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ค าน า 

              รายงานเลํมนี้เป็นสํวนหน่ึงของวิชา โครงการเร่ืองการท า เคร่ืองบดผักตบชวา โดยรายงานเลํมนี้ได๎
น าเสนอวิธีการและขั้นตอนการท า เคร่ืองบดผักตบชวา อยํางละเอียดครบถ๎วนสมาชิกในกลุํมหวังเป็นอยําง
ยิ่งวําเป็นประโยชน์ตํอนักเรียน นักศึกษา หรือผู๎สนใจในโครงการ เครื่องบดผักตบชวา หรือ น าโครงการนี้
ไปพัฒนาปรับปรุงให๎ประสิทธิภาพในการพัฒนามากขึ้น ถ๎ารายงานเลํมนี้มีข๎อผิดพลาดประการใดก็ขออภัย
มา ณ ที่นี้ด๎วย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันในการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติตามหลักสูตร ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียนฝึกทักษะวิชาชีพ   
โดยการปฏิบัติงานจริง  

ดังนั้นผู๎จัดท าจึงคิดค๎นเคร่ืองตัดผักตบชวาเอนกประสงค์ขึ้นมา เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดไฟฟ้า 
ไมํต๎องใช๎แรงมาก และรวดเร็วในการบดตํางๆให๎ทันตํอเวลาในความต๎องการของตลาด เคร่ืองบด
อเนกประสงค์ บดได๎สารพัดอยําง เชํน มูลสัตว์ , ปุ๋ยหมัก ในขบวนการผลิตปุ๋ยหมัก และอื่นๆ ให๎พํอค๎า 
แมํค๎ามีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกประการหนึ่งเป็นการทดสอบวิชาที่เรียนมาให๎มีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์แกํผู๎ที่สนใจ และใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนให๎แกํนักเรียนรํุนตํอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เคร่ืองบดผักตบชวา 1 เคร่ือง 
2. เพื่อฝึกฝนทบทวนความร๎ูที่ได๎เรียนมา และสํงเสริมผู๎เรียนให๎บูรณาการความรู๎ความสามารถ          
ทักษะประสบการณ์ สามารถสร๎างงาน ประดิษฐ์คิดค๎น บริหารจัดการหรือให๎บริการและปฏิบัติงาน
ได๎  

1.3 เป้าหมาย 
              - เชิงปริมาณ 

   1. เคร่ืองตัดผักตบชวา 1 เคร่ือง 
              - เชิงคุณภาพ 

   1. สามารถใช๎งานได๎ ทนทาน สะดวก รวดเร็ว 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู๎เรียนได๎น าความร๎ูมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง 
2. ผู๎เรียนมีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ สามารถแก๎ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได๎เป็นการสร๎างความ
เชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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1.5 วิธีด าเนินการ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 
 
 

กิจกรรม 
   ตุลาคม   
 พ.ศ 2555 

พฤศจิกายน 
 พ.ศ 2555 

  ธันวาคม 
 พ.ศ 2555 

  มกราคม 
 พ.ศ 2556 

กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ 2556 

   มีนาคม 
  พ.ศ 2556 หมายเหตุ 

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 
 - ประชุมและ
วางแผน 
 - ศึกษาหาข๎อมูล 
 - จัดท าโครงการ 
 - น าเสนอโครงการ 

                         

2. ขั้นด าเนินการ 
 - จัดอุปกรณ์ 
 - ลงมือปฏิบัติ 
 - ทดสอบ
ประสิทธิภาพ 
 - ปรับปรุงแก๎ไข 
 - จัดรูปเลํม 
 - สร๎างสื่อเพื่อ
น าเสนองาน 

                         

3. ขั้นน าเสนอ 
 - สํงรูปเลํมรายงาน 
 - น าเสนอผลงานตํอ
คณะกรรมการ 
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บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.1 ผักตบชวา   
เป็นพืชน้ าล๎มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยูํได๎ทุกสภาพน้ า มีถิ่นก าเนิดในแถบลุํมน้ าอะ เม

ซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต๎ มีดอก สีมํวงอํอน คล๎ายชํอดอกกล๎วยไม๎ และแพรํพันธุ์ได๎อยําง    
รวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร๎ายแรงในแหลํงน้ าทั่วไป มีชื่อเรียกในแตํละท๎องถิ่นดังนี้: ผักปอด, สวะ, ผักโรค
, ผักตบชวา, ผักยะวา, ผักอีโยก, ผักป่อง 
  2.2 ประวัติผักตบชวา 

ผักตบชวาถูกน าเข๎ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยน าเข๎ามาจากประเทศ
อินโดนีเซียในฐานะเป็นไม๎ประดับสวยงาม โดยเจ๎านายฝ่ายในที่ตามเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย ได๎
เห็นพืชชนิดนี้มีดอกสวยงาม จึงน ากลับมาปลูกในประเทศไทย และใสํอํางดินเลี้ยงไว๎หน๎าสนามวังสระปทุม 
จนกระทั่งเกิดน้ าทํวมวังสระปทุมขึ้น ท าให๎ผักตบชวาหลุดลอยกระจายไปตามแมํน้ าล าคลองทั่วไป และแพรํ
พันธุ์อยํางกว๎างขวางในปัจจุบัน 
  2.3 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 

ผักตบชวามีล าต๎นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ า มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล๎วเจริญเป็นต๎นอํอน
ที่ปลายไหล ถ๎าน้ าตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไขํหรือเกือบกลม ก๎านใบกลมอวบน้ าตรงกลาง
พองออกภายในเป็นชํองอากาศคล๎ายฟองน้ าชํวยให๎ลอยน้ าได๎ ดอกเกิดเป็นชํอที่ปลายยอดมีดอกยํอย 3-25 
ดอก สีมํวงอํอน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญํกวํากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ 
ขยายพันธุ์โดยการแยกต๎นอํอนที่ปลายไหลไปปลูก 
  2.4 ประโยชน์ผักตบชวา 

การบริโภค ดอกอํอนและก๎านใบอํอนกินเป็นผักลวกจิ้มน้ าพริกหรือท าแกงส๎มใช๎เป็นอาหารเลี้ยง
สัตว์ เชํนหมู ใช๎ท าปุ๋ยหมัก ก๎านและใบอํอนน ามารับประทานได๎ เคร่ืองจักสารผักตบชวาด๎านสมุนไพร ใช๎
แก๎พิษภายในรํางกาย และขับลม ใช๎ทาหรือพอกแก๎แผลอักเสบ 
 2.5 มอเตอร์ไฟฟ้า  

ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่แปลง พลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานกล .ไฟฟ้าสํวนใหญํ มอเตอร์ ท างานผํานการ
ปฏิสัมพันธ์ของ สนามแมํเหล็ก และ ตัวน ากระแส เพื่อสร๎างแรงกระบวนการย๎อนกลับการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานกลจะท าตาม ก าเนิด เชํน กระแสสลับ หรือไดนาโม ; บางมอเตอร์ไฟฟ้ายังสามารถ
น ามาใช๎เป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเชํน มอเตอร์ฉุด บนยานพาหนะอาจด าเนินการทั้งสอง มอเตอร์ไฟฟ้าและ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามักจะถูกเรียกวําเป็น เคร่ืองไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าที่พบในการใช๎งานที่หลากหลายเชํน
อุตสาหกรรมแฟนเป่า, และ ปั๊ม เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ในครัวเรือน เคร่ืองมือไฟฟ้า และ ดิสก์ไดรฟ์ . พวกเขา
อาจจะขับเคลื่อนโดย กระแสตรง เช่น แบตเตอร่ีอุปกรณ์พกพาวเวอร์หรือยานพาหนะโดยกระแสสลับจาก
กลาง ตารางการจ าหนํายไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้า . มอเตอร์  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81&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%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electromechanics&usg=ALkJrhgfOcpNfvjvHvDmOkvedIpSy0kxnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_energy&usg=ALkJrhjr-y6bvQeMTtAkaiM4lvvpU9euyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_energy&usg=ALkJrhgsTe48FIuLyKdCBQq1Xri2yFwt1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Motor&usg=ALkJrhg4_GCXKr2iVqKV-6Aq9UtW_v-4Cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_fields&usg=ALkJrhgpRs3wZWEsPZa9KV7Qk8BCZO4CxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_conductor&usg=ALkJrhigN7yA0RgZuYzwRseicXUfr2aC_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_generator&usg=ALkJrhiIjvIjk3h2fELfBmV6rWkoX1N6Og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alternator&usg=ALkJrhjvEGSq1bGkb2vZzWxibXNz4CDzNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo&usg=ALkJrhg00LbqADPymtJWgSozzads4AqjtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Traction_motor&usg=ALkJrhgY-qawrLY0JFadpvCKTHrh2LG6FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_machine&usg=ALkJrhi5PP1DizIMNYr6_VZrbycQbwmjlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pumps&usg=ALkJrhhjTAfTkTZK9WIuUjEP2nxWMnP0Ng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Power_tools&usg=ALkJrhj-4OgkY-lX1zEuwnMEI1K9K4P4fw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_drive&usg=ALkJrhjoCGQCfB5vUqDSzNwDfDIYuxjAaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current&usg=ALkJrhhA5bzzLXFcPJxG-f62TaZjCsjMVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_(electric)&usg=ALkJrhh3X1Dwh3yMo35iIq9F9Qbs5I38yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current&usg=ALkJrhikW3wLp7xvOroOqElXktdlMy68Rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_grid&usg=ALkJrhjAvrg6HMXLdN07T85oH5EXd29Pmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=X-oYUcC_MI3wrQeE5ICoBw&hl=th&langpair=en%7Cth&rurl=translate.google.co.th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_(electrical)&usg=ALkJrhgrIb3tHa0Iavqs8CKj8hm7pf6hQw
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2.6 หยวก 

หยวก คือ ล าต้นกล้วยที่ลอกออกมาเป็นกาบหรือแกนอ่อนของล าต้นกล้วย มีสีขาว งานเเทงหยวก

มักใช้หยวกหรือกาบกล้วยตานี เพราะมีสีขาวดีและไม่สู้ที่ จะเปลี่ยนสีเร็วนัก 

2.7 สรรพคุณแกงหยวกกล้วย 
แกงหยวกกล๎วยมีสํวนประกอบหลายชนิด  ซึ่งสํวนประกอบแตํละชนิดนั้นตํางให๎ประโยชน์แกํ

รํางกาย ได๎แกํ หยวกกล๎วยซึ่งมีประโยชน์ในการห๎ามเลือด และสามารถลดกรดในกระเพาะอาหารหรือกรด

ในเลือดมากเกิน  เน่ืองจากในน้ าหยวกกล๎วยมีฤทธิ์เป็นดํางจึงชํวยปรับสมดุลของรํางกายนอกจากหยวก

กล๎วยแล๎วแกงหยวกกล๎วยยังประกอบด๎วยพืชเคร่ืองเทศและพืชสมุนไพรได๎แกํ ขํา ตะไคร๎ กระชาย กระเทียม

และหอม โดยพืชดังกลําวมีสาร pinenes, galangin, methylcinnamate, allicin, coumarins, cincole, eugenol, 

menthol, camphor, borneol และ fenchone ซึ่งมีสํวนชํวยในการขับลม ขับน้ าดี ชํวยในการยํอยอาหาร ลด

อาการจุกเสียด แก๎ท๎องอืดและป้องกันมะเร็งนอกจากนี้ยังพบสาร acetoxychavicolacetate และ 

acetoxyeugenol acetate ในขําที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแผลในกระเพาะอาหารและสาร dimethoxy flavone ใน

กระชายที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin และ pinostrobin ซึ่งมีฤทธิย์บัยั้งการท างานของ

เอ็นไซม์ cyclooxygenase ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ Bharmapravatis, Mahady GB, Pendland SL,  สํวน

พริกแห๎งมี capsaicin ชํวยในการขับก๏าซ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะและชํวยให๎เจริญอาหาร (รํุงรัตน์

, 2540 และ Ezythaicooking, 2007) นอกจากนี้ยังมีการเติมใบชะพลู ใบชะอม เพื่อเพิ่มกลิ่นรส ซึ่งใบชะพลูมี

สาร eugenol ที่ชํวยให๎เจริญอาหารและขับเสมหะ (รํุงรัตน์, 2540) สํวนใบชะอมจะชํวยลดอุณหภูมิใน

รํางกายตลอดจนมีสารต๎านอนุมูลอิสระและมีวิตามินเอสูงซึ่งจะชํวยบ ารุงสายตา (ชวนกินดอทคอม, มปป.) 

ถั่วลิสงชํวยในการบ ารุงปอดและกระเพาะอาหาร แก๎ไอ สามารถชํวยกระตุ๎นน้ านมส าหรับหญิงให๎นมบุตร

และในถั่วมีโปรตีนสูง วิตามินที่ชํวยในการบ ารุงสมองและเสริมความจ า  
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2.8 เครื่องกลึง (Lathe Machine) 

เป็นเคร่ืองจักรที่ส าคัญสามารถประเภทแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลัก ส าหรับกลึง เจาะ คว๎าน

รู เพื่อผลิตชิ้นสํวนเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์กลไกตํางๆ ส าหรับงานผลิต และงานซํอม งานอุตสาหกรรมผลิต

ชิ้นสํวนต๎องมีเคร่ืองกลึงเป็นหลัก เคร่ืองกลึงจึงได๎ชื่อวํา  ราชาเคร่ืองกล  

การกลึง (Turning Operation)  

งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให๎ชิ้นงาน(work piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข๎าหา
ชิ้นงาน 

มีดกลึง (Cutting Tool) มีดกลึง  คือเคร่ืองมือที่ใช๎ในการตัดเฉือนชิ้นงานให๎เป็นรูปรํางตํางๆ ใน

ขบวนการกลึง  

                    

                                         ภาพท่ี 1 รูปภาพการท างานของเครื่องกลึง 
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                                                        ภาพท่ี 2 รูปภาพชิ้นงานต่างๆจากการกลึง 

2.9 การเช่ือม 

การเชื่อมโลหะ ( welding ) หมายถึง การตํอโลหะ 2 ชิ้นให๎ติดกันโดยการให๎ความร๎อนแกํโลหะจน
หลอมละลาย ติดเป็นเนื้อเดียวหัน หรือโดยการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให๎ประสานกันก็ได๎ 
กรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่เป็นที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายมีดังตํอไปนี้คือ 

1. การเชื่อมแก๊ส ( Gas Welding )เป็นการเชื่อมซึ่งจัดอยูํในประเภทการเชื่อมหลอมเหลววิธีหนึ่ง 
แหลํงความร๎อนที่ใช๎เกิดมาจากการเผาไหม๎ระหวํางแก๏สอะเซทีลีน ซึ่งเป็นแก๏สเชื้อเพลิงและแก๏สออกซิเจน 
อุณหภูมิของการเผาไหม๎ที่สมบูรณ์ ให๎ความร๎อนสูง 3200 องศาเซลเซียส และจะไมํมีเขมําหรือควัน  
              2. การเชื่อมไฟฟ้า ( Arc Welding )การเชื่อมไฟฟ้าหรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา การเชื่อมโลหะโดย
วิธีการเชื่อม "อาร์ค" ความร๎อนที่ใช๎ในการเชื่อมเกิดจากประกายอาร์ค ระหวํางชิ้นงานและลวดเชื่อมซึ่ง
หลอมละลาย ลวดเชื่อมจะท าหน๎าที่ป้อนเน้ือโลหะให๎แกํแนวเชื่อม 

2.10 เครื่องพ่นสีและประโยชน์ของเครื่องพ่นสี ? 
 เคร่ืองพํนสี สามารถน าไปใช๎ในงานสีได๎หลากหลาย ทั้งงานร้ัวทุกประเภท งานปูนและงานไม๎ ที่

พื้นผิวที่ทายาก หรือ ต๎องการน าไปพํนงานโครงสร๎าง เชํน โรงรถ, โรงงาน, โครงสร๎างโลหะ, โครงสร๎างปูน 
งานหลังคา ฉนวนกันความร๎อน กันสนิม ไปจนถึงงานไม๎เฟอร์นิเจอร์ สนามเทนนิส งานพํนร้ัวตาขําย
กลางแจ๎ง 

ในการท างานดังที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ สามารถใช๎เคร่ืองพํนสีได๎ และการเลือกเคร่ืองพํนสีนั้นขึ้นอยูํ
กับประเภทของงาน และชนิดของสี  ที่ระบุในงานนั้น ๆ เชํนลูกค๎าสามารถใช๎เคร่ืองไดอะแฟรมปั๊ม 
(diaphragm pump)  หรือ เพรสเชอร์แทงค์ Pressure tank. ส าหรับพํนสีที่ต๎องการความละเอียดสูง ในขณะที่ 
เคร่ืองพํนสีแอร์เลส (Airless sprayer) ใช๎พํนสีส าหรับงานที่หน๎ากว๎าง ต๎องการความเร็ว แตํความละเอียด
น๎อยกวําเคร่ืองพํนสี หรือ Sprayers นี้มีหลายราคาที่แตกตํางกัน ขี้นอยูํกับขนาดของปั้ม และชนิดของสีที่พํน
ได๎ พื้นที่ของการพํน สถานที่ของการพํน  การเลือกหรือการตัดสินใจซื้อเคร่ืองพํนสี  ส าหรับทํานที่ต๎องการ
ใช๎งาน และไมํมีความร๎ูความช านาญในการเลือกทํานสามารถปรึกษาทีมงานของเราที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญเร่ือง
เคร่ืองพํนสีได๎ฟรี กํอนการใช๎งาน ทํานจะได๎รับค าปรึกษาด๎านการใช๎งานขั้นพื้นฐาน เพื่อให๎แนํใจวําทํานได๎
ผลิตภัณฑ์ ตรงความต๎องการมากที่สุด 
 การดูแลเครื่องพ่นสีเบื้องต้น 
  การดูแลรักษาเคร่ืองเป็นสํวนประกอบยํอยที่ส าคัญอีกอยํางหนึ่ง การท าความสะอาด โดยทั่ว ๆ ก็จะ
มีหลาย ๆ สํวนประกอบ เชํน ปืน หัวทิป ทํอดูดสี  อุปกรณ์ที่กลําวมาขั้นต๎นน้ี  ควรดูแลรักษาหลังเลิกใช๎งาน
ทุกวัน และหยอดน้ ามัน TSL กํอนการใช๎งานทุกคร้ัง ซึ่งจะชํวยให๎ยืดอายุการใช๎งานของเคร่ืองพํนสี การท า
ความสะอาดควรท าอยํางสม่ าเสมอ และดูแลเป็นประจ าทุกวัน 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
       1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
                  1.1 คิดหาวิธีการท า เคร่ืองบดผักตบชวา 
                  1.2 แบํงหน๎าที่แตํคน ให๎ท างาน 
              2.เลือกประธานและกรรมการ 
              3.ตั้งชื่อโครงการให๎สอดคล๎องกับการปฏิบัติงาน 

4.จัดซื้อวัสดุ 
5.จัดประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 

3.2 การด าเนินงาน 
1.ประชุมเร่ืองการด าเนินโครงการ 
2.ปรึกษาปัญหาและแนวทางการแก๎ไข 
3.จัดหาวัสดุ และ สถานที่ด าเนินงาน 
4.ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน 

 
3.3ตารางแบบแสดงค่าใช้จ่าย 

ล าดับ ท่ี       รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

จ านวนหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1          มอเตอร์ 1/3HP 1,000  1 1,000   

2 เหล็กแผํน 800x600 700  3 2,100   

3 เหล็กแผํน 800x300 600  1 600   

4           เหล็กแผํน 80x80 200  1 200   

5           เหล็กเพลา D2’’ 120  1 120   

6           ใบมีดตัด 3.5’’ 100  1 100   

7            เหล็กเพลา D1.5” 60  1 60   

8    เหล็กฉาก 1.5’’x1.5” 64  2 128   

10   เหล็กกลํอง 2”x1.5” 450  1 450   

รวม 4,758   
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ตารางท่ี 2 ค่าใช้จ่าย 

 

ตารางบันทึกการทดสอบประสิทธิภาพ 

ล าดับ ผลการทดสอบ วิธีแก๎ไข ผลการแก๎ไข 

   1 เมื่อน าก๎านกล๎วยความโตขนาด 15-25 น ามา
บดปรากฏวําไมํละเอียด 

เปลี่ยนมอเตอร์ ขนาด 1/4
เป็นขนาด1/3 

บดได๎ดีขึ้น 

   2 เมื่อน าใบผักตบชวาน ามาบดปรากฏวํา บดไมํ
ขาด เศษติดใบมีด 

เชื่อมมีด Hispeed Steel 
ติดกับใบมีดเดิม 

บดได๎ละเอียดขึ้น 

 
ตารางท่ี 3 บันทึกการทดสอบ 
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บทที่4 
การออกแบบและทดลองแบบแปลน 

4.1 แบบแปลน 

 

 

ภาพท่ี 3  แบบแปลน 
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ภาพท่ี 4 แบบโครงเครื่อง 

 

 

ภาพท่ี 5 แบบฐานยึดมอเตอร์  
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ภาพท่ี 6 แบบบูทยึดใบมีด 

 

ภาพท่ี 7 แบบแหวนยึดมีดตัด 
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ภาพท่ี 8 แบบท่อส่ง

 

ภาพท่ี 9  แบบฝาปิดหน้า 
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ภาพท่ี 10 ฝาปิดใบมีด 

 

 

ภาพท่ี 11 แบบกล่องลองเศษ 
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บทที่ 5 

บทสรุป 
5.1สรุปผลการด าเนิน 
            จากการที่ได๎ท าเคร่ือง บดผักตบชวา ขึ้นมา หลังจากได๎ทดลองประสิทธิภาพของ เคร่ือง บด   
ผักตบชวา แล๎วสรุปได๎ดังนี้ 
            1.สามารถบด หยวกกล๎วย ผักตบ ได๎ 
            2.เมื่อเชื่อมใบมีดเหล็ก Hispeed Steel สามารถบดได๎ ละเอียด และ ดีกวําเดิม 
            3.นักเรียนได๎รับความร๎ู การท างานเป็นทีม 
5.2ปัญหาและอุปสรรค 
            1.เมื่อน าทํอนกล๎วยขนาด ความโตนอก 50 ขึ้นไป น าไปบดปรากฏวํา บดไมํละเอียด 
            2.โครงของเคร่ืองบดผักตบชวามีขนาดไมํใหญํพอที่จะบดได๎จ านวนมาก 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
            1.โครงเคร่ืองบดผักตบชวาจะต๎องมีขนาดใหญํขึ้น 
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บรรณานุกรม 
http://rattan.raicyber.com/?p=1346 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8

%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2 

http://vthaispray.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%

E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5-

%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rattan.raicyber.com/?p=1346
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
 

                
             ภาพท่ี 12 ท าฝาปิดโครงเคร่ืองบดผักตบ                    ภาพท่ี 13 น าเหล็กแผ่นมาวางทาบและตัด 

                               

                
            ภาพท่ี 14 เจียระไนลอยเชื่อมโครงบน                           ภาพท่ี 15 น ามอเตอร์มาวางกับแท่น  
                               

                
           ภาพท่ี 16 เชื่อมมีด HSS เข้ากับใบมีดเหล็ก                    ภาพท่ี 17 เจียระไนท าคมใบมีด HSS 
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       ภาพท่ี 18 ภาพจากการประกอบใบมีด HSS                       ภาพท่ี 19 ภาพจากการประกอบมอเตอร์ 

 
 

                   
                ภาพท่ี 20 ภาพท าสีโครงเคร่ือง                                     ภาพท่ี 21 เจาะรูเหล็กแผ่นเพื่อท่ีจะใส่ล้อ 

 
 

                 
ภาพท่ี 22-23 แสดงภาพผลงานท่ีส าเร็จ 
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ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นาย สิทธิกุล  ฉัตรเตชะ 
เกิดเมื่อ  วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2537  
ที่อยูํ  451/227  หมูํ 1  ต.ช๎างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหมํ 
เบอร์โทร  080-1858478  E-mail  Tennyza@hotmail.co.nz 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา  โรงเรียน อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  อ.เมือง  จ.ล าปาง 
มัธยมศึกษา    โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหมํ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเคร่ืองมือกล โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม  อ.ทําอุเทน  จ.นครพนม 
คติพจน์   

Beleve In Your Self : เชื่อมั่นในตัวคุณเอง 
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ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ  นาย  แอร์บ๎วน  จะวะ 
เกิดเมื่อ  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2536   
ที่อยูํ  112  หมูํ10  ต.แจ๎หํม  อ.แจ๎หํม  จ.ล าปาง 
เบอร์โทร  086-1979899  E-mail  atsm_air@hotmail.co.th 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียน อนุบาลแจ๎หํม  อ.แจ๎หํม  จ.ล าปาง 
มัธยมศึกษา    โรงเรียน แจ๎หํมวิทยา  อ.แจ๎หํม  จ.ล าปาง 
คติพจน์ 
   - 
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ประวัติส่วนตัว 
นาย เอกชัย  แซํล๎อ   
เกิดเมื่อ  วันที่  11  ธันวาคม   พ.ศ.2536     
ที่อยูํ   28  หมูํที่12  ต.รํองเคาะ  อ.วังเหนือ  จ.ล าปาง 
เบอร์โทร  082-8538033  E-mail  AEKLOVEATSN@hotmail.com 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียน วังใหมํวิทยา  อ.วังเหนือ  จ.ล าปาง 
มัธยมศึกษา   โรงเรียน แจ๎หํมวิทยา  อ.แจ๎หํม  จ.ล าปาง 
คติพจน์ 
  - 
 

mailto:AEKLOVEATSN@hotmail.com

