
1 
 

 

โครงการเคร่ืองอดัถ่านแท่ง 

เสนอ 

มาสเตอร์ดอน วภิา 

จดัท าโดย 

1. นายสมพงษ์ อ าจุฬา สาขางานเช่ือมโลหะ  เลขที่ 4 ปวช. 3 

2. นายศรายุทธ ค าพรรณ์ สาขางานเคร่ืองมือกล เลขที่  7 ปวช. 3 

3. นายตุลา  โพธ์ิลบิ สาขางานเคร่ืองมือกล เลขที่  11 ปวช. 3 

4. นายสถานการณ์ ตนัเสนา สาขางานเคร่ืองมือกล เลขที่  13 ปวช. 3 

 

 

รายงานเล่มนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิารายวชิาโครงการ 

รหัสวชิา 2103-5001 ภาคเรียนที่  2ปีการศึกษา  2554 

โรงเรียนอสัสัมชัญเทคนิคนครพนม 

 



2 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ในการท าโครงการเคร่ืองอดัถ่านแท่งในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีนั้นผูจ้ดัท าไดรั้บค าแนะน า
และไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในดา้นต่างๆท าใหง้านสามารถด าเนินลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจึงใคร่
ขอขอบพระคุณบุคคลดงัรายนามต่อไปน้ี 
 ภราดาอาวธุ ศิลาเกษ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ท่ีใหก้ารสนบัสนุน 
 มาสเตอร์ศิริวฒัน์    ไชยโชติ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้หค้  าปรึกษาค าแนะน าขอ้เสนอแนะโครงการใน
คร้ังน้ีจนท าใหก้ารท าเคร่ืองอดัถ่านแท่งส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
 มาสเตอร์ดอน วภิา อาจารยส์อนวชิาโครงการ 
 มาสเตอร์ทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการท าเคร่ืองอดัถ่านแท่งน้ีและสุดทา้ยขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา-มารดา และครอบครัวท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นแรงใจให้อดทนสู้ต่อไปจึงประสบผลส าเร็จ
และไดม้าถึงจุดน้ี  โครงการน้ีจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดห้ากปราศจากแรงสนบัสนุนจากบุคคลดงั
รายนามขา้งตน้ ทางผูจ้ดัท าจึงขอขอบคุณทุกๆท่านเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 
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ค าน า 

 รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการเร่ืองโครงการ เคร่ืองอดัถ่านแท่ง  โดยในรายงานเล่มน้ี

ไดน้ าเสนอวธีิและขั้นตอนการท าเคร่ืองอดัถ่านแท่งอยา่งละเอียดและครบถว้น  สมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่ง

ยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและนกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจ ในโครงการเคร่ืองอดัถ่านแท่งหรือน า

โครงการน้ีไปพฒันาและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนถา้รายงานเล่มน้ีมีเน้ือหาท่ีผดิพลาดประการ

ใด ก็ขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนั การผลิตถ่านตอ้งไมดิ้บมาท าเป็นถ่าน ซ่ึงส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติโดยปล่าว

ประโยชน์ซ่ึงท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนจึงไดอ้อกแบบเคร่ืองอดัถ่านแท่งข้ึน เพื่อลดการตดัไมส้ดจากป่ามาท า

ถ่าน เพราะถ่านแท่งใหค้วามร้อนสูง เน่ืองจากเป็นถ่านท่ีไดรั้บการเผาไหมเ้ตม็ท่ี และท ามาจากวสัดุท่ีเหลือ

ใช ้เช่นเศษไม ้ข้ีเล้ือย แกลบ ซงัขา้วโพด กะลามะพร้าว ฟางขา้ว ชานออ้ย ตน้มนัส าปะหลงัเหงา้มนั

ส าปะหลงั หญา้คา หญา้ขจรจบ ไมยราบ ผกัตบชวา ใบจามจุรี กะลาปาลม์ ตน้ฝ้ายตน้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์กาก

ทานตะวนั เปลือกทุเรียน เศษถ่านหุงตม้ท่ีเหลือและประหยดังบประมาณการใชจ่้ายอีกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อพฒันาทกัษะ และกระบวนการท างานเป็นทีม 

2.เพื่อพฒันาส่งเสริมในดา้นอาชีพและสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได ้

3.เพื่อประยกุตม์าเป็นระบบเคร่ืองกลเขา้มาช่วยในการประกอบอาชีพ 

1.3 เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. ไดส้ร้างเคร่ืองอดัถ่านแท่ง 1 เคร่ือง 

2.ไดถ่้านอดัแท่ง   60 กอ้นต่อชัว่โมง 

 

เชิงคุณภาพ 

1. มีความทนทาน  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภยั  รวดเร็ว ลดค่าใชจ่้าย ลดการตดัไมท้  าลายป่า และ

ทนัสมยั 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีความช านาญในการท างาน เพิ่มมากข้ึน 

2. มีความสามคัคี  มีการท างานเป็นทีม 

3. น าความรู้มาเป็นระบบเคร่ืองกลเขา้มาช่วยในการประกอบอาชีพ 
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1.5 การด าเนินงาน 

                                                                                  

กิจกรรม 

เดือน

ตุลาคม   

พ.ศ 2554 

เดือน

พฤศจิกายน 

พ.ศ 2554 

เดือน

ธนัวาคม 

พ.ศ 2554 

เดือน

มกราคม 

พ.ศ 2555 

เดือน

กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ 2555 

หมาย

เหตุ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1ประชุมวางแผน 

1.2  ศึกษาหาขอ้มูล 

1.3 จดัท าโครงการ 

1.4 น าเสนอโครงการ 

 

                     

2.ขั้นด าเนินการ 

2.1วางแผนด าเนินการ 

2.2จดัอุปกรณ์ 

2.3ลงมือผลิต 

2.4ท าการทดลอง 

2.5ปรับปรุงแกไ้ข 

2.6จดัท ารูปเล่ม 

2.7สร้างส่ือเพื่อน าเสนอผลงาน 

 

                     

3.ขั้นน าเสนอ 

3.1ส่งเล่มรายงาน 

3.2   น าเสนอผลงานต่อ

คณะกรรมการ 

 

                     

 

ตารางท่ี 1 การด าเนินงาน 
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บทที ่2 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
2. 1เหลก็กล่อง   หมายถึงเหล็กแป๊บไม่วา่จะเป็นแป๊บเหล็กส่ีเหล่ียม(เหล็กแป๊บ)หรือแป๊บเหล็ก

ส่ีเหล่ียมแบน(แป๊บแบน)ลกัษณะของมนันั้นถา้เรามองพื้นท่ีหนา้ตดัก็เหมือนกบักล่องกล่องหน่ึงท่ีแค่มนั
กลวงตรงกลางแลว้ลกัษณะจะยาวเท่านั้นขอ้แตกต่างระหวา่ง 2 ตวัน้ีคือ ถา้ขนาดกวา้งกบัสูง (DxD) เท่ากนัก็
จะเป็นเหล็กแป๊บส่ีเหล่ียมถา้ขนาดกวา้งกบัสูง (DxB) ไม่เท่ากนัก็จะเป็นเหล็กแป๊บแบนขอ้สังเกตของเหล็ก
สองตวัน้ีก็มีเท่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 1 เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม    ภาพท่ี 2 เหล็กกล่องแบน 
 เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมเหล็กกล่องแบน 
 Square Steel Pipe        Square Steel Pipe 
 

2.2เหลก็ฉากหมายถึงเหล็กท่ีเป็นรูปตวัLท่ีมีมุม90องศา มีหลายขนาดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ข้ึนรูปร้อน เหมาะส าหรับงานโครงสร้างบา้น, หลงัคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็กโดยทัว่ไป ความ
ยาวมาตรฐาน 6 M. 

 

  

 

 

ภาพท่ี 3  เหล็กฉากEqual Angle Steel Bars 
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2.3 เกยีร์ทด เกยีร์ทดรอบ Worm Gear Speed Reducer  
เกียร์ทดรอบของ Chentaมีกระบวนการผลิตจากโรงงานซ่ึงไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งดา้นการ
ดีไซน์ และการผลิต รวมถึงประสบการณ์ในงานต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้จึงมัน่ใจไดว้า่คุณภาพของสินคา้มีความ
เท่ียงตรง แม่นย  าสูงอีกทั้งมีรูปแบบสินคา้ใหเ้ลือกมากมายตามความเหมาะสมของแต่ละงาน วตัถุดิบแต่ละ
ช้ินเช่น เหล็กหล่อ และ เพลาตวัหนอน ไดผ้า่นการค านวณ และผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร CNC ท่ีมีความแม่นย  าสูง 
รวมถึงการอบความร้อน (Heat Treatment) เพิ่มเพื่อประสิทธิภาพของวตัถุดิบใหมี้ความแขง็แกร่งมากยิง่ข้ึน
ผูใ้ชจึ้งมัน่ใจไดว้า่เกียร์ทด “Chenta” จะสามารถถ่ายทอดแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าเขา้สู่เพลาขบัของช้ินงาน
ไดอ้ยา่งราบเรียบและท่ีส าคญัมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานอีกดว้ย 
เม่ือเราใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมนั้นตอ้งการความเร็วรอบต่อนาที (RPM – round per minute) ท่ี
แตกต่างกนัเกียร์ทดรอบจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการปรับลดรอบใหพ้อเหมาะกบัความตอ้งการใน
งานแต่ละงานดว้ยการเลือกอตัราทดและรูปแบบการเขา้และออกของเพลาใหเ้หมาะกบังานแต่ละแบบ 

 

  

 
    ภาพท่ี 4 เกียร์ทดรอบ 

2.4 มอเตอร์ เป็นเคร่ืองกลเพื่อเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล โดยการเหน่ียวน า
แม่เหล็กไฟฟ้า ดว้ยส่วนหมุนไดท่ี้พนัดว้ยขดลวดเป็นกระบวนการยอ้นกลบัของ ไดนาโม หรือ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้ามกัเป็นส่วนประกอบส าคญัใน เคร่ืองกล เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น 
เคร่ืองสูบน ้าเคร่ืองอดัลมพดัลมเคร่ืองล าเลียงเคร่ืองเล่นแผน่ดิสก ์ฯลฯ 

 

ภาพท่ี 5 มอเตอร์ไฟฟ้า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_bss1t.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Motors01CJC.jpg
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_bss1t.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Motors01CJC.jpg
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_bss1t.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Motors01CJC.jpg
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_bss1t.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Motors01CJC.jpg
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
http://www.chenta.com/product_bss1t.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Motors01CJC.jpg
http://www.chenta.com/product_ass1t.htm
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มอเตอร์ลากจูง (Traction motor) ซ่ึงใชใ้นยานยนตแ์ละรถไฟ สามารถหมุนไดท้ั้งสองทิศทาง
มอเตอร์ ตอ้งต่อวงจรไฟฟ้าเขา้กบั แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอร่ี (ส าหรับ มอเตอร์กระแสตรง ใน
เคร่ืองกลหรือยานยนต)์ หรือการจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก โรงงานไฟฟ้า (ส าหรับ มอเตอร์กระแสสลบั ใน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น) 

มอเตอร์ขนาดเล็กท่ีสุด ท่ีใชง้านไดจ้ริงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ มอเตอร์ใน นาฬิกาขอ้มือไฟฟ้า มอเตอร์
ขนาดเล็กท่ีสุด ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา ไดแ้ก่ มอเตอร์นาโน (เล็กกวา่เส้นผม 300 เท่า) มอเตอร์ขนาดกลาง
มาตรฐานสูง มกัเป็นส่วนประกอบในเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม มอเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีสุด ไดแ้ก่ มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ในท่อขบัระวางของเรือเดินสมุทร (ใชก้ าลงัไฟนบัพนั กิโลวตัต)์ 

2.5 การเช่ือม เป็นขบวนการท่ีใชส้ าหรับต่อวสัดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยใหร้วมตวั
เขา้ดว้ยกนั ปกติใชว้ธีิท าใหช้ิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวสัดุท่ี
หลอมเหลว เม่ือเยน็ตวัรอยต่อจะมีความแขง็แรง บางคร้ังใชแ้รงดนัร่วมกบัความร้อน หรืออยา่งเดียว เพื่อให้
เกิดรอยเช่ือม ซ่ึงตรงขา้มกบัการบดักรีอ่อนและการบดักรีแขง็ซ่ึงไม่มีการหลอมละลายของช้ินงานช้ินงาน มี
แหล่งพลงังานหลายอยา่งส าหรับน ามาใชใ้นการเช่ือม เช่น การใชค้วามร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้
กระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใชอิ้เล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใชค้ล่ืนเสียง เป็นตน้ ในอุตสาหกรรม
มีการน ามาใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั เช่นการเช่ือมในพื้นท่ีโล่ง, พื้นท่ีอบัอากาศ, การเช่ือมใตน้ ้า 
การเช่ือมมีอนัตรายเกิดข้ึนไดง่้าย จึงควรมีความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัอนัตราย เช่น ท่ีเกิดจาก กระแสไฟฟ้า, 
ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควนัเช่ือม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ช้ินงานร้อน, ฝุ่ นละออง ในยคุเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษ
ท่ี 19 มีการใชง้านเฉพาะการเช่ือมทุบ (forge welding) เพื่อใชใ้นการเช่ือมต่อโลหะ เช่นการท าดาบในสมยั
โบราณ วธีิน้ีรอยเช่ือมท่ีไดมี้ความแขง็แรงสูง และโครงสร้างของเน้ือรอยเช่ือมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจ แต่มีความล่าชา้ในการน ามาใชง้านในเชิงอุตสาหกรรม หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันามาสู่การเช่ือมอาร์ค 
และการเช่ือมโดยใชเ้ปลวแก๊สออกซิเจน และหลงัจากนั้นมีการ เช่ือมแบบความตา้นทานตามมาเทคโนโลยี
การเช่ือมไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็วในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงอยูใ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 
เทคโนโลยกีารเช่ือมแบบใหม่ๆ ไดมี้การเร่งพฒันาเพื่อรองรับต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทนการต่อ
โลหะแบบเดิม เช่นการใชห้มุดย  ้าซ่ึงมีความล่าชา้อยา่งมาก ขบวนการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์  

      ภาพท่ี 6 การเช่ือมโลหะ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Traction_motor
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C_(%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:SMAW.welding.af.ncs.jpg
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ภาพท่ี 7 ส่วนประกอบของสายพาน  

  

2.6 ส่วนประกอบของ สายพาน ล าเลยีง (Rubber Belt) 
1.   ยาง ผวิบน (Top Cover) มีหนา้ท่ีรองรับ วสัดุ ขนถ่าย และป้องกนัการเสียหายของ ชั้นผา้ใบรับ

แรง และยงัมีคุณสมบติัป้องกนัแรงกระแทก ป้องกนัการเจาะทะลุ ป้องกนัน ้ามนั ป้องกนัความร้อน ผวิบาง
บนมีหลายชนิดใหเ้ลือกใชง้านข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของการใชง้าน 

2.      ชั้นผา้ใบรับแรง (Carcass) มีหนา้ท่ีเป็นแกนรับแรงดึงของ สายพาน ทั้งเส้น และช่วยกระจาย
แรงดึงของ สายพาน เม่ือท าการ ล าเลียง วสัดุอีกดว้ย 

3.      ชั้นยางประสานผา้ใบ (Skim rubber) มีหนา้ท่ีประสานชั้นผา้ใบแต่ละชั้นเขา้ดว้ยกนั 
4.      ยาง ผวิล่าง (Bottom Cover) มีหนา้ท่ีป้องกนัชั้นผา้ใบรับแรงไม่ให้เสียหายจากการเสียดสีกบั 

ลูกกล้ิง (Idler) และ พลูเลย ์ดงันั้นความหนาของยางผวิล่างจึงไม่จ  าเป็นตอ้งหนาเท่ากบัยางผวิบน เพราะ
ไม่ไดรั้บภาระหนกัเหมือนยางผวิบน 
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บทที ่3  

การด าเนินงาน 
3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
  1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

   - คิดคน้หาวธีิสร้างเคร่ืองอกัถ่านแท่ง 
   - แบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน 
2. เลือกประธาน และกรรมการ 

  3. ตั้งช่ือโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
  4. ส ารวจราคาสินคา้ในตลาด 
  5. จดัประชุมวางแผนระบบงาน เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 
  6. จดัท าบญัชีปฏิบติังานโครงการ เช่น รายรับ – รายจ่าย 
3.2 การด าเนินการ 
  1. ประชุมเร่ืองการด าเนินโครงการ เพื่อปรึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
  2. จดัหาวสัดุ และสถานท่ีในการปฏิบติังาน 
  3. ลงมือปฏิบติังานตามท่ีตอ้งการ 

 

ภาพท่ี 8 เช่ือมข้ึนรูปโตะ๊เคร่ืองอดัถ่าน 

ตดัเหล็กกล่องตามขนาดแลว้

เช่ือมประกอบเพื่อข้ึนรูปโตะ๊

อดัถ่าน 
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       ภาพท่ี 9  ทดลองประกอบเคร่ืองอดัถ่าน 

  
ภาพท่ี 10 ประกอบเสร็จเคร่ืองพร้อมท่ีจะท างาน 
 

 
 
      ภาพท่ี 11 ผสมถ่านกบัน ้าแป้ง 

ประกอบช้ินส่วนต่างๆตามท่ีร่าง

ในแบบงานเพื่อจะไดเ้คร่ืองอดั

ถ่าน 

ประกอบช้ินส่วนครบแลว้

เตรียมพร้อมท่ีจะทดลอง 

ผสมถ่านกบัน ้าแป้งมนัตม้สุก 

เพื่อท่ีจะเอาถ่านมาอดัข้ึนรูป 
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 ภาพท่ี 12 ข้ึนโครงเคร่ืองบดผสม 
 
 

 
      ภาพท่ี 13 ประกอบกรวยใส่ถ่านผง 
 

 
           ภาพท่ี 14 ประกอบเคร่ืองบดผสมถ่าน 

ข้ึนโครงสร้างเคร่ืองบดผสมถ่าน 

ประกอบกรวยใส่ถ่านผง

ของเคร่ืองบดผสมถ่าน 

เคร่ืองบดผสมถ่านท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ 



16 
 

 

 
       ภาพท่ี 15 ท าการทดลองอดัถ่าน 
 

 

 
 

ภาพท่ี 16 และ 17  น าช้ินงานมาโชวว์นัวชิาการ 
 

ช้ินงานท่ี

น ามาโชวว์นั

วชิาการ 

น่ีคือถ่านท่ีอดัข้ึนรูปส าเร็จ 

 

ช้ินงานท่ีน ามาโชวว์นั

วชิาการ 
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สรุปค่าใช้จ่ายวชิาโครงการนักเรียนช้ัน ปวช.3  "กลุ่มเคร่ืองอดัถ่าน" 

วนัที ่ ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
13-ธ.ค.-54 1 ถงั  200 ลิตร 1              700.00               700.00  เงินสด 

  2 สายพาน  A 38 1                55.00                 55.00  เงินเช่ือ 
  3 เหล็กกล่อง 3"*1½ขาว 2              650.00           1,300.00  ร้านกิมฯ 
  4 น๊อตหวัจม 8*50 มม. 20                  8.00               160.00    
  5 ลวดเช่ือมโกเบแดง 1              140.00               140.00    
  6 สีสเปรย ์สีส้ม-สีด า 8                55.00               440.00    
  7 เหล็กเส้น⅜หุน 1              110.00               110.00    

14-ธ.ค.-54 8 เกียร์ทดรอบ              2,000.00  เงินสด 
05-ม.ค.-55 9 สีสเปรย ์สีด า 2                50.00               100.00  เงินเช่ือ 

  10 น๊อต8*80 10                  6.00                 60.00  ร้านกิมฯ 
  11 น๊อต10*40 10                  6.00                 60.00    

06-ม.ค.-55 12 ค่าแป้งมนัส าปะหลงั 1                91.00                 91.00  เงินสด 
09-ม.ค.-55 13 น๊อตสิลขาว M 10*35                    70.00  เงินเช่ือ 

  14 มอเตอร์ 2  -   -  
ซากจาก

โครงการเก่า 

  15 Breaker 2  -   -  
ซากจาก

โครงการเก่า 

  16 สายไฟ 2  -   -  
ซากจาก

โครงการเก่า 

  17 แผน่อะครีลิค 2  -   -  
ซากจาก

โครงการเก่า 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ( ส่ีพนัห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน ) 4,586.00  
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดับ ผลการทดสอบ 

1 ลูกสูบติดกระบอกสูบเน่ืองจากมอเตอร์ส่งก าลงัแรงอดัไม่เพียงพอ 
2 ท าการแกไ้ขโดยเล่ือนระยะของเพลาขอ้เหวีย่งลูกสูบออก15มม.เพื่อลดแรงอดัลูกสูบ 
3 ผงถ่านไม่จบัตวัหลงัจากการอดัแท่งเน่ืองจากอตัราส่วนผสมของแป้งมนักบัผงถ่านไม่เหมาะสม 
4 ท าการปรับปรุงอตัราส่วนผสมของผงถ่านใหม่โดยเพิ่มปริมาณอตัราส่วนของแป้งมนัใหมี้ค่าเท่ากบั 

ผงถ่าน 5 ส่วน แป้งมนั 1 ส่วน 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
 หลงัจากท่ีไดส้ร้างเคร่ืองอดัถ่านแท่งข้ึนมาน้ี หลงัจากไดท้ดสอบประสิทธิภาพของเคร่ือง

อดัถ่านแท่งแลว้สรุปไดด้งัน้ี 
- เคร่ืองอดัถ่านสามารถผลิตถ่านอดัแท่งจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรได ้
- เคร่ืองอดัถ่านสามารถอดัถ่านได ้60 กอ้น ต่อ 1 ชัว่โมง 
- นกัเรียนมีทกัษะในการอ่านแบบและเขียนแบบงานได ้
- นกัเรียนไดรู้้จกักระบวนการการท างานเป็นทีม 

 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 จงัหวะอดัถ่านลูกสูบจะติด สาเหตุเน่ืองจากมอเตอร์ส่งก าลงัมีก าลงันอ้ย(มอเตอร์ท่ีใชเ้ป็น

มอเตอร์ 1 แรง ) 
 
 
 
5.3ข้อเสนอแนะ 
 ท าการแกไ้ขโดยเล่ือนระยะของเพลาขอ้เหวีย่งลูกสูบออก 15 มม. เพื่อลดแรงอดัของลูกสูบ 
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บรรณานุกรม 
 
  http://charcoal.snmcenter.com/charcoalthai/charcoal.php 
  http://school.obec.go.th 
  http://www.rakbankerd.com 
  http://charcoal.snmcenter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school.obec.go.th/
http://www.rakbankerd.com/
http://charcoal.snmcenter.com/
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ภาคผนวก 
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ภาพปฏิบติัโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  18 ข้ึนโครงเคร่ืองบดผสม  ภาพท่ี  19 ประกอบกรวยใส่ถ่านผง 
      ของเคร่ืองบดผสม 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี  20 เตาเผาถ่าน    ภาพท่ี 21 ข้ึนโครงเคร่ืองอดัถ่าน 

 
 
 

 

 
ภาพท่ี 22 ทดลองประกอบเคร่ืองอดัถ่านแท่งภาพท่ี                       23 ท าการทดลองเคร่ืองอดัถ่านแท่ง 
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ภาพท่ี 24ท าการประกอบหลงัท าสีเสร็จภาพท่ี                                     25 โครงการเสร็จสมบูรณ์ 
 

 


