะโซอิค (azoic acid) 
ไม่สามารถละลายน้าได้ การที่สีจะก่ออรูปเป็นเส้นใยได้ต้องย้อมด้วยสารประกอบฟีนอลซึ่งละลายน้า

ได้ก่อน แล้วย้อมทับด้วยสารไดอะโซคอมโพแนนท์จึงจะเกิดเป็นสีได้ ใช้ย้อมเส้นใยได้ทั้งเซลลูโลส ไนลอน หรือ 
อะซิเตท 

7. สีแว็ต (cat dye) 
ไม่สามารถละลายน้าได้ เมื่อทาการย้อมต้องเตรียมน้าย้อมให้สีแว็ตละลายน้า โดยให้ทาปฏิกิริยากับ

สารรีดิวซ์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ สีแว็ตมีส่วนประกอบทางเคมีที่สาคัญ 2 ชนิด 
8. สีมอร์แดนท์ หรือโครม (mordant or chrome dye) 
เป็นสีที่มีโมเลกุลใหญ่ ซึ่งเกิดจากสีมอร์แดนท์หลายโมเลกุลจับกับโลหะแล้วละลายน้าได้ จึงทาให้ย้อม

ได้ง่าย ใช้ย้อมเส้นใยโปรตีนและเส้นใยพอลีเอไมด์ได้ดี 
9. สีอินเกรน (Ingrain dye) 
ไม่ละลายน้า โดยเกิดเป็นคอลลอยด์หลังจากเกิดปฏิกิริยากับน้า ใช้สาหรับย้อมฝ้าย 
10. สีออกซิเดชัน (oxidation dye) 
ไม่ละลายน้า อาศัยปฏิกิริยาการตกตะกอนผลึกภายในเส้นใย ใช้ย้อมฝ้ายและขนสัตว์ 
11. สีซัลเฟอร์ (sulfer dye) 
ไม่ละลายน้า เมื่อท าการย้อมต้องรีดิวซ์สีเพื่อให้โมเลกุลอยู่ในสภาพที่ละลายน้าได้ นิยมนามาย้อมฝ้าย 
 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ในการท า 
1.กรรไกร 
2. กกหรือไหล 
3. เชือกไนลอนหรือเชือกเอ็น 
4. ฟืมทอเสื่อ 1 เมตร 
5. โฮมทอเสื่อ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 
6. ไม้สอดกก 
7. สียอมกก 
 
วิธีการ / ขั้นตอนก ารท า 
ขั้นตอนที่ 1 การสอยต้นกก 
1. ตัดต้นกกสด 
2. คัดเลือกต้นกกที่มีขนาดเท่ากันไว้ด้วยกัน 
3. น าต้นกกที่คัดแล้วมาสอยเป็นเส้นเล็กโดยใช้มีดปลายแหลมคม(มีดแกะสลัก) 
4. นาเส้นกกที่สอยแล้วมาผึ่งแดด ให้แห้ง(ถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นแดดที่กล้าจัด) 
5. นาเส้นกกสอยที่ตากแห้งแล้วมากมัดเป็นมัด ๆ รอการย้อมสี 
 
ขั้นตอนที่ 2 การย้อมสี 
1. เลือกซื้อสีส าหรับย้อมกกสี่ต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงาม เช่น สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีม่วง สีดา สีเขียว 

เป็นต้น 



2. ก่อไฟโดยไฟที่ใช้ต้องสม่ าเสมอ 
3. น าปี๊ป หรือกระทะใส่น้ าพอประมาณท่วมเส้นกกน ามาตั้งบนเตารอให้น้ าเดือด 
4. พอน้ าเดือดก็น าสีที่เลือกมาเทลง 
5. น าเส้นกกที่คัดเลือกแล้วลงย้อมจนเพียงพอที่จะใช้ในการทอ 
6. น าเส้นกกที่ย้อมสีแล้วลงล้างในน้ าเปล่าแล้วน าไปตากแดดที่จัดจนแห้ง 
7. นาเส้นกกที่ย้อมสีตากแห้งแล้วมากเก็บมัดรวมกัน โดยแยกเป็นสี แต่ละสี 
 
 


