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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ในปัจจุบนัการท างานด้านงานไมมี้การพฒันาไปอย่างมาก เช่น การท าเฟอร์นิเจอร์ การท างานตกแต่ง
ภายใน และงานโครงไมต่้างๆ ซ่ึงงานจ าพวกน้ีมีความจ าเป็นตอ้งใชไ้มรู้ปทรงตามแบบ ไดข้นาดตามแบบ ลวดลาย
สวย ไมก้ลมสวย เพื่อท่ีจะใหง้านออกมาดี แต่ในปัจจุบนัเคร่ืองกลึงไมมี้ราคาค่อนขา้งท่ีจะสูง ท าใหค้นท่ีมีตน้ทุนต ่า
ไม่สามารถหาซ้ือได ้

ดงันั้นสมาชิกกลุ่มจึงมีแนวคิดจดัท าโครงการ“เคร่ืองกลึงไม”้ น้ีข้ึนเพื่อใชป้ระโยชน์ในการท างาน และเพื่อ
ความสะดวกในการท างานกลึง และยงัสามรถท างานไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น กลึงไมก้ลม กลึงลวดลายกลม กลึง
รูปร่างต่างๆ เป็นตน้ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อการออกแบบและสร้างเคร่ืองกลึงไม ้ 
2.  เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการท างานและทกัษะการออกแบบทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

1.3 เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

1. เคร่ืองกลึงไม ้ 1 เคร่ือง 
                  เชิงคุณภำพ 

1. เคร่ืองกลึงสามารถกลึงไมก้ลม และสามารถลดขนาดไมไ้ด ้
2. เคร่ืองกลึงสามารถกลึงลวดลายกลมต่างๆ และรูปร่างทรงกลมต่างๆได ้
 

1.4 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. มีความรู้ระบบการท า งานของเคร่ืองกลึงไม ้
2. ผูเ้รียนสามารถน า ความรู้และทกัษะ ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างช้ินงาน 
3. ผูเ้รียนมีความสามคัคีในกลุ่ม เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม 
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1.5 วธีิด ำเนินกำร 

                                                                                 
กจิกรรม 

เดือน
ตุลาคม   
พ.ศ 2559 

เดือน
พฤศจิกายน 
พ.ศ 2559 

เดือน
ธนัวาคม 
พ.ศ 2559 

เดือน
มกราคม 
พ.ศ 2560 

เดือน
กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ 2560 

เดือน
มีนาคม 
พ.ศ 2560 

หมาย
เหตุ 

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.ขั้นเตรียมกำร 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3 จดัท าโครงการ 
1.4 น าเสนอโครงการ 
 

                         

2.ขั้นด ำเนินกำร 
2.1 วางแผนการด าเนินงาน 
2.2 จดัแบบสอบถาม 
2.3 น าแบบสอบถามปรึกษาครูท่ี
ปรึกษาโครง 
2.4 แกไ้ขแบบสอบถาม 
2.5 เก็บขอ้มูล 
2.6 แปลผล 
2.7 สรุปผล 
2.8 จดัท ารายการ 
2.9 ผลิตส่ือเพื่อน าเสนอผลงาน  

                         

3.ขั้นน ำเสนอ 
3.1 ส่งเล่มรายงาน 
3.2น าเสนอผลงานต่อ 
คณะกรรมการ 

                         

 
                                                                   ตารางท่ี 1 ตารางการด าเนินงาน 
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           บทที ่2 
                                                เอกสำรทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ควำมรู้เร่ือง "ไม้"(Wood) 
 ไมเ้ป็นผลิตภณัฑ์อนัยิง่ใหญ่จากธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบท่ีมีค่ายิง่ จดัวา่เป็นวสัดุท่ีมีความส าคญัในการ
ก่อสร้าง เพราะมีน ้าหนกันอ้ยตดักลึงหรือเปล่ียนรูปไดง่้าย มีความสวยงาม ตลอดจนสามารถปรับปรุงคุณภาพใหดี้
ข้ึน ไดข้อ้เสียของไมก้็คือมีความแขง็แรงต ่าและมีคุณภาพในแต่ละทิศทางไม่เท่ากนั (anisotropic) เช่น ความแขง็ 
ในทางปลาย (ขนานกบัแนวเส้ียน) จะต่างกบัความแขง็ท่ีรัศมี (radial) หรือดา้นสัมผสั (tangential) เป็นตน้
นอกจากนั้นในไมช้นิดเดียวกนัก็อาจจะมีความแตกต่างกนัมากในดา้นคุณสมบติัเชิงกลซ่ึงข้ึนกบัคุณภาพของไมแ้ต่
ละท่อน ลกัษณะการเล่ือย อายขุองไม ้เป็นตน้ 

2.1.1 การจ าแนกประเภทของไม ้ไมอ้าจจ าแนกแบ่งเป็นไมเ้น้ืออ่อน (saftwood) ซ่ึงปกติจะเป็นไมใ้บแคบ
และไมเ้น้ือแขง็ (hardwood) ซ่ึงเป็นไมจ้ากตน้ไมใ้บกวา้งอยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั จึง
แยกประเภทของไมต้ามหนงัสือของกรมป่าไมท่ี้ ก ส.0702/6679 ลงวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2517 ดงัน้ีคือให้แบ่งไม้
ออกเป็น 3 ประเภท โดยถือเอาค่าความแขง็แรงในการดดัของไมแ้ขง็และความทนทานตามธรรมชาติของไมน้ั้นๆ  

2.1.2 คุณสมบติัและประโยชน์ของไมแ้ต่ละชนิดในท่ีน้ีจะกล่าวถึงคุณสมบติัและประโยชน์ของไมเ้น้ือแขง็

ไมเ้น้ือแขง็ปานกลางและไมเ้น้ืออ่อนท่ีควรทราบตามล าดบั ดงัน้ี 

  2.1.2.1ไมเ้น้ือแขง็ มีหลายชนิด เช่น ไมเ้ตง็ ไมรั้ง ไมแ้ดง ซ่ึงมีคุณสมบติัและประโยชน์ท่ีควรทราบ

ดงัต่อไปน้ี 

   1) ไมเ้ตง็ เป็นตน้ ไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ ข้ึนเป็นหมู่ตามป่าแดดทัว่ไปยกเวน้ภาคใตล้กัษณะ

เน้ือไมเ้ป็นสีน ้าตาลอ่อนเม่ือแรกตดัทิ้งไวน้านจะเป็นสีน ้าตาลแก่แกมแดง เส้ียนสับสน เน้ือหยาบแต่สม ่าเสมอแขง็

เหนียวแขง็แรงและทนทานมากแหง้แลว้เล่ือยไสกบตกแต่งไดย้าก น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 1,040 กิโลกรัม ต่อ

ลูกบาศกเ์มตร ใชท้  าหมอนรางรถไฟเคร่ืองมือกสิกรรมโครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบ ประตูหนา้ต่าง โครง

หลงัคา เสา 

   2) ไมรั้ง เป็นตน้ ไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ ข้ึนเป็นหมู่ตามในป่าแดดทัว่ไป ลกัษณะเน้ือไมมี้สี

น ้าตาลอมเหลือง เส้ียนสับสน เน้ือหยาบแต่สม ่าเสมอ แข็ง หนกั แขง็แรง และทนทานมาก เล่ือยไสกบตกแต่ง

ค่อนขา้งยากเม่ือแหง้จะมีลกัษณะคุณสมบติัคลา้ยไมเ้ตง็จึงในบางคร้ังเรียกวา่ไมเ้ตง็รังน ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 

800 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ใชท้  าเสาและโครงสร้างอาคารต่างๆ ท าหมอนรางรถไฟ ท าเคร่ืองมือกสิกรรม 

   3) ไมแ้ดง เป็นตน้ ไมข้นาดใหญ่ ข้ึนทัว่ไปในป่าเบญจพรรณแลง้และช้ืน ลกัษณะของเน้ือไมมี้สี

แดงเร่ือๆ หรือ สีน ้าตาลอมแดง เส้ียนเป็นลูกคล่ืนหรือสับสน เน้ือละเอียดพอประมาณ แขง็ เหนียวแขง็แรงและ
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ทนทาน เล่ือยใสกบแต่งไดเ้รียบร้อยขดัชกัเงาไดดี้น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 960 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรไมน้ี้

นิยมในการก่อสร้างในส่วนท่ีไม่ใช่โครงสร้าง เช่น พื้น วงกบประตูหนา้ต่าง ท าเกวยีน ท าเรือหนอนรางรถไฟ 

เคร่ืองเรือน เคร่ืองมือกสิกรรม ดา้นเคร่ืองมือ คนัชัง่ ไมแ้ดงน้ีปลวกหรือเพรียงจะไม่ค่อยรบกวน และเป็นไมท่ี้

ตา้นทานไฟในตวัดว้ย ไมแ้ดง เป็นไมท่ี้มีความแขง็มาก ท าใหเ้วลาเกิดความช้ืนหรือร้อน และขยายตวั จะดนัจน

ก าแพงแตกได ้(กรณีเป็นพื้น) หรือ หากไปตีชิด ท าฝ้าเพดาน (ชายคา) ดา้นนอกบา้น ก็จะดนัจน เคร่ืองหลงัคา มี

ปัญหาง่าย ต่างกบัไมส้ักหรือมะค่า ท่ีอ่อน/แขง็ แต่ยดืหดตวันอ้ยกวา่ครับ ยิง่ถา้เป็น ตะเคียนทองแท ้(ตอ้งมีรอยมอด

ป่า) การยดืหดค่อนขา้งนอ้ยมาก ครับ เอาไปท าวงกบละก็ ดีมากเลย 

   4) ไมต้ะเคียนทอง เป็นตน้ ไมใ้หญ่และสูงมากข้ึนเป็นหมู่ตามป่าดิบช้ืนทัว่ไปลกัษณะเน้ือไมมี้สี

เหลืองหม่นสีน ้าตาลอมเหลืองมกัมีเส้นสีขาวหรือเทาขาวผา่นเสมอ สีท่ีผา่นน้ีเป็นท่อน ้ามนัหรือยาง เส้ียนมกัสับสน

เน้ือละเอียดปานกลางแขง็ เหนียว ทนทาน ทนปลวกไดดี้ เม่ือน าไปเล่ือย ใสกบตกแต่งและชกัเงาไดดี้มาก น ้าหนกั

โดยเฉล่ีย 750 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ไมห้มอนรางรถไฟ ไมช้นิดน้ีนิยมใชท้  าเรือมาก 

และยงัใชก้ารไดดี้ทุกอยา่งท่ีตอ้งการความแขง็แรง เหนียวและทนทาน 

   5) ไมต้ะแบก เป็นตน้ ไมสู้งใหญ่ตอนโคนมีลกัษณะเป็นพู ข้ึนในป่าเบญจพรรณช้ืนและแลง้ทัว่ไป

ลกัษณะเน้ือไมสี้เทาจนถึงสีน ้าตาลอมเทาเส้ียนตรงหรือเกือบตรง เน้ือละเอียดปานกลาง เป็นมนั แขง็เหนียว 

แขง็แรงทนทานดีถา้ใชใ้นร่มไมต้ากแดดตกฝนใชท้ าเสาบา้น ท าเรือ แพ เกวยีน เคร่ืองกสิกรรม ไมต้ะแบบชนิดลาย

ใชท้  าเคร่ืองเรือนไดส้วยงามมาก ใชท้  าดา้มมีด ไมถื้อ กรอบรูป ดา้มปืน เป็นตน้ 

   6) ไมส้ัก เป็นตน้ ไมข้นาดใหญ่ ข้ึนเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและบางส่วนของภาค

กลางและตะวนัตกลกัษณะเน้ือไมสี้เหลืองทองนานเขา้จะกลายเป็นสีน ้าตาลหรือน ้าตาลแก่มีกล่ินเหมือนหนงัฟอก

เก่าๆ และมีน ้ามนัในตวัมกัมีเส้นสีแก่แทรกเส้ียนตรงเน้ือหยาบและไม่สม ่าเสมอ แขง็พอประมาณแขง็แรงทนทาน

ท่ีสุดปลวกมอดไม่ท าอนัตราย น าไปเล่ือย ไสกบตกแต่งง่าย แกะสลกัไดดี้ ชกัเงาไดง่้ายและดีมากเป็นไมท่ี้ผึ่งให้

แหง้ไดง่้ายและอยูต่วัดี น ้าหนกัโดยประมาณ 640 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ไมส้ักเป็นท่ีนิยมมากในการท าเคร่ือง

เรือนท าบานประตูหนา้ต่าง ท าเรือ แกะสลกัต่างๆ ปริมาณท่ีท าออกจ าหน่ายยงัมีมากพอสมควร ไมส้ักเป็นไมท่ี้เป็น

สินคา้ขาออกและเป็นท่ีนิยมของชาวต่างประเทศมาก ไมส้ักท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกปัจจุบนัน้ีข้ึนอยูท่ี่บา้นปางเกลือ 

ต าบลน ้าไคร้ อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีความสูง 51 เมตร วดัรอบตน้ได ้10.58 เมตร ใชค้นกางแขนโอบรอบ

ตน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8 คน กรมป่าไมไ้ดป้ระมาณอายตุน้สักน้ีไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,500 ปี 

   7)ไมช้กั เป็นตน้ ไมข้นาดใหญ่ข้ึนตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณข้ึนทัว่ประเทศเวน้แต่ทาง

ภาคเหนือลกัษณะเน้ือไมสี้น ้ าตาลอ่อนถึงแก่เส้ียนตรงพอประมาณเน้ือหยาบและสับสนแขง็พอประมาณเหนียว
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ทนทานน าไปเล่ือย ไสกบตบแต่งไดย้าก บางคร้ังเรียกวา่ เตง็ดง น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 961 กิโลกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร ใชท้  าหมอนรองรถไฟ ใชก่้อสร้าง เช่น ท าโครงสร้าง ตง คาน โครงหลงัคา พื้น 

   8)ไมเ้ค่ียม เป็นตน้ไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงตรง ข้ึนชุกชุมในป่าดิบช้ืนทางภาคใตบ้างแห่ง

ใหญ่ วดัเส้นผา่ศูนยก์ลางไดถึ้ง 3 เมตร ลกัษณะเน้ือไมสี้น ้าตาลหรือสีน ้าตาล่อนอ ทิ้งไวน้านเป็นสีน ้าตาลแก่หรือ

เกือบด า เส้ียนค่อนขา้งสั้นเน้ือละเอียดแขง็ เหนียว หนกั แขง็แรงมาก ใชใ้นน ้าไดท้นทานดี น าไปเล่ือยไสกบตบแต่ง

ไดค้่อนขา้งง่ายน ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 800 – 990 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรใชท้  าหมอนรางรถไฟโครงสร้างท่ี

ตอ้งการความแขง็แรงมากสะพาน แพ พื้น ใชใ้นท่ีแจง้ทนแดดทนฝนดีมาก 

   9)ไมม้ะค่าแต ้เป็นตน้ ไมข้นาดกลางถึงขนาดสูงใหญ่ข้ึนประปรายในป่าแดงและป่าเบญจพรรณ

แลว้ทัว่ไปลกัษณะเน้ือไมสี้น ้ าตาลอ่อนถึงสีน ้าตาลแก่ เล่ือยทิ้งไวน้านสีจะเขม้ข้ึน มีเส้นเส้ียน ผา่นซ่ึงมีสีแก่กวา่ส้ี

พื้นเส้ียนสับสนเน้ือค่อนขา้งหยาบแต่สม ่าเสมอเป็นมนัเล่ือม แขง็และทนทานมากทนมอดปลวกไดดี้ เล่ือยใสกบ

ตกแต่งไดย้าก ถา้ตอกตะปูลงในแก่นไมจ้ะตอกไมย้ากและตะปูมกัคดงอเพราะความแข็งแรงของไม ้น ้าหนกัโดย

เฉล่ียประมาณ 1,090 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ใชใ้นการก่อสร้างต่าง ๆ ท าไมห้มอนรางรถไฟท าเคร่ืองเกวยีน 

เคร่ืองไถนา เคร่ืองเรียน เป็นตน้  

   10)ไมป้ระดู่ เป็นไมต้น้สูงใหญ่ ข้ึนในเบญจพรรณช้ืนและ แลง้ทัว่ไปเวน้แต่ทางภาคใต ้มีชุกชุม

ทางภาคเหนือและภาคอีสานลกัษณะเน้ือไมสี้แดงอมเหลืองถึงสีแดงอยา่งสีอิฐแก่สีเส้นเส้ียนแก่กวา่สีพื้นบางทีมี

ลวดลาย สวยงามมาก เส้ียนสบัสนเป็นร้ิว เน้ือละเอียดปานกลาง แขง็และทนทาน ไสกบตบแต่งไดดี้และชกัเงาไดดี้

น ้าหนกัโดยเฉล่ีย 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ใชใ้นการก่อสร้าง ท าเกวยีนเร่ืองเรือนท่ีสวยงามท าจากปุ่มประดู่

ท าดา้มเคร่ืองมือและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการความแขง็แรงทนทาน ในประเทศจีนและญ่ีปุ่นนิยมใชท้  าเคร่ืองเรือนกนัมาก 

ไมป้ระดู่ ส่วนใหญ่คือ ประดู่แดง หรือ ประดู่เหลือง ความแขง็ใกลเ้คียงกบัไมแ้ดง แต่ยืดหดนอ้ยกวา่ (ถามจากช่าง

ไม ้และช่างท าวงกบมาหลายราย) แต่คนไม่ค่อยชอบ เพราะ สีบางคร้ังออกเป็นจ ้าๆ (ไม่สวยเหมือนมะค่า) แต่ก็ไม่

เรียบร้อย เหมือน ไมแ้ดง ตอนแรกๆ ก็เลยไม่เป็นท่ีนิยมกนั ... จนมาปิดป่าไมแ้ดง เม่ือหลายปี มาน่ีแหละครับ ไม้

ประดู่ จึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนั อยา่ง จริงจงั ครับ 
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2.2.1.2 ไมเ้น้ือแขง็ปานกลางมีหลายชนิดเช่นไมย้างไมก้ระบากหรือไมก้ะบากไมก้ระทอ้น และอ่ืนๆ ซ่ึงมี
คุณสมบติัและประโยชน์ท่ีควรทราบดงัต่อไปน้ี 
   1) ไมย้าง เป็นตน้ไมสู้งใหญ่ สูง ไม่มีก่ิงท่ีล าตน้ มกัข้ึนเป็นหมู่ในป่าดิบช้ืน และท่ีต ่าชุ่มช้ืนตาม
บริเวณใกลเ้คียงแม่น ้าล าธารในป่าดิบและป่าอ่ืนๆ ทัว่ไป ตน้บางชนิดสามารถเผาเอาน ้ ามนัยางได ้(แต่เป็นคนละ
ชนิดกบัตน้ยางพารา) ลกัษณะเน้ือไมสี้แดงเร่ือหรือสีน ้าตาลหม่นเส้ียนมกัตรง เน้ือหยาบ แขง็ปานกลางใชใ้นร่ม
ทนทานดีเล่ือยไสกบตกแต่งไดดี้น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 650 – 720 กิโลเมตรต่อลูกบาศกเ์มตร ใชใ้นงาน
ก่อสร้างทัว่ไป ท าหีบ ท่ีนิยมใชก้นัมากคือใชเ้ป็นไมฝ้า ไม่คร่าว ฝ้าเพดาน คร่าวฝา 
   2) ไมก้ระบากหรือไมก้ะบาก เป็นตน้ ไมสู้งใหญ่ข้ึนปะปรายในป่าดิบช้ืนและป่าเบญจพรรณช้ืน
ทัว่ประเทศ ทางพฤกษศาสตร์จะมีอยูห่ลายชนิด แต่ในส่วนเน้ือไมแ้ละการใชมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงมากใชร่้วมกนัไดดี้
ลกัษณะเน้ือไมโ้ดยรวมมีสีตั้งแต่นวลเหลืองถึงน ้าตาลอ่อนแกมแดงเร่ือๆ เส้ียนมกัตรงเน้ือหยาบแต่สม ่าเสมอ แขง็ 
เหนียว เดง้พอประมาณ เล่ือยไสกบตกแต่งไดไ้ม่ยาก แต่มีขอ้เสียคือเน้ือเป็นทรายท าใหก้ดัคมเคร่ืองมือ ผึ่งแหง้ง่าย
และไม่ค่อยเส่ือมเสีย น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 600 กิโลเมตรต่อลูกบาศกเ์มตร ใชท้  าแบบหล่อคอนกรีตไดดี้เพราะ
ถูกน ้าแลว้ไม่บิดงอหรือโคง้ ท าเคร่ืองเรือนราคาถูก ท ากล่องใส่ของเกา้อ้ี 
   3) ไมชุ้มแพรก เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ข้ึนประปรายตามป่าดิบช้ืนทางภาคตะวนัออก เช่นทางอ าเภอ
ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี และในภาคกลางบางแห่ง ลกัษณะเน้ือไมเ้ม่ือเล่ือยหรือตดัใหม่ๆ จะเป็นสีแดงเขม้เม่ือทิ้งไว้
ถูกอากาศจะเป็นสีน ้าตาลอมแดงเป็นมนัเล่ือมเส้ียนมกัตรงและสม ่าเสมอ เป็นร้ิวห่างๆ เหนียวแขง็ ใชใ้นร่มทนทาน
ดี เล่ือยใสกบตกแต่งไดง่้าย ชกัเงาไดดี้ น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 640 กิโลเมตรต่อลูกบาศกเ์มตร ใชก่้อสร้าง เช่น 
ท าฟ้ืน ฝา  
   4) ไมน้นทรี เป็นตน้ไมข้นาดกลาง ข้ึนในป่าดิบช้ืนและป่าโป่รงช้ืน ลกัษณะไมสี้ชมพูอ่อน ถึง
น ้าตาลแกมชมพู เป็นมนัเล่ือม เส้ียนตรงหรือเป็นลูกคล่ืน หรือสับสนบา้งเล็กนอ้ย เน้ือหยาบปานกลาง เล่ือนผา่ไส
กบตกแต่งไดง่้ายๆ น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 575 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ใชท้  าไมพ้ื้นเพดานและฝา ท าเคร่ือง
เรือน หีบใส่ของต่างๆ 
   5) ไมม้ะม่วงป่า เป็นตน้ ไมใ้หญ่ ข้ึนห่างๆกนัในป่าดิบช้ืนและป่าเบญจพรรณ หรือตามท่ีชุมช้ืน
ทัว่ไป ลกัษณะเน้ือไมไ้ม่มีแก่นมากนกั สีน ้าตาลไหม ้เส้ียนคอ้นขา้งตรง เน้ือเป็นมนัเล็กนอ้ย แขง็เหนียว ใชใ้นร่ม
ทนทานดีเล่ือมใสกบง่ายน ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 600 กิโลเมตรต่อลูกบาศกเ์มตร ใชท้  าเคร่ืองเรือน หีบใส่ของ ไม้
บรรทดั ปอกออกมาเป็นแผน่บางๆ ใชท้  าไมอ้ดั 
   6) ไมก้ระทอ้น เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ ข้ึนตามป่าดิบช้ืนทัว่ประเทศ ลกัษณะเน้ือไมสี้แดงเร่ือๆ ปน
เท่า เส้ียนไมต้รง เน้ือค่อนขา้งหยาบ แขง็แรงปานกลาง ใชใ้นร่มทนทานพอสมควร เล่ือนไสกบ  
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2.2.1.3 ไมเ้น้ืออ่อน มีหลายชนิดเช่นไมส้ยาขาว ไมก้า้นเหลือง ไมม้ะยมป่า ไมต้น้มะพร้าว ซ่ึงคุณสมบติั
และประโยชน์ท่ีควรทราบต่อไปน้ี 

   1) ไมส้ยาขาว เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ ข้ึนตามไหล่เขา และบนเขาในป่าดิบทางภาคใตบ้างจงัหวดั 

เช่น ยะลา นราธิวาส ลกัษณะเน้ือไมสี้ชมพูอ่อนแกมขาวถึงน ้าตาลอ่อนแกมแดง มีร้ิวสีแก่กวา่สีพื้นเป็นมนัเล่ือม

เส้ียนสับสนเน้ือหยาบอ่อน ค่อนขา้งเหนียว ทนทานในร่ม เล่ือย ไส ผา่ไดง่้าย น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 480 

กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ใชท้  าเคร่ืองเรือนและส่วนของอาคารท่ีอยูใ่นร่ม เปลือกใชท้  าไมอ้ดัได ้

   2) ไมก้า้นเหลือง เป็นตน้ ไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ ข้ึนตามริมน ้าแม่น ้าล าธารหรือในท่ีชุ่มช้ืน

ทัว่ไป ลกัษณะเน้ือไมสี้เหลืองเขม้ถึงสีเหลืองปนแสดเส้ียนตรงละเอียดพอประมาณ และอ่อน น าไปเล่ือยไสกบได้

ง่ายชกัเงาไดดี้ น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 540 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ใชท้  าพื้น ฝา เคร่ืองเรือน หีบใส่ของ 

   3) ไมม้ะยมป่า เป็นตน้ ไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ข้ึนประปรายในป่าดิบช้ืนหรือป่าเบญจพรรณ

ช้ืนทัว่ไปลกัษณะเน้ือไมไ้ม่มีแก่นสีจากถา้ถูกอากาศนานๆ สีจะนวลข้ึน เส้ียนตรง เน้ือหยาบ แต่สม ่าเสมอและอ่อน

ไสกบัไดง่้าย น ้าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ใชท้  ากา้นไมขี้ดไฟ กลกัไม ้ขีดไฟ หีบใส่

ของ ปัจจุบนัใชท้  าเคร่ืองเรือนต่างๆ 

   4) ไมต้น้มะพร้าว เน้ือมีความหนาแน่นใชเ้ป็นโครงสร้างได ้ความหนาแน่นตรงริมมีมากกวา่ตรง

กลางตน้ตอนกลางๆ มีความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร แต่ตอนริมมีความหนาแน่นถึง 600 กิโลกรัม

ต่อลูกบาศกเ์มตร  

 

ภาพท่ี 1 ชนิดของไมเ้น้ือแขง็และเน้ืออ่อน 
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2.2 ขั้นตอนกำรกลงึไม้ 

  2.2.1 งานกลึงขั้นตน้ จะตอ้งตดัแบ่งวสัดุชนิดหน่ึง นั้นออกเป็นช้ินเป็นท่อน ใหไ้ดข้นาดโตกวา่ส่ิงท่ีจะกลึง

เล็กนอ้ย 

  2.2.2 งานขั้นท่ีสอง น าเอาช้ินวสัดุนั้น ติดเขา้ท่ีหนา้ภมร หรือ ท่ีเรือนภมรใหม้ัน่คง แลว้ท าใหภ้มรหมุน

พร้อมพาวตัถุ นั้นหมุนตามไป ในตอนน้ีช่างกลึงจะใช ้“ส่ิวกลึง” ลงคมส่ิวท่ีผวิวตัถุ ค่อยสกดั ขดู ผวิท่ีไม่ตอ้งการ

ออก ท าใหเ้ป็นรูป ทรงเลาๆ ของส่ิงท่ีจะท า งานขั้นน้ีเรียกวา่ “กลึงโกลน” 

  2.2.3 งานขั้นท่ีสาม ช่างกลึงจะใชส่ิ้วกลึง ลงคมสกดั ถาก กลึงลึกเขา้ไปในเน้ือวสัดุนั้นหนกัมือข้ึน ในกรณี

กลึงไม ้ช่างกลึงจะกลึงข้ึนเป็นรูปทรง ค่อนขา้งจะเห็นชดัวา่เป็นรูปอะไร เรียกวา่ “ตั้งรูป” หรือ “ตั้งทรง” 

  2.2.4 งานขั้นท่ีส่ี ช่างกลึงจะลงฝีส่ิว หรือ คมส่ิวค่อนขา้งผอ่นก าลงัมือ เน่ืองดว้ยงานขั้นน้ีเป็นการ "วดัรูป" 

คือกลึงใหเ้ขา้รูป เขา้ส่วน เป็นรูปท่ีชดัเจนใกลส้มบูรณ์ 

  2.2.5 งานขั้นท่ีหา้ เป็นการแทงส่ิวค่อนขา้งเบา เพื่อเก็บเหล่ียม เก็บคม เก็บผวิงานกลึงใหช้ดัเจน เรียบร้อย 

งานขั้นน้ี เรียกวา่ “กลึงเก็บ” 

  2.2.6 งานขั้นสุดทา้ย คือ งานขดัผวิ หรือ ขดัมนัช้ินงานกลึงนั้นใหผ้วิเป็นมนั ขั้นตอนน้ีช่างกลึงจะใชข้ี้ไม ้

หรือ ข้ีงา ท่ีตกเร่ียรายอยูใ่ตภ้มรนั้น ควกัใส่มือโปะลงบนช้ินงานซ่ึงท าใหห้มุนไปรอบๆ ข้ีไม ้หรือ ข้ีงานั้นจะช่วย

ขดัผวิของวตัถุท่ีกลึงเสร็จให้ผวิเรียบเป็นมนั จึงปลดช้ินงานออกจากภมร หรือ เรือนภมรก็เป็นอนัเสร็จการ

ปฏิบติังานกลึงโดยโบราณ วิธีกลึงของช่างกลึง 

 

ภาพท่ี 2 วธีิการกลึงไม ้
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บทที ่3  

วธิดี ำเนินงำน 

3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงกำร  

ล ำดบัที ่ รำยกำร 
ข้อก ำหนดมำตรฐำน/ 
คุณลกัษณะเฉพำะ/

คุณภำพ 

รำคำต่อหน่วย 
จ ำนวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหต ุบำท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 เหลก็กล่องแบนขนาด2น้ิว *1 น้ิว   350  2 700   
2 สายพาน 36 ซม. ____ 225 - 1 225 -  

3 ลอ้ลูกกล้ิง 3 น้ิว ____ 175 - 4 700 -  

4 ลูกปืนลอ้  ____ 150 - 4 600 -  

5 มู่เล่ 8 น้ิว ____ 175 - 2 350 -  

6 เหลก็ฉาก 1 X 1   หนา 5 ม ม. ____ 250  4 100 -  

7 สกรูหวัหกเหล่ียม ได 10*1.25 ____ 25  10 250 -  

8 สีสเปรย ์ ____ 50  4 200 -  

9 สีกนัสนิม/ทินเนอร์  250  2 500   

รวมค่ำใช้จ่ำย  ( สามพนัหกร้อยยีสิ่บหา้บาท ) 3,625   
 

ตารางท่ี 2 ตารางค่าวสัดุอุปกรณ์ 
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3.2 กำรด ำเนินกำร 
  3.2.1 ออกแบบโครงสร้างของเคร่ืองกลึงไม ้และออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม Solid work และโปรแกรม   

Artcame pro 

     
รูปท่ี 3 ภาพแบบเคร่ืองกลึงไม ้

3.2.2 ผลิตช้ินส่วนประกอบโครงสร้าง 

             

รูปภาพท่ี 4 ภาพการผลิตโครงสร้างเคร่ืองกลึงไม ้
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           3.2.3 ท าการกลึงเพื่อท่ีจะผลิตช้ินส่วนของเคร่ืองกลึงไม ้

 
รูปภาพท่ี 5 การกลึงช้ินส่วนเคร่ืองกลึงไม ้

3.2.4 ท าการประกอบเคร่ืองกลึงไม ้

 
                                         รูปภาพท่ี 6 การประกอบและเช่ือมไฟฟ้าข้ึนรูป 
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3.2.5 ประกอบเสร็จส้ินและท าการพน่สีเพื่อความสวยงาม 

          

 
                                                                  รูปภาพท่ี 7 ท าการพน่สีใหเ้สร็จส้ิน 

3.2.6 ท าการทดลองเคร่ืองกลึงไม ้

                                 
                                                                           รูปภาพท่ี 8 ท าการทดลอง 
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บทที ่4 

กำรออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 

        
                                                         รูปภาพท่ี 9 แบบโครงสร้างเคร่ืองกลึงไม ้

       

                                                             รูปภาพท่ี 10 แบบมู่เล่สายพานขบัคล่ืน 

 



 
 

14 
 

     

 

                                                              รูปภาพท่ี 11 แบบแท่นรองมีดกลึงไม ้

     

 

                                                                     รูปภาพท่ี 12 แบบแท่นรองเพลา 
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4.2 ตำรำงบันทกึกำรทดสอบ 

ล ำดับที ่ ผลกำรทดสอบ ปัญหำทีพ่บ วธีิกำรแก้ไข 
1 ท าการทดสอบเปิดหมุน

เคร่ือง 
เคร่ืองมีการสั้นสะเทือนมากเกินไป ท าการขนัน็อตหรือสกรูทุก

ตวัใหแ้น่น 
2 ท าการทดสอบโดยการใส่

ไมพ้ร้อมกลึง 
น าศูนยพ์าไมห้มุนอยูห่่างเกินไป ท าเจาะและขยบัน าศูนยเ์ขม้

มาใกลย้ิง่ขึง 
      3 ท าการทดสอบการกลึงไม้

จริง 
พอเรากินเน้ือไมม้ากๆมนัจะหยดุ เพิ่มน าศูนยอี์ก 1 ตวั

เพื่อท่ีจะใหห้มุนแรงข้ึน 

 

ตารางท่ี 3 ตารางบนัทึกการทดสอบ 
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บทที ่5 

บทสรุป 

5.1 สรุปผล 

  จากท่ีไดท าเคร่ืองกลึงไม ้และไดท้  าการทดลองประสิทธิภาพของเคร่ืองกลึงไมส้รุปไดด้งัน้ี 

1.มีความรู้ระบบการท างานของเคร่ืองกลึงไม ้ 
2.ผูเ้รียนสามารถน า ความรู้และทกัษะ ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างช้ินงาน 
3.ผูเ้รียนมีความสามคัคีในกลุ่ม เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม 

      4.  เพื่อการออกแบบและสร้างเคร่ืองกลึงไม ้(Machining Mini) 
5.  เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการท างานและทกัษะการออกแบบทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 

5.2 ปัญหำและอุปสรรค 

  ในการท างานของเคร่ืองกลึงไม ้พบปัญหาคือตวัน าศูนยพ์าไมห้มุน อาจอยูห่่างเกินท าใหก้ารหมุนของไม้

ไม่แรงพอ และมอเตอร์ตวัเล็กเกินไปจึงท าใหก้ารหมุนของไมไ้ม่แรงท่ีจะกลึงกินไมท่ี้ละเยอะๆได ้  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพฒันากลเคร่ืองกลึงไม ้ใหใ้ชม้อเตอร์ท่ีแรงกวา่น้ี 

2. การตั้งศูนยค์วรตั้งให้ตรง ไม่วา่จะเป็น ศูนยห์นา้ – หลงั 
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บรรณำนุกรม 

https://www.google.co.th/search?q=ชนิดของไม ้

https://machine-99.blogspot.com 

http://www.changsipmu.com 

http://www.dockyard.navy.mi.th 
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ภำคผนวก 
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     ภาพท่ี 13 การออกโครงสร้างเคร่ืองกลึงไม ้                 ภาพท่ี 14 ตดัเหล็กตามขนาดท่ีก าหนดไว ้

         

    ภาพท่ี 15 การเช่ือมโครงสร้างเคร่ืงกลึงไม ้                                     ภาพท่ี 16 การท าช้ินส่วนประกอบเคร่ือง 

         

     ภาพท่ี 17 การประกอบเคร่ืองกลึงบา้งส่วน                                    ภาพท่ี 18 การกลึงผลิตช้ินส่วนเคร่ืองกลึงไม้

         

          ภาพท่ี 19 การท าสีเคร่ืองกลึงไม ้                                                                ภาพท่ี 20 เสร็จสมบูรณ์ 
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ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ นายณฐัพล ปัญญาเฉียบ  

เกิดเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2541 

ท่ีอยู ่239 หมู่ 6 บา้นโคกสวาง ต าบลนาสวรรค ์อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 

เบอร์โทรศพัท ์0935474924 

ประวติัการศึกษา 

ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวศิิฐษอ์ านวยศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 

มธัยมศึกษา โรงเรียนนาสวรรคพ์ิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.

นครพนม 

คติพจน์ 

อดีตไม่ส าคญั ท าวนัน้ีให้ดีท่ีสุด เพื่อความสุขในวนัขา้งหนา้ 
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ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ นายธีรศกัด์ิ ลาบือ 

เกิดเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 

ท่ีอยู ่39 หมู่ 10 บา้นปางริมกรณ์ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

เบอร์โทรศพัท ์0926411417 

ประวติัการศึกษา 

ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปางริมกรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียราย 

มธัยมศึกษา โรงเรียนศิริมาตยเ์ทว ีอ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.

นครพนม 

คติพจน์  

ปณิธาน ตอ้งบรรลุ 
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ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ นาย ภานุกร  บุญสุข  

เกินเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2541 

อยูบ่า้นเลขท่ี 58/1 บา้นสีถาน  ต าบลหนองบวั  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ   

เบอร์โทรศพัท ์098-1822894 

ประวติัการศึกษา 

ประถมศึกษา  โรงเรียนบา้นสีถาน  ต าบลหนองบวั  อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

มธัยมศึกษา โรงเรียนบวันอ้ยวทิยา  ต าบลบวันอ้ย  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.

นครพนมคติพจน์  

ทนอีกนิดเดียวก็จะจุดหมาย 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


