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บทคัดย่อ

           กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป�นขั�นตอนที�นํามาใช้ในดําเนิน

การเพื�อแก้ป�ญหาหรือสนองความต้องการความรู้เกี�ยวกับกลไก ไฟฟ�า และ

อิเล็กทรอนิกส์ มีความสําคัญต่อการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี คณะผู้จัด

ทําเห็นความสําคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และความ

สําคัญของกลไก ไฟฟ�าและอิเล็กทรอสิกส์ช่วยควบคุมการทํางานเพื�อใช้ใน

การสร้างนวัตกรรมเครื�องสูบนํ�าจําลอง เพื�อศึกษากระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม กลไก ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์  ผลของโครงงานที�ได้ศึกษาคือ

ได้นวัตกรรมเครื�องสูบนํ�าจําลองโดยใช้มอเตอร์ แบตเตอรี� ที�สามารถสูบนํ�า

ได้

ชื�อโครงงาน   การพัฒนาเครื�องสูบนํ�าจําลอง

รายชื�อคณะผู้จัดทําโครงงาน
นายรณฤทธิ �  อยู่รอด  ม.5/1
นางสาวนิชาภา  อินทร์ขํา ม.5/1
นางสาวพรไพลิน   พุ่มเรือง ม.5/1
นางสาวพลอยชมพู  อ่วมกระทุ่ม  ม.5/1
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กิตติกรรมประกาศ
           โครงงานการสร้างเครื�องสูบนํ�าจําลอง  รายวิชาการออกแบบและ

เทคโนโลยี  ชั�นมัธยมศึกษาป�ที�  5  ได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนํา ให้

คําปรึกษา  ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ�ง

จาก  คุณครูศิริยุภา  ฉิมพาลี  ครูผู้สอนรายวิชาการการออกแบบและ

เทคโนโลยี คณะผู้จัดทํากราบขอบพระคุณเป�นอย่างสูง 

             ขอขอบคุณนายธนชิต สิงห์ทอง และญาติพี�น้องทุกคนที�ช่วย

เหลือสนับสนุนทั�งด้านกําลังใจและกําลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา  นอกจากนี�ยัง

มีผู้ที�ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน  ซึ�งผู้เขียนไม่สามารถกล่าวนาม

ในที�นี�ได้หมด  จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั�นไว้  ณ โอกาสนี�ด้วย

                คุณค่าทั�งหลายที�ได้รับจากการพัฒนาโครงงานเครื�องสูบนํ�า

จําลอง คณะผู้เจัดทําขอมอบเป�นกตัญ�ูกตเวทีแด่บิดามารดา  และ

บูรพาจารย์ที�เคยอบรมส่งสอน  รวมทั�งผู้มีพระคุณทุกท่าน

                                                       คณะผู้จัดทํา
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        กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป�นขั�นตอนที�นํามาใช้ในดําเนินการเพื�อ 

แก้ป�ญหาหรือสนองความต้องการ ซึ�งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนี�จะเริ�ม 

จากการระบุป�ญหาที�พบแล้วกําหนดเป�นป�ญหาที�ต้องการแก้ไข จากนั�นจึงทําการ 

ค้นหาแนวคิดที�เกี�ยวข้องและทําการวิเคราะห์เพื�อเลือกวิธีการที�เหมาะสมสําหรับ 

การแก้ไข เมื�อได้วิธีการที�เหมาะสมแล้วจึงทําการวางแผนและพัฒนาสิ�งของ 

เครื�องใช้หรือวิธีการ เมื�อสร้างชิ�นงานหรือวิธีการเรียบร้อยแล้วจึงนําไปทดสอบ 

หากมีข้อบกพร่องก็ให้ทําการปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้สิ�งของเครื�องใช้หรือวิธีการนั�น 

สามารถใช้แก้ไขป�ญหาหรือสนองความต้องการได้ ส่วนในตอนสุดท้ายจะดําเนิน 

การประเมินผลว่าสิ�งของเครื�องใช้หรือวิธีการนั�นจะสามารถใช้แก้ป�ญหาหรือสนอง 

ความต้องการได้ตามที�กําหนดไว้หรือไม่

        ความรู้เกี�ยวกับกลไก ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์ มีความสําคัญต่อการ 

พัฒนาและสร้างเทคโนโลยี เนื�องจากต้องอาศัยการทํางานด้วยอุปกรณ์กลไก 

ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์ช่วยควบคุมการทํางาน

        คณะผู้จัดทําเห็นความสําคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ 

ความสําคัญของกลไก ไฟฟ�าและอิเล็กทรอสิกส์ช่วยควบคุมการทํางานเพื�อใช้ใน 

การสร้างนวัตกรรม ผู้จัดทําจึงจําลองการทํางานของเครื�องสูบนํ�าจําลองเพื�อ 

ศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และกลไกไฟฟ�า และ

อิเล็กทรอสิกส์ขึ�น

ที�มาและความสําคัญของโครงงาน
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   1.   เพื�อศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยผ่านการพัฒนา

เครื�องสูบนํ�าจําลอง

   2.  เพื�อศึกษากล  ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์

2

จุดประสงค์ของโครงงาน

1. ได้ศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยผ่านการพัฒนา

เครื�องสูบนํ�าจําลอง

2. ได้ศึกษากล  ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ



  1.  มอเตอร์  คือ  อเตอร์ (Motor) เป�นเครื�องใช้ไฟฟ�าที�เปลี�ยนพลังงานไฟฟ�า

เป�นพลังงานกล ประกอบด้วยขดลวดที�พันรอบแกนโลหะที�วางอยู่ระหว่างขั�วแม่

เหล็ก โดยเมื�อผ่านกระแสไฟฟ�าเข้าไปยังขดลวดที�อยู่ระหว่างขั�วแม่เหล็กจะ

ทําให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และเมื�อสลับขั�วไฟฟ�าการหมุนของขดลวดจะหมุน

กลับทิศทางเดิม  ผู้จัดทําเลือกใช้มอเตอร์ขนาด 12 โวลท์

  2.  พลังงานแบตเตอรี�  คือ (Battery) คือ อุปกรณ์ที�ทําหน้าที�จัดเก็บพลังงาน

เพื�อไว้ใช้ต่อไป ถือเป�นอุปกรณ์ที�สามารถแปลงพลังงานเคมี ให้เป�นไฟฟ�าได้

โดยตรงด้วยการใช้เซลล์กัลวานิก (galvanic cell) ที�ประกอบด้วยขั�วบวกและ

ขั�วลบ พร้อมกับสารละลาย ชนิดของแบตเตอรี�  เมื�อพิจารณาตามลักษณะขอ

งอิเล็กโทรไลต์สามารถแบ่งแบตเตอรี�ใด้ 2 ซนิด ได้แก่

        -  แบตเตอรี�แห้ง (dry cell) ใช้อิเล็กโทรไลต์ที�มีลักษณะเป�นแป�งเป�ยก

(paste) ซึ�งมีความชื�นพอดีสําหรับให้กระแสไฟฟ�าเคลื�อนที�ผ่านได้แบตเตอรี�

แห้งสามารถนําไปใช้งานได้ไม่ว่าจะมีการจัดวางในลักษณะใด เพราะไม่มีสารที�

เป�นของเหลวที�จะหกหรือรั�วออกมาข้างนอกแบตเตอรี� 

         -  แบตเตอรี�นํ�า (wet cell หรือ storage battery) ใช้อิเล็กโทรไลต์ที�มี

สถานะเป�นของเหลวบางชนิดสามารถอัดประจุ หรือ ซาร์จได้ เช่นแบตเตอรี�

ตะกั�วกรตในรถยนต์
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   นอกจากนี� ถ้าพิจารณาตามลักษณะการใช้งานของแบตเตอรี� สามารถแบ่ง

แบตเตอรี�ใด้ 2 ซนิด คือ

   -  แบตเตอรี�ปฐมภูมิ (primary battery)เป�นแบตเตอรี�ที�เมื�อผ่านการใช้งาน

แล้ว จะไม่สามารถนํากลับมาซาร์จเพื�อนํามาใช้อีกครั�งได้เช่น แบตเตอรี�แบบอัล

คาไลน์ หรือ แบตเตอรี�แบบลิเทียม หรือ ที�เรียกด้วยคําทั�วไปว่า "ถ่าน"สําหรับใช้

ในวิทยุ นา�ิกา หรือ รีโมทโทรทัศน์     

   -  แบตเตอรี�ทุติยภูมิ (secondary battery) เป�นแบตเตอรี�ที�เมื�อผ่านการใช้

งานแล้ว สามารถนํามาซาร์จเพื�อนํากลับมาใช้งานได้ใหม่ ตัวอย่างเช่น

แบตเตอรี�ลิเทียมไอออน (Li-ion) ที�ใช้ในโทรศัพท์เคลื�อนที� หรือโนัตบุ๊ก

คอมพิวเตอร์ หรือแบตเตอรี�รถยนต์

  3.  เฟ�อง คือ ป�นชิ�นส่วนเครื�องกลที�มีรูปร่างเป�นจานแบนรูปวงกลม ตรงขอบ

มีลักษณะเป�นแฉก (เรียกว่าฟ�นเฟ�อง) ซึ�งสามารถนําไปประกบกับเฟ�องอีกตัว

หนึ�ง ทําให้เมื�อเฟ�องตัวแรกหมุน เฟ�องตัวที�สองจะหมุนในทิศทางตรงกันข้าม

นะครับเกิดเป�นระบบส่งกําลังขึ�น โดยความเร็วรอบของเฟ�องที�สองจะขึ�นกับ

อัตราส่วนจํานวนฟ�นเฟ�อง

  4.  สวิซต์เป�ด-ป�ด คือ การป�ดเป�ดไม่ให้กระแสไฟฟ�าไหลผ่าน

  5.  ล้อและเพลา  เป�นเครื�องกลที�ช่วยผ่อนแรงประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอก

2 อันติดกัน อันใหญ่เรียกว่าล้อ อันเล็กเรียกว่าเพลา ใช่เชือก 2 เส้น พันรอบล้อ

เส้นหนึ�ง อีกเส้นหนึ�งพันรอบเพลา โดยพันไปคนละทาง ปลายข้างหนึ�งของเชือก

ที�พันรอบเพลาผูกติดกับวัตถุ ปลายข้างหนึ�งของเชือกที�พันรอบล้อใช้สําหรับ

ออกแรงดึง

ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง
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What นํ�าไม่เพียงพอในการทํานา
When ฤดูการทํานา
Where นา
Why ต้องทําการผันนํ�าจากแหล่งอื�น
How สูบหรือผันนํ�าจากแหล่งนํ�าด้วยวิธีการใด

ขั�นที� 1 ระบุป�ญหา (Problem Identification) 

ขั�นที� 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที�เกี�ยวข้องกับป�ญหา
   ค้นหาวิธีการพัฒนาเครื�องสูบนํ�า และการนําใช้กลไก ไฟฟ�าและ 
อิเล็กทรอนิกส์  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง 
วิศวกรรม
   1. มอเตอร์ คือ มอเตอร์เป�นอุปกรณ์ไฟฟ�าที�แปลงพลังงานไฟฟ�าเป�นพลังงาน 
กลใช้ 12 โวลท์
   2. พลังงานแบตเตอรี� คือ แปลงพลังงานเคมีเป�นพลังงานไฟฟ�าโดยตรง ใช้ 
12 โวลท์
   3. เฟ�อง คือ ชิ�นส่วนของเครื�องจักร มีรูปกลม และมีซี�อยู่โดยรอบ
   4. สวิซต์เป�ด-ป�ด คือ การป�ดเป�ดไม่ให้กระแสไฟฟ�าไหลผ่าน
   5.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
       

5
กระบวนการดําเนินงาน

 5.1 ท่อลําเลียงนํ�าได้จากท่อ pvc

 5.2 ฐานสําหรับวางท่อทําจากท่อ PVC 

 5.3 ที�กันนํ�ารั�วทําจากโฟม

 5.4 ที�ต่อจากใบพัดและมอเตอร์ทําจากไส้ปากกา

 5.5 ท่อนํ�าทิ�งทําจากปลอกปากกา

 5.6 พลังงานแบตเตอร์รี�และฐานใส่ แบต

 5.7 มอเตอร์

 5.8 ใบพัดทําจากฝาเครื�องดื�มชูกําลัง 



6

เครื�องปกติ
 

เป�ดสวิตซ์ เป�ด
 

เครื�องทํางาน เปลี�ยนพลังงานไฟฟ�าเป�นพลังงานกล
 

ขั�นที� 3 ออกแบบวิธีการแก้ป�ญหา



 1.เตรียมไส้ปากกาท่อพีวีซีโฟมไฟเเช็ก

 2.กรรไกรคัดเตอร์ฝาเครื�องดื�มชูกําลัง

 3.ใช้คัดเตอร์ตัดฝาเครื�องดื�มชูกําลังให้เป�นใบพัด

 4.ตัดโฟมให้เท่ากับขนาดท่อเพื�อไม่ให้นํ�าเข้ามอเตอร์

 5.เจาะรูตรงกลางโฟมและฝากเครื�องดื�มชูกําลัง

 6.เจาะรูท่อขนาดเล็กเพื�อให้นํานํ�าออก

 7.ใช้ไส้ปากกาส่วมตรงมอเตอร์และนํ�าโฟมส่วมไวตรงใกล้ๆมอเตอร์

 8.นําใบพัดมาใส่ตรงปลายไส้ปากกาและนําน็อตป�ดรูเพื�อไม่ให้ใบพัดหลุด

 9.นําท่อใส่

 10.ให้ปลอกปากกาเป�นที�นํานํ�าออก

 11.นําปลอกปากกาใส่ตรงรูที�เจาะท่อ

 12.เอาท่อพีวีซีมาตัดเส้น3เส้น

 13.นําไฟรนทําฐานและที�จับ

 14.ติดกาวที�ฐานใส่ถ่านใว้ข้างบนท่อ

 15.เชื�อมมอเตอร์กับถ่านเพื�อใช้งาน

7

ขั�นที� 4 วางแผนและดาเนินการแก้ป�ญหา 

ขั�นที� 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ป�ญหาหรือชิ�นงาน

ขั�นที� 6 นําเสนอวิธีการแก้ป�ญหา ผลการแก้ป�ญหาหรือชิ�นงาน )

จัดเตรียมอุปกรณ์
สร้างชิ�นงานแต่ส่วน
ประกอบชิ�นงาน
ทดสอบการทํางาน
ปรับปรุงแก้ไข

นําเสนอ

2วัน 
 3วัน 
3วัน
1 วัน
2วั น
1 วัน

200
-
-
-
-
-

 
แผนดําเนินงานและงบประมาณ



ผลงานผลงานผลงาน
เครื�องสบูน

ํ�า
เครื�องสบูน

ํ�า
เครื�องสบูน

ํ�า
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กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
             ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4. สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
              กรุงเทพ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
              ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 5. สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
              กรุงเทพ.

 
บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
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เครื่องฉลุโฟมและไม
นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี   5   

ร า ย วิ ช า  ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

อ.ที�ปรึกษาโครงงาน
อ.ศิริยุภา ฉิมพาลี
โรงเรียนโพธิ�ไทรงามวิทยาคม
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

จัดทําโดย
นางสาวชลธิชา  จีนศรีคง  5/2
นางสาวชญาภรณ์  กลิ�งนาราง ม.5/2
นางสาวอารีญา  ศรีชา ม.5/2
นายธีรเนตร  นิยาณจิต  ม.5/2





บทคัดย่อ

      การฉลุโฟมและไม้ควรมีเทคโนโลยีมามีส่วนช่วยในการทํางานเพื�อลดเวลา

ในการสร้างชิ�นงาน และความปลอดภัยในการทํางาน  วัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาโครงงานครั�งนี�เพื�อศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื�อพัฒนา

เครื�องฉลุโฟม และไม้  โดยดําเนินการตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

ความสําคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และความสําคัญของ

กลไก ไฟฟ�าและอิเล็กทรอสิกส์ช่วยควบคุมการทํางานเพื�อใช้ในการสร้าง

นวัตกรรม ผู้จัดทําจึงจําลองการทํางานของเครื�องฉลุไม้และโฟมแบบจําลอง

เพื�อศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และกลไกไฟฟ�า และอิเล็กทรอสิ

กส์ขึ�นการดําเนินงานตามขั�นตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรมผลได้ที�คือ ได้

เครื�องฉลุไม้และโฟม

ชื�อโครงงาน   เครื�องฉลุโฟม และไม้

รายชื�อคณะผู้จัดทําโครงงาน
นางสาวชลธิชา จีนศรีคง 5/2
นางสาวชญาภรณ์ กลิ�งนาราง ม.5/2
นางสาวอารีญา ศรีชา ม.5/2
นายธีรเนตร นิยาณจิต ม.5/2
 
 

ครูที�ปรึกษา :  อ.ศิริยุภา  ฉิมพาลี

ก



กิตติกรรมประกาศ
           โครงงานการสร้างเครื�องฉลุไม้และโฟมจําลอง  รายวิชาการ

ออกแบบและเทคโนโลยี  ชั�นมัธยมศึกษาป�ที�  5  ได้ด้วยความกรุณาช่วย

เหลือ แนะนํา ให้คําปรึกษา  ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ

เอาใจใส่อย่างดียิ�งจาก  คุณครูศิริยุภา  ฉิมพาลี  ครูผู้สอนรายวิชาการการ

ออกแบบและเทคโนโลยี คณะผู้จัดทํากราบขอบพระคุณเป�นอย่างสูง 

             ขอขอบคุณ อาจารย์ บิดามารดา และญาติพี�น้องทุกคนที�ช่วย

เหลือสนับสนุนทั�งด้านกําลังใจและกําลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา  นอกจากนี�ยัง

มีผู้ที�ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน  ซึ�งผู้เขียนไม่สามารถกล่าวนาม

ในที�นี�ได้หมด  จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั�นไว้  ณ โอกาสนี�ด้วย

                คุณค่าทั�งหลายที�ได้รับจากการพัฒนาโครงงานเครื�องสูบนํ�า

จําลอง คณะผู้เจัดทําขอมอบเป�นกตัญ�ูกตเวทีแด่บิดามารดา  และ

บูรพาจารย์ที�เคยอบรมส่งสอน  รวมทั�งผู้มีพระคุณทุกท่าน

                                                       คณะผู้จัดทํา

ข
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    ความสําคัญของเทคโนโลยี  และเครื�องมือที�ใช้สําหรับอํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวัน  คือ ช่วยให้การทํางานในชีวิตประจําวันสะดวกสบายมากขึ�นกว่าที�

เคยทําเพราะมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกมาช่วยเรามากขึ�น

    งานฉลุไม้  คือ การใช้วัสดุแข็งและคม เช่นโลหะชนิดต่างๆ ขูดลงบนเนื�อไม้

ประเภทต่างๆ บางส่วน ทําให้เกิดลวดลายหลากหลาย ทั�งลายที�แกะลงไปในตัวเนื�อ

ไม้และลายที�ทําให้เนื�อไม้เกิดเป�นรูปทรงต่างๆ แบบสามมิติ เป�นศิลปหัตกรรมและ

ประติมากรรมชนิดหนึ�ง สําหรับประเทศไทยของเรางานแกะสลักไม้มีมายาวนาน

ตั�งแต่ครั�งอดีต

    งานตัวอักษรของโฟม ที�ต้องใช้คัดเตอร์ซึ�งเป�นเทคโนโลยีที�ผู้ใช้ต้องมีความ

เชี�ยวชาญ และคัดเตอร์ยังเป�นเครื�องอํานวยความสะดวกไม่ดีเท่าที�ควร ส่วนงานฉลุ

ไม้ หรือการสร้างงานไม้ เลื�อยฉลุ เป�นสิ�งจําเป�น แต่หากใช้นานๆ ผู้ใช้อาจเกิดความ

ล้าและเมื�อยแขนจึงต้องการคิดนวัตกรรมเพื�อแก้ป�ญหางานโฟมและงานไม้ คณะผู้

จัดทําจึงพัฒนาเครื�องฉลุโฟมและไม้ขึ�น

   คณะผู้จัดทําเห็นความสําคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และความ

สําคัญของกลไก ไฟฟ�าและอิเล็กทรอสิกส์ช่วยควบคุมการทํางานเพื�อใช้ในการสร้าง

นวัตกรรม ผู้จัดทําจึงจําลองการทํางานของเครื�องฉลุไม้และโฟมแบบจําลองเพื�อ

ศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และกลไกไฟฟ�า และ

อิเล็กทรอสิกส์ขึ�น

ที�มาและความสําคัญของโครงงาน

1



   1.   เพื�อศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยผ่านการพัฒนา

เครื�องฉลุโฟม และไม้

   2.  เพื�อศึกษากล  ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์

2

จุดประสงค์ของโครงงาน

1. ได้ศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยผ่านการพัฒนา

เครื�องฉลุโฟม และไม้

2. ได้ศึกษากล  ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์

3. ได้เรียนรู้กระบวนการทํางานเป�นทีม

4. ได้ศึกษาการพัฒนานวัตกรรม

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ



1.  มอเตอร์  คือ  เป�นเครื�องใช้ไฟฟ�าที�เปลี�ยนพลังงานไฟฟ�าเป�นพลังงานกล

ประกอบด้วยขดลวดที�พันรอบแกนโลหะที�วางอยู่ระหว่างขั�วแม่เหล็ก โดยเมื�อ

ผ่านกระแสไฟฟ�าเข้าไปยังขดลวดที�อยู่ระหว่างขั�วแม่เหล็กจะทําให้ขดลวดหมุน

ไปรอบแกน และเมื�อสลับขั�วไฟฟ�าการหมุนของขดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิม

2.  พลังงานแบตเตอรี�  คือ  เป�นอุปกรณ์ที�ประกอบด้วย  anode และ 

 cathode ขั�วที�มีเครื�องหมายบวกจะมีพลังงานศักย์ไฟฟ�าสูงกว่าขั�วที�มี

เครื�องหมายลบ ขั�วที�มีเครื�องหมายลบคือแหล่งที�มาของอิเล็กตรอนที�เมื�อเชื�อม

ต่อกับวงจรภายนอกแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี�จะไหลและส่งมอบพลังงานให้กับ

อุปกรณ์ภายนอก

          

 - แบตเตอรี�แห้ง (dry cell) ใช้อิเล็กโทรไลต์ที�มีลักษณะเป�นแป�งเป�ยก

(paste) ซึ�งมีความชื�นพอดีสําหรับให้กระแสไฟฟ�าเคลื�อนที�ผ่านได้แบตเตอรี�

แห้งสามารถนําไปใช้งานได้ไม่ว่าจะมีการจัดวางในลักษณะใด เพราะไม่มีสารที�

เป�นของเหลวที�จะหกหรือรั�วออกมาข้างนอกแบตเตอรี� 

 - แบตเตอรี�นํ�า (wet cell หรือ storage battery) ใช้อิเล็กโทรไลต์ที�มีสถานะ

เป�นของเหลวบางชนิดสามารถอัดประจุ หรือ ซาร์จได้ เช่นแบตเตอรี�ตะกั�วกรต

ในรถยนต์

 

3
ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง



  

  3.  เฟ�อง คือ หนึ�งในชิ�นส่วนที�รองรับการขับเคลื�อนเครื�องจักร ที�มีความซับ

ซ้อนผิดจากที�เห็นภายนอกป�นชิ�นส่วนเครื�องกลที�มีรูปร่างเป�นจานแบนรูป

วงกลม ตรงขอบมีลักษณะเป�นแฉก (เรียกว่าฟ�นเฟ�อง) ซึ�งสามารถนําไป

ประกบกับเฟ�องอีกตัวหนึ�ง ทําให้เมื�อเฟ�องตัวแรกหมุน เฟ�องตัวที�สองจะหมุนใน

ทิศทางตรงกันข้าม นะครับเกิดเป�นระบบส่งกําลังขึ�น โดยความเร็วรอบของ

เฟ�องที�สองจะขึ�นกับอัตราส่วนจํานวนฟ�นเฟ�อง

  4.  สวิซต์เป�ด-ป�ด คือ สวิตช์ไฟฟ�าใช้ในการเป�ด-ป�ดอุปกรณ์ไฟฟ�าต่างๆ โดย

ใช้หลักการที�สวิตช์เป�ดหรือป�ดหน้าสัมผัสซึ�งคล้ายกับสะพานที�เชื�อมให้กระแส

สามารถไหลได้ในวงจรไฟฟ�า 

  5.  ล้อและเพลา  เป�นกลไกอย่างง่ายที�ช่วยผ่อนแรงในการทํางานประกอบ

ด้วย วัตถุที�เป�นวงกลมหรือทรงกระบอก 2 อันที�มีขนาดแตกต่างกันและอยู่ติด

กัน โดยวัตถุ ที�มีขนาดใหญ่กว่าเรียกว่าล้อ และวัตถุที�มีขนาดเล็กกว่าเรียกว่า

เพลา เมื�อล้อหรือ เพลาหมุน จะทําให้อีกส่วนหมุนตามเรานําหลักการล้อและ

เพลามาประยุกต์

ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง

4



What ไม่มีเครื�องตัดไม้และโฟม
When ช่วงงานกิจกรรมโรงเรียน
Where โรงเรียน
Why ต้องตัดโฟมและไม้ในโรงเรียน
How ตัดโฟมและไม้ด้วยวิธีใด

ขั�นที� 1 ระบุป�ญหา (Problem Identification) 

ขั�นที� 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที�เกี�ยวข้องกับป�ญหา
   ค้นหาวิธีการพัฒนาเครื�องสูบนํ�า และการนําใช้กลไก ไฟฟ�าและ 
อิเล็กทรอนิกส์  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง 
วิศวกรรม
   1. มอเตอร์ คือ มอเตอร์เป�นอุปกรณ์ไฟฟ�าที�แปลงพลังงานไฟฟ�าเป�นพลังงาน 
กลใช้ 12 โวลท์
   2. พลังงานแบตเตอรี� คือ แปลงพลังงานเคมีเป�นพลังงานไฟฟ�าโดยตรง ใช้ 
12 โวลท์
   3. เฟ�อง คือ ชิ�นส่วนของเครื�องจักร มีรูปกลม และมีซี�อยู่โดยรอบ
   4. สวิซต์เป�ด-ป�ด คือ การป�ดเป�ดไม่ให้กระแสไฟฟ�าไหลผ่าน
   5.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
       

5
กระบวนการดําเนินงาน

 5.1 ไม้อัดแผ่น ไม้ท่อน

 5.2 มอเตอร์

 5.3 สายชาร์จ +สวิซต์

 5.4   กาวร้อน

 5.5   เลื�อย

 5.6 ดินนํ�ามัน



 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์

 2.เลื�อยไม้ออกเป�นท่อน

 3.ประกอบไม้ให้เป�นรูปร่าง

 4.ต่อสายชาร์จและมอเตอร์เข้าด้วยกัน

 5.แปะดินนํ�ามันเพื�อความแข็งแรง

 6.ตรวจสอบคุณภาพการใช้งาน

6
ขั�นที� 4 วางแผนและดาเนินการแก้ป�ญหา 

ขั�นที� 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ป�ญหาหรือชิ�นงาน

ขั�นที� 6 นําเสนอวิธีการแก้ป�ญหา ผลการแก้ป�ญหาหรือชิ�นงาน )

จัดเตรียมอุปกรณ์
สร้างชิ�นงานแต่ส่วน
ประกอบชิ�นงาน
ทดสอบการทํางาน
ปรับปรุงแก้ไข

นําเสนอ

2วัน 
 3วัน 
3วัน
1 วัน
2วั น
1 วัน

200
-
-
-
-
-

 
แผนดําเนินงานและงบประมาณ
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ขั�นที� 3 ออกแบบวิธีการแก้ป�ญหา

เคร ��งปกติ

เคร ��องเป�ดการใช้
งานตัดโฟม

เคร ��องตัดโฟม สําเร็จ
ตามรูปแบบ



ผลงานเคร
ื�องผลงานเคร
ื�องผลงานเคร
ื�อง

ฉลไุมแ้ละโฟ
ม

ฉลไุมแ้ละโฟ
ม

ฉลไุมแ้ละโฟ
ม

8



กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
             ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4. สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
              กรุงเทพ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
              ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 5. สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
              กรุงเทพ.

 
บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
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โครงงานโครงงาน
เครื�องแกะเมล็ดทานตะวนั

จัดทําโดย
นางสาวศุภมิตรา สีหา ม.5/1
นางสาวภิญญดา กรณีย์ ม.5/1
นางสาวทอไหมทอง พูลสวัสดิ� ม.5/1
นายวิศรุต สุขวิชัย ม.5/2
อ.ที�ปรึกษาโครงงาน
อ.ศิริยุภา ฉิมพาลี

 

นกัเรยีนชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 5
รายวชิา การออกแบบและเทคโนโลยี

โรงเรียนโพธิ�ไทรงามวิทยาคม
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร



โรงเรียนโพธิ�ไทรงามวิทยาคม
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร



บทคัดย่อ

          ป�ญหาเรื�องของความไม่สะดวกสบายในการรับประทานเมล็ด

ทานตะวัน หรือนําเมล็ดทานตะวันไปใช้เป�นส่วนผสมในขนม หรือนําไปใช้

ประโยชน์ด้านอื�นๆ หากแกะเมล็ดทานตะวันด้วยปากไม่เหมาะสมหากใช้มือ

แกะก็ใช้เวลานานไม่สะดวกต่อการทํางาน จากความสําคัญของกรบะวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม กลไก ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้จัดทําจึง

ต้องการพัฒนานวัตกรรมเครื�องแกะเมล็ดทานตะวัน  โดยดําเนินการผ่านขั�น

ตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ผลจากการศึกษาโครงงานคือได้

เครื�องแกะเมล็ดทานตะวัน

ชื�อโครงงาน เครื�องแกะเมล็ดพันธุ์
รายชื�อคณะผู้จัดทําโครงงาน

 นางสาวศุภมิตรา สีหา ม.5/1
นางสาวภิญญดา กรณีย์ ม.5/1
นายวิศรุต สุขวิชัย ม.5/2
นางสาวทอไหมทอง พูลสวัสดิ � ม.5/1
 

ชื�อครูที�ปรึกษา อ.ศิริยุภา ฉิมพาลี
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กิตติกรรมประกาศ
           โครงงานการสร้างเครื�องแกะเมล็ดทานตะวันจําลอง รายวิชา

การออกแบบและเทคโนโลยี  ชั�นมัธยมศึกษาป�ที�  5  ได้ด้วยความกรุณาช่วย

เหลือ แนะนํา ให้คําปรึกษา  ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ด้วยความเอาใจ

ใส่อย่างดียิ�งจาก  คุณครูศิริยุภา  ฉิมพาลี  ครูผู้สอนรายวิชาการการออกแบบ

และเทคโนโลยี คณะผู้จัดทํากราบขอบพระคุณเป�นอย่างสูง 

             ขอขอบคุณนายณัฐกิตติ� บุญที และญาติพี�น้องทุกคนที�ช่วยเหลือ

สนับสนุนทั�งด้านกําลังใจและกําลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา  นอกจากนี�ยังมีผู้ที�ให้

ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน  ซึ�งผู้เขียน

ไม่สามารถกล่าวนามในที�นี�ได้หมด  จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั�นไว้  ณ โอกาสนี�

ด้วย

                คุณค่าทั�งหลายที�ได้รับจากการพัฒนาโครงงาน

เครื�องแกะเมล็ดทานตะวันจําลองคณะผู้เจัดทําขอมอบเป�นกตัญ�ูกตเวทีแด่บิดา

มารดา และบูรพาจารย์ที�เคยอบรมส่งสอน  รวมทั�งผู้มีพระคุณทุกท่าน

                                                       คณะผู้จัดทํา

ข



สารบัญ

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

ที�มาและความสําคัญ

จุดประสงค์

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง

กระบวนการดําเนินงาน

ผลงาน

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

เรื�อง หน้า
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      เมล็ดทานตะวันเป�นพืชเศรษฐกิจที�มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการค้า

ของเกษตรกร ตลาดมีความต้องการเพิ�มมากขึ�นทุกป� ทั�วไปเมล็ดทานตะวันจะ

ปลูกได้ตามบริเวณพื�นที�ราบหรือพื�นที�ที�มีแหล่งนํ�าที�สามารถนํามาใช้ได้เพียงพอ

เนื�องจากเป�นพืชที�ปลูกง่าย ดูแลง่าย ดังนั�นการใช้เครื�องแกะเมล็ดทานตะวันก็

ถือว่าเป�นสิ�งที�สําคัญในการอํานวยความสะดวกสบาย นอกจากจะประหยัดเวลา

ในการแกะเมล็ดทานตะวันโดยใช้มือแล้วแล้วยังสามารถเพิ�มรายได้ในกับ

ครอบครัวได้ 

        กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  คือ  การวางแผนและการทํางาน

อย่างเป�นขั�นตอนเพื�อแก้ป�ญหาหรือพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ซึ�งช่วยให้เข้าใจป�ญหาพัฒนางานอย่างเป�นระบบ  เพื�อให้ได้วิธีการแก้ป�ญหาที�

ตรงวัตถุประสงค์ในเรื�องที�สนใจ กลไก  ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์  มีความ

สําคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม เพื�อให้การพัฒนานวัตกรรมได้นําเทคโนโลยี 

 วิธีการ มาใช้ให้การทํางานเกิดความมีประสิทธิภาพ

        จากป�ญหาเรื�องของความไม่สะดวกสบายในการรับประทานเมล็ด

ทานตะวัน หรือนําเมล็ดทานตะวันไปใช้เป�นส่วนผสมในขนม  หรือนําไปใช้

ประโยชน์ด้านอื�นๆ  หากแกะเมล็ดทานตะวันด้วยปากไม่เหมาะสมหากใช้มือแกะ

ก็ใช้เวลานานไม่สะดวกต่อการทํางาน  จากความสําคัญของกรบะวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม กลไก  ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้จัดทําจึง

ต้องการพัฒนานวัตกรรมเครื�องแกะเมล็ดทานตะวัน

ที�มาและความสําคัญของโครงงาน

1



   1. เพื�อพัฒนาเครื�องแกะเมล็ดทานตะวัน
   2. เพื�อศึกษากระบวนบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยการ
พัฒนาโครงงาน

2

   1.ได้เครื�องแกะเมล็ดทานตะวันที�สมบูรณ์ 
   2.สามารถต่อยอดเครื�องแกะเมล็ดทานตะวันเพื�อใช้ในอนาคตได้

จุดประสงค์ของโครงงาน

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ



3
ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง

 มอเตอร์  
 

1 .

มอเตอร์ไฟฟ� า (electric motor) เป�นอุปกรณ์ไฟฟ� าที�แปลงพลังงาน
ไฟฟ� าเป�นพลังงานกล
 การทํางานปกติของมอเตอร์ไฟฟ� าส่วนใหญ่เกิดจากการทํางานร่วมกัน
ระหว่างสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กที�
เ กิดจากกระแสในขดลวดทําให้เกิดแรงดูดและแรงผลักของสนามแม่
เหล็กทั�งสอง ในการใช้งานตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการขนส่งใช้
มอเตอร์ฉุดลาก เป�นต้น นอกจากนั�นแล้ว มอเตอร์ไฟฟ� ายังสามารถ
ทํางานได้ถึงสองแบบ ได้แก่ การสร้างพลังงานกล และ การผลิต
พลังงานไฟฟ� า

2. ล้อและเพลา
ล้อและเพลา เป�นกลไกอย่างง่ายที่ ช่วยผ่อนแรงในการทํางานประกอบ
ด้วย ล้อ วัตถุที� เป�นวงกลมหรือทรงกระบอก 2 อันที่ มีขนาดแตกต่างกัน
และอยู่ติดกัน โดยวัตถุ ที� มีขนาดใหญ่กว่าเ รียกว่าล้อ และวัตถุที� มีขนาด
เล็กกว่าเ รียกว่า เพลา เมื�อล้อหรือ เพลาหมุน จะทําให้ อีกส่วนหมุนตาม
เรานําหลักการล้อและเพลามาประยุกต์ใช้ใน
2ลักษณะ

  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://en.wikipedia.org/wiki/Traction_motor
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 3.แบตเตอรี�

   แบตเตอรี�  ( อังกฤษ :  battery ) เป�นอุปกรณ์ที�ประกอบด้วย 

 เซลล์ไฟฟ� าเคมี  หนึ�งเซลล์หรือมากกว่า ที�มีการเชื�อมต่อภายนอกเพื�อให้

กําลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ� า  แบตเตอรี�มี  ขั�วบวก  ( อังกฤษ :  anode

) และ  ขั�วลบ  ( อังกฤษ :  cathode ) ขั�วที�มีเครื�องหมายบวกจะมี

พลังงานศักย์ไฟฟ� าสูงกว่าขั�วที�มีเครื�องหมายลบ ขั�วที�มีเครื�องหมายลบ

คือแหล่งที�มาของอิเล็กตรอนที�เมื�อเชื�อมต่อกับวงจรภายนอกแล้ว

อิเล็กตรอนเหล่านี�จะไหลและส่งมอบพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายนอก

เมื�อแบตเตอรี�เชื�อมต่อกับวงจรภายนอก สาร  อิเล็กโทรไลต์  มีความ

สามารถที�จะเคลื�อนที�โดยทําตัวเป�นไอออน ยอมให้ปฏิกิริยาทางเคมี

ทํางานแล้วเสร็จในขั�วไฟฟ� าที�อยู่ห่างกัน เป�นการส่งมอบพลังงานให้กับ

วงจรภายนอก การเคลื�อนไหวของไอออนเหล่านั�นที�อยู่ในแบตเตอรี�ที�

ทําให้เกิดกระแสไหลออกจากแบตเตอรี�เพื�อปฏิบัติงาน  ในอดีตคําว่า

"แบตเตอรี�" หมายถึงเฉพาะอุปกรณ์ที�ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ แต่

การใช้งานได้มีการพัฒนาให้รวมถึงอุปกรณ์ที�ประกอบด้วยเซลล์เพียง

เซลล์เดียว

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
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4.สวิตซ์

สวิตซ์    เป�น อุปกรณ์ สํา คัญที� ใ ช้ ในการเป�ด  ห รือป�ดวงจรไฟฟ� า
เฉพาะ ส่วนที� ต้อง  การปล่อยใ ห้กระแสไฟฟ� า ไหลเ ข้ าวงจรห รือ ตัด
กระแสไฟฟ� า  ไ ม่ ไหลเ ข้ าวงจรตามต้องการไ ด้  ที� ตั วของสวิตซ์จะ มี
ตัว  เลขบอกปริมาณกระแสไฟฟ� า  และแรงดันไฟฟ� า ไ ว้ ด้วย
 
5 . เฟ�อง

 เฟ� อง  ( อังกฤษ:  gear )  เป�น ชิ� น ส่วนเค รื� องกลที� มี รูป ร่ าง เป�นจาน
แบนรูปวงกลม ตรงขอบมี ลักษณะเป�นแฉก ( เ รียก ว่าฟ� น เฟ�อง)  ซึ� ง
สามารถนําไปประกบกับเฟ�อง อีก ตัวหนึ� ง  ทํา ใ ห้ เ มื� อ เฟ� อง ตัวแรกหมุน
เฟ�อง ตัว ที� สองจะหมุนในทิศทางตรงกัน ข้าม นะครับเ กิด เป�นระบบ
ส่ง กํา ลัง ขึ� น  โดยความเ ร็วรอบของเฟ�อง ที� สองจะ ขึ� น กับ อัตรา ส่วน
จํานวนฟ� น เฟ�องของตัวแรกเ ทียบกับตัว ที� สอง ซึ� ง อัตรา ส่วนนี�
สามารถปรับใ ห้ เ กิด เป�นความไ ด้ เป รียบเ ชิงกลไ ด้  จึง ถือ เป�น
เค รื� องกลอย่าง ง่ ายชนิดหนึ� ง นั� น เอง
 ด้วยคุณลักษณะนี�  เฟ� อง  สามารถนํามาใ ช้ ส่ง ผ่ านแรงหมุน ป รับ
ความเ ร็ว ,  แรงหมุน และทิศทางการหมุนในเค รื� อง จักรไ ด้  โดย
ระบบเฟ�องห รือระบบส่ง กํา ลัง นี�  มีความสามารถคล้ายคลึง กับระบบ
สายพาน แต่จะ ดีก ว่ าตรงที� ระบบเฟ�องจะไ ม่ สูญเ สียพลังงานไปกับ
การ ยืดหดและการ ลื� นไถลของสายพาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


What : แกะเมล็ดล้าช้า 
When : การแกะเมล็ดทานตะวัน สําหรับนําไปใช้วัตถุประสงค์อื�น
Where  :โรงงานผลิต 
Why : ไม่สามารถใช้ปากแกะเมล็ดเนื�องจากจะนําเมล็ดไปเป�นส่วนผสม
How : เครื�องแกะเมล็ดทานตะวัน

ขั�นที� 1 ระบุป�ญหา (Problem Identification) 

ขั�นที� 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที�เกี�ยวข้องกับป�ญหา
   ค้นหาวิธีการพัฒนาเครื�องสูบนํ�า และการนําใช้กลไก ไฟฟ�าและ
อิเล็กทรอนิกส์  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม
   1. มอเตอร์ คือ มอเตอร์เป�นอุปกรณ์ไฟฟ�าที�แปลงพลังงานไฟฟ�าเป�นพลังงาน
กลใช้ 12 โวลท์
   2. พลังงานแบตเตอรี� คือ แปลงพลังงานเคมีเป�นพลังงานไฟฟ�าโดยตรง ใช้
12 โวลท์
   3. เฟ�อง คือ ชิ�นส่วนของเครื�องจักร มีรูปกลม และมีซี�อยู่โดยรอบ
   4. สวิซต์เป�ด-ป�ด คือ การป�ดเป�ดไม่ให้กระแสไฟฟ�าไหลผ่าน
   5.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
       

5
กระบวนการดําเนินงาน

 5.1 ไม้อัด 

 5.2  สว่าน

 5.3  กาวร้อน

 5.4  สายไฟ+สวิตช์ 

 5.5 ป�นกาว

 5.6 เรื�อยไฟฟ�า

 5.7 ดินสอ

 5.8 คัดเตอร์
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ขั�นที� 3 ออกแบบวิธีการแก้ป�ญหา

ลักษระเครื�องแกะเมล็ดทานตะวัน
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ขั�นที� 4 วางแผนและดาเนินการแก้ป�ญหา 

ขั�นที� 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ป�ญหาหรือชิ�นงาน
ขั�นที� 6 นําเสนอวิธีการแก้ป�ญหา ผลการแก้ป�ญหาหรือชิ�นงาน )

จัดเตรียมอุปกรณ์
สร้างชิ�นงานแต่ส่วน
ประกอบชิ�นงาน
ทดสอบการทํางาน
ปรับปรุงแก้ไข

นําเสนอ

-
-
-
-
-

 
แผนดําเนินงานและงบประมาณ

7033วนั

1วนั
1วนั
2วนั
2วนั
3วนั

ขั�นตอนการทําคือ 

1.เตรยีมไมอั้ด เลื�อยไฟฟ�า 
2.กรรไกรคัดเตอร ์กระป�องเบยีร์
3.ใชคั้ดเตอรตั์ดกระป�องเป�นรปู 4 เหลี�ยม 2 ร ู
4.ใชก้ระดาษทราย ฝนฝากระป�องเพื�อสรา้งทางออกของเปลือกเมล็ดทานตะวนั
5.เจาะรตูรงกลางที�ไมท้รงกลมที�เป�นตัวบดเมล็ดทานตะวนั ขนาด 0.7 นิ�ว ยาว 2 นิ�ว ทั�ง 2
ท่อน  
6.เจาะรเูสรจ็ ใสน่อ็ต แถวละ 4 ตัว 4 แถว อีกท่อน 6 ตัว 4 แถว 
7.ใชล้วดยดัเขา้ตรงแกนกลางของตัวบด เพื�อใหย้ดัเขา้ไปในรมูอเตอรไ์ด้
8.นาํไมที้�ตัดไวม้าเจาะร ูเพื�อใหม้อเตอรเ์ขา้ไปได ้พอติดกาวมอเตอรกั์บไมเ้สรจ็ ก็นาํ แกน
กลางของตัวบด มาติดกาวรอ้นกับรมูอเตอร์
9.จากนั�นก็เอาไมที้�ตัดไวม้าประกอบ แล้วติดดว้ยกาว(เสรจ็แค่สว่นขา้งบน)
10.นาํไมอั้ดหนาตัดเป�น 4 เหลี�ยม เพื�อเป�นฐาน
11.นาํไม ้4 เหลี�ยม มาตัดเป�นทรงกลมเพื�อให ้กระป�องเขา้ไปได ้ตัด2แผน่ แล้วเอามาประกบ
ซา้ยขวา
12.แล้วนาํมาติดกาว ที�ไมฐ้านลอง แล้วเอากระป�องใสเ่ขา้ไปในไม ้
13.นาํสว่นบนที�ทําไวม้าวางบนกระป�องแล้วติดกาว 
14.นาํพดัลมเล็กที�เตรยีมไวล้้วมาติดที�ก้นกระป�อง 
15.นาํสาย ดาํแดง ของมอเตอรกั์บพดัลมมาพนัติดกัน
16.นาํสายชารจ์แบตมาต่อกับสายดาํแดงที�เตรยีมไวใ้หติ้ดกัน แล้วเสยีบปลั�กไฟไดเ้ลย
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ผลงาน
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ผลงาน



กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
             ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4. สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
              กรุงเทพ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
              ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 5. สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
              กรุงเทพ.
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ภาคผนวก











 
นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาป�ที�  5 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 

 

โรงเรียนโพธ์ิไทรงามวิทยาคม  อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โครงงาน 
"ตู้กดขนม"



 
 



บทคัดย่อ

           กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป�นขั�นตอนที�นํามาใช้ในดําเนิน

การเพื�อแก้ป�ญหาหรือสนองความต้องการความรู้เกี�ยวกับกลไก ไฟฟ�า และ

อิเล็กทรอนิกส์ มีความสําคัญต่อการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี คณะผู้จัด

ทําเห็นความสําคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และความ

สําคัญของกลไก ไฟฟ�าและอิเล็กทรอสิกส์ช่วยควบคุมการทํางานเพื�อใช้ใน

การสร้างนวัตกรรมเครื�องสูบนํ�าจําลอง เพื�อศึกษากระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม กลไก ไฟฟ�า และอิเล็กทรอนิกส์  ผลของโครงงานที�ได้ศึกษาคือ

ได้นวัตกรรมเครื�องสูบนํ�าจําลองโดยใช้มอเตอร์ แบตเตอรี� ที�สามารถสูบนํ�า

ได้

ชื�อโครงงาน   ตู้กดขนม

รายชื�อคณะผู้จัดทําโครงงาน
นายพชรพัช  มีทาทอง  ม.5/2
นางสาวขนิษฐา  ชัยเสริฐ ม.5/2
นางสาวณัฐธิดา  สุภาพ ม.5/2
นางสาวประวีณา  จงพลสิทธิ �  ม.5/2
 

ครูที�ปรึกษา :  อ.ศิริยุภา  ฉิมพาลี

ก



กิตติกรรมประกาศ
           โครงงานการสร้างตู้กดขนม  รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  

ชั�นมัธยมศึกษาป�ที�  5  ได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนํา ให้คําปรึกษา 

 ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ�งจาก 

 คุณครูศิริยุภา  ฉิมพาลี  ครูผู้สอนรายวิชาการการออกแบบและเทคโนโลยี

คณะผู้จัดทํากราบขอบพระคุณเป�นอย่างสูง 

             ขอขอบคุณนางสาวหฤทัย  ชัยเสริฐ และญาติพี�น้องทุกคนที�ช่วย

เหลือสนับสนุนทั�งด้านกําลังใจและกําลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา  นอกจากนี�ยัง

มีผู้ที�ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน  ซึ�งผู้เขียนไม่สามารถกล่าวนาม

ในที�นี�ได้หมด  จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั�นไว้  ณ โอกาสนี�ด้วย

                คุณค่าทั�งหลายที�ได้รับจากการพัฒนาโครงงานตู้กดขนม คณะ

ผู้เจัดทําขอมอบเป�นกตัญ�ูกตเวทีแด่บิดามารดา  และบูรพาจารย์ที�เคย

อบรมส่งสอน  รวมทั�งผู้มีพระคุณทุกท่าน

                                                       คณะผู้จัดทํา

ข
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      กระบวนการออกแบบเชิงประดิษฐ์ เป�นขั�นตอนที�นํามาใช้ในดําเนินการเพื�อแก้

ป�ญหาหรือสนองความต้องการ ซึ�งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนี�จะเริ�ม

จากการระบุป�ญหาที�พบแล้วกําหนดเป�นป�ญหาที�ต้องการแก้ไข จากนั�นจึงทําการ

ค้นหาแนวคิดที�เกี�ยวข้องและทําการวิเคราะห์เพื�อเลือกวิธีการที�เหมาะสมสําหรับ

การแก้ไข เมื�อได้วิธีการที�เหมาะสมแล้วจึงทําการวางแผนและพัฒนาสิ�งของ

เครื�องใช้หรือวิธีการ เมื�อสร้างชิ�นงานหรือวิธีการเรียบร้อยแล้วจึงนําไปทดสอบ

หากมีข้อบกพร่องก็ให้ทําการปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้สิ�งของเครื�องใช้หรือวิธีการนั�น

สามารถใช้แก้ไขป�ญหาหรือสนองความต้องการได้ ส่วนในตอนสุดท้ายจะดําเนิน

การประเมินผลว่าสิ�งของเครื�องใช้หรือวิธีการนั�นจะสามารถใช้แก้ป�ญหาหรือสนอง

ความต้องการได้ตามที�กําหนดไว้ ผู้จัดทําได้ดําเนินการตามกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมเพื�อศึกษาและแก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�นในชีวิตประจําวัน 

         คณะผู้จัดทําเห็นความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื�อ

ให้สามารถซื�อสินค้าได้แม้แต่ขณะที�ร้านป�ดแล้วโดยเป�ดบริการตลอด  24 ชั�วโมง

เพื�อเพิ�มยอดขาย และตอบสมองความต้องการของผู้ซื�อ  คณะผู้จัดทําจึงได้

ดําเนินการศึกษาและแก้ไขป�ญหาโดยการพัฒนาตู้กดขนม

ที�มาและความสําคัญของโครงงาน

1



   1.   เพื�อศึกษากระบวนการออกแบบเชิงประดิษฐ์โดยผ่านการพัฒนาตู้กด 

ขนม

   2.  เพื�อศึกษากลการทํางานของตู้กดขนม

2

จุดประสงค์ของโครงงาน

1. ได้ศึกษากระบวนการออกแบบเชิงประดิษฐ์โดยผ่านการพัฒนาตู้กด 

ขนม

2. ได้ศึกษากลการทํางานของตู้กดขนม

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ



ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง
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    1. เฟ�อง (อังกฤษ: gear) เป�นชิ�นส่วนเครื�องกลที�มีรูปร่างเป�นจานแบน

รูปวงกลม ตรงขอบมีลักษณะเป�นแฉก (เรียกว่าฟ� นเฟ�อง) ซึ� งสามารถนํา

ไปประกบกับเฟ�องอีกตัวหนึ� ง ทําให้เมื�อเฟ�องตัวแรกหมุน เฟ�องตัวที�สองจะ

หมุนในทิศทางตรงกันข้าม นะครับเกิดเป�นระบบส่งกําลังขึ� น โดยความเร็ว

รอบของเฟ�องที�สองจะขึ�นกับอัตราส่วนจํานวนฟ� นเฟ�องของตัวแรกเทียบ

กับตัวที�สอง ซึ� งอัตราส่วนนี�สามารถปรับให้เกิดเป�นความได้เปรียบเชิงกล

ได้ จึงถือเป�นเครื�องกลอย่างง่ายชนิดหนึ� งนั�นเอง

 ด้วยคุณลักษณะนี� เฟ�อง สามารถนํามาใช้ส่งผ่านแรงหมุน ปรับความเร็ว,

แรงหมุน และทิศทางการหมุนในเครื�องจักรได้ โดยระบบเฟ�องหรือระบบ

ส่งกําลังนี� มีความสามารถคล้ายคลึงกับระบบสายพาน แต่จะดีกว่าตรงที�

ระบบเฟ�องจะไม่สูญเสียพลังงานไปกับการยืดหดและการลื�นไถลของ

สายพาน

   2. ไม้อัด  เกิดจากการรวมไม้หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกันหรือทําจากไม้ชนิด

เดียวกัน โดยการตัดท่อนซุงให้มีความยาวตามที�ต้องการ แล้วกลึงปอกท่อนซุง

หรือฝานให้ได้แผ่นไม้เป�นแผ่นบาง ๆ มีความหนาตั�งแต่ 1 ถึง 4 มิลลิเมตร แล้ว

นํามาอัดติดกันโดยใช้กาวเป�นตัวประสานโดยให้แต่ละแผ่นมีแนวเสี�ยน ตั�งฉากกัน

แผ่นไม้จะถูกอบแห้งในเตาอบ ไม้อัดมีขนาด กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต หนา

4,6,8,10,15 และ 20 มิลลิเมตร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง
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   3. ระบบ คือ หมายถึง ขั�นตอนการปฏิบัติงานที�มีการกําหนดอย่าง

ชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง เพื�อให้ได้ผลออกมาตามที�ต้องการ ขั�นตอน

การปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั�วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

เอกสารหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื�น ๆ องค์ประกอบของ

ระบบ ประกอบด้วย ป� จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป� อน

กลับ ซึ� งมีความสัมพันธ์เชื�อมโยงกัน 

 

    4. กลไก คือ หมายถึง สิ� งที�ทําให้ระบบมีการขับเคลื�อนหรือดําเนิน

อยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือ

กลุ่มบุคคลเป�นผู้ดําเนินงาน 

 



What : ไม่ต้องเดินออกไปบ่อยๆ
When : การกดขนมแบบไม่น่าเบื�อ สนุก
Where : ที�บ้าน
Why : เพื�อลดเวลาการออกจากบ้านบ่อยๆ
How : ตู้กดขนม

ขั�นที� 1 ระบุป�ญหา (Problem Identification) 

ขั�นที� 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที�เกี�ยวข้องกับป�ญหา
   ค้นหาวิธีการพัฒนาตู้กดขนม และการนําใช้กลไก มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงประดิษฐ์
   1. กลไก คือ ตัวช่วยในการกดขนมให้ร่วงลงมาจากตู้
   2.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
       

5
กระบวนการดําเนินงาน

 2.1 ไม้อัด 

 2.2  คัดเตอร์

 2.3  มีด

 2.4  กาวร้อน / กาวตราช้าง

 2.5  ไม้เสียบลูกชิ�น

 2.6  ยางวง



6
ขั�นที� 3 ออกแบบวิธีการแก้ป�ญหา



 1.เตรียมไม้อัด

 2.คัดเตอร์/มีด

 3.วัดขนาดของแต่ละชิ�น

 4.ตัดตามขนาดที�วัดไว้

 5.ประกอบชิ�นงาน

 6.เริ�มทดลอง

 7.ปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อย

 8.นําเสนอชิ�นงาน

 

7
ขั�นที� 4 วางแผนและดาเนินการแก้ป�ญหา 

ขั�นที� 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ป�ญหาหรือชิ�นงาน

ขั�นที� 6 นําเสนอวิธีการแก้ป�ญหา ผลการแก้ป�ญหาหรือชิ�นงาน )

จัดเตรียมอุปกรณ์
สร้างชิ�นงานแต่ส่วน
ประกอบชิ�นงาน
ทดสอบการทํางาน

ปรับปรุงแก้ไข
นําเสนอ

-
-
-
-
-

 
แผนดําเนินงานและงบประมาณ

1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน

300
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กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
             ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4. สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
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ภาคผนวก







โครงงาน 
เคร่ืองบดอาหารสัตว

โรงเรียนโพธ์ิไทรงามวิทยาคม
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร

จัดทําโดย
นายรัตนพล ปลีนารัมย
นายยศกร พรมออน
นายวรเชษฐ บุญตน
นายธนพงศ อนพา
นายทรัพยสิทธิ ธนวัฒนานิธิกูล
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5/2

อ .ที่ ป รึ กษา โครงง าน
อ .ศิ ริ ยุ ภ า  ฉิ มพาลี

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี





บทคัดย่อ
           กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เปนข้ันตอนท่ีนํามาใชในดําเนินการเพ่ือแกปญหา

หรือสนองความตองการความรูเก่ียวกับกลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส มีความสําคัญตอการพัฒนา

และสรางเทคโนโลยี คณะผูจัดทําเห็นความสําคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และความ

สําคัญของกลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอสิกสชวยควบคุมการทํางานเพ่ือใชในการสรางนวัตกรรมเคร่ืองบด

ขาวสาร เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส  ผลของ

โครงงานท่ีไดศึกษาคือ ไดนวัตกรรมเคร่ืองบดขาวสารจําลองโดยใชมอเตอร แบตเตอร่ี ท่ีสามารถบด

อาหารสัตวได

ช่ือโครงงานการพัฒนาเคร่ืองบดอาหารสัตว
รายช่ือคณะผูจัดทําโครงงาน

นายรัตนพล ปลีนารัมย  
นายยศกร พรมออน 
นานทรัพยสิทธิ ธนวัฒนานิธิกูล 
นายธนพงศ อนพา  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2

ครูท่ีปรึกษา :  อ.ศิริยุภา  ฉิมพาลี

ก



กิตติกรรมประกาศ
           โครงงานการสรางเครื่องบดอาหารสัตว  DIY  รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลย ี 
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กตัญูกตเวทีแดบิดามารดา  และบูรพาจารยที่เคยอบรมสงสอน  รวมทั้งผูมีพระคุณทุกทาน
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      เยาวชนไทยในยุคปจจุบันน้ัน ยังขาดการฝกฝนทักษะทางดานการคิด ไมวาจะ
เปนการคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหา การคิดสังเคราะหจากสถานการณปญหาท่ีพบเจอ โดย
ทักษะการคิดดังกลาวน้ีหากผูเรียนไดรับการฝกฝนจะชวยใหผูเรียนสามารถคิดคนหาวิธีการ
ในการแกปญหา
      เคร่ืองบด  คือ  อุปการณท่ีใชในการบด หรือสับอาหารใหละเอียด เปนช้ินเล็กๆ
เชน  บดพืช  บดขาวเปลือก เพ่ือเปนอาหารใหกับสตัวเล้ียง  เปนตน  กลไก ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน  การเล้ียงสัตว หมายถึง การปฏิบัติเก่ียวกับการเล้ียงดู
การใหอาหาร การทํา ความสะอาดท่ีอยูอาศัย การปองกันและรักษาโรคของสัตว เพ่ือให
สัตวเจริญเติบโต สมบูรณ แข็งแรง และใหผลผลิตตอบแทนสูงสุด ประโยชนของการเล้ียง
สัตว  ในชุมชนมีการเล้ียงสัตวเพ่ิมจํานวนมากข้ึน และในทุกวันตองเสียเวลากับการสับ
อาหารและผสมอาหารใหกับสัตวเล้ียงดวยแรงงานคน
      จากความสําคัญของทักษะการแกปญหาในชีวิตประจําวันดวยกระบวนออกแบบเชิง
วิศวกรมและเพ่ือศึกษาการพัฒนานวัตกรรมคณะผูจัดทําจึงตองการพัฒนาเคร่ืองบดอาหาร
สัตวไฟฟาจําลองข้ึน

      

ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน
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จุดประสงคของโครงงาน
 1.   เพ่ือพัฒนาเคร่ืองบดอาหารสัตว
 2.   เพ่ือศึกษากระบวนบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยการพัฒนาโครงงาน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.   ไดศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยผานการพัฒนาเคร่ืองบดอาหารสัตว 
2.   ไดศึกษากลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

2



ขอมูลท่ีเก่ียวของ
      1. มอเตอร คือ อเตอร (Motor) เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล
ประกอบดวยขดลวดที่พันรอบแกนโลหะที่วางอยูระหวางขั้วแมเหล็ก โดยเมื่อผานกระแสไฟฟาเขาไปยังขด
ลวดที่อยูระหวางขั้วแมเหล็กจะทําใหขดลวดหมุนไปรอบแกน และเมื่อสลับขั้วไฟฟาการหมุนของขดลวดจะ
หมุนกลับทิศทางเดิม ผูจัดทําเลือกใชมอเตอรขนาด 12 โวลท
      2. พลังงานแบตเตอรี่ คือ (Battery) คือ อุปกรณที่ทําหนาที่จัดเก็บพลังงานเพื่อไวใชตอไป ถือ
เปนอุปกรณที่สามารถแปลงพลังงานเคมี ใหเปนไฟฟาไดโดยตรงดวยการใชเซลลกัลวานิก (galvanic cell)
ที่ประกอบดวยขั้วบวกและขั้วลบ พรอมกับสารละลาย ชนิดของแบตเตอรี่ เมื่อพิจารณาตามลักษณะของอิ
เล็กโทรไลตสามารถแบงแบตเตอรี่ใด 2 ซนิด ไดแก
      - แบตเตอรี่แหง (dry cell) ใชอิเล็กโทรไลตที่มีลักษณะเปนแปงเปยก (paste) ซึ่งมีความชื้น
พอดีสําหรับใหกระแสไฟฟาเคลื่อนที่ผานไดแบตเตอรี่แหงสามารถนําไปใชงานไดไมวาจะมีการจัดวางใน
ลักษณะใด เพราะไมมีสารที่เปนของเหลวที่จะหกหรือรั่วออกมาขางนอกแบตเตอรี ่
      - แบตเตอรี่นํ้า (wet cell หรือ storage battery) ใชอิเล็กโทรไลตที่มีสถานะเปนของเหลวบาง
ชนิดสามารถอัดประจุ หรือ ซารจได เชนแบตเตอรี่ตะกั่วกรตในรถยนต
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ขอมูลท่ีเก่ียวของ
นอกจากนี้ ถาพิจารณาตามลักษณะการใชงานของแบตเตอรี่ สามารถแบงแบตเตอรี่ใด 2 ซนิด คือ
     - แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (primary battery)เปนแบตเตอรี่ที่เมื่อผานการใชงานแลว จะไมสามารถ
นํากลับมาซารจเพื่อนํามาใชอีกครั้งไดเชน แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน หรือ แบตเตอรี่แบบลิเทียม
หรือ ที่เรียกดวยคําทั่วไปวา "ถาน"สําหรับใชในวิทยุ นาฬิกา หรือ รีโมทโทรทัศน 
      - แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (secondary battery) เปนแบตเตอรี่ที่เมื่อผานการใชงานแลว สามารถ
นํามาซารจเพื่อนํากลับมาใชงานไดใหม ตัวอยางเชน แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-ion) ที่ใชใน
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือโนัตบุกคอมพิวเตอร หรือแบตเตอรี่รถยนต
     3. เฟอง คือ ปนชิ้นสวนเครื่องกลที่มีรูปรางเปนจานแบนรูปวงกลม ตรงขอบมีลักษณะเปน
แฉก (เรียกวาฟนเฟอง) ซึ่งสามารถนําไปประกบกับเฟองอีกตัวหนึ่ง ทําใหเมื่อเฟองตัวแรกหมุน
เฟองตัวที่สองจะหมุนในทิศทางตรงกันขาม นะครับเกิดเปนระบบสงกําลังขึ้น โดยความเร็วรอบของ
เฟองที่สองจะขึ้นกับอัตราสวนจํานวนฟนเฟอง
      4. สวิซตเปด-ปด คือ การปดเปดไมใหกระแสไฟฟาไหลผาน
      5. ลอและเพลา เปนเครื่องกลที่ชวยผอนแรงประกอบดวยวัตถุทรงกระบอก 2 อันติดกัน 
อันใหญเรียกวาลอ อันเล็กเรียกวาเพลา ใชเชือก 2 เสน พันรอบลอเสนหนึ่ง อีกเสนหนึ่งพันรอบ
เพลา โดยพันไปคนละทาง ปลายขางหนึ่งของเชือกที่พันรอบเพลาผูกติดกับวัตถุ ปลายขางหนึ่งของ
เชือกที่พันรอบลอใชสําหรับออกแรงดึง
      6.ตลับลูกปนหรือแบริ่ง (Bearing) คือ ชิ้นสวนที่ใชรองรับการเคลื่อนที่ของเพลา ใหทํางาน
เที่ยงตรงในแนวรัศมี และแนวแกน ทําหนาที่รับนํ้าหนัก และถายเทแรงที่เกิดขึ้นจากแกนหมุนหรือ
อุปกรณที่มีการหมุนไปสูลูกเหล็กที่บรรจุอยูภายใน อีกทั้งทําหนาที่ลดแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัส
สงผลใหเพลาหมุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการดําเนินงาน

What ทุกวันตองบดอาหารสัตวจํานวนมาก
When ขณะเรงดวน
Where หองครัว
Why ตองการบดขาวอาหารสัตวใหทันใชงาน
How บดอาหารสัตวจากวิธีการใด

ข้ันท่ี 1 ระบุปญหา (Problem Identification) 

ข้ันท่ี 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา
    คนหาวิธีการพัฒนาเคร่ืองบดอาหารสัตว และการนําใชกลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
 1. มอเตอร คือ มอเตอรเปนอุปกรณไฟฟาท่ีแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลใช 12 โวลท
 2. พลังงานแบตเตอร่ี คือ แปลงพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง ใช 12 โวลท
 3. เฟอง คือ ช้ินสวนของเคร่ืองจักร มีรูปกลม และมีซ่ีอยูโดยรอบ
 4. สวิซตเปด-ปด คือ การปดเปดไมใหกระแสไฟฟาไหลผาน
 5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
   5.1 ทอPVC
   5.2 ถานขนาด 9 V
   5.3 มอเตอร 12 V 
   5.4 ใบเหินเจีย
   5.5 ฟวเจอรบอรด
   5.6 สวิตทไฟ
   5.7 รางถาน
   5.8 ลูกปน
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ข้ันท่ี3 ออกแบบวิธีการแกปญหา
6

ลักษณะเคร่ืองบดอาหารสัตว



จัดเตรียมอุปกรณ
สรางช้ินงานแตสวน
ประกอบช้ินงาน
ทดสอบการทํางาน

ปรับปรุงแกไข
นําเสนอ

2 วัน
2 วัน 
2 วัน
1 วัน

2 วัน
1 วัน

500

-

-

-

-

-

ขั้นที่4 วางแผนและการดําเนินการแกปญหา
แผนดําเนินงานและงบประมาณ

1.เตรียมอุปกรณตางๆใหพรอมตอการทํางาน
2.ใชวงเวียนวัดและขีดเสนเพื่อตัดวงกลม
3.นําวงกลมที่ตัดแลวมาวัดกึ่งกลาง
4.เมื่อวัดกึ่งกลางไดแลวนําลูกปนมาวางและวาดเพื่อตัด
5.นําทอPVCมาตัดเพื่อทําเปนแกน
6.ประกอบวงกลมตัวฐานลงไปในทอPVC
7.นําใบหินเจียไสลงมาในแกนกลางที่เตรียมใว
8.แลวประกอบวงกลมที่ตัดใวเพื่อปดกันอาหารสัตว
9.เจาะรูตรงกลางเพื่อไวนําไสอาหารสัตว
10.เจาะรูขางลางทํามุม 45 เพื่อไวนําอาหารสัตวที่บดเสร็จออก
11.ประกอบเฟองเขาตรงแกนกลาง
12.นํามอเตอรมาประกอบเขากับสายไฟเเละสวิตทปดเปดและรางถาน
13.ตัดฟวเจอรบอรดเปนสี่เหลี่ยมเพื่อมาปดมอเตอรกันอันตราย
14.นําสายพานมาตอเขากับเฟอง
15.ไสถานลงในรางถานเพื่อลองทดสอบการใชงาน

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกใชวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน
ขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน
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ผลงาน เคร่ืองบดอาหารสัตว
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