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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
ความหมายของการออกแบบตกแต่งภายใน คือการสร้างสภาพแวดลอ้มภายในอาคารหรือสถานท่ีๆอยู่

อาศยัและ ความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของเราให้เกิดความสะดวกสบายในดา้นประโยชน์ใชส้อยและความ
งามในรูปแบบ  โดยอาศยัเหตุผลทางพฤติกรรมและขอ้มูลต่างๆของมนุษยเ์ป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นประโยชน์ใช้
สอยในดา้นสถานท่ี การจดัวางของใชค้วามงามของรูปแบบและ จิตวทิยาในการใชต้กแต่งภายในอีกหน่ึง
ทางเลือกในการสร้างห้องเรียน หรือท่ีพกัอาศยัแบบเคล่ือนท่ีเม่ือรถคนัเก่าถูกปรับเปล่ียนใหเ้ป็นรถใชใ้นการ
เรียน การสอน และเม่ือเพิ่มวสัดุอุปกรณ์  บิวทอิ์น  การตกแต่งภายในของ รถบสัใหเ้ป็นหอ้งเรียน หรือใชก้าร
อ่ืนๆน้ี สามารถประหยดัพื้นท่ีและ ก็ดูสวยงาม เรียบง่าย จดัสรรพื้นท่ีไดอ้ยา่งลงตวัในพื้นท่ีท่ีจ  ากดั  เฟอร์นิเจอร์
และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองอ านวยความสะดวก 

รถบสัตกแต่งภายใน จุดประสงคห์ลกัในการท าบิวทอิ์นรถบสัหอ้งเรียนเพื่อการใชง้านเป็นหลกัมากกวา่
ความสวยงามและตกแต่งดว้ยไมเ้ป็นส่วนใหญ่  พร้อมเพิ่มความสะดวกเขา้ไปเพื่อให้สบายเหมือนอยูใ่น
หอ้งเรียนมากข้ึน เช่น  การออกแบบท าโตะ๊  การออกแบบท าตูเ้ก็บของใหส้ามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้
งานไดร้ถบสั แบบห้องประหยดัพลงังาน มีการติดแผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคา  รถบสัคนัน้ี  ตั้งอยูใ่นโรงเรียน
เหมาะส าหรับในการเรียนการสอนอยา่งยิง่ นอกจากรถบสัจะโดดเด่นสวยงามแปลกตา จากการน ารถบสัคนัเก่า
มาดดัแปลงแลว้ ค่อยตกแต่งภายในรถบสัคนัน้ีก็ไม่ธรรมดา  นอกจากห้องเรียน ก็มีพร้อมโตะ๊ เกา้อ้ี สามารถใช้
งานได ้ มีการตกแต่งอยา่งสวยงาม 

  ปัจจุบนัมีการดดัแปลงรถบสัและพฒันาจากคนัเก่าให้เป็นบา้นหอ้งเรียนและอ่ืนๆอีกมากมายแต่ภายใน     
รถบสัสามารถน ามาดดัแปลงท าเป็น ห้องเอ็นเตอร์เทรน  หอ้งนอน  ห้องอาบน ้า  ห้องส้วมและอ่ืนๆอีกมากมาย  
ภายในรถบสัยงัสามารถท่ีจะน าเคร่ืองอ านวยความสะดวกอีกมากมายจดัวางได ้เช่น  แอร์,เคาร์เตอร์,อ่างลา้งมือ,
หอ้งเก็บเส้ือผา้,เคร่ืองท ากาแฟ,เคร่ืองตม้น ้าร้อนและอ่ืนๆอีกมากมายและในโรงเรียนมีรถบสัเก่าหน่ึงคนัซ่ึง
สภาพรถและโครงสร้างยงัสามารถท างานไดป้กติ สามาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะท าบิวทอิ์น  ภายในรถบสัให้
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เคล่ือนท่ี ในการใหบ้ริการ ภายในประกอบดว้ยส่ือการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ  

 
 

 
 

 
 
 



2 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 

       1. เพื่อปรับปรุงภายในรถบสัใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ใหมี้สภาพพร้อมใชง้าน และสร้างบรรยากาศใน
หอ้งเรียน 

       2. เพื่อน าไปใชบ้ริการใหแ้ก่ชุมชน เด็ก นกัศึกษา และบุคลกรอ่ืนๆ 

       3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ความสามารถไปปฏิบติังานจริง 

 

1.3 เป้ำหมำย 

             -เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                    1. ตกแต่งรถบสัขนาด 650 x 150 ซม. 
            -เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                    1. หอ้งเรียนมีสภาพพร้อมใชง้านและบิวทอิ์นมีความคงทนสวยงาม 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

            1. หอ้งเรียนไดมี้สภาพพร้อมใชง้าน และสร้างบรรยากาศในการเรียน 

            2. ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ความสามารถไปปฏิบติังานจริง 
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1.4  ตารางการด าเนินงาน 

 

ล าดบั กิจกรรม เดือน ต.ค.58 เดือน พ.ย.58 เดือน ธ.ค.58 เดือน ม.ค.59 เดือน ก.พ.59 หมาย
เหตุ 

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

1 ขั้นเตรียมการ 

-ประชุมวางแผน 

-ศึกษาหาขอ้มูล 

-จดัท าโครงการ 

-น าเสนอโครงการ 

                                          

2 ขั้นด าเนินการ 

-จดัหาอุปกรณ์ 

-ลงมือปฏิบติั 

-ทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงแกไ้ข 

-จดัท ารูปเล่ม 

-สร้างส่ือเพื่อ
น าเสนองาน 

                                          

3 ขั้นน าเสนอ 

-ส่งรูปเล่มรายงาน 

-น าเสนอผลงานต่อ 

 คณะกรรมการ 

                                          

 

ตารางท่ี 1 แสดงวธีิการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
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บทที ่2 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

ความรู้พื้นฐานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการท าโครงการบิวทอิ์นรถบสัสามารถแบ่งออกมีดงัน้ี 

- หลกัการออกแบบภายใน 

- วสัดุในงานไม ้

- การเขา้ไมแ้บบต่างๆ 

- การท าสีงานไม ้

2.1 หลกักำรออกแบบภำยใน 

งานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)  การออกแบบตกแต่งภายใน เป็นการออกแบบจดัผงัห้อง
และตกแต่งหอ้งใหดู้สวยงาม มีบรรยากาศเหมาะสมกบัชีวิต ประจ าวนัของผูพ้กัอาศยั นอกจากนั้นยงัเป็นเคร่ือง
แสดงใหเ้ห็นวา่ มนุษยส์ามารถพฒันารสนิยมดา้นท่ีอยูอ่าศยั และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการ
ออกแบบตกแต่งภายในดว้ย  

  ความหมายของการออกแบบตกแต่งภายใน    การออกแบบตกแต่งภายใน คือ การสร้างสภาพแวดลอ้ม
ภายในอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนัของมนุษยใ์หเ้กิดความสะดวกสบายในดา้นประโยชน์
ใชส้อยและความงามในรูปแบบโดยอาศยัเหตุผลทางพฤติกรรมและขอ้มูลต่างๆ ของมนุษยเ์ป็นหลกั  
 หลกัการออกแบบตกแต่งภายใน มีดงัน้ี  
  1. ประโยชน์ใชส้อยในดา้นสถานท่ี    

2. ความงามของรูปแบ   

3. การจดัวาง   

4. จิตวทิยาในการใชต้กแต่งภายใน  

การออกแบบภายนอก ( EXTERIOR DESIGN ) หมายถึงการออกแบบก าหนดวสัดุ (MATERIALS) 
ผวิสัมผสั (TEXTURE) สี (COLOUR) ภายนอกอาคารให้สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและรูปทรงของอาคาร ดว้ย
งานจิตรกรรม ประติมากรรม การประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสี การใชพ้นัธ์ุไมป้ระดบั การใชเ้หล็กดดั รวมทั้ง
การออกแบบตกแต่งหนา้ร้าน และการออกแบบร้านในงานมหกรรมต่าง ๆ ดว้ย  งานจดัสวนและบริเวณ            
( Landscape Design) การจดัสวน เป็นทั้งวทิยาศาสตร์และศิลปะในการสร้างสรรค ์โดยน าหลกัวชิาการ ความรู้ 
เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั น าส่ิงของหลายๆ ส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ ทั้งท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐแ์ละส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพ 
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ท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการของมนุษย ์ 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1 ตวัอยา่งการตกแต่งบิวทอิ์นภายใน 

การออกแบบตกแต่งภายใน คือ การสร้างสภาพแวดลอ้มภายในอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูใ่น
ชีวติประจ าวนัของมนุษยใ์หเ้กิดความสะดวกสบายในดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงามในรูปแบบโดยอาศยั
เหตุผลทางพฤติกรรมและขอ้มูลต่างๆ ของมนุษยเ์ป็นหลกั มีหลกัการ ออกแบบตกแต่งภายใน ดงัต่อไปน้ี 

- ประโยชน์ใชส้อยในดา้นสถานท่ี 
- ความงามของรูปแบบ 
- การจดัวาง 
- จิตวทิยาในการใชต้กแต่งภายใน 

  - ประโยชน์ใชส้อยในงาน  
ออกแบบตกแต่งภายใน คือ ความเหมาะสมกบัการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย เช่น 

การออกแบบเกา้อ้ีตวัหน่ึง อาจดูรูปแบบและสีสันสวย น่ามอง น่าลูบไล ้แต่เม่ือลองนัง่แลว้ ปรากฏวา่มีอาการ
เจบ็หลงั การทรงตวัไม่ดี ถา้นัง่ไม่ระวงัอาจพลิกหงายหลงัได ้แสดงวา่การออกแบบเกา้อ้ีตวัน้ีลม้เหลว ไม่
ประสบความส าเร็จ เสียทั้งเงินทุน เสียค่าแรงงาน ก าลงัสติปัญญาและเสียเวลา มีผลกระทบต่อจิตใจดว้ยความ
งามของรูปแบบของงาน ออกแบบตกแต่งภายใน เป็นองคป์ระกอบท่ีสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ช ้ทั้งในดา้น
ความงาม ความทนัสมยั ความมีรสนิยมและกลมกลืนกบับรรยากาศการจดัวาง คือ การวางต าแหน่งเคร่ืองเรือน
เคร่ืองใชต้ามหนา้ท่ีของการใชส้อยภายในหอ้ง เพื่อใหเ้กิดความงาม ความเป็นระเบียบ เกิดมิติ ช่องวา่งและความ
กลมกลืนจิตวทิยาในการใชสี้ในงาน ออกแบบตกแต่งภายใน ผูอ้อกแบบควรค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม สังคม 

http://www.jobparttime.biz/index.php/topic,2745.0.html
http://รับออกแบบตกแต่งภายใน.net/
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เศรษฐกิจ ระดบัการศึกษา รสนิยมและความตอ้งการพื้นฐานของผูใ้ชง้าน เพื่อใหง้านออกแบบตกแต่งภายในเกิด
ประโยชน์สูงสุด สีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกตอบสนองของมนุษยม์าก การออกแบบตกแต่งภายในจ าเป็นตอ้ง
พยายามเรียนรู้ทฤษฎีเก่ียวกบัสีใหเ้ขา้ใจเพราะอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อสีนั้น มีผลต่อจิตใจเป็นอยา่งมาก การ
ใชสี้ตกแต่งภายในควรค านึงถึงเพศ วยั รสนิยมและประโยชน์ใชส้อยของผูอ้าศยัอยูใ่นหอ้งเป็นส าคญั         

นอกจากนั้นควรค านึงถึงบรรยากาศของแต่ละหอ้งวา่มีแสงสวา่งจากภายนอกเขา้ไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
ถา้หอ้งนั้นมีแสงสวา่งจากภายนอกเขา้ไปมาก ก็ควรจะลดความสดหรือความสวา่งของสีลง แต่ในท านอง
เดียวกนั ถา้หอ้งท่ีมีแสงสวา่งจากภายนอกเขา้ไปนอ้ย ก็ควรใชสี้ท่ีสดใสหรือสีท่ีสวา่ง จะท าใหห้อ้งนั้นสวา่งข้ึน 
น่ีคือหลกัการ ออกแบบตกแต่งภายใน ซ่ึงสามารถ 
 

2.2 วสัดุในงำนไม้ 
ส าหรับงานไมแ้ลว้โดยทัว่ไปเคร่ืองมือ(tools)ท่ีใชก้นัเรามกัจะเห็นผา่นๆตากนัมาบา้งแลว้ ในท่ีน้ีเรา

อยากจะแนะน าใหผู้ส้นใจไดท้ราบถึงเคร่ืองมือชนิดต่างๆและการน าไปใชก้บังานไม ้เคร่ืองมือพื้นฐานทัว่ไปอยู่
ในจ าพวกท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้า หรือเรียกวา่ Hand tools นัน่เอง จะแบ่งเป็นกลุ่มตามขั้นตอนของงานได4้กลุ่ม 
 1.กลุ่มงานวดัขนาดและก าหนดต าแหน่ง 

 
รูปภาพท่ี 2   ดินสอไม ้

 
                         
   ส าหรับขีดเส้นบอกต าแหน่ง มีหลายรูปแบบแลว้แต่จะเลือกใชส่้วนใหญ่นิยมใชดิ้นสอกดเพราะใชง่้าย 
สะดวกไม่ตอ้งคอยเหลา ส่วนดินสอช่างไมน้ั้น ช่างไมส้มยัเก่าบางคนก็ยงันิยมใชอ้ยูเ่พราะทนทานกวา่  

 
รูปภาพท่ี 3  ฉาก 

ฉาก เป็นเคร่ืองมือทีใชไ้ดห้ลากหลาย ปกติท่ีนิยมใชคื้อฉากตาย (มุม90 องศา ปรับมุมไม่ได)้ใบฉากท า
ดว้ยโลหะ มีเส้นบอกขนาด เป็นน้ิวและเซนติเมตร ใชส้ าหรับงานตรวจสอบ-ตรวจเช็คมุมฉาก หรือมุม 45องศา 
ขีดเส้นตรง วดัละเอียด หรือใชส้ันฉากเช็คความเรียบของพื้นผวิก็ได ้ส่วนฉากอีกชนิดหน่ึงก็คือ ฉากเป็น มีใบ
เป็นโลหะและสามารถปรับมุมได ้นิยมน ามาใชก้บัการถ่ายมุมท่ีไม่เป็นมุมฉาก จากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงเช่นถ่าย
จากแบบไปยงัช้ินงานจริง หรือตรวจสอบก็ไดเ้ช่นกนั 
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รูปภาพท่ี 4   ตลบัเมตร 

                       
เป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นมากส าหรับช่างทุกสาขา ใชว้ดัขนาด ก าหนดระยะ ตรวจสอบขนาด ตลบัเมตร

โดยทัว่ไปสายวดัท าดว้ยโลหะปลายสุดจะมีตะขอเก่ียว เอาไวเ้ป็นตวัเก่ียว (ส าหรับการวดัแบบภายนอก) และ
เป็นตวัชน (ส าหรับงานวดัภายใน) ทั้งน้ีจะสังเกตไดว้า่ตวัเก่ียวน้ีจะขยบัไปมาไดก้็เพื่อจะไดค้่าเร่ิมตน้จากค่า 0 
(ศูนย)์โดยค่าท่ีขยบัไปมาท่ีตวัเก่ียวก็จะเท่ากบัความหนาของตวัเก่ียวท่ีตอ้งทดคืนใหน้ัน่เอง 

 
รูปภาพท่ี 5  ขอขีด 

  ขอขีดอาจจะไม่คุน้หูนกักบัหลายๆคน แต่ถา้ช่างไมแ้ลว้ก็ถือเป็นเคร่ืองมือก าหนดต าแหน่ง ท่ีจ  าเป็นช้ิน
หน่ึงสามารถลอกแบบหรือถ่ายแบบจากงานหน่ึงไปยงัอีกงานหน่ึงได ้โดยการใชง้านจะเป็นในลกัษณะบอกเส้น
คู่ขนานไปกบัแนวอา้งอิง โดยลากผา่นใหส่้วนท่ีเป็นโลหะแหลมกดจิกลงบนเน้ือไม ้จนเป็นรอยลึกพอจะ
สังเกตเห็นได ้แขนปรับเล่ือนเขา้ออกไดล้็อกใหแ้น่นดว้ยสลกัล่ิม ส่วนใหญ่ท าจากไมเ้น้ือแขง็   
2.กลุ่มงำนขึน้รูป   ( ตัด-ไส-ซอย) 
 

 
รูปภาพท่ี 6  เล่ือย 

                       
     เล่ือยชนิดต่างๆ เช่น เล่ือยลนัดา เล่ือย-อก เล่ือยล่อ เล่ือยฉลุ การเลือกใชก้็จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงาน
และทกัษะของแต่ละบุคคล เช่น เล่ือยลนัดาจะใชก้บัการตดั ซอย ไมแ้ผน่ ท่ีตดัเป็นระยะยาวๆ แนวตรงตลอด
แนว คลา้ยกบัเล่ือย-อก แต่ผูใ้ชต้อ้งมีความช านาญพอสมควรในการบงัคบั เหมาะกบังานผา่ ตดั ช้ินงานท่ีไม่
กวา้งมากนกั(ไม่เกินระยะของใบเล่ือยกบัดา้ม)ส่วนงานท่ีมีลกัษณะคดหรือโคง้ก็เลือกใชเ้ล่ือยฉลุ ถา้งานตดั
ละเอียดก็เลือกใชเ้ล่ือยล่อเพราะจะใหฟั้นถ่ีละเอียดกวา่ท าจากไมเ้น้ือแขง็ ต่างประเทศนิยมท าดว้ยเหล็ก มีหนา้ท่ี
หลกัในการปรับผวิไมใ้ห้เรียบ  ตั้งแต่ผิวดิบจนไปถึงผวิงานขั้นสุดทา้ย เพียงแต่ผูใ้ชต้อ้งเลือกใหเ้หมาะกบังานใน
แต่ละขั้นตอนใหเ้หมาะสมกบักบแต่ละประเภท  เช่น      กบลา้ง เหมาะกบังานท่ีปรับพื้นผวิใหเ้รียบ ลกัษณะตวั
กบผวิจะยาว และใบกบจะมีมุมประมาณ45องศา เพื่อใหจิ้กเน้ือไมง่้ายข้ึน กบลา้งมีทั้ง ลา้งสั้น กลาง ยาว ยิง่ยาวก็
ยิง่ท  าใหพ้ื้นผ ิ
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รูปภาพท่ี 7  กบไสไม ้

กบผวิ เหมาะกบัการปรับผวิงานใหล้ะเอียด ต่อจากกบลา้ง หรืองานตบแต่งเล็กๆนอ้ยๆ มุมใบกบจะมี
ลกัษณะชนักวา่ ประมาณ 60 องศา 

 ปัจจุบนัไม่นิยมใช ้ส่วนใหญ่เหมาะกบังานท่ีผวิโคง้ไม่อยูแ่นวราบ ตวักบท าดว้ยเหล็ก บางท่ีเรียกวา่กบ
หูกระต่ายหรือเขียด เพราะมีมือจบัทั้ง 2 ขา้งเหมือนกบัหูกระต่าย การใชง้านจะขดูไปตามส่วนโคง้ท่ีตอ้งการ 
ปรับใหกิ้นมากนอ้ยไดต้ามตอ้งการ 
 

 
รูปภาพท่ี 8  กบกระด่ี 

 
    ปัจจุบนักบชนิดน้ีไม่ค่อยไดรั้บความนิยมแลว้ เน่ืองจากมีเคร่ืองมือไฟฟ้ามาทดแทน มีหนา้ท่ีคือใชบ้งั
ใบโดยใชร่้วมกบัเล่ือย  กล่าวคือจะเล่ือยแนวท่ีจะบงัใบงานก่อน แลว้จึงใชก้บบงัใบอีกคร้ัง (เด๋ียวน้ีมี Router 
หรือเล่ือยวงเดือน มาทดแทนเร็ว และคุณภาพดีกวา่) 
 

 
รูปภาพท่ี 9  คอ้น 

 
       ท่ีนิยมก็จะเป็นแบบคอ้นหงอน แต่ในคอ้นหงอนเองก็มีหลายขนาดเช่นกนั ก็เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบั
งาน ส่วนคอ้นชนิดอ่ืนๆ ก็มีแบบคอ้นไม ้คอ้นพลาสติกแข็ง หรือคอ้นยาง คอ้นเหล็ก ฯ 

 
รูปภาพท่ี 10  ส่ิว 
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    ส่ิว เป็นเคร่ืองมือเจาะ เซาะ ส่ิวท่ีนิยมไดแ้ก่ส่ิวปากบาง ส่ิวมีขนาดตั้งแต่ 1/4น้ิว จนถึง2น้ิว เลือกใชใ้ห้
เหมาะกบัการใชง้าน ส่ิวอีกชนิดหน่ึงท่ีช่างไมแ้กะสลกันิยมใชไ้ดแ้ก่ส่ิวเล็บมือ ใบส่ิวจะโคง้คลา้ยกบัเล็บมือ มี
โคง้รัศมีเล็กจนถึงโคง้ใหญ่ หนา้แคบจนถึงกวา้ง ส่ิงใชคู้่กบัฆอ้น แต่ควรเป็นฆอ้นไม ้ดา้มส่ิวจะไดไ้ม่สึกเร็ว
เกินไป และกะน าหนกัไดง่้าย 
  แคลมป์ ( F,C แคลมป์)  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับช่วยในการจบัยดึช้ินงานมีขนาดต่างกนัไป ระยะตั้งแต่
3น้ิวจนมากกวา่12น้ิว งานไมม้กัใชแ้คลมป์มาเป็นตวัช่วยยึดในระหวา่งการตั้งเคร่ือง การตั้งร้ัว เพื่อใชใ้นการ
ซอยไมเ้ป็นตน้ 
 

 
รูปภาพท่ี 11  C แคลมป์ใชบี้บอดักรณีท่ีตอ้งการความแน่นมาก 

 

 
รูปภาพท่ี 12  แม่แรง(ปากกา) 

 
                 

แม่แรงเป็นอุปกรณ์อีกควัหน่ึงท่ีใชก้บังานท่ีมีระยะยาวมากๆ กบังานไมนิ้ยมมาเพลาะไม ้เป็นระยะกวา้ง
กวา่ปกติ(การน าไมม้าต่อกนัเป็นแผน่ใหญ่ดว้ยกาว) 

 
รูปภาพท่ี 13  คีมปากนกแกว้ เอาไวต้ดั หรือถอนตะปูเขม็ 
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รูปภาพท่ี 14  บกัเตา้ 

 
บกัเตา้ เอาไวส้ าหรับบอกแนวเส้นในแนวระนาบ หรือเส้นตรง ท่ียาวๆ เช่นตอ้งการเล่ือยไมอ้ดั 4 มม.ให้

ตรงดว้ยเล่ือยลนัดา วธีิใชง้านก็คือก าหนดจุดหรือต าแหน่งท่ีเร่ิมตน้และจุดปลาย ขึงเส้นดา้ยท่ีมีผงฝุ่ นสีติดอยูท่ี่
เส้นดา้ยใหตึ้ง ดีดดา้ยแรงๆใหผ้งฝุ่ นติดลงบนต าแหน่งท่ีเราตอ้งการ ก็จะไดแ้นวเส้นตรงตามตอ้งการ 
2.3  กำรเข้ำไม้แบบต่ำงๆ 

ในการปฏิบติังานไมใ้หมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ผูป้ฏิบติังานช่างไมต้อ้งมี
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบังานไม ้ดงัน้ีการต่อไมก้ารต่อไมเ้ป็นการน าไมท่ี้มีความยาวไม่พอมาต่อกนัใหย้าวข้ึน 
เพื่อใหไ้ดข้นาดตามท่ีตอ้งการ การต่อไมมี้หลายแบบ ดงัน้ี 
  การต่อชนธรรมดา ตดัหวัไมใ้หไ้ดฉ้ากแลว้น ามาชนต่อกนัแลว้ใชต้ะปูเกลียวตอกยดึเขา้ดว้ยกนัใหแ้น่น 
เป็นวธีิการต่อไมท่ี้ง่ายแต่ไม่แขง็แรง ใชใ้นงานท่ีไม่ตอ้งรับแรงดึง 
  

 
รูปภาพท่ี 15   แสดงการต่อชนแบบธรรมดา 

   การต่อไมแ้บบชนเฉียง ท าไดโ้ดยตดัไมใ้หมี้มุมเฉียง 45 องศาเท่า ๆ กนั น ามาชนกนัแลว้ตอกยดึดว้ย
ตะปูใหแ้น่น ใชง้านท่ีไม่ตอ้งการรับแรงดึง และรับน ้าหนกัพอสมควร 

 
รูปภาพท่ี 16  แสดงการต่อชนแบบชนเฉียง 

    การต่อแบบต่อดาม ท าโดยตดัหวัไมใ้หไ้ดฉ้าก น าช้ินท่ี 1 และ 2 มาวางชนกนั แลว้ดามดว้ยไมช้ิ้นท่ี 3 
และ 4 ตอกติดตะปูหรือตะปูเกลียว การดามอาจดามดว้ยไมห้รือแผน่เหล็ก ใหค้วามแข็งแรงมากแต่แบบไม่สวย 
ใชง้านก่อสร้างทัว่ไป เช่น การต่อจนัทนั ต่อตงและข่ือ เป็นตน้ 
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รูปภาพท่ี 17  แสดงการต่อชนแบบต่อดาม 

   การต่อแบบซิกแซ็ก ท าโดยตดับากหวัไม ้แลว้ยดึดว้ยตะปูหรือตะปูเกลียวใหแ้น่นสามารถ รับแรงดึงได้
เป็นอยา่งดี ใชง้านก่อสร้างทัว่ไป เช่น การต่อจนัทนั เป็นตน้ 

 
รูปภาพท่ี 18  แสดงการต่อชนแบบธรรมดา 

การต่อบากตรง ท าโดยการบากไมต้ามความยาวของไมอ้อกคร่ึงหน่ึงของหนา้ไมท้ั้ง 2 ช้ิน น ามาทาบต่อ
กนัยดึใหย้าวและยดึดว้ย หรือตะปูเกลียว ใชง้านท่ีรับน ้าหนกัใหดี้พอสมควร เช่น การต่ออเส หรือคาน เป็นตน้ 

 
รูปภาพท่ี 19  แสดงการต่อชนแบบบากตรง 

การเพลาะไม ้ การเพลาะไมเ้ป็นการท าใหไ้มท่ี้มีหนา้ไมก้วา้งไม่พอ ใหมี้ขนาดความกวา้งตามท่ีตอ้งการ 
เพราะไมท่ี้มีหนา้ไมก้วา้งมาก ๆ นั้นค่อนขา้งหายากเพื่อน าใชใ้นงานท าพื้นโตะ๊ พื้นเกา้อ้ี หรืองานเฟอร์นิเจอร์
ทัว่ไป วธีิการเพลาะไมมี้หลายวธีิ ดงัน้ี 

 
รูปภาพท่ี 20 แสดงการเพลาะไม ้

   การเพลาะไมโ้ดยใชต้ะปูธรรมดา ใหขี้ดเส้นท าเคร่ืองหมายตรงแนวก่ึงกลางความหนาของ ไมท้ั้งหมด
ทุกแผน่ แลว้ตอกตะปูเป็นระยะ ๆ ตามความตอ้งการลงไปคร่ึงหน่ึงของความยาวตะปูแลว้ตดัตะปูออกทุกตวั น า
ไมแ้ผน่ท่ี 2 วางต าแหน่งท่ีตอ้งการใหต้รงกบัตะปูท่ีตอกในแผน่แรก แลว้เจาะรูใหพ้อดี เพื่อฝังตะปูส่วนท่ีเหลือ
จากแผน่แรก ทากาวลาเทก็ซ์หรือกาวผงตลอดแนวความหนาของไม ้แลว้ใชแ้ม่แรงอดัใหเ้ขา้ไปใหส้นิทกนัท า
ลกัษณะเดียวกนัน้ีจนไดค้วามกวา้งของไมท่ี้ตอ้งการ ใชก้บหรือกระดาษทรายปรับผวิไมใ้หเ้รียบเสมอ 
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รูปภาพท่ี 21  แสดงการเพลาะไมด้ว้ยตะปูธรรมดา 

  
   การเพลาะไมด้ว้ยตะปูเกลียว มีวธีิการท าคลา้ยกบัการเพลาะไมด้ว้ยตะปูธรรมดาต่างกนัท่ีใชต้ะปูเกลียว
ฝังยดึติดไม ้ดว้ยการใชส้วา่นเจาะไมแ้ผน่ท่ี 2 เพื่อฝังหวัตะปูเกลียวเป็นระยะ ๆ ตามตอ้งการแลว้ขนัตะปูเกลียว
เขา้ยดึไมใ้หแ้น่น ในขณะขนัตะปูเกลียวตอ้งใชแ้ม่แรงอดัไมเ้ขา้ใหส้นิทกนัเสียก่อน จะท าใหง่้ายต่อการท างาน
เพลาะไม ้

 
รูปภาพท่ี 22  แสดงการเพลาะไมด้ว้ยตะปูเกลียว 

  
การเพลาะไมด้ว้ยการดามไม ้เป็นวธีิการเพลาะไมแ้บบง่าย ๆ ท าไดโ้ดยใชไ้มด้ามเป็นระยะ ๆ ตามความ

ตอ้งการ แลว้ตอกติดกบัไมด้ามดว้ยตะปูธรรมดาหรือตะปูเกลียว ในขณะท่ีตอกหรือขนัตะปูตอ้งใชแ้ม่แรงอดัไม้
เขา้ใหส้นิทกนัเสียก่อน จะท าใหง่้ายต่อการท างานเพลาะไมว้ธีิน้ี 

 
รูปภาพท่ี 23  แสดงการเพลาะไม ้ดว้ยการดามไม ้

การเขา้ไมก้ารเขา้ไมเ้ป็นการน าไมต้ั้งแต่สองช้ินข้ึนไปมาประกบกนั ใหเ้ป็นมุมฉากหรือไม่ฉากตาม
รูปแบบท่ีตอ้งการ การเขา้ไมมี้หลายรูปแบบตามลกัษณะการน าไปใชห้รือสร้างหรือผลิตช้ินงานตามความ
เหมาะสมและประโยชน์ในการใชส้อย ดงัน้ี 
  การเขา้ไมแ้บบชนฉากธรรมดา เป็นวธีิการเขา้ไมท่ี้ง่ายท่ีสุด โดยการน าไมต้ั้งแต่ 2 ช้ิน 
ตดัหวัไมเ้ป็นมุมฉาก มาชนกนัแลว้ตอกยดึให้แน่นดว้ยตะปูหรือตะปูเกลียว 
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รูปภาพท่ี 24  แสดงการเขา้ไมแ้บบชนฉากธรรมดา 

  
การเขา้ไมแ้บบชนปากกบ เป็นการเขา้ไมท่ี้ไม่ตอ้งการให้เห็นหวัไม ้ตดัส่วนหวัไมเ้ป็นมุม 45 องศา และน าไมท่ี้
ตดัทั้งสองช้ินมาประกอบกนัเป็นมุมฉาก ทากาวลาเทก็ซ์หรือกาวผงแลว้ตอกยดึให้แน่นดว้ยตะปูหรือตะปูเกลียว 

 
รูปภาพท่ี 25  แสดงการเขา้ไมแ้บบชนปากกบ 

  
   การเขา้ไมแ้บบเดือยตรง เป็นการเขา้ไมท่ี้ใชก้นัมากในงานไมโ้ดยจะตอ้งท าเดือยตวัผูท่ี้ ไมช้ิ้นแรกและ
เดือยตวัเมียท่ีไมช้ิ้นท่ีสอง แลว้น าเดือยทั้งสองมาสวมกนั ปรับแต่งใหมี้ความแน่นพอดี ทากาวลาเทก็ซ์หรือกาว
ผงแลว้ตอกยดึใหแ้น่นดว้ยตะปูหรือตะปูเกลียว นิยมใชใ้นงานเฟอร์นิเจอร์และงานทัว่ ๆ ไป 

การเขา้ไมแ้บบเดือยหางเหยีย่ว เป็นการเขา้ไมท่ี้สามารถรับแรงดึงไดดี้ เพราะลกัษณะของเดือยตวัผูแ้ละ
เดือยตวัเมียยดึเหน่ียวกนั แลว้ตอกยดึใหแ้น่นดว้ยตะปูหรือตะปูเกลียว นิยมใชใ้นงานเฟอร์นิเจอร์ เช่นต่อไม้
ล้ินชกัโตะ๊ ไมค้ร่าวรับพื้นเตียง เป็นตน้ วธีิน้ีท าค่อนขา้งยากตอ้งใชฝี้มือสูง 

 
รูปภาพท่ี 26  แสดงการเขา้ไมแ้บบเขา้เดือยหางเหยีย่ว 

        การยดึตรึงไมด้ว้ยตะปู ตะปูเกลียว สลกัและนอตการต่อไม ้การเพลาะไม ้การเขา้ไม ้มีความจ าเป็นตอ้งใช้
วสัดุยดึตรึงไมต้ั้งแต่สองช้ินข้ึนไปใหแ้น่น แขง็แรง สามารถรับน ้าหนกัหรือรับแรงดึงไดเ้ป็นอยา่งดี น าไปใช้
งานโครงสร้างต่าง ๆ งานเฟอร์นิเจอร์ และงานทัว่ ๆ ไป ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมีอยู ่3 ชนิดการใชต้ะปูตอกช้ินงาน 
ก าหนดต าแหน่งการตอกตะปูใหช้ดัเจนถูกตอ้ง จบัยดึช้ินงานใหแ้น่น 
 เลือกขนาดและความยาวของตะปูใหเ้หมาะสมกบังาน แลว้ใชค้อ้นหงอนตอกตะปูจมพอดีพื้นผวิงาน 
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รูปภาพท่ี 27  แสดงการยดึตรึงไมด้ว้ยตะปูตอกช้ินงาน 

 
  กำรใช้ตะปูเกลยีวยดึช้ินงำน 
          1. ก าหนดต าแหน่งการยดึติดตะปูเกลียวใหช้ดัเจนถูกตอ้ง 
          2. จบัช้ินงานใหแ้น่น 
          3.เจาะรูตะปูเกลียวดว้ยสวา่นมือหรือสวา่นไฟฟ้าให้ไดรู้ขยาดท่ีเหมาะสม 
          4. ใชไ้ขควงขนัตะปูเกลียวจมลงในช้ินงานตามแบบท่ีก าหนด 

 
รูปภาพท่ี 28 แสดงการยดึตรึงไมด้ว้ยตะปูเกลียว 

 
  กำรใช้สลกัเกลยีวและนอตยึดช้ินงำน 
            1.  ก าหนดต าแหน่งการยดึสลกัเกลียวใหช้ดัเจนถูกตอ้ง 
            2. จบัยดึช้ินงานให้แน่น 
            3.เจาะรูสลกัเกลียวใหมี้ขนาดของรูตามแบบท่ีก าหนด 
            4. เลือกขนาดและความยาวของสลกัเกลียวพร้อมนอตท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัช้ินงาน 
             5. เม่ือใส่สลกัเกลียวและนอตในต าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้ใชป้ระแจขนัสลกัเกลียว หรือนอตยดึช้ินงานให้
มีความแน่นตามตอ้งการ 
  

 
รูปภาพท่ี 29  แสดงการยดึตรึงไมด้ว้ยสลกัเกลียวและนอต 
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2.4 กำรท ำสีงำนไม้ 
2.4.1  ชุดเฟอร์นิเจอร์ ควรเลือกไมอ้ดัเกรดAA เส้ียนจะนอ้ย ไมจ้ะไม่เป็นคล่ืน (Aเดียวยงัไม่ดีพอ) 

หลงัจากประกอบช้ินงานเฟอร์นิเจอร์เสร็จส้ิน ขดัเหล่ียมไม ้เส้ียนไมใ้หเ้รียบ 
2.4.2  ผสมดินสอพองกบัน ้าแลว้ใส่วานิชไปเล็กนอ้ยคนใหท้ัว่ อยา่ใส่วานิชใหม้ากจะแขง็ ขั้นตอนการ

ขดัจะท ายากข้ึน ในขั้นตอนการใชดิ้นสอพอง ถา้เราไม่ผสมวานิชช่วย ดินสอพองจะไม่เกาะผวิไม ้(ฝุ่ นจีนขาว
ผสมน ้าใส่กาวลาเทก๊ซ์เล็กนอ้ย ไวเ้ก็บงานตามซอก หรือตา มดต่างๆไดดี้ อีกวธีิใชดิ้นสอพองผสมกบัแชลคข์าว
ใส่ถุงพลาสติก ตดัปลายถุงแลว้บีบออกมาอุดรอยตะปู ใชต้วัน้ีพอแหง้แขง็ดีครับ) 

2.4.3  ใชเ้หล็กโป้ โป้ลงไปเส้ียนไมใ้หท้ัว่ เม่ือแหง้แลว้ ให้ใชก้ระดาษทรายเบอร์ 2 ขดัไปจนดินสอพอง
ท่ีอยูบ่นผวิไมห้ลุดไป ใหเ้หลือดินสอพองในเส้ียนไม ้

2.4.4   ผสมแชลคขาว 1 ส่วนต่อแอลกอฮอล ์3 ส่วน คนละลายใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั เกล็ดแชลคไม่ละลาย
แสดงวา่เป็นของปลอม (การละลายเกล็ดแชลคไม่จ  าเป็นตอ้งแช่คา้งคืน จุดประสงคอ์ยูท่ี่ขอใหล้ะลายไดไ้ปใน
แอลกอฮอล ์ก็น ามาใชง้านไดเ้ลย) 

2.4.5   ท  าการทา หรือพน่ดว้ยกาพน่สีเพื่อกั้นไม่ใหไ้มดู้ดสี 
2.4.6   เม่ือแชลคขาวแหง้ดีแลว้ ก็เอากระดาษทราบเบอร์ 2 ขดัเบาๆ ใหท้ัว่แลว้พน้ทบัดว้ยสีรองพื้นเทา 

(ขั้นตอนการท าสีรองพื้น ไม่จ  าเป็นตอ้งใชทิ้นเนอร์เกรดดีท่ีราคาแพง เพราะเราจะไม่เนน้งานท่ีสีรองพื้น พน่ให้
ทัว่ก็เป็นอนัใชไ้ด)้ 

2.4.7   จะเห็นเส้ียนไมฟู้ข้ึนมา เอาโป้แดงทา โป้ทบั(ตอ้งโป้แลว้ขดัเป็น งานจะเนียนเรียบร้อย โป้แดง 
ถา้ขน้เกินไปใชทิ้นเนอร์ผสมช่วยได)้ หากไม่สะดวกก็ขา้มขั้นตอนน้ีไป พน่สีรองพื้นแลว้ขดั ท าซ ้ า 3 รอบ ใหสี้
เขา้ไปอุดเส้ียนไม ้

2.4.8   เม่ือโป้วแดงแหง้ แลว้จึงขดัใหเ้รียบดว้ยกระดาษทรายยริูเทนเบอร์ 220 เอามือลูบตอ้งไม่สะดุด 
จุดไหนไม่เรียนร้อยโป้วแดงทบัแลว้ขดัอีก (ใชก้ระดาษทรายยริูเทนเบอร์220 ในการขดัสี ความคม คงทน 
จะดีกวา่กระดาษทรายขดัไม ้) 

2.4.9  พน่สีรองพื้นทบัอีกคร้ัง แลว้ขดัใหท้ัว่ แลว้ท าการพ่นสีจริง (ทินเนอร์ท่ีใชพ้น่สีจริง แนะน ายีห่้อ
โอเช่ียนแพงแต่ดี) 

2.4.10  ขั้นตอนสุดทา้ย ทบัดา้นผสมทินเนอร์กบัแลตเกอร์ดา้น ผสมแบบใสๆ แลว้หยอดสีจริงลงไป
เล็กนอ้ย (หยดสีจริงเพื่อเป็นเช้ือ ไม่ใหเ้กิดการด่าง ถา้เล่นแลคดา้นเพียวๆถา้พน่ไม่เสมอจะด่างได ้อตัราส่วน
แลค10ส่วน สี1ส่วน  

2.4.11   วธีิป้องกนัพน่สีขาวแลว้สีมนัเหลืองใหพ้น่สีด าลงไปก่อนจะพน่สีจริง หรือถา้มีสีเดิม(ในการ
ซ่อมแซม) ใหร้องพื้นดว้ยเชวินพน่บางๆซกั 2 เท่ียวพอ แลว้พน่สีจริงไดเ้ลยรับรองไม่ปวดหวัตอ้งแกง้านสี 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินงำน 

3.1 วธีิด ำเนินงำน 
 1.เขียนแบบช้ินงาน 
              2.จดัหาซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
              3.ปรับพื้นรถบสั ใหเ้สมอกนั 

 
รูปภาพท่ี 30  เขียนแบบช้ินงาน 

               4.ปิดดา้นขา้ง โดยใชแ้ผน่สแตนเลสปิด 

  
รูปภาพท่ี 31  ปิดดา้นขา้งโดยใชแ้ผน่สแตนเลสปิด 

                5. ติดเพดานและติดบวั 

 
รูปภาพท่ี  32  ติดเพดานและติดบวั 
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                6.ท าโครงโตะ๊และเช่ือมใหติ้ดกบัผนงั 

 
รูปภาพท่ี 33  ท าโครงโตะ๊และเช่ือมใหติ้ดกบัผนงั 

                   7.ท าตูเ้ก็บของ 

 
รูปภาพท่ี 34  ท าตูเ้ก็บของ 

                  8.ปูโฟมเพื่อรองรับแผน่ลามิเนต 

 
รูปภาพท่ี 35  ปูโฟมเพื่อรองรับแผน่ลามิเนต 
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  9.ปูแผน่ลามิเนต 
 

 
รูปภาพท่ี 36  ปูแผน่ลามิเนต 

                  10.ติดบวัและเก็บรายละเอียด 
                  11.ขั้นตอนสุดทา้ยเก็บงานสีและรายละเอียดท่ีอยา่งไม่เรียบร้อย 
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3.3 ตำรำงค่ำใช้จ่ำย 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

จ ำนวน จ ำนวน 
หน่วย 

จ ำนวนเงิน หมำย 
เหตุ บำท ส.ต บำท ส.ต 

1 ไมอ้ดัยาง 990  5แผน่ 4,950   
2 เหล็กกล่อง 200  14เส้น 2,800   
3 ไมอ้ดัเคลือบลาย 250  6แผน่ 1,500   
4 สกรู 200  200ตวั 200   
5 โฟเมกา้ 350  5แผน่ 1,750   
6 กาวยาง 1,450  1ป้ิบ 1,450   
7 เหล็กกล่อง 250  4เส้น 1,000   

รวม 13,650   
 

ตารางท่ี 2  ตารางค่าใชจ่้าย 
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บทที ่ 4 

กำรออกแบบและทดลอง 

4.1  แบบแปลน 

 

รูปภาพท่ี 37  แบบแปลน/ขนาดของช้ินงาน 

4.2 ตำรำงบันทกึกำรตรวจสอบ 

ล ำดับ ผลกำรตรวจสอบ วธีิแก้ไข้ ผลกำรแก้ไข้ 

1 พื้นไม่เท่ากนั ปูไมอ้ดัทบัเหล็กแลว้ค่อยปูนแผน่ลามิเนต ไม่ไดต้ามแบบ 

2 ฝาหรือเพดานไม่ค่อยแขง็แรง น าไมม้าเสริม ไดต้ามแบบ 

3 บานประตูตูปิ้ดไม่เท่ากนั ปรับบานประตูตูใ้ห้เท่ากนั ไดต้ามแบบ 

4 พื้นหอ้งรถบสัไม่เท่ากนั ท าช้ินงานใหไ้ดฉ้าก ไดต้ามแบบ 

 

ตารางท่ี  3   ตารางบนัทึกการตรวจสอบ 
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บทที ่5 

บทสรุป 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนิน 

             จากการท่ีไดท้  าบิวทอิ์นรถบสัข้ึนมาน้ี หลงัจากท่ีไดด้ าเนินงานเสร็จปรากฏวา่ห้องเรียนมีสภาพท่ีพร้อม
ใชง้านสรุปไดด้งัน้ี 

        1.รถบสัใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ใหมี้สภาพพร้อมใชง้าน และสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 

        2.ชุมชน เด็ก นกัศึกษา และบุคลกรอ่ืนๆ มีความพึ่งพอใจ 
        3.ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ความสามารถไปปฏิบติังานจริง 
 

5.2   ปัญหำและอุปสรรค 

            1.พื้นหอ้งรถบสัไม่เท่ากนัหรือไม่ไดฉ้าก จึงมีปัญหาต่อการท าช้ินงานท าใหไ้ม่เท่ากนั 
            2.ไมอ้ดั 4 มิล ไม่ค่อยแขง็เลยเกิดปัญหาดา้นความแขง็แรงนอ้ยและมีอายตุ่อการใชง้านสั้น 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

            1.ในการเลือกใชว้สัดุควรใชว้สัดุท่ีมีความแขง็แรง  เพื่อความคงทนและมีอายท่ีุยาวนาน 
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บรรณานุกรม 

             https://kttpud.files.wordpress.com/2012/09/dec_design.pdf 
             http://www.thaicarpenter.com/Woodworking-
Tools/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0
%B9%84%E0%B8%9B-Hand-tools.html 
            http://www.supradit.com/contents/mechanical_engineer/lesson2/9wood/4knowperntan/01.html 
            http://woodworkinginthai.blogspot.com/2013/09/blog-post.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kttpud.files.wordpress.com/2012/09/dec_design.pdf
http://www.thaicarpenter.com/Woodworking-Tools/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-Hand-tools.html
http://www.thaicarpenter.com/Woodworking-Tools/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-Hand-tools.html
http://www.thaicarpenter.com/Woodworking-Tools/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-Hand-tools.html
http://www.thaicarpenter.com/Woodworking-Tools/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-Hand-tools.html
http://www.supradit.com/contents/mechanical_engineer/lesson2/9wood/4knowperntan/01.html
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ภำคผนวก 
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รูปภาพท่ี 38 ท าโครงเช่ือมโต๊ะใหไ้ดต้ามแบบ 

 

 

รูปภาพท่ี 39  ติดแผน่สแตนเลสเพื่อเก็บปิดร่อยเก่า 
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รูปภาพท่ี 40  หลงัจากการท าสีเสร็จ ช้ินงานสมบูณร์แบบ 

 

 

รูปภาพท่ี 41  การปูนแผน่ลามิเนตและเก็บรายละเอียด 
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รูปภาพท่ี 42  การปูนพื้นลามิเนต 

 

รูปภาพท่ี  43  การติดฝา การติดบวั 
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รูปภาพท่ี 44  ภาพหลงัจากการติดฝาและติดบวั 
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ประวตัิส่วนตัว 

รหสั 0454 ช่ือ-นามสกุล พีรวสั วงทาแตม้  ช่ือเล่น ทอ็ป (ฉายา) - 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 166 หมู่5 ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี รหสัไปรษณีย ์34190 
เบอร์โทร 0623276898 อีเมล ์phirawat.top4@gmail.com phirawat_top@hotmail.com phirawat@atsn.ac.th  
facbook : phirawat wongthataem 
ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน -        
คติประจ าใจ 
คิดจะบิน อยา่ลืมดินท่ีเคยเดิน 
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ประวตัิส่วนตัว 

รหสั0488  ช่ือ-นามสกุลนายบณัฑิต เรืองกิจขยนั  ช่ือเล่นดิ (ฉายา)  - 
ท่ีอยูปั่จจุบนั142/15 ต  าบลแม่ศึก  อ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270 
เบอร์โทร0949296173 อีเมล ์ bandit@atsn.ac.th 
facbook Bandit Reungkithkayan 
ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน  
ผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจท่ีไดม้าอยูโ่รงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ท่ีมีระเบียบวนิยัถึงแมพ้วกผมจะไม่
เตม็ท่ีกบักฎ ผมรู้สึกมีคณะครู บราเดอร์ทุกท่านดูแลผมไม่ใหอ้อกนอกทางจนจบ ขอบคุณทุกท่านครับและ
โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  
คติประจ าใจ 
ความพยายามอยูท่ี่ไหนความส าเร็จอยูท่ี่นั้น 
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ประวตัิส่วนตัว 

รหสั 0485  ช่ือ -นายสกุล สุขนุ จริพฒิัธร ช่ือเล่น(ฉายา)- 

ท่ีอยูปั่จจุบนั71/2 ม.13 ต าบลเวยีง  อ าเเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย   รหสัไปรษณีย5์7140 

เบอร์โทร0984989321  อีเมล์sukun555@hotmail.com   facbook  จ้ิ มง้ทอ๊ 

ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน   ผมดีใจท่ีไดม้าเรียนท่ีแห่งน้ี ตลอดเวลาท่ีผา่นมามีความรู้สึกวา่ท่ีโรงเรียนน้ีเป็นบา้น
ของผม อีกหลงัหน่ึง ม่ีเพื่อน มีนอ้ง ท่ีแห่งน้ีใหทุ้กอยา่ง ความรัก ความห่วงใย ความสุข ใหอ้นาคต แต่อยูท่ี่เราจะ
ควา้มนั รัก หรือไม่รัก ATSN   

คติประจ าใจ  คิดใหไ้กล   ไปใหถึ้ง 

mailto:อีเมล์sukun555@hotmail.com

