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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
มนุษย์เราจะอาศัยอยู่ในโลกนี้จะต้องอาศัยปัจจัย 4 ในการด ารงชีพ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่มห่ม อาหาร 

และยารักษาโรค บ้านเป็นสถานที่อาศัย เป็นสถานที่พักผ่อน โดยส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่มาก และใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเป็นหลักในการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ในอนาคต พลังงานเหล่านี้มีแนวโน้มจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วยบ้านน็อคดาวน์เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยมีขนาด
เล็กกะทัดรัด ไม่สิ้นเปลืองเน้ือที่ ราคาไม่แพงนัก ใช้เป็นบ้านหรือรีสอร์ทเป็นสถานที่พักผ่อน ใช้พลังงาน
สะอาดซึ่งได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แบตเตอร์ร่ีในการเก็บพลังงาน ซึ่งพลังงานดังกล่าวท าให้ไร้มลภาวะ
เป็นพิษทางเสี่ยงและอากาศ 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างบ้านน็อคดาวน์โดยใช้พลังงานสะอาด 
2. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้และศึกษามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 

  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดค านวณและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.3 เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ได้บ้านน็อคดาวน์หนึ่งหลังซึ่งมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร สูง 350 เมตร พื้นที่ในการใช้

สอย 12 ตารางเมตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- บ้านน็อคดาวน์มีความแข็งแรงทนทานสวยงามใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ประหยัด

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไร้มลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.บ้านน็อคดาวน์โดยใช้พลังงานสะอาดไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
2.ผู้เรียนน าความรู้และศึกษามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
1.5 การด าเนินงาน 

 
ตารางที่ 1 การด าเนินการ 
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1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ศึกษาหาข้อมูล 
1.3 จัดท าโครงการ 
1.4 น าเสนอโครงการ 
2 ขั้นด าเนินงาน 
2.1 วางแผนการด าเนนิงาน 
2.2 จัดหาอุปกรณ์ 
2.3 ลงมือผลิต 
2.4 ท าการทดลอง 
2.5 ปรบัปรุงแก้ไข 
2.6 จัดท ารูปเล่มรายงาน 
2.7 ผลิตส่ือเพื่อน าเสนอผลงาน 
3 ขั้นน าเสนอผลงาน 
3.1 ส่งเล่มรายงาน 
3.2 น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 

                                                  



บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ชีวิตของคนเราในปัจจุบันต้องการสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และ บ้านรีสอร์ทซึ่งเป็น

สถานที่การพักผ่อนหรือที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนมาก และอนาคตมีแนวโน้มประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ายังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ด้วย 
สร้างบ้านน็อคดาวน์โดยใช้พลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยใช้
แบตเตอร์ร่ีในการจับเก็บพลังงาน สร้างได้ง่าย ใช้เวลาในการสร้างไม่นาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ซึ่ง
พลังงานดังกล่าวปัจจุบนัเป็นพลังงานสะอาดจึงท าให้ไร้มลภาวะเป็นพิษทางเสี่ยง และอากาศใช้พื้นที่ในการ
จัดวางได้น้อย 

การเชื่อม เป็นขบวนการที่ใช้ส าหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้า
ด้วยกัน ปกติใช้วิธีท าให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่
หลอมเหลว เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางคร้ังใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้
เกิดรอยเชื่อม ซึ่งตรงข้ามกับการบัดกรีอ่อนและการบัดกรีแข็งซึ่งไม่มีการหลอมละลายของชิ้นงานชิ้นงาน มี
แหล่งพลังงานหลายอย่างส าหรับน ามาใช้ในการเชื่อม เช่น การใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้
กระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น ในอุตสาหกรรม
มีการน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ า 
การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, 
ความร้อน, สะเก็ดไป, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง ในยุคเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษ
ที่ 19 มีการใช้งานเฉพาะการเชื่อมทุบ (forge welding)เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโลหะ เช่นการท าดาบในสมัย
โบราณ วิธีนี้รอยเชื่อมที่ได้มีความแข็งแรงสูงและโครงสร้างของเน้ือรอยเชื่อมมีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ แต่มีความล่าช้าในการน ามาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้มีการพัฒนามาสู่การเชื่อมอาร์ค
และการเชื่อมโดยใช้เปลวแก๊สออกซิเจนและหลังจากนั้นมีการ เชื่อมแบบความต้านทานตามมา เทคโนโลยี
การเชื่อม ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 
เทคโนโลยีการเชื่อมแบบใหม่ๆได้มีการเร่งพัฒนาเพื่อรองรับต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทนการต่อ
โลหะแบบเดิม เช่นการใช้หมุดย้ าซึ่งมีความล่าช้าอย่างมาก ขบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์(SMAW) 
เป็นขบวนการหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงนั้นและกระทั่งปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมวิธีที่ใช้งานกันมากที่สุดใน
ประเทศไทยและประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย 

 
 
 



1.วิธีการท าประตู 
             1.1 รูปลักษณ์ภายนอกสวยงามประตูหน้าต่างของVignetถูกออกแบบให้มีส่วนโค้งเว้าตามขอบมุมซึ่ง
เป็นดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตามรูปแบบของประเทศอังกฤษ 
 
           1.2 ทนทานในสภาพอากาศร้อนชื้นVignetได้คิดค้นสูตร TROPICAL Formulation ไว้เฉพาะส าหรับ
สภาพอากาศที่ร้อนชื้นของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันรังสี UV 
เป็นพิเศษ ท าให้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ซีดไม่ด า และทนทานต่อแสงแดดได้อย่างยาวนาน ซึ่งเรามีรับประกันเส้น
ไวนิล(uPVC) เป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
         1.3 ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและน้ ารั่วซึมเข้าบ้านเราใช้วิธีการเชื่อมมุมแบบพิเศษเพื่อหลอม
ละลาย uPVC ให้เป็นเนื้อเดียวกันจึงท าให้เสียงและน้ าที่มาจากภายนอก ไม่สามารถเล็ดรอดเข้ามาตามขอบหรือ
มุมต่างๆได้อีกทั้งประตูหน้าต่าง Vignet ยังถูกออกแบบให้มีระบบระบายน้ าในตัวอีกด้วย 
 
         1.4 มีหลากหลายขนาดให้เลือก Vignet ประตูหน้าต่างหลากหลายขนาดและรูปแบบ ตั้งแต่รุ่นพรีเมียม
(SL5000)  รุ่นกลาง(SL4000)  รุ่นประหยัด(SL3000) ตามความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
ท่านต้องการ 
 
         1.5 ประหยัดพลังงานตัว เส้นไวนิลของ Vignet ผลิตจากส่วนผสมที่ไม่น าความร้อน จึงสามารถป้องกัน
ความร้อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านท าให้เกิดการประหยัดพลังงานในการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 
 
        1.6 ป้องกันปลวกและแมลงกัดกินผลิตจากวัสดุที่ปลวกและแมลงต่างๆ ไม่สามารถกัดกินได้จึงหมดปัญหา
สารเคมีที่ต้องน ามาใช้เพื่อป้องกันสัตว์จอมท าลายเหล่านี้ 
 
         1.7 ดูแลรักษาท าความสะอาดง่าย  สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ด้วยสบู่และน้ าเปล่าในกรณีที่มี
คราบสกปรกเกาะติดแน่นเป็นระยะเวลานานพอสมควรท่านสามารถใช้น้ ายาเช็ดเส้นไวนิลของ Vignet ท า
ความสะอาดเพื่อลบคราบสกปรกเหล่านั้นได้ 
 

 
 
 
 
 



2.โครงสร้างโดยท่ัวไปของบ้าน 

        - โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ทาสีกันสนิม มีความแข็งแรงและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ปราศจาก
อันตรายจากมดและปลวก 

- พื้นไม้เต็งอบแห้งรางลิ้นเคลือบสีด้วยยูรีเทรน หนา 1 นิ้ว 
- ฝ้าเพดาน ใช้ T-BARโครงอลูมิเนียม 
- หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ตราช้าง หนา 5 มม.ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
- ผนังภายนอกทั้งสี่ด้านกรุไม้เฌอร่าตราช้าง 
- ผนังภายในกรุสมาทร์บอร์ด 
- หน้าต่างเป็นชุดกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนอลูมิเนียม 

ออกแบบ ติดต้ัง และซ่อมบ ารุง งานกระจก อลูมิเนียม บานเกล็ด มุ้งลวด กระจกลูกฟักประตูและ
หน้าต่างไม้ ระบบผนังกันเสียง ระบบผนังดูดซับเสียง ระบบฝ้าเพดานและผนังทุกชนิด รวมทั้งรับประกอบตู้
โชว์ต่างๆ ตามขนาดที่ต้องการใช้งาน ทั้งบ้านพักอาศัยทั่วไป โครงการหมู่บ้านจัดสรร อาคารส านักงาน และ
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังรับฝึกอบรมวิชาชีพช่างกระจกและอลูมิเนียม ผลิตและจ าหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกระจกและอลูมิเนียม  

การติดตั้งไม้ระแนงคอนวูด ให้เตรียมโครงคร่าวที่จะท าการติดตั้งไม้ระแนงคอนวูด ระยะห่าง 0.40 
ม. จากนั้นน าไม้ระแนงคอนวูดที่ตัดได้ขนาดตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว มาติดต้ังโดยใช้สว่านเจาะน าเข้ากับ
โครงคร่าว แล้วใช้ตะปูเกลียวยึดไม้ระแนงคอนวูดให้ติดกับโครงคร่าวให้แน่น โดยยึดแบบฝังหัวตะปูเกลียว 
แล้วจึงท าการติดต้ังไม้ระแนงคอนวูดแผ่นต่อไปจนครบรอบหลังคา จากนั้นท าการปิดรอยหัวตะปูด้วย
อะคริลิคซีแลนท์ หรือโพลียูริเทน และขัดเรียบเสมอกัน ตกแต่งผิวด้วยสีน้ า หรือสีอะคริลิคทั่วไป เพื่อความ
สวยงาม 
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      3. ไม้ฝา ตราเฌอร่า 

ผลิตภัณฑ์ไม้ฝา ตราเฌอร่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพราะผลิตขึ้นจาก
วัสดุปูนซีเมนต์ ทราย ผสมกับเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี ”ออโต้เคลฟ” ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระดับแนวหน้าของมาตรฐานโลก จึงท าให้ไม้ฝา ตราเฌอร่ามี
คุณสมบัติโดดเด่นกว่าสินค้าประเภทไม้ฝาอื่นๆ คือ ปลวกไม่กินทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่หดตัว ไม่บิดงอ 
และรองรับแรงกระแทกได้ดีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารอีกทั้งยังติดตั้งได้ง่าย
ทั้งบนโครงเคร่าไม้ โครงเคร่าเหล็ก หรือบนผนังก่ออิฐฉาบปูนไม้ฝา ตราเฌอร่าเป็นอีกขั้นหน่ึงของ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของไม้ฝาสังเคราะห์ โดยเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการวัสดุก่อสร้างรายแรกของ
ประเทศไทยที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้เทคโนโลยีชั้นสูง คือ ออโต้เคลฟ ไม้ฝาตราเฌอร่า เป็น
แผ่นผนังอัดลายไม้นูนสวยและยังสามารถอัดลายบนผิวหน้าได้หลากหลายรูปแบบเหมาะกับงานตกแต่งทั้ง
ภายนอกและภายในไม้ฝา ตราเฌอร่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดที่อยู่อาศัยทั่วไป ซึ่งผู้ใช้ให้
ความส าคัญกับวัสดุที่ให้ความรู้สึงถึงความอบอุ่นเป็นเองผู้ใช้ทั่วไปตัดสินใจเลือก ไม้ฝา ตราเฌอร่าไม่
เพียงแต่เพราะรูปลักษณ์อันงด-งามของ ไม้ฝา ตราเฌอร่าแต่ยังรวมถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของไฟเบอร์-
ซีเมนต์ภายใต้การผลิตโดยระบบออโต้เคลฟ เป็นปัจจัยหลักในการตัดสิน-ใจเลือกใช้ไม้ฝา ตราเฌอร่าและ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เองที่อ านวยความสะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้อง
มีวิธี 
การดูแลรักษาที่ยุ่งยาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. เทคนิคการเชื่อมต่างๆ 

เป็นการท างานเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมการผลิต และงานก่อสร้าง ช่างเชื่อมไฟฟ้ามี
หน้าที่ต้องดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองเชื่อม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในงานเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งใน
ปัจจุบันตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการช่างเชื่อมสูง 

เชื่อมชิ้นส่วนโลหะหรือโครงสร้าง โดยใช้เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ สามารถเลือกลวด
เชื่อมได้ขนาดตามข้อก าหนด ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเคร่ืองเชื่อม ปรับกระแสหรือแรงดันไฟฟ้าใส่ลวดเชื่อมเข้า
กับหัวเชื่อม กดสวิทช์ไฟฟ้าท าให้เกิดประกายไฟฟ้าเชื่อม ไปตามแนวเชื่อมด้วยความเร็วที่ก าหนดด้วยท่า
เชื่อมต่างๆ กัน เช่นท่าราบ ท่าขนานนอน ท่าตั้ง ท่าเหนือศีรษะ หรือการวางชิ้นงานต่างกัน เช่นเชื่อมต่อชน 
เชื่อมเกย เชื่อมฉาก เชื่อมมุม เชื่อมท่อ การเชื่อมพอกชิ้นงานทีสึกหรอสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อม 
การท าความสะอาดและตกต่างแนวเชื่อม การตรวจสอบความแข็งแรงของแนวเชื่อม สามารถอ่านแบบงาน
เชื่อมได้กรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  เป็นกรรมวิธีที่อาศัยการอาร์ก ระหว่างปลายลวด
เชื่อมกับชิ้นงานหลอมเป็นแนวเชื่อมได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์     จะต้องใช้ทักษะจากช่างเชื่อมในการ
ปฏิบัติงาน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ช่างเชื่อมหรือผู้ปฏิบัติงาน  จ าเป็นต้องรู้ถึงเทคนิค ต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน
ดังนี้  
  1. ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองและหลายคร้ังจนเกิดความช านาญ  

2.  การเร่ิมต้นและสิ้นสุดแนวเชื่อม คุณภาพของแนวเชื่อมนั้นไม่ได้ดูตรงส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นการ
เฉพาะแต่จะต้องดูตลอดทั้งแนว ช่างเชื่อมหลายคนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เน่ืองจากละเลยข้อ
ปฏิบัติการเร่ิมต้น  และการสิ้นสุดแนวเชื่อม  จึงควรพิจารณาวิธีปฏิบัติดังน้ี  

2.1  การเร่ิมต้นเชื่อม  ควรเตรียมงานให้สะอาด  ปราศจากสิ่งต่าง ๆ เช่น  จาระบี  น้ ามัน
สนิมเพราะจะท าให้รอยเชื่อมที่ได้ไม่มีคุณภาพตามต้องการ การเร่ิมต้นเชื่อมบริเวณจุด     เร่ิมต้น
ของแนวเชื่อมจะเร่ิมจากการท าให้เกิดการอาร์ก  เมื่อเกิดการอาร์กขึ้นแล้วให้ยกลวดเชื่อม  
ขึ้นประมาณ  2  เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม  ท ามุมเชื่อมตามลักษณะของรอยต่อ           แบบ
ต่าง ๆ   ซึ่งมุมเชื่อมจะแตกต่างกันไป  หลังจากนั้นให้สร้างบ่อหลอมเหลวซึ่งจะกว้างประมาณ 1.5 – 
2  เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม  และต้องให้มีการซึมลึกอย่างสม่ าเสมอ 
  2.2 วิธีการเชื่อมเมื่อสิ้นสุดแนวเชื่อม  เมื่อท าการเชื่อมถึงจุดสุดท้ายของแนวเชื่อมจะเป็น

แอ่ง 
โลหะปลายแนวเชื่อม (Crater) ซึ่งเป็นจุดที่มีความแข็งแรงต่ าสุดของแนวเชื่อมและเป็นจุดเร่ิมต้น

ของ 
การเกิดรอยร้าวขึ้นได้  จึงจ าเป็นต้องเติมลวดเชื่อมที่ปลายแอ่งโลหะให้เต็ม โดยให้เดินย้อนกลับ 
เล็กน้อย  แล้วหยุดเติมแอ่งปลายแนวเชื่อมให้เต็ม  ดังแสดงในรูปที่ 3 



  2.3 การต่อแนวเชื่อม  ลวดเชื่อมไฟฟ้าแบบหุ้มฟลักซ์  เมื่อเชื่อมจนปลายลวดเชื่อมเหลือ 
ประมาณ   38.10   มม. จะต้องมีการเปลี่ยนลวดเชื่อมใหม่และในการเปลี่ยนลวดเชื่อม
ใหม่      จะต้องมีการต่อแนวเชื่อม  ซึ่งจะต้องเป็นแนวเดียวกันกับแนวเดิม  และจะต้องมีความ
แข็งแรงและมีคุณสมบัติเท่ากับแนวเดิมด้วย  ซึ่งวิธีการต่อแนวเชื่อมมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 2.3.1  ในกรณีที่แอ่งปลายแนวเชื่อมยังร้อนอยู่  ให้เชื่อมต่อได้ทันที  ไม่ต้องเคาะท าความ
สะอาด  โดยให้เร่ิมต้นอาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางด้านหน้าประมาณ ½  - 1 นิ้ว   เร่ิม
อาร์กที่จุด Aแล้วจึงถอยหลังกลับไปที่จุด B  ซึ่งเป็นบ่อหลอมละลายของแนวเชื่อมเดิม  (วิธีนี้ถ้าช่าง
เชื่อมขาดทักษะจะเกิดแลกฝังในรอยเชื่อม) 
  2.3.2  ในกรณีที่แอ่งปลายแนวเชื่อมเย็นแล้ว  ให้ท าความสะอาดโดยใช้ค้อนเคาะแลก 
(Slag)  ออกและใช้แปรงลวดขัดให้สะอาดอีกคร้ังหนึ่ง   หลังจากนั้นให้เร่ิมต้นอาร์ห่างจากแอ่ง
หลอมเหลวเดิมไปทางด้านหน้าประมาณ ½  นิ้ว – 1 นิ้ว  เร่ิมอาร์กที่จุด A   แล้วจึงถอยหลังกลับไป
ที่จุด B  ซึ่งเป็นบ่อหลอมเหลวของ  แนวเชื่อมเดิม 

2.4  การเชื่อมแนวเส้นเชือก  หมายถึง  การเชื่อมโดยไม่ส่ายลวดเชื่อมขณะท าการเชื่อม
เพียงแต่ควบคุมระยะอาร์ก  มุมของลวดเชื่อม  และความเร็วในการเดินลวดเชื่อมเท่านั้น  ซึ่งการ
เชื่อมแนวเส้นเชือกนี้  โดยทั่วไปจะใช้กับการเชื่อมในท่าขนานนอน  และท่าตั้งเชื่อมลง  เพราะถ้า
ส่ายลวดเชื่อมอาจท าให้แนวเชื่อมไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเกิดรอยแหว่งขึ้นได้  

2.5  การเชื่อมส่ายลวดเชื่อม  หมายถึง  การลากลวดเชื่อมไปทางด้านข้างเพื่อให้แนวเชื่อมมี
ขนาดกว้างขึ้น  โดยทั่วไปแล้วความกว้างของแนวเชื่อมไม่ควรเกิน  5  เท่าของความโตลวด
เชื่อม  การเลือกรูปร่างหรือแบบของการส่ายลวดเชื่อม จะต้องค านึงถึงชนิดของรอยต่อขนาดของ
แนวเชื่อมและต าแหน่งท่าเชื่อมด้วย  การเชื่อมส่ายลวดเชื่อมนี้  โดยทั่วไปใช้เทคนิคนี้กับการเชื่อม
รอยต่อร่องของตัววี  ส าหรับงานหนา ๆ  และรอยเชื่อมฟิลเลทบนรอยต่อแบบต่าง ๆ  หรือการเชื่อม
เสริมทับกันหลาย ๆ ชั้น  การเชื่อมส่ายลวดเชื่อมจะเป็นเทคนิคที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการเชื่อม
ไฟฟ้าแบบอาร์ก  แต่ต้องระลึกไว้เสมอว่า  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการเชื่อม  เช่น  เปลี่ยนแปลงมุม
เอียงระยะอาร์ก  รูปแบบการส่ายลวดเชื่อม  จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของแนวเชื่อมอนึ่งการส่าย
ลวดเชื่อมในบางกรณี จะท าเพื่อให้รอยเชื่อมมีเกล็ดสวยเท่านั้น  โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
การส่ายลวดเชื่อมอาจแบ่งตามลักษณะของต าแหน่ง         ท่าเชื่อมดังต่อไปนี้  

2.5.1 การส่ายลวดเชื่อมในต าแหน่งท่าเชื่อม ท่าราบ (Flat Surface) ดังแสดงใน  
(จุดสีด าตามแนวด้านข้างรอยเชื่อม  หมายถึง  จุดที่หยุดเติมลวดเชื่อมเพื่อให้เติมลวดเชื่อมที่แนว
ด้านข้าง มากกว่าส่วนอ่ืน  เพื่อป้องกันการเกิดรอยแหว่งที่ขอบแนวเชื่อม)  



 5. การใช้ในงานตัดกระจก 

 การตัดและเจาะงานกระจกที่เปราะบางไม่ได้เป็นปัญหาส าหรับเทคโนโลยีวอเตอร์เจ็ทตั้งแต่ตัด
กระจกเป็นลวดลายที่ซับซ้อน จนกระทั่งการเจาะรูในกระจกผู้ใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆได้ค้นพบ
ความเอนกประสงค์และประสิทธิภาพด้านต้นทุนของการตัดด้วยระบบวอเตอร์เจ็ทจากโฟล 
 
 6. การตัดกระจกขึ้นรูป 
 การตัดขึ้นรูปกระจกถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างแรกในกระบวนการแปรรูปและมักจะถูกมองข้ามไป

เพราะเป็นวิธีที่หลายบริษัทในอุตสาหกรรมรมกระจกรถยนต์นี้คิดว่ารู้จักกันดีอยู่แล้ว 

วิธีที่ใช้มีตั้งแต่ 

1. การตัดด้วยมือตามเส้นที่วาดไว้ก่อน 
2. การตัดจากเพลตไม้ 
3. การตัดจากก๊อปปี้เหล็ก 
4. การตัดด้วยเคร่ือง CNC แต่ความละเอียดของขนาดชิ้นงานก็จะมีความหยาบถึงละเอียด ตามล าดับ 

 6.1 ขั้นตอนการตัดขึ้นรูป 

 ลักษณะเคร่ืองก๊อปปี้ตัดจะเป็นโต๊ะที่มีแขนยื่นออกมาให้ตัวได้ที่ปลายแขนจะมีหัวเพชรตัดยึดด้วย

ล้อกับแม่พิมพ์เหล็กที่ถูกตัดขึ้นรูปเป็นรูปกระจกชิ้นงานที่ต้องการอยู่แล้วเมื่อกระจกวัตถุดิบเลื่อนเข้ามาใต้

แม่พิมพ์ตัดหัวตัดจะย้ าเพชรตัดลงบนผิวกระจกด้วยกระบอกนิวเมติกและพนักงานสามารถเลื่อนล้อที่ล๊อก

แม่พิมพ์ไว้กับหัวตัดแล้วเลื่อนไปจนรอบตัวแม่พิมพ์จากนั้นพนักงานก็จะเลื่อนกระจกออกมาแล้วหักส่วนที่

ไม่ต้องการออก 

7. สีที่ใช้ส าหรับงานไม้ 
สีชนิดน้ีมีประโยชน์ในด้านการป้องกันไม่ให้ความชื้นจากภายนอกเข้าไปท าลายเน้ือไม้และยังช่วยรักษา
ความชื้นสัมพัทธ์ของเนื้อไม้เอาไว้ได้ดีไม้จึงไม่เกิดการแตกร้าว หากได้รับการทาสีอย่างถูกวิธีสีทาไม้แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิดเช่นเดียวกับสีทาปูน คือ สีรองพื้นและสีจริง 

7.1 สีทารองพื้นไม้ 
สีทารองพื้นไม้ชนิดผสมอะลูมิเนียมใช้ทารองพื้นไม้ชั้นแรกเพื่อป้องกันยางไม้และความชื้นภายในไม่ให้
ไหลออกมาปะปนกับสีจริง 

 



7.2 สีจริงคือ 

สีทารองพื้นไม้สีน้ ามันเป็นสีที่แห้งเร็วเนื่องจากมีทินเนอร์เป็นส่วนผสมท าให้สีเจือจางเหมาะ
ส าหรับทารองพื้นคร้ังแรกหรือทาทับไม้ที่เคยทาสีอ่ืนมาก่อนสีชนิดน้ีทนทานต่อรอยขีดข่วนดี และทนความ
ร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียสสีที่ทาลงไปชั้นนอกสุดเพื่อความสวยงามสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สีโทนไหน
จะเอาหวานแหวหรือเข้มขรึมสักแค่ไหนแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านส่วนใหญ่ท ามาจากใยสังเคราะห์
เน้ือสีที่ทาแล้วจะมีความมันเป็นเงางาม มีการต้านทานเชื้อราที่ดีทนการขีดข่วนพอสมควร บางชนิดทนความ
ร้อนได้สูงถึง 93 องศาเซลเซียส 

 8. สีที่ใช้ส าหรับงานโลหะจัดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือสีทารองพื้นและสีจริง 

8.1 สีทารองพื้นโลหะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันครับได้แก่ 
 สีทารองพื้นโลหะชนิดผสมผงซิงค์โครเมท ภาษาชาวบ้านก็สีกันสนิมนั่นล่ะครับสีชนิดนี้จะท าหน้าที่
ป้องกัน ไม่ให้เหล็กสูญเสียอิเล็กตรอนให้กับอากาศดังนั้นเหล็กจึงไม่เกิดสนิม ก่อนทาควรก าจัดสนิมให้
หมดเสียก่อนแล้วผสมให้เจือจางด้วยทินเนอร์สีทารองพื้นโลหะชนิดที่ท ามาจากอีพอกซี่ใช้ทารองพื้นผิวที่
เป็นเหล็กป้องกันการกัดกร่อนได้ดีมากสีชนิดน้ีส่วนใหญ่จะใช้ทารองพื้นโลหะในเรือเดินสมุทร 

8.2 สีจริงเป็นสีที่ใช้ทาทับเพื่อความสวยงามเป็นสีน้ าชนิดเดียวกับที่ใช้ทาไม้เน่ืองจากสีน้ ามันมีณ
สมบัติการยึดเกาะได้ดีทั้งไม้ปูน และโลหะ (ผิวไม่เรียบ) 

9. อุปกรณ์ทาสี 
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือที่คุณจะต้องเตรียมส าหรับการทาสีก็เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกันต้องเลือกใช้ให้ถูกประเภทของสี
เป็นความรู้ในการเลือกซื้อถูกจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรี หรือเสียเวลาเอาไปเปลี่ยนการทาสีน้ ามันคุณจะต้อง
เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 

9.1 แปรงส าหรับทาสีน้ ามันมีขนาดความกว้างหลายขนาดหากพื้นที่กว้างก็เลือกชนิดหน้ากว้าง 
หากพื้นที่แคบก็เลือกขนาดเล็กๆสักหน่อยสีจะได้ไม่เลอะส่วนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่จะทา 

9.2 ภาชนะผสมสีควรเตรียมให้มีขนาดที่เหมาะสม 
เพราะการผสมสีต้องผ่านกรรมวิธีการคนสีให้เข้ากับทินเนอร์ก่อนทาไม่ควรใช้ภาชนะพลาสติกนะครับ 
เพราะทินเนอร์หรือน้ ามันสนนั้นจะกัดเนื้อผิวพลาสติกจนล 



9.3 ภาชนะแช่และล้างแปรงเมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อย แปรงต่างๆยังคงสามารถเก็บไว้ใช้ได้ดังนั้นเรา
ควรมีภาชนะส าหรับแช่และท าความสะอาดแปรงด้วยภาชนะไม่ควรเป็นพลาสติกเพราะทินเนอร์หรือ
น้ ามันสนนั้นจะกัดเนื้อผิวพลาสติกจนละลายเช่นกัน 

9.4 การทาสีน้ าพลาสติกมีอุปกรณ์ต่างออกไปจากสีน้ ามันดังนี้ครับ 
 แปรงดอกหญ้า 

 (ท ามาจากดอกหญ้า) ชนิดเดียวกับที่เราใช้กวาดบ้านนั่นล่ะแต่จะไม่มีด้ามมัดให้ปลายดอก
บานออกใช้จุ่มสีทาได้ช่างมืออาชีพส่วนใหญ่จะใช้แปรงชนิดน้ีแปรงชนิดนี้ใช้แรกๆมักจะมีสีเหลือง
ตกออกมา ดังนั้นควรแช่น้ าให้สีตกออกมาเสียก่อนจึงน าไปใช้ทาสีได้ 

9.5 ลูกกลิ้งจะดีกว่าแปรงตรงที่ทาสีได้สม่ าเสมอ และรวดเร็วกว่าแต่ลูกกลิ้งไม่สามารถทาแทรกเข้า
ไปตามซอกมุมได้ดังนั้นจึงต้องใช้แปรงช่วยในการเก็บงานอีกครั้งหนึ่ง 

10. การเตรียมพื้นผิว 
  10.1 ผิวโลหะ :ถ้าเป็นสนิม อย่ามองข้ามให้ก าจัด (ให้สิ้นซาก) ให้หมดก่อนด้วยการใช้กระดาษทราย
ขัดบริเวณที่เป็นสนิมแล้วทารองพื้นกันสนิมก่อนทาสีจริงทับ 

10.2 ผิวไม้ : ต้องมั่นใจว่าไม้นั้นแห้งสนิทแล้วจึงท าการขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบเช็ดฝุ่นผงไม้ที่
เกิดจากการขัดออกให้หมด ก่อนทาทับด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อราหากเป็นไม้เก่าที่ผ่านการทาสีมาแล้วแต่
สภาพดีก็สามารถใช้กระดาษทรายบางละเอียดขัดได้เลยก่อนล้างฝุ่นออกรอให้แห้งสนิทแล้วจึงทาสีทับ
ต่อไปแต่ถ้าสีเดิมมีการหลุดร่อน แตกลายจะต้องใช้น้ ายากัดสีเก่าออกก่อน น้ ายากัดสีตัวนี้แรงนะครับก่อนใช้
ต้องมีการป้องกันร่างกายของเราด้วยการใส่ถุงมือและระวังอย่าให้กระเด็นถูกส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่า
จะแสบมาก เมื่อลอกสีเก่าออกหมดแล้ว ควรท าความสะอาดจากนั้นทารองพื้น 2 คร้ังทิ้งระยะเวลาห่างกัน 24 
ชั่วโมงก่อนทาทับอีกครั้งหรือตามค าแนะน าของแต่ละผลิตภัณฑ์(ข้างกระป๋อง)ส่วนสีจริงต้องทาชั้นแรกทิ้ง
ไว้ 16ชั่วโมงแล้วค่อยทาชั้นที่2 

 

 

 

 



10.3 ผิวปูน : หากเป็นผนังปูนใหม่ต้องรอให้ผนังแห้งดีเสียก่อนแล้วใช้กระดาษทรายลูบ 
เพื่อให้เม็ดทรายหรือคราบน้ าปูนหลุดออก ก่อนทาทับด้วยสีรองพื้นและสีจริงตามล าดับหากเป็นผนังเก่าให้
ตรวจดูสภาพหากช ารุดมากให้ท าการล้างและขัดออกด้วยแปรงลวดจากนั้นอุดโป้วรอยร้าวก่อนท าการขัด
ด้วยกระดาษทรายทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1 คร้ังและสีจริง 3 คร้ังขั้นตอนต่างๆของการทาสีได้แก่ 
การเตรียมผิวไม้ต้องขัดกระดาษทรายให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงทาสีใช้สีพลาสติกทาทับอุดรอยเสี้ยนไม้ไปเลย
รอจนแห้งแล้วใช้สีน้ ามันทาทับดูว่างานสีน้ ามันค่อนข้างเรียบร้อยแต่นานไปจะเกิดการแตกและหลุดร่อน
ออกมาต้องรื้องานมาซ่อมกันใหม่ภายหลัง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินงาน 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน 

-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
-การเตรียมการจัดการวางแผน 
-ระยะเวลา 

1.2 ศึกษาหาข้อมูล 
-วิธีการติดตั้งไม่เฌอร่า 
 -วิธีการเชื่อม 
-การติดตั้งกระจกอะลูมิเนียม 
-วิธีการทาสี 
-วิธีการติดตั้งสังกะสี 

2. การด าเนินการ 
2.1 จัดหาอุปกรณ์ 

-หินเจียสว่าน  ใบตัดเหล็ก  หน้ากากเชื่อม 
-ใบตัดไม่ฝ่า  ไฟเบอร์  สี  แว่นตาใส 
-ตู้เชื่อม  ลวดเชื่อม  ถุงมือ   

2.2 ลงมือผลิต 
-ตัดเหล็กเท่ากับที่ใช่งาน 
-ประกอบโครงสร้าง 
-ตัดเหล็ก 4x4 
-ตัดเหล็ก 1x1 
-ตัดไม้เฌอร่า 240 ชม. 

3. การตรวจสอบ 
- โครงสร้าง 
- การเชื่อม 
3.1 ปรับปรุงแก้ไข 

-ความกว้างของห้อง และการตัดไม้รองพื้น 
-ใช้เหล็ก ขนาดที่ต้องการปรับปรุง 
-ความประณีตและความละเอียด 
-ความสมดุลและความเหมาะสม 



งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
รายการ                                                             จ านวน                            ราคา/บาท 
1.ตะปูเกลียวไม้ฝาตราช้าง(มีปิก)285มม.    6  กล่อง   1,140 
2.ค่าใช่จ่ายบริการ      1           193 
3.สมารท์บอร์ด 120x240x0.6มม.(แผ่นเรียบเต็ม 6 มม.)  13 แผน่                             3,055 
4.สมาร์ทบอร์ด เชาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ(60x120x0.4มม) 8 แผ่น                 448 
5.ไม้ระแนงตราช้าง 7.5x300x0.8มม สีน้ าตาล   22 แผ่น   1,100 
6.ไม้ฝาตราช้าง 15x300x0.8ซม สีรองพื้น   20 แผ่น                           1,260 
7.ไม้ฝาตราช้าง15x400x0.8ซม สีรองพื้น   35 แผ่น   2,940 
8.แผ่นสะท้อนความร้อน c-co1.25x20ตร.ม.   1 ม้วน                      880 
9.ตะปูเกลียวไม้ฝาตราช้างมีปิก 285มม    1 กล่อง                190 
10.ทินเนอร์       2 กล่อง                           250 
11สีน้ ามัน(สีขาว)      1 กล่อง                      365 
12.แปรงทาสี       1 อัน                          28 
13.แปรงทาสี 4 นิ้ว      1 อัน                 90 
14.แปรงทาสี 2 นิ้วด้ามขาว     1 อัน             20 
15.ท่อpvc 4นิ้วx8.5       1 เส้น                              572 
16.ไม้ระแนง 7.5x300                             1 มัด                                2,400 
17.หัวสว่านแฉก      3 อัน                                120 
18.ลูกกลิ้ง       2 อัน         160 
19.ท่อpvc       4 เส้น              60 
20.ข้อต่อ       1 อัน                                180 
21.สี tot                                                               2 กล่อง                             700 
22.สีน้ า       2 กล่อง                          1,700 
23.กาวแดง       1 ขวด                               180 
24.วีว่าบอร์ด      5 แผ่น                          4,250 
25.สกรูวีว่า       500 ตัว   900 
26.ทินเนอร์       2 กล่อง                            320 
27.สีน้ ามัน       1 กล่อง                            320 
28.ท่อpvc       6 หุน   100 
29.กิ๊ฟรัด       6 ตัว                                 28 
30.ข้องอ       4 อัน               28 



31.ครอบอุด       2  อัน                                140 
32.งานเหล็กโครงสร้าง         19,203 
33.งานปูพื้นส าเร็จ 20มม.         5,150 
34.งานพื้นส าเร็จฐาน         1440 
35.งานไม้ฝาผนังด้านนอก        4,480 
36.งานไม้ฝาผนังด้านใน         3,080 
37.งานไม้ระแนง         1,100 
38.งานไฟฟ้า          1,138 
39.งานสีภายในและภายนอก        7,663 
40.งานหลังคา                                                                                              6,172 

รวม                72,521 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 4 
การออกแบบ 

4.1 แบบแปลน 
 
 

 
 

ภาพที่ 1โครงสร้าง 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพทุกด้าน 
 

 
ภาพที่ 3 แบบบริบูรณ์ 



บทท่ี 5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
1.บ้านน็อคดาวน์โดยใช้พลังงานสะอาดบ้านน็อคคดาวน์ที่สร้างขึ้นใช้พลังงานสะอาดโดยใช้การ

เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามีแบตเตอร์ร่ีเป็นตัวจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้หลอดไฟ
จ านวน 4 หลอด 

2.ให้นักเรียนน าความรู้และศึกษามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
การสร้างบ้านน็อคดาวน์คร้ังนี้ได้รู้หลักการของวิธีการตัดสมาร์ทบอร์ดการตัดไม้ระแนงและการ

ติดตั้งผนังด้านนอก การติดตั้งผนังด้านนอกนั้นจะต้องวัดความยาวของผนังที่เราต้องการและได้รู้วิธีการ
ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนการตัดเหล็ก การเจาะ การทาสี การติดตั้งกระจก การเชื่อมท่าต่างๆ 

3.ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การออกแบบ และวางแผนที่จะด าเนินการ เช่น ท าการติดตั้งไม้ระแนง คอนวูด ระยะห่าง 0.40 ม.

และตัดเหล็ก 1x1 นิ้ว ตัดเหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว ได้บ้านน็อคดาวน์หนึ่งหลังซึ่งมีขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3.5 ม สูง 
3.5 ม. พื้นที่ในการใช้สอย 12 ตร.ม. 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1.ขาดประสบการณ์ 
2.ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. เคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อม 
4.เสาเล็กกว่ากรอบอะลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง จึงท าให้ขอบไม่ได้สัดส่วน 

 
5.3ข้อเสนอแนะ 

1.ควรใช้เสา 4x4 นิ้ว  
2.การออกแบบความกว้างและความยาวพื้นที่ค านวณจากความยาวของไม้รางมีเนต 
3.การออกแบบให้สัมพันธ์กับวัสดุที่น ามาใช้ 

 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
ข้อมูลต่างๆของบ้านน๊อคดาวน์ www.disaster.go.th/dpm/index.php%3Fop... 
วิธีการตกแต่งภายในwww.ryt9.com/s/cabt/56211 
การออกแบบต่างๆ beta.thunkao.com/s/cabt/46223 
ติดตั้งสังกะสี http://www.snong.com 
www.hometophit.com/hometh/interrestin... 
http://basic.lannapoly.ac.th/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=7 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการปฏิบัติงาน 

 
ภาพที่ 1 ตัดเหล็กใส่                                                      ภาพที่ 2 เชื่อมโครงหลัง

 
ภาพที่ 3 โครงสร้าง                                                            ภาพที่ 4 ทาสี ติดตั้งหลังคา 

 
ภาพที่ 5 มุมสังกะสี                                                                  ภาพที่ 6 วัดติดตั้งเหล็ก 



         
ภาพที่ 7 ติดตั้งโครงสร้าง                                                             ภาพที่ 8 ติดตั้งไม้เฌอร่า 

 

           
ภาพที่ 9 ติดตั้งกระดาษกังความร้อน                                    ภาพที่ 10 เช็ดดูความเรียบร้อย 

 

 
  ภาพที่ 11 โครงสร้างของการติดตั้งไม้เฌอร่า                               ภาพที่ 12 ติดตั้งกระจกและทาสี 
 
 

 



 
  ภาพที่ 13 เสร็จการติดตั้งกระจกและการทาสี 

 
 


