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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั ในการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาคปฏิบตั ิตามหลักสู ตรได้เน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะวิชาชีพโดยการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง เนื่ องด้วยโรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มีเครื่ องสี ขา้ วที่ใช้งานได้ดี แต่ระบบต่างๆทางานไม่เต็ม
ประสิ ทธิภาพ ขาดความปลอดภัย
ดังนั้น สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการทางานของเครื่ องสี ขา้ วให้มีประสิ ทธิภาพ แข็งแรง
สะดวก รวดเร็ ว และมีความปลอดภัย
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้นาความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสิ่ งประดิษฐ์
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นหมู่คณะ
1.3 เป้าหมาย
- เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้เครื่ องสี ขา้ วที่มีประสิ ทธิภาพ 1 เครื่ อง
- เป้าหมายเชิ งคุณภาพ
สามารถทางานได้สะดวก รวดเร็ ว ทนทาน ปลอดภัย และทันสมัย
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานไปพัฒนาต่อยอดสิ่ งประดิษฐ์
2. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานเป็ นหมู่คณะ
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1.4 การดาเนินงาน
กิจกรรม

ม.ค 57
ต.ค 56
พ.ย 56
ธ.ค 56
ก.พ 57
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผน
- ศึกษาหาข้อมูล
- จัดทาโครงการ
- นาเสนอโครงการ
2.ขั้นดาเนินการ
- จัดอุปกรณ์
- ลงมือปฏิบตั ิ
- ทดสอบประสิ ทธิภาพ
- ปรับปรุ งแกไข
- จัดทารู ปเล่ม
- สร้างสื่ อเพื่อนาเสนอ
งาน
3.ขั้นนาเสนอ
- ส่ งรู ปเล่มรายงาน
- นาเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ
ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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บทที่ 2
เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
2.1 วิวฒ
ั นาการในการแปลรู ปข้ าว
2.1.1 การตาข้ าว
เป็ นวิธีการตาข้าวแบบเดิมของชาวอีสานนั้นเป็ นการกระเทาะแยกเอาเปลือกหุ ม้ จากเมล็ดข้าว เริ่ มแรกใช้
วิธีการทุบข้าว ต่อมาได้ทาครกตาข้าวขึ้นสองรู ปแบบคือครกซ้อมมือหรื อครกกระเดื่องหรื อครกมองมีรายละเอียดดังนี้
ครกมือ เป็ นครกตาข้าวที่ใช้มือจับสากตาข้าวเปลือก
ส่ วนประกอบของครกมือมีดงั นี้
- ตัวครก เป็ นท่อนไม้ขนาดใหญ่ ที่มีความยาวประมาณ 80-90 เซนติเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
50-60เซนติเมตรเจาะตรงกลางเป็ นร่ องลึกโดยใช้ขวานฟั นเอาแกลบใส่ เป็ นเชื้อและจุดไฟเผาส่ วนกลางของ
ท่อนไม้ เผาเป็ นโพรงให้มีขนาดลึกตามต้องการ ขัดภายในให้เกลี้ยงเกลาตัวครกมีสองขนาด คือครกขนาด
ใหญ่ และครกขนาดเล็กทาด้วยไม้เนื้อแข็ง
- สาก ทาด้วยไม้เนื้อแข็ง มีความยาวขนาดสองเมตรมีลกั ษณะปลายทั้งสองข้างโค้งมน หัวสากทุ่ม
ใหญ่ ปลายสากมนเรี ยวเล็ก ตรงกลางลาตัวสากคอดกลมกลึงพอดีกบั มือกาอย่างหลวม ปลายสากมีไว้ตาข้าวตา
หัวสากมีไว้ตาข้าวซ้อม ผูต้ าข้าวซ้อมมือนี้ ตากันเป็ นกลุ่มครั้งละ 2-3 คน ผูต้ าข้าวส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน
- วิธีตาข้ าวมีลาดับดังนี้
1. นาข้าวที่จะตาไปผึ่งแดดหนึ่งวันเพื่อให้ขา้ วแห้งจะบุบเปลือกง่ายขึ้น
2. นาข้าวมาเทลงในครกจานวนพอเหมะ ใช้คนตาสองสามคนมีจงั หวะการตาที่ไม่พร้อมกัน
3. ใช้เวลาในการตาข้าวนาน จนกว่าจะเหลือข้าวเปลือกจานวนน้อยที่ปนอยูใ่ นข้าวสารแล้ว
เก็บกากออก
- ข้ อดีของการตาข้ าวด้ วยครกมือคือ
เลือกสถานที่และเคลื่อนย้ายที่ตาได้ตามต้องการเพราะครกมือไม่ได้ฝังลงในดิน นอกจากนี้
ครกมือใช้คนตาจานวนน้อย ประมาณ 2-3 คน
- ข้ อเสี ยของการตาข้ าวด้ วยครกมือคือ
ใช้เวลาการตานานออกแรงมาก ทาให้เหนื่อยเร็ วและได้ ข้าวจานวนน้อย การตาข้าวด้วยครก
มือนิยมมากเขตอีสานใต้ แถบจังหวัดสุ รินทร์ และบุรีรัมย์ปัจจุบนั มีผนู้ าสากมาเป็ นอุปกรณ์ประกอบ
การละเล่นพื้นเมืองเรี ยกว่าเรื อนอันเร ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับราลาวกระทบไม้
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2.1.2 ครกกระเดื่องหรือครกมอง
ครกกระเดื่อง เป็ นเครื่ องใช้ที่มีแทบทุกครัวเรื อนโดยชาวบ้านนิยมทาไว้ขา้ งยุง้ ข้าวเพื่อความสะดวก โดยมุง
หลังคายืน่ ออกมากันแดดกันฝนเรี ยกว่าเทิบมองหรื อเพิงมอง ถ้าบ้านใต้ถุนสู งจะตั้งครกไว้ใต้ถุนบ้าน ครกกระเดื่อง
เป็ นครกตาข้าวที่มีพฒั นาการสู งกว่าครกมือคือทุ่นแรงมากกว่า ตาข้าวได้ปริ มาณมากและเร็ วกว่าการตาด้วยครกมือ
ส่ วนประกอบของครกกรเดื่องได้แก่
1) ตัวครก
ทาด้วยไม้เนื้อแข็ง นิยมใช้ไม้สะแบงไม้แคน ไม้จิก ไม้แดง ซึ่ งเป็ นไม้เนื้ อดี ทนทานต่อการฝังดิน ตัวครกทา
จากท่อนไม้กลมยาวพอประมาณ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร เจาะเป็ นร่ องลึกตรงกลางเหมือนครกทัว่ ๆ ไป โดยใช้
ขวานฟันตรงกลา เอาแกลบใส่ เป็ นเชื้อและจุดไฟเผา ถ้ายังไม่ลึกพอก็ใช้ขวานฟันและเผาต่อจนได้หลุมครกลึกตาม
ต้องการ ขัดภายในให้เรี ยบร้อยและสวยงาม เหนือจากก้นครกถึงส่ วนล่างสุ ดของไม้ประมาณหนึ่งศอก ฝังลงในดินให้
แน่น
2) แม่ มองหรือตัวมอง
ทาจากไม้เนื้อแข็งทั้งต้นนิยมใช้ไม้สมอไทยเพราะเนื้อแข็ง เหนียวและทนทานเพื่อไม่ให้หกั แลแตกง่ายเวลาตอ
กลิ่นที่หวั แม่มองหรื อได้รับการกระแทกเวลาตาข้าว ตัวมองแบ่งเป็ นส่ วนสาคัญสองส่ วนคือหัวแม่มองและหางแม่มอง
หัวแม่มอง คือส่ วนที่เป็ นโคนของต้นไม้เป็ นส่ วนที่เพิ่มน้ าหนักในการตาข้าวทาให้เปลือกหุ ม้ ข้าวที่ตากระเทาะเร็ วหรื อ
ช้าได้ ถ้าหัวแม่มองสั้นน้ าหนักกระแทกลงน้อยเปลือกจะกะเทาะช้า ถ้าหัวแม่มองยาวจะทาให้ออกแรงตามากเปลือก
ข้าวจะกะเทาะเร็ ว การเจาะรู ทะลุสาหรับใส่ สากมอง ควรกะระยะห่างจากหัวแม่มองพอสมควร ไม่ส้ นั หรื อยาว
จนเกินไปหางแม่มอง คือส่ วนที่อยูป่ ลายของลาต้นและเป็ นส่ วนที่ใช้เท้าเหยียบเพื่อจะให้แม่มองกระดกขึ้นเวลาตาข้าว
หางแม่มองจะบากหรื อถากออกเล็กน้อยกันไม่ให้ลื่นดินบริ เวณใต้หางแม่มองจะขุดเป็ นหลุมเรี ยกว่าหลุมแม่มอง ซึ่ ง
เป็ นส่ วนที่ช่วยให้การตาข้าว ได้ผลดี ถ้าไม่มีหลุมแม่มอหางแม่มองจะยกไว้สูงสากมอง ที่ใช้กบั ครกมองต้องใช้ให้ถูก
กับขั้นตอนข้าว เวลาตาข้าวจะต้องออกแรงมาก
3) เสาแม่ มองและคานมอง
เสาแม่มองอยูค่ ่อนไปทางหางแม่มองประกอบด้วยเสาสองต้นปั กดินให้แน่นเสาแม่มองเป็ นไม้เนื้ อแข็งเหนียว
และทนทาน เพราะต้องรับแรงเสี ยดสี จากคานแม่มองทั้งรับน้ าหนักแม่มองและสากมอง ถ้าเสาทาจากไม้ไม่ดีจึงสึ กและ
พังเร็ วคานแม่มองเป็ นส่ วนของไม้ที่สอดเพื่อยึดตัวมองกับเสาแม่มองอยูค่ ่อนไปทางหางแม่มอง ซึ่ งบางแห่งนิยมทา
สลักเพื่อไม่ไห้ตวั มองเลื่อนไปทางใดทางหนึ่ง
4) สากมอง
สากเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ การตาข้าวจะเสร็ จและได้เมล็ดข้าวสวยหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั สาก สากทาจากไม้ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะคือมีน้ าหนักเหนียวแข็งและมัน ได้แก่ไม้คอ้ และไม้หนามแท่ง ข้าวจะไม่ติดสากหากทาจากไม้ดงั กล่าว
สากมองมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตรมีสามชนิดคือสากตา มีขนาดเล็กเพราะต้องการให้กระแทรกถึงก้นครก
ขณะที่ตาข้าวและข้าวจะกะเทาะเปลือกเร็ วสากต่าว มีขนาดใหญ่กว่าสากตาใช้ตาข้าว ให้เป็ นข้าวกล้องเปลือกข้าวจะ
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ออกมากกว่าข้าวตาสากซ้อม เป็ นสากที่มีขนาดใหญ่ ใช้ตาเพื่อขัดข้าวในชั้นสุ ดท้าย การใช้สากทั้งสามชนิดนั้นใช้ตา
ข้าวแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกัน ถ้าใช้สากผิดชนิดจะทาให้ขา้ วที่ตานั้นเป็ นข้าวหักหรื อเมล็ดข้าวไม่สวย
5) ลิม่ แม่ มอง
ทาด้วยไม้เนื้อแข็ง เหนียวและทนทาน เพราะได้รับแรงกระแทกอยูต่ ลอดเวลา ใช้สาหรับตอกเสริ มสากเพื่อยึด
สากมองกับแม่มองให้แน่น ทุกครั้งที่ตาข้าวผูต้ าจะต้องคอยตอกลิ่มให้แน่นอยูเ่ สมอ เพราะถ้าลิ่มไม่แน่นจะทาให้สาก
หลุดจาก หัวแม่มองที่เจาะเป็ นรู ทะลุ อาจกระเด็นออกไปถูกผูท้ ี่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง ทาให้ได้รับบาดเจ็บหรื ออันตรายได้
6) หลักจับ
เป็ นหลักไม้สาหรับผูต้ าข้าวใช้จบั พยุงตัวเวลาตาข้าว หลักจับมักจะบักคร่ อมที่หางแม่มองทาจากไม้ไผ่หรื อไม้
ที่หาได้ง่าย ๆ ในท้องถิ่น
- วิธีตาข้ าวด้ วยครกกระเดื่อง
การตาข้าวเป็ นงานประจาของสตรี ท้ งั แม่และลูกสาว อาจตาเวลาเช้าตรู่ เมื่อไก่ขนั หรื อตาเวลากลางคืน
ก็ได้ การตาข้าวด้วยครกกระเดื่องจะใช้ผตู ้ า3-4 คน เหยียบที่หางแม่มองคนละข้าง น้ าหนักเท้าคนตาเมื่อเหยียบ
ที่หางแม่มองจะทาให้หางแม่มองลดต่าลงไปในหลุมแม่มองแม่มองจะกระดกขึ้นและยกสากที่หวั แม่มองขึ้น
ด้วยเมื่อปล่อยเท้าหางแม่มองจะถูกยกขึ้น สากมองจะตกลงไปในครกทาให้สากกระทบข้าวเปลือกหลาย ๆ
ครั้ง เปลือกข้าวจะกะเทาะออกแยกเป็ นเมล็ด ข้าวและแกลบการตาข้าวจะได้เมล็ดข้าวสวยหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั
จังหวะของการตาข้าวซึ่ งมีอยูส่ องจังหวะคือ
ตาเป็ นบาท คือจังหวะการตาช้า เป็ นจังหวะเนิบ ๆทิ้งช่วงช้า ๆ จังหวะการตาข้าวเช่นนี้ จะทาให้ขา้ วหัก เมล็ด
ข้าวไม่สวยเพราะจังหวะการกระแทกสากลงที่ครกจะมีน้ าหนักมากและทิ้งช่วงนานตาสักกะลัน คือจังหวะการ
ตาเร็ ว เป็ นช่วงจังหวะถี่ ๆเร็ วสม่าเสมอจะทาให้ได้ขา้ วเมล็ดสวย
- ขั้นตอนการตาข้ าวมีดังนี้
1. ตักขาวจากยุง้ ใส่ กระบุงหรื อตะกร้าเทลงในครกกระเดื่อง ปริ มาณที่ตาแล้วแต่ความต้องการ ส่ วน
ใหญ่ตาสาหรับ บริ โภควันเดียว
2. สวมสากตา ตอกลิ้นเสริ มสากให้แน่ใช้เวลาตาประมาณ 15-20 นาที การตาตอนนี้ เรี ยกว่า ตาแหลม
เปลือก หรื อตาบุบ ข้าวที่ตาเสร็ จแล้วเรี ยกว่า ข้าวตาตักข้าวตาออกจากครกใส่ เขิงร่ อน แล้วเทออกจากเขิงใส่
กระดังฝัดเรี ยกว่าฝัดตาส่ วนที่ได้จากการฝัดเป็ นแกลบหรื อเปลือกข้าว
3. เปลี่ยนสากตาออก สวมสากต่าวแทน ตอกลิ้นให้แน่นเทข้าวตาที่ฝัดแล้วลงในครก การตาตอนนี้
เรี ยกว่าตาต่าว ใช้เวลาในการตามากกว่าครั้งแรกเล็กน้อย ข้าวที่ตาเสร็ จแล้วเรี ยกว่า ข้าวต่าวหรื อข้าวกล้อง ตัก
ข้าวออกใส่ เขิงร่ อน ส่ วนที่ได้จากการร่ อนจะเป็ นแกลบละเอียด หรื อรา เทข้าวที่ร่อนแล้วใส่ กระด้งฝัดเรี ยกว่า
ฝัดต่าว
4. เปลี่ยนสากต่าวออก สวมสากซ้อมเข้าแทน ตอกลิ้นให้แน่น เทข้าวต่าวหรื อข้าวกล้องลงในครก ใช้
เวลาตาประมาณ 20 นาที จะได้ขา้ วซ้อมมือ ซึ่ งมีขา้ วสารปนกับข้าวปลายหักและข้าวเปลือกเล็กน้อยใส่ เขิง
ร่ อนจะได้ปล่อยข้าวและราออ่นนาข้าวที่ร่อนแล้วไปทิกด้วยกระด้งเรี ยกว่าทิกข้าว และฝัดเพื่อแยกข้าวสารออก
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จากข้าวเปลือก ผูท้ ิกข้าวจะต้องอาศัยความชานาญ เมื่อทิกข้าวแล้วส่ วนที่ไม่ตอ้ งการเช่นข้าวเปลือกหรื อปลาย
ข้าวจะรวมอยูท่ ี่ส่วนปลายของกระด้ง เพื่อสะดวกในกรเก็บข้าวเปลือกออกจากข้าวสารเมื่อฝัดข้าวเสร็ จแล้วจะ
ได้ขา้ วสารที่มีขา้ วเปลือกปนอยูเ่ ล็กน้อยเรี ยกว่ากาก ผูต้ าข้าต้องเก็บกากออกถึงจะได้ขา้ วสารที่ตอ้ งการ
2.1.3 เครื่องสี ข้าวโบราณ ประเภทหนึ่งในเครื่ องจักสานที่ผกู พันกับวิถีชีวติ ไทย
เครื่ องจักรสานจากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่หรื อหวาย เป็ นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่หยิบจับวัสดุ
จากธรรมชาติมาสานสอดจนกลายเป็ นเครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ในวงวิถีชีวติ ของชาวชนบทมายาวนาน
เครื่ องสี ขา้ วโบราณเป็ นภูมิปัญญาไทยที่น่าภาคภูมิใจ แม้วนั นี้การสี ขา้ วสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย
จนเกิดความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าก็ตาม แต่ก็ควรอนุ รักษ์ไว้เพราะว่าเป็ นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งและ
แสดงถึงสติปัญญาของชนชาวไทยเครื่ องสี ขา้ วโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
- เครื่ องสี ขา้ วโบราณแบ่งโครงสร้างออกเป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วย
1. ท่อนฟันบน
2. ท่อนฟันล่าง
3. ไม้คาน
4. แกนหมุน
5. คันโยก
- สร้ างด้ วยวัสดุจากธรรมชาติดังนีค้ ือ
- ไม้ไผ่จกั ติดผิวขนาด 20 มม. เป็ นแกนตั้ง
- โครงท่อนฟั นบน-ล่าง และไม้ไผ่จกั ติดผิวขนาด 10 มม. คานไม้แปรรู ปขนาด 3 นิ้ว หนา 1.5
นิ้ว แกนหมุน ใช้ไม้แปรรู ปขนาด 3 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว ปลายหนึ่งลดขนาดลงเพื่อสอดในตัวคานไม้
- คันโยกผ่อนแรง ทาด้วยไม้แปรรู ปขนาด 3 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว
- ท่อนฟันบนและท่อนฟันล่างสานเป็ นรู ปทรงกระบอกแตกต่างขนาดกัน เพื่อให้เกิดการ"ขัด
เปลือก" ขนาดที่นิยมกว้าง 50 ซม.สู ง 50 ซม.
- คานไม้ ไม้แปรรู ปขนาด 3x1.5 นิ้ว ยาว 80 ซม. สอดผ่านท่อนฟันบน
- แกนหมุน ใช้ไม้แปรรู ปขนาด 3x1.5 นิ้ว ยาว 40 ซม. ปลายหนึ่งสอดเข้ารู คานไม้ได้
- คันโยก เป็ นไม้แปรรู ปขนาด 3x1.5 ซม. หรื อไม้กลมก็ได้ เชื่อมต่อจากแกนหมุนแล้วลากยาวไป
ประกอบติดแท่นขาตั้งสองขา ใช้เชือกผูกหัวท้ายเพื่อให้โยกไม่กินแรง
- ดินเหนียวและเกลือป่ น ใช้เป็ นเชื้อประสานท่อนฟั นบนและท่อนฟันล่าง ทาให้ปลวกไม่อยาก
กินเครื่ องจักรสานเครื่ องสี ขา้ วโบราณ แต่อย่างไรก็ตาม เครื่ องสี ขา้ วโบราณในอดีตถูกใช้สีขา้ วทุก
วัน ปลวกก็เลยไม่กล้ามารบกวน
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2.2 งานสี
2.2.1 ประโยชน์ ของสี
สี เป็ นวัสดุสิ้นเปลือง มีคุณสมบัติแตกต่างกันตามชนิ ด และลักษณะของการใช้งาน ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
ชีวติ ประจาวันของคนเราเป็ นอย่างมาก ส่ วนมากแล้ว เรามักจะเข้าใจกันโดยผิวเผินว่าสี เป็ นที่นิยมใช้หรื อเหมาะสาหรับ
การตกแต่ง เช่น การใช้สีกบั เสื้ อผ้า หรื อการใช้สีทาการทาตกแต่งบ้าน แต่จริ ง ๆ แล้วเราได้มีการนาสี มาใช้ในแง่มุมต่าง
ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น นามาใช้ในลักษณะของการป้ องกัน เช่น ใช้ทาเพื่อป้ องกันการกัดกินจากแมลงหรื อมด ใช้ทา
ป้ องกันเพื่อให้ทนต่อสภาพดินฟ้ าอากาศ ป้ องกันการเกิดสนิม เป็ นต้น และมีการนาสี มาใช้เป็ นสัญญาลักษณ์ต่าง ๆ
เช่น สัญญาณไฟจราจร ใช้สีเพื่อแสดงความปลอดภัย และอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
สี ทาให้เกิดความอบอุ่น การเร่ งเร้า และระมัดระวัง เมื่อทาหรื อแสดงไว้ ณ จุดใด จะเป็ นที่รับรู ้ และเข้าใจกัน
โดยทัว่ ไป จึงนับได้วา่ เป็ นภาษาสากลอีกชนิดหนึ่ง จึงทาให้เกิดการเร้าจิตใจมนุษย์ ยิง่ นักเมื่อได้มองเห็นประโยชน์ของ
สี จึงมีมากมายหลายประการดังต่อไปนี้
1. ทาให้เกิดความสวยงาม สะอาดเรี ยบร้อยและทาความสะอาดดูแลได้ง่าย
2. เพื่อป้ องกันการกัดกร่ อน (สาหรับโลหะ) และป้ องกันการทาลายของเชื้ อรา (สาหรับไม้)
3. ใช้รองพื้นเพื่อพ่นทับชั้นต่อไป
4. ใช้อุดรอยขีดข่วน หรื อหลุมลึกบนผิวงาน
5. ใช้ป้องกันความชื้นในเนื้อวัสดุ
6. ใช้ตกแต่งผิวงานขั้นสุ ดท้าย
- สมบัติทดี่ ีของสี
- ง่ายต่อการพ่นหรื อทา และการใช้งานลักษณะอื่น ๆ
- ต้องแห้งตัวดี แต่ตอ้ งไม่ใช้เวลานานจนเกินไป
- ต้องเกาะตัวอยูก่ บั ชิ้นงานดี ไม่ร่อนหรื อหลุดลอกมาได้โดยง่าย
- มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
2.2.2 สี คืออะไร
สี โดยปกติแล้วจะเป็ นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง และจะเกิดฟิ ล์มที่ผวิ หน้าเมื่อแห้งโดยสัมผัสกับอากาศ
หรื อโดยการอบ สี นบั เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญสาหรับสิ่ งก่อสร้าง อาคารบ้านเรื อนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์
และอิทธิ พลต่อสังคม และชีวติ ประจาวันของมนุษย์ เพราะการเลือกสี ต่าง ๆ กันก็เป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึง
ความรู ้สึกทางอารมณ์ของมนุ ษย์ ซึ่ งต่อมาได้กลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นโดยไม่รู้ตวั
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หลายปี ที่ผา่ นมา อุตสาหกรรมสี ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น ทาให้มีการ
ใช้สีประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว นอกเหนือจากเรานาเอาสี ไปใช้สาหรับบ้านพักอาศัย อาคารสานักงาน
หรื อ แม้แต่ศูนย์การค้า แล้วเรายังมีการนาไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีก
ปั จจุบนั มีโรงงานผลิตสี ชนิดต่างๆ (ยกเว้นสี ผสมอาหาร) เช่น สี พลาสติก หรื อสี อิมิลชัน่ (emulsion
paints),สี น้ ามัน (enamel paints),สี อลูมิเนียม,สี กนั สนิม,สี กนั เพรี ยง,สี จราจร และสี โป๊ ว เป็ นต้น แต่โรงงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดเล็ก ส่ วนโรงงานที่ผลิตสี ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของตลาด มีเพียงไม่กี่โรงงาน
เท่านั้น
จากอดีตถึงปั จจุบนั มีการพัฒนาสี ที่ใช้สาหรับการให้สีวสั ดุต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก เดิมสี ที่ใช้จะอิงสี ยอ้ ม
สี ทอเป็ นหลัก ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาสี กลุ่มใหม่ ๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับการให้สีวสั ดุเฉพาะอย่าง
ขึ้น ทาให้ขอบข่ายของสี มีให้เลือกขยายกว้างขวางออกไปมาก และสี ที่ใช้มีสมบัติตรงกับความต้องการมากขึ้น
ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสู งตามไปด้วย
ปั จจุบนั กล่าวได้วา่ เรามีสีที่มีคุณภาพ และมีความคงทนดีกว่าสี ที่ใช้ในสมัยก่อนมาก และเป็ นที่เชื่อถือ
ได้วา่ ในอนาคตคงจะมีการพัฒนาสี รุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสู งให้ใช้เพิ่มมากขึ้นอีกต่อไป
2.2.3 องค์ ประกอบของสี
สี คือสารผสม (Mixture) ซึ่ งประกอบด้วยสสารต่าง ๆ 4 กลุ่มด้วยกัน สาหรับการนามาใช้เคลือบ (ด้วย
กรรมวิธีหนึ่งวิธีใด) เพื่อประโยชน์ในการตกแต่ง หรื อคุม้ ครองป้ องกัน หรื อเพื่อทั้งตกแต่งและป้ องกันวัตถุ
หรื อพื้นผิวที่ถูกเคลือบ สสารต่าง ๆ 4 กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วย
- Binder (ตัวประสารหรื อสิ่ งนาสี ) ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของของเหลวหรื อสามารถทาให้แปร
สภาพไปอยูใ่ นรู ปของเหลวได้ ในสภาวะของสารละลาย (Solution),แขวนลอย
(Suspension),หรื อด้วยปฏิกิริยาเคมี
- Pigment (ผงสี ) ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของแข็ง ไม่สามารถละลายในสารนาสี
- Diluent หรื อ Sovent หรื อ Thinner (ตัวทาละลาย)
- Additives (ตัวปรับสภาพ)
- ข้ อกาหนดของสี
- ง่ายต่อการใช้ สี สามารถนามาใช้งานได้เลยโดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์พิเศษ และต้องแห้งเร็ ว
- ช่วยเพิม่ ความสวยงามให้พ้นื ผิว
- ช่วยเสริ มสร้างโครงสร้างให้แข็งแรง
- ช่วยเพิ่มความยืดหยุน่
- มีการยึดเกาะสู ง และกันน้ าได้
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2.2.3วัตถุประสงค์ ของการใช้ สี
ผลิตภัณฑ์สีที่มีการผลิตและนามาใช้งานกันในปั จจุบนั นี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 3
ประการความสวยงามเป็ นหลัก (Decorative Function) สี ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นสี ทาอาคาร เพื่อการ
ตกแต่งให้ดูสวยงาม และน่าอยูอ่ าศัยการปกป้ องการผุกร่ อนและการแปรสภาพพื้นผิว (Protective Function) สี
ประเภทนี้ จะช่วยรักษาพื้นผิวจากเครื่ องมือเครื่ องใช้ เพื่อให้มีสภาพอายุการใช้งานยาวนาน เช่น กันความชื้น
และกันแมลงความสวยงามและการป้ องกันพื้นผิว (Decorative and Protective Function) ตามความเป็ นจริ ง
วัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์สีควรจะอยูใ่ น 2 ข้อนี้ แต่ก็จะขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญ
2.2.4 การเตรียมชิ้นงานก่อนทาสี
การขัด เป็ นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะถือว่าเป็ นหัวใจของการทาสี ต้องทาอย่างถูกต้องคุณภาพของ
งานสี ที่ออกมาจึงจะดูมีคุณภาพสู ง การขัดที่ดีควรจะเริ่ มต้นขัดด้วยกระดาษทรายตามเบอร์ ดงั นี้
เบอร์ 100, เบอร์ 120, เบอร์ 150, เบอร์ 180, เบอร์ 240
จะเห็นได้วา่ การขัดไม้ข้ นั ตอน 100-180 จะเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากเพราะแต่ละช่วงจะข้ามไม่เกิน 40
เบอร์ เพราะถือว่ากระดาษทรายแต่ละเบอร์ จะขัดเสี้ ยนของไม้ตามขนาดแต่ละเบอร์ เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
เสี้ ยนไม้ที่หยาบแต่เราเอากระดาษทรายละเอียดไปขัดแทนที่มนั จะตัดเสี้ ยนได้ กลับกลายเป็ นว่ากดเสี้ ยนให้จม
ลงหรื อดูดได้วา่ เอากระดาษถูไม้เฉย ๆ เสี้ ยนที่อ่อนก็จะขาดเฉย ๆ แต่เสี้ ยนใหญ่ก็ยงั คงอยูแ่ ล้วพอนามาทาสี
หรื อหลังจากพ่นแลคเกอร์ รองพื้นแล้ว จะทาให้ช้ นั ของฟิ ล์มแลคเกอร์ ในชั้นนี้หลุดออกไปกับกระดาษทราย
ด้วย ทาให้เราเสี ยฟิ ล์มแลคเกอร์ รองพื้นไปเปล่า ๆ ดังนั้น เราควรจะเก็บชิ้นงานด้วยการขัดไม้ให้ดีเสี ยก่อนแล้ว
ค่อยมาทาสี และควรเลือกเบอร์ กระดาษทรายที่ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อประสิ ทธิ ภาพของงาน
- ฟิ ลเลอร์ (Filler)
ฟิ ลเลอร์ หมายถึง สารที่ใช้อุดรู เล็ก ๆ โดยการใช้แปรง หรื อโดยการพ่น เพื่อให้พ้ืนผิวที่จะเคลือบ
เรี ยบสม่าเสมอ ฟิ ลเลอร์ จะให้ฟิล์มที่แข็งแรง และสามารถถูหรื อขัดออกเพื่อให้ผวิ เรี ยบได้ง่าย นอกจากนี้ฟิล์ม
ที่ได้ยงั มีความยืดหยุน่ จึงเป็ นการช่วยเสริ มการยึดเกาะชั้นถัดไป
- สารกันซึม (Sealer)
ใช้เคลือบผิวหน้าวัสดุที่มีรูพรุ นสู ง หรื อใช้เคลือบวัสดุที่ปล่อยสารบางประเภทออกมา ซึ่ งจะทาให้
ฟิ ล์มของสี เสี ยหายได้ โดยทัว่ ไปแล้วจะใช้วธิ ี พน่ หรื อใช้แปรง จึงควรให้มีค่า Viscosity (ความข้น) ต่า สารกัน
ซึมมีหน้าที่
กรณี ที่ใช้เคลือบไม้ จะช่วยป้ องกันไม่ให้ความชื้นซึ มผ่านผิวไม้
เสริ มการยึดเกาะระหว่างสี ช้ นั ถัดไปกับพื้นผิววัสดุ
ป้ องกันไม่ให้เกิดรอยด่าง หรื อรอยตาหนิ ที่จะเกิดหลังจากเคลือบสี ช้ นั ถัดไป
ยึดเกาะกับพื้นวัสดุ
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2.2.5 ชนิดและคุณสมบัติของสี ทใี่ ช้ เคลือบผิว
- Nitrocellulose Lacquer ไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์ จะให้ฟิล์มที่แข็ง ทนทานต่อการกัดกร่ อน ทน
น้ า ด่างอ่อน และกรดอ่อน ซึ่ งความแข็งและความทนทานต่อการกัดกร่ อนของไนโตรเซลลูโลสนี้ มาจากหมู่
ไนโตร ซึ่งมีไดโพลโมเมต์สูง(dipole moment) นอกจากนี้ ยงั เป็ นผลมาจากหมู่ไฮดรอกซิ ล ซึ่ งสามารถเกิด
พันธะไฮโดรเจนระหว่างโซ่ ได้ ไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์ ไม่เหมาะสาหรับใช้ภายนอก เพราะสี จะเหลืองง่าย
และมักติดไฟได้ง่าย
- Polyurethane
โพลียเู รเทน เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง โพลีไอโซไซยากับโพลีออล ฟิ ล์มที่ได้มีความแข็งและเหนียว
ทนต่อการขัดสี สูง,มีการยึดเกาะผิวหน้าดี ,ทนต่อตัวทาลาย และทนต่อสภาพภูมิอากาศได้ดี
- Acrylic lacquer
อคริ ลิคแลคเกอร์ ทาจากอคริ ลิคเรซิ น มีคุณสมบัติแห้งเร็ ว ใช้ง่าย และมีคุณสมบัติที่สาคัญคือ ทนต่อ
แสงแดดได้ดี ทาให้ฟิลม์ไม่เปลี่ยนสี หรื อเหลืองขึ้น จึงนิยมใช้กบั ชิ้นงานพวกไม้มะปิ ง,ไม้ยางพาราที่ฟอกแล้ว
หรื อไม้เนื้ อขาวทุกชนิด แต่ราคาค่อนข้างสู งกว่าแลคเกอร์ จึงไม่ค่อยนิยมใช้กนั
- Amino alkyd paint
ยูเรี ยเรซิ น เป็ นสารเคลือบผิวซึ่ ง (เป็ นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับอมิโนอัลคิด) ราคาไม่แพงนักเมื่อเทียบ
กันค่า % Solid ที่สูง,ค่า Hardness, การทนต่อการขูดขีดและทนต่อตัวทาละลาย แต่จะมีกลิ่นของ Formalin
ค่อนข้างแรง และจะเกิดการกระเทาะ (รอยร้าว) ได้เมื่อนามาอบหรื อใส่ ในตูอ้ บ ข้อเสี ยมีนอ้ ยมาก ซึ่ งสาร
เคลือบผิวชนดนี้ยงั คงนิคมใช้กนั มากในงานเฟอร์ นิเจอร์
- เหตุผลในการเคลือบสี ผวิ
วัตถุประสงค์ของการเคลือบสี ผวิ ก็คือ การเพิ่มความสายงามตามธรรมชาติของไม้ให้ดูดีข้ ึน
กระบวนการนี้ทาให้ได้ไม้ที่มีสีตามต้องการ และช่วยป้ องกันเนื้อไม้จากการใช้งานประจาวัน ตลอดจน
สารละลายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้กนั ทัว่ ไป
กระบวนการเคลือบสี ผวิ นี้ จะเน้นที่ลกั ษณะของแบบ เทคนิคการเคลือบสี ผวิ สมัยใหม่ ที่ช่วยทาความ
งามที่แท้จริ งของเนื้อไม้ปรากฏชัด นอกจากนี้ยงั ช่วยให้งานแบบเดียวกัน แต่มีสีต่าง ๆ กันอีกด้วย นอกจากนี้
การเคลือบสี ผวิ ยังมีประโยชน์ต่อการใช้ไม้ที่มีราคาถูก โดยเคลือบสี ผวิ ให้ดูดคล้ายไม้ที่มีราคาแพงการปกป้ อง
เนื้อไม้จากตัวทาละลายต่าง ๆ เช่น น้ า แนพธา (naptha) และอัลกอฮอล์ เป็ นต้น เป็ นสิ่ งจาเป็ น นอกจากนี้สารที่
ใช้ในการเคลือบสี ผวิ จะต้อทนทานต่อรอยขีดข่วน การขัดถู และสารปกป้ องเนื้อไม้จากการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นอย่างรวดเร็ ว
- ประโยชน์ ของกระบวนการเคลือบสี ผวิ
- การเคลือบสี ผวิ สมัยใหม่น้ ี นอกจากจะให้ความสวยงามแก่เนื้อไม้และมีประโยชน์ในแง่ของการ
ปกป้ องเนื้ อไม้แล้ว ยังมีขอ้ ดีอื่น ๆ อีกได้แก่
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- ความรวดเร็ ว ในขณะที่โดยทัว่ ไป กระบวนการเคลือบสี ผวิ จะมีหลายขั้นตอน แต่จะใช้เวลาใน
การทางานนั้นเพียงเสี้ ยวหนึ่งของวิธีทางานด้วยมือ
- พื้นที่ที่ใช้ในการทางาน จากการทางานที่รวดเร็ วทาให้สามารถเคลือบสี ผวิ ของชิ้นงาน
(โดยเฉพาะเครื่ องเรื อน) ไม้มากกว่า ในพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากันหรื อในที่ที่มีขนาดเล็กกว่า
- ใช้แรงงานน้อยลง กระบวนการเคลือบสี ผวิ สมัยใหม่น้ ี มีการใช้เครื่ องมือกล การออกแบบ
อุปกรณ์และการผสมของสี เคลือบผิว ได้รับการปรับปรุ ง เพื่อให้มีการใช้แรงงานน้อยลง
- การควบคุมผลิตภัณฑ์และคุณภาพ ความคงที่สม่าเสมอที่มีมากขึ้นของผลิตภัณฑ์และคุณภาพที่
ได้รับการปรับปรุ ง จะประจักษ์ได้จากการที่มีการใช้ปัจจัยทางด้านบุคคลลดน้อยลง ด้วยการใช้
อุปกรณ์ วัสดุและกระบวนการ ซึ่งโดยตัวของมันเองแล้ว สามารถควบคุมได้อย่างใกล้ชิด
- ในตอนแรกสาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่คุน้ เคยกับกระบวนการนี้ อาจจะรู ้สึกว่าเป็ นงานที่ใช้เวลา ซึ่ ง
ในทางปฏิบตั ิแล้วจะเป็ นระบบที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ ว
สาหรับกระบวนการเคลือบสี ผวิ สมัยใหม่น้ ี จะมีการทาสี ในหลายขั้นตอน ทาให้สามารถ
ปรับแต่งสี ได้ตลอดกระบวนการ การปรับแต่งนี้ เป็ นงานเล็ก ๆ น้อย ๆ จึงสามารถทางานได้อย่าง
รวดเร็ ว ผลที่ได้รับก็คือ ชิ้นงานที่สวยงาม (โดยเฉพาะเครื่ องเรื อน) ซึ่ งได้รับการเคลือบสี ผวิ ที่
สม่าเสมอ
2.3 งานกลึง
คือ การขึ้นรู ปโลหะโดยให้ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน ซึ่ งการเสี ยดสี น้ ีสามารถ
ทาให้เกิดอุณหภูมิสูงถึง 1700?F
การกลึงมีสองลักษณะ คือ
- การกลึงปาดหน้า โดยใช้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (Across the work)student_pressure
- การกลึงปอก คือ การเคลื่อนมีดตัดไปตามแนวขนาน กับแนวแกนของชิ้นงาน
2.3.1 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดกระบวนการของการกลึงปอก คือ
- อัตราป้ อน (Feed Rate)
- ความเร็ วตัด (Cutting Speed)
- ระยะป้ อนลึก (Depth of Cut)
- มีดกลึง (Cutting Tool)
- ชิ้นงานที่ตอ้ งการทาการตัดเฉื อน (Workpiece)รวมถึง ขนาดของชิ้นงาน (Workpiece
Dimension) ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness) เศษกลึง (Chip) การสึ กหรอ
ของมีดกลึง (Tool Wear)student_rake_angle
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2.3.2ปัจจัยทีส่ าคัญทั้งหมดทีใ่ ช้ ในงานกลึงปอกด้ วยมีดกลึงอินเสิ ร์ทมีดังต่ อไปนี้
- เงื่อนไขของคมตัด (Edge condition)
- ความยาวของคมตัด (Edge length)
- วิธีการจับยึดชิ้นงาน (Work holding method)
- ส่ วนประกอบของวัสดุ (Component material)
- ความหนาของเม็ดมีด (Insert thickness)
- เกรดของเม็ดมีด (Insert grade)
- อายุของการสึ กหรอ (Wear lift)
- มุมตัด (Approach angle)
- กาลัง (Power)clamping_bore_bar
- น้ าหล่อเย็น (Coolant)
- ต้นทุนของคมตัด (Edge cost)
- การหักเศษ (Chip breaker)
- รัศมีปลายมีด (Nose radius)
- มุมประกอบของใบมีดกลึง (Included angle)
- อัตราป้ อน (Feed rate)
- ระยะป้ อนลึก (Depth of cut)
- ความเร็ วรอบ (RPM)
2.3.3 ความเร็วตัด (Cutting speed)
คือ ความเร็ วที่คมมีดกลึงตัด หรื อปาดผิวโลหะออก เมื่อโลหะหมุนครบ 1 รอบ คมมีดกลึงก็
จะตัดโลหะเป็ นแนวตัดยาวเท่าเส้นรอบวงพอดี ความเร็ วตัดมีหน่วยเป็ น เมตร/นาที
- หลักเกณฑ์ การเลือกใช้ ความเร็วตัดมีดังนี้ คือ
1. วัสดุที่ใช้ทาเครื่ องมือตัด (Cutting tools) ที่ทามาจากเหล็กรอบสู ง (High Speed Steel)
สามารถใช้ความเร็ วตัดเป็ น 2 เท่า ของความเร็ วตัดของมีดที่ทามาจากวัสดุเหล็กคาร์ บอน ส่ วนวัสดุคม
ตัดที่มีส่วนผสมพิเศษออกไปสามารถใช้ความเร็ วตัดได้กว่าเหล็กรอบสู ง
2. ชนิดของวัสดุ (Material) ที่จะนามาทาการตัดเฉื อน โดยทัว่ ๆไปวัสดุงานที่แข็งมากจะใช้
ความเร็ วตัดช้ากว่าวัสดุที่อ่อนกว่า
3. รู ปร่ างของคมตัด (Form Cutting Tool) มีผลต่อการทางานมาก เช่น มีดตัดงานขาดจะใช้
ความเร็ วรอบต่ากว่ามีดกลึงปอกผิว
4. ความลึกในการตัด (Depth of Cut) ถ้าป้ อนตัดลึกจะใช้ความเร็ วรอบน้อยกว่าป้ อนตัดตื้น
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5. อัตราป้ อน (Rate of Feed) ในการป้ อนตัดงานหยาบ เช่น อัตราป้ อน 3 มม. ความเร็ วที่ใช้
ในการตัดจะต่ากว่าการป้ อนตัดขั้นสุ ดท้าย เช่น อัตราป้ อนตัด 0.13 มม. เป็ นต้น จะใช้ความเร็ วรอบได้
สู งcoolant_direct_and_indirect
6. การระบายความร้อน (Cutting lubricant) ความเร็ วตัดของวัสดุบางชนิดอาจเพิม่ ให้สูงขึ้น
ได้เมื่อมีการระบายความร้อนที่ถูกต้อง ซึ่ งสารระบายความร้อนนี้ จะช่วยรักษาอุณหภูมิของคมตัด
ไม่ให้ร้อนสู งเกินไปขณะทางาน
7. การจับงานให้มนั่ คงแข็งแรง (Rigidity of the Work) ในกรณี งานที่ถูกจับด้วยหัวจับ โผล่
ออกมาสั้นๆจะใช้ความเร็ วได้สูงกว่างานที่ถูกจับโผล่ออกมายาวๆ
8. ความสามารถของสภาพเครื่ อง เครื่ องที่แข็งแรงมีกาลังสู ง สามารถใช้ความเร็ วตัดได้สูง
อย่างไรก็ตามอย่าใช้สูงจนคมตัดไหม้
- กฎทัว่ ไปในการใช้ ความเร็วตัด และอัตราป้อน
1. ถ้าอัตราป้ อน (มม./รอบ) เพิ่มSpeedความเร็ ว (รอบต่อนาที) ต้องลดลงเมื่อความลึกของการ
ตัดคงที่
2. ถ้า Speed ความเร็ ว เพิ่ม Feed อัตราป้ อน ต้องลดลง เมื่อความลึกของการตัดคงที่
3. ถ้าความลึกในการตัดเพิม่ ขึ้น Speed ต้องลดลงเมื่อ Feed คงที่tool_center_height
- ผลกระทบของความเร็วตัดทีม่ ีต่ออายุการใช้ งานของมีดกลึง (Effect of Cutting Speed)
ในการขึ้นชิ้นงาน วัสดุงาน วัสดุมีด ขนาดของชิ้นงาน ฯลฯ ควรมีความเหมาะสมเพื่อการ
บริ หาร ค่าใช้จ่าย คุณภาพงาน และเวลา เช่นถ้าใช้ความเร็ วตัดสู งเกินไปก็จะทาให้มีดกลึงสึ กหรอได้
เร็ วกว่าปกติ นัน่ ก็คืออายุการใช้งานของมีดกลึงสั้นลง ทาให้ตอ้ งลับมีดบ่อยๆ และเสี ยเวลาในการ
ทางาน ซึ่ งเป็ นการลดประสิ ทธิ ภาพการทางาน และเพิ่มค่าใช้จ่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วตัดและอายุการใช้งานของมีดกลึงนั้น สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
ขณะที่ใช้ความเร็ วตัดต่าๆ การสึ กหรอของมีดจะเป็ นไปอย่างช้าๆ ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิจากการเสี ยดสี
ระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงานจะมีค่าต่า แต่ถา้ ใช้ความเร็ วตัดสู งขึ้นความร้อนระหว่างผิวมีดกลึงกับ
ชิ้นงาน และเศษตัดจะเกิดมากขึ้น ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดการสึ กหรอที่บริ เวณผิวของมีดกลึงกับชิ้นงานที่
เสี ยดสี กนั ซึ่ งจะทาให้อายุการใช้งานของมีดกลึงสั้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงาน
3.1 การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ
1. ประชุมวางแผนก่อนการดาเนินงาน
1.1 คิดหาวิธีที่จะพัฒนาเครื่ องสี ขา้ วให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากขึ้น
1.2 แบ่งหน้าที่กนั ทางาน
2. เลือกประธานและกรรมการ
3.ตั้งชื่อโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
4.จัดซื้ ออุปกรณ์
5.ประชุมเพื่อวางแผนก่อนการปฏิบตั ิงาน
6.จัดทาบัญชีการปฏิบตั ิงานโครงการ รายรับ – รายจ่าย
3.2การดาเนินการ
1. ประชุมเรื่ องการดาเนินโครงการ
2. ปรึ กษาหาที่วธิ ี พฒั นาต่อยอดเครื่ องสี ขา้ ว
3. จัดหาวัสดุ และสถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
4.ลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอน
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3.3 งบประมาณ/ค่ าใช้ จ่าย
ลาดับ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

น็อตหูกระต่าย
น๊อต 6 เหลี่ยม
น๊อต 6 เหลี่ยม
สี สเปรย์
สกรู มิลขาวพร้อมน๊อตM6
สกรู มิลขาวพร้อมน๊อตM10
สกรู มิลขาวพร้อมน๊อตM12
สี น้ ามัน-เป็ ด *113 กล.
ทินเนอร์ BARCO- AAA กล.
ลูกปื นตุก๊ ตา จีน*205 1 นิ้ว
บานพับเอสยูเอสโครเมี่ยม*32
สวิตซ์เบรกเกอร์ 30A SHOT
เหล็กฉาก 2 นิ้วx3 มม. ขาว
สายพาน B6
ล้อ
สายพานร่ อง A-36
สี สเปรย์
ราคารวม

ราคาต่ อหน่ วย
บาท
13
6
3
50
3
7
9
324
166
120
95
69
345
55
400
140
37

สต.
-

จานวน
หน่ วย
14
6
6
3
10
9
1
1
2
4
2
1
3
1
2
1
2

ตารางที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน
บาท
182
36
18
150
30
63
9
324
332
480
190
69
1035
55
800
140
74
3,987

สต.
-

หมายเหตุ
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บทที่ 4
การออกแบบและทดลอง
4.1 แบบแปลน

รู ปที่ 1 แบบแปลนโครงสร้าง
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รู ปที่ 2 แบบไอโซเมตริ ก
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4.2 ตารางบันทึกการทดสอบ
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
ระบบร่ อนข้าว
ระบบกลไกภายในเครื่ องสี ขา้ ว
ตัว SAVETY GARD
คุณภาพข้าวที่ได้

ผลการดาเนินงาน
ทางานได้ดีเยีย่ ม
ทางานตามปกติ
ใช้งานได้ดีเยีย่ ม
ได้ขา้ วเมล็ดสวยและเต็ม
ตารางที่ 3 ตารางบันทึกการทดสอบ

การแก้ไข
-
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บทที่ 5
บทสรุ ป
5.1 สรุ ปผลการดาเนิน
จากได้ทาเครื่ องสี ขา้ ว THE NEW SYSTEM ขึ้นมานี้หลังจากที่ได้ทดลองประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสี ขา้ วแล้วมี
ผลสรุ ปดังนี้
1. สามารถสี ขา้ วได้ดี
2. สามารถทางานได้ดีกว่าตัวเดิม
3.นักเรี ยนได้เรี ยนรู้เรื่ อง การวางแผนการทางาน การตัดเหล็ก การเชื่อม การทาสี และรู้จกั การทางานเป็ นทีม
ความสามัคคี
5.2 ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องงบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอต่อการที่จะพัฒนาเครื่ องสี ขา้ วให้มีประสิ ทธิ ภาพที่กาหนดไว้
5.3ข้ อเสนอแนะ
1. เหล็กฉากที่ใช้ควรมีขนาด 3 นิ้ว และหนา 5 mm.
2. เนื่องจากตัวประกอบโครงสร้างบางส่ วนเป็ นวัสดุ Recycle อาจทาให้ตวั โครงสร้างเสื่ อมสภาพเร็ ว

21

บรรณานุกรม
www.mommai.com
หนังสื อทฤษฎีงานกลึง ดอนบอสโก
www.guru.com
www.otop5star.com
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ภาคผนวก
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ภาพการปฏิบัติงาน

รู ปที่ 2 ตัดโครงเครื่ องเดิม

รู ปที่ 3 ตัดล้อ

รู ปที่ 4 ตัดเพื่อนาวัสดุโครงสร้างเดิมมาใช้

รู ปที่ 5 ทาตัวร่ อน

รู ปที่ 6 เชื่อมตัวร่ อน

รู ปที่ 7 เชื่อมโครง
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รู ปที่ 8 ติดตั้งมอเตอร์

รู ปที่ 10 เชื่อมกล่องใส่ แกลบ

รู ปที่ 9 เขียนแบบกล่องใส่ แกลบ

รู ปที่ 11 ตัดเหล็กทาโครงกล่องใส่ แกลบ
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ประวัติส่วนตัว
ชื่อ
วันเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นายนัฐพล ขัติยะวงษ์
1 เมษายน 2538
อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
229 หมู่ 3 ตาบลหนองกุง้ ทับม้า อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หาญใจพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
จังหวัดนครพนม
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ประวัติส่วนตัว
ชื่อ
วันเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นายเอกมงคล จันพะงา
16 สิ งหาคม 2538
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ
90 หมู่ 2 ตาบลโนนสาราญ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ 33110
2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนบ้านท่าสว่าง จังหวัดศรี สะเกษ
2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
จังหวัดนครพนม

27

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
วันเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นายศิริพงษ์ คาแผ่น
18 มกราคม 2538
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ
168 หมู่ 7 ตาบลกุดเสลา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ 33110
2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม จังหวัดชลบุรี
2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
จังหวัดนครพนม

