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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการแขงขันกีฬาในแตละชนิดตาง ๆ กัน ในสนามการแขงขันหลากหลายสนามกัน แตหากเปนสนามหญาเปนการยาก

ที่จะใหเปนเสนสนามอยางถาวรสนามบางสนาม จะตองใชในการแขงขันกีฬาในหลายประเภทฝายในสนาม  อาทิเชน  ฟุตบอล  
กรีฑา   เปนตน  ในแตละครั้งจึงจะตองใชเครื่องทุนแรงเขามาชวยในการตีเสนสนามโดยใชหลักการโรยปูนขาว  หลักการลูกกลิ้งจึง
เกิดปญหาตามมา  เชน  ลูกกลิ้งไมคลองตัว  ขนาดของสนไมตรงตามตองการ จึงการผลิตเครื่องตีเสนสนามแบบใชหลักการของการ
พนสีเขามาชวย ซึ่งเครื่องตีเสนสนามที่ไดกลาวนี้ จะมีความแมนยําในการตีเสนสนามสูง   ความเขมจางของพนสีและเปนอยางความ
ตองการ 

1.2 วัตถุประสงค 
   1.เพื่อศึกษาระบบการทํางาน และทดลองประดิษฐเครื่องตีเสนสนามโดยใชการพนส ี

  2.เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเครื่องตีเสนสนาม 

   3.เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชที่ตองการความรวดเร็ว และสะดวกในการทํางาน  

1.3 เปาหมาย 
-      เปาหมายเชิงปริมาณ 

เครื่องตีเสนสนามที่สามารถใชงานได    1   เครื่อง 
- เปาหมายเชิงคุณภาพ 

                         สนามที่ไดจากการตีเสน  สนามมีความแมนยําไดมาตรฐานและสามารถใชตีเสนสนามหญา  คอนกรีต 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
       1. จะไดเครื่องตีเสนสนามที่ทํางานได    1   เครื่อง  

       2. จะไดเครื่องตีเสนสนามที่มีคุณภาพ   แมนยํา  คงทนและงายตอกรใชงาน 

       3. เครื่องตีเสนสนามที่ไดจะมีความปลอดภัยในการทํางาน 

       4. ไดรับประสบการณในการวางแผน   ออกแบบ   รวมถึงการลงมือปฏิบัติงานกลุม     

 

                                      

                                                                                                      



1.5 การดําเนินงาน 
 

                                  
กิจกรรม 

เดือนตุลาคม   

พ.ศ 2552 

เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ 2552 

เดือนธันวาคม 

พ.ศ 2552 

เดือนมกราคม 

พ.ศ 2553 

เดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ 2553 

เดือนมีนาคม 

พ.ศ 2553 
หมายเหตุ 

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. ศึกษาขอมูล 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนโครงการ 

4. ดําเนินงาน 

5. นําเสนอ 

6.  สรุป 

     

 

 

 

                    

 
ตารางที่ 1. การดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 บทท่ี 2 
เอกสารที่เก่ียวของ 

        ในการดําเนินการจดัทําโครงการ เร่ือง เครื่องตีเสนสนาม คณะผูจัดทําไดศึกษาคนควา 
จากแนวคิดเชงิทฤษฎีและเอกสารวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
        1. หลักการทํางานของเครื่องตีเสนสนาม 
        2. เครื่องยนตแกสโซลีน 
        3. สายพานและพูลเลย 
        4. สีน้ําอะคริลิก 
        5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับของไหลเคลื่อนที่ 
        6. การเชื่อม 
        7. การกลึง 
               
               หลักการทํางานของเครื่องตีเสนสนาม 
เครื่องตีเสนสนามจะทํางานโดยใชเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนเปนตนกําลังขับ จะสงถายกําลังไป 
ยังคอมเพรสเซอรโดยชุดสายพาน คอมเพรสเซอรจะทําหนาที่อัดลมเพื่อจายไปยังหวัพนส ีเมื่อเรา 
บิดคันปรับระดับสี กลไกเปด – ปด หัวพนสีก็จะทํางาน สีจากถังบรรจุก็จะถูกลําเลียงผานทอทาง 
ไปยังหวัพนส ีแลวถูกลมอัดที่มาจากคอมเพรสเซอรสีก็จะพนออกเปนฝอยละออง 
เคร่ืองยนตเล็กแกสโซลีน 
เครื่องยนตเล็กแก็สโซลีน ในที่นี้ทําหนาเปนเครื่องตนกําลังในการขับคอมเพรสเซอร ใน 
เครื่องตีเสนสนาม ซ่ึงมีสวนประกอบดังนี ้ 

 
 
 
            
 



1. ถังน้ํามันเชือ้เพลิง ทําหนาที่ บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสงเขาไปยังคารบูเรเตอร 
 

 
 

ภาพที ่1 แสดงสวนประกอบของถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
2. หมอกรองอากาศ ทําหนาที่ กรองฝุนละอองที่ปะปนมากับอากาศ ไมใหหลุดเขาไปใน 
หองเผาไหมและกระบอกสบู เพราะจะทําใหลูกสูบและกระบอกสูบสึกหรอเร็วข้ึน ที่หมอกรอง 
อากาศจะมไีสกรองและน้ํามนัเครื่องคอยดกัฝุนละออง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. คารบูเรเตอร ทําหนาที ่ผสมไอดีระหวางน้ํามันกับอากาศใหไดในอตัราสวนที่เหมาะสมตาม 
สภาพการใชงาน 
 

 
 

ภาพที ่2 แสดงสวนประกอบของคารบูเรเตอร 
 
 
 



4. ฝาสูบ ทํานาที่ ปดสวนบนของกระบอกสูบ ระหวางฝาสูบกับกระบอกสูบจะมีปะเกน็ 
ปองกันการรั่ว นอกจากนี้ยังเปนที่อยูของหวัเทียนและหองเผาไม 
5. กาวานา ทําหนาที ่ควบคุมการทํางานของเครื่องยนตใหเหมาะสมกบัสภาวะแบงออกเปน 
2 ชนิด คือ แบบใชลม และแบบใชแรงเหวีย่งหรือกัฟเวอรเนอร 

 
                ภาพที่ 3 แสดงการทํางาน เมื่อรอบเครื่องยนตสูงขึ้น พัดลมจะหมุนแรง 
                            ความแรงลมจะพดัแผนกาวานาใหเอยีงและไปควบคุมใหล้ินเรงปด 
6. ระบบจุดระเบิด ในเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน นิยมใชระบบจุดระบบดวยแมกนีโต 
(Magneto Ignition System) ระบบจุดระเบดิแบบแมกนีโต แบงได 3 แบบ ไดแก 
      1. ระบบจดุระเบิดแบบหนาทองขาว (Contact point Ignition System) 
      2. ระบบจดุระเบิดแบบทรานซิสเตอร (Tansistor Ignition System) 
      3. ระบบจดุระเบิดแบบ ซี.ดี.ไอ. (Capacitive Discharge Ignition System) 
 
 
 
 
 
 



7. ระบบกลไกลิ้น ทําหนาทีป่ด – เปดไอดแีละไอเสียเขาและออกจากกระบอกสูบ 
ตามจังหวะการทํางานของเครื่องยนต สําหรับเครื่องยนตเล็ก 4 จังหวะแบง ไดดังนี ้
1. แบบลิ้นบนฝาสูบ (Over head valve) 
2. แบบลิ้นดานขาง (Side Valve) 

 

 
 

                                                          ภาพที ่4 แสดงลิ้นบนฝาสูบ 

 

 
                                                                   

ภาพที ่5 แสดงลิ้นดานขาง 

 
 
 
 



 
8. ชุดลูกสูบ ประกอบดวย ลูกสูบ (Piston) เคลื่อนที่ขึ้น - ลงภายในกระบอกสูบตาม 
จังหวะการทํางาน 
9. แหวนลูกสบู (Piston Ring) เปนซีลปองกันการรั่วของแกสในกระบอกสูบและกวาด 
น้ํามันในกระบอกสูบ 
10. กานสูบ (Connecting Rod) ถายทอดกาํลังงานจากลกูสูบไปยังเพลาขอเหวีย่ง 
11. เพลาขอเหวี่ยง (Crank Shaft) รับแรงจากกานสูบและเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – 
ลง เปนทิศทางลักษณะของการหมุน 

 
 

ภาพที ่6 แสดงชิ้นสวนชุดลูกสูบ 

12. ระบบหลอล่ืน (Lubrication System) ทําหนาที ่สงน้ํามันหลอล่ืนหมุนเวยีนไปเลี้ยง 
ระบบสวนตางๆ ของเครื่องยนตที่มีการเคลื่อนไหว ระบายความรอนชิน้สวนตางๆ ลดแรงกระ 
แทรก ระหวางเพลากับแบริง่ เปนซีล ระหวางลูกสูบกับผนังกระบอกสูบ เปนสารชะลาง 
 



 
 

ภาพที ่7 แสดงชิ้นสวนที่ตองการหลอล่ืน 
 
สายพานและพลูเลย 
สายพานและพลูเลยที่ใชงานกับเครื่องจักรกลทั่วไปมีหลายชนิดขึ้นอยูกับลักษะการใชงาน 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สายพาน 
สายพานแบน (FLAT BELT) ใชสําหรับถายทอดกําลังระหวางเพลาผิวเกล้ียไดระหวาง 0.1 
กิโลวัตต ถึง 4,000 กิโลวัตต ความเร็วรอบของลอไดสูงถึง 200,000 รอบตอนาทีและความเร็วแลน 
ของสายพานไดถึง 100 เมตรตอนาที โครงสรางของสายพานแบนทีใ่ชกันทั่วไปม ี3 แบบ คือ แบบ 
หุมตัว แบบชัน้ และแบบหลอ 

 
ภาพที ่8 แสดงลักษณะของสายพานแบน 

สายพานลิ่ม (V-BELT) สายพานลิ่มที่ลักษณะคลายกับสายพานแบน คือ ใช เสนใย 
ธรรมชาติ และเสนใยสังเคราะหวงแหวนเปนแกนแรง และหอหุมดวยยางหรือวัสดเุดียวกับแกน 
สาย พานล่ิมมรูีปหนาที่ตัดเปนรูปสี่เหล่ียมคางหมู ดานขางหนาทั้งสองเอียงสอบเขาหากันทํามุม 38 
ถึง 44 องศา สายพานลิ่มสงถายกําลังดวยพลูเลย ผิวเกลี้ยงเปนรอง 
สายพานลิ่มยังแบงชนดิออกไปตามลักษณะการใชงานดงันี้ 
        1. สายพานลิ่มปกต ิเปนสายพานที่ใชงานกันโดยทั่วไปกับเครื่องจักรกลธรรมดา ที่ใช 
ความเร็วรอบไมมากนกั ทําดวยแผนยางสลับกับผาใบเปนชั้นๆสายพานแบบนี้มีลักษณะดังภาพ 

 
ภาพที ่9 แสดงลักษณะหนาตัดของสายพานลิ่ม 

2. สายพานลิ่มรวม เปนสายพานที่สรางลิ่มหลายล่ิมมารวมกันในเสนเดียวปจจุบนันยิมใช 



มาก สายพานแบบนี้จะมีแผนปดยางสังเคราะห จึงเหมาะสมกับงานทีม่ีงานถายเมโมเมนตหมนุทีไ่ม 
สม่ําเสมอ และระยะหางระหวางแกนเพลามากๆสายพานแบบนี้มีลักษณะดังรูป 

 
 
                                      ภาพที่ 10 แสดงลักษณะหนาตัดของสายพานลิ่มรวม 
 
3. สายพานลิ่มแหลม เปนสายพานลิ่มเชนกนัแตละล่ิมจะแหลม สามารถกระจายแรงตาม 
แนวรัศมไีปยังแผนปดดานบนสายพานอยางสม่ําเสมอตลอดหนากวาง จึงเหมาะใชกบัแกนเพลาที่มี 
ระยะหางมากๆ และรับแรงสูง สายพานแบบนี้มีลักษณะ ดังรูป 

 
 
                                   ภาพที ่11 แสดงลักษณะหนาตัดของสายพานลิ่มแหลม 
 
 
 
 
 



4. สายพานฟนเฟอง (Tooth BELT) เปนสายพานทีแ่กนรับแรงทําดวยลวดลาย เหล็กกลา 
หรือทําดวยลวดไฟเบอรฝงอยูในยางเทยีม ซ่ีฟนของสายพานทําดวยยางเทียมแตมีสูตรผสมพิเศษ 
เพื่อใหคงรูปพอดีกับลอของพลูเลย ผิวภายนอกซึ่งสัมผัสกับผิวของลอ ซ่ึงฟนจะหุมดวยเสนใย 
ไนลอนเพื่อลดความสึกหรอ สายพานชนดินี้สามารถงอตัวไดดีใชกับพลูเลยลอเล็กๆที่มี 
เสนผาศูนยกลาง 16 มิลลิเมตรได ความเรว็แลนของเพลาชิดมากได ตองการผิวสงกําลังไดถึง 40 
กิโลวัตต ความดึงของสายพานแบบนีไ้มตองดึงเหมือนสายพานแบบลิ่มเนืองจากฟนบนผิวลอ 
โครงสรางของสายพานชนดินี้มีลักษณะ ดังภาพ 

 
 

                                   ภาพที ่12 แสดงลักษณะโครงสรางของสายพานฟนเฟอง 
พลูเลย 

พลูเลยสายพานแบน เปนพลูเลยที่ใชคูกับสายพานแบนทําจากหลอ เหล็ก กลา โลหะเบา 
พลาสติก หรือไม บนผิวลอทีสั่มผัสกับสายพานจะตองล่ืนมิเชนนัน้จะทําใหสายพานสึกหรอเร็วมาก 
โดยใหมีความหยาบของผิวอยูระหวาง 4 ถึง 10 Um   

 
 
                            ภาพที ่13 แสดงลักษณะโครงสรางของพลูเลยสายพานแบบรูปทรงกระบอก 



พลูเลยสายพานลิ่ม ตามมาตรฐานของ DIN 2217 พลูเลย สายพานที่ล่ิมจะแบบรองเดียว 
หรือหลายรอง มุมรวมของรองลอพูลเลยสายพานลิ่มเทากับ 32 องศา 34 ลิปดาและ 38 องศา โดยลอ 
พลูเลยที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางโตกวา จะมีมุมรองลอพูลเลยที่โตกวา รองลอพลูเลยจะมีการผลิต 
ใหสายพานทีส่วมประกอบแลวไมเลยพันจากขอบรองลอ และจะตองไมจมอยูในรองลอไมเชนนั้น 
สายพานจะสูญเสียปฎิกิริยา แรงลิ่มขัน ลักษณะของพลูเลยสายพานลิ่มลักษณะ 

 
 

รูปที่ 14 แสดงลักษณะพลูเลยสายพานลิ่มแบบปกต ิ
 
หนาท่ีการใชงานของสายพาน 

สายพานแตละชนิดมีหนาที่การใชงานเหมอืนกัน คือ สงกําลังจากเพลาตัวหนึ่งไปยังเพลา 
อีกตัวหนึ่งดวยความเรว็ตามลักษณะการใชและความสามารถของสายพานนั้นๆ 
สายพานแตละชนิดมีหนาที่การใชงานในลกัษณะดังตอไปนี้ 
หนาที่การใชงานของ สายพานแบน สายพานจะไดรับกําลังขับมาจากมอเตอรผานพลูเลย 
และสงกําลังตอไปยังพลูเลยตัวตอไป เชน ใชเครื่องสีขาว สายพานแบนมีลักษณะการใชงานใน 
รูปแบบตางๆกัน ดังรูป 



 
ภาพที ่15 แสดงลักษณะการใชงานของสายพานแบน 

 
                                       ภาพที่ 15 แสดงลักษณะการใชงานของสายพานแบน 

หนาที่การใชงานสายพานลิ่ม สายพานสวนใหญใชกับเครื่องจักรกลตามโรงงานตางๆ 
สามารถสงกําลังไดในตําแหนงตางๆได แตไมสามารถสงกําลังแบบไขวเหมือนกับสายพานแบน 
ลักษณะการใชงานของสายพานลิ่ม เชน สายพานของเครื่องกลึง สายพานของรถไถนาเดินตามดังภาพ 

                

 
 

ภาพที ่16 แสดงลักษณะการใชงานของสายพานลิ่ม 



หนาที่การทํางานของสายพานฟนเฟอง สายพานชนดินี้สวนใหญจะใชงานกับ 
เครื่องจักรกลหรือเครื่องยนตที่มีความเร็วรอบสูง และไมใหเกิดการลืน่ขณะสงกําลัง เชน สายพาน 
โซราวล้ินของเครื่องยนต หนาที่การใชสายพานชนดินี้มลัีกษณะ ดังรูป 

 
 

ภาพที ่17 แสดงลักษณะการใชงานของสายพานฟนเฟอง 

 
คอมเพรสเซอร 

คอมเพรสเซอรแบบสวอชเพลสเพลต เปนแบบที่ใชอยูในโครงงาน โครงสรางประกอบ 
ไปดวยกระบอกสูบทั้ง 5 กระบอก มีสวอชเพลตเปนเพลตหมุนกวาดใหลูกสูบทั้ง 5 ทําหนาที่ดดู 
อัดสารทําความเย็นในสถานะแกส การเคลื่อนที่ของลูกสูบเพื่อดูดอัดสารทําความเย็นของ 
คอมเพรสเซอรแบบนี้ไมจําเปนตองมีเพลาขอเหวีย่งเปนตัวชวยใหลูกสูบเคลื่อนที่ในกระบอกสูบ 
แตจะใชเพลตเอียงทําหนาทีแ่ทน แตเดิมนั้นคอมเพรสเซอรนี้มีโครงสรางประกอบไปดวยกระบอก 
สูบ 3 กระบอก มีเพลตเอียงหมุนกวาดใหลูกสูบทําหนาที่ดูดอัดสารทาํความเยน็ในกระบอกสูบหวั 
ทาย 



 
 
 

ภาพที่ 18  แสดงตัวคอมเพสรเซอร 

 
ภาพที่ 19 แสดงชิ้นสวนคอมเพสรเซอร 



  
ภาพที่ 20 แสดงสวนประกอบของคอมเพรสเซอรแบบสวอชเพลต 

น้ําอะคริลิก 
สีน้ําอะคริลิก 100% พรีเมี่ยมพลัส ชนิดเนยีน ทาภายนอกและภายใน 

ใหประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่เหนือกวา ดังนี ้
- ฟลมสีสูตร H2O Hi-Fresh ใหสีทําความสะอาดตวัเองได Self-Cleaning 
- สีสวยทนทานนานนับ 10 ป 
- เช็ดลางทําความสะอาดไดงาย 
- ปองกันรังส ีUV สีไมซีดจางงาย 
- ปองกันการกดักรอนของผนังปูน 
- ฟลมสีเนียนเรียบ ไมจับฝุน (Low Dirt Pick-Up) 
- ปองกันเชื้อราและตะไครน้ํา 
- ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว 
- Self Primer ทาไดโดยไมตองทาสีรองพื้นปูนใหม 
เหมาะสําหรับอาคารพื้นผิวปนูฉาบ คอนกรตี กระเบื้องแผนเรียบ อิฐ หรือ พื้นผิวอ่ืนๆ ที่มี 
ลักษณะเดยีวกนั 



 
ภาพที ่21 แสดงตัวอยางสีน้าํอะคริลิก 

กาพนส ี
เปนชุดอุปกรณที่ใชในการพนสี เปนระบบ GRAVITY สีไหลจากบนลงลาง โดยมกีระปองสี 

อยูดานบน ความเหมาะสมในการใชพนสีนั้นขึ้นอยูกับขนาดของนมหนูปากกาพนส ีทั้งดามปนและ 
กระปองบรรจสีุผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพด ีงายตอการทําความสะอาดและรักษาความตอเนื่องของสี 
ที่พนออกมา เปนกาพนสแีรงดันสูง ทําใหพนสีไดเรียบร่ืน เหมาะแกการใชงาน มีน้ําหนักพอเหมาะแก 
การใชงาน เหมาะสําหรับใชในงานพนของเหลวหลากหลายทั้ง พนสีธรรมดา และแล็คเกอร นมหนู 
ขนาดมาตรฐาน 1.5 มม. และมีนมหนูขนาดอื่นตั้งแต 
ขนาด 1.0 มม. จนถึง ขนาด 1.8 มม. เพื่อใหเลือกใชไดตามความเหมาะสมของพื้นผิวและ 
พื้นที่ที่จะพนสี ปนดามจับสามารถแขวนไดสะดวก และกระปองบรรจุสีขนาดกะทดัรัดสามารถ 
บรรจุสีไดถึง 400 มล.พื้นผิวที่เหมาะสําหรับการพนสีของนมหนแูตละขนาดที่เหมาะสม 
ขนาด 1.0 มม. เหมาะสําหรับการพนสีพื้นผิวที่บอบบางหรือพื้นผิวบางสวนของวัสดุภณัฑ 
ที่มีพื้นที่นอย เชน รถยนต เปยโน 
ขนาด1.3 มม. เหมาะสําหรับการพนสีพื้นผิวที่มีความมนัสูง เชน รถยนต เฟอรนิเจอร และ 
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
ขนาด1.50 มม. เหมาะสําหรับพื้นผิวอุปกรณที่ตองการ การติดแนนทนนาน เชน เครื่องจักร 
ขนาด1.80 มม. หมาะสาํหรับการพนสีที่พืน้ที่กวางและกระจายไดมากขึ้นบนพื้นผิว 
อุปกรณที่ตองการ การติดแนนทนนาน เชน เครื่องจักร 

 



 
ภาพที ่22 แสดงตัวอยางกาพนส ี

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับของไหลเคลื่อนท่ี 
            ในขณะที่ของไหลอยูนิ่ง ไมมีแรงเฉือนเกิดขึ้นในของไหล แตเมื่อของไหลเคลื่อนที่ จะม ี
แรงเฉือนเกดิขึ้นเนื่องจากความหนดื และเทอรบิวเลนซ (Turbulence) อันเปนผลทําใหเกิดความ 
เสียดทานตอการเคลื่อนที่ ปญหาสวนมากในทางปฏิบัตถืิอวาของไหล เปนของไหลอุดมคติ (ideal 
fluid) คือเปนของไหลที่ไมมีความเสียดทาน ซ่ึงก็ไดผลออกมาใกลเคยีงกับความเปนจริงพอสมควร 
อันเปนที่ยอมรับกันไดในทางปฏิบัตงิานดานวิศวกรรม 
 
            ของไหลประกอบไปดวยอนุภาคของของไหล (Fluid particles) จํานวนมากเคลื่อนที่ใน 
ทิศทางที่ของไหลเคลื่อนที่ อนุภาคตาง ๆ เหลานี้ไมเคลื่อนที่ขนานกนัตลอดไป แตเคลื่อนที่อยาง 
อิสระในหลายทิศทาง ความเร็วของอนุภาคเปนปริมาณเวกเตอร มีทั้งขนานและทิศทาง ซ่ึง 
เปลี่ยนแปลงไปตลอกเวลา ถาลากเสนไปตามการเคลื่อนของอนุภาค เสนที่ไดนี้มีช่ือเรียกวา path 
line. ในชวงเวลาใดเลาหนึ่ง ถาพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคหลาย ๆ อนุภาค โดยการลากเสน 
โคงสัมผัสกับทิศทางการเคลื่อนที่ในชั่วขณะของหลาย ๆ อนุภาค ดังรูป เสนโคงที่ไดนี้เรียกวา 
streamline และโดยทัว่ไปมกัเปนเสนโคงในสามมิต ิ(three-dimension) 

 
ภาพที ่23 แสดง Streamline, Stream Tube 

 



เนื่องจากความเร็วของอนุภาคที่จุดใด ๆ บน Streamline มีทิศทางสัมผัสกับ streamline 
ดังนั้นอนภุาคของไหลจึงไมมีการเคลื่อนที่ขาม streamline เมื่อตองการวิเคราะหถึงการเคลื่อนที่ 
ของของไหลจํานวนมาก อาจมีวิธีการที่สะดวกในการวิเคราะหคือ การพิจารณาการเคลื่อนที่ของ 
ของไหลบนพืน้ที่หนาตดัเลก็ ๆ (ซ่ึงคลายกับการพิจารณา Element เล็ก ๆ ในวิชา strength of 
materials) ถาลากเสนผานทุก ๆ จุดบนเสนรอบรูปพื้นทีห่นาตดัเล็ก ๆ นี้แลว จะทําใหเกิด stream 
tube ขึ้นดังรูป เสนที่เกิดขึ้นรอบ ๆ stream tube นี้คือ streamline. จึงไมสามารถไหลออกจาก 
Stream tube ได ฉะนั้นจึงทําใหการวิเคราะหปญหาทําไดสะดวกขึ้นเพราะเปนการเคลื่อนที่ใน 
หนึ่งมิต ิ(one-dimension) เทานั้น 
 
ประเภทของการไหล 

การไหลของของไหลแบงออกเปนสองประเภทคือ 
1. การไหลเทอรบิวเลนท ( turbulent flow ) เปนการไหลที่อนุภาคของของไหลเคลื่อนที่ 
อยางไมเปนระเบียบ มีตําแหนงไมแนนอน เมื่อเปรยีบเทียบกับอนภุาคอื่นๆ บนหนาตัดของการ 
ไหลใดๆ 
2. การไหลลามินาร ( laminar low ) เปนการไหลที่อนุภาคของของไหลเคลื่อนที่อยางเปน 
ระเบียบ มีต่ําแหนงแนนอน เมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคอืน่ๆ บนหนาตดัของการไหลใดๆ 
นอกจากนี้ยังมคีําที่เกี่ยวของกับการไหลของของไหลอีก คือ 
(ก) Uniform flow เปนการไหลซึ่งขนาดและทิศทางของความเร็วของของไหล มีคาเทากัน 
ทุกๆ หนาตัดของกรไหลของของไหล ตัวอยางเชน การไหลผานทอที่มี เสนผานศุนยกลางเทากนั 
ตลอดเปนตน ถาของไหลไหลผานทอที่มี เสนผานศูนยกลางเทากันตลอดแลว จะเปนการไหลแบบ 
uniform flow เสมอไมวาจะเปน steady หรือ unsteady flow. 
(ข) Non-uniform flow เปนการไหลซึ่งความเร็ว ความดัน เปลี่ยนแปลงไปทุกๆหนาตดั 
ของการไหล 
(ค) Steady flow เปนการไหลซึ่งความเร็วของของไหลไมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แตอาจ 
เปลี่ยนแปลงไดทุกๆ หนาตดัของการไหล ตัวอยางเชน การไหลผานทอเรียวเปนตนอาจเปน 
uniform หรือ Non-uniform flow ก็ได 
(ง) Non-steady flow เปนการไหลซึ่งความเร็วของของไหลเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซ่ึงไม 
กลาวถึงในทีน่ี ้ 
 
 
 
 
 
 



       อัตราไหลและความเร็วเฉล่ีย 
อัตราไหลของของไหลคือ ปริมาตรของของไหลที่ไหลผานพื้นที่หนาตดัที่กําหนดในหนึ่ง 

หนวยเวลา หนวยเวลาของอัตราการไหลจึงเปนหนวยของปริมาตรตอหนวยของเวลา นั่นคือ 
ลูกบาศกเมตรตอวินาท ีm³/s และสัญลักษณแทนอตัราไหลวา Q 
ความเร็วเฉลี่ย ( mean velocity ) บนหนาตัดที่กําหนดคือ คาอัตราไหลผานพื้นที่หนาตดั 
หารดวยพื้นทีห่นาตัด ถา v เปนความความเร็วเฉลี่ย,Q เปนอัตราไหล , และ A เปนพื้นที่หนาตดั, 
ดังนั้น 

 
 

สมการความตอเนื่อง 
สมการความตอเนื่อง ( equation of continuity ) เปนสมการที่มีประโยชนมากในการ 

วิเคราะหเกีย่วกับการเคลื่อนที่ของของไหล 
พิจารณา Stream tube ดังรูป จากคุณสมบัตขิอง stream tube ทราบวา, ของไหลไมสามารถ 
ไหลเขาออกมาจาก stream tube ได, ดังนัน้ ของไหลที่ไหลเขามาทางหนาตัด A1, จะไหลออกมา 
ทางหนาตัด A2 ดวยมวลเทาเดิม. เมื่อเปนการไหลแบบ steady flow มวลของของไหลไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นจึงเขยีนสมการไดเปน 

 
 

 
p1A1V1 = p1A2V2 = คาคงที่ 

หรือ  



 

          ถาเปนของไหลชนิดทีอั่ดตัวไมได, นั้นคือ p1 = p2 , ซ่ึงเปนขอสมมติที่ใชงาน 
ทางดานปฏิบัติสําหรับของเหลวทั่วไป, สมการ ( 3.2 ) อาจเขียนไดใหมเปน 
สมการ นี้มีช่ือเรียกวาสมการความตอเนื่อง 
 

 
 

พลังงานในการไหล 
       ในที่นี้จะติดพิจารณาถึงพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของของไหล ซ่ึงอยูในรูปตางๆ 
        กัน 
พลังงานจลน 

        วัตถุ m เมื่อเคลื่อนที่ดวยความเรว็ v จะมีพลังงานจลน ( kinetic energy )  
         ดังนั้น ถาของไหลเคลื่อนที่โดยที่อนภุาคของของไหลมีความเร็วเทากัน, พลังงานจลนของของไหล 
         ก็จะมีคา 

 ดวยเชนกนั ซ่ึงเขียนเปนสมการไดวา 

 
 
 

 
เมื่อ V เปนความเร็วของของไหล, m/s , 
g เปนความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก, 9.81 m/s². 
หนวยของ V²� 2g จึงมีหนวยเปน N.m / N = m. 
พลังงานศักย 
พลังงานศักย ( Potential Energy) ของอนุภาคของไหล ขึ้นอยูกับต่ําแหนงที่เปรียบเทยีบกับ 
ระนาบอางอิงที่สมมติขึ้น. โดยปกติมกัจะสนใจถึงระดับแตกตางของสองตําแหนงเทานั้น, 
เพราะฉะนั้น, การเลือกระนาบอางอิงจึงเลือกโดยใชความสะดวกเปนหลัก. อนุภาคของขอไหล 



น้ําหนกั W ที่อยูเหนือระนาบอางอิงเปนระยะ z มีพลังงานศักย E� = Wz, ดังนั้นเมือ่คิดพลังงาน 
ศักยตอหนวยน้ําหนกั จึงเขียนเปนสมการไดวา 

 
เมื่อ z เปนระยะที่วดัจากระนาบอางอิง , m. 
หนวยของ Z จงึมีหนวยเปน N m/N  m 
พลังงานความดัน ( Pressure Energy ) 
เมื่อของไหลเคลื่อนที่อยางตอเนื่องภายใตความดัน ของไหลก็สามรถทํางานได. ถาของ 
ไหลมีพื้นที่หนาตัดการไหล A , แรงบนพืน้ที่หนาตดัซึ่งเกิดจากความดัน p ในของไหลคือ pA. 
ถาของไหลที่เคลื่อนที่ผานหนาตัดนี้มนี้ําหนัก W. ปริมาตรของไหลที่เคลื่อนที่ผานหนาตัด = W     ระยะทางที่ของ

ไหลเคลื่อนที่ ═  

งานที่เกิดจากของไหล = แรง x ระยะทาง  

 
คําศัพทเทคนิคเฉพาะ 
1. PLAYGROUND LINNING MACHINCE หมายถึง เครื่องตีเสนสนามแบบหวัพน 
2. Magneto Ignition System    หมายถึง ระบบจุดระเบดิแบบแมกนีโต 
3. Contact point Ignition System    หมายถึง ระบบจุดระเบดิแบบหนาทองขาว 
4. Tansistor Ignition System    หมายถึง ระบบจุดระเบดิแบบทรานซิสเตอร 
5. Capacitive Discharge Ignition System หมายถึง ระบบจุดระเบดิแบบ ซี.ดี.ไอ. 
6. Over head valve   หมายถึง ล้ินบนฝาสูบ 
7. Side Valve    หมายถึง ล้ินดานขาง 
8. Piston    หมายถึง ลูกสูบ 
9. Piston Ring    หมายถึง แหวนลูกสูบ 
10. Connecting Rod   หมายถึง กานสูบ 
11. Crank Shaft    หมายถึง เพลาขอเหวีย่ง 
12. Lubrication System   หมายถึง ระบบหลอล่ืน 
13. FLAT BELT   หมายถึง สายพานแบน 



14. V-BELT    หมายถึง สายพานลิ่ม 
15. Too TH BELT   หมายถึง สายพานฟนเฟอง 
16. Self-Cleaning   หมายถึง ทําความสะอาดตวัเอง 
17. Low Dirt Pick-Up   หมายถึง ฟลมสีเนียนเรยีบ ไมจับฝุน 
18. Self Primer    หมายถึง ทาไดโดยไมตองทาสีรองพื้นปูนใหม 
19. GRAVITY    หมายถึง สีไหลจากบนลงลาง  

6.การเชื่อม 

 

                                                                        ภาพที่ 24 แสดงการเชื่อม 

  เปนขบวนการที่ใชสําหรับตอวัสดุ สวนใหญเปนโลหะและพลาสติก โดยใหรวมตวัเขาดวยกัน ปกติใชวิธี
ทําใหช้ินงานหลอมละลายและการเพิ่มเนือ้โลหะเติมลงในแองหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเยน็ตวั    

รอยตอจะมีความแข็งแรง บางครั้งใชแรงดนัรวมกับความรอน หรืออยางเดียว เพื่อใหเกิดรอยเชื่อม ซ่ึงตรงขามกับ
การบัดกรีออนและการบดักรีแข็งซึ่งไมมกีารหลอมละลายของชิ้นงานชิ้นงาน มแีหลงพลังงานหลายอยางสําหรับ
นํามาใชในการเชื่อม เชน การใชความรอนจากเปลวแกส, การอารคโดยใชกระแสไฟฟา, ลําแสงเลเซอร, การใช
อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดส,ี การใชคล่ืนเสียง เปนตน ในอุตสาหกรรมมีการนํามาใชในสภาพแวดลอมที่แตกตาง
กัน เชนการเชือ่มในพื้นที่โลง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใตน้ํา การเชื่อมมีอันตรายเกดิขึ้นไดงาย จึงควรมีความ

ระมัดระวังเพือ่ปองกันอันตราย เชน ที่เกิดจาก กระแสไฟฟา, ความรอน, สะเกด็ไป, ควันเชื่อม, แกสพิษ, รังสีอารค, 
ช้ินงานรอน, ฝุนละออง ในยุคเริ่มแรกจนถึงศตวรรษที่ 19 มีการใชงานเฉพาะการเชือ่มทุบ (forge welding) เพื่อใช
ในการเชื่อมตอโลหะ เชนการทําดาบในสมยัโบราณ วิธีนีร้อยเชื่อมที่ไดมีความแข็งแรงสูงและโครงสรางของเนื้อ
รอยเชื่อมมีคุณภาพอยูในระดบัที่นาพอใจ แตมีความลาชาในการนํามาใชงานในเชิงอตุสาหกรรม หลังจากนั้นไดมี
การพัฒนามาสูการเชื่อมอารคและการเชือ่มโดยใชเปลวแกสออกซิเจนและหลังจากนั้นมีการ เชื่อมแบบความ



ตานทานตามมา เทคโนโลยีการเชื่อม ไดมกีารพัฒนาอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ซ่ึงอยูในชวงสงครามโลกครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2 เทคโนโลยีการเชื่อมแบบใหมๆไดมีการเรงพัฒนาเพื่อรองรับตอการสูรบในชวงเวลานั้น เพื่อทดแทน

การตอโลหะแบบเดิม เชนการใชหมุดย้ําซึ่งมีความลาชาอยางมาก  

การกลึง Turning Operation 

• ลักษณะการทาํงาน 
• มีดกลึง : วัสดุ  รูปทรงเรขาคณิต 
• การหาแรงตัดกลึง 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 25 แสดงลักษณะการทํางาน 

         งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยใหช้ินงาน( work  piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เขาหาชิ้นงาน  
การกลึงมีสองลักษณะใหญคือ 

 การกลึงปาดหนา คือ การตัดโลหะโดยใหมีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (across the work) 

 การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยใหมีดตัดเคลื่อนที่ตดัชิ้นงานไปตามแนวขนานกบัแนวแกนของชิ้นงาน  

Depth of Cut  

Speed  

Feed Rate  

Z 

  x 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินงาน 

1.1 วัสดุอุปกรณ 
1. เครื่องยนตขนาด  5.5  แรงมา 1 เครื่อง 4,400 บาท 
2. คอมเพรสเซอร   1 ลูก 1,000 บาท 
3. ชุดหัวพนส ี   1 ชุด 600 บาท 
4. เหล็กฉากขนาด 3.8 มม.  1 เสน 530 บาท 
5. สีน้ําอะคริลิก   1 ถัง 250 บาท 
6. ตลับลูกปน   4 ตลับ 220 บาท 
7. สกรูยึด    1 ชุด 200 บาท 
8. ลอแม็ก    2 ลอ 200 บาท 
9. ลวดเชื่อม    1 กลอง 150 บาท 
10. กระดาทราย   10 แผน 100 บาท 
11. กรองอากาศ   1 อัน 60 บาท 
12. คอปเปอรหางเสียบ  1 อัน 60 บาท 
13. สายลม    3 เมตร 60 บาท 
14. สายพาน A 30   1 เสน 45 บาท 
15. สายรัด    1 ซอง 30 บาท 
      รวม 8,000 บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
       ในการดําเนินการจดัทําโครงการ เร่ือง เครื่องตีเสนสนาม คณะผูจดัทํามีวิธีการดาํเนินการ 
        เปนลําดบัขั้นตอนดังนี ้คือ 
3.2.1. คณะผูจดัทําปรึกษา 
3.2.2. ออกแบบโครงสรางเครื่องตีเสนสนาม 
3.2.3. จัดหาวสัดุอุปกรณ เหล็กฉาก3.8 มม. 3 มม. เหล็กเพลา แปบ 1 นิว้คร่ึง ลอแม็ก  เครื่องยนต 5.5 แรงมา 
คอมเพรสเซอรและหวัพนส ีฯ 
3.2.4. ตัดเหลก็ฉากตามขนาดตามที่กําหนดไว และนํามาเชื่อมทําเปนโครงสรางเครื่องขึ้นมา 
3.2.5. นําเอาเครื่องวางโครงสรางเพื่อเจาะรูจับยึด และเจาะรูเพื่อตั้งสายพาน 
3.2.6. นําเอาเหล็กเพลาไปกลึงเพื่อเปนเพลาลอและอัดเขากับลูกปนทัง้ 4 ตัว ที่ประกอบกับลอแมก็อยูแลว 
3.2.7. เอาแปบไปดัดโคงตามแบบที่กําหนดไวเสร็จแลว นาํไปเชื่อมติดกบัโครง 
3.2.8. ฐานของคอมเพรสเซอรเพื่อยึดนอตและนําไปประกอบกับโครงอีกที 
3.2.9. ทําโครงเพื่อรองรับถังสี 
3.2.10. ทําชุดจับยึดหัวพนสแีละทํากลองพนสีตามขนาด 
3.2.11. เก็บรายละเอียดและพนสีเปนขั้นตอนสุดทายของโครงการนี้ 
 
ลักษณะสวนประกอบของเครื่องตีเสนสนาม 
    1. ตนกําลัง ใชเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ขนาด 5.5 แรง 
    2. ชุดสงกําลัง จากตนกําลังใชชุดทดสอบโดยมีอัตราสวนทด 2 : 1 สงกําลังโดยสายพานลิ่ม 
       รอง A ขนาด 30 นิ้ว หรือ รหัส A30 จํานวน 1 เสน 
    3. ชุดพนส ี
       - ใชหวัสีพนสีแบบ รุน W – 71 จํานวน 1 หัว 
       - ใชถังสีขนาด 15 ลิตร 
       - ขอตอเกลียวนอก 1 ตัว 
       - สายยางพรอมหัวขันเกลียวนอก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มม. ยาว 110 มม. 1 เสน 
       - ปลอกลัด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มม. 
  4. โครงสราง ทําจากเหลก็ฉากหนา 3 มม. ความกวาง 38 มม. ดัดโคงตามรูป ขนาด 
            ความยาววดัโดยรอบ ยาว 650 มม. 
     - แขนรถเขน็ทําจากเหล็กยาว 1125 มม. ดัดโคงตามรูป 
     - ตะแกงหญาทําจากเหลก็แบนขนาดความหนา 4.44 มม. ยาว 200 มม. 



     - ลอแม็กขนาด 300 มม. 2 ลอ ยางตัน ลอเล็กอีก 1 ลอ ยางตัน ขนาด 85 มม. 
     - ลอเหล็กขนาด 762 มม. 
 5. กลไกปรับสี ทําจากสายสปลิงยาว 1320 มม. จํานวน 1 เสน 
     - คันปรับระดับ 6 ระดับ จํานวน 1 อัน 
     - สายลมยาว 1480 มม. เสนผาศูนยกลาง 10 มม. จํานวน 1 สน 
     - ปลอกรัด ขนาดเสนผาศนูยกลาง 15 มม. จํานวน 2 อัน 

 
3.3 แบบแปลน 

                                                        
 
ภาพที่ 1                               ภาพที่ 2 
 

        
 
ภาพที่ 3        ภาพที่ 4 
 
1. ลูกกลิ้งลอหนา  2. ตัวโครง 
3. เพลา-ลอหลัง   4. แขนเข็น 



                                                 
 
ภาพที่ 5       ภาพที่ 6 
 
 

                                                           
ภาพที่ 7       ภาพที่ 8 
 
1. คอมเพรสเซอร 
2. เครื่องยนต 
3. ถังบรรจุสี 
4. ฐานถังส ี

 
 
 
 
 



3.4 ตารางบันทึกการทดสอบ 
 
ลําดับ ผลการทดสอบ 
1 เครื่องตีเสนสนามสามารถทํางานไดจริงทีร่ะยะทางในการตีเสนสนาม ในเวลา 1 นาที 

ได 9.42 เมตรตอนาที (10.252 หลาตอนาที) 
2 ปริมาณสีที่ใช ตอ 1 นาที เครื่องตีเสนสนามสามารถพนไดจริงที่ 0.150 ลิตรตอนาที 

(150 ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที) 
3 เสนสนามที่ไดมีความเขม – จางของเสน มีความคมชัด เสนสีมีขนาดเสมอกัน ยึด 

เกาะติดแนน 
4 ในการตีเสนสนามจริงจะอาจใชเวลานานกวาการทดสอบ เพราะเกดิจากความสามารถ 

และความชํานาญที่ไมเทากันของแตละบุคคล ในการควบคุมบังคับทิศทางการทํางานของเครื่องตี 
 

ตารางที่ 2  ตารางบันทึกการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
คูมือการใช 

 
 

              
     ภาพที่ 26 เปดสวิตช                               ภาพที่ 27 เปดวาลว                    ภาพที่ 28 ดึงเพื่อสตารทเครื่อง 

                
    ภาพที่ 29 เรงเครื่อง                           ภาพที่ 30 เรงเพื่อปลอยสีกับลม            ภาพที่ 31 เข็น          

 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการดําเนิน 
      จากผลการทดสอบความสามารถในการพนสี ในเวลา 1 นาที ที่แรงดันลม 25 บาร โดย 
ใชอัตราสวนผสมของสีน้ําอะคริลิกลิคกับน้ําสะอาด ในอัตราสวน 3 : 10 จะไดคาเฉลี่ย 0.150 
ลิตรตอนาที (150 ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที) และการทดสอบระยะทางในการตีเสนสนาม ใน 
เวลา 1 นาท ีจะไดคาเฉลี่ย 9.42 เมตรตอนาที (10.252 หลาตอนาที) 
      จากการนําผลการทดสอบและผลการคํานวณมาเปรียบเทียบกนัพบวาไดระยะทางที่เทากัน 
ซ่ึงแสดงใหเหน็วาการผลทดสอบและผลการคาํนวณถูกตอง 

5.2 ปญหาและอุปสรรค 
      1. เครื่องตีเสนสนามจะเคลื่อนที่โดยแรงเข็นของคน ดงันั้นบุคคลที่ไมมีความชํานาญ 
          ยอมมี การเคลื่อนที่มีการคดเคี้ยวเปนธรรมดา สาเหตุเกิดจากการออกแรงเข็นที่ไมเทากันของแขน 
          แตละขางของคนเข็น                      
      2.เครื่องตีเสนสนามเครื่องนี้ มีความสามารถทํางานที่ความเร็วต่ํา  
    3.เครื่องตีเสนสนามเครื่องนี้เปนเครื่องทีย่ังใชน้ํามนัเปนเชื้อเพลิงอยูในการขับของ 
         เครื่องยนตตนกําลัง ซึ่งมีไอเสียที่ทําลายมลภาวะทางอากาศ ในอนาคตหากมีการสรางเครื่องตีเสน 

5.3 ขอเสนอแนะ 
              ดังนัน้ในอนาคตการแกไขปญหาคือการออกแบบใหมุมลอทาํมุมแคสเตอรเพื่อการเคลื่อนที่ไดตรงขึ้น 

             ทําไหเครื่องมีความสามารถในการทํางานที่รวดเร็วข้ึนไปอีก เพื่อลดเวลาการทํางานลงโดยที่หวัพนสีควร                    
มีความสามารถในการพนสไีดปริมาณมากขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
- http://www.ntc.ac.th 
- http://www.vcharkarn.com 
- http://www.oknation.net 
- http://thaiautoclub.com 
- http://courseware.rmutl.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการปฏิบตัิงาน 



  

                            
ภาพที1่. เชื่อมโครง                                                                                  ภาพที่2. ติดตั้งหัวพน 

                            
ภาพที่3. โครงดานขวา                                                               ภาพที่4. โครงดานซาย 

                            
  ภาพที่5. ถังสี                                                                                           ภาพที่6. เก็บรายละเอียดโครง 

 
 
 



                                    
    ภาพที7่. พลูเลยกับสายพาน                                                                               ภาพที8่. ลอแม็ก 

                            
     ภาพที9่. ติดตั้งเครื่อง                                                                                        ภาพที1่0. เครื่องกับคอมเพรส 

                          
ภาพที่11. เก็บรายละเอียดโครง                                                           ภาพที่12.เก็บรายละเอียดฐานถงั 

                           
ภาพที1่3. สมบรูณขวา                                                                          ภาพที่14.สมบรูณซาย 



 
 

ทีมงาน เครื่องตีเสนสนาม 
 
 

 
 
 


