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  โครงการเคสปายไฟ LED Dot Matrix เปนโครงการท่ีคณะผูจัดทําไดใชแผนอะคริลิคเขามา

เพื่อใชในการสรางและประกอบเคสของปายไฟ LED Dot Matrix ซ่ึงในปจจุบันนั้น เทคโนโลยีไดมี

การกาวหนาไปมากข้ึนโดยปจจุบันนี้ปายไฟเปนส่ิงจําเปนถึงการบงบอกคุณลักษณะของสถานท่ีนั้น 

ๆ เชน ตามโรงพยาบาล เปนตน  

  โครงการเคสปายไฟ LED Dot Matrix นํามาใชประกอบไดตามท่ีตองการโดยการท่ีนําเอา 

แผนอะคริลิคมาใชในการเปนวัสดุประกอบเพื่อใหสามารถประกอบไดเขากับตัวปายไฟ LED Dot 

Matrix แลวยังสามารถระบายความรอนดวยการใชผัดลมละบายความรอนไดอีก 

 ดังนั้น การจัดทําเคสปายไฟ LED Dot Matrix จึงเปนโครงการท่ีคณะผูจัดทําไดจัดทําเพื่อ

ตอบสนองเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน ชวยในการประกอบและมีความสะดวกในการซอมบํารุงปายไฟ 

LED Dot Matrix และละบายความรอนได 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาของ อาจารย คุณานนท  สุขเกษม อาจารย

ท่ีปรึกษาโครงการ และ อาจารย สุธารัตน  ทองใหม  ท่ีไดใหคําเสนอแนะตลอดจนการแกไข

ขอบกพรองตางๆจนโครงการเลมนี้เสร็จสมบูรณ ทางคณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

คณะผูจัดทําโครงการขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และเพื่อนๆ ท่ีใหกําลังใจและให

โอกาสท่ีไดรับการศึกษาในระดับตาง ๆ จนกระท่ังไดสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงรวมท้ังคณาจารยทุกทานในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู

และคําส่ังสอนใหกับผูทําโครงการในการเรียนทุกระดับช้ัน 

ขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีใหการชวยเหลือจนทําใหประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ทุกคนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ท่ีเปนกําลังใจและคอยใหความชวยในการทําโครงการฉบับนี้ 

สุดทายความรูและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการฉบับนี้ผูทําโครงการขอมอบความดีท่ีได

นี้ใหแกผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสานเทศ ไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของเรามากยิ่งข้ึน ซ่ึง

เราอาจจะไมรูสึกวาของเรามีการเปล่ียนแปลงมากนอยเพียงใด ซ่ึงในปจจุบันนี้คือยุค 4.0 เทคโนโลยี

เขามามีบทบาทกับการทํางานในองคกร เด็ก เอกชนและขาราชการ มากยิ่งข้ึนเนื่องจากดวย

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเพิ่มมากข้ึนท้ังหมด และ มาสูยุคดิจิตัล ในปจจุบันนั้น เทคโนโลยีได

มีการกาวหนาไปมากข้ึน โดยปจจุบันนี้ปายไฟเปนส่ิงจําเปนถึงการบงบอกคุณลักษณะของสถานท่ี

นั้น ๆเชนตามโรงพยาบาล รานตัดผม หางรานเปนตน ไดเร่ิมมีการใชปายไฟกันเยอะมากข้ึน ซ่ึง

ของเกานั้นใชคอมพิวเตอรในการสงการแตในปจจุบันมีส่ิงหนึ่งท่ีเร่ิมแพรหลายท่ัวไปในยุคนี้คือ 

Arduino มีผูคนมากมายใช Arduino ในการทําจําพวกหุนยนต แขนกล รถบังคับ ท่ีใชระบบ

เซ็นเซอรในการจับทิศทางและอีกมากมายArduino นั้นมีหลายแบบแตละประเภทจะแตกตางกัน

ออกไปในเร่ืองความจําการรับ WIFI ขาจายไฟแตละประเภทจะไมเหมือนกัน  

ทางคณะผูจัดทํานั้นจึงมีความคิดข้ึนมาถาเปนปายไฟท่ีใช Arduino มาส่ังการความคุมตัว

ปายไฟจะไดไหมซ่ึงในตัว Arduino นั้นจะปลอยสัญญาณWIFIได เลยเกิดความคิดวาถาเราเช่ือมกัน

กับ Application  บนมือถือไดจะเกิดความสะดวกสบายมากข้ึนเพราะในปจจุบันทุกอยางเร่ิมส่ังการ

ดวยมือถือ ทางคณะเลยจัดทําปายไฟข้ึนมาเลยนะไปเช่ือมกับตัวแอพลิเคช่ัน ผลลัพธท่ีทางคณะ

ผูจัดทํานั้นคิดเอาไวนาจะเปนท่ีนาพอใจสําหรับคณะผูจัดทํา 

ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดในการท่ีจะทําปายไฟ LED Dot Matrix  ออกมาเพื่อใชเปน

ส่ือกลางในการนําเสนอขอมูลและขาวสารใหคนไดรับรูมากข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.2.1 ออกแบบเคสปายไฟ LED Dot Metrix  

 1.2.2 เพื่อนําวัสดุท่ีมีมาประกอบเปนเคสตามตองการ 

 1.2.3 เพื่อนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษามาประยุกตใชกับช้ินงาน 

  

1.3 ขอบเขตของโครงการ  

 1.3.1 เคสสามารถใสอุปกรณปายไฟทุกอยางได 

 1.3.2 เคสสามารถติดตั้งไดท้ังแบบ แขวนและตั้ง 

 1.3.3 เคสสามารถระบายความรอนได 

 1.3.4 เคสสามารถเปดและทําการซอมแซมภายในได 

 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 1.4.1  เร่ิมทําการคิดหัวขอในการทํางาน 

  1.4.2  ทําเอกสารเสนอโครงการ 

  1.4.3  ทําการเสนอโครงการ 

  1.4.4  ถาเสนอไมผาน ก็นํากลับมาแกไข 

  1.4.5  ดําเนินการทําเอกสารบทท่ี1-3 

  1.4.6   เสนอเอกสารบทท่ี 1-3 

  1.4.7   ถาเสนอไมผาน ก็นํากลับมาแกไข 

  1.4.8   ทําปายไฟ led dot matrix และตัวอักษร  

  1.4.9   ตรวจสอบผลงาน   

  1.4.10  ถาผลงานเกิดขอผิดพลาดทําการแกไข 

  1.4.11  นําเสนอผลงาน 

  1.4.12  ดําเนินการทําเอกสารบทท่ี 4-5 

  1.4.13  เสนอเอกสารบทท่ี 4-5 

  1.4.14  ถาเสนอไมผาน ก็นํากลับมาแกไข 

  1.4.15  จัดทําเลมโครงการ 

  1.4.16  ดําเนินการทําผลงานใหเสร็จ 

  1.4.17  จัดทําเลมโครงการและนําเอกสารลงแผน CD  
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เร่ิมต น

คิดหัวข อการทาํงาน

ทาํเอกสารเสนอโครงการ

เสนอโครงการ

   Yes

A

No
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A

ตรวจสอบผลงาน

นาํเสนอผลงาน

   Yes

No
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B

ทาํผลงานใหสําเร็จ

เข าเลมและทําแผนCD

สงอาจารยที่ปรึกษา

ส้ินสุดการทาํงาน

ทาํเลมProject

 
 

รูปท่ี 1.1  แผนผังการดําเนินโครงการ (ตอ) 
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1.5 ระยะเวลาการทําโครงการ 

   ตารางการดําเนินงานโครงการนี้ใชเวลาในพัฒนา ต้ังแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ดังตารางท่ี 1.1 

 

 ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการดําเนินงาน 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหัวขอโครงงาน          

2 
จัดทําเอกสารแบบ

เสนอรางโครงการ 

         

3 
นําเสนอรางโครง

โครงการ 

         

4 
ศึกษาการเขียน

โปรแกรม Arduino 

         

5 

สงความคืบหนา

รูปเลมอาจารยท่ี

ปรึกษา 

         

6 สงรูปเลมบทท่ี 1-3          

7 เร่ิมเขียน Arduino          

8 
สงความคืบหนา

แผงวงจร 

         

9 
ทดสอบ แผงวรจรและ

การทํางาน 

         

10 นําเสนอโครงงาน          

11 ทําบทท่ี 4-5          

12 
สงความคืบหนาบทท่ี 

4-5 

         

13 จัดทํารูปเลมโครงการ          

14 เขาเลมโครงการ          
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.6.1 ไดรับเคสปายไฟ LED Dot Metrix 

 1.6.2 ไดใชวัสดุตามท่ีตองการมาประกอบเปนเคส 

 1.6.3 ไดนําความรูท่ีไดเรียนมาประยุกตใชกับช้ินงาน 

 

1.7 งบประมาณท่ีใชในการทําโครงการ 

  

     1.7.1 สายชารตโทรศัพทมือถือ 180  บาท 

     1.7.2 ปนกาว   150  บาท 

     1.7.3 กาวแทง 1 แพ็ค 70  บาท 

     1.7.4 แผนอะคริลิค 5 แผน 1,500  บาท 

     1.7.5 สารผสานแผนอะคริลิค 2 ขวด                                            80  บาท 

     1.7.6 แผนแมเหล็ก 4 แผน                                                         50  บาท 

     1.7.7 คัตเตอรตัดอะคริลิค                                                         360  บาท 

     1.7.8 พูกันเบอร 24 260  บาท 

     1.7.9 พัดลม 3V 2   ตัว  80  บาท 

     1.7.10 คาเขาเลม 200  บาท 

     1.7.11 คาซีด ี 100  บาท 

รวมเปนเงนิ 2,796  บาท 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและความรูเบื้องตน 

 

 เคส (Case) คือ โครงหรือกลองสําหรับประกอบอุปกรณตาง ๆ ไวภายในการเรียกช่ือและ 

ขนาดของเคสจะแตกตางกันออกไป ซ่ึงในปจจุบัน มีหลายแบบท่ีนิยมกันแลวแตผูซ้ือจะเลือกซ้ือ

ตามความเหมาะสมของงานและสถานท่ีนั้น 

 2.1 ความตองการของระบบท่ีเหมาะสม 

 2.2 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคส 

 2.3 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช 

 2.4 แบตเตอร่ีสํารอง 

 2.5 ฮีตซิงก 

 

2.1  ความตองการของระบบท่ีเหมาะสม 

เคส LED Dot Matrix เปนท่ีรวบรวมของอุปกรณตาง ๆ มากมายในการประกอบข้ึนมานั้น 

จึงตองคัดเลือกอุปกรณในการทํางานดานตางๆ ใหตรงตามท่ีเราไดวางแผนไว คือสามารถปองการ

กระแทก จัดเรียนอุปกรณภายในเคสใหดูสวยงาม ตองมีความรูเบ้ือตนและทฤษฎีดังนี้ 

2.1.1 แผนอะคริลิค 

2.1.2 กาวเช่ือมพลาสติก 

2.1.3 แบตเตอร่ีสํารอง 

2.1.4 ฮีตซิงก 

  

2.2  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเคส 

โดยท่ัวไปในปจจุบันมีเคสมากมายท่ีนิยมใชกันไมวาจะเปนเคสคอมพิวเตอร เคส

โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเคสคอมพิวเตอรสามารถแบงออกได 3 แบบคือ 

 2.2.1 เคสแบบ ATX 

 2.2.2 เคสแบบ TOWER COMPUTER 

 2.2.3 เคสแบบ PORTABLE COMPUTER 
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 CASE แบบ ATX ซ่ึง มีราคาถูกลงมากและมีสีสันใหผูบริโภคไดเลือกมากมาย เราสามารถ

แยกประเภทของ CASE ไดดังตอไปนี้ 

แบบ DESKTOP COMPUTER เปนคอมพิวเตอรต้ังโตะแบบแนวนอน มี 2 ชนิดคือ แบบ 

Mini และ Slim 

 
รูปท่ี 2.1 ตัวอยาง Case แบบ DESKTOP COMPUTER ท่ีมา https://www.clockemup.com 

 

แบบ TOWER COMPUTER เปนคอมพิวเตอรต้ังโตะแบบทรงสูงปจจุบันนิยมใชกันมาก

เพราะสะดวกและมีรูปลักษณท่ีสวยงามมี 3 ชนิดคือMini Tower , Medium Tower และ , Full Tower 

 
 

รูปท่ี 2.2 ตัวอยาง Case แบบ TOWER COMPUTER ท่ีมา www.bnn.in.th 

           

 แบบ PORTABLE COMPUTER เปนคอมพิวเตอรแบบพกพาสามารถพกพาไปไหนมา

ไหนได แบงไดเปน 4 ชนิดคือ LABTOB , NOTEBOOK , SUB - NOTEBOOK , PALMTOPหรือ 

POCKET PC 

https://www.clockemup.com/
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รูปท่ี 2.3 ตัวอยาง Case แบบ PORTABLE COMPUTER ท่ีมา www.bnn.in.th 

 

เคส (Case) 

          อยางท่ีรูจักกันดีอยูแลววา เคส คือ โครงหรือกลองสําหรับประกอบอุปกรณตางๆ ของ 

คอมพิวเตอรไวภายในซ่ึงปจจุบันนี้ เคส ท่ีนิยมใชกันอยูมีอยูดวยกัน 5 แบบ คือ 

           Full Tower 

          Mid Tower 

          Mini Tower 

          Desktop 

          Slim Desktop 

เคสแบบ Full Tower (ฟูลทาวเวอร) คือ เคสประเภทรุนใหญ ขนาดความสูงประมาณ 55-60 

Cm ข้ึนไปมีชองวางเหนือเมนบอรด และ สามารถใส Drive ไดมากเปนพิเศษ ผูท่ีเปนผูเช่ียวชาญ

คอมพิวเตอร หรือนักเลนเกม จะนิยมประเภทนี้ เพราะใสอุปกรณไดมาก และระบายความรอนได

ดีกวา แตราคาก็สูงตามไปดวย นิยมเอามาทําเปนเคร่ือง server 
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รูปท่ี 2.4 ตัวอยางเคาแบบ Full Tower ท่ีมา www.bnn.in.th 

 

 เคสแบบ Mid Tower (มิดทาวเวอร) คือ เคสขนาดกลาง เคสท่ีเห็นกันในทองตลาด สวน

ใหญจะเปนขนาดนี้ ไมเล็กไมใหญ มีเนื้อท่ีในการเพิ่มอุปกรณตาง ๆ เขาไปไดมากกวา ยังเหมาะท่ี

จะวางบนโตะทํางานได ถือวาเปนขนาดมาตรฐาน 

 
 

รูปท่ี 2.5 ตัวอยางเคสแบบ Mid Tower ท่ีมา www.bnn.in.th 
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เคสแบบ Mini Tower (มินิทาวเวอร) คือ เคสขนาดเล็ก รูปรางกะทัดรัด จะวางบนโตะ หรือ 

ใตโตะก็สะดวก แตขอเสีย คือเพิ่มอุปกรณตาง ๆ เขาไปอีกคอนขางลําบาก เพราะวาพื้นท่ีภายใน

แคบ 

 

 
รูปท่ี 2.6 ตัวอยางเคสแบบ Mini Tower ท่ีมา www.bnn.in.th 

 

 เคสประเภทวางนอน หรือ Desktop (เดสกทอป) เพื่อประหยัดพื้นท่ี โดยเอาจอภาพวางซอน

ไวท่ีดานบน มีขอเสียคือจะเพิ่มเติมอุปกรณ อีกแทบไมไดเลย 

 

 
 

รูปท่ี 2.7 ตัวอยางเคสประเภทนอน หรือ Desktop ท่ีมา www.bnn.in.th 

 

เคสประเภท Slim Desktop(สลิม เดสกทอป) เคสคอมพิวเตอร ประเภทนี้ มักใชใน

หนวยงานขนาดใหญ ท่ีตองใช คอมพิวเตอร จํานวนมาก การออกแบบระบบ คอมพิวเตอร ก็ให

ประมวลผลท่ีเคร่ือง เซอรเวอร หรือ เมนเฟรม การเก็บขอมูลก็เก็บท่ีศูนยขอมูล แทนท่ีจะเก็บท่ี
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เคร่ืองลูก ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีอุปกรณมากมายและสามารถประหยัดการลงทุนกับเคร่ือง

คอมพิวเตอรไดมาเมนบอรดและซีพียู ก็อาจใชประเภทขนาดเล็ก กินไฟนอย อุปกรณตาง ๆ อาจ

รวมเปนช้ินเดียว บนเมนบอรดเลย ซ่ึงจะเรียกวาเปนเคร่ือง workstation มากกวาท่ีจะเรียก PC หรือ 

Personal Computer 

 

 
 

รูปท่ี 2.8 ตัวอยางเคสประเภท Slim Desktop ท่ีมา www.bnn.in.th 

 

เคส Full Power จะมีรูปรางท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาแบบ Tower และเคส แบบ Medium Mini ก็

จะมีรูปรางเล็กตามลําดับ โดยเคสชนิดนี้จะมีลักษณะสูงข้ึนไปดานบนแตเคส แบบ Desktop และ 

Slimline จะมีลักษณะราบตามแนวนอนสามารถวางจอภาพบนเคสชนิดนี้ได ทําใหคุณสามารถ

ประหยัดเนื้อท่ีในการวางจอภาพไปไดเปนอยางมาก แตขอเสียคือถาจะตองเปดฝาเคส เพื่อจะทําการ

ใด ๆ ภายในเคสจะตองยกจอภาพออกมากอนจึงเปดได เคสท่ีมีขนาดใหญจะมีขอดีตรงท่ีสามารถ

เพิ่มอุปกรณใหกับระบบไดมากกวา เชน อาจจะเพิ่มฮารดดิสกตัวท่ี 2 หรือ 3 เพิ่มซีดีรอมไดรว ตัวท่ี

สองหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืน ๆ 

เคส (case) ถามองจากดานหนาจะเห็นไดวาสวนผูใชจะใชงานไดเพียงแคปุมสวิทชไมกี่อัน 

ซ่ึงปุมท่ีสําคัญคือ ปุมเปด / ปด เคร่ือง (on /off หรือ power) ซ่ึงมักจะเปนปุมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด เพื่อ

สะดวกในการใชงานบางเคร่ืองจะมีปุมนี้เพียงปุมเดียวเทานั้นท่ีอยูบนเคร่ือง แตบางเคร่ืองจะมีปุมท่ี

เล็ก ๆ ท่ีกํากับไวดวย คําวา reset เพื่อใชแทนการเปดปดเคร่ืองใหมโดยไมมีการปดเคร่ืองซ่ึงเปน

เพียงแตควบคุมการทํางานของซีพียูใหกลับไปเร่ิมตนใหมเหมือนเพิ่งเปดเคร่ืองเทานั้น ถาเปนเคร่ือง

รุนเกาอาจจะมีปุมท่ีเขียนวา turbo ซ่ึงโดยปกติจะเปน on แตถากดซํ้าให off ก็จะเปนการลดเคร่ือง

เร็วของเคร่ืองลง เนื่องจากซอฟตแวรสมัยกอนบางตัวอาจไมสามารถทํางานไดถูกตอง ซ่ึงตัวเคร่ือง
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ใหมรุนปจจุบันไมมีเร่ืองแบบนี้อีกแลว สวนปุมท่ีเห็นไดก็จะเปนปุมของอุปกรณในเคร่ืองซ่ึงไดแก 

ดิสเก็ตต (diskette หรือ floppy disk) และซีดีรอม (cd - rom) ซ่ึงส่ือท่ีใชบันทึกขอมูลจริง ๆ ไมไดติด

มากับตัวเร่ืองแตปุมเหลานี้จะใชสําหรับนําแผนดิสกหรือซีดีออกจากไดรวเหลานั้น 

นอกจากนี้ดานหนาสวนใหญอีกสองถึงสามดวง คือ ดวงท่ีจะติดสวางอยูตลอดเวลาท่ีเปด

เคร่ืองเพื่อแสดงวาขณะนี้กําลังเปดเคร่ืองอยูสวนดวงไฟอีกดวงจะกระพริบเปนบางคร้ัง ก็คือไฟท่ี

แสดงวากําลังมีการใชงานฮารดดิสกอยู ซ่ึงอยูจะเปนการอานหรือเขียนก็แลวแตสวนอีกดวงหนึ่งใน

ปจจุบันก็ไมคอยเห็นกันแลวก็คือไฟของปุม turbo สวนดานหลังของเคร่ืองจะเห็นชองเสียบสายตอ

ตาง ๆ จํานวนมากท่ีเคร่ืองพีซีไดเตรียมไวสําหรับการใชงานหลากหลาย ไดแก คียบอรด เมาส 

จอภาพ ชองตอโมเด็ม (หรือท่ีเรียกวา พอรตอนุกรม - serial port) ชองตอเคร่ืองพิมพ (หรือท่ีเรียกวา

พอรตขนาน - parallel port) พอรต USB พอรตเกมสําหรับตอ จอยสต๊ิก และอาจจะมีชองเสียบของ

ลําโพง ไมโครโฟน สายเสียบโทรศัพท สายเน็ตเวิรก รวมท้ังชองเสียบสายไฟเล้ียงตัวเคร่ืองท่ีตอง

นําไปเสียบเขากับปล๊ักไฟในบานหรืออ่ืน ๆ อีกมากมายตามแตวาเคร่ืองนั้นมีอุปกรณอะไรติดต้ังอยู

บาง 

 

2.3 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวัสดุท่ีใช 

 อะคริลิค เปนพลาสติกท่ีมีความทนทาน และไดรับความนิยมในการนํามาใชงานอยาง

แพรหลาย ซ่ึงอะคริลิคก็มักจะมีหลายช่ือดวยกัน โดยช่ือเรียกท่ีไดยินบอยท่ีสุด ก็คือ อะคริลิคพลาส

ติก กระจกอะคริลิคหรือแผนอะคริลิค เปนตน สําหรับคุณสมบัติของอะคริลิค ก็คือ เปนวัสดุท่ีมี

ความทนทานแข็งแรง สามารถทนตอแรงกระแทกไดดีกวากระจก ท้ังมีความหนาต้ังแต 2 

มิลลิเมตร-100 มิลลิเมตร ข้ึนไป จึงสามารถนํามาใชงานไดอยางหลากหลาย ตัวอยางช้ินงานจาก

อะคริลิค เชน กรอบรูป ปายโฆษณาและชั้นวางโชว เปนตน 

แผนอะคริลิค “Acrylic” เปนแผนพลาสติกเรียบจําพวก Thermoplastic ซ่ึงผลิตข้ึนจากน้ํายา 

MMA (Methyl Methacrylate) นําไปเขาระบบหลอแบบ (Casting System) ซ่ึงมีลักษณะเดนหมายถึง

เม่ือไดรับความรอนสูงจะออนตัวลง สามารถดัดหรือข้ึนรูปเปนแบบตางๆได รวมท้ังเม่ือเย็นตัวลง

จะแข็งและก็ทรงสภาพไว มีน้ําหนักเบา สามารถสลัก ตัดเลเซอร พนสี ระบาย พิมพสกรีน พิมพ

แสงอัลตราไวโอเลต ปมทองนอก เปนรูปหรือลวดลายตางๆได 
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รูปท่ี 2.9  ตัวอยางแผนอะคริลิคแบบใส ท่ีมา www.chi.co.th 

 

กรรมวิธีการผลิต ของ แผนอะคริลิคใน 2 ระบบ ไมเหมือนกันในดานของวัตถุดิบท่ีใชเพื่อ

การผลิต โดยในระบบ Casting จะใชน้ํายา MMA เปนวัตถุดิบสําหรับในการผลิต สวนในระบบ 

Extrusion ใชเม็ด PMMA สําหรับการผลิต สําหรับคุณลักษณะจะใกลเคียงกัน เพราะวามีวัตถุดิบ

พื้นฐานประเภทเดียวกัน ก็แคเม่ือผาน process ท่ีแตกตางก็เลยทําใหมีขอกําหนดการใชแรงงาน

แตกตางกันซ่ึง ข้ึนกับการนําไปใชงานในรูปแบบตางๆดวย แนวทางการพับแผนอะคริลิคเปนมุม

ตางๆเปนนําอะคริลิคไปใหความรอนตามแนวเสนลวดความรอน เม่ืออะคริลิคนิ่มตัว ก็เลยกระทํา

การพับใหไดมุมดังท่ีอยากได 

 

 
 

รูปท่ี 2.10 ตัวอยางแผนอะคริลิคแบบสี ท่ีมา www.chi.co.th 

 

ลักษณะเดน อีกอยางหนึ่งของแผนอะคริลิคเปนสามารถทนแรงชนไดดีมากวากระจก โดย

ความหนาของแผนจะเปนเหตุท่ีแปรผันโดยตรงกับการทนแรงชนขนาดความคร้ึมของแผนอะคริลิค
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มีตั้งแต 2 มม. – 40 มม. มีขนาด 4*6 รวมท้ัง 4*8 ฟุต สามารถเอามาสรางเปนขาวของตางๆได 

หลากหลาย เปนตนวา โลรางวัล, โพเดี่ยม, กรอบรูป, ช้ันท่ีมีไวสําหรับวางส่ิงของ,ท่ีโชวผลิตภัณฑ, 

ปายท่ีใชสําหรับโฆษณา, อ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 ตัวอยางแผนอะคริลิคท่ีนํามาทําเปนกลอง ท่ีมา thai.alibaba.com 

 

อะคริลิคพลาสติก ถูกเรียกวาเปนพลาสติกหลายช่ือ นั่นก็เพราะมีช่ือทางการคาหลายช่ือ

ดวยกัน ท้ังมีคุณสมบัติท่ีโดดเดนในเร่ืองของความโปรงใส ข้ึนรูปงาย และมีความหนาแนนตํ่า จึง

สามารถนํามาใชงานไดอยางแพรหลายและไดรับความนิยมมากท่ีสุด โดยช้ินงานจากอะคริลิ

คพลาสติกท่ีมีการนํามาประยุกตใชเปนสวนใหญ ก็คือ ปายโฆษณา กระจกใสบนเคร่ืองบินและ

กระจกตูปลา เปนตน นอกจากนี้ก็ยังนิยมนํามาใชแทนแกวในการผลิตช้ินงานหลายๆ อยางดวย 

สวนช่ือทางการคาของอะคริลิคพลาสติกนั้น สวนมากก็จะเปน Plexiglas, Lucite, Perspex ฯลฯ 

อะคริลิคพลาสติก ถูกสังเคราะหข้ึนมาใชงานคร้ังแรก ต้ังแตป ค.ศ.1877 โดยผูคนพบก็คือ

นักเคมีชาวเยอรมัน ช่ือ ฟททิจและพอล ซ่ึงท้ังคูไดนําเอาโมโนเมอรของเมทิลเมทาไครเลต มาทํา

ปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร จนไดเปนโพลิเทิลเมทาไครเลต แตยังไมสามารถพัฒนามาเปนแผน

อะคริลิคพลาสติกได จนเม่ือปค.ศ.1933 ออทโท เริหม ไดคนพบการพัฒนาข้ึนมาเปนแผนอะคริลิค 

จึงไดมีการขอจดสิทธิบัตรวิธีผลิตแผนพลาสติกใสในช่ือทางการคาวา Plexiglas และจากนั้นก็ไดมี

การผลิตแผนอะคริลิคออกมาใชมากข้ึน จนกลายเปนสินคาเชิงพาณิชยเปนตนไป – บริการ

ตัดอะคริลิค ข้ึนรูป ตามตองการและในปจจุบันนี้ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีกาวหนามาก

ข้ึน ทําใหมีการคนพบวิธีการผลิตอะคริลิคพลาสติกอยางหลากหลายวิ ธีดวยกัน ตัวอยาง

กระบวนการผลิตอะคริลิคท่ีนิยม ไดแก การเกิดโพลิเมอรแบบอีมัลชันและ การเกิดโพลิเมอรแบบ

บัลก เปนตน สวนการผลิตอะคริลิคแบบแผน ก็จะใชวิธีการเติมโมโนเมอรของเมทิลเมทาไครเลต

เขาไป พรอมกับใสตัวเรงปฏิกิริยาลงในแมพิมพพรอมกัน ก็จะเกิดเปนแผนอะคริลิคพลาสติกข้ึนมา 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันถือวาการผลิตอะคริลิคพลาสติก ไดมีการพัฒนาและกาวหนาไปอยางมาก 

และสามารถนํามาใชงานไดอยางแพรหลาย 
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รูปท่ี 2.12 แผนอะคริลิคแบบใส ท่ีมา thai.alibaba.com ท่ีมา www.chi.co.th 

 

2.3.1 กระบวนการผลิตแผนอะคริลิค 

สําหรับกระบวนการผลิตแผนอะคริลิค จะมี 2 วิธี คือ 

-  การผลิตดวยกระบวนการหลอแบบตอเนื่อง 

- การผลิตดวยกระบวนการหลอแบบไมตอเนื่อง 

กระบวนการผลิตอะคริลิคพลาสติกท้ัง 2 วิธีนี้ จะมีความแตกตางกัน คือ การหลอแบบตอเนื่องจะทํา

ข้ึนโดยการลําเลียงของสายพานสองเสนท่ีมีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา และการหลอแบบไม

ตอเนื่อง ก็จะทําข้ึนในเบาหลอหรือแมพิมพ ซ่ึงผลลัพธท่ีไดก็จะมีความแตกตางกัน 

คุณสมบัติอันโดดเดนของอะคริลิคพลาสติก 

 

 
 

รูปท่ี 2.13 การผลิตแผนอะคริลิค ท่ีมา www.อะคริลิคราคาถูก.com 

 

2.3.2  คุณสมบัติอันโดดเดนของอะคริลิคพลาสติก 

มีความหนาแนนท่ี 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตรจึงทนทานตอแรงกระแทกไดดี 
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มีจุดหลอมเหลวอยูท่ีอุณหภูมิประมาณ 130-140 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดอยูท่ีอุณหภูมิ 200 

องศาเซลเซียส 

สามารถทนทานตอแรงแระแทกไดสูง แตก็มีความทนทานตํ่ากวาโพลิคารบอเนตและพลาสติก

วิศวกรรมชนิดอ่ืนได 

มีเนื้อออน จึงอาจทําใหเกิดรอยขูดขีดไดงาย 

มีการสะทอนกลับท่ีรอยละ 4 และแสงสวางสามารถสองผานไดมากถึงรอยละ 92 

ไมคอยทนทานตอตัวทําลายหลายชนิดดวยกัน จึงตองระมัดระวังอยาใหอะคริลิคอยูใกลกับตัว      

ทําลายนั้นๆ 

สามารถทนทานตอสภาพแวดลอมไดดีกวาพลาสติกชนิดอ่ืนๆ 

 

2.3.3  การนําอะคริลิคพลาสติกมาใชงาน 

ในปจจุบัน อะคริลิคพลาสติก มีการนํามาประยุกตใชเขากับหลายๆ อยางดวยกัน เชน 

เคร่ืองประดับ ปายโฆษณา เปนตน แตท่ีสามารถประยุกตใชไดอยางลงตัวท่ีสุด ก็คือกระจก บอเล้ียง

ปลานั่นเอง นั่นก็เพราะวาการใชกระจกแกวในการทํากระจกบอเล้ียงปลา มักจะมีปญหากับการท่ี

แสงสองผานเขาไปไมถึง ทําใหกระจกดูทึบและมองไมคอยเห็นปลาในตูหรือในบอ แตเม่ือใชแผน

อะคริลิคพลาสติกแทน จะสามารถมองเห็นปลาในตูไดอยางชัดเจนและสวยงามกวา ดวยคุณสมบัติ

ท่ีโดดเดนกวา ดังนี้ 

น้ําหนักเบา จึงทําการเคล่ือนยายและติดตั้งไดงายกวา 

แสงสวางสามารถสองผานไดมากถึง 92% จึงทําใหกระจกมีความใสและสามารถมองเห็นปลาได

ชัดเจนมากข้ึน 

 

โลหะผสม โลหะผสมท่ีพบในทุกประเภทของส่ิง, ไดแกอุดฟน, เคร่ืองประดับ, ล็อคประตู, เคร่ือง

ดนตรี, เหรียญ, ปน, และเตาปฏิกรณนิวเคลียร. ดังนั้นโลหะผสมคืออะไร และส่ิงท่ีพวกเขาจะทํา

จาก? 

โลหะผสมเปนโลหะผสมกับสารอ่ืนเพื่อใหดีข้ึนในบางวิธี. ในขณะท่ีบางคนถือ คําวา 'อัลลอย' 

หมายถึง สวนผสมของโลหะ, ความเปนจริงวา อัลลอยดเปนวัสดุท่ีสรางข้ึนจากองคประกอบทาง

เคมีแตกตางกันอยางนอยสอง, ซ่ึงเปนโลหะ. ตัวอยางเชน, เหล็กเปนโลหะผสมของเหล็ก (โลหะ) 

ผสมกับคารบอน (เปนอโลหะ). 

 

 โดยท่ัวไป, โลหะผสมท่ีมีโลหะเปนหลัก (เรียกวาหลักหรือฐานโลหะ) ซ่ึงแสดงถึง 90 

เปอรเซ็นตหรือเพิ่มเติมวัสดุและตัวแทนผสม(s) ซ่ึงอาจเปนโลหะหรืออโลหะ, อยูในปริมาณท่ีต่ํา
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กวา. โลหะผสมบางสามารถเปนสารประกอบ, แตโดยท่ัวไปนั้นจะอยูในรูปแบบของการแกปญหา

ของแข็ง. 

 

 เชนเคร่ืองบินและตึกระฟาท่ีมีอยูจากโลหะผสม. โดยท่ัวไป, โลหะผสมท่ีใชโลหะเปนหลัก 

และปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพจึงแข็งแรง และหนัก หรือเหนียวนอยลง และเหนียวนอย. 

ผูผลิตเชนการใชโลหะผสมเพื่อปรับปรุงความทนทานของผลิตภัณฑของตน, ความสามารถในการ

ทนตอความรอน, หรือความสามารถในการทําการผลิตไฟฟา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14 โลหะผสม ท่ีมา http://th.htongsteel.com/ 

2.3.4 เหล็ก  

 เปนแรธาตุท่ีมีบทบาทกับการนํามาใชงานในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด และเปนท่ีรูจักกัน

อยางแพรหลาย โดยเหล็กจะแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือเหล็ก (iron) และ เหล็กกลา (steel) 

ซ่ึงท้ังสองประเภทนี้ มีคุณสมบัติท่ีตางกันหลายประการ แตสวนใหญก็มักจะถูกเรียกอยางเหมา

รวมกันวา “เหล็ก” นั่นเอง 

2.3.5 ลักษณะท่ัวไปของเหล็กและเหล็กกลา 

เหล็ก จะมีสัญลักษณทางวิทยาศาสตร คือ Fe มักพบไดมากในธรรมชาติ ซ่ึงจะมีลักษณะ

เปนสีแดงอมน้ําตาล เม่ือนําเขาใกลกับแมเหล็ก จะดูดติดกัน สวนพื้นท่ีท่ีคนพบเหล็กไดมากท่ีสุด ก็

คือ ตามช้ันหินใตดินท่ีอยูบริเวณท่ีราบสูงและภูเขา โดยจะอยูในรูปของสินแรเปนสวนใหญ ซ่ึงก็

ตองใชวิธีถลุงออกมา เพื่อใหไดเปนแรเหล็กบริสุทธ์ิและสามารถนํามาใชประโยชนได 

เหล็กกลา เปนโลหะผสม ท่ีมีการผสมระหวาง เหล็ก ซิลิคอน แมงกานีส คารบอนและธาตุอ่ืนๆ อีก

เล็กนอย ทําใหมีคุณสมบัติในการยืดหยุนสูง ท้ังมีความทนทาน แข็งแรง และสามารถตานทานตอ

แรงกระแทกและภาวะทางธรรมชาติไดอยางดีเยี่ยม  ท่ีสําคัญคือเหล็กกลาไมสามารถคนพบไดตาม

ธรรมชาติเหมือนกับเหล็ก เนื่องจากเปนเหล็กท่ีสรางข้ึนมาโดยการประยุกตของมนุษย  แตใน

http://th.htongsteel.com/
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ปจจุบันก็มีการนําเหล็กกลามาใชงานอยางแพรหลาย เพราะมีตนทุนตํ่า จึงชวยลดตนทุนไดเปน

อยางมาก และมีคุณสมบัติท่ีโดดเดนไมแพเหล็ก 

 

 

 

รูปท่ี 2.15 เหล็กแผนดาํ 4x8 ฟุต ท่ีมา www.onestockhome.com 

 

2.3.6 ประเภทของเหล็กแบงไดอยางไรบาง? 

สําหรับประเภทของเหล็กนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

เหล็กหลอ 

 
 

รูปท่ี 2.16 เหล็กหลอ ท่ีมา  http://scm-metal.com/ 

 

เหล็กหลอ เปนเหล็กท่ีใชวิธีการข้ึนรูปดวยการหลอข้ึนมา ซ่ึงจะมีปริมาณของธาตุคารบอน

ประมาณ 1.7-2% จึงทําใหเหล็กมีความแข็ง แตในขณะเดียวกันก็มีความเปราะ และดวยเหตุนี้จึงทํา

http://scm-metal.com/
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ใหเหล็กหลอ สามารถข้ึนรูปไดแควิธีการหลอวิธีเดียวเทานั้น ไมสามารถข้ึนรูปดวยการรีดหรือ

วิธีการอ่ืนๆ ได นอกจากนี้เหล็กหลอ ก็สามารถแบงยอยๆ ไดดังนี้ 

เหล็กหลอเทา เปนเหล็กหลอท่ีมีโครงสรางคารบอนในรูปของกราฟไฟต เพราะมีคารบอน

และซิลิคอนเปนสวนประกอบสูงมาก 

 
รูปท่ี 2.17 ตัวอยางเหล็กหลอเทา ท่ีมา  http://scm-metal.com/ 

 

เหล็กหลอขาว เปนเหล็กท่ีมีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถทนตอการเสียดสีไดดี แตจะ

เปราะจึงแตกหักไดงาย โดยเหล็กหลอประเภทนี้ จะมีปริมาณของซิลิคอนตํ่ากวาเหล็กหลอเทา ท้ังมี

คารบอนอยูในรูปของคารไบดของเหล็กหรือท่ีเรียกกวา ซีเมนไตต 

เหล็กหลอกราฟไฟตกลม เปนเหล็กท่ีมีโครงสรางเปนกราฟไฟต ซ่ึงจะมีสวนผสมของ

แมกนีเซียมหรือซีเรียมอยูในน้ําเหล็ก ทําใหเกิดรูปรางกราฟไฟตทรงกลมข้ึนมา ท้ังยังไดคุณสมบัติ

ทางกลในทางท่ีดีและโดดเดนยิ่งข้ึน เหล็กหลอกราฟไฟตจึงไดรับความนิยมในการนํามาใชงาน

อยางแพรหลายและถูกนํามาใชงานในอุตสาหกรรมมากข้ึน 

 

 
 

รูปท่ี 2.18 ตัวอยางเหล็กหลอกราฟไฟตกลม ท่ีมา  http://scm-metal.com/ 

http://scm-metal.com/
http://scm-metal.com/
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เหล็กหลออบเหนียว เปนเหล็กท่ีผานกระบวนการอบเพื่อใหไดคารบอนในโครงสรางคาร

ไบดแตกตัวมารวมกับกราฟไฟตเม็ดกลม และกลายเปนเฟอรไรดหรือเพิรลไลต ซ่ึงก็จะมีคุณสมบัติ

ท่ีเหนียวแนนกวาเหล็กหลอขาวเปนอยางมาก ท้ังไดรับความนิยมในการนํามาใชงานท่ีสุด 

เหล็กหลอโลหะผสม เปนประเภทของเหล็กท่ีมีการเติมธาตุผสมเขาไปหลายอยางดวยกัน 

ซ่ึงก็จะชวยปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กใหดีข้ึน โดยเฉพาะการทนตอความรอนและการตานทาน

ตอแรงเสียดสีท่ีเกิดข้ึน เหล็กหลอประเภทนี้จึงนิยมใชในงานท่ีตองสัมผัสกับความรอน 

เหล็กกลา เปนเหล็กท่ีมีความเหนียวแนนมากกวาเหล็กหลอ ท้ังสามารถข้ึนรูปดวยวิธีทาง

กลได จึงทําใหเหล็กชนิดนี้ นิยมถูกนํามาใชอยางแพรหลายและกวางขวางมากข้ึน  ตัวอยาง

เหล็กกลาท่ีมักจะพบไดบอยๆ ในชีวิตประจําวัน คือ เหล็กแผน เหล็กโครงรถยนตหรือเหล็กเสน 

เปนตน 

 

 

รูปท่ี 2.19 ตัวอยางเหล็กกลา ท่ีมา  www.tpa.or.th 

เหล็กกลาคารบอน จะมีสวนผสมหลักเปนคารบอนและมีสวนผสมอ่ืนๆ ปนอยูบางเล็กนอย 

ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกบัจะมีธาตุอะไรติดมาในข้ันตอนการถลุงบาง ดังนั้นเหล็กกลาคารบอน จึงสามารถ

แบงเปนยอยๆ ไดอีก ตามปริมาณธาตุท่ีผสมดังนี ้
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รูปท่ี 2.20 ตัวอยางเหล็กกลาคารบอน ท่ีมา  www.tpa.or.th 

- เหล็กคารบอนต่ํา มีคารบอนต่ํากวา 0.2% และมีความแข็งแรงต่ํามาก จึงนํามารีดเปนแผนไดงาย 

เชน เหล็กเสน เหล็กแผน เปนตน 

- เหล็กกลาคารบอนปานกลาง จะมีคารบอนอยูประมาณ 0.2-0.5% มีความแข็งแรงสูงข้ึนมาหนอย 

สามารถนํามาใชเปนช้ินสวนของเคร่ืองจักรกลได 

- เหล็กกลาคารบอนสูง มีคารบอนสูงกวา 0.5% มีความแข็งแรงสูงมาก นิยมนํามาอบชุบความรอน

เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงมากข้ึน และสามารถตานทานตอการสึกหรอไดดี จึงนยิมนํามาทําเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชท่ีตองการผิวแข็ง 

 

 
รูปท่ี 2.21 ตัวอยางเหล็กกลาคารบอนสูงแบบทอ ท่ีมา  www.tpa.or.th 

 

เหล็กกลาผสม เปนเหล็ก ท่ีมีการผสมธาตุอ่ืนๆ เขาไปโดยเจาะจง เพื่อใหคุณสมบัติของ

เหล็ก เปนไปตามท่ีตองการ โดยเหล็กประเภทนี้มักจะมีความสามารถในการตานทานตอการกัด

กรอนและสามารถนําไฟฟาได รวมถึงมีคุณสมบัติทางแมเหล็กอีกดวย ซ่ึงก็จะแบงออกไดเปน 2 

ประเภท คือ เหล็กกลาผสมต่ําและเหล็กกลาผสมสูง นั่นเอง โดยเหล็กกลาผสมต่ํา จะเปนเหล็กกลาท่ี
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มีการผสมดวยธาตุอ่ืนๆ นอยกวา 10% และเหล็กกลาผสมสูง จะเปนเหล็กกลาท่ีมีการผสมดวยธาตุ

อ่ืนๆ มากกวา 10% 

 

 
 

รูปท่ี 2.22 ตัวอยางเหล็กกลาผสม ท่ีมา  www.tpa.or.th 

 

เหล็ก เปนแรธาตุท่ีถูกนํามาใชในชีวิตประจาํวันมากท่ีสุด และเปนท่ีรูจกัอยางแพรหลาย 

เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีเหมาะกับการนํามาใชงานในหลายๆ ดาน แตก็มีขอเสียอยูบาง คือมีน้ําหนัก

มาก ทําใหเคล่ือนยายไดไมคอยสะดวกมากนัก อยางไรกต็าม เหล็ก กย็งัคงเปนท่ีนิยมและมีการ

นํามาใชงานในอุตสาหกรรมหรือการผลิตเคร่ืองจักรกลตางๆ รวมท้ังใชในการสรางบานดวย เพราะ

เปนโลหะท่ีมีความแข็งแรงและทนทานมาก 

อลูมิเนียม (Aluminium) ถือเปนโลหะท่ีถูกนํามาใชประโยชนมากท้ังในภาคอุตสาหกรรม 

และภาคครัวเรือน สําหรับภาคอุตสาหกรรมใชในการผลิตอลูมิเนียมผสม และผลิตภัณฑอลูมิเนียม 

สวนภาคครัวเรือนมีใชมากในการกอสราง และตกแตงบาน ทดแทนไม และเหล็ก เนื่องจากเปน

โลหะท่ีมีคุณสมบัติคงทนตอการหัก ความรอน การกัดกรอน น้ําหนักเบา และมีความสามารถใน

การสะทอนแสง และความรอนไดดี มักใชในงานกอสราง งานตกแตง เชน การทําประตู หนาตาง 

ฝา ราวกั้น และโครงสรางตางๆ 
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รูปท่ี 2.23 ตัวอยางอลูมิเนียม ท่ีมา  www.chi.co.th 

 

2.3.7 คุณสมบัติอลูมิเนียม 

อลูมิเนียมมีจุดหลอมละลายท่ี 660 องศาเซลเซียส เปนโลหะท่ีมีความหนาแนนนอย 

น้ําหนักเบา รับภาระน้ําหนักไดสูง สามารถข้ึนรูปไดงาย ไมเส่ียงตอรอยราว และการแตกหัก ไม

เปนสนิม ทนตอการกัดกรอน และไมเปนพิษตอมนุษย โดยเฉพาะการนํามาผสมกับโลหะอ่ืนๆแลว

จะทําใหคุณสมบัติตางๆเพิ่มมากข้ึน เชน จุกหลอมเหลวของอลูมิเนียมผสมจะอยูท่ี 1140-1205 องศา

เซลเซียส จึงนิยมนํามาผลิตเปนช้ินสวนตางๆ รวมถึงวัสดุหรือภาชนะท่ีเกี่ยวของกับอาหาร 

นอกจากนั้น อะลูมิเนียมเปนโลหะท่ีออนและเบาท่ีมีลักษณะไมเปนเงา เนื่องจากเกิดการออกซิเดชัน

ช้ันบางๆ ท่ีเกิดข้ึนเร็วเม่ือสัมผัสกับอากาศ โลหะอะลูมิเนียมไมเปนสารพิษ ไมเปนแมเหล็ก และไม

เกิดประกายไฟ อะลูมิเนียมบริสุทธ์ิมีแรงตานการดึงประมาณ 49 ลานปาสกาล (MPa) และ 400 MPa 

ถาทําเปนโลหะผสม อะลูมิเนียมมีความหนาแนนเปน 1/3 ของเหล็กกลาและทองแดง ออน สามารถ

ดัดไดงาย สามารถกลึงและหลอแบบไดงาย และมีความสามารถตอตานการกรอนและ ความทน

เนื่องจากช้ันออกไซดท่ีปองกัน 

 

พื้นหนากระจกเงาท่ีเปนอะลูมิเนียมมีการสะทอนแสงมากกวาโลหะอ่ืน ๆ ในชวงความยาวคล่ืน 

200-400 nm (UV) และ 3000-10000 nm (IR ไกล) สวนในชวงท่ีมองเห็นได คือ 400-700 nm โลหะ

เงินสะทอนแสงไดดีกวาเล็กนอย และในชวง 700-3000 (IR ใกล) โลหะเงิน ทองคํา และทองแดง 

สะทอนแสงไดดีกวา อะลูมิเนียมเปนโลหะท่ีดัดไดงายเปนอันดับ 2 (รองจากทองคํา) และออนเปน

อันดับท่ี 6 อะลูมิเนียมสามารถนําความรอนไดดี จึงเหมาะสมท่ีจะทําหมอหุงตมอาหารยังมี

คุณสมบัติทางเคมีของอลูมิเนียมในลักษณะตางๆ ไดแก 
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เม่ือทําปฏิกิริยากับออกซิเจนจะทําใหเกิดช้ันฟลมบางๆ เรียกวา อลูมิเนียมออกไซด เคลือบบนช้ันผิว

อลูมิเนียมปองกันการเกิดปฏิกิริยาอ่ืนๆไดดี 

การทําปฏิกิริยากับไนโตรเจนจะทําใหเกิดไนไตรดท่ีอุณหภูมิสูง 

ไมทําปฏิกิริยากับกํามะถัน 

เม่ือทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจน ไฮโดรเจนจะแทรกซึมเขาสูช้ันในของอลูมิเนียม จึงจําเปนตองกําจัด

ออก 

สามารถทนตอกรดอนินทรียเขมขนไดปานกลาง 

ทนตอปฏิกิริยาของดางไดเล็กนอย สามารถละลายไดในสภาวะท่ีเปนดางเขมขน 

 เกิดปฏิกริิยากับเกลือได ทําใหเกิดการกัดกรอน 

 

 

รูปท่ี 2.24 ตัวอยางอลูมิเนียมแบบแผน ท่ีมา  www.chi.co.th 

2.3.8 การผลิตอลูมิเนียม 

อะลูมิเนียมถูกผลิตเร่ิมตนจากอุตสาหกรรมตนน้ําในเหมืองแรผลิตแรบอกไซด ซ่ึงมี

ลักษณะเปนกอนแข็ง อัดตัวแนน มีสีเหลืองออกสีน้ําตาลจนถึงน้ําตาลแดง แตอาจพบในลักษณะสี

อ่ืน เชน สีขาว สีน้ําตาล ซ่ึงมีการผลิตในตางประเทศดวยการนําแรบอกไซดมาถลุงจนไดอลูมินา

บริสุทธ์ิ และนําอลูมินาเขาหลอมเปนแทงจนไดแทงอลูมิเนียมบริสุทธ์ิกลายเปนวัตถุดิบในการแปร

รูปเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ สําหรับเศษอลูมิเนียมเกาสามารถนํามาหลอมเปนแทงอลูมิเนียมนํากลับมาใช

เปนวัตถุดิบใหมได 

การผลิตอลูมิเนียม 

อะลูมิเนียมถูกผลิตเร่ิมตนจากอุตสาหกรรมตนน้ําในเหมืองแรผลิตแรบอกไซด ซ่ึงมี

ลักษณะเปนกอนแข็ง อัดตัวแนน มีสีเหลืองออกสีน้ําตาลจนถึงน้ําตาลแดง แตอาจพบในลักษณะสี

อ่ืน เชน สีขาว สีน้ําตาล ซ่ึงมีการผลิตในตางประเทศดวยการนําแรบอกไซดมาถลุงจนไดอลูมินา
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บริสุทธ์ิ และนําอลูมินาเขาหลอมเปนแทงจนไดแทงอลูมิเนียมบริสุทธ์ิกลายเปนวัตถุดิบในการแปร

รูปเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ สําหรับเศษอลูมิเนียมเกาสามารถนํามาหลอมเปนแทงอลูมิเนียมนํากลับมาใช

เปนวัตถุดิบใหมได 

 

 

 

รูปท่ี 2.25 การผลิตอลูมิเนียม ท่ีมา  www.chi.co.th 

 

การผลิตอลูมิเนียมบริสุทธ์ิดวยการแยกสกัดออกจากอลูมินาจะใชกระบวนการถลุงดวย

ไฟฟาในเตาหลอมไฟฟาขนาดใหญ โดยโลหะอลูมิเนียมบริสุทธ์ิจะแยกตัวออกจากอลูมินาลงสู

ดานลางของเตาหลอม และไหลออกจากเตาหลอมดวยวิธีกาลักน้ํา 

สําหรับในประเทศไทยจะไมมีการผลิตอะลูมิเนียมจากแหลงแรตนน้ํา แตจะมีเพียงการผลิต

อลูมิเนียมบริสุทธ์ิจากการหลอมเศษอลูมิเนียมเพื่อนํากลับมาใชใหม 

2.3.9 ชนิดของอลูมิเนียม แบงตามการผลิต 

 

 อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ เปนอลูมิเนียมท่ีไดจากการถลุงแรหรือการหลอมใหมีความบริสุทธ์ิ 

99.00% และมีธาตุอ่ืนเจือปนเพียง 1% เทานั้น เปนอลูมิเนียมท่ีมีความเหนียวสูง สามมารถข้ึนรูปได

ดี 
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รูปท่ี 2.26 แผนอลูมิเนียมแบบบริสุทธ์ิ ท่ีมา  www.chi.co.th 

 

  อลูมิเนียมผสม เปนอลูมิเนียมท่ีไดจากการหลอมรวมกับโลหะชนิดอ่ืนต้ังแต 1 ชนิดข้ึนไป 

ไดแก ทองแดง แมกนีเซียม แมงกานีส โครเมียม ซิลิกอน นิเกิล ดีบุก สังกะสี เปนตน เพื่อเปนโลหะ

ผสมใหมีคุณสมบัติทนตอแรงดึงสูง 

 

2.3.10 แบงตามเกรดอลูมิเนียม 

การแบงเกรดอลูมิเนียม มีการแบงเกรดจากสมาคมอลูมิเนียมแหงสหรัฐอเมริกา โดยใช

หลักเกณฑของสวนผสมเปนเกณฑดวยเลข 4 หลัก สําหรับใชแทนเปนสัญลักษณเกรดอลูมิเนียมข้ึน

รูป 

สัญลักษณแสดงกลุมอลูมิเนียมข้ึนรูป 

1xxx หมายถึง อลูมิเนียมท่ีมีความบริสุทธ์ิไมนอยกวา 99.00% 

2xxx หมายถึง ทองแดง (Copper, Cu) 

3xxx หมายถึง แมงกานีส (Manganese, Mn) 

4xxx หมายถึง ซิลิกอน (Silicon, Si) 

5xxx หมายถึง แมกนีเซียม (Magnesium, Mg) 

6xxx หมายถึง แมกนีเซียม (Magnesium, Mg) และซิลิกอน (Silicon, Si) 

7xxx หมายถึง สังกะสี (Zinc, Zn) 

8xxx หมายถึง ธาตุอ่ืนๆ เชน นิเกิล (Nickel, Ni), ไททาเนียม (Titanium, Ti), โครเมียม (Chromium, 

Cr), บิสมัท (Bismuth, Bi) และตะกั่ว (Lead, Pb) 

9xxx หมายถึง ยังไมมีใช 

http://www.chi.co.th/
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หลักท่ีหนึ่ง เปนสัญลักษณท่ีสําคัญท่ีสุดในการแสดงหมวดหมูของโลหะผสมใน 8 กลุม ดัง

รายละเอียดในข้ันตน เชน 1xxx แทนหมวดโลหะอลูมิเนียมท่ีมีความบริสุทธ์ิไมนอยกวารอยละ 

99.00 โดยน้ําหนัก 

หลักท่ีสอง เปนตัวเลขท่ีใชกํากับโลหะอลูมิเนียมท่ีมีการผสมโลหะอ่ืนใหมีปริมาณที

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เชน 2024 ท่ีประกอบดวย 4.5Cu, 1.5Mg, 0.5Si และ0.1Cr เม่ือเปล่ียนเปน 

2218 จะประกอบดวย 4.0Cu, 2.0Ni, 1.5Mg และ0.2Si ซ่ึงเปนการผสม Ni แทนCr 

หลักท่ีสาม และส่ี เปนตัวเลขท่ีแสดงชนิดยอยของโลหะผสมท่ีเปนชนิดเดียวกัน แตแสดง

สวนผสมท่ีแตกตางกัน เชน 2014 ท่ีประกอบดวย 4.4Cu, 0.8Si, 0.8Mn และ0.4Mg เม่ือเปล่ียนเปน 

2017 จะประกอบดวย 4.0Cu, 0.8Si, 0.5Mn และ0.1Cr 

อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ (มากกวา 99.00%) เปนอลูมิเนียมทางการคา มักพบในชวงความบริสุทธ์ิ

ท่ี 99.30%-99.70% เหมาะสําหรับนํามาใชงานในดานตัวนําไฟฟา และแผนสะทอนแสง เปนตน 

อลูมิเนียมผสมทองแดง (2xxx) เปนอลูมิเนียมท่ีผสมทองแดง โดยพบวา ทองแดงสามารถ

ละลายไดในอลูมิเนียมสูงสุดท่ี 5.65% ท่ีอุณหภูมิ 548 องศาเซลเซียส และจะละลายไดนอยลงเม่ือ

อุณหภูมิสูงข้ึน จนเหลือประมาณ 0.5% ท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เหมาะสําหรับนําไป

ประยุกตใชงานทางดานความรอน 

อลูมิเนียมผสมแมงกานีส (3xxx) เปนอลูมิเนียมท่ีผสมแรแมงกานีส โดยหากเพิ่มแร

แมงกานีสท่ี 1.2% จะทําใหเปนโลหะผสมท่ีมีความแข็งแรงพอควร เหมาะสําหรับใชงานในดาน

โครงสรางตางๆ 

อลูมิเนียมผสมซิลิกอน (4xxx) มักพบเปนอลูมิเนียมท่ีผสมดวยซิลิกอนพรอมกับแรอ่ืนๆ 

แตมีอัตราสวนนอยกวา เชน ซิลิกอน 11.0-13.5% ทองแดง 0.5-1.3% สังกะสี 0.5% เหล็ก 1% 

แมกนีเซียม 0.8-1.3% และนิเกิล 0.5-1.3% เหมาะสําหรับประยุกตใชงานประเภทท่ีทนความรอน 

เชน กระบอกสูบ ลูกสูบ กานสูบ หองเคร่ือง เปนตน 

อลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม (5xxx) เปนอลูมิเนียมท่ีผสมแรแมกนีเซียม แตพบนอยมากในอัตรา

สวนผสมของแมกนีเซียมมากๆ สวนมากมักใชผสมรวมกับแรอ่ืนๆ เนื่องจากมีความสามารถในการ

ละลาย และหลอมรวมกับอลูมิเนียมไดไมดี หากใชเปนสวนผสมมากจะทําใหวัสดุแข็ง และเปราะ

หักงาย 

อลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมกับซิลิกอน (6xxx) มักเปนอลูมิเนียมผสมท่ีมีสัดสวนของ

แมกนีเซียม และซิลิกอนในอัตราสวนนอย โดยท่ัวไปผสมแมกนีเซียม 0.6-1.2% ซิลิกอน 0.4-1.3% 

นอกจากนี้อาจมีการผสมโครเมียมหรือทองแดงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงดวย 
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อลูมิเนียมผสมสังกะสี (7xxx) มักเปนอลูมิเนียมผสมท่ีมีสัดสวนของสังกะสีหรืออาจผสม

แรอ่ืนๆรวมดวยเล็กนอย เชน แมกนีเซียม กลุมอลูมิเนียมนี้มักประยุกตใชในดานความทนทาน 

แข็งแรงสูง เชน ยานอาวกาศ โครงสรางขนาดใหญ เปนตน 

อลูมิเนียมผสมแรอ่ืนๆ (8xxx) เปนอลูมิเนียมผสมท่ีใชแรผสมชนิดอ่ืนนอกเหนือจาก

ขางตน เชน นิเกิล, ไททาเนียม, โครเมียม, บิสมัท และตะกั่ว 

 

 

 

รูปท่ี 2.27 ตัวอยางอลูมิเนียมผสม ท่ีมา  www.chi.co.th 

 

2.3.11 การประยุกต 

เม่ือวัดในท้ังปริมาณและมูลคา การใชอะลูมิเนียมมีมากกวาโลหะอ่ืน ๆ ยกเวนเหล็ก และมี

ความสําคัญในเศรษฐกิจโลกทุกดาน 

อะลูมิเนียมบริสุทธ์ิมีแรงตานการดึงตํ่า แตสามารถนําไปผสมกับธาตุตาง ๆ ไดงาย เชน 

ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม แมงกานีส และซิลิกอน (เชน duralumin) ในปจจุบันวัสดุเกือบ

ท้ังหมดท่ีเรียกวาอะลูมิเนียมเปนโลหะผสมของ อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมบริสุทธ์ิพบเฉพาะเม่ือ

ตองการความทนตอการกัดกรอนมากกวาความ แข็งแรงและความแข็ง 

เม่ือรวมกับกระบวนการทางความรอนและกลการ (thermo-mechanical processing) โลหะ

ผสมของอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติทางกลศาสตรท่ีดีข้ึน โลหะผสมอะลูมิเนียมเปนสวนสําคัญของ

เคร่ืองบินและจรวดเนื่องจากมีอัตราความแข็งแรงตอน้ําหนักสูง 

อะลูมิเนียมสามารถสะทอนแสงท่ีมองเห็นไดดีเยี่ยม (~99%) และสามารถสะทอนแสง

อินฟราเรดไดดี (~95%) อะลูมิเนียมช้ันบาง ๆ สามารถสรางบนพื้นผิวเรียบดวยวิธีการควบแนนของ

ไอสารเคมี (chemical vapor deposition) หรือวิธีการทางเคมี เพื่อสรางผิวเคลือบออปติคัล (optical 
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coating) และกระจกเงา ผิวเคลือบเหลานี้จะเกิดช้ันอะลูมิเนียมออกไซดท่ีบางยิ่งกวา ท่ีไมสึกกรอน

เหมือนผิวเคลือบเงิน 

กระจกเงาเกือบท้ังหมดสรางโดยใชอะลูมิเนียมช้ันบางบนผิวหลังของแผนกระจกลอย 

(float glass). กระจกเงาในกลองโทรทรรศนสรางดวยอะลูมิเนียมเชนกัน แตเคลือบขางหนาเพื่อ

ปองกันการสะทอนภายใน การหักเห และการสูญเสียจากความใส กระจกเหลานี้เรียกวา first 

surface mirrors และเกิดความเสียหายไดงายกวากระจกเงาตามบานท่ัวไปท่ีเคลือบขางหลัง  

ตัวอยางการนําเอาอะลูมิเนียมไปใชงาน เชน 

- การขนสง (รถยนต เคร่ืองบิน รถบรรทุก ตูรถไฟ เรือทะเล จักรยาน ฯลฯ) 

- ภาชนะ (กระปอง, ฟอยล ฯลฯ) 

- การบําบัดน้ํา การรักษาปรสิตของปลา เชน Gyrodactylus salaris 

- งานกอสราง (หนาตาง ประตู รางขาง ลวด ฯลฯ) 

- สินคาสําหรับผูบริโภคท่ีมีความคงทน (เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณครัว ฯลฯ) 

- ไฟฟา (ช้ินสวนและลวดอะลูมิเนียมมีความหนาแนนนอยกวาทองแดง และราคาถูกกวาดวย  แตมี

ความตานทานไฟฟามากกวาดวย มีหลายพื้นท่ี ท่ีหามใชลวดอะลูมิเนียมสําหรับสายไฟตามบาน 

เนื่องจากความหนาแนนสูงกวาและขยายในความรอนมากกวา) 

เคร่ืองจักรกล แมเหล็กท่ีทําจากเหล็กกลาเอ็มเคเอ็ม (MKM steel) แอลไนโก (Alnico) แมวา

ตัวอะลูมิเนียมเองจะใชวัตถุแมเหล็กก็ตาม 

อะลูมิเนียมความบริสุทธ์ิสูง (SPA ยอจาก Super purity aluminium, 99.980% to 99.999% Al) ใชใน

อิเล็กทรอนิกสและซีดี. 

อะลูมิเนียมผง ใชเปนตัวเคลือบเงินในสี เกล็ดอะลูมิเนียมมีอยูในสีพื้น เชน สีเคลือบเนื้อไม (primer) 

— เม่ือแหง เกล็ดจะซอนทับกันเปนช้ันกันน้ํา 

อะลูมิเนียมแอโนไดส (anodised) คงทนตอการออกแซิเดช่ันเพิ่มเติม และใชในการกอสรางในดาน

ตาง ๆ รวมถึงการทําฮีตซิงก ดวย 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนใหญท่ีตองทําความเย็นของช้ินสวนภายใน (เชน ทรานซิสเตอร ซีพียู - 

สารกึ่งตัวนําโดยท่ัวไป) มีฮีตซิงกท่ีทําจากอะลูมิเนียม เนื่องจากผลิตงาย และนําความรอนไดดี ฮีต

ซิงกทองแดงเล็กกวา แตแพงกวาและผลิตยากกวาดวย 

อะลูมิเนียมออกไซด หรือ อะลูมินา, พบในธรรมชาติในรูปของแรกะรุน (ทับทิม และนิล), และใช

ในการผลิตกระจก ทับทิมและนิลสังเคราะหใชในเคร่ืองเลเซอร เพื่อผลิตแสงความถ่ีเดียว (coherent 

light) 
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 อะลูมิเนียมออกซิไดสดวยพลังงานสูง ทําใหใชในเช้ือเพลิงแข็งสําหรับจรวด เธอรไมต 

(thermite) และสารประกอบอ่ืน ๆ สําหรับทําดอกไมไฟ นอกจากนี้ อะลูมิเนียมยังเปนตัวนํายิ่งยวด 

ท่ีอุณหภูมิวิกฤต 1.2 เคลวิน 

 

2.3.12 ประโยชนอลูมิเนียม 

- ดานการกอสราง 

มักใชเปนโครงสราง และวัสดุตกแตงในงานตางๆ โครงสรางเสา กอบประตู หนาตาง ร้ัว ราวกั้น 

บันได เนื่องจากมีคุณสมบัติคงทน น้ําหนักเบา และอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถทดแทนไม และเหล็กไดเปน

อยางดี 

- ดานการขนสง 

มักใชเปนวัสดุโครงสรางในอุตสาหกรรมรถยนต เนื่องจากมีน้ําหนักเบา ไมเปนสนิม มีอายุการใช

งานมากกวาวัสดุอ่ืนๆ และสามารถรับแรงกด แรงกระแทกไดมาก จึงนิยมนํามาใชเปนช้ืนสวน

รถยนต เคร่ืองบิน รถไฟ และยานพาหนะอ่ืนๆ 

- ดานบรรจุภัณฑ 

อลูมิเนียมนิยมนํามาผลิตเปนบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุอาหาร และเปนภาชนะสําหรับประกอบ

อาหาร เชน ฟอยลครอบอาหาร กระปองบรรจุอาหาร จาน ชาม หมอ กระทะ เปนตน เนื่องจากเปน

โลหะท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหารหรือสารเคมีอ่ืนงาย ไมเกิดสนิม และทนตอความรอน การกัดกรอน

ไดด ี

- อุตสาหกรรมไฟฟา 

มักใชอลูมิเนียมเปนสวนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สายไฟฟา 

เนื่องจากเปนส่ือนําไฟฟาไดดี มีน้ําหนักเบา มีความคงทน และไมเกิดสนิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.28 บันไดอลูมิเนียม ท่ีมา  www.chi.co.th 
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การผลิตอะลูมิเนียมแบงออกเปน ๒ ข้ันตอนคือ ข้ันตอนแรกเปนการแยกใหไดออกไซด

อะลูมีเนียมอยางเดียว (pure Al2O3) จากแรบอกไซด ข้ันตอนท่ีสองผลิตอะลูมิเนียมโดยการแยก

อะลูมิเนียมท่ีหลอมละลายดวยไฟฟา การแยกอะลูมิเนียมจากแรใชกรรมวิธีของไบเยอร (Bayer 

process) คือ ลางแรบอกไซดใหสะอาด ตากแหง บดละเอียด ทําปฏิกิริยากับโซดาไฟ (NaOH) ใน

ตูอบ ไดสารละลายโซเดียมอะลูมิเนต (sodium aluminate; NaAlO2 )สารท่ีเจือปนในแรบอกไซด 

เชน เหล็ก ซิลิกาจะไมทําปฏิกิริยากับโซดาไฟ และตกเปนตะกอนสีแดง (red mud) กรองสารละลาย

ออกแลวท้ิงสารละลายไวจนเกิดตะกอนของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด (aluminium hydroxide; 

Al(OH)3 ) กรองเอาตะกอนอะลูมิเนียมไฮดรอกไซดออก แลวนําไปเผากับหินปูนในเตาเผาแบบ

หมุนชนิดเดียวกับท่ีใชเผาซีเมนต (rotary kiln) จะไดออกไซดอะลูมิเนียมท่ีบริสุทธ์ิ 

 

2.4 แบตเตอร่ี (Battery) 

แบตเตอร่ี (Battery) คือ อุปกรณท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บพลังงานเพื่อไวใชตอไป ถือเปนอุปกรณ

ท่ีสามารถแปลงพลังงานเคมี ใหเปนไฟฟาไดโดยตรงดวยการใชเซลลกัลวานิก (galvanic cell) ท่ี

ประกอบดวยข้ัวบวกและข้ัวลบ พรอมกับสารละลาย อิเล็กโตรไลต (electrolyte solution) แบตเตอร่ี

อาจประกอบดวยเซลลกัลวานิกเพียง 1 เซลล หรือมากกวาก็ได 

สัญลักษณแบตเตอร่ี 

 

 

รูปท่ี 2.29 สัญลักษณแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับแบตเตอร่ีในแผนภาพวงจร 

ท่ีมา  https://goo.gl/FaZmKm 

 

2.4.1 ประวัติของแบตเตอร่ี 

การใช "แบตเตอร่ี" เพื่ออธิบายกลุมของอุปกรณไฟฟาสามารถยอนหลังไปในสมัย เบน

จาอัฟ แฟรงคลิน ผูซ่ึงในป 1748 ไดอธิบายกลุมของ หมอเลยเดน โดยอุปมาวาเปน แบตเตอร่ีของ

ปนใหญ (เบนจามิน แฟรงคลิน ยืมคําวา "แบตเตอร่ี" จากกองทัพท่ีหมายถึงอาวุธท่ีทํางานดวยกัน) 

https://goo.gl/FaZmKm
https://2.bp.blogspot.com/-F_w1Je2nTZY/WQCaCbzBF1I/AAAAAAAAAd0/-Dp76OESDY0fybRdLUPMt2ZsugCg0pI5ACLcB/s1600/165px-Battery_symbol2.svg.png
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อาเลสซานโดร โวลตา ไดสรางและไดอธิบายแบตเตอร่ีไฟฟาเคมีตัวแรก voltaic pile ในป 1800 นี่

เปนช้ันซอนกันของแผนทองแดงและแผนสังกะสี ค่ันโดยจานกระดาษชุมดวยน้ําเกลือ มันสามารถ

ผลิตกระแสท่ีคงท่ีไดเปนเวลานานทีเดียว โวลตาไมไดพอใจท่ีโวลเตจเกิดจากปฏิกิริยาเคมี เขาคิดวา

เซลลของเขาเปนแหลงพลังงานท่ีใชไมหมด และการกัดกรอนท่ีกระทบตอข้ัวไฟฟาท้ังสองเปน

เพียงส่ิงรบกวน มากกวาจะเปนผลตามมาท่ีไมอาจเล่ียงไดของการปฏิบัติงานของพวกมัน อยางท่ี ไม

เคิล ฟาราเดย แสดงใหเห็นในป 1834. 

แมวาแบตเตอร่ีในชวงตนตนจะมีประโยชนอยางมากสําหรับวัตถุประสงคดานการทดลอง

ก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวแรงดันไฟฟาของพวกมันมีความผันผวนและพวกมันก็ไมสามารถให

กระแสขนาดใหญไดเปนระยะเวลาอยางตอเนื่อง สวน เซลลของนีลล ท่ีคิดคนไดในป 1836 โดยนัก

เคมีชาวอังกฤษ จอหน เฟรเดอริก นีลล เปนแหลงผลิตไฟฟาในทางปฏิบัติคร้ังแรก และกลายเปน

มาตรฐานอุตสาหกรรมและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนแหลงพลังงานสําหรับเครือขาย 

โทรเลขไฟฟา เซลลของนีลลประกอบดวยหมอทองแดงท่ีเติมเต็มดวยสารละลาย คอปเปอรซัลเฟต 

ท่ีแชดวยภาชนะ ดินเผา เคลือบท่ีเติมเต็มดวย กรดกํามะถัน และข้ัวไฟฟาสังกะสี 

เซลลเปยกเหลานี้ใชอิเล็กโทรไลตเปนของเหลว ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะร่ัวไหลและหกหากไม

ถือไปมาอยางถูกตอง หลายเซลลใชโหลแกวเพื่อยึดช้ินสวนของพวกมันไว ซ่ึงทําใหพวกมัน

เปราะบาง ลักษณะเหลานี้ทําใหเซลลเปยกไมเหมาะสมสําหรับการใชท่ีตองเคล่ือนยายไปมา เม่ือ

ใกลจุดส้ินสุดของศตวรรษท่ีสิบเกา การประดิษฐข้ึนของ แบตเตอร่ีเซลลแหง ซ่ึงไดแทนท่ีอิเล็กโทร

ไลตของเหลวดวยสารท่ีเปนของแข็งกวา ทําใหอุปกรณไฟฟาแบบพกพาสามารถทําไดในทาง

ปฏิบัติ 

 

 

 

รูปท่ี 2.30 Voltaic Pile แบตเตอร่ีตัวแรก ท่ีมา https://goo.gl/FaZmKm 

https://goo.gl/FaZmKm
https://4.bp.blogspot.com/-vo_2Y09HhxI/WQCbgWxkDdI/AAAAAAAAAeA/uRLliV-3TxchXjP8DoinQtydBYRFJ1T8QCEw/s1600/Pila_di_Volta.jpg
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รูปท่ี 2.31 อาเลสซานโดร โวลตา  กําลังสาธิตแบตเตอร่ีของเขาใหกับจักรพรรดิฝร่ังเศส นโปเลียน

โบนาปารตท่ีมา https://goo.gl/FaZmKm 

 

2.4.2 หลักการทํางานของแบตเตอร่ี 

         แบตเตอร่ีตะกั่ว-กรด ประกอบดวยเซลลหรือหมูของเซลลตอเขาดวยกัน ในหมูของเซลล

ประกอบข้ึนดวยกลุมของแผนธาตุท้ังแผนบวกและแผนลบ ซ่ึงแผนธาตุท้ังบวกและลบทําจากโลหะ

ตางชนิดกันกั้นดวยฉนวน เรียกวา “แผนกั้น” โดยนํามาจุมไวใน “ELECTROLYTE” หรือท่ีเรียกวา 

“น้ํากรดผสม” (Sulfuric Acid) น้ํากรดผสมจะทําปฏิกิริยากับแผนธาตุในเชิงเคมีเพื่อเปล่ียนพลังงาน

เคมีเปนพลังงานไฟฟา และแตละเซลลสามารถจายประจุไฟฟาไดประมาณ 2 โวลต เซลลของ

แบตเตอร่ีสวนมากจะถูกนํามาตอเขากับ “แบบอนุกรม” (Series) ซ่ึงจะเพิ่มโวลตหรือแรงดันข้ึน

เร่ือยๆ เชน แบตเตอร่ี 12 โวลต จะตองใชจํานวนเซลล 6 เซลลมาตอกัน แบบอนุกรม, แบตเตอร่ี 24 

โวลต ใช 12 เซลล เปนตน 

         การเกิดพลังงานไฟฟา แผนธาตุสองชนิด “แผนบวก” คือ LEAD DIOXIDE และ “แผน

ลบ” คือ SPONGE LEAD ถูกนํามาจุมลงในกรดผสม “แรงดัน” (Volt) ก็จะเกิดข้ึนท่ีข้ัวท้ังสอง เม่ือ

ระบบแบตเตอร่ีครบวงจร กระแสก็จะไหลทันทีเพื่อเปล่ียนพลังงานเคมีออกมาเปนพลังงานไฟฟา 

ในกรณีนี้เรียกวา “การคายประจุไฟ” (Discharge) ซ่ึงตัวกรดในน้ํากรดผสมจะวิ่งเขาทาปฏิกิริยาตอ

แผนธาตุท้ังทางบวกและลบโดยจะคอยๆ เปล่ียนสภาพของแผนธาตุท้ังสองชนิดใหกลายเปนตะกั่ว

ซัลเฟรต (Lead Sulfate) เม่ือแผนธาตุท้ังบวกและลบเปล่ียนสภาพไปเปนโลหะชนิดเดียวกัน 

คือ “ตะกั่วซัลเฟรต” แบตเตอร่ีก็จะไมมีสภาพของความแตกตางทางแรงดันกระแส ก็จะทําให

กระแสหยุดไหลหรือไฟหมด 

 

2.4.3 ประเภทของแบตเตอร่ี 

https://goo.gl/FaZmKm
https://4.bp.blogspot.com/-oPPyEiPkr4I/WQCbk7XntDI/AAAAAAAAAeM/fKloCmIZpGoSA6igZEmz-tbgtALTl5pTQCEw/s1600/Volta-and-napoleon.PNG
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 ถานไฟฉายท่ัวไป ถานประเภทนี้เปนถายแบบเกา ประเภทใชแลวท้ิง ไมสามารถอัดประจุ

ใหมได มีสวนประกอบท่ีสําคัญคือแมงกานีสออกไซดรวมท้ังตัวกลางท่ีชวยทําใหเกิดปฏิกิริยาทาง

ไฟฟา 

 เคมีอ่ืน ๆ เชน เกลือแอมโมเนีย ถานไฟฉายประเภทนี้นับเปนอันตรายอยางหนึ่งซ่ึงไม

สามารถท้ิงรวมกับขยะท่ัวไปอ่ืน ๆ ได            

 ถานอัลคาไลน ถานประเภทนี้ไมสามารถนํากลับมาอัดไฟใชไดอีกแตจําเปนตองท้ิงไปเม่ือ

เส่ือมหรือหมดอายุ ขนาดท่ีใชโดยท่ัวไปมีตั้งแตขนาด AAA, AA, A, C, D และ 9 โวลต ข้ึนอยูกับ

อุปกรณท่ีนําไปใช เชน ของเด็กเลน ไฟฉายหรืออุปกรณไฟฟาท่ีใชตามบานเรือนโดยท่ัวไป ปจจุบัน

จึงนิยมนํามาใชแทนถานไฟฉายแบบเกามากข้ึน  

 ถานกระดุม ถานประเภทนี้มักใชท่ัวไปกับนาฬิกาขอมือ เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองชวยฟง กลอง

ถายรูปและเคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็กอ่ืน ๆ สวนประกอบท่ีสําคัญของถานประเภทนี้คือ ปรอทซิล

เวอรออกไซด แคดเม่ียม หรือลิเธียม การจําแนกชนิดจึงมักเรียกตามเซลลท่ีเปนสวนประกอบซ่ึงดู

ไดจากหีบหอท่ีบรรจุ เชน ชนิดปรอท/สังกะสี ชนิดคารบอน/สังกะสี ชนิดซิลเวอรออกไซด และ

สังกะสี/อากาศ เปนตน  

 แบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรด เปนแบตเตอร่ีซ่ึงใชในรถยนตและรถมอเตอรไซด โดยมีปริมาณ

ตะกั่วบรรจุไวตามกําหนด และมีกรดกํามะถันเปนตัวชวยในการเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี สวนใหญ

แบตเตอร่ีประเภทนี้สามารถนํามาอัดประจุไฟไหมได แตเม่ือหมดอายุควรนํากากแบตเตอร่ีท่ีใชแลว

ไปรีไซเคิล  

 แบตเตอร่ีชนิดนิเกล-แคดเมียม เปนแบตเตอร่ีท่ีนํามาอัดไฟใชใหมไดซํ้าแลวซํ้าอีก โดยมาก

ใชกับวิทยุมือถือ โทรศัพทมือถือ อุปกรณไฟฟา และของเลนเด็ก ถานประเภทนี้จะมีแคดเมียมและ

นิเกลเปนสวนประกอบท่ีสําคัญซ่ึงถือวาเปนวัตถุอันตรายท่ีตองกําจัดหรือท้ิงอยางถูกวิธี โดยท่ัวไป

แลวบริษัทผูรับซ้ือกลับคืนเพื่อนําไปกําจัดใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.32 ตัวอยางแบตเตอร่ีหลายชนิด ท่ีมา https://goo.gl/FaZmKm 

2.4.4 สวนประกอบของแบตเตอร่ีรถยนต 

https://goo.gl/FaZmKm
https://1.bp.blogspot.com/-uWnQZnUyvWk/WQCbiI1CL5I/AAAAAAAAAeQ/ELlaw1e0OZ0fXaWLOTIMN1elbocKgk7EACEw/s1600/Batteries.jpg
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แบตเตอร่ีมีสวนประกอบดังนี้คือ เปลือกนอก ซ่ึงทําดวยพลาสติกหรือยางแข็ง ฝาครอบสวนบนของ

แบตเตอร่ี ข้ัวของแบตเตอร่ี สะพานไฟ แผนธาตุบวก และแผนธาตุลบ แผนกั้นซ่ึงทําจากไฟเบอร

กลาส ท่ีเจาะรูพรุน ในปจจุบันแบตเตอร่ีรถยนตจะมีอยู 2 แบบคือ แบบท่ีตองคอยตรวจดูระดับ

น้ํากรดในแบตเตอร่ี กับแบบท่ีไมตองตรวจดูระดับน้ํากรดเลยตลอดอายุการใชงานดังภาพท่ี 

4.1 และภาพท่ี 4.2 

 
 

 

รูปท่ี 2.33 ภาพตัดแสดงโครงสรางของแบตเตอร่ีแบบท่ีตองตรวจดูระดับน้ํากรด 

ท่ีมา https://goo.gl/Vi2KVm 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.34 ภาพตัดแสดงโครงสรางของแบตเตอร่ีแบบท่ีไมตองตรวจดูระดับน้ํากรด 

ท่ีมาภาพ https://goo.gl/Vi2KVm 

 

2.4.5 แผนธาตุ 

แผนธาตุ (plates) ในแบตเตอร่ีมี 2 ชนิดคือ แผนธาตุบวกและแผนธาตุลบ แผนธาตุบวกทํา

จากตะกั่วเปอรออกไซด (PbO2) และแผนธาตุลบทําจากตะกั่วธรรมดา (Pb) วางเรียงสลับซอนกัน

https://goo.gl/Vi2KVm
https://goo.gl/Vi2KVm
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ระหวางแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบจนเต็มพอดี ในแตละเซลล แผนธาตุบวกและแผนธาตุลบจะ

ถูกกั้นไมใหแตะกันดวยแผนกั้น  

แผนกั้น 

แผนกั้น (separaters) ทําหนาท่ีปองกันไมใหแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบแตะกัน ซ่ึงจะทํา

ใหเกิดการลัดวงจรข้ึน จึงตองมีแผนกั้นกั้นเอาไว แผนกั้นนี้ทําจากไฟเบอรกลาสหรือยางแข็งเจาะรู

พรุน เพื่อใหน้ํากรดสามารถท่ีจะไหลถายเทไปมาไดระหวางแผนธาตุ และมีขนาดความกวางยาว

เทากับแผนธาตุบวก และแผนธาตุลบดังภาพท่ี 4.3 

 
 

รูปท่ี 2.35 แสดงแผนธาตุบวก แผนธาตุลบ และแผนกั้น ท่ีมา https://goo.gl/Vi2KVm 

2.4.6 น้ํากรดหรือน้ํายาอิเล็กโตรไลต (electrolyte) 

น้ํากรดในแบตเตอร่ีรถยนตเปนน้ํากรดกํามะถันเจือจางคือจะมีกรดกํามะถัน (H2SP4) 

ประมาณ 38 เปอรเซ็นต ถ.พ.หรือความถวงจําเพาะของน้ํากรด 1.260 ถึง 1.280 ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส น้ํากรดในแบตเตอร่ีเปนตัวท่ีทําใหแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจน

เกิดกระแสไฟฟาและแรงเคล่ือนไฟฟาข้ึนมาได 

 

2.4.7 เซลล 

เซลล (cells) คือชองท่ีบรรจุแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบ แผนกั้น และน้ํากรด ในชองหนึ่ง

จะมีแรงเคล่ือนไฟฟา 2.1 โวลต ซ่ึงแบตเตอร่ี 6 โวลต ก็จะมีเซลล 3 เซลล แบตเตอร่ี 12 โวลตก็จะมี

เซลล 6 เซลล และในแตละเซลลก็จะมีสวนบนเปนท่ีเติมน้ํากรดและมีฝาปดปองกันน้ํากรดกระเด็น

ออกมา และท่ีฝาปดก็จะมีรูระบายกาซไฮโดรเจนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีใหสามารถระบาย

ออกไปได 

 

2.4.8 ฝาปดเซลล 

ฝาปดเซลล (battery cell plug) หรือฝาปดชองเติมน้ํากรด ฝานี้จะมีรูระบายกาซไฮโดรเจนท่ี

เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอร่ีใหสามารถระบายออกไปได ถาไมมีรูระบายนี้เม่ือ

https://goo.gl/Vi2KVm
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เกิดปฏิกิริยาเคมี กาชไฮโดรเจนจะไมสามารถระบายออกไปได ทําใหมันเกิดแรงดันดันจน

แบตเตอร่ีเกิดการระเบิดไดดังภาพท่ี 4.4 

 

 

 

รูปท่ี 2.36 ฝาปดเซลลและรูระบายกาซ ท่ีมา https://goo.gl/Vi2KVm  

แบตเตอร่ีใหมๆ ท่ียังไมมีน้ํากรด ท่ีฝาปดนี้จะมีกระดาษกาวปดไวเพื่อปองกันความช้ืนเขา

ไปในแบตเตอร่ี ซ่ึงจะทําใหแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ เม่ือเติมน้ํากรดเขาไปแลวทําการประจุนํามาใช

งาน กระดาษกาวท่ีปดนี้จะตองแกะออกใหหมด เพื่อไมใหแบตเตอร่ีเกิดระเบิดข้ึนได 

Power Bank        

ยุคหลัง ๆ มานี้เปนยุคแหงเทคโนโลยี ไมวาไปท่ีไหนก็ตองมีคนท่ีใชโทรศัพทมือถือ หรือ

สมารทโฟนกันอยูเต็มไปหมด แตสมารทโฟน หรืออุปกรณ IT เคล่ือนท่ีตางๆ ก็ตองใชพลังงานจาก

แบตเตอร่ี ซ่ึงถาเราใชงานพวกอุปกรณสมารทโฟนหนักๆ แลว แบตเตอร่ีอาจจะอยูไดไมพอท้ังวัน  

จึงไดมีผูคิดวาทําอยางไรจะใหแบตเตอร่ีในอุปกรณพกพาใชงานไดตลอดท้ังวัน ในท่ีสุดก็ได Power 

Bank (แบตสํารอง) ข้ึนมาวิธีการใช Power Bank (แบตสํารอง) 

     Power Bank เหมือนเปนแบตเตอร่ีสํารองชนิดหนึ่ง โดยท่ีเราตองทําการชารจไฟเขาตัว Power  

Bank (แบตสํารอง) กอน หลังจากนั้นเราถึงจะใชงานมันได โดนวิธีใชก็เพียงแคเสียบ สาย USB เขา

ท่ีตัว Power Bank (แบตสํารอง) หลังจากนั้นก็เสียบเขาท่ีโทรศัพท หรือสมารทโฟน (บางรุนตองกด

ปุมตรงกลางเพื่อใหทํางาน และปลอยไวเม่ือไมใชงาน Power Bank ก็จะดับเอง) เพียงแคนี้ก็จะ

สามารถชารจแบตเตอร่ีขณะอยูนอกบานไดโดยท่ีไมตองหาปล๊ักใดๆ ใหวุนวายอีกตอไป  

จํานวน mAh ท่ีบอกไวทําอะไร     mAh คือ m = มิลลิ , A = แอมม ,h = hour (ช่ัวโมง) สวนจํานวนท่ี

จะบอกวา Power Bank (แบตสํารองช้ินนั้น ๆ มีความจุเทาไหรคือตัวเลขท่ีเคาบอกดานหนา เชน 

2600 mAh แปลวา Power Bank (แบตสํารอง) มีความจุ 2600 mAh เปนตน และถาถามตอไปวา 

https://goo.gl/Vi2KVm
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Power Bank(แบตสํารอง) จะชารจสมารทโฟนของเราไดกี่รอบ สมมติวา แบตเตอรร่ีของเรา 2500 

mAh แลว Power Bank (แบตสํารอง) ท่ีมีอยูเปน 2600 mAh 

หลายๆ ทานอาจจะคิดวา เอา2600 – 2500 แปลวาชารจได 1 รอบ แลวเหลือ อีก 100 mAh 

จริงๆ แลว วิธีการคิด ไมไดคิดแบบนี้ครับ คือ Power Bank (แบตสํารอง) ก็จะมีการสูญเสียพลังงาน

ดวย ในขณะชารจประมาณ 30-40 เปอรเซนต ซ่ึงหมายความวา Power Bank (แบตสํารอง) 2600 

mAh จะชารจจริงไดอยูท่ี 2600-30/100= 1820 mAh ซ่ึงมาเทียบดูแลว ก็จะไมสามารถชารจ

แบตเตอร่ี 2500 mAh ไดเต็มนั้นเอง (จะไดประมาณ 70 เปอรเซนตเทานั้น) 

หมายเหตุ : การชารจ Tablet ก็จะมีการสูญเสียพลังงานมากกวาโทรศัพทดวย 

412.4.9 ตัวเลข 2A , 1A คืออะไร41 

      ตัวเลขพวกนี้เปนตวับงบอกวา Power Bank (แบตสํารอง) ของเราสามารถจายไฟไดเร็วแคไหน 

(ยิ่งตวัเลขมากยิ่งเร็ว) หมายความวาถาแบตเตอร่ีท่ีเราใชมีขนาดใหญอาจจะตองใช Power Bank (แบ

ตสํารอง) ท่ีมีขนาด 2A เพื่อใหเพียงพอตอความตองการในการใชไฟ 

 

412.4.10 วิธีการเลือกซ้ือ Power Bank (แบตสํารอง)41 

       ตอนนี ้Power Bank (แบตสํารอง) มีใหเลือกมากมายหลายหลายขนาดมากและจะเอา Power 

Bank (แบตสํารอง) ตัวไหนดีละ คําตอบกคื็อ เลือกตามความใชงาน/ความสวยงาม เชน ถาเรา

ตองการชารจ Tablet 1 เคร่ือง เราควรเลือก Power Bank(แบตสํารอง) ท่ีมีขนาดพลังงาน ไมถึง 5000 

mAh พอเวลาท่ีตองใช Power Bank (แบตสํารอง) อาจจะไมเพยีงพอตอความตองการของ Tablet ตัว

นั้นๆ ได ตองเลือกท่ีมีขนาดใหญและมี ตัวจายไฟ 2 A ดวยเปนตน 

รูหรือไมวา Power Bank (แบตสํารอง) ตองมีขนาดและน้ําหนักท่ีเหมาะสมกับจํานวน mAh ท่ีเคา

บอกดวยเชนวา ถามีรานคาบอกวา Power Bank (แบตสํารอง) ตัวนี ้20,000 mAh แตพอเช็คแลว 

ขนาดมันไมไดใหญขนาดนัน้ และน้ําหนกัก็เบามากแสดงวา Power Bank (แบตสํารอง) ท่ีกลาว

อาจจะมีจํานวน mAh ท่ีไมถึงตามท่ีเคาบอกก็เปนได 

วิธีท่ีเราจะเช็ค Power Bank (แบตสํารอง) ของเรา นอกจากวิธีนี้แลว คือ ตองแกะเคร่ือง

ออกมาดูครับ ซ่ึงผมคิดวาคนท่ัวไปไมนาจะแกะอยูแลวเพราะฉะนั้นอาจจะขามวิธีนี้ไปไดเลย 

การคํานวณจากพลังงาน อยางท่ีกลาวมาขางตนวา เราสามารถคํานวณพลังงานจริงจาก Power Bank 

(แบตสํารอง)โดยหักออกประมาณ 30 เปอรเซนตจากตัวเลขเต็ม ๆ เพราะฉะนั้นหมายความวา เม่ือ

เราหักลบตัวเลขเหลานั้น แลวเราก็ลองเอามาชารจกับอุปกรณของเราท่ีมี mAh บอกไวแลวลอง

ทดสอบดูวาไดจํานวนรอบถึงตามท่ีคํานวณไวหรือเปลา ถาไมถึงแสดงวาอาจจะโดนหลอกแลวก็

เปนไปได 

Power Bank ( แบตสํารอง ) มีความจําเปนไหม 
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      ปจจุบันไมวาจะมี Smart Phone ออกมากี่รุน มีฟเจอรใหมๆออกมาตลอด แตส่ิงท่ียังเหมือนเดิม

คือ แบตมือถือของ Smart Phone จะหมดไวมาก อาจจะเปนเพราะผูใชอยางเราๆ ไมไดแคใชโทร  

ผมวาคงเคยกันเกือบทุกคน ท่ีเจอสถานการณมือถือแบตหมด แตอยูขางนอก ไมมีปล๊ักไฟ

ใหเสียบ และมีธุระดวนท่ีจะตองใช ( บางคนก็แกปญหา โดยมีมือถือหลายเคร่ือง )  ดังนั้นแบ

ตสํารองพกพา จึงเปนปจจัยสําคัญสําหรับผูใชมือถืออยางเราๆ จะไดเลนมือถือไดอยางสบายใจ  ไม

ตองกลัววาแบตจะหมด 

Power Bank ( แบตสํารอง ) ขอควรทราบ การคายประจุ ของ Power Bank และอัตราการ

สูญเสียพลังงาน Power Bank เกือบทุกยี่หอ จะมีการสูญเสียพลังงาน อยูท่ีประมาณ 30% ( ใน

ระหวางการแปลงไฟจาก Input ไปยัง Output ) ปกติเม่ือเราชารจไฟบานเขาตัว Power Bank จนเต็ม

แลว ก็จะถอดสายออก เพื่อพกพาไปใชงานขางนอก ซ่ึงระหวางนี้เอง Power Bank มันก็จะเร่ิมคาย

พลังงานประจุไฟฟา ท้ิงไปเรือยๆ สวนจะมากนอยแคไหน ก็ข้ึนอยูกับแตละยี่หอ ท่ีมีอัตราการคาย

ประจุท่ีแตกตางกัน ซ่ึงก็แนนอนครับวา ยี่หอดี ราคาแพง อัตราการคายประจุ ก็จะนอย แตถายี่หอ

โนเนม ราคาถูก อัตราการคายประจุก็จะมาก จํานวนรอบท่ีสามารถชารจได 

ปจจัยหลักตองดูท่ี ความจุของ Power Bank และ ขนาดของแบตเตอร่ีในมือถือรุน

นั้นๆ ดังนั้น ถาอยากจะทราบวา มือถือรุนท่ีเราใชอยู จะสามารถชารจไดกี่รอบ ก็โดยการ 

 

คาความจุในการใชงานจริง = คาความจุ Power Bank -  ( คาความจุ X 30% ) 

จํานวนรอบ = คาความจุในการใชงานจริง / ขนาดแบตของมือถือรุนนั้นๆ 

ยกตัวอยางเชน iPhone 4S ใชแบตขนาด 1430 mAh จะสามารถชารตไดกี่รอบ ถาใช Power Bank 

ขนาด 5000 

คาความจุในการใชงานจริง = 5000 - ( 5000 X 30% ) = 3500 

จํานวนรอบ = 3500 / 1430 = 2.44 รอบ ( โดยประมาณ ) 

 

อุปกรณเสริม 

ปกติเวลาซ้ือแบตสํารองท่ีมีขายท่ัวไป จะไมมี "หัวปล๊ักไฟ" ท่ีใชตอแบตสํารองกับไฟบานมา

ให ผูใชงานท่ัวไปเลยมักจะใช "หัวปล๊ีกไฟ" ท่ีแถมมากับมือถือ หรือแทบเลต แทน สวนผูใชงานท่ี

ไมมี ก็จะไปซ้ือตามรานขาย Accessory หรือรานมือถือ ซ่ึงตองเลือกดูใหดีนะครับ เพราะถาซ้ือ " 

หัวปล๊ักไฟ " ท่ีไมมีคุณภาพมา อาจจะทําใหมีปญหากับ Power Bank ไดครับ 

4ชอง Input , Output 

ขอนี้ผูซ้ือมักจะไมคอยดู แตในความจริงแลวมันมีผลตอระยะเวลาในการชารจดวยนะครับ โดย 
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Input จะเกี่ยวของกับ ระยะเวลาในการชารจไฟบานเขาแบตสํารอง จนเต็ม ( ตราการรับไฟบานเขา

ตัวแบตสํารอง ) 

Output ระยะเวลาในการชารจจากแบตสํารองเขามือถือ จนเต็ม ( อัตราการจายไฟออกจากแบ

ตสํารองไปมือถือ ) 

Power Bank การดูแลรักษาใหอยูกับเราไปนานๆ :) 

การดูแลนองแบงในคร้ังแรก 

 การชารจคร้ังแรก ควรชารจดวยกระแสไฟท่ีตํ่า (ถาทําได) งายๆคือ ไมชารจจากไฟบาน

โดยตรง แตใหชารจโดยเสียบเขากับ Computer/Notebook แทน โดย 

ชารจไฟบานโดยตรง ในคร้ังแรก ควรชารจประมาณ 12 ช่ัวโมง/ ความจุของแบตสํารอง 10,000 

mAh ชารจไฟผาน Computer/Notebook ควรชารจประมาณ 24 ช่ัวโมง/ ความจุของแบตสํารอง 

10,000 mAh 

 สวนสาเหตุท่ีแนะนําใหชารจดวยกระแสไฟตํ่า เพื่อกระตุนเซลลเก็บประจุ ของแบตสํารอง 

( Li-On ) ใหครบทุกเซลล  หลังจากพนคร้ังแรกไปแลว ตอไปจะชารจไฟบานตรงหรือไฟตํ่า ก็ได 

แตถาชารจดวยไฟตํ่าเสมอก็จะชวยยืดอายุการใชงานไปไดอีก ( แตจะแลกมาดวยระยะเวลาในการ

ชารจท่ีนาน ก็อาจจะทําใหไมสะดวก )   ซ่ึงอายุการใชงานจะประมาณ 1-2 ป ข้ึนอยูกับลักษณะการ

ใชงานครับ การดูแลนองแบงในเร่ืองความเปนอยูของเคา นองแบงไมชอบความรอนครับ ( ผมวา

เจาของก็ไมชอบเหมือนกัน พูดงายๆคืออุปกรณอิเล็คทรอนิคทีมีในโลกนี้สวนมาก จะไมชอบความ

รอนกันท้ังนั้น ยิ่งใกลความรอนมาก ตัวเซลลในแบตสํารอง ก็จะเส่ือมไวมากข้ึนเทานั้น 

การดูแลนองแบงขณะท่ีเคาทํางานอยู 

 นองแบงเคาไมชอบใหชารจไฟเขามือถือ ขณะท่ีเลนมือถือไปดวยครับ ( นึกภาพเวลาคุณ

กําลังกิจกรรมอะไรซักอยางนึง แลวมีกิจกรรมอ่ืนมาแทรก ทําใหเราตองทําหลายๆอยางไปพรอมกัน 

ซ่ึงอาจจะทําใหทําไมไดดีเทาท่ีควร) การดูแลนองแบงในเร่ืองการเก็บไฟไมควรใชนองแบงจนหมด

เกล้ียง คือถาเหลือประมาณ 30% ไมควรจะใชงานครับ ใหรีบชารจเคาใหเต็ม เพราะจะมีผลอายุการ

ใชงานคอนขางมาก ( เหมือนนองแบงเคาตองการมีพลังงานสํารองไวใหตัวเองขณะไมไดใชงานใน

ระดับนึง 

Power Bank ( แบตสํารอง ) คุณสมบัติพื้นฐานท่ีควรมี 

- ควรมีบอกระดับพลังงานคงเหลือเพราะถาไมมี เราจะรูไดยังไงครับวา Power Bank เรามีพลังงาน

เหลืออยูขนาดไหน  

- ควรมีระบบปองกันไฟลัดวงจร ( Short Circuit Protection )เปนระบบท่ีชวยตัดการจายไฟโดย

อัตโนมัติ เม่ือเกิดการลัดวงจรขณะทําการชารจ 

- ควรมีระบบตัดไฟเม่ือชารจเต็ม ( Overchage Protection ) 
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เปนระบบท่ีชวยตัดไฟ เม่ือแบตถูกชารจจนเต็ม เพื่อปองกันไมใหชารจไฟเกิน 

( ซ่ึงจะทําใหอายุการใชงานของแบตส้ันลง )ควรมีระยะเวลาการรับประกันท่ีชัดเจน 

 

Power Bank ขอแตกตางระหวาง Lithium Polymer กับ Lithium Ion 

 

41ตารางท่ี 2.1 ขอแตกตางระหวาง Lithium Polymer กับ Lithium Ion 

 

ความแตกตาง Lithium Polymer Lithium Ion 

รูปรางของแบ

ตสํารอง 

จะไดรูปทรงท่ีบาง ไมสามารถทําใหบางได เนื่องจากขอจํากดั

ของแบตเตอร่ี 

อายุการใชงาน ประมาณ 2 ป (ข้ึนอยูกับการใช

งานดวย) 

ประมาณ 1 ป (ข้ึนอยูกับการใชงานดวย) 

ความปลอดภยั มีความปลอดภัยมากกวา มีความปลอดภัยนอยกวา 

 

412.5 ฮีตซิงก (Heat sink)  

ฮีตซิงก หรือ แผงระบายความรอน (อังกฤษ: Heat sink)ในระบบอิเล็กทรอนิกส เปน

ช้ินสวนซ่ึงทําหนาท่ีลดอุณหภูมิขณะทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเอิเล็กทรอนิกส 

โดยเพิ่มพื้นท่ีสัมผัสอากาศ ทําใหการพาความรอนจากตัวอุปกรณสูอากาศโดยรอบทําไดเร็วข้ึน โดย

ปกติจะมีการติดต้ังแผงระบายความรอนกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีความรอนสูง เชน

ทรานซิสเตอรกําลัง, ไดโอดเปลงแสงบางชนิด, หลอดเลเซอร และในคอมพิวเตอร มักจะมีการ

ติดตั้งแผงระบายความรอนท่ีหนวยประมวลผลกลาง กับท่ีหนวยประมวลผลกราฟฟกส 

วัสดุท่ีนิยมนํามาทําแผงระบายความรอนในปจจุบันมีอยู 3 รูปแบบคือ อะลูมิเนียม, 

ทองแดง และทองแดง+อะลูมิเนียม ซ่ึงมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไปอะลูมิเนียม โดยคุณสมบัติ

ของอะลูมิเนียมจะนําความรอนไดไมดีเทาทองแดง แตมีน้ําหนักเบา, มีราคาถูกกวาและข้ันตอนการ

ผลิตงายกวา จึงทําใหเปนท่ีนิยมมากกวาทองแดง ทองแดงมีคุณสมบัตินําความรอนไดดีกวา

อะลูมิเนียม แตดวยข้ันตอนการผลิตท่ียุงยาก การประกอบครีบตองใชการเช่ือม มีน้ําหนักมากและ

ราคาแพง จึงทําใหเปนท่ีนิยมเฉพาะกลุมบุคคลท่ีช่ืนชอบการโอเวอรคล็อก ซ่ึงจะทําใหเกิดความ

รอนมากกวาปกติและตองการ การระบายความรอนท่ีรวดเร็ว ซ่ึงฮีตซิงกทองแดงทําหนาท่ีไดดีกวา

ทองแดง+อะลูมิเนียม โครงสรางสวนใหญมักจะมีแกนกลาง ท่ีสัมผัสผิวหนาของซีพียูทําจาก

ทองแดง และครีบทําจากอะลูมิเนียม ซ่ึงผิวสัมผัสระหวางทองแดงและอะลูมิเนียม จะมีสารชวยนํา
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ความรอนอยูเพื่อใหผิวสัมผัสแนบสนิทและถายเทความรอนไดดี ทําใหประสิทธิภาพโดยรวมดีกวา

แบบอะลูมิเนียมท้ังช้ิน, ราคาประหยัด และน้ําหนักเบากวาแบบทองแดงท้ังช้ิน 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีหนาสัมผัสใหซิงกสัมผัสกับอากาศใหมากข้ึนจะมากนอย หนาหรือบางเล็กหรือใหญก็

จะข้ึนอยูกับการออกแบบ และเพื่อประสิทธิภาพของการระบายความรอน สวนใหญก็จะมีพัดลม

เปนสวนประกอบเพื่อเปาลม ใหชวยระบายความรอนออกจากตัวซิงกใหไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

สวนแบบท่ีไมมีพัดลมสวนใหญจะเปนSolid State Relay 1 เฟส เพราะในตู MDB สวนใหญก็จะมี

พัดลมของตูอยูแลวจึงไมจําเปนตองติดเพิ่มเติมอะไร 

ขอสรุปทําความเขาใจงาย ๆ ดังนี้นะครับ 

ฮีตซิงกก็คือโลหะท่ีชวยระบายความรอยใหกับอุปกรณอิเลคทรอนิค โดยจะเปนตัวกระจาย

ความรอนจากอุปกรณเหลานั้น ใหมาอยูท่ีมันสวนหนึ่งจะไดมากหรือนอยก็อยูท่ีการออกแบบ 

ฮีตซิงก (Heatsink) กัน ก็จะแบง ดู ฮีตซิงก (Heatsink) ออกเปน 2 แบบ 

แบบแรกจะใชกับ Solid State Relay1 เฟส 

แบบท่ีสองจะใชกับ Solid State Relay 3 เฟส 

Heat = ความรอน Sink = ตัวรับ 

Heat Sink = ตัวรับความรอนจากแหลงความรอนสูงไปปลอยท่ีแหลงความรอนตํ่าโดยการนําความ

รอน แลวแตวาจะทําดวยทองแดง อลูมิเนียม หรือผสมผสานระหวางทองแดงกับอลูมิเนียม หรือ

โลหะอ่ืนๆ มักจะออกแบบใหมีครีบ ซ่ึงลักษณะครีบก็จะออกแบบตามลักษณะของการใชงาน วาจะ

ใหระบายความรอนออกไปในทิศทางไหน ซ่ึงไดนํารูปแบบของครีบมาใหดูคราว ๆ ดังนี้ครับ 

 

  
 

รูปท่ี 2.37 ตัวอยาง Heat Sink ท่ีมา  www.arduitronics.com 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินงาน 

 

  ในการทํางานแตละงานจะตองมีการวางแผนการทํางานเบ้ืองตน วางจะดําเนินการทําตัว

ปายไฟ Led Dot Matrix นั้นอยางไรบาง 

3.1  การวางแผนและการเตรียมงาน 

3.2  แผนการดําเนินงาน 

3.3  การตอวงจรปายไฟ LED Dot Matrix 

3.3 แผนผังอุปกรณปายไฟ LED Dot Matrix 

 

3.1 ขั้นตอนการทํางาน 

แผนผัง System Flowchart 

3.1.1  วางแผนการดําเนิงาน 

3.1.2  ซ้ือวัสดุในการทําเคสปายไฟ LED Dot Matrix 

3.1.3  ตัดแผนอะคริลิค 

3.1.4  นําแผนอะคริลิคท่ีตัดแลวมาประกอบเขาดวยกัน 

3.1.5  นําพัดลมนะบายความรอนมาติดตั้งบนเคส 

3.1.6  นําแบตเตอรร่ีมาติดตั้งกับพัดลม 

3.1.7  การทํางานของพัดลม 

3.1.8  พัดลมทํางานปกติ 

3.1.9  นําบอรด arduino มาติดตั้งกับเคส 

3.1.10  นําปายไฟ LED Dot Metrix มาติดตั้งในเคส 

3.1.11  สงอาจารยท่ีปรึกษา 

3.1.12  จบการทํางาน 
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รูปท่ี 3.1 แผนผังการดําเนินงาน 

เร่ิมตน 

วางแผนการ

ดําเนินงาน 

ซ้ือวัสดุในการทําเคสปาย

ไฟ LED Dot matrix 

ตัดแผนอะคริลิค 

นําแผนอะคริลิคท่ีตัดแลว 

มาประกอบเขาดวยกัน 

นําพัดลมระบายความรอน 

มาติดตั้งบนเคส 

A 

นําแบตเตอร่ี 

มาติดตั้งกับพดัลม 
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รูปท่ี 3.1 แผนผังการดําเนินงาน(ตอ) 

 

 

 

A 

พัดลมทํางานปกต ิ

นําบอรด Arduino  

ติดตั้งกับเคส  

สงอาจารยท่ีปรึกษา 

จบการทํางาน 

นําปายไฟ LED Dot Matrix 

มาติดตั้งกับเคส  

No 
Yes 

การทํางานของ

พัดลม 

พัดลมไมทํางาน 
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3.2 แผนการดําเนินงาน 

 

 ตารางท่ี 3.1 ตารางแผนการดําเนินงาน 

ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหัวขอโครงงาน          

2 
จัดทําเอกสารแบบ

เสนอรางโครงการ 

         

3 
นําเสนอรางโครง

โครงการ 

         

4 
ออกแบบกรอบปายไฟ 

LED DOT MATRIX 

         

5 

สงความคืบหนา

รูปเลมอาจารยท่ี

ปรึกษา 

         

6 สงรูปเลมบทท่ี 1-3          

7 
เร่ิมประกอบตามท่ี

ออกแบบ 

         

8 

สงความคืบหนา ปาย

ไฟ LED DOT 

MATRIX 

         

9 
ทดสอบความแข็งแรง

ของกรอบปายไฟ 

         

10 นําเสนอโครงงาน          

11 ทําบทท่ี 4-5          

12 
สงความคืบหนาบทท่ี 

4-5 

         

13 จัดทํารูปเลมโครงการ          

14 เขาเลมโครงการ          
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ช้ินที่ รายการ ขนาดวัสดุ วัสดุ    หมายเลขแบบ จํานวน 

1 
เคส 

ดานหนา 
15*71 CM. อะคิลิก 1 1 

ผูเขียนแบบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

ผูตรวจสอบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

ผูออกแบบ 
นาย ณภัทร เจริญวงศ 

มาตราสวน 

1:2 

ช่ือช้ินงาน 

เคสดานหนา 

หมายเลขแบบ 

1 

cm. 

cm. 
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ช้ินที่ รายการ ขนาดวัสดุ วัสดุ หมายเลขแบบ จํานวน 

2 
เคส 

ดานขาง 
15*25CM. อะคิลิก 2 1 

ผูเขียนแบบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

ผูตรวจสอบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

ผูออกแบบ 
นาย ณภัทร เจริญวงศ 

มาตราสวน 

1:2 

ช่ือช้ินงาน 

เคสดานขาง 

หมายเลขแบบ 

2 

cm. 

cm. 
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ช้ินที่ รายการ ขนาดวัสดุ วัสดุ หมายเลขแบบ จํานวน 

3 
เคส

ดานหลัง 

15*71 

CM. 
อะคิลิก 3 1 

ผูเขียนแบบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

ผูตรวจสอบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

ผูออกแบบ 
นาย ณภัทร เจริญวงศ 

มาตราสวน 

1:2 

ช่ือช้ินงาน 

เคสดานหลัง 

หมายเลขแบบ 

3 

cm. 

cm. 
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ช้ินที่ รายการ ขนาดวัสดุ วัสดุ    หมายเลขแบบ จํานวน 

4 ฝาเคส 15*71 CM. อะคิลิก 4 4 

ผูเขียนแบบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

ผูตรวจสอบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

ผูออกแบบ 
นาย ณภัทร เจริญวงศ 

มาตราสวน 

1:2 

ช่ือช้ินงาน 

เคสดานหนา 

หมายเลขแบบ 

4 

cm. 

cm. 
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ช้ินที่ รายการ ขนาดวัสดุ วัสดุ    หมายเลขแบบ จํานวน 

7 
ฝาเคส

ดานขาง 
15*25 CM. อะคิลิก 7 2 

ผูเขียนแบบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

ผูตรวจสอบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

ผูออกแบบ 
นาย ณภัทร เจริญวงศ 

มาตราสวน 

1:2 

ช่ือช้ินงาน 

เคสดานหนา 

หมายเลขแบบ 

7 

2 cm. 

25cm. 
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ช้ินที่ รายการ ขนาดวัสดุ วัสดุ    หมายเลขแบบ จํานวน 

10 

ฐ า น ล อ ง

Metrix 

ลาง 

 

15*71 CM. อะคิลิก 10 2 

ผูเขียนแบบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

ผูตรวจสอบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

ผูออกแบบ 
นาย ณภัทร เจริญวงศ 

มาตราสวน 

1:2 

ช่ือช้ินงาน 

ฐานลองMetrix ลาง 

หมายเลขแบบ 

10 

cm. 

cm. 
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ช้ินที่ รายการ ขนาดวัสดุ วัสดุ    หมายเลขแบบ จํานวน 

12 

ก ล อ ง ใ ส

WEMOS 

 

15*71 CM. อะคิลิก 12 1 

ผูเขียนแบบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

ผูตรวจสอบ นาย ณภัทร เจริญวงศ 

ผูออกแบบ 
นาย ณภัทร เจริญวงศ 

มาตราสวน 

1:2 

ช่ือช้ินงาน 

กลองใสWEMOS 

หมายเลขแบบ 

12 

cm. 

cm. 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 การจัดทําโครงการเคสประกอบปายไฟ LED Dot Matrix นี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม ใหเกิด

ประโยชนผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งข้ึน

ตลอดจนสามารถติดตอส่ือสารกันไดระหวางครู เพื่อนและผูสนใจท่ัวไป ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน

โครงงาน ดังนี้ 

 

4.1  ผลการพฒันาโครงการ 

 การสรางเคสปาย LED Dot Matrix นี้ ผูจัดทําไดเร่ิมดําเนินงานตาม ข้ันตอนการดําเนินงานท่ี

เสนอในบทท่ี 3 แลว จากนั้นไดนําเสนอเผยแพรผลงานผานทานคณะกรรมการ ซ่ึงสามารถเช่ือมตอ

กับส่ือสังคมในรูปแบบของ ฮารดแวร สามารถเรียนรูและตอบคําถาม ไดเปนอยางดี โดยท้ังครูท่ี

ปรึกษาเพื่อน ๆ ใน หองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหา

และรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในของ

ฮารดแวรคอมพิวเตอรอยางหลากหลายและรวดเร็ว 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 การตัดแผนอะคริลิคในการใชประกอบเคส 
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รูปท่ี 4.2 ตัดแผนอะคริลิคเพื่อเปดชองใสผัดลม 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 ทาสารเช่ือแผนพลาสติกเพื่อประแผนอะคริลิค 
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รูปท่ี 4.4 นําปายไฟ LED Dot Matrix มาติดตั้งลงบนเคส 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 ติดตัง้พัดลมลงบนเคส 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

ในการดําเนินโครงการสรางเคสปายไฟ LED Dot Matrix นั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ี

วางไวซ่ึงเคสปายไฟ LED Dot Matrix สามารถทํางานไดอยางดี แตการดําเนินโครงการก็ประสบ

ปญหาตางหลายอยาง ซ่ึงผูดําเนินโครงการมีขอเสนอแนะท่ีจะนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขใหกับเคส

ปายไฟ LED Dot Matrix สามารถท่ีจะใชงานไดงาย 

 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

     5.1.1 เพื่อออกแบบเคสปายไฟ LED Dot Metrix  

     5.1.2 เพื่อนําวัสดุท่ีมีมาประกอบเปนเคสตามตองการ 

     5.1.3 เพื่อนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษามาประยุกตใชกับช้ินงาน 

 

5.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     5.2.1 ไดรับเคสปายไฟ LED Dot Metrix 

     5.2.2 ไดใชวัสดุตามท่ีตองการมาประกอบเปนเคส 

     5.2.3 ไดนําความรูท่ีไดเรียนมาประยุกตใชกับช้ินงาน 

 

5.3 ปญหาท่ีประสบในการดําเนินโครงการ 

 ปญหาความลาชา สาเหตุจากการจัดสงของท่ีมาถึงชา, ปญหาระหวางการทําเคสประกอบ

ปายไฟ สาเหตุเพราะความไมชํานาญในการตัดแผนอะคริลิคจึงทําใหเคสประกอบปายไฟ มีการ

ชํารุดเสียหาย การติดกาวประสานพลาสติกนั้นติดคอนขางยากจึงทําใหเกิดความลาชาในการ

ประกอบ 

 

5.4 ผลการดําเนินโครงการ 

 การดําเนินโครงการสรางเคสประกอบปายไฟ LED Dot Matrix เร่ิมตั้งแตการเสนอ

โครงการตอคณะกรรมการพิจารณา ทางคณะกรรมการไดใหขอมูลเพิ่มเติมเรียบรอย จึงไดอนุมัติ

จากคณะกรรมการในการจัดสรางแลวมาศึกษาขอมูลรายละเอียดของเคสประกอบปายไฟ  แลวจึง

วางแผนดําเนินโครงการ โดยทําการออกแบบโครงสรางเคสประกอบปายไฟใหมีขนาดเหมาะสม

กับแผนปายไฟ LED Dot Matrix   
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 ผลการดําเนินโครงงานการสรางเคสประกอบปายไฟ LED Dot Matrix สามารถประกอบ

เขากับปายไฟ LED Dot Matrix ไดพอด ี

 

5.5 อภิปรายผล 

จากผลของการดําเนินโครงการนี้ถือวาประสบความสําเร็จตามท่ีต้ังจุดประสงคไว คือ 

สามารถท่ีจะสรางเคสประกอบปายไฟ LED Dot Matrix ใหประกอบไดพอดีตามท่ีตองการ มีการใช

แผนอะคริลิคเปนวัสดุในการทํา เคสท่ีประกอบปายไฟ LED Dot Matrix ท่ีสรางข้ึนมาสามารถ

นําไปใสไดพอดีกับแผนปายไฟ LED Dot Matrix นอกจากนี้คณะผูจัดทํายังไดรับความรูและ

ประสบการณในการทําโครงการนี้เปนอยางมาก 

 

5.6 ขอเสนอแนะ 

     5.6.1 เคสประกอบปายไฟใชกาวประสานพลาสติกในการตอ 

     5.6.2 เคสประกอบปายไฟสามารถใสไดพอดีกับแผนปายไฟ LED Dot Matrix  
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก แบบเสนอรางโครงการ 

ภาคผนวก ข รายงานผลความคืบหนา 

ภาคผนวก ค ประวัติผูเขียน 
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ภาคผนวก ก 

แบบเสนอรางโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



63 
 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบเสนอรางโครงการ 

 

เร่ือง 

เคสปายไฟ แอลอีดี ดอท เมกทริก  

Light sign LED Dot Matrix Case 

 

 

 

โดย 

                                          นายณภัทร เจริญวงศ       รหัสประจําตัว 37093 

                                          นายอานนท  ศรีสาธร          รหัสประจําตวั 37899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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แบบเสนอรางโครงการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ช่ือโครงการ เคสปายไฟ แอลอีดี ดอท เมกทริก  

  Light sign LED Dot Matrix Case 

 

ช่ือผูเสนอโครงการ     1.  นายณภัทร    เจริญวงศ รหัสประจําตัว  37093  (หัวหนากลุมโครงการ) 

ช่ือผูรวมโครงการ       2.  นายอานนท  ศรีสาธร รหัสประจําตัว  37899 

    

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รอบบาย 

ช่ืออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ   อาจารยคุณานนท  สุขเกษม 

ช่ืออาจารยท่ีปรึกษารวม           อาจารยสุธารัตน    ทองใหม 

 

 

 มีความประสงคขออนุมัติหัวขอโครงการ  เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ในวิชาโครงการ  จํานวน  4  หนวยกติ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ดังรายละเอียดโครงการท่ีแนบมาดวย 

 

   ลงช่ือ  ................................................................... (หัวหนากลุมโครงการ) 

   ลงช่ือ  ................................................................... (สมาชิกกลุมโครงการ)

                    .............. / ............................ / .............. 

 

ความเหน็อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.                                    

               ลงนาม ................................................. 

                                ............ /.................. / .......... 

                ลงนาม ................................................. 

                                ............ /.................. / .......... 

ความเหน็ผูรับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาฯ 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.                                 

               ลงนาม ............................................... 

                                ............ /................ / ......... 

 

หมายเหต ุ พรอมแนบโครงการ  ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดมาดวยแลว 
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1.  ชื่อโครงการ 

               เคสปายไฟ แอลอีดี ดอท เมกทริก  

  Light sign LED Dot Matrix Case 

 

2.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของเรามากยิ่งข้ึน ซ่ึง

เราอาจจะไมรูสึกวา ของเรามีการเปล่ียนแปลงมากนอยเพียงใด ซ่ึงในปจจุบันนี้ คือยุค 4.0 

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับการทํางานในองคกรเด็ก เอกชนและขาราชการ มากยิ่งข้ึนเนื่องจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเพิ่มมากข้ึนท้ังหมดและมาสูยุคดิจิตัลในปจจุบันนั้น เทคโนโลยีไดมี

การกาวหนาไปมากข้ึนโดยปจจุบันนี้ปายไฟเปนส่ิงจําเปนถึงการบงบอกคุณลักษณะของสถานท่ี

นั้นๆเชน ตามโรงพยาบาล รานตัดผม หางรานเปนตน ไดเร่ิมมีการใชปายไฟกันเยอะมากข้ึน ซ่ึง

ของเกานั้นใชคอมพิวเตอรในการส่ังการแตในปจจุบันมีส่ิงหนึ่งท่ีเร่ิมแพรหลายท่ัวไปในยุคนี้คือ

Arduino มีผูคนมากมายใช Arduino ในการทําจําพวกหุนยนต  แขนกล รถบังคับท่ีใชระบบ

เซ็นเซอรในการจับ และอีกมากมาย Arduino นั้นมีหลายแบบแตละประเภทจะแตกตางกันออกไป

ในเร่ืองความจํา การรับ WIFI ขาจายไฟแตละประเภทจะไมเหมือนกัน  

ทางคณะผูจัดทํานั้นจึงมีความคิดข้ึนมาถาเปนปายไฟท่ีใช Arduino มาส่ังการความคุมตัว

ปายไฟจะไดไหมซ่ึงในตัว Arduino นั้นจะปลอยสัญญาณWIFIได เลยเกิดความคิดวาถาเราเช่ือมกัน

กับ Application และในปจจุบันการทํางานของปายไฟนั้นยังคงในคีบอรดในการปอนขอมูลลงใน

ปายไฟอยู ซ่ึงเรามันเปนระบบท่ีนาจะลําบากอยู ปายแสดงผลแบบปจจุบันมีมากมายหลากหลาย

รูปแบบ มีท้ังขนาดเล็ก ขนาดใหญ ตั้งแจขนาดเล็กเทาฝามือไปจนถึงขนาดหลายสิบเมตร สําหรับติด

ไวขางตึก สําหรับโครงงานของเราจะนําเสนอปายแสดงผลขนาดกลาง จุดประสงคเพื่อใหเหมาะกับ

การใชงานแบบประชาสัมพันธขอมูล หรือสามารถเคล่ือนท่ีไดโดยงาย และดวยเปนแบบขนาดไม

ใหญมาก ดังนั้นแหลงจายไฟจึงจําเปนตองเปนแบตเตอร่ี ซ่ึงในโครงงานนี้สามารถใช Power Bank 

ท่ีหลายทานมีไวสําหรับเปนพลังงานสํารองใหกับโทรศัพทแตเราเอามาประยุกตเปนแบตเตอรร่ีท่ี

ใหพลังงานกับปายไฟLED Dot Matrix  ของเราได แตถึงแมวาการใชงานจะมุนเนนดาน

ประชาสัมพันธ  แตถึงอยางไรผูเขียนก็ออกแบบใหสามารถใชไฟ 220VAC ไดดวย ผลลัพธท่ีทาง

คณะผูจัดทํานั้นคิดเอาไวนาจะเปนท่ีนาพอใจสําหรับคณะผูจัดทํา 

              ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดในการท่ีจะทําปายไฟ LED Dot Matrix  ออกมาเพื่อใชเปน

ส่ือกลางในการนําเสนอขอมูลและขาวสารใหคนไดรับรูมากข้ึนเพื่อทําผลงานช้ินนี้มาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสดการทางวิทยาลัย 
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3. วัตถุประสงคของโครงการ 

 3.1  ออกแบบและสรางปายไฟ LED ท่ีสามารถแสดงขอความไดตามท่ีตองการ  

 3.2  เพื่อนํา Arduino มาประยุกตใชงาน 

 3.3  เพื่อนําส่ิงท่ีเรียนรูจากสาขามาประยุกตใชในการทํางาน 

 

4.  ขอบเขตของโครงการ  

 4.1 เคสสามารถใสอุปกรณปายไฟทุกอยางได 

 4.2 เคสสามารถติดตั้งไดท้ังแบบ แขวนและตั้ง 

 4.3 เคสสามารถระบายความรอนได 

 4.4 เคสสามารถเปดและทําการซอมแซมภายในได 

 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  5.1 เร่ิมทําการคิดหัวขอในการทํางาน 

  5.2 ทําเอกสารเสนอโครงการ 

  5.3 ทําการเสนอโครงการ 

  5.4 ถาเสนอไมผาน ก็นํากลับมาแกไข 

  5.5 ดําเนินการทําเอกสารบทท่ี1-3 

  5.6 เสนอเอกสารบทท่ี 1-3 

  5.7 ถาเสนอไมผาน ก็นํากลับมาแกไข 

  5.8 ทําปายไฟ led dot matrix และตัวอักษร  

  5.9 ตรวจสอบผลงาน   

  5.10 ถาผลงานเกิดขอผิดพลาดทําการแกไข 

  5.11 นําเสนอผลงาน 

  5.12 ดําเนินการทําเอกสารบทท่ี 4-5 

  5.13 เสนอเอกสารบทท่ี 4-5 

  5.14 ถาเสนอไมผาน ก็นํากลับมาแกไข 

  5.15 จัดทําเลมโครงการ 

  5.16 ดําเนินการทําผลงานใหเสร็จ 

  5.17 จัดทําเลมโครงการและนําเอกสารลงแผน CD  

  5.18 ตรวจสอบความเรียบรอยของงาน 

  5.19 สงอาจารท่ีปรึกษา 
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เร่ิมต น

คิดหัวข อการทาํงาน

ทาํเอกสารเสนอโครงการ

เสนอโครงการ

   Yes

A

แกไขเอกสาร

No
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เร่ิมต น

คิดหัวข อการทาํงาน

ทาํเอกสารเสนอโครงการ

เสนอโครงการ

   Yes

A

No
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A

ตรวจสอบผลงาน

นาํเสนอผลงาน

   Yes

No
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B

ทาํผลงานใหสําเร็จ

เข าเลมและทําแผนCD

สงอาจารยที่ปรึกษา

ส้ินสุดการทาํงาน

ทาํเลมProject

 

รูปท่ี 1.1  แผนผังการดําเนินโครงการ (ตอ) 
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6. ระยะเวลาการทําโครงการ 

   ตารางการดําเนินงานโครงการนี้ใชเวลาในพัฒนา ต้ังแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ดังตารางท่ี 1.1 

 

 ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการดําเนินงาน 

ลําดับ

ท่ี 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหัวขอโครงงาน          

2 
จัดทําเอกสารแบบ

เสนอรางโครงการ 

         

3 
นําเสนอรางโครง

โครงการ 

         

4 
ศึกษาการเขียน

โปรแกรม Arduino 

         

5 

สงความคืบหนา

รูปเลมอาจารยท่ี

ปรึกษา 

         

6 สงรูปเลมบทท่ี 1-3          

7 เร่ิมเขียน Arduino          

8 
สงความคืบหนา

แผงวงจร 

         

9 
ทดสอบ แผงวรจรและ

การทํางาน 

         

10 นําเสนอโครงงาน          

11 ทําบทท่ี 4-5          

12 
สงความคืบหนาบทท่ี 

4-5 

         

13 จัดทํารูปเลมโครงการ          

14 เขาเลมโครงการ          
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7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 ไดรับเคสปายไฟ LED Dot Metrix 

 7.2 ไดใชวัสดุตามท่ีตองการมาประกอบเปนเคส 

 7.3 ไดนําความรูท่ีไดเรียนมาประยุกตใชกับช้ินงาน 

 

8  งบประมาณท่ีใชในการทําโครงการ 

8.1 กาวแทง 1 แพ็ค 70 บาท 

8.2ปนกาว   150  บาท 

8.3 กาวแทง 1 แพ็ค 70  บาท 

8.4 แผนอะคริลิค 5 แผน 1,500  บาท 

8.5 สารผสานแผนอะคริลิค 2 ขวด 80  บาท 

8.6 แผนแมเหล็ก 4 แผน 50  บาท 

8.7 คัตเตอรตัดอะคริลิค 360  บาท 

8.8 พูกันเบอร 24 260  บาท 

8.9 พัดลม 3V 2   ตัว 80  บาท 

8.10 คาเขาเลม 200  บาท 

8.11 คาซีด ี 100  บาท 

รวมเปนเงนิ 2,796  บาท 
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ภาคผนวก ข 

รายงานผลความกาวหนาโครงการ 
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แบบประเมนิความกาวหนาโครงการ 

 

เคสปายไฟ แอลอีดี ดอท เมกทริก  

Light sign LED Dot Matrix Case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นาย ณภัทร เจริญวงศ    รหัสประจําตวั  37093 

            นาย อานนท        ศรีสาธร       รหัสประจําตัว  37899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แบบฟอรมประเมินความกาวหนาโครงการ 

 

ชื่อโครงการ  เคสปายไฟ แอลอีดี ดอท เมกทริก  

Light sign LED Dot Matrix Case 

ปการศึกษา  2562 

 

ชื่อผูจัดทําโครงการ (1)   นายณภัทร       เจริญวงศ       รหัส 37093            ระดับปวส. 2 

   (2)   นายอานนท     ศรีสาธร          รหัส 37899    ระดับปวส. 2 

     

    

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ   อาจารย  คุณานนท  สุขเกษม 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาโครงการรวม  อาจารย  สุธารัตน    ทองใหม 

 

โครงการนี้จัดอยูในกลุมของ 

 

Web Programming Computer Multimedia 

  Computer Programming 

  Hardware Computer                             

 Database System 

 .................................................... 

 

ขอบเขตของโครงการท้ังหมด  

1.  เคสสามารถใสอุปกรณปายไฟทุกอยางได 

2.  เคสสามารถติดตั้งไดท้ังแบบ แขวนและตั้ง 

3.  เคสสามารถระบายความรอนได 

4.  เคสสามารถเปดและทําการซอมแซมภายในได 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 25% 

   

 รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน  ไมผาน เหตุผล(กรณไีมผาน) 

1.  รวบรวมขอมูล    

2.  ศึกษาขอมูล    

3.  วิเคราะหขอมูล    

5.  โครงการ  บทท่ี 1    

6.  โครงการ  บทท่ี 2 (บางสวน)    

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

ผาน ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

             ( อาจารยคุณานนท   สุขเกษม ) 

                                         อาจารยท่ีปรึกษา 

      วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษารวม 

ผาน ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

           (     อาจารยสุธารัตน    ทองใหม ) 

                  อาจารยท่ีปรึกษารวม 

      วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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สวนนี้สําหรับกรรมการ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

ผาน ไมผาน 

ความคิดเหน็ของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

                    กรรมการตรวจสอบ 

      วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ  50% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน ไมผาน เหตุผล (กรณีไมผาน) 

6.  ศึกษาขอมูลเคสปายไฟ    

7.  ซ้ืออุปกรณประกอบบเคสปายไฟ LED Dot 

Matrix 

   

8.  ประกอบเคสปายไฟ LED Dot Matrix    

9.  ประกอบเขากับตัวปายไฟ LED Dot Matrix     

10.  ทดลองการทํางาน    

11.  จัดทําเอกสารโครงการบทท่ี 2 ในสวนท่ีเหลือ    

12.  จัดทําเอกสารโครงการบทท่ี 3    

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

ผาน ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

          (   อาจารยคุณานนท   สุขเกษม ) 

                   อาจารยท่ีปรึกษา 

      วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษารวม 

ผาน ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

          (        อาจารยสุธารัตน    ทองใหม ) 

                      อาจารยท่ีปรึกษารวม 

          วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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สวนนี้สําหรับกรรมการ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

ผาน ไมผาน 

ความคิดเหน็ของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

                   กรรมการตรวจสอบ 

      วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 75% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน ไมผาน เหตุผล (กรณีไมผาน) 

13.  ปรับปรุงเคสปายไฟ LED Dot Matrix    

14.  ทดลองการทํางาน    

15.  ทดลองใสเคสเขากับปายไฟ LED Dot Matrix     

19.  จัดทําโครงการบทท่ี 4    

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

ผาน ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

                ( อาจารยคุณานนท   สุขเกษม ) 

                          อาจารยท่ีปรึกษา 

      วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษารวม 

ผาน ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

          (      อาจารยสุธารัตน    ทองใหม ) 

        อาจารยท่ีปรึกษารวม 

      วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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สวนนี้สําหรับกรรมการ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

ผาน ไมผาน 

ความคิดเหน็ของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไมผาน)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

                          กรรมการตรวจสอบ 

      วันท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 100% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา หมายเหต ุ

1. จัดทําโครงการบทท่ี 5  

2. แกไขงานและสรุประบบงาน  

3. รูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ  

4. ขอสอบโครงการ  

 

หมายเหตุ  รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 100% จะอยูชวงหลังจากสอบนําเสนอโครงการ 
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บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

 

  

วัน / เดือน / ป ลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษา หมายเหต ุ
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ภาคผนวก ค 

ประวัติผูเขียน 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายณภัทร เจริญวงศ 

วันเดือนปเกดิ       12 กรกฎาคม 2536 

สถานท่ีเกิด       กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปจจุบัน                   32/6 หมู 8 ถนนบางนาตราด กม.8 ต.บางแกว อ.บางพลี 

        จ.สมุทรปราการ 10540 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2558      ประกาศณยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

       วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ผลงาน 

พ.ศ.2561      เขารวมกิจกรรมอุนไอรัก 

พ.ศ.2561      แขงขันทักษะวิชาชีพ 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายอานนท ศรีสาธร 

วันเดือนปเกดิ       21 สิงหาคม 2542 

สถานท่ีเกิด       สมุทรปราการ 

สถานท่ีอยูปจจุบัน                   5/3 หมู 4 ถนนรางรถไฟสายเกา ต.สําโรง อ.พระประแดง 

        จ.สมุทรปราการ 10130 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2558      ประกาศณยีบัตรวิชาชีพ  

       วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ผลงาน 

พ.ศ.2561      เขารวมกิจกรรมอุนไอรัก 

พ.ศ.2561      แขงขันทักษะวิชาชีพ 
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