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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
  ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนมไดมี้การท าเกษตร  ซ่ึงในแต่ละคร้ังตอ้งซ้ือปุ๋ยและอาหารสัตวท่ี์
ราคาค่อนขา้งแพง และทางโรงอาหารของทางโรงเรียนมีเศษอาหารเหลือจ านวนมาก ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงคิดคน้เคร่ืองบด
เอนกประสงคข้ึ์นมา เพื่อประหยดัตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ยและอาหารสัตว ์ไม่ตอ้งใชแ้รงมากในการสับ และรวดเร็วในการ
บดต่างๆใหท้นัต่อเวลา  ในความตอ้งการของตลาดเคร่ืองบดเอนกประสงค ์บดไดส้าระพดัอยา่งเช่น มูลสัตว ์เศษ
อาหาร และในขบวนการผลิตปุ๋ยหมกั และอ่ืนๆ ใหมี้ความสะดวกสบายมากข้ึน และมีความปลอดภยัสูงกวา่เคร่ืองบาง
รุ่นท่ีมีในทอ้งตลาด อีกประการหน่ึงเป็นการทดสอบวชิาท่ีเรียนมาใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
แก่ผูท่ี้สนใจ และใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ยและอาหารสัตว ์
2. เพื่อฝึกฝนทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนมา และส่งเสริมผูเ้รียนใหบู้รณาการความรู้ความสามารถทกัษะประสบการณ์ 
3. ผูเ้รียนสามารถสร้างงาน ประดิษฐ์คิดคน้ บริหารจดัการหรือใหบ้ริการและปฏิบติังานได ้ 

 
1.3 เป้ำหมำย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            สร้างเคร่ืองบดเอนกประสงค ์1 เคร่ือง 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       สามารถใชง้านได ้ทนทาน สะดวก รวดเร็ว สามารถบดอาหารได ้2 กิโลกรัมต่อนาที 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ลดตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ยและอาหารสัตว ์
2. ส่งเสริมผูเ้รียนใหบู้รณาการความรู้ความสามารถทกัษะประสบการณ์  
3. ผูเ้รียนสามารถสร้างงาน ประดิษฐคิ์ดคน้ บริหารจดัการหรือใหบ้ริการและปฏิบติังานได ้ 
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1.5 กำรด ำเนินงำน 

                                                                                   
กิจกรรม 

เดือนตุลาคม   
พ.ศ 2559 

เดือน
พฤศจิกายน 
พ.ศ 2559 

เดือน
ธนัวาคม 
พ.ศ 2559 

เดือน
มกราคม 
พ.ศ 2560 

เดือน
กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ 2560 

เดือนมีนาคม 
พ.ศ 2560 

หมายเหต ุ

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 ศึกษาหาขอมูล 
1.3 จดัท าโครงการ 
1.4 น าเสนอโครงการ 

                          

2.ขั้นด ำเนินกำร 
2.1 วางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.2 จกัหาอุปกรณ์ 
2.3 ลงมือผลิต 
2.4 น าเคร่ืองบด
เอนกประสงคม์าทดลอง 
2.5 น าเคร่ืองบด
เอนกประสงคม์า
ปรับปรุงแกไ้ข 
2.6 จดัท ารูปเล่มรายงาน 
2.7 ผลิตส่ือเพื่อน าเสนอ
ผลงาน 

                         

3.ขั้นน ำเสนอ 
3.1 ส่งเล่มรายงาน 
3.2 น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 

                         

 
ตารางท่ี 1 การด าเนินงาน 
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 บทที ่2 
เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

2.1ระบบมอเตอร์ 
มอเตอร์ไฟฟ้า ไฟฟ้าอุปกรณ์ท่ีแปลง พลงังานไฟฟ้า เป็น พลงังานกล.ไฟฟ้าส่วนใหญ่ มอเตอร์ท างานผา่นการ

ปฏิสัมพนัธ์ของ สนามแม่เหล็กและ ตวัน ากระแส เพื่อสร้างแรงกระบวนการยอ้นกลบัการผลิตพลงังาน ไฟฟ้าจาก
พลงังานกลจะท าตาม ก าเนิดเช่น กระแสสลบั หรือไดนาโม  บางมอเตอร์ไฟฟ้ายงัสามารถ น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าเช่น มอเตอร์ฉุด บนยานพาหนะอาจด าเนินการทั้งสอง มอเตอร์ไฟฟ้าและ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามกัจะถูกเรียกวา่
เป็น เคร่ืองไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีพบในการใชง้านท่ีหลากหลายเช่น อุตสาหกรรมแฟนเป่า และ ป๊ัม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในครัวเรือน เคร่ืองมือไฟฟ้าและดิสกไ์ดรฟ์ พวกเขา อาจจะขบัเคล่ือนโดยกระแสตรง เช่น แบตเตอร่ีอุปกรณ์พกพาว
เวอร์หรือยานพาหนะโดยกระแสสลบัจาก กลาง ตารางการจ าหน่ายไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้า  มอเตอร์ 
2.2 กำรเช่ือมไฟฟ้ำ และเทคนิคกำรเช่ือม 

การเร่ิมตน้จุดเช่ือม จะเร่ิมตนจากการท าใหเ้กิดการอาร์ค เม่ือเกิดการอาร์คแลว้ ยกลวดเช่ือมข้ึนโดยประมาณ 
และควบคุมระยะอาร์คใหไ้ดร้ะยะเท่ากบัเส้นผา่ศูนยก์ลางของ ลวดเช่ือม ปรับมุมลวดเช่ือมใหไ้ดต้ามลกัษณะของ
รอยต่อหรือต าแหน่งท่าเช่ือมท่ีก าหนดซ่ึงจะมี ความแตกต่างกนัไปในแต่ละรอยต่อหรือต าแหน่งท่าเช่ือม รอให้เกิดการ
หลอมละลายของลวดเช่ือม อยา่งสมบูรณ์ก่อน จึงเคล่ือนลวดเช่ือมไปตามทิศทางท่ีตอ้งการเช่ือม ขณะเดียวกนัเม่ือเกิด
การอาร์ค ลวดเช่ือมจะถูกหลอมละลายหดลง ดงันั้นจะตอ้งกดลวดเช่ือมเติมลงในบ่อหลอมละลายอยา่ง สม ่าเสมอ การ
เช่ือมไฟฟ้าใหไ้ดร้อยเช่ือมท่ีมีความแขง็แรง และแนวเช่ือมท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมี เทคนิคในการท างานดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 เทคนิคและวธีิการเช่ือมไฟฟ้า 

 

 
ภาพท่ี 1 การตั้งมุมลวดเช่ือม 
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2.2.2 ตั้งมุมลวดเช่ือม 
ตั้งมุมลวดเช่ือมในขณะเช่ือมมุมลวดเช่ือมจะตอ้งตั้งใหไ้ดมุ้มท่ีเหมาะสมโดยจะมีมุมเกิดข้ึนจากลวดเช่ือมและ

ช้ินงาน คือ มีมุมหนา้ลวดเช่ือมกบัมุมทางดา้นขา้ง ประโยชน์ของมุมลวดน้ีก็เพื่อป้องกนัและบงัคบัสแล็กท่ีเกิดจาก 
ฟลกัซ์ใหว้ิง่ตามรอยเช่ือมและอคุมรอยเช่ือมไวไ้ม่ให้อากาศเขา้ไปผสมกบัรอยเช่ือมได ้
มุมหนา้ลวดเช่ือมขณะท าการเช่ือมมุมน้ีควร ตั้งใหไ้ด ้70-80 องศาโดยสม ่าเสมอ 
มุมดา้นขา้ง เม่ือเดินลวดแนวเช่ือมแนวเดียว มุมดา้นขา้งควรจะ ตั้งใหไ้ด ้90 องศาตลอดเวลา 
มุมดา้นขา้ง กรณีท่ีเช่ือมพอกหรือเช่ือมทบัแนวกนัหลาย ๆ แนว มุมน้ีควรตั้งมุมลวด ประมาณ 45 ถึง 60 องศา 

2.2.3 การเร่ิมตน้จุดอาร์ก 
เร่ิมโดยน าลวดเช่ือมจ้ีท่ีช้ินงานใหอ้าร์กเป็นประกายก่อนยกใหสู้งเพื่อปรับระยะอาร์ก 

ระยะอาร์ก คือ ระยะท่ีใชเ้ช่ือมช้ินงาน เพื่อใหก้ารหลอมละลายของลวดเช่ือมกบัช้ินงานติดดี ระยะอาร์กท่ีเหมาะสมจะ
ห่างเท่ากบัแกนลวดเช่ือม เช่น ลวด 0 3.25 มม. ระยะ อาร์กคือ 3.25 มม. 

 
ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการเช่ือม 

2.2.4 งานป้อนลวดเช่ือม 
ระหวา่งการอาร์ค ลวดเช่ือมจะละลายประสานแนวเช่ือมทีละนอ้ย ใหป้้อนลวดเช่ือมลงหาช้ินงาน โดยรักษา

ระยะอาร์กคงท่ีมุมดา้นขา้ง ยงัตอ้งรักษาไวใหไ้ด ้90° 
2.2.5 การต่อแนวเช่ือม 
งานเช่ือมจะตอ้งมีแนวต่องาน เช่น เม่ือเช่ือมไปแลว้หมดลวด หรือหยดุพกัก่อนการต่อแนว ตอ้งท าความ

สะอาดใหเ้รียบร้อยโดยแปรงลวดก่อน วธีิต่อใหเ้ร่ิมจากจุดนอกของรอยเช่ือม เม่ือจุดอาร์กแลว้จึงเดินตามแนวเช่ือม 
2.2.6 ท่าเช่ือมไฟฟ้า 
การเช่ือมไฟฟ้ามีท่าเช่ือมไดห้ลายท่าตามลกัษณะของการท างาน ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.7 ท่าเช่ือมราบ 
ท่าเช่ือมราบเป็นการเช่ือมเม่ือช้ินงานวางอยูล่่างลวดเช่ือมขณะเช่ือมอยูข่า้งบน การเช่ือมท่าราบอาจเป็นงานต่อ

ชน เช่ือมมุมหรือเช่ือมฉาก เป็นตน้ 

 
 

ภาพท่ี 3 ท่าเช่ือม 
 

2.2.8 ท่าเช่ือมข้ึนและเช่ือมลง 
ท่าเช่ือมข้ึน คือ การเช่ือมเดินลวดเช่ือมข้ึน บนช้ินงานท่ีตั้งฉากกบัแนวระดบัช้ินงานอาจจะต่อชนหรือต่อเป็น

มุมฉากท่าเช่ือมลง เป็นการเช่ือมโดยเดินลวดจากดา้นบนลงดา้นล่าง 
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2.2.9 ท่าเช่ือมขนานนอน 
ท่าเช่ือมขนานนอนเป็นการเช่ือมโดยเดินลวดเช่ือมในแนวระดบันอน 
2.2.10 ท่าเช่ือมเหนือศีรษะ 
ท่าเช่ือมเหนือศีรษะเป็นการเช่ือมท่ีรอยเช่ือมอยูสู่งและเช่ือมทางดา้นล่างของงาน 
2.2.11 การเดินแนวเช่ือม 
การเดินแนวเช่ือมไฟฟ้าตอ้งค านึงถึงแนวเช่ือม ท่าเช่ือม ชนิดของลวดเช่ือม (ชนิดของฟลกัช์หุม้) และความ

หนาของแนวเช่ือม การเดินแนวท าไดด้งัน้ี 

 
ภาพท่ี 4 ลกัษณะการส่ายลวด 

2.2.12 จุดส้ินสุดแนวเช่ือม  
เม่ือควบคุมการเช่ือมมาจนถึงจุดส้ินสุดแนวเช่ือม ปลายสุด ของแนวเช่ือมจะเป็นแอ่งโลหะปลายแนวเช่ือม 

(Crater) ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความแขง็แรงต ่าสุดของ แนวเช่ือมและเป็นจุดเร่ิมตนของการแตกราว จึงจ าเป็นตอ้งเติมลวดเช่ือม
ท่ีปลายแอ่งโลหะใหเ้ตม็ โดยการเดินยอ้นกลบัเล็กนอ้ย แลว้หยดุลวดเช่ือมเติมลงแอ่งปลายแนวเช่ือมให้เตม็ เอนลวด
เช่ือม ประมาณ 15-30 องศา ใหส้ะบดัลวดเช่ือมกลบัยอ้นทางแลว้ยกลวดเช่ือมข้ึน   
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2.3 เคร่ืองกลงึ 
เคร่ืองกลึง (Lathe Machine) เป็นเคร่ืองจกัรท่ีส าคญัสามารถประเภทแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลกั

ส าหรับกลึง เจาะ ควา้น รู เพื่อผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกักลเคร่ืองยนตก์ลไกต่างๆ ส าหรับงานผลิต และงานซ่อม งาน
อุตสาหกรรมผลิต ช้ินส่วนตอ้งมีเคร่ืองกลึงเป็นหลกั เคร่ืองกลึงจึงไดช่ื้อวา่ ราชาเคร่ืองกล การกลึง (Turning 
Operation) งานกลึงคือ การตดัโลหะโดยใหช้ิ้นงาน(work piece) หมุนรอบตวัเอง โดยมีดกลึงเคล่ือนท่ีเขา้หา ช้ินงาน 
มีดกลึง (Cutting Tool) มีดกลึง คือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัเฉือนช้ินงานให้เป็นรูปร่างต่างๆ ในขบวนการกลึง  
        

 
 

ภาพท่ี 5 รูปภาพการท างานของเคร่ืองกลึง 
 

 
ภาพท่ี 6 รูปภาพช้ินงานต่างๆจากการกลึง 
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2.3.1 ชนิดของเคร่ืองกลึง 
 
 

 

ภาพท่ี 7 เคร่ืองกลึงยนัศูนย ์ 

2.3.2 เคร่ืองกลึงยนัศูนย ์ (Engine  Lathe) 
เป็นเคร่ืองกลึงท่ีมีความเร็วรอบสูง  ใชก้ลึงงานไดห้ลายขนาดท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่ใหญ่เกินไป  และกลึง

งานไดห้ลายลกัษณะ  นิยมใชใ้นโรงงานทัว่ ๆ ไป 
 
 

 

ภาพท่ี 8 เคร่ืองกลึงเทอร์เรท  

2.3.3 เคร่ืองกลึงเทอร์เรท  (Turret  Lathe) 
เป็นเคร่ืองกลึงท่ีมีหวัจบัมีดตดัหลายหวั  เช่น  จบัมีดกลึงปากหนา้  มีดกลึงปอกมีดกลึงเกลียว  จบัดอกเจาะยนั

ศูนย ์ เป็นตน้  ท าใหก้ารกลึงงานท่ีมีรูปทรงเดียวกนัและมีจ านวนมาก ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เช่น  การกลึง
เกลียว  การบูช๊  เป็นตน้ 

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/jjjjjj.jpg?attredirects=0
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2.3.4 เคร่ืองกลึงตั้ง  (Vertical  Lathe) 
เป็นเคร่ืองกลึงท่ีใชใ้นงานกลึงปอก  งานควา้นช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่  เช่น  เส้ือสูบ  เป็นตน้ 

 
 

 
ภาพท่ี 9 เคร่ืองกลึงตั้ง 

2.3.5 เคร่ืองกลึงหนา้จาน  (Facing Lathe) 
เป็นเคร่ืองกลึงท่ีใชใ้นการปาดหนา้ช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่  เช่น  ลอ้รถไฟ  เป็นตน้ 

 
 

 
ภาพท่ี10 เคร่ืองกลึงหนา้จาน 

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/jggg.jpg?attredirects=0
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ภาพท่ี11ส่วนประกอบและหนา้ท่ีของเคร่ืองกลึงยนัศูนย ์

 
2.3.7 ชุดหวัเคร่ืองกลึง  (Head  Stock) 

ชุดส่วนท่ีอยูซ่า้ยสุดของเคร่ือง  ใชใ้นการขบัหวัจบั  หรือขบัช้ินงานใหห้มุนดว้ยความเร็วรอบต่าง ๆ มีส่วนประกอบท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

 
2.3.8 ชุดส่งก าลงั  (Transmission)   
เคร่ืองกลึงจะส่งก าลงัขบังานกลึงดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า  (Motor)  โดยส่งก าลงัผา่นสายพานล่ิม  (V-Belt)  และ

ผา่นชุดเฟือง  (Gear)  สามารถปรับความเร็วรอบไดร้ะดบัต่าง ๆ เพื่อไปขบัเพลาหวัจบังาน  (Spindle)  ใหห้มุนส าหรับ
เคร่ืองกลึงรุ่นเก่าจะปรับความเร็วรอบของเพลาหวัจบังานโดยใชล้อ้สายพาน  (Pulley)  ท่ีมีหลายขั้น  ซ่ึงแต่ละขั้นจะให้
ความเร็วรอบแตกต่างกนั 

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/catsdddddddddddddddd.jpg?attredirects=0
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ภาพท่ี 12 ชุดเฟืองทด 

 

 

ภาพท่ี 13 ชุดสายพาน 

2.3.9 ชุดเฟืองทด (Gears)   
ใชท้ดความเร็วรอบในการกลึงมี  2  ชุด  คือ ชุดท่ีอยูภ่ายในหวัเคร่ืองและชุดท่ีอยูภ่ายนอก หวัเคร่ืองกลึง   

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/ffffffffffffffff.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/catsggggggggggggggggggg.jpg?attredirects=0
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ภาพท่ี14 ชุดเฟืองภายในหวัเคร่ืองกลึงชนิดยนั ศูนย ์

 
ภาพท่ี 15 ชุดเฟืองทดท่ีอยูภ่ายนอกหวัเคร่ืองกลึง 

2.3.10 แขนปรับความเร็วรอบ  (Spindle  Speed  Selector)   
เป็นแขนท่ีอยูส่่วนบนหรือส่วนหนา้ของเคร่ืองใชส้ าหรับโยกเฟืองท่ีอยูภ่ายในหวัเคร่ืองใหข้บกนัเพื่อใหไ้ด้

ความเร็วรอบต่าง ๆ ตามตอ้งการ 
 

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/catsuuuuuuuuuuuuu.jpg?attredirects=0
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ภาพท่ี 16 แสดงคนัโยกปรับความเร็วรอบ 

 

 
ภาพท่ี 17 แขนปรับความเร็วรอบ 

 

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/oooooooooooooooo.jpg?attredirects=0
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2.3.11 แขนปรับกลึงเกลียว  (Lead  Screw  and  Thread  Rang  Level)   
เป็นแขนส าหรับปรับเฟืองในชุดกล่องเฟือง  (Gear  Box)  เพื่อกลึงเกลียวโดยท่ีเพลากลึงเกลียวหมุนขบัป้อม

มีดใหเ้ดินกลึงเกลียวบนช้ินงาน 
 
 

 
ภาพท่ี 18 แขนปรับกลึงเกลียว 

2.3.12 ชุดเพลาหวัเคร่ืองกลึง  (Spindle)   
มีลกัษณะรูปทรงกระบอกเจาะรูกลวงตลอดดา้นหนา้จะเป็นรูเรียวแบบมอร์สเพื่อใชป้ระกอบกบัหวัศูนย ์ เพลา

หวัเคร่ืองกลึงใชจ้บักบัหวัจบัเคร่ืองกลึง  มี  4  แบบ  คือเพลาหวัเคร่ืองกลึงแบบเกลียว  เพลาหวัเคร่ืองกลึงแบบ
เรียว  เพลาหวัเคร่ืองกลึงแบบลูกเบ้ียว  และเพลาหวัเคร่ืองกลึงแบบสกรูร้อย  

 

 
ภาพท่ี 19 แสดงชุดเพลาหวัเคร่ือง 

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/lllllllllllllllllllll.jpg?attredirects=0
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2.3.13 ชุดแท่นเล่ือน  (Carriage) 
ชุดแท่นเล่ือน  เป็นส่วนประกอบท่ีใชค้วบคุมและรองรับเคร่ืองมือตดัเพื่อให้เคร่ืองมือตดัของเคร่ืองกลึงเล่ือน

ไป-มาในทิศทางตามแนวยาวหรือตามขวางของสะพานแท่นเคร่ือง ชุดแท่นเล่ือนมีส่วนประกอบส าคญั 2  ส่วน  คือ ชุด
แคร่คร่อม  (Saddle)  และชุดกล่องเฟือง (Apron)   

 
 

 
ภาพท่ี 20 ชุดแท่นเล่ือน 

1. แคร่คร่อม  (Saddle)  เป็นส่วนท่ีอยูบ่นสะพานแท่นเคร่ือง  (Bed)  เพื่อรองรับชุดป้อมมีด  และชุดกล่อง
เฟือง  แคร่คร่อมสามารถเล่ือนไป-มาในแนวนอน  ซ่ึงใชใ้นงานกลึงปอก 

2. แท่นเล่ือนขวาง  (Cross  Slide)  เป็นส่วนท่ียดึอยูบ่นแคร่คร่อม  สามารถเล่ือนไป-มาดว้ยสกรู  ใชใ้นการ
กลึงปาดหนา้  หรือป้อนลึก 

3. แท่นเล่ือนบน  (Compound  Rest)  เป็นส่วนท่ียดึอยูบ่นแท่นปรับองศา  สามารถเล่ือนไป-มา  ดว้ยชุดสก
รู  ใชใ้นการกลึงเรียว  (Taper)  หรือกลึงมุมต่าง ๆ หรือใชท้  าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัแท่นเล่ือนขวาง 
ท่ีปรับองศ เป็นส่วนท่ียดึอยูบ่นแท่นเล่ือนขวางและอยูใ่ตแ้ท่นเล่ือนบน  สามารถปรับเป็นองศาต่าง ๆ 

2.3.14 ชุดกล่องเฟือง  (APRON)ประกอบดว้ยเฟืองทด  ใชใ้นกรณีกลึงอตัโนมติั  ชุดกล่องเฟืองประกอบดว้ย
ส่วนต่างๆ 1. มือหมุนแท่นเล่ือน  (Traversing  Hand Wheel)ใชส้ าหรับหมุนชุดแท่นเล่ือนใหเ้คล่ือนท่ีในแนวซา้ย –
 ขวา 

2. แขนโยกป้อนกลึงอตัโนมติั  (Fed  Selector)  ใชส้ าหรับโยกป้อนกลึงอตัโนมติั 
3. แขนโยกกลึงเกลียว  (Lead screw  Engagement  Lever)  ใชส้ าหรับโยกกลึงเกลียว 
4.ปุ่มดึงส าหรับกลึงเกลียว  (Controls  Forward  or  Reverse)  ใชส้ าหรับดึงเปล่ียนชุดเฟืองกลึง     เกลียว 
5.ปุ่มดึงส าหรับกลึงปอกผวิอตัโนมติั  (Feed  Lever)  ใชส้ าหรับดึงเปล่ียนทิศทางการเดินป้อนอตัโนมติัของ  

แท่นเล่ือนขวางหนา้หลงั 
 
 

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/fffffffffffffffffffffffffffffffggggggg.jpg?attredirects=0
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ภาพท่ี 21 ชุดกล่องเฟือง 

 
ภาพท่ี 22 ส่วนประกอบชุดกล่องเฟือง 

2.3.15 ป้อมมีด  (Tool  Post) 
เป็นส่วนท่ีอยูบ่นสุดใชจ้บัยดึมีดกลึง  มีดควา้น  ส าหรับกลึงงานป้อมมีดมีหลายชนิด  เช่น  ชนิด

มาตรฐาน  (Standard-type Lathe Tool Post)  ชนิดสะพาน  4  มีด (Four-way Turret  Tool Post)  และชนิดสะพานมีด
ทางเดียว  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/prakasittid3qqq/si-xen-si/kheruxng-klung/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.jpg?attredirects=0
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2.4 เคร่ืองพ่นสีและประโยชน์ของเคร่ืองพ่นสี  
เคร่ืองพน่สีสามารถน าไปใชใ้นงานสีไดห้ลากหลาย ทั้งงานร้ัวทุกประเภท งานปูนและงานไม ้ท่ี พื้นผวิท่ีทา

ยาก หรือ ตอ้งการน าไปท างานโครงสร้าง เช่น โรงรถ, โรงงาน, โครงสร้างโลหะ, โครงสร้างปูน งานหลงัคา ฉนวนกนั
ความร้อน กนัสนิม ไปจนถึงงานไมเ้ฟอร์นิเจอร์ สนามเทนนิส งานท าร้ัวตาข่าย กลางแจง้ ในการท างานดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้น้ี สามารถใชเ้คร่ืองพน่สีได ้และการเลือกเคร่ืองพ่นสีนั้นข้ึนอยู ่กบัประเภทของงาน และชนิดของสีท่ีระบุใน
งานนั้น ๆ เช่นลูกคา้สามารถใชเ้คร่ืองไดอะแฟรมป๊ัม (diaphragm pump) หรือ เพรสเชอร์แทงค ์Pressure tank. ส าหรับ
พน่สีท่ีตอ้งการความละเอียดสูง ในขณะท่ี เคร่ืองพ่นสีแอร์เลส (Airless sprayer) ใชพ้น่สีส าหรับงานท่ีหนา้กวา่ตอ้งการ
ความเร็ว แต่ความละเอียด นอ้ยกวา่เคร่ืองพน่สี หรือ Sprayers น้ีมีหลายราคาท่ีแตกต่างกนั ข้ีนอยูก่บัขนาดของป้ัม และ
ชนิดของสีท่ีพน่ ได ้พื้นท่ีของการพน่ สถานท่ีของการพ่น การเลือกหรือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองพน่สีส าหรับท าหนา้ท่ี
ตอ้งการ ใชง้าน และไม่มีความรู้ความช านาญในการเลือกท างานสามารถปรึกษาทีมงานของเราท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ือง 
เคร่ืองพน่สีไดฟ้รี ก่อนการใชง้าน ท างานจะไดรั้บค าปรึกษาดา้นการใชง้านขั้นพื้นฐาน เพื่อใหแ้น่ใจท างานได ้
ผลิตภณัฑ ์ตรงความตอ้งการมากท่ีสุด การดูแลเคร่ืองพน่สีเบ้ืองตน้ การดูแลรักษาเคร่ืองเป็นส่วนประกอบยอ่ยท่ีส าคญั
อีกอยา่งหน่ึง การท าความสะอาด โดยทัว่ๆ ก็จะมีหลายๆ ส่วนประกอบ เช่น ปืน หวัทิป ท่อดูดสี อุปกรณ์ท่ีกล่าวมาขั้น
ขา้งตน้น้ีควรดูแลรักษาหลงัเลิกใชง้าน ทุกวนั และหยอดน ้ามนั TSL ก่อนการใชง้านทุกคร้ัง ซ่ึงจะช่วยใหย้ดือายกุารใช้
งานของเคร่ืองพน่สี การท าความสะอาดควรท าอยา่งสม ่าเสมอ และดูแลเป็นประจ าทุกวนั 

 

 
 

ภาพท่ี 23 การพน่สีรองพื้น 
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      บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำน 

3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงกำร 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1 อคริลิค (5 mm) คร่ึงแผน่ 1,100 1,100  
2 น็อตมิลขาว 2 ตวั 4 8  
3 เทปกาว 1 มว้น 15 15  
4 น็อตหกเหล่ียม 30 ตวั 8 240  
5 ชิลิโคลมีกรด-ชิลิโคลใส 2 หลอด 99 198  
6 แหวนรองน็อต 1 ชุด 10 10  
7 น็อตครบชุด 1/4 1 ชุด 22 22  
8 น็อตครบชุด 5/16 1 ชุด 22 22  
9 เทปพนัสายไฟ 10M 1 มว้น 11 11  

10 เซฟต้ีเบรกเกอร์ 30 A 1 ตวั 59 59  
11 ปลัก๊ตวัผู2้ขาแบน 1 ตวั 25 25  
12 กล่องเบรกเกอร์ 1 ตวั 12 12  
13 สายพาน 1เส้น 150 150 มีอยูแ่ลว้ 
14 มอเตอร์ 1 ตวั 3,000 3,000 มีอยูแ่ลว้ 
15 มูเล่ 1 ตวั 500 500 มีอยูแ่ลว้ 

                     ราคารวม  หน่ึงพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองบาท  5,372  
ตารางท่ี 2 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ 

3.2 กำรด ำเนินกำร 
   3.2.1 ศึกษาแบบแปลน โดยเร่ิมจากการออกแบบโครงสร้างเคร่ืองบด    

3.2.2 น าเหล็กฉากมาตดัตามท่ีขนาดแบบท่ีไดอ้อกแบบไว ้

 
ภาพท่ี 24 น าเหล็กฉากมาตดัตามท่ีขนาดแบบท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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3.2.3 เช่ือมโครงของเคร่ืองบดตามขนาดแบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 25 เช่ือมโครงของเคร่ืองบดตามขนาดแบบ 
    
 3.3.4 ติดตั้งมอเตอร์ 

 

 
 

ภาพที 26 ติดตั้งมอเตอร์ 
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 3.3.4 ติดตั้งชุดหวับด 
  

 
 

ภาพท่ี 27 ติดตั้งชุดหวับด 
 3.3.5 ติดตงัเบรกเกอร์ 30A 

 

 
 

ภำพที ่28 ติดตงัเบรกเกอร์ 30A 
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 3.3.6 ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 

 
 

ภาพท่ี 29 ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 
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บทที ่4 
กำรออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 

 
 

ภาพท่ี 30 แบบแปลนเคร่ืองบด 
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4.1.1 แบบแปลนดา้นหนา้ ดา้นขา้ง  ดา้นบน 

 
 

ภาพท่ี 31 แบบแปลนเคร่ืองบด 
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4.2 ตำรำงบันทกึกำรทดสอบ 
 

ล ำดับ ผลกำรทดสอบ ปัญหำทีพ่บ กำรแก้ไขปัญหำ 
1 ทดสอบสายพาน สายพานหยอ่น ตั้งสายพานโดยการปรับน็อต 
2 ทดสอบบดใบกลว้ย ใยของใบกลว้ยติด หัน่เป็นช้ินก่อนน ามาบด 
3 ทดสอบบดหวัอาหาร หวัอาหารติด ผสมน ้าก่อนบด 
4 ทดสอบบดใบไม ้ ไม่มีปัญหา  
 

ตารางท่ี 3 ตารางบนัทึกการทดสอบ 
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     บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนิน 
จากการท่ีไดท้  าเคร่ืองเอนกประสงคข้ึ์นมาน้ีหลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของเคร่ืองบดเอนกประสงคแ์ลว้

สรุปไดด้งัน้ี 
1.เคร่ืองบดเอนกประสงคส์ามารถบดใบไมไ้ด2้กิโลกรัมต่อ1นาที 
2.เคร่ืองบดเอนกประสงคส์ามารถบดเศษอาหารไดย้กเวน้กระดูก 
3.นอกจากบดใบไมแ้ละเศษอาหารยงัสามารถใชใ้นกระบวนการท ายาสมุนไพร 

5.2 ปัญหำและอุปสรรค 
1.มอเตอร์สามารถหมุนไดค้วามเร็วรอบเดียว  
2.หมุนฝาปิดใบมีดเขา้-ออกยาก  

5.3ข้อเสนอแนะ 
1.เคร่ืองบดเอนกประสงคเ์คร่ืองน้ีมีปัญหาเร่ืองความเร็วรอบมอเตอร์ไม่สามารถปรับไดแ้ละอยากใหรุ่้นหลงัๆ
ไดศึ้กษาและแกไ้ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



         26 

บรรณำนุกรม 
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0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25
B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9
%2584%2F&usg=AFQjCNGTP23i8N1yIJxfjmgYy4qq84_rvw 
การกลึง. 
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8sufj
0__RAhWJuo8KHb2-
DRwQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fprakasittid3qqq%2Fsi-xen-
si%2Fkheruxng-klung&usg=AFQjCNHVPBDyg5yS6q-H0OEfEJsyf50P-w 
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https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8sufj0__RAhWJuo8KHb2-DRwQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fprakasittid3qqq%2Fsi-xen-si%2Fkheruxng-klung&usg=AFQjCNHVPBDyg5yS6q-H0OEfEJsyf50P-w
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8sufj0__RAhWJuo8KHb2-DRwQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fprakasittid3qqq%2Fsi-xen-si%2Fkheruxng-klung&usg=AFQjCNHVPBDyg5yS6q-H0OEfEJsyf50P-w
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         27 

ประวติัส่วนตวั 
 
 

เลขที ่1 
รหสั 0515ช่ือ-นามสกุลนายปฏิพล เอกพนัธ์ ช่ือเล่น ต่อ  ฉายา ต่อปอประมุข *เต่ือย 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 15หมู่10 ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รหสัไปรษณีย ์48120 
เบอร์โทร098-991-5262 *083-391-8470 อีเมล ์taorlove_2@hotmail.com Facebook I’Taor AP 
ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน  รู้สึกยนิดีท่ีไดม้าเรียนท่ีโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ผมมีความผกูพนัธ์ 
หลายอยา่งท่ีอยูใ่นโรงเรียนน้ีขอบคูณ ขา้วและอาหารความรู้ท่ีมอบใหผ้มมา และค าสอนต่างๆท่ีท าใหผ้มเป็น
คนดี ผมรักโรงเรียนน้ีมา ถึงกฎระเบียบจะเยอะแต่ส่ิงน้ีแหละมนัจะท าใหเ้ราอยูใ่นสังคมไดดี้ 
คติประจ าใจ จงท าในส่ิงท่ีใจชอบและจงรักในส่ิงท่ีใจตอ้งการท า 
 
เลขที ่2 
รหสั 0516 ช่ือ-นามสกุล จิรพงษ ์ธงยศ ช่ือเล่น หลุย ฉายา เรณู 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 83/8 ต.หนองยา่งช้ิน อ.เรณูนคร จ.นครพนม  รหสัไปรษณีย ์48170 
ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียนผมรู้สึกดีท่ีไดม้าเรียนท่ี อสัสัมชญัเทคนิคนครพนมแห่งน้ี 
ท่ีซ่ึงใหค้วามรู้ความรัก อยากขอบคุณคณะภาราดานะคบัท่ีน าแต่ส่ิงดีๆมาให้ 
ขอบคุณมากๆค่าบบบ จุฟ๊ๆ… 
เบอร์โทร 0932782813 อีเมล ์ jirapong_luy@hotmail.com 
Facebook คุณชาย อิสระ 
เลขที ่4 
รหสั  0518  ช่ือ พีระพฒัน์ นามสกุล อ าจุฬา  ช่ือเล่น  พ ี ฉายา CP  
ท่ีอยูปั่จจุบนั  449 หมู่ 16  ต เชียงเครือ  อ เมือง  จ สกลนคร  รหสัไปรษณีย ์47000 
เบอร์โทร  0934920562  อีเมล ์ peerapat0518@email.com Facebook พีก้ี ซ้ิกกา้า 
ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียนผมรู้สึกดีท่ีไดม้าเรียนท่ี อสัสัมชญัเทคนิคนครพนมแห่งน้ี 
ท่ีซ่ึงใหค้วามรู้ความรัก อยากขอบคุณคณะภาราดานะคบัท่ีน าแต่ส่ิงดีๆมาให้ 
ขอบคุณมากๆค่าบบบ จุฟ๊ๆ… 
คติประจ าใจ 
ไม่ใช่ไมบ้รรทดั ไม่ตอ้งไปวดักบัคนอ่ืน... 

 
 

mailto:taorlove_2@hotmail.com
mailto:peerapat0518@email.com


กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานเร่ือง  เคร่ืองบดเอนกประสงค์ จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี 
          มาสเตอร์ดอน  วิภา ครูประจ าวิชา ที่ช่วยให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน ตลอดจน
เอ้ือเฟื้อสถานที่ และออกแบบผลงาน 

          มาสเตอร์จ านงค์ ตาระบัตรที่ช่วยให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการทดลอง และจัดท าโครงการ 

ขอขอบคุณพระคุณบิดา-มารดา ครู-อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  ที่ได้อบรมสั่งสอนประสานวิชา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
         คณะผู้จัดท าโครงงานขอขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ 
  
          

(คณะผู้จัดท า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ  ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเร่ืองเคร่ืองบด
เอนกประสงค์ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตั้งแต่การศึกษาข้อมูล การขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ การทดลอง การสรุปผลการด าเนิน    จนส าเร็จอย่างละเอียดและครบถ้วน  โครงการเคร่ืองบด
เอนกประสงค์นี้ส่งเสริมในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก  สมาชิกในกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจเอกสารการท าเคร่ืองบดเอนกประสงค์เป็นอย่างมาก 
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