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ค าน า 

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองร้านกาแฟ
ซ่ึงรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัตั้งแต่การศึกษาขอมูล การขออนุมติัโครงการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การ
ทดลอง การสรุปผลการด าเนินจนส าเร็จอยา่งละเอียดและครบถว้น โครงการร้านกาแฟ น้ีส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะในการพฒันาอาชีพในอนาคตอีกต่อไปสมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ
เอกสารการท ารถเอนกประสงคเ์ป็นอยา่งมาก 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4 
 

 
สารบัญ 

บทที ่1 บทน า          หน้า 
เร่ืองหลกัการและเหตุผล        1 
เร่ืองวตัถุประสงค์        1 
เร่ืองเป้าหมาย         1 
เร่ืองประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ       1 
การด าเนินงาน         2 

บทที ่2 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง                                                                                                            3 
เร่ืองความรู้พื้นฐานเก่ียวโครงการ       3 

 เร่ืองการเช่ือมไฟฟ้าและเทคนิคการเช่ือม      3-9 

เร่ืองวสัดุเหล็กและการเลือกใชง้านเบ้ืองตน้     9-10 

เร่ืองเทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก        10-12 

เร่ืองระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้        12-15 

เร่ืองการท างานของระบบ Inverter      15-17 

เร่ืองการท าสีงานโลหะ        17-20 

เร่ืองประเภทเหล็ก                   21-22 
บทที ่3 วธีิด าเนินงาน         23 

เร่ืองวสัดุอุปกรณ์        23 
เร่ืองขั้นตอนการด าเนินงาน       24-26 

บทที ่4การออกแบบและทดลอง        27 
เร่ืองแบบแปลน         27-32  
เร่ืองตารางบนัทึกการทดสอบ       32  

บทที ่5 บทสรุป          33 
เร่ืองสรุปผลการด าเนินงาน       33 
เร่ืองปัญหาและอุปสรรค์        33 
เร่ืองขอ้เสนอแนะ        33  

บรรณานุกรม          34 
ภาคผนวก          35  
 
 
 

 
 



5 
 

 
สารบัญรูปภาพ 

รูปภาพที ่                                  หน้า 
รูปภาพท่ี 1 แสดงถึงวธีิการเร่ิมตน้อาร์กแบบเคาะ      5 
รูปภาพท่ี 2 แสดงถึงวธีิการเร่ิมตน้อาร์กแบบขีด      5 
รูปภาพท่ี 3แสดงถึงวธีิการเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม     6 
รูปภาพท่ี4 แสดงวธีิการต่อแนวเช่ือม       7 
รูปภาพท่ี5แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมราบ     8  
รูปภาพท่ี 6 แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง    8 
รูปภาพท่ี 7 แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าเหนือศีรษะ   9 
รูปภาพท่ี 8 วดัผลิตภณัฑเ์หล็กโดยใชห้น่วยมิลลิเมตร     10 
รูปภาพท่ี 9 มุมหรือหวัเหล็กตอ้งตรงกนั       11 
รูปภาพท่ี 10เหล็กเส้น         11 
รูปภาพท่ี 11เช่ือมยดึขอบคาน        24 
รูปภาพท่ี 12 เช่ือมเคาทเ์ตอร์ติดกบัเสา       25 

รูปภาพท่ี 13 เช่ือมเคาทเ์ตอร์     25 

รูปภาพท่ี 14 ประกอบสังกะสี        25 

รูปภาพท่ี15 ประกอบช้ินส่วนหลงัคาและดา้นหนา้ดา้นขา้งเสร็จส้ินแลว้   26 

รูปภาพท่ี 16 ปูพื้นไมล้ามิเนต        26 

รูปภาพท่ี17/18 โครงสร้างดา้นหนา้       27 
รูปภาพท่ี 19/20 โครงสร้างดา้นขา้ง       28 
รูปภาพท่ี 21 โครงดา้นบน        29 
รูปภาพท่ี 22 พื้น          29 
รูปภาพท่ี 23 ประตู         30 
รูปภาพท่ี 24 บานหนา้ต่าง        30 
รูปภาพท่ี 25 หูจบั         31 
รูปภาพท่ี 26 เคาทเ์ตอร์         31 
รูปภาพท่ี 27 ภาพประกอบ        32 
 

 

 



6 
 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที่                      หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงการด าเนินงาน        2 
ตารางท่ี 2 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ       23 
ตารางท่ี 3 บนัทึกการทดสอบ        32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

บทที ่1 

บทน า 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

ในการสอนรายวชิาภาคปฏิบติัตามหลกัสูตรไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะวชิาชีพโดยการปฏิบติังานจริง 

โดยใหน้กัเรียนน าความรู้จากการเรียนมาพฒันา สร้างผลงาน บูรณาการงาน และในสถานการณ์ปัจจุบนัการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งการเพิ่มจ านวนของประชากรอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท า

ใหผู้ค้นหนัมาประกอบอาชีพร้านกาแฟเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นจึงมีแนวคิดจะสร้างซุม้กาแฟ เพื่อจ าหน่ายแก่ผู ้

ตอ้งการซ้ือซุม้กาแฟ 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อสร้างซุม้กาแฟ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
3.เพื่อประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะวชิาชีพจากการปฏิบติังานจริง 

1.3 เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ซุม้กาแฟจ านวน 1 หลงั 
2. ความสูง 200 เซนติเมตร กวา้ง 180 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มีความคงทนแขง็แรง สวยงามและสะดวกต่อการใชง้าน 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ไดซุ้ม้กาแฟ 1 หลงั 
2.นกัเรียนน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
3.นกัเรียนประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะวชิาชีพจากการปฏิบติังานจริง 
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1.5 การด าเนินงาน 

                                                                                   

กิจกรรม 

เดือนตุลาคม   

พ.ศ 2557 

เดือน

พฤศจิกายน 

พ.ศ 2557 

เดือน

ธนัวาคม 

พ.ศ 2557 

เดือน

มกราคม 

พ.ศ 2558 

เดือน

กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ 2558 

เดือนมีนาคม 

พ.ศ 2558 
หมาย

เหต ุ

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 

- ประชุมและ

วางแผน 

- ศึกษาหาขอ้มูล 

- จดัท าโครงการ 

- น าเสนอโครงการ 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 

- จดัอปุกรณ์ 

- ลงมือปฏิบติั 

- ทดสอบ

ประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงแกไ้ข 

- จดัรูปเล่ม 

- สร้างส่ือน าเสนอ

งาน 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 

- ส่งรูปเล่มรายงาน 

- น าเสนอผลงาน

ต่อคณะกรรมการ 

                         

ตารางท่ี 1 แสดงการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

ความรู้พื้นฐานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการโครงการร้านกาแฟสามารถแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
- การเช่ือมไฟฟ้าและเทคนิคการเช่ือม 
- วสัดุเหล็กและการเลือกใชง้านเบ้ืองตน้ 
- เทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก 

- ระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

- การท างานของระบบ Inverter 
- การท าสีงานโลหะ 
- ประเภทเหล็ก 
 

2.1 การเช่ือมไฟฟ้าและเทคนิคการเช่ือม 
การเช่ือมไฟฟ้า คือ การต่อโลหะ 2 ช้ินใหติ้ดกนัโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอมละลายติดเป็น

เน้ือเดียวหนัหรือโดยการเติมลวดเช่ือมเป็นตวัใหป้ระสาน 
เป็นขบวนการท่ีใชส้ าหรับต่อวสัดุส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยใหร้วมตวัเขา้ดว้ยกนัปกติใชว้ธีิท าให้
ช้ินงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวสัดุท่ีหลอมเหลว เม่ือเยน็ตวัรอยต่อ
จะมีความแขง็แรงบางคร้ังใชแ้รงดนัร่วมกบัความร้อน หรืออยา่งเดียว เพื่อให้เกิดรอยเช่ือมซ่ึงตรงขา้มกบัการ
บดักรีอ่อนและการบดักรีแขง็ซ่ึงไม่มีการหลอมละลายของช้ินงานช้ินงาน มีแหล่งพลงังานหลายอยา่งส าหรับ
น ามาใชใ้นการเช่ือม เช่นการใชค้วามร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใชก้ระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใช้
อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใชค้ล่ืนเสียง เป็นตน้ในอุตสาหกรรมมีการน ามาใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ี
แตกต่างกนั เช่นการเช่ือมในพื้นท่ีโล่ง, พื้นท่ีอบัอากาศ, การเช่ือมใตน้ ้า การเช่ือมมีอนัตรายเกิดข้ึนไดง่้ายจึงควรมี
ความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัอนัตราย เช่น ท่ีเกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควนัเช่ือม, แก๊สพิษ, 
รังสีอาร์ค, ช้ินงานร้อน, ฝุ่ นละอองในยคุเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษท่ี 19 มีการใชง้านเฉพาะการเช่ือมทุบ (forge 
welding) เพื่อใชใ้นการเช่ือมต่อโลหะ เช่นการท าดาบในสมยัโบราณวธีิน้ีรอยเช่ือมท่ีไดมี้ความแขง็แรงสูงและ
โครงสร้างของเน้ือรอยเช่ือมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจแต่มีความล่าชา้ในการน ามาใชง้านในเชิง
อุตสาหกรรมหลงัจากนั้นไดมี้การพฒันามาสู่การเช่ือมอาร์ค และการเช่ือมโดยใชเ้ปลวแก๊สออกซิเจนและ
หลงัจากนั้นมีการ เช่ือมแบบความตา้นทานตามมาเทคโนโลยกีารเช่ือมไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็วในศตวรรษท่ี 
20 ซ่ึงอยูใ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เทคโนโลยกีารเช่ือมแบบใหม่ๆไดมี้การเร่งพฒันาเพื่อรองรับ
ต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้นเพื่อทดแทนการต่อโลหะแบบเดิม เช่นการใชห้มุดย  ้าซ่ึงมีความล่าชา้อยา่งมาก
ขบวนการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ (SMAW) เป็นขบวนการหน่ึงท่ีพฒันาข้ึนมาในช่วงนั้นและกระทัง่
ปัจจุบนัยงัคงเป็นกรรมวธีท่ีใชง้านกนัมากท่ีสุดในประเทศไทยและประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลาย 
วธีิการเช่ือมโลหะแบ่งออกไดด้งัน้ี 
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2.1.1การเช่ือมแก๊ส (Gas Welding) 
คือการหลอมเหลวโลหะ แหล่งความร้อนท่ีใชเ้กิดมาจากการเผาไหมร้ะหวา่งแก๊ส อะเซทีลีน ซ่ึงเป็นแก๊ส
เช้ือเพลิง และแก๊สwelding1ออกซิเจนอุณหภูมิของการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ ใหค้วามร้อนสูง 3200?C และจะไม่มี
เขม่าหรือควนั 
 2.1.2การเช่ือมไฟฟ้า (Arc Welding) 
การเช่ือมไฟฟ้า หรือ "อาร์ค"ความร้อนท่ีใชใ้นการเช่ือมเกิดจากประกายอาร์ค ระหวา่งช้ินงานและลวดเช่ือมซ่ึง
หลอมละลายลวดเช่ือมเพื่อท าหนา้ท่ีประสานเน้ือโลหะเขา้ดว้ยกนัWelding_Press 
 2. 1.3การเช่ือมอดั (Press Welding)คือ การประสานโลหะ 2 ช้ิน โดยใชค้วามร้อนกบัช้ินงานในบริเวณท่ี
จะท าการเช่ือมจากนั้นใชแ้รงอดัส่วนท่ีหลอมละลายจนกระทัง่ช้ินงานติดกนัเป็นจุดหรือเกิดแนวความร้อนท่ี
ใชไ้ดจ้ากความตา้นทานไฟฟ้า เช่น การเช่ือมจุด (Spot Welding)welding_Tungsten_Inert_Gas 
 2.1.4 การเช่ือมTIG (Tungsten Inert Gas Welding) 
เป็นวธีิเช่ือมโลหะดว้ยความร้อนท่ีเกิดจากการอาร์คระหวา่งลวดทงัสเตน กบัช้ินงาน โดยมีแก๊สเฉ่ือยปกคลุม
บริเวณเช่ือมและบ่อหลอมละลายเพื่อไม่ไหบ้รรยากาศภายนอกเขา้มาท าปฏิกิริยาWelding_Metal_Inert_Gas 5. 
การเช่ือม MIG (Metal Inert Gas Welding)เป็นกระบวนการเช่ือมท่ีสร้างความร้อน ระหวา่งลวดเช่ือมกบัช้ินงาน
ลวดเช่ือมท่ีใชจ้ะเป็นลวดเช่ือมเปลือย ท่ีส่งป้อนอยา่งต่อเน่ือง ไปยงับริเวณอาร์คและท าหนา้ท่ีเป็นโลหะเติมลง
ยงับ่อหลอมละลายบริเวณบ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไปดว้ยแก๊สเฉ่ือยเพื่อไม่ใหเ้กิดการรวมตวักบัอากาศ
Welding_Submerged_Arc6. การเช่ือมใตฟ้ลกัซ์ (Submerged Arc Welding) 
การเช่ือมใตฟ้ลกัซ์เป็นกระบวนการเช่ือมไฟฟ้าท่ีไดรั้บความร้อนจากการอาร์คระหวา่งลวดเช่ือมเปลือยกบั
ช้ินงานเช่ือมโดยมีฟลกัซ์ชนิดเมด็ (Granular Flux) ปกคลุมบริเวณอาร์ค และฟลกัซ์ส่วนท่ีอยูใ่กลก้บัเน้ือเช่ือมจะ
หลอมละลายปกคลุมเน้ือเช่ือมเพื่อป้องกนัอากาศภายนอกท าปฏิกริยากบัแนวเช่ือมส่วนฟลกัซืท่ีอยูห่่างจากเน้ือ
เช่ือมจะไม่หลอมละลายและไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ดอี้ก 
2.2 เทคนิคการเช่ือม 
 กรรมวธีิการเช่ือมโลหะดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์เป็นกรรมวธีิท่ีอาศยัการอาร์กระหวา่งปลายลวดเช่ือม
กบัช้ินงานหลอมเป็นแนวเช่ือมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสมบูรณ์จะตอ้งใชท้กัษะจากช่างเช่ือมในการปฏิบติังานจึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีช่างเช่ือมหรือผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งรู้ถึงเทคนิค ต่าง ๆในการปฏิบติังานดงัน้ี 
 2.2.1 การเร่ิมตน้อาร์กการเร่ิมตน้อาร์กมกัจะเกิดปัญหากบัผูเ้ร่ิมตน้ฝึกปฏิบติังานเช่ือมใหม่ ๆซ่ึงปัญหาท่ี
มกัเกิดข้ึนคือลวดเช่ือมติดกบัช้ินงานเช่ือมหรือการอาร์กดบัอยูเ่สมอดงันั้นควรฝึกฝนใหช้ านาญปัญหาดงักล่าวก็
จะไดรั้บการแกไ้ขซ่ึงการเร่ิมตน้อาร์กโดยทัว่ไปมี2วธีิคือ 
 1)วธีิเคาะ(Tapping) หรือวธีิแตะลวดเช่ือมซ่ึงมีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
                - ถือลวดเช่ือมใหอ้ยูใ่นต าแหน่งตั้งฉากกบัช้ินงาน 
    - กดลวดเช่ือมลงไปเคาะหรือแตะบนแผน่เหล็กเบา ๆแลว้รีบยกข้ึนโดยเร็วเม่ือเกิดการอาร์กและใหล้วดเช่ือม
เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ประมาณ2-3 มม. 

- ปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองและหลายคร้ังจนเกิดความช านาญ 
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รูปที ่1 แสดงถึงวธีิการเร่ิมต้นอาร์กแบบเคาะ 

2)วธีิขีด(Scratching)หรือวธีิเข่ียลวดเช่ือมซ่ึงมีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
-ถือลวดเช่ือมในลกัษณะเอียงไปตามแนวท่ีจะเช่ือม 
- ตวดัลวดเช่ือมใหป้ลายแตะกบัช้ินงานแลว้ยกข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
-เม่ือเกิดการอาร์กแลว้ตอ้งให้ระยะอาร์กถูกตอ้งโดยลดระยะอาร์ก ลงอยา่งชา้ ๆ 
               - ปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองและหลายคร้ังจนเกิดความช านาญ 

 

รูปที2่แสดงถึงวธีิการเร่ิมต้นอาร์กแบบขีด 
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คุณภาพของแนวเช่ือมนั้นไม่ไดดู้ตรงส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นการเฉพาะแต่จะตอ้งดูตลอดทั้งแนวช่างเช่ือม
หลายคนไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรเน่ืองจากละเลยขอ้ปฏิบติัการเร่ิมตน้และการส้ินสุดแนวเช่ือมจึงควร
พิจารณาวธีิปฏิบติัดงัน้ี 

- การเร่ิมตน้เช่ือมควรเตรียมงานใหส้ะอาดปราศจากส่ิงต่าง ๆ เช่นจาระบีน ้ามนัสนิมเพราะจะท าใหร้อย
เช่ือมท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพตามตอ้งการการเร่ิมตน้เช่ือมบริเวณจุดเร่ิมตน้ของแนวเช่ือมจะเร่ิมจากการท าให้เกิดการ
อาร์กเม่ือเกิดการอาร์กข้ึนแลว้ใหย้กลวดเช่ือมข้ึนประมาณ 2เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางลวดเช่ือมท ามุมเช่ือมตาม
ลกัษณะของรอยต่อแบบต่าง ๆซ่ึงมุมเช่ือมจะแตกต่างกนัไปหลงัจากนั้นใหส้ร้างบ่อหลอมเหลวซ่ึงจะกวา้ง
ประมาณ1.5 – 2 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางลวดเช่ือมและตอ้งใหมี้การซึมลึกอยา่งสม ่าเสมอ 

-วธีีการเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือมเม่ือท าการเช่ือมถึงจุดสุดทา้ยของแนวเช่ือมจะเป็นแอ่งโลหะปลายแนว
เช่ือม(Crater) ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความแขง็แรงต ่าสุดของแนวเช่ือมและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดรอยร้าวข้ึนไดจึ้ง
จ าเป็นตอ้งเติมลวดเช่ือมท่ีปลายแอ่งโลหะใหเ้ตม็ โดยใหเ้ดินยอ้นกลบัเล็กนอ้ยแลว้หยดุเติมแอ่งปลายแนวเช่ือม
ใหเ้ตม็ดงัแสดงในรูปท่ี3 

 

รูปที ่3 แสดงถึงวธีิการเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม 

- การต่อแนวเช่ือมลวดเช่ือมไฟฟ้าแบบหุม้ฟลกัซ์เม่ือเช่ือมจนปลายลวดเช่ือมเหลือประมาณ38.10 มม.
จะตอ้งมีการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่และในการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่จะตอ้งมีการต่อแนวเช่ือมซ่ึงจะตอ้งเป็นแนว
เดียวกนักบัแนวเดิมและจะตอ้งมีความแขง็แรงและมีคุณสมบติัเท่ากบัแนวเดิมดว้ยซ่ึงวธีิการต่อแนวเช่ือมมี
วธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
               - ในกรณีท่ีแอ่งปลายแนวเช่ือมยงัร้อนอยูใ่หเ้ช่ือมต่อไดท้นัทีไม่ตอ้งเคาะท าความสะอาดโดยใหเ้ร่ิมตน้
อาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางดา้นหนา้ประมาณ½ - 1 น้ิวดงัแสดงในรูปท่ี133เร่ิมอาร์กท่ีจุดA แลว้จึง
ถอยหลงักลบัไปท่ีจุดBซ่ึงเป็นบ่อหลอมละลายของแนวเช่ือมเดิม (วธีิน้ีถา้ช่างเช่ือมขาดทกัษะจะเกิดสแลกฝังใน
รอยเช่ือม) 
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               -ในกรณีท่ีแอ่งปลายแนวเช่ือมเยน็แลว้ใหท้  าความสะอาดโดยใชค้อ้นเคาะสแลก (Slag)ออกและใช้
แปรงลวดขดัใหส้ะอาดอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากนั้นให้เร่ิมตน้อาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางดา้นหนา้
ประมาณ ½ นิว้ – 1 น้ิว เร่ิมอาร์กท่ีจุดA แลว้จึงถอยหลงักลบัไปท่ีจุดB ซ่ึงเป็นบ่อหลอมเหลวของแนวเช่ือมเดิม 

 

รูปที4่ แสดงวธีิการต่อแนวเช่ือม 

ขอ้สังเกตในการต่อแนวเช่ือมไม่ควรเร่ิมตน้อาร์กใหม่ขา้งแอ่งโลหะปลายแนวเช่ือมเพราะจะท าใหค้วาม
ร้อนไม่เพียงพอท่ีจะหลอมเหลวเป็นเน้ือเดียวกนัของแนวเช่ือมและการเติมลวดเช่ือมตรงแนวต่อจะตอ้งควบคุม
อยา่ใหม้ากเกินไปเพราะจะท าใหแ้นวเช่ือมนูนกวา่แนวเดิมแต่ถา้เติมลวดเช่ือมนอ้ยเกินไปจะท าใหแ้นวเช่ือม
แบนและเกิดรอยแหวง่ 
             -การเช่ือมแนวเส้นเชือกหมายถึงการเช่ือมโดยไม่ส่ายลวดเช่ือมขณะท าการเช่ือมเพียงแต่ควบคุมระยะ
อาร์กมุมของลวดเช่ือมและความเร็วในการเดินลวดเช่ือมเท่านั้นซ่ึงการเช่ือมแนวเส้นเชือกน้ีโดยทัว่ไปจะใชก้บั
การเช่ือมในท่าขนานนอนและท่าตั้งเช่ือมลงเพราะถา้ส่ายลวดเช่ือมอาจท าให้แนวเช่ือมไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเกิด
รอยแหวง่ข้ึนได ้
            - การเช่ือมส่ายลวดเช่ือมหมายถึงการลากลวดเช่ือมไปทางดา้นขา้งเพื่อให้แนวเช่ือมมีขนาดกวา้งข้ึน
โดยทัว่ไปแลว้ความกวา้งของแนวเช่ือมไม่ควรเกิน 5 เท่าของความโตลวดเช่ือมการเลือกรูปร่างหรือแบบของ
การส่ายลวดเช่ือมจะตอ้งค านึงถึงชนิดของรอยต่อขนาดของแนวเช่ือมและต าแหน่งท่าเช่ือมดว้ยการเช่ือมส่าย
ลวดเช่ือมน้ีโดยทัว่ไปใชเ้ทคนิคน้ีกบัการเช่ือมรอยต่อร่องของตวัวสี าหรับงานหนา ๆและรอยเช่ือมฟิลเลทบน
รอยต่อแบบต่าง ๆหรือการเช่ือมเสริมทบักนัหลาย ๆ ชั้นการเช่ือมส่ายลวดเช่ือมจะเป็นเทคนิคท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง
ส าหรับการเช่ือมไฟฟ้าแบบอาร์กแต่ตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการเช่ือมเช่นเปล่ียนแปลงมุม
เอียงระยะอาร์กรูปแบบการส่ายลวดเช่ือมจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของแนวเช่ือมอน่ึงการส่ายลวดเช่ือมในบาง
กรณีจะท าเพื่อใหร้อยเช่ือมมีเกล็ดสวยเท่านั้นโดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆการส่ายลวดเช่ือมอาจแบ่งตาม
ลกัษณะของต าแหน่งท่าเช่ือมดงัต่อไปน้ี 
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  - การส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือม ท่าราบ (Flat Surface) ดงัแสดงในรูปท่ี 5 (จุดสีด าตามแนว
ดา้นขา้งรอยเช่ือมหมายถึงจุดท่ีหยดุเติมลวดเช่ือมเพื่อให้เติมลวดเช่ือมท่ีแนวดา้นขา้ง มากกวา่ส่วนอ่ืนเพื่อ
ป้องกนัการเกิดรอยแหวง่ท่ีขอบแนวเช่ือม) 

 

รูปที ่5 แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมราบ 

-การส่วยลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง(Vertical Line)ดงัแสดงในรูปท่ี6 

 

รูปที ่6 แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง 
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- การส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าเหนือศีรษะ (Overhead) ดงัแสดงในรูปท่ี7 

 

รูปที7่แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าเหนือศีรษะ 

2.3 วสัดุเหลก็และการเลือกใช้งานเบื้องต้น 
 2.3.1 โครงสร้างของเหลก็กล้าและโลหะวิทยาเบื้องต้น 

 เหล็กกลา้ คือเหล็กท่ีสามารถท าใหแ้ขง็และมีคุณสมบติัดีข้ึนภายหลงัจากไดรั้บความร้อนอยา่งถูกตอ้ง
ตามวธีิโดยหากน าเอาเหล็กกลา้มาเจียระไนและขดัใหเ้รียบแลว้ใชน้ ้ากรดเจือจางท าความสะอาดท่ีผวิหนา้แลว้ใช้
กลอ้งขยายก าลงัสูงส่องดูจะเห็นวา่พื้นท่ีนั้นมีเส้นและโครงสร้างต่างๆดงัรูปท่ี 1, 2 และ 3 รูปต่างๆ ท่ีเราเห็น
เรียกวา่ โครงสร้างทางโลหะเหล็กแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัธาตุต่างๆท่ีผสมอยูใ่น
โลหะนั้นๆ และลกัษณะการกระจายตวัของธาตุภายในเน้ือเหล็กดว้ยเหล็กกลา้จะมีธาตุต่างๆ ผสมอยูเ่น้ือเหล็กมี
สูตรเป็น Fe3C ซ่ึงนกัโลหะวิทยาเรียกวา่ CEMENTITE นกัโลหะวทิยาไดเ้รียกช่ือเหล็กกลา้ท่ีอยูใ่นสภาพต่างๆ 
เช่นเหล็กกลา้ท่ีมีธาตุคาร์บอนผสมอยู ่0.85% วา่ PEARLITE โดยสามารถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะไดคื้อ 

1) ถา้หากมีธาตุคาร์บอนผสมอยูต่  ่ากวา่ 0.85% เหล็กกลา้นั้นจะมีโครงสร้างเป็นแบบ FERRITE  
              2)ถา้หากมีธาตุคาร์บอนผสมอยู ่0.85% เหล็กกลา้นั้นจะมีโครงสร้างเป็นแบบ PEARLITE  
              3)ถา้หากมีธาตุคาร์บอนผสมอยูม่ากกวา่ 0.85% เหล็กกลา้นั้นจะมีโครงสร้างเป็นแบบ PEARLITE + 
CEMENTITE 
  โครงสร้างของเหล็กกลา้ทั้ง 3 แบบน้ีจะเห็นไดโ้ดยการน าเอาเหล็กกลา้ไปใหค้วามร้อนโดยใหมี้
อุณหภูมิต ่ากวา่ 721 °C (หากใหค้วามร้อนเกินแลว้โครงสร้างของเหล็กก็จะเปล่ียนไป)ถา้หากเราใหค้วามร้อนแก่
เหล็กข้ึนไปจนถึงจุดจุดหน่ึงแลว้โครงสร้างก็จะเปล่ียนไปเป็นแบบ AUSTENITE และเม่ือท าใหเ้หล็กนั้นเยน็ตวั
ลงอยา่งรวดเร็ว โครงสร้างแบบ AUSTENITE ก็จะแขง็ตวัและเกิดเป็นโครงสร้างอีกแบบหน่ึง ซ่ึงมีช่ือวา่ 
MARTENSITE เป็นโครงสร้างชนิดใหม่แตกต่างไปจาก FERRITE, PEARLITE และ CEMENTITE โครงสร้าง
แบบ MARTENSITE น้ีมีความแขง็มาก โครงสร้างของเหล็กกลา้แบบต่างๆมีความแขง็แตกต่างกนัไปดงัตวัอยา่ง
ดงัน้ี 
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2.3.2 การเลือกชนิดของเหลก็ 
  ความผดิพลาดของการท างานหลายคร้ังเกิดข้ึนจากการเลือกซ้ือเหล็กโดยไม่ทราบชนิดและส่วนผสมจึง
ท าการอบชุบใหแ้ขง็ผิดพลาดโดยเหล็กท่ีมีขายในทอ้งตลาดมีช่ือและส่วนผสมแตกต่างกนัไปมากมายหลายชนิด
และมกัท าใหส้ับสน เพราะประเทศผูผ้ลิตเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานและช่ือเองเหล็กท่ีผลิตจากประเทศหน่ึงจึงมีช่ือ
แตกต่างไปจากเหล็กอีกประเทศหน่ึงเช่นในสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรฐานแบบ ASTM, AISI, SAE ญ่ีปุ่นมี
มาตรฐาน JIS เยอรมนัมีมาตรฐาน DIN เป็นตน้ดงันั้นผูใ้ชง้านควรจะศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัชนิดและ
ส่วนประกอบของเหล็กเพื่อเลือกใหเ้หมาะสมกบัช้ินงานเพราะเหล็กแต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่างกนั 
ความรู้เบ้ืองตน้ของเหล็กกลา้ 

เหล็กกลา้ (STEEL) คือเหล็กท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบไม่เกิน 2% เหมาะสมส าหรับการอบชุบ
โลหะดว้ยความร้อน (HEAT TREATMENT) ใหมี้คุณสมบติัแขง็แกร่งเหมาะสมกบัการใชง้านมากข้ึน เหล็กกลา้
มีมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไปมากบา้งนอ้ยบา้งซ่ึงยงัไม่มีเหล็กกลา้ใดท่ีมีคุณสมบติั
ครอบคลุมการใชง้านไดทุ้กชนิดคือใหมี้ทั้งความแขง็และเหนียว อ่อนพอจะกลึงไสหรือแปรรูปไดง่้ายมีความ
ตา้นทานต่อการเสียดสีดี ไม่เป็นสนิม ซ่ึงเป็นไปไม่ไดใ้นเหล็กชนิดเดียวกนัช้ินเดียวกนั ถา้มีความเหนียวก็จะไม่
แขง็ ถา้ตอ้งการให้แขง็ก็จะไม่เหนียวและความตอ้งการในการใชง้านก็แตกต่างกนัจึงเป็นสาเหตุใหมี้เหล็กต่าง
ชนิดกนัมากมายจ าหน่ายอยูต่ามทอ้งตลาดในการเลือกใชง้านจึงตอ้งพิจารณาคุณสมบติัของเหล็กและส่วนผสม
รวมทั้งกรรมวธีิการอบชุบเหล็กใหเ้หมาะสมดว้ย 
เหล็กกลา้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
        - เหล็กกลา้คาร์บอน 
        - เหล็กกลา้ผสม 
2.4 เทคนิคการเลือกซ้ือเหลก็ 
วธีิซ้ือเหล็กและสังเกตเหล็กเกรด A ใหไ้ดข้องแท ้100 % 
            2.4.1ขนาดตอ้งวดัไดต้รงตามสเปค ใชห้น่วยมิลลิเมตร บวก ลบ ไดไ้ม่เกิน 2% ขนาดและความหนาตอ้ง
เท่ากนัทุกเส้น 

 

รูปภาพท่ี 8 วดัผลิตภณัฑเ์หล็กโดยใชห้น่วยมิลลิเมตร 
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2.4.2 มุมของเหล็กฉากหรือแป๊บ ตอ้งวดัได ้90 องศา มุมฉากคม ไม่โคง้หรือมนและไม่มีรอยต่อท่ีเหล็ก 
ส่วนท่อกลมตอ้งกลมสมบูรณ์  ตอ้งวดัทแยงมุมตอ้งไดข้นาดเท่ากนัทั้งหมดไม่เป็นวงรีหรือมีรอยแตกเช่ือมไม่
สนิท 

 

รูปภาพท่ี 9 มุมหรือหวัเหล็กตอ้งตรงกนั 

2.4.3ความยาวเท่ากนัทุกเส้น สีเหมือนกนัทั้งหมด ไม่คดงอ หรือบิดทดสอบโดยวางบนพื้นแลว้ลองกล้ิง
เหล็กไปมาสังเกตไดง่้าย 

 

รูปภาพท่ี 10 เหล็กเส้น 

2.4.4 น ้าหนกัเล็กเส้นมาตรฐานทั้งขอ้ออ้ยเส้นกลม ส่ิงส าคญัคือน ้าหนกั ตอ้งไดต้ามสเปค ผดิพลาดได้
ตามค่าท่ีก าหนดเท่านั้น 

-ตั้งแต่ 6 มิลถึง9 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 3% ต่อเส้น 
-12 มิลถึง16 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 3.7% ต่อเส้น 
-16 มิลถึง 32 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 4.5% ต่อเส้น 
-เส้นหนา้ตดัตอ้งกลม 100% ไม่ใช่กลมรีหรือมีปีกไม่เสมอกนั 
-ขอ้ออ้ยลายตอ้งชดัหยกัเสมอกนัตลอดเส้นลายไม่ลม้ช่วงใดช่วงหน่ึง 
-2.4.5น ้าหนกัเหล็กรูปพรรณมาตรฐาน ในกรณีน ้าหนกั 
-ต ่ากวา่ 10 กิโลกรัมต่อเส้น น ้าหนกัต่อเส้น บวก ลบไม่เกิน 4.5% 
-ต ่ากวา่ 50 กิโลกรัมต่อเส้น น ้าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 6.5% 
-ต ่ากวา่ 100 กิโลกรัมต่อเส้น น ้าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 9.5% 
-ต ่ากวา่ 300 กิโลกรัมต่อเส้น น ้าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 10.5% 
-ในกรณีน ้าหนกั ขาดมากกวา่เปอร์เซ็นตท่ี์ก าหนด ให้เฉล่ียรวมก่อนทุกเส้นถา้ยงัขาดมากกวา่เปอร์เซ็นต์
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ท่ีก าหนดถึง 6% ข้ึนไปใหพ้ิจารณาวา่ไดเ้หล็กไม่มาตรฐานแลว้( คือเหล็กเบา )ถา้เฉล่ียผิดพลาดจาก
เปอร์เซ็นตท่ี์ก าหนดแค่ 5% ใหต้รวจใบรับรองพร้อมเช็คกบัโรงงานผูผ้ลิตวา่ ใบรับรองถูกตอ้ง หรือไม่
ถา้ถูกตอ้งอนุโลมใหไ้ดต้ามสเปค  แต่ตอ้งขอใบคุมล๊อตผลิตแนบไปดว้ย 
2.4.6 สเปคบนเหล็กตวัพิมพ ์ตอ้งชดัเจน ระบุเคร่ืองหมายการคา้ ( ยีห่อ้ ) ชดัเจนถา้เป็นสต๊ิกเกอร์ตอ้งขอ

ใบก ากบัภาษีของผูผ้ลิตอา้งอิงกบัสินคา้ได ้
2.4.7 สินคา้มีใบ มอก.อยา่งเดียวตอ้งตรวจสอบโดยวธีิท่ีกล่าวมาทั้งหมดแลว้ตามมาตรฐานวศิวกรรม

และตอ้งมีใบคุมล็อตดว้ย สามารถตรวจไดจ้ริงตรงกบัเหล็กท่ีส่งมา 
2.4.8 ไม่มีสนิมหรือน ้ามนัเคลือบสีอ่ืนใดๆ นอกจากสีธรรมชาติของเหล็กถา้เป็นน ้ามนัเคลือบจาก

โรงงานจะบางๆ สีอ่อน ไม่ด ามากเกินไป 
2.4.9 เวลาจบัเน้ือเหล็ก จะตอ้งเป็นเน้ือเดียวไม่แตกเป็นเส้ียนเหมือนไมห้รือหยาบเป็นเกล็ดปลา เวลา

เช่ือมจุดเช่ือมตอ้งต่อสนิทไม่แตกแสดงถึงจุดหลอมของเหล็กท่ีมีคุณภาพ 
 2.4.10 หลงัจากตรวจสอบอยา่ง ละเอียดทุกขอ้แลว้ควรซ้ือจากร้านตวัแทนโดยตรงของบริษทันั้นๆ ตอ้ง
สอบถามวา่ ถา้สินคา้มีปัญหาหรือสเปคไม่ตรงหรือปลอมปนเกรด B ตอ้งรับคืนในกรณีไม่ไดม้าตรฐาน 
2.5 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 
 2.5.1 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 

มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า มีความส าคญัยิง่ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยั คงทนถาวร และ
เพื่อยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นระบบใหย้าวนานยิง่ข้ึน การติดตั้งระบบไฟฟ้า มี
มาตรฐานก าหนดท่ีแน่นอนและมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานสมาคมวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานจาก
ต่างประเทศท่ีประเทศไทยน ามายดึถือ เช่น National Electric Code (NEC) American National Standard 
Institute (ANSI) International Electrotechical Commission (IEC) เป็นตน้ และหน่วยงานท่ีรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ คือ ส านกัผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีรู้จกักนัใน
ช่ือ มอก. 
 2.5.2 ศัพท์เฉพาะ หรือค าจ ากดัความด้านระบบไฟฟ้า ทีค่วรรู้ 
  2.1   ระบบไฟฟ้าแรงสูง คือ ระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้า เกิน 1,000 โวลต ์

 2.2    ระบบไฟฟ้าแรงต ่า คือ ระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต ์
  2.3    โวลต ์(Volt.) คือหน่วยวดัแรงดนัไฟฟ้า 
 2.4    แอมแปร์ ( Amp.) คือหน่วยวดักระแสไฟฟ้า 
  2.5    วตัต ์(Watt.) คือหน่วยของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง 
 2.6    หน่วย (Unit) คือ หน่วยของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้อชัว่โมง มีอุปกรณ์ท่ีใชว้ดั คือ กิโลวตัตฮ์อร์
มิเตอร์ (Kwh. ) 
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2.5.3ระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าทีน่ ามาใช้โดยแยกออกดังนี้ 
1)ระบบ1 เฟส จะมี 2 สายในระบบประกอบดว้ย สาย LINE (มีไฟ) 1 เส้น และสาย Neutral (ไม่มีไฟ) 1 

เส้น มีแรงดนัไฟฟ้า 220 – 230 โวลต ์ มีความถ่ี50 เฮิรตซ์ (Hz) 
2)ระบบ 3 เฟส จะมี 4 สายในระบบ ประกอบดว้ย สาย LINE (มีไฟ) 3 เส้น และสายนิวตรอน (ไม่มีไฟ) 

1 เส้น มีแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสาย LINE กบั LINE 380 – 400 โวลตแ์ละแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสาย LINE กบั 
Neutral 220 – 230 โวลต ์และมีความถ่ี 50 เฮิรตซ์ (Hz)  เช่นเดียวกนั 

   3)สายดิน หรือ GROUND มีทั้ง 2 ระบบ ติดตั้งเขา้ไปในระบบเพื่อความปลอดภยัของระบบสายดิน
จะตอ้งต่อเขา้ไปกบัพื้นโลกตามมาตรฐานก าหนด 

 2.5.4 Power Factor 
         คือ อตัราส่วน ระหวา่งก าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง (วตัต)์ กบัก าลงัไฟฟ้าปรากฏ หรือก าลงัไฟฟ้าเสมือน (VA) ซ่ึง 
ค่าท่ีดีท่ีสุด คือมีอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะมีค่าเป็นหน่ึง แต่ในทางเป็นจริงไม่สามารถท าได ้ซ่ึงค่า Power Factor 
เปล่ียนแปลงไปตามการใช ้LOAD ซ่ึง Load ทางไฟฟ้ามีอยู ่3 ลกัษณะคือ 
              1)Load ประเภท Resistiveหรือ ความตา้น จะมีค่า Power Factor เป็นหน่ึง อนัไดแ้ก่ หลอดไฟฟ้าแบบ
ใส้ เตารีดไฟฟ้าหมอ้หุงขา้วเคร่ืองท าน ้าอุ่น เป็นตน้ ถา้หน่วยงานหรือองคก์รมี Load ประเภทน้ีเป็นจ านวนมาก ก็
ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงค่า Power Factor 
              2)  Load ประเภท Inductiveหรือ ความเหน่ียวน าจะมีค่า Power Factor ไม่เป็นหน่ึง อนัไดแ้ก่ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชข้ดลวด เช่นมอเตอร์บาลาสกข์องหลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอดแกสดิสชาร์เคร่ืองปรับอากาศ 
เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่หน่วยงานหรือองคก์รส่วนใหญ่จะหลีกเล่ียง  Load ประเภทน้ีไม่ได ้และมีเป็นจ านวนมาก
ซ่ึงจะท าให ้ค่า Power Factor ไม่เป็นหน่ึง และ Load ประเภทน้ีจะท าใหค้่า Power Factor 
ลา้หลงั ( Lagging ) จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงค่า Power Factor โดยการน า Load ประเภทใหค้่า Power Factor 
น าหนา้ ( Leading )มาต่อเขา้ในวงจรไฟฟ้าของระบบ เช่น การต่อชุด Capacitor Bank เขา้ไปในชุดควบคุมไฟฟ้า 
              3)  Load ประเภท Capacitiveหรือ Load ท่ีมีตวัเก็บประจุ (Capacitor) เป็นองคป์ระกอบ Load ประเภท
น้ีจะมีใชน้อ้ยมาก จะมีค่า Power Factorไม่เป็นหน่ึง Load ประเภทน้ีจะท าใหค้่าPower Factor น าหนา้ ( Leading) 
คือกระแสจะน าหนา้แรงดนัจึงนิยมน า Load ประเภทน้ีมาปรับปรุงค่า Power Factor ของระบบท่ีมีค่า Power 
Factor ลา้หลงั เพื่อใหค้่า Power Factor มีค่าใกลเ้คียงหน่ึง 
ข้อดี ของการปรับปรุง ค่า Power Factor  
               - กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรไฟฟ้าลดลง 
               - หมอ้แปลงและสายเมนไฟฟ้า สามารถรับ Load เพิ่มไดม้ากข้ึน 
               - ลดก าลงังานสูญเสียในสายไฟฟ้าลง 
               - ลดแรงดนัไฟฟ้าตก 
               - เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าทั้งระบบ 
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2.5.5 ระบบการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบนัคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปจ าหน่าย การไฟฟ้านครหลวง จะจ าหน่ายไฟฟ้าให ้กทม.และปริมณฑลส่วนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัต่างจงัหวดัของทุกภาคในประเทศระบบไฟฟ้าในภาคใต ้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตจะผลิตไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าแลว้แปลงแรงดนัไฟฟ้าใหสู้งถึง 230 กิโลโวลท ์(KV.) แลว้ส่งไปตามเมือง
ต่างๆเขา้ท่ีสถานีไฟฟ้ายอ่ย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้ายอ่ยจะปรับลดแรงดนัไฟฟ้าเหลือ 33 กิโล
โวลท ์แลว้จ่ายเขา้ในตวัเมืองและผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งติดตั้งหมอ้แปลง เพื่อลดแรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็นแรงต ่าเพื่อน ามาใช้
งานต่อไป 

 2.5.6ก าลงัไฟฟ้า 

ก าลงัไฟฟ้ามีดว้ยกนั 3 อยา่งคือ 
   -  ก าลงัไฟฟ้าจริง มีหน่วยเป็น วตัต ์(Watt) 
    - ก าลงัไฟฟ้าแฝงมีหน่วยเป็น วาร์ (VAR) 
    -  ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ มีหน่วยเป็น โวลทแ์อมป์ (VA) 

 2.5.7 หม้อแปลงไฟฟ้า 

หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับแปลงแรงดนัไฟฟ้าใหสู้งข้ึน หรือต ่าลง เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
งานท่ีจะใชง้านบางอยา่งตอ้งการใชแ้รงดนัสูง เช่น การส่งพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามายงัสถานียอ่ยตอ้งใช้
หมอ้แปลงแรงไฟฟ้าแรงสูง แต่ การใชใ้นบา้นเรือน หรือโรงงานตอ้งใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าแรงต ่า ซ่ึงหมอ้แปลงมี
หลายชนิด หลายขนาดเลือกใชต้ามความเหมาะสมของงาน 
 2.5.8 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 
          -  MDB. (Main distribution board )เป็นตูค้วบคุมระบบไฟฟ้าหลกั มี Main Circuit Breaker เพื่อตดัต่อ
วงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร 
          -  SDB. (Sub distribution board )เป็นตูค้วบคุมยอ่ย จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามตู ้PB. หรือ Load Center 
หลายๆ ตูข้ึ้นอยูก่บัขนาดของอาคาร 
          -  PB ( Panel board ) หรือ Load Center เป็นแผง Circuit breaker ท่ีควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆมีหลายขนาดข้ึนอยูก่บัจ  านวนของ Load 
 2.5.9 การต่อลงดิน 
 การต่อลงดิน คือการใชต้วัน าทางไฟฟ้าต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า หรือ บริภณัฑไ์ฟฟ้า ต่อเขา้กบัพื้นโลก
อยา่งมัน่คง ถาวรการต่อลงดินมีวตัถุประสงค ์เพื่อลดอนัตรายท่ีอาจจะเกิดกบับุคคลและลดความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 
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หน้าที่หลกัของสายดิน มีอยู่ 2 ประการ คือ 
         1. เม่ือเกิดแรงดนัเกินจะจ ากดัแรงดนัไฟฟ้าของวงจร ไม่ใหสู้งจนอาจท าใหเ้คร่ืองใช ้ไฟฟ้า เสียหายและลด
แรงดนัไฟฟ้าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ ส่วนประกอบเน่ืองจากการร่ัว หรือการเหน่ียวน าเพื่อลด
อนัตรายจากบุคคลท่ีไปสัมผสั 
          2. เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัวลงดินจะช่วยลดความเสียหายของเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าการต่อ
ลงดินท่ีถูกตอ้งจะช่วยใหเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ป้องกนัท างานไดต้ามท่ีออกแบบไว ้

ชนิดของการต่อลงดิน มีอยู่ด้วยกนั 3 แบบ คือ 

1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ( System Grounding) 
2. การต่อลงดินของเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า ( Equipment Grounding ) 
3. การต่อลงดินของระบบป้องกนัฟ้าผา่ ( Lightning Grounding ) 

 2.5.10 ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
เป็นระบบท่ีตอ้งมีในระบบไฟฟ้าโดยมาตรฐานการติดตั้งเป็นตวับงัคบั ประเทศไทยใชม้าตรฐานของ 

IEC เป็นหลกัระบบป้องกนัฟ้าผา่จะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัฟ้าผา่ภายนอกอาคารและระบบป้องกนัฟ้าผา่
ภายในอาคาร ระบบป้องกนัฟ้าผา่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อป้องกนัความเสียหายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบไฟฟ้า 
และบริภณัฑต่์างๆอนัเน่ืองมาจากฟ้าผา่ 
 2.5.11 อุปกรณ์ตัดตอน หรืออุปกรณ์ปลดวงจร 

อุปกรณ์ตดัตอน หรือ อุปกรณ์ปลดวงจร มีหนา้ท่ีตดัตอนวงจรไฟฟ้าออกยามไม่ตอ้งการใหมี้กระไฟฟ้า
ไหลในระบบ เช่น การซ่อมแซม และเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อ ระบบ อนัเน่ืองมาจาก การใชก้ระแสไฟฟ้าเกิน
พิกดั หรือเกิดการลดัวงจร อุปกรณ์ตดัตอน ท่ีใชก้นัส่วนใหญ่ในปัจจุบนั คือ ฟิวส์ และ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB.) 
แต่การใชง้านและ การออกแบบติดตั้งตอ้งใชข้นาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมกบังานมิฉะนั้นอุปกรณ์ดงักล่าวจะไม่
ท างานตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้เช่น การเลือกขนาด CB สูงเกินไป เม่ือเกิดปัญหาหรือกระแสไหลเกินพิกดัของสาย 
จะท าให ้อุปกรณ์ จะไม่ตดัวงจรและเกิดความเสียหายเกิดข้ึนตามมา เช่น สายไหม ้หรือ อนัตรายต่อหมอ้แปลง
ไฟฟ้าเป็นตน้ 
2.6 ระบบการท างานของอินเวอร์เตอร์(inverter) 

อนิเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลบั (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทัว่ไปท่ีมีแรงดนัและความถ่ี
คงท่ีใหเ้ป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูก
แปลงเป็นไฟกระแสสลบัท่ีสามารถปรับขนาดแรงดนัและความถ่ีไดโ้ดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) 
วงจรทั้งสองน้ีจะเป็นวงจรหลกัท่ีท าหนา้ท่ีแปลงรูปคล่ืนและผา่นพลงังานของอินเวอร์เตอร์โดยทัว่ไป
แหล่งจ่ายไฟกระแสสลบัมีรูปคล่ืนซายน์ แต่เอาทพ์ุตของInverterจะมีรูปคล่ืนแตกต่างจากรูปซายน์นอกจากนั้น
ยงัมีชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวง
อินเวอร์เตอร์ใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติัของ 3-phase Induction motor 
 

http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
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โครงสร้างภายในของInverter 
1)ชุดคอนิเวอร์เตอร์ (Converter Circuit)ซ่ึงท าหนา้ท่ีแปลงไฟสลบัจากแหล่งจ่ายไฟ  AC. power 

supply (50 Hz) ใหเ้ป็นไฟตรง (DC Voltage) 
2)ชุดอนิเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit)ซ่ึงท าหนา้ท่ี แปลงไฟตรง (DC Voltage)  ให้เป็นไฟสลบั (AC 

Voltage) ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงแรงดนัและความถ่ีได ้
3)ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit)ซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของชุดคอนเวอร์เตอร์ และชุด

อินเวอร์เตอร์ 
ตวัอยา่งการท างานของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ท่ีพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ

จ่ายไฟส ารอง หรือท่ีเรียกวา่ UPS (Uninterruptible Power Supply)เพื่อแกปั้ญหาไฟเกิน, ไฟตก, ไฟดบั และ
คล่ืนรบกวนช่วยป้องกนัการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไฟฟ้าท่ีส ารองไวจ้ะเก็บในแบตเตอร่ี 

ยกตวัอยา่งถา้กระแสไฟฟ้าดบั ระบบส ารองไฟจะสวทิช์มาใชไ้ฟจากแบตเตอร่ีโดยทนัทีต่อจากนั้นไฟฟ้าซ่ึงเป็น
กระแสตรง จะเขา้สู่อินเวอร์เตอร์ซ่ึงจะเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงนั้นให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีความถ่ีคงท่ี และ
ถูกตอ้งไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีออกมาจากอินเวอร์เตอร์ก็จะป้อนสู่เคร่ืองไฟฟ้าทัว่ไปโดยท่ีไฟกระแสสลบัท่ีได้
ออกมาจะถูกน าไปป้อนกลบัมาท าการเปรียบเทียบกบัความถ่ีอา้งอิงค่าหน่ึงแลว้น าผลจากการเปรียบเทียบไป
ควบคุมการก าเนิดความถ่ีของอินเวอร์เตอร์เพื่อใหไ้ดไ้ฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีความถ่ีคงท่ีและถูกตอ้งตามท่ี
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบัตอ้งการอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ถูกน ามาใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศ, ตูเ้ยน็, โทรทศัน์ และระบบเซอร์โวควบคุมมอเตอร์ (Servo Motor) เน่ืองจากความตอ้งการลด
การสูญเสียก าลงังานท่ีสูงโดยเฉพาะขณะเร่ิมตน้ท างานและจากการสูญเสียในแกนเหล็ก และในตวัขดลวด 
(ส าหรับเคร่ืองเช่ือมแบบมือหมุนและมอเตอร์) ซ่ึงการสูญเสียก าลงังานหรือค่าไฟฟ้าเป็นดงัน้ีคือ 
เม่ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเร่ิมท างาน จะมีค่ากระแสเร่ิมท างาน I (Start) สูงกวา่ ขณะเดินปรกติถึง 4 – 6 เท่าตวั เช่น 
มอเตอร์เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาด 220 V ,1 A 

Pnormal = 220V 1A = 220W 

ขณะเร่ิมตน้มอเตอร์หรือหมอ้แปลงจะดึงกระแสเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กอยา่งนอ้ย 4 เท่าของขณะปกติ 

Pstart = 220V (4 1A) = 880W 
ท าใหร้ะบบเดิมท่ีไม่มีการใชอิ้นเวอร์เตอร์จะตอ้งเสียค่าไฟสูงมากและท าใหร้ะดบัของแรงดนัไฟฟ้าในสายไม่
เสถียร (Stable) รวมถึงท าใหเ้กิดแรงดนัสไปคข์ณะหยดุการท างานซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการ
เสียหายหรือบัน่ทอนอายกุารใชง้านใหส้ั้นลง 
ตัวอย่างปัญหาและการแก้ไขโดยน าอนิเวอร์เตอร์ (Inverter) มาใช้งาน 
การท างานของเคร่ืองปรับอากาศระบบเดิมนั้นจะท างานติดๆ ดบัๆ อยูบ่่อยคร้ั ซ่ึงสร้างปัญหากบัอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนๆอีกทั้งยงักินไฟสูง จึงไดมี้การน าเอาระบบอินเวอร์เตอร์เขา้มาแกไ้ขท าใหม้อเตอร์แอร์ท างานต่อเน่ืองไม่มี
การติด-ดบั ดงัเช่นในระบบเดิมซ่ึงจากการพิสูจน์แลว้พบวา่"การให้มอเตอร์ท างานต่อเน่ืองจะช่วยประหยดั

http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
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พลงังาน และค่าไฟฟ้าได้มากกว่าการหยุด และเร่ิมเดินใหม่อย่างน้อย 1 เท่าตัวขึน้ไป"ซ่ึงก็มีหลกัการท างาน ดงัน้ี
ขณะท่ีเขา้สู่สถานะการท างานแลว้ ชุดอินเวอร์เตอร์จะสั่งใหม้อเตอร์ท างานมากข้ึน (หมุนเร็วข้ึน) โดยการเพิ่ม
ความถ่ีหรือปรับเปล่ียน Duty Cycle  และขณะสแตนบายหรืออุณหภูมิคงท่ี ระบบอินเวอร์เตอร์จะลดการท างาน
ของมอเตอร์ลง (หมุนชา้ลง)แต่ไม่หยดุการท างานของมอเตอร์ซ่ึงจะช่วยลดก าลงังานท่ีใชน้ั้นเอง 
Inverterได้น าไปใช้ในระบบงานต่างๆเช่น 

1.ใชเ้ป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง ท่ีเรียกวา่ Stand by power supply หรือ Uninterruptible Power Supplies 
(UPS) เพื่อใชท้ดแทนในกรณีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัหลกัเกิดความขดัขอ้ง 

2.ใชค้วบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัโดยใชหัลกัการควบคุมความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบัเพื่อตอ้งการใหแ้รงบิด (Torque) คงท่ีทุกๆ ความเร็วท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.ใชแ้ปลงไฟฟ้าจากระบบส่งก าลงัไฟฟ้าแรงสูงชนิดไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อ
บริการใหแ้ก่ผูใ้ช ้

4.ใชใ้นระบบเตาถลุงเหล็กท่ีใชห้ลกัการเหน่ียวน าให้เกิดความร้อน (Induction heating) ซ่ึงใช้
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัความถ่ีสูงในการท างาน 
2.7 งานทาสีโครงสร้างเหล็ก 
 2.7.1วตัถุประสงค์ 

นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้างและสัญญาจา้งเหมาแลว้  งานน้ีประกอบดว้ย การเตรียม

ผิวโลหะท่ีตอ้งทาสี  การทาสีและมาตรการป้องกนัผิวโลหะในขณะท่ีสียงัไม่แห้ง การดูแลรักษาสีท่ีไดท้าเสร็จ

แลว้  รวมทั้งการจดัหาวสัดุอุปกรณ์และแรงงานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานน้ี  เพื่อให้ไดง้านตามแบบรายการก่อสร้าง  

และถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการออกแบบ 

 2.7.2  วสัดุนอกจากจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้าง  ใหใ้ชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

-  Shop Coat (Prime  Coat) 

สีท่ีใชท้ารองพื้นช้ินส่วนโครงสร้างเหล็ก  ก่อนขนยา้ยจากโรงงานไปประกอบติดตั้งยงัสถานท่ีก่อสร้าง  ตอ้งเป็น
สีน ้ามนักนัสนิมชนิด Red Lead Paint  ซ่ึงมีคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่มาตรฐานอเมริกนั  ดงัต่อไปน้ี 

- Steel Structures Painting Council Specification 15-68 T.  Type I  (Red Oxide) หรือ 

- U.S. Federal  Specification TT-P-636 (Red Oxide) หรือ 

-  AASHTO Specification for Red Lead Ready-Mixed Paint M72 หรือ 

- มาตรฐานองักฤษ B.S. 2523 Type B (Red Lead Primer) Red Lwad Pigment  ท่ีใช้ตอ้งตรงตามมาตรฐาน 
ASTM.D 83  และถา้ Pigment ท่ีใช้เป็นชนิดแห้ง  ก็ตอ้งเป็นชนิด 97 % Grade  ส าหรับน ้ ามนัท่ีใช้ผสมสี ตอ้ง
เป็น Linseed oil  ท่ีไดม้าตรฐาน ASTM.D 234   สีท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นสีผสมเสร็จจากโรงงานผลิตสี  และบรรจุใน
ภาชนะปิดแน่นพร้อมดว้ยเคร่ืองหมายการคา้  และระบุชนิดและรหัสของสีให้ชดัเจน  หากมีความจ าเป็นตอ้ง
ผสมสีเอง  ผูรั้บจา้งตอ้งยืน่หนงัสือขอความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานก่อน 
  

http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=81
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2.7.3  Field Coat ช้ันแรก 

ให้ใช้สี Red  Lead Paint  เช่นเดียวกับท่ีใช้ในขั้น Shop Coat  โดยท่ีทางผูอ้อกแบบอาจจะระบุให้ใช้ชนิด 

Tinted Ready-Mixed Paint  เพื่อใหมี้สีเหมาะสมกบัสีท่ีใชท้าในชั้น Finished Coat ก็ได ้

 2.7.4  Field Coat ช้ันทีส่อง  (Finished Coat)    ใหใ้ชสี้ตามท่ีระบุไวใ้นแบบหรือตามท่ีผูอ้อกแบบจะ

ก าหนดให ้ สีท่ีใชต้อ้งเป็นสีน ้ามนัผสมส าเร็จรูปจากโรงงานผลิตสี  ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งไม่อาจจดัหาสีส าเร็จรูป

ตามท่ีระบุไวไ้ด ้ ใหผู้รั้บจา้ง ผสมสีเพื่อใหไ้ดสี้ตามตอ้งการ  ตามท่ีผูอ้อกแบบจะไดส้ั่งการต่อไป 

 2.7.5 สภาพอากาศ 

การทาสีจะตอ้งไม่กระท าในขณะท่ีอากาศในบริเวณท่ีจะทามีความช้ืนสูง  จนผูค้วบคุมงานเห็นวา่ไม่อยู่

ในสภาพเหมาะสม  ในการปฏิบติังานให้ไดผ้ลสมบูรณ์ตามตอ้งการ พื้นผิวท่ีจะรับการทาสีจะตอ้งอยูใ่นสภาพ

แห้งสนิทไม่เปียกช้ืนในกรณีท่ีทาสีช้ินส่วนโครงสร้างภายในหรือภายใตท่ี้ก าบงัจากสภาพอากาศช้ืนภายนอก  

เม่ือทาเสร็จตอ้งทิ้งไวใ้ห้แห้งสนิท  หรือจนผูค้วบคุมงานเห็นวา่สภาพอากาศภายนอกเหมาะสมดีแลว้ จึงจะท า

การขนยา้ยช้ินส่วนท่ีทาสีเสร็จแลว้ออกมาภายนอกได ้

 2.7.6 จ านวนช้ันที่ทาสีและสีทีใ่ช้ทา 

โครงสร้างเหล็กทั้งหมดตอ้งไดรั้บการทาสี  Shop Coat  หน่ึงชั้นหรือมากกวา่  และ Field Coat  อีกอยา่ง

น้อยสองชั้น  นอกจากระบุไวใ้นแบบเป็นอย่างอ่ืน  ความหนาของฟิล์มสีเม่ือแห้งสนิทของชั้น Shop Coat 

จะตอ้งไม่น้อยกวา่ 40 Microns และของ Field Coat  ทุกชั้นรวมกนัตอ้งไม่น้อยกว่า 60 Microns  สีท่ีใช้ทาชั้น 

Finished Coat (หรือ Finished Coat ชั้ นสุดท้าย) ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในแบบ  หรือตามท่ีผู ้ออกแบบ

ก าหนดใหสี้ทีใชท้าแต่ละชั้นตอ้งมีความเขม้แตกต่างกนั  ใหพ้อท่ีจะสังเกตเปรียบเทียบได ้  

2.7.7 การท าความสะอาดผวิโลหะทีจ่ะรับการทาสี 

พื้นผวิโลหะท่ีจะรับการทาสี  จะตอ้งไดรั้บการท าความสะอาดอยา่งทัว่ถึง ปราศจากสนิม,น ้ ามนั, ไขมนั, 

ฝุ่ น, สะเก็ด หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีติดอยูท่ี่ผิวโลหะออกให้หมดโดยวิธีการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบหรือ

ก าหนดโดยผูอ้อกแบบ  ในภาคน้ีไดอ้ธิบายวธีิการท าความสะอาดไว ้2 วธีิ คือ  

      1)การท าความสะอาดดว้ยมือ 

ให้ถือเป็นขอ้ปฏิบติัในการท าความสะอาดผิวโลหะ  ถ้ามิได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  โดยการใช้แปรงลวด, 

กระดาษทราย หรือเคร่ืองมือขูดผวิอ่ืน ๆ ท่ีให้ผลในการขจดัสนิม  หรือสะเก็ดท่ีติดอยูต่ามผิวโลหะ  ส าหรับการ

ท าความสะอาดผิวท่ีเป้ือนน ้ ามนั  หรือไขมนัใหล้า้งบริเวณนั้นดว้ยน ้ ามนัเบนซินให้สะอาด การใชน้ ้ ายาเคมีใด ๆ 

เพื่อขจดัสนิม  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานก่อนทุกคร้ัง   
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2) การท าความสะอาดโดยใชท้รายพน่  (Sand-Blasting) 

ใชท้รายพ่นตามผิวโลหะให้ทัว่จนสนิมและสะเก็ดต่างๆ หลุดออกหมดจนถึงเน้ือโลหะแท้ๆ   ท าการปัดเป่าเม็ด

ทรายและฝุ่ นออกให้หมดจากผิวโลหะและตามซอกมุมต่างๆ และให้ผูค้วบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยจน

เป็นท่ีพอใจแลว้  จึงท าการทาสีผวิโลหะดงักล่าวไดโ้ดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 2.7.8 การทาสี  

 ก่อนเร่ิมทาสี ตอ้งคนสีท่ีบรรจุอยูใ่นภาชนะใหส่้วนผสมของ Pigment กบัน ้ามนักระจายเขา้กนัไดดี้  การ

ทาสีตอ้งกระท าดว้ยความประณีต  โดยช่างท่ีมีความช านาญงานทางน้ีโดยเฉพาะ  การทาสีอาจกระท าไดโ้ดยใช้

แปรงหรือโดยวิธีพ่น  สีท่ีทาแต่ละชั้นตอ้งมีผิวเรียบมีความหนาตามก าหนดอย่างสม ่าเสมอ  ไม่หยดยอ้ยหรือ

เยิม้ไหล  หากการทาสีดว้ยแปรงไดผ้ลไม่เป็นท่ีพอใจ ทางผูค้วบคุมงานอาจสั่งให้ผูรั้บจา้งเปล่ียนไปใชก้ารพ่น

แทนก็ได ้ ตามบริเวณซอกมุมของช้ินส่วนโครงสร้าง  ซ่ึงไม่อาจใชแ้ปรงทาไดท้ัว่ถึง  ใหใ้ชว้ิธีพ่นแทน  เคร่ือง

พ่นสีท่ีใช้ตอ้งมีคุณภาพดีพอท่ีจะพ่นสีให้เป็นละอองกระจายออกไปโดยสม ่าเสมอได้  โดยไม่ตอ้งเจือจาง

ส่วนผสมของสีลง  เม่ือพ่นสีแล้ว หากปรากฏว่าเกิดฟองอากาศข้ึนในเน้ือสี หรือเกิดการไหลเยิ้มข้ึน  ให้ใช้

แปรงปาดใหเ้รียบร้อยทนัที 

 หากปรากฏวา่สีผสมเสร็จท่ีจะใชท้ามีความขน้ไม่สะดวกในการทา ใหท้  าส่วนผสมของสีเหลวลงโดยวิธี

อุ่นภาชนะท่ีบรรจุสีดงักล่าวดว้ยน ้ าร้อน  และผนึกภาชนะนั้นไวใ้ห้น ้ ามนัในส่วนผสมระเหยออกมาดว้ย  ทั้งน้ี  

หา้มไม่ใหเ้ติมของเหลวอ่ืนใดลงไปในส่วนผสมเพื่อลดความขน้ของสีโดยเด็ดขาด  นอกจากจะไดรั้บความเห็น

ชอบจากผูค้วบคุมงานก่อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีตรวจพบวา่สีท่ีทาไปแลว้ ณ จุดใดจุดหน่ึง ไดผ้ลไม่เป็นท่ีพอใจของผูค้วบคุมงาน ผูรั้บจา้งตอ้ง

ท าการขูดหรือลา้งสีในบริเวณดงักล่าวออก  แลว้ท าความสะอาดผิวใหเ้รียบร้อยจึงทาสีใหม่ใหดี้ตามท่ีผูค้วบคุม

งานตอ้งการ 

 2.7.9 การทาสีช้ันShop Coat  

นอกจากระบุไวใ้นแบบเป็นอย่างอ่ืน  ช้ินส่วนโครงสร้างเหล็กทุกช้ินตอ้งได้รับการทาสีรองพื้น ชั้น
Shop Coat ดว้ยสีท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้อยา่งน้อย 1 ชั้น  ก่อนท าการเคล่ือนยา้ยช้ินส่วนดงักล่าวออกจาก
โรงงาน ไปยงัสถานท่ีเพื่อประกอบการติดตั้ง  พื้นผวิของช้ินส่วนโครงสร้าง  ซ่ึงไม่อาจ 
เขา้ถึงไดเ้ม่ือประกอบติดตั้งแลว้ ใหท้าสีรองพื้น Shop Coat  อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง  เฉพาะพื้นผวิท่ีจะต่อประสานกบั
ช้ินส่วนโครงสร้างอ่ืน ก่อนเคล่ือนยา้ยออกจากโรงงาน  ไม่ตอ้งทาสีจนกวา่จะเช่ือมต่อเสร็จ  และเม่ือท าความ
สะอาดรอยเช่ือมแลว้จึงท าการทาสีบริเวณดงักล่าวให้ทัว่ถึงส าหรับพื้นผิวบริเวณท่ีจะตอ้งสัมผสัหรือเช่ือมต่อ
กบัช้ินส่วนโครงสร้างอ่ืนในเวลาประกอบติดตั้งในท่ีก่อสร้าง ใหท้า Lacquer หรือ Boiled Linseed oil หรือสาร
ป้องกนัสนิมชัว่คราวอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบแล ้ ผิวโลหะบริเวณท่ีต้องฝังในเน้ือคอนกรีตไม่ต้อง
ทาสี  การทาสีเพื่อใช้ท าเคร่ืองหมายหรือรหัสต่างๆ ของช้ินส่วนโครงสร้าง  ให้กระท าบนบริเวณพื้นผิวของ
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ช้ินส่วนท่ีได้ทาสีชั้นรองพื้นเสร็จแล้ว  ก่อนจะท าการเคล่ือนยา้ยช้ินส่วนโครงสร้างออกจากโรงงาน  ตอ้ง
ปล่อยใหสี้รองพื้นท่ีทาแหง้สนิทเสียก่อนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง 
 2.7.10 การทาสีช้ัน Field Coat  และFinished Coat     

เม่ือประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็กเสร็จเรียบร้อยแลว้  ให้ท าความสะอาดพื้นผิวโลหะท่ีไดท้าสีชั้นรอง

พื้นไวแ้ลว้  และตามบริเวณรอยต่อรอยเช่ือม รวมทั้งหวั Bolts และ nuts  ให้สะอาดเรียบร้อยตามวิธีการต่าง ๆ  

ตามท่ีได้ระบุไวแ้ล้ว  หลังจากผูค้วบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว หากปรากฏว่า Shop Coat  ท่ีทาไวเ้กิดการ

เสียหายข้ึนเน่ืองจากติดตั้ง  ให้ท าการทาสี Shop Coat  บริเวณท่ีบกพร่องนั้นอีกคร้ัง  และตอ้งรอให้สีท่ีไดท้า

ซ่อมแซมใหม่แห้งสนิทแลว้  จึงท าการทาสีชั้น  Field Coat  ได ้ ในการทาสีแต่ละชั้น  จะตอ้งรอให้สีท่ีทาไว้

ก่อนแห้งสนิทเสมอ  ส าหรับการทาสี Field Coat ชั้นสุดท้าย (Finished Coat)  ในบริเวณท่ีโครงสร้างเหล็ก

สัมผสักบัคอนกรีต  ตอ้งรอใหง้านคอนกรีตเสร็จเรียบร้อย   

 2.7.11 ข้อปฏิบัติทัว่ไปของผู้รับจ้าง   

- สีและวสัดุอยา่งอ่ืนท่ีจะน ามาประกอบการผสมสี  ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีระบุไวใ้น ขอ้.2  หรือท่ี

ก าหนดไวใ้นแบบก่อสร้าง  หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- การน าสีมาใชแ้ต่ละงวดตอ้งให้ผูค้วบคุมงานตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง และตอ้งเป็นสีท่ีไม่เคยเปิดใช้มา

ก่อน 

- ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งใชสี้ไม่ถูกตามท่ีระบุไว ้หรือมีเจตนาท่ีจะพยายามบิดพร้ิวปลอมแปลงแลว้ ผูว้า่จา้งมี

สิทธ์ิท่ีจะสั่งใหล้า้งหรือขดูสีออก แลว้ทาใหม่ใหถู้กตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นแบบ หรือตามท่ี 

ผูอ้อกแบบก าหนดให้ โดยผูรั้บจา้งไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มแต่อยา่งใด และเวลาท่ีล่าชา้เพราะการน้ีจะถือเป็นขอ้อา้ง

ในการต่อสัญญาไม่ได ้

- ผูรั้บจา้งตอ้งน าแค็ตตาล๊อกตวัอยา่งของสี ตามท่ีระบุไวใ้นแบบเพื่อให้ผูอ้อกแบบเลือกสีก่อน และตอ้ง

ทาสีตามท่ีไดเ้ลือกแลว้ ขนาดประมาณหน่ึงตารางเมตรทุกสี เพื่อให้ผูอ้อกแบบเปรียบเทียบกบัสีท่ีประสงค์จะ

ทาจริง 

- ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ชนิด และจ านวนของสีท่ีจะใชท้ั้งหมดแก่ผูค้วบคุมงาน ก่อนจะเร่ิมงานทาสี 

- ผูรั้บจา้งตอ้งเก็บรักษากระป๋องสีท่ีใช้แล้ว สีท่ีจะใช้และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาสีงานน้ีไว้

ตามท่ีท่ีก าหนดให ้ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากอคัคีภยั และดว้ยเหตุอ่ืนๆ 

- หลงัจากเสร็จงานทาสีและผา่นการตรวจสอบหรือแกไ้ขจนเป็นท่ีพอใจของผูว้า่จา้งแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้ง

ขนยา้ยอุปกรณ์และวสัดุต่างๆ ออกจากสถานท่ีก่อสร้าง พร้อมทั้งท าความสะอาดสถานท่ีใหเ้รียบร้อย 
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2.8 ประเภทของเหลก็ 
เราสามารถแบ่งเหล็กออกเป็นกลุ่มกวา้งๆได ้2 กลุ่มโดยพิจารณาจากปริมาณของธาตุคาร์บอนท่ีมีอยูใ่น

เหล็ก โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 
              2.8.1เหลก็หล่อคือเหล็กท่ีมีปริมาณธาตุคาร์บอนมากกวา่ 1.7% หรือ 2% ซ่ึงเหล็กชนิดน้ีจะข้ึนรูปไดด้ว้ย
วธีิหล่อเท่านั้นเพราะปริมาณคาร์บอนท่ีสูงท าใหโ้ครงสร้างมีคุณสมบติัท่ีแขง็แต่เปราะจึงไม่สามารถข้ึนรูปดว้ย
วธีิการรีดหรือวธีิทางกลอ่ืนๆไดเ้รายงัสามารถแบ่งยอ่ยเหล็กหล่อออกไดอี้กหลายประเภท โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างทางจุลภาคกรรมวิธีทางความร้อน ชนิดและปริมาณของธาตุผสม ไดแ้ก่- 
- เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) เป็นเหล็กหล่อท่ีมีปริมาณคาร์บอนและซิลิคอนสูงท าใหมี้โครงสร้างคาร์บอนอยู่
ในรูปของกราฟไฟต ์
              -เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เป็นเหล็กหล่อท่ีมีปริมาณซิลิคอนต ่ากวา่เหล็กหล่อเทาท าใหไ้ม่เกิด
โครงสร้างคาร์บอนในรูปกราฟไฟต ์โดยคาร์บอนจะอยูใ่นรูปคาร์ไบดข์องเหล็ก (Fe3C) ท่ีเรียกวา่ ซีเมนไตต ์
เป็นเหล็กท่ีมีความแขง็สูงทนการเสียดสี แต่จะเปราะ 
              -เหล็กหล่อกราฟไฟตก์ลมหรือเหล็กหล่อเหนียว (spheroidal graphite cast iron, ductile cast iron) เป็น
เหล็กหล่อเทาท่ีผสมธาตุแมกนีเซียมและหรือธาตุซีเรียมลงไปในน ้าเหล็กท าใหก้ราฟไฟตท่ี์เกิดเป็นกลุ่มและมี
รูปร่างกลมซ่ึงส่งผลถึงคุณสมบติัทางกลในทางท่ีดีข้ึน 

-เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable cast iron) เป็นเหล็กหล่อขาวท่ีน าไปอบในบรรยากาศพิเศษเพื่อท าให้
คาร์บอนในโครงสร้างคาร์ไบดแ์ตกตวัออกมารวมกนัเป็นกราฟไฟตเ์ม็ดกลมและท าใหเ้หล็กรอบๆท่ีมีปริมาณ
คาร์บอนลดลงปรับโครงสร้างกลายเป็นเฟอร์ไรตแ์ละหรือเพิร์ลไลตเ์หล็กชนิดน้ีจะมีความเหนียวดีกวา่
เหล็กหล่อขาวแต่จะดอ้ยกวา่เหล็กหล่อกราฟไฟตก์ลมเล็กนอ้ย 
              -เหล็กหล่อโลหะผสม (alloy cast iron) เป็นเหล็กหล่อท่ีเติมธาตุผสมอ่ืนๆลงไปในปริมาณท่ี
ค่อนขา้งมากเพื่อปรับปรุงคุณสมบติัเฉพาะดา้นใหดี้ยิง่ข้ึนเช่นเติมนิกเกิลและโครเมียมเพื่อปรับปรุงคุณสมบติั
ดา้นทนการเสียดสีและทนความร้อนเป็นตน้ 
 2.8.2เหลก็กล้าคือเหล็กท่ีมีปริมาณธาตุคาร์บอนนอ้ยกวา่ 1.7% หรือ 2% เหล็กชนิดน้ีมีความเหนียว
มากกวา่เหล็กหล่อท าใหส้ามารถท าการข้ึนรูปโดยใชก้รรมวธีิทางกลไดท้  าใหเ้หล็กชนิดน้ีถูกน าไปใชง้านอยา่ง
กวา้งขวาง จึงพบเห็นไดท้ัว่ไปในชีวติประจ าวนัเช่น เหล็กเส้น เหล็กแผน่ เหล็กโครงรถยนต ์ท่อเหล็กต่างๆ ฯลฯ
เหล็กกลา้สามารถแบ่งไดเ้ป็นกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 
              - เหล็กกลา้คาร์บอน (carbon steel) เป็นเหล็กท่ีมีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลกัโดยอาจมีธาตุอ่ืนผสมอยู่
บา้งแต่ไม่ไดเ้จาะจงจะผสมลงไปมกัติดมาจากกรรมวธีิการถลุงและการผลิต เราสามารถแบ่งยอ่ยกวา้งๆออกได ้
3 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุคาร์บอนท่ีผสม คือ 
               1) เหล็กคาร์บอนต ่า (low carbon steel) เป็นเหล็กท่ีมีปริมาณคาร์บอนต ่ากวา่ 0.2% เหล็กชนิดน้ีมีความ
แขง็แรงต ่าสามารถรีดหรือตีเป็นแผน่ไดง่้าย ตวัอยา่งเหล็กเช่นเหล็กเส้น เหล็กแผน่ท่ีใชก้นัทัว่ไป 
               2) เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง (medium carbon steel) เป็นเหล็กท่ีมีปริมาณคาร์บอนอยูร่ะหวา่ง 0.2-
0.5% เป็นเหล็กท่ีมีความแขง็แรงสูงกวา่เหล็กคาร์บอนต ่าใชท้  าช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกลทัว่ไป เหล็กประเภทน้ี
สามารถท าการอบชุบความร้อนได ้
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              3) เหล็กกลา้คาร์บอนสูง (high carbon steel) เป็นเหล็กท่ีมีปริมาณคาร์บอนสูงกวา่ 0.5% มีความแขง็แรง
และความแขง็สูงสามารถท าการอบชุบความร้อนใหคุ้ณสมบติัความแขง็เพิ่มข้ึนไดใ้ชท้  าพวกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ต่างๆท่ีตอ้งการผวิแขง็และความตา้นทานการสึกหรอสูง 
-เหล็กกลา้ผสม (alloy steel) เป็นเหล็กกลา้คาร์บอนท่ีมีธาตุอ่ืนผสมอยูอ่ยา่งเจาะจงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ปรับปรุงคุณสมบติัต่างๆเช่น ความสามารถในการชุบแขง็ (hardenability) ความตา้นทานการกดักร่อนคุณสมบติั
การน าไฟฟ้าและคุณสมบติัทางแม่เหล็กเป็นตน้ ธาตุผสมท่ีเติมลงไป เช่นโครเมียม นิกเกิล โมลิบดินมั วาเนเดียม 
โคบอลต ์แมงกานีสและซิลิคอนโดยแมงกานีสและซิลิคอนจะตอ้งมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะจดัไดว้า่เป็น
เหล็กกลา้ผสมเพราะในเหล็กกลา้คาร์บอนก็มีปริมาณธาตุทั้งสองผสมอยูพ่อสมควรเราสามารถแบ่งยอ่ยกวา้งๆ
ออกได ้2 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุผสม คือ 
            1) เหล็กกลา้ผสมต ่า (low alloy steel) เป็นเหล็กกลา้ผสมท่ีมีปริมาณธาตุผสมนอ้ยกวา่ 10%  
            2) เหล็กกลา้ผสมสูง (high alloy steel) เป็นเหล็กกลา้ผสมท่ีมีปริมาณธาตุผสมสูงกวา่ 10%  
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงาน 

 
3.1วสัดุและอุปกรณ์โครงการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 เหล็กกล่อง      5 เส้น - 1,800 - 
2 เหล็กกล่อง     4เส้น - 1,040 - 
3 เหล็กกล่อง     15เส้น - 2,400 - 
4 ไมร้ะแนง 12เส้น - 720 - 
5 เหล็กแบนรีด 2เส้น - 240 - 
6 กลอนประตู 4” 6ตวั - 60 - 
7 บานพบั 4” 8ตวั - 240 - 
8 สีน ้ามนั (ขาว)  3.5 ลิตร 1ถงั - 380 - 
9 ทินเนอร์ 1ถงั - 150 - 
10 แปรงทาสี 2 น้ิว 2อนั - 20 - 
11 เหล็ก      4หุนx1.2 น้ิว 4เส้น - 560 - 
12 หลงัคา sheet metal 9ตม. 14-5 1,305 - 
13 สกรู 40ตวั 4 180 - 

ราคารวม 9,095 - 
 

ตารางท่ี 2 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ 
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3.2การด าเนินการ 
 3.2.1ศึกษาแบบแปลนโดยเร่ิมจาก 
ส่ืออินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซตโ์ครงสร้างร้านกาแฟ 
 3.2.2น าเหล็กกล่อง     ขนาด 2x2”มาตดัขนาดโดยเร่ิมจากการวดัขนาดมีดงัน้ี 
-ส่วนฐาน ตดัเหล็ก     มาตดัมีขนาดความกวา้ง 250 เซนติเมตร  2ท่อนและยาว 250 เซนติเมตร 2 ท่อน  
-ส่วนเสาตดัเหล็ก     มาตดัมีขนาดความยาว 200 เซนติเมตร 2ท่อน และ180 เซนติเมตร 2ท่อน 
-ส่วนดา้นขา้งน าเหล็ก    ขนาด 1X1”มาตดัซ่ึงมีความยาว 70 เซนติเมตร 6 ท่อน 
-ส่วนหนา้ต่าง ดา้นหนา้น าเหล็ก     ขนาด 1X1”มาตดัซ่ึงมีความกวา้ง 70 เซนติเมตรและความยาว 170 
เซนติเมตรส่วนเหล็กคัน่ตรงกลางตดัขนาด 68 เซนติเมตร  2ท่อน 
-ส่วนหนา้ต่างดา้นขา้งทั้ง 2ขา้งน าเหล็ก     ขนาด 1X1”มาตดัซ่ึงมีความกวา้ง 70 เซนติเมตร 2 คู่และความยาว 
170 เซนติเมตร 2คู่ส่วนเหล็กคัน่ตรงกลางตดัขนาด 68 เซนติเมตร 2คู่ 
-ส่วนประตูน าเหล็ก     ขนาด 1X1”มาตดัซ่ึงมีความกวา้ง 70 เซนติเมตร 1คู่และยาว 170 เซนติเมตร 1คู่ส่วนเหล็ก
คัน่ตรงกลางตดัขนาด68 เซนติเมตรจ านวน  2ท่อน 
-ส่วนคานตดัเหล็ก      มาตดัมีขนาดความกวา้ง250 เซนติเมตร  2ท่อนและยาว250เซนติเมตร 2 ท่อน 
-ส่วนหลงัคา จนัทนัน าเหล็ก      ขนาด 2X1” ตดั 250 เซนติเมตร 3ท่อน 

3.2.3เช่ือม 
-น าเหล็ก        มีขนาดความกวา้ง250 เซนติเมตร  2ท่อนและยาว250เซนติเมตร 2 ท่อนเช่ือมกบัเหล็กเสา

มีขนาดความยาว 200 เซนติเมตร 2ท่อน และ180 เซนติเมตร 2ท่อน 

 
 

รูปภาพท่ี 11เช่ือมยดึขอบคาน 
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-คาน น าเหล็ก       2x1ขนาดความกวา้ง250 เซนติเมตร  2ท่อนและยาว250เซนติเมตร 2 ท่อนเช่ือมติดกบัเสา 

 

รูปภาพท่ี 12 เช่ือมเคาทเ์ตอร์ติดกบัเสา 

-เคาทเ์ตอร์ น าเหล็ก       ขนาด1x1”ขนาดความยาว 250 กวา้ง 30 มาเช่ือม ทั้ง 3 ดา้นคือ ขา้งทั้งสองและดา้นหนา้ 

 

รูปภาพท่ี 13 เช่ือมเคาทเ์ตอร์ 

-หลงัจากท่ีเช่ือมทั้งหมดแลว้ น าโครงสร้างมาทาสีกนัสนิมและพร้อมท่ีจะประกอบช้ินส่วนอ่ืนๆ 

 
รูปภาพท่ี 14ประกอบสังกะสี 
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-หลงัจากท่ีประกอบช้ินส่วนหลงัคาและดา้นหนา้ดา้นขา้งเสร็จส้ินแลว้ 

 
รูปภาพท่ี15ประกอบช้ินส่วนหลงัคาและดา้นหนา้ดา้นขา้งเสร็จส้ินแลว้ 

-หลงัจากท่ีไดร้้านกาแฟหลงัหน่ึงแลว้ จากนั้นเราก็มาปูพื้นไมล้ามิเนทเพื่อใหพ้ื้นมีความสวยงาม 

 

รูปภาพท่ี 16 ปูพื้นไมล้ามิเนต 
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บทที ่4 

การออกแบบและทดลอง 
4.1 แบบแปลน 

 
รูปภาพท่ี17  

 
รูปภาพท่ี18 โครงดา้นหนา้ 
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รูปภาพท่ี 19 

 

รูปภาพท่ี 20 โครงดา้นขา้ง 
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รูปภาพท่ี 21 โครงดา้นบน 

รูปภาพท่ี 22 พื้น 
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รูปภาพท่ี 23 ประตู 

รูปภาพท่ี 24 บานหนา้ต่าง 
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รูปภาพท่ี 25 หูจบั 
 

 
รูปภาพท่ี 26 เคาทเ์ตอร์ 
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รูปภาพท่ี 27 ภาพประกอบ 
4.2 ตารางบันทกึการทดสอบ 

 
ล าดับ ผลการทดสอบ ปัญหาทีพ่บ 

1 รอยนูนไม่ซึมลึก ใชก้ระแสไฟต ่าในการเช่ือม 
2 โครงสร้างเอียง ไม่ไดฉ้าก 
3 ตดัเหล็กไม่ตรงตามขนาด เหล็กสั้น 
4 โครงสร้างกวา้งกวา่สังกะสี สังกะสีไม่พอ 
5 ตดัแผน่ปูนเบ้ียว แผน่ปูนไม่ตรง 
6 ไฟช็อต ต่อไฟผดิขั้ว 
7 ไม่มีตวัคั้นประตู ประตูไม่อยูก่บัท่ีเวลาลมพกัมา 
8 รอยต่อแน่นเกินไป มุมกระเบ้ืองท่ีเคาทเ์ตอร์แตก 

 
ตารางท่ี 3 บนัทึกการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จากการท่ีไดท้  าร้านกาแฟข้ึนมาน้ีหลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของร้านกาแฟแลว้สรุปได้

ดงัน้ี 
1.ร้านกาแฟมีความสูง 200 เซนติเมตร กวา้ง 180 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร 
2.ร้านกาแฟมีชั้นวางเคร่ืองปรุงกาแฟ และตูเ้ยน็จ านวน1ตู ้
3.นกัเรียนมีความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.การประกอบโครงสร้างไม่ไดฉ้าก  
2.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการพบัแผน่สังกะสีไม่พร้อม  
3.รอยต่อสังกะสีมุงหลงัคาไม่สนิท 
4.การต่อไฟฟ้าท่ีสวชิตผ์ดิขั้ว 

5.3ข้อเสนอแนะ 
1.ร้านกาแฟ หลงัน้ีค่อนขา้งใชค้วามปราณีตและละเอียด ไม่วา่จะเป็นการท าโครงสร้าง การมุงหลงัคา 

การยงิไมร้ะแนง การยงิฝาผนงั เป็นตน้ดงันั้นควรปรึกษาอาจารยก่์อนลงมือท า 
2. การใส่กระเบ้ืองและไมปู้พื้นลามิเนทตอ้งประกอบในขั้นตอนสุดทา้ย 
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บรรณานุกรม 
http://www.supradit.com/contents/metal/data/6/2.html-บทเรียนออนไลน์ วชิา งานเช่ือมโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
http://www.thongprapasteel.com/?cid=1715234 –วสัดุเหล็กและการเลือกใชง้านเบ้ืองตน้ 
http://www.ksteelcenter.com/th/purchase-tips-เทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก 
http://homepage.eng.psu.ac.th/adm/akarn/electric-basic.htm-ระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
ท่ีมา http://www.stcontrol.com- ระบบinverter 
www1.port.co.th/procurement/bid260950/17.doc –งานทาสีโครงสร้างเหล็ก 
http://www.niwat-inspector.com/index.php?topic=1200-ประเภทของเหล็ก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.supradit.com/contents/metal/data/6/2.html
http://www.ksteelcenter.com/th/purchase-tips
http://homepage.eng.psu.ac.th/adm/akarn/electric-basic.htm
http://www.niwat-inspector.com/index.php?topic=1200
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ภาคผนวก 
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นาย  สมพงษ ์มาเยอะ 

เกิดเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พุทธศกัราช  2538 

ท่ีอยู ่549 หมู่ 12 ต าบล มะขามคู่  อ  าเภอ นิคมพฒันา  จงัหวดั ระยอง 00000 

โทรศพัท ์0930014510 e-mail 

ประวตัิการศึกษา  

ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสันกอง  อ าเภอ แม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

มธัยมศึกษา โรงเรียนสันติวทิยา  อ าเภอเมือง  จงัหวดั เชียงราย 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานเช่ือมโลหะ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  อ าเภอ ท่าอุเทน 

จงัหวดั นครพนม 

คติพจน์ สู้ๆ 
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นาย  สมบูรณ์ จ่ีเป่ียกู่  

เกิดเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม พุทธศกัราช  2539 

ท่ีอยู ่151 หมู่ 5 ต าบล แม่ไร่  อ าเภอ แม่จนั  จงัหวดั เชียงราย 57000 

โทรศพัท ์0984209155  e-mail 

ประวตัิการศึกษา  

ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสันกอง  อ าเภอ แม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

มธัยมศึกษา โรงเรียนสามคัคีวทิยา อ าเภออินทร์บุรี  จงัหวดั สิงห์บุรี 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานเช่ือมโลหะ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  อ าเภอ ท่าอุเทน 

จงัหวดั นครพนม 

คติพจน์  

ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 
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นาย  สุรกิจ สุขไพรบูรณ์ศรี 

เกิดเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พุทธศกัราช  2538 

ท่ีอยู ่54 หมู่ 1 ต าบล ปางหินฝน  อ าเภอ แม่แจ่ม  จงัหวดั เชียงใหม่ 50270 

โทรศพัท ์0930455563 e-mail  suragit_884@hotmail.com 

ประวตัิการศึกษา  

ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่หงานหลวง  อ าเภอ แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

มธัยมศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม  อ าเภอ แม่แจ่ม  จงัหวดั เชียงใหม่ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานเช่ือมโลหะ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  อ าเภอ ท่าอุเทน 

จงัหวดั นครพนม 

คติพจน์ ย  ้ากบัตนวา่ความประมาทเหมือนแสงสุดทา้ย จะไม่งมงายกบัชีวติ จะไม่แตะยาพิษท่ีอยูข่า้งกาย จะขอ

ใชชี้วติท่ีเหลืออยูสู้่ทนใหถึ้งปลายทาง 

 

 

 


