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   บทที่ 1 
   บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ปัจจุบันมีโต๊ะมำกมำยจนนับไม่ถ้วน บอกได้ว่ำโต๊ะมีควำมส ำคัญต่อกำรใช้
ชีวิตประจ ำวนัของใครหลำยคน ( อำ้งอิงจำก www.moveworldtogether.com จำกบทควำม โต๊ะตวั
เล็กกบัชีวิตท่ีดีขึ้น ) และโต๊ะนั้นยงัสำมำรถแยกไดห้ลำยแบบอีกดว้ย ขึ้นอยู่กบักำรใชง้ำน เช่น โต๊ะ
ส ำหรับกินขำ้ว โต๊ะส ำหรับท ำงำน โต๊ะส ำหรับเรียนหนังสือ ท ำให้กำรด ำรงชีวิตของเรำมีควำม
สะดวกสบำยขึ้นเป็นอยำ่งมำก หำกโต๊ะไม่ไดถู้กสร้ำงขึ้นมำก็จะท ำใหเ้กิดผลเสียต่ำง ๆ ตำมมำ เช่น 
กำรท ำงำนท่ีล ำบำกไม่สะดวกสบำย หรือ อำจจะเสียสุขภำพไดเ้น่ืองจำกกำรท่ีท ำงำนไม่ถูกท่ำ โดย
ปกติจะนัง่หลงัตรงหำกไม่มีโต๊ะก็จะตอ้งกม้ซ่ึงจะท ำให้หลงัค่อมได ้และแน่นอนว่ำโต๊ะนั้นจะตอ้ง
แขง็แรง ปลอดภยั คงทนต่อกำรใชง้ำนต่ำง ๆ หรือ กำรใชง้ำนโดยเฉพำะ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ำมำรถใชง้ำน
ไดอ้ยำ่งสบำยใจ 

  ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงไดเ้ห็นว่ำโต๊ะนั้นมีควำมส ำคญัจึงคิดท่ีจะสร้ำงโต๊ะขึ้น ซ่ึงไดย้กปัญหำท่ี
เกิดขึ้นในกำรใช้งำนโต๊ะ ก็คือเร่ืองพื้นท่ีในกำรท ำงำนท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงอำจจะเป็นปัญหำท่ีเกิด
ขึ้นกบัใครบำงคน และทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงคิดท่ีจะสร้ำงโต๊ะญ่ีปุ่ นท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำกเหมำะสมกบั
กำรใช้งำนท่ีบำ้น ท่ีท ำงำน หรือ ท่ีคอนโดมิเนียม โดยปัญหำท่ีจะตอ้งแก้ไขคือเร่ืองพื้นท่ีในกำร
ท ำงำนท่ีมีนอ้ย คณะผูจ้ดัท ำจึงไดเ้จำะจงไปท่ีกลุ่มคนท่ีใช ้Notebook เพรำะหำกวำง Notebook ก็เตม็
พื้นท่ีแล้ว ท ำให้ไม่สำมำรถมีพื้นท่ีในกำรท ำงำน คณะผูจ้ ัดท ำจึงคิดท่ีจะท ำโต๊ะท่ีสำมำรถเก็บ 
Notebookได ้โดยน ำเทคโนโลยีเขำ้มำมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนของโต๊ะ เพื่อให้โต๊ะสำมำรถใชง้ำน
ไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำ และทนัสมยั สะดวกต่อผูใ้ชง้ำน และมีควำมปลอดภยัต่อ  Notebook โดยโต๊ะท่ีสร้ำง
จะท ำจำกไมอ้ดั มีควำมกวำ้ง 1 เมตร ยำว 20 น้ิว สูง 16 น้ิว รองรับ Notebook ทุกขนำดตั้งแต่ 15.6 – 
21 น้ิว และ สร้ำงช่องเก็บท่ีเปิด-ปิด Notebook เป็นระบบอตัโนมติัมีกำรท ำงำนโดยกำรกดปุ่ ม เพื่อ
เปิดใชง้ำน มีกำรควบคุมผำ่นชุดค ำสั่งจำกบอร์ด Arduino UNO R3 เพื่อสั่งกำรมอเตอร์ในกำรบงัคบั
ช่องเก็บ Notebook ใหส้ำมำรถเปิด-ปิดไดแ้บบอตัโนมติั  

คณะผูจ้ดัท ำจึงเร่ิมจดัท ำโครงกำร โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั ท่ีไวใ้ชเ้ก็บ Notebook ขึ้น
เพื่อแกไ้ขปัญหำพื้นท่ีกำรท ำงำนท่ีจ ำกดั และช่วยให ้Notebook มีควำมปลอดภยัไม่เสียหำย  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1 เพื่อสร้ำงโต๊ะส ำหรับเก็บโน๊ตบุ๊คใชง้ำนในพื้นท่ีจ ำกดั 
 1.2.2 เพื่อจดัเก็บ Notebook ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
 1.2.3เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำ

ประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 
 

1.3 ขอบเขตของโครงการ 
 1.3.1 ใช ้Arduino UNO R3 ในกำรควบคุมระบบ 
 1.3.2 ใชต้วัขบัมอเตอร์ L298Nในกำรควบคุมมอเตอร์ 
  มอเตอร์ 12 V  52 RPMรับน ้ ำหนกัได ้5-10 กิโล 
 1.3.3 ใชส้วิตชป์ุ่ มกดในกำรเปิด - ปิด 
 1.3.4 ใช ้ Switch Power Supply แปลงไฟบำ้น จ่ำยใหอุ้ปกรณ์ 
 1.3.5 รองรับ Notebook ขนำด 15.6 น้ิว 
 1.3.6 โต๊ะสำมำรถพบัขำได ้
 1.3.7 ใชไ้มอ้ดัในกำรท ำโต๊ะ 
 1.3.8 โต๊ะขนำด    ควำมกวำ้ง      1       เมตร 

                        ควำมยำว       20      น้ิว  
     ขำโต๊ะ        ควำมสูง        16      น้ิว 
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1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.4.1 คิดหวัขอ้โครงกำร 
 1.4.2 น ำเสนอโครงกำร 
 1.4.3 จดัท ำแบบเสนอร่ำงโครงกำร 
 1.4.4 ส่งแบบเสนอโครงกำร 
 1.4.5 ศึกษำอุปกรณ์ในกำรท ำโต๊ะเก็บโน๊ตบบุ๊คอตัโนมติั 
 1.4.6 จดัเตรียมอุปกรณ์ในกำรท ำช้ินงำน 
 1.4.7 จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 1 และ บทท่ี 3 
 1.4.8 ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 1 และ บทท่ี 3 
 1.4.9 เร่ิมท ำช้ินงำนโครงกำร 
 1.4.10 จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2 
 1.4.11 ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2 
 1.4.12 ทดสอบกำรท ำงำนของตวัช้ินงำนโครงกำร 
 1.4.13 แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้นในกำรทดสอบ 
 1.4.14 เตรียมโครงกำรสอบต่อคณะกรรมกำร 
 1.4.15 สอบโครงกำรต่อคณะกรรมกำร 
 1.4.16 แกไ้ขตำมท่ีคณะกรรมกำรแจง้ 
 1.4.17 ส่งช้ินงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 1.4.18 จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 4-5 
 1.4.19 ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 4-5 
 1.4.20 ส่งเล่มโครงกำรพร้อมช้ินงำนท่ีสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

คิดหัวขอ้โครงกำร

น ำเสนอโครงกำร

จดัท ำแบบเสนอร่ำงโครงกำร

แกไ้ขไม่ผ่ำน

เร่ิมตน้

ศึกษำอุปกรณ์ในกำรท  ำโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมตัิ

จดัเตรียมอุปกรณ์ในกำรท ำชิ้นงำน

จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 1 และ บทท่ี 3

ส่งแบบเสนอโครงกำร

แกไ้ข
ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี  

1 และ บทท่ี 3
ไม่ผ่ำน

A

รูปที่ 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน

ผ่ำน

ผ่ำน
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A

เร่ิมท ำชิ้นงำนโครงกำร

จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2

แกไ้ขไม่ผ่ำน

ทดสอบกำรท ำงำนของตวัช้ินงำนโครงกำร

เตรียมโครงกำรสอบต่อคณะกรรมกำร

ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2

แกไ้ขไม่ผ่ำนส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2

B

รูปที่ 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ)

ผ่ำน

ผ่ำน
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B

จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 4 และ บทท่ี 5

ส่งเอกสำรโครงกำร
 บทท่ี 4 และ บทท่ี 5

แกไ้ขไม่ผ่ำน

ส่งเล่มโครงกำรพร้อมชิ้นงำนท่ีสมบูรณ์

จบ

สอบโครงกำรต่อคณะกรรมกำร แกไ้ขไม่ผ่ำน

รูปที่ 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ)

ปรับแก้ไขตำมท่ีคณะกรรมกำรแจง้

ส่งชิ้นงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ผ่ำน

ผ่ำน
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ไดโ้ต๊ะส ำหรับเก็บโน๊ตบุ๊คใชง้ำนในพื้นท่ีจ ำกดั 
 1.6.2 จดัเก็บ Notebook ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
 1.6.3ไดน้ ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำ    

    ประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 
 
1.7 งบประมาณท่ีใช้ในการท าโครงการ 
 1.7.1  Arduino UNO R3      260    บำท 
 1.7.2   L298N motor driver     180    บำท 
 1.7.3   Switching 12 V 10 A     390    บำท 
 1.7.4   Jump Wire (Male to Female)       120    บำท 
 1.7.5   ปลัก๊ตวัปผู ้       13    บำท 
 1.7.6   มอเตอร์เกียร์ DC 12V  1,600    บำท 
 1.7.7   สำยไฟ        30    บำท 
 1.7.8   ไมอ้ดั     500    บำท 
 1.7.9   ปุ่ มกด       35    บำท 
 1.7.10   เฟืองสะพำน     800   บำท 
 1.7.11   เฟืองกลม     225   บำท 
 1.7.12   เล่มโครงกำร     200    บำท 
 1.7.13   ซีดี CD       50    บำท 
 1.7.14   อ่ืน ๆ   1,000   บำท 
                    รำคำรวม              5,403   บำท 
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บทที่ 2 
ความรู้เบ้ืองต้นและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

 
 ควำมรู้และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั ซ่ึงมีควำมรู้มำกมำย
และ ทฤษฎี ท่ีน ำมำใช้ในกำรสร้ำงโครงกำรในคร้ังน้ี เพื่อให้โครงกำรส ำเร็จมีควำมสมบูรณ์ และ 
ประสบผลส ำเร็จ 
 คณะผูจ้ดัท ำโครงกำรจึงไดน้ ำควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งมำใชก้บักบัโครงกำร ดงัน้ี 
  2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง DB2 โดย Arthur Holm 
  2.2 ทฤษฏีกระแสไฟฟ้ำ 
  2.3 ทฤษฏีสำยไฟ 
  2.4 อุปกรณ์แปลงไฟ และ หลกักำรแปลงไฟ 
  2.5 บอร์ด Arduino UNO R3 
  2.6 หลกักำรกำรท ำงำนมอเตอร์ 
  2.7 วสัดุในกำรสร้ำงช้ินงำน 
 
2.1 ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง DB2 โดย Arthur Holm 
 เป็นจอมอนิเตอร์แบบพับเก็บได้ท่ีบำงท่ีสุดในท้องตลำด ช่วงกำรตรวจสอบน้ีสร้ำง
ผลกระทบนอ้ยท่ีสุดในกำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์และใชง้ำนง่ำยใชง้ำนง่ำย (เซ็นเซอร์สัมผสัเดียว) 
และแทบมองไม่เห็น (ไม่มีแผ่นปิด) เม่ือไม่ใช้งำน จอภำพ DB2 มีควำมสวยงำมสวยงำมจำกทุก
มุมมองและสำมำรถรวมไวใ้นตำรำงห้องประชุมได้อย่ำงรอบคอบหำยไปภำยในโต๊ะด้วยไดรฟ์
เงียบท่ีกลมกลืนกนั กำรออกแบบและฟังก์ชัน่ไดรั้บกำรรวมกนัอย่ำงชำญฉลำดเพื่อสร้ำงช่วงกำร
ตรวจสอบขั้นสูงและไม่ซ ้ ำใคร ช่วงกำรตรวจสอบ DB2 สำมำรถรวมเขำ้กบัโต๊ะและโต๊ะไดอ้ย่ำง
ง่ำยดำย จอภำพจะเพิ่มขึ้นและเอียงดว้ยกำรเคล่ือนไหวท่ีเงียบสงบกลมกลืนและสง่ำงำมเล่ือนลงไป
ท่ีโต๊ะพร้อมควำมแม่นย  ำท่ี Arthur Holm มีช่ือเสียง ไดรั้บกำรออกแบบและตกแต่งอย่ำงสมบูรณ์
ดว้ยอลูมิเนียมอะโนไดซ์ผลิตภณัฑน์ ำเสนอรูปลกัษณ์ท่ีเรียบง่ำยและร่วมสมยั อลูมิเนียมเป็นพื้นผิว
ท่ีทนทำนมีควำมยืดหยุ่นสูงและกระจำยควำมร้อนไดดี้ กำรเคลือบผิวแบบโนไดซ์ให้เอฟเฟกต์นุ่ม
เนียน กระจกป้องกันแสงสะทอ้นคู่หน้ำปกป้องหน้ำจอลดเอฟเฟกต์กระจกเพิ่มควำมคมชัดและ
แสดงสีโปร่งใสอย่ำงเป็นธรรมชำติ DB2 ใช้พลงังำนจำกตวัควบคุมวิดีโอท่ีส้ินเปลืองน้อยและมี
หนำ้จอตั้งค่ำกำรแสดงผลแบบโตต้อบ LCD (ISD) 2.2 "ท่ีอ่ำนง่ำย ส่ิงน้ีช่วยให้สำมำรถก ำหนดค่ำ
ทอ้งถ่ินและระยะไกลกำรใชง้ำนและกำรแกไ้ขปัญหำโดยไม่ตอ้งถอดจอภำพออกจำกเฟอร์นิเจอร์ 
โปรโตคอลกำรส่ือสำร AHnet (RS-422) ไดรั้บกำรปรับปรุงและขณะน้ีมีกำรควบคุมระยะไกลของ
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ควำมสว่ำงควำมคมชดัและแสงไฟของจอภำพ เม่ือเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เฟซ AH ERT ระบบกำร
ระบุท่ีอยู่ช่วยให้สำมำรถก ำหนดค่ำท่ีอยู่ได้อย่ำงง่ำยดำยและสะดวกโดยเพียงแค่กดปุ่ ม มันมี
คุณสมบติัตรวจสอบอตัโนมติัส ำหรับฟังก์ชัน่กำรวินิจฉัยอตัโนมติัและฟังก์ชัน่กำรป้องกนัภำยใน
เช่นเดียวกบัควำมเร็วท่ีก ำหนดไวล้่วงหนำ้และค่ำกำรป้องกัน (เปิดใชง้ำนกำรรีเซ็ตอยำ่งรวดเร็วเป็น
ค่ำเร่ิมตน้จำกโรงงำนถำ้จ ำเป็น) และพอร์ต USB กลุ่มผลิตภณัฑ์จอภำพพบัเก็บไดข้อง DB2 มีให้
เลือกตั้งแต่ 10 "ถึง 21,5" ท่ีมีควำมละเอียดเนทีฟ Full HD และอินพุต DVI 2, HDCP ท่ีเขำ้กันได้
และ 23,8″ พร้อมควำมละเอียด 4K 
 

 
รูปท่ี 2.1 จอภำพ DB2 
 
2.2  ทฤษฏีกระแสไฟฟ้า 
      2.2.1กระแสไฟฟ้ำ เกิดขึ้นจำกกำรไหลของอิเล็กตรอน   ผ่ำนวสัดุชนิดหน่ึงนัน่คือกำรถ่ำยโอน
ประจุไฟฟ้ำ  อิเล็กตรอนจะเคล่ือนท่ีถำ้อยู่ในสนำมไฟฟ้ำ   ซ่ึงสร้ำงควำมต่ำงศกัยไ์ฟฟ้ำ ระหว่ำง
สองบริเวณเพรำะฉะนั้น  ควำมต่ำงศกัยไ์ฟฟ้ำ  จึงจ ำเป็นในกำรท ำให้เกิดกระแสไฟฟวงจรไฟฟ้ำ  
เป็นวงจรปิดประกอบดว้ยแหล่งก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้ำไหล
ผำ่น 
 2.2.1.1 แรงเคล่ือนไฟฟ้ำ (Electromotive force(e.m.f.)) หมำยถึงควำมต่ำงศกัยไ์ฟฟ้ำท่ี
สร้ำงขึ้นโดยเซลลไ์ฟฟ้ำแบตเตอร่ี  หรือเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นสำเหตูให้เกิดกระแสไฟฟ้ำ  ซ่ึง
เป็นสำเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ำในวงจร แหล่งก ำเนิดแรงเคล่ือนไฟฟ้ำมี 2 ขั้วซ่ึงใช้ส ำหรับต่อกบั
สำยไฟ  แรงเคล่ือนไฟฟ้ำ-ยอ้นกลบั  เป้นแรงเคล่ือนไฟฟ้ำท่ีเกิดขึ้นจำกอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนของวงจร
นั้น  โดยใหแ้รงเคล่ือนไฟฟ้ำ ตรงกนัขำ้มกบัแหล่งก ำเนิดแรงเคล่ือนไฟฟ้ำหนกั ของวงจร 
 2.2.1.2 ลอมบ์  (Coulomb)  เป็นหน่วยของประจุไฟฟ้ำในระบบ  เอสไอ  มีค่ำเท่ำกับ
กบัประจุไฟฟ่้ำ ซ่ึงผ่ำนจุดใดในตวัน ำ  ท ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำ 1 แอมแปร์  ไหลผ่ำนตวัน ำนั้นใน 1 
วินำทีกระแสตรง  (Direct current(d.c.))  เป็นกระแสไฟฟ้ำท่ีไหลทิศทำงเดียว  โดยปกติแลว้ 
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 2.2.1.3  กระแสตรง  (Direct current(d.c.))  เป็นกระแสไฟฟ้ำท่ีไหลทิศทำงเดียวโดย 
กระแสไฟฟ้ำจะไหลจำกจุดท่ีมี ศกัยไ์ฟฟ้ำ สูงกว่ำไปยงัจุดท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำกว่ำ    แต่อิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีไปในทิศทำงตรงขำ้มกบักระแสไฟฟ้ำ 
 2.2.1.4  แอมแปร์  (Ampere) (A) ในหน่วย เอสไอ  นิยำมกระแสไฟฟ้ำ 1 แอมแปร์
คือ  กระแสท่ีไหลผ่ำนสำยไฟ 2 เส้นยำวมำกห่ำงกัน 1 เมตร  และมีแรงกระท ำกับสำยไฟน้ีใน
สุญญำกำศ สองคูนสิบยกก ำลงั  ลบเจ็ดนิวตนั ต่อควำมยำว 1 เมตร  เรำสำมำรถวดักระแสไฟฟ้ำ
อย่ำงละเอียดไดโ้ดยใช้ เคร่ืองชัง่กระแส ซ่ึงเป็นกำรวดัแรงระหว่ำงขดลวด 2 ขด  ท่ีมีกระแสไหล
ผำ่น เคร่ืองชัง่กระแสใชส้ ำหรับเทียบมำตรฐำนแอมมิเตอร์ 

2.2.1.5  กระแสสลบั  (Alternating  current(a.c.))  หมำยถึงกระแสไฟฟ้ำท่ีไหลกลบัไป
กลบัมำ เกิดจำกแรงเคล่ือนไฟฟ้ำสลบั  เม่ือเขียนกรำฟของกระแสไฟฟ้ำกบัเวลำจะไดรู้ปคลื่น 
 
2.3  ทฤษฎีสายไฟ 

สำยไฟแบบด ำแดง สำยไฟหรือสำยไฟฟ้ำนั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส่้งพลงังำนไฟฟ้ำจำกท่ีหน่ึง
ไปยังอีก ท่ีหน่ึงโดยกระแสไฟฟ้ำจะ เป็นตัวน ำพลังงำนไฟฟ้ำผ่ำนไปตำมสำยไฟจนถึง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สำยไฟท ำด้วยสำรท่ียอมให้กระแสไฟฟ้ำผ่ำนได้ เรียกว่ำตวัน ำไฟฟ้ำ และตวัน ำ
ไฟฟ้ำท่ีใช้ท ำสำยไฟเป็นโลหะท่ียอมให้กระแสไฟฟ้ำผ่ำนได้ดีลวดตัวน ำแต่ละ ชนิดยอมให้
กระแสไฟฟ้ำผ่ำนได้ต่ำงกัน และในส่วนประกอบของสำยไฟจะมีวสัดุฉนวนไฟฟ้ำห่อหุ้มเพื่อ
สะดวก แก่กำรใชง้ำน และป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดจำกกระแสไฟ ยกเวน้สำยไฟชนิดเปลือยไม่มี
ฉนวนหุม้ ส่วนประกอบของสำยไฟแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั  
        2 .3.1 ว ัส ดุตัวน ำไฟฟ้ำ  ว ัส ดุ ท่ี ใช้ เ ป็นตัวน ำไฟฟ้ำได้แ ก่  โลหะเ งิน โลหะทองแดง 
โลหะอลูมิเนียม โลหะเงินเยอรมนั โลหะ ตะกัว่ และโลหะผสมต่ำงๆ สำยไฟฟ้ำท่ีใชง้ำน ภำยใน
อำคำรบ้ำนเรือนจะใช้โลหะทองแดง และระบบไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำแรงสูงจะใช้โลหะอะลูมิเนียม 
โลหะทองแดงท่ีใชใ้นงำนไฟฟ้ำจะต้องมีควำมบริสุทธ์ิมำก หำกมีส่ิงเจือปน เล็กนอ้ยก็จะท ำให้ค  ำ
ควำมตำ้นทำนเพิ่มขึ้นมำก โลหะทองแดงจะตอ้งมีควำมบริสุทธ์ิไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 98 ทองแดงท่ีใช้
เป็นตวัน ำไฟฟ้ำไดแ้ก่ สำยทองแดงแขง็ปำนกลำง เป็น สำยทองแดงท่ีท ำจำกกำรรีดเส้นลวด เม่ือได้
ขนำดตำมท่ีตอ้งกำรแลว้จะไม่น ำไปอบให้อ่อน สำยทองแดง ชนิดน้ีจะแข็งและทนต่อแรงดึงไดสู้ง
สูงกวำ่สำยทองแดงชนิดอบให้อ่อน ใชใ้นงำนเดินสำยไฟฟ้ำกลำงแจง้ และ สำมำรถขึงให้ตึงมำก ๆ 
ได ้เช่น สำยโทรศพัท ์สำยโทรเลข สำยทองแดงชนิดรีดแขง็น้ีมีควำมตำ้นทำนสูงกว่ำ สำยทองแดง
อ่อนรำว 2.7%  สำยทองแดงอ่อนหรือชนิดอบให้อ่อน คือ สำยทองแดงท่ีรีดไดข้นำดแลว้น ำไปอบ
ดว้ยควำมร้อนให้อ่อน ซ่ึงเม่ือน ำไปหรือโคง้งอ จะสำมำรถท ำไดง้่ำย ทนแดรงดึงไดเ้พียง60% ของ
สำยทองแดงชนิดแขง็ 
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      2.3.2  วสัดุฉนวนไฟฟ้ำ ฉนวน คือ วสัดุท่ีมีคุณสมบติัในกำรกีดกั้นหรือขดัขวำงกำรไหลของ
กระแสไฟฟ้ำ หรือ วสัดุท่ี กระแสไฟฟ้ำไม่สำมำรถไหลผ่ำนไดไ้ดแ้ก่ ยำง ไฟเบอร์ พลำสติก ฯลฯ 
ฉนวนจะตอ้งสำมำรถป้องกนัตวัน ำไฟฟ้ำ จำกควำมร้อนหรือของเหลวท่ีสำมำรถกดักร อน ตวัน ำ
ไฟฟ้ำ และสำมำรถกนัน ้ ำไดดี้ ฉนวนท่ีใช้หุ้มตวัน ำไฟฟ้ำ ตอ้งมีควำมตำ้นทำนสูง ตอ้งไม่ถูกกรด
หรือด่ำงกดักร่อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 0 ถึง 200 องศำฟำเรนไฮต์ ควำมช้ืน ในอำกำศ ฉนวนท่ีใช้หุ้ม
ตวัน ำไฟฟ้ำมีอยู่หลำยชนิด ไดแ้ก่ แร่ใยหิน ยำงทนควำมร้อนพลำสติก PVC ฉนวนท่ี นิยมใช้งำน
ไดแ้ก่ ฉนวนยำง ฉนวน ยำงท่ีใชหุ้ม้ตวัน ำไฟฟ้ำและสำยเคเบิลท ำจำกยำงพำรำ 20 ถึง 40% ผสมกบั
แร่ธำตุอีกหลำยชนิด เช่น ผงซัลเฟตของแมกนีเซียม สังกะสีออกไซด์ ฯลฯ และมีก ำมะถนัปนอยู่
ด้วยเล็กน้อย ใช้ท ำสำยไฟฟ้ำแรงสูง พลำสติก PVC เป็น ฉนวนท่ีมีคุณสมบติับิดงอได้ แต่ไม่ดี
เท่ำกบัยำง ไม่มี ปฏิกิริยำกบัออกซิเจนและน ้ำมนัต่ำง ๆ ไม่มีปฏิกิริยำ กบักรดและทนอุณหภูมิไดสู้ง 
จึง เป็นท่ีนิยมใชง้ำนกนัมำกในปัจจุบนั สำยไฟฟ้ำเป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะสำยไฟเป็นตวัน ำท่ี
จะน ำให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนไปตำมสำย จำกแห่งหน่ึงไปอีก แห่งหน่ึงไดต้ำมตอ้งกำร สำยไฟฟ้ำ
ท่ีนิยมใชง้ำนทัว่ๆไปมีหลำยลกัษณะท่ีควรทรำบ  

2.3.2.1 สำยเปลือย เป็นสำยท่ีไม่หุ้มฉนวน ใชส้ ำหรับกระแสไฟฟ้ำมำกๆ เช่น ใชก้บัพวก
สำยไฟฟ้ำแรงสูง ส่วนมำกเป็น พวก ทองแดง หรืออลูมิเนียมใชเ้ดินในระบบสูง เพรำะอนัตรำยจำก
สำยไฟแรงสูงมีมำก  

2.3.2.2 สำยหุ้มฉนวน สำยหุ้มยำง ท ำด้วยลวดทองแดง จะเป็นเส้นเด่ียวหรือหลำยเส้น
ขึ้นอยู่กบัชนิด ของงำนท่ีน ำมำใช ้ภำยนอกหุ้มฉนวนดว้ยดีบุก หรือยำง แบบน้ีนิยมใชก้นัมำก สำย
หุ้มพลำสติก ส่วนมำกมกั ท ำเป็นสำยหลำยๆเส้น ท่ีหุ้มดว้ยพลำสติกเพื่อให้ตวัไดง้่ำยผูผ้ลิตมกัท ำ
เป็นสำยคู่ติดกนั สำยไหม ภำยใน ท ำเป็นลวดทองแดงหลำยเส้นหุ้มดว้ยยำงแลว้หุ้มทบัดว้ยไหมอีก
ทีหน่ึงมกัท ำ เป็นเส้นคู่บิดแบบเกลียว เหมำะ ส ำหรับติดเตำ้เพดำนกบักระจุบหลอด สำยเด่ียวและ
สำยคู่ P.V.C. (Poly Vinyl Chloride) เป็นสำยไฟท ำ ด้วยลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนหลำยชั้น 
ภำยนอกสุดมกัเป็นฉนวนสีขำว สำยไฟชนิดมีฉนวนหุ้มแข็งแรงมำก มี ทั้งชนิดคู่และชนิดเดียว 
นิยมใชก้นัแพร่หลำย  

2.3.2.3 สำยอบหรืออำบน ้ ำยำ ส่วนมำกเป็นลวดทองแดงเส้นเล็ก ๆใชน้ ้ ำยำเคมีเคลือบเป็น
ฉนวนตลอดสำย ใชใ้นงำนพนัมอเตอร์ ฯลฯ องคป์ระกอบสำยไฟ เป็นสำยไฟฟ้ำท่ีมีชนิดของฉนวน
เป็น PVC ทนอุณหภูมิได ้70 องศำเซลเซียส และตวัน ำเป็นทองแดงแรงดนัไฟฟ้ำ 300V 600V และ 
750V ตำมมำตรฐำนของ ส.ม.อ.(TIS) เช่น สำยไฟฟ้ำชนิด THW, VAF, VAF-GRD 16 สำยไฟฟ้ำ
(Electric Wire and cable) เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีขำดไม่ได ้เป็นส่วนท่ีส ำคญัส่วน หน่ึง
ในกำรเดินสำยไฟฟ้ำตำมแหล่งต่ำงๆ สำยไฟฟ้ำ กำรแบ่งประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ  
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       2.3.3  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำท่ีมีฉนวนห่อหุ้ม สำยไฟฟ้ำชนิดน้ีมีใช้งำนกนัมำกตำมอำคำร
บ้ำนเรือน และ อุปกรณ์ไฟฟ้ำหลำย ๆ ชนิด สำยไฟฟ้ำท่ีมีฉนวนห่อหุ้มยงัมีหลำยชนิดได้แก่ 
สำยไฟฟ้ำท่ีห่อหุ้มภำยนอกด้วยด้ำยถกั ได้แก่ สำยไฟฟ้ำท่ีห่อหุ้มด้วยยำง แต่ภำยนอกจะถกัดำ้ย 
ห่อหุม้อีกชั้นหน่ึง ใชก้บัเตำรีดและเคร่ืองใหค้วำมร้อน  
       2.3.4  สำยหุ้มยำง เป็นสำยไฟฟ้ำท่ีหุ้มด้วยยำงท่ีมีทั้ งแบบธรรมดำและแบบทนควำมร้อน 
สำยไฟฟ้ำ แบบน้ีจะเป่ือยและเส่ือมคุณภำพเร็ว ปัจจุบนัไม่คjอยนิยมใชง้ำน 
       2.3.5  สำยหุ้ม PVC ชนิดน้ีมีควำมทนทำนต่อดินฟ้ำอำกำศ ไม่ติดไฟ ทนควำมร้อน แข็งเหนียว 
ไม่เป่ือย ง่ำย นิยมใชง้ำนมำกท่ีสุด  
      2.3.6  สำยหุม้พลำสติกธรรมดำสำยอ่อนเส้นเลก็ภำยในมีหลำยเส้น เป็นสำยไฟท่ีไม่ถำวรติดไฟ
ไดง้่ำย  
      2.3.7 สำยเด่ียว เป็นสำยไฟฟ้ำ 1 เส้น มี 1 แกน ใชเ้ดินทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร สำยไฟฟ้ำ
ชนิดน้ี ถำ้เดินในอำคำรนิยมใช้ร้อยในท่อแลว้ยึดท่อกบัผนัง หรือฝังท่อในเสำหรือพื้น บำงคร้ังก็
น ำมำใช้เดินภำยนอก อำคำร กำรเดินสำยเด่ียวน้ีไม่นิยมเดินตีคลิป แต่จะเดินในท่อหรือวำงรำง
เหลก็เสมอ หรือยดึติดกบัผนงัโดยใช ้ประกบัยดึเป็นช่วง ๆ 
      2.3.8 สำยคู่ เป็นไฟฟ้ำท่ีใช้เดินภำยในอำคำร เป็นสำยไฟฟ้ำชนิด 1 เส้นมี 2 แกนหรืออำจท ำ
พิเศษใหมี้ 3 แกน โดยมีสำยดินอีก 1 แกน  
      2.3.9 สำยเคเบิลใตดิ้น เป็นสำยไฟฟ้ำชนิดท่ีมีฉนวน PVC หุม้ลวดทองแดงอยูแ่ลว้ยงัมีฉนวนหุ้ม 
ภำยนอกอีกชั้นหน่ึง  
      2.3.10 สำยเคลือบน ้ ำยำหรือสำยอีนำเมล เป็นสำยเปลือยท่ีเคลือบน ้ ำยำเคมี ใช้งำนกนัมำกใน
งำนพนั ขดลวดไดนำโม มอเตอร์ หมอ้แปลง ฯลฯ  
      2.3.11 สำยท่ีมีเปลือกโลหะหุม้ นิยมใชฝั้งเขำ้กบัผนงัตึก สำยไฟฟ้ำชนิดน้ีมีรำคำแพง  
      2.3.12 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำท่ีไม่มีฉนวนห่อหุม้ภำยนอก ใชเ้ป็นสำยไฟฟ้ำแรงสูงท่ีเช่ือมโยง
ระหว่ำงเขื่อน กับสถำนีจ่ำยไฟหรือเช่ือมโยงระหว่ำงจังหวัดต่ำง ๆ สำยเปลือยสำมำรถจุ
กระแสไฟฟ้ำไดม้ำกกว่ำสำยหุ้มฉนวน ท่ีมีขนำดและพื้นท่ีเท่ำกนัไดเ้กือบเท่ำตวั เน่ืองจำกขึงไวใ้น
ท่ีสูงและมีลมพดัผ่ำนตลอดเวลำเป็นกำรระบำยควำม ร้อนให้กบัสำยไฟฟ้ำ ท ำให้สำยไฟฟ้ำไม่เกิด
ควำมร้อน สำยเปลือยใช้กบัระบบไฟแรงสูงท่ีมีแรงดนั 11 กิโลโวลต์ ขึ้นไป สำยเปลือยท่ีนิยมใช้
งำนไดแ้ก่ สำยอะลูมิเนียม เพรำะมีน ้ำหนกัเบำและรำคำถูก มีอยูห่ลำยชนิดไดแ้ก่  
      2.3.13 สำยอะลูมิเนียมลว้น ท ำจำกเส้นลวดอะลูมิเนียมลว้นขนำดเท่ำ ๆ กนั พนัตีเกลียวเป็นชั้น 
ๆ สำยไฟฟ้ำชนิดน้ีรับแรงดึงไดต้ ่ำมำก จึงไม่สำมำรถขึ้งสำยไฟใหมี้ระยะห่ำงมำก ๆ ได ้ 
      2.3.14 สำยอะลูมิเนียมผสม เป็นสำยไฟท่ีมีส่วนผสมของอะลูมิเนียม 99% แมกนีเซียม0.5% 
และ ซิลิคอน 0.5% มีควำมเหนียวและสำมำรถรับแรงดึงไดสู้งกวำ่อะลูมิเนียมลว้น ใชข้ึงสำยไฟท่ีมี
ระยะห่ำงมำก ๆ ใชใ้นงำนเดินสำยไฟบริเวณชำยทะเล  
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      2.3.15  สำยอะลูมิเนียมแกนเหล็ก เป็นสำยอะลูมิเนียมตีเกลียวท่ีมีสำยเหล็กอยู่ตรงกลำงท ำให้
รับแรงดึง ได้สูงขึ้ น จึงนิยมใช้สำยอะลูมิเนียมแกนเหล็กกับสำยงำนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงท่ีมี
ระยะห่ำงของช่วงเสำยำวมำก ๆ เช่น เสำโครงเหล็ก สำยอะลูมิเนียมแกนเหล็กจะไม่ใช้งำนใน
บริเวณชำยทะเล เพรำะไอของเกลือจะเกิดกำรกดั กร่อนสำยไฟฟ้ำ ท ำใหอ้ำยกุำรใชง้ำนสั้นลง 17  
      2.3.16 สำยอะลูมิเนียมแกนโลหะผสม เป็นสำยไฟฟ้ำแรงสูงท่ีคลำ้ยกับสำยอะลูมิเนียมแกน
เหลก็แต่รับ แรงดึงไดน้อ้ยกวำ่ 
 
2.4 อุปกรณ์แปลงไฟ และ หลกัการแปลงไฟ 
        2.4.1 Switching Power Supply 
 สวิตช่ิงเพำเวอร์ซัพพลำย (Switching Power Supply) เป็นแหล่งจ่ำยไฟตรงคงค่ำแรงดัน
แบบหน่ึง และสำมำรถเปล่ียนแรงดนัไฟจำกไปสลบัโวลตสู์ง ใหเ้ป็นแรงดนัไฟตรงค่ำต ่ำ เพื่อใชใ้น
งำนอิเล็กทรอนิกส์ไดเ้ช่นเดียวกนัแหล่งจ่ำยไฟเชิงเส้น (Linear Power Supply) ถึงแมเ้พำเวอร์ซัพ
พลำยทั้งสองแบบจะตอ้งมีกำรใชห้มอ้แปลงในกำรลดทอนแรงดนัสูงให้เป็นแรงดนัต ่ำเช่นเดียวกนั 
แต่สวิตช่ิงเพำเวอร์ซัพพลำยจะตอ้งกำรใช้หมอ้แปลงท่ีมีขนำดเล็ก และน ้ ำหนักน้อย เม่ือเทียบกบั
แหล่งจ่ำยไฟเชิงเส้น อีกทั้งสวิตช่ิงเพำเวอร์ซพัพลำยยงัมีประสิทธิภำพสูงกวำ่อีกดว้ย 
 ในปัจจุบันสวิตช่ิงเพำเวอร์ซัพพลำยได้เข้ำมำมีบทบำทกับชีวิตเรำอย่ำงมำก เคร่ืองใช้
อิเลก็ทรอนิกส์ขนำดเลก็ซ่ึงตอ้งกำรแหล่งจ่ำยไฟท่ีมีก ำลงัสูงแต่มีขนำดเลก็ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองโทรสำร และ โทรทศัน์ จ ำเป็นจะตอ้งใช้สวิตช่ิงเพำเวอร์ซัพพลำย แนวโน้มกำรน ำสวิตช่ิง
เพำเวอร์ซัพพลำยมำใช้ในเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทจึงเป็นไปไดสู้ง กำรศึกษำหลกักำร
ท ำงำนและกำรออกแบบสวิตช่ิงเพำเวอร์ซัพพลำยจึงเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีไม่อำจหลีกเล่ียงไดส้ ำหรับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบังำนอิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท 

 
รูปท่ี 2.2 Switching Power Supply 
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2.4.2 หลกักำรแปลงไฟฟ้ำ หรือ อินเวอร์เตอร์ (lnverter) 
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลบั (AC) จำกแหล่งจ่ำยไฟทัว่ไปท่ีมีแรงดนั

และควำมถี่คงท่ี ใหเ้ป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit ) จำกนั้น
ไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลบัท่ีสำมำรถปรับขนำดแรงดนัและควำมถ่ีไดโ้ดยวงจร
อินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองน้ีจะเป็นวงจรหลกัท่ีท ำหนำ้ท่ีแปลงรูปคล่ืน และผ่ำน
พลงังำนของอินเวอร์เตอร์โดยทั่วไปแหล่งจ่ำยไฟกระแสสลับมีรูปคล่ืนซำยน์ แต่เอำท์พุตของ
Inverterจะมีรูปคล่ืนแตกต่ำงจำกรูปซำยน์ นอกจำกนั้นยงัมีชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ท ำ
หน้ำท่ีควบคุมกำรท ำงำนของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงอินเวอร์เตอร์ให้เหมำะสมกบัคุณสมบติั
ของ 3-phase Induction motor 
      2.4.3 โครงสร้ำงภำยในของ Inverter 

2.4.3.1 ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ซ่ึงท ำหนำ้ท่ี แปลงไฟสลบัจำกแหล่งจ่ำยไฟ  
AC. power supply (50 Hz) ใหเ้ป็นไฟตรง (DC Voltage) 

2.4.3.2 ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ท ำหนำ้ท่ี แปลงไฟตรง(DC Voltage)ใหเ้ป็นไฟ 
สลบั (AC Voltage) ท่ีสำมำรถเปล่ียนแปลงแรงดนัและควำมถี่ได ้

2.4.3.3 ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ซ่ึงท ำหนำ้ท่ี ควบคุมกำรท ำงำนของชุดคอนเวอร์
เตอร์ และชุดอินเวอร์เตอร์ 

2.4.4 ตวัอยำ่งกำรท ำงำนของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ท่ีพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ กำรใช ้
      อุปกรณ์ไฟฟ้ำเพื่อจ่ำยไฟส ำรอง หรือท่ีเรียกวำ่ UPS (Uninterruptible Power Supply) 

เพื่อแกปั้ญหำไฟเกิน, ไฟตกไฟดบั และคล่ืนรบกวน ช่วยป้องกนักำรเกิดควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้ำ โดยไฟฟ้ำท่ีส ำรองไวจ้ะเก็บในแบตเตอร่ี 
ยกตวัอยำ่ง ถำ้กระแสไฟฟ้ำดบัระบบส ำรองไฟจะสวิทชม์ำใชไ้ฟจำกแบตเตอร่ีโดยทนัที ต่อจำกนั้น
ไฟฟ้ำซ่ึงเป็นกระแสตรง จะเขำ้สู่อินเวอร์เตอร์ ซ่ึงจะเปล่ียนไฟฟ้ำกระแสตรงนั้นให้เป็นไฟฟ้ำ
กระแสสลบัท่ีมีควำมถ่ีคงท่ี และถูกตอ้งไฟฟ้ำกระแสสลบัท่ีออกมำจำกอินเวอร์เตอร์ก็จะป้อนสู่
เคร่ืองไฟฟ้ำทัว่ไปโดยท่ีไฟกระแสสลบัท่ีไดอ้อกมำจะถูกน ำไปป้อนกลบัมำท ำกำรเปรียบเทียบกบั
ควำมถ่ีอำ้งอิงค่ำหน่ึง แลว้น ำผลจำกกำรเปรียบเทียบไปควบคุมกำรก ำเนิดควำมถี่ของอินเวอร์เตอร์
เพื่อใหไ้ดไ้ฟฟ้ำกระแสสลบัท่ีมีควำมถี่คงท่ีและถูกตอ้งตำมท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำกระแสสลบัตอ้งกำร 
 อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ถูกน ำมำใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ, ตูเ้ยน็
, โทรทศัน์ และระบบเซอร์โวควบคุมมอเตอร์ (Servo Motor) เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรลดกำรสูญเสีย
ก ำลงังำนท่ีสูงโดยเฉพำะขณะเร่ิมตน้ท ำงำน และจำกกำรสูญเสียในแกนเหล็ก และในตวัขดลวด 
(ส ำหรับเคร่ืองเช่ือมแบบมือหมุนและมอเตอร์)ซ่ึงกำรสูญเสียก ำลงังำนหรือค่ำไฟฟ้ำเป็นดงัน้ีคือเม่ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเร่ิมท ำงำน จะมีค่ำกระแสเร่ิมท ำงำน I (Start) สูงกว่ำ ขณะเดินปรกติถึง 4 – 6 เท่ำตวั 
เช่น มอเตอร์เคร่ืองปรับอำกำศ ท่ีมีขนำด 220 V ,1 A 

http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
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Pnormal = 220V 1A = 220W 
ขณะเร่ิมตน้มอเตอร์หรือหมอ้แปลงจะดึงกระแสเพื่อสร้ำงสนำมแม่เหล็กอย่ำงน้อย 4 เท่ำของขณะ
ปกติ 

Pstart = 220V (4 1A) = 880W 
ท ำใหร้ะบบเดิมท่ีไม่มีกำรใชอิ้นเวอร์เตอร์จะตอ้งเสียค่ำไฟสูงมำกและท ำให้ระดบัของแรงดนัไฟฟ้ำ
ในสำยไม่เสถียร (Stable) รวมถึงท ำให้เกิดแรงดนัสไปค์ ขณะหยุดกำรท ำงำนตวัอย่ำงปัญหำและ
กำรแกไ้ข โดยน ำอินเวอร์เตอร์(Inverter)มำใช้งำนกำรท ำงำนของเคร่ืองปรับอำกำศ ระบบเดิมนั้น
จะท ำงำนติดๆ ดบัๆ อยู่บ่อยคร้ัว ซ่ึงสร้ำงปัญหำกบัอุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆ อีกทั้งยงักินไฟสูง จึงไดมี้
กำรน ำเอำระบบอินเวอร์เตอร์เขำ้มำแกไ้ข ท ำให้มอเตอร์แอร์ท ำงำนต่อเน่ืองไม่มีกำรติด-ดบั ดงัเช่น
ในระบบเดิม ซ่ึงจำกกำรพิสูจน์แลว้พบวำ่ "กำรใหม้อเตอร์ท ำงำนต่อเน่ือง จะช่วยประหยดัพลงังำน 
และค่ำไฟฟ้ำไดม้ำกกวำ่กำรหยดุ และเร่ิมเดินใหม่อยำ่งนอ้ย 1 เท่ำตวัขึ้นไป" ซ่ึงก็มีหลกักำรท ำงำน 
ดงัน้ี ขณะท่ีเขำ้สู่สถำนะกำรท ำงำนแลว้ ชุดอินเวอร์เตอร์จะสั่งให้มอเตอร์ท ำงำนมำกขึ้น (หมุนเร็ว
ขึ้น) โดยกำรเพิ่มควำมถ่ีหรือปรับเปล่ียน Duty Cycle  และขณะสแตนบำย หรืออุณหภูมิคงท่ี ระบบ
อินเวอร์เตอร์จะลดกำรท ำงำนของมอเตอร์ลง (หมุนชำ้ลง) แต่ไม่หยุดกำรท ำงำนของมอเตอร์ซ่ึงจะ
ช่วยลดก ำลงังำนท่ีใชน้ั้นเองInverterไดน้ ำไปใชใ้นระบบงำนต่ำงๆ เช่น 
ใช้เป็นแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง ท่ี เ รียกว่ำ  Stand by power supply หรือ Uninterruptible Power 
Supplies (UPS) เพื่อใชท้ดแทนในกรณีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกระแสสลบัหลกัเกิดควำมขดัขอ้ง 
 ใช้ควบคุมควำมเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัโดยใชัหลกักำรควบคุมควำมถ่ีของ
แรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบั เพื่อตอ้งกำรใหแ้รงบิด (Torque) คงท่ีทุกๆ ควำมเร็วท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ใช้แปลงไฟฟ้ำจำกระบบส่งก ำลังไฟฟ้ำแรงสูงชนิดไฟฟ้ำกระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ำ
กระแสสลบั เพื่อบริกำรใหแ้ก่ผูใ้ช ้
 ใชใ้นระบบเตำถลุงเหล็กท่ีใชห้ลกักำรเหน่ียวน ำให้เกิดควำมร้อน (Induction Heating) ซ่ึง
ใชแ้รงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัควำมถี่สูงในกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
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2.5 Arduino UNO R3 
 

 
 
รูปท่ี 2.3 Arduino 
 Arduino คือ โครงกำรท่ีน ำชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่ำงๆ มำใช้ร่วมกนัใน
ภำษำ C ซ่ึงภำษำ C น้ีเป็นลักษณะเฉพำะ คือมีกำรเขียนไลบำร่ีของ Arduino ขึ้นมำเพื่อให้กำร
สั่งงำนไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีแตกต่ำงกนั สำมำรถใชง้ำนโคด้ตวัเดียวกนัได ้โดยตวัโครงกำรได้
ออกบอร์ดทดลองมำหลำยๆรูปแบบ เพื่อใช้งำนกบั IDE ของตนเอง สำเหตุหลกัท่ีท ำให้ Arduino 
เป็นนิยมมำก เป็นเพรำะซอฟแวร์ท่ีใชง้ำนร่วมกนัสำมำรถโหลดไดฟ้รี และตวับอร์ดทดลองยงัถูก
แจกแปลน ท ำให้ผูผ้ลิตจีนน ำไปผลิตและขำยออกตลำดมำในรำคำท่ีถูกมำกๆ โดยบอร์ดท่ีถูกท่ีสุด
ในตอนน้ีคือบอร์ด Arduino ท่ีมีรำคำเพียง 120 – 150 บำทเท่ำนั้น 

       2.5.1  ขอ้ดีของ Arduino 
 2.5.1.1  ง่ำยต่อกำรพฒันำมีรูปแบบค ำสั่งพื้นฐำน ไม่ซบัซอ้นเหมำะส ำหรับผูเ้ร่ิมตน้ 
              2.5.1.2  มี Arduino Community กลุ่มคนท่ีร่วมกนัพฒันำท่ีแขง็แรง  
              2.5.1.3  Open Hardware ท ำใหผู้ใ้ชส้ำมำรถน ำบอร์ดไปต่อยอดใชง้ำนไดห้ลำยดำ้น 

2.5.1.4  รำคำไม่แพง 
2.5.1.5  Cross Platform สำมำรถพฒันำโปรแกรมบน OS ใดก็ได ้

 2.5.2 ขอ้มูลของส่วนต่ำงๆ ในบอร์ด Arduino 
2.5.2.1 USBPort: ใชส้ ำหรับต่อกบั Computer เพื่ออพัโหลดโปรแกรมเขำ้ MCU และท ำไฟ

ใหก้บับอร์ด 
2.5.2.2 Reset Button: เป็นปุ่ ม Reset ใชก้ดเม่ือตอ้งกำรให ้MCU เร่ิมกำรท ำงำนใหม่ 
2.5.2.3 ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Visual Com port  
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2.5.2.4 I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขำ D0 ถึง D13 นอกจำกน้ี บำง Pin จะท ำหน้ำท่ีอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมดว้ย เช่น Pin0,1 เป็นขำ Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขำ PWM   

2.5.2.5 ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Bootloader 
2.5.2.6 MCU: Atmega328 เป็น MCU ท่ีใชบ้นบอร์ด Arduino 
2.5.2.7 I/OPort: นอกจำกจะเป็น Digital I/O แลว้ยงัเปล่ียนเป็นช่องรับสัญญำณอนำล็อก

ตั้งแต่ขำ A0-A5 
2.5.2.8 Power Port: ไฟเล้ียงของบอร์ดเม่ือตอ้งกำรท ำไฟใหก้บัวงจรภำยนอก ประกอบดว้ย

ขำไฟเล้ียง +3.3 V, +5V, GND, Vin 
2.5.2.9  Power Jack: รับไฟจำก Adapter โดยท่ีแรงดนัอยูร่ะหวำ่ง 7-12 V  
2.5.2.10 MCU ของ Atmega16U2เป็นMCUท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็น USB to Serial โดย Atmega328 

จะติดต่อกบั Computer ผำ่น Atmega16U2 
 
2.6 Motor และ หลกักำรกำรท ำงำน 
      2.6.1 L298N Dual H-Bridge Motor Controller 
 L298N เป็นชุดขับมอเตอร์ชนิด H-Bridge ซ่ึงส่วนใหญ่จะถูกน ำไปใช้ในกำรควบคุม
ทิศทำง และควำมเร็วของมอเตอร์ ซ่ึงสำมำรถควบคุมมอเตอร์ไดท้ั้งหมด 2 Channel 

 
รูปท่ี 2.4 L298N Dual H-Bridge Motor Controller 
 
      2.6.2 Motor 
 มอเตอร์ (Motor) เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีเปลี่ยนพลงังำนไฟฟ้ำเป็นพลงังำนกล ประกอบดว้ย
ขดลวดท่ีพนัรอบแกนโลหะท่ีวำงอยู่ระหว่ำงขั้วแม่เหลก็ โดยเม่ือผำ่นกระแสไฟฟ้ำเขำ้ไปยงัขดลวด
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ท่ีอยู่ระหว่ำงขั้วแม่เหล็ก จะท ำให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และเม่ือสลบัขั้วไฟฟ้ำ กำรหมุนของ
ขดลวดจะหมุนกลบัทิศทำงเดิม มอเตอร์ (Motor) มี 2 ประเภท คือ 

1) มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) 
2) มอเตอร์กระแสสลบั (AC Motor) 

 มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีต้องใช้ไฟฟ้ำกระแสตรงผ่ำนเข้ำไปใน
ขดลวดอำร์เมเจอร์เพื่อท ำให้เกิดกำรดูดและผลกักนัของแม่เหล็กถำวรกบัแม่เหล็กไฟฟ้ำท่ีเกิ ดจำก
ขดลวดมอเตอร์จึงหมุนได ้
 มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor)เป็นมอเตอร์ท่ีต้องใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ โดยใช้
หลกักำรดูดและผลกักนัของแม่เหล็กถำวรกบัแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกขดลวดมำท ำให้เกิดกำรหมุนของ
มอเตอร์ 
ขอ้ควรระวงัในกำรใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ 
 หำ้มใชเ้คร่ืองใชป้ระเภทน้ีในช่วงท่ีไฟตก หรือแรงดนัไฟฟ้ำไม่ถึง 220 โวลต ์เน่ืองจำก
มอเตอร์จะไม่หมุนและท ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำดนักลบั จะท ำใหข้ดลวดร้อนจดัจนเกิดไหมเ้สียหำย
ได ้ ขณะท่ีมอเตอร์ก ำลงัหมุนจะเกิดกำรเหน่ียวน ำไฟฟ้ำขึ้นท ำใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ำซอ้นขึ้นภำยใน
ขดลวด แต่มีทิศทำงกำรไหลสวนทำงกบักระแสไฟฟ้ำท่ีมำจำกแหล่งก ำเนิดพลงังำนไฟฟ้ำเดิม ท ำ
ใหข้ดลวดของมอเตอร์ไม่ร้อนจนเกิดไฟไหมไ้ด ้

 
รูปท่ี 2.5 Motor 
 
      2.6.3 ควำมหมำยและหลกักำรท ำงำนของมอเตอร์ 
มอเตอร์ไฟฟ้ำเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในโรงงำนต่ำงเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุม
เคร่ืองจกัรกลต่ำงๆในงำนอุตสำหกรรมมอเตอร์มีหลำยแบบหลำยชนิดท่ีใช้ให้เหมำะสมกับงำน
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ดงันั้นเรำจึงตอ้งทรำบถึงควำมหมำยและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำตลอดคุณสมบติักำรใช้งำนของ
มอเตอร์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใช้งำนของมอเตอร์นั้นๆและสำมำรถ
เลือกใชง้ำนใหเ้หมำะสมกบังำนออกแบบระบบประปำหมู่บำ้นหรืองำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้
      2.6.4 ควำมหมำยของมอเตอร์และกำรจ ำแนกชนิดของมอเตอร์  
มอเตอร์ไฟฟ้ำ (MOTOR)หมำยถึงเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้ำชนิดหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงพลงังำนไฟฟ้ำมเป็น
พลงังำนกล มอเตอร์ไฟฟ้ำท่ีใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำเปล่ียนเป็นพลงังำนกลมีทั้งพลงังำนไฟฟ้กระแสสลบั
และพลังงำนไฟฟ้ำกระแสตรงชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ำแบ่งออกตำมกำรใช้ของ
กระแสไฟฟ้ำได ้2 ชนิดดงัน้ีมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบั (Alternating Current Motor) หรือเรียกวำ่เอซี 
มอเตอร์ (A.C. MOTOR) กำรแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำสลบัแบ่งออกไดด้งัน้ีมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
กระแสสลบัแบ่งออกเป็น 3 ชนิดไดแ้ก่ 

1) มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัชนิด 1 เฟส หรือเรียกวำ่ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 
               - สปลิทเฟส มอเตอร์( Split-Phase motor) 
               - คำปำซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor) 
                - รีพลัชัน่มอเตอร์ (Repulsion-type motor) 
                - ยนิูเวอร์แวซลมอเตอร์ (Universal motor) 
                - เช็ดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor) 
               2) มอเตอร์ไฟฟ้ำสลบัชนิด 2 เฟสหรือเรียกวำ่ทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas Motor) 
               3) มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัชนิด 3 เฟสหรือเรียกวำ่ทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase 
Motor) 

2.6.5 มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง (Direct Current Motor ) หรือเรียกวำ่ดี.ซี มอเตอร์ 
(D.C.Motor) กำรแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบ่งออกไดด้งัน้ี 
มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดไดแ้ก่ 
               1) มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกวำ่ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)  
               2) มอเตอร์แบบอนุขนำนหรือเรียกวำ่ชนัทม์อเตอร์ (Shunt Motor) 
               3) มอเตอร์ไฟฟ้ำแบบผสมหรือเรียกวำ่คอมเปำวดม์อเตอร์ (Compound Motor)  

2.6.6 มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง 
          มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง เป็นตน้ก ำลงัขบัเคล่ือนท่ีส ำคญัอย่ำงหน่ึงในโรงงำนอุตสำหกรรม
เพรำะมีคุณสมบติัท่ีดีเด่นในดำ้นกำรปรับควำมเร็วไดต้ั้งแต่ควำมเร็วต ่ำสุดจนถึงสูงสุด นิยมใชก้นั
มำกในโรงงำนอุตสำหกรรม เช่นโรงงำนทอผำ้ โรงงำนเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โรงงำนถลุงโลหะหรือ
ให้ เป็นตน้ก ำลงัในกำรขบัเคล่ือนรถไฟฟ้ำ เป็นตน้ในกำรศึกษำเก่ียวกบัมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง
จึงควรรู้จกั อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงและเขำ้ใจถึงหลกักำรท ำงำนของมอเตอร์
ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบต่ำง ๆ ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง
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ทีส่วนประกอบท่ีส ำคญั 2 ส่วนดงัน้ี 1ส่วนท่ีอยู่กบัท่ีหรือท่ีเรียกว่ำสเตเตอร์ (Stator) ประกอบดว้ย 
เฟรมหรือโยค (Frame Or  Yoke) เป็นโครงภำยนอกท ำหนำ้ท่ีเป็นทำงเดินของเส้นแรงแม่เหลก็จำก
ขั้ว เหน้ือไปขั้วใตใ้ห้ครบวงจรและยึดส่วนประกอบอ่ืนๆให้แข็งแรงท ำดว้ยเหล็กหล่อหรือเหล็ก
แผน่หนำมว้นเป็นรูปทรงกระบอก 
          ขั้วแม่เหลก็ (Pole) ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือแกนขั้วแม่เหลก็และขดลวด 

1) ส่วนแรกแกนขั้ว (Pole Core) ท ำดว้ยแผ่นเหล็กบำงๆ กั้นดว้ยฉนวนประกอบกันเป็น
แท่งยึดติดกับเฟรม ส่วนปลำยท่ีท ำเป็นรูปโค้งนั้ นเพื่อโค้งรับรูปกลมของตัวโรเตอร์เรียกว่ำ
ขั้วแม่เหล็ก (Pole Shoes) มีวตัถุประสงคใ์ห้ขั้วแม่เหล็กและโรเตอร์ใกลชิ้ดกนัมำกท่ีสุดเพื่อให้เกิด
ช่องอำกำศนอ้ยท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดช่องอำกำศนอ้ยท่ีสุดจะมีผลให้เส้นแรงแม่เหลก็จำกขั้วแม่เหล็กจำก
ขั้วแม่เหล็กผ่ำนไปยงัโรเตอร์มำกท่ีสุดแลว้ท ำให้เกิดแรงบิดหรือก ำลงับิดของโรเตอร์มำกเป็นกำร
ท ำใหม้อเตอร์ มีก ำลงัหมุน (Torque) 
ส่วนท่ีสอง ขดลวดสนำมแม่เหล็ก (Field Coil) จะพนัอยู่รอบๆแกนขั้วแม่เหล็กขดลวดน้ีท ำหน้ำท่ี
รับกระแสจำกภำยนอกเพื่อสร้ำงเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิดขึ้น และเส้นแรงแม่เหล็กน้ีจะหักลำ้งและ
เสริมกนักบัสนำมแม่เหลก็ของอำเมเจอร์ท ำ 
 2) ตวัหมุน (Rotor) ตวัหมุนหรือเรียกว่ำโรเตอร์ตวัหมุนน้ีท ำให้เกิดก ำลงังำนมีแกนวำงอยู่
ในตลบัลูกปืน (Ball Bearing) ซ่ึงประกอบอยูใ่นแผน่ปิดหวัทำ้ย (End Plate) ของมอเตอร์ 
  2.6.7 ตวัโรเตอร์ประกอบดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนัคือ  
 1) แกนเพลำ(Shaft) 

2) แกนเหลก็อำร์มำเจอร์(ArmatureCore) 
3) คอมมิวเตอร์(Commutator) 
4) ขอลวดอำร์มำเจอร์ (Armature Widing) 

 2.6.7.1 แกนเพลำ (Shaft) เป็นตัวส ำหรับยืดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็กอำร์ม
เจอร์  (Armature Croe) ประกอบเป็นตวัโรเตอร์แกนเพลำน้ีจะวำงอยู่บนแบร่ิง เพื่อบงัคบัให้หมุน
อยูใ่นแนวน่ิงไม่มีกำรสั่นสะเทือนได ้
 2.6.7.2 แกนเหล็กอำร์มำเจอร์ (Armature Core) ท ำฉนวน (Laminated   Sheet Steel) เป็นท่ี
ส ำหรับพนัขดลวดอำร์มำเจอร์ซ่ึง ท ำใหส้ร้ำงแรงบิด (Torque) 
 2.6.7.3 คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ท ำดว้ยทองแดงออกแบบเป็นซ่ีแต่ละซ่ีมีฉนวนไมกำ้ 
(mica) คัน่ระหวำ่งซ่ีของคอมพิวเตอร์ ส่วนหวัซ่ีของคอมพิวเตอร์ จะมีร่อ ส ำหรับใส่ปลำยสำย ของ
ขดลวดอำร์มำเจอร์ ตวัคอมมิวเตเตอร์น้ีอดัแน่นติดกบัแกนเพลำเป็นรูปกลมทรงกระบอก มีหนำ้ท่ี
สัมผสักบัแปรงถ่ำน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสจำกสำยป้อนเขำ้ไปยงั ขดลวดอำร์มำเจอร์เพื่อ
สร้ำงเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนหน่ึงให้เกิดกำรหักลำ้งและเสริมกนักบัเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วน ซ่ึง
เกิดจำกขดลวดขั้วแม่เหลก็ ดงักล่ำวมำแลว้เรียกวำ่ปฏิกิริยำมอเตอร์ (Motor action) 
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2.6.7.4 ขดลวดอำร์มำเจอร์ (Armature Winding) เป็นขดลวดพนัอยู่ในร่องสลอท (Slot) 
ของแกนอำร์มำเจอร์ ขนำดของลวดจะเล็กหรือใหญ่และจ ำนวนรอบจะมำกหรือนอ้ยนั้นขึ้นอยู่กบั
กำรออกแบบของตวัโรเตอร์ชนิดนั้นๆ เพื่อท่ีจะให้เหมำะสมกบังำนต่ำงๆ ท่ีตอ้งกำร ควรศึกษำ
ต่อไปในเร่ืองกำรพนัอำร์มำเจอร์ (Armature Winding) ในโอกำสต่อไปท ำด้วยคำร์บอนมีรูปร่ำง
เป็นแท่งส่ีเหล่ียมผืนผำ้ในซองแปรงมีสปิงกดอยู่ด้ำนบนเพื่อให้ถ่ำนน้ีสัมผสักับซ่ีคอมพิวเตอร์
ตลอดเวลำเพื่อรับกระแส และส่งกระแสไฟฟ้ำระหว่ำงขดลวดอำร์มำเจอร์ กับวงจรไฟฟ้ำจำก
ภำยนอก คือถ้ำเป็นมอเตอร์กระแสไฟฟ้ำตรงจะท ำหน้ำท่ีรับกระแสจำกภำยนอกเข้ำไปยงั
คอมพิวเตอร์ใหล้วดอำร์มำเจอร์เกดแรงบิดท ำใหม้อเตอร์หมุนได ้  

2.6.8 หลกักำรของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง (Motor Action)  
  เ ม่ือเป็นแรงดันกระแสไฟฟ้ำตรงเข้ำไปในมอเตอร์ ส่วนหน่ึงจะ แปรงถ่ำนผ่ำน

คอมพิวเตอร์เขำ้ไปในขดลวดอำร์มำเจอร์สร้ำงสนำมแม่เหลก็ขึ้น และกระแสไฟฟ้ำอีกส่วนหน่ึงจะ
ไหลเขำ้ไปในขดลวดสนำมแม่เหล็ก (Field coil) สร้ำงขั้วเหนือ-ใต้ขึ้น จะเกิดสนำมแม่เหล็ก 2 
สนำม ในขณะเดียวกนั ตำมคุณสมบติัของเส้นแรง แม่เหล็ก จะไม่ตดักนัทิศทำงตรงขำ้มจะหักลำ้ง
กัน และทิศทำงเดียวจะเสริมแรงกัน ท ำให้เกิดแรงบิดในตัวอำร์มำเจอร์ ซ่ึงวำงแกนเพลำและ
แกนเพลำน้ี สวมอยูก่บัตลบัลุกปืนของมอเตอร์ ท ำใหอ้ำร์มำเจอร์น้ีหมุนได ้ขณะท่ีตวัอำร์มำเจอร์ท ำ
หนำ้ท่ีหมุนไดน้ี้เรียกวำ่ โรเตอร์ (Rotor) ซ่ึงหมำยควำมวำ่ตวัหมุน กำรท่ีอ ำนำจเส้นแรงแม่เหลก็ทั้ง
สองมีปฏิกิริยำต่อกนั ท ำให้ขดลวดอำร์มำเจอร์ หรือโรเตอร์หมุนไปนั้นเป็นไปตำมกฎซ้ำยของเฟ
ลมม่ิง (Fleming’left hand rule) 
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2.6.9 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง  
 2.6.9.1 มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor) 
 คือมอเตอร์ท่ีต่อขดลวดสนำมแม่เหล็กอนุกรมกบัอำร์เมเจอร์ของมอเตอร์ชนิดน้ีว่ำ ซีรีส
ฟิลด์ (Series Field) มีคุณลกัษณะท่ีดีคือให้แรงบิดสูงนิยมใช้เป็นตน้ก ำลงัของรถไฟฟ้ำรถยกของ
เครนไฟฟ้ำ ควำมเร็วรอบของมอเตอร์อนุกรมเม่ือไม่มีโหลดควำมเร็วจะสูงมำกแต่ถำ้มีโหลดมำต่อ
ควำมเร็ว ก็จะลดลงตำมโหลด โหลดมำกหรือท ำงำนหนกัควำมเร็วลดลง แต่ขดลวด ของมอเตอร์ 
ไม่เป็นอันตรำย จำกคุณสมบัติ น้ีจึงนิยมน ำมำใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ในบ้ำนหลำยอย่ำง เช่น 
เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองผสมอำหำร สว่ำนไฟฟ้ำ จกัรเย็บผำ้ เคร่ืองเป่ำผม มอเตอร์กระแสตรงแบบ
อนุกรม ใชง้ำนหนกัไดดี้เม่ือใชง้ำนหนกักระแสจะมำกควำมเร็วรอบ จะลดลงเม่ือไม่มีโหลดมำต่อ
ควำมเร็วจะสูงมำกอำจเกิดอนัตรำยไดด้งันั้นเม่ือเร่ิมสตำร์ทมอเตอร์แบบอนุกรมจึงตอ้งมีโหลดมำ
ต่ออยูเ่สม 

 
รูปท่ี 2.6 วงจรแสดงกำรท ำงำนของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระตรงแบบอนุกรม 
 
 2.6.9.2 มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบขนำน (Shunt Motor)  
 หรือเรียกว่ำชนัท์มอเตอร์ มอเตอร์แบบขนำนน้ี ขดลวดสนำมแม่เหล็กจะต่อ (Field Coil) 
จะต่อขนำนกบัขดลวด ชุดอำเมเจอร์ มอเตอร์แบบขนำนน้ีมีคุณลกัษณะ มีควำมเร็วคงท่ี แรงบิดเร่ิม
หมุนต ่ำ แต่ควำมเร็วรอบคงท่ี ชนัทม์อเตอร์ส่วนมำกเหมะกบังำนดงัน้ีพดัลมเพรำะพดัลมตอ้งกำร
ควำมเร็วคงท่ี และตอ้งกำรเปลี่ยนควำมเร็วไดง้่ำย 

 
รูปท่ี 2.7 วงจรแสดงกำรท ำงำนมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบขนำน 
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 2.6.9.3 มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบผสม (Compound Motor) 
               หรือเรียกว่ำคอมเปำวด์มอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบผสมน้ี จะน ำคุณลกัษณะท่ี
ดีของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง แบบขนำน และแบบอนุกรมมำรวมกัน มอเตอร์แบบผสม มี
คุณลกัษณะพิเศษคือมีแรงบิดสูง (High staring torque) แต่ควำมเร็วรอบคงท่ี ตั้งแต่ยงัไม่มีโหลดจน
กระทั้ งมีโหลดเต็มท่ี มอเตอร์แบบผสมมีวิธีกำรต่อขดลวดขนำนหรือขดลวดชันท์อยู่ 2 วิธี 
วิธีหน่ึงใช้ต่อขดลวดแบบชันท์ขนำนกับอำเมเจอร์เรียกว่ำ ชอทชันท์ (Short Shunt Compound 
Motor) ดงัรูปวงจร 

 
รูปท่ี 2.8 วงจรแสดงกำรท ำงำนมอเตอร์ไฟฟ้ำกระตรงแบบชอร์ทชั้นทค์อมเปำวด์ 
 
 อีกวิธีสองคือต่อขดลวด ขนำนกบัขดลวดอนุกรมและขดลวดอำเมเจอร์เรียกวำ่ลองชั้นท์
คอมเปำวดม์อเตอร์ (Long shunt motor) ดงัรูปวงจร 

 
รูปท่ี 2.9 วงจรแสดงกำรท ำงำนมอเตอร์ไฟฟ้ำกระตรงแบบลองชั้นทเ์ปำวด์มอเตอร์ 
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2.7 วัสดุในการสร้างชิ้นงาน 
2.7.1 สวำ่นไฟฟ้ำ 

 
รูปท่ี 2.10 สวำ่นไฟฟ้ำ 
 
 สว่ำนไฟฟ้ำ คือเคร่ืองมือชนิดหน่ึง ใชส้ ำหรับเจำะรูบนวสัดุหลำยประเภท เป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชบ้่อยในงำนไมแ้ละงำนโลหะ ประกอบดว้ยส่วนส ำคญัคือดอกสวำ่นท่ีหมุนได ้
 ดอกสว่ำนยึดอยู่กบัเดือยดำ้นหน่ึงของสว่ำน และถูกกดลงไปบนวสัดุท่ีตอ้งกำรจำกนั้นจึง
ถูกท ำใหห้มุน ปลำยดอกสวำ่นจะท ำงำนเป็นตวัตดัเจำะวสัดุ ก ำจดัเศษวสัดุระหว่ำงกำรเจำะ (เช่น ขี้
เล่ือย) หรือท ำงำนเป็นตวัสูบอนุภำคเล็กๆ (เช่นกำรเจำะน ้ ำมนั) ดงันั้นสว่ำนจึงเป็นเคร่ืองมือช่ำง
ส ำคญัของงำนอุตสำกรรมกำรผลิต เกือบทุกชนิดตอ้งอำศยักรรมวิธีกำรเจำะรูเพื่อประกอบช้ินส่วน
ต่ำงๆเขำ้ด้วยกนั งำนเจำะรูตอ้งใช้เคร่ืองมือตดัคือ ดอกสว่ำน กับเคร่ืองเจำะ เพื่อท ำกำรตดัเจำะ
ช้ินงำนให้เกิดรูปทรงกระบอกท่ีช้ินงำน และงำนกำรเจำะหมำยถึงกระบวนกำรท ำให้เกิดรูกลม
ทรงกระบอกขึ้ นบนวัสดุงำน โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่ำดอกสว่ำน หรือดอกไขควง โดยมี
จุดประสงคต่์ำงๆเพื่อย  ้ำหมุด จบัยดึดว้ยนตัสกรู หรือท ำเกลียว เป็นตน้ 

2.7.1.1 สวำ่นไฟฟ้ำ และเทคนิคในกำรใชง้ำน 
 กำรใช้งำนสว่ำนไฟฟ้ำนั้น ก่อนกำรใช้งำนควรจะตรวจดูให้แน่ใจว่ำสว่ำนไฟฟ้ำอยู่ใน
สภำพท่ีใช้งำนได ้เวลำจะใช้งำนควรจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัให้พร้อม ไม่ว่ำจะเป็นแว่นตำ
ป้องกนั และชุดป้องกนัอนัตรำย เม่ือใชง้ำนเสร็จเรียบร้อย ควรท ำควำมสะอำด และมีกำรตรวจตรำ
สวำ่นไฟฟ้ำใหอ้ยูใ่นสภำพสมบูรณ์ แลว้เก็บรักษำไวใ้นกล่องอุปกรณ์ช่ำงไวใ้หมิ้ดชิด 

2.7.1.2 ปัญหำท่ีมกัจะพบบ่อยๆของสวำ่นไฟฟ้ำ 
 โดยมำกสว่ำนไฟฟ้ำยี่ห้อดีๆหน่อยมกัจะไม่ค่อยมีปัญหำเท่ำไหร่ ขอ้สงสัยท่ีพบส่วนมำก
มกัเป็นยี่ห้อเกรดรองๆลงมำ ปัญหำท่ีพบมกัจะเป็นเร่ือง มอเตอร์ไหม ้เพรำะใชง้ำนไม่ถูกแบบ ทุ่น
สึก หรือ ปัญหำแปรงถ่ำนหมด ถำ้เป็นยีห่อ้ เกณฑก์ำรหำร้ำนซ่อมไม่ใช่เร่ืองยำก 
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2.7.1.3 ขอ้ควรรู้กำรใชส้วำ่น       
  - ก่อนท่ีจะเจำะทุกคร้ังควรใชเ้หล็กตอกน ำศูนยต์รงจุดท่ีตอ้งกำรเจำะ เพื่อให้ดอก
 สวำ่นลงถูกต ำแหน่ง  
  - ควรจบัเคร่ืองเจำะใหก้ระชบัและตรงจุดท่ีเจำะ     
  - กำรเจำะตอ้งใชแ้รงกดใหส้ัมพนัธ์กบักำรหมุน เพื่อควำมปลอดภยัของผูใ้ช ้  
  - ในกำรเจำะช้ินงำนใหท้ะลุทุกแบบจะตอ้งมีวสัดุรองรับช้ินงำนเสมอ  
  - ควรเลือกใชด้อกสวำ่นใหเ้หมำะกบัขนำดของช้ินงำน         
  - ไม่ควรใช้ดอกสว่ำนผิดแบบ เช่น ดอกสว่ำนเจำะคอนกรีตไม่ควรน ำไปเจำะ
 เหลก็ เป็นตน้ 

2.7.1.4 กำรจดัเก็บและบ ำรุงรักษำ      
  -  ตรวจสอบซ่อมบ ำรุงสวำ่นใหมี้สภำพกำรใชง้ำนไดอ้ยำ่งมีศกัยภำพ 
  - ช ำระลำ้งหลงักำรใชง้ำนทุกคร้ัง       
  - ก่อนน ำไปเก็บใหช้โลมน ำมนัเคร่ืองใสเสมอ 

2.7.1.5 ประวติัของสวำ่น 
 สว่ำนในยุคแรกเร่ิมคือ บิดหล่ำ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เดียวกบัอุปกรณ์ส ำหรับจุดไฟ สำมำรถนบั
ยอ้นหลงัไปไดถึ้งชำวฮำรัปปำและชำวอียิปต์โบรำณ ในยุคต่อมำ สว่ำนไฟฟ้ำไดป้ระดิษฐ์ขึ้นโดย 
อำร์เทอร์ เจมส์ อำร์นอต (Arthur James Arnot) เม่ือ ค.ศ. 1889 ท่ีเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
หลงัจำกนั้นจึงมีกำรประดิษฐ์สว่ำนไฟฟ้ำแบบพกพำในปี ค.ศ. 1895 โดย วิลเฮลม์ ไฟน์ (Wilhelm 
Fein) ท่ีชตุททก์ำร์ท ประเทศเยอรมนี และเม่ือ ค.ศ. 1917 แบล็กแอนด์เด็กเกอร์ (Black & Decker) 
ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองทุ่นแรงและเคร่ืองใช้ในบำ้น ไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรสวิตช์แบบกดเปิด
และปิดในปุ่ มเดียว ท่ีติดอยูก่บัดำ้มถือของสวำ่นไฟฟ้ำ 
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          2.7.2 แผน่โฟเมกำ้หรือแผน่ลำมิเนท 

 
รูปท่ี 2.11  แผน่โฟเมกำ้หรือแผน่ลำมิเนท 
 
 แผน่โฟเมกำ้ หรือแผน่ลำมิเนท เป็นวสัดุสังเครำะห์ ท่ีสร้ำงมำส ำหรับงำนปิดผิว เป็นท่ีนิยม
มำก เพรำะมีคุณสมบติัท่ีแข็ง ทนต่อแรงกระแทก ควำมร้อน และท ำควำมสะอำดง่ำย เป็นกรรมวิธี
กำรเคลือบพลำสติก ลงบนแผน่แบคก้ิง อำจจะมีกำรพิมพล์ำย หรือปิดวสัดุบำงประเภท เช่น สแตน
เลส ก่อนเคลือบทบัภำยนอกดว้ยวสัดุเคลือบผิว จ ำพวกเรซิน, สีอะมิโน, สี PU อีกคร้ัง และน ำออก
ขำยเป็นแผน่ลำมิเนท ควำมหนำของแผน่ประมำณ 0.6-1.0 มม. 
 กำรน ำแผ่นโฟเมกำ้ หรือแผ่นลำมิเนทมำใช้งำน โดยส่วนมำก ผูรั้บเหมำ จะน ำไปทำกำว
เพื่อปิดทบับนแผน่ผลิตภณัฑ ์ท่ีก ำหนด หรือน ำไปเขำ้เคร่ืองรีดอดัแผน่ลำมิเนทโดยเฉพำะแผ่นไมท่ี้
สำมำรถน ำแผน่โฟเมกำ้หรือแผน่ลำมิเนทไปปิดทบัไดเ้ช่นไมอ้ดั M.D.F หรือแผน่ Particle Board 

2.7.2.1 ประวติัโฟเมกำ้ 
 Formica ลำมิเนตถูกคิดค้นในปี 1912 โดย Daniel J.  O'Conor และ Herbert A.  Faber 
ในขณะท่ีท ำงำนท่ี Westinghouse ท ำให้ไดรั้บสิทธิบตัรในวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 1913 พวกเขำคิดว่ำ
มนัใชแ้ทนไมกำท่ีใชเ้ป็นฉนวนไฟฟ้ำท ำจำก ผำ้ทอท่ีห่อดว้ยผำ้เคลือบดว้ยเบก็ไลทเ์ทอร์โมเซตติงเร
ซ่ินแลว้ผำ่ตำมยำวแบนและพิมพใ์หห้ำย 
 หลงัจำกนั้นทนัทีโอคอนเนอร์และเฟเบอร์ออกจำกเวสต้ิงเฮำส์เพื่อเร่ิมตน้ธุรกิจโดยอิงจำก
ผลิตภณัฑ์สมคัรเป็นนักกฎหมำยและนำยธนำคำรจอห์นจีทอมลินในฐำนะนักลงทุน Tomlin ให้
เงินทุน $ 7,500 ในฐำนะหุ้นส่วนธุรกิจท่ีเงียบ บริษทั เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม ค.ศ. 
1913 และประสบควำมส ำเร็จในทันที: ภำยในเดือนกันยำยน บริษัท ฟอร์ไมก้ำโปรดัก ส์จ้ำง
พนักงำนสิบแปดคนเพื่อเติมเต็มควำมต้องกำรช้ินส่วนไฟฟ้ำส ำหรับ Bell Electric Motor, Ideal 
Electric และ Northwest Electric 
 หลงัจำก บริษทั General Bakelite ตดัสินใจท่ีจะขำยเรซ่ินส ำหรับแผ่นฉนวนกนัควำมร้อน
เฉพำะท่ี Westinghouse ท ำให้ บริษทั Formica มีรูปทรงอ่ืน ๆ ท่ีมีตลำดขนำดเลก็พวกเขำเปล่ียนไป
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เป็น Redmanol ฟีนอลิกท่ีสำมำรถแข่งขนัได ้หลงัจำกกำรฟ้องร้องคดีสิทธิบตัรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
Baekeland ในปี 1922 บริษัท ผลิตภัณฑ์เคมีของ Redmanol ได้ถูกรวมเข้ำกับ บริษัท General 
Bakelite (ก่อตั้งโดย Baekeland ในปี 1910) และ บริษทั Condensite (ก่อตั้งโดย J. W. Aylesworth) 
เพื่อก่อตั้ง บริษทั Bakelite 
 กำรใชง้ำนท่ีส ำคญัในช่วงทศวรรษ 1920 คือกำรใชผ้ำ้ฟีนอลิกลำมิเนตส ำหรับเกียร์ เม่ือตดั
ด้วยเคร่ือง hobbing ทั่วไปเกียร์นั้นแข็งแรงและเงียบซ่ึงเป็นส่ิงส ำคัญส ำหรับเฟืองไทม์ม่ิงของ
รถยนต์ ในปี 1932 บริษัท ฉนวนกันควำมร้อน Formica ผลิตช่องว่ำงเกียร์ 6,000 คันต่อวัน
ส ำหรับเชฟโรเลตและผูผ้ลิตรถยนตร์ำยอ่ืน 
 ในปี 1927 บริษทั Formica Insulation ไดรั้บสิทธิบตัรบนแผ่นกั้นทึบแสงท่ีอนุญำตให้ใช้
กำรพิมพ์ rotogravure เพื่อท ำไมล้ำมิเนตหรือพื้นผิวหินอ่อนลำมิเนตเป็นคร้ังแรกของนวตักรรม
มำกมำยท่ีเช่ือมโยงช่ือ "Formica" กบัผลิตภณัฑต์กแต่งภำยใน . 
 ในปี 1938 เมลำมีนเทอร์โมเซตติงเรซินได้รับกำรพัฒนำโดย American Cyanamid 
Company มันทนควำมร้อนกำรเสียดสีและควำมช้ืนได้ดีกว่ำเรซินฟีนอลหรือยูเรียเรซินและ
สำมำรถน ำมำใช้เพื่อให้สีมำกขึ้น; ไม่นำนหลังจำกนั้น Formica Corporation ก ำลังซ้ือเมลำมีน
ทั้งหมดจำก American Cyanamid 
 ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ีสองมนัผลิต "Pregwood" ใบพดัพลำสติกท ำดว้ยไมแ้ละช้ินส่วน
ระเบิด หลงัสงครำมกำรใชง้ำนทำงวิศวกรรมลดลงจนส้ินสุดลงในปี 1970 เพื่อประโยชน์ของลำมิ
เนตตกแต่ง 
 บริษทั มีส ำนักงำนใหญ่ในซินซินนำติรัฐโอไฮโอเป็นเวลำหลำยปี หลงัจำกสงครำมโลก
คร้ังท่ีสองมนัเขำ้สู่ตลำดยโุรปผำ่นขอ้ตกลงใบอนุญำต 

2.7.2.2 วิธีกำรผลิต โฟเมกำ้ 
 แผ่นลำมิเนตตกแต่งท ำจำกกระดำษครำฟท์แผ่นใหญ่ท่ีมีฟีนอลิกเรซินซ่ึงถูกท ำให้แข็งตวั
แลว้บำงส่วน (B-staged โดยผ่ำนเตำอบแหง้) และตดัเป็นแผ่นยำวท่ีทำงออกของเตำอบ ผำ้ปูท่ีนอน
ท่ีผ่ำนกำรอบแห้งนั้นแข็งและค่อนขำ้งเปรำะ แผ่นตกแต่ง (สีทึบหรือไมเ้ม็ดหรือลวดลำย) ชุบดว้ย
เมลำมีนเรซินและ B- ฉำกและตดัใหย้ำวในลกัษณะท่ีคลำ้ยกบัแผน่Phenolic coreวำงอยูบ่นแผน่กด 
สเตนเลสขัดเงำ กระดำษครำฟท์หลำยชั้นหรือหลำยชั้นจะถูกชุบด้วยฟีนอลิกเรซินวำงบนชั้น
ตกแต่ง จ ำนวนของท่ีใชแ้ลว้จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีควำมหนำแตกต่ำงกนัไปตำมควำมตอ้งกำรในกำร
ใชง้ำน จำกนั้นแผ่นกระดำษออกท่ีไม่ติดกบัPhenolicเรซินจะถูกวำงไวท่ี้ดำ้นบนของPhenolicและ
หลงัจำกน้ีจะมีกำรสร้ำงภำพสะทอ้นของกำรประกอบบนแผ่นกดแลว้ น ำแผ่นกดสเตนเลสสตีลขดั
เงำอีกอนัวำงไวท่ี้ดำ้นบนของชุดประกอบ อีกดำ้นหน่ึงของแผ่นน้ีชุดประกอบท่ีคลำ้ยกนัอีกชุดถูก
สร้ำงขึ้นจนกระทัง่มีลำมิเนตหลำยแผ่นในหน่ึงหีบห่อเพื่อไปยงัช่องเปิดเดียวในแท่นพิมพไ์ฮดรอ
ลิก เคร่ืองอดัไฮดรอลิกขนำดใหญ่อำจ 5 ฟุตคูณ 12 ฟุตมีช่องระบำยควำมร้อนจ ำนวนมำกดงันั้นลำ
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มิเนตจ ำนวนมำกสำมำรถผลิตได้ในรอบกำรกดคร้ังเดียวประมำณหน่ึงชัว่โมง แรงดันท่ีดี (เกิน 
1,000 ปอนด์ต่อตำรำงน้ิวและควำมร้อนถึง 150 องศำเซลเซียส) ถูกน ำไปใชก้บัแต่ละแพค็กด เมลำ
มีน B-staged และฟีนอลิกเรซินแรกไหลไปจบักบั interlaminar plies ดว้ยกนัจำกนั้นเม็ดพลำสติก
เป็นเทอร์โมเซตเพื่อใหผ้ลิตภณัฑค์งทนมำกท่ีสำมำรถทนควำมร้อนและรอยขีดข่วนไดม้ำก 

 
รูปท่ี 2.12 ไมอ้ดั 
 

2.7.3 ไมอ้ดั 
 ไม้อัดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ำกกำรน ำเอำไมแ้ผ่นบำงหรือวีเนียร์ (Veneer) โดยกำรตดัท่อน
ซุงให้มีควำมยำวตำมท่่ีตอ้งกำร แลว้กลึงปอกท่อนซุงหรือผ่ำ ให้ไดแ้ผ่นไมเ้ป็นแผ่นบำงๆ หลำย
แผ่นมำอัดเข้ำด้วยกัน โดยใช้กำวเป็นวสัดุยึดตรึง แผ่นไม้ท่ีน ำมำอัดเข้ำด้วยกันจะต้องวำงใน
ลกัษณะท่ีแนวเส้ียนขวำงตั้งฉำกซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีก็เพื่อเพิ่มคุณสมบติัในดำ้นควำมแขง็แรง ทั้งยงั
ช่วยลดกำรขยำยและหดตวัในแนวระนำบของแผ่นไมใ้ห้เหลือน้อยท่ีสุด  จำกนั้นน ำไปผ่ำนกำรอดั
ดว้ยควำมร้อน (Hot Press) เพื่อท ำให้ไมอ้ดัเป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจำกกระบวนกำรน้ีจะท ำให้แผ่นไม้
อดัมีควำมหนำแน่นสูง กระบวนกำรผลิตไมอ้ดัท่ีผำ่นกำรอดัดว้ยควำมร้อนและแรงดนันั้น นอกจำก
จะท ำให้ควำมหนำแน่นของเน้ือไมสู้งกว่ำไมจ้ริง (Solid) เป็นอย่ำงมำกแลว้ ลวดลำยบนผิวหน้ำท่ี
เป็นแผน่ใหญ่และต่อเน่ืองของ Veneer ยงัใหค้วำมสวยงำมอีกดว้ย 

2.7.3.1 คุณสมบติัของไมอ้ดั 
ไมอ้ดั ( Plywood ) เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีคงใชพ้ื้นฐำนทำงวตัถุดิบธรรมชำติ โดยถูกพฒันำกรรมวิธีกำร
ผลิต ขึ้นมำเพื่อตอบสนองกำรใช้ไมจ้ริง (Solid Wood) ท่ีมีขนำดหน้ำกวำ้งมำกๆ ท่ีปัจจุบนักำร
เจริญเติบโตของป่ำไม้ในประเทศไทย ไม่ทันต่อกำรตอบสนองในกำรใช้งำน จึงต้องมีกำร
พฒันำกำรใช้ตน้ไม ้ท่ีมีหน้ำกวำ้งขนำดเล็ก, เป็นไมท้ัว่ไป ท่ีมีกำรเจริญเติบโตรวดเร็ว และหำได้
ง่ำย น ำมำดัดแปลง เพื่อใช้งำนแทน ไม้อุตสำหกรรมต่ำงๆ ท่ีนับวันเร่ิมหำได้ยำกขึ้ นทุกที
ภำยในประเทศ ตอ้งพึ่งพำกำรน ำเขำ้จำกประเทศเพื่อนบำ้นแทน ขนำดของไมอ้ดั ควำมกวำ้ง และ
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ควำมยำว จะเป็นขนำดมำตรฐำน คือ ขนำด 4′ x 8′ ( 1220 x 2440 มม.) ส่วนควำมหนำของไมอ้ดั 
โดยส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัอยู่ปัจจุบนั จะไม่ไดเ้ป็นขนำดท่ีระบุแน่นอน เท่ำกบัขนำดควำมหนำของไม้
อดันั้นๆ ท่ีใช้กนัอยู่ เพรำะขนำดของไมอ้ดั ขึ้นอยู่กบัคุณภำพ และโรงไมแ้ต่ละโรงท่ีผลิตออกมำ 
เพรำะฉะนั้นกำรเรียกไมอ้ดั บำงคร้ัง จึงตอ้งมีกำรเรียกคุณภำพของไมก้ ำกบัไวด้ว้ย เช่น ไมอ้ดับำง
นำ 10 มม., ไมอ้ดัเกรด A โรงใหม่ 15 มม.  ควำมหนำของไมอ้ดัในตลำดทัว่ไป โดยทัว่ไปท่ีนิยม
เรียกกนั จะมีควำมหนำอยูท่ี่ 3, 4, 6, 10, 12, 15 และ 20 มม มีควำมแขง็แรงทนทำนสูง มีควำมคงตวั
ไม่ยดืหด และแตกง่ำย สำมำรถตอกตะปูหรือใชต้ะปูควงขนัใกลข้อบแผ่น หรือทุกส่วนไดร้อบดำ้น 
สำมำรถตดัด้วย เล่ือย และฉลุได้ง่ำย ไม่แตกหัก สำมำรถโคง้งอได้โดยไม่ฉีกหัก เป็นฉนวนกัน
ควำมร้อนไดดี้ สำมำรถรับน ้ำหนกัไดใ้นอตัรำท่ีสูงกวำ่ไมธ้รรมดำ 

2.7.3.2 กรรมวิธีกำรผลิตไมอ้ดั 
1)  เร่ิมจำกกระบวนกำรน ำซุง เปิดปีกไม ้โดยเคร่ืองเล่ือยสำยพำน คือกำรตดัเปลือกนอก

ออก ใหเ้หลือเน้ือไมต้ำมหนำ้ตดัซุง เป็นส่ีเหล่ียม 
2) ส่งซุงเขำ้ตม้ เพื่อให้ไมน่ิ้ม และด ำเนินกำรสไลด์ตำมแนวยำวตำมขนำดท่อนซุง ออกมำ

เป็นแผน่เยือ่ไมบ้ำงๆ ( ซ่ึงเรียกไออี้กอยำ่งวำ่วีเนียร์ ) ควำมหนำอยูท่ี่ประมำณ 0.8-1.2 มม. 
3) น ำวีเนียร์ท่ีได ้ผ่ำนเคร่ืองตดั เพื่อตดัริมขอบวีเนียร์ ให้เป็นเส้นตรง และตดัควำมยำวท่ี

เกินมำกไป  
4) ขั้นตอนน้ี โดยส่วนมำก จะใชเ้ฉพำะเกรด B ขึ้นไป ถำ้เป็นเกรดต ่ำๆ หน่อย จะอำศยัวำง

เรียงกนัโดยไม่ท ำตำมขั้นตอนน้ี) น ำวีเนียร์ ท่ีตดัริม มำเยบ็ใหติ้ดกนั โดยใชก้ระดำษกำวส ำหรับปิด
วีเนียร์ หรืออำจจะใช้เคร่ืองเยบ็วีเนียร์ ท่ีเป็นลกัษณะใช้เส้นกำวเยบ็แทนเส้นดำ้ย จนไดห้น้ำกวำ้ง
ประมำณ 1240 มม.,ควำมยำวประมำณ 2450 มม. และ หน้ำกวำ้งประมำณ 2450 มม. , ควำมยำว
ประมำณ 1240 มม. 

5) น ำวีเนียร์ท่ีได ้ทำกำวลำเทก็ซ์อุตสำหกรรม  โดยมำวำงเป็นชั้นๆ สลบัลำยตำมแนวขวำง
ลำย และตำมแนวขนำนลำย ( ท่ีตอ้งวำงสลบัลำยระหว่ำงชั้นเช่นน้ี เพื่อให้เกิดกำรดึงตวัระหว่ำงผิว
ภำยในท่ีเท่ำกนัทั้ง 2 ดำ้น ไม่ให้เกิดกำรบิดตวัโก่งงอ เม่ือท ำเป็นแผ่นส ำเร็จ ) จนไดค้วำมหนำท่ี
ตอ้งกำร แต่จะวำงทบัเป็นชั้นเลขคี่เสมอ ถำ้เป็นไมอ้ดัเกรดดีหน่อย มกัจะวำงชั้นให้ไดค้วำมหนำ
เกินขนำดท่ีตอ้งกำรไวก่้อน 

6) น ำวีเนียร์ท่ีวำงเสร็จแลว้ ขึ้น Hot Press (เคร่ืองอดัแรงดนัสูง  เคร่ืองน้ีจะเป็นเคร่ืองอดั
ทบั ขนำดใหญ่ ท่ีมีแผน่ควำมร้อน ถ่ำยผำ่นจำกบอยลเ์ลอร์ เขำ้มำ ปรับตั้งอุณหภูมิไดเ้กิน 100 องศำ
ขึ้นไป ) อดัทบัลงไป เพื่อให้แผ่นวีเนียร์อดัประสำนติดกนั พร้อมเน้ือกำว ( กำรอดัทบัลงไป ท ำให้
เกิดกำรยุบตวัของเน้ือวีเนียร์ ซ่ึงค ำนวนเป็นค่ำยุบตวัมำตรฐำนค่อนขำ้งยำก ส ำหรับวตัถุดิบทำง
ธรรมชำติ ท ำใหแ้ผน่ไมอ้ดัท่ีผลิตออกมำ ค่ำควำมหนำไม่ค่อยคงท่ี) 
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2.7.3.3 กำรแบ่งเกรดของไมอ้ดั 
 เน่ืองจำกไม้อัดมีกำรน ำไปใช้ในหลำยอุตสำหกรรม กำรจ ำแนกเกรดไม้จึงมักจะใช้
ประเภทกำรใชง้ำนเป็นตวัแบ่งเกรด ดงัน้ี         
  เกรดAA หรือเกรดเฟอร์นิเจอร์ เหมำะส ำหรับงำนท่ีตอ้งกำรท ำสี พ่นสีหรือมีรำคำสูง เช่น
ในงำนเฟอร์นิเจอร์บิลทอิ์นหรืออุตสำหรรมต่อเน่ืองเช่น น ำไปผลิตไมอ้ดัสัก, ไมอ้ดัแอช เป็นตน้  
 เกรดA มีคุณสมบติัดอ้ยกวำ่เกรดAAเลก็นอ้ย ในเร่ืองของควำมเรียบ ใชใ้นงำนเฟอร์นิเจอร์
ทัว่ไป พื้นเวทีคอนเสิร์ตเป็นตน้ เกรดไมแ้บบ A ไมอ้ดัเกรดน้ีจะใช้ไมวี้เนียร์ท่ีผลิตจำกไมโ้ตเร็ว 
อำจขดัหนำ้แผ่วๆหรือไม่ขดัหนำ้ มีควำมแข็งแรง ไส้ไมแ้น่นสำมำรถตดัได้,ขึ้นรูปได ้ส่วนใหญ่ใช้
ท ำแบบหล่อคอนกรีต, ท ำชั้นวำงของ พื้นชัว่ครำวเป็นตน้ 
 เกรดไมแ้บบ B ไมอ้ดัเกรดน้ีจะใชไ้มวี้เนียร์ท่ีผลิตจำกไมโ้ตเร็ว อำจขดัหนำ้แผ่วๆหรือไม่
ขดัหนำ้ ไส้ไม่แน่น ไม่สำมำรถตดัได ้ส่วนใหญ่จะใชใ้นงำนแพก็สินคำ้,บำ้นพกัคนงำนเป็นตน้ 

2.7.3.4 วิธีกำรดูแลรักษไมอ้ดั 
1) ควรจัดวำงเฟอร์นิเจอร์ในจุดท่ีมีอำกำศถ่ำยเทได้ดี ปรำศจำกแมลง เช่น                         

มดปลวก มอด 
2) เม่ือเฟอร์นิเจอร์เปียกน ้ำควรเช็ดใหแ้หง้ทนัที  
3) ท ำควำมสะอำดดว้ยแปรงปัดฝุ่ น ผำ้นุ่มแหง้เช็ดเบำๆ หำกเกิดครำบ       สกปรก

ใหใ้ชผ้ำ้นุ่มชุบน ้ำพอหมำด เช็ดท ำควำมสะอำดแลว้ตำมดว้ยผำ้นุ่มแหง้เช็ดให ้แหง้อีกคร้ัง 
2.7.3.5 ขอ้ควรระวงัของไมอ้ดั 

1) ไม่วำงเฟอร์นิเจอร์ในต ำแหน่งท่ีแสงแดดแรง ควำมช้ืนสูง ใกลห้้องน ้ ำ หรือใต้
แอร์  
 2) ไม่ควรวำงเฟอร์นิเจอร์ไวใ้นห้องท่ีไม่มีอำกำศถำยเท หรือ อบัช้ืนเป็นเวลำนำน 
เพื่อป้องกนักำรเกิดเช้ือรำ  

3) ไม่ควรน ำวสัดุร้อนหรือเยน็จดั วำงลงบนเฟอร์นิเจอร์ โดยไม่มีวสัดุรองรับ และ
หลีกเล่ียงกำรขดูขีดจำกปำกกำ และของมีคม  

4) ไม่ควรน ำวสัดุท่ีแข็งหรือหยำบ , ผำ้เปียก, น ้ ำยำหรือสำรเคมีมำเช็ดท ำควำม
สะอำดเฟอร์นิเจอร์  

5) ไม่ควรวำงส่ิงของท่ีมีน ้ำหนกัมำกจนเกินไปลงบนเฟอร์นิเจอร์  
6) เม่ือตอ้งกำรขนยำ้ยเฟอร์นิเจอร์ไม่ควรใชว้ิธีกำรลำกหรือผลกั 

 
2.7.3.6 ขอ้ดีของไมอ้ดั 

ขอ้ดี เป็นไมแ้ผ่นท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดมีลวดลำยไมต้่อเน่ืองเป็นแผ่นใหญ่ โดยไม่ตอ้งติดแผน่ลำมิ
เนต มีควำมแข็งแรงกว่ำไมใ้นกลุ่มไฟเบอร์บอร์ดและสำมำรถรับแรงไดท้ั้งสองทำง ในขณะท่ีไม้
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จริงรับแรงไดดี้ในทิศทำงเดียว ควำมแขง็แรงในกำรรับแรงสูงและมีควำมเสถียรทำงดำ้นขนำดมำก 
(หมำยถึงแทบไม่มีกำรยืดหดตัวในทิศทำงใดเลย) จึงท ำให้ไม้อัดเป็นวสัดุท่ีเรำสำมำรถน ำมำ
สร้ำงสรรคง์ำนไดห้ลำกหลำยมำก 

2.7.3.7 ขอ้เสียของไมอ้ดั 
ขอ้เสีย ถึงแมจ้ะมีลวดลำยบนหนำ้ไมส้วยงำม แต่ไมอ้ดัยงัมีขอ้ดอ้ยท่ีสู้ไมจ้ริงไม่ได ้คือมีขอบท่ีไม่
สวยงำม รวมถึงไม่เหมำะกบักำรเซำะร่อง เพรำะกำรตดัเจำะใดๆจะท ำให้เห็นชั้นของไมอ้ดัท่ีไม่
สวย โดยปกติเม่ือน ำไมอ้ดัมำใช ้เรำจะตอ้งปิดขอบดว้ยวีเนียร์ไมจ้ริง หรือช้ินส่วนของไมจ้ริงเพื่อ
ควำมสวยงำม 
 
 2.7.4 เฟืองสะพำน (Rack Gears) 

 
รูปท่ี 2.13 เฟืองสะพำน 
 
 เฟืองสะพำน (Rack Gears) หนำ้ท่ีของเฟืองสะพำนคือใชใ้นกำรเปลี่ยนทิศทำงกำรเคล่ือนท่ี
จำกกำรเคล่ือนท่ีในลกัษณะกำรหมุนหรือกำรเคล่ือนท่ีเชิงมุมเป็นกำรเคล่ือนท่ีเชิงเส้นหรือกำร
เคล่ือนท่ีเชิงเส้นหรือกำรเคล่ือนท่ีกลบัไปกลบัมำ  เฟืองสะพำน (Rack) มีลกัษณะเป็นแท่งยำวตรง 
สำมำรถมุมกลบัล ำตวัไดป้ระมำณ 90 องศำ และมีฟันเฟืองอยู่ดำ้นบนขบอยู่กบัส่วนท่ีเป็นฟันเฟือง 
(Gear)เช่น เฟ่ืองสะพำนของเคร่ืองกลึงยนัศูนย ์ท่ีช่วยให้แท่นเล่ือนเคล่ือนท่ี ซ้ำย-ขวำ หรือเฟ่ือง
สะพำนของเคร่ืองเจำะท่ีท ำหนำ้ท่ีเคล่ือนเพลำเคร่ืองเจำะใหข้ึ้นลง 

 
 
2.7.4.1 คุณสมบติัของเฟืองสะพำน 

 เฟืองสะพำนถูกน ำมำใช้ในกำรแปลงหมุนเคล่ือนไหวในกำรเคล่ือนไหวเชิงเส้น เฟือง
สะพำนไดต้รงฟันตดัเขำ้ไปในพื้นผิวหน่ึงส่วนตำรำงหรือรอบคนัและด ำเนินกำรกบัปีกนกซ่ึงเป็น
เกียร์ทรงกระบอกขนำดเลก็สอดคลอ้งกบัแร็คเกียร์ โดยทัว่ไป, เฟืองสะพำนและเฟืองจะถูกเรียกวำ่
“รำวปีกนก” มีหลำยวิธีท่ีจะใช้เกียร์เป็น ตวัอย่ำงดงัแสดงในภำพท่ีเกียร์จะใช้กบัเฟืองสะพำนใน
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กำรหมุนเพลำขนำน เพื่อให้หลำยรูปแบบของรำวปีกนก , KHK มีหลำยประเภทของเฟืองสะพำน
ในสตอ็ก ถำ้สมคัรตอ้งมีควำมยำวยำวท่ีก ำหนดเฟืองสะพำนหลำยในชุดเรำมีชั้นวำงท่ีมีรูปแบบฟัน
ก ำหนดอย่ำงถูกต้องท่ีปลำย เหล่ำน้ีจะอธิบำยว่ำ“เฟืองสะพำนมีปลำยกลึง” เม่ือชั้นเกียร์ผลิต
กระบวนกำรตดัฟันและขั้นตอนกำรรักษำควำมร้อนสำมำรถท ำให้มนัพยำยำมและออกจำกควำม
จริงไป เรำสำมำรถควบคุมไดด้ว้ยกำรกดพิเศษและกระบวนกำรเยียวยำมีกำรใชง้ำนท่ีเฟืองสะพำน
น่ิงในขณะท่ีปีกนกลดัเลำะและคนอ่ืน ๆ ท่ีเฟืองหมุนบนแกนคงท่ีในขณะท่ีกำรยำ้ยเฟืองสะพำน 
อดีตถูกน ำมำใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยในระบบล ำเลียงในขณะท่ีหลงัสำมำรถน ำมำใชใ้นระบบกำรอดั
ขึ้นรูปและกำรยก / กำรใชง้ำนลดลง 
 ในฐำนะท่ีเป็นองค์ประกอบในกำรถ่ำยโอนกลหมุนในกำรเคล่ือนไหวเชิงเส้น , เฟือง
สะพำนมกัจะเทียบกบัสกรูบอล มีขอ้ดีและขอ้เสียในกำรใช้ชั้นวำงในสถำนท่ีของสกรูบอลเป็น 
ขอ้ดีของแร็คเกียร์มีควำมเรียบง่ำยของเคร่ืองจกัรกลขนำดใหญ่โหลดขีดควำมสำมำรถและขอ้ จ ำกดั 
เก่ียวกบัควำมยำวไม่มี ฯลฯ ขอ้เสียอย่ำงหน่ึงว่ำเป็นฟันเฟือง ขอ้ดีของบอลสกรูท่ีมีควำมแม่นย  ำสูง
และฟันเฟืองท่ีต ่ำกวำ่ในขณะท่ีขอ้บกพร่องของตนรวมถึงขีด จ ำกดั ควำมยำวเน่ืองจำกกำรโก่ง 
 Rack และปีกจะใช้ส ำหรับกำรยกกลไก (เคล่ือนท่ีในแนวด่ิง) เคล่ือนไหวในแนวนอน
กลไกกำรวำงต ำแหน่ง stoppers และอนุญำตให้มีกำรซิงโครหมุนหลำยเพลำในเคร่ืองจักร
อุตสำหกรรมทั่วไป บนมืออ่ืน ๆ ท่ีพวกเขำจะยงัใช้ในระบบพวงมำลยัเพื่อเปล่ียนทิศทำงของ
รถยนต์ ลกัษณะของตูแ้ร็คแอนด์พิเนียนและระบบพวงมำลยัมีดงัน้ีโครงสร้ำงท่ีเรียบง่ำย, ควำม
แข็งแกร่งสูงขนำดเล็กและน ้ ำหนกัเบำและกำรตอบสนองท่ีดีเยี่ยม ดว้ยกลไกน้ีปีกนกท่ีติดกบัเพลำ
พวงมำลยัเป็นตำข่ำยกบัแร็คพวงมำลยัในกำรส่งกำรเคล่ือนไหวแบบหมุน laterlly (แปลงไปกำร
เคล่ือนไหวเชิงเส้น) เพื่อใหคุ้ณสำมำรถควบคุมลอ้ นอกจำกน้ีชั้นวำงและปีกจะใชเ้พื่อวตัถุประสงค์
อ่ืน ๆ เช่นของเล่นและประตูสไลดด์ำ้นขำ้ง 
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   2.7.5เฟือง(Gear)  

 
รูปท่ี 2.14 เฟือง 
 
 เป็นช้ินส่วนเคร่ืองกลท่ีมีรูปร่ำงเป็นจำนแบนรูปวงกลม ตรงขอบมีลักษณะเป็นแฉก 
(เรียกวำ่ฟันเฟือง) ซ่ึงสำมำรถน ำไปประกบกบัเฟืองอีกตวัหน่ึง ท ำใหเ้ม่ือเฟืองตวัแรกหมุน เฟืองตวั
ท่ีสองจะหมุนในทิศทำงตรงกนัขำ้ม เกิดเป็นระบบส่งก ำลงัขึ้น โดยควำมเร็วรอบของเฟืองท่ีสองจะ
ขึ้นกบัอตัรำส่วนจ ำนวนฟันเฟืองของตวัแรกเทียบกบัตวัท่ีสอง ซ่ึงอตัรำส่วนน้ีสำมำรถปรับให้เกิด
เป็นควำมไดเ้ปรียบเชิงกลได ้จึงถือเป็นเคร่ืองกลอยำ่งง่ำยชนิดหน่ึง 
 ดว้ยคุณลกัษณะน้ี เฟือง สำมำรถน ำมำใชส่้งผำ่นแรงหมุน ปรับควำมเร็ว, แรงหมุน และทิศ
ทำงกำรหมุนในเคร่ืองจกัรได้ โดยระบบเฟืองหรือระบบส่งก ำลงัน้ี มีควำมสำมำรถคลำ้ยคลึงกบั
ระบบสำยพำน แต่จะดีกว่ำตรงท่ีระบบเฟืองจะไม่สูญเสียพลงังำนไปกบักำรยืดหดและกำรล่ืนไถล
ของสำยพำน 

2.7.5.1 หนำ้ท่ีกำรท ำงำนของเฟืองตรง 
เป็นเฟืองท่ีใชส่้งก ำลงักบัเพลำท่ีขนำนกนั เฟืองตรงเหมำะส ำหรับกำรส่งก ำลงัท่ีมีควำมเร็วรอบต ่ำ 
หรือควำมเร็วรอบปำนกลำงไม่เกิน 20 เมตร ต่อนำที เช่น ชุดเฟืองทดลองของเคร่ืองกลึงเพื่อเดิน
กลึงอตัตรำโนมติั หรือชุดเฟ่ืองทดลองของเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรท่ีควำมเร็วรอบต ่ำๆ ขอ้ดีของ
เฟ่ืองตรงขณะใชง้ำนจะไม่เกินแรงในแนวแกน ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูง หนำ้กวำ้งของเฟือง
ตรงสำมำรถเพิ่มไดเ้พื่อใหเ้กิดผิวสัมผสัท่ีมำกขึ้น เพื่อลดกำรสึกหรอใหน้อ้ยลง 

2.7.5.2 ขอ้ดีของเฟืองตรง 
ประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนสูง, ประกอบง่ำย, ซ่ีฟันจดัวำงในแนวนอนก็พร้อมใชง้ำน และสูญเสีย
พลงังำนต ่ำเพรำะแรงล่ืนไถลมีนอ้ย 
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2.7.5.3 ขอ้เสียของเฟืองตรง 

เวลำใช้งำนแล้วรอบเร่ิมเร็วจะเสียงดังมำก, ใช้งำนแบบคู่ขนำนได้เท่ำนั้น และควำมแข็งแรงก็
ค่อนขำ้งนอ้ยกวำ่เฟืองชนิดอ่ืน 

2.7.6 กระดำษทรำย 
 

 
รูปท่ี 2.15 กระดำษทรำย 
 
 กระดำษทรำย คือกระดำษรูปแบบหน่ึงซ่ึงมีสำรขดัถูติดหรือเคลือบอยูบ่นหนำ้ของกระดำษ 
ใชส้ ำหรับขดัพื้นผิวของวสัดุอ่ืนเพื่อใหว้สัดุนั้นเรียบ หรือขดัใหช้ั้นพื้นผิวเก่ำหลุดออก หรือบำงคร้ัง
อำจท ำใหพ้ื้นผิวขรุขระมำกขึ้น เพื่อเตรียมกำรติดดว้ยกำว เป็นตน้ 

2.7.6.1 ประวติัควำมเป็นมำของกระดำษทรำย 
 กระดำษทรำยเร่ิมมีใชค้ร้ังแรกในประเทศจีนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 กระดำษทรำยในยคุ
นั้นท ำจำกเปลือกหอยบดละเอียด เมลด็พืช และทรำย ติดไวบ้นหนงัสัตวด์ว้ยยำงธรรมชำติ บำงคร้ัง
มีกำรใช้ผิวของปลำฉลำมแทนกระดำษทรำย เดิมกระดำษทรำยรู้จักกันในช่ือ กระดำษแก้ว 
เน่ืองจำกใชก้ำกของแกว้เป็นส่วนประกอบ (มิใช่กระดำษแกว้ในปัจจุบนั) เกล็ดหยำบบนฟอสซิล
ของปลำซีลำแคนท ์(Coelacanth) ซ่ึงเป็นปลำดึกด ำบรรพท่ี์เกือบจะสูญพนัธุ์ เคยถูกใชเ้ป็นกระดำษ
ทรำยโดยชนพื้นเมืองในประเทศคอโมโรส 
           กระดำษทรำยถูกผลิตขึ้นด้วยเคร่ืองจกัรเป็นคร้ังแรก โดยบริษทัของจอห์น โอคีย ์(John 
Oakey) ในลอนดอนเม่ือ พ.ศ. 2376 (ค.ศ. 1833) ซ่ึงไดพ้ฒันำเทคนิคและกระบวนกำรยึดติดของ
สำรขดัถูส ำหรับกำรผลิตในปริมำณมำก ส่วนกระบวนกำรผลิตกระดำษทรำยดว้ยเคร่ืองจกัร  ไดรั้บ
กำรจดสิทธิบตัรในสหรัฐอเมริกำเม่ือ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2377 (ค.ศ. 1834)  โดยไอแซก ฟิสเชอร์ 
จูเนียร์ (Isaac Fischer Jr.) จำกเมืองสปริงฟิลด ์รัฐเวอร์มอนต ์

2.7.6.2 วสัดุท่ีใชท้ ำกระดำษทรำย 
1) วสัดุและคุณลกัษณะ 
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 อะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminum Oxide): อะลูมิเนียมออกไซด ์(หรือผลิตภณัฑฟ์ูสดอ์ะลูมิ
นำ ใชส้ัญลกัษณ์ AA,A เป็นผลิตภณัฑท่ี์ท ำขึ้นจำกบอกไซด์เป็นวตัถุดิบ เป็นผลิตภณัฑข์ดัถูท่ีแข็ง
ท่ีสุด คมท่ีสุด และเหนียวทนทำนท่ีสุดในกำรใช้งำนโดยทัว่ไป คุณลกัษณะท่ีส ำคญัท่ีสุดอยู่ใน
ควำมเหนียวท่ีเยี่ยมยอดท่ีสุดและไดถู้กใชง้ำนกนัอย่ำงกวำ้งขวำงในงำนขดัผิวโลหะทั้งหมด และ
รวมถึงไม้ พลำสติก ฯลฯ ในรูปแบบของกระดำษทรำยและผำ้ขัด อะลูมินำขำว (สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ WA) มีควำมบริสุทธ์ิสูงกว่ำผลิตภัณฑ์ขัดถูข้ำงต้น และแข็งกว่ำ แต่มีควำมเหนียว
ทนทำนนอ้ยกวำ่เมด็อะลูมิเนียมออกไซดป์กติขำ้งตน้ 
 ซิลิกอนคำร์ไบด์ (Silicon Carbidee) : ซิลิกอนคำร์ไบด์ (สัญลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์CC,GC) ท ำ
ขึ้นจำกทรำยซิลิกำเสียส่วนใหญ่ แล้วถูกเผำโดยควำมร้อนปริมำณมหำสำลจำกกำรอำร์ตด้วย
ไฟฟ้ำแรงสูงมนัมีควำมแข็งกว่ำอย่ำงมำกและขอบท่ีเกิดจำกกำรตัดของมนัก็คมกว่ำอะลูมิเนียม
ออกไซด์ แต่ค่อนขำ้งจะเปรำะและไม่เหนียวเท่ำอะลูมิเนียมออกไซด์ มกัจะถูกใชเ้พื่อกำรขดัโลหะ
มำกกวำ่ท่ีจะถูกใชใ้นกำรท ำงำนไม ้กำรท ำผิวพื้น ฯลฯ 
 กำร์เน็ท (Garnwt) : (สัญลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ G) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจำกแร่ธรรมชำติ และ
ถูกใชใ้นวงกำรเพชรพลอย แต่กำรใชง้ำนหลกัๆคือผลิตภณัฑข์ดัถูเคลือบ กำร์เน็ทชนิดท่ีถูกตอ้งเม่ือ
ถูกบดและแบ่งประเภทจะมีควำมคมกว่ำฟลินทม์ำกและแขง็กว่ำมำกดว้ย ดงันั้นมนัจะตดัไดเ้ร็วกว่ำ
และสะอำดกว่ำ และจะท ำงำนได้ปริมำณมำกกว่ำฟลินท์ กำร์เน็ท ถูกใช้งำนโดยทั่วไปกับกำร
ท ำงำนไม ้

2) วสัดุรองหลงั (Backings) 
 กระดำษรองหลงั กระดำษอะลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนคำร์ไบด์ ถูกหุ้มอยู่บนกระดำษ
เยื่อไม ้คุณภำพสูง (กระดำษดรำฟด์) น ้ ำหนกัของกระดำษถูกปรับให้เขำ้กบัขนำดของเม็ดขดัหรือ
ให้เขำ้กบังำนพิเศษซ่ึงถูกออกแบบมำเพื่องำนน้ีโดยเฉพำะ น ้ ำหนักของกระดำษรองหลงัท่ีใช้ใน
สินคำ้ทำงเทคนิค (ซิลิกอนคำร์ไบด์ อะลูมิเนียมออกไซด์ และกำร์เน็ท) ถูกอำ้งถึงเป็นน ้ ำหนกั "A" 
"C" "D" และ "E" ผำ้รองหลงั ผำ้สองชนิดท่ีใชก้นัคือ "ยนีส์" (วสัดุรองหลงั น ้ำหนกัเบำ ยดืหยุน่ "J" 
และ "เจำะ" (วสัดุรองหลงัหนกั "X") 
 สำรเคลือบ (Coatings) ประเภทของงำนท่ีแตกต่ำงกนั และประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีจะถูก
ขดัแตกต่ำงกนั ตอ้งกำรกำรเคลือบจำกโครงสร้ำงท่ีแตกต่ำงกนั มีอยู่สองวิธีในกำรติดเม็ดเขำ้กับ
วสัดุรองหลงัต่ำงๆซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวำ่ เคลือบปิดและเคลือบเปิด 
 เคลือบปิด (Close Coat) หมำยควำมว่ำพื้นผิวจะถูกปกคลุมอย่ำงหนำแน่นดว้ยเม็ดท่ีมำก
ท่ีสุดท่ีวสัดุขดัถูจะสำมำรถยดึไวไ้ด ้กระดำษทรำย "เคลือบปิด" ถูกใชใ้นกำรขดัโลหะแขง็และวสัดุ
ทุกชนิด 
 เคลือบเปิด (Open Coat) หมำยควำมว่ำเม็ดจะถูกติดอย่ำงเรียบๆแต่เปิดสู่พื้นผิว ดงันั้นโดย
กำรมองไปท่ีพื้นผิวของกระดำษทรำย "เคลือบเปิด" เรำเห็นวสัดุขดัถูมำกเท่ำๆกบัเมด็ วตัถุประสงค์
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ของกำร "เคลือบเปิด" คือเพื่อจดัหำพื้นท่ีเปล่ำหรือเปิดระหวำ่งเมด็ขดัถู ซ่ึงในเมด็จะมีควำมสำมำรถ
ในกำรตดัอยู่จนกระทัง่จ ำนวนของเม็ดจะลดลง ดังนั้น "กำรเคลือบเปิด" จะไม่อุดตนัหรือฝังตวั
เหมือนกบักำร "เคลือบเปิด" 

สำรยดึเกำะ (Bones) 
ส ำหรับผลิตภณัฑข์ดัถูเคลือบ (กระดำษทรำยและผำ้ทรำย) ทั้งกำวหรือเรซ่ินสังเครำะห์ถูกใชใ้หเ้ป็น
กำรยึดเกำะหรือผลิตภณัฑข์ดัถูตำมคุณสมบติัท่ีสัมพนัธ์กนั เพื่อผูกเม็ดทรำยเขำ้กบักระดำษ ผำ้ ไฟ
เบอร์ และวสัดุรองหลงัผสมแต่ละตวัก็มีบทบำทท่ีส ำคญัในอุตสำหกรรมขดัถูเคลือบ บำงช้ินถูกติด
กบักำวเป็นพิเศษ ส่วนช้ินอ่ืนๆติดกบัส่วนผสมของกำวและเรซ่ิน (เรซ่ินอยูเ่หนือกำว) ส่วนช้ินอ่ืนๆ
ก็ยงัคงติดอยูก่บัเรซ่ินเป็นพิเศษ 
 กำว (Glue) น่ีเป็นกำวจำกสัตวท่ี์ผ่ำนกระบวนกำรพิเศษซ่ึงมีธรรมชำติในกำรกนัน ้ำไดน้้อย
กวำ่เรซ่ินจะถูกใชใ้นท่ีซ่ึงตอ้งกำรผลิตภณัฑข์ดัถูเคลือบท่ียดืหยุน่ ผลิตภณัฑข์ดัถูเคลือบ ฟลินทแ์ละ
กำร์เน็ทส่วนใหญ่มำจำกกำรยดึเกำะ 
 เรซ่ิน (Resin) โดยทัว่ไปจะถูกกล่ำววำ่เป็นเรซ่ินสังเครำะห์ส่วนใหญ่จำกกลุ่มฟินอลิคเมลำ
มีน โพลีเอสเตอร์ อีพอ็กซ่ี พวกน้ีมีคุณสมบติัในดำ้นควำมแข็งท่ีสูงกว่ำ กนัน ้ ำดีกว่ำ และยืดหยุ่นท่ี
ดีกวำ่ ซ่ึงถูกใชก้นัอยำ่งกวำ้งขวำงท่ีสุดในผลิตภณัฑข์ดัถู 

2.7.7 หวัแร้งปืน (Soldering gun)      

 
รูปท่ี 2.16 หวัแร้งปืน (Soldering Gun) 
 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรบดักรี โดยใหค้วำมร้อนกบัสำรบดักรี จนหลอมเหลวและไหลเขำ้
ไปเช่ือมช้ินงำนโลหะเขำ้ดว้ยกนั หัวแร้ง มีส่วนประกอบเป็นปลำยโลหะท่ีให้ควำมร้อน และดำ้ม
จบัท่ีเป็นฉนวนควำมร้อน โดยทัว่ไปจะสร้ำงควำมร้อนดว้ยไฟฟ้ำ (ใชไ้ฟบำ้นหรือไฟแบตเตอร่ี กบั
ลวดควำมร้อน) บำงแบบจะใชก้ำรเผำใหมข้องแก็ส (โดยมีถงัแก็สขนำดเล็กอยู่ภำยใน) หรือแบบ
โบรำณซ่ึงหวัแร้งเป็นเพียงแท่งโลหะมีดำ้มจบั โดยตอ้งน ำไปเผำไฟก่อนใชง้ำน 
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2.7.7.1 หลกักำรท ำงำนของหวัแร้งปืน 
 กำรท ำงำนของหัวแร้งปืนนั้น จะเหมือนกบัหัวแร้งแช่ แตกต่ำงกนัตรงขดลวดควำมร้อน
ภำยในจะมีอยู ่2 ขด โดยจะมีขดลวดควำมร้อนต ่ำ และขดลวดควำมร้อนสูงกำรใชง้ำนขึ้นอยู่กบัปุ่ ม
เร่งควำมร้อนท่ีมีลกัษณะเหมือน ไกปืน ถำ้ไม่มีกำรกดปุ่ มน้ีจะเป็นกำรใชข้ดลวดควำมร้อนต ่ำ แต่
เม่ือมีกำรกดปุ่ มเร่งควำมร้อน จะเป็นกำรเปล่ียนให้ขดลวดควำมร้อนสูงท ำงำนแทน ท ำให้ควำม
ร้อนสูงได้รวดเร็ว (หัวแร้ง ปืนในท่ีน้ีไม่ได้หมำยรวมถึงหัวแร้งปืนแบบเก่ำท่ีเร่งควำมร้อนด้วย
ขดลวดควำม ร้อน เน่ืองจำกไม่เหมำะส ำหรับใชง้ำนกบักำรบดักรีเช่ือมต่ออุปกรณ์ขนำดเลก็) 

2.7.7.2 ขอ้ดีของหัวแร้งปืน ใชง้ำนสะดวก มีปุ่ มเร่งควำมร้อนท ำให้สำมำรถบดักรีในจุดท่ี
ตอ้งกำรใชค้วำมร้อนสูงได ้

2.7.7.3 ขอ้เสียของหัวแร้งปืน ถำ้มีกำรกดปุ่ มเร่งควำมร้อนเป็นเวลำนำนเกินไป จะท ำให้
ดำ้มจบัเกิดควำมเสียหำยได ้รวมทั้งจะมีผลต่อขดลวดควำมร้อนดว้ย 

2.7.7.3 คุณสมบติัของหวัแร้งปืน ลวดฮีทเตอร์เซรำมิกเกรดพิเศษ ใหค้วำมร้อนเร็ว 
ปุ่ มเร่งควำมร้อนสำมำรถปรับอุณหภูมิได ้350°C - 450°C 
 ดว้ยกรรมวิธีกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพไม่เหมือนใคร ปลำยหัวแร้งจึงมีอำยุกำรใช้งำนท่ี
นำน ทนต่อกำรกดักร่อนไดสู้ง (ทนกว่ำปลำยหัวแร้งแบบทองแดงถึง 10 เท่ำ)ผลิตจำกสแตนเลส 
304 ท่ีมีควำมทนต่อกำรเกิดสนิมสูงมำกหน้ำแปลนไม่สัมผสักบัด้ำมจบั ช่วยป้องกนัไม่ให้ควำม
ร้อนถ่ำยเทไปถึงดำ้มจบัได ้

2.7.7.4 วิธีกำรใชง้ำน 
  1) กดปลำยหวัแร้งเบำๆ เพื่อใหค้วำมร้อนกบัช้ินส่วนและช้ินงำนท่ีจะท ำกำรบดักรี 
 

 
รูปท่ี 2.17 วิธีกำรใชง้ำนหวัแร้งปืน (Soldering Gun) 

 
2) จ่ำยตะกัว่ใหก้บัช้ินงำน 

 
รูปท่ี 2.18 วิธีกำรใชง้ำนหวัแร้งปืน (Soldering Gun) 
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  3) เม่ือตะกัว่หลอมละลำยจึงค่อยถอนตะกัว่บดักรีและหัวแร้งออกจำกช้ินงำน รอ
ใหต้ะกัว่แขง็ตวั 

 
รูปท่ี 2.19 วิธีกำรใชง้ำนหวัแร้งปืน (Soldering Gun) 
 

2.7.8 ส่ิว 
 

 
รูปท่ี 2.20  ส่ิว (Chisel) 
 
 ส่ิว เป็นเคร่ืองมือช่ำงท่ีใช้ส ำหรับแกะสลกั เจำะ หรือตดัวตัถุท่ีมีควำมแข็งโดยกำรตีด้วย
คอ้นหรือใชเ้คร่ืองตอกไฮโดรลิกเซำะส่วนเกินท่ีไม่ตอ้งกำรใหห้ลุดออกจนไดข้นำดและรูปร่ำงของ
วตัถุช้ินงำนตำมท่ีต้องกำร ซ่ึงนิยมน ำมำใช้งำนส ำหรับช่ำงไม้ ช่ำงแกะสลักไม้หรือใช้ในงำน
ประติมำกรรมต่ำงๆ โดยทัว่ไปตวัส่ิวท ำมำจำกโลหะ ตรงส่วนปลำยมีลกัษณะแบนคมและมีดำ้มจบั
ท่ีเป็นพลำสติกหรือไมท่ี้มีขนำดเล็กจบัไดถ้นัดมือ แข็งแรง ทนทำน น ้ ำหนักเบำ พกพำง่ำย และ
น ำมำใชง้ำนไดห้ลำกหลำย ท ำใหปั้จจุบนัมีกำรผลิตส่ิวออกมำหลำยรูปแบบดว้ยกนัไม่วำ่จะเป็นส่ิว
ใบหนำ ส่ิวปำกบำง ส่ิวกลึง ส่ิวส ำหรับงำนอิฐ ส่ิวเล็บมือ ส่ิวเดือย ส่ิวเซำะร่อง ส่ิวส ำหรับงำน
คอนกรีต และอีกมำกมำย ซ่ึงแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่ำงและลกัษณะของกำรใช้งำนแตกต่ำงกนัไป 
ดงันั้นผูใ้ชง้ำนตอ้งศึกษำประเภทของส่ิวและประเภทของงำนใหดี้ 
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2.7.8.1 วิธีกำรใชง้ำน 
1) กำรใชส่ิ้วทุกชนิดในกำรท ำงำน จะตอ้งจบัดำ้มส่ิวให้กระชบัและตรงกบัรอยท่ี

ตอ้งกำรเจำะหรือตกแต่ง 
2) กำรตอกส่ิวเพื่อเจำะช้ินงำน ควรใหส่ิ้วกินเน้ือไมแ้ต่เพียงเลก็นอ้ยจนครอบคลุม

ร่องท่ีจะเจำะแลว้จึงท ำกำรเจำะ ทั้งน้ีกำรเจำะแต่ละคร้ังไม่ควรเจำะให้ลึกทีเดียว เพรำะจะ
ท ำเกิดอนัตรำยได ้

3) กำรใชส่ิ้วปำกบำงตกแต่งช้ินงำนตอ้งแน่ใจว่ำช้ินงำนท่ีจะปฏิบติัปรำศจำกเศษ
โลหะหรือตะปูซ่ึงจะท ำใหป้ำกส่ิวบ่ินหรือหกัได ้และอำจท ำใหเ้กิดอนัตรำย 

4) ไม่ควรน ำส่ิวไปใชง้ำนผิดประเภท เพรำะอำจท ำใหส่ิ้วเสียหำยได ้
กำรจดัเก็บและบ ำรุงรักษำ 

5) ตรวจสอบตรวจซ่อมส่ิวใหมี้สภำพกำรใชง้ำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
6) ท ำควำมสะอำดหลงักำรใชง้ำนทุกคร้ัง 
7) ก่อนน ำไปเก็บใหช้โลมน ำมนัเคร่ืองใสทุกคร้ัง 

      2.7.9 เคร่ืองเจียร (Grinder) 

 
รูปท่ี 2.21  เคร่ืองเจียร  

 
  เคร่ืองเจียร (Grinder) เป็นเคร่ืองมือไฟฟ้ำส ำหรับงำนช่ำงท่ีใช้ในกำรตดั ลบัคม ขดัหรือ

เจียรตกแต่งพื้นผิววสัดุท่ีเป็นเหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม ไม ้ท่อพีวีซี กระเบ้ืองเซรำมิก และแผ่นไซ
เบอร์ซีเมนต ์เพื่อให้ช้ินงำนมีควำมคม เรียบเนียนและสวยงำม ซ่ึงปัจจุบนัเคร่ืองเจียรท่ีนิยมใช้งำน
ในโรงงำนอุตสำหกรรมโลหะ งำนก่อสร้ำง งำนหัตถกรรมและงำนช่ำงทัว่ไปจะมีอยู่ดว้ยกนัหลำย
ประเภททั้งเคร่ืองเจียรแบบใชไ้ฟฟ้ำ เคร่ืองเจียรแบบใชล้ม เคร่ืองเจียรตั้งโต๊ะ และเคร่ืองเจียรตั้งพื้น 
ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีรูปทรงและคุณสมบติักำรใชง้ำนท่ีแตกต่ำงกนั ตวัเคร่ืองออกแบบมำใหง้่ำยต่อ
กำรใชง้ำนประกอบดว้ยส่วนดำ้มจบั ซ่ึงจะสำมำรถจบัไดท่ี้ตวัเคร่ืองหรือมีต ำแหน่งมือจบัท่ีดำ้นขำ้ง
เคร่ืองพร้อมสวิตช์เปิด-ปิด ท ำให้ควบคุมกำรใชง้ำนและปรับควำมเร็วสูงส ำหรับกำรเจียรได้อย่ำง
สะดวก ส่วนทำ้ยใชส้ ำหรับเช่ือมต่อกบัสำยไฟ และส่วนหัวเคร่ืองเป็นต ำแหน่งท่ีน ำมำเช่ือมต่อกบั



42 
 

 
 

หินเจียรหรือใบตดัของเคร่ืองเจียรท่ีมีอยูมี่ดว้ยกนัหลำยขนำดหลำยประเภททั้งแบบเรียบและแบบมี
ซ่ีฟัน นอกจำกน้ียงัสำมำรถถอดเปล่ียนใหม่ไดเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใชง้ำน 

  2.7.9.1 วิธีเลือกเคร่ืองเจียร 
   1) ดูลักษณะงำนว่ำเหมำะสมกับกำรท่ีจะต้องซ้ือเคร่ืองเจียรลักษณะใด งำน

บำงอยำ่งก็ตอ้งกำรวตัตสู์ง บำงอยำ่งก็ไม่ตอ้งกำรวตัตสู์ง ถำ้เนน้ไปทำงเจียร ตอ้งใชค้วำมเร็วรอบสูง
เพื่อใหไ้ดง้ำนท่ีเนียน สวย ถำ้เนน้ตดั ใชแ้ค่ควำมเร็วรอบต ่ำก็น่ำจะเพียงพอแลว้ 

   2) ตอ้งเปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละรุ่นก่อน จำกนั้นค่อยดูท่ีรำคำ ผูท่ี้ไม่ใช่ช่ำงนั้น
หำกไม่รอบคอบก็จะซ้ือท่ีรำคำก่อน ซ่ึงนัน่นอกจำกจะท ำให้เป็นกำรทรมำนเคร่ืองเจียรแลว้ ยงัท ำ
ใหมี้แนวโนม้วำ่จะเสียเงินมำกขึ้นอีกดว้ย 

   3) พิจำรณำขนำดเคร่ืองเจียร เพื่อสะดวกกบัสรีระผูใ้ช้งำน เคร่ืองมีทั้งเส้ือขนำด
มำตรฐำนและเส้ือผอม เพื่อใหจ้บั ส ำหรับเคร่ืองเจียร ไดก้ระชบัขึ้น 

  2.7.9.2 วิธีใชง้ำนเคร่ืองเจียร 
   1) ปกป้องตนเองทุกคร้ังเวลำท ำงำนดว้ยกำร ใส่หนำ้กำกเม่ือใชง้ำนส ำหรับเคร่ือง

เจียร 
   2) พยำยำมไม่ใหห้นำ้หินเจียรใกลก้บัฝำครอบฝุ่ นและแท่นรองช้ินงำน 
   3) เฟืองหินเจียร สำมำรถช่วยใหห้นำ้หินกลบัมำใชง้ำนไดค้มเช่นเดิมได ้
   4) อย่ำใชเ้คร่ืองเจียรผิดประเภท เช่นเอำดำ้นขอบไปใช้เจียร หรือเอำดำ้นเจียร์ไป

ใชต้ดัขอบ 
   5) ไม่ควรกระแทกหินหรือกดหนำ้หินแรงๆ 
   6) ก่อนจะใช้งำนเคร่ืองเจียรก็ลองทดสอบเคร่ืองมือดูก่อนว่ำติดขดัหรือไม่ หิน

เจียรจะแตกหรือไม่ ใบเจียรนั้นอยู่ในก่อนจะใชง้ำนก็ลองทดสอบเคร่ืองมือดูก่อนว่ำติดขดัหรือไม่ 
หินเจียรจะแตกหรือไม่ ใบเจียรนั้นอยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์อยูไ่หม 

  2.7.9.3 วิธีกำรดูแลรักษำเคร่ืองเจียร 
   1) เร่ืองสภำพแวดลอ้มส ำคญั ส ำหรับเคร่ืองเจียรตอ้งเล่ียงกำรเก็บหินไวใ้นท่ีร้อน

และท่ีช้ืนรวมไปถึงใกลก้บัน ้ำมนัดว้ย 
   2) หำกเคร่ืองเจียรยงัสภำพดีก็ควรใช้จนหมด แต่ถำ้หินสภำพไม่สมบูรณ์แลว้ ไม่

ตอ้งรอใหหิ้นหมด ควรจะรีบเปล่ียนเพื่อควำมปลอดภยัของงำนและผูท้  ำงำน 
   3) หำกมีเคร่ืองเจียรหลำยขนำด ใหเ้ก็บขนำดใหญ่ไวข้ำ้งล่ำง ขนำดเลก็ไวข้ำ้งบน 
   4) พยำยำมระมดัระวงัอยำ่ใหเ้คร่ืองเจียรตกพื้น 
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2.7.10 เคร่ืองตดัไฟเบอร์ 

 
รูปท่ี 2.22  เคร่ืองตดัไฟเบอร์ 

 

 เคร่ืองตดัไฟเบอร์  มีลกัษณะกำรท ำงำนด้วยกำรตัดวสัดุด้วยลอ้ไฟเบอร์บำง หมุนด้วย
ควำมเร็วสูงเหมำะส ำหรับกำรตดัวสัดุ เช่น เหล็กเส้น ท่อเหล็กกลม เหล็กเพลำ ท่อเหล็กเหล่ียม 
เหลก็ฉำก สแตนเลส อะลูมิเนียม 
 2.7.10.1 คุณภำพของเคร่ืองตดัไฟเบอร์  
 คุณภำพของเคร่ืองตดัควรเลือกยีห่้อท่ีไวใ้จไดเ้พรำะส่วนใหญ่จะแจง้ก ำลงัเคร่ืองไวสู้งเช่น 
2,000 วตัต ์จนถึง 2,500 วตัต ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก ำลงัวตัตห์ลอก  (วิธีพิสูจน์อยำ่งง่ำยๆ คือก ำลงั2,000 
วตัต ์ควรมีน ้ำหนกั 16 กก.ขึ้นไป) อำจจะตอ้งดูท่ีสภำพภำยนอกเช่นโครงมอเตอร์ตอ้งเป็นอลูมิเนียม
ฉีดอย่ำงหนำ ทัว่ไปในทอ้งตลำดจะเป็นเหล็กแผ่นบำงๆ มว้นขึ้นรูป มกัเป็นสนิมและผุกร่อนเสีย
เร็วมำก  ฐำนเคร่ืองตอ้งเป็นเหลก็อยำ่งหนำขึ้นรูป ตอ้งมี ควำมแขง็แรงคงทน       
เลือกก ำลงัมอเตอร์  ท่ีถูกตอ้งกบังำนของคุณคือ 
ก ำลงัเคร่ืองไม่เกิน1,200วตัต์ (ส่วนใหญ่ในทอ้งตลำดจะระบุว่ำ2,000วตัต์ ถึง2,500วตัต์) ตดัเหล็ก
ตนัไดไ้ม่เกิน 12มม. 
ก ำลงัเคร่ือง 1,800วตัต ์ขึ้นไป ตดัเหลก็ตนัไดไ้ม่เกิน15มม. 
ก ำลงัเคร่ือง 1,850วตัต ์ขึ้นไป ตดัเหลก็ตนัไดไ้ม่เกิน20มม. 
ก ำลงัเคร่ือง 2,000วตัต ์ขึ้นไป ตดัเหลก็ตนัไดไ้ม่เกิน36มม. 
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2.7.10.2 ขอ้ดีของเคร่ืองตดัไฟเบอร์ 
       1) รำคำถูก หำซ้ือง่ำย มีขำยทัว่ไปตำมทอ้งตลำด 
       2)ตดัไว ใชง้ำนสะดวก 
       3)ไม่ตอ้งมีกำรบ ำรุงรักษำมำกนกั 
 2.7.10.3 ขอ้เสียของเคร่ืองตดัไฟเบอร์ 
  1) ขณะใช้เคร่ืองตัดไฟเบอร์ จะมีฝุ่ น จำกเส้นใยไฟเบอร์ และมีกล่ินเหม็น ซ่ึง
ส่งผลเสียต่อสุขภำพ หำกสูดดมมำกๆ อำจจะเป็นมะเร็งปอดได ้ผูใ้ชจ้ะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัควำม
ปลอดภยั เช่น หน้ำกำกปิดจมูกป้องกนัฝุ่ น ถุงมือและแว่นตำป้องกนัสะเก็ดไฟ  ใส่ปลัก๊อุดหูเพื่อ
ป้องกนัเสียง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่ำงส่วนใหญ่มกัละเลย 
      2) ช้ินงำนท่ีตดัจำกเคร่ืองไฟเบอร์จะด ำ ตดัแลว้มกัจะแถ และมีครีบ เสียเวลำตอ้ง
ขดัดว้ยเคร่ืองขดั ก่อนน ำไปใชง้ำนต่อ 
       3) หำกใช้ตดังำนช้ินใหญ่ ตอ้งเปล่ียนใบบ่อย เพรำะใบไฟเบอร์จะสึกและหดลง
เร่ือยๆ   
      4) คุณภำพและควำมคงทนของเคร่ืองไม่สูงนกั 
      2.7.11 เต๊ำ 

 
รูปท่ี 2.23  เต๊ำ 

 
 ตีเต๊ำ คือ ขั้นตอนกำรสร้ำงแนวเส้นส ำหรับใช้ในกำรอ้ำงอิงต ำแหน่งระหว่ำงก่อสร้ำง 
เคร่ืองมือส ำหรับกำรตีเต๊ำจะท ำให้เกิดสีเป็นแนวเส้นตรงบนส่วนต่ำงๆของอำคำร อย่ำงเช่นโครง
หลงัคำ พื้น หรือผนงั เตรียมไวส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงขั้นต่อไปท่ีตอ้งกำรควำมเท่ียงตรงของระยะหรือ
ต ำแหน่งในกำรติดตั้ง เช่น ก่อผนัง ติดตั้งประตู  มุงกระเบ้ือง  ติดตั้งรำงน ้ ำ เทพื้น เล่ือยไม ้ติดตั้ง
โครงคร่ำว วำงท่อประปำหรือท่อร้อยสำยไฟ เป็นตน้ 
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 มีลกัษณะเป็นกล่องอะลูมิเนียมหรือพลำสติกรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  ภำยในบรรจุดว้ย
มว้นเชือก ปลำยดำ้นหน่ึงโผล่ออกมำนอกกล่องผูกติดกบัห่วงเหล็กหรือตะขอ  ท ำให้สำมำรถดึง
เชือกออกมำไดต้ำมระยะท่ีตอ้งกำร  และสำมำรถมว้นเก็บเชือกกลบัเขำ้ไปในกล่องไดด้ว้ยกำรหมุน
ดำ้มจบัเลก็ๆกลำงกล่อง 
 2.7.11.1 วิธีกำรใชง้ำน 
  เม่ือต้องกำรใช้งำนให้เทผงสีฝุ่ นหรือผงถ่ำนลงในกล่อง(อำจใส่น ้ ำเล็กน้อย 
หรือไม่ใส่ก็ได)้ เขย่ำเพื่อให้ผงสีคลุกกบัเชือกให้ทัว่  จำกนั้นดึงเชือกออกมำแลว้ใชมื้อจบัหรือผูก
ปลำยดำ้นท่ีมีเหล็กหรือตะขอไวก้บัส่วนของอำคำรท่ีตอ้งกำรสร้ำงแนว เช่น พื้น ผนัง ฝ้ำเพดำน 
หรือโครงหลงัคำ  เพื่อใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวเส้น    หำกตอ้งกำรบนัทึกควำมยำวหรือแบ่งระยะ
เป็นช่วงๆส ำหรับเอำไปใชง้ำนกบัส่วนอ่ืน ก็สำมำรถผกูปมหรือท ำเคร่ืองหมำยไวบ้นเชือกได ้  ส่วน
ปลำยเชือกอีกดำ้นหน่ึงจะยงัคงขดอยูใ่นกล่อง โดยใหถื้อกล่องไวใ้นมือแลว้ปรับควำมยำวพร้อมทั้ง
เคล่ือนตวัเพื่อหำต ำแหน่ง จนเม่ือเส้นเชือกอยู่ในแนวระยะหรือต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรแลว้  จึงดึงเชือก
ให้ตึงและใช้น้ิวกดเชือกส่วนท่ีโผล่ออกมำนอกกล่องประมำณ 5 เซนติเมตร  เพื่อสร้ำงจุดส้ินสุด
ของแนว  จำกนั้นดีดเชือกดว้ยกำรหยิบเชือกบริเวณก่ึงกลำงของควำมยำวให้สูงขึ้นมำประมำณ 20-
30 เซนติเมตรแลว้ปล่อยมือ   ดว้ยควำมตึงของเชือกจะท ำให้เชือกดีดกลบัมำท่ีต ำแหน่งเดิมและท ำ
ใหผ้งสีในเชือกติดอยูบ่นส่วนของอำคำรนั้นดว้ย  เกิดเป็นแนวเส้นสีตำมท่ีเรำตอ้งกำร  
2.7.12 เคร่ืองวดัระดบัน ้ำ 

 
รูปท่ี 2.24  เคร่ืองวดัระดบัน ้ำ 

 
 เคร่ืองวดัระดบัน ้ ำ หรือระดบัน ้ ำ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับตรวจสอบควำมลำดเอียงของ
พื้นท่ีในแนวรำบ แนวด่ิง และแนวตั้ งฉำกด้วยวิธีกำรแนบอุปกรณ์เข้ำกับช้ินงำนและสังเกต
ฟองอำกำศภำยในหลอดแกว้ให้อยู่ระดบัก่ึงกลำงเสมอเพื่อให้งำนอยู่ในระดบัองศำท่ีถูกตอ้งและ
แม่นย  ำ โดยทัว่ไปโครงสร้ำงท ำมำจำกวสัดุพลำสติก อลูมิเนียม และอะคริคิค ท่ีมีควำมแข็งแรง
ทนทำน จบัไดถ้นดัมือ ภำยในจะประกอบดว้ยหลอดแกว้ใสบรรจุน ้ ำท่ีมีเม็ดฟองอำกำศท่ีสำมำรถ
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อ่ำนค่ำระดบัน ้ ำไดง้่ำย พร้อมฟังก์ชัน่กำรใช้งำนท่ีหลำกหลำย เหมำะน ำมำใชใ้นงำนช่ำงมืออำชีพ
ไดห้ลำยดำ้น เช่น งำนก่อสร้ำง งำนติดตั้งเคร่ืองจกัร ช่ำงไม ้ช่ำงปูน งำนพื้นกระเบ้ือง ฝ้ำเพดำน วดั
ระดบัแนวหนำ้ต่ำง ตลอดจนกำรสอบเทียบโต๊ะระดบั 
 2.7.12.1 วิธีกำรใชง้ำน 
  1) ระดับน ้ ำแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรวดัควำมลำดเอียงของพื้นท่ี โดย
สำมำรถวดัระดบัไดท้ั้งในแนวรำบและแนวด่ิง 
  2) เม่ือตอ้งกำรวดัควำมลำดเอียงของพื้นท่ี ใหน้ ำระดบัน ้ำวำงลงบนพื้นท่ีท่ีตอ้งกำร
ตรวจสอบ และสังเกตท่ีฟองอำกำศภำยในหลอดแก้ว ถ้ำหำกพื้นท่ีนั้ นไม่มีควำมลำดเอียง 
ฟองอำกำศจะอยูต่รงกลำงระหวำ่งเส้น 2 เส้นบนหลอดแกว้ 
 2.7.12.2 คุณสมบติัขิงเคร่ืองวดัระดบัน ้ำ 
  1) เคร่ืองมือวดัระดับน ้ ำ แม่เหล็กผลิตจำกอลูมิเนียมอลัลอยคุณภำพสูง มีควำม
หนำพิเศษ และหนกัมำกกวำ่ระดบัน ้ำทัว่ไป   
  2) มีหลอดลูกน ้ำ 2 ลูก ส ำหรับวดัแนวรำบ, แนวด่ิง   
  3) หลอดลูกน ้ ำคุณภำพดีสีเขียวใส ไม่ขุ่นหมอง ท ำให้สำมำรถวดัระดบัไดอ้ย่ำง
ถูกตอ้ง แม่นย  ำ 
  4) ควำมแม่นย  ำของหลอดลูกน ้ำ 0.5มม/เมตร  
  5) หนำ้ต่ำงส ำหรับมองหลอดลูกน ้ำ เพื่อควำมแม่นย  ำยิง่ขึ้น    
  6) มีแถบแม่เหลก็ดำ้นล่ำงเพิ่มประสิทธิภำพกำรยดึเกำะผิวท่ีเป็นเหลก็ไดอ้ยำ่งดี    
  7) บนและใตฐ้ำนระดบัน ้ำถูกเจียรใหเ้รียบเพื่อควำมเสมอในกำรวดั  
  8) ฝำครอบทั้งสองดำ้นมียำงหุม้ป้องกนัเพื่อควำมแขง็แรงและกนักระแทกไดดี้ 
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2.7.13ไขควง 

 
รูปท่ี 2.25  ไขควง 

 
 ไขควง คืออุปกรณ์ชนิดหน่ึงซ่ึงออกแบบมำเพื่อขนัสกรูให้แน่นหรือคลำยสกรูออก ไขควง
ทัว่ไปประกอบดว้ยแท่งโลหะ ส่วนปลำยใชส้ ำหรับยึดกบัสกรู ซ่ึงมีรูปร่ำงแตกต่ำงกนัเพื่อให้ใชไ้ด้
กบัสกรูชนิดต่ำง ๆ และมีแท่งส ำหรับจบัคลำ้ยทรงกระบอกอยู่อีกดำ้นหน่ึงส ำหรับกำรไขดว้ยมือ 
หรือไขควงบำงชนิดอำจจะหมุนดว้ยมอเตอร์ก็ได ้ไขควงท ำงำนโดยกำรส่งทอร์ก ( torque) จำกกำร
หมุนไปท่ีปลำย ท ำใหส้กรูหมุนตำมเกลียวเขำ้หรือออกจำกวสัดุอ่ืน 
 ไขควงเป็นเคร่ืองมือส ำหรับขนัและคลำย สกรูชนิดหัวผ่ำ ขนำดและรูปทรงของไขควงถูก
ออกแบบให้เป็นไปตำมลกัษณะกำร ใชง้ำน เช่น ไขควงท่ีใชส้ ำหรับงำนของช่ำงอญัมณี (Jeweler's 
Screw Driver) จะออกแบบมำให้เป็นไขควงท่ีใช้ส ำหรับงำนละเอียดเท่ียงตรง ส่วนไขควงท่ีใช้ใน
งำนหนกัของช่ำงเคร่ืองกลจะออกแบบใหก้ำ้นใบเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสเพื่อให้ใชป้ระแจหรือคีมจบั
ขนั เพื่อเพิ่มแรงในกำรบิดของไขควงใหม้ำกกวำ่เดิมได ้

  2.7.13.1 ส่วนประกอบของไขควง 
  ไขควงประกอบดว้ย ส่วนประกอบหลกั 3 ส่วนคือ 
  ดำ้มไขควง (Handle) 
  กำ้นไขควง (Blade or Ferule) 
  ปำกไขควง (Tip) 
 ดำ้มไขควง ออกแบบให้มีรูปทรงท่ีสำมำรถจบัไดถ้นัดมือ และสำมำรถบิดไขควงไป-มำ 
ไดแ้รงมำกท่ีสุด ไขควงจะท ำจำกวสัดุต่ำง ๆ เช่น ไม ้พลำสติก หรือ โลหะบำงชนิดตำมประเภทกำร
ใชง้ำน 
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 ปำกไขควง จะท ำจำกเหล็กลำ้เกรดดี ทรงกลมหรือส่ีเหล่ียม จตุัรัส ตีขึ้นรูปให้ลำดแบน 
และ ชุบแข็งดว้ยควำมร้อน ในส่วนท่ีไม่ไดตี้ขึ้นรูปจะเป็นกำ้นไขควง ถำ้เป็นไขควงท่ีใช้ส ำหรับ
งำนเบำจะเป็นเหล็กกลำ้ทรงกลม ถำ้เป็นไขควงส ำหรับใช้งำนหนักจะเป็นเหล็กกลำ้ทรงส่ีเหล่ียม
จตุัรัส เพื่อใหส้ำมำรถใชป้ระแจหรือคีมจบัเพิ่มแรงบิดงำนได ้
 กำ้นไขควงส่วนท่ีต่อกบัดำ้มจะตีเป็นเหล่ียมลำด เพื่อใหส้วมไดส้นิทกบัดำ้ม เพื่อใหด้ำ้มจบั
กำ้นไขควงไดส้นิทและไม่หมุนเม่ือใช้งำนไขควง ในปัจจุบนัมีกำรออกแบบให้กำ้นไขควงทะลุ
ตลอดดำ้มท่ีเป็นพลำสติกหรือไฟเบอร์ และท ำเป็นแท่นรับแรงสำมำรถใช้คอ้นเคำะตอกเพื่อกำร
ท ำงำนบำงประเภทได ้
 ขนำดควำมกวำ้งของปำกไขควง จะมีสัดส่วนมำตรฐำนสัมพนัธ์กบัขนำดควำมยำวทั้งหมด
ของไขควง ซ่ึงเป็นขอ้ส ำคญัอย่ำงยิง่ส ำหรับกำรเลือกใชไ้ขควงเพรำะแรงบิดท่ีกระท ำต่อตวัสกรูจะ
เป็นผลส่วนหน่ึงมำจำกควำมยำวน้ี และอีกประกำรหน่ึงไขควงขนำดยำว ปำกไขควงจะกวำ้งกว่ำ
ปำกไขควงขนำดสั้น ควำมหนำของปำกไขควงจะขึ้นอยู่กบัควำมกวำ้งของปำก ปำกกวำ้งมำกก็จะ
ยิ่งมีควำมหนำมำกขึ้น ควำมหนำของปำกไขควงมีผลโดยตรงกบักำรออกแรงบิดตวัสกรูเพรำะถำ้
ขนำดของปำกไขควงไม่พอดีกบัร่องผำ่ของหัวสกรูจะท ำใหก้ำรขนัพลำดท ำใหห้วัสกรูเยนิหรือตอ้ง
สูญเสียแรงงำนส่วนหน่ึงในกำรประคองปำกไขควงใหอ้ยูบ่นร่องหัวสกรู แทนกำรหมุนสกรู 
ก่อนกำรน ำไขควงไปใชง้ำน ตอ้งตรวจสอบปำกไขควงให้อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชง้ำน คือ ปำก
ตอ้งเรียบ ไม่มีรอยบิด และเม่ือพิจำรณำดูจำกดำ้นล่ำงตอ้งมีรูปทรงเป็นส่ีเหล่ียมผืนผำ้ ไขควงท่ีปำก
ช ำรุดสึกหรอไม่เรียบตรงหรือปำกแตกร้ำวจะเป็นอนัตรำยต่อกำรใชง้ำนมำก เพรำะเม่ือใชง้ำนปำก
ไขควงจะไม่สัมผสักบัร่องบนหวัสกรูเตม็ท่ี เม่ือออกแรงบิดจะท ำใหพ้ลำดจำกร่องซ่ึงท ำให้หัวสกรู
บ่ินหรือล่ืนจำกหวัสกรู ท ำใหผู้ข้นัไดรั้บอนัตรำยได ้
 ไขควงแฉก (Phillips) หรือไขควงหัวลูกศร เป็นไขควงท่ีออกแบบมำส ำหรับใช้กบั สกรู
ชนิดร่องหัวผ่ำไขวก้นั กำรออกแบบ ขนำด และกำรเลือกใชง้ำนก็เช่นเดียวกบัไขควงปำกแบน ขอ้
ส ำคัญท่ีสุดคือต้องเลือกใช้ไขควงท่ีปำกแนบสนิทกับร่องผ่ำบนหัวสกรู จึงใช้งำนได้เต็มตำม
ประสิทธิภำพของไขควง 
 ไขควงเยื้องศูนย ์(Offset Screw Driver) เป็นไขควงท่ีออกแบบมำส ำหรับกำรงำนพิเศษท่ีไข
ควงแบบปกติใช้งำนไม่ได ้เช่นตำมซอกมุมต่ำง ๆ ไขควงชนิดน้ีท ำปำกไขควงอยู่ท่ีปลำยทั้งสอง
ดำ้น อำจหันปำกไปในต ำแหน่งตำมกนัหรือเยื้องกนัก็ได ้ส่วน กำ้นใบไขควงอยู่ตรงกลำงและท ำ
หนำ้ท่ีเป็นดำ้มไขควงดว้ย 
 2.7.13.2 ขอ้ควระวงัในกำรใชง้ำนไขควง 
  1) อยำ่ใชไ้ขควงแทนส่ิวหรือสกดั 
  2) อยำ่ใชไ้ขควงงดัอำจจะท ำใหง้อไดง้่ำย 
  3) อยำ่ใชด้ำ้มไขควงแทนคอ้น 
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  4) เม่ือช ำรุดรีบซ่อมทนัที 
      2.7.14 เคร่ืองเร้ำเตอร์ 

 
 
รูปท่ี 2.26  เคร่ืองเร้ำเตอร์ 
 
เคร่ืองมือช่ำงท่ีใชใ้นกำรเซำะร่อง สร้ำงลวดลำย โดยเคร่ืองเร้ำเตอร์จะมีควำมเร็วรอบมำกกว่ำ 2000 
รอบ/นำที จึงมีอนัตรำย และกำรกินของคทัเตอร์นั้นรอบตวั 360 องศำ ก่อนป้อนงำนให้สังเกตทิศ
ทำงกำรหมุนของคทัเตอร์ตอ้งสวนทำงกบักำรป้อนช้ินงำนเสมอ ไม่อย่ำงนั้นจะดูดไม่เขำ้ ถำ้จบัไม่
แน่นก็อำจจะเกิดอนัตรำยได ้เคร่ืองเร้ำเตอร์จะใช้กบังำนตีบวั ท ำลวดลำย งำนบงัใบ งำนเซำะร่อง 
เป็นตน้ 
 2.7.14.1 ขอ้ดีของเคร่ืองเร้ำเตอร์ 
  1) เร้ำเตอร์ควำมเร็วรอบเยอะกวำ่ สำมำรถใชส้ ำหรับงำนหนกั 
  2) เร้ำเตอร์สำมำรถใช้ดอกได้ขนำด 1/2" (12.7) ทริมเมอร์รับได้แค่ 1/4" (6.35) 
ดอกส่วนมำกจะ 1/2" (12.7) และกำรท่ีดอกใหญ่ก็ท ำใหเ้สถียรกวำ่ 
  3) เร้ำเตอร์ส่วนใหญ่จะท ำกำร plunge หรือกำรกดลงได้ ใช้ส ำหรับเร่ิมกัดกลำง
ช้ินงำน  และกำรปรับควำมสูงก็มีอุปกรณ์เยอะกวำ่ (มีขั้น เกลียว) 
  4) เร้ำเตอร์มกัจะมีอุปกรณ์เสริมมำกกวำ่ 
 2.7.14.2 ขอ้เสียของเคร่ืองเร้ำเตอร์ 
  1) มีรำคำแพง 
  2) มีขนำดใหญ่ใหญ่ หนกั และกินไฟ 
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 2.7.15ไส้ไก่พนัสำยไฟ  

 
รูปท่ี 2.27  ไส้ไก่พนัสำยไฟ 

 
 จัดหำอุปกรณ์คลีนรูม ใส้ไก่พันสำยไฟ ท่ีใช้ในโรงงำน ออฟฟิศ ห้ำงร้ำน โรงแรม 
ร้ำนอำหำร ห้องผลิตช้ินงำน ห้องเยี่ยมชมโรงงำน ห้องแลป ห้องปฏิบัติงำนพิเศษ ท่ีมีควำม
ละเอียดอ่อน  จดัหำอุปกรณ์ ท่ีใชซ่้อมแซม และประกอบ เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่ำง ดำ้น 
IC คุณภำพมำตรฐำน โดยทีมงำน kpnpr เพื่อลดตน้ทุน และค่ำใช้จ่ำย ในกำรสั่งซ้ือทีละมำก ๆ เรำ
จดัหำสินคำ้ใหคุ้ณ ในรำคำประหยดั คุม้ค่ำ คุม้เวลำ  หำกคุณ ตอ้งจดัซ้ือ อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์
เป็นประจ ำ  อยำ่ลืมนึกถึงเรำ ทีมงำน KPNPR  
       

2.7.16 รำงเล่ือน 

 
รูปท่ี 2.28 รำงเล่ือน 
 
รำงสไลด์ รำงเล่ือน เป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือกลท่ีมีลกัษณะเป็นรำงยำว มีบล็อคส่ีเหล่ียมท่ีเป็นตวัรับ
น ้ำหนกัสำมำรถเล่ือนไปกลบัได ้ผลิตมำจำกเหลก็หรืออลูมิเนียม ภำยในจะมีตลบัลูกปืนเป็นตวั 
ขบัเคล่ือนให้สำมำรถเคล่ือนท่ีไปตำมรำงไดอ้ย่ำงสะดวกรวดเร็วรำงสไลด์จะมีหลำยขนำดและมี
ควำมยำวให้เลือกใชต้ำมประเภทของงำน มีควำมแข็งแรงทนทำน ติดตั้งง่ำย และมีกำรสั่นทะเทือน
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น้อย นอกจำกน้ีรำงสไลด์ยงัสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์โทรคมนำคมอุปกรณ์กำรแพทย ์เคร่ืองหยอดเหรียญอตัโนมติั ช้ินส่วนอะไหล่
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
 2.7.17 ปำกกำจบัไมต้วั ซี 

 
รูปท่ี 2.29 ปำกกำจบัไมต้วั ซี 

 
 เป็นอุปกรณ์ท ำงำนช่ำงท่ีใช้ส ำหรับยึดจับช้ินงำนให้แน่นเพื่อท ำกำร ขัด เจำะ ตัด ตอก 
ตะไบช้ินงำนจ ำพวกโลหะ พลำสติก ไม ้มีลกัษณะเป็นขำกรรไกรคู่ขนำนสองขำ้ง ซ่ึงขำ้งหน่ึงติดอยู่
กบัท่ี ส่วนอีกขำ้งหน่ึงขยบัไดโ้ดยใชส้กรูและคนัโยก ตวัอุปกรณ์จะติดตั้งบนโต๊ะงำนเพื่อให้ท ำงำน
ไดส้ะดวก รวดเร็ว เป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัมำกทั้งกำรท ำงำนช่ำงในครัวเรือนและในภำคอุตสำหกรรม 
 

  2.7.18 น็อตและสกรู 
 

 
รูปท่ี 2.30 น็อตและสกรู 
 
 สกรูน็อตเป็นสินคำ้สลกัภณัฑข์ั้นพื้นฐำนท่ีใชแ้พร่หลำยในงำนต่ำงๆ ทั้งงำนก่อสร้ำง และ
งำนประกอบสินคำ้ต่ำงๆ งำนติดตั้ง และอีกมำกมำยแทบทุกวงกำรและทุกสินคำ้ ในปัจจุบนั ควำม
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หลำกหลำยรูปแบบ และคุณสมบติัของสลกัภณัฑ์ กำรแบ่งแยกลกัษณะ และคุณสมบติัของสลกั
ภณัฑ ์เพื่อให้เลือกใชง้ำนไดถู้กตอ้ง และเหมำะสมกบังำนท่ีจะใช ้กำรแบ่งแยกชนิดของสลกัภณัฑ ์
สำมำรถแบ่งแยกไดจ้ำกหลำยอย่ำงด้วยกนั เช่น ชนิดวตัถุดิบท่ีใช ้ขนำด ควำมยำว ชนิดเกล่ียว เป็น
ตน้ ชนิดของสลกัภณัฑแ์บ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบคือ รูปแบบของหัวสกรู ชนิดของหัวท่ีใช้ขนั และ
ชนิดกำรใชง้ำน 
 2.7.18.1รูปแบบสกรู 
  1) Wood Screw สกรูเกลียวไมเ้ป็นสกรูท่ีเป็นเกลียวไมต้ลอด ปลำยแหลม ไม่ใช้
กบัหวัน็อตตวัเมีย ใชข้นัเขำ้ไมห้รือพลำสติกไดโ้ดยตรง มีหลำยแบบขึ้นกบัชนิดของหวัสกรู 
  2) Machine Screw สกรูเกลียวสกรูท่ีใชร่้วมกบัหัวน็อตตวัเมีย หรือสลกัตวัเมีย มี
หวัสกรุหลำยแบบ ทั้งเตเปอร์ หวัหนำ หวัหกเหลียม ควำมยำวรวมคือสกรูตวัผูท่ี้ใชร่้วมกบัน็อต 
 
      2.7.19 เทปกำว 2 หนำ้ 3 เอม็ 
 

 
รูปท่ี 2.31 เทปกำว 2 หนำ้ 3 เอม็ 
 
เทปกำว 2 หน้ำ สก๊อตช์ CAT4011 เน้ือโฟมผลิตจำกพลำสติก PU คุณภำพสูงน ำเข้ำจำก
สหรัฐอเมริกำ เคลือบกำวอะคริลิก ติดทนทำน ติดของหนกัไดโ้ดยไม่ตอ้งเจำะผนงั สำมำรถรองรับ
น ้ ำหนกัไดม้ำกส ำหรับภำยนอกอำคำร ทนควำมร้อนควำมช้ืน คุณภำพเทียบเท่ำเทปอุตสำหกรรม 
ส ำหรับติดป้ำย หรือติดตะขอแขวน บนพื้นผิวเรียบภำยนอกบำ้น และส ำนกังำนทัว่ไป รับน ้ ำหนัก
ไดม้ำกถึง 2.3 กก./4 ตร.น้ิว เน้ือเทปสีขำว เน้ือโฟมหนำ 1.6 มม. หนำ้เทปกวำ้ง 21 มม. ควำมยำว 4 
เมตร 
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2.7.20 เคเบิ้ลไทร์ 

 
รูปท่ี 2.32 เเคเบิ้ลไทร์ 
 
 เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ hose tie, zip tie หรือ tie-wrap เป็นสลกัภณัฑ์ 
(Fastener) ประเภทหน่ึงซ่ึงออกแบบเพื่อรัดสำยสัญญำณหรือสำยไฟเข้ำด้วยกันเพื่อควำมเป็น
ระเบียบ และยงัถูกน ำไปใชใ้นงำนหลำกหลำยประเภทโดยทัว่ไปแลว้ เคเบิ้ลไทร์แบบไนลอนจะมี
ส่วนหน่ึงท่ีมีฟันสำมเหล่ียมลำดไปในทิศทำงเดียวกนั โดยส่วนหวัของเคเบิ้ลไทร์จะมีช่องพร้อมกบั
เขี้ยวท่ีบงัคบัให้ฟันสำมเหล่ียมนั้นไม่สำมำรถถอยกลบัไดเ้ม่ือส่วนปลำยของเคเบิ้ลไทร์สอดเขำ้มำ 
เขี้ยวของเคเบิ้ลไทร์ท ำหนำ้ท่ีเหมือนกระเด่ืองในเฟืองท่ีบงัคบัไม่ให้ถอดสำยเคเบิ้ลไทร์ออกมำปืน
รัดสำยเคเบิ้ลไทร์ใชใ้นกำรดึงเคเบิ้ลไทร์ดว้ยควำมตึงตำมตอ้งกำร พร้อมตดัส่วนหำงของเคเบิ้ลไทร์
ไม่ใหเ้กิดส่วนคมเพื่อควำมปลอดภยั 
- เคเบิ้ลไทร์ส ำหรับใชง้ำนกลำงแจง้ สำมำรถเพิ่มควำมทนทำนต่อรังสีอลัตรำไวโอเลต UV ไดโ้ดย
ใชไ้นลอนเกรดพิเศษท่ีเติมผงคำร์บอนด ำ (carbon black) อยำ่งนอ้ย 2% เพื่อป้องกนักำรท ำปฎิกิริยำ
กบัสำยโพลีเมอร์ (Polymer Chain) ยดือำยกุำรใชง้ำน 
- เคเบิ้ลไทร์สีน ้ ำเงินนั้นใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำร โดยเติมสำรเติมแต่งประเภทโลหะลงไป ท ำให้
เคเบิ้ลไทร์สำมำรถถูกตรวจจบัไดโ้ดยเคร่ืองตรวจจบัโลหะ 
- เคเบิ้ลไทร์ท่ีผลิตจำก ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) หรือ Tefzel ใชใ้นงำนท่ีมีอุณหภูมิสูง
ถึง 150°C เช่น ในมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
- เคเบิ้ลไทร์สเตนเลสใชใ้นงำนท่ีทนต่อเปลวเพลิง และยงัมีแบบเคลือบท่ีป้องกนักำรกดักร่อนจำก
โลหะอ่ืน เช่น รำงสำยท่ีชุบสังกะสี 
 เคเบิ้ลไทร์ประดิษฐ์โดย Thomas & Betts บริษทัผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ในปี ค.ศ.1958 โดยใช้
ช่ือทำงกำรคำ้ว่ำ Ty-Rap โดยเร่ิมแรกนั้นออกแบบส ำหรับใช้งำน wire harness บนเคร่ืองบิน โดย
ผลิตจำกฟันโลหะ ซ่ึงก็ยงัคงมีเคเบิ้ลไทร์ลกัษณะน้ีในปัจจุบนั ต่อมำ Thomas & Betts และผูผ้ลิต
รำยอ่ืน เช่น Panduit และ Hellemann ไดเ้ปล่ียนมำใชฟั้นแบบไนลอนแทน 
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 ผูค้น้คิด Ty-Rap ใหก้บั Thomas & Betts คือ Maurs C.Logan ผูซ่ึ้งพฒันำผลิตภณัฑม์ำกมำย
ให้กบับริษทั โดยควำมคิดทีเร่ิมผลิตเคเบิ้ลไทร์นั้นเกิดขึ้นระหว่ำงท่ี Logan เยี่ยมชมโรงงำนผลิต
เคร่ืองบิน Boeing ในปี ค.ศ.1956 กำรเดินสำยในเคร่ืองบินเป็นงำนท่ียุ่งยำก มีรำยละเอียดมำกมำย 
ใชส้ำยควำมยำวหลำยพนัเมตรบนแผน่ไมอ้ดัซ่ึงยดึดว้ยสลกั, เคลือบไข, และสำยไนลอน ซ่ึงคนงำน
ท่ีดึงสลกัโดยรัดสำยเขำ้กบัน้ิวมือนั้นจะโดนสำยไนลอนบำดเป็นประจ ำ Logan จึงได้เร่ิมคน้คิด
อุปกรณ์ท่ีมำช่วยงำนน้ี จนในท่ีสุดก็ส ำเร็จและไดจ้ดสิทธิบตัรเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน ค.ศ.1958 
 เคเบิ้ลไทร์นั้นโดยทัว่ไปจะใช้งำนเพื่อรัดเพียงคร้ังเดียว จำกนั้นจะถูกตดัทิ้งมำกกว่ำจะท่ี
ปลดล็อคและน ำกลบัมำใชใ้หม่ อย่ำงไรก็ตำม หำกตอ้งกำรปลดล็อคเคเบิ้ลไทร์ก็มีวิธีท่ีไม่ตอ้งตดั
เคเบิ้ลไทร์ โดยปลดเขี้ยวกระเด่ืองจำกสำยดว้ยเหล็กแหลม เข็มเยบ็ผำ้ หรือไขควงเบอร์เล็ก ๆ แหย่
เขำ้ไปกดตวัเขี้ยวแลว้ดึงสำยเคเบิ้ลไทร์ออกมำ เคเบิ้ลไทร์แบบปลดล็อคไดน้ั้นจะมีส่วนให้กบัเพื่อ
ปลดเขี้ยว 
 
    2.7.21 เล่ือยจ๊ิกซอว ์

 
รูปท่ี 2.33 เล่ือยจ๊ิกซอว ์

 
เล่ือยจ๊ิกซอว์เป็นวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับช่ำงไม้ท่ีรู้จักกันดี เล่ือยจ๊ิกซอว์เป็นเคร่ืองใช้ไม้สอยท่ีมี
ประโยชน์มำก ถำ้ใชใ้บเล่ือยท่ีพอเหมำะกบังำน จะสำมำรถใชเ้ล่ือยวสัดุไดเ้กือบทุกอย่ำง เล่ือยจ๊ิก
ซอวเ์ป็นเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บท่ีรุนแรงได ้ซ่ึงต่ำงจำกเคร่ืองใชไ้มส้อยอ่ืนๆ เรำ
สำมำรถควบคุมบงัคบัไดโ้ดยอิสระ หรือลำกไปตำมขอบไมเ้ป็นแนวตรง นิยมใชเ้ล่ือยเป็นวงกลม 
หรือตำมลวดลำยมำกกว่ำ แต่ก็มีจุดบกพร่องอยู่บำ้ง เน่ืองจำกกำรควบคุมให้เป็นแนวเส้นตรง เป็น
เร่ืองท่ีท ำไดล้  ำบำก และผิวท่ีไดอ้อกมำมกัไม่รำบเหมือนใช้เล่ือยวงเดือน ประกอบดว้ยช้ินส่วนท่ี
เป็นโลหะ และ พลำสติก มีใบเล่ือยสั้นๆโผล่ออกมำ ซ่ึงจะมีกลไกอยูก่ลำงของใบเล่ือย ส่วนของใบ
เล่ือยจะโผล่ออกมำจำกแผน่โลหะ ระหวำ่งท่ีกลไกท ำงำนและมีเสียงดงั และใบเล่ือยจะเขยบิขึ้นลง   
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 2.7.21.1 วิธีกำรใชง้ำนเล่ือยจ๊ิกซอว ์
  1) ควรเลือกจ๊ิกซอวท่ี์มีใบเล่ือยเหมำะกบัวสัดุท่ีจะเล่ือย เพื่อกำรท ำกำรท ำงำนท่ี
ง่ำยขึ้น 
  2) ติดตั้งช้ินงำนบนมำ้รองเล่ือย หรือโต๊ะงำนไม ้แลว้ให้เส้นแนวตดัอยู่นอกแนว
ขอบโต๊ะ 
  3) เสียบปลัก๊ไฟ พำดสำยไฟไวบ้นบ่ำ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ล่ือยพลำดไปถูกสำยไฟ 
  4) จำกนั้นวำงต ำแหน่งเล่ือยให้ขอบของแผ่นโลหะดำ้นหนำ้อยู่บนช้ินงำน และตวั
ใบเล่ือยอยูต่รงเส้นแนวเล่ือย 
  5) หลงัจำกนั้นกดกลไก แลว้เร่ิมท ำกำรเล่ือย กดแผ่นรองเล่ือยลงบนช้ินงำน แลว้
เร่ิมตน้เล่ือยไปขำ้งหนำ้ตำมเส้นท่ีขีดไว ้เม่ือตอ้งกำรปัดขี้ เล่ือยออก ใหป้ล่อยไกเพื่อหยุดกำรท ำงำน
ของเล่ือย 
  6) ต่อจำกนั้นปล่อยให้เล่ือยเล่ือนไปเอง หำกต้องกำรเปล่ีลยแปลงทิศทำง ให้
พยำยำมฝืนหรือเบ่งแรงดนัไปทำงดำ้นขำ้ง เล่ือยจะเคล่ือนออกนอกแนวท่ีตอ้งกำรเอง 
  7) จำกนั้นปล่อยให้เล่ือยเล่ือนไปเร่ือยๆ โดยพยำยำมจบัเม่ือถึงช่วงโคง้หรือมุม 
เคล็ดลบัหำกเป็นมุมแคบๆ ให้เล่ือยเขำ้ไปหำมุมในทิศทำงใดทิศทำงหน่ึงก่อน แลว้หยุดเคร่ือง ยก
เล่ือยออกจำกงำน แลว้เล่ือยอีกมุมหน่ึงใหม้ำบนัจบกนั 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินโครงการ 

 
 ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงช้ินงำนโครงกำรโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั (NB-TABLE) มีขั้นตอน
กำรสร้ำงในส่วนต่ำงๆ โดยทำงคณะผูจ้ดัท ำไดร่้วมกนัวำงแผนในกำรปฎิบติังำน และจดัแบ่งงำน
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสร้ำงช้ินงำนตำมควำมเหมำะสม 
 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรสร้ำงช้ินงำน แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 3.1 วำงแผนกำรสร้ำง 
 3.2 ระบบกำรท ำงำนของวงจร 
 3.3 สร้ำงโมเดล และ ออกแบบโต๊ะ 
 
3.1 วางแผนการสร้าง 
 กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร เร่ิมเม่ือคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรให้เสนอหัวขอ้
โครงกำรในภำคเรียนท่ี 1 ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดเ้สนอหวัขอ้โครงกำร โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั 
 ซ่ึงมีล ำดบัขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรดงัตำรำงท่ี 3.1 
 3.1.1 กำรวำงแผนท ำโครงกำร 
           1) เตรียมเสนอหวัขอ้โครงกำรกบัคณะกรรมกำร 

2) หำขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ในกำรจดัท ำ และควำมเป็นไปไดใ้นกำรสร้ำง 
3) เขียนโครงกำรบทท่ี 1 
4) ไดรั้บกำรอนุมติัโครงกำรจำกคณะกรรมกำร 
5) ศึกษำอุปกรณ์ในกำรจดัท ำช้ินงำน 
6) ออกแบบโมเดลโต๊ะ 
7) เตรียมอุปกรณ์ในกำรสร้ำงช้ินงำน 
8) วำงแผนขั้นตอนในกำรสร้ำงช้ินงำน 
9) ตดัไมส้ ำหรับฐำนในกำรวำง 
10) ตดัไมส้ ำหรับขอบดำ้นล่ำง 
11) ตดัไมส้ ำหรับขำโต๊ะ 
12) ตดัไมส้ ำหรับท่ีวำงวงจรต่ำงๆ 
13) ตดัไมส้ ำหรับท่ีวำงโน๊ตบุ๊ค 
14) สร้ำงท่ีลอ็คโน๊ตบุ๊ค 
15) ประกอบ มอเตอร์ บอร์ด(เสร็จโค๊ดแลว้) เขำ้กบัโต๊ะ 
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16) ประกอบเฟืองสะพำน เขำ้กบัท่ีวำงโน๊ตบุ๊ค 
17) ทดสอบกำรท ำงำน 
18) เจำะรูส ำหรับช่องโน๊ตบุ๊ค 
19) ตดัไมส้ ำหรับปิดรู  
20) น ำเฟืองสะพำนติดดำ้นหลงัแผนไมท่ี้มีรู 
21) น ำมอเตอร์ติดกบัไมท่ี้ส ำหรับปิดรู 
22) ทดสอบกำรท ำงำน ท่ีเปิดปิดช่องโน๊ตบุ๊ค 
23) ประกอบโต๊ะช้ินส่วนไมต่้ำงๆเขำ้ดว้ยกนัทั้งหมด 
24) ทดสอบกำรท ำงำน 
25) ตกแต่งโต๊ะใหส้วยงำม 
26) เขียนโครงกำรบทท่ี 2-5 โดยน ำขอ้มูลจำกกำรสร้ำงช้ินงำน , 
กำรออกแบบช้ินงำน , ผลของกำรท ำงำน , ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีได ้มำเรียบเรียงใหไ้ด้
ใจควำมท่ีสมบูรณ์ 
27) ส่งโครงกำรบทท่ี 1-5 โดยใหท่ี้ปรึกษำโครงกำรตรวจสอบ 
28) ยืน่ขอสอบโครงกำร หลงัจำกผำ่นบทท่ี 1-5 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
แลว้ 
29) อนุมติัสอบโครงกำร 
30) สอบโครงกำรบทท่ี 1-5 เป็นกำรน ำเสนอเน้ือหำต่ำงๆ กบัคณะกรรมกำรท่ีสอบ
โครงกำร ใหท้รำบขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำโครงกำรน้ี  
31) ส่งโครงกำรโดยน ำเน้ือหำบทท่ี 1-5 มำเขำ้เล่ม แลว้น ำไปใหก้บัคณะกรรมกำร
สอบโครง กำรเป็นหลงัฐำนในกำรศึกษำ 
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3.2 ระบบการท างานของวงจร 
การออกแบบผังการท างานของวงจร 
 ในกำรสร้ำงวงจร จะตอ้งมีกำรคิดวิเครำะห์รูปแบบกำรท ำงำนของวงจรก่อน ซ่ึงมีหลกักำร
ท ำงำนดงัน้ี 

1) รูปแบบกำรท ำงำนของวงจร 
 ในกำรท ำงำน ก็จะมีขั้นตอนล ำดบักำรท ำงำนต่ำงๆ โดย วงจรทั้งหมดจะตอ้งรับไฟจำกไฟ
บำ้น ไฟบำ้นจะผำ่นตวั Switch power supply เพื่อแปลงไฟจ่ำยใหอุ้ปกรณ์ โดยจ่ำยไฟใหก้บัตวัขบั
มอเตอร์ และ Arduino  
 ในกำรท ำงำนของระบบ Arduino จะรับค ำสั่งจำกสวิทซ์ และ Arduino จะส่งขอ้มูลไปยงัตวั
ขบัมอเตอร์ เพื่อบงัคบัควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ให้ท ำงำนตำมค ำสั่ง 

เร่ิมตน้

Switch power supply

ไฟบำ้นกระแสตรง

Arduino

มอเตอร์

จบ

เปิดกำรท ำงำนตวัชิ้นงำน

ตวัขบัมอเตอร์

สวิทซ์

 
รูปท่ี 3.1 แสดง Flowchart รูปแบบกำรท ำงำนของวงจร 
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3.3  การออกแบบ 
 3.3.1  ออกแบบช้ินงำนโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0  39x12 ไมอ้ดั 0000 1 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยศิลำ ป้ันศิริ  
 

วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
ผูต้รวจสอบ นำยคุณำนนท ์  สุขเกษม 
ผูอ้อกแบบ นำยภำณุพล สอนน่วม 
มำตรำส่วน 

1:5 
แบบจ ำลองโต๊ะ หมำยเลขแบบ 

0001 

39 น้ิว 

12 น้ิว 

24 น้ิว 
20 น้ิว 

14 น้ิว 
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1  39x19 ไมอ้ดั 0001 1 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยศิลำ ป้ันศิริ  
 

วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
ผูต้รวจสอบ นำยคุณำนนท ์  สุขเกษม 
ผูอ้อกแบบ นำยภำณุพล สอนน่วม 
มำตรำส่วน 

1:5 
แผน่พื้นโต๊ะ หมำยเลขแบบ 

0001 

39 น้ิว 

21 น้ิว 
15 นิว้ 

2 นิว้ 



63 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3  38x0.3 ไมอ้ดั 0003 2 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยศิลำ ป้ันศิริ  
 

วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
ผูต้รวจสอบ นำยคุณำนนท ์  สุขเกษม 
ผูอ้อกแบบ นำยภำณุพล สอนน่วม 
มำตรำส่วน 

1:5 
ขอบโต๊ะดำ้นล่ำงฐำนโต๊ะ 
แนวยำว 

หมำยเลขแบบ 
0003 

38 น้ิว 

0.3 น้ิว 
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4  12x0.3 ไมอ้ดั 0004 4 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยศิลำ ป้ันศิริ  
 

วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
ผูต้รวจสอบ นำยคุณำนนท ์  สุขเกษม 
ผูอ้อกแบบ นำยภำณุพล สอนน่วม 
มำตรำส่วน 

1:5 
ขำโต๊ะ หมำยเลขแบบ 

0004 

0.3 น้ิว 

12 น้ิว 
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5  16x12 ไมอ้ดั 0005 3 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยศิลำ ป้ันศิริ  
 

วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
ผูต้รวจสอบ นำยคุณำนนท ์  สุขเกษม 
ผูอ้อกแบบ นำยภำณุพล สอนน่วม 
มำตรำส่วน 

1:5 
กล่องเก็บโน๊ตบุ๊คและวงจร หมำยเลขแบบ 

0005 

16 น้ิว 

12 น้ิว 
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6  15x7 ไมอ้ดั 0006 1 
ช้ินท่ี รำยกำร ขนำดวสัดุ วสัดุ หมำยเลขแบบ จ ำนวน 

ผูเ้ขียนแบบ นำยศิลำ ป้ันศิริ  
 

วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
ผูต้รวจสอบ นำยคุณำนนท ์  สุขเกษม 
ผูอ้อกแบบ นำยภำณุพล สอนน่วม 
มำตรำส่วน 

1:5 
ไมเ้ปิดปปิดช่องเก็บโน๊ตบุ๊ค หมำยเลขแบบ 

0006 

15 น้ิว 

2 น้ิว 
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3.4 สร้างโมเดล ออกแบบโต๊ะ 
 กำรออกแบบหรือสร้ำงโมเดลโต๊ะ ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดอ้อกแบบผำ่นโปรแกรม 3D MAX 

เพื่อใหเ้ห็นถึงรูปแบบของโต๊ะและ ระบบกำรท ำงำนของท่ีเก็บโน๊ตบุ๊ค ใหท้ำงคณะผูจ้ดัท ำสำมำรถ 
ท ำโต๊ะไดง้่ำยขึ้น โดยดูแบบจำกโมเดลรูปภำพ 3D ท่ีจดัท ำขึ้นมำ  
(แบบโต๊ะหรือลกัษณะบำงอยำ่งอำจจะเปลี่ยนแปลงเม่ือท ำจริง) 
 โดยขั้นตอนในกำรท ำต่ำงๆ ท่ีไดจ้ดัท ำขึ้นเป็นโมเดล 3D ดงัน้ี 
 3.4.1 ขั้นตอนกำรสร้ำงโต๊ะในรูปแบบ 3D  
1) ท ำกำรสร้ำงส่วนของตวัโต๊ะและขำโต๊ะขึ้นมำ 

  
รูปท่ี 3.2 ดำ้นล่ำงของตวัโต๊ะ 
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2) ท ำส่วนของกล่องส ำหรับเก็บโน๊ตบุ๊คและวงจรต่ำงๆ 

 
รูปท่ี 3.3 ส่วนกล่องเก็บโน๊ตบุ๊คและวงจร 
 
3) สร้ำงท่ีส ำหรับวำงโน๊ตบุ๊ค จดัมุมท่ีโน๊ตบุ๊คจะขึ้นมำ 

 
รูปท่ี 3.4 ส่วนกล่องเก็บโน๊ตบุ๊คและวงจร 
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4) ท ำช่องส ำหรับเปิดปิด ท่ีเก็บโนต้บุ๊ค 

 
รูปท่ี 3.5 ส่วนบำนเล่ือนช่องเก็บโน๊ตบุ๊ค 

 
 

 
 
 
 

5) น ำกล่องวงจรท่ีเก็บโน๊ตบุ๊ค ติดเขำ้กบัตวัโต๊ะ 

 
รูปท่ี 3.6 กล่องและโต๊ะประกอบเขำ้ดว้ยกนั 
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6) เสร็จส้ินขั้นตอน 

 
รูปท่ี 3.7 ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

ผลกำรศึกษำท ำให้เรำได้รู้ถึงกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่มตอ้งสำมคัคีกันในกำรวิเครำะห์ 
และออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอนว่ำมีอะไรบำ้ง ในท่ีน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำจะ
กล่ำวถึงผลของกำรศึกษำขอ้มูล และผลท่ีไดรั้บอยำ่งละเอียด แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 4.1  ขั้นตอนกำรออกแบบช้ินงำน 

4.2  ขั้นตอนกำรท ำงำน 
4.3  ขั้นตอนกำรทดสอบ 
4.4  ผลกำรศึกษำ 
 

4.1  ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน 
 ขั้นตอนน้ีคณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรประชุมกลุ่มกนัออกควำมคิดเห็นและเพื่อแบ่งหนำ้ท่ีของแต่
ละคนเพื่อท ำให้ขั้นตอนในกำรท ำงำนท ำงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และมีกำรกระจำยหนำ้ท่ีกำรท ำงำนให้
เท่ำเทียมกันเพื่อให้ทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำนและรับควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย ขั้นตอนกำรออกแบบมีดงัน้ี 
 4.1.1  แนวคิด แนวคิดท่ีทำงคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ร่ิมจำก ปัญหำพื้นท่ีในกำรท ำงำนท่ีไม่เพียงพอ 
ซ่ึงอำจจะเป็นปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัใครบำงคน และทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงคิดท่ีจะสร้ำงโต๊ะท่ีมีขนำดไม่
ใหญ่มำกเหมำะสมกบักำรใชง้ำนท่ีบำ้น ท่ีท ำงำน หรือ ท่ีคอนโดมิเนียม  
 4.1.2  กำรเร่ิมตน้คิดแบบ ในกำรเร่ิมตน้คิดแบบนั้นทำงคณะผูจ้ดัท ำไดป้ระสบปัญหำกบั
พื้นท่ีใชส้อยภำยในบำ้น ในกำรใชพ้ื้นท่ีวำงโน๊ตบุ๊ค จึงไดค้ิดคน้โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั 
ซอฟตแ์วร์ท่ีทำงคณะผูจ้ดัท ำไดค้ิดไว ้
 
4.2  ขั้นตอนการท างาน 

ขั้นตอนกำรท ำงำนนั้นกล่ำวถึงขั้นตอนในกำรท ำงำนตั้งแต่ตน้วำ่มีขั้นตอนอะไรบำ้ง 
4.2.1  ศึกษำอุปกรณ์ในกำรจดัท ำช้ินงำน 
4.2.2  ออกแบบโมเดลโต๊ะ 
4.2.3  เตรียมอุปกรณ์ในกำรสร้ำงช้ินงำน 
4.2.4  วำงแผนขั้นตอนในกำรสร้ำงช้ินงำน 
4.2.5  ตดัไมส้ ำหรับฐำนในกำรวำง 
4.2.6  ตดัไมส้ ำหรับขอบดำ้นล่ำง 
4.2.7  ตดัไมส้ ำหรับขำโต๊ะ 
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4.2.8  ตดัไมส้ ำหรับท่ีวำงวงจรต่ำงๆ 
4.2.9  ตดัไมส้ ำหรับท่ีวำงโน๊ตบุ๊ค 
4.2.10  สร้ำงท่ีลอ็คโน๊ตบุ๊ค 
4.2.11  ประกอบ มอเตอร์ บอร์ด(เสร็จโค๊ดแลว้) เขำ้กบัโต๊ะ 
4.2.12  ประกอบเฟืองสะพำน เขำ้กบัท่ีวำงโน๊ตบุ๊ค 
4.2.13  ทดสอบกำรท ำงำน 
4.2.14  เจำะรูส ำหรับช่องโน๊ตบุ๊ค 
4.2.15  ตดัไมส้ ำหรับปิดรู  
4.2.16  น ำเฟืองสะพำนติดดำ้นหลงัแผนไมท่ี้มีรู 
4.2.17  น ำมอเตอร์ติดกบัไมท่ี้ส ำหรับปิดรู 
4.2.18  ทดสอบกำรท ำงำน ท่ีเปิดปิดช่องโน๊ตบุ๊ค 
4.2.19  ประกอบโต๊ะช้ินส่วนไมต่้ำงๆเขำ้ดว้ยกนัทั้งหมด 
4.2.20  ทดสอบกำรท ำงำน 
4.2.21  ตกแต่งโต๊ะใหส้วยงำม 

 
4.3  ขั้นตอนการทดสอบ 

เรำไดท้ ำกำรออกแบบให้ผูใ้ชก้ดปุ่ มสวิตชส์ัมผสัในกำรใชง้ำนเปิดและปิดตวัช้ินงำนในกำร
ใส่โน๊ตบุ๊คเพื่อจดัเก็บ หรือน ำโน๊ตบุ๊คออกมำใชง้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำรใชง้ำนของผูใ้ชง้ำน 
ไดท้ ำกำรทดสอบดงัน้ี 

4.3.1  ทดสอบส่วนประกอบกำรเทคนิค  
4.3.2  ทดสอบเสถียรภำพในกำรท ำงำน  

4.4 ผลการศึกษา 
4.4.1  สวิตซ์ 

 เป็นปุ่ มท่ีใชใ้นกำรเร่ิมตน้กำรท ำงำน หรือจบกำรท ำงำนของระบบ โดยกำรสัมผสัปุ่ มสวิตซ์
คร้ังท่ี 1 จะท ำกำรเปิดตวัช้ินงำนขึ้นมำ หำกท ำกำรสัมผสัปุ่ มสวิตซ์อีกคร้ังจะท ำกำรเก็บตวัช้ินงำนลง
ไปและปิด ถำ้ไฟท่ีปุ่ มกดไม่มีแสงแปลวำ่ปิดอยูถ่ำ้มีแสงแสดงวำ่เปิดอยู่ 
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รูปท่ี 4.1 ปุ่ มกดสัมผสัส ำหรับเปิดปิดช่องเก็บโน๊ตบุ๊ค 
 

4.4.2  เปิดกำรท ำงำนตวัช้ินงำน 
 ในกำรท ำงำนของระบบ Arduino จะรับค ำสั่งจำกสวิทซ์ และ Arduino จะส่งขอ้มูลไปยงัตวั
ขบัมอเตอร์ เพื่อบงัคบัควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ให้ท ำงำนตำมค ำสั่ง โดยวงจรทั้งหมดจะตอ้ง
รับไฟจำกไฟบำ้น ไฟบำ้นจะผำ่นตวั Switch power supply เพื่อแปลงไฟจ่ำยใหอุ้ปกรณ์ โดยจ่ำยไฟ
ใหก้บัตวัขบัมอเตอร์ และ Arduino  

 
รูปท่ี 4.2 สภำพโต๊ะขณะปิดกำรท ำงำน 
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รูปท่ี 4.3 สภำพโต๊ะขณะเปิดกำรท ำงำนกำรท ำงำน 
 

 
รูปท่ี 4.5 สภำพโต๊ะขณะวำงโน๊ตบุ๊ค 
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รูปท่ี 4.5 สภำพโต๊ะขณะวำงโน๊ตบุ๊คและช่องเก็บโน๊ตบุ๊ค 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  ในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติัท่ีไวใ้ช้เก็บ Notebook นั้นสำมำรถ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วำงไว ้ซ่ึงอุปกรณ์สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงท่ีตอ้งกำร แต่กำรด ำเนินโครงกำรก็
ประสบปัญหำต่ำงๆ หลำยอย่ำง ซ่ึงผูด้  ำเนินโครงกำรมีขอ้เสนอแนะท่ีจะน ำมำใช้พฒันำปรับปรุง
แกไ้ขใหโ้ต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติัมีประสิทธิภำพกำรท ำงำนของอุปกรณ์ดีท่ีสุด 
5.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  5.1.1  เพื่อสร้ำงโต๊ะส ำหรับเก็บโน๊ตบุ๊คใชง้ำนในพื้นท่ีจ ำกดั 
  5.1.2  เพื่อจดัเก็บ Notebook ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
  5.1.3  เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
                        มำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 
 
5.2  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 
  5.2.1  ไดโ้ต๊ะญ่ีปุ่ นใชง้ำนในพื้นท่ีจ ำกดั 
  5.2.2  จดัเก็บ Notebook ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
  5.2.3  เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
                       มำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 
 
5.3  ปัญหาที่ประสบในการด าเนินโครงการ 
 ในกำรด ำเนินโครงกำรโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั นั้นทำงคณะผูจ้ดัท ำไดป้ระสบปัญหำกำร
ด ำเนินโครงกำรหลำยอย่ำงในท่ีน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำโครงกำรจะอธิบำยสำเหตุ และวิธีกำรแกปั้ญหำ
เป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
  5.3.1 ปัญหำดำ้นกำรท ำงำนของโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั เน่ืองจำกเกิดควำมผิดพลำดจำก
เร่ืองระยะเวลำในกำรเปิดหรือปิด และแรงของมอเตอร์ น ้ ำหนักของโน๊ตบุ๊คท ำให้เกิดกำร
คลำดเคล่ือน 
      5.3.2 ปัญหำดำ้นวงจรสำยไฟเช่ือมต่อกนัไม่แน่นหรือหลุดท ำใหม้อเตอร์ไม่ท ำงำน จึงท ำให้
ระบบเกิดกำรขดัขอ้ง 
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5.4  ผลการด าเนินโครงการ 
  ในกำรด ำเนินโครงกำรโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอัตโนมัติ เ ร่ิมตั้ งแต่กำรเสนอโครงกำรต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำ ทำงคณะกรรมกำรไดใ้ห้หำขอ้มูลเพิ่มเติมเรียบร้อย จึงไดรั้บกำรอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรในกำรจดัสร้ำงแลว้มำกำรศึกษำขอ้มูลรำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินโครงกำร
โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั โดยไดท้ ำกำรออกแบบและด ำเนินกำรจดัท ำตำมท่ีวำงแผนไวจ้นส ำเร็จ 
  ผลกำรด ำเนินโครงกำรโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั น้ีซ่ึงสำมำรถเก็บโน๊ตบุ๊คไดส้ ำเร็จ  
และช่วยให ้Notebook มีควำมปลอดภยัไม่เสียหำย 
 
5.5  อภิปรายผล 
  จำกผลของกำรด ำเนินโครงกำรน้ีถือว่ำประสบควำมส ำเร็จตำมท่ีตั้ งจุดประสงค์ไว ้คือ 
สำมำรถเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติัไดป้กติ นอกจำกน้ีคณะผูจ้ดัท ำยงัไดรั้บควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรท ำโครงกำรน้ีเป็นอย่ำงมำก กำรจดัท ำโครงงำนคร้ังน้ี ทำงกลุ่มผูจ้ดัท ำโครงงำนไดศึ้กษำขอ้มูล
จำกเอกสำรและผลงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้จอมอนิเตอร์ DB2 โดย Arthur Holm เป็นจอมอนิเตอร์
แบบพบัเก็บได้ท่ีบำงท่ีสุดในทอ้งตลำด ช่วงจอภำพน้ีสร้ำงผลกระทบน้อยท่ีสุดในกำรออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์และใช้งำนง่ำยใช้งำนง่ำย (เซ็นเซอร์สัมผสัเดียว) และแทบมองไม่เห็น (ไม่มีแผ่นปิด) 
เม่ือไม่ใชง้ำน  

 
รูปท่ี 5.1 DB2 - จอภำพหดได ้
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5.6  ข้อเสนอแนะ 
      5.6.1  ขอ้เสนอทัว่ไป 
  5.6.1.1  แนะน ำในกำรเพิ่มช่องท่ีเก็บเมำส์ 
      5.6.1.2  ควรมีน ้ำหนกัท่ีเบำและสำมำรถเคล่ือนยำ้ยไดส้ะดวก 
      5.6.1.3  ขอ้เสนอแนะทำงเทคนิค 
      5.6.1.4  ตวัเคร่ืองควรมีระบบรักษำควำมปลอดภยัมำกกว่ำน้ี เช่น กุญแจล็อคช่องท่ีเก็บ 
Notebook เคร่ืองไว ้
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