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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนัในการเรียนการสอนในรายวชิาภาคปฏิบติัตามหลกัสูตรไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะวชิาชีพโดยการ

ปฏิบติังานจริง เน่ืองดว้ยโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  มีเคร่ืองสีขา้วท่ีใชง้านไดดี้  แต่ระบบต่างๆท างานไม่เตม็
ประสิทธิภาพ  ขาดความปลอดภยั  

ดงันั้น สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบการท างานของเคร่ืองสีขา้วใหมี้ประสิทธิภาพ  แขง็แรง  
สะดวก  รวดเร็ว  และมีความปลอดภยั 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อผูเ้รียนจะไดน้ าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาต่อยอดส่ิงประดิษฐ์ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ 

 
1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ไดเ้คร่ืองสีขา้วท่ีมีประสิทธิภาพ  1  เคร่ือง 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
สามารถท างานไดส้ะดวก  รวดเร็ว  ทนทาน ปลอดภยั  และทนัสมยั 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนและการปฏิบติังานไปพฒันาต่อยอดส่ิงประดิษฐ์ 
2. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานเป็นหมู่คณะ 
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1.4 การด าเนินงาน 

กจิกรรม ต.ค 56 พ.ย  56 ธ.ค 56 ม.ค  57 ก.พ  57  
หมายเหตุ 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 าเสนอโครงการ  

                     

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

                     

3.ขั้นน าเสนอ  
- ส่งรูปเล่มรายงาน  
- น าเสนอผลงานต่อ 
คณะกรรมการ  

                     

 
ตารางท่ี 1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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บทที ่2 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 ววิฒันาการในการแปลรูปข้าว 
2.1.1 การต าข้าว 
เป็นวธีิการต าขา้วแบบเดิมของชาวอีสานนั้นเป็นการกระเทาะแยกเอาเปลือกหุม้จากเมล็ดขา้ว เร่ิมแรกใช้

วธีิการทุบขา้ว ต่อมาไดท้  าครกต าขา้วข้ึนสองรูปแบบคือครกซอ้มมือหรือครกกระเด่ืองหรือครกมองมีรายละเอียดดงัน้ี
ครกมือ เป็นครกต าขา้วท่ีใชมื้อจบัสากต าขา้วเปลือก  
ส่วนประกอบของครกมือมีดงัน้ี 

-  ตวัครก เป็นท่อนไมข้นาดใหญ่ ท่ีมีความยาวประมาณ 80-90 เซนติเมตรมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ
50-60เซนติเมตรเจาะตรงกลางเป็นร่องลึกโดยใชข้วานฟันเอาแกลบใส่เป็นเช้ือและจุดไฟเผาส่วนกลางของ
ท่อนไม ้เผาเป็นโพรงใหมี้ขนาดลึกตามตอ้งการ ขดัภายในใหเ้กล้ียงเกลาตวัครกมีสองขนาด คือครกขนาด
ใหญ่ และครกขนาดเล็กท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ 

-  สาก ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ มีความยาวขนาดสองเมตรมีลกัษณะปลายทั้งสองขา้งโคง้มน หวัสากทุ่ม
ใหญ่ ปลายสากมนเรียวเล็ก ตรงกลางล าตวัสากคอดกลมกลึงพอดีกบัมือก าอยา่งหลวม ปลายสากมีไวต้  าขา้วต า 
หวัสากมีไวต้  าขา้วซอ้ม ผูต้  าขา้วซอ้มมือน้ี ต ากนัเป็นกลุ่มคร้ังละ 2-3 คน ผูต้  าขา้วส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างาน  

- วธีิต าข้าวมีล าดับดังนี้ 
1. น าขา้วท่ีจะต าไปผึ่งแดดหน่ึงวนัเพื่อใหข้า้วแหง้จะบุบเปลือกง่ายข้ึน 
2. น าขา้วมาเทลงในครกจ านวนพอเหมะ ใชค้นต าสองสามคนมีจงัหวะการต าท่ีไม่พร้อมกนั 
3. ใชเ้วลาในการต าขา้วนาน จนกวา่จะเหลือขา้วเปลือกจ านวนนอ้ยท่ีปนอยูใ่นขา้วสารแลว้

เก็บกากออก  
- ข้อดีของการต าข้าวด้วยครกมือคือ  

เลือกสถานท่ีและเคล่ือนยา้ยท่ีต าไดต้ามตอ้งการเพราะครกมือไม่ไดฝั้งลงในดิน นอกจากน้ี
ครกมือใชค้นต าจ านวนนอ้ย ประมาณ 2-3 คน  
- ข้อเสียของการต าข้าวด้วยครกมือคือ 

ใชเ้วลาการต านานออกแรงมาก ท าใหเ้หน่ือยเร็วและได ้ขา้วจ านวนนอ้ย การต าขา้วดว้ยครก
มือนิยมมากเขตอีสานใต ้แถบจงัหวดัสุรินทร์และบุรีรัมยปั์จจุบนัมีผูน้ าสากมาเป็นอุปกรณ์ประกอบ
การละเล่นพื้นเมืองเรียกวา่เรือนอนัเร ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัร าลาวกระทบไม ้
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2.1.2 ครกกระเดื่องหรือครกมอง 
ครกกระเด่ือง เป็นเคร่ืองใชท่ี้มีแทบทุกครัวเรือนโดยชาวบา้นนิยมท าไวข้า้งยุง้ขา้วเพื่อความสะดวก โดยมุง

หลงัคายืน่ออกมากนัแดดกนัฝนเรียกวา่เทิบมองหรือเพิงมอง ถา้บา้นใตถุ้นสูงจะตั้งครกไวใ้ตถุ้นบา้น ครกกระเด่ือง 
เป็นครกต าขา้วท่ีมีพฒันาการสูงกวา่ครกมือคือทุ่นแรงมากกวา่ ต าขา้วไดป้ริมาณมากและเร็วกวา่การต าดว้ยครกมือ 
ส่วนประกอบของครกกรเด่ืองไดแ้ก่ 

1) ตัวครก  
ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ นิยมใชไ้มส้ะแบงไมแ้คน ไมจิ้ก ไมแ้ดง ซ่ึงเป็นไมเ้น้ือดี ทนทานต่อการฝังดิน ตวัครกท า

จากท่อนไมก้ลมยาวพอประมาณ มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5 เมตร เจาะเป็นร่องลึกตรงกลางเหมือนครกทัว่ ๆ ไป โดยใช้
ขวานฟันตรงกลา เอาแกลบใส่เป็นเช้ือและจุดไฟเผา ถา้ยงัไม่ลึกพอก็ใชข้วานฟันและเผาต่อจนไดห้ลุมครกลึกตาม
ตอ้งการ ขดัภายในใหเ้รียบร้อยและสวยงาม เหนือจากกน้ครกถึงส่วนล่างสุดของไมป้ระมาณหน่ึงศอก ฝังลงในดินให้
แน่น 

2) แม่มองหรือตัวมอง  
ท าจากไมเ้น้ือแขง็ทั้งตน้นิยมใชไ้มส้มอไทยเพราะเน้ือแขง็ เหนียวและทนทานเพื่อไม่ใหห้กัแลแตกง่ายเวลาตอ

กล่ินท่ีหวัแม่มองหรือไดรั้บการกระแทกเวลาต าขา้ว ตวัมองแบ่งเป็นส่วนส าคญัสองส่วนคือหวัแม่มองและหางแม่มอง
หวัแม่มอง คือส่วนท่ีเป็นโคนของตน้ไมเ้ป็นส่วนท่ีเพิ่มน ้ าหนกัในการต าขา้วท าใหเ้ปลือกหุม้ขา้วท่ีต ากระเทาะเร็วหรือ
ชา้ได ้ถา้หวัแม่มองสั้นน ้าหนกักระแทกลงนอ้ยเปลือกจะกะเทาะชา้ ถา้หวัแม่มองยาวจะท าใหอ้อกแรงต ามากเปลือก
ขา้วจะกะเทาะเร็ว การเจาะรูทะลุส าหรับใส่สากมอง ควรกะระยะห่างจากหวัแม่มองพอสมควร ไม่สั้นหรือยาว
จนเกินไปหางแม่มอง คือส่วนท่ีอยูป่ลายของล าตน้และเป็นส่วนท่ีใชเ้ทา้เหยยีบเพื่อจะใหแ้ม่มองกระดกข้ึนเวลาต าขา้ว
หางแม่มองจะบากหรือถากออกเล็กนอ้ยกนัไม่ใหล่ื้นดินบริเวณใตห้างแม่มองจะขดุเป็นหลุมเรียกวา่หลุมแม่มอง ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีช่วยใหก้ารต าขา้ว ไดผ้ลดี ถา้ไม่มีหลุมแม่มอหางแม่มองจะยกไวสู้งสากมอง ท่ีใชก้บัครกมองตอ้งใชใ้หถู้ก
กบัขั้นตอนขา้ว เวลาต าขา้วจะตอ้งออกแรงมาก 

3)  เสาแม่มองและคานมอง 
เสาแม่มองอยูค่่อนไปทางหางแม่มองประกอบดว้ยเสาสองตน้ปักดินให้แน่นเสาแม่มองเป็นไมเ้น้ือแขง็เหนียว

และทนทาน เพราะตอ้งรับแรงเสียดสีจากคานแม่มองทั้งรับน ้าหนกัแม่มองและสากมอง ถา้เสาท าจากไมไ้ม่ดีจึงสึกและ
พงัเร็วคานแม่มองเป็นส่วนของไมท่ี้สอดเพื่อยดึตวัมองกบัเสาแม่มองอยูค่่อนไปทางหางแม่มอง ซ่ึงบางแห่งนิยมท า
สลกัเพื่อไม่ไหต้วัมองเล่ือนไปทางใดทางหน่ึง  

4) สากมอง  
สากเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั การต าขา้วจะเสร็จและไดเ้มล็ดขา้วสวยหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสาก สากท าจากไมท่ี้มี

คุณสมบติัเฉพาะคือมีน ้าหนกัเหนียวแขง็และมนั ไดแ้ก่ไมค้อ้และไมห้นามแท่ง ขา้วจะไม่ติดสากหากท าจากไมด้งักล่าว
สากมองมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตรมีสามชนิดคือสากต า มีขนาดเล็กเพราะตอ้งการใหก้ระแทรกถึงกน้ครก
ขณะท่ีต าขา้วและขา้วจะกะเทาะเปลือกเร็วสากต่าว มีขนาดใหญ่กวา่สากต าใชต้  าขา้ว ใหเ้ป็นขา้วกลอ้งเปลือกขา้วจะ
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ออกมากกวา่ขา้วต าสากซอ้ม เป็นสากท่ีมีขนาดใหญ่ ใชต้  าเพื่อขดัขา้วในชั้นสุดทา้ย การใชส้ากทั้งสามชนิดนั้นใชต้  า
ขา้วแต่ละขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั ถา้ใชส้ากผดิชนิดจะท าใหข้า้วท่ีต านั้นเป็นขา้วหกัหรือเมล็ดขา้วไม่สวย 

5) ลิม่แม่มอง   
ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ เหนียวและทนทาน เพราะไดรั้บแรงกระแทกอยูต่ลอดเวลา ใชส้ าหรับตอกเสริมสากเพื่อยดึ

สากมองกบัแม่มองใหแ้น่น ทุกคร้ังท่ีต าขา้วผูต้  าจะตอ้งคอยตอกล่ิมใหแ้น่นอยูเ่สมอ เพราะถา้ล่ิมไม่แน่นจะท าใหส้าก
หลุดจาก หวัแม่มองท่ีเจาะเป็นรูทะลุ อาจกระเด็นออกไปถูกผูท่ี้อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง ท าใหไ้ดรั้บบาดเจบ็หรืออนัตรายได ้

6) หลกัจับ  
เป็นหลกัไมส้ าหรับผูต้  าขา้วใชจ้บัพยงุตวัเวลาต าขา้ว หลกัจบัมกัจะบกัคร่อมท่ีหางแม่มองท าจากไมไ้ผห่รือไม้

ท่ีหาไดง่้าย ๆ ในทอ้งถ่ิน  
-  วธีิต าข้าวด้วยครกกระเดื่อง  
การต าขา้วเป็นงานประจ าของสตรีทั้งแม่และลูกสาว อาจต าเวลาเชา้ตรู่เม่ือไก่ขนัหรือต าเวลากลางคืน

ก็ได ้การต าขา้วดว้ยครกกระเด่ืองจะใชผู้ต้  า3-4 คน เหยยีบท่ีหางแม่มองคนละขา้ง น ้าหนกัเทา้คนต าเม่ือเหยยีบ 
ท่ีหางแม่มองจะท าใหห้างแม่มองลดต ่าลงไปในหลุมแม่มองแม่มองจะกระดกข้ึนและยกสากท่ีหวัแม่มองข้ึน
ดว้ยเม่ือปล่อยเทา้หางแม่มองจะถูกยกข้ึน สากมองจะตกลงไปในครกท าใหส้ากกระทบขา้วเปลือกหลาย ๆ 
คร้ัง เปลือกขา้วจะกะเทาะออกแยกเป็นเมล็ด ขา้วและแกลบการต าขา้วจะไดเ้มล็ดขา้วสวยหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บั
จงัหวะของการต าขา้วซ่ึงมีอยูส่องจงัหวะคือ 
ต าเป็นบาท คือจงัหวะการต าชา้ เป็นจงัหวะเนิบ ๆทิ้งช่วงชา้ ๆ จงัหวะการต าขา้วเช่นน้ีจะท าใหข้า้วหกั เมล็ด
ขา้วไม่สวยเพราะจงัหวะการกระแทกสากลงท่ีครกจะมีน ้าหนกัมากและทิ้งช่วงนานต าสักกะลนั คือจงัหวะการ
ต าเร็ว เป็นช่วงจงัหวะถ่ี ๆเร็วสม ่าเสมอจะท าใหไ้ดข้า้วเมล็ดสวย  

- ขั้นตอนการต าข้าวมีดังนี้ 
1. ตกัขาวจากยุง้ใส่กระบุงหรือตะกร้าเทลงในครกกระเด่ือง ปริมาณท่ีต าแลว้แต่ความตอ้งการ ส่วน

ใหญ่ต าส าหรับ บริโภควนัเดียว 
2. สวมสากต า ตอกล้ินเสริมสากใหแ้น่ใชเ้วลาต าประมาณ 15-20 นาที การต าตอนน้ีเรียกวา่ ต าแหลม

เปลือก หรือต าบุบ ขา้วท่ีต าเสร็จแลว้เรียกวา่ ขา้วต าตกัขา้วต าออกจากครกใส่เขิงร่อน แลว้เทออกจากเขิงใส่
กระดงัฝัดเรียกวา่ฝัดต าส่วนท่ีไดจ้ากการฝัดเป็นแกลบหรือเปลือกขา้ว 

3. เปล่ียนสากต าออก สวมสากต่าวแทน ตอกล้ินใหแ้น่นเทขา้วต าท่ีฝัดแลว้ลงในครก การต าตอนน้ี
เรียกวา่ต าต่าว ใชเ้วลาในการต ามากกวา่คร้ังแรกเล็กนอ้ย ขา้วท่ีต าเสร็จแลว้เรียกวา่ ขา้วต่าวหรือขา้วกลอ้ง ตกั
ขา้วออกใส่เขิงร่อน ส่วนท่ีไดจ้ากการร่อนจะเป็นแกลบละเอียด หรือร า เทขา้วท่ีร่อนแลว้ใส่กระดง้ฝัดเรียกวา่
ฝัดต่าว 

4. เปล่ียนสากต่าวออก สวมสากซอ้มเขา้แทน ตอกล้ินใหแ้น่น เทขา้วต่าวหรือขา้วกลอ้งลงในครก ใช้
เวลาต าประมาณ 20 นาที จะไดข้า้วซอ้มมือ ซ่ึงมีขา้วสารปนกบัขา้วปลายหกัและขา้วเปลือกเล็กนอ้ยใส่เขิง
ร่อนจะไดป้ล่อยขา้วและร าออ่นน าขา้วท่ีร่อนแลว้ไปทิกดว้ยกระดง้เรียกวา่ทิกขา้ว และฝัดเพื่อแยกขา้วสารออก
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จากขา้วเปลือก ผูทิ้กขา้วจะตอ้งอาศยัความช านาญ เม่ือทิกขา้วแลว้ส่วนท่ีไม่ตอ้งการเช่นขา้วเปลือกหรือปลาย
ขา้วจะรวมอยูท่ี่ส่วนปลายของกระดง้ เพื่อสะดวกในกรเก็บขา้วเปลือกออกจากขา้วสารเม่ือฝัดขา้วเสร็จแลว้จะ
ไดข้า้วสารท่ีมีขา้วเปลือกปนอยูเ่ล็กนอ้ยเรียกวา่กาก ผูต้  าขา้ตอ้งเก็บกากออกถึงจะไดข้า้วสารท่ีตอ้งการ 

 
2.1.3 เคร่ืองสีข้าวโบราณ ประเภทหน่ึงในเคร่ืองจกัสานท่ีผกูพนักบัวถีิชีวติไทย 

เคร่ืองจกัรสานจากผลิตภณัฑ์ไมไ้ผห่รือหวาย เป็นหน่ึงในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยท่ีหยบิจบัวสัดุ
จากธรรมชาติมาสานสอดจนกลายเป็นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้ในวงวถีิชีวติของชาวชนบทมายาวนาน 
เคร่ืองสีขา้วโบราณเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีน่าภาคภูมิใจ แมว้นัน้ีการสีขา้วสามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้ช่วย
จนเกิดความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากกวา่ก็ตาม แต่ก็ควรอนุรักษไ์วเ้พราะวา่เป็นภูมิปัญญาท่ีน่าท่ึงและ
แสดงถึงสติปัญญาของชนชาวไทยเคร่ืองสีขา้วโบราณภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย 

-  เคร่ืองสีขา้วโบราณแบ่งโครงสร้างออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย  
1. ท่อนฟันบน  
2. ท่อนฟันล่าง  
3. ไมค้าน   
4. แกนหมุน   
5. คนัโยก 

 
- สร้างด้วยวสัดุจากธรรมชาติดังนีค้ือ 

- ไมไ้ผจ่กัติดผวิขนาด 20  มม.  เป็นแกนตั้ง 
- โครงท่อนฟันบน-ล่าง และไมไ้ผจ่กัติดผวิขนาด 10  มม. คานไมแ้ปรรูปขนาด 3 น้ิว หนา 1.5 
น้ิว  แกนหมุน ใชไ้มแ้ปรรูปขนาด 3 น้ิว หนา 1.5 น้ิว ปลายหน่ึงลดขนาดลงเพื่อสอดในตวัคานไม ้ 
- คนัโยกผอ่นแรง ท าดว้ยไมแ้ปรรูปขนาด 3 น้ิว หนา 1.5 น้ิว 
- ท่อนฟันบนและท่อนฟันล่างสานเป็นรูปทรงกระบอกแตกต่างขนาดกนั เพื่อใหเ้กิดการ"ขดั
เปลือก" ขนาดท่ีนิยมกวา้ง  50 ซม.สูง 50 ซม. 
- คานไม ้ไมแ้ปรรูปขนาด 3x1.5 น้ิว ยาว 80 ซม. สอดผา่นท่อนฟันบน 
- แกนหมุน ใชไ้มแ้ปรรูปขนาด 3x1.5 น้ิว ยาว 40 ซม. ปลายหน่ึงสอดเขา้รูคานไมไ้ด ้
- คนัโยก เป็นไมแ้ปรรูปขนาด 3x1.5 ซม. หรือไมก้ลมก็ได ้เช่ือมต่อจากแกนหมุนแลว้ลากยาวไป
ประกอบติดแท่นขาตั้งสองขา ใชเ้ชือกผกูหวัทา้ยเพื่อใหโ้ยกไม่กินแรง 
- ดินเหนียวและเกลือป่น ใชเ้ป็นเช้ือประสานท่อนฟันบนและท่อนฟันล่าง ท าใหป้ลวกไม่อยาก
กินเคร่ืองจกัรสานเคร่ืองสีขา้วโบราณ แต่อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองสีขา้วโบราณในอดีตถูกใชสี้ขา้วทุก
วนั ปลวกก็เลยไม่กลา้มารบกวน 
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2.2 งานสี 
2.2.1 ประโยชน์ของสี 
สีเป็นวสัดุส้ินเปลือง มีคุณสมบติัแตกต่างกนัตามชนิด และลกัษณะของการใชง้าน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

ชีวติประจ าวนัของคนเราเป็นอยา่งมาก ส่วนมากแลว้ เรามกัจะเขา้ใจกนัโดยผวิเผนิวา่สีเป็นท่ีนิยมใชห้รือเหมาะส าหรับ
การตกแต่ง เช่น การใชสี้กบัเส้ือผา้ หรือการใชสี้ท าการทาตกแต่งบา้น แต่จริง ๆ แลว้เราไดมี้การน าสีมาใชใ้นแง่มุมต่าง 
ๆ  อีกมากมาย อาทิเช่น น ามาใชใ้นลกัษณะของการป้องกนั เช่น ใชท้าเพื่อป้องกนัการกดักินจากแมลงหรือมด ใชท้า
ป้องกนัเพื่อใหท้นต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ป้องกนัการเกิดสนิม เป็นตน้ และมีการน าสีมาใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์ต่าง ๆ  
เช่น สัญญาณไฟจราจร ใชสี้เพื่อแสดงความปลอดภยั และอนัตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 
 

สีท าใหเ้กิดความอบอุ่น การเร่งเร้า และระมดัระวงั เม่ือทาหรือแสดงไว ้ณ จุดใด จะเป็นท่ีรับรู้ และเขา้ใจกนั
โดยทัว่ไป จึงนบัไดว้า่เป็นภาษาสากลอีกชนิดหน่ึง จึงท าใหเ้กิดการเร้าจิตใจมนุษย ์ยิง่นกัเม่ือไดม้องเห็นประโยชน์ของ
สีจึงมีมากมายหลายประการดงัต่อไปน้ี 

1. ท าใหเ้กิดความสวยงาม สะอาดเรียบร้อยและท าความสะอาดดูแลไดง่้าย 
2. เพื่อป้องกนัการกดักร่อน (ส าหรับโลหะ) และป้องกนัการท าลายของเช้ือรา (ส าหรับไม)้ 
3. ใชร้องพื้นเพื่อพน่ทบัชั้นต่อไป 
4. ใชอุ้ดรอยขีดข่วน หรือหลุมลึกบนผวิงาน 
5. ใชป้้องกนัความช้ืนในเน้ือวสัดุ 
6. ใชต้กแต่งผวิงานขั้นสุดทา้ย 

 
- สมบัติทีด่ีของสี 

- ง่ายต่อการพ่นหรือทา และการใชง้านลกัษณะอ่ืน ๆ 
- ตอ้งแหง้ตวัดี แต่ตอ้งไม่ใชเ้วลานานจนเกินไป 
- ตอ้งเกาะตวัอยูก่บัช้ินงานดี ไม่ร่อนหรือหลุดลอกมาไดโ้ดยง่าย 
- มีความทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 

 
2.2.2 สีคืออะไร 

สีโดยปกติแลว้จะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิห้อง และจะเกิดฟิลม์ท่ีผวิหนา้เม่ือแหง้โดยสัมผสักบัอากาศ 
หรือโดยการอบ สีนบัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส าหรับส่ิงก่อสร้าง อาคารบา้นเรือนต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์
และอิทธิพลต่อสังคม และชีวติประจ าวนัของมนุษย ์เพราะการเลือกสีต่าง ๆ กนัก็เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึง
ความรู้สึกทางอารมณ์ของมนุษย ์ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นโดยไม่รู้ตวั 
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หลายปีท่ีผา่นมา อุตสาหกรรมสีไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศมากข้ึน ท าใหมี้การ
ใชสี้ประเภทต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว นอกเหนือจากเราน าเอาสีไปใชส้ าหรับบา้นพกัอาศยั อาคารส านกังาน 
หรือ แมแ้ต่ศูนยก์ารคา้ แลว้เรายงัมีการน าไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไดอี้ก 

ปัจจุบนัมีโรงงานผลิตสีชนิดต่างๆ (ยกเวน้สีผสมอาหาร) เช่น สีพลาสติก  หรือสีอิมิลชัน่ (emulsion 
paints),สีน ้ามนั (enamel paints),สีอลูมิเนียม,สีกนัสนิม,สีกนัเพรียง,สีจราจร และสีโป๊ว เป็นตน้ แต่โรงงาน
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก ส่วนโรงงานท่ีผลิตสีไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาด มีเพียงไม่ก่ีโรงงาน
เท่านั้น 

จากอดีตถึงปัจจุบนั มีการพฒันาสีท่ีใชส้ าหรับการใหสี้วสัดุต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก เดิมสีท่ีใชจ้ะอิงสียอ้ม
สีทอเป็นหลกั ต่อมาจึงไดมี้การพฒันาสีกลุ่มใหม่ ๆ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมส าหรับการใหสี้วสัดุเฉพาะอยา่ง
ข้ึน ท าใหข้อบข่ายของสีมีให้เลือกขยายกวา้งขวางออกไปมาก และสีท่ีใชมี้สมบติัตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน
ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์คุณภาพสูงตามไปดว้ย 

ปัจจุบนักล่าวไดว้า่ เรามีสีท่ีมีคุณภาพ และมีความคงทนดีกวา่สีท่ีใชใ้นสมยัก่อนมาก และเป็นท่ีเช่ือถือ
ไดว้า่ในอนาคตคงจะมีการพฒันาสีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงใหใ้ชเ้พิ่มมากข้ึนอีกต่อไป 

 
2.2.3 องค์ประกอบของสี 

สีคือสารผสม (Mixture) ซ่ึงประกอบดว้ยสสารต่าง ๆ 4 กลุ่มดว้ยกนั ส าหรับการน ามาใชเ้คลือบ (ดว้ย
กรรมวธีิหน่ึงวธีิใด) เพื่อประโยชน์ในการตกแต่ง หรือคุม้ครองป้องกนั หรือเพื่อทั้งตกแต่งและป้องกนัวตัถุ 
หรือพื้นผวิท่ีถูกเคลือบ สสารต่าง ๆ  4 กลุ่มดงักล่าวประกอบดว้ย 

- Binder (ตวัประสารหรือส่ิงน าสี) ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของของเหลวหรือสามารถท าใหแ้ปร
สภาพไปอยูใ่นรูปของเหลวได ้ในสภาวะของสารละลาย (Solution),แขวนลอย 
(Suspension),หรือดว้ยปฏิกิริยาเคมี 
- Pigment (ผงสี) ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของแขง็ ไม่สามารถละลายในสารน าสี 
- Diluent หรือ Sovent หรือ Thinner (ตวัท าละลาย) 
- Additives (ตวัปรับสภาพ) 

 
  -  ข้อก าหนดของสี 

- ง่ายต่อการใช ้สีสามารถน ามาใชง้านไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษ และตอ้งแหง้เร็ว 
- ช่วยเพิ่มความสวยงามใหพ้ื้นผวิ 
- ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างใหแ้ขง็แรง 
- ช่วยเพิ่มความยดืหยุน่ 
- มีการยดึเกาะสูง และกนัน ้าได ้
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2.2.3วตัถุประสงค์ของการใช้สี 
ผลิตภณัฑสี์ท่ีมีการผลิตและน ามาใชง้านกนัในปัจจุบนัน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อวตัถุประสงคห์ลกั 3 

ประการความสวยงามเป็นหลกั (Decorative Function) สีประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเป็นสีทาอาคาร เพื่อการ 
ตกแต่งใหดู้สวยงาม และน่าอยูอ่าศยัการปกป้องการผกุร่อนและการแปรสภาพพื้นผิว (Protective Function) สี
ประเภทน้ีจะช่วยรักษาพื้นผวิจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เพื่อใหมี้สภาพอายกุารใชง้านยาวนาน เช่น กนัความช้ืน 
และกนัแมลงความสวยงามและการป้องกนัพื้นผวิ (Decorative and Protective Function) ตามความเป็นจริง
วตัถุประสงคใ์นการใชผ้ลิตภณัฑสี์ควรจะอยูใ่น 2 ขอ้น้ี แต่ก็จะข้ึนอยูก่บัความส าคญั 

 
2.2.4 การเตรียมช้ินงานก่อนท าสี 

การขดั เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก เพราะถือวา่เป็นหวัใจของการท าสี ตอ้งท าอยา่งถูกตอ้งคุณภาพของ
งานสีท่ีออกมาจึงจะดูมีคุณภาพสูง การขดัท่ีดีควรจะเร่ิมตน้ขดัดว้ยกระดาษทรายตามเบอร์ดงัน้ี  
 เบอร์ 100, เบอร์ 120, เบอร์ 150, เบอร์ 180, เบอร์ 240 

จะเห็นไดว้า่การขดัไมข้ั้นตอน 100-180 จะเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากเพราะแต่ละช่วงจะขา้มไม่เกิน 40 
เบอร์ เพราะถือวา่กระดาษทรายแต่ละเบอร์จะขดัเส้ียนของไมต้ามขนาดแต่ละเบอร์เท่านั้น ยกตวัอยา่งเช่น ถา้
เส้ียนไมท่ี้หยาบแต่เราเอากระดาษทรายละเอียดไปขดัแทนท่ีมนัจะตดัเส้ียนได ้กลบักลายเป็นวา่กดเส้ียนใหจ้ม
ลงหรือดูดไดว้า่ เอากระดาษถูไมเ้ฉย ๆ เส้ียนท่ีอ่อนก็จะขาดเฉย ๆ แต่เส้ียนใหญ่ก็ยงัคงอยูแ่ลว้พอน ามาท าสี
หรือหลงัจากพน่แลคเกอร์รองพื้นแลว้ จะท าใหช้ั้นของฟิล์มแลคเกอร์ในชั้นน้ีหลุดออกไปกบักระดาษทราย
ดว้ย ท าใหเ้ราเสียฟิลม์แลคเกอร์รองพื้นไปเปล่า ๆ ดงันั้น เราควรจะเก็บช้ินงานดว้ยการขดัไมใ้หดี้เสียก่อนแลว้
ค่อยมาท าสี และควรเลือกเบอร์กระดาษทรายท่ีใชอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของงาน 

- ฟิลเลอร์ (Filler) 
ฟิลเลอร์  หมายถึง สารท่ีใชอุ้ดรูเล็ก ๆ โดยการใชแ้ปรง หรือโดยการพน่ เพื่อใหพ้ื้นผวิท่ีจะเคลือบ

เรียบสม ่าเสมอ ฟิลเลอร์จะใหฟิ้ลม์ท่ีแขง็แรง และสามารถถูหรือขดัออกเพื่อใหผ้วิเรียบไดง่้าย นอกจากน้ีฟิลม์
ท่ีไดย้งัมีความยดืหยุน่ จึงเป็นการช่วยเสริมการยดึเกาะชั้นถดัไป 

- สารกนัซึม (Sealer) 
ใชเ้คลือบผวิหนา้วสัดุท่ีมีรูพรุนสูง หรือใชเ้คลือบวสัดุท่ีปล่อยสารบางประเภทออกมา ซ่ึงจะท าให้

ฟิลม์ของสีเสียหายได ้โดยทัว่ไปแลว้จะใชว้ธีิพน่หรือใชแ้ปรง จึงควรใหมี้ค่า Viscosity (ความขน้) ต ่า สารกนั
ซึมมีหนา้ท่ี 

กรณีท่ีใชเ้คลือบไม ้จะช่วยป้องกนัไม่ใหค้วามช้ืนซึมผา่นผวิไม ้
เสริมการยดึเกาะระหวา่งสีชั้นถดัไปกบัพื้นผวิวสัดุ 
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดรอยด่าง หรือรอยต าหนิ ท่ีจะเกิดหลงัจากเคลือบสีชั้นถดัไป 
ยดึเกาะกบัพื้นวสัดุ 
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 2.2.5 ชนิดและคุณสมบัติของสีทีใ่ช้เคลอืบผวิ 
- Nitrocellulose Lacquer ไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์ จะใหฟิ้ลม์ท่ีแขง็ ทนทานต่อการกดักร่อน ทน

น ้า ด่างอ่อน และกรดอ่อน ซ่ึงความแขง็และความทนทานต่อการกดักร่อนของไนโตรเซลลูโลสน้ี มาจากหมู่
ไนโตร ซ่ึงมีไดโพลโมเมตสู์ง(dipole moment) นอกจากน้ียงัเป็นผลมาจากหมู่ไฮดรอกซิล ซ่ึงสามารถเกิด
พนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโซ่ได ้ไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์ไม่เหมาะส าหรับใชภ้ายนอก เพราะสีจะเหลืองง่าย 
และมกัติดไฟไดง่้าย 

  - Polyurethane 
โพลียเูรเทน เกิดจากปฏิกิริยาระหวา่ง โพลีไอโซไซยากบัโพลีออล ฟิลม์ท่ีไดมี้ความแขง็และเหนียว

ทนต่อการขดัสีสูง,มีการยดึเกาะผวิหนา้ดี,ทนต่อตวัท าลาย และทนต่อสภาพภูมิอากาศไดดี้ 
- Acrylic lacquer 
อคริลิคแลคเกอร์ ท าจากอคริลิคเรซิน มีคุณสมบติัแหง้เร็ว ใชง่้าย และมีคุณสมบติัท่ีส าคญัคือ ทนต่อ

แสงแดดไดดี้ ท าใหฟิ้ลมไ์ม่เปล่ียนสีหรือเหลืองข้ึน จึงนิยมใชก้บัช้ินงานพวกไมม้ะปิง,ไมย้างพาราท่ีฟอกแลว้ 
หรือไมเ้น้ือขาวทุกชนิด แต่ราคาค่อนขา้งสูงกวา่แลคเกอร์จึงไม่ค่อยนิยมใชก้นั 

- Amino alkyd paint 
ยเูรียเรซิน เป็นสารเคลือบผิวซ่ึง (เป็นปฏิกิริยาระหวา่งกรดกบัอมิโนอลัคิด) ราคาไม่แพงนกัเม่ือเทียบ

กนัค่า % Solid ท่ีสูง,ค่า Hardness, การทนต่อการขดูขีดและทนต่อตวัท าละลาย แต่จะมีกล่ินของ Formalin 
ค่อนขา้งแรง และจะเกิดการกระเทาะ (รอยร้าว) ไดเ้ม่ือน ามาอบหรือใส่ในตูอ้บ ขอ้เสียมีนอ้ยมาก ซ่ึงสาร
เคลือบผวิชนดน้ียงัคงนิคมใชก้นัมากในงานเฟอร์นิเจอร์ 

 
- เหตุผลในการเคลอืบสีผวิ 

วตัถุประสงคข์องการเคลือบสีผวิก็คือ การเพิ่มความสายงามตามธรรมชาติของไมใ้ห้ดูดีข้ึน 
กระบวนการน้ีท าใหไ้ดไ้มท่ี้มีสีตามตอ้งการ และช่วยป้องกนัเน้ือไมจ้ากการใชง้านประจ าวนั ตลอดจน
สารละลายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชก้นัทัว่ไป 

กระบวนการเคลือบสีผวิน้ี จะเนน้ท่ีลกัษณะของแบบ เทคนิคการเคลือบสีผวิสมยัใหม่ ท่ีช่วยท าความ
งามท่ีแทจ้ริงของเน้ือไมป้รากฏชดั นอกจากน้ียงัช่วยใหง้านแบบเดียวกนั แต่มีสีต่าง ๆ กนัอีกดว้ย นอกจากน้ี 
การเคลือบสีผวิยงัมีประโยชน์ต่อการใชไ้มท่ี้มีราคาถูก โดยเคลือบสีผวิใหดู้ดคลา้ยไมท่ี้มีราคาแพงการปกป้อง
เน้ือไมจ้ากตวัท าละลายต่าง ๆ เช่น น ้า แนพธา (naptha) และอลักอฮอล ์เป็นตน้ เป็นส่ิงจ าเป็น นอกจากน้ีสารท่ี
ใชใ้นการเคลือบสีผวิ จะตอ้ทนทานต่อรอยขีดข่วน การขดัถู และสารปกป้องเน้ือไมจ้ากการเปล่ียนแปลง
ความช้ืนอยา่งรวดเร็ว 
- ประโยชน์ของกระบวนการเคลอืบสีผวิ 

- การเคลือบสีผวิสมยัใหม่น้ี นอกจากจะใหค้วามสวยงามแก่เน้ือไมแ้ละมีประโยชน์ในแง่ของการ
ปกป้องเน้ือไมแ้ลว้ ยงัมีขอ้ดีอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่ 
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- ความรวดเร็ว ในขณะท่ีโดยทัว่ไป กระบวนการเคลือบสีผวิจะมีหลายขั้นตอน แต่จะใชเ้วลาใน
การท างานนั้นเพียงเส้ียวหน่ึงของวธีิท างานดว้ยมือ 
- พื้นท่ีท่ีใชใ้นการท างาน จากการท างานท่ีรวดเร็วท าใหส้ามารถเคลือบสีผวิของช้ินงาน
(โดยเฉพาะเคร่ืองเรือน) ไมม้ากกวา่ ในพื้นท่ีท่ีมีขนาดเท่ากนัหรือในท่ีท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 
- ใชแ้รงงานนอ้ยลง กระบวนการเคลือบสีผวิสมยัใหม่น้ี มีการใชเ้คร่ืองมือกล การออกแบบ
อุปกรณ์และการผสมของสีเคลือบผวิ ไดรั้บการปรับปรุง เพื่อใหมี้การใชแ้รงงานนอ้ยลง 
- การควบคุมผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพ ความคงท่ีสม ่าเสมอท่ีมีมากข้ึนของผลิตภณัฑ์และคุณภาพท่ี
ไดรั้บการปรับปรุง จะประจกัษไ์ดจ้ากการท่ีมีการใชปั้จจยัทางดา้นบุคคลลดนอ้ยลง ดว้ยการใช้
อุปกรณ์ วสัดุและกระบวนการ ซ่ึงโดยตวัของมนัเองแลว้ สามารถควบคุมไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
 - ในตอนแรกส าหรับผูท่ี้ยงัไม่คุน้เคยกบักระบวนการน้ี อาจจะรู้สึกวา่เป็นงานท่ีใชเ้วลา ซ่ึง
ในทางปฏิบติัแลว้จะเป็นระบบท่ีด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว 
 

 ส าหรับกระบวนการเคลือบสีผวิสมยัใหม่น้ี จะมีการท าสีในหลายขั้นตอน ท าใหส้ามารถ
ปรับแต่งสีไดต้ลอดกระบวนการ การปรับแต่งน้ีเป็นงานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จึงสามารถท างานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ผลท่ีไดรั้บก็คือ ช้ินงานท่ีสวยงาม (โดยเฉพาะเคร่ืองเรือน) ซ่ึงไดรั้บการเคลือบสีผวิท่ี
สม ่าเสมอ 

 
2.3 งานกลงึ  
คือ การข้ึนรูปโลหะโดยใหช้ิ้นงานหมุนรอบตวัเอง โดยมีดกลึงเคล่ือนท่ีเขา้หาช้ินงาน ซ่ึงการเสียดสีน้ีสามารถ

ท าใหเ้กิดอุณหภูมิสูงถึง 1700?F  
การกลึงมีสองลกัษณะ คือ  

-  การกลึงปาดหนา้ โดยใชมี้ดตดัช้ินงานไปตามแนวขวาง (Across the work)student_pressure 
-  การกลึงปอก คือ การเคล่ือนมีดตดัไปตามแนวขนาน กบัแนวแกนของช้ินงาน 

    2.3.1 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกดิกระบวนการของการกลงึปอก คือ    
-  อตัราป้อน (Feed Rate)   
-  ความเร็วตดั (Cutting Speed)  
- ระยะป้อนลึก (Depth of Cut)   
- มีดกลึง (Cutting Tool)   
- ช้ินงานท่ีตอ้งการท าการตดัเฉือน (Workpiece)รวมถึง ขนาดของช้ินงาน (Workpiece 
Dimension) ความละเอียดของผวิช้ินงาน (Surface Roughness) เศษกลึง (Chip) การสึกหรอ
ของมีดกลึง (Tool Wear)student_rake_angle 

     



13 
 

 2.3.2ปัจจัยทีส่ าคัญทั้งหมดทีใ่ช้ในงานกลงึปอกด้วยมีดกลงึอนิเสิร์ทมีดังต่อไปนี้ 
- เง่ือนไขของคมตดั (Edge condition) 
- ความยาวของคมตดั (Edge length) 
- วธีิการจบัยดึช้ินงาน (Work holding method) 
- ส่วนประกอบของวสัดุ (Component material) 
- ความหนาของเมด็มีด (Insert thickness) 
- เกรดของเม็ดมีด (Insert grade) 
- อายขุองการสึกหรอ (Wear lift) 
- มุมตดั (Approach angle) 
- ก าลงั (Power)clamping_bore_bar 
- น ้าหล่อเยน็ (Coolant) 
- ตน้ทุนของคมตดั (Edge cost) 
- การหกัเศษ (Chip breaker) 
- รัศมีปลายมีด (Nose radius) 
- มุมประกอบของใบมีดกลึง (Included angle) 
- อตัราป้อน (Feed rate) 
- ระยะป้อนลึก (Depth of cut) 
- ความเร็วรอบ (RPM) 

 
2.3.3 ความเร็วตัด (Cutting speed) 

คือ ความเร็วท่ีคมมีดกลึงตดั หรือปาดผวิโลหะออก เม่ือโลหะหมุนครบ 1 รอบ คมมีดกลึงก็
จะตดัโลหะเป็นแนวตดัยาวเท่าเส้นรอบวงพอดี ความเร็วตดัมีหน่วยเป็น เมตร/นาที 

 
      - หลกัเกณฑ์การเลอืกใช้ความเร็วตัดมีดังนี ้คือ  

1. วสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองมือตดั (Cutting tools) ท่ีท ามาจากเหล็กรอบสูง (High Speed Steel)  
สามารถใชค้วามเร็วตดัเป็น 2 เท่า ของความเร็วตดัของมีดท่ีท ามาจากวสัดุเหล็กคาร์บอน ส่วนวสัดุคม
ตดัท่ีมีส่วนผสมพิเศษออกไปสามารถใชค้วามเร็วตดัไดก้วา่เหล็กรอบสูง 

2. ชนิดของวสัดุ (Material) ท่ีจะน ามาท าการตดัเฉือน โดยทัว่ๆไปวสัดุงานท่ีแขง็มากจะใช้
ความเร็วตดัชา้กวา่วสัดุท่ีอ่อนกวา่ 

3. รูปร่างของคมตดั (Form Cutting Tool) มีผลต่อการท างานมาก เช่น มีดตดังานขาดจะใช้
ความเร็วรอบต ่ากวา่มีดกลึงปอกผวิ 

4. ความลึกในการตดั (Depth of Cut) ถา้ป้อนตดัลึกจะใชค้วามเร็วรอบนอ้ยกวา่ป้อนตดัต้ืน 
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5. อตัราป้อน (Rate of Feed) ในการป้อนตดังานหยาบ เช่น อตัราป้อน 3 มม. ความเร็วท่ีใช้
ในการตดัจะต ่ากวา่การป้อนตดัขั้นสุดทา้ย เช่น อตัราป้อนตดั 0.13 มม. เป็นตน้ จะใชค้วามเร็วรอบได้
สูงcoolant_direct_and_indirect 

6. การระบายความร้อน (Cutting lubricant) ความเร็วตดัของวสัดุบางชนิดอาจเพิ่มใหสู้งข้ึน
ไดเ้ม่ือมีการระบายความร้อนท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสารระบายความร้อนน้ี จะช่วยรักษาอุณหภูมิของคมตดั
ไม่ใหร้้อนสูงเกินไปขณะท างาน 

7. การจบังานใหม้ัน่คงแขง็แรง (Rigidity of the Work) ในกรณีงานท่ีถูกจบัดว้ยหวัจบั โผล่
ออกมาสั้นๆจะใชค้วามเร็วไดสู้งกวา่งานท่ีถูกจบัโผล่ออกมายาวๆ  

8. ความสามารถของสภาพเคร่ือง เคร่ืองท่ีแขง็แรงมีก าลงัสูง สามารถใชค้วามเร็วตดัไดสู้ง 
อยา่งไรก็ตามอยา่ใชสู้งจนคมตดัไหม ้

 
- กฎทัว่ไปในการใช้ความเร็วตัด และอตัราป้อน  

1. ถา้อตัราป้อน (มม./รอบ) เพิ่มSpeedความเร็ว (รอบต่อนาที) ตอ้งลดลงเม่ือความลึกของการ  
ตดัคงท่ี 
2. ถา้ Speed ความเร็ว เพิ่ม Feed อตัราป้อน ตอ้งลดลง เม่ือความลึกของการตดัคงท่ี 
3. ถา้ความลึกในการตดัเพิ่มข้ึน Speed ตอ้งลดลงเม่ือ Feed คงท่ีtool_center_height 
 

- ผลกระทบของความเร็วตัดทีม่ีต่ออายุการใช้งานของมีดกลงึ (Effect of Cutting Speed) 
ในการข้ึนช้ินงาน วสัดุงาน วสัดุมีด ขนาดของช้ินงาน ฯลฯ ควรมีความเหมาะสมเพื่อการ

บริหาร ค่าใชจ่้าย คุณภาพงาน และเวลา เช่นถา้ใชค้วามเร็วตดัสูงเกินไปก็จะท าใหมี้ดกลึงสึกหรอได้
เร็วกวา่ปกติ นัน่ก็คืออายกุารใชง้านของมีดกลึงสั้นลง ท าใหต้อ้งลบัมีดบ่อยๆ และเสียเวลาในการ
ท างาน ซ่ึงเป็นการลดประสิทธิภาพการท างาน และเพิ่มค่าใชจ่้าย 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเร็วตดัและอายกุารใชง้านของมีดกลึงนั้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ขณะท่ีใชค้วามเร็วตดัต ่าๆ การสึกหรอของมีดจะเป็นไปอยา่งชา้ๆ ทั้งน้ีเพราะอุณหภูมิจากการเสียดสี 
ระหวา่งมีดกลึงกบัช้ินงานจะมีค่าต ่า แต่ถา้ใชค้วามเร็วตดัสูงข้ึนความร้อนระหวา่งผวิมีดกลึงกบั
ช้ินงาน และเศษตดัจะเกิดมากข้ึน ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดการสึกหรอท่ีบริเวณผวิของมีดกลึงกบัช้ินงานท่ี
เสียดสีกนั ซ่ึงจะท าใหอ้ายกุารใชง้านของมีดกลึงสั้น 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
 1. ประชุมวางแผนก่อนการด าเนินงาน 
  1.1 คิดหาวธีิท่ีจะพฒันาเคร่ืองสีขา้วใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 
  1.2 แบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน 
 2. เลือกประธานและกรรมการ 
 3.ตั้งช่ือโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 4.จดัซ้ืออุปกรณ์ 
 5.ประชุมเพื่อวางแผนก่อนการปฏิบติังาน 
 6.จดัท าบญัชีการปฏิบติังานโครงการ  รายรับ – รายจ่าย 
3.2การด าเนินการ 
 1. ประชุมเร่ืองการด าเนินโครงการ 
 2. ปรึกษาหาท่ีวธีิพฒันาต่อยอดเคร่ืองสีขา้ว 
 3. จดัหาวสัดุ  และสถานท่ีในการปฏิบติังาน 
 4.ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอน 
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3.3 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ 
ราคาต่อหน่วย จ านวน

หน่วย 
จ านวนเงิน      หมายเหตุ 

บาท สต. บาท สต. 
1 น็อตหูกระต่าย 13 - 14 182 -  
2 น๊อต 6 เหล่ียม 6 - 6 36 -  
3 น๊อต 6 เหล่ียม 3 - 6 18 -  
4 สีสเปรย ์ 50 - 3 150 -  
5 สกรูมิลขาวพร้อมน๊อตM6 3 - 10 30 -  
6 สกรูมิลขาวพร้อมน๊อตM10 7 - 9 63 -  
7 สกรูมิลขาวพร้อมน๊อตM12 9 - 1 9 -  
8 สีน ้ามนั-เป็ด *113 กล. 324 - 1 324 -  
9 ทินเนอร์BARCO- AAA กล. 166 - 2 332 -  
10 ลูกปืนตุก๊ตา จีน*205 1 น้ิว 120 - 4 480 -  
11 บานพบัเอสยเูอสโครเม่ียม*32 95 - 2 190 -  
12 สวติซ์เบรกเกอร์30A SHOT 69 - 1 69 -  
13 เหล็กฉาก 2 น้ิวx3 มม. ขาว 345 - 3 1035 -  
14 สายพาน B6 55 - 1 55 -  
15 ลอ้ 400 - 2 800 -  
16 สายพานร่อง A-36 140 - 1 140 -  
17 สีสเปรย ์ 37 - 2 74 -  

ราคารวม 3,987 -  
 

ตารางท่ี 2 งบประมาณค่าใชจ่้าย 
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 
 
 
 

 
 
            รูปท่ี 1 แบบแปลนโครงสร้าง 
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                รูปท่ี 2 แบบไอโซเมตริก  
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4.2 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน การแก้ไข 

1 ระบบร่อนขา้ว ท างานไดดี้เยีย่ม - 
2 ระบบกลไกภายในเคร่ืองสีขา้ว ท างานตามปกติ - 
3 ตวั SAVETY GARD ใชง้านไดดี้เยีย่ม - 
4 คุณภาพขา้วท่ีได ้ ไดข้า้วเมล็ดสวยและเตม็ - 

 
ตารางท่ี 3  ตารางบนัทึกการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จากไดท้ าเคร่ืองสีขา้ว THE NEW SYSTEM  ข้ึนมาน้ีหลงัจากท่ีไดท้ดลองประสิทธิภาพของเคร่ืองสีขา้วแลว้มี

ผลสรุปดงัน้ี 
1. สามารถสีขา้วไดดี้ 
2. สามารถท างานไดดี้กวา่ตวัเดิม 
3.นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ือง การวางแผนการท างาน การตดัเหล็ก การเช่ือม การท าสี  และรู้จกัการท างานเป็นทีม   

ความสามคัคี 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1. เน่ืองงบประมาณท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อการท่ีจะพฒันาเคร่ืองสีขา้วใหมี้ประสิทธิภาพท่ีก าหนดไว ้
5.3ข้อเสนอแนะ 

1. เหล็กฉากท่ีใชค้วรมีขนาด 3 น้ิว และหนา 5 mm.  
2. เน่ืองจากตวัประกอบโครงสร้างบางส่วนเป็นวสัดุ Recycle อาจท าใหต้วัโครงสร้างเส่ือมสภาพเร็ว 
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บรรณานุกรม 
 

www.mommai.com 
หนงัสือทฤษฎีงานกลึง  ดอนบอสโก 
www.guru.com 
www.otop5star.com 
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 

    

รูปท่ี 2 ตดัโครงเคร่ืองเดิม                          รูปท่ี 3 ตดัลอ้ 

    

    รูปท่ี 4 ตดัเพื่อน าวสัดุโครงสร้างเดิมมาใช้        รูปท่ี 5 ท าตวัร่อน  

    

         รูปท่ี 6 เช่ือมตวัร่อน                     รูปท่ี 7 เช่ือมโครง 
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          รูปท่ี 8 ติดตั้งมอเตอร์   รูปท่ี 9 เขียนแบบกล่องใส่แกลบ 

        

  รูปท่ี 10 เช่ือมกล่องใส่แกลบ         รูปท่ี 11 ตดัเหล็กท าโครงกล่องใส่แกลบ 
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     ประวตัิส่วนตัว      

 
ช่ือ นายนฐัพล  ขติัยะวงษ ์
วนัเกดิ 1  เมษายน  2538   
สถานทีเ่กดิ อ าเภอวงัสามหมอ  จงัหวดัอุดรธานี     
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 229  หมู ่ 3  ต าบลหนองกุง้ทบัมา้  อ าเภอวงัสามหมอ  จงัหวดัอุดรธานี  41280 
ประวตัิการศึกษา 2554   ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หาญใจพิทยาคม จงัหวดัอุดรธานี      
  2556   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม   
   จงัหวดันครพนม 
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      ประวตัิส่วนตัว     
 
ช่ือ นายเอกมงคล   จนัพะงา 
วนัเกดิ 16  สิงหาคม  2538   
สถานทีเ่กดิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 90  หมู่  2  ต าบลโนนส าราญ  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  33110 
ประวตัิการศึกษา 2554   ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบา้นท่าสวา่ง  จงัหวดัศรีสะเกษ  
   2556   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม   
   จงัหวดันครพนม 
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ประวตัิส่วนตัว 

 
   
ช่ือ นายศิริพงษ ์  ค  าแผน่ 
วนัเกดิ 18  มกราคม  2538    
สถานทีเ่กดิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ       
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 168  หมู ่ 7  ต าบลกุดเสลา  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  33110 
ประวตัิการศึกษา 2554   ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสัตหีบวทิยาคม  จงัหวดัชลบุรี 
  2556   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม   
   จงัหวดันครพนม 
 


