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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
        หอ้งรับแขก/นัง่เล่นเป็นหอ้งท่ีใชง้านมากท่ีสุด ของครอบครัวผูค้นบางกลุ่มชอบท่ีจะ รับประทาน อาหาร พบประ
สังสรรค ์และด่ืมฉลอง กนัท่ีบา้น มากกวา่ท่ีจะ ออกไปตามคลบั หรือภตัตาคาร โทรทศัน์สี วดีีโอ และเคร่ืองเสียงดีๆ 
ไดเ้ขา้มาแทนท่ีภาพยนตร์ตามโรง แมแ้ต่เกมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั ก็สามารถ ซ้ือหา เขา้มา เล่นสนุกสนานกนัไดภ้ายใน
บา้น ฉะนั้นการจดั ห้องนัง่เล่นท่ีกวา้งขวาง พอและมีอุปกรณ์ ในการสันทนาการ ต่างๆ จึงเหมาะเป็นท่ีพบปะสังสรรค ์
และพกัผอ่นในยามวา่งได ้การตกแต่งหอ้งนัง่เล่น ไดรั้บความเอาใจใส่มากข้ึน ไดมี้การเพิ่ม ความแปลกใหม่ ท่ียงัคงให ้
ความรู้สึก สบาย อยา่งง่ายๆ ซ่ึงมีผลมาจากปัจจยั 3 ประการคือ 
  เฟอร์นิเจอร์แปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีบริษทัผูผ้ลิตไดอ้อกแบบแตกต่างหลายหลาก และมีหลายระดบัราคา ใหเ้ลือกซ้ือ
ไดต้ามความ ตอ้งการและก าลงัทรัพย ์

การใชสี้สดใสมาตดั เช่น สีชมพู เขียว หรือ เหลือง บนสีท่ีนิยมใชก้นัอนัไดแ้ก่สีครีมอ่อน สีครีมเขม้ สีเบท 
และสีปนสีขาว นั้นใหชี้วติชีวา ท่ีสนุกสนาน มากยิง่ข้ึน 

ปัจจยัสุดทา้ยไดแ้ก่การน าวสัดุต่างๆ มากใช ้อยา่งมากมาย เป็นวสัดุท่ีผลิตออกมา ในขบวนการ อุตสาหกรรม 
สถาปนิก และ มณัฑนากร ไดน้ าส่ิง ท่ีมีอยู ่อยา่งหลายหลากน้ี มาออกแบบ ดดัแปลง ตกแต่ง ให้ไดส่ิ้งท่ีแปลกใหม่น่า
ต่ืนตา อาทิ น าเอา ลามิเนท พลาสติกลายสีสดใส มาปูลง บนเฟอร์นิเจอร์ ลกัษณะแปลกๆ น าเอาไมม้าทาสี ร้อนแรง 
และเคลือบเงา การฉาบปูนบนผนงั ให้เป็นเส้นๆ เพื่อเลียนแบบ เสาลายคิ้วบวั และลวดลายต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
เป็นการแสดง ถึงวิธีการ และแบบการตกแต่ง อนัหลายหลาก ซ่ึงน ามาใชไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ไม่มีวิธีใด เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
การตกแต่ง เพียงเล็กนอ้ย ก็อาจจะดีได ้เท่ากบัการตกแต่ง ท่ีตอ้งใชจ่้ายของ อยา่งฟุ่มเฟือย หรืออาจจะน าวิธี การตกแต่ง 
หลายรูปแบบ มาผสานกนัได ้ถา้สามารถ ท าใหส้อดคลอ้ง และในขอบเขตท่ีสมควร 

ห้องรับแขกจะเป็นห้องแรกท่ีเขา้มาถึง ควรมีขนาด 12 ตารางเมตรข้ึนไป แลว้แต่ขนาดของบา้น เม่ือจะลงมือ
ตกแต่งหอ้งใดก็ตาม อยา่ไดพ้ยายาม ซ้ือหา ขา้วของในการตกแต่ง ก่อนท่ีจะมี การวางแบบแปลน ให้เรียบร้อย ซ่ึงวิธีน้ี
เป็นวิธีท่ีถูกตอ้ง และง่ายท่ีสุด ถา้เราจะยา้ยเขา้มาอยู ่ในบา้นท่ีตอ้ง อยูอ่าศยั เป็นเวลานาน ดงันั้นจึงควรวางแบบแปลน 
เพื่อใหใ้ชไ้ด ้ในระยะเวลานาน ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา อนัดบัแรก คือโครงสร้างของหอ้ง วา่ตอ้งมีการ ขยบัขยาย หรือไม่ ถา้
ตอ้ง มีการขยบัขยายก็ตอ้งลงมือท าส่ิงน้ีก่อน แต่ถา้ไม่ตอ้งก็ด าเนินขั้นต่อไป คือ การสร้างตู ้และชั้นวางของ และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า และระบบระบายอากาศ หรือปรับอากาศ ตามแบบแปลน ท่ีวางไว ้ก่อนท่ีจะเร่ิมงานตกแต่ง เช่น การจดั 
เฟอร์นิเจอร์ ปูพรม และรายละเอียดอ่ืนๆ แต่ถา้เรา เช่าหอ้ง หรือบา้นอยู ่วธีิการตกแต่งท่ีดีท่ีสุด คือ คงโครงสร้างเดิมไว้
ให้มากท่ีสุด และแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยวิธีการของการตกแต่ง เช่น หน้าต่างท่ี ใหญ่เกินไป ก็ติด บางส่วน ของ
หนา้ต่าง ดว้ยบงัตา ถา้หนา้ต่างท่ีเล็กเกินไป อาจจะท าใหดู้กวา้งข้ึนได ้ดว้ย การติดกระจก 

การจดับริเวณนัง่เล่นบริเวณนัง่เล่นเป็นส่วนส าคญัท่ีใชน้ัง่คุยกนั ดูทีว ีทานขนม เล่นเกมส์ อ่านหนงัสือ และ
พกัผอ่น ดงันั้นท่ีนัง่ ท่ีใชค้วรจะสบาย และจดัวางอุปกรณ์ การเล่นใหอ้ยูใ่กล้ๆ  กบัเฟอร์นิเจอร์ท่ีใช ้ควรจะเคล่ือนยา้ยได ้
เพื่อใหเ้หมาะ กบัการน ามาจดัใหม่ ในการ สังสรรคก์นัแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีเป็นหอ้งขนาดเล็ก แต่ถา้เป็นหอ้งขนาดใหญ่ 
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ควรใชเ้ฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ และเคล่ือนยา้ย ไม่ไดห้น่ึงหรือสองตวั นอกจากนั้น ควรจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีน ้าหนกั
เบา ซ่ึงสามารถน ามาตั้ง รวมกบัเฟอร์นิเจอร์ประเภทแรก ไดเ้ม่ือมีแขกมาเยีย่ม เป็นจ านวนมาก และเฟอร์นิเจอร์
สมยัใหม่ ซ่ึงดดัแปลง ใชไ้ดห้ลายอยา่ง จะช่วยเปล่ียนแปลง ใหบ้รรยากาศ 

หอ้งน ้า เป็นห้องท่ีตอ้งการ ความเป็นส่วนตวั มากกวา่ทุกๆ หอ้งในบา้นเลยก็วา่ได ้ทั้งน้ีเพราะ กิจกรรมท่ีท าใน 
หอ้งน ้า อนัไดแ้ก่ การอาบน ้า ช าระ ร่างกาย และการขบัถ่าย เป็น กิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีตอ้งท าเป็น ประจ าทุกวนั 
โดยเฉพาะ การอาบน ้า ช าระร่างกาย ตอ้งท าอยา่งนอ้ย วนัละ 2 คร้ัง คือ ตอนเชา้ และตอนเยน็ ตามหลกั สุขบญัญติั ท่ี
เราท่องจ าตั้งแต่สมยัชั้นประถม ในปัจจุบนั ห้องน ้ายงัใช ้เป็นสถานท่ี ท ากิจกรรมอ่ืนๆ อีก เช่น การโกนหนวด 
แต่งหนา้ แต่งตวั ซกัผา้ หรือแมก้ระทัง่ การอ่านหนงัสือ เป็นตน้ เม่ือกิจกรรมในหอ้งน ้ ามีเพิ่มมากข้ึน เราจึงจ าเป็นตอ้ง
เอาใจใส่ และ พิถีพิถนักบัการสร้าง การจดั ตกแต่งห้องน ้า ใหส้วยงาม น่าใช ้และตอบสนอง การใชส้อยใหม้ากท่ีสุด 
โดยตอ้งเร่ิมตั้งแต่ การวางแผนท่ีดี การคดัเลือกวสัดุ และการตกแต่ง ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัหอ้งอ่ืนๆในบา้น เป็น
ตน้ 

รูปแบบ หรือ สไตล ์ในการตกแต่ง หอ้งน ้า โดยส่วนใหญ่มกัข้ึนอยูก่บั รสนิยม และ ความช่ืนชอบ ของแต่ละบุคคล 
การเลือกรูปแบบ หรือ สไตล์ การตกแต่ง ก็ควรใหส้อดคลอ้งกบั รูปแบบและ การตกแต่งภายใน โดยรวมของ อาคาร 
บา้นเรือน นั้นๆ โดยมีขอ้คิดวา่ ไม่ควรใชรู้ปแบบ ท่ีมีการประดบัประดารุงรัง หรือมีรายละเอียดซอกมุมมาก เพราะจะ
ท าใหย้ากต่อ การท าความสะอาด ในปัจจุบนั รูปแบบ หรือ สไตล ์ท่ีมกัเป็นท่ีนิยมหลากหลาย แต่รูปแบบสมยัใหม่ หรือ 
ร่วมสมยั ซ่ึงเป็นแบบเรียบง่าย และมีความหรูหรา อยูใ่นตวันั้น มกัเป็นท่ีนิยมมากกวา่ การใชรู้ปแบบในอดีต 
  

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1  เพื่อปรับปรุงพกัแก่แขกหรือผูม้าเยีย่มโรงเรียน 
1.2.2 ปรับปรุงท่ีมีอยูใ่หมี้ความน่าอยูท่ี่ดีกวา่เดิม 

      1.2.3 เพ่ือได้ให้นกัเรียนได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถมำปฏิบตังิำนจริง 
1.2.4 เพื่อสร้างความสามคัคี  และทกัษะการท างานเป็นทีม 

 
1.3 เป้ำหมำย   

- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
ขนาดห้องนั้งเล่น400x500 เมตร 

- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
บา้นมีความสวยงามและน่าอยูม่ากยิง่ข้ึน 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 เพื่อปรับปรุงห้องท่ีเก่า ไดม้าเป็นห้องท่ีน่าอยู ่
1.4.2 เพื่อผูเ้รียนไดน้ าความรู้ความสามารถมาปฎิบติังานไดจ้ริง 
 

1.5 กำรด ำเนินงำน 
 

 
ตารางท่ี 1 การด าเนินงาน 

   
 
 
 

                                                                                   
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 าโครการ 
1.4 น าเสนอโครการ 

                         

2.ขั้นด ำเนินกำร 
2.1 วางแผนการด าเดิน
งาน 
 2.1จกัหาอุปกรณ์ 
2.2 ลงมือผลิต 
 23มาปรับปรุงแกไ้ข 
2.4 จดัท ารูปเล่มรายงาน 
2.5 ผลิตส่ือเพื่อน าเสนอ
ผลงาน 

                         

3.ขั้นน ำเสนอ 
3.1 ส่งเล่มรายงาน 
3.2 น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 
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บทที ่2 
เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

              
ความรู้เก่ียวกบับิวทอิ์นห้องรับแขกสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
-วสัดุช่างและเคร่ืองมือช่าง 
-การเขียนแบบแปลน 
-ไมโ้ครง 
-การตกแต่งผนงัจากไมอ้ดัสัก อิตาลี 
-บวัเชิงไมอ้ดัสัก 
-บานประตูไมย้าง 
 

 
 
                                             ภาพท่ี1 เคร่ืองมือช่างบิวอิน 

2.1 วสัดุช่ำงและเคร่ืองมือช่ำง 
วสัดุช่าง หรือวสัดุในงานช่างบิวทอิ์นนั้น หมายถึงวสัดุต่างๆท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการท าหรือผลิตช้ินงานมี

มากมายหลายประเภท และวสัดุท่ีน ามาใชง้านในงานบิวทอิ์นนั้นมี 
 



5 
 

 
ภาพท่ี 2 ตลบัเมตร 

 
 
ตลบัเมตรเคร่ืองมือใชใ้นการวดับ่งช้ีบอกระยะหรือขนาดในการก าหนดต าแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาด

ความกวา้ง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวสัดุช้ินงาน     ท่ีตวัเคร่ืองมือวดัมีหน่วยมาตรฐานการวดัมีหน่วยเป็น
น้ิว ฟุตและหน่วยเมตริกก ากบัไวใ้นเคร่ืองมือวดัชนิดเดียวกนัเพื่อสะดวกในการใชง้าน 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3  เล่ือยบงัตอ 

 
  เล่ือยปังตอ เล่ือยมืออยา่งดี ท าจากเล่ือยกลา้สปริงใชเ้ล่ือยไมอ้ดั ตดัแต่งไมง้านเฟอร์นิเจอร์ ผา่เดือย และใช้
ส าหรับเล่ือยตดัมุมเอียงต่างๆ คอยช่วยประคองเล่ือยใหแ้นวตดัมีความตรงมากยิง่ข้ึน เหมาะส าหรับงาน ตดัเอียง เขา้มุม
ฉาก 
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ภาพท่ี 4 ระดบัน ้า 
 

  ระดบัน ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีช่างใชใ้นการวดัความลาดเอียงของพื้นท่ี สามารถวดัระดบัไดท้ั้งในแนวราบ และ
แนวด่ิงเม่ือตอ้งการวดัความลาดเอียงของพื้นท่ี ใหน้ าระดบัน ้าวางลงบนพื้นท่ีท่ีตอ้งการตรวจ สังเกตท่ีฟองอากาศ
ภายในหลอดแกว้ ถา้หากพื้นท่ีนั้นไม่มีความลาดเอียง  สังเกตฟองอากาศภายในหลอดแกว้ตอ้งอยูต่รงจุดก่ึงกลางตลอด 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5  ปืนยงิตะปู 
  ปืนยงิตะปู เป็นเสมือนตวัยงิลวดหรือตะปูลงไปบนช้ินงานท าใหส้ะดวกและรวดเร็วมากปืนลมก็มีหลายรุ่น
หลายแบบแต่ก็เหลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน 
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ภาพท่ี  6  สวา่นชุด 

 
  ชุดสวา่น ชุดสวา่นมีหลากหลายขนาดใหเ้ลือกใชง้านใชส้ าหรับเจาะรูบนวสัดุหลายประเภท เป็นเคร่ืองมือ
ท่ี ประกอบดว้ยส่วนส าคญัคือดอกสวา่นท่ีหมุนไดด้อกสวา่นยดึอยูก่บัเดือยดา้นหน่ึงของสวา่น และกดลงไปบนวสัดุท่ี
ตอ้งการจากนั้นจึงถูกท าใหห้มุน ปลายดอกสวา่นจะท างานเป็นตวัตดัเจาะวสัดุ 

 

 
 

ภาพท่ี  7 นั้งร้าน 
  นัง่ร้าน เป็นโครงสร้างชัว่คราวใชใ้นงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใชส้ าหรับปีนข้ึนไปท่ีสูง และเหยบีข้ึนไปเพื่อ
ท างาน รวมถึงใชใ้นการวางส่ิงของท่ีจ าเป็นและเม่ือก่อสร้าง ซ่อมแซม วสัดุท่ีใชท้  านัง่ร้านมีความหลากหลายข้ึนอยูก่
สภาพแวดลอ้มและงบประมาณ โดยนัง่ร้านท่ีนิยมใชจ้ะสร้างจากเหล็กท่อ และมีแผน่ไมว้างพาดส าหรับวางยนืท างาน 
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ภาพท่ี 8  คอ้น 
 

  คอ้น เคร่ืองมือส าหรับตอกหรือทุบบนวตัถุอ่ืน ส าหรับการใชง้าน เช่น การตอกตะปู การจดัช้ินส่วนใหเ้ขา้รูป 
และการทุบทลายวตัถุ คอ้นอาจไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชง้านเฉพาะทาง  แต่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมือนกนัคือดา้ม
จบัและหวัคอ้น ซ่ึงน ้าหนกัจะค่อนไปทางหวัคอ้นมากกวา่ แรงท่ีกระทบเป้าหมายจะมากเท่าใด ข้ึนอยูก่บัมวลของคอ้น
และความเร่งของการตอก 

 
 

 
 

ภาพท่ี  9  ลูกแมก็ 
ลูกแมก็ ใชส้ าหรับยงิไมท่ี้มีเน้ืออ่อนไมแ้ขง็มาก และใชส้ าหรับท าโครงเกา้หรือหรือโซฟา 

และลูกแมก็ก็มีขนาดท่ีต่างกนัไป ลูกแมก็ยงัมีค าน าหนา้เช่น F J ST T 
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ภาพท่ี  10 กาว 
 

  กาว หรือ วสัดุประสาน คือส่วนผสมของของเหลวหรือวสัดุก่ึงของเหลวท่ีสามารถเช่ือมติด หรือประสานวสัดุ
สองช้ินเขา้ดว้ยกนั กาวมีอยูห่ลากหลายรูปแบบทั้งมาจากธรรมชาติหรือสารเคมีสังเคราะห์ ซ่ึงการใชง้านมกัจะข้ึนอยู่
กบัวสัดุท่ีจะน ามาติดกนั 
2.2 กำรออกแบบแปลน 

      
 

ภาพท่ี 10 การออกแบบแปลน 
 

การเขียนแบบแปลนคือการเขียนแบบงานหรือแบบสั่งงานข้ึน จะตอ้งมีความระเอียดของลายเส้นเพื่อใหผู้ท่ี้
อ่านแบบมีความเขา้ใจจะไดท้  างานไม่มีขอ้ผดิพลาด และแบบแปลนแต่ล่ะแบบจะตอ้งก าหนดขนาดใหช้ดัเจน 
การออกแบบมี5 วธีิดงัน้ี 

2.2.1   ก าหนดสไตล ์: การเลือกสไตลข์องบา้น เป็นการก าหนดขอบเขต เป้าหมาย เพื่อใหจิ้นตนาการของ

ความตอ้งกมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ผูอ่้านอาจขบัรถท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ พกัรีสอร์ท เยีย่มบา้นเพื่อน หรือหาก

ใหส้ะดวกหน่อยก็เพียงคลิกเขา้ชมเวบ็ไซตบ์า้นไอเดีย ตวัอยา่งบา้นเหล่าน้ีเราสามารถน ามาประยกุต ์ก าหนดแนวทาง

การออกแบบบา้นในฝันของเราได ้แต่ตอ้งขอย  ้าใหท้ราบกนัก่อนวา่ เราสามารถน าดีไซน์มาประยกุตใ์ชไ้ด ้แต่ไม่

สามารถไปลอกแบบไดน้ะครับ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของบา้นหรือเจา้ของแบบโดยตรง โดยปกติแลว้สไตล์

ของบา้นมีค่อนขา้งหลากหลาย ทั้งไทยประยกุต ์, Vintage , Loft , Minimal , Tropical , หรืออาจเลือกเอกลกัษณ์ของ
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บา้นจากต่างประเทศ เช่น บา้นสไตลท์สัคานี เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบท่ีเหมือนกนั ไม่

จ  าเป็นตอ้งเป๊ะ เราอาจผสมผสานรวมแต่ละสไตล ์เลือกจุดท่ีชอบน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหก้ลายเป็นสไตลข์องเราเองได้

เช่นกนัครับ พบเจอท่ีไหน ถ่ายภาพเก็บไว ้หรือหากชอบตวัอยา่งแบบบา้นในเวบ็บา้นไอเดีย ก็อาจจะเซฟลิงคเ์ก็บไว ้

เผือ่ตอนใชง้านจริงจะไดค้น้หาขอ้มูลเจอ การเลือกสไตลบ์า้นท่ีดี นอกจากความช่ืนชอบส่วนตวัแลว้ สถานท่ีก่อสร้าง

เป็นส่ิงท่ีส าคญั ควรออกแบบบา้นใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งหรือดูเขา้กบัสถานท่ี ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัดว้ยครับ 

2.2.2  เขียนความตอ้งการลงไป : ก่อนการออกแบบส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งมาก คือการวเิคราะห์ความตอ้งการ 

ขั้นตอนน้ีจ าเป็นตอ้งพูดคุยกนัทั้งครอบครัว มีสมาชิกก่ีคน อยากไดอ้ะไรบา้ง อยากไดแ้บบไหน มีเฉลียง ชานระเบียง มี

ก่ีหอ้งนอน ก่ีหอ้งน ้า เป็นคนชอบท าครัวหรือไม่ ห้องนัง่เล่น หอ้งดูทีว ีหอ้งท างาน โจทยเ์หล่าน้ีแต่ละบา้นยอ่มมีความ

แตกต่างกนั โดยเฉพาะความตอ้งการหลกัพื้นฐาน เช่น จ านวนห้องนอน ห้องน ้า เป็นตน้ 

2.2.3 ก าหนดขนาด : เม่ือทราบความตอ้งการแลว้ ก าหนดขนาดพื้นท่ีใชส้อยของแต่ละหอ้งลงไป อยากให้

กวา้ง ยาว ก่ีเมตร การก าหนดขนาดแต่ละห้องจะช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์หาพื้นท่ีใชส้อยรวมทั้งหมดได ้ผลวิเคราะห์น้ี

จะท าใหก้ารออกแบบบา้นชดัเจนยิง่ข้ึน รวมทั้งยงัช่วยใหเ้ราทราบอีกวา่ เราควรสร้างบา้นก่ีชั้นถึงจะเหมาะสม หากมี

ท่ีดินอยูแ่ลว้จ าเป็นตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัท่ีดิน แต่หากยงัไม่มีท่ีดิน การก าหนดขนาดพื้นท่ีใชส้อย จะท าใหเ้รา

หาซ้ือท่ีดินไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ การก าหนดขนาดน้ียงัสามารถน าไปอิงกบัการประมาณราคาก่อสร้างไดอี้กดว้ยครับ 

2.2.4 ก าหนดต าแหน่ง ทิศทาง : การออกแบบผงับา้นท่ีดีควรออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ เพื่อใหก้าร

อยูอ่าศยัภายในบา้นเป็นไปอยา่งเหมาะสมท่ีสุด  โดยรวมแลว้จะค านึงถึงทิศทางของแสงแดด และทิศทางลม โดย

แสงแดดจะส่องมากในทิศตะวนัตก ทิศใต ้ห้องท่ีตอ้งการแสงมาก เป็นหอ้งท่ีตอ้งการก าจดัความช้ืน เช่นห้องน ้า 

หอ้งครัว ห้องซกัลา้ง ส่วนหอ้งท่ีตอ้งการแสงเพียงพอเหมาะ เช่น หอ้งนอน , หอ้งนัง่เล่น , หอ้งท างาน  

ส าหรับทิศทางลม ลมมีสองทิศทางหลกั ทิศเหนือและทิศใตข้ึ้นอยูก่บัฤดูกาล (ทิศใตมี้ลมเขา้ 8-9 เดือน ทิศเหนือ 2-3 

เดือน) ซ่ึงหากอา้งอิงร่วมกบัทิศทางแดด แดดทางทิศใตจ้ะค่อนขา้งแรงเกือบทั้งวนั ส่วนทิศเหนือแดดจะร่มเกือบทั้งวนั 

คนไทยจึงนิยมสร้างบา้นให้หนัหนา้ไปทางทิศเหนือ แต่ก็มีจ  านวนมากเช่นกนัท่ีเลือกหนัหนา้ไปทางทิศใต ้เพื่อตอ้งการ

รับกระแสลมเกือบตลอดทั้งปี ทั้งน้ีก็ไม่ไดเ้ป็นขอ้จ ากดัแต่อยา่งใด เพราะการใชง้านของแต่ละบา้นนั้นแตกต่างกนั บาง

ท่านอาจออกแบบเพื่อเนน้การใชข้า้งบา้น , หลงับา้น ก็ข้ึนอยูก่บัการใชง้านจริงดว้ยครับ 

2.2.5 ลองวาดดูซิ :  เคร่ืองมือพื้นฐานท่ีสุดท่ีใชใ้นการวาดแปลน คือ ดินสอ + กระดาษ A4 หรือผูอ่้านถนดัใช้

เคร่ืองมือใดก็สามารถเลือกไดต้ามตอ้งการ ทั้งวาดดว้ยมือหรือใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั

ครับ หลกัการวาดแปลน วาดเป็นมุมภาพ 2D โดยใหนึ้กถึงการมองภาพจากบนหลงัคาบา้น ซ่ึงอาจตอ้งท าความเขา้ใจ

กบัสัญลกัษณ์พื้นฐานกนัสักนิด เช่น ประตู หนา้ต่าง ส่วนหอ้งอ่ืนๆสามารถวาดเป็นส่ีเหล่ียมในแบบหอ้งทัว่ไป ทั้งน้ี
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หากผูอ่้านไม่เขา้ใจสัญลกัษณ์ ก็ไม่เป็นปัญหาใด เพียงแค่วาดและเขียนค าอธิบายประกอบร่วมดว้ย ใหพ้อส่ือสารได้

ตรงกนั เพียงเท่าน้ีก็สามารถน าไปคุยกบัช่างรับเหมาไดแ้ลว้ครับ 

 
2.3 ไม้โครง 

 
 

ภาพท่ี 11 ไมโ้ครง 
  ไมโ้ครงท่ีใชใ้นการท าเฟอร์นิเจอร์บิวอิน      ไมโ้ครงท่ีใชเ้ป็นโครงสร้างของตูต่้างๆในการตกแต่งภายในงาน
เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอินคือไมท่ี้น ามาใชท้  าเป็นโครงสร้างของแผน่พื้น,แผงขา้งหรือหนา้บานมีหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างเพื่อให้
เกิดความแข็งแรงและใชใ้นการเกาะยึดบานพบั, รางล้ิน ชกั ปุ่มปรับระดบัหรือส าหรับติดราวแขวนต่างๆ   หลงัจากท า
โครงไมเ้สร็จจึงกรุไมอ้ดัปิดทบัทั้ง2ดา้น    ไมจ้ริงประเภทต่างๆ ท่ีมีขนาดหนา้ไมเ้ล็กเป็นท่ีนิยมในการท าเป็นโครงใน
การท างานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินปัจจุบนัช่างไมบ้างคนตอ้งการลดตน้ทุนในการท างานตกแต่งภายในมกัจะน าเอาแผ่น 
MDF หรือปาร์ติเกิลบอร์ดมาซอยให้มีขนาดเล็กเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นโครง  แต่ความแขง็แรง ความทนทานไม่สามารถจะสู้
โครงไมจ้ริงได้ รูปแบบของไมโ้ครงท่ีใช้ในการท าเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินไม้ท่ีเป็นเส้นเดียว โครงไม้เส้นเดียวรำคำแพง 
เน่ืองจำกหำยำก ส่วนข้อเสียคือตวัโครงท่ีได้บิดเบีย้วง่ำย กำรใช้งานจะท าไดย้าก  ไมต่้อกนั (joint) เป็นการน าเอาเศษ
ช้ินไมข้นาดเล็กมาต่อกนั เศษไมแ้ต่ละช้ินจะถูกท าใหเ้ป็นฟันเล่ือยและเช่ือมต่อกนัดว้ยกาว โครงท่ีไดร้าคาถูกลง (ราคา
ของโครงไมจ้๊อยส์ข้ึนอยู่กบัชนิดของไม)้ ขอ้ดีคือไมไ้ม่บิดเบ้ียวหมือนโครงไมจ้ริงเส้นเดียว  ราคาถูกลงและน าไปใช้
ท างานไดง่้ายกวา่โครงไมจ้ริงเส้นเดียว                รูปแบบของการต่อไมโ้ครงประเภทต่างๆ(WOOD JOINT)          ไม้
เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีจ  ากดั การท่ีจะน าไมม้าใชท้  างานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินหรืองานต่างๆเพื่อให้ไดป้ระโยชน์
สูงสุด คุม้ค่ามากท่ีสุดเป็นส่ิงท่ีควรท า การน าเศษไมช้ิ้นเล็กๆท่ีเหลือเศษจากการใชง้านอ่ืนมาต่อกนั ประสานกนัจึงเป็น
แนวทางท่ีเหมาะสม  เทคโนโลยีการต่อประสานไมมี้ 2 รูปแบบ แยกตามทิศทางการต่อไมด้งัน้ี รอยฟันปลาจะอยูท่ี่ดา้น
ความหนาของโครงไมแ้ทนดา้นกวา้งแบบFinger Joint  การต่อไมแ้บบน้ีจะท าให้แผ่นเศษไมท่ี้ต่อกนัแลว้มีหนา้กวา้ง
มาก  ดงันั้นการใช้งานไม้ท่ีต่อแบบ Butt Joint จึงเป็นการน าเอาเน้ือไมท่ี้ต่อกนัเป็นหน้ากวา้งมาท าเป็นแผ่นชั้นวาง
ของ  เป็นTopโตะ๊ท างาน  Topโต๊ะทานอาหารเป็นตน้ เน่ืองจากรอยต่อไมท่ี้เป็นรอยฟันปลาจะไม่เห็นท่ีดา้นใชง้านดา้น
ท่ีใช้งานจะเห็นเป็นเพียงรอยต่อของช้ินไม้   แต่จะเห็นรอยฟันปลาท่ีด้านความหนาของช้ินงานแทน   ขนาดและ
ความห        ขนาดและความหนาของโครงไมท่ี้ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินมีตั้งแต่ขนาด 1”x1.5” ยาว 2.5ม. และ 1”x2” 



12 
 

ยาว 2.5 ม. (ความหนา 17 มม.จนถึง 23 มม.)  การเลือกใชไ้มโ้ครงท่ีมีความหนาต่างๆนั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารใช้
งาน  เช่นต้องการใช้เป็นแผงข้างของตู้หรือท าหน้าบานของตู้ ไม้ท่ีนิยมน ามาท าเป็นไม้โครงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้
วอิน    ไมส้ักสวนป่าจ๊อยส์    เน้ือไมไ้ม่แข็ง ใช้ท  างานง่าย ไม่บิดตวัคิอนขา้งเป็นเส้นตรง เน่ืองจากอายุของไมมี้น้อย 
และมีกระพี้ติดมามาก ยางจึงมีไม่มากพอ จึงไม่สามารถป้องกนัปลวกได ้
ไมส้ักจอ๊ยส์พม่า   เน้ือไมน่ิ้มท างานง่าย  เป็นเส้นตรงไม่บิดตวั ป้องกนัปลวกไดดี้กวา่ไมส้ัก สวนป่า ราคาค่อนขา้งแพง 
ไมแ้ดงจอ๊ยส์   เน้ือไมแ้ขง็  ป้องกนัปลวกไดดี้  ราคาค่อนขา้งแพงตะแบกจอ๊ยส์      สีน ้าตาลอ่อนอมเหลือง เป็นไมเ้น้ือ
แขง็ ตรงไม่บิดตวั แขง็ ไสแต่งท างานง่าย ปลวกไม่ชอบ มสีและความสวยงามใกลไ้มส้กั แต่ถา้โดนความร้อนหรือ
ความช้ืน ก็จะโกร่งตวัไดง่้ายตะเคยีน   เป็นไมเ้นื้อแขง็ สอีอกเหลอืงทองไมบ่ดิงองา่ย ยดึเกาะตะปดู ีท างานยาก 

เนื้อไมม้ตี าหนิคลา้ยรมูอดซึง่เป็นลกัษณะทางธรรมชาติ ไมม่ผีลต่อความแขง็แรงไมเ้บญจพรรณจอ๊ยส์       สเีหลอืง
อ่อนถงึน ้าตาลแดง เป็นไมเ้นื้อผสมอ่อนและแขง็ มลีกัษณะตรง ไมบ่ดิตวั รบัแรงไดด้หีนกัแน่นมัน่คง ส่วนใหญ่ใช้
ในงานไมแ้บบก่อสรา้งมากกว่าจะใชใ้นงานตกแต่งภายในยำงพำรำจ๊อยส  เป็นไม้โตเร็วหำได้ง่ำย รำคำถกู กำร
ท ำงำนง่ำย มีกำรบิดตวัง่ำยในเนือ้ไม้มีสำรท่ีเป็นอำหำร  
2.4   กำรตกแต่งผนังจำกไม้อดัสัก อติำล ี

                                                    
                                                                          

ภาพท่ี  12 ไมอ้ดัสักอิตาลี 
2.4.1 การตกแต่งผนงัโดยไมอ้ดัสัก Italy 
การตกแต่งผนงั หรือ การกรุผนงัโดยไมอ้ดัสักลายเส้นตรง หรือ ไมอ้ดัสัก Italy ท่ีมีราคาขายอยูใ่นทอ้งตลาด

ราคาถูกกวา่ ไมอ้ดัสักทัว่ๆไป ซ่ึงผมมองวา่ มนัเหมาะกบังานสไตลท่ี์ชอบเรียบ ทนัสมยั ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชไ้มอ้ดัสัก
เกรดดีๆ ราคาแพงๆ มากรุก็ไดเ้ช่นกนัครับ  
ไมอ้ดัสักอิตาลีน้ี สนนราคาในทอ้งตลาดทัว่ๆไป ราคาจะถูกกวา่ไมอ้ดัสักต่างๆอยูพ่อสมควรเลยครับ โดยท่ีจะมีเกรด
ใหเ้ลือกอยู ่2 เกรดคือ 

1)ไมอ้ดัท่ีเป็นไส้ไม ้ความหนาท่ีกรุผนงัทัว่ๆไป ก็ 4 MM. 
2)ไมอ้ดัท่ีเป็นไส้กระดาษ หรือ ไส้MDF ก็ใชค้วามหนาท่ีเท่ากนัแต่ ขอ้ดีขอ้เสียของ 2 ตวัน้ีคือ  
3)ไส้ไมจ้ะมีราคาแพงกวา่ไส้กระดาษ 
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 2.4.2 ความทนทาน ไส้ไมจ้ะดีกวา่ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกบัการใชง้านจะดีกวา่ครับ ถา้เป็นงานบา้น ก็ควร
ท่ีจะเลือกใชไ้ส้ไมเ้ป็นหลกั หากเป็นงานนิทรรศการ งานตกแต่งผวิเผนิ ไม่เนน้ใชง้านอะไรก็เป็นไส้กระดาษ เพราะ
ราคาจะถูกกวา่ แต่.วสัดุตวัน้ี ไม่เหมาะกบัการน ามาท าสียอ้มเขม้ๆ หรือ สีโอค๊ชนิดต่างๆ หากจะตอ้งการลดสเปกงาน 
ผมไม่แนะน าเพราะไมอ้ดัตวัน้ี เส้ียนไมจ้ะต้ืน และ ลายไมเ้ป็นเส้นทางยาว ไม่ค่อยอยากแนะน ามาท าสีโอ๊คต่างๆ
เพราะวา่ จะไม่ค่อยเห็นลวดลายของไมเ้ท่าท่ีควรครับ แต่เหมาะกบัการท าสีธรรมชาติอ่อนๆจะดีกวา่ครับ ซ่ึงผมวา่ 
น ามาใชโ้ดยตดักบั สียาว หรือ สีเทา สีด า ก็จะท าใหบ้รรยากาศดูทนัสมยัมากข้ึนครับ 
 
2.5 บัวเชิงไม้อดั 

 
 

ภาพท่ี  13 บวัเชิงผนงั 
 

     ก่อนท่ีจะมาดูวธีิติดตั้งบวัเชิงผนงั ก็อยากจะแนะน าก่อนครับเพราะอาจมีหลายๆคนท่ียงัไม่รู้วา่บวัเชิงผนงัมี
หนา้ตาเป็นอยา่งไร?และอยูท่ี่ส่วนไหนของบา้น บวัเชิงผนงัหรือหลายๆคนอาจเรียกบวัพื้น ก็คือไมท่ี้ปิดขอบพื้น
(บริเวณท่ีขอบพื้นชนขอบผนงัดา้นล่าง) วตัถุประสงคท่ี์ติดตั้งก็เพื่อเป็นการตกแต่งบา้นใหส้วยงามและยงัช่วยเก็บงาน
บริเวณขอบพื้น(ซ่ึงงานปูกระเบ้ืองท่ีขอบพื้นไปชนผนงั อาจมีร่องห่างบา้ง ชิดบา้ง ท าให้ไม่สวยงาม) ก็ไดง้านบวัตวัน้ี
มาช่วยปิดขอบพื้น ช่วยเก็บงานท าใหส้วยงามยิง่ข้ึนและบวัฯยงัช่วยกนัเป้ือนบริเวณขอบผนงัดา้นล่าง ถา้สร้างบา้นแลว้
ไม่มีบวัพื้นเพื่อตกแต่งบา้น มนัก็ดูเหมือนขาดอะไรไปนะครับ 
 ตดัไมเ้ตรียมไวใ้หไ้ดค้วามยาวตามผนงัห้อง ถา้จะตอ้งมีการต่อไมก้็ใหต้ดัหวั-ทา้ย ใหเ้ฉียง 45 องศา เพื่อเอาไว้
ประกบทาบกนัเวลาต่อไม,้ ท าไมถึงตอ้งปาดเฉียง 45 องศา? เพราะไมม้นัจะไดท้บักนัสนิทไงครับเก็บสีก็ง่ายจะมองไม่
เห็นรอยแยกของรอยต่อไม ้ถา้เราต่อไมแ้บบชนกนัเฉยๆ เวลาทาสีไปแลว้มนัก็จะเห็นรอยแยกบริเวณท่ีไมช้นกนัเพราะ
ไมไ้ม่ไดท้บัซอ้นกนั 
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ภาพท่ี  14 บวัเชิงมุม 
 

 เอากาวลาเทก็ซ์ ป้ายเป็นจุดๆ ท่ีไมบ้วัฯดา้นท่ีจะปิดเขา้กบัผนงั จะไดช่้วยยดึอีกแรง นอกจากตีตะปู ป้ายห่างๆก็
ไดค้รับ ซกั 30 ซ.ม. ต่อจุด ป้ายถ่ีมากมนัเปลืองครับ เพราะยงัไงเราก็ตีตะปูยดึอยูแ่ลว้ 
 ไมท่ี้แปะกาวแลว้ ก็ปิดเขา้กบัผนงัไดเ้ลย ตียดึดว้ยตะปูคอนกรีตแบบผอมเลยครับ(ตะปูจะมีลกัษณะเป็นหวั
หมุด ตวัตะปูจะมีสีด าหรือสีน ้าเงินเขม้)(ดูรูป) ตีตะปูสุดแลว้ก็ใชเ้หล็กส่งหวัตะปูใหจ้มลงไปในเน้ือไมเ้พื่อเวลาทาสีจะ
ไดไ้ม่มีรอยนูนของหวัตะปู 

 
 

ภาพท่ี 15  ตะปูติดบวั 
วธีิติดตั้งบวัเชิงผนงัมีเทคนิคช่างอีกอนัหน่ึงท่ีส าคญั ก็คือบริเวณจุดเร่ิมและสุดทา้ยของบวัเชิงผนงั ควรตดัปิดหวั-ทา้ย 
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ภาพท่ี  16 เขา้มุมบวั45องศา 
เป็นแนว 45 องศา( เพราะไมจ้ะลบมุมเฉพาะดา้นบน ถา้เราไม่ตดั 45 องศาแลว้กลบัดา้นท่ีลบมุมลงมาปิดหวั

หรือทา้ย บวัมนัก็จะจบแบบดว้นๆไม่สวยงาม หรือมีอีกวิธีหน่ึงถา้ไม่ตดั 45 องศาก็ใชว้ธีิตดัเจียร์ลบมุมเอาครับ ช่างตอ้ง
ใชฝี้มือเจียร์ลบมุมใหเ้หมือนขอบบนบวั(เจียร์ปิดขอบหวั-ทา้ย) 
2.6 บำนประตูไม้ยำง 

 
 

ภาพท่ี  17 บานประตูไมย้าง 
  บานประตูไมย้างน้ีเป็นบานประตูท่ีมีความสสวยงาม แต่มีขอ้เสียไมค้่อยทนทาน บานประตูไมย้างจึงนิยมใช้
ส าหรับโรงแรมหรือท่ี ท่ีไม่ค่อยโดนน ้าโดนฝน และบานประตูไมย้างมีหลายขนาดและหลายแบบมีทั้งขนาดใหญ่และ
เล็ก 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำน 

 
3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงกำร 
 

 
                                                                       ตารางท่ี 2 ตารางค่าใชจ่้าย 

 
 
 
 
 
 

ล าดบั รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 ไมอ้ดัสัก-อิตาลี 3มม(แผน่) 9 150 1,360  
2 ไมโ้ครงทุเรียน17.5มมx43มมx2.5ม(มดั) 5 358 1,790  
3 ตะปูมีหวัใชย้งิคอนกรีต 1 210 210  
4 ตะปู F-20 2 65 130  
5 ปูนฉาบรอยต่อแผน่ยปิซัม่ดูร่า 1 15 30  
6 ผา้ทรายสายพานรุ่น 5 36 180  
7 ตลบัเมตร 1 169 169  
8 บวัล่าง 5 135 675  
9 ไมบ้วับน 5 145 725  

10 ไมคิ้ว 7 80 560  
11 ปืนยงิกาวชิลิโคน 1 45 45  
12 น ้ายาลอกสีไม ้ 1 350 350  
13 กาวตะปู 2 179 358  
14 ลูกบิด 1 302 302  
15 บานพบัแสตนเลส 1 388 388  
16 ประลวดลาย 1 2,290 2,290  

ราคารวม 9,562  
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3.2 กำรด ำเนินกำร 
   3.2.1  ศึกษาแบบแปลน โดยเร่ิมจากการออกแบบ โดยการคิดออกแบบตามลกัษณะพื้นท่ีงานใหมี้ความ
สวยงามมากยิง่ข้ึน  
             3.2.2  วดัระดบัน ้าใหไ้ดพ้ื้นท่ีท่ีเท่าๆกนั จากนั้นก็ซ้ือไมโ้ครงทุเรียน17.5มมx43มมx2.5ม มาตดัใหไ้ดข้นาด
แลว้มาประกอบเป็นโครง โดยการยงิยดึกบัผนงัโดยลูกแม็กยงิคอนกรีต เพื่อใหช้ิ้นงานนั้นอยูแ่น่น 
                             
                                                                                           

  
 

ภาพท่ี 18 เตรียมไมโ้ครง 
3.2.3 เตรียมไมอ้ดัเพื่อน าไปตดัใหไ้ดข้นาด เพื่อน ามาท าโครงปิดผนงั 

  

 
 

ภาพท่ี 19 ประกอบไมอ้ดัเขา้กบัผนงั 
3.2.4 ขั้นตอนการประกอบไมอ้ดัเขา้กบัผนงั คือจากท่ีเราตดัตามแบบ เราก็สามารถน าไมอ้ดัมายงิท าเป็นแผง 
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ภาพท่ี 20  ประกอบเสา 
3.2.5 การประกอบเสา คือประกอบเสาใหดู้สวยงามจากอนัเก่าท่ีดูทรุดโทรมและใหไ้ดฉ้าก 

 
 

ภาพท่ี 21 ประกอบไมอ้ดัปิดผนงั 
3.2.6 การประกอบไมอ้ดัเขา้กบัโครงไมอ้ดั คือ เราตอ้งน าไมอ้ดัไปยงิยดึไวก้บัไมโ้ครงท่ีเรายงิท าเป็นแผงไว้

แลว้เพื่อปิดผนงัท่ีมนัดูไม่ค่อยสวยงามใหม้นักลบัมาดูสวยงามมากข้ึน ขั้นตอนน้ีจึงมีความระเอียดมากจึงอยากแนะน า
ใหผู้เ้รียนศึกษาแบบและขนาดใหดี้ และบางทีลายไมอ้าจไม่ตรงกนัจึงอยากแนะน าใหส้ังเกตดีๆดว้ยครับ 
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บทที ่4 
กำรออกแบบและทดลอง 

3.1 แบบแปลน 
 

 
 

ภาพท่ี 22 แบบแปลนหลงัหอ้ง 
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ภาพท่ี 23 แบบแปลนตวัหอ้ง 
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ภาพท่ี 24 แบบแปลนดา้นขา้ง 
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4.2 ตำรำงบันทกึกำรทดสอบ 
 
ล ำดับ รำยกำรตรวจสอบ ผลกำรตรวจสอบ วธีิกำรแก้ไข 

1 ความกวา้งของห้อง มีขนาดไม่เท่ากนั จบัระดบัเพื่อใหข้นาด
หอ้งเท่ากนั 

2 ฝ่าบา้น มีรอยแตก ซ้ือสีโป้มาโป้รอยแตก 
3 ประตู ช ารุดเสียหาย เปล่ียนบานประตูใหม่ 
4 ไมโ้ครง โก่งงอ้ น าไปชิดและรีบไม้

เพื่อใหไ้ดข้นาดท่ีเท่ากนั 
 

ตารางท่ี 3 ตารางบนัทึกการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนิน 
จากการท่ีไดท้  าบิวอินบา้นหลงัน้ีจากการไดท้  าจึงมีการสรุปไดด้งัน้ี 
5.1.1 บา้นหลงัน้ีสามารถเป็นหอ้งรับแขกหรือผูม้าเยีย่มบา้น 
5.2.1 ปรับปรุงบา้นหลงัน้ีเพื่อใหเ้ป็นบา้นท่ีสวยงามและน่าอยูแ่ก่ผูม้าเยีย่มชม 
5.3.3 เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มไดรู้้และเขา้ใจวา่ในการท างานนั้นตอ้งมีความสามคัคีรู้จกัช่วยเหลือกนั 

 
5.2 ปัญหำและอุปสรรค 

5.2.1 ตวัห้องท่ีไม่ไดฉ้าก จึงท างานไดย้าก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 การบิวทอิ์นหอ้งควรออกแบบเเละวางแผนใหช้ดัเจน 
5.3.2 ในการเลือกใชว้สัดุควรใชว้สัดุท่ีมีความแขง็แรง เพื่อความคงทนและมีอายท่ีุยาวนาน 
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บรรณำนุกรม 
 

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

                                
 
ภาพท่ี 25  เตรียมไมท้ าโครง                                            ภาพท่ี 26ท าแผงไม่เพื่อยงิไมอ้ดั 

 

                                              
 
ภาพท่ี 27 ท าเสา                                                                            ภาพท่ี 28 ท าโครงบวัร่าง 
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ภาพท่ี 29 ท าโครงบวับน                                                              ภาพท่ี 30 ยงิบวัล่าง 

 
                  

                                                                       
 
ภาพท่ี 31 ปิดผนงัดว้ยไมอ้ดัสัก                                                   ภาพท่ี 32 ตดัไมอ้ดัสักเพื่อปิดฝาผนงั 
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ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ-นามสกุล นาย ชญานิน ดาบุตร ช่ือเล่น เอฟ   

ท่ีอยูปั่จจุบนั.91/1 หมู่4 บ.เชียงยนื ต.เวนิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รหสัไปรษณีย ์48120 

เบอร์โทร 0988451327 อีเมล ์57.chayanin@atsn.ac.th 

Facebook mr’chayanin Dabut 

ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน   

ดีใจท่ีไดม้าเรียนโรงเรียนน้ีโรงเรียนแห่งน้ีใหท้ั้งความรู้ใหท้ั้งความรัก  

คติประจ าใจ  ขา้พเจา้จะอยูห่รือตายขอถวายแด่พระองค ์
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ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ-นามสกุล อธิพงษ ์วอ่งไว ช่ือเล่นริว  

ท่ีอยูปั่จจุบนั 15/2 บ.สองคอน ต.ป่งขาม อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร รหสัไปรษณีย ์49150 

เบอร์โทร 0967200557อีเมล ์57.athipong@atsn.ac.th 

Facebook กะริวล่ะ เบ๋อนิ 

ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน  

รู้สึกดีจนไม่มีค  าบรรยาย 

คติประจ าใจ คนเราจะมีชยัมิได ้หากไร้การเร่ิมตน้ ความหมายเม่ือพร้อมอยูแ่ลว้ไม่วา่จะท าอะไรก็ส าเร็จ  

( โคริน บทท่ี2 ขอ้8:11) 
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ประวตัิส่วนตัว 

 ช่ือ-นามสกุล จารุวทิย ์ ภู่งามช่ืน  ช่ือเล่น  โจโจ ้ฉายา โคราชบา้นเอง 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี 287 หมู่ท่ี 7  ต.หลุมขา้ว  อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา 

 รหสัไปรษณีย ์30160 

เบอร์โทร 0610937713อีเมล ์ 57.jaruvit@atsn.ac.th    

Facebook  โจอ้ี สลิปเปอรื 

ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน   

ระยะเวลาสามปีท่ีผา่นมาท่ีผมไดเ้ขา้มามีความสุขท่ีไดเ้รียนโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนมท าไห้ผมมี

ความสามารถไหค้วามอบอุ่นเป็นกนัเองกบัเพื่อนๆพี่ๆเป็นกนัเองสอนไหผ้มเป็นคนดีและความรู้มาก ขอบคุณครับ 

คติประจ าใจ จงรักเพื่อนมนุษย ์เหมือนรักตนเอง 


