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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
       ปัจจุบันในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติตามหลักสูตรได้เน้นให้ผู้เรียนฝกึทักษะวิชาชีพโดย การปฏิบัติงานจรงิ 
เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมนั้น ไม่มีเครื่องบากท่อที่มีความเที่ยงตรงตามขนาดที่ ก าหนด ชิน้งานมี
คุณภาพคงทน เครื่องบากท่อจึงเป็นเครื่องมือช่วยในการบากชิ้นงานในการเชื่อมท่อเหล็กกลมและ เหล็กกล่องเครื่อง
บากท่อที่ช่วยให้เกิดความสะดวกส าหรับช่างท าสแตนเลสได้เป็นอย่างดี ดังนัน้จึงมีความจ าเปน็ต้อง บากมุมท่อเป็นรปู
ฉลามเพื่อที่จะน าไปเชื่อมประกอบ เช่น การท าราวบันได โครงกนัสาดหลังคาโพลีคาร์บอเนต พร้อม กับประโยชนใ์ช้
สอยอ่ืน ๆ ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจึงคิดพัฒนาเครื่องบากท่อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเช่ือม เป็นเครื่องมือช่วยและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการต่อชิ้นงาน 
 
1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างเครื่องบากท่องานเชื่อมต่อปากฉลาม 
2. เพื่อน าความรู้ และทักษะไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน  

 
1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
. ประดิษฐ์เครื่องบากท่อ 1 เครื่อง 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เครื่องบากท่อสามารถท ามุมได้ตามทีก่ าหนด 
 2. ได้ตามต้องการบากท่อแบบปากฉลาม 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้เครื่องบากท่อส าหรับงานเช่ือมต่อปากฉลาม  

2. สามารถต่อชนปลายท่อได้อย่าสนิท 

3. สามารถปฏิบัติงานเช้ือมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง 

        4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการปฎิบตัิงานจริง 

5. สามารถท าการเรียนการสอนไห้กับนกัเรียนโดยการปฏิบัติงานจริง 
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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.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ศึกษาหาขอมูล 
1.3 จัดท าโครการ 
1.4 น าเสนอโครการ 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
2.1 วางแผนการด าเดิน
งาน 
2.2 จักหาอุปกรณ์ 
2.3 ลงมือผลิด 
2.4 เครื้องบากท่อและ
ฐานเครื้องบากท่อ 
2.5 น าเครื้องบากท่อมา
ปรับปรุงแก้ไข 
2.6 จัดท ารูปเล่มรายงาน 
2.7 ผลิตสื่อเพื่อน าเสนอ
ผลงาน 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
3.1 ส่งเล่มรายงาน 
3.2 น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 

                         

 
ตารางท่ี 1 ตารางการท างาน 

 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ 2 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 

ความรู้พืน้ฐานที่ได้ศกึษาค้นคว้าเกีย่วกับการโครงการพัฒนาเครื่องบากท่อสามารถแบ่งออกเป็นดังนี ้
              - การเชื่อมไฟฟ้า และเทคนคิการเช่ือม 

- วัสดุเหล็กและการเลือกใช้งานเบ้ืองต้น 
- ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 

              - การท าสีงานโลหะ 
              - ประเภทเหล็ก 
              - กระบวนการตัด 
  
2.1 การเชื่อมไฟฟ้า และเทคนิคการเชือ่ม 
             การเชื่อมไฟฟ้าและเทคนิคการเชื่อม คือกรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เป็นกรรมวิธีที่อาศัย 
การอาร์ก ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับช้ินงานหลอมเป็นแนวเชื่อมได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ จะต้องใช้ทักษะจากช่าง 
เชื่อมในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีช่างเชื่อมหรือผู้ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องรู้ถึงเทคนคิ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
            การเริ่มต้นอารก์ การเริ่มต้นอารก์มกัจะเกดิปัญหากบัผู้เริ่มต้นฝึกปฏิบัติงานเช่ือมใหม่ ๆ ซ่ึงปัญหาท่ีมักเกิดขึ้น 
คือ ลวดเชื่อมติดกับช้ินงานเช่ือม หรือการอารก์ดับอยู่เสมอ ดังนั้นควรฝกึฝนให้ช านาญ ปัญหาดังกล่าวก็จะได้รับการ 
แก้ไข ซ่ึงการเริ่มต้นอารก์โดยทัว่ไปมี 2วิธีคือ  
             2.1.1 วิธีเคาะ (Tapping) หรือวิธีแตะ ลวดเชื่อม ซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติดังนี ้
                                 1) ถือลวดเชื่อมให้อยู่ในต าแหน่งตั้งฉากกับช้ินงาน 
                                 2) กด ลวดเชื่อมลงไปเคาะ หรือ แตะบนแผ่นเหล็กเบา ๆ แล้วรีบยกขึน้โดยเรว็เมื่อเกิดการอาร์ก
และให้ ลวดเชื่อมเคล่ือนที่ไป ข้างหน้าประมาณ 2-3 มม.  
                                 3) ปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และหลายครั้งจนเกดิความช านาญ  

 



 

 
ภาพท่ี 1 แสดงถึงวิธีการเริ้มตน้อาร์คแบบเคะ 

                       
                   4) วิธีขีด (Scratching) หรือวิธีเขี่ยลวดเชื่อม ซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติดังนี้  
                   5) ถือลวดเชื่อมในลักษณะเอียงไปตามแนวที่จะเชื่อม 
                   6) ตวัดลวดเชื่อมให้ปลายแตะกับช้ินงานแล้วยกขึ้นอย่างรวดเรว็ 
                   7) เมื่อเกิดการอารก์แล้วต้องให้ระยะอารก์ถูกตอ้ง โดยลดระยะอารก์ ลงอย่าง ช้า ๆ 
                   8) ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและหลายครั้งจนเกดิความช านาญ   

  

 
ภาพท่ี 2 แสดงถึงวิธีการเริ้มตน้อาร์คแบบขดี 

 
2.1.2 การเริ่มต้นและส้ินสุดแนวเชื่อม คุณภาพของแนวเชื่อมนั้นไม่ไดดู้ตรงส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นการเฉพาะแต่

จะต้องดูตลอดทั้งแนว ช่างเชื่อมหลาย คนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากละเลยข้อปฏิบัติการเริ่มตน้ และ



 

การส้ินสุด    แนวเชื่อม จึงควรพิจารณาวิธี ปฏิบัติดังนี้  
  1) การเริ่มตน้เช่ือม ควรเตรียมงานให้สะอาด ปราศจากส่ิงต่าง ๆ เช่น จาระบี น้ ามนัสนิมเพราะจะท า 

ให้รอยเชื่อมท่ีได้ไม่มีคุณภาพตามต้องการ การเริ่มตน้เช่ือมบริเวณจดุ เริ่มต้นของแนวเชื่อมจะเริ่มจากการท าให้เกิดการ 
อาร์ก เมื่อเกิดการอาร์กขึ้นแล้วให้ยกลวดเชื่อมขึ้นประมาณ 2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม ทeมุมเชื่อมตาม
ลักษณะของรอยต่อ แบบต่าง ๆ ซ่ึงมุมเชื่อมจะ แตกต่างกันไป หลังจากนั้นให้สร้างบ่อหลอมเหลวซ่ึงจะกว้างประมาณ 
1.5 – 2 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม และ ต้องให้มีการซึมลึกอย่างสม่ าเสมอ 
                         2) วีธีการเชื่อมเมื่อส้ินสุดแนวเชื่อม เมื่อท าการเชื่อมถึงจุดสุดท้ายของแนวเชื่อมจะเป็นแอ่งโลหะปลาย 
แนวเชื่อม (Crater) ซ่ึงเป็นจุดที่มีความแข็งแรงต่ าสุดของแนวเชื่อมและเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดรอยร้าวขึน้ได้ จึงจ า 
เป็นต้องเติมลวดเชื่อมท่ีปลายแอ่งโลหะให้เต็ม โดยให้เดนิย้อนกลับเล็กน้อย แล้วหยุดเติมแอ่งปลายแนวเชื่อมให้เต็ม 
ดังแสดงในรูป  

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงถึงวิธีการเชื้อมส้ินสุดแนวเชื้อม 

2.1.3 การต่อแนวเชื่อม ลวดเชื่อมไฟฟ้าแบบหุ้มฟลักซ์ เมื่อเชื่อมจนปลายลวดเชื่อมเหลือประมาณ 38.10 มม. 
จะต้องมีการเปล่ียนลวดเชื่อมใหม่และในการเปล่ียนลวดเชื่อมใหม่ จะต้องมีการต่อแนวเชื่อม ซ่ึงจะต้องเป็น แนว
เดียวกนักับแนวเดิม และจะต้องมีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติเท่ากับแนวเดมิด้วย ซ่ึงวิธีการต่อแนวเชื่อมมีวิธีการ 
ปฏิบัติดังนี้  
                   1) ในกรณทีี่แอ่งปลายแนวเชื่อมยังร้อนอยู่ ให้เชื่อมต่อได้ทันที ไม่ต้องเคาะท าความสะอาด โดยให้ เริ่มตน้
อาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางด้านหน้าประมาณ ½ -1 นิ้ว ดังแสดงในรปูท่ี 133 เริ่มอาร์กที่จุด A แล้ว 6 จึง
ถอยหลังกลับไปที่จุด B ซ่ึงเป็นบ่อหลอมละลายของแนวเชื่อมเดิม (วิธีนี้ถ้าช่างเชื่อมขาดทักษะจะเกิดสแลกฝังใน รอย
เชื่อม)  
                    2) ในกรณทีี่แอ่งปลายแนวเชื่อมเย็นแล้ว ให้ท าความสะอาดโดยใชค้้อนเคาะสแลก (Slag) ออกและใช้ 
แปรงลวดขัดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้เริ่มต้นอาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางด้านหน้าประมาณ ½ 
นิ้ว – 1 นิ้ว เช่นเดียวกับข้อ2.3.1ดังแสดงในรูป เริ่มอาร์กที่จดุ A แล้วจึงถอยหลังกลับไปที่จุด B ซ่ึงเป็นบ่อหลอมเหลว 



 

ของ แนวเชื่อมเดิม  

 
ภาพท่ี 4 แสดงถึงวิธีการต่อแนวเชื้อม 

ข้อสังเกตในการต่อแนวเชื่อม ไม่ควรเริ่มต้นอาร์กใหม่ข้างแอ่งโลหะ ปลายแนวเชื่อมเพราะจะท าให้ความร้อนไม่เพียง 
พอที่จะหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันของแนวเชื่อม และการเติมลวดเชื่อมตรงแนวต่อจะต้องควบคุมอย่าให้มากเกินไป 
เพราะจะท าให้แนวเชื่อมนูนกว่าแนวเดิมแต่ถ้าเติมลวดเชื่อมน้อยเกินไป จะท าให้แนวเชื่อมแบนและเกิดรอยแหว่ง                       

2.1.4 การเชื่อมแนวเส้นเชือก หมายถึง การเชื่อมโดยไม่ส่ายลวดเชื่อมขณะท าการเชื่อมเพียงแต่ควบคุมระยะ 
อาร์ก มุมของลวดเชื่อม และความเร็วในการเดินลวดเชื่อมเท่านั้น ซ่ึงการเชื่อมแนวเส้นเชือกนี้ โดยทั่วไปจะใช้กับการ 
เชื่อมในท่าขนานนอน และท่าตั้งเชื่อมลง เพราะถ้าส่ายลวดเชื่อมอาจท าให้แนวเชื่อมไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเกิดรอย 
แหว่งขึ้นได้     

2.1.5 การเชื่อมส่ายลวดเชื่อม หมายถึง การลากลวดเชื่อมไปทางด้านข้างเพื่อให้แนวเชื่อมมีขนาดกว้างขึ้น 
โดยทั่วไปแล้วความกว้างของแนวเชื่อมไม่ควรเกิน 5 เท่าของความโตลวดเชื่อม การเลือกรูปร่างหรือแบบของ การส่าย
ลวดเชื่อม จะต้องค านึงถึงชนิดของรอยต่อขนาดของแนวเชื่อมและต าแหน่งท่าเชื่อมด้วย การเชื่อมส่ายลวด เชื่อมนี้ 
โดยทั่วไปใช้เทคนิคนี้กับการเชื่อมรอยต่อร่องของตัววี ส าหรับงานหนาๆ และรอยเชื่อมฟิลเลทบนรอยต่อแบบ ต่าง ๆ 
หรือการเชื่อมเสริมทับกันหลาย ๆ ชั้น การเชื่อมส่ายลวดเชื่อมจะเป็นเทคนิคที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการเชื่อม ไฟฟ้า
แบบอาร์ก แต่ต้องระลึกไว้เสมอว่า การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการเชื่อม เช่น เปล่ียนแปลงมุมเอียงระยะอาร์ก  
 รูปแบบการส่ายลวดเชื่อม จะมีผลโดยตรงต่อคณุภาพของแนวเชื่อมอนึ่งการส่ายลวดเชื่อมในบางกรณี จะท าเพื่อให้
รอย เชือ่มมีเกล็ดสวยเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ การส่ายลวดเชื่อมอาจแบ่งตามลักษณะของต าแหนง่ 
ท่า เชื่อมดังต่อไปนี้  
               1) การส่ายลวดเชื่อมในต าแหน่งท่าเชื่อม ท่าราบ (Flat Surface) ดังแสดงใน รูป (จุดสีด าตามแนว 
ด้านข้างรอยเชื่อม หมายถึง จุดที่หยดุเติมลวดเชื่อมเพื่อให้เติมลวดเชื่อมท่ีแนวด้านข้าง มากกว่าส่วนอ่ืน เพ่ือป้องกันการ 
เกิดรอยแหว่งท่ีขอบแนวเชื่อม) 

  



 

 
 ภาพท่ี 5 แสดงการส่ายลวดเชื่อมในต าแหน่งท่าราบ 

  2) การส่วยลวดเชื่อมในต าแหน่งท่าเชื่อมท่าตั้ง (Vertical Line) ดังแสดงในรูปท่ี 6 การส่ายลวดเชื่อม
ในต าแหน่งท่าเชื่อม ท่าเหนือศีรษะ (Overhead)  

 
ภาพท่ี 6 แสดงการส่ายลวดเชื่อมในต 

 
   3) การส่ายลวดเชื่อมในต าแหน่งท่าเชื่อม ท่าเหนือศีรษะ (Overhead)  

 
ภาพท่ี 7 แสดงการส่ายลวดเชื่อมท่าเชื่อมท่าเหนือศรีษะ 

 
 



 

2.2 เหลก็  
                “เหล็ก” เป็นค าท่ีคนไทยทั่วไปนยิมใช้เรียกเหมารวมกนัหมายถึง เหล็ก (iron) และ เหล็กกล้า (steel) ซ่ึงใน 
ความเป็นจริงนั้น วัสดุทั้ง 2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันหลายประการ อย่างไรก็ดี เหล็กเป็นวัสดพุื้นฐานที่ส าคัญยิ่งในการ 
พัฒนาสังคมและความเปน็อยู่ของมนษุย์ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกนานแสนนาน 
                เหล็ก (iron) สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ Fe คือแร่ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีสีแดง
อม น้ าตาล โดยปกติสามารถดูดตดิแม่เหล็กได้ พบมากในชั้นหินใตด้ินบริเวณที่ราบสูงและภูเขา อยูใ่นรูปก้อนสินแร่
เหล็ก (iron ore) ปะปนกับโลหะชนิดอ่ืนๆ และหิน เม่ือน ามาใช้ประโยชน์จะต้องผ่านการท าให้บริสุทธ์ิด้วยกรรมวิธี
การ “ถลุง” (ใช้ความร้อนสูงเผาให้สินแร่เหล็กกลายเป็นของเหลวในขณะทีก่ าจดัแร่อ่ืนที่ไม่ต้องการออกไป) 
นอกจากนี้ธาตุ เหล็กยังเป็นสารอาหารที่ร่างกายคนเราต้องการ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญในเม็ดเลือดแดงของ
เราอีกด้วย กล่าวคือ คนที่ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคโลหิตจางได้ง่าย 
                 เหล็กกล้า (steel)คือโลหะผสมชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปเหล็กกล้าหมายความถึง “เหล็กกล้าคาร์บอน (carbon 
steel)” ซ่ึงประกอบด้วยธาตุหลักๆ คือ เหล็ก (Fe) คาร์บอน © แมงกานีส (Man) ซิลิคอน (Si) และธาตุอ่ืนๆ อีก เล็กน้อย 
เหล็กกล้าเป็นวัสดุโลหะที่ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถูกผลิตขึ้นโดยฝีมือมนษุย์ (และเครื่องจักร) โดยตั้งอยู่ บน
พื้นฐานของการปรับปรุงเหล็ก (Fe/iron) ให้มีคุณสมบัติโดยรวมดียิ่งขึ้น เช่น แปรเปล่ียนรูปได้ตามที่ต้องการ แข็งแรง 
ยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงกระแทกหรือสภาวะทางธรรมชาติ สามารถรับน้ าหนักได้มาก ไม่ฉีกขาดหรือแตกหัก ง่าย เป็น
ต้น เหมาะสมในการใช้งานในด้านต่างๆ ในชวีิตประจ าวนัของคนเราได้อย่างหลากหลาย ด้วยตน้ทุนที่ต่ า เพื่อให้ขาย
ได้ในระดับราคาท่ีคนทั่วไปซ้ือหามาใช้ได้ ซ่ึงนับว่ามีข้อได้เปรียบดีกว่าวัสดุอื่นๆ มาก  
                 การแบ่งประเภทของเหล็ก สามารถแบ่งเหล็กออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้ 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณของ 
คาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก โดยแบ่งออกได้เป็น 
                 เหล็กหล่อคือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนมากกว่า 1.7% หรือ 2% ซ่ึงเหล็กชนิดนี้จะขึ้นรูปได้ดว้ยวิธีหล่อ 
เทา่นั้นเพราะปริมาณคาร์บอนที่สูงท าให้โครงสร้างมีคุณสมบัติที่แข็งแต่เปราะจึงไม่สามารถขึน้รูปดว้ยวิธีการรีดหรือ 9 
วิธีทางกลอ่ืนๆได้ เรายังสามารถแบ่งย่อยเหล็กหล่อออกได้อีกหลายประเภท โดยพจิารณาจากโครงสร้างทางจุลภาค 
กรรมวิธีทางความร้อน ชนิดและปริมาณของธาตุผสม ได้แก่ เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณ
คาร์บอนและซิลิคอนสูง ท าให้มีโครงสร้างคาร์บอนอยูใ่นรปู ของกราฟไทต์  
                เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เปน็เหล็กหล่อที่มีปริมาณซิลิคอนต่ ากว่าเหล็กหล่อเทา ท าให้ไม่เกิด
โครงสร้าง คาร์บอนในรูปกราฟไฟล์โดยคาร์บอนจะอยูใ่นรูปคาร์ไบท์ของเหล็ก (Fe3C) ที่เรียกว่า ซีเมนไทต์เป็นเหล็ก
ที่มีความ แข็งสูงทนการเสียดสี แต่จะเปราะ 
                 เหล็กหล่อกราฟไฟล์กลมหรือเหล็กหล่อเหนียว (spheroidal graphite cast iron, ductile cast iron) เป็น 
เหล็กหล่อเทาที่ผสมธาตุแมกนีเซียมและหรือธาตุซีเรียมลงไปในน้ าเหล็ก ท าให้กราฟไฟล์ที่เกิดเป็นกลุ่มและมีรูปร่าง 
กลม ซ่ึงส่งผลถึงคุณสมบัติทางกลในทางท่ีดขีึ้น 
                   เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable cast iron) เป็นเหล็กหล่อขาวที่น าไปอบในบรรยากาศพิเศษเพื่อท าให้
คาร์บอน ในโครงสร้างคาร์ไบต์แตกตัวออกมารวมกนัเป็นกราฟไฟล์เม็ดกลม และท าให้เหล็กรอบๆที่มีปริมาณ



 

คาร์บอนลดลง ปรับโครงสร้างกลายเป็นเฟอร์ไรต์และหรือเฟิร์นไลต์ เหล็กชนิดนีจ้ะมีความเหนียวดีกว่าเหล็กหล่อขาว 
แต่จะด้อยกว่า เหล็กหล่อกราฟไฟล์กลมเล็กน้อย  
                    เหล็กหล่อโลหะผสม (alloy cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่เติมธาตุผสมอ่ืนๆลงไปในปริมาณที่ค่อนข้างมาก 
เพื่อ ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะด้านให้ดียิ่งขึ้น เช่นเติมนกิเกลิและโครเมียมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านทนการเสียดสี
และ ทนความร้อน เป็นต้น  
                เหล็กกล้าคือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 1.7% หรือ 2% เหล็กชนิดนี้มีความเหนียวมากกว่า 
เหล็กหล่อท าให้สามารถท าการขึ้นรูปโดยใชก้รรมวิธีทางกลได้ ท าให้เหล็กชนิดนี้ถูกน าไปใช้งานอย่างกว้างขวาง จึง 
พบเห็นได้ทั่วไปในชีวติประจ าวัน เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผน่ เหล็กโครงรถยนต์ ท่อเหล็กต่างๆ ฯลฯ เหล็กกล้าสามารถ 
แบ่งได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี ้

เหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel) เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลัก โดยอาจมีธาตุอ่ืนผสมอยู่บ้างแต่ 
ไม่ได้เจาะจงจะผสมลงไป มักติดมาจากกรรมวิธีการถลุงและการผลิต เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 3 ประเภท 
โดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสม คือ เหล็กคาร์บอนต่ า (low carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณ
คาร์บอนต่ ากว่า 0.2% เหล็กชนิดนี้มคีวามแข็งแรงต่ าสามารถ รีดหรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย ตัวอย่างเหล็กเช่น เหล็กเส้น 
เหล็กแผ่นที่ใช้กนัทั่วไป เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (medium carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่าง 
0.2-0.5% เป็นเหล็กที่มี ความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กคาร์บอนต่ า ใช้ท าชิ้นส่วนของเครื่องจกัรกลทั่วไป เหล็กประเภทนี้
สามารถท าการอบชุบ ความร้อนได ้

เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (high carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า 0.5% มีความแขง็แรงและความ 
แข็งสูง สามารถท าการอบชุบความร้อนให้คณุสมบัติความแข็งเพิ่มขึ้นได้ ใช้ท าพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องการ 
ผิวแข็งและความต้านทานการสึกหรอสูง 

เหล็กกล้าผสม (alloy steel) เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตอ่ืุนผสมอยู่อย่างเจาะจงเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ปรับปรุงคุณสมบัตติ่างๆ เช่น ความสามารถในการชุบแข็ง (hardenability) ความต้านทานการกัดกร่อน คุณสมบัตกิาร 
น าไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแม่เหล็กเป็นตน้ ธาตุผสมท่ีเติมลงไป เช่น โครเมียม นกิเกิล โมลิบดินัม วาเนเดียม โคบอลต์ 
แมงกานีสและซิลิคอน โดยแมงกานีสและซิลิคอนจะต้องมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะจัดได้ว่าเป็นเหล็กกล้าผสม 
เพราะในเหล็กกล้าคาร์บอนก็มีปริมาณธาตุทั้งสองผสมอยู่พอสมควร เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 2 ประเภทโดย 
พิจารณาตามปริมาณของธาตุผสม คือ 

เหล็กกล้าผสมต่ า (low alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมท่ีมีปริมาณธาตุผสมน้อยกว่า 10%  
  เหล็กกล้าผสมสูง (high alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมท่ีมีปริมาณธาตุผสมสูงกว่า 10%  

 
 2.3 ระบบไฟฟ ้าเบือ้งตน้ 
  ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นคือทางเดินของกระแสไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลจากแหล่งก าเนิดไหลไปสู่อุปกรณ์ 
ไฟฟ้า (Load)และไหลกลับเข้ามายังแหล่งจ่ายอีกครั้งหนึ่ง 
                     2.3.1 ลักษณะวงจรไฟฟ้า มีด้วยกันดังนี้  



 

วงจรปิด คือวงจรทีก่ระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท างานได้ปกต ิ
 

 
ภาพท่ี 8 ภาพวงจรเปิด 

วงจรเปิดคือ วงจรทีก่ระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ท างาน 
 

 
ภาพท่ี 9 ชนิดของวงจรไฟฟ้า 

 
2.3.2 ชนิดของวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟา้มี 3 ชนิด คือ 
วงจรอนกุรมเป็นวงจรทีใ่ช้กนัมากในการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น การต่อฟิวส์ การต่อสวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ซ่ึง

มีคุณสมบัติ ดังนี้  
                1. ความต้านทานรวมท้ังหมดมากขึ้น 
                2. กระแสไฟฟ้าเท่ากันทั้งวงจร 
                3. แรงดันไฟฟ้าท้ังหมดเท่ากับแรงดันไฟฟ้าย่อยๆ รวมกัน 



 

 
ภาพท่ี 10 รูปการต่อวงจรกรม 

 

 
ภาพท่ี 11 การต่อวงจรอนกุรม 

รูปการต่อวงจรอนกุรม 2 โหลด ในลักษณะวงจรปดิ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าท างาน  
หมายเหตุ ถ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดของวงจรช ารุด วงจรจะไม่ท างาน  
                 2) วงจรขนาน เปน็วงจรที่เราใชก้ันอย่างมากในการต่อหลอดไฟหลายๆ หลอดในวงจรเดียวกัน เช่นการต่อ
หลอดไฟ 2 หลอดสว่างพร้อมกัน หรือการต่อหลอดฟูลออเรสเซนต์หลายๆ หลอดในวงจรเดียวกัน การต่อปล๊ักไฟ 
ต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี ้
                  1. ความต้านทานรวมทั้งหมดน้อยลง 
                  2. แรงดันไฟฟ้าเท่ากนัทั้งวงจร 
                  3. กระแสไฟฟ้าท้ังหมดเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยๆ รวมกัน  



 

 
ภาพท่ี 12 รูปการต่อโหลด 

                   รูปการต่อโหลด 2 โหลดในลักษณะวงจรไฟฟา้เปิด กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร เครื่องไม่ท างาน  
หมายเหตุ ถ้าอุปกรณ์ตัวใดเสีย (Load) จะเสียเป็นส่วนๆ 

 
  3) วงจรผสม เป็นการน าวงจรอนกุรมและวงจรขนานมารวมกัน ซ่ึงวงจรผสมนี้ไม่นยิมกันในการต่อ

วงจรไฟฟ้า ภายในบ้าน แต่ส่วนใหญจ่ะไปใชก้ับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
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รูปการต่อโหลด 3 โหลดในลักษณะวงจรไฟฟ้าปิด กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร เครื่องท างาน 
 
2.4 วัสดุเหล็กและการเลือกใชง้าน 
       เหล็กที่น ามาใช้งาน 3 ชนิดดว้ยกนั ดังนี ้

1.  เหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2 มิล 
2. เหล็กแผ่น ขนาด 80x120 หนา 2 มิล 
3. เหล็กฉากขนาด 1x1 นิ้ว หนา 3 มิล 



 

 
                                                                          ภาพท่ี 14 กระบวนการตดั 
2.5 กระบวนการตดั (Cutting Process) 
   ปัจจัยส าคัญในการที่จะใช้เลือกประเภทของการตัดชนดิใดนั้นมีส่ิงท่ีต้องพิจารณาหลายปัจจัยเช่น 
ความสามารถของเครื่องมือที่ใชต้ัด ,ต้นทุนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อวัสดทุี่ใช้ตดั กระบวนการตัดที่ใชค้วาม ร้อน 
(Thermal Cutting) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากประหยัดและให้ความรวดเร็วในการใช้งาน แต่ส าหรับ วัสดุ
บางประเภทจะมีผลกระทบเนื่องจากความร้อนที่ใชใ้นการตัด กระบวนการตดัที่ไม่ใชค้วามร้อน (No thermal Cutting) 
แม้จะท างานได้ช้ากว่า แตใ่ห้ความเที่ยงตรงท่ีดีกว่าส าหรับโลหะหลายชนิดและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ การตัดด้วยความ
ร้อน (Thermal Cutting) 

กระบวนการตัดดว้ยความร้อน (TC) เป็นกระบวนการก าจดัเนื้อโลหะออกโดยใชก้ารหลอมเหลว,เผาไหม้ 
หรือการระเหยในบริเวณดังกล่าว แม้ว่าจะใช้ความร้อนในการตัดแต่ยังมีความแตกต่างกนัในแต่ละกระบวนการขึ้นอยู่ 
กับชนิดและความหนาของวัสดุที่จะท าการตดั  
  กระบวนการตัดโดยใชค้วามร้อนที่ถูกใชใ้นอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมคือ oxyfuel gas (OFC) ,Plasma 
arc (PAC) , Air Carbon Arc (CAC-A) และ Laser beam cutting (LBC) 

การตัดแบบ oxyfuel gas การตดัชนิดนี้ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรม เนื่องจากจากความหนาของช้ินงานที่ 
เหมาะสมท่ีจะใช้ตัดอยู่ระหว่าง 0.5-250 mm อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาถูกและสามารถใช้คนในการตัดได้ การตัดชนดินี้จะ 
ใช้เปลวไฟของเชื้อเพลิงในสถานะแก็สผสมกับออกซิเจน (oxyfuel gas) ในการตดัโดยทีโ่ลหะจะถูกให้ความร้อน 
จนถึงจุดที่เกดิการออกซิไดซ์อย่างรวดเรว็ (Kindling temperature) ซ่ึงโดยทั่วไปนิยมใช้ก๊าซอะเซทิลีน, ก๊าซ ธรรมชาติ
,โพรเพน หรือสูตรเฉพาะ) จากเหตุผลที่มีการใช้เชื้อเพลิงหลายชนิด จึงมีการออกแบบหัวตดั (nozzle) ให้ เหมาะสมกบั
ชนิดของเชื้อเพลิงและความเร็วในการตัด กระบวนการตดัชนิดนี้เริ่มจากความร้อนที่เกิดจากการเผา ไหม้ส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงและออกซิเจนจะท าให้เนื้อโลหะในบริเวณที่จะท าการตัดมีลักษณะสุกแดงซ่ึงเรียกว่า Ignition tempterature 
ซ่ึงท่ีจุดนี้อุณหภูมิจะต่ ากว่าอุณหภูมิท่ีจะเริ่มหลอมเหลว ซ่ึงท่ีจุดนี้ล าของออกซิเจนที่มีความเร็ว สูงจะถูกพ่นน าเข้าไป
ยังช้ินงานและเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างรวดเรว็ในในจดุที่จะท าการตัดซ่ึงโลหะบางส่วนที่ หลอมเหลวบางส่วนจะ
ถูกเผาไหม้จนเกรียม 



 

                     
                 ความบริสุทธ์ิของออกซิเจนความเร็วในการตดัและคุณภาพของขอบท่ีได้รับการตดัจะมีถูกก าหนดโดยความ 
บริสุทธ์ิของออกซิเจน ซ่ึงความบริสุทธ์ิควรมคี่าอย่างต่ า 99.5 % ถ้าหากความบริสุทธ์ิลดลง 1 % จะท าให้ความเร็วใน 
การตัดลดลงถึง 25 % และส้ินเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 25 % 
                การเลือกใช้แก๊สเชื้อเพลิงแก๊สเชื้อเพลิงท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายมี 5 ประเภทคือ acetylene, propane, MAPP 
(methylacetylene-propadiene), propylene และ แก๊สธรรมชาติ ค่าอุณหภูมิสูงสุดของเปลวไฟ , อัตราส่วนของ 
ออกซิเจนต่อเชื้อเพลิงท่ีใช้โดยปริมาตร และคา่การกระจายของความร้อนทีข่อบในและขอบนอกของเปลวไฟ   
                Plasma Arc cutting หลักการพื้นฐานของการตัดแบบนี้จะใชก้ารอารค์ระหว่างอิเลคโตรท (electrode) และ 
ชิ้นงานที่ตัดภายในช่องเล็กๆที่ท าด้วยทองแดง (copper nozzle) ซ่ึงจะท าให้เกิดพลาสมา ( plasma ) ซ่ึงมีอุณหภูมิและ   
ความเร็วสูงเพิ่มขึน้เม่ือไหลออกมาจากหัว nozzle โดยที่อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 c และความเร็วเข้าใกล             
ความเร็วเสียงซ่ึงล าของพลาสมาจะตัดทะลุผ่านชิ้นงานที่หลอมเหลวถูกก าจัดให้ไหลออกไปกับพลาสมาลงทาง
ด้านล่าง ของช้ินงาน  

ข้อแตกต่างระหว่างระหว่างกระบวนการ OFC และ กระบวนการ PAC นั้น กระบวนการ PAC จะใช้การ อารค์
จนกระทั่งโลหะหลอมเหลว ในขณะที่กระบวนการ OFC นั้นออกซิเจนจะออกซิไดซ์โลหะและความร้อนที่ ไดร้ับจาก
ปฎิกิริยาจะท าการหลอมละลายโลหะ 

ในยคุแรกๆ วัสดุทีใ่ช้ท าอิเลคโตรทจะท ามาจากทังสเตน และใช้Ar , Ar-N2 เป็นพลาสมาแก๊ส นอกจากนั้น ยัง
สามารถใช้อากาศหรือออกซิเจนก็ได้แต่อิเลคโตรทจะต้องเป็นโลหะผสมระหว่าง copper และ hafnium 

คุณภาพของช้ินงานทีต่ัดจะขึ้นอยูก่ับอุณหภูมิท่ีเกิดขึน้ที่ชิ้นงาน ดังนั้นถ้าสามารถควบคุมอุณหภูมโิดยการ 
ออกแบบหัวตัดไดก้็จะชว่ยท าให้คุณภาพของรอยตดัดีขึน้ นอกจากนั้นมีอีกหลายวิธีเช่น  

การใช้แก๊สสองชนิด (Dual gas)ลักษณะของการตัดชนิดนี ้โดยจะมกีารป้อนแก๊สอีกชนิด หนึ่งเข้าไปรอบๆ 
nozzle ซ่ึงจะมีข้อดีคือ ชว่ยเพิ่มการอารค์และช่วยเป่าเศษโลหะที่ถูกตัดแล้วออกไป โดยทัว่ไปแล้ว พลาสมาแก๊ส ท่ีนยิม
ใช้ได้แก่ Ar , Ar-H2 หรือ N2 และแก๊สชนิดที่ 2 ที่นิยมใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่จะใช้ ตัด เช่น เหล็ก นยิมใช้
อากาศ,O2,N2 สเตนเลส นิยมใช้N2 , Ar-H2 , CO2 อลูมิเนียม นิยมใช ้N2 , Ar-H2 , CO2  

การใชน้้ าฉดี (Water Injection)โดยปกติวิธีนีจ้ะใชN้2 เป็นพลาสมาแก๊ส และใช้น้ าพ่นเข้าไปในแนวรัศมีเข้า สู่
ล าของพลาสมา ซ่ึงจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นได้ถึง 30000 C ซ่ึงข้อดีของการใช้วิธีนี้คือ 
                      1. ช่วยเพิ่มคุณภาพของรอยตดั 
                      2. เพิ่มความเร็วในการตดั  
                      3. ลดการสึกหรอของ nozzle 
 การใชน้้ าราด (Water Shroud) ลักษณะของการตดัชนิดนี้แสดงใน นอกจากนั้นอาจใช้ช้ินงานจุ่มลง ในน้ าโดยให้อยูใ่ต้
ผิวน้ า 50-70 cm ซ่ึงข้อดีของวิธีนี ้
                        1. ช่วยลดควนั  

          2.ช่วยลดเสียงจาก 155 เดซิเบล เหลือประมาณ 96 เดซิเบล 



 

          3. เพื่ออายุการใช้งานของ nozzle การใช้อากาศแทนแก๊สชนิดอ่ืน (Air plasma) หัวฉีดแบบนี้จะใช้อากาศ
เป็นพลาสมาแก๊ส แทน Ar หรือ N2 แต่จะต้องใช้อิเลคโตรทชนิดพิเศษที่ท าด้วย Hafnium หรือ Zirconium 
สวมแทน copper วิธีนี้แม้ว่าจะช่วยค่าใชจ้่าย ของแก๊สได้แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายของอิเลคโครทซ่ึงยังมีราคา
ค่อนข้างสูง  

                      Air Carbon Arc cutting เป็นกระบวนการตัดซ่ึงโลหะที่ถูกตัดถูกหลอมละลายโดยใช้ความร้อนที่เกิดจาก
การ อาร์คของคาร์บอน ซ่ึงโลหะที่หลอมเหลวจะถูกเป่าออกไปโดยใช้อากาศอัดที่มคีวามเรว็สูง จากท่อที่อยูใ่กล้อิเลค
โตรท ท่ีท าด้วยคาร์บอน ลมท่ีใช้จะมคี่าความดันอยู่ระหว่าง 80-100 psi และมีอัตราการไหล 5-50 ฟุตต่อนาทีซ่ึงจะใช ้
compressor เพื่ออัดอากาศขนาด 1-10 HP ขึ้นอยู่กับขนาดของอิเลคโตรท อิเลคโตรทจะท าจากส่วนผสมของคาร์บอน
และ แกรไฟต์ซ่ึงจะถูกผลิตเป็นเนื้อเดียวกนั นอกจากนั้นอิเลคโตรทยังมีหลาย ชนิด ได้แก่ชนิดไม่เคลือบ (uncoated 
electrode) มีราคาถูกแตจ่ะมีความสามารถในการน าไฟฟ้าได้ต่ า ชนิดเคลือบด้วยทองแดง (coppercoated electrode) จะ
มีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไมค่่อยเปล่ียนแปลงนักขณะใช้งาน นอกจากนัน้ยังมีความคงทนและน าไฟฟ้าไดด้ีกว่า ซ่ึงจะ
มีท้ังชนิดที่ใชก้ับกระแสตรงและกระแสสลับ โดยสัดส่วนของคาร์บอนและแกรไฟต์จะแตกต่างกันเล็กน้อย  
                       ลักษณะการใช้งาน CAC-A จะใชใ้นการตดัโลหะ เซาะร่องผิวที่ช ารุด , ก าจดัรอยเชื่อมท่ีช ารุด , ใช้เซาะ
ร่อง เพื่อท าแนวเชื่อม ซ่ึงการตัดชนดินี้จะมีสะเก็ดของโลหะเกิดขึ้นตามขอบของช้ืนงานที่ตดัและไม่ท าให้อุณหภูมใิน 
บริเวณใกล้เคียงสูงมาก ซ่ึงจะช่วยลดการบิดตัวของช้ินงานได้  
                       Laser Beam cutting (LBC) เป็นกระบวนการตัดโดยใชค้วามร้อนโดยจะท าการหลอมเหลววัสดุและท า
ให้ หลอมเหลวกลายเป็นไอโดยใชค้วามร้อนจากแสงเลเซอร์ซ่ึงกระบวนการนีต้้องอาจใช้แก๊สช่วยในการก าจัดเศษ
โลหะที่หลอมเหลวออกกระบวนการสร้างแสงเลเซอร์นี้จะประกอบไปดว้ยแหล่งพลังงาน,สารก าเนิดเลเซอร์ , ท่อ 
เลเซอร์ , ระบบการน ารังสี ซ่ึงจะให้ช่วงความยาวคล่ืนและก าลังท่ีแตกต่างกันไป  

 

 
ภาพท่ี 15 รูปในการสร้างเลเซอร์ 

 
                       ในการสร้างแสงเลเซอร์นั้นจะใช้สารก าเนดิเลเซอร์เป็นแก๊ส และใช้ระบบน ารังสี เป็นระบบกระจกเงา 
ซ่ึงการ ใชก้ระจกเงาสะท้อนล าแสงนี้ก็ท าให้มีปัญหาได้ ในกรณีที่มีการตัดโลหะที่มีพื้นผวิเงาวาว เลเซอร์แยกตามสาร



 

ก าเนิด เลเซอร์มีหลายประเภทได้แก ่
                        · CO2 Laser เหมาะส าหรับใช้งาน ตัด , สลัก , เชื่อม , คว้าน 
                        · Neodymium Laser  เหมาะส าหรับใช้งานเชื่อม , คว้านที่ต้องใช้พลังงานสูง 
                        · Nd-YAG Laser เหมาะส าหรับใช้งานสลัก, เชื่อม , คว้านที่ต้องใช้พลังงานสูง 
                        ข้อดีของการตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ คือ ให้ความเร็วในการตัดสูง รอยตดัแคบ , เกิดความร้อนน้อยและ 
ชิ้นงานบิดตวัต่ า, เกิดการส่ันสะเทือนต่ า , เกิดแก๊สน้อย  
                        Waterjet cutting การตดัโดยวิธีนี้จะใช้น้ าทีม่ีความดนัสูงอัดผ่านรูเล็กๆที่เราเรียกว่า Orifice หรือ  
                          Jewel เพื่อ ท าการพ่นเข้าสู่วัสดุที่จะท าการตัด ซ่ึงสามารถแยกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ กระบวนการตดั
โดยใชน้้ าอย่างเดียว (Pure Waterjet Cutting) 
                            และกระบวนการตดัโดยใช้น้ าซ่ึงมีการผสมสารกัดกร่อนเข้าไปดว้ย (Abrasive Water jet Cutting) 
กระบวนการตัดโดยใชน้้ าอย่างเดียว (Pure Waterjet Cutting) วิธีนี้น้ าจะถูกอัดจนมีความดันอยู่ระหว่าง 1,300- 6, Bar 
200 ซ่ึงเมื่อผ่านเข้าสู่ Orifice ที่มีขนาด 0.18-0.4 mm จะท าให้ความดันและความเร็วมคี่าเพิ่มขึ้นสูง โดย 17 ความเร็วจะ
มีค่าใกล้เคียงกับความเรว็เสียง ( 960 km/hr) ส าหรับวัสดุที่เหมาะส าหรับใช้วิธีนี้ตัดจะเป็นวัสดุ ที่มีเนื้อนุ่มเช่น ไม้
เนื้ออ่อน , กระดาษทิชชู , วัสดุภายในรถยนต ์
                              กระบวนการตัดโดยใชน้้ าซ่ึงมีการผสมสารกัดกร่อนเข้าไปดว้ย (Abrasive Water jet Cutting)วิธีนี้
จะมีการ เติมสารกัดกร่อน (Abrasive material) เข้าไปผสมหลังจากที่น้ าไหลผ่าน Orifice ซ่ึงจะท าให้เกดิภาวะ
สุญญากาศ และ จะดึงสารชว่ยกดักร่อนเข้าไปผสมกับกระแสน้ าซ่ึงสารช่วยกัดกร่อนนีจ้ะมีบทบาทส าคัญในการทะลุ 
ทะลวงผ่านเนื้อวัสดุที่จะท าการตดั ซ่ึงวิธีการตัดโดยวิธีนี้สามารถท าการตัดวัสดุที่มีความแข็งกว่าวิธีแรกได้เช่น เซรา 
มิกส์,อลูมิเนียม 
  
2.6 กระบวนการท าสโีลหะ 

กระบวนการท าสีมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอนดว้ยกันดังนี ้
   2.6.1 ปัดฝุ่นและขัดส่วนที่เป็นสนิมหรือเศษต่างๆดว้ยแปลงลวด หรือหินเจียร ์
   2.6.2 ขัดสีเก่าออกดว้ยกระดาษทรายน้ าด้วยเบอร์ 16 ตามดว้ยกระดาษทราเบอร์ 80 ที่ละเอียดขึ้นไห้เหลือแต่
พื้นผิวเหล็ก จับดูล่ืนมือและไม่มีสีเก่าเหลืออยู่ 
  2.6.3 เช็ดท าความสะอาดอีกครั้งดว้ยน้ ามนัสนหรือน้ ามันซักแห้งแล้วปล่อยไว้ไห้แห้ง 
  2.6.4 จากนัน้ก็ลงมือท่าสีด้วยสีรองพื้นหรือสีกนัสนิมไห้ทัว่แล้วปล่อยทิ้งใว้ไห้แห้ง 
  2.6.5 ขั้นตอนสุดท้ายก็ลงมือท่าสีด้วยสีจริงไห้ทัว่ทั้งหมดแล้วปล่อยทิ้งไว้ไห้แห้ง               

 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินงาน 

3.1 วัสดุและอปุกรณ์โครงการ 
ล าดบั รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหต ุ

1 เหล็กแผ่น    82x120 เมตร 2 840 1,680  
2 เหล็กกล่อง    2x2  นิ้ว 2 578 1,156  
3 บานพับ       4 ตัว 4 25 100  
4 กระดาษทรายสายพาน  1  เส้น 1 240 240  
5 กระดาษทราย ขนาด 120,320 1 90 90  
6 ลูกปืนกบ  วงใน 10 ม.ม 6 120 720  
7 เหล็กแผ่น 5x8 หนา 1 นิ้วครึ่ง 1 250 250  
8 สีรองพื้น (สีกันสนิม) 1 350 350  
9 สีน้ ามัน (สีด า) 1 250 250  
10 ทินเนอร์ 1 150 150  
11 เหล็กเพลาตัน 1 นิ้ว/ 1นิ้วครึ่ง /2นิ้ว /2

นิ้วครึ่ง ยาว 20 ซม 
1 120/200/250 570  

ราคารวม 5,556  
 

ตารางท่ี 2 ตารางค่าใช้จ่าย 
 
 
3.2 การด าเนินการ 
   3.2.1   ศึกษาแบบแปลน โดยเริ่ม เตรียมวัสดุให้ไดข้นาดและครบตามแบบ แล้วน าเหล็กที่เตรียมไว้มาตดัไห้ได้ 
ตามขนาดต้องการ 
   3.2.2   ตัดเหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว 4 ท่อน ยาว 120 ซ.ม 
                       - ตัดเหล็กกล่อง ขนนาด 2 นิ้ว 6 ท่อน ยาว 80 ซ.ม 
                       - ตัดเหล็กกล่อง ขนนาด 2 นิ้ว 2ท่อน ยาว 50 ซ.ม 

3.2.2 น าเหล็กล่องท่ีตัดไว้แล้วมาประกอบโดยการ น าเหล็กกล่องขนาด 2 นิ้ว ยาว 120 ซ.ม มาเชื่อมประกอบ
กับเหล็กกล่องขนาด 2 นิ้ว ยาว 80 ซ.ม โดยการเชื่อมแถกไว้เพื่อจับฉาก และไห้ไดข้นาดที่ต้องการ และ เป็นรูปฐาน
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า หลังจากนั้น ก็ท าการเชื่อมไล่เพื่อไห้ ฐานแข็งแรง 
 



 

 
ภาพท่ี 16 การเชื่อมฐานเครื่องบากท่อ 

 
  หลังจากนั้นก็ท าการตัดเหล็กขนาด 2 นิ้ว ยาว 80 ซ.ม จ านวน 4 ท่อน แล้วก็ท าการบากมุม 30 องศา ท าการเจียร์
แต่งรอยบากไห้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็น ามา ประกอบกับ ตัวฐาน ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท่ีเราได้เช่ือมไว้ น ามาประกอบ
โดยการตั้งขึน้โดยการท ามุม 60 องศา ท้ัง 4 ด้าน หลังจากนัน้ ก็ท าการ เชื่อมแถกไว้เพื่อจับองศา และแระดับ หลังจาก
นั้นกต็ัดเหล็กขนาด 2 นิ้ว ยาว 20 ซม 2 เส้นหลังจากนั้นก็ท าการบากมุม 60 องศาแล้วน ามาประกอบกับเสาท่ีท ามุมไว้ 
60 องศา แล้วท าการเชื่อมแถกไว้ หลังจากนั้นตดัเหล็กขนาด 2 นิ้ว ยาว 120 ซม 2 เส้น แล้วท าการเจียร์แต่ง หลังจากนัน้
ก็น ามาประกอบระหว่างเสาท้ังสอง หลังจากนั้นก็ท าการเชือ่มแถกไว้ แล้วก็ท าการตรวจว่าได้มุมหรือระดับตามท่ี
ต้องการ 



 

 
 
                           ภาพท่ี 17 ฐาน เครื่องบากท่อ                                    ภาพท่ี 18 เชื่อมไล่ฐานเครื่องบากท่อ 

 
หลังจากที่ท าฐานเครื่องบากท่อเสร็จแล้ว น าเหล็กแผ่นมาตดัไห้ได้รูปตามขนาดและจ านวนทีต่้องการด้วย

เครื่องตัดแก๊ส และท าการเจียร์แต่งลบคมไห้เรียบร้อยจากนัน้น ามาประกอบขึ้นรูปของโครงฐานเครื่องบากท่อโดยการ
เชื่อม TIG หลังจากนั้นก็ท าการ เจาะรูฐานเครื่องบากท่อตรงต าแหน่งท่ีเราจะขนัน๊อตไห้เข้ากับเครื่องบากท่อ 

 

ภาพท่ี 19 ตัดเหล็กเผ่นดว้ยเครื่องตัดแก๊ส 



 

 
 

ภาพท่ี 20 การตัดแก๊ส 
   หลังจากที่เชื่อมประกอบเหล็กแผ่นเสร็จแล้ว กน็ าเครื่องบากท่อมาติดตั้งดูว่าวางได้ตรงตามท่ีเราเจาะรู
ไว้หรือไม ่แล้วก็ขนัน็อตตามรูที่เจาะไว้พอไม่ไห้เครื่องส่ันหรือเคล่ือนที่แล้วก็ท าการทดลองว่ามีข้อบกพร่อง
อะไรบา้ง หลังจากนั้นก็ท าความสะอาดเครื่องบากท่อและขัดสีไห้สะอาด แล้วก็ถอดชิ้นส่วนออกเพื่อที่จะน าไปพน่
สีกันสนิมหรือสีรองพื้นหลังจากพ่นสีกันสนิมหรือสีรองพืน้เสร็จก็รอไห้แห้งแล้วก็พน่สีจริงดว้ยสี ด า เสร็จแล้วก็
รอไห้สีแห้งแล้วน าไปพ่นด้วยสีด าต่อ เป็นรอบท่ีสอง 

 

 
 

ภาพท่ี 21 ฐานและเครื่องบากท่อ 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 22 ขัดสีและท าความสะอาดเครื่องบากท่อ 
  หลังจากที่พ่นสีเสร็จแล้ว ก็น าเหล็กเพลาตันมาตัด ขนาด 1 นิ้ว/ 1 นิ้วครึ่ง/ 2 นิ้ว/ 2 นิ้วครึ่ง ยาว 20 ซม 

หลังจากนั้นก็   น าไปกลึงปาดหน้าไห้ความยาวของเหล็กเพลาตันเพียง 19 ซม หลังจากนั้นก็กลึงปอกเข้าไป 10 ม.ม 
และกลึงจนกว่า   จะสวมลูกปืนเข้าไปได้   
   หลังจากนั้นก็น าเครื่องบากท่อมาประกอบและติดตั้งไห้เรียบร้อยและติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือ สวิตช์ 
ปิด/เปิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                          บทที่ 4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 
 

                                                                                                     
 
        ภาพท่ี 23 ด้านบนฐานเครื่องบากท่อ ภาพท่ี 24 ด้านขวาเครื่องบากท่อ 
 

                                 
  
 ภาพท่ี 25 ด้านซ้ายเครื่องบากท่อ ภาพท่ี 26 ด้านหน้า/หลังเครื่องบากท่อ 
 
 
 



 

 
                                                

ภาพท่ี 27 แบบแปลนฐานเครื่องบากท่อ 
 

                    
  
          ภาพท่ี 28 แบบแปลนชิ้นส่วนของเครื่อง                               ภาพท่ี29 แบบแปลนโครงเครื่อง 
 

                            
          

ภาพท่ี 30 แบบแปลนแท่นจับช้ินงาน 



 

4.2 ตารางบันทึกการทดสอบ 
 
ล าดบั ผลการทดสอบ ปัญหาที่พบ 

1 ติดตั้งเครื่องบากท่อ น๊อตตัวเครื้องกับฐานไม่ตรงกนั 
2 เปิดเครื่องตรวจสอบความนิ่ง ฐานมีเสียงดัง ตรงแผ่นเหล็ก 
3 เคล่ือนย้ายเครื่องบากท่อ มีน้ าหนักมากเกนิไป 
4   

 
ตารางท่ี 3 ตารางบันทกึการทดสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จากการที่ได้ท าฐานเครื่องบากท่อและแก้ไขปากฉลามขึ้นมานี้หลังจากได้ทดลองประสิทธิภาพของ

เครื่องบากท่อ แบบปากฉลาม 
1.ฐานเครื่องบากท่อมีความแข็งแรงและมัน่คง 
2.ฐานเครื่องบากท่อสามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในการท างานได ้
3.ปากฉลามจับช้ินงานสามารถจับช้ินงานได้แน่นและสามารถปรับองศาได้ตามที่ต้องการ 

5.2 ปัญหาและอปุสรรค 
1.ฐานเครื่องบากท่อมีน้ าหนกัที่มากเกินไปไม่สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย  
2.จัดหาอุปกรณ์บางอย่างไม่มีในพื้นที่นีจ้ึงต้องส่ังซ้ือ  

                 5.3ข้อเสนอแนะ 
1.ควรใช้มอเตอร์ขนาดที่เล็กลงขนาด 1.5 แรง เพราะมอเตอร์ขนาด 2 แรง แรงเกินไปส าหรับตวัเครื่อง 
2. ควรใส่ล้อเพื่อสะดวกต่อการเคล่ือนย้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

บรรณานุกรม 
http://www.supradit.com/contents/metal/Data/6/2.html  
http://www.thongprapasteel.com/?cid=1715234  
http://www.ksteelcenter.com/th/purchase-tips http://homepage.eng.psu.ac.th/adm/akarn/electric-basic.htm 
http://www.siamair.net/ 
 http://www.foremanblog.com/2013 http://www.108twin.com/Default. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.siamair.net/


 

ประวัติส่วนตัว 
 
ชื่อ นาย ธนากร  หวุ่ยแม 
เกิดเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษจกิายน พ.ศ 2541 
ที่อยู่ 859 หมู่ 3 ต.วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 57180 
ประวัตกิารศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ผง 
มัธยมศึกษา โรงเรยีนแม่ลาววิทยาคม 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขางานโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
 
ชื่อ นาย พนาเวศ  วงค์บุญชัยเลิศ 
เกิดเมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ 2542 
ที่อยู่ 43/1 หมู่ 2 ต. ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ. เชียงราย 57310 
ประวัตกิารศึกษา 
ประถมศึกา โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
มัธยมศึกษา โรงเรยีน ขนุขวากพิทยา  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขางานโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
 
ชื่อ นาย วันชัย  เบซิกู ่
เกิดเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2541 
ที่อยู่ 397 หมู่ 4 ต. บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ประวัตกิารศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียน มาแอบวิทยา 
มัธยมศึกษา โรงเรยีน ศิริมาตย์เทว ี
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขางานโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานเรื่อง พัฒนาเครื่องบากท่อ จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
ภราดา กิตติศักดิ์ เจริญศรี การช่วยเหลือจากผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  
          มาสเตอร์ ดอน  วิภา ครูประจ าวิชา ท่ีช่วยให้ค าปรกึษา ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกับโครงงาน ตลอดจน
เอ้ือเฟื้อสถานที่ และออกแบบผลงาน 

           มาสเตอร์ สมสมัย เสวยีววงษ์  ที่ช่วยให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการทดลอง และจัดท าโครงการ 

          ขอขอบคุณพระคุณบิดา-มารดา ครู-อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม   ที่ได้อบรมส่ังสอน
ประสานวิชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
         คณะผู้จดัท าโครงงานขอขอบคุณท่านที่มีส่วนเกีย่วขอ้งไว้ ณ โอกาสนี ้
  
  
 

คณะผู้จดัท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ค าน า 

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาเครื่องบาก
ท่อ ซ่ึงรายงานนี้มีเนื้อหาตั้งแต่การศึกษาขอมูล การขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การทดลอง การ
สรุปผลการด าเนินงาน จนส าเร็จอย่างละเอียดและครบถ้วนการพัฒนาเครื่องบากท่อนี้ส่งเสริมไห้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการบากท่อ และประสิทธิภาพพัฒนาเครื่องบากท่อในการท างาน 

สมาชิกในกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจเอกสารการพัฒนาครื่องบากท่อเป็นอย่าง
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

บทที่ 1 บทน า           หน้า 

หลักการและเหตุผล         1 

วัตถุประสงค ์                       1 

เป้าหมาย          1 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ        1 

การด าเนนิงาน                       2 

บทที่ 2 เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ความต้องการ                     2-15 

โครงสร้าง                     2-15 

บทที่ 3 วิธีด าเนินงาน 

              การท าสี                                                                                                                        16 
วัสดุอุปกรณ ์                      17 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน                  17-21 

แบบแปลน                     22 

ตารางบันทึกการทดสอบ                    23 

       

บทที่ 4 บทสรุป 

สรุปผลการด าเนินงาน                   24 

ปัญหาและอุปสรรค                   24 

ข้อเสนอแนะ                    24 

บรรณานุกรม                     25  

ประวัติสาวนตัว                                                                                                                     26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ รูปภาพ 
 

รูปภาพที ่1 แสดงถึงวิธีการเริ่มต้นอาร์กแบบเคาะ                3 
รูปภาพที ่2 แสดงถึงวิธีการเริ่มต้นอาร์กแบบขีด       4 
รูปภาพที ่3 แสดงถึงวิธีการเชื่อมเมื่อส้ินสุดแนวเชื่อม       5 
รูปภาพที ่4 แสดงวิธีการต่อแนวเชื่อม        6 
รูปภาพที ่5 แสดงการส่ายลวดเชื่อมในต าแหน่งท่าเชื่อมราบ      7 
รูปภาพที ่6 แสดงการส่ายลวดเชื่อมในต าแหน่งท่าเชื่อมท่าตั้ง      7 
รูปภาพที ่7 แสดงการส่ายลวดเชื่อมในต าแหน่งท่าเชื่อมท่าเหนือศีรษะ     8 
รูปภาพที ่8 ภาพวงจรเปิด           9 
รูปภาพที ่9 ชนิดของวงจรไฟฟ้า        10 
รูปภาพที ่10 รูปการต่อวงจรกรม        10 
รูปภาพที ่11 การต่อวงจรอนุกรม        11 
รูปภาพท่ี 12 รุปการต่อโหลด                      11 
รูปภาพท่ี 12 รุปการต่อโหลด         12 
รูปภาพท่ี 14 กระบวนการตดั         12 
รูปภาพท่ี 15 รูปในการสร้างเลเซอร์        15 
รูปภาพท่ี 16 การเชื่อมฐานเครื่องบากท่อ       17 
รูปภาพท่ี 17 ฐาน เครื่องบากท่อ         18 

รูปภาพท่ี 18 เชื่อมไล่ฐานเครื่องบากท่อ       18 

รูปภาพที่ 19 ตัดเหล็กเผ่นด้วยเครื่องตัดแก๊ส       18 

รูปภาพที่ 20 การตัดแก๊ส         19 
รูปภาพที่ 21 ฐานและเครื่องบากท่อ        19 
รูปภาพที่ 22 ขัดสีและท าความสะอาดเครื่องบากท่อ      20 
รูปภาพท่ี 23 ด้านบนฐานเครื่องบากท่อ       21 
รูปภาพท่ี 24 ด้านขวาเครื่องบากท่อ     21 
รูปภาพท่ี 25 ด้านซ้ายเครื่องบากท่อ     21 
รูปภาพท่ี 26 ด้านหน้า/หลังเครื่องบากท่อ     21 
รูปภาพท่ี 27 แบบแปลนฐานเครื่องบากท่อ     22 
รูปภาพท่ี 28 แบบแปลนชิ้นส่วนของเครื่อง                                    22 
รูปภาพท่ี 29 แบบแปลนโครงเครื่อง        22 



สารบัญ รูปภาพ (ต่อ) 
 
รูปภาพท่ี 30 แบบแปลนแท่นจับช้ินงาน       22 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ ตาราง 

ตารางท่ี 1 ตารางการด าเนนิงาน        2 
ตารางท่ี 2 ตารางค่าใช้จ่าย         16 
ตารางท่ี 3 ตารางการทดสอบ         23 


