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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
        ปัจจุบนัในการเรียนการสอนวชิาภาคปฏิบติัตามหลกัสูตรไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติังานจริงน าความรู้ ความสามารถ
ท่ีไดศึ้กษามา รวมทั้งความรู้ท่ีไดจ้ากฝึกประสบการวชิาชีพมาสร้างสรรค ์
ช้ินงาน 
        ดงันั้น สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดสร้างจกัรยานสูบน ้ า โดยใชพ้ลงังานกล เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน และเป็น
การประหยดัพลงังาน สงเสริมการออกก าลงักาย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อดดัแปลงจกัรยานท าเป็นเคร่ืองสูบน ้า 
2. เพื่อน าความรู้ท่ีท ามาน าไปใชใ้นงานจริง 
3. เพื่อสร้างความสามคัคีและฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม 

 
1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ดดัแปลงจกัรยาน ท าเป็นเคร่ืองสูบน ้า 1 เคร่ือง 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ป้ันน ้าได ้1.40 นาที ต่อน ้า 1 ลิตร 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัเรียนน าความรู้ท่ีเรียนมาใชใ้นงานจริง 
2. นกัเรียนรู้จกัสามคัคีและฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม 
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1.5 การด าเนินงาน 

 
ตารางท่ี 1   แสดวธีิการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
ต.ค. 2556 พ.ย. 2556 ธ.ค. 2556 ม.ค. 2557 ก.พ. 2557 ม.ีค. 2557 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1.ขั้นเตรียมการ 
             - ประชุมวางแผน 
             - ศึกษาหาขอ้มูล 
             - จดัท าโครงการ 
              - น าเสนอโครง 

                         
                        
                        
                        
                        

                        
2.ขั้นด าเนินการ 
              - จดัอุปกรณ์ 
              - ลงมือปฏิบติั 
              - ทดสอบประสิทธิภาพ 
              - ปรับปรุงแกไ้ข ้
              - จดัท ารูปเล่ม 
              - สร้างส่ือเพื่อน าเสนอ 

                         
                        

                        
                        
                        
                        

                        

3.ขั้นน าเสนอ 
               - ส่งรูปเล่มรายงาน 
               - น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  2.1 การสูบน า้โดยอาศัยการเหนียวน า                                                     
  วธีิการสูบน ้าโดยอาศยัการเหน่ียวน า 1.ตอ้งมีสถานท่ีๆมีล าหว้ย คลอง บึง 2.ส่ิงปลูกสร้างหอประปา(คลา้ยหอ
ประปา) 3.อุปกรณ์เก่ียวกบัท่อส่อน ้า (หากเป็นการลอกเลียนแบบความคิดใคร กระผมก็ตอ้งอภยั มา ณ โอการน้ีดว้ย 
เพราะวา่ เป็นการขยายองคค์วามรู้เก่ียวกบัเกษตรแบบพอเพียงท่ีย ัง่ยนื) 
1.คุณตอ้งมีแหล่งน ้า ตามขอ้ท่ี 1. พอใชต้ลอดทั้งปี (คุณสามารถปรับปรุงตามจุดประสงคไ์ด)้ 
2.ส่ิงปลูกสร้าง คือ หอประปา หรือ ถงัประปา จะตอ้งสูงจากพื้นดิน 6-7 เมตร  
3.ถงัเหล็ก หรือพลาสติกแขง็ ความจุ 200 ลิตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนบนสุด เจาะท าท่อลงสู่แหล่งน ้าท่ีตอ้งการสูบน ้าไป
ใชลึ้กลงไปในน ้าอยา่งนอ้ย 30 ซม. ส่วนท่ี 2 หรือส่วนกลาง เจาะท าท่อลงสู่ท่ี ท่ีตอ้งการน า น ้าไปใช ้ยิง่ไกลยิง่ดี 
ถึงแมว้า่ พื้นดินท่ีตอ้งการใชน้ ้านั้นสูงกวา่ระดบัน ้าก็ตามก็สามารถใชว้ธีิการน้ีไดอยา่งไม่มีปัญหา  
ขอ้ควรจ า ท่อสูบน ้าและท่อส่งน ้าควรมีขนาดเท่ากนั (ท่อท่ีควรใช ้ขนาด 2 น้ิว) ถา้หากใชท้่อใหญ่เกินกวา่น้ี ตอ้ง
พิจารณาถึงถงัท่ีอยูบ่นหอประปา วา่ทนความกดดนัไดห้รือไม่ และท่ีส าคญัท่ีสุด ในการต่อท่อสูบน ้าจากแหล่งน ้าถึงถงั
ท่ีอยูบ่นหอ จะตอ้งไม่ร่ัว หรือมีอากาศเขา้เด็ดขาด สุดทา้ยประตูน ้า สูบ และปล่อย น ้า ควรมีประตูน ้าดว้ยเพื่อสะดวกแก่
การควบคุมน ้าบนหอประปาหลงัจากท่ีสร้างส่ิงปลูกสร้างเก่ียวกบัการประปาเสร็จ ปิดประตูน ้า ทั้ง 2 แลว้บรรจุน ้าให้
เตม็ 195-200 ลิตร พอเตม็แลว้ตอ้งปิดฝาถงัน ้า ใหส้นิทแลว้ก็เปิดประตูน ้า ทั้ง 2 พร้อมๆ กนั เท่าน้ีคุณก็จะไดเ้คร่ืองสูบ
น ้าท่ีไม่เสียค่าไฟฟ้า - น ้ามนั ซ ้ าท าคร้ังเดียวสบายไปอีกนาน นานเท่าไรก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัการดูแลรักษาของคุณเอง หละ/ 
หรือถา้คุณอยากทดลองคุณทดลองท ากบัถงัสีทาบา้นก็ไดน้ะ ลองท าท่ีความสูง ขนาด 2 เมตร ก็พอ ใชท้่อขนาด 4 หุน ก็
พอดูซิวา่จะเป็นอยา่ไร (รายละเอียดใหใ้ชเ้หมือนกบัขา้งบน) ถา้อยากเห็นชดัๆ ท่อส่งน ้ าควรไปใหไ้กลๆ ไกลเท่าไหร่
ยิง่ดี) 
2.2 ป้ัมน า้ 

 ป๊ัมน ้าเป็นอุปกรณ์ส าหรับเพิ่มแรงดนัของน ้า ซ่ึงมีทั้งแบบท่ีใชม้อเตอร์ และแบบท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์ท าหนา้ท่ี
หมุนส่งก าลงัใหป๊ั้มน ้าท างาน เพื่อเพิ่มแรงดนั และส่งน ้าไปตามท่อ ท่ีใชใ้นบา้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบไฟฟ้า ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
 ป๊ัมน ้าแบบใบพดั ท างานดว้ยการหมุนของใบพดั ท าให้เกิดแรงดนัจ่ายไปตามท่อน ้า ขอ้ดีคือ ขนาดเล็ก หลกัการท างาน
ง่าย ช้ินส่วนไม่มาก จ่ายน ้าไดใ้นปริมาณมาก สร้างแรงดนัน ้าไดม้ากพอควร ถา้หากตอ้งการแรงดนัสูงสามารถน าป๊ัมน ้า
มาต่อกนัแบบมลัติสเตทได ้ปัจจุบนันิยมใชก้นัมาก ป๊ัมน ้าแบบใบพดั มีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไปตามรูปร่างลกัษณะ
ของป๊ัม เช่น ป๊ัมอตัโนมติั ป๊ัมหอยโข่ง ป๊ัมไดโว ่ป๊ัมน ้าแบบลูกสูบ ท างานดว้ยการชกัลูกสูบเล่ือนไปมา และมีวาลว์เปิด
ปิดน ้าเขา้ออกจากลูกสูบเป็นการเพิ่มแรงดนัน ้าโดยตรง สมยัก่อนนิยมใชก้นัมาก โดยเฉพาะในสวน ปัจจุบนัไม่ค่อย
นิยมใชก้นัแลว้ ขอ้ดีคือ สามารถสร้างแรงดนัน ้าไดสู้ง แต่มีขอ้เสียคือ ใหป้ริมาณน ้านอ้ย และมีการสึกหรอของลูกสูบ
มาก 
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ภาพท่ี 1 ป้ัมน ้า 

 
 

ภาพท่ี 2 ป้ัมน ้า 
 
2.3 ท่อน า้ไทย 

บริษทั อุตสาหกรรมท่อน ้าไทย จ ากดั ก่อตั้งเม่ือ ปี พ.ศ. 2506 โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม ประเภทผลิตท่อน ้าพลาสติก โดยในระยะเร่ิมตน้ บริษทัฯ ไดเ้ช่าห้องแถวสองชั้น อยูท่ี่ ถ.ราชวงศ ์แขวง
จกัรวรรด์ิ เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ เป็นท่ีตั้งส านกังาน และในปีเดียวกนันั้นบริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดินประมาณ 11 ไร่
บริเวณริมคลองทวีวฒันาฝ่ังซา้ยซอยอินทราปัจ ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ สร้างเป็น
โรงงานแห่งแรก เพื่อด าเนินการผลิต ท่อพีวซีีแขง็และท่ออ่อน ท่อดูดน ้า ท่อดูดอากาศ และอุปกรณ์ขอ้ต่อพีวซีี ขนาด
ต่างๆ ในระยะเร่ิมแรกโรงงานไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากบริษทั Sekisui Chemical Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทั

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VE_njirGKdqx3M&tbnid=0HhQFtrXPwVkvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dealfish.co.th%2Fproduct-457052%2F&ei=Sf76Uoe2Hua5iAf-pIDwAg&bvm=bv.61190604,d.dGI&psig=AFQjCNHkUzXw6Sjk-KvppFDSE0Ls_eyTLg&ust=1392267198901414
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ท่อพีวซีีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เร่ิมออกสู่ตลาดในตน้ปี พ.ศ. 2509 ในระยะแรก
ท่อพีวซีียงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายเท่าไรนกั เน่ืองจากท่อพีวซีียงัเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ส าหรับประเทศไทยในสมยันั้น  
แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดพ้ยายามประชาสัมพนัธ์ใหผู้ใ้ชท้ราบถึงคุณสมบติัท่ีดีของท่อพีวซีี และวธีิการน าไปใชง้าน
อยา่งถูกตอ้ง ส่งผลใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ใจและยอมรับในผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพิ่มมากข้ึนมาโดยตลอด 
เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก ท าใหบ้ริษทัฯตอ้งขยายขอบข่ายของงาน รวมทั้ง
จ  านวนพนกังานท่ีตอ้งเพิ่มมากข้ึนเป็นเงาตามตวั เป็นเหตุใหส้ านกังานแห่งแรกคบัแคบและไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบติังาน ดงันั้นในปี พ.ศ. 2512 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินพร้อมตึกแถว 4 ชั้น 2 คูหา ณ เลขท่ี 41-43 ถ.เฉลิมเขต 1 (สวนมะลิ) 
แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรามศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ เป็นส านกังานแห่งท่ีสองในส่วนของโรงงานนั้น เน่ืองจากการ
ขยายตวัทางการผลิต และเทคโนโลยขีองบริษทัฯ ไดรั้บการพฒันาเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัโรงงานแห่งแรกมีเน้ือท่ี
จ  ากดั บริษทัฯจึงไดซ้ื้อท่ีดินเพื่อท าการก่อสร้างโรงงานแห่งท่ีสองเม่ือปี พ.ศ. 2520 เน้ือท่ี 120 ไร่ ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 40 ริม
คลองทววีฒันาฝ่ังขวา หมู่ท่ี 9 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงเทพฯ ห่างจากโรงงานการบริหารงานภายใต้
แผนงานท่ีมีประสิทธิภาพของคณะผูบ้ริหาร และ ความร่วมมือเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของพนกังานประกอบกบัการยดึ
หลกัการอนัแน่วแน่ ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ส่งผลให้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยเฉพาะท่อพีวซีี ไดรั้บความน่าเช่ือถือและ เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวสิาหกิจ โรงงาน ไร่สวน โรงแรมและอาคารต่างๆ ซ่ึงเป็นผลใหส้ถานภาพของบริษทัฯ มีความมัน่คงและ
เจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นเม่ือปี พ.ศ. 2524 บริษทัฯ จึงไดส้ร้างอาคาร 7 ชั้น มีเน้ือท่ีใชส้อย 3,670 ตารางเมตร 
บนเน้ือท่ีประมาณ 165 ตารางวา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 441  
เชิงสะพานสมเด็จพระป่ินเกลา้ (ฝ่ังธนบุรี) แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ ใชเ้ป็นอาคารส านกังานมาถึงปัจจุบนั
แห่งแรกเพียง 2.6 กิโลเมตร 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ท่อน ้า 
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2.4 งานสี 

 ในการจดัท าส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เม่ือจดัท าเป็นรูปร่างสมบูรณ์แลว้ อาจจะตอ้งตกแต่งดว้ยสี เพื่อความ

สวยงาม มีอายกุารใชง้านท่ีมากข้ึน  งานช่างทาสี เป็นงานท่ีช่วยเพิ่มมูลค่า และเป็นขั้นตอนสุดทา้ย  ในขั้นตอนน้ีจะใช้

ความประณีต งานช่างสีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ งานสีอาคารบา้นเรือน  งานสีเคร่ืองมือและเฟอร์นิเจอร์  งานสี

รถยนต ์

2.4.1 เคร่ืองมืองานสีประจ าบ้าน เคร่ืองมืองานสีเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีจ  าเป็น มีดงัน้ี  

- แปรงทาสี แปรงทาสีเป็นเคร่ืองมือหลกัในการทาสี ส่ิงท่ีควรค านึงถึงก็คือ คุณภาพแของแปรง หากแปรงมี

คุณภาพดีจะกกัเก็บสีไวไ้ดม้ากท าใหสี้ไม่หยด ไม่กระเด็น ทาสีไดเ้รียบร้อยสวยงาม แปรงทาสีมีหลายขนาด จ าแนก

ออกไดต้ามชนิดของวสัดุสีท่ีใชท้าเป็น 3 ชนิด คือ  

- แปรงทาสีน า้มัน แปรงชนิดน้ีแต่ก่อนท าดว้ยขนหมูปัจจุบนันิยมท าจากไนลอนเพราะมีความคงทนกวา่ขน

สัตวแ์ปรงทาสีน ้ามนัมีหลายขนาด แต่ท่ีเหมาะท่ีสุดใชก้บังานทัว่ ๆ ไป คือ ขนาด 1 ถึง 4 น้ิว  

 

ภาพท่ี 4 แปรงทาสีน ้ามนั  

- แปรงทาน า้มันชักเงา แปรงชนิดน้ีใชก้บัการทาไข เชลแล็กแลกเกอร์และน ้ามนัเคลือบเงาชนิดต่าง ๆ ขนนุ่ม

ท าจากขนอูฐ ลกัษณะเป็นไม่ไผติ่ดกนัเป็นแพ มีขนาดต่าง ๆ กนั แปรงขนาดใหญ่สามารถแยกเป็นแปรงเล็ก ๆ ได ้ 
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ภาพท่ี 5 แปรงทาน ้ามนัชกัเงา  

- แปรงดอกหญ้า ท าจากดอกหญา้ชนิดเดียวกบัท่ีท าไมก้วาดใชก้บังานทาสีทุกชนิดท่ีไม่มีน ้ามนัผสมอยไูดแ้ก่ 

สีน ้า สีน ้าปูนสีพลาสติก ควรเลือกดอกหญา้ท่ีมีคุณภาพดี ก่อนน าไปใชง้านตอ้งใชเ้ชือกมดัพูแ่ปรงใหแ้น่นเพิ่มข้ึนอีก 2 

– 3 เปลาะ เพื่อใหเ้หลือพูแ่ปรงท่ีพอเหมาะในการทาสี  

   

 

ภาพท่ี 6 แปรงดอกหญา้  

- ลูกกลิง้ทาสี ใชส้ าหรับทาสีผนงัท่ีเป็นพื้นเรียบ ๆกวา้ง ๆ มีทั้งชนิดท่ีต่อดา้มส าหรับใชท้าในท่ีสูง โดยมีดา้ม

ส าหรับต่อและแบบทาดว้ยมือ ลูกกล้ิงทาสีใชท้าไดท้ั้งสีน ้าและสีท่ีมีน ้ามนัผสมอยูด่ว้ย อยา่งไรก็ตาม การทาสีในท่ีแคบ 

ๆ ตามซอกและมุมยงัคงตอ้งใชแ้ปรงร่วมในการทาดว้ยวสัดุท่ีใชท้  าลูกกล้ิงมีทั้งชนิดท่ีเป็น โฟม ไนลอน ผา้โมแฮร์ และ

ขนแกะ  
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ภาพท่ี 7 ลูกกล้ิงทาสี    

2.4.2 วธีิใช้และการดูแลรักษา  

- เลือกขนาดของแปรงทาสีใหเ้หมาะกบัพื้นท่ีท่ีจะทาและสีท่ีจะใช ้
- ก่อนทาสีพื้นผวิของงานท่ี จะทาตอ้งสะอาดและแหง้สนิท 

  - การทาสีควรลากแปรงหรือลูกกล้ิงไปในทิศทางเดียวกนั  
  - เม่ือเลิกใชแ้ปรง ใหใ้ชเ้กรียงหรือมีดขดูรีดสีออกจากดา้มแปรง ปลอกโลหะ และขนแปรงทั้งสองขา้ง แลว้น ้า
ไปลา้งดว้ยน ้าสบู่หรือผงซกัฟอกอุ่น ๆ สลดัน ้าออกปล่อยใหแ้หง้  
  - เก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อยโดยแขวนไว ้ถา้วางนอนไวข้นแปรงอาจเสียได ้และหากตอ้งใช ้แปรงติดต่อกนัทุกวนั 
ใหแ้ขวนแปรงแช่น ้ามนัลา้งแปรงไวใ้นขวด ใหข้นแปรงจมอยูถึ่งระดบัโคนแปรงระวงัอยา่ใหป้ลายขนแปรงวางอยูท่ี่
กน้ขวด เพราะจะท าใหข้นแปรงเสียรูปได ้ 
  - ลูกกล้ิงทาสี หากใชท้าสีน ้ามนัควรลา้งดว้ยวธีิเดียวกนัการลา้งแปรง ถา้ทาสีน ้าก็ใชส้บู ่ผสมน ้าอุ่นลา้ง แลว้
เช็ดใหแ้หง้ ลูกกล้ิงทาสีเม่ือเลิกใชทุ้กคร้ังตอ้งลา้ง มิฉะนั้นจะน ามาใชต่้อไปไม่ได ้ 
  -  แปรงดอกหญา้ เม่ือเลิกใชต้อ้งท าความสะอาดทุกคร้ังดว้ยน ้าอุ่นผสมสบู่ ก่อนลา้งตอ้ง แกเ้ชือกท่ีมดัโคน
แปรงไวอ้อก 1 - 2 เปลาะ เม่ือลา้งสะอาดดีแลว้ สลดัน ้าออก แขวนทิ้งไวใ้ห้แหง้  

2.4.3 เกรียงขูด - โป๊วสี  

เกรียงขดู-โป๊วสี เป็นเกรียงเหล็กใชข้ดูสีออกจากพื้นท่ีท่ีจะทาสีอุดโป๊วตามรอยร้าวและรูพรุนต่าง ๆ ก่อนทาสี 

ขนาดท่ีนิยมใชก้นัคือขนาด 1 - 2 น้ิว  
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ภาพท่ี 8 เกรียงขดู-โป๊วสี  

2.4.4 กระป๋องผสมสี  

กระป๋องผสมสีใชก้ระป๋องท่ีลา้งสะอาดแลว้และไม่เป็นสนิม การใชก้ระป๋องผสมสีก็เพื่อท่ีจะผสมไดอ้ยา่ง

อิสระ มีปริมาณเพียงพอในการใชง้านการใชค้วรแบ่งใชจ้ากถงัเดิมและเม่ือสีท่ีผสมทาแลว้เหลืออยา่เทเขา้สู่กระป๋องอีก

เป็นอนัขาด  

 

ภาพท่ี 9 กระป๋องผสมสี  

2.4.5 บันไดและน่ังร้าน  

บนัไดและนัง่ร้าน เป็นส่ิงจ าเป็นมากในการทาสีในท่ีสูง ๆ บนัไดและนัง่ร้านแต่เดิมท าดว้ยไมห้รือไมไ้ผ ่

ปัจจุบนันิยมใชโ้ลหะ เพราะมีความแขง็แรงทนทานดี  
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ภาพท่ี 10 บนัไดและนัง่ร้าน  

2. 5 วสัดุและอุปกรณ์งานสี   

  2.5.1 สี สีจดัเป็นวสัดุหลกั มีหลายชนิดแตกต่างกนัตามวสัดุ หรือสารท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนผสม ท่ีนิยม ใชก้นั

มากในปัจจุบนั ไดแ้ก่  

-  สีฐานน า้มัน สีชนิดน้ีบางคร้ังเรียกวา่ สีทาบ้าน นิยมใชท้าภายนอก เป็นสีท่ีใชน้ ้ามนัเป็นตวัพาหนะเช่น 

น ้ามนัลินสีด น ้ามนัปลา น ้ามนัถัว่เหลือง เป็นตน้ สีชนิดน้ีมีคุณสมบติัเกาะยดึช้ินงานไดดี้มาก ยดืหยุน่ตวัไดดี้ ทาง่าย 

เหมาะแก่งานไมแ้ละงานเหล็ก ไม่ควรใชใ้นงานท่ีอยูใ่นน ้า การเตรียมพื้นท่ีในการทาไม่ตอ้งการวธีิพิเศษแต่อยา่งใด ใช้

ทาดว้ยแปรง ลูกกล้ิง หรือเคร่ืองพน่สี  

- สีอลัคิด สีชนิดน้ีมีส่วนผสมของยาง ( Alkyd rasin ) มีคุณสมบติัในการรักษาความมนั ไดดี้ทนทาต่อตา้น

สภาพดินฟ้าอากาศไดดี้ เหมาะกบังานไมแ้ละงานโลหะกวา่สีชนิดอ่ืน นิยมใชก้บับรรยากาศท่ีมีความช่ืน ไม่เหมาะกบั

งานท่ีอยูท่่ามกลางควนัหรืองานท่ีอยูใ่นน ้า ใชไ้ดท้ั้งทาดว้ยแปรง ลูกกล้ิงหรือดว้ยเคร่ืองพน่  

-  สีฟีโนลคิ สีชนิดน้ีเป็นสียางสังเคราะห์ มีคุณสมบติัตา้นทานต่อน ้า ความช่ืน สารเคมีได ้ดีกวา่สีชนิดอ่ืน ๆ 

แต่ความตา้นทานต่อแสงอลัตราไวโอเลตต ่ากวา่เล็กนอ้ย ใชไ้ปนาน ๆ สีจะจางเน้ือแตกเป็นผงระยะเวลาแหง้ตวั 

ประมาณ 10 – 15 ชัว่โมง เหมาะในการใชท้าคอนกรีต ไม ้และโลหะ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีช้ืนหรือจมอยูใ่นน ้า ก่อน

ทาตอ้งเตรียมพื้นผวิอยา่งดี ใชไ้ดท้ั้งทาดว้ยแปรงลูกกล้ิงหรือพน่ดว้ยเคร่ือง  
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-  สีอพีอ็กซ่ีเอสเตอร์ เป็นสีท่ีมียางเป็นส่วนผสม มีคุณสมบติัทนทานต่อความช่ืนและสารเคมี อยูท่่ามกลาง

ควนัท่ีเกิดจากสารเคมี มีความมนัต ่ากวา่สีชนิดอ่ืน ทาง่าย ทาทบัสีเก่าไดดี้ระยะแหง้ตวั 20 ถึง 30 ชัว่โมง ไม่ควรทางส่ิง

ท่ีจมในน ้าหรืองานท่ีตอ้งสัมผสัอยูก่รดหรือด่าง ตอ้งเตรียมพื้นผวิท่ีจะใหดี้ ใชท้าดว้ยแปรง ลูกกล้ิง หรือใชเ้คร่ืองพ่นสี  

-  สีฐานน า้ สีชนิดน้ีมียางเป็นส่วนผสมเช่นกนั มีคุณสมบติัยดึเกาะผวิปูนไดอ้ยา่งดียิง่ ไม่เหมาะส าหรับทาไมท่ี้

อยูภ่ายนอก ทาไดท้ัง่ภายในและภายนอก นิยมใชก้นัมาเพราะทาง่าย แหง้เร็วมีกล่ินนอ้ย ไม่เป็นพิษ ติดไฟยาก ผวิปูนยงั

ไม่แหง้สนิทก็ทาได ้ 

-  สีเรืองแสง สีชนิดน้ีมีคุณสมบติัเรืองแสง ส าหรับใชใ้นงานพิเศษต่าง ๆ เช่น ท า สัญลกัษณ์เตือนภยั หรือ

แสดงเก่ียวกบัความปลอดภยั ใชไ้ดก้บังานไมแ้ละงานโลหะ ระยะเวลาการแหง้ตวัประมาณ 1 ถึง 2 ชัว่โมง ไม่ควรใช้

กบังานท่ีจุ่มอยูน่ ้ า หรืออยูท่่ามกลางควนัและส่ิงสกปรกจากโรงงานอุตสาหกรรม ใชท้าดว้ยแปรงและพน่ดว้ยเคร่ืองพน่

สี  

-  สีทนไฟ สีชนิดน้ีมีใชไ้ม่ไหมไ้ฟ แต่เป็นสีท่ีช่วยลดอตัราการไหมข้องไฟ เม่ือติดไฟก็จะ ไม่เกิดก๊าซพิษ 

อุณหภูมิและการเผาไหมล้ดต ่าลง มีความตา้นทานต่อการก่อตวัของเปลวไฟ ก าจดัการกระจายตวัของเปลวไฟไม่ให้

ขยายตวัออกไป ระยะเวลาในการแหง้ตวัประมาณ 5 - 10 ชัว่โมง ใชเ้ป็นสีทาภายในกบังานไม ้งานคอนกรีต งานปูน

ฉาบ ไม่ควรใชก้บังานท่ีจุ่มอยูใ่นน ้า หรืองานภายนอกหา้มใชท้าทบัสีเก่า เพราะจะพองและสีลอกเป็นสีดา้น  

2.5.2 วสัดุตกแต่งสี  

           วสัดุตกแต่งสี เป็นการตกแต่งขั้นสุดทา้ย มีหลายชนิดตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน ไดแ้ก่น ้ามนัเบนซินใช้

ท าความสะอาด แอลกอฮอลใ์ชผ้สมและชะลา้งเชลแล็ก น ้ามนัสนใชผ้สมน ้ามนัวานิชและสีเคลือบ น ้ามนัลินสีด ใช้

ผสมสี สีอุด หรือวสัดุอุด และยอ้มสีไม ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกระดาษทราย และผา้ทราย ซ่ึงแยกออกเป็นกระดาษ

ทรายแหง้และกระดาษทรายน ้า กระดาษทรายน ้าใชส้ าหรับขดัร่วมกบัน ้า หรือน ้ามนั  

2.5.3  การทาสี   การทาสี เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ ควรมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

  - การเตรียมผวิก่อนทาสี การเตรียมผวิก่อนทาสีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ประการแรกจะ ตอ้งท าความสะอาด

พื้นผวิของงานเพื่อขจดัคราบไขมนัและส่ิงสกปรกต่าง ๆ อุดรอยร่ัวรอยร้าว แลว้ขดัดว้ยกระดาษทราย ทั้งน้ีก็เพื่อให้สี

ยดึเกาะกบังานไดดี้ สีเรียบสม ่าเสมอ สวยงาม ลดความตา้นทานสะดวกในการทา กรณีถา้สีเก่ายงัดีอยูก่็ใหใ้ชเ้ป็นสีรอง
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พื้นไดเ้ลย หากสีเก่าเป็นมนัก็ใชก้ระดาษทรายขดัเบา ๆ จะท าใหก้ารทาสีใหม่ยดึเกาะงานไดดี้ การเตรียมพื้นผวิน้ีมี

วธีิการแตกต่างกนัไปตามวสัดุ ใชง้าน เช่น เหล็กตอ้งใชส้ารเคมีขจดัสนิม และคราบจารบีออกใหห้มด ไมอ้าจตอ้งใช้

เชลแล็กทาเคลือบผวิไวก้นัมิใหย้างไมไ้หลออกมา ผวิปูนฉาบตอ้งลา้งดว้ยสารละลายสังกะสีซลัเฟด เป็นตน้  

- การทาสีจริง การทาสีจริงจะเร่ิมหลงัจากไดท้าสีรองพื้นแหง้สนิทดีแลว้ ควรทาไม่ต ่า กวา่ 2 คร้ัง ในการทาสี

จริงน้ีตอ้งค านึงถึงสภาพของดินฟ้าอากาศดว้ย ถา้อากาศมีความช่ืนสูงเม่ือทาสีไป แลว้ก็อาจบวมปูดหลุดออก และอายุ

การใชง้านจะนอ้ยลง หากลมแรงอาจมีฝุ่ นปลิวมา ท าใหสี้สกปรก สีหมองได้  

- การทาสีด้วยแปรง ก่อนทาควรแบ่งพื้นท่ีการทาออกเป็นส่วน ๆ กวา้งไม่เกิน 2 ฟุต ยาวไม่เกิน 4 ฟุต ทั้งน้ีก็

เพื่อป้องกนัไม่ใหสี้ส่วนท่ีอยูข่อบริมขอบแนวการทาแหง้ก่อนท่ีจะทาในแนวต่อไป การทาควรเร่ิมจากดา้นบนลงสู่

ดา้นล่าง หรือจากฝ้าสู่ผนงัหรือจากมุมใดมุมหน่ึง แลว้ทาไปตามแนวท่ีแบ่งไว ้ปกติการทาจะเร่ิมท่ีมุมขวาไปทางดา้น

ซา้ย ถา้ถนดัขวากดแปรงเพื่อใหข้นแปรงบิดตวัเล็กนอ้ย ดา้มแปรงเอนไปทิศทางเดียวกบัทิศทาง การลากแปรงเม่ือสุด

แนวแต่ละแนวใหลู้บแปรงปัดไปมาเบา ๆ จะท าใหสี้เรียบสม ่าเสมอสวยงาม การทาระวา่งมุมผนงักบัเพดานหรือ

ระหวา่งผนงักบัผนงัควรทาใหเ้ลยมุมออกไปเล็กนอ้ย ส าหรับการจุ่มแปรงลงไปในสีควรจะจุ่มลงไม่เกิน 1 ใน 2 ของ

ขนแปรง เพราะหากจุ่มมากไปสีจะหยดเลอะเทอะ ดงันั้น เม่ือจุ่มแปรงแลว้ ควรกดขนแปรงท่ีขอบกระป๋องดา้นในทุก

คร้ัง  

-  กาทาสีด้วยลูกกลิง้ การทาสีดว้ยลูกกล้ิง เหมาะท่ีจะทาในงานท่ีเป็นพื้นเรียบ ๆ และกวา้ง ๆ เพราะจะทาได้

อยา่งรวดเร็ว แต่ตามมุมต่าง ๆ ลูกกล้ิงไม่สามารถทาไดต้อ้งใชแ้ปรงช่วยในการทาดว้ย การทาใหเ้ร่ิมตน้จากขอบมุม

ก่อนดว้ยแปรงทาสี จากนั้นจึงใชลู้กกล้ิงทาไปทางใดทางหน่ึงเสร็จแลว้ทาทบัขวางกบัแนวการทาเดิมเพื่อขจดั

ฟองอากาศใหห้มดไป ขอ้ควรระวงั ในการผสมสีส าหรับใชก้บัลูกกล่ิงตอ้งมีความขน้หรือเหลวท่ีพอเหมาะเพื่อสีเขา้กนั

ดี จะท าใหเ้วลาทาเน้ือสีจะเรียนสม ่าเสมอและทาไดง่้ายข้ึน  

2.6  การตกแต่งผวิไม้ 

การตกแต่งผวิไมเ้ป็นขั้นสุดทา้ยของเคร่ืองเรือนและงานไมต่้าง ๆ เพื่อรักษาเน้ือไมแ้ละท าใหเ้กิดความสวยงาม 

วสัดุท่ีนิยมน ามาใช ้ไดแ้ก่ สียอ้ม สี สีเคลือบ น ้ามนัทาไม ้เช่น ไข เชลแล็กแล็กเกอร์วานิช ลินสีด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

คุณสมบติัของวสัดุท่ีทา ชนิดของไม ้และผูใ้ช้ การตกแต่งผวิไมท่ี้นิยมท าไดแ้ก่  
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2.6.1 การตกแต่งด้วยไข ไขท่ีใชเ้คลือบผวิไมส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยข้ีผึ้ง พาราฟิน และน ้ามนัสนไขเป็นวสัดุท่ี
ทาง่าย แต่ความคงทนนอ้ย มีความมวัหมองง่าย จากการจบัตอ้งหรือของเหลวหกใส่มี  
ขั้นตอนในการทา ดงัน้ี  

-  ขดัผวิไมด้ว้ยกระดาษทราย และอุดรูเล็ก ๆ บนผวิไมด้ว้ยวสัดุเติมให้เรียบร้อย  
- ทาดว้ยเชลแล็ก แลว้ขดัดว้ยฝอยเหล็กขดัผวิไมใ้ห้เรียบ  
-  ทาดว้ยไขปล่อยทิ้งไวป้ระมาณ 10 นาที เพื่อให้แหง้  
- ใชผ้า้ขนสัตวท่ี์นุ่ม ๆ ขดัซ ้ าอีกคร้ัง  
2.6.2  การตกแต่งสีให้เป็นสีธรรมชาติ ก็เหมือน ๆ กบัการตกแต่งดว้ยไข แต่มีขอ้แตกต่างกนั ตรงท่ีการตกแต่ง

วธีิน้ีตอ้งใชน้ ้ามนัลินสีดร่วมดว้ย มีขั้นตอน ดงัน้ี  
- ใชเ้ศษผา้ชุบน ้ามนัลินสีดทาผวิไมใ้หท้ัว่  
- ใชเ้ชลแล็กสีขาว 2 ส่วน กบัแอลกอฮอล ์1 ส่วน ผสมคนใหเ้ขา้กนั แลว้ทาบนผิว ไมป้ล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้

ประมาณ 24 ชัว่โมง จึงใชฝ้อยเหล็กขดั  
-  ทาทบัดว้ยเชลแล็กอีกคร้ังหน่ึง ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้แลว้จึงทาทบัดว้ยไข  
2.6.3  การทาเชลแลก็ เชลแล็กเป็นวสัดุส าหรับทาไมท่ี้ให้ความสวยงาม ความทนทาน และมี ความยดืหยุน่ดี 

แต่ทาค่อนขา้งยาก เพราะแห้งเร็ว ไม่เหมาะส าหรับทาเคร่ืองเรือนท่ีอยูภ่ายนอกเพราะเม่ือถูกน ้าจะมวัหรือด่าง นอกจาก
จะใชท้าตกแต่งแลว้ยงัใชเ้ป็นวสัดุเดิม อุดรูเล็กบนผวิไม่ไดด้ว้ย  

คร้ังที ่1  

- ท าผวิไมใ้หส้ะอาด และแห้งสนิท  
- รินเชลแล็กใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พียงเล็กนอ้ย เติมแอลกอฮอล ์ใหมี้ปริมาณเท่า ๆ กนั คนใหเ้ขา้กนั  
-  ใชแ้ปรงจุ่มลงไป 1 ใน 3 ของขนแปรง กดดา้นขา้งของขนแปรงกบัขอบภาชนะไม่ให้ ขนแปรงมีเชลแล็ก

มากเกินไป  
-  เร่ิมทาจากส่วนกลางหรือส่วนบนของพื้นท่ีท่ีจะทาเขา้หาดา้นริมหรือดา้นล่าง ทาลาก ยาว ๆ อยา่ซ ้ าท่ีเดิมทิ้ง

ไวแ้หง้ประมาณ 1 ชัว่โมง  

การทาคร้ังที ่2  

-  ใชฝ้อยเหล็กเบอร์ 5/0 ขดัผวิไมท้าคร้ังท่ี 1 แลว้เช็ดใหส้ะอาดดว้ยเศษผา้  
-  ผสมและทาเชลแล็กเช่นการทาคร้ังท่ี 1 แต่ใหมี้ส่วนผสมของแอลกอฮอลน์อ้ยกวา่  
-  ปล่อยเชลแล็กใหแ้หง้ แลว้จึงทาคร้ังสุดทา้ย  
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2.6.4  การทาวานิช วานิชหรือน ้ามนัชกัเงาเป็นน ้ามนัท่ีให้ความใสสวยงามมากท่ีสุดในบรรดา น ้ามนัทาไม ้
นิยมใชท้าเคร่ืองเรือน เคร่ืองดนตรี และเคร่ืองกีฬา และยงัเป็นฉนวนหุม้ตวัน าไฟฟ้าไดอี้กดว้ย  

การทาคร้ังที่ 1  

- คนวานิชจนเขา้กนัดีในกระป๋อง รินใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พียงเล็กนอ้ย การทาคร้ังน้ีตอ้ง ผสมน ้ามนัสนลงไป 
1 ใน 4 ส่วนของน ้ามนัวานิช  

- ใชเ้ศษผา้ชุบส่วนผสมของน ้ามนัสนกบัวานิช 2 ถึง 3 ชอ้นชา เช็ดขจดัฝุ่ นละออง และรอยด่าง  
-  จุ่มแปรงลงในน ้ามนัวานิชท่ีผสมแลว้ตามขอ้ 1 ประมาณ 1 ใน 3 ของขนแปรง แลว้ทาดว้ยจงัหวะสม ่าเสมอ 

ไม่ตอ้งกดขนแปรงหรือเขยา่ภาชนะเช่นการทาเชลแล็ก เพราะท าใหเ้กิดฟองท าลายวานิช  
-  ทาน ้ามนัวานิชท่ีมุมหรือขอบไมเ้ขา้หากลางแผน่ไม ้แลว้ตกแต่งให้เรียบดว้ยการทาขวาง กบัรอยเดิม ทิ้งไว้

ใหแ้หง้สนิทประมาณ 24 – 48 ชัว่โมง  

การทาคร้ังที่ 2  

-  ขดัผวิหนา้ไมด้ว้ยกระดาษทรายเบอร์ 6/0 ใชผ้า้สะอาดชุบน ้ามนัวานิช เช็ดถูท าความ สะอาด  
- ทาดว้ยวานิชเป็นคร้ังท่ี 2 โดยไม่ตอ้งผสมน ้ามนัสน  
- ขดัใหเ้รียบดว้ยฝอยเหล็กเบอร์ 3/0 แลว้ใชก้ระดาษทรายน ้าขดั  
-  ทาดว้ยไข เช็ดดว้ยผา้น่ิม ๆ ตามวธีิท่ีกล่าวแลว้  
2.6.5   การทาแลกเกอร์ แล็กเกอร์เป็นน ้ามนัทาผิวไมท่ี้ให้ความใสเป็นเงาสวยงาม ทนทานต่อ ความช้ืนและ

แอลกอฮอล ์ใชท้าไดท้ั้งไมแ้ละโลหะ เน่ืองจากแหง้เร็วจึงทาค่อนขา้งยาก และไม่สามารถทาทบัวสัดุทาชนิดอ่ืน ๆ ได ้
ลุกติดไฟง่าย  
วธีิทาแลกเกอร์  

-  รินแลกเกอร์ใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวแ้ต่เพียงเล็กนอ้ย เพราะแลกเกอร์แหง้เร็ว ใชแ้ปรงทา อยา่ทาซ ้ ารอยเดิม 
และควรทาดว้ยความรวดเร็ว ทาเพียง 2-3 คร้ังก็พอ ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ ประมาณ 4-6 ชัว่โมง  

-  ทาแลกเกอร์ 2-3 คร้ัง ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ประมาณ 4-6 ชัว่โมง ระหวา่งชั้นท่ีทาไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้ระดาษ
ทรายขดั ยกเวน้ถา้ตอ้งการขจดัส่ิงท่ียงัไม่เรียบร้อย โดยใชฝ้อยเหล็กหรือกระดาษทรายเบอร์ 6/0 ขดัตาม เส้ียนไมไ้ม่
ตอ้งกดมาก  

-  ใชฟ้องน ้าหรือแผน่ชามวัร์ ชุบน ้าเช็ดบริเวณพื้นผวิหนา้ไมเ้พื่อขจดัความมนั  
-  เม่ือทาคร้ังสุดทา้ยและขจดัความมนัแลว้ ใชผ้งพมัอิซเกรด FF ( 2F ) และน ้ามนัขดัถูขดัโดยโรยผงพมัอิซลง

บนผวิไม ้แลว้ใชผ้า้ท่ีอดัเป็นแผน่ จุ่มในน ้ามนัขดัถู ถูเบา ๆ จนผงพมัอิซกระจายไปทัว่แผน่ไมร้ะมดัระวงัขณะถูขอบไม ้ 
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2.6.6   การทาน า้มันลนิสีด เคร่ืองเรือนบางชนิดไม่จ  าเป็นตอ้งทาดว้ยน ้ามนัเคลือบใส การทาดว้ยน ้ามนั ไม่ใส 
เช่น น ้ามนัลินสีดจะช่วยในการรักษาเน้ือไมใ้หมี้ความคงทน ช่วยเพิ่มคุณค่าและดูภูมิฐานสวยงาม  

-  ใชน้ ้ามนัสน 2 ถึง 3 ส่วนผสมกบัน ้ามนัลินสีดตม้ ใชแ้ปรงหรือผา้ชุบ ทาลงบนไม ้ปล่อยทิ้งไวป้ระมาณ 48 
ชัว่โมง แลว้จึงทาอีกคร้ัง ทิ้งไวอี้กคร่ึงชัว่โมง ใหน้ ้ามนัซึมเขา้ไปในเน้ือไมใ้หท้ัว่ถึง  

-  ใชเ้ศษผา้สะอาดถูแรง ๆ ใหท้ัว่ใหผ้วิไมแ้หง้สนิท แลว้ลา้งดว้ยน ้ามนัสนอีกคร้ังหน่ึง  

-  ระหวา่งการทาแต่ละคร้ังตอ้งทิ้งช่วงห่างกนั 24 ชัว่โมง โดยทา 3 ถึง 4 คร้ัง  

 
2.7 การเช่ือมไฟฟ้า 

2.7.1 ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
  การเช่ือมเป็นงานท่ีอนัตราย และอาจสร้างความเสียหายต่อตวัคุณและผูอ่ื้น 
ดงันั้น ควรมีการป้องกนัอยา่งดีเม่ือมีการเช่ือม ส าหรับรายละเอียดโปรดอา้งอิงจากขอ้แนะน าในความปลอดภยัและการ
ป้องกนัอุบติัเหตุจากผูผ้ลิต 

 
 
 

 
ภาพท่ี 11 อ่านรายระเอียด  

 
ผูใ้ชง้านเคร่ืองเช่ือมควรเป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้านจากผูท่ี้มีความช านาญมาก่อน 
  - ใชแ้รงงานจากหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรอง 
  - ผูใ้ชง้านควรมีใบอนุญาตในการท างานเช่ือม 
  - ปิดสวทิช์ไฟก่อนการซ่อมบ ารุง 
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ภาพท่ี 12 ไฟฟ้าซ๊อด 
 
ไฟฟ้าช๊อต อาจเป็นอนัตรายถึงตายได ้

   - ควรต่อสายดิน 
   - หา้มแตะตวัน าไฟฟ้าดว้ยมือเปล่าในขณะท่ีไม่ไดส้วมชุดป้องกนั หรือในขณะท่ีสวมชุดหรือถุงมือท่ี
เปียก 
   - ตอ้งให้แน่ใจวา่มีการป้องกนัดว้ยฉนวนเอาไวแ้ลว้เพื่อไม่ใหล้งกราวดห์รือดินและช้ินงาน 
   - ตอ้งมัน่ใจวา่ต าแหน่งท่ีคุณใชง้านมีความปลอดภยั 

 
 

 
ภาพท่ี 13 ไม่ควรเช่ือมใกลน้ ้า 

 
 
รังสีจากการเช่ือมอาจเป็นอนัตรายต่อดวงตาและผวิหนงั 

   - ใหส้วมชุดป้องกนัและใชห้นา้กากส าหรับงานเช่ือมเพื่อป้องกนัผวิหนงัและดวงตา 
   - ใชห้นา้กากหรือแวน่ท่ีสามารถป้องกนัช่วงรังสีท่ีเป็นอนัตรายได ้
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ภาพท่ี 14 การเช่ือม 

 
 
รังสีจากการเช่ือมอาจเป็นอนัตรายต่อดวงตาและผวิหนงั 

   - ใหส้วมชุดป้องกนัและใชห้นา้กากส าหรับงานเช่ือมเพื่อป้องกนัผวิหนงัและดวงตา 
   - ใชห้นา้กากหรือแวน่ท่ีสามารถป้องกนัช่วงรังสีท่ีเป็นอนัตรายได ้

 
ภาพท่ี 15 การท างานไม่ถูกตอ้ง 

 
 
การใชง้านท่ีไม่ถูกตอ้งอาจท าใหเ้กิดการระเบิดและเพลิงไหมไ้ด ้

   - ไม่ควรเช่ือมงานใกลก้บัวตัถุไวไฟเพราะประกายไฟจากการเช่ือมอาจก่อใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้
   - ควรมีถงัดบัเพลิงไวใ้กล ้ๆ กบัจุดท่ีท าการเช่ือมและควรฝึกการใชง้านถงัดบัเพลิงใหก้บัผูเ้ช่ือมดว้ย 
   - หา้มใชเ้ช่ือมถงับรรจุก๊าซ / น ้ามนั 
   -หา้มใชเ้คร่ืองเช่ือมน้ีเพื่อหลอมละลาย 



19 

 

 
ภาพท่ี 16 ช้ินงานร้อน 

 
 
ช้ินงานท่ีเช่ือมจะร้อนจดัและท าใหเ้กิดการไหมพ้องท่ีรุนแรงได ้

   - หา้มจบัช้ินงานท่ีร้อนดว้ยมือเปล่า 
   -ในการเช่ือมท่ีต่อเน่ืองควรปล่อยใหห้วัเช่ือมเยน็ตวัลงบา้ง 

 
 

ภาพท่ี 17 ป้องกนัแสง 
 
 
สนามแม่เหล็กจากการเช่ือมจะส่งผลต่อเคร่ืองช่วยคลุมกรเตน้ของหวัใจ (pacemaker) 

   - ผูใ้ชเ้คร่ืองช่วยคลุมการเตน้ของหวัใจควรหลีกเล่ียงการเขา้ใกลจุ้ดท่ีท าการเช่ือม จนกวา่จะไดป้รึกษา
แพทยก่์อน 
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ภาพท่ี 18 ระวงัอนัตรายจากใบพดั  
 
ส่วนท่ีเคล่ือนไหวไดอ้าจท าใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ 

   - ใหอ้ยูห่่างจากส่วนท่ีเคล่ือนไหวไดเ้ช่น ใบพดัลม 
   - ช่วงใชง้านเคร่ืองเช่ือมควรอยูใ่นตูต้วัถงัของมนัและปิดช่องท่ีเปิดไดท้ั้งหมด 

 

 
\ 
 

    ภาพท่ี 19 ดูคู่มือก่อนใช ้
 

โปรดติดต่อขอรับความช่วยเหลือเม่ือเคร่ืองเช่ือมไม่ท างานตามปกติ 
   - เม่ือมีปัญหาการใชง้านใหดู้คู่มือการใชง้านในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   - ติดต่อศูนยบ์ริการของตวัแทนจ าหน่ายถา้หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาโดยการอ่านจากคู่มือได ้
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ภาพท่ี 20 ทา่เช่ือม 

 
  ในงานเช่ือมไม่วา่จะเป็นเช่ือมแก็ส หรือเช่ือมไฟฟ้า ท่าเช่ือมท่ีสามารถท าการเช่ือมไดง่้าย และมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด นัน่คือ การเช่ือมท่า แต่สภาวะจริงในการปฏิบติังานไม่สามารถเลือกท่าท่ีถนดัได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพของงาน
ท่ีท าอยู ่
 
    การเช่ือมท่าราบเป็นการเช่ือมท่ีสามารถควบคุมการเช่ือมไดง่้าย การเช่ือมท่าราบนั้น ลวดเช่ือมท ามุมกบังาน 
(มุมเดิน) ประมาณ 67-75 องศา และท ามุมกบัช้ินงานดา้นขา้ง (มุมงาน) 90 องศา ท าการเช่ือมทางซา้ยมือไปขวามือ 
การเช่ือมต่อชนท่าขนานนอน ส าหรับผูฝึ้กเช่ือมใหม่ ๆ เน่ืองจากน ้าโลหะจะไหลยอ้นลงมาอนัเน่ืองมาจากแรงดึงดูด
ของโลก ท าใหแ้นวเช่ือมไม่แขง็แรงเท่าท่ีควร แต่ก็สามารถเช่ือมไดดี้ ถา้มีการฝึกเช่ือมจนกระทัง่ช านาญ การหลอม
ละลายลึกสามารถควบคุมไดด้ว้ยระยะอาร์ก และมุมในการเช่ือม 
 
              การเช่ือมต่อชนท่าตั้ง 
 เทคนิควธีิการท่ีจะท าให้น ้าโลหะไหลยอ้ยนอ้ยก็คือ เม่ือเคล่ือนท่ีส่ายลวดเช่ือม ควรหยุดบริเวณขอบของ
รอยต่อชัว่ขณะหน่ึง ซ่ึงจะเปิดโอกาสใหแ้นวเช่ือมตรงกลางแขง็ตวั และลดการยอ้ยของน ้าโลหะได ้
 
  การเช่ือมต่อชนท่าเหนือศีรษะ 
  การเช่ือมท่าเหนือศีรษะน้ี ผูเ้ช่ือมตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเป็นอยา่งดี มุมเดิน 
และมุมงานของลวดเช่ือมท่ีกระท ากบังาน เหมือนกบัการเช่ือมท่าราบ แต่เพียงเช่ือมงานในลกัษณะคว  ่าลงเท่านั้น 
 

http://4.bp.blogspot.com/_Qx9vtzoDETA/S3AtIDkV2BI/AAAAAAAAABA/YnAkJf66Gws/s1600-h/6nov.jpg
http://www.thaikobe.com/
http://www.nawama.ac.th/kait/p5.htm
http://www.nawama.ac.th/kait/p5.htm
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  การเช่ือมต่อตัวทท่ีาขนานนอน 
การเช่ือมแนวแรก ลวดเช่ือมท ามุมกบังานขณะเดิน (มุมเดิน) ประมาณ 67-70 องศา และมีงาน ประมาณ 40-50 องศา 
กบัช้ินงาน 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
       1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
             1.1 คิดหาวธีิการท าเคร่ืองสูบน ้า 
             1.2 แบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน 
      2. เลือกประธานและกรรมการ 
      3. ตั้งช่ือโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
      4. จดัช้ือวสัดุอุปกรณ์ 
      5. จดัประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 
      6. จดัท าบญัชีปฏิบติังานโครงการ       รายรับ –รายจ่าย 
3.2 การด าเนินการ 
      1. ประชุมเร่ืองการด าเนินโครงการ  
      2. ปรึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
      3. จดัหาวสัดุและสถานท่ีด าเนินงาน 
      4. ลงมือปฏิบติังานขั้นตอ้น 
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3.3 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

ล าดบั รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1 ป้ัมน ้ าแบบชกั 1 2,300 - 2,300 -  
2 จกัรยาน 1 1,300 - 1,300 -  
3 เหลก็ฉาก 2 น้ิว 1 573 - 573 -  
4 ท่อ PVC  ½ น้ิว 24 40 .50 972 -  

5 ท่อ PVC  1 น้ิว 2 70 - 140 -  

6 น๊อต  8*55 8 4 - 32 -  

7 น๊อต(ตวัเมีย)เบอร์ 15 4 5 - 20 -  

8 น๊อต(เกลียวปล่อย) 4 10 - 40 -  

9 แหวน 16 - - 5 -  

10 สปริงเกลอร์ 8 21 - 168 -  

11 ปูนเสือ 1 130 - 130 -  

12 ปุ๊ก 4 25 - 100 -  

13 สเปรยเ์คลือบเงา 3 50 - 150 -  
14 สีสเปรย ์ 1 45 - 45 -  
15 สีน ้ ามนั เป็ด M877 1 100 - 100 -  

16 ทินเนอร์  หวัสิงห์ 1 50 - 50 -  
17 ขอ้ตอ่ตรงเกลียวใน 2 3 .25 6 .50  

18 ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก ½ น้ิว 6 4 - 24 -  

19 ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก 1 น้ิว 3 8 - 24 -  

20 หวักระโหก 1 80 - 80 -  

21 สายพาย 1 96 - 96 -  

22 ขอ้งอฉาก 5 3 .50 17 .50  
23 สามตาฉาก 3 5 .50 16 .50  

24 ขอ้งอเกลียวใน ½ น้ิว 1 5 .50 5 .50  

25 ฝาครอบ 1 3 .25 2 .50  
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26 ขอ้งอฉาก ลด 1 12 - 12 -  

27 เทปพนัเกลียว 1 21 - 21 -  

28 กาว ท่อน ้ าไทย 1 33 - 33 -  

29 ก๊อกสนามดา้มแดง 1 55 - 55 -  
30 ขอ้งอ90 ลด-หนา 1 12 - 12 -  

31 บอลวาลว์PCV 1 12 .50 12 .50  

32 ขอ้ต่อ ½ น้ิว 25 - - 137 -  

33 สีด า 1 150 - 150 -  

รวม 6,750 -  

 
ตารางท่ี 2 ค่าใชจ่้าย 
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 21 แบบแปลน 
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4.2 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดับ ผลการทดสอบ วธีิแก้ไข ผลการแก้ไข 

1 ป่ันคร้ังแรกปรากฏวา่น ้าไม่ข้ึน ใส่หวักะโหลก ปรากฏวา่น ้าข้ึน 
2 ฐานโกรง และไม่แขง็แรง เสริมเหล็กฉากขนาดใหญ่ ฐานไม่โกรงและฐานแขง็แรง 

 
ตารางท่ี 3 บนัทึกการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
  จากการท่ีไดท้  าจกัรยานสูบน ้ าพลงังานกลข้ึนมา หลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของจกัรยานสูบน ้าพลงังาน
กล 

1. สามารถดูดน ้าข้ึนมารดน ้าตน้ไมไ้ด ้
2. นกัเรียนมีความรู้เร่ือง การตดัเหล็ก การเช่ือม การพน่สี รู้จกัการท างานเป็นทีมและความสามคัคีในกลุ่ม 
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค  
1. ฐานไม่อยูก่บัท่ี 
2. การทดรอบ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใชท้่อ PVC  ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
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บรรณานุกรม 
 

http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=29411.0 
http://th.wikipedia.org 
http://www.thaipipe.com/about/index.php 
www.boon.ac.th/obec/web1/lms/subjects/...file/7VtWOrgiqBd3 
http://www.longwellthai.com/index.php/en 
http://www.oknation.net/blog/Ruswan 
www.Pattanachai2008.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaipipe.com/about/index.php
http://www.oknation.net/blog/Ruswan
http://www.blogger.com/www.Pattanachai2008.blogger.com
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 

 

                     ภาพท่ี 22 เช็คป้ัมน ้า                                    ภาพท่ี 23 ปรับแต่งโครงสร้าง 

     
 ภาพท่ี 24 ปรับแต่งโครงสร้าง            ภาพท่ี 25 ประกอบป้ัมน ้า 
 

         
         ภาพท่ี 26 ประกอบป้ัม   ภาพท่ี 27 ป้ัมน ้า 
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                 ภาพท่ี 28 โครงสร้าง ภาพท่ี 29 การผสมสี 

                        

                              ภาพท่ี 30 การพน่สี                                                                ภาพท่ี 31 ผลงานท่ีได ้

                                                        

 

 

                                                                               ภาพท่ี 32 ผลงานท่ีได ้
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ประวตัส่ิวนตวั 

ช่ือ นาย สุระ     ปาระลี 
เกิดเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม พุทธศกัราช 2538 
บา้นเลขท่ี  222 หมู่ 2 ต. กุสุมาลย ์ อ.กุสุมาลย ์ จ.สกลนคร 47210 
โทรศพัท ์ - E-mail - 
ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา  โรงเรียน ชุมชนนิรมยั ต. กุสุมาลย ์ อ.กุสุมาลย ์ จ.สกลนคร 
มธัยมศึกษา   โรงเรียน กุสุมาลยว์ทิยาคม  ต. กุสุมาลย ์ อ.กุสุมาลย ์ จ.สกลนคร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานยานยนต ์โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม   
 
คติพจน์ 

ถา้ตั้ง “ใจ” ไปให ้“ถึง”  
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ประวตัส่ิวนตวั 

ช่ือ นาย ยทุธิชยั   สิงห์แขก 
เกิดเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พุทธศกัราช 2538 
บา้นเลขท่ี   76 หมู ่4 ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 
โทรศพัท ์0913703468 E-mail  yutthichai2012@gmail.com 
ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา  โรงเรียน บา้นเชียงยนื  ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
มธัยมศึกษา    โรงเรียน  เชียงยนืวทิยา  ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานยานยนต ์โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม   
คติพจน์ 

ชีวติ คือ การเดินทางแสวงหา ต่อไป 
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ประวตัส่ิวนตวั 

ช่ือ นาย อรรถพล    เอกพนัธ์ 
เกิดเม่ือวนัท่ี  1 มกราคม พุทธศกัราช  2539 
บา้นเลขท่ี 54/1 หมู ่10 ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 
โทรศพัท ์0930605207 E-mail     - 
ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา  โรงเรียน สุนทรวจิิต  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 
มธัยมศึกษา   ปิยะมหาราชลยั  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานยานยนต ์โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม   
คติพจน์ 

ชีวติ ยงัมีพรุ่งน้ีเสมอ กา้วต่อไปเพื่อตวัเอง 
 
 

 


