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ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากาลัง
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
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บทคัดย่อ
ชื่อโครงการ

เครื่องตัดโฟมด้วยลวดทาร้อน

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน ไฟฟ้ากาลัง

ผู้รับผิดชอบ

นายทศพล ขัดธินนท์
นายสายันต์ ประเทืองธีระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายนนทกรณ์ มหายศ
ในการจัดทา โครงการ เครื่องตัดโฟมด้ว ยลวดความร้อน วัถุประสงค์ เพื่อ แก้ไขปัญหาโฟ ม
แตกหักหักและนาความรู้ที่ได้เรียนมา นาไปประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง เพื่อนาเครื่องตัดโฟม ไปใช้งาน
ได้จริงเพื่อให้ประหยัดเวลาในการทางาน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติงาน เครื่องตัดโฟม ด้วย
ลวดความร้อน เป็นการตัดโฟม ด้วยลวดความร้อนหรือลวดนิโครม อาศัยหลักการทางาน โดยใช้ลวด
นิโครมเป็นตัวนาความร้อนผ่านลวดความร้อน
โดยมีวงจรรีเมอร์เป็นตัว ปรับแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับได้ตั้งแต่ 0-220 โวลท์ สามารถใช้กับโฟมได้หลายขนาด เคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ง่าย ราคา
ต้นทุนต่าและต่างจากการตัดโฟมด้วยมือ
ผลจากทดลองเ ครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนครั้ง แรกเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน
ทางานตามปกติ แต่ปรับร้อนสูงเกินไป สังเกตจาก ลวดทาความร้อนเกิดความร้อน ทาให้โฟมไหม่
ทดลองครั้งที่สองเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนทางานตามปกติ แต่ตัดโฟมไม่สวยปรับสวิตช์เพิ่ม
ความร้อนไม่เหมาะกับขนาดของโฟ มจึงทาให้โฟมละลายจนไหม้ ทดลองครั้งที่สาม เครื่องตัดโฟม
ด้วยลวดความร้อนทางานตามปกติสังเกตจากโฟมที่ตัดออกมาสวยงามตามแบบที่เราต้องการ
จากการนาดครงเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน ไปประเมินกับกลุ่มตัวอย่างผลปรากฎว่า
สามารถทางานได้ตามขอบเขตข องโครงงาน โดยที่สามารถ ตัดโฟ มได้ และผลการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยลคะแนน 4.44 อยู่ในระดับ 4 = เกณฑ์ มาก

ค

กิตติกรรมประกาศ
เครื่อง ตัดลวดด้วยลวดความร้อน นี้สาเร็จลงด้วยดี เนื่องจากได้รับคาแนะนาเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก อาจารย์ นนทกรณ์ มหายศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ สงกรานต์
ยาใจดี อาจารย์จีรวัฒน์ ศรีธาวัชร อาจารย์ผู้สอนสาขางานไฟฟ้ากาลัง อาจารย์ ศักดิ์นรินทร์ ปงชุ่ม
ใจ อาจารย์ณัฐพงษ์ ถิรทรัพย์โสภณ อาจารย์ ผู้สอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเถินเทคโนโลยี
พณิชยการ ที่สาคัญขอขอบพระคุณอาจารย์วิทยา ชุมภู อาจารย์ฝ่ายวิชาการ เป็นอย่างสูงที่ ให้ความ
กรุณาในข้อคิด ข้อเสนอแนะ ให้คาปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ไขงานที่มีความผิดพลาด ปรับปรุง
ข้อบกพร่องของการทาโครงการเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานเป็นงานวิชาการที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทาง
คณะผู้จัดทาจึงขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
อนึ่งคณะผู้จัดทาขอขอบพร ะคุณคณ ะอาจารย์ทุกคนที่ให้คาปรึกษาเรื่องต่างๆ และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการนี้ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
สุดท้ายนี้ขอระลึกถึงคุณบิดา มารดา และอาจารย์ผู้ซึ่งให้คาแนะนาและช่วยอบรมสั่งสอน
แก่ผู้จัดทาและขอขอบคุณกาลังใจจากเพื่อนๆ ทุกคน
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำของโครงกำร
เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ต้องมีการทา
โครงการ (Project) ก่อนการจบหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการประมวลความรู้ที่ได้ศึกษาเล่า
เรียนมาในแต่ละสาขา กลุ่ม ของข้าพเจ้าได้เรียนในสาขา งานไฟฟ้ากาลัง จัดการประมวลความรู้ใน
สาขาที่กลุ่มของข้าพเจ้ าได้ศึกษามา ทางคณะผู้จัดทา ได้เกิดควา มคิดที่จะจัดทา เครื่องตัดโฟม ด้วย
ลวดความร้อนขึ้น โดยการจัดทาโครงการในครั้งนี้จะต้องศึกษาวิธีการและกระบวนการต่างๆ
ทางคณะผู้จัดทาได้นาความรู้ที่ศึกษามาทางสาขางาน ไฟฟ้ากาลัง จึงจัดทาเครื่องตัดโฟม
ด้วยลวดความร้อน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติงาน สามารถประหยัดเวลาในการตัดโฟม ลด
การแตกหักของโฟมขณะตัดโฟม เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนแบบตั้งโต๊ะ เป็นการตัดโฟม
ด้วยลวดความร้อนหรือลวดนิโครม อาศัยหลักการทางานโดยใช้ ตัวนาความร้อนผ่านลวด ความร้อน
โดยมีวงจรรีเมอร์เป็นตัวปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 0-220 โวลท์ สามารถใช้กับโฟมได้
หลายขนาด เคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ง่าย ราคาต้นทุนต่าและมีความปลอดภัยสูงซึ่งแตกต่างจากการตัด
ด้วยมือโดยวิธีทั่วไป
จุดมุ่งหมำยของโครงกำร
1. เพื่อนาความรู้ที่ได้ศึกษามานาไปประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง
2. เพือ่ จัดทาเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนไปใช้งานได้จริง
3. เพือ่ ให้ประหยัดเวลาในการทางาน
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ควำมสำคัญของโครงกำร
เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนแบบตั้งโต๊ะ เป็นการตัดโฟมด้วยลวดความร้อนหรือลวด
นิโครม อาศัยหลักการทางานโดยใช้ลวดนิโครมเป็นตัว นาความร้อนผ่านลวดความร้อน โดยมีวงจร
รีเมอร์เป็นตัวปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 0-220 โวลท์ สามารถใช้กับโฟมได้หลายขนาด
เคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ง่าย ราคาต้นทุนต่าและมีความปลอดภัยสูงซึ่งแตกต่างจากการตัดด้วยมือโดย
วิธีทั่วไป
สมมติฐำนของกำรทำโครงกำร
เชิงปริมำณ
- ได้เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน จานวน 1 ชุด
เชิงคุณภำพ
- เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนสามารถตัดโฟมตามขนาดที่ต้องการได้จริง

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาโครงการเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน จาเป็นต้องศึกษาทฤษฎี หลักการ
ทางาน ประเภทต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบทาโคร งการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีดังนี้
1. ทฤษฎีโฟม
2. ทฤษฎีสวิตช์
3. ทฤษฎีฟิวส์
4. ทฤษฎีวงจรหรี่ไฟ
5. ทฤษฎีลวดความร้อน
6. ทฤษฎีสายไฟ
7. ทฤษฎีเบรกเกอร์
8. ทฤษฎีเหล็ก
2.1 โฟม1

รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะของโฟม
โฟม หมายถึง พลาสติกที่ฟูหรือขยายตัว ซึ่งพลาสติกก็มีอยู่ มากมายหลายประเภท และ ใน
บรรดาพลาสติกหลายประเภทที่มีในโลกนั้น หากผ่านกระ บวนการที่ใช้สารขยายตัว
(Blowing
Agent) ก็จะทาให้พลาสติกนั้นกลายเป็นโฟมได้ซึ่ง เรียกกันทั่วไปว่า Foam Plastic ตัวอย่างของโฟม
พลาสติกที่รู้จักกันทั่วไปเช่น ฟองน้า กล่องโฟมใส่อาหาร โฟมแผ่น โฟมฉีดพ่นเพื่อเป็นฉนวน เป็น
ต้น ซึ่งโฟมพลาสติกเหล่านี้ ล้วนแต่ผลิตจากพลาสติกแตกต่างประเภทกันไป
1
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2.1.1 ประเภทของโฟม
โฟม มี 2 ประเภทหลักคือ
2.1.1.1 Expandable / EPS ที่ใช้บรรจุสินค้ามีค่าต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็ น
เครื่องใช้ไฟฟ้า หมวกกันน็อค โฟมกล่องน้าแข็ง รวมถึงโฟมแผ่น และ โฟมก้อนที่ใช้ทาถนน เป็น
ต้น
2.1.1.2 Paper / PSP ที่ใช้ทาถาดหรือ กล่องโฟมบรรจุอาหาร
2.1.2 กระบวนการผลิตโฟม
2.1.2.1 Expandable หรือ EPS คือโฟม PS ที่ใช้ ก๊าซ Pentane (C5H12) ซึ่งเป็น
ตระกูลเดียวกับก๊าซหุงต้ม หรือ Butane (C4H10) เป็นสารที่ทาให้ขยายตัว (Blowing Agent) ใน
ระหว่าง กระบวนการผลิตวัตถุดิบที่เรียกว่า Polymerization เนื้อพลาสติก PS จะทาปฏิกิริยากักเก็บ
ก๊าซ Pentane เอาไว้ภายในเมื่อนามาผลิตโฟม EPS วัตถุดิบจะขยายตัว และเมื่อได้รับความร้อนจาก
ไอน้า (Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟมขาว ๆ จากนั้นจึงนาไปขึ้นรูป (Molding) ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ
1.อัดขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะ แม่ พิมพ์ที่ทา (Shape Molding) เช่น เป็น
กล่องน้าแข็ง และ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
2.อัดขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม (Block Mold - ing) แล้วนามาตัดตามขนาดและ
รูปร่างที่ต้องการ
โดยทั่วไปโฟม EPS จะขยายตัวประมาณ 50 เท่าและเมื่อขยายตัว แล้วจะมีอากาศ
เข้ามาแทนที่ถึง 98% ของปริมาตร มีเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นเนื้อพลาสติก PS และนี่คือสาเหตุที่ทาให้
โฟมมีขนาดใหญ่แต่กลับมีน้าหนักเบาคุณลักษณะนี้เองที่ทาให้ โฟม
EPS สามารถรองรับแรง
กระแทกได้อย่างดีเหมาะสาหรับใช้ในการบรรจุสินค้าและยัง รองรับถ่ายเทน้าหนักในแนวดิ่งโดย
ไม่เสียรูปทรงจึงใ ช้เป็นวัสดุถมในการทาถนนเพื่อแก้ปัญหา ถนนทรุด และยังใช้เป็นฉนวนรักษา
ความร้อนและเย็นเนื่องจากอากาศที่มีอยู่ภายในถึง 98 % ทาหน้าที่เป็นฉนวนได้อย่างดี
2.1.2.2 Paper / PSP คือโฟม PS ที่ใช้ก๊าซหุงต้มหรือ Butane (C4H10) เป็นสารที่
ทาให้ขยายตัววัตถุดิบที่ใช้ก็คื อเม็ดพลาสติก PS ทั่วไปซึ่งเข้าสู่ กระบวนการฉีดโดยใช้สกรูซึ่งมี
ความร้อนจาก ไฟฟ้า เช่น เดียวกับการฉีดพลาสติกทั่วไป (Screw Extrusion) เมื่อเม็ดพลาสติก PS
ผ่านสกรูความร้อนก็จะหลอมตัว ขณะที่จะออกจากปลายสกรูก็จะถูกฉีดก๊าซ Butane (C4H10) ซึ่งก็
คือแก๊สหุงต้มที่ใช้ ตาม ครัวเรือน ผสม เข้าไปทาปฏิกิริยาให้พลาสติกที่กาลังหลอมนั้นเกิดการ
ขยายตัวประมาณ 20 เท่า ฉีดออกเป็นแผ่นแล้วม้วนเข้าคล้ายม้วนกระดาษ (จึงเรียกว่า Paper / PSP)
จากนั้นก็จะนาม้วนโฟม PSP ที่ได้ไปขึ้นรูปด้วยความร้อนตามลักษณะแม่พิมพ์ (Thermal Forming)
เช่น เป็นกล่องใส่อาหารหรือถาด เป็นต้น
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2.1.3 ประโยชน์ของโฟม
นอกจากนากลับไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้วโฟม EPS ที่ใช้แล้วยังสามารถจัดการได้
ดังต่อไปนี้
2.1.3.1 ผสมดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกเนื่องจากโฟม EPS ที่บดแล้วจะช่วยให้ดิน
ร่วนซุยและอากาศที่อยู่ภายในจะเป็นประโยชน์ต่อรากของพืช
2.1.3.2 ผสมคอนกรีตเพื่อใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากโฟม EPS มีคุณสมบัติเป็น
ฉนวนและมีน้า หนักเบาการใช้โฟม EPS ที่บดแล้วผสมในคอนกรีตจะทาให้ลดน้าหนักวัสดุนั้น
และยังรักษา อุณหภูมิของสถานที่ก่อสร้างได้อย่างดี 3.เผาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากโฟม EPS มี
อากาศอยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่หากถูกเผา โดยใช้ความร้อนสูงถึงประมาณ 1000 องศาเซลเซียล จะ
ทาให้การเผาโฟมที่บดแล้วนั้นเป็นไป โดยปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวด ล้อมโดยไม่
ต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆ โดยโฟม EPS ที่เผาด้วยกระบวนการดังกล่าว 1 กก. สามารถ ให้พลังงาน
เท่ากับน้ามัน 1.2 - 1.4 ลิตร
2.1.4 การรีไซเคิลโฟม
เนื่องจากโฟม EPS และ PSP ทั้งสองประเภท คือพลาสติกโพลีสไตรีน () ซึ่งเป็นเทอร์โม
พลาสติก (Thermoplastics) ทั้ง EPS และ PSP จึงสามารถนากลับมารีไซเคิล เป็นพลาสติกโพลีสไต
รีนได้อีก
กระบวนการรีไซเคิลโฟมทั้งสองประเภทเ ริ่มด้วยการบดเศษโฟมให้มีขนาดเล็กลงจากนั้น
จึง นาเศษโฟมบดไปหลอมหรืออัดการหลอมทาได้โดยโดยใช้สกรูความร้อน (Screw Extru- sion)
ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวการอัดบดทาได้ด้วยใบมีดระบบ Agglomeration โดยได้ รับ
ความร้อนจากแรงดัน และ แรงเสียดทาน ซึ่งมีอุณหภูมิต่ากว่าจุดหลอมเหลวของพลาสติก
พลาสติก PS ที่ได้จากการรีไซเคิลโฟมสามา รถนามาผลิตเป็นสินค้าพลาสติกทั่วไป เช่น
ตลับเทปเพลง ม้วนวีดี โอเทป ไม้บรรทัด กล่องดินสอ จานรองแก้ว เป็นต้น นอกจากนั้นเศษโฟม
EPS ที่บดแล้วสามารถ นากลับไปใช้ผสมกับเม็ดโฟมใหม่ แล้วนาไป ผลิตเป็นโฟมซ้าได้อีก
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2.2 สวิตซ์2
สวิตซ์ ( Switches ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับปิดหรือเปิดเส้นทางการเดินทางของกระแส
อย่างถาวรซึ่งสวิตซ์จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน
2.2.1 สวิตซ์ขั้วเดียวทางเดียว
สวิตซ์แบบขั้วเดียวทางเดียวซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟ 2 ขั้ว การเชื่อมต่ อเพื่อให้เกิดเป็น
ทางเดินของกระแสไฟฟ้าทาได้โดยการสัมผัสกันของขั้วไฟทั้งสอง

รูปที่ 2.2 แสดงสวิตช์แบบขั้วเดียวทางเดียว
2.2.2 สวิตซ์ขั้วเดียวสองทาง
สวิตซ์แบบขั้วเดียวสองทางซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟ 3 ขั้ว การเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดเป็นทางเดิน
ของกระแสไฟฟ้าทาได้ 2 ทิศทาง โดยการเปลี่ยนตาแหน่งการสัมผัสขั้วไฟที่ตาแหน่งกลางกับขั้วไฟ
ด้านซ้ายและด้านขวา

รูปที่ 2.3 แสดงสวิตช์แบบขั้วเดียวสองทาง

2

http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit4/unit4.htm 26 ธันวาคม 2553
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2.2.3 สวิตซ์สองขั้วทางเดียว
สวิตซ์แบบสองขั้วทางเดียวซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟ 4 ขั้ว การเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดเป็นทางเ ดิน
ของกระแสไฟฟ้าทาได้โดยการสัมผัสของขั้วไฟจานวน 2 คู่ พร้อมกัน

รูปที่ 2.4 แสดงสวิตช์แบบสองขั้วทางเดียว
2.2.4 สวิตซ์สองขั้วสองทาง
สวิตซ์แบบสองขั้วสองทางซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟ 6 ขั้ว การเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดเป็นทางเดิน
ของกระแสไฟฟ้าทาได้ 2 ทิศทาง โดยการเปลี่ยนตาแหน่งการสัมผัสของขั้วไฟคู่กลางกับขั้วไฟคู่
ด้านซ้ายและคู่ด้านขวา

รูปที่ 2.5 แสดงสวิตช์แบบสองขั้วสองทาง
2.2.5 สวิตซ์กดแบบปกติเปิด
สวิตซ์กดแบบปกติเปิดประกอบด้วยขั้วไฟ 2 ขั้ว เมื่อเริ่มต้นใช้งานขั้วไฟทั้งสองจะไม่
ต่อเชื่อมถึงกัน แต่เมื่อก ดสวิตซ์ลงไปจะทาให้ขั้วไฟทั้งสองเชื่อมต่อถึงกัน และเป็นทางเดินให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้
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รูปที่ 2.6 แสดงสวิตช์กดแบบปกติเปิด
2.2.6 สวิตซ์กดแบบปกติปิด
สวิตซ์กดแบบปกติปิด ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟ 2 ขั้ว เมื่อเริ่มต้นใช้งานขั้วไฟทั้งสองจะ
เชื่อมต่อถึงกัน แต่เมื่อกดจะทาให้ขั้วไฟทั้งสองแยกออกจากกันเป็นการตัดทางเดินของกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 2.7 แสดงสวิตช์กดแบบปกติปิด
2.2.7 สวิตซ์แบบหมุน
สวิตซ์แบบหมุน ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดทางเดินของกระแสไฟฟ้าทาได้ โดยการ
หมุนที่ปุ่มเลือกตาแหน่ง
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รูปที่ 2.8 แสดงแบบหมุน
2.2.8สวิตซ์แบบ Dual in line package
สวิตซ์แบบ DIP ซึ่งโครงสร้างภายในประกอบด้วยสวิตซ์ขนาดเล็กหลายสวิตซ์ที่ทางานอิสระ
ต่อกัน โดยจะถูกออกแบบให้จัดเรียงเป็น 2 แถว และมีขาต่อ หรือขั้วไฟต่อออกมาภายนอก
2.3 ฟิวส์ 3
ฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร หรือกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่วงจรมากเกินไป ฟิวส์จะหลอมละลายและตัดวงจรไฟฟ้าทันที
การต่อฟิวส์ ต้องต่อแบบอนุกรมเข้าในวงจร
2.3.1คุณสมบัติของฟิวส์
2.3.1.1 ฟิวส์เป็นโลหะผสมประกอบด้วยบิสมัท (Bi) ร้อยละ 50 ตะกั่ว (Pb) ร้อยละ
25 และดีบุก (Sn) ร้อยละ 25 โดยมวล
2.3.1.2 ฟิวส์มีจุดหลอมเหลวต่า ขณะที่กระแสไฟฟ้าผ่านฟิวส์ พลังงานไฟฟ้าจะ
เปลี่ยนเป็น พลังงาน ความร้อนให้กับฟิวส์เล็กน้อย แต่เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินกาหนด
หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าปริมาณมากจะผ่านฟิวส์ พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยน เป็นพลังงาน
ความร้อนให้กับฟิวส์มากขึ้น จนฟิวส์หลอมละลาย ทาให้วงจรไฟฟ้าในบ้าน ถูกตัดกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านอีกไม่ได้
2.3.2หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ฟิวส์
ฟิวส์ที่ใช้ตามบ้านมีหลายขนาด เช่น ขนาด 10, 15 และ 30 แอมแปร์ ฟิวส์ขนาด 15
แอมแปร์คือ ฟิวส์ ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ไม่เกิน 15 แอมแปร์ ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านมากกว่านี้
ฟิวส์จะหลอมละลาย ทาให้วงจรขาด ดังนั้น
การเลือกใช้ฟิวส์จึงต้องเลือกขนาดของฟิวส์ให้
พอเหมาะกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
3

http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric3/pan7.htm 26 ธันวาคม 2553
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ฟิวส์มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะใช้แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะของฟิวส์ชนิดต่างๆ
ชื่อฟิวส์ชนิดต่างๆ
ลักษณะฟิวส์ชนิดต่างๆ
ฟิวส์ขวดกระเบื้อง หรือ
ฟิวส์เส้น
ฟิวส์ใบมีด
ฟิวส์หลอดแก้ว
ฟิวส์ก้ามปูหรือฟิวส์แผ่น
การเลือกใช้ขนาดของฟิวส์ให้เหมาะสม ทาได้โดยการคานวณหา ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่
ไหลผ่านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมกันโดยใช้ความสัมพันธ์
กาลังไฟฟ้า ( วัตต์ ) = ความต่างศักย์ ( โวลต์ ) X กระแสไฟฟ้า ( แอมแปร์ ) หรือ P = VI
P แทนกาลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วัตต์ (W)
V แทนความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)
I แทนกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (A)
ดังนั้น เมื่อทราบกาลังไฟฟ้า (P) ความต่างศักย์ (V) ซึ่งไฟฟ้าตามบ้านจะมีความต่างศักย์
220 โวลต์ ก็สามารถคานวณหาปริมาณกระแสไฟฟ้า (I) ได้ และทาให้ทราบว่าต้องเลือกใช้ฟิวส์
ขนาดเท่าใด ถ้าภายในบ้านมีอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ าหลายชนิด จะต้องนาปริมาณกระแสไฟฟ้า
ที่ต้องการใช้มารวมกัน จึงจะเลือกใช้ขนาดฟิวส์ได้ถูกต้อง
การเลือกใช้ฟิวส์ ควรเลือกฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้มากกว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่
ใช้ในบ้านเล็กน้อย และไม่ควรใช้ลวดเหล็กหรือลวดทองแดงที่มีจุดหลอมเหลวสูงแทนฟิวส์ เพราะ
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป ลวดเหล็กหรือลวดทองแดงจะไม่หลอมละลาย จึงไม่ช่วยตัด
วงจร ไฟฟ้าในบ้าน
ฟิวส์อัตโนมัต หิ รือเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Circuit breaker) ทาหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินกาหนด หรือเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ฟิวส์อัตโนมัติจะตัดวงจ รทันที โดย

2-9

ไม่มี ส่วนประกอบใดหลอมละลายและขาดเหมือนฟิวส์ เมื่อมีการแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้นได้แล้ว ก็
สามารถเปิดสวิตซ์ให้กระแสไฟฟ้าผ่านวงจรได้ดังเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ นิยมใช้ต่อกับ
เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณมาก เช่น เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ มีให้เลือกหลาย
แบบ ดังภาพ

รูปที่ 2.9 แสดงฟิวส์อัตโนมัติชนิดต่างๆ
2.4 วงจรหรี่ไฟ 4
วงจรหรี่ไฟ (Light Dimmer ) คือ วงจรที่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ตามที่
เราต้องการ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไตรแอค นิยมใช้ควบคุมความสว่างของหลอด
ไฟฟ้า หรือวงจรหรี่ไฟ ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ควบคุมความร้อนของ
ลวดความร้อน เช่น เตาอบไฟฟ้า เตาหลอดโลหะ เป็นต้น
2.4.1 การประยุกต์ใช้วงจรหรี่ไฟ ได้แก่
2.4.1.1 วงจรหรี่ไฟหรือหรี่ขดลวดความร้อน

รูปที่ 2.10 วงจรหรี่ไฟ
4

http://61.19.44.123/E-learning/elec/3-13_files/lesson3.13.htm

26 ธันวาคม 2553
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จากรูปที่ 2.10 เป็นวงจรหรี่หลอดไฟฟ้า โดยใช้ไดแอกและไตรแอ กความสว่างของ
หลอดไฟ LP1 จะสว่างขึ้นหรือมืดลง จะถูกควบคุมด้วยชุดควบคุมและหน่วงเวลา R1 , R2 และ C1
การทางานดังกล่าวทา ให้ สามารถปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดไฟ LP1 ได้โดยอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนเวลาและมุมเฟสของแรงดันที่จะทาให้ไดแอกนากระแส และไปทาให้ไดแอกนากระแส
กาลัง ไฟฟ้าที่ตกคร่อมหลอดไฟ LP1 จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย หลอดไฟ LP1 ก็จะมีความสว่าง
เปลี่ยนแปลงไป ถ้าจะนาวงจรดังกล่าวไปหรี่ขดลวดความร้อนของเตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กาต้มน้า
ไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้าและอื่น ๆ วงจรก็สามารถต่อได้เหมือนเดิมดังรูปที่ 2.11

รูปที่ 2.11 วงจรหรี่ขดลวดความร้อน
2.4.1.2 วงจรหรี่ไฟแสงสว่างที่มีชุดป้องกันสัญญาณรบกวน

รูปที่ 2.12 วงจรหรี่ไฟแสงสว่างที่มีชุดป้องกันสัญญาณรบกวน
จากรูปที่ 2.12 เป็นวงจรหรี่ไฟแสงสว่างที่มีชุดป้องกันสัญญาณรบกวน ส่วนประกอบวงจร
ป้องกันสัญญาณรบกวนคือ C1 และ C2 โดย L1 มีค่าประมาณ 100 mH ทาหน้าที่หน่วง
กระแสไฟฟ้าให้ไหลเปลี่ยนแปลงช้าลง เป็นการป้องกันไม่ให้กระแสกระโชกในวงจรมากเกินไป
L1 จะต่ออันดับกับหลอดไฟ LP1 ดังนั้น L1 จะต้องทนกระแสที่ไหลผ่านวงจรได้ด้วย ส่วน C2 ทา
หน้าที่กาจัดความถี่ฮาร์โมนิคสูง ๆ ลงการวด์ ไม่ส่งออกไปรบกวนภายนอก ตัวต้านทาน R3 ใส่ไว้
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ในวงจรเป็นการช่วยลดระดับความแรงของแรงดันที่จะป้อนให้ขา G จากการประจุแรงดันของ C1
ตัวต้านทาน R1, R2 และตัวเก็บประจุ C1 ทาหน้ าที่เป็นชุดควบคุมและหน่วงเวลาแรงดันที่จะไป
กระตุ้นที่ขา G การทางานของวงจรจะเหมือนกับวงจรหรี่ไฟรูปที่ 2.11 นั่นเอง
2.5 ขดลวดความร้อน5
ขดลวดความร้อน คือ ขดลวดที่นาความร้อน หรือขดลวดนิโครม เป็นโลหะผสมระหว่าง
นิเกิลกับโครเมียม ทาหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้า ให้เป็นความร้อน มีความต้านทานไฟฟ้าสูง ลวด
นิโครมมีจุดหลอมเหลวสูง ทาให้ขดลวดไม่ขาด เมื่อเกิดความร้อน ที่ขดลวด ขดลวดความร้อนใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะขดอยู่ในที่รองรับที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เพื่อป้องกัน ไฟฟ้ารั่ว ซึ่งสามารถถ่ายเทความ
ร้อนที่ขดลวดให้แก่ภาชนะหรือวัตถุอื่นได้

รูปที่ 2.13 ลวดความร้อนนิโครม
2.5.1 การทางานของขดลวดความร้อน
เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ทาให้ขดลวด ทาหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็น
ความร้อน เกิดความร้อนตามแรงดันที่ป้อนเข้าไปสามารถ ใช้งานถึงอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส แต่
เมื่อไม้มีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านจะทาให้ขดลวดไม่นาความร้อน
2.5.2 การนาขดลวดความร้อนไปใช้งาน
นิยมนาขดลวดความร้อนมาใช้ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงาน
ความร้อน เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า หม้อต้มน้าไฟฟ้าเครื่องเป่า
ผม เครื่องปิ้งขนมปังไฟฟ้า เป็นต้น
5

http://www.material.chula.ac.th/RADIO45/November/radio11-5.htm

26 ธันวาคม 2553
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2.6 สายไฟฟ้า6
สายไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้าจะ
เป็นตัวนาพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
สายไฟทาด้วยสารที่ยอมให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนาไฟฟ้า
และตัวนาไฟฟ้าที่ใช้ทาสายไฟเป็นโล หะที่ยอมให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนาแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนาไฟฟ้าที่ยอม
ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนาไฟฟ้ามากหรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนา
จะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนาที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้า
ผ่านได้น้อย
2.6.1 ประเภทขของสายไฟฟ้า
VAF

รูปที่ 2.14 แสดงสายไฟชนิด VAF
300 V. 70 C Two core, flat twin copper conductor, PVC Insulated and sheathed wire &
cable สายแบบแกนคู่หุ้มด้วยฉนวนเปลือกนอก พี .วี.ซี แรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส
ตารางที่ 2.2 แสดงราคาสายไฟชนิด VAF

6

http://npelectricalsystem.com/cable1.html 26 ธันวาคม 2553
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VSF

รูปที่ 2.15 แสดงสายไฟชนิด VSF

300 V. 70 C Single core, PVC Insulated flexible conductor สายอ่อนแกนเดียวตีเกลียว
แรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงราคาสายไฟ VSF

VTF

รูปที่ 2.16 แสดงสายไฟชนิด VTF
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300 V. 70 C Two core, PVC Insulated twisted สายอ่อนแกนเดียวตีเกลียว แรงดัน
300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
VAF-G

รูปที่ 2.17 แสดงสายไฟชนิด VAF-G
300 V. 70 C Two core with ground , flat twin copper conductor,PVC Insulated and
sheathed wire & cable สายแบบแกนคู่หุ้มด้วยฉนวนเปลือกนอก พี .วี.ซี. แรงดัน 300 โวลท์
อุณหภูมิ 70 องศาเชลเซียส
ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงราคาของสายไฟชนิด VAF-G

VFF

รูปที่ 2.18 แสดงสายไฟชนิด VFF
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300 V. 70 C Two core,PVC insulated flexible conductor สายแบบแกนคู่ (สายอ่อน) หุ้ม
ด้วยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
VCT

รูปที่ 2.19 แสดงสายไฟชนิด VCT
750 V. 70 C PVC Insulated and sheathed cable, flexible two, three, four core สายอ่อน
ชนิดกลมเดียวหุ้มด้วยฉนวนเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 2.5 แสดงราคาสายไฟชนิด VCT

VCT-G

รูปที่ 2.20 แสดงสายไฟชนิด VCT-G
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750 V. 70 C Round type flexible copper conductor, PVC Insulated and sheathed cable
with ground สายอ่อนชนิดกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวนเปลือกนอก พี .วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต์
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 2.6 แสดงราคาของสายไฟชนิด VCT-G

2.7 เซอร์กิตเบรกเกอร์7

รูปที่ 2.21 แสดงรูปเซอร์กิตเบรกเกอร์
ในระบบการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนใหญ่แล้ว มักจะนิยมใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ในการ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า ข้อดีของเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ สามารถเปิดวงจร
ไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยไม่ทาให้อุปกรณ์ภายในคัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เสียหาย ดังเช่นก าร
7

http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit4/unit4.him 26 ธันวาคม 2553
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ขาดของฟิวส์ นอกจากนั้นยังสามารถทาการรีเซ็ต ใหกลับมาใช้งานได้อีก อาจกล่าวได้ว่าเซอร์กิต
เบรกเกอร์ คือ ฟิวส์ที่สามารถนากลับมาใช้งานได้ใหม่อีกนั่นเอง

รูปที่ 2.22 แสดงรูปเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบต่างๆ
2.7.1 ชนิดของเซอร์กิตเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งได้เป็น3ชนิดได้แก่
1. ชนิดที่ทางานโดยอาศัยความร้อน
2. ชนิดที่ทางานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก
3. ชนิดผสม
2.7.1.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดที่ทางานโดยอาศัยความร้อน
การทางานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดนี้ จะอาศัยการขยายตัวของความร้อนอัน
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดังแสดงในรู ปจะแสดงโครงสร้างของเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดที่ทางานโดย
อาศัยความร้อน ซึ่งแผ่นโลหะผสมที่ใช้นี้เกิดจากการนาแผ่นทองเหลือง และแผ่นเหล็กมาประกบ
กันโดยกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าขั้ว A จากนั้นจะไหลเข้าทางขวาของแผ่นโลหะผสมชนิดนี้ แล้วไหล
ออกไปทางด้านซ้ายผ่านต่อไปยังตอนบนของหน้ าสัมผัสซึ่งประกบติดกับหน้าสัมผัสตอนล่าง
สุดท้ายก็ไหลออกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ขั้ว B
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ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลเข้ามานี้มีปริมาณมากกว่าอัตราทนกระแสของเซอร์กิตเบรก
เกอร์ ก็จะเกิดความร้อนขึ้นที่บริเวณแผ่นโลหะผสมนี้ ซึ่งคุณสมบัติของโลหะทุกประเภทเมื่อได้รับ
ความร้อนก็จะเ กิดการขยายตัว โลหะบางชนิดก็จะขยายตัวเร็วบางชนิดขยายตัวได้ช้า ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับ สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน ของโลหะชนิดนั้นๆ ในกรณีนี้ทองเหลืองจะ
ขยายตัวได้ดีกว่าเหล็ก ส่งผลให้แผ่นโลหะผสมนี้เกิดการโค้งตัวไปทางขวา ทาให้กระเดื่องที่สัมผัส
กับโลหะนี้ถูกปลดออกและถูกดึงให้กระดกขึ้นตามสปริงที่คอยรั้งคานที่เชื่อมกระเดื่องไว้ การยกตัว
ของคานทางซ้ายนี้ ทาให้หน้าสัมผัสด้านบนและด้านล่างแยกออกจากกัน จึงเป็นการตัดเส้นทางเดิน
ของกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการป้องกันวงจรไฟฟ้าจากการได้รับกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่มากเกินไป
การรีเซตจะเป็นการทาให้หน้าสัมผัสที่แยกออกจากกันกลับมาประกบชิดกันอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็
ตามถ้าปัญหากระแสไฟฟ้าไหลเกินยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทาให้หน่าสัมผัสแยกออกจากกันอยู่

รูปที่ 2.23 แสดงวงจรภายในของเซอร์กิตเบรกเกอร์
2.7.1.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดที่ทางานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก
เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดที่ทางานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหล
ผ่านขดลวดที่พันรอบแกนมีปริมาณน้อย ส่งผลทาให้เกิดสนามแม่เหล็กในปริมาณที่น้อยเช่นกันที่
จะกระทาบนคานเหล็กโดยที่จะดึงกระเดื่องให้เคลื่อนไปทางซ้าย อย่างไรก็ตามแร งดึงที่เกิดจาก
สนามแม่เหล็กนี้ก็ยังไม่สามารถเอาชนะแรงดึงไปทางขวาที่เกิดจากสปริงที่คอยรั้งคานเอาไว้ ดังนั้น
กระแสไฟฟ้าที่ไหลจึงยังคงไหลได้ตามปกติ นั่นคือ จากขั้ว A ไหลเข้าไปยังขดลวดผ่านไปยัง
ด้านบนของหน้าสัมผัส จากนั้นจึงไหลออกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ขั้ว B
ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปมีปริมาณเกินกว่าอัตราทนกระแสของเซอร์กิตเบรกเก
อร์กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี้ ก็จะทาให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดมีปริมาณมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะทาให้มีสนามแม่เหล็กที่กระทาบนแกนเหล็กทางแนวตั้งนี้มากขึ้น และแกนเหล็กทางด้านบนจะ
ถูกดึงไปทางด้ านซ้ายมือ ส่วนทางด้านล่างที่เป็นกระเดื่องก็จะกระดกไปทางขวาตามจุดหมุนของ
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แกนการปลดกระเดื่องที่เกี่ยวอยู่กับคานทางแนวนอนจะส่งผลให้สปริง B ที่คอยดึงคานทางด้านขวา
ให้กระดกลงซึ่งทาหน้าที่แยกออกจากกัน ปุ่มรีเซตมีไว้สาหรับทาให้หน้าสัมผัสกลับมาประกบชิด
กันอีกครั้ง เช่นเดียวกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดที่ทางานโดยอาศัยความร้อน และถ้าปัญหาเรื่อง
กระแสไฟฟ้าไหลมากเกินไปก็ยังคงอยู่ก็จะทาให้การแยกกันของหน้าสัมผัสเกิดขึ้นได้อีก

รูปที่ 2.24 แสดงวงจรการทางานของเซอร์กิตเบรกเกอร์
2.7.1.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดผสม
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบผสมที่ใช้งานกันตามบ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป
เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดนี้คล้ายกับฟิวส์ชนิดที่สามารถหน่วงเวลาในการหลอมละลายได้ สามารถที่
จะทาให้กระแสไฟฟ้ากระชากเกิดในช่วงขณะหนึ่งโดยไม่ส่งผลทาให้กลไกหน้าสัมผัสภายในเซอร์
กิตเบรกเกอร์แยกออกจากกัน ทั้งนี้เนื่องจากการหน่วงเวลาที่เกิดจากการทางานของอุปกรณ์แผ่น
โลหะผสมภายใน

รูปที่ 2.25 แสดงเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดผสม
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2.8 เหล็ก8
เหล็ก คือ ธาตุลาดับที่ 26 สัญลักษณ์ Fe เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวเป็นเงาคล้าย
เงิน หลอมละลายที่ 1,536 องศาเซลเซี ยส ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทาเหล็กหล่อ เหล็กพืด
เหล็กกล้า เหล็ก เป็นวัสดุช่างที่มีความสาคัญมาก สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ล้วนแต่มีเหล็กเข้าเกี่ยวข้องทั้งนั้น ถึงแม้มนุษย์รู้จักการถลุงเหล็กมาใช้งานเมื่อ
ประมาณ 3,400 ปีแล้วก็ตาม สมัยโบราณมนุษย์จะใช้หินในการก่อสร้างหรือทาอาวุธ เมื่อมนุษย์รู้จัก
ใช้วิธีถลุงเหล็กมาใช้ จึงเรียกยุคนี้ว่ายุคเหล็กจนถึงปัจจุบัน ยิ่งอุตสาหกรรมเจริญขึ้น มนุษย์ก็จะยิ่ง
คิดหาวิธีจะนาเหล็กมาใช้มากยิ่งขึ้น

รูปที่ 2.26 เหล็กและเหล็กกล้า
2.8.1 การแบ่งประเภทของเหล็ก
สามารถแบ่งเหล็กออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้ 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณของธาตุคาร์บอน
ที่มีอยู่ในเหล็ก โดยแบ่งออกได้เป็น
2.8.1.1 เหล็กหล่อ คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนมากกว่า 1.7% หรือ 2% ซึ่ง
เหล็กชนิดนี้จะขึ้นรูปได้ด้วยวิธีหล่อเท่านั้นเพราะปริมาณคาร์บอนที่สูง ทาให้โครงสร้างมีคุณสมบัติ
ที่แข็งแต่เปราะจึงไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการ รีดหรือวิธีทางกลอื่นๆได้ เรายังสามารถแบ่งย่อย
เหล็กหล่อออกได้อีกหลายประเภท โดยพิจารณาจากโครงสร้างทางจุลภาค กรรมวิธีทางความร้อน
ชนิดและปริมาณของธาตุผสม ได้แก่
1. เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนและซิลิคอน
สูง ทาให้มีโครงสร้างคาร์บอนอยู่ในรูปของกราฟไฟต์
2. เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่ มีปริมาณซิลิคอนต่ากว่า
เหล็กหล่อเทา ทาให้ไม่เกิดโครงสร้างคาร์บอนในรูปกราฟไฟต์ โดยคาร์บอนจะอยู่ในรูปคาร์ไบด์
ของเหล็ก (Fe3C) ที่เรียกว่า ซีเมนไตต์ เป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงทนการเสียดสี แต่จะเปราะ
8
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3. เหล็ก หล่อกราฟไฟต์กลมหรือเหล็กหล่อเหนียว (spheroidal graphite cast iron,
ductile cast iron) เป็นเหล็กหล่อเทาที่ผสมธาตุแมกนีเซียมและหรือธาตุซีเรียมลงไปในน้าเหล็ก ทา
ให้กราฟไฟต์ที่เกิดเป็นกลุ่มและมีรูปร่างกลม ซึ่งส่งผลถึงคุณสมบัติทางกลในทางที่ดีขนึ้
4. เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable cast iron) เป็นเหล็กหล่อขาวที่ นาไปอบใน
บรรยากาศพิเศษเพื่อทาให้คาร์บอนในโครงสร้าง คาร์ไบด์แตกตัวออกมารวมกันเป็นกราฟไฟต์เม็ด
กลม และทาให้เหล็กรอบๆที่มีปริมาณคาร์บอนลดลงปรับโครงสร้างกลายเป็นเฟอร์ไรต์และ หรือ
เพิร์ลไลต์ เหล็กชนิดนี้จะมีความเหนียวดีกว่าเหล็กหล่อขาว แต่จะด้อยกว่าเหล็กหล่อกราฟไ ฟต์กลม
เล็กน้อย
5. เหล็กหล่อโลหะผสม (alloy cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่เติมธาตุผสมอื่นๆลงไป
ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะด้านให้ดียิ่งขึ้น เช่นเติมนิกเกิลและโครเมียม
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านทนการเสียดสีและทน ความร้อน เป็นต้น
2.8.1.2 เหล็กกล้า คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 1.7% หรือ 2% เหล็ก
ชนิดนี้มีความเหนียวมากกว่าเหล็กหล่อทาให้สามารถทาการขึ้นรูปโดยใช้ กรรมวิธีทางกลได้ ทาให้
เหล็กชนิดนี้ถูกนาไปใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจาวัน เช่น เหล็กเส้น
เหล็กแผ่น เหล็กโครงรถยนต์ ท่อเหล็กต่างๆ ฯลฯ เหล็กกล้าสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. เหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel) เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลัก โดย
อาจมีธาตุอื่นผสมอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะจงจะผสมลงไป มักติดมาจากกรรมวิธีการถลุงและการผลิต
เราสามารถแบ่งย่อ ยกว้างๆออกได้ 3 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสม คือ
เหล็กคาร์บอนต่า (low carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ากว่า 0.2%
เหล็กชนิดนี้มีความแข็งแรงต่าสามารถรีดหรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย ตัวอย่างเหล็กเช่น เหล็กเส้น เหล็ก
แผ่นที่ใช้กันทั่วไป
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (medium carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน
อยู่ระหว่าง 0.2-0.5% เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กคาร์บอนต่า
ใช้ทาชิ้นส่วนของ
เครื่องจักรกลทั่วไป เหล็กประเภทนี้สามารถทาการอบชุบความร้อนได้
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (high carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า
0.5% มีความแข็งแรงและความแข็งสูง สามารถทาการอบชุบความร้อนให้คุณสมบัติความแข็ง
เพิ่มขึ้นได้ ใช้ทาพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องการผิวแข็งและความต้านทานการ สึกหรอสูง
2. เหล็กกล้าผสม (alloy steel) เป็นเหล็ กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุอื่นผสมอยู่อย่าง
เจาะจงเพื่อวัตถุประสงค์ใน การปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการชุบแข็ง
(hardenability) ความต้านทานการกัดกร่อน คุณสมบัติการนาไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแม่เหล็กเป็น
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ต้น ธาตุผสมที่เติมลงไป เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดินั ม วาเนเดียม โคบอลต์ แมงกานีสและ
ซิลิคอน โดยแมงกานีสและซิลิคอนจะต้องมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะจัดได้ว่าเป็นเหล็กกล้า ผสม
เพราะในเหล็กกล้าคาร์บอนก็มีปริมาณธาตุทั้งสองผสมอยู่พอสมควร เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆ
ออกได้ 2 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุผสม คือ
เหล็กกล้าผสมต่า (low alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุผสมน้อยกว่า 10%
เหล็กกล้าผสมสูง (high alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุผสมสูงกว่า 10%
2.8.2 ขบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้
1. การแต่งแร่และการถลุง
2. การหลอมและการปรุงส่วนผสม
3. การหล่อ
4. การแปรรูป เช่น การรีด การตีขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขั้นตอนที่ 4 แล้ว สามารถนาไปผ่านขบวนต่างๆ ของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามประเภทของการใช้งาน เช่น วัสดุก่อสร้าง ท่อ คอน
เทนเนอร์ ถังความดัน ชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล เป็นต้น
ในประเทศไทย การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าจะเริ่มจากขั้นกลาง คือ การหลอมและการหล่อ
2.8.2.1 การแต่งแร่และการถลุง
การแต่งแร่ คือ การแปรสภาพสินแร่ให้ได้ขนาดและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการ
ถลุง เช่น การบ ดแร่ให้ละเอียดเพื่อแยกเหล็กจากมลทินแล้ว อาจแยกโดยอาศัยความถ่วงเฉพาะที่
ต่างกัน (Float) หรือใช้การแยกด้วยแม่เหล็ก (Magnetic separation) ซึ่งแร่ที่ได้จะละเอียดเกินไป
ต้องทาให้เป็นก้อน (Agglomeration) ก่อนป้อนเข้าเตาถลุง
การถลุงเหล็ก คือ การแปรสภาพแ ร่เหล็กให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น (%เหล็ก
เพิ่มขึ้น) โดยการขจัดสิ่งเจือปนต่างๆ ออกจากแร่เหล็ก
2.8.2.2 การหลอมและการปรุงส่วนผสม
การหลอมเหล็ก คือ การให้ความร้อนแก่ เหล็กถลุง (Pig iron) เหล็กพรุน หรือเศษ
เหล็ก ทาให้เหล็กหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง (ประมาณ 1600 C)
สาหรับการผลิตเหล็กกล้า ในขั้นตอนการหลอมนี้ จะมีการปรับปรุงส่วนผสมทาง
เคมีของเหล็กโดยการทาออกซิเดชั่น เพื่อลดปริมาณคาร์บอนและฟอสฟอรัส การเติมสารประกอบ
ต่างๆ เพื่อลดปริมาณสารเจือปนและทาให้ผลิตภัณฑ์เหล็กมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ในขั้นตอนนี้
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สิ่งเจือปนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารประกอบออกไซด์ ซิลิเกตของธาตุต่างๆ จะแยกตัวจากน้าโลหะ ซึ่ง
เราเรียกสิ่งเจือปนที่แยกออกมานี้ว่า Slag
2.8.2.3. การหล่อ
การหล่อเหล็ก คือ การนาเหล็กหลอมเหลวที่ได้ปรุงแต่งส่วนผสมแล้วเทลงใน
แบบเพื่อให้เกิดการแข็งตัวตามรูปร่างที่ต้องการ
การหล่อสามารถแบ่งได้แบ่ง 2 แบบ
1. Ingot casting คือ การหล่อแบบที่น้าเหล็กกล้าถูกเทลงสู่แบบหล่อที่ไม่
เคลื่อนไหว (Stationary mold) เพื่อหล่อเป็นแท่งโลหะ (Ingot)
2. การหล่อแบบต่อเนื่อง (Continuous casting) คือ การที่น้าเหล็กหลอมเห ลวได้
ไหลผ่านแบบหล่อ (Mold) อย่างต่อเนื่องและแข็งตัวเป็น “ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จ ” คือ Billet, Bloom
หรือ Slab ซึ่งสามารถตัดและนาไปผ่านขบวนการแปรรูปต่อไป ปัจจุบัน การหล่อแบบต่อเนื่องเป็น
ที่นิยม เนื่องจากนามาสู่การเพิ่มสัดส่วนผลผลิตที่ได้รับ (Yield) ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มความสามารถ
ในการผลิตและประสิทธิภาพของการลงทุน
2.8.2.4. การแปรรูป
การแปรรูป คือ การแปรรูปเหล็กกล้าที่ได้หลอมเพื่อให้ได้รูปร่างและขนาดที่
ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงของผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าอีกด้วย การแปรรูป
ประกอบด้วยการแปรรูปร้อนและการแปรรูปเย็น
สาหรับเหล็กแผ่นเมื่อผ่านการรีดร้อนแล้วสามารถนาไปใช้งานบางอย่างได้
โดยตรง แต่สาหรับเหล็กแผ่นบางจะถูกลดขนาดด้วยการรีดเย็นต่อ เพื่อให้ได้ความหนาตามที่
ต้องการและด้วยเหตุผลอื่นๆ ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพผิว
2. เพื่อให้ได้คุณสมบัติเชิงกลที่ต้องการ
3. เพื่อให้ได้ความหนาที่ต่ากว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน
4. เพื่อควบคุมให้ความคลาดเคลื่อนของความหนาต่า
เนื่องจากการรีดร้อนจะประหยัดกว่าการรีดเย็น ดังนั้นในการผลิตเหล็กแผ่นบาง
จึงเริ่มจากการรีดร้อนให้ได้ขนาดค่าหนึ่งก่อน จากนั้นจึงทาการรีดเย็นต่อ

บทที่ 3
การดาเนินงาน
โครงการ เครื่องตัด โฟมด้วยลวดความร้อน นี้เป็นโครงการที่ต้องศึกษา หลัก การทางาน
เพื่อให้ เกิดความพร้อม ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้นใน การทาโครงการ จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
สัปดาห์ที่ 1
รวบรวมสมาชิก ในกลุ่ม ให้สมาชิกออก ความคิด เห็นในกลุ่ม เกี่ยวกับโครงการที่จะจัดทา
ผลสรุปที่ได้สมาชิกในกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่าจะจัดทา เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน และ
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
สัปดาห์ที่ 2
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดทา และวางแผนขั้นตอนการดาเนินการทางาน
สัปดาห์ที่ 3
หาข้อมูลเพิ่มเติม เสนอหัวข้อโครงการและสอบหัวข้อโครงการ
สัปดาห์ที่ 4
นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการสอบหัวข้อโครงการ มาจัดทาแบบเสนอโครงฉบับสมบูรณ์
และทาการสั่งซื้ออุปกรณ์ ออกแบบชิ้นงาน ที่จะนามาจัดทาโครงการ

รูปที่ 3.1 แสดงออกแบบชิ้นงาน
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สัปดาห์ที่ 5
นาข้อมูลแบบเสนอโครงการมาจัดทาเป็นข้อมูลบทที่ 1และส่งอาจารย์ผู้สอน
สัปดาห์ที่ 6
ค้นคว้าหาข้อมูลในบทที่ 2 และประกอบโครงสร้างชิ้นงาน

รูปที่ 3.2 แสดงการประกอบโครงสร้างชิ้นงาน
สัปดาห์ที่ 7
ค้นคว้าหาข้อมูลในบทที่ 2 เพือ่ เติม และพ่นสีชิ้นงาน

รูปที่ 3.3 แสดงการจัดข้อมูลและพ่นสีชิ้นงาน
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สัปดาห์ที่ 8
ประกอบโครงสร้างเข้ากับชิ้นงาน

รูปที่ 3.4 แสดงการประกอบโครงสร้างเข้ากับชิ้นงาน
สัปดาห์ที่ 9
หาข้อมูลบทที่ 3 และทดสอบชิ้นงาน

รูปที่ 3.5 แสดงการทดสอบชิ้นงาน
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สัปดาห์ที่ 10
ทดสอบชิ้นงานเพิ่มเติมและแก้ไขชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์
สัปดาห์ที่ 11
นาชิ้นงานประเมินกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนและจัดทาเอกสารบทที่ 4 บทที่ 5

รูปที่ 3.6 แสดงการนาชิ้นงานประเมิน
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สัปดาห์ที่ 12
ยื่นสอบโครงการ
สัปดาห์ที่ 13
รูปชิ้นงานสมบูรณ์

รูปที่ 3.7 แสดงรูปชิ้นงานสมบูรณ์
สัปดาห์ที่ 14
นาข้อมูลจากการสอบโครงการไปแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สัปดาห์ที่ 15
นาเสนอโครงการในวันวิชาการ
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
จากที่คณะผู้จัดทาโครงการ เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน มาเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน
หรือ ประมาณ 15สัปดาห์ ผลการทดลองออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจของคณะผู้จัดทา คือ เครื่องตัด
โฟมด้วยลวดความร้อน นี้สามารถทางานตรงตามที่ กาหนดไว้ การที่กลุ่มของคณะผู้ จัดทาได้จัดทา
โครงการเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนนี้ขึ้นมาก็เพื่อแก้ไขปัญหาของการตัดโฟม
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองของเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน
ครั้งที่
ผลการทดลอง
หมายเหตุ
1
เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนทางาน สังเกตจาก ลวดทาควา มร้อนเกิดความร้อน
ตามปกติแต่ปรับร้อนสูงเกินไป
ทาให้โฟมไหม่
2
เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนทางาน ปรับสวิตช์เพิ่มความร้อน ไม่เหมาะกับ
ตามปกติ แต่ตัดโฟมไม่สวย
ขนาดของโฟมจึงทาให้โฟมละลายจนไหม้
3
เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนทางาน สังเกตจาก โฟมที่ตัดออกมา สวย งามตาม
ตามปกติ
แบบที่เราต้องการ

วิธีการใช้งานของเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน
1. ศึกษาวิธีการใช้งาน
2. นาเต้าเสียบของเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน ไปเสียบที่เต้ารับของไฟฟ้ากระแสสลับ
220 โวลต์เอซีและโยกสวิตช์เบรกเกอร์ เตรียมใช้งาน
3. หมุนปรับสวิตซ์เลือกระดับความร้อน เพื่อให้ขดลวดร้อนตามต้องการ
4. เริ่มตัดโฟมที่ออกแบบชิ้นงานแล้ว โดยเลือกปรับความร้อนของขดลวด ตามความหนา
ของโฟม
5. เมื่อตัดโฟมครบตามต้องการแล้ว ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊ก
6. หลังจากขดลวดความร้อนเย็น ให้ทาความสะอาดขดลวดที่มีคราบโฟมติดอยู่ด้วยผ้าชุบ
น้าสะอาด
หมายเหตุ ขณะกาลังตัดโฟม ระวังสัมผัสขดลวดเพราะขดลวดมีความร้อนมากจะทาให้
อันตรายต่อผู้ใช้งานได้
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ความพึงพอใจ
ข้อที่
หัวข้อประเมิน
5 4 3 2 1
1 ชิ้นงานกับชื่อโครงการมีความสัมพันธ์ 16 11 3 0 0
กัน
9 19 2 0 0
2 ชิ้นงานมีความน่าสนใจ
16 12 1 1 0
3 ลักษณะชิ้นงานมีความเรียบร้อย
สวยงาม
18 11 1 0 0
4 วิธีการใช้งานเข้าใจง่าย
12 15 3 0 0
5 ตาแหน่งการจัดวางอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมกับชิ้นงาน
6 โครงสร้างของชิ้นงานมีความแข็งแรง 12 12 6 0 0
ทนทาน
7 ชิ้นงานมีความเหมาะสมกับความรู้ของ 21 9 0 0 0
คณะผู้จัดทา
8 คณะผู้จัดทามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 12 18 0 0 0
20 8 2 0 0
9 สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
18 11 1 0 0
10 สามารถนาไปใช้งานได้จริง
รวม
154 126 19 1 0
สรุปผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.44 อยู่ในระดับ 4 = เกณฑ์ มาก

133

4.43

อยู่ใน
เกณฑ์
มาก

127
133

4.23
4.43

มาก
มาก

137
129

4.57 มากที่สุด
4.3
มาก

126

4.2

มาก

141

4.7

มากที่สุด

รวม เฉลี่ย

132 4.4
มาก
138 4.6 มากที่สุด
137 4.57 มากที่สดุ
1,333 4.44
มาก
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หมายเหตุ
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ค่าเฉลี่ยคะแนน

1.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

อยู่ในระดับ 1
อยู่ในระดับ 2
อยู่ในระดับ 3
อยู่ในระดับ 4
อยู่ในระดับ 5

=
=
=
=
=

เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ลงชื่อ.......................................................
(นายจีรวัฒน์ ศรีธาวัชร)
ผู้รับรอง

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน
อภิปรายผลของโครงการ
จากการที่คณะผู้จัดทา โครงการเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน ผลปรากฏว่าคณะผู้จัดทา
นั้นได้นาความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดระยะเวลาทั้ง 3 ปีมาใช้ในการจัดทา โครงการเครื่องตัดโฟมด้วย
ลวดความร้อน ขึ้นมาคณะผู้จัดทาได้เรียนรู้ จากการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่ อ
หน้าที่ และสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มจึง
สามารถทาโครงการเครื่อง ตัดโฟมด้วยลวดความร้อน นี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ โครงการเครื่อง
ตัดโฟมด้วยลวดความร้อน นี้ สามารถทางานได้จริงและใช้งานได้จริง ตรงตามที่คณะผู้จัดทาหวัง
ไว้ การที่ คณะผู้จัดทาได้จัดทาโครงการเครื่อง ตัดโฟมด้วยลวดความร้อน นี้ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหา
การตัดโฟมแบบใช้มีด ตัด เพราะการใช้ มีดตัดโฟมงานที่ออกมาไม่สวยงาม ทาให้โฟมแตกและใช้
เวลาในการตัดโฟมนาน ทาให้งานล่าช้า
ปัญหาและอุปสรรค
1. อุปกรณ์บางอย่างหาซื้อยาก
2. การสั่งซื้ออุปกรณ์
ข้อเสนอแนะจากผู้จัดทา
คณะผู้จัดทา โครงการ ควรที่จะศึกษา อุปกรณ์ของเครื่อง ตัดโฟมด้วยลวดความร้อน และ
หลักการทางานของ เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน ให้เข้า ใจมากกว่านี้ เพื่อที่จะมี การพัฒนาให้มี
การทางานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่านี้ ทางคณะผู้จัดทาหวังว่าคงมีผู้สนใจในการทา โครงการชิ้นนี้หรือมี
การประยุกต์ดัดแปลงไปทาใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิม

บรรณานุกรม
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(3) http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric3/pan7.htm26 ธันวาคม 2553
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ภาคผนวก ก.

รูปแสดงการทาโครงการ

รูปแสดงการทาโครงการ

ภาคผนวก ข.

ภาคผนวก ค.

แบบประเมิน
โครงการ เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน

*********************************************************************
คาสั่ง ให้ท่านทาเครื่องหมาย ลงในช่อง ตามความเป็นจริง
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
อื่นๆ……………………..

*********************************************************************
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
หัวข้อประเมิน
5 4 3 2 1
ที่
1 ชิ้นงานกับชื่อโครงการมีความสัมพันธ์กัน
2 ชิ้นงานมีความน่าสนใจ
3 ลักษณะชิ้นงานมีความเรียบร้อยดี สวยงาม
4 วิธีการใช้งานเข้าใจง่าย
5 ตาแหน่งการจัดวางอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน
6 โครงสร้างของชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน
7 ชิ้นงานมีความเหมาะสมกับความรู้ของคณะผู้จัดทา
8 คณะผู้จัดทามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9 สามารถนาไปใช้งานได้จริง
10 สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
รวม
หมายเหตุ

5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้อย

หมายเหตุ

1 = น้อยที่สุด

ความคิดเห็น……………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………..…...…
……………………………………………………………………………………………………….

ประวัติผู้จัดทา
รูปน.ศ.
1 นิ้ว

ชื่อ – นามสกุล

นายทศพล

ขัดธินนท์

ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี ที่เกิด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
อายุ
19 ปี
ที่อยู่ (ปัจจุบัน) 89 หมู่ 2 ต.ดงดา อ.ลี้ จ.ลาพูน 51110
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2547 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบวกป่าค่า
ต.ดงดา อ.ลี้ จ.ลาพูน 51110
ปี พ.ศ. 2550 มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านบ้านบวก
ต.ดงดา อ.ลี้ จ.ลาพูน 51110
ปี พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลาปาง

ประวัติผู้จัดทา
รูปน.ศ.
1 นิ้ว

ชื่อ – นามสกุล

นายสายันต์ ประเทืองธีระ

ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี ที่เกิด
อายุ
ที่อยู่ (ปัจจุบัน)
เบอร์โทรศัพท์

7 มีนาคม พ.ศ. 2530
23 ปี
299 หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
086-9178400

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 254

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียเทศบาลแม่ฮ่องสอน
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2549 มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลาปาง

