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กติติกรรมประกาศ 

โครงงานเร่ือง  เคร่ืองมือช่วยถอดลอ้ จะส าเร็จลุล่วงไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ้  านวยการโรงเรียน
อสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ภราดาอาวธุ   ศิลาเกษ    
          มาสเตอร์ดอน  วภิา ครูประจ าวชิา  ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษา ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน ตลอดจน
เอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และออกแบบผลงาน 
           มาสเตอร์ทวี    สทุธิรณ     ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการทดลอง และจดัท าโครงการ 
          ขอขอบคุณพระคุณบิดา-มารดา ครู-อาจารยโ์รงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนประสาน
วชิาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
         คณะผูจ้ดัท าโครงงานขอขอบคุณท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไว ้ณ โอกาสน้ี 
  
  
 

คณะผูจ้ดัท ำ 
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ค าน า 

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ือง การถอดถอด
และประกอบลอ้  ซ่ึงรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัตั้งแต่การศึกษาขอ้มูล การขออนุมติัโครงการ ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ การทดลอง การสรุปผลการด าเนิน    จนส าเร็จอยา่งละเอียดและครบถว้น โครงการ   เคร่ืองมือช่วยถอดลอ้  น้ี
ส่งเสริม  ในดา้นการพฒันาในการเช็คท าความสะอาดเช็คลมยางเช็คสภาพต่างๆของระบบเบรกไดร้วดเร็วข้ึนกวา่เดิม
และไม่เสียพลงังานในการยกลอ้ข้ึนลงมีความปลอดภยัมากข้ึนในกรณีลอ้หล่นทบั  

สมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเอกสารการท ารถเอนกประสงค์
ไม่มากก็นอ้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
             การจดัการเตรียมการสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุงเป็น พ.ศ. 2546) เนน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนจากการปฏิบติังานจริง   สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ    เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในวถีิ
การด าเนินงานมีทกัษะ     ในการปฏิบติังานสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะไปรู้บริบทใหม่ จากแก่ไขปัญหา
เฉพาะหนา้และรู้จกัรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้นได ้   มีส่วนร่วมในการท างานมีการประสานงานเป็นกลุ่ม    รวมทั้งมี
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ  เจตคติ   และจิตวสิัยท่ีเหมาะในการท างาน 
          สมาชิกในกลุ่มของผมไดม้องเห็นวา่การท่ีจะยกลอ้ข้ึนยกลงมนัตอ้งใชแ้รงมากเพื่อท่ีจะลดการใชแ้รงในการถอด
ประกอบลอ้รถยนต ์และช่วยลดอุบติัเหตุเร่ืองลอ้หล่นทบัไดด้ว้ย   เคร่ืองมือช่วยถอดลอ้คนัน้ี  เพียงแค่ต่อลมเขา้สาย
เดียวสามารถยกลอ้ข้ึนลง  และดา้นขา้งมีท่ีเติมลง  เปล่าลม  ขนัน๊อต  มีอุปกรณ์เช็คเบรก  ตรงกลางมีตูเ้ก็บอุปกรณ์  
และสามารถพน่น ้าลา้งส่ิงสรกปรก 
1.2 วตัถุประสงค์ 

      1. เพื่อพฒันำ เคร่ืองมือช่วยถอดลอ้ใหมี้คุณภำพมำกข้ึน 
                    2. เพื่อน ำควำมรู้และทกัษะวชิำชีพไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนจริง 
                    3. เพื่อสร้ำงควำมสำมคัคีจำกกำรท ำงำนเป็นทีม 
1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เคร่ืองมือช่วยถอดลอ้จ ำนวน 1 คนั 

 
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. สำมำรถรับน ้ำหนกัลอ้ไดป้ระมำณ   100  กก. 
2. ช่วยใหก้ำรถอดประกอบลอ้ง่ำยข้ึน 
3. มีอุปกรณ์เช็คเบรกพร้อม 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
               1. เคร่ืองมือช่วยถอดลอ้มีคุณภำพมำกข้ึน 

 2. ผูเ้รียนมีควำมรู้และทกัษะวชิำชีพไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนจริง 
 3. ผูเ้รียนมีควำมสำมคัคีจำกกำรท ำงำนเป็นทีม 
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1.4 การด าเนินงาน 
 

                                                                                   

กิจกรรม 

เดือน
ตุลำคม   
พ.ศ 2557 

เดือน
พฤศจิกำยน 
พ.ศ 2557 

เดือน
ธนัวำคม 
พ.ศ 2557 

เดือน
มกรำคม 
พ.ศ 2558 

เดือน
กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ 2558 

หมำยเหตุ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ขั้นเตรียมกำร 
- ศึกษำหำขอ้มูล 
- ออกแบบโครงกำร 
- จดัท ำโครงกำร 
- น ำเสนอโครงกำร 

                     

2.ขั้นด ำเนินกำร 
- จดัหำวสัดุอุปกรณ์ 
- ด ำเนินกำรสร้ำง 
 
 

                     

3.ขั้นน ำเสนอ 
- จดัท ำรูปเล่มรำยงำน 
- สรุปและรำยงำนผล 
- น ำเสนอผลงำน 
 

                     

 
 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงกำรด ำเนินงำน 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
ควำมรู้พื้นฐำนท่ีไดศึ้กษำคน้ควำ้เก่ียวกบักำรโครงกำร เคร่ืองมือช่วยถอดลอ้ สำมำรถแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

- ระบบนิวเมติก 
- กำรเช่ือมไฟฟ้ำและเทคนิคกำรเช่ือม 
- วสัดุเหล็กและกำรเลือกใชง้ำนเบ้ืองตน้ 
- เทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก 
- พลงังำนทดแทน 
- ประเภทเหล็ก 

 
2.1ระบบนิวเมติกส์ 

ระบบนิวเมติกส์หมำยถึง ระบบกำรส่งถ่ำยก ำลงัโดยอำศยัควำมดนัลมเป็นตวักลำงในกำรส่งถ่ำยก ำลงั โดยมี
อุปกรณ์ เช่น กระบอกสูบ ท ำหนำ้ท่ีเปล่ียนพลงังำนลมใหเ้ป็นพลงังำนกล 

 

 
รูปภำพท่ี 1  กระบอกนิวเมติกส์ 

 
ขอ้ดีของระบบนิวเมติกส์ 
          - มีควำมเร็วในกำรท ำงำน ลมอดัมีควำมเร็วในกำรท ำงำนสูง 
          - ทนต่อกำรระเบิด เพรำะลมไม่ติดไฟ และไม่ระเบิด 
          - มีควำมปลอดภยั เน่ืองจำกอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ไม่เกิดควำมเสียหำยเม่ือใชง้ำนเกินก ำลงั 
          - สำมำรถปรับควำมเร็วในระบบไดง่้ำย และสะดวกในกำรติดตั้ง 
          - กำรส่งถ่ำยลม สำมำรถส่งไปตำมท่อหรือสำยลมในระยะทำงไกลๆไดโ้ดยง่ำย ส่วนลมท่ีใชแ้ลว้สำมำรถปล่อย
ทิ้งสู่บรรยำกำศไดท้นัที โดยไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษ 
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ขอ้เสียของระบบนิวเมติกส์ 
 - เม่ือลมมีควำมช้ืนและเม่ือควำมช้ืนเขำ้ไปในระบบจะเกิดสนิม ท ำใหอ้ำยกุำรใชง้ำนของอุปกรณ์ท่ีวสัดุท ำ
ปฏิกิริยำกบัควำมช้ืนเสียหำยได ้
  - ควำมดนัลมจะมีกำรเปล่ียนแปลงเม่ืออุณหภูมิเปล่ียน ซ่ึงเม่ืออุณหภูมิสูงลมอดัจะมีควำมดนัสูง และควำมดนั
จะลดลงเม่ืออุณหภูมิต ่ำลง 
   - ลมสำมรถอดัตวัได ้จึงท ำใหก้ำรเคล่ือนท่ีของอุปกรณ์ท ำงำนไม่สม ่ำเสมอ เน่ืองจำกกำรยบุตวัของลมอดั 
   - มีเสียงดงั 
 

 
 

รูปภำพท่ี 2 ชุดควบคุมแรงดนัลม 
 

2.2 การเช่ือมไฟฟ้าและเทคนิคการเช่ือม 
กรรมวธีิกำรเช่ือมโลหะดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  เป็นกรรมวธีิท่ีอำศยักำรอำร์ก ระหวำ่งปลำยลวดเช่ือมกบั

ช้ินงำนหลอมเป็นแนวเช่ือมไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสมบูรณ์     จะตอ้งใชท้กัษะจำกช่ำงเช่ือมในกำรปฏิบติังำน  จึงจ ำเป็น
อยำ่งยิง่ท่ีช่ำงเช่ือมหรือผูป้ฏิบติังำน  จ  ำเป็นตอ้งรู้ถึงเทคนิค ต่ำง ๆ  ในกำรปฏิบติังำนดงัน้ี  
 2.2.1กำรเร่ิมตน้อำร์กกำรเร่ิมตน้อำร์กมกัจะเกิดปัญหำกบัผูเ้ร่ิมตน้ฝึกปฏิบติังำนเช่ือมใหม่ ๆ ซ่ึงปัญหำท่ีมกั
เกิดข้ึน  คือ  ลวดเช่ือมติดกบัช้ินงำนเช่ือม   หรือกำรอำร์กดบัอยูเ่สมอ     ดงันั้นควรฝึกฝนใหช้ ำนำญ  ปัญหำดงักล่ำวก็
จะไดรั้บกำรแกไ้ข  ซ่ึงกำรเร่ิมตน้อำร์กโดยทัว่ไปมี  2  วธีิคือ  

1) วธีิเคำะ  (Tapping)  หรือวิธีแตะ  ลวดเช่ือม  ซ่ึงมีวธีิกำรปฏิบติัดงัน้ี- ถือลวดเช่ือมให้อยูใ่นต ำแหน่งตั้งฉำก
กบัช้ินงำน-กดลวดเช่ือมลงไปเคำะหรือแตะบนแผน่เหล็กเบำ ๆ  แลว้รีบยกข้ึนโดยเร็วเม่ือเกิดกำรอำร์กและให้
ลวดเชือมเคล่ือนท่ีไปขำ้งหนำ้ประมำณ  2-3  มม-ปฏิบติัตำมล ำดบัขั้นตอนอยำ่งต่อเน่ือง  และหลำยคร้ังจนเกิด
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ควำมช ำนำญแสดงถึงวธีิกำรเร่ิมตน้อำร์กแบบเคำะ2)  วธีิขีด  (Scratching)  หรือวธีิเข่ียลวดเช่ือม  ซ่ึงมีวธีิกำร
ปฏิบติัดงัน้ี 
-  ถือลวดเช่ือมในลกัษณะเอียงไปตำมแนวท่ีจะเช่ือม  
- ตวดัลวดเช่ือมใหป้ลำยแตะกบัช้ินงำนแลว้ยกข้ึนอยำ่งรวดเร็ว  
- เม่ือเกิดกำรอำร์กแลว้ตอ้งใหร้ะยะอำร์กถูกตอ้ง  โดยลดระยะอำร์ก ลงอยำ่ง  ชำ้ ๆ  
- ปฏิบติัตำมขั้นตอนอยำ่งต่อเน่ืองและหลำยคร้ังจนเกิดควำมช ำนำญ 

2.2.2  กำรเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม  
คุณภำพของแนวเช่ือมนั้นไม่ไดดู้ตรงส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นกำรเฉพำะแต่จะตอ้งดูตลอดทั้งแนว ช่ำงเช่ือมหลำยคนไม่
ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกละเลยขอ้ปฏิบติักำรเร่ิมตน้  และกำรส้ินสุดแนวเช่ือม  จึงควรพิจำรณำวธีิปฏิบติั
ดงัน้ี  

 
 

 
รูปภำพท่ี 3 วธีิกำรเช่ือม 

 
-กำรเร่ิมตน้เช่ือม  ควรเตรียมงำนใหส้ะอำด  ปรำศจำกส่ิงต่ำง ๆ เช่น  จำระบี  น ้ำมนัสนิมเพรำะจะท ำให้รอย

เช่ือมท่ีไดไ้ม่มีคุณภำพตำมตอ้งกำร กำรเร่ิมตน้เช่ือมบริเวณจุด     เร่ิมตน้ของแนวเช่ือมจะเร่ิมจำกกำรท ำใหเ้กิดกำร
อำร์ก  เม่ือเกิดกำรอำร์กข้ึนแลว้ใหย้กลวดเช่ือม  
ข้ึนประมำณ  2  เท่ำของเส้นผำ่ศูนยก์ลำงลวดเช่ือม  ท ำมุมเช่ือมตำมลกัษณะของรอยต่อ   แบบต่ำง ๆ   ซ่ึงมุมเช่ือมจะ
แตกต่ำงกนัไป  หลงัจำกนั้นใหส้ร้ำงบ่อหลอมเหลวซ่ึงจะกวำ้งประมำณ  1.5 – 2  เท่ำ ของเส้นผำ่ศูนยก์ลำงลวดเช่ือม  
และตอ้งใหมี้กำรซึมลึกอยำ่งสม ่ำเสมอ 

-วธีีกำรเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม  เม่ือท ำกำรเช่ือมถึงจุดสุดทำ้ยของแนวเช่ือมจะเป็นแอ่งโลหะปลำยแนเช่ือม  
(Crater)  ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีควำมแขง็แรงต ่ำสุดของแนวเช่ือมและเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรเกิดรอยร้ำวข้ึนได ้ จึงจ ำเป็นตอ้ง
เติมลวดเช่ือมท่ีปลำยแอ่งโลหะใหเ้ตม็ โดยใหเ้ดินยอ้นกลบัเล็กนอ้ย  แลว้หยดุเติมแอ่งปลำยแนวเช่ือมให้เตม็                 
2.2.3กำรต่อแนวเช่ือม   ลวดเช่ือมไฟฟ้ำแบบหุม้ฟลกัซ์  เม่ือเช่ือมจนปลำยลวดเช่ือมเหลือประมำณ   38.10   มมจะตอ้ง
มีกำรเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่และในกำรเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่      จะตอ้งมีกำรต่อแนวเช่ือม  ซ่ึงจะตอ้งเป็นแนวเดียวกนั
กบัแนวเดิม  และจะตอ้งมีควำมแขง็แรงและมีคุณสมบติัเท่ำกบัแนวเดิมดว้ย  ซ่ึงวธีิกำรต่อแนวเช่ือมมีวธีิกำรปฏิบติัดงัน้ี 
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 -  ในกรณีท่ีแอ่งปลำยแนวเช่ือมยงัร้อนอยู ่ ให้เช่ือมต่อไดท้นัที  ไม่ตอ้งเคำะท ำควำมสะอำด  โดยใหเ้ร่ิมตน้อำร์
กห่ำงจำกแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทำงดำ้นหนำ้ประมำณ  ½  - 1 น้ิว  เร่ิมอำร์กท่ีจุด  A แลว้จึงถอยหลงักลบัไปท่ีจุด  B  
ซ่ึงเป็นบ่อหลอมละลำยของแนวเช่ือมเดิม  (วธีิน้ีถำ้ช่ำงเช่ือมขำดทกัษะจะเกิดสแลกฝังในรอยเช่ือม) 
 -  ในกรณีท่ีแอ่งปลำยแนวเช่ือมเยน็แลว้  ใหท้  ำควำมสะอำดโดยใชค้อ้นเคำะสแลก (Slag)  ออกและใชแ้ปรง
ลวดขดัใหส้ะอำดอีกคร้ังหน่ึง   หลงัจำกนั้นใหเ้ร่ิมตน้อำร์กห่ำงจำกแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทำงดำ้นหนำ้ประมำณ  ½  
น้ิว – 1 น้ิว  เร่ิมอำร์กท่ีจุด A   แลว้จึงถอยหลงักลบัไปท่ีจุด  B  ซ่ึงเป็นบ่อหลอมเหลวของ  แนวเช่ือมเดิม 
 ขอ้สังเกตในกำรต่อแนวเช่ือม  ไม่ควรเร่ิมตน้อำร์กใหม่ขำ้งแอ่งโลหะ      ปลำยแนวเช่ือมเพรำะจะท ำใหค้วำม
ร้อนไม่เพียงพอท่ีจะหลอมเหลวเป็นเน้ือเดียวกนัของแนวเช่ือม  และกำรเติมลวดเช่ือมตรงแนวต่อจะตอ้งควบคุมอยำ่ให้
มำกเกินไป  เพรำะจะท ำใหแ้นวเช่ือมนูนกวำ่แนวเดิมแต่ถำ้เติมลวดเช่ือมนอ้ยเกินไป  จะท ำใหแ้นวเช่ือมแบนและเกิด
รอยแหวง่  

2.2.4  กำรเช่ือมแนวเส้นเชือก  หมำยถึง  กำรเช่ือมโดยไม่ส่ำยลวดเช่ือมขณะท ำกำรเช่ือมเพียงแต่ควบคุมระยะ
อำร์ก  มุมของลวดเช่ือม  และควำมเร็วในกำรเดินลวดเช่ือมเท่ำนั้น  ซ่ึงกำรเช่ือมแนวเส้นเชือกน้ี  โดยทัว่ไปจะใชก้บั
กำรเช่ือมในท่ำขนำนนอน  และท่ำตั้งเช่ือมลง  เพรำะถำ้ส่ำยลวดเช่ือมอำจท ำใหแ้นวเช่ือมไม่สมบูรณ์โดยเฉพำะเกิด
รอยแหวง่ข้ึนได ้ 

2.2.5  กำรเช่ือมส่ำยลวดเช่ือม  หมำยถึง  กำรลำกลวดเช่ือมไปทำงดำ้นขำ้งเพื่อให้แนวเช่ือมมีขนำดกวำ้งข้ึน  
โดยทัว่ไปแลว้ควำมกวำ้งของแนวเช่ือมไม่ควรเกิน  5  เท่ำของควำมโตลวดเช่ือม  กำรเลือกรูปร่ำงหรือแบบของกำร
ส่ำยลวดเช่ือม จะตอ้งค ำนึงถึงชนิดของรอยต่อขนำดของแนวเช่ือมและต ำแหน่งท่ำเช่ือมดว้ย  กำรเช่ือมส่ำยลวดเช่ือมน้ี  
โดยทัว่ไปใชเ้ทคนิคน้ีกบักำรเช่ือมรอยต่อร่องของตวัว ี ส ำหรับงำนหนำ ๆ  และรอยเช่ือมฟิลเลทบนรอยต่อแบบต่ำง ๆ  
หรือกำรเช่ือมเสริมทบักนัหลำย ๆ ชั้น  กำรเช่ือมส่ำยลวดเช่ือมจะเป็นเทคนิคท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงส ำหรับกำรเช่ือมไฟฟ้ำ
แบบอำร์ก  แต่ตอ้งระลึกไวเ้สมอวำ่  กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ในกำรเช่ือม  เช่น  เปล่ียนแปลงมุมเอียงระยะอำร์ก  รูปแบบ
กำรส่ำยลวดเช่ือม  จะมีผลโดยตรงต่อคุณภำพของแนวเช่ือมอน่ึงกำรส่ำยลวดเช่ือมในบำงกรณี จะท ำเพื่อใหร้อยเช่ือมมี
เกล็ดสวยเท่ำนั้น  โดยไม่ค  ำนึงถึงประโยชน์ดำ้นอ่ืน ๆ   
2.3 วสัดุเหลก็และการเลือกใช้งานเบื้องต้น 
 เหล็กกลำ้ คือ เหล็กท่ีสำมำรถท ำใหแ้ขง็และมีคุณสมบติัดีข้ึนภำยหลงัจำกไดรั้บควำมร้อนอยำ่งถูกตอ้งตำมวธีิ 
โดยหำกน ำเอำเหล็กกลำ้มำเจียระไนและขดัใหเ้รียบแลว้ใชน้ ้ำกรดเจือจำงท ำควำมสะอำดท่ีผวิหนำ้ แลว้ใชก้ลอ้งขยำย
ก ำลงัสูงส่องดูจะเห็นวำ่พื้นท่ีนั้นมีเส้นและโครงสร้ำงต่ำงๆ ท่ีเรำเห็นเรียกวำ่ โครงสร้ำงทำงโลหะ เหล็กแต่ละชนิด
โครงสร้ำงแตกต่ำงกนัไป ข้ึนอยูก่บัธำตุต่ำงๆ ท่ีผสมอยูใ่นโลหะนั้นๆ และลกัษณะกำรกระจำยตวัของธำตุภำยในเหล็ก
ดว้ย 
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รูปภำพท่ี 4 เหล็กกล่อง 
 

เหล็กกลำ้จะมีธำตุต่ำงๆ ผสมอยูเ่น้ือเหล็กมีสูตรเป็น Fe3C ซ่ึงนกัโลหะวทิยำเรียกวำ่ CEMENTITE นกัโลหะ
วทิยำไดเ้รียกช่ือเหล็กกลำ้ท่ีอยูใ่นสภำพต่ำงๆ เช่น เหล็กกลำ้ท่ีมีธำตุคำร์บอนผสมอยู ่0.85% วำ่ PEARLITE โดย
สำมำรถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะไดคื้อ 
 1. ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยูต่  ่ำกวำ่ 0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ FERRITE (ดงัรูปท่ี 1) 
 2. ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยู ่0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ PEARLITE (ดงัรูปท่ี 2) 
 3. ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยูม่ำกกวำ่ 0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ PEARLITE + 
CEMENTITE 
 โครงสร้ำงของเหล็กกลำ้ทั้ง 3 แบบน้ีจะเห็นไดโ้ดยกำรน ำเอำเหล็กกลำ้ไปใหค้วำมร้อน โดยใหมี้อุณหภูมิต ่ำ
กวำ่ 721 °C (หำกใหค้วำมร้อนเกินแลว้โครงสร้ำงของเหล็กก็จะเปล่ียนไป) ถำ้หำกเรำใหค้วำมร้อนแก่เหล็กข้ึนไป
จนถึงจุดจุดหน่ึงแลว้ โครงสร้ำงก็จะเปล่ียนไปเป็นแบบ AUSTENITE และเม่ือท ำใหเ้หล็กนั้นเยน็ตวัลงอยำ่งรวดเร็ว 
โครงสร้ำงแบบ AUSTENITE ก็จะแขง็ตวัและเกิดเป็นโครงสร้ำงอีกแบบหน่ึง ซ่ึงมีช่ือวำ่ MARTENSITE เป็น
โครงสร้ำงชนิดใหม่แตกต่ำงไปจำก FERRITE, PEARLITE และ CEMENTITE โครงสร้ำงแบบ MARTENSITE น้ีมี
ควำมแขง็มำก โครงสร้ำงของเหล็กกลำ้แบบต่ำงๆ มีควำมแขง็แตกต่ำงกนัไปดงัตวัอยำ่งดงัน้ี 
FERRITE มีควำมแขง็ประมำณ 80 BRINELL 

PEARLITE มีควำมแขง็ประมำณ 200 – 300 BRINELL 

CEMENTITE มีควำมแขง็ประมำณ 700 BRINELL 

AUSTENITE มีควำมแขง็ประมำณ 180 – 250 BRINELL 

MARTENSITE มีควำมแขง็ประมำณ 650 – 700 BRINELL 
** BRINELL เป็นหน่วยวดัควำมแขง็เหล็กชนิดหน่ึง 
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การเลือกชนิดของเหลก็ 
 ควำมผดิพลำดของกำรท ำงำนหลำยคร้ังเกิดข้ึนจำกกำรเลือกซ้ือเหล็กโดยไม่ทรำบชนิดและส่วนผสม จึงท ำกำร
อบชุบใหแ้ขง็ผดิพลำด โดยเหล็กท่ีมีขำยในทอ้งตลำดมีช่ือและส่วนผสมแตกต่ำงกนัไปมำกมำยหลำยชนิด และมกัท ำ
ใหส้ับสน เพรำะประเทศผูผ้ลิตเป็นผูก้  ำหนดมำตรฐำนและช่ือเอง เหล็กท่ีผลิตจำกประเทศหน่ึงจึงมีช่ือแตกต่ำงไปจำก
เหล็กอีกประเทศหน่ึง เช่นในสหรัฐอเมริกำจะมีมำตรฐำนแบบ ASTM, AISI, SAE ญ่ีปุ่นมีมำตรฐำน JIS เยอรมนัมี
มำตรฐำน DIN เป็นตน้ ดงันั้นผูใ้ชง้ำนควรจะศึกษำหำควำมรู้เก่ียวกบัชนิดและส่วนประกอบของเหล็ก เพื่อเลือกให้
เหมำะสมกบัช้ินงำน เพรำะเหล็กแต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนั 

ความรู้เบื้องต้นของเหลก็กล้า 
เหล็กกลำ้ (STEEL) คือเหล็กท่ีมีคำร์บอนเป็นองคป์ระกอบไม่เกิน 2% เหมำะสมส ำหรับกำรอบชุบโลหะดว้ย

ควำมร้อน (HEAT TREATMENT) ใหมี้คุณสมบติัแขง็แกร่งเหมำะสมกบักำรใชง้ำนมำกข้ึน เหล็กกลำ้มีมำกมำยหลำย
ชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนัไปมำกบำ้งนอ้ยบำ้ง ซ่ึงยงัไม่มีเหล็กกลำ้ใดท่ีมีคุณสมบติัครอบคลุมกำรใชง้ำน
ไดทุ้กชนิด คือใหมี้ทั้งควำมแขง็และเหนียว อ่อนพอจะกลึงไสหรือแปรรูปไดง่้ำย มีควำมตำ้นทำนต่อกำรเสียดสีดี ไม่
เป็นสนิม ซ่ึงเป็นไปไม่ไดใ้นเหล็กชนิดเดียวกนั ช้ินเดียวกนั ถำ้มีควำมเหนียวก็จะไม่แข็ง ถำ้ตอ้งกำรใหแ้ขง็ก็จะไม่
เหนียว และควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนก็แตกต่ำงกนั จึงเป็นสำเหตุใหมี้เหล็กต่ำงชนิดกนัมำกมำยจ ำหน่ำยอยูต่ำม
ทอ้งตลำด ในกำรเลือกใชง้ำนจึงตอ้งพิจำรณำคุณสมบติัของเหล็กและส่วนผสม รวมทั้งกรรมวธีิกำรอบชุบเหล็กให้
เหมำะสมดว้ย 
เหล็กกลำ้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
 - เหล็กกลำ้คำร์บอน 
 - เหล็กกลำ้ผสม 
เหล็กกลำ้คำร์บอนแบ่งออกไดเ้ป็น 
 1. RIMMED STEELเป็นเหล็กโครงสร้ำงท่ีมีคำร์บอนต ่ำประมำณ 0.07 – 0.15% มกัใชท้  ำลวด ท่อต่ำงๆ 
 2. KILLED STEEL คือเหล็กท่ีถลุงแลว้ไล่ก๊ำซต่ำงๆ ท่ีไมพ่ึงประสงคแ์ลว้รีดออกมำแลว้น ำไปอบคืนให้เหนียว 
มีเปอร์เซ็นตค์ำร์บอนต ่ำ แบ่งออกเป็น 
 - DEAD MILD STEEL คำร์บอนประมำณ 0.07 – 0.15% ซิลิคอน 0.5% มกัใชก้บังำนท่ีตอ้งรีดข้ึนรูปเยน็ เช่น 
ท่อ เป็นตน้ 
 MILD STEEL คำร์บอน 0.15 – 0.25% แมงกำนีส 0.6% ซิลิคอน 0.25% ใชท้  ำพวกเหล็กฉำก LIGHT GAGE ท่อ 
 -เหล็กคำร์บอนปำนกลำง (MEDIUM CARBON STEEL) จะมีคำร์บอนอยูร่ะหวำ่ง 0.3 – 0.5% 
 -เหล็กคำร์บอนสูง (HIGH CARBON STEEL) จะมีคำร์บอนอยูต่ ั้งแต่ 0.5% ข้ึนไป 
เหล็กกลำ้ผสม (ALLOY STEEL)จะมีคุณสมบติัพิเศษเพิ่มข้ึนไปจำกเหล็กคำร์บอนธรรมดำตำมคุณสมบติัของธำตุ และ
ปริมำณ (เปอร์เซ็นต)์ ท่ีผสมรวมเขำ้ไปในเหล็กนอกเหนือไปจำกคำร์บอน โดยสำรซ่ึงประกอบในเน้ือเหล็กปรกติ 5 
ธำตุ เดิม คือ คำร์บอน ซิลิคอน แมงกำนีส ฟอสฟอรัส และซลัเฟอร์ ธำตุท่ีผสมเขำ้ไปเพิ่ม ไดแ้ก่ โครเมียม นิกเกิล 
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อลูมิเนียม ทงัสะเตน วำนำเดียม ไทเทเนียม โมลิบดินัม่ โคบอลท ์เป็นตน้ โดยบริษทัผูผ้ลิตเหล็กจะเป็นผูก้  ำหนด
มำตรฐำนและส่วนผสมต่ำงๆ ใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำน 
หมำยเหตุ :- เหล็กกลำ้คำร์บอนต ่ำ เปอร์เซ็นตค์ำร์บอนไม่เกิน 0.3 ไม่สำมำรถชุบแขง็โดยกำรชุบปกติได ้ตอ้งผำ่น
กรรมวธีิ CARBURIZING (หรือกำรเติมคำร์บอน) ท่ีผวิแลว้น ำไปชุบแขง็ ซ่ึงเรียกวำ่ CASE HARDENING หรือกำร
ชุบแขง็ท่ีผวิ 
 - เหล็กกลำ้คำร์บอนปำนกลำง 0.3 – 0.5 เปอร์เซ็นต ์สำมำรถชุบแขง็โดยวธีิปกติได้ 
 - เหล็กกลำ้ท่ีมีส่วนผสมคำร์บอนเกิน 0.5 เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป สำมำรถชุบแขง็ไดดี้ 

 
2.4เทคนิคการเลือกซ้ือเหลก็ 

หำกจะพูดถึงเร่ือง “เหล็ก” ท่ีใชใ้นงำนก่อสร้ำง หลำยคนอำจรู้จกัแค่เพียง เหล็กเส้นกลม เหล็กขอ้ออ้ย เหล็ก
ฉำก แต่จะมีสักก่ีคนท่ีรู้วำ่เหล็กทั้งหลำยยงัมีกำรแบ่งเป็น “เหล็กเตม็” กบั “เหล็กเบำ” อีกดว้ย 

 

 
 

รูปภำพท่ี  5 ประเภทเหล็ก 
 
 เหล็กเตม็ หรือ เหล็กโรงใหญ่ หมำยถึงเหล็กท่ีมีขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง และน ้ำหนกัของเหล็กไดม้ำตรฐำน 
มอก. แต่ เหล็กเบำ หรือ เหล็กโรงเล็ก เป็นเหล็กท่ีผลิตให้มีขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำงและน ้ำหนกัต ่ำกวำ่มำตรฐำน มอก. 
มกัเป็นเหล็กรีดซ ้ ำ (น ำเศษเหล็กท่ีใชง้ำนแลว้ หรือเศษเหล็กเสียสภำพมำรีดใหม่อีกคร้ัง)ในตลำดเหล็กทัว่ประเทศ 
เหล็กเบำจะมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยูท่ี่ประมำณ 10-15% และจะมีรำคำต ่ำกวำ่เหล็กเตม็ประมำณ 40สตำงค ์– 1 บำทต่อ 1 
กิโลกรัมกำรเลือกซ้ือเหล็กเบำ มำใชใ้นงำนก่อสร้ำง แมจ้ะท ำใหป้ระหยดัค่ำใชจ่้ำย เพรำะมีรำคำท่ีถูกกวำ่เหล็กเตม็ แต่ก็
อำจก่อให้เกิดอนัตรำย เพรำะขนำด ควำมยำว และน ้ำหนกัท่ีไม่ไดม้ำตรฐำน อำจไม่สำมำรถรับน ้ำหนกัตำมท่ีแบบ
ก ำหนดไวไ้ดล้ำภทว ีเสนะวงษ ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) กล่ำววำ่ 
“งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงขนำดใหญ่ อำทิ งำนคอนโดมิเนียม งำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ โอกำสเจอเหล็กเบำนอ้ยมำก แต่งำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงเล็ก ๆ เช่น งำนโรงจอดรถ หรืองำนต่อเติมบำ้น  ระบบควบคุมไม่ดี มีโอกำสเจอเหล็กเบำสูงมำก 
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เจำ้ของบำ้นเองมกัไม่รู้ และไม่เขำ้ใจ ส่วนใหญ่มกัยกหนำ้ท่ีเลือกซ้ือเหล็กใหก้บัผูรั้บเหมำ ดงันั้นจึงเป็นหนำ้ท่ีของ
ผูผ้ลิตท่ีตอ้งมีควำมรับผิดชอบ ผลิตเหล็กตำมมำตรฐำน” 
 วธีิกำรตรวจสอบ “เหล็กเตม็” สำมำรถท ำไดโ้ดย กำรน ำเหล็กท่ีมีควำมยำว 1 เมตรมำชัง่ แลว้น ำน ้ำหนกัท่ีได้
ไปเปรียบเทียบกบัน ้ำหนกัต ่ำสุดท่ียอมรับไดต้ำมมำตรฐำน บงัคบั มอก. ถำ้มีน ้ำหนกันอ้ยกวำ่แสดงวำ่เป็นเหล็กเบำ ซ่ึง
ไม่ควรน ำมำใชก่้อสร้ำงถำ้ไม่มีเคร่ืองมือตรวจวดั ชัง่น ้ำหนกั กำรตรวจสอบท่ีง่ำยท่ีสุดคือกำรตรวจดูเส้นผำ่ศูนยก์ลำง
เพรำะเหล็กเบำมกัถูกรีดใหมี้ขนำดเล็กกวำ่มำตรฐำน อยำ่งไรก็ตำมเหล็กเตม็กบัเหล็กเบำก็มกัมีขนำดไม่ต่ำงกนัมำกนกั 
มองดว้ยตำเปล่ำอำจล ำบำก“ผูบ้ริโภคตอ้งยนืยนัในหลกักำรท่ีจะใชเ้หล็กเตม็ท่ีไดม้ำตรฐำน เพรำะเหล็กเป็นโครงสร้ำง
ส ำคญัของบำ้น  เจำ้ของบำ้นตอ้งบงัคบัใหผู้รั้บเหมำรู้วำ่เรำใส่ใจเร่ืองน้ี ผูผ้ลิตเองก็ตอ้งแสดงควำมรับผิดชอบ อยำ่งทำ
ทำสตีลเองก็จะตีตรำทำทำทิสคอนลงบนเหล็กทุกเส้น เพื่อแสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นวำ่ใครเป็นผูผ้ลิต” ลำภทว ีเสนะวงษ ์ 
 
กล่ำวสรุป 
ส ำหรับลกัษณะเหล็กเตม็ท่ีดี มีคุณภำพ ทำทำสตีลแนะน ำใหพ้ิจำรณำจำกคุณสมบติั 5 ประกำร  
 1. ตอ้งมียีห่้อ ขนำดระบุบนเหล็กเส้น  
 2. ผวิเหล็กกลมตอ้งเรียบเกล้ียงไม่เบ้ียว ไม่มีรอยปริแตก ส่วนเหล็กขอ้ออ้ยตอ้งมีบั้งระยะเท่ำกนั สม ่ำเสมอ
ตลอดเส้น 
 3. เส้นผำ่ศูนยก์ลำงและน ้ำหนกัตอ้งถูกตอ้งตำมมำตรฐำน 
 4. เม่ือดดัโคง้ งอ ตอ้งไม่ปริแตก หกั ง่ำย 
 5. เหล็กตอ้งไม่เป็นสนิมขมุกินเขำ้ไปใน     เน้ือเหล็ก 
 
2.6  ประเภทเหลก็ 

กำรจ ำแนกประเภทของเหล็กตำมมำตรฐำนเยอรมนัจะแบ่งเหล็กออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
-เหล็กกลำ้คำร์บอน(หรือเหล็กไม่ประสม) 
-เหล็กกลำ้ผสมต ่ำ 
-เหล็กกลำ้ผสมสูง 
-เหล็กหล่อ 
-เหล็กกลำ้คำร์บอน (หรือเหล็กไม่ประสม) 
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     รูปภำพท่ี 7 ประเภทเหล็ก 
 
 เหล็กท่ีน ำไปใชง้ำนไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งผำ่นกรรมวธีิปรับปรุงคุณสมบติัโดยใชค้วำมร้อน (Heat Treatment) 
เหล็กพวกน้ีจะบอกยอ่ค ำหนำ้วำ่ St.และจะมีตวัเลขตำมหลงั ซ่ึงจะบอกถึงควำมสำมำรถท่ีจะทนแรงดึงสูงสุดของเหล็ก
ชนิดนั้น มีหน่วยเป็น ก.ก/มม.2  หมำยเหตุ กำรก ำหนดมำตรฐำนทั้งสองน้ี เหล็กท่ีมีควำมเคน้แรงดึงสูงสุดประมำณ 37 
ก.ก/มม.2 จะสำมำรถใชส้ัญลกัษณ์แทนเหล็กชนิดน้ีได ้2 ลกัษณะ คือ เขียนเป็น St. หรือ C20  
กำรก ำหนดมำตรฐำนเหล่ำน้ีจะเห็นมำกในแบบสั่งงำน ช้ินส่วนบำงชนิดตอ้งน ำไปชุบแขง็ก่อนใชง้ำน ก็จะก ำหนดวสัดุ
เป็น C น ำหนำ้ ส่วนช้ินงำนท่ีไม่ตอ้งน ำไปชุบแขง็ ซ่ึงน ำไปใชง้ำนไดเ้ลยจะก ำหนดวสัดุเป็นตวั St. น ำหนำ้ ทั้ง ๆ ท่ีวสัดุ
งำนทั้งสองช้ินน้ีใชว้สัดุอยำ่งเดียวกนัเหล็กกลำ้ผสมต ่ำกำรก ำหนดมำตรฐำนเหล็กประเภทน้ีจะบอกจ ำนวนคำร์บอนไว้
ขำ้งหนำ้เสมอ แต่ไม่นิยมเขียนตวั C ก ำกบัไว ้ตวัถดัมำจะเป็นชนิดของโลหะท่ีเขำ้ไปประสม ซ่ึงอำจมีชนิดเดียวหรือ
หลำยชนิดก็ได ้
 ขอ้สังเกต เหล็กกลำ้ประสมต ่ำตวัเลขท่ีบอกปริมำณของโลหะประสมจะไม่ใช่จ ำนวนเปอร์เซ็นตท่ี์แทจ้ริงของ
โลหะประสมนั้นกำรท่ีจะทรำบจ ำนวนเปอร์เซ็นตท่ี์แทจ้ริงจะตอ้งเอำแฟกเตอร์ (Factor) ของโลหะประสมแต่ละชนิด
ไปหำรซ่ึงค่ำแฟกเตอร์ (Factor) ของโลหะประสมต่ำง ๆ มีดงัน้ี 

 หำรดว้ย 4 ไดแ้ก่ Co, Cr, Mn, Ni, Si, W 
 หำรดว้ย 10 ไดแ้ก่ Al, Cu, Mo, Pb, Ti, V 
 หำรดว้ย 100 ไดแ้ก่ C, N, P, S  
 ไม่ตอ้งหำร ไดแ้ก่ Zn, Sn, Mg, Fe 

 กำรใชส้ัญลกัษณ์ดงัตวัอยำ่งท่ีแลว้ เป็นกำรบอกส่วนผสมในทำงเคมี แต่ในบำงคร้ังจะมีกำรเขียนสัญลกัษณ์
บอกกรรมวธีิกำรผลิตไวข้ำ้งหนำ้อีกดว้ย เช่น 

 B = ผลิตจำกเตำเบสเซมเมอร์ 
 E = ผลิตจำกเตำไฟฟ้ำทัว่ไป 
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 F = ผลิตจำกเตำน ้ำมนั 
 I = ผลิตจำกเตำไฟฟ้ำชนิดเตำเหน่ียวน ำ (Induction Furnace) 
 LE = ผลิตจำกเตำไฟฟ้ำชนิดอำร์ค (Electric Arc Furnace) 
 M = ผลิตจำกเตำซีเมนตม์ำร์ติน หรือ เตำพุดเดิล 
 T = ผลิตจำกเตำโทมสั 
 TI = ผลิตโดยกรรมวธีิ (Crucible Cast Steel) 
 W = เผำดว้ยอำกำศบริสุทธ์ิ 
 U = เหล็กท่ีไม่ไดผ้ำ่นกำรก ำจดัออกซิเจน (Unkilled Steel) 
 R = เหล็กท่ีผำ่นกำรก ำจดัออกซิเจน (Killed Steel) 
 RR = เหล็กท่ีผำ่นกำรก ำจดัออกซิเจน 2 คร้ัง 

นอกจำกน้ียงัมี สัญลกัษณ์แสดงคุณสมบติัพิเศษของเหล็กนั้นอีกดว้ย เช่น 

 A = ทนต่อกำรกดักร่อน 
 Q = ตีข้ึนรูปง่ำย 
 X = ประสมสูง 
 Z = รีดไดง่้ำย 

  

เหล็กกลำ้ผสมสูง (High Alloy Steel) เหล็กกลำ้ประสมสูง หมำยถึงเหล็กกลำ้ท่ีมีวสัดุผสมอยูใ่นเน้ือ
เหล็กเกินกวำ่ 8 % กำรเขียนสัญลกัษณ์ของเหล็กประเภทน้ี เขียนน ำหนำ้ดว้ยตว้X ก่อน แลว้ตำมดว้ยจ ำนวน
ส่วนผสมของคำร์บอนจำกนั้นดว้ยชนิดของโลหะประสม ซ่ึงจะมีชนิดเดียวหรือชนิดก็ได ้แลว้จึงตำมดว้ย
ตวัเลขแสดงปริมำณของโลหะประสมตวัเลขท่ีแสดงปริมำณของโลหะประสม ไม่ตอ้งหำรดว้ย แฟกเตอร์ 
(Factor) ใด ๆ ทั้งส้ิน(แตกต่ำงจำกโลหะประสมต ่ำ) ส่วนคำร์บอนยงัตอ้งหำรดว้ย 100 เสมอ 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินงาน 
3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 P-SC 1 3,175 3,175  
2 แฮนด์วำลว์ 1 755 755  
3 เหล็กกล่อง 1*2 4 - - มีอยูแ่ลว้ 
4 ลอ้ยำง 4 80 320  
5 เหล็กแผน่ 1 1,100 1,100  
6 เหล็กรำง 1 500 500  
7 เหล็กกล่อง  1X1 1 160 160  
8 สำยลม 5 80 400  
9 ขอ้ต่อสำยลม 3 30 90  
10 ขอ้ต่อสำมทำง 3 - - มีอยูแ่ลว้ 
11 น๊อตเบอร์14 16 - - มีอยูแ่ลว้ 
12 สีพน่อุตสำหกรรม เบอร์ 616 1 595 595  
13 สีพน่อุตสำหกรรม เบอร์ 893 1 160 160  
14 ทินเนอร์ คอนโก ้ 3 140 420  
15 หวัเติมลมแบบมีมำตรวดั 1 635 635  
16 ใบตดั 12 - - มีอยูแ่ลว้ 
17 ลวดเช่ือม kobe 2.6มม. แดง 2 - - มีอยูแ่ลว้ 
18 ยำงกนักระแทก 6 40 240  
19 ใบเจียระไน 5 - - มีอยูแ่ลว้ 
20 ขอ้ต่อตรงลอ้คสำยสีส้ม 12 มิล 2 75 150  
21 ขอ้ลดเกลียวนอกทองเหลือง 2 40 80  
22 เกยว์ดัลม 1 150 150  
23 ลูกปืน 4 88 352  
24 กุลแจ 3 20 60  
25 คอปเปอร์ 3 120 360  
26 ขอ้ต่อ 2 ทำง 2 120 240  
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27 เหล็กฉำก 1 370 370  
28 เหล็กรัด 6 20 120  
29 สกรู 7 8 56  
30 APC  ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก  3/8" 2 50 100  
31 APC  ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก  1/4" 3 50 150  
32 BSL-02 ตวัเก็บเสียง 2 35 70  

ราคารวม ( หน่ึงหม่ืนแปดร้อยแปดบาทถ้วน  ) 10,808  
 

ตำรำงท่ี 2 ตำรำงกำรด ำเนินค่ำใชจ่้ำย 
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3.2 การด าเนินการ 
3.2.1 ศึกษำแบบแปลนโดยเร่ิมจำกสอบถำมมำสเตอร์ผูมี้ควำมรู้เร่ืองกำรเขียนแบบและคน้หวำ้หำควำมรู้

เพิ่มเติมจำกหนงัสือ 
-น ำเหล็กกล่องมำตดัขนำดตำมแบบท่ีเรำตอ้งกำร 

 

 
 ภำพท่ี 8  ตดัเหล็ก 

 
- จำกนั้นเร่ิมประกอบดำ้นขำ้งก่อนทั้งดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำ 
 

               
ภำพท่ี  9  ประกอบดำ้นซำ้ย                                      ภำพท่ี  10  ประกอบดำ้นขวำ 
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-พอประกอบดำ้นขำ้งเสร็จทั้งสองก็น ำทั้งสองมำประกอบเขำ้กนัตำมแบบท่ีเรำก ำหนด 
 

 
                                                               ภำพท่ี  11  ประกอบดำ้นซำ้ยและขวำ 
 
-จำกนั้นน ำเหล็กแผน่มำตดัใหไ้ดข้นำดพอดีตำมแบบและน ำเหล็กแผน่ท่ีตดัมำเช่ือมเขำ้กนัใหต้รงท่ีแบบก ำหนด  
 

                   
ภำพท่ี  12  ประกอบฐำน                                     ภำพท่ี  13  ประกอบประตูกล่อง 
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 -จำกนั้นน ำลอ้มำประกอบเขำ้ใหต้รงต ำแหน่ง 
 

 
ภำพท่ี  14-15  ท ำกำรเจำะรูน็อตลอ้ 

 

 
ภำพท่ี  16-17  ประกอบน็อตลอ้ 
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-พอใส่ลอ้เสร็จก็น ำอุปกรณ์ต่ำงๆมำประกอบเขำ้ใหต้รงท่ี 
 

 
ภำพท่ี  18  ประกอบช้ินส่วนต่ำง 

 
-พอประกอบเสร็จก็น ำไปท ำสีพอสีแหง้ก็น ำมำประกอบช้ินส่วนต่ำงๆเขำ้ดว้ยกนั 
 

             
ภำพท่ี  19-20  เดินสำยลม และประกอบกระบอกนิวเมติกส์ 
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      ภำพท่ี  21  เดินสำยลมไปยงัอุปกรณ์                   ภำพท่ี  22  แลว้เสร็จจำกกำรเดินระบบ 

 
-พอประกอบเสร็จก็น ำไปทดลอง 

 

       
ภาพที ่ 23-24 ทดลองกระบอกนิวเมติกส์ 

 

 
ภาพที ่ 25  ทดลองอุปกรณ์ที่ติดตั้งมา และ ทดสอบแรงดันลม 
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   -เสร็จสมบรูณ์ 
 

              
ภาพที ่ 26  เสร็จสมบรูณ์                                     ภาพที ่ 27  พร้อมใช้งาน 

 

               
 

ภาพที ่ 28-29 ภาพแห่งความส าเร็จ 
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 30 แบบแปลน 
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4.2 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดับ ผลการทดสอบ ปัญหาทีพ่บ วธีิการแก้ไข 
1 ท ำกำรทดสอบระบบยก ตวัเล่ือนชิดรำงเล่ือนเกินไป เปล่ียนตวัเล่ือนใหเ้หมำะสม 
2 ท ำกำรทดสอบกำรต่อลม ขอ้ต่อลมหลุดเพรำะลมแรงเกินไป เพิ่มตวัปรับแรงดนัลม 
3 ท ำกำรทดสอบกระบอกนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์เล่ือนข้ึนลง

ควำมเร็วไม่คงท่ี 
เพิ่มตวัปรับแรงดนัลมและปรับ
ลมใหอ้ยูใ่นระดบั50ปอร์น 

4 ท ำกำรทดสอบแรงดนัลม แรงดนัลมไม่คงท่ี เพิ่มตวัปรับแรงดนัลม 
 

ตำรำงท่ี 3 ตำรำงบนัทึกกำรทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
จำกกำรท่ีไดท้  ำรถช่วยถอดลอ้ข้ึนมำน้ีหลงัจำกไดท้ดลองประสิทธิภำพของรถช่วยถอดลอ้แลว้สรุปไดด้งัน้ี 
1.รถช่วยถอดลอ้สำมำรถรองรับน ้ำหนกัไดไ้ม่เกิน 150 กิโลกรัม 
2.รถชำยถอดลอ้สำมำรถเป็นท่ีเก็บอุปกรณ์ได ้
3.มีอุปกรณ์ในกำรเช็คท ำควำมสะอำดผำ้เบรกเติมลมขดัผำ้เบรกขนัน็อตพร้อม 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.จำกกำรทดลองคร้ังแรกปรำกฏวำ่รำงติดกบัตวัเล่ือนเกินไป  
2.คร้ังท่ีสองลมแรงเกินไปท ำใหข้อ้ต่อลมรับไม่ได ้  
3.กระบอกนิวเมติกส์ข้ึนลงควำมเร็วไม่คงท่ีและข้ึงลงเร็วเกินไป 

 
5.3ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีท่ีล็อกลอ้กนัลอ้ไหล 
2.ควรแกไ้ขตวักนัลอ้หล่นให้ต ่ำกวำ่เดิมเพรำะตอนเขน็เขำ้ออกติดเล็กนอ้ย 
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บรรณานุกรม 
 

http://www.kingofvalve.com/122.html 
http://www.supradit.com/contents/metal/Data/6/2.html 
http://www.thongprapasteel.com/?cid=1715234 
http://baanthaidd.blogspot.com/2012/04/blog-post_2388.html 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kingofvalve.com/122.html
http://www.supradit.com/contents/metal/Data/6/2.html
http://www.thongprapasteel.com/?cid=1715234
http://baanthaidd.blogspot.com/2012/04/blog-post_2388.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
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ภำคผนวก 
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ     นำยณฐัวุฒิ   จิตรมัน่ ช่ือเล่น  โตง้ 
เกิดเม่ือวนัท่ี  21  เดือนมิถุนำยน  พุทธศกัรำช  2539 
ท่ีอยู ่ บำ้นเลขท่ี 112  บำ้นโนนจิก  ม.8   ต.คูเมือง   อ. วำรินช ำรำบ   จ. อุบลรำชธำนี 34190 
เบอร์โทรศพัท ์ 0986188541                E- mail  tongatsn2012@gmail.com 
ประวตัิการศึกษา 
อนุบำล    โรงเรียนบำ้นโนนจิก  ม.8  ต.คูเมือง  อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี 34190 
ประถมศึกษำ   โรงเรียนบำ้นโนนจิก  ม.8  ต.คูเมือง  อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี 34190 
มธัยมศึกษำ      โรงเรียนบำ้นคูเมือง(อ่อนอนุเครำะห์)   ม.4   ต.คูเมือง  อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี   34190 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพสำขำงำนยำนยนต ์   โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  ม.5  ต.เวนิพระบำท  อ.ท่ำอุเทนจ.
นครพนม 48120 
คติพจน์     
- ถำ้ไม่คิดท่ีจะกำ้ว   ก็จะไม่มีรอยเทำ้เป็นของตวัเอง 
-ถำ้คุณยงัไม่เคยท ำ  แลว้คุณรู้ไดไ้งวำ่คุณท ำไม่ได ้
-ควำมมืดทั้งโลก   ก็ดบัแสงเทียนเพียงเล่มเดียวไม่ได ้
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ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ  นำย  เอกกว ี ศรีภำพ  ช่ือเล่น  นำวนิตำ้ 
เกิดเม่ือวนัท่ี  22  เดือนพฤศจิกำยน  พุทธศกัรำช  2539 
ท่ีอยู ่ 146  บำ้นโนนเมืองนอ้ย  ม.11  ต.คูเมือง  อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี  34190 
เบอร์โทรศพัท ์ 0913640048      e-mail   - 
ประวตัิการศึกษา 
ประถมศึกษำ  โรงเรียนบำ้นโนนจิก  ต.คูเมือง  อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี 
มธัยมศึกษำ  โรงเรียนบำ้นคูเมือง(อ่อนอนุเครำห์)  ต.คูเมือง  อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพสำขำงำนยำนยนต ์ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  ต.เวินพระบำท  อ.ท่ำอุเทน  
จ.นครพนม  48120 
คติพจน์ 
-ไม่มีค  ำวำ่ไม่ได ้
-ท ำเร่ืองใหญ่ใหเ้ป็นเล็ก 
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ประวตัิส่วนตัว 

ซ่ือ  นำย  ศุภชยั    ทองอินทร์   ช่ือเล่น  อำม 
เกิดเม่ือวนัท่ี   25  เดือนกรกฎำคม   พุทธศกัรำช 2539  
ท่ีอยู ่ 73 บำ้นสีถำนม. 7   ต. หนองบวั    อ. กนัทรำรมย ์   จ. ศรีสะเกษ33130 
เบอร์โทรศพัท ์087- 6522642                           e-mail  - 
ประวตัิการศึกษา 
ประถมศึกษำ     โรงเรียนบำ้นสีถำน   ต.หนองบวั    อ. กนัทรำรมย ์  จ. ศรีสะเกษ 
มธัยมศึกษำ       โรงเรียนมำรีวทิยำ   ต.หนองคลก อ.เมือง             จ.ศรีสะเกษ 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพสำขำงำนยำนยนต ์โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  ต.เวนิพระบำท  อ.ท่ำอุเทน 
จ.นครพนม  48120 
คติพจน์ 
ไม่มีอะไรท่ีท ำไม่เก่ียวกบัช่ำง เพรำะเรำเป็นช่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


