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กติติกรรมประกาศ 

โครงงานเร่ือง  ชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์จะส าเร็จลุล่วงไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ภราดาอาวธุ   ศิลาเกษ    
          มาสเตอร์ดอน  วภิา ครูประจ าวชิา ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษา ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน 
ตลอดจนเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และออกแบบผลงาน 
          มาสเตอร์ สมศกัด์ิ ชยัหม่ืน มาสเตอร์ ณรงคช์ยั สาริวงษา มาสเตอร์ สถาพรบุญ รักษา
 มาสเตอร์ นอ้ย นนลือชา ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการทดลอง และจดัท า
โครงการ 
          ขอขอบคุณพระคุณบิดา-มารดา ครู-อาจารยโ์รงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  ท่ีไดอ้บรมสั่งสอน
ประสานวชิาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
         คณะผูจ้ดัท าโครงงานขอขอบคุณท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไว ้ณ โอกาสน้ี 
  
  
 

คณะผูจ้ดัท า 
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ค าน า 

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ือง  
ชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์ซ่ึงรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัตั้งแต่การศึกษาขอมูล การขออนุมติั

โครงการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การทดลอง การสรุปผลการด าเนิน    จนส าเร็จอยา่งละเอียดและ
ครบถว้น  

โครงการ ชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์น้ีส่งเสริม ใหผู้ใ้ชมี้พื้นท่ีในการใชส้้อยมากข้ึนและท าใหบ้า้น
มีความเป็นระเบียบสวยงาม  

สมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเอกสารการท ารถเอนกประสงคเ์ป็น
อยา่งมาก 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
  ปัจจุบนัในการสอนรายวชิาภาคปฏิบติัตามหลกัสูตรไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะวชิาชีพโดยการ
ปฏิบติังานจริงและน าเทคโนโลยมีาผสมผสานกบัความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบติังานโดยมี
ขบวนการท่ีเป็นระบบและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดเ้ตียงพบัแบบฝังชุดน้ี ออกแบบมา
ช่วยในการประหยดัพื้นท่ีใชส้อยเตียงพบัฝังเขา้ชุดกบังานเฟอร์นิเจอร์ไมชุ้ดน้ีน่าสนใจมากช่วยในการ
ประหยดัพื้นท่ี ซ่ึงสามารถซ่อนชุดเตียงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของผนงัหอ้ง ซ่ึงเป็นเตียงพบัได ้ท่านสามารถดึงลง
มาเป็นเตียงไดโ้ดยใชก้าร ยกข้ึน ยกลง แบบปกติ หรือใชชุ้ดท่ีมีรีโมทคอนโทรลไดเ้ช่นกนั ท าใหมี้พื้นท่ีใช้
สอยไดม้ากยิง่ข้ึน ในกรณีท่ีเราไม่ตอ้งการจะนอนแลว้นอกจากน้ียงัมีฟังชั้นในการเก็บของอยูด่า้นในอีกดว้ย 
การใส่ใจในรายระเอียด เล็กๆ นอ้ยๆ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีลูกคา้ตอ้งการ และเราไม่ละเลยต่อฟังชั้นเหล่าน้ี ความลง
ตวัของเฟอร์นิเจอร์นบัเป็นอีกหน่ึงของความทา้ทายของนกัออกแบบ 

- การผสมผสานพื้นท่ีในการพกัผอ่น นอนหลบัและการท างาน 
- โครงหอ้งท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นตามช่วงเวลาท่ีตอ้งการไม่วา่จะเป็นช่วงพกัผอ่นช่วงนอน

หลบัและท างาน 
- สามารถกางเตียงออกมาโดยไม่เสียเวลาแมแ้ต่นอ้ย 

 ดงันั้น สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์ ประกอบดว้ยเตียงนอน 
และตูเ้ก็บส่ิงของเม่ือพบัข้ึน ท าใหภ้ายในหอ้งใหมี้พื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน 
1.2 วตัถุประสงค์ 

  1. ชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์1 ชุด 
2. มีความแขง็แรงคงทนปลอดภยัมีคุณภาพและความสวยงาม 

 
1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์1 ชุด 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ชุดเตียงนอนอเนกประสงคมี์ความแขง็แรงคงทนปลอดภยัมีคุณภาพและความสวยงาม 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. มีความรู้ ประสบการณ์เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 
2. มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการดา้นการเรียนการสอนการวิจยัส่ืออุปกรณ์ช่วยการเรียนการ

สอน และอ่ืนๆ 
3. มีสร้างความร่วมมือ ประสานงาน และความสามคัคีในกลุ่ม 
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1.5 การด าเนินงาน 

                                                                                   
กิจกรรม 

เดือน
ตุลาคม   
พ.ศ 2557 

เดือน
พฤศจิกายน 
พ.ศ 2557 

เดือน
ธนัวาคม 
พ.ศ 2557 

เดือน
มกราคม 
พ.ศ 2558 

เดือน
กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ 2558 

เดือน
มีนาคม 
พ.ศ 2558 

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 
- ประชุมและวางแผน 
- ศึกษาหาความรู้ 
- จดัท าโครงการ 
- น าเสนอโครงการ 
 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
- จดัอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบติั 
- ทดสอบประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแกไ้ข 
- จดัท ารูปเล่ม 
-สร้างส่ือเพื่อน าเสนองาน 
 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
- ส่งรูปเล่มรายงาน 
- น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 
 

                         

 
ตารางท่ี 1  แสดงผลด าเนินงาน 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
ความรู้พื้นฐานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการโครงการชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์สามารถแบ่ง

ออกเป็นดงัน้ี 
- การเช่ือมไฟฟ้า และเทคนิคการเช่ือม 
- วสัดุเหล็กและการเลือกใชง้านเบ้ืองตน้ 
- เทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก 
- ระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
- ไมส้ าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ 

2.1 การเช่ือมไฟฟ้า และเทคนิคการเช่ือม 
การเช่ือมไฟฟ้า และเทคนิคการเช่ือม คือ การเช่ือมไฟฟ้าใหไ้ดร้อยเช่ือมท่ีมีความแขง็แรง และแนว

เช่ือมท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมี เทคนิคในการท างาน คือ 
 

 
ภาพท่ี 1 การเช่ือมไฟฟ้าใหไ้ดร้อยเช่ือมท่ีมีความแขง็แรง 

 
ภาพท่ี 2 เท่าแกนลวด 
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2.1.1 ตั้งมุมลวดเช่ือม 
ตั้งมุมลวดเช่ือมในขณะเช่ือมมุมลวดเช่ือมจะตอ้งตั้งใหไ้ดมุ้มท่ีเหมาะสมโดยจะมีมุมเกิดข้ึนจากลวด

เช่ือมและช้ินงาน คือ มีมุมหนา้ลวดเช่ือมกบัมุมทางดา้นขา้ง ประโยชน์ของมุมลวดน้ีก็เพื่อป้องกนัและบงัคบั
สแล็กท่ีเกิดจากฟลกัซ์ใหว้ิง่ตามรอยเช่ือมและอลุมรอยเช่ือมไวไ้ม่ใหอ้ากาศเขา้ไปผสมกบัรอยเช่ือมได ้

 มุมหนา้ลวดเช่ือมขณะท าการเช่ือมมุมน้ีควร ตั้งใหไ้ด ้70-80 องศาโดยสม ่าเสมอ 
 มุมดา้นขา้ง เม่ือเดินลวดแนวเช่ือมแนวเดียว มุมดา้นขา้งควรจะ ตั้งใหไ้ด ้90 องศาตลอดเวลา 
 มุมดา้นขา้ง กรณีท่ีเช่ือมพอกหรือเช่ือมทบัแนวกนัหลาย ๆ แนว มุมน้ีควรตั้งมุมลวด ประมาณ 45 

ถึง 60 องศา 
2.1.2 การเร่ิมต้นจุดอาร์ก 

 เร่ิมโดยน าลวดเช่ือมจ้ีท่ีช้ินงานใหอ้าร์กเป็นประกายก่อน 
 ยกใหสู้งเพื่อปรับระยะอาร์ก 
 ระยะอาร์ก คือ ระยะท่ีใชเ้ช่ือมช้ินงาน เพื่อใหก้ารหลอมละลายของลวดเช่ือมกบัช้ินงานติดดี ระยะ

อาร์กท่ีเหมาะสมจะห่างเท่ากบัแกนลวดเช่ือม เช่น ลวด 0 3.25 มม. ระยะ อาร์กคือ 3.25 มม. 

 
ภาพท่ี 3 ป้อนลวด เดินหนา้ 

 
ภาพท่ี 4 ห่างเท่าแกนลวด แนวเช่ือม 
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ภาพท่ี 5 แนวต่องาน 

2.1.3 งานป้อมลวดเช่ือม 
ระหวา่งการอาร์ก ลวดเช่ือมจะละลายประสานแนวเช่ือมทีละนอ้ย ใหป้้อนลวดเช่ือมลงหาช้ินงาน 

โดยรักษาระยะอาร์กคงท่ีมุมดา้นขา้ง ยงัตอ้งรักษาไวใหไ้ด ้90° 
 
2.1.4 การต่อแนวเช่ือม 
งานเช่ือมจะตอ้งมีแนวต่องาน เช่น เม่ือเช่ือมไปแลว้หมดลวด หรือหยดุพกัก่อนการต่อแนว ตอ้งท า

ความสะอาดใหเ้รียบร้อยโดยแปรงลวดก่อน วธีิต่อใหเ้ร่ิมจากจุดนอกของรอยเช่ือม เม่ือจุดอาร์กแลว้จึงเดิน
ตามแนวเช่ือม 

2.1.5 ท่าเช่ือมไฟฟ้า 
การเช่ือมไฟฟ้ามีท่าเช่ือมไดห้ลายท่าตามลกัษณะของการท างาน ดงัต่อไปน้ี 

ท่าเช่ือมราบเป็นการเช่ือมเม่ือช้ินงานวางอยูล่่างลวดเช่ือมขณะเช่ือมอยูข่า้งบน การเช่ือมท่าราบอาจเป็นงาน
ต่อชน เช่ือมมุมหรือเช่ือมฉาก เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 6 การเช่ือมเดินลวดเช่ือมข้ึน 

 
ภาพท่ี 7 เช่ือมแนวนอน 
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ภาพท่ี 8 ท่าเช่ือมเหนือศีรษะ 

2.1.6 ท่าเช่ือมขึน้และเช่ือมลง 
ท่าเช่ือมข้ึน คือ การเช่ือมเดินลวดเช่ือมข้ึน บนช้ินงานท่ีตั้งฉากกบัแนวระดบัช้ินงานอาจจะต่อชน

หรือต่อเป็นมุมฉาก 
ท่าเช่ือมลง เป็นการเช่ือมโดยเดินลวดจากดา้นบนลงดา้นล่าง 
2.1.7 ท่าการเช่ือมเดินลวดเช่ือมขึน้ 
การเช่ือมเดินลวดเช่ือมข้ึน เป็นการเช่ือมโดยเดินลวดการเช่ือมเดินลวดเช่ือมข้ึน 
2.1.8 ท่าเช่ือมเหนือศีรษะ 
ท่าเช่ือมเหนือศีรษะเป็นการเช่ือมท่ีรอยเช่ือมอยูสู่งและเช่ือมทางดา้นล่างของงาน 
2.1.9 การเดินแนวเช่ือม 
การเดินแนวเช่ือมไฟฟ้าตอ้งค านึงถึงแนวเช่ือม ท่าเช่ือม ชนิดของลวดเช่ือม (ชนิดของฟลกัช์หุม้) 

และความหนาของแนวเช่ือม การเดินแนวท าไดด้งัน้ี 

 
ภาพท่ี 9 การเดินแนวเช่ือมไฟฟ้า 

 
ภาพท่ี 10 เช่ือมแนวระนาบ 
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2.1.10 การเดินแนวเช่ือมแนวระนาบ 
เดินแนวตรงไม่ส่ายลวด แนวเช่ือมเล็ก แนวนูน 
เดินแนวส่ายลวดเช่ือม ตอ้งการแนวเช่ือมกวา้ง แนวเช่ือมเวา้ตรงกลาง 

2.1.11 การเดินแนวเช่ือมตั้งขึน้และลง 
ตั้งข้ึน ใหเ้ช่ือมสายลวดเช่ือมแบบซิกแซ็กข้ึนบน 
เช่ือมลง ส่ายลวดเช่ือมแบบสามเหล่ียมจากบนลงล่าง 
เช่ือมลง ส่ายลวดเช่ือมแบบคร่ึงวงกลมจากบนลงล่าง 

 
2.1.12 วสัดุเหลก็และการเลือกใช้งานเบื้องต้น 

วสัดุเหล็กและการเลือกใชง้านเบ้ืองตน้ คือ 1. โครงสร้างของเหล็กกลา้ และโลหะวทิยาเบ้ืองตน้ 
 
        เหล็กกลา้ คือ เหล็กท่ีสามารถท าใหแ้ขง็และมีคุณสมบติัดีข้ึนภายหลงัจากไดรั้บความร้อนอยา่ง
ถูกตอ้งตามวธีิ โดยหากน าเอาเหล็กกลา้มาเจียระไนและขดัใหเ้รียบแลว้ใชน้ ้ากรดเจือจางท าความสะอาด
ท่ีผวิหนา้ แลว้ใชก้ลอ้งขยายก าลงัสูงส่องดูจะเห็นวา่พื้นท่ีนั้นมีเส้นและโครงสร้างต่างๆ ดงัรูปท่ี 1, 2 
และ 3 รูปต่างๆ ท่ีเราเห็นเรียกวา่ โครงสร้างทางโลหะ เหล็กแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างแตกต่างกนัไป 
ข้ึนอยูก่บัธาตุต่างๆ ท่ีผสมอยูใ่นโลหะนั้นๆ และลกัษณะการกระจายตวัของธาตุภายในเน้ือเหล็กดว้ย 
 
     เหล็กกลา้จะมีธาตุต่างๆ ผสมอยูเ่น้ือเหล็กมีสูตรเป็น Fe3C ซ่ึงนกัโลหะวทิยาเรียกวา่ CEMENTITE 
นกัโลหะวทิยาไดเ้รียกช่ือเหล็กกลา้ท่ีอยูใ่นสภาพต่างๆ เช่น เหล็กกลา้ท่ีมีธาตุคาร์บอนผสมอยู ่0.85% วา่ 
PEARLITE โดยสามารถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะไดคื้อ 
 
1. ถา้หากมีธาตุคาร์บอนผสมอยูต่  ่ากวา่ 0.85% เหล็กกลา้นั้นจะมีโครงสร้างเป็นแบบ FERRITE (ดงัรูปท่ี 
1) 
2. ถา้หากมีธาตุคาร์บอนผสมอยู ่0.85% เหล็กกลา้นั้นจะมีโครงสร้างเป็นแบบ PEARLITE (ดงัรูปท่ี 2) 
3. ถา้หากมีธาตุคาร์บอนผสมอยูม่ากกวา่ 0.85% เหล็กกลา้นั้นจะมีโครงสร้างเป็นแบบ PEARLITE + 
CEMENTITE (ดงัรูปท่ี 3) 
 
        โครงสร้างของเหล็กกลา้ทั้ง 3 แบบน้ีจะเห็นไดโ้ดยการน าเอาเหล็กกลา้ไปใหค้วามร้อน โดยใหมี้
อุณหภูมิต ่ากวา่ 721 °C (หากใหค้วามร้อนเกินแลว้โครงสร้างของเหล็กก็จะเปล่ียนไป) ถา้หากเราให้
ความร้อนแก่เหล็กข้ึนไปจนถึงจุดจุดหน่ึงแลว้ โครงสร้างก็จะเปล่ียนไปเป็นแบบ AUSTENITE และเม่ือ
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ท าใหเ้หล็กนั้นเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็ว โครงสร้างแบบ AUSTENITE ก็จะแขง็ตวัและเกิดเป็นโครงสร้าง
อีกแบบหน่ึง ซ่ึงมีช่ือวา่ MARTENSITE เป็นโครงสร้างชนิดใหม่แตกต่างไปจาก FERRITE, 
PEARLITE และ CEMENTITE โครงสร้างแบบ MARTENSITE น้ีมีความแขง็มาก โครงสร้างของ
เหล็กกลา้แบบต่างๆ มีความแขง็แตกต่างกนัไปดงัตวัอยา่งดงัน้ี 
FERRITE มีความแขง็ประมาณ 80 BRINELL 

PEARLITE มีความแขง็ประมาณ 200 – 300 BRINELL 

CEMENTITE มีความแขง็ประมาณ 700 BRINELL 

AUSTENITE มีความแขง็ประมาณ 180 – 250 BRINELL 

MARTENSITE มีความแขง็ประมาณ 650 – 700 BRINELL 
            ** BRINELL เป็นหน่วยวดัความแขง็เหล็กชนิดหน่ึง 
 
 
2.2  การเลือกชนิดของเหลก็ 
        ความผดิพลาดของการท างานหลายคร้ังเกิดข้ึนจากการเลือกซ้ือเหล็กโดยไม่ทราบชนิดและ
ส่วนผสม จึงท าการอบชุบให้แขง็ผดิพลาด โดยเหล็กท่ีมีขายในทอ้งตลาดมีช่ือและส่วนผสมแตกต่างกนั
ไปมากมายหลายชนิด และมกัท าใหส้ับสน เพราะประเทศผูผ้ลิตเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานและช่ือเอง เหล็ก
ท่ีผลิตจากประเทศหน่ึงจึงมีช่ือแตกต่างไปจากเหล็กอีกประเทศหน่ึง เช่นในสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรฐาน
แบบ ASTM, AISI, SAE ญ่ีปุ่นมีมาตรฐาน JIS เยอรมนัมีมาตรฐาน DIN เป็นตน้ ดงันั้นผูใ้ชง้านควรจะ
ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัชนิดและส่วนประกอบของเหล็ก เพื่อเลือกใหเ้หมาะสมกบัช้ินงาน เพราะเหล็ก
แต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่างกนั 
 
ความรู้เบ้ืองตน้ของเหล็กกลา้ 
        เหล็กกลา้ (STEEL) คือเหล็กท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบไม่เกิน 2% เหมาะสมส าหรับการอบชุบ
โลหะดว้ยความร้อน (HEAT TREATMENT) ใหมี้คุณสมบติัแขง็แกร่งเหมาะสมกบัการใชง้านมากข้ึน 
เหล็กกลา้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไปมากบา้งนอ้ยบา้ง ซ่ึงยงัไม่มี
เหล็กกลา้ใดท่ีมีคุณสมบติัครอบคลุมการใชง้านไดทุ้กชนิด คือใหมี้ทั้งความแขง็และเหนียว อ่อนพอจะ
กลึงไสหรือแปรรูปไดง่้าย มีความตา้นทานต่อการเสียดสีดี ไม่เป็นสนิม ซ่ึงเป็นไปไม่ไดใ้นเหล็กชนิด
เดียวกนั ช้ินเดียวกนั ถา้มีความเหนียวก็จะไม่แขง็ ถา้ตอ้งการใหแ้ขง็ก็จะไม่เหนียว และความตอ้งการใน
การใชง้านก็แตกต่างกนั จึงเป็นสาเหตุใหมี้เหล็กต่างชนิดกนัมากมายจ าหน่ายอยูต่ามทอ้งตลาด ในการ
เลือกใชง้านจึงตอ้งพิจารณาคุณสมบติัของเหล็กและส่วนผสม รวมทั้งกรรมวธีิการอบชุบเหล็กให้
เหมาะสมดว้ย 
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        เหล็กกลา้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
        - เหล็กกลา้คาร์บอน 
        - เหล็กกลา้ผสม 
  2.2.1 เทคนิคเลือกซ้ือเหลก็ 

  เทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก คือ วธีิซ้ือเหล็กและสังเกตุเหล็กเกรด A ใหไ้ดข้องแท ้100 % 
  1) ขนาดตอ้งวดัไดต้รงตามสเปค ใชห้น่วยมิลลิเมตร บวก ลบ ไดไ้ม่เกิน 2% ขนาดและความหนา
ตอ้งเท่ากนัทุกเส้น 

 

 
ภาพท่ี 11 ขนาดตอ้งวดัไดต้รงตามสเปค 

2) มุมของเหล็กฉากหรือแป๊บ ตอ้งวดัได ้90 องศา มุมฉากคม ไม่โคง้ หรือมนและไม่มีรอยต่อท่ี
เหล็ก ส่วนท่อกลมตอ้งกลมสมบูรณ์  ตอ้งวดัทแยงมุมตอ้งไดข้นาดเท่ากนัทั้งหมด ไม่เป็นวงรีหรือมีรอย
แตกเช่ือมไม่สนิท 
  
  
  

 
ภาพท่ี 12 มุมของเหล็กฉากหรือแป๊บ ตอ้งวดัได ้90 องศา 

 
ภาพท่ี 13 ความยาวเท่ากนัทุกเส้น 
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3) ความยาวเท่ากนัทุกเส้น สีเหมือนกนัทั้งหมด ไม่คดงอ หรือบิด ทดสอบโดยวางบนพื้นแลว้ลอง

กล้ิงเหล็กไปมาสังเกตุไดง่้าย 

 
ภาพท่ี 14 น ้าหนกัเล็กเส้นมาตรฐานทั้งขอ้ออ้ยเส้นกลม  

4) น ้าหนกัเล็กเส้นมาตรฐานทั้งขอ้ออ้ยเส้นกลม  ส่ิงส าคญัคือ น ้าหนกั ตอ้งไดต้ามสเปค ผดิพลาดได้
ตามค่าท่ีก าหนดเท่านั้น 

ตั้งแต่ 6 มิลถึง 9 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 3% ต่อเส้น 
12 มิลถึง 16 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 3.7% ต่อเส้น 
16 มิลถึง 32 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 4.5% ต่อเส้น 
เส้นหนา้ตดัตอ้งกลม 100% ไม่ใช่กลมรีหรือมีปีกไม่เสมอกนั 
ขอ้ออ้ยลายตอ้งชดัหยกัเสมอกนัตลอดเส้น ลายไม่ลม้ช่วงใดช่วงหน่ึง 

5) น ้าหนกัเหล็กรูปพรรณมาตรฐาน ในกรณีน ้าหนกั 
ต ่ากวา่ 10 กิโลกรัมต่อเส้น น ้ าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 4.5% 
ต ่ากวา่ 50 กิโลกรัมต่อเส้น น ้ าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 6.5% 
ต ่ากวา่ 100 กิโลกรัมต่อเส้น น ้าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 9.5% 
ต ่ากวา่ 300 กิโลกรัมต่อเส้น น ้าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 10.5% 
ขอ้ 4 และ ขอ้ 5 ในกรณีน ้าหนกั ขาดมากกวา่เปอร์เซนตท่ี์ก าหนด ใหเ้ฉล่ียรวมก่อนทุกเส้น 
ถา้ยงัขาดมากกวา่เปอร์เซ็นตท่ี์ก าหนดถึง 6% ข้ึนไป ใหพ้ิจารณาวา่ไดเ้หล็กไม่มาตรฐาน
แลว้( คือเหล็กเบา ) ถา้เฉล่ียผิดพลาดจากเปอร์เซ็นตท่ี์ก าหนดแค่ 5% ให้ตรวจใบรับรอง
พร้อมเช็คกบัโรงงานผูผ้ลิตวา่ ใบรับรองถูกตอ้ง หรือไม่ ถา้ถูกตอ้งอนุโลมใหไ้ด้
ตามสเปค  แต่ตอ้งขอใบคุมล๊อตผลิตแนบไปดว้ย 

6) สเปคบนเหล็กตวัพิมพ ์ตอ้งชดัเจน ระบุเคร่ืองหมายการคา้ ( ยีห่อ้ ) ชดัเจน ถา้เป็นสต้ิกเกอร์ตอ้ง
ขอใบก ากบัภาษีของผูผ้ลิตอา้งอิงกบัสินคา้ได ้

7) สินคา้มีใบ มอก. อยา่งเดียวตอ้งตรวจสอบโดยวธีิท่ีกล่าวมาทั้งหมดแลว้ตามมาตรฐานวศิวกรรม
และ ตอ้งมีใบคุมล็อตดว้ย สามารถตรวจไดจ้ริงตรงกบัเหล็กท่ีส่งมา 
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8) ไม่มีสนิมหรือน ้ามนัเคลือบสีอ่ืนใดๆ นอกจากสีธรรมชาติของเหล็ก ถา้เป็นน ้ามนัเคลือบจาก
โรงงานจะบางๆ สีอ่อน ไม่ด ามากเกินไป 

9) เวลาจบัเน้ือเหล็ก จะตอ้งเป็นเน้ือเดียวไม่แตกเป็นเส้ียนเหมือนไม ้หรือหยาบเป็นเกร็ดปลา เวลา
เช่ือมจุดเช่ือมตอ้งต่อสนิทไม่แตก แสดงถึงจุดหลอมของเหล็กท่ีมีคุณภาพ 

10) หลงัจากตรวจสอบอยา่ง ละเอียดทุกขอ้ แลว้ควรซ้ือจากร้านตวัแทนโดยตรงของบริษทันั้นๆ 
ตอ้งสอบถามวา่ ถา้สินคา้มีปัญหา หรือสเปคไม่ตรงหรือปลอมปนเกรด B ตอ้งรับคืนในกรณีไม่ได้
มาตรฐาน 
 
ข้อควรระวงั 
 
  1) หา้มใชค้วามเช่ือใจ ในกรณีไม่ไดต้ามสเปค เพราะถา้ส่ิงปลูกสร้างพงัลงมา จะเกิดความเสียหาย
ต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของท่าน 
  2) ระวงัในกรณีของเหล็กเส้น จ านวนมาก จ านวนเส้นจะไม่ครบตอ้งตรวจสอบใหล้ะเอียด หรือใช้
วธีิชัง่น ้าหนกัและเฉล่ียใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด 
  3) เหล็กท่ีไม่มาตรฐานความ แขง็แรงจะลดลงมาก หรือเหล็กจากจีนจะสังเกตุไดไ้ม่ยาก เพราะสี
ความเรียบเนียนเน้ือเหล็กต่างกนัมาก เหล็กจีนไม่แนะน าใหใ้ช ้เพราะมีการปนปลอมสินคา้ไม่ได้
มาตรฐานมาก 

2.3 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 
  วงจรไฟฟ้า เป็นการน าเอาสายไฟฟ้าหรือตวัน าไฟฟ้าท่ีเป็นเส้นทางเดินใหก้ระแสไฟฟ้าสามารถไหล
ผา่นต่อถึงกนัไดน้ั้นเราเรียกวา่ วงจรไฟฟ้า การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนท่ีอยูภ่ายในวงจรจะเร่ิมจาก
แหล่งจ่ายไฟไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้า ดงัการแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้โดยการต่อแบตเตอร่ีต่อเขา้กบั
หลอดไฟ หลอดไฟฟ้าสวา่งไดเ้พราะวา่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลไดต้ลอดทั้งวงจรไฟฟ้าและเม่ือหลอด
ไฟฟ้าดบัก็เพราะวา่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลไดต้ลอดทั้งวงจร เน่ืองจากสวติซ์เปิดวงจรไฟฟ้าอยูน่ัน่เอง 
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ภาพท่ี 15 วงจรไฟฟ้า 

 2.3.1 วงจรอนุกรม 

  จรอนุกรมหมายถึง การน าเอาอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามาต่อกนัในลกัษณะท่ีปลายดา้นหน่ึงของอุปกรณ์
ตวัท่ี 1 ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ตวัท่ี 2 จากนั้นน าปลายท่ีเหลือของอุปกรณ์ตวัท่ี 2 ไปต่อกบัอุปกรณ์ตวัท่ี 3 และจะ
ต่อลกัษณะน้ีไปเร่ือยๆ ซ่ึงการต่อแบบน้ีจะท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวกระแสไฟฟ้าภายใน
วงจรอนุกรมจะมีค่าเท่ากนัทุกๆจุด ค่าความตา้นทานรวมของวงจรอนุกรมนั้นคือการน าเอาค่าความตา้นทาน
ทั้งหมดน ามารวมกนัส่วนแรงดนัไฟฟ้าในวงจรอนุกรมนั้นแรงดนัจะปรากฎคร่อมตวัตา้นทานทุกตวัท่ีจะมี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นซ่ึงแรงดนัไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจะมีค่าไม่เท่ากนัโดยสามารถค านวนหาไดจ้ากกฎของโอห์ม 

 

ภาพท่ี 16 จรอนุกรม 
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2.3.2 รูปแสดงวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

จากรูป 

RT = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 

RT = ค่าความต้านทานรวมหรือค่าความต้านทานทั้งหมด 
R1 ค่าความต้านทานตัวที ่1  
R2 ค่าความต้านทานตัวที ่2  
R3 ค่าความต้านทานตัวที ่3  
R4 ค่าความต้านทานตัวที ่4  
R5 ค่าความต้านทานตัวที ่5 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  
จากวงจรในรูป จงค านวณหาค่าความตา้นทานรวม 

 

ภาพท่ี 17 ค านวนหาค่าความตา้นทานรวม 
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              2.3.3 กระแสไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรม 

  เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรมมีการไหลในทิศทางเดียว ดงันั้นกระแสไฟฟ้าภายใน
วงจรอนุกรมจะมีค่าเท่ากนัทุกจุด 

จากสมการ 

IT = I1 = I2 = I3 

 
 

 

ภาพท่ี 18 กระแสไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรม 

         2.3.4 ความต้านทานรวมในวงจรอนุกรม 

ค่าความตา้นทานรวมในวงจรอนุกรมนั้น ค านวนไดโ้ดยน าค่าความตา้นทานของตวัตา้นทานแต่ละตวัมา
รวมกนั 

จากสมการ 

 
RT = R1 + R2 + R3 + R4 +……. 
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ภาพท่ี 19 ค่าความตา้นทานของตวัตา้นทาน 

 

  2.3.5 แรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรม 
  แรงดนัไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะปรากฎคร่อมตวัตา้นทานทุกตวัท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นซ่ึง
แรงดนัไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจะมีค่าไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัค่าความตา้นทานท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น ดงันั้นจึงท าให้
แรงดนัไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรมแต่ละจุดจะมีค่าไม่เท่ากนั โดยสามารถท่ีจะค านวนไดจ้ากการใชก้ฎของ
โอห์ม 

 

ภาพท่ี 20 ปรากฎคร่อมตวัตา้นทาน 

  2.3.6 ลกัษณะคุณสมบัติของวงจรอนุกรม 

  1) ในวงจรหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของวงจรอนุกรมจะมีกระแสไหลผา่นในทิศทางเดียวเท่านั้น 
  2) แรงดนัตกคร่อมท่ีความตา้นทานแต่ละตวัในวงจรเม่ือน ามาร่วมกนัจะมีค่าเท่ากบัแรงดนัท่ีจ่าย
ใหก้บัวงจร 
  3) ค่าความตา้นทานยอ่ยแต่ละตวัในวงจร เม่ือน ามารวมกนัก็จะมีค่าเท่ากบัค่าความตา้นทานรวมกนั
ทั้งหมดในวงจร 
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  4) ก าลงัและพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนท่ีความตา้นทานยอ่ยแต่ละตวัในวงจร เม่ือน ามารวมกนัก็จะมีค่า
เท่าก าลงัและพลงังานไฟฟ้าทั้งหมดในวงจร 

  2.3..7 วงจรขนาน 

  วงจรท่ีเกิดจากการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปให้ขนานกบัแหล่งจ่ายไฟมีผลท าใหค้่าของ
แรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตวัมีค่าเท่ากนั ส่วนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะมีตั้งแต่ 
2 ทิศทางข้ึนไปตามลกัษณะของสาขาของวงจรส่วนค่าความตา้นทานรวมภายในวงจรขนานจะมีค่าเท่ากบั
ผลรวมของส่วนกลบัของค่าความตา้นทานทุกตวัรวมกนั ซ่ึงค่าความตา้นทานรวมภายในวงจรไฟฟ้าแบบ
ขนานจะมีค่านอ้ยกวา่ค่าความตา้นทานภายในสาขาท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดเสมอ และค่าแรงดนัท่ีตกคร่อมความ
ตา้นทานไฟฟ้าแต่ละตวัจะมีค่าเท่ากบัแรงเคล่ือนของแหล่งจ่าย 

 

ภาพท่ี 21 อุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป 

  2.3.8 รูปแสดงวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 

จากรูป 
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ตัวอย่าง 
จากวงจรในรูป จงค านวนหาค่าความตา้นทาน 

 

ภาพท่ี 22 ตวัอยา่ง ค านวนหาค่าความตา้นทาน 

 

ภาพท่ี 23 วธีิท า 
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  2.3.9 แรงดันไฟฟ้าในวงจรขนาน 
  ส าหรับค่าแรงดนัไฟฟ้าในวงจรขนานท่ีตกคร่อมตวัตา้นทานแต่ละตวันั้น มีค่าเท่ากบัค่า
แรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ แรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อมความตา้นทานแต่ละตวัซ่ึงมีค่าเท่ากบั  
VR1 = VR2 = VR3 = VR4 = VS = 9V 

 

 

ภาพท่ี 24 ค่าแรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 

  2.3.10 กระแสไฟฟ้าในวงจรขนานกระแสไฟฟ้าภายในวงจรขนานจะมีหลายค่าดว้ยกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ามีมากกวา่ 1 ทิศทาง ดงันั้น การค านวนหาค่ากระแสไฟฟ้าจึงใช้
กฎของ Kerchhoff,s Current Law โดยมีวธีิการค านวนสองวธีิคือ 

1) กระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจร ( IT ) จะมีค่าเท่ากบัผลรวมของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลแยกในแต่ละ
ทิศทาง ( I1 + I2 + I3 + I4+…..)  

2) กระแสไฟฟ้าท่ีไหลเขา้สู่จุดๆ หน่ึงจะมีค่าเท่ากบักระแสไฟฟ้าท่ีไหลออกจากจุดๆ นั้นเสมอ  
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ภาพท่ี 25 กระแสไฟฟ้าภายในวงจรขนาน 

  2.3.11 ลกัษณะคุณสมบัติของวงจรขนาน 
  1) แรงดนัท่ีตกคร่อมท่ีอิลิเมนท ์หรือท่ีความตา้นทานทุกตวัของวงจรจะมีค่าเท่ากนัเพราะวา่เป็น
แรงดนัตวัเดียวกนัในจุดเดียวกนั 
  2) กระแสท่ีไหลในแต่ละสาขายอ่ยของวงจร เม่ือน ามารวมกนัจะมีค่าเท่ากบักระแสท่ีไหลผา่นวงจร
ทั้งหมดหรือกระแสรวมของวงจร 
  3) ค่าความน าไฟฟ้าในแต่ละสาขายอ่ยของวงจร เม่ือน ามารวมกนัจะมีค่าเท่ากบัค่าความน าไฟฟ้า
ทั้งหมดของวงจร 
  4) ก าลงัไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนท่ีอิลิเมนทห์รือค่าความตา้นทานในแต่ละสาขาในวงจรเม่ือน ามาร่วมกนัก็จะ
มีค่าเท่ากบัก าลงัและพลงังานไฟฟ้าทั้งหมดของวงจร 

 
 
2.4  ไม้ส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ 

ไม้อดั 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการน าเอาไมแ้ผน่บางหรือวีเนียร์ (Veneer) โดยการตดัท่อนซุงใหมี้ความยาว

ตามท่่ีตอ้งการ แลว้กลึงปอกท่อนซุงหรือผา่ ใหไ้ดแ้ผน่ไมเ้ป็นแผน่บางๆ หลายแผน่มาอดัเขา้ดว้ยกนั โดยใช้
กาวเป็นวสัดุยดึตรึง แผน่ไมท่ี้น ามาอดัเขา้ดว้ยกนัจะตอ้งวาง ในลกัษณะท่ีแนวเส้ียนขวางตั้งฉากซ่ึงกนัและ
กนั ทั้งน้ีก็เพื่อเพิ่มคุณสมบติัในดา้นความแขง็แรง ทั้งยงัช่วยลดการขยายและหดตวัในแนวระนาบของแผน่
ไมใ้หเ้หลือนอ้ยท่ีสุด จ านวนชั้นของแผน่ไมจ้ะตอ้งเป็นจ านวนค่ีเสมอไป เพื่อให้เกิดความสมดุลและแนว
เส้ียนไปในทางเดียวกนัซ่ึงจะมีจ านวนตั้งแต่ 3 ชั้นข้ึนไป น าไปผา่นการอดัดว้ยความร้อน (Hot Press) เพื่อท า
ใหไ้มอ้ดัเป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจากกระบวนการน้ีจะท าใหแ้ผน่ไมอ้ดัมีความหนาแน่นสูง กระบวนการผลิตไม้
อดัท่ีผา่นการอดัดว้ยความร้อนและแรงดนันั้น นอกจากจะท าใหค้วามหนาแน่นของเน้ือไมสู้งกวา่ไมจ้ริง 
(Solid) เป็นอยา่งมากแลว้ ลวดลายบนผวิหนา้ท่ีเป็นแผน่ใหญ่และต่อเน่ืองของ Veneer ยงัใหค้วามสวยงาม
อีกดว้ย 
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ภาพที ่26  หลายแผ่นไมอดั 

2.4.1 ไม้ปาร์ติเกิล้บอร์ด 
ปาร์ติเก้ิลบอร์ด (Particleboard) หรือบางประเทศมีการเรียกวา่ ชิปบอร์ด (Chipboard) เป็นไม้

วศิวกรรมประเภทหน่ึง สร้างมาจากเศษช้ินไม ้เช่นชิปไม ้หรือแมแ้ต่ข้ีเล่ือย มาประสานกนัโดยสารเคมีและ
น ามาท าการบดอดัดว้ยความดนัสูง ปาร์ติเก้ิลบอร์ดจดัเป็นไฟเบอร์บอร์ดชนิดหน่ึง เช่นเดียวกบัเอม็ดีเอฟ 
และฮาร์ดบอร์ด แต่ปาร์ติเก้ิลบอร์ดมีส่วนประกอบจากช้ินไมท่ี้ใหญ่กวา่ปาร์ติเก้ิลบอร์ดเม่ือเปรียบเทียบกบั
ไมจ้ริงและไมอ้ดั จะมีราคาท่ีถูกกวา่ ความหนาแน่นมากกวา่ และมีเน้ือไมท่ี้มีลกัษณะเดียวกนัทั้งช้ิน ขณะท่ี
ความแขง็แรงของปาร์ติเก้ิลบอร์ดจะนอ้ยกวา่ โดยเม่ือน ามาใชง้านนิยมน าวเีนียร์มาติดเป็นผวิหนา้เพื่อแสดง
ลายไม ้หรือบางคร้ังนิยมน ามาทาสีตกแต่งปาร์ติเก้ิลบอร์ดนั้น เป็นไมท่ี้มีน ้าหนกัเบาสุดในบรรดาไฟเบอร์
บอร์ด ซ่ึงความแขง็แรงก็นอ้ยกวา่เอม็ดีเอฟ และฮาร์ดวดู ขอ้ดอ้ยอีกอยา่งของปาร์ติเก้ิลบอร์ดคือ ตวัเน้ือไมมี้
การขยายตวัไดง่้าย เน่ืองจากความช้ืนโดยเฉพาะไมท่ี้ไม่ไดมี้การ ทาสี หรือวา่เคลือบซีลเลอร์ อยา่งไรก็ตาม
ปาร์ติเก้ิลบอร์ดนิยมน ามาใชใ้นงานไมท่ี้ใชใ้นตวัอาคาร แทนท่ีงานภายนอกอาคารท่ีมีความช้ืนสูง ปาร์ติเก้ิล
บอร์ดน ามาใชต้ามเคาน์เตอร์ น ามาใชเ้ป็นฉนวนมีขนาดตั้งแต่ 

 
ภาพท่ี 27 หลายแผน่มาอดั 

 
 
  2.4.2 ไม้อดัเฟอร์นิเจอร์ 

หลายแผน่มาอดัหรือ Veneer (Plywood furniture or Veneer wood furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ท่ี
ผลิตข้ึนจากไมท่ี้ผา่นการแปรรูปเป็นไมอ้ดัหรือ Veneer แลว้น ามาติดตั้งบนแผน่ไมห้รือโครงไมอี้กชั้นหน่ึง 
ก่อนจะน ามาประกอบ หรือติดตั้งจนเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยทัว่ไป คนส่วนใหญ่ มกัจะคิดวา่ เฟอร์นิเจอร์ท่ีท า
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จากไมอ้ดั หรือ Veneer จะมีความแขง็แรงนอ้ยกวา่ ความสวยงามดอ้ยกวา่และราคาถูกกวา่เฟอร์นิเจอร์ไม้
จริง ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตข้ึนจากไมอ้ดัหรือ Veneer ท่ีไดม้าตราฐานการผลิตท่ีดี และ
ถูกตอ้งแลว้ จะมีความแขง็แรงมากกวา่ และมีราคาท่ีแพงกวา่ เฟอร์นิเจอร์ไมจ้ริงรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจาก
ไมอ้ดัหรือ Veneer น้ี ยงัมีผวิหนา้หรือลวดลาย ท่ีสวยงามกวา่และสร้างสรรครู์ปแบบไดง้ดงามมากกวา่ และ
หลากหลายกวา่เฟอร์นิเจอร์ไมจ้ริงอีกดว้ย กระบวนการผลิต Veneer จะเร่ิมจากการตดัลอกเยือ่ไมอ้อกเป็น
แผน่บางๆ รอบล าตน้ของไม ้จากนั้น จะน าเอา Veneer ดงักล่าว มาผา่นกระบวนการเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบติั
บางชนิด แลว้น ามาตดัออกเป็นแผน่ตามขนาดท่ีตอ้งการหากจะน าเอา Veneer ดงักล่าวมาท าเป็นไมอ้ดัเรา
จะตอ้งน า Veneer ของไมท่ี้มีราคาถูกมา รียงสลบัแนวลายไมก้นัไปมา ใหไ้ดค้วามหนาตามตอ้งการ เพื่อเป็น
ฐานล่าง และน าเอา Veneer ของไมท่ี้ตอ้งการมาวางทบับนชั้นบนสุด จากนั้น จะน าไปผา่นการอดัดว้ยความ
ร้อน (Hot Press) เพื่อท าใหไ้มอ้ดัเป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจากกระบวนการน้ี จะท าใหแ้ผน่ไมอ้ดัมีความหนาแน่น
ท่ีสูงกวา่ไมจ้ริง และไมส้ังเคราะห์ประเภทอ่ืนๆ 

 
ภาพท่ี 28 เศษไมเ้น้ือแขง็ 

 
  2.4.3 ไม้อดั OSB 

ไมอ้ดั OSB (Oriented Strand Board Wood) เป็นอีกนวตักรรมของวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 
โครงสร้างหลกัประกอบดว้ยไมส้นหรือเศษไมเ้น้ือแขง็ ซ่ึงไดจ้ากป่าปลูกเพื่อการพาณิชย ์น ามาตดัเป็นช้ิน
เล็กๆบางๆ แลว้วางสลบักนัไปมาหลายชั้นคลา้ยๆกบัการสานตะกร้า จากนั้นน ามาอดักาวเรซินและเติมสาร
พิเศษ เพื่อเพิ่มคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัเน้ือไม ้เช่น ใส่น ้ายากนัปลวกและเช้ือราต่างๆ ท าใหมี้ความแขง็แรงกวา่
ไมอ้ดัทัว่ไป 
 
  ปัจจุบนัไมอ้ดั OSB มีใหเ้ลือกใชห้ลายชนิด ตามแต่วตัถุประสงคข์องการใชง้าน เช่น ไมอ้ดัชนิด
ธรรมดา (ไม่อาบน ้ายากนัปลวก ) ใชท้  าเป็นไมล้งัหรือพาร์เลต ส าหรับวางส่ิงของหรือใชข้นส่งสินคา้ทัว่ไป 
ไมอ้ดัชนิดกนัปลวกและเช้ือรา สามารถใชท้  าโครงสร้างบา้นไดท้ั้งหลงั แต่จะป้องกนัปลวกหรือกนัเช้ือราได้
มากนอ้ยเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยูก่บัน ้ายาท่ี น ามาอาบเน้ือไมด้ว้ย โดยผูผ้ลิตจะท าสัญลกัษณ์หรือแถบสีต่างๆ ไว้
ท่ีดา้นขา้งของแผน่ไม ้เพื่อบอกใหรู้้วา่เป็นไมอ้ดัชนิดใด เช่น ขอบสีเขียวเป็นไมอ้ดัชนิดธรรมดา ขอบสีแดง
เขม้เป็นไมอ้ดักนัปลวกและเช้ือรา ทั้งน้ีเราอาจสอบถามกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายไดโ้ดยตรง 
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ไมอ้ดั OSB ส่วนใหญ่น าเขา้มาจากยโุรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ดว้ยพื้นผวิท่ีค่อนขา้งหยาบและลวดลาย
ของเศษไมท่ี้ดูแปลกตา จึงเหมาะกบังานท่ีตอ้งการให้ดูเป็นธรรมชาติ หรือดูดิบๆ แบบอุตสาหกรรม 

 
ภาพที ่29 ไม้อดั OSB 

  2.4.4 ไม้อดัเคลือบฟิล์ม 
- ดว้ยคุณสมบติัพิเศษ ผวิหนา้เคลือบฟิลม์กนัน ้า 
- อดัแน่นอดัแน่น แขง็แรง เนน้ความสวยงาม 
- ผวิเรียบ แกะแบบออกง่าย คุณภาพคุม้ค่า 
- เหนือกวา่ไมอ้ดัแบบทัว่ไป ไมอ้ดัเคลือบฟิลม์ด ามีขนาด 15 มิล 20 มิล ใชง้านไดจ้ริง

ประมาณ 10 กวา่คร้ังไดส้อบถามจากวศิวกรผูใ้ชง้านจริง 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงาน 

 
3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1 ปาร์ติเกิลบอร์ด 15 มม. 8 แผน่ 315.00 2,520.00  
2 สกรุเกลียว# 6x1 1 กล่อง 200.00 200.00  
3 ใบเล่ือยวงเดือน 9 น้ิว 60 ฟัน 1 ใบ 439.00 439.00  
4 น๊อตหวัเหล่ียม 5/16 น้ิว ยาว 3 น้ิว 1 ถุง 74.00 74.00  
5 บานพบัหนา้ต่างวทิโก ้ 1 ชุด 105.00 105.00  
6 ดอกสวา่นเจาะเหล็ก 3 มม. 2 ดอก 18.00 36.00  
7 แหวนเหล็ก 5/16 1 ถุง 55.00 55.00  
8 ฉากยดึมุมไม ้ 50 ตวั 5.00 250.00  
9 แป๊บแบน + ค่าตดัเหล็ก(426+10) 2 เส้น 213.00 436.00  

10 ท่อร้อยสายแป๊บบาง 1 เส้น 95.00 95.00  
11 บานพบัถว้ย 8 อนั 42.00 336.00  
12 สกรูเกลียวปล่อย 7# x 5/8 น้ิว 5 ถุง 12.00 60.00  
13 ใบเล่ือยตดัเหล็ก 3ใบ 10.00 30.00  
14 พุคเหล็ก 5/16 น้ิว 5 ตวั 6.00 30.00  
15 สปริงยดื 4 อนั 50.00 200.00  
16 สกรูปลายสวา่น 2 น้ิว 1 ห่อ 71.00 71.00  
17 สกรูปลายสวา่น 1 น้ิว 1 ห่อ 49.00 49.00  
18 พุคเหล็ก 5/16 น้ิว 5 ตวั 5.00 50.00  
19 สปริงยดื 1 อนั 35.00 35.00  
20 สายรัดเขม็ขดั 2 เส้น 80.00 190.00  
21 สปริงยดื 1 อนั 50.00 50.00  
22 สปริงยดื 10 อนั 50.00 500.00  
23 ขวดซอส์ใส่กาวลาเทก็ซ์ 5 ขวด 10.00 50.00  
24 คิ้วไมส้น 2 เส้น 185.00 370.00  
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25 คิ้วไมส้น 1 มดั 460.00 460.00  
26 บวัฝ้า 2 เส้น 207.00 414.00  
27 ขอบไสเรียบ 6 เส้น 56.00 336.00  
28 คิ้วตกแต่ง 6 เส้น 140.00 840.00  
29 ปาร์ติเกิลบอนร์ด 15 มม. 2 แผน่ 315.00 630.00  
30 ซิลิโคน 1 หลอด 102.00 102.00  
31 ดาวน์ไลท ์ 1 ชุด 319.00 319.00  
32 ตลบัเมตร 1 อนั 325.00 325.00  
33 ถุงมือยาง 1 คู่ 39.00 39.00  
34 กาวร้อน 1 ชุด 65.00 65.00  
35 บานพบัถว้ย 7 อนั 42.00 294.00  
36 เทปพนัสายไฟ 1 มว้น 37.00 37.00  
37 บุต๊เพลาขาว 2 ตวั 10.00 20.00  
38 รับราวคร่ึงวงกลม 2 ตวั 24.00 48.00  
39 พุคเหล็ก 5/16น้ิว 6 ตวั 5.00 30.00  
40 ท่ีนอน 3.5 ฟุต*6 ฟุต 1 ผนื 900.00 900.00  
41 อลูมิเมียมลูกฟุก 1 เส้น 170.00 170.00  
42 มือจบัอลูมิเนียมตวัแอล 8 น้ิว 4 อนั 42.00 168.00  
43 มือจบัอลูมิเนียมตวัแอล 6 น้ิว 3 อนั 32.00 96.00  
44 บวัฝ้า 1 เส้น 249.00 249.00  
45 ขอบไสเรียบ 10 เส้น 56.00 560.00  
46 แป๊บสแตนเลส ราวตากผา้ 1 เส้น 285.00 285.00  
47 แอลกอฮอล์ 1 แกลอน 103.00 103.00  
48 แอลกอฮอร์ 1 แกลอน 83.00 83.00  
49 ทินเนอร์ 1 แกลอน 133.00 133.00  
50 ดินสอพอง 10 ถุง 6.00 60.00  
51 แปรงทาสี 3 น้ิว 1 อนั 30.00 30.00  
52 แปรงทาสี 4.5 น้ิว 1 อนั 50.00 50.00  
53 แปรงทาสี 1.5 น้ิว 1 อนั 20.00 20.00  
54 แปรงทาสีแชล็ค 1 อนั 14.00 14.00  
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55 แปรงทาสี 2.5 น้ิว 1 อนั 30.00 30.00  
56 ปาติเกิลบอร์ด 1 แผน่ 315.00 315.00  
57 กระดาษทราย 1 แผน่ 10.00 10.00  

ราคารวม (หน่ึงหม่ืนสามพนัส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 13,480  
 

ตารางท่ี 2 แบบแสดงประมาณค่าใชจ่้าย 
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3.2 การด าเนินการ 
  3.2.1 ศึกษาแบบแปลน โดยเร่ิมจาก การหาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและน ามาดดัแปลงและต่อยอด
ใหม ่
   3.2.2 น าเหล็ก กล่อง มาตดัขนาด 3 ฟุต 6 ฟุต และมาประกอบเป็นโครงเตียง 

 
ภาพท่ี 30 โครงเตียง 

 
 
3.2.3 เช่ือมโครงตวัยดึสปริง 

 
 

 
ภาพที ่31 เช่ือมโครงตัวยดึสปริง 
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 32 แบบแปลงชุดเตียงนอนอเนกประสงค ์
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4.2 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
 
ล าดับ ตรวจสอบ ผลการ การแก้ไข 
1 การพบัของเตียง เตียงมีความหนกัมาก ลดปริมาณของไมใ้หม้ากท่ีสุด 
2 บานตู ้ บานมีการบิดตวั ปรับบานใหไ้ดฉ้าก 
3 ระบบไฟฟ้า ไม่มีปัญหา  
4 ตวัสปริง ตวัยดึสปริงไม่ค่อยแน่น ดดัแปลงตวัยื้นสปริงใหม่ 
 

ตารางท่ี 3 บนัทึกการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
5.1 สรุปผลการด าเนิน 

จากการท่ีไดท้  าชุดเตียงนอนเอนกประสงคข้ึ์นมาน้ีหลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของชุดเตียง
นอนเอนกประสงคแ์ลว้สรุปไดด้งัน้ี 

1.ชุดเตียงนอนเอนกประสงคส์ามารถรองรับน ้าหนกัไดไ้ม่เกิน 100 กิโลกรัม 
2.ชุดเตียงนอนเอนกประสงคส์ามารถบรรจุคนไดจ้ านวน 1 คน 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.ระบบตวัโครงสร้างสปริงและยดืตวัของสปริงมีปัญหา 
2.เตียงมีน ้าหนกัขอ้งขา้งมากพอสมควร  

5.3ข้อเสนอแนะ 
  1.ชุดเตียงนอนเอนกประสงคต์วัน้ีมีปัญหาท่ีตวัสปริงและน ้าหนกัของเตียง 
  2. ชุดเตียงนอนเอนกประสงคต์วัน้ีถา้รับน ้าหนกัได ้100 กม. ถา้น ้าหนกัเกินอาจท าใหร้ะบบสปริง
หรือขาเตียงหกัได ้
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บรรณานุกรม 
http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4
%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E
0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%
B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/ 
http://www.thongprapasteel.com/?cid=1715234 
http://www.ksteelcenter.com/th/purchase-tips 
http://www.kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-05.html 
http://www.pwood.co.th/know.php 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/
http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/
http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/
http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/
http://www.thongprapasteel.com/?cid=1715234
http://www.ksteelcenter.com/th/purchase-tips
http://www.kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-05.html
http://www.pwood.co.th/know.php
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
 

  
ภาพท่ี 33 ก าลงัประกอบโครงตู ้   ภาพท่ี 34 ก าลงัประกอบโครงตู ้
   

  
ภาพท่ี 35 โครงเตียงนอน     ภาพท่ี 36 ก าลงัน าไมม้ายงิรองรับเตียง 
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ภาพท่ี 37 โครงภายนอก    ภาพท่ี 38 ก าลงัทดสอบยกข้ึนยกลงของเตียง 

   
 ภาพท่ี 39 ก าลงัใส่ราวตากผา้     ภาพท่ี 40 ก าลงัใส่สปริง 
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ภาพท่ี 41 ตอนยงัไม่ตกแต่ง     ภาพท่ี 42 ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ 
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ประวตัิสว่นตวั 

ช่ือ นายศราวธุ โพธิดอกไม้ 

เกิดวนัท่ี 2 เดือนตลุาคม พทุธศกัราช 2539 

บ้านเลขท่ี 2 หมู ่10 ต าบล ป่งขาม อ าเภอ หว้านใหญ่ จงัหวดั มกุดาหาร 49150 

เบอร์โทรทพัท์ 098-1259-829  

ประวตัิการศกึษา ประถมศกึษา โรงเรียนบ้านสองคอน  

ต าบล ป่งขาม อ าเภอ หว้านใหญ่ จงัหวดั มกุดาหาร 

มธัยมศกึษา โรงเรียนสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 

ต าบล ดงหม ูอ าเภอ หว้านใหญ่ จงัหวดั มกุดาหาร 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแตง่ภายใน 

ต าบล  เวินพระบาท อ าเภอ ทา่อเุทน จงัหวดั นครพนม 

คติพจน์ ท าวนันีใ้ห้ดีกวา่เมื่อวาน 
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ประวตัิสว่นตวั 

ช่ือ นายอรุณชยั วงัวงษ์ 

เกิดวนัท่ี 7 เดือนกนัยายน พทุธศกัราช 2537 

บ้านเลขท่ี 43 หมู ่4 ต าบล ทา่สองยาง อ าเภอ ทา่สองยาง จงัหวดั ตาก 63150 

เบอร์โทรทพัท์ 093-4219-174  

ประวตัิการศกึษา ประถมศกึษา โรงเรียนชมุชนบ้านทา่สองยาง 

ต าบล ทา่สองยาง อ าเภอ ทา่สองยาง จงัหวดั ตาก 

มธัยมศกึษา โรงเรียนชมุชนบ้านทา่สองยาง 

ต าบล ทา่สองยาง อ าเภอ ทา่สองยาง จงัหวดั ตาก 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแตง่ภายใน 

ต าบล  เวินพระบาท อ าเภอ ทา่อเุทน จงัหวดั นครพนม 

คติพจน์ ความฝันมีไว้ให้ก้าวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ประวตัิสว่นตวั 

ช่ือ นายมลฑล ถาวรพนาดร 

เกิดวนัท่ี 1 เดือนธนัวาคม พทุธศกัราช 2538 

บ้านเลขท่ี 17 หมู ่1 ต าบล ชนุแมล่า อ าเภอ แมล่าน้อย จงัหวดั แมฮ่่องสอน 

เบอร์โทรทพัท์ 085-2741-762 

ประวตัิการศกึษา ประถมศกึษา โรงเรียนบ้านชนุแมล่าน้อย 

อ าเภอ แมล่าน้อย จงัหวดั แมฮ่่อนสอน 

มธัยมศกึษา โรงเรียนชมุชนบ้านทา่สองยาง 

ทา่สองยาง อ าเภอ เมือ จงัหวดั เชียงราย 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแตง่ภายใน 

ต าบล  เวินพระบาท อ าเภอ ทา่อเุทน จงัหวดั นครพนม 

คติพจน์ ท าตวัดอีะไรก็ด ี

 


