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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

            น ้ำมนัเกียร์ และน ้ำมนัเฟือง เป็นน ้ำมนัท่ีไดรั้บกำรออกแบบพิเศษ เพื่อกำรหล่อล่ืนระบบเกียร์ทั้งเกียร์
ธรรมดำและเกียร์อตัโนมติั เน่ืองจำกส่วนต่ำงๆ ของเกียร์ท ำงำนภำยใตแ้รงกดอยำ่งมำก ดงันั้นน ้ำมนัเกียร์ท่ีใชจึ้งมี
หนำ้ท่ีในกำรลดเเรงเสียดทำนและแรงยดึต่ำงๆ นอกจำกน้ี ในระบบเกียร์ธรรมดำท่ีมีกลไกกำรท ำงำนทุกส่วนมี
ควำมเก่ียวเน่ืองกนัอยูม่ำกน ้ำมนัเกียร์จึงตอ้งสำมำรถใหก้ำรหล่อล่ืนไดเ้ป็นอยำ่งดีเพื่อใหส้ำมำรถเปล่ียนเกียร์ไดดี้ 
เกียร์ไม่สะดุด น ้ำมนัเกียร์มีหลำกหลำยประเภทใหเ้ลือก ในปัจจุบนัในกำรเติมน ้ำมนัเกียร์ และน ้ำมนัเฟืองทำ้ยตอ้ง
ใชเ้เรงในกำรอดัลมเขำ้ไปในถงัเพื่อดนัน ้ำมนัออกจำกถงัและใชเ้วลำในกำรเติมน ้ำมนัล่ำชำ้และเลอะเทอะและ
สกปรก 

          ดงันั้นสมำชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดจดัท ำโครงกำรเคร่ืองช่วยเติมน ้ำมนัเกียร์ และน ้ ำมนัเฟืองทำ้ยดว้ยไฟฟ้ำ เพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรเติมน ้ำมนั 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนบูรณำควำมรู้ควำมสำมำรถทกัษะ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และประสบกำรณ์ 

2. เพื่อช่วยในกำรเติมน ้ำมนัเกียร์ใหส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 

3. เพื่อน ำควำมรู้และทกัษะวชิำชีพไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนจริง 
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1.4 กำรด ำเนินงำน 

                                                                                   
กิจกรรม 

เดือน
ตุลำคม   
พ.ศ 2559 

เดือน
พฤศจิกำยน 
พ.ศ 2559 

เดือน
ธนัวำคม 
พ.ศ 2559 

เดือน
มกรำคม 
พ.ศ 2560 

เดือน
กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ 2560 

เดือน
มีนำคม 
พ.ศ 2560 

หมำย
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 ประชุมวำงแผน 
1.2 ศึกษำหำขอ้มูล 
1.3 จดัท ำโครงกำร 
1.4 น ำเสนอโครงกำร 

                         

2.ขั้นด ำเนินกำร 
2.1 วำงแผนกำรด ำเดิน
งำน 
2.2 จกัหำอุปกรณ์ 
2.3 ลงมือผลิต 
2.4 น ำเคร่ืองบดแกลบมำ
ทดลอง 
2.5 น ำเคร่ืองบดแกลบมำ
ปรับปรุงแกไ้ข 
2.6 จดัท ำรูปเล่มรำยงำน 
2.7 ผลิตส่ือเพื่อน ำเสนอ
ผลงำน 

                         

3.ขั้นน ำเสนอ 
3.1 ส่งเล่มรำยงำน 
3.2 น ำเสนอผลงำนต่อ
คณะกรรมกำร 

                         

 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงระยะกำรด ำเนินงำน 

1.5 การติดตามและประเมินผล 

   1. บนัทึกกำรท ำงำนตำมขั้นตอ 

              2. แบบสอบถำม 

1.6 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

          1. ผูเ้รียนบูรณำควำมรู้ควำมสำมำรถทกัษะ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และประสบกำรณ์ 

              2. กำรเติมน ้ำมนัเกียร์ใหส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 

              3. ผูเ้รียนน ำควำมรู้และทกัษะวชิำชีพไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนจริง 
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บทที ่2 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 
ควำมรู้พื้นฐำนท่ีศึกษำคน้ควำ้เก่ียวกบัโครงกำรเคร่ืองช่วยเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟืองทำ้ย 
             -มอเตอร์ไฟฟ้ำ 

             -ประเภทเหล็ก 

-ป๊ัมหรือเคร่ืองสูบ 

-สำยพำน 

-มู่เล่ 

-สเตนเลส 

-กำรเช่ือม 

-เหล็กกล่อง 

2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ำ 

กำรท ำงำนปกติมอเตอร์ไฟฟ้ำ ของมอเตอร์ไฟฟ้ำส่วนใหญ่เกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกนัระหวำ่งสนำมแม่เหล็ก

ของแม่เหล็กในตวัมอเตอร์ และสนำมแม่เหล็กท่ีเกิดจำกกระแสในขดลวดท ำใหเ้กิดแรงดูดและแรงผลกัของ

สนำมแม่เหล็กทั้งสอง ในกำรใชง้ำนตวัอยำ่งเช่น ในอุตสำหกรรมกำรขนส่งใชม้อเตอร์ฉุดลำก เป็นตน้ นอกจำกนั้น

แลว้ มอเตอร์ไฟฟ้ำยงัสำมำรถท ำงำนไดถึ้งสองแบบ ไดแ้ก่ กำรสร้ำงพลงังำนกล และ กำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ

มอเตอร์ไฟฟ้ำถูกน ำไปใชง้ำนท่ีหลำกหลำยเช่น พดัลมอุตสำหกรรม เคร่ืองเป่ำ ป๊ัม เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

และดิสกไ์ดรฟ์ มอเตอร์ไฟฟ้ำสำมำรถขบัเคล่ือนโดยแหล่งจ่ำยไฟกระแสตรง (DC) เช่น จำกแบตเตอร่ี, ยำนยนต์

หรือวงจรเรียงกระแส หรือจำกแหล่งจ่ำยไฟกระแสสลบั (AC) เช่น จำกไฟบำ้น อินเวอร์เตอร์ หรือ เคร่ืองป่ันไฟ 

มอเตอร์ขนำดเล็กอำจจะพบในนำฬิกำไฟฟ้ำ มอเตอร์ทัว่ไปท่ีมีขนำดและคุณลกัษณะมำตรฐำนสูงจะใหพ้ลงังำนกล

ท่ีสะดวกส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรม มอเตอร์ไฟฟ้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดใชส้ ำหรับกำรใชง้ำนลำกจูงเรือ และ กำรบีบอดัท่อ

ส่งน ้ำมนัและป้ัมสูบจดัเก็บน ้ ำมนัซ่ึงมีก ำลงัถึง 100 เมกะวตัต ์มอเตอร์ไฟฟ้ำอำจจ ำแนกตำมประเภทของแหล่งท่ีมำ

ของพลงังำนไฟฟ้ำหรือตำมโครงสร้ำงภำยในหรือตำมกำรใชง้ำนหรือตำมกำรเคล่ือนไหวของเอำตพ์ุต และอ่ืน ๆ 

มอเตอร์เหน่ียวน ำแบบกรงกระรอก(SCIM)และแบบพนัรอบโรเตอร์(WRIM)[แก]้ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Traction_motor
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&section=21


                                                                                                                                                                                                          4 
 

- 

 

 

                                                         ภำพท่ี 1 โรเตอร์กรงกระรอกท่ีแสดงลำมิเนตเพียงสำมชั้น 

มอเตอร์เหน่ียวน ำเป็นมอเตอร์ AC แบบอะซิงโครนสั ท่ีพลงังำนจะถูกโอนไปยงัโรเตอร์โดยกำรเหน่ียวน ำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำ เหมือนกำรกระท ำของหมอ้แปลงไฟฟ้ำ มอเตอร์เหน่ียวน ำมีลกัษณะคลำ้ยกบัหมอ้แปลงท่ีก ำลงัหมุน 
โดยท่ีสเตเตอร์เป็นขดปฐมภูมิและ โรเตอร์เป็นขดทุติยภูมิ มอเตอร์เหน่ียวน ำหลำยเฟสถูกน ำมำใชก้นัอยำ่ง
แพร่หลำยในอุตสำหกรรมมอเตอร์เหน่ียวน ำอำจจะแบ่งออกต่อไปอีกเป็น SCIM และ WRIM. มอเตอร์เหน่ียวน ำ
แบบกรงกระรอกมีขดลวดท่ีหนกัท ำข้ึนจำกแท่งโลหะตนั ปกติเป็นอะลูมิเนียมหรือทองแดง เช่ือมกนัดว้ยแหวนท่ี
ปลำยของโรเตอร์ทั้งสองปลำย เม่ือพิจำรณำแลว้แท่งและแหวน มีลกัษณะเหมือนกรงส ำหรับออกก ำลงักำยของสัตว์
ท่ีหมุนได ้จึงไดช่ื้ออยำ่งนั้นกระแสท่ีเหน่ียวน ำในขดลวดท ำใหเ้กิดสนำมแม่เหล็กท่ีโรเตอร์ รูปร่ำงของแท่งโลหะ
ของโรเตอร์จะเป็นตวัก ำหนดลกัษณะสมบติัของควำมเร็ว-แรงบิด ท่ีควำมเร็วต ่ำ กระแสท่ีเหน่ียวน ำในกรง กระรอก
เกือบจะอยูท่ี่ควำมถ่ีของ line และมีแนวโนม้ท่ีจะอยูใ่นส่วนดำ้นนอกของกรงโรเตอร์ ในขณะท่ีมอเตอร์เร่งควำมเร็ว 
ควำมถ่ีสลิปจะลดลงและกระแสจะมำกข้ึนในดำ้นในของขดลวด โดย กำรตกแต่งรูปร่ำงของแท่งโลหะเพื่อเปล่ียน
ควำมตำ้นทำนของขดลวดท่ีอยูด่ำ้นในและดำ้นนอกของกรง เหมือนกบัไดใ้ส่ควำมตำ้นทำนปรับค่ำไดเ้ขำ้ไปใน
วงจรของโรเตอร์ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ อยำ่งไรก็ตำม ส่วนใหญ่ของมอเตอร์ดงักล่ำวมีแท่งโลหะท่ีมีรูปร่ำงเพียง
แบบเดียว 

 

                                                     ภำพท่ี 2 ไดอะแกรมแสดง wound-rotor induction motor 
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ใน WRIM, ขดลวดโรเตอร์ท ำจำกลวดหุม้ฉนวนหลำยๆรอบต่ออยูก่บั slip ring บนเพลำของ มอเตอร์ slip ring น้ีจะ

ต่อระหวำ่งขดลวดของโรเตอร์กบัตวัตำ้นทำนภำยนอกหรืออุปกรณ์ควบคุมอ่ืนๆ ตวัตำ้นทำนช่วยควบคุมควำมเร็ว

ของมอเตอร์ แมว้ำ่จะเกิดพลงังำนควำมร้อนจ ำนวนมำกกระจำยในควำมตำ้นทำนภำยนอก ตวัแปลงสักตวัสำมำรถ

ต่อกบัวงจรโรเตอร์และจ่ำยพลงังำนท่ีควำมถ่ีของสลิปกลบัมำ, แทนท่ีจะถูกทิ้งไปเปล่ำๆ, เขำ้ระบบส่งก ำลงัผำ่นทำง

อินเวอร์เตอร์อีกตวัหน่ึง หรือเขำ้ท่ีมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ต่ำงหำก 

WRIM ใชเ้ป็นหลกัในกำรสตำร์ทโหลดควำมเฉ่ือยสูง หรือโหลดท่ีตอ้งกำรแรงบิดเร่ิมตน้ท่ีสูงมำกๆตลอด
ช่วงควำมเร็วเตม็สุด โดยกำรเลือกตวัตำ้นทำนอยำ่งถูกตอ้งเพื่อใชใ้นกำรตำ้นทำนรองหรือตวัสตำร์ทแหวนสลิป 
มอเตอร์จะสำมำรถผลิตแรงบิดสูงสุดท่ีแหล่งจ่ำยกระแสค่อนขำ้งต ่ำ จำกควำมเร็วเป็นศูนยจ์นกระทัง่ควำมเร็วเตม็สุด
ได ้มอเตอร์ประเภทน้ียงัใหค้วำมเร็วท่ีสำมำรถควบคุมไดค้วำมเร็วมอเตอร์สำมำรถเปล่ียนแปลงไดเ้พรำะวำ่เส้นโคง้
แรงบิดของมอเตอร์มีกำรแกไ้ขไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพตำมขนำดของควำมตำ้นทำนท่ีเช่ือมต่อกบัวงจรโรเตอร์ กำร
เพิ่มค่ำควำมตำ้นทำนจะลดควำมเร็วของแรงบิดสูงสุดลง ถำ้ควำมตำ้นทำนเพิ่มเกินกวำ่จุดท่ีแรงบิดสูงสุด เกิดข้ึนท่ี
ควำมเร็วเป็นศูนย,์ แรงบิดจะลดลงอีกต่อไป 

2.2 ป๊ัมหรือเคร่ืองสูบ 

       อำจใหค้  ำจ  ำกดัควำมไดว้ำ่ เป็นเคร่ืองมือกลท่ีท ำหนำ้ท่ีเพิ่มพลงังำนใหแ้ก่ของเหลว  เพื่อใหข้องเหลวนั้น
ไหลผำ่นระบบท่อปิดจำกจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงไดต้ำมควำมตอ้งกำร  พลงังำนท่ีน ำมำเพิ่มใหแ้ก่ของเหลวนั้นอำจ
ไดม้ำจำกเคร่ืองยนต ์ มอเตอร์  แรงลม  แรงคน  หรือพลงังำนแหล่งอ่ืนๆก็ไดป๊ั้มมีส่วนในกำรพฒันำควำมเป็นอยู่
ของมนุษยชำติมำตั้งแต่อดีตและจะมีมำกยิง่ๆข้ึนต่อไปในอนำคต  ในอดีตประชำกรส่วนใหญ่ตอ้งอำศยัอยูใ่กล้ๆ กบั
แหล่งน ้ำเพื่อควำมสะดวกกบักำรใชน้ ้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและท ำกำรเกษตร  แหล่งน ้ำใดท่ีอยูต่  ่ำจำกผิวดินมำกไม่
สะดวกต่อกำรใช ้ มนุษยก์็ไดพ้ยำยำมคิดคน้เคร่ืองมือซ่ึงมีลกัษณะเป็นป๊ัมหรือเคร่ืองสูบชนิดต่ำงๆเพื่อน ำเอำน ้ำมำ
ใชใ้หส้ะดวกข้ึน เพื่อใหส้ำมำรถท ำกำรเพำะปลูกไดม้ำกและห่ำงไกลจำกแหล่งน ้ำมำกข้ึน  ป๊ัมหรือเคร่ืองมือท่ีคิดคน้
ข้ึนมำหลำยร้อยปีแลว้บำงช้ินก็ยงัคงมีใชอ้ยูใ่นหลำยๆประเทศในปัจจุบนัป๊ัมสมยัใหม่ไดเ้ร่ิมมีววิฒันำกำรมำตั้งแต่
ประมำณปี ค.ศ.1840 โดยเป็นแบบลูกสูบชกั (Reciprocating) ชนิดต่อตรงเขำ้กบัเคร่ืองจกัรไอน ้ำ  นบัตั้งแต่สมยันั้น
เป็นตน้มำก็ไดมี้ววิฒันำกำรมำกข้ึนในทุกๆดำ้นอำจกล่ำวไดว้ำ่ ป๊ัมเป็นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีจ  ำเป็นต่อควำมอยูดี่กินดี
ของมนุษยชำติทุกดำ้น  นบัตั้งแต่งำนจดัหำและส่งน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค  กำรเกษตร งำนอุตสำหกรรม 
คมนำคม หรือแมก้ระทัง่งำนแพทยท่ี์ใชป๊ั้มท ำหนำ้ท่ีหวัใจเทียม เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม ป๊ัมท่ีจะกล่ำวถึงในท่ีน้ีจะเนน้
เฉพำะแบบทัว่ๆไปท่ีใชก้นัในงำนจดัหำน ้ำ ส่งน ้ำ และระบำยน ้ำ หรือป๊ัมน ้ำเท่ำนั้น 
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2.3 สำยพำน 
สำยพำนเป็นอุปกรณ์ท่ีคลอ้งโยงเคร่ืองจกัรต่ำงๆ เพื่อใหห้มุนไปดว้ยกนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 

ไดแ้ก่   1. สำยพำนส่งก ำ ลงั (Tranmission belt)   2. สำยพำนล ำ เลียง (Conveyor belt) สำยพำนส่งก ำลงั   
สำยพำนส่งก ำ ลงัเป็นอุปกรณ์หน่ึงของเคร่ืองจกัรกล ท่ีใชส่้งก ำ ลงัจำกจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงเช่นเดียวกบัเฟืองหลกั 
กำรท ำ งำนจะประกอบดว้ยลอ้สำยพำน (pulley) 2 ตวั คือ ตวัขบัและตวัตำม และมีสำยพำน (belt) เป็นตวัส่งถ่ำย ก ำ 
ลงัขบัเคล่ือน และยงัสำมำรถส่งก ำ ลงัเพื่อเปล่ียนทิศทำงไดด้ว้ย 

2.3.1 คุณสมบัติพเิศษของสำยพำนกำรตำ้นทำนน ้ำมนั กำรตำ้นทำนน ้ำมนัของสำยพำนออ๊ฟติเบลทน์ั้น 
ครอบคลุมไปถึงส่ิงท่ีเปรอะเป้ือนไปดว้ยน ้ำแร่, จำรบี, ไขมนัจำกสัตวห์รือน ้ำมนัพืช หรือน ้ำยำหล่อเยน็ ซ่ึงจะท ำให้
สำยพำนมีอำยกุำรใชง้ำนท่ีสั้นลง ดงันั้นในกรณีท่ีตอ้งกำรควำมตำ้นทำนน ้ำมนัเป็นพิเศษเรำจะแนะน ำสำยพำนท่ีมี
โครงสร้ำงพิเศษเรำจะแนะน ำสำยพำนท่ีมีโครงสร้ำงพิเศษส ำหรับเฉพำะงำน 

2.3.2 กำรต้ำนทำนควำมร้อน ตำมโครงสร้ำงมำตรฐำนของสำยพำนออ๊ฟติเบลท ์จะท ำงำนในอุณหภูมิรอบ
บริเวณท ำงำนท่ี 70°C /-40°F ในบริเวณท่ีมีกำรท ำงำนสูงกวำ่อุณหภูมิท่ีก ำหนดไวน้ั้นจะท ำให ้สำยพำนมีอำยกุำรใช้
งำนท่ีสั้นกวำ่ปกติและเป็นเหตุใหส้ำยพำนเกิดกำรเสียหำยได ้กรณีดงักล่ำวเรำจึงแนะน ำ สำยพำนท่ีมีโครงสร้ำง
พิเศษรุ่น XHR หรือรุ่น Super X-POWERกำรต้ำนทำนควำมเยน็ ตำมโครงสร้ำงมำตรฐำนของสำยพำนอ๊อฟติเบลท ์
จะท ำงำนในอุณหภูมิรอบบริเวณท ำงำนท่ี-40°C /-40°F และส ำหรับสำยพำนร่องลึกห่อหุม้ดว้ยผำ้ใบ -30°C /-22°F 
ส ำหรับสำยพำนร่องลึกแบบไม่หุม้ดว้ยผำ้ใบภำยใตส้ภำวะท่ีตอ้งใหค้วำมระมดัระวงัเป็นพิเศษส ำหรับกำร
ปฏิบติักำรทดลองกำรตำ้นทำนไฟฟ้ำสถิต เน่ืองจำกกำรท ำตำมขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งกำรควำมปลอดภยั
พิเศษในกำรตำ้นทำนไฟฟ้ำสถิตสำยพำนวเีบลททุ์กเส้นจะตอ้งถูกน ำมำ ทดสอบตำมมำตรฐำน ISO 1813 และออก
ใบรับรองกำรทดสอบพร้อมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำร 20 % สำยพำนวเีบลทต์ำ้นทำนไฟฟ้ำสถิตจะระบุเฉพำะ
แตกต่ำงจำกสำนพำนทัว่ไปและถูกตอ้งตรงกบัเอกสำรใบรับรองกำรทดสอบกำรตำ้นทำนไฟฟ้ำสถิตควำมยำว
สำยพำนท่ีอยูร่ะหวำ่งควำมยำวมำตรฐำน Optibelt สำมำรถผลิตสำยพำนร่องวท่ีีห่อหุม้ผำ้ใบท่ีควำมยำวมำกกวำ่ 
1800 mm. ซ่ึงเรำจะตอ้งศึกษำควำมเป็นไปไดถึ้งควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และจ ำนวนต ่ำสุดท่ีผลิตไดแ้ต่ละควำมยำว 
เรำจะส ำรองบำงเบอร์ท่ีใชอ้ยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อกำรจดัจ ำหน่ำย หำกตอ้งกำรค่ำควำมเผื่อพิเศษตอ้งจ่ำยเพิ่มเติมคร้ังต่อ
คร้ังและตอ้งเป็นวสัดุมำตรฐำน 
2.4 มู่เล่ 

  เป็นอุปกรณ์ท่ีใหค้วำมส ำคญัอยำ่งมำกในระบบสำยพำนล ำเลียงเพรำะวำ่มู่เล่จะท ำงำนควบคู่กบัอุปกรณ์
อุปกรณ์ทุกชนิดลองนึกภำพดูวำ่ หำกมู่เลยเ์สียหำยไม่สำมำรถท ำงำน ไดน้ัน่หมำยควำมวำ่ระบบ ต่ำงๆก็ตอ้งหยดุ
ท ำงำนทนัทีพร้อมๆกนั ควำมเสียหำยเกิดข้ึนกบั กำรผลิตจะมหำศำลขนำดไหน คนท่ีรับผดิชอบโรงงำนนั้นยอ่มรู้ดี
ท่ีสุด เม่ือ pulleyมีควำมส ำคญัขนำดน้ีหลำยท่ำนก็คงอยำกทรำบวำ่เรำจะมีพื้นฐำนกำรเลือกใชป้ระเภท pulley  
ท่ีถูกตอ้งอยำ่งไร เพรำะท่ีผำ่นๆมำหลำยท่ำนคงไม่เคยสนใจเร่ืองของ pulley จริงๆ จงัๆ เลย  
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2.5 สเตนเลส 
 หรือช่ืออยำ่งเป็นทำงกำร คือ “เหลก็กล้ำไร้สนิม” เป็น ศพัทท์ัว่ไปท่ีใชเ้รียกเหล็กใน กลุ่มท่ีมีควำมตำ้น 

ทำนกำรกดักร่อนสูง สเตนเลสเป็นโลหะผสมระหวำ่งเหล็กและคำร์บอน ซ่ึงส่วนประกอบจะมีปริมำณคำร์บอนต ่ำ 
มีโครเมียม เป็นส่วนผสมหลกั ประมำณ 10.5 % หรือมำกกวำ่ท ำใหเ้กิดกำรสร้ำงฟิลม์โครเมียมออกไซด ์(chromium 
oxide film : CrO2 หรือเรียกวำ่ passive film)ท่ีมองไม่เห็นเกำะติด แน่นอยูท่ี่ผวิหนำ้ท ำใหเ้หล็กกลำ้ มีควำมตำ้นทำน
กำรกดักร่อน ฟิลม์ปกป้อง น้ีจะมีควำมบำงเทียบเท่ำกบัวำงกระดำษ 1 แผน่บนตึกสูง 20 ชั้น ถำ้ฟิลม์ท่ีผวิหนำ้นั้น ถูก
ท ำลำยไม่วำ่จำกแรงกล สำรเคมี หรือออกซิเจนท่ีมีอยูใ่นบรรยำกำศ แมจ้  ำนวนนอ้ยนิดจะเขำ้ท ำปฏิกิริยำกบั
โครเมียม สร้ำงฟิลม์โครเมียมออกไซดท์ดแทน ข้ึน ใหม่ดว้ยตวัมนัเอง 

2.5.1 ประเภทของสเตนเลส 

เม่ือทรำบถึงคุณสมบติัของสเตนเลสแลว้ กำรจะตดัสินใจเลือกใชส้เตนเลสควรจะทรำบวำ่สเตนเลสมี
ประเภท และแต่ละชนิดแตกต่ำงกนัอยำ่งไร ซ่ึงโดยทัว่ไปสเตนเเลสแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ตำมโครงสร้ำงคือ ออ
สเทนนิติค เฟอร์ริติค ดูเพล็กซ์ มำร์เทนซิติค และเหล็กกลำ้ชุบแขง็แบบตกผลึกตระกูลออสเทนนิติค (Austenitic) 
หรือท่ีรู้จกักนัใน "ซีร่ีส 300" ซ่ึงประมำณไดว้ำ่ 70เปอร์เซนตข์องกำรผลิตสเตนเลสในโลกน้ีเป็นสเตนเลสตระกู
ลออสเทนนิติค ท่ีประกอบดว้ยคำร์บอนอยำ่งนอ้ย 0.15 เปอร์เซนต ์มีส่วนผสมของโครเมียมอยำ่งนอ้ย 16 
เปอร์เซนต ์และ นิกเกิล หรือซ่ึงช่วยปรับปรุง คุณสมบติัในกำรข้ึนรูปประกอบและเพิ่มควำมทนทำนต่อกำรกดั
กร่อน บำงเกรดจะมีแมงกำนีสผสมอยูด่ว้ย  โดยทัว่ไปจะมีโครเมียน 18 เปอร์เซนต ์นิกเก้ิล 10 เปอร์เซนต ์และมกั
เรียกกนัวำ่ 18/10 ซ่ึงคลำ้ยกบั 18/0 และ 18/8 ตระกูลเฟอร์ริติค (Ferritic) มีสมบติัดูดแม่เหล็ก มีโครเมียมเป็นธำตุ
ผสมหลกัระหวำ่ง 10.5-27 เปอร์เซนต ์บำงเกรดผสมนิกเก้ิลลงไปเล็กนอ้ย บำงเกรดผสมโมลิบดินมั หรืออลูมิเนียม 
ไททำเนียม 
ตระกูลมำร์แทนซิติค (Martensitic) เป็น ตระกูลท่ีมีควำมตำ้นทำนกำรกดักร่อนนอ้ยกวำ่ออสเทนนิติค และเฟอร์ริติค 
แต่มีควำมทนทำนและแขง็แรงมำกกวำ่ มีคุณสมบติัดูดแม่เหล็ก โดยทัว่ไปจะมีส่วนผสมของโครเมียม 12 -14 
เปอร์เซนต ์โมลิบดินมั 0.2-1 เปอร์เซนต ์ มีนิกเก้ิล 0-2 เปอร์เซนตแ์ละมีคำร์บอนผสม อยูป่ระมำณ 0.1-1 เปอร์เซนต ์
ซ่ึงสำมำรถชุบแขง็ไดโ้ดยกำรใหค้วำมร้อนแลว้ท ำใหเ้ยน็ตวัอยำ่งรวดเร็วและอบ คืนตวั โดยทัว่ไปจะรู้จกักนัใน "ซี
ร่ีส -00" ตระกูลดูเพล็กซ์ (Duplex) เน่ืองจำกมีโครงสร้ำงผสมระหวำ่ง โครงสร้ำงเฟอร์ไรตแ์ละออสตไนต ์จึงท ำให้
มีควำมแขง็แรงมำกกวำ่ออสเทนนิติคและมีควำมทนทำนต่อกำรกดักร่อนชนิด รูเขม็ ซอกอบั มีโครเมียมเป็นธำตุ
ผสมอยูร่ะหวำ่ง 19 ถึง 28 เปอร์เซนต ์โมลิบดินมัสูงกวำ่ 5 เปอร์เซนต ์และมีนิกเกิลนอ้ยกวำ่ตระกูลออสเทนนิติคใช้
งำนมำกในสภำพแวดลอ้มท่ีมีคลอไรด ์สูงตระกูลเพิ่มควำมแขง็โดยกำรตกผลึก  มีควำมตำ้นทำนกกำรกดักร่อน
เทียบเคียงกบัตระกูลออสเทนนิติค มีควำมแขง็แรงมำกกวำ่ตระกูลมำร์เทนซิติค เกรด 17-4H ท่ีรู้จกักนัทัว่ไป มี
โครเมียมผสมอยู ่17 เปอร์เซนตแ์ละมีนิกเกิล 4 เปอร์เซนต ์ทองแดง และไนโอเบียม ผสมอยูด่ว้ย เน่ืองจำก สเตน
เลสชนิดน้ีสำมำรถชุบแขง็ไดใ้นครำวเดียว จึงเหมำะส ำหรับท ำแกน ป๊ัมหวัวำลว์ และส่วนประกอบของ อำกำศยำน 
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2.5.2 ประโยชน์ของสเตนเลส 
กำร เลือกใชว้สัดุในกำรประกอบช้ินงำนส ำหรับผูป้ระกอบกำร ผูอ้อกแบบหรือโปรดกัซ์ดีไซน์ หรือแมก้ระทัง่กำร
น ำวสัดุมำ ใชใ้น บำ้น ถือเป็นส่ิงส ำคญัท่ีทุกคนจะพิจำรณำทั้งขอ้ดีและขอ้เสียของวสัดุนั้นๆ ลองมำพิจำรณำดูกนั
วำ่สเตนเลสดีอยำ่งไร 

2.5.3 ทนทำนต่อกำรกดักร่อน 
สเตนเลส ทุกตระกูลทนทำนต่อกำรกดักร่อน แต่จะแตกต่ำงกนัไปตำมส่วนผสมของโลหะ เช่น เกรดท่ีมีโลหะผสม 
ไม่สูง สำมำรถตำ้นทำน กำรกดักร่อนในบรรยำกำศทัว่ไป ในขณะท่ีเกรดท่ีมีโลหะผสมสูงสำมำรถตำ้นทำนกำรกดั
กร่อน ในกรด ด่ำง สำรละลำย บรรยำกำศคลอไรด ์ไดเ้กือบทั้งหมด 

2.5.4 ควำมต้ำนทำนต่ออุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต ่ำ 
สเตนเลส บำงเกรดสำมำรถทนควำมร้อนหรือ/และควำมเยน็ รวมถึงกำรเปล่ียนอุณหภูมิโดยฉบัพลนัไดดี้ และดว้ย
คุณสมบติัพิเศษในกำรทนไฟ ท ำใหมี้กำรน ำสเตนเลสไปใชใ้นอุตสำหกรรมขนส่ง อุตสำหกรรม   ปิโตรเคมี อยำ่ง
แพร่หลำยง่ำยต่องำนประกอบ หรือแปรรูปสเตนเลส ส่วนใหญ่สำมำรถ ตดั เช่ือม ข้ึนรูป ตบแต่งทำงกล ลำกข้ึนรูป 
ข้ึนรูปนูนต ่ำไดง่้ำย ดว้ยรูปร่ำง สมบติั และลกัษณะต่ำงๆของสเตนเลสช่วยให ้ผูผ้ลิตสำมำรถน ำสเตนเลสไป
ประกอบกบัวสัดุอ่ืนๆไดง่้ำยควำมทนทำนคุณสมบติั เด่นอีกประกำรหน่ึงของสเตนเลสคือควำมแขง็แกร่งทนทำน 
สเตนเลสสำมำรถเพิ่มควำมแขง็ไดด้ว้ยกำรข้ึนรูปเยน็ ซ่ึงใชเ้พื่อออกแบบงำน โดยลดควำมหนำ น ้ำหนกัและรำคำ 
สเตนเลสบำงเกรดอำจใชใ้นงำนท่ีทนควำมร้อนและยงัคงควำม ทนทำนสูงควำมสวยงำมดว้ย รูปทรงและพื้นผวิท่ี
หลำกหลำยรูปแบบท่ีสวยงำม ท ำควำมสะอำดไดง่้ำย ปัจจุบนัสเตนเลสมีสีใหเ้ลือกมำกมำยดว้ย กรรมวธีิชุบเคลือบ
ผวิดว้ยเคมี ไฟฟ้ำสำมำรถท ำใหส้เตนเลสมีผวิสีทอง บรอนซ์ เขียว เงิน และสีด ำ ท ำให้สำมำรถเลือก ประยกุตใ์ชส้
เตนเลสไดอ้ยำ่งมำกมำย นอกจำกน้ี ควำมเงำงำมของ สเตนเลสในอ่ำงลำ้งจำน อุปกรณ์ประกอบอำหำร หรือ 
เฟอร์นิเจอร์ท ำใหบ้ำ้นดูสะอำดและน่ำอยูอี่กดว้ยควำมปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะกำร ท ำควำมสะอำด กำรดูแล
รักษำสเตนเลส และมีควำมเป็นกลำงสูงจึงไม่ดูดซึมรสใดๆ เป็นเหตุผลส ำคญัท่ีสเตนเลสถูกน ำมำใชง้ำนในงำนโรง 
พยำบำล เคร่ืองครัว ดำ้นโภชนำกำรและดำ้นเภสัชกรรม เน่ืองจำกควำมทนทำน ตอ้งกำรกำรดูแลรักษำนอ้ย และค่ำ
ใช่จ่ำยต ่ำเม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลำกำรใช ้งำน กำรใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองครัวสเตนเลสใน บำ้นเรือนใหค้วำมรู้สึกถึง
ควำมปลอดภยัแก่ผูใ้ช ้

2.6 กำรเช่ือม (องักฤษ: Welding)  

เป็นกระบวนกำรท่ีใชส้ ำหรับต่อวสัดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและเทอร์โมพลำสติก โดยให้รวมตวัเขำ้ดว้ยกนั 

ปกติใชว้ธีิท ำใหช้ิ้นงำนหลอมละลำย และกำรเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลำยของวสัดุท่ีหลอมเหลว เม่ือ

เยน็ตวัรอยต่อจะมีควำมแขง็แรง บำงคร้ังใชแ้รงดนัร่วมกบัควำมร้อน หรืออยำ่งเดียว เพื่อใหเ้กิดรอยเช่ือม ซ่ึง

แตกต่ำงกบักำรบดักรีอ่อน และกำรบดักรีแขง็ ซ่ึงไม่มีกำรหลอมละลำยของช้ินงำน มีแหล่งพลงังำนหลำยอยำ่ง

ส ำหรับน ำมำใชใ้นกำรเช่ือม เช่น กำรใชเ้ปลวไฟแก๊สออ็กซิเจน, กำรอำร์คโดยใชก้ระแสไฟฟ้ำ, ล ำแสงเลเซอร์, กำร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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ใชอิ้เล็คตรอนบีม, กำรเสียดสี, กำรใชค้ล่ืนเสียง เป็นตน้ ในอุตสำหกรรมมีกำรเช่ือมในสภำพแวดลอ้มท่ีแตกต่ำงกนั 

เช่นกำรเช่ือมในพื้นท่ีโล่ง, พื้นท่ีอบัอำกำศ, กำรเช่ือมใตน้ ้ ำ, กำรเช่ือมในพื้นท่ีอนัตรำย เช่น ถงัเก็บน ้ำมนัขนำดใหญ่, 

ภำยในโรงงำนผลิตสำรเคมี และวตัถุไวไฟ กำรเช่ือมมีอนัตรำยเกิดข้ึนไดง่้ำย จึงควรมีควำมระมดัระวงัเพื่อป้องกนั

อนัตรำย เช่น เกิดจำกกระแสไฟฟ้ำ, ควำมร้อน, สะเก็ดไฟ, ควนัเช่ือม, แก๊สพิษ, รังสีอำร์ค, ช้ินงำนร้อน, ฝุ่ นละออง

ในยคุเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษท่ี 19 มีกำรใชง้ำนเฉพำะกำรเช่ือมทุบ (Forge welding) เพื่อใชใ้นกำรเช่ือมต่อโลหะ เช่น

กำรท ำดำบในสมยัโบรำณ วิธีน้ีกำรเช่ือมท่ีไดมี้ควำมแขง็แรงสูง และโครงสร้ำงของเหล็กมีคุณภำพอยูใ่นระดบัสูง 

แต่มีควำมล่ำชำ้ในกำรน ำมำใชง้ำนในเชิงอุตสำหกรรม หลงัจำกนั้นไดมี้กำรพฒันำมำสู่กำรเช่ือมอำร์ค และกำรเช่ือม

โดยใชเ้ปลวไฟแก๊สออ็กซิเจน และหลงัจำกนั้นมีกำร เช่ือมแบบควำมตำ้นทำนตำมมำเทคโนโลยกีำรเช่ือมไดมี้กำร

พฒันำอยำ่งรวดเร็วในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงอยูใ่นช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 1 และสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 เทคโนโลยกีำร

เช่ือมแบบใหม่ ไดมี้กำรเร่งพฒันำเพื่อรองรับต่อกำรสู้รบในช่วงเวลำนั้น เพื่อทดแทนกำรต่อโลหะแบบเดิม เช่นกำร

ใชห้มุดย  ้ำซ่ึงมีควำมล่ำชำ้อยำ่งมำก กระบวนกำรเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ (SMAW) เป็นกระบวนกำรหน่ึงท่ี

พฒันำข้ึนมำในช่วงนั้นและกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงเป็นกรรมวธีิท่ีใชง้ำนกนัมำกท่ีสุดในประเทศไทย และประเทศ

ก ำลงัพฒันำทั้งหลำย 

2.6.1 เทคนิคกำรเช่ือม กรรมวธีิกำรเช่ือมโลหะดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  เป็นกรรมวธีิท่ีอำศยักำรอำร์ก 

ระหวำ่งปลำยลวดเช่ือมกบัช้ินงำนหลอมเป็นแนวเช่ือมไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสมบูรณ์     จะตอ้งใชท้กัษะจำกช่ำง

เช่ือมในกำรปฏิบติังำน  จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีช่ำงเช่ือมหรือผูป้ฏิบติังำน  จ  ำเป็นตอ้งรู้ถึงเทคนิค ต่ำง ๆ  ในกำร

ปฏิบติังำนดงัน้ี  

ปฏิบติัตำมขั้นตอนอยำ่งต่อเน่ืองและหลำยคร้ังจนเกิดควำมช ำนำญ 

 

ภำพท่ี 3   แสดงถึงวธีิกำรเร่ิมตน้อำร์กแบบเคำะ 

วธีิขีด  (Scratching)  หรือวธีิเข่ียลวดเช่ือม  ซ่ึงมีวธีิกำรปฏิบติัดงัน้ี 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Forge_welding&action=edit&redlink=1
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ภำพท่ี 4 แสดงถึงวธีิกำรเร่ิมตน้อำร์กแบบขีด  

กำรเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือมคุณภำพของแนวเช่ือมนั้นไม่ไดดู้ตรงส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นกำรเฉพำะแต่

จะตอ้งดูตลอดทั้งแนว ช่ำงเช่ือมหลำยคนไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกละเลยขอ้ปฏิบติักำรเร่ิมตน้  และ

กำรส้ินสุดแนวเช่ือม  จึงควรพิจำรณำวธีิปฏิบติัดงัน้ี กำรเร่ิมตน้เช่ือม  ควรเตรียมงำนให้สะอำด  ปรำศจำกส่ิงต่ำง ๆ 

เช่น  จำระบี  น ้ำมนัสนิมเพรำะจะท ำใหร้อยเช่ือมท่ีไดไ้ม่มีคุณภำพตำมตอ้งกำร กำรเร่ิมตน้เช่ือมบริเวณจุด     เร่ิมตน้

ของแนวเช่ือมจะเร่ิมจำกกำรท ำใหเ้กิดกำรอำร์ก  เม่ือเกิดกำรอำร์กข้ึนแลว้ใหย้กลวดเช่ือม  

ข้ึนประมำณ  2  เท่ำของเส้นผำ่ศูนยก์ลำงลวดเช่ือม  ท ำมุมเช่ือมตำมลกัษณะของรอยต่อ           แบบต่ำง ๆ   

ซ่ึงมุมเช่ือมจะแตกต่ำงกนัไป  หลงัจำกนั้นใหส้ร้ำงบ่อหลอมเหลวซ่ึงจะกวำ้งประมำณ  1.5 – 2 เท่ำ ของ

เส้นผำ่ศูนยก์ลำงลวดเช่ือม  และตอ้งใหมี้กำรซึมลึกอยำ่งสม ่ำเสมอ 

  วธีีกำรเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม  เม่ือท ำกำรเช่ือมถึงจุดสุดทำ้ยของแนวเช่ือมจะเป็นแอ่งโลหะปลำยแนว

เช่ือม  (Crater)  ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีควำมแขง็แรงต ่ำสุดของแนวเช่ือมและเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรเกิดรอยร้ำวข้ึนได ้ จึง

จ ำเป็นตอ้งเติมลวดเช่ือมท่ีปลำยแอ่งโลหะใหเ้ตม็ โดยใหเ้ดินยอ้นกลบัเล็กนอ้ย  แลว้หยุดเติมแอ่งปลำยแนวเช่ือมให้

เตม็ 

 

ภำพท่ี 5  แสดงถึงวธีิกำรเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม 
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- 

 

  2.6.2 กำรต่อแนวเช่ือม   ลวดเช่ือมไฟฟ้ำแบบหุม้ฟลกัซ์  เม่ือเช่ือมจนปลำยลวดเช่ือมเหลือประมำณ   38.10   

มม. จะตอ้งมีกำรเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่และในกำรเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่      จะตอ้งมีกำรต่อแนวเช่ือม  ซ่ึงจะตอ้งเป็น

แนวเดียวกนักบัแนวเดิม  และจะตอ้งมีควำมแขง็แรงและมีคุณสมบติัเท่ำกบัแนวเดิมดว้ย  ซ่ึงวธีิกำรต่อแนวเช่ือมมี

วธีิกำรปฏิบติัดงัน้ี 

 2.6.3  ในกรณีท่ีแอ่งปลำยแนวเช่ือมยงัร้อนอยู ่ ใหเ้ช่ือมต่อไดท้นัที ไม่ตอ้งเคำะท ำควำมสะอำด  โดยให้

เร่ิมตน้อำร์กห่ำงจำกแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทำงดำ้นหนำ้ประมำณ  ½  - 1 น้ิว  เร่ิมอำร์กท่ีจุด  A แลว้จึงถอยหลงั

กลบัไปท่ีจุด  B  ซ่ึงเป็นบ่อหลอมละลำยของแนวเช่ือมเดิม  (วธีิน้ีถำ้ช่ำงเช่ือมขำดทกัษะจะเกิดสแลกฝังในรอย

เช่ือม)ในกรณีท่ีแอ่งปลำยแนวเช่ือมเยน็แลว้  ใหท้  ำควำมสะอำดโดยใชค้อ้นเคำะสแลก (Slag)  ออกและใชแ้ปรง

ลวดขดัใหส้ะอำดอีกคร้ังหน่ึง   หลงัจำกนั้นใหเ้ร่ิมตน้อำร์กห่ำงจำกแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทำงดำ้นหนำ้ประมำณ  ½  

น้ิว – 1 น้ิว  เช่นเดียวกบัขอ้   ดงัแสดงในรูปท่ี 6  เร่ิมอำร์กท่ีจุด แลว้จึงถอยหลงักลบัไปท่ีจุ ซ่ึงเป็นบ่อหลอมเหลว

ของ  แนวเช่ือมเดิม 

 

 

ภำพท่ี 6  แสดงวธีิกำรต่อแนวเช่ือม 

   ขอ้สังเกตในกำรต่อแนวเช่ือม  ไม่ควรเร่ิมตน้อำร์กใหม่ขำ้งแอ่งโลหะ      ปลำยแนวเช่ือมเพรำะจะท ำให้

ควำมร้อนไม่เพียงพอท่ีจะหลอมเหลวเป็นเน้ือเดียวกนัของแนวเช่ือม  และกำรเติมลวดเช่ือมตรงแนวต่อจะตอ้ง

ควบคุมอยำ่ใหม้ำกเกินไป  เพรำะจะท ำใหแ้นวเช่ือมนูนกวำ่แนวเดิมแต่ถำ้เติมลวดเช่ือมนอ้ยเกินไป  จะท ำใหแ้นว

เช่ือมแบนและเกิดรอยแหวง่  

   กำรเช่ือมแนวเส้นเชือก  หมำยถึง  กำรเช่ือมโดยไม่ส่ำยลวดเช่ือมขณะท ำกำรเช่ือมเพียงแต่ควบคุมระยะ

อำร์ก  มุมของลวดเช่ือม  และควำมเร็วในกำรเดินลวดเช่ือมเท่ำนั้น  ซ่ึงกำรเช่ือมแนวเส้นเชือกน้ี  โดยทัว่ไปจะใชก้บั
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กำรเช่ือมในท่ำขนำนนอน  และท่ำตั้งเช่ือมลง  เพรำะถำ้ส่ำยลวดเช่ือมอำจท ำใหแ้นวเช่ือมไม่สมบูรณ์โดยเฉพำะเกิด

รอยแหวง่ข้ึนได ้ 

  กำรเช่ือมส่ำยลวดเช่ือม  หมำยถึง  กำรลำกลวดเช่ือมไปทำงดำ้นขำ้งเพื่อใหแ้นวเช่ือมมีขนำดกวำ้งข้ึน  

โดยทัว่ไปแลว้ควำมกวำ้งของแนวเช่ือมไม่ควรเกิน  5  เท่ำของควำมโตลวดเช่ือม  กำรเลือกรูปร่ำงหรือแบบของกำร

ส่ำยลวดเช่ือม จะตอ้งค ำนึงถึงชนิดของรอยต่อขนำดของแนวเช่ือมและต ำแหน่งท่ำเช่ือมดว้ย  กำรเช่ือมส่ำยลวด

เช่ือมน้ี  โดยทัว่ไปใชเ้ทคนิคน้ีกบักำรเช่ือมรอยต่อร่องของตวัว ี ส ำหรับงำนหนำ ๆ  และรอยเช่ือมฟิลเลทบนรอยต่อ

แบบต่ำง ๆ  หรือกำรเช่ือมเสริมทบักนัหลำย ๆ ชั้น  กำรเช่ือมส่ำยลวดเช่ือมจะเป็นเทคนิคท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงส ำหรับ

กำรเช่ือมไฟฟ้ำแบบอำร์ก  แต่ตอ้งระลึกไวเ้สมอวำ่  กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ในกำรเช่ือม  เช่น  เปล่ียนแปลงมุมเอียง

ระยะอำร์ก  รูปแบบกำรส่ำยลวดเช่ือม  จะมีผลโดยตรงต่อคุณภำพของแนวเช่ือมอน่ึงกำรส่ำยลวดเช่ือมในบำงกรณี 

จะท ำเพื่อให้รอยเช่ือมมีเกล็ดสวยเท่ำนั้น  โดยไม่ค  ำนึงถึงประโยชน์ดำ้นอ่ืน ๆ กำรส่ำยลวดเช่ือมอำจแบ่งตำม

ลกัษณะของต ำแหน่ง         ท่ำเช่ือมดงัต่อไปน้ี  กำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือม ท่ำรำบ (Flat Surface) ดงั

แสดงใน รูปท่ี 7 (จุดสีด ำตำมแนวดำ้นขำ้งรอยเช่ือม  หมำยถึง  จุดท่ีหยดุเติมลวดเช่ือมเพื่อใหเ้ติมลวดเช่ือมท่ีแนว

ดำ้นขำ้ง มำกกวำ่ส่วนอ่ืน  เพื่อป้องกนักำรเกิดรอยแหวง่ท่ีขอบแนวเช่ือม) 

 

ภำพท่ี 7  แสดงกำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือมรำบ 

กำรส่วยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือมท่ำตั้ง(Vertical  Line)  ดงัแสดงในรูปท่ี  135 

 
ภำพท่ี 8   แสดงกำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือมท่ำตั้ง 

 กำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือม  ท่ำเหนือศีรษะ (Overhead)  ดงัแสดงในรูป 9 
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- 

 

 
ภำพท่ี 9 ท่ำเหนือศีรษะ 

2.7 เหลก็กล่อง  

สำระควำมรู้เก่ียวกบัเหล็กกล่อง หรือนิยมเรียกอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ เหล็กแป๊บ เป็นเหล็กในกลุ่มเหล็กโครงสร้ำง 
มีคุณสมบติัพิเศษคือ สำมำรถรับแรงตำ้นขณะใชง้ำนไดดี้ นิยมใชท้  ำโครงหลงัคำเหล็ก หรือคำนเหล็ก เป็นตน้ 

    
 

ภำพท่ี10 เหล็กกล่อง 

เหล็กกล่อง สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องส่ีเหล่ียจตุรัส (เหล็กแป๊บเหล่ียม) และ เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผนืผำ้ 

(เหล็กแป๊บแบน)เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมจตุรัส (เหล็กแป๊บเหล่ียม) คือเหล็กกล่องท่ีมีลกัษณะส่ีเหล่ียมจตุรัส ยำวมำตรฐำนเส้นละ 

6 เมตร หรือ 6,000 มิลลิเมตร กำรวดัควำมยำวนิยมวดัเป็นหน่วยมิลลิเมตร วดัแลว้ตอ้งมีค่ำ +/- ไดไ้ม่เกิน 2% (ยำวไม่เกิน 

6,120 มิลลิเมตร และไม่สั้นกวำ่ 5,880 มิลลิเมตร) ทุกเส้นตอ้งยำวเท่ำกนั เหล็กกล่อง ประเภทน้ี นิยมน ำมำใชก้บัโครงสร้ำงท่ี

ไม่ตอ้งรับน ้ำหนกัมำกนกั เช่น เสำ นัง่ร้ำน สำมำรถน ำไปใชแ้ทนไมห้รือคอนกรีตไดโ้ดยกำรน ำไปประยกุต ์เพรำะมีน ้ำหนกั

เบำ และแขง็แรง ทนทำน  

2.7.1 เหล็กฉำก (Angle Bar) คือ เหล็กท่ีผลิตตำมมำตรฐำน มอก.1227-2539 จำกโรงงำนภำยในประเทศท่ีได้

มำตรฐำน มีรูปทรงตวัแอล ซ่ึงเกิดจำกกำรรีดร้อนของเหล็กคุณภำพสูง โดยวศิวกร ออกแบบให ้เหล็กฉำก เป็นส่วนประกอบ

ท่ีส ำคญัในโครงสร้ำงงำนเหล็ก และจดัอยูใ่นประเภทเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ ใชใ้นกำรท ำโครงสร้ำงอำทิ โรงงำน

อุตสำหกรรม โครงหลงัคำโรงงำน เป็นตน้ 
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- 

 

    
                                                                   

ภำพท่ี11 เหล็กฉำก 

นอกจำกน้ีแลว้หำกเป็น เหล็กฉำก ขนำดใหญ่จะใชท้  ำเสำโครงสร้ำง หำกเป็นเหล็กฉำกขนำดเล็ก อำจใชท้  ำ

โครงสร้ำงเบำะของรถโดยสำร เป็นตน้เหล็กฉำก หำกไดม้ำตรฐำนและคุณภำพดีนั้น ฉำกตอ้งตั้งตรง 90 องศำ น ้ำหนกัจะตอ้ง

มีค่ำ +/- ไม่เกิน 3% จำกสเปกท่ีก ำหนดไว ้เน้ือเรียบ มีควำมยดืหยุน่ และตอ้งมีดำ้นเท่ำกนัทั้งสองดำ้น และท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ 

ตอ้งมีใบรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม  
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                                                                                              บทที ่3 

วธีิด ำเนินงำน 

3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงกำร 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 
1 เหล็กกล่อง 1 - - มีอยูเ่เลว้ 
2 เหล็กฉำก 1 - - มีอยูเ่เลว้ 
3 มอเตอร์ 1 2,425 2,425 - 
4 สำยยำง 1 24 24 - 
5 สำยพำน  รอง A 1 56 56 - 
6 ตวัรัดสำยยำง 4 32 32 - 
7 ป้ัมพำวเวอร์ 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
8 ลอ้เขน็ 4 160 160 - 
9 เบกเกอร์ 1 - - มีอยูแ่ลว้ 

รำคำรวม 2,697  
 

                                                                                ตำรำงท่ี 2 วสัดุและอุปกรณ์โครงกำร 
 
 
 

3.2 กำรด ำเนินกำร 

   3.2.1. ศึกษำแบบแปลนแลว้น ำเหล็กกล่องมำตดั 70 ซม.จ ำนวน4ท่อน เเละน ำเหล็กฉำกมำตดัขนำด55ซม 

และตดัเหล็กกล่องขนำด40ซม.  แลว้น ำมำเช่ือมเป็นฐำนเเละรูปทรงตำมแบบแปลน 

                 

 
 

ภำพท่ี 12 ท ำงำนเช่ือมโครงสร้ำง 
3.2.2 จำกนั้นน ำเหล็กไปเจำะเพื่อใหย้ดึมอเตอร์แลว้ตวัยดึป๊ัมพำวเวอร์และตวัยดึถงัสแตนเหล็ก 
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- 

 

     

 
 

ภำพท่ี 13 ติดตั้งป๊ัมพำวเวอร์ 

3.2.3.จำกนั้นตดัเหล็กแผน่มำตดัใหพ้อดีกบัขนำดตำมท่ีตอ้งกำรเพื่อท ำเป็นห้องเก็บอุปกรณ์
 

3.2.4.จำกนั้นท ำกำรขดัและพน่สี 
 

 

ภำพท่ี14ท ำกำรพ่นสี
 

3.2.5 หลงัจำกพน่สีเส็จเร่ิมติดตั้งเบกเกอร์และสำยพำนและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
3.2.6 หลงัจำกเส็จทุกอยำ่งเเลว้ท ำกำรตรวจสอบวำ่ท ำงำนไดต้ำมปกติ 

 
 



                                                                                                                                                                                                          17 
 

- 

 

 
 
 

ภำพท่ี 15 ติดตั้งมอเตอร์และตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
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บทที ่4 

กำรออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพท่ี16 แบบแปลน 
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4.2 ตำรำงบันทกึกำรทดสอบ 
 

ล ำดับ ผลกำรทดสอบ ปัญหำทีพ่บ วธีิแก้ไข 
1 ทดลองมอเตอร์ dc 12V มอเตอร์ท ำงำนชำ้เกินไปเพรำะมอเตอร์ทดรอบแลว้ เอำตวัทดรอบของ

มอเตอร์ออก 
2 ทดลองมอเตอร์ dc 12V มอเตอร์เร็วเกินไป ลดขนำดมู่เลย ์
3 ทดลองป๊ัมพำวเวอร์ ป๊ัมพำวเวอร์เสียใชง้ำนไม่ได ้ เปล่ียนป๊ัมตวัใหม่ 

 

ตำรำงท่ี 3 บนัทึกกำรทดสอบ 
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บทที ่5 

บทสรุป 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนิน 

จำกกำรท่ีไดท้  ำเคร่ืองช่วยเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟ่ืองทำ้ยดว้ยไฟฟ้ำข้ึนมำน้ีหลงัจำกไดท้ดลองประสิทธิภำพ
ของเคร่ืองช่วยเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟ่ืองทำ้ยไฟฟ้ำแลว้สรุปไดด้งัน้ี 

1.เคร่ืองช่วยเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟ่ืองทำ้ยไฟฟ้ำสำมำรถเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟ่ืองทำ้ยไดต้ำมท่ีตอ้งกำร 

2.เคร่ืองช่วยเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟ่ืองทำ้ยไฟฟ้ำสำมำรถเติมน ้ำมนัไดเ้ร็วเเละไม่ท ำใหบ้ริเวณเลอะเทอะ 

5.2 ปัญหำและอุปสรรค 

1.ถงัเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟ่ืองทำ้ยมีขนำดเล็กเกินไปท ำใหเ้ติมท่ี1ลิตร 

2.ป๊ัมพำวเวอร์เเรงไม่เพียงพอท่ีจะดูดน ้ำมนัไดย้งัเร็ว 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1.เคร่ืองช่วยเติมน ้ำมนัเกียร์และเฟ่ืองทำ้ยดว้ยไฟฟ้ำมีปัญหำตรงป๊ัมน ้ำมนั ศึกษำและแกไ้ข 

2.พฒันำเร่ืองสำยเติมใหมี้ขนำนแรงข้ึน 
3.พฒันำเก่ียวกบัอตัรทดใหมี้ขนำนข้ึนเพื่อใหน้ ้ำมนัไหลเร็วข้ึน 
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บรรณำนุกรม 

https://th.wikipedia.org/wiki 
http://www.tps.co.th/products/5 

http://saipantiming.com 

https://th.wikipedia.org 

http://oknation.nationtv.tv/blog/Ruswan/2009/09/26/entry-1 

https://th.wikipedia.orghttp:/ 
https://www.steellead.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oknation.nationtv.tv/blog/Ruswan/2009/09/26/entry-1
https://th.wikipedia.orghttp/
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ภำคผนวก 
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ-นำมสกุล นำยพชัระพล ลึแฮ ช่ือเล่น พล 
เกิดเม่ือวนัท่ี 8 พฤกษำภำคม 2541 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 234 หมู่ 8 ต.แจซ้อ้น อ.เมืองปำน  จ.ล ำปำง  รหสัไปรษณีย ์52240 
เบอร์โทร  0610906847 อีเมล์ pol_403@hotmail.com 
Facebook   pon patchalapon luehae 
ประวติักำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ โรงเรียนบำ้นใหม่พฒันำ อ.เมืองปำน จ.ล ำปำง 
มธัยมศึกษำ    โรงเรียนแจซ้อ้นวทิยำ    อ.เมืองปำน จ.ล ำปำง 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพสำขำช่ำงยนต ์โรงรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม อ.ท่ำอุเท่น  จ.นครพนม 
คติพจน์ 

ควำมพยำยำมอำจไม่ใช่ของค ำส ำเร็จทุกอยำ่งแต่ทุกควำมพยำยำมยอ่มมีควำมหมำย 
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ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ-นำมสกุล นำยสมร  มแล่กู่ ช่ือเล่น เค 
เกิดเม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2541 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 64/ช หมู่ 4 ต.บำ้นแซว อ.เชียงแสน  จ.เชียงรำย  รหสัไปรษณีย ์ 
ประวติักำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ โรงเรียนแม่แอบวทิยำคม 
มธัยมศึกษำ    โรงเรียนศิริมำตเทวี 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพสำขำช่ำงยนต ์โรงรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม อ.ท่ำอุเท่น  จ.นครพนม 
คติพจน์ 

ท ำวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 
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ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ-นำมสกุล นำยกฤตพจน์ แลนิ ช่ือเล่น พต 
เกิดเม่ือวนัท่ี 17 สิงหำคม 2541 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 25/ช หมู่ 6 ต.แจซ้อ้น อ.ดอยชำ้ง  จ.เชียงรำย  รหสัไปรษณีย ์57000 
Facebook   พต นอ้ย 
ประวติักำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ โรงเรียนบำ้นผำเสริฐ อ.เมือง  จ.เชียงรำย  
มธัยมศึกษำ    โรงเรียนสันติวทิยำ   อ.เมือง จ.เชียงรำย 
ประกำศนียบตัรวชิำชีพสำขำช่ำงยนต ์โรงรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม อ.ท่ำอุเท่น  จ.นครพนม 
คติพจน์ 

ควำมพยำยำมอยูท่ี่ไหนควำมส ำเร็จอยูท่ี่นั้น 

 

 

 

 


