รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

วิศวกรรมย้ อนรอยสาหรับการสร้ างเสาสั ญญาณวิทยุสื่อสาร

Reverse Engineering for The Construction of Radio Communication
Towers

โดย
นาย ทศพร ศู นย์ วงษ์ 5704100005

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2559

รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

วิศวกรรมย้ อนรอยสาหรับการสร้ างเสาสั ญญาณวิทยุสื่อสาร

Reverse Engineering for The Construction of Radio Communication
Towers

โดย
นาย ทศพร ศู นย์ วงษ์ 5704100005

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2559

ค
: วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับกำรสร้ำงเสำสัญญำญวิทยุสื่อสำร
: นำย ทศพร ศูนย์วงษ์
: ดร.ชำญชัย วิรุณฤทธิชยั
: วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต
: วิศวกรรมเครื่ องกล
: วิศวกรรมศำสตร์
: 3/2559
บทคัดย่ อ
รำยงำนสหกิ จศึ กษำเล่มนี้ จัดท ำขึ้ นเพื่อนำเสนอกำรปฏิ บัติงำนเกี่ ยวกับกำรใช้วิศวกรรมย้อนรอย
สำหรั บกำรสร้ำงเสำวิท ยุสื่อสำร จำกที่ บ ริ ษทั ยูไนเต็ดสตี ลเวิ ร์ค จำกัด เป็ นบริ ษ ัทที่ รับผลิ ตชิ้ น งำนและจัดท ำ
จำหน่ำยสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ ำและเสำกระจำยสัญญำณชนิ ดต่ำงๆ เนื่ องจำกมีผจู ้ ดั จ้ำงสั่งทำชิ้นงำนขึ้นโดย
ใช้รูปภำพจำกผูส้ ั่งทำเอง ซึ่ งชิ้นงำนเดิ มมีปัญหำในเรื่ องกำรเกิ ดสนิ มขึ้นจึงทำให้ระบบกำรทำงำนของชิ้นงำนมี
ประสิ ทธิ ภำพน้อยลง ในกำรสร้ำงชิ้นงำนใหม่น้ นั จะใช้หลักกำรวิศวกรรมย้อนรอยในกำรออกแบบชิ้นงำนขึ้นมำ
ใหม่ โดยมีออกแบบกำรเลือกใช้อุปกรณ์ดว้ ยกำรคำนวณเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนจำกกำรคำนวณในกำร
เลือกใช้เสำในแต่ละท่ อนนั้นจะเลื อกเสำที่ ท่อนที่ 1 ที่ มีขนำด OD 101.60 ID98.60 L1500 t1.5 mm. สำมำรถรั บ
น้ ำหนักได้ 380.56กิ โลกรัมแต่กำรใช้งำนจริ งเสำนี้ รับน้ ำหนักเพียงแค่ 45.14 กิ โลกรั มทำให้เสำต้นนี้ มีค่ำควำม
ปลอดภัยเท่ำกับ 8.4 เท่ำของกำรใช้งำนจริ ง เสำที่ท่อนที่ 2 ที่ มีขนำด OD 89.10 ID86.10 L1500 t1.5 mm.สำมำรถ
รับน้ ำหนักได้ 356.79กิโลกรัมแต่กำรใช้งำนจริ งเสำนี้ รับน้ ำหนักเพียงแค่ 40.25 กิโลกรัมทำให้เสำต้นนี้ มีค่ำควำม
ปลอดภัยเท่ำกับ 8.8 เท่ำของกำรใช้งำนจริ ง เสำที่ท่อนที่ 3 ที่มีขนำด OD 76.30 ID73.30 L1500 t1.5 mm. สำมำรถ
รับน้ ำหนักได้ 324.89กิ โลกรัมแต่กำรใช้งำนจริ งเสำนี้ รับน้ ำหนักเพียงแค่ 36.1 กิ โลกรัมทำให้เสำต้นนี้ มีค่ำควำม
ปลอดภัยเท่ำกับ 8.9 เท่ำของกำรใช้งำนจริ ง เสำที่ท่อนที่ 4 ที่ มีขนำด OD 60.50 ID57.30 L1500 t1.5 mm.สำมำรถ
รับน้ ำหนักได้ 251.78 กิโลกรัมแต่กำรใช้งำนจริ งเสำนี้ รับน้ ำหนักเพียงแค่ 32.61 กิโลกรัมทำให้เสำต้นนี้ มีค่ำควำม
ปลอดภัยเท่ำกับ 7.7 เท่ำของกำรใช้งำนจริ งเสำที่ท่อนที่ 5 ที่มีขนำด OD 48.60 ID45.60 L1500 t1.5 mm.สำมำรถรับ
น้ ำหนักได้ 201.7 กิโลกรัมแต่กำรใช้งำนจริ งเสำนี้รับน้ ำหนักเพียงแค่ 30 กิโลกรัมทำให้เสำต้นนี้มีค่ำควำมปลอดภัย
เท่ ำกับ 6.7 เท่ ำของกำรใช้งำนจริ ง ในกำรคำนวณกำรเลื อกใช้ส ลิ งในกำรรั บ น้ ำหนัก ของเสำและอุป กรณ์ น้ ัน
ลวดสลิงขนำด 3 มิลลิเมตร จะรับน้ ำหนักได้ 450 กิโลกรัม สลิงรับน้ ำหนักจริ ง 45.1กิโลกรัม ทำให้สลิงขนำด 3
มิลลิเมตรมีค่ำควำมปลอยภัยเท่ำกับ 9.9 เท่ำของกำรใช้งำนจริ ง กำรปรับแต่งเพิ่มเติมระบบและกลไกลกำรทำงำน
เพิ่ ม ระบบควำมปลอดภัย ของกำรใช้งำน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ กำรใช้งำนจำกเดิ ม ทำงบริ ษ ัท นั้ นได้รั บ
มอบหมำยให้นกั ศึกษำได้มีส่วนร่ วมในกำรออกแบบและสร้ำงเสำสญญำณวิทยุสื่อสำร โดยวิธีกำรดำเนินงำนและ
รำยละเอียดต่ำงๆของงำนได้ถูกเสนอไว้อย่ำงสมบูรณ์ในรำยงำนสหกิจศึกษำเล่มนี้
คาสาคัญ กำรใช้หลักกำรทำงวิศวกรรมย้อนรอย,กำรออกแบบและสร้ำงเสำวิทยุสื่อสำร
ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ ทปี่ รึกษา
ระดับการศึกษา
ภาควิชา
คณะ
ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา
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1

บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วิทยุสื่อสาร หรื อเรี ยกอีกชื่ อว่า วิทยุคมนาคม เป็ นอุปกรณ์ ที่แปลงกระแสไฟฟ้ าเป็ นคลื่ น
แม่เหล็ก ไฟฟ้ า ประกอบเป็ น ภาครับ และ ภาคส่ ง แผ่ก ระจายคลื่ นวิท ยุออกทางสายอากาศ เป็ น
เครื่ องมื อในการสื่ อสารชนิ ดกึ่ งสองทาง ถู กนามาใช้งานในหลายประเภท เช่ น วิทยุราชการ วิทยุ
สมัครเล่น และวิทยุภาคประชาชน เป็ นต้น
ในการสร้างเสาวิทยุสื่อสารนั้นทางบริ ษทั ได้ใช้หลักการทางวิศวกรรมย้อนรอยเป็ นแนวทาง
ในการออกแบบและสร้ างชิ้ น งานที่ ใช้หลัก การทางวิศ วกรรมย้อนรอยนั้นเนื่ องจากทางลู ก ค้ามี
รู ปภาพหรื อแนวทางที่ทางลูกค้าเองต้องการเอง ดังนั้นทางบริ ษทั จริ งเห็นว่าหลักการทางวิศวกรรม
ย้อนรอยเป็ นกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
จากที่บริ ษทั ยูไนเต็ดสตีลเวิร์ค จากัด จะต้องจัดทาเสาวิทยุสื่อสาร และในการสร้างเสานั้น
จะมีคราบสกปรกจากรอยเชื่ อมตามจุดต่างๆ จะต้องนาเสาไปขัดเงาทั้งต้นก่อน และมีปัญหาที่เกิ ด
จากสลิงที่ใหญ่เกินไปจึงทาให้เสาขึ้นลงติดขัดมาก จึงแนะนาให้เปลี่ยนสลิงให้เล็กลง แต่ในการรับ
น้ าหนักของเสาในแนวตั้งยังคงรับน้ าหนักได้ตามความต้องการของลูกค้าเหมือนเดิ มพร้ อมกับค่า
ความปลอดภัยเช่นกัน และยังเป็ นการช่วยลดต้นทุนให้การผลิตอีกด้วย
สาหรับในการเสาสัญญาณวิทยุสื่อสารนั้นต้องใช้ความรู ้ทางด้านงานวิศวกรรม ดังนั้นทาง
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาจึงเห็ นปั ญหาและความสาคัญที่ จะจาทารายงานนี้ ข้ ึ น โดยศึ กษาจากการ
ออกแบบและสร้างชิ้ นงานต่างๆในโรงงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการทาการออกแบบและสร้างเสา
วิทยุสื่อสารในโครงการ
1.2วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
1.2.1 ใช้หลักการทางวิศ วกรรมย้อนรอยในการปฏิ บตั ิงานเพื่อเป็ นการออกแบบและสร้าง
เสาวิทยุสื่อสาร
1.3ขอบเขตของโครงกำร
ศึกษากระบวนการทาเสาวิทยุสื่อสาร บริ ษทั ยูไนเต็ดสตีลเวิร์ค จากัด
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1.4ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 มีความรู้ในด้านการออกแบบ
1.4.2 มีความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเสาวิทยุสื่อสาร
1.4.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ
1.4.4 มความรู ้เรื่ องการทางานอย่างเป็ นระบบในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.5 ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยง
ตั้งหัวข้อของโครงงาน
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทดสอบระบบ
สรุ ปผล
จัดทาเอกสาร

ก.ค. 60

ส.ค. 60

ก.ย. 60

ต.ค. 60

พ.ย. 60
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 วิศวกรรมย้อนรอย [1]
วิศวกรรมย้อนรอยเป็ นขบวนการสร้ างและผลิ ตชิ้ นส่ วน อุปกรณ์ ต่างๆ ขึ้นเอง แต่บางคน
อาจจะมีแนวความคิดที่วา่ เป็ นการ เลียนแบบ ชิ้นส่ วนเดิมที่เสี ยหาย แต่แท้จริ งแล้วการทาวิศวกรรม
ย้อนรอยที่ดีตอ้ งอาศัยการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิ คและอื่นๆ เปรี ยบเทียบระหว่างชิ้นส่ วนที่กาลัง
จะสร้างขึ้นใหม่ กับชิ้นส่ วนต้นแบบ ดังนั้น การทาวิศวกรรมย้อนรอยอย่างเต็มรู ปแบบจึงเกี่ยวข้อง
กับการสื บค้นหาข้อมูล ทางเทคนิ ค การย้อนรอยขนาดและรู ป ร่ างของต้นแบบ วัสดุ และกรรรม
วิ ธี ก ารผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นแต่ ล ะชิ้ น การประกอบชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ เป็ นอุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบ รวมทั้ง การ
ตรวจสอบสมบัติ และพัฒนาสมรรถนะทั้งในระหว่า งการผลิ ตและระหว่า งการใช้งาน ซึ่ งผลที่
ออกมาจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ว่าเป็ นการ ลอกเลียน หรื อ ลอกเลียน วัตถุประสงค์ของการทา
วิศวกรรมย้อนรอย ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการในภาคธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมได้ให้ความสนใจกับการทา
วิศวกรรมย้อนรอย เนื่ องจากเหตุผลตามสภาพธุ รกิ จ และความจาเป็ นต่างๆ กัน เช่ น ต้องการ แกะ
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบจากที่อื่น เช่น จากบริ ษทั คู่แข่งหรื อจากบริ ษทั ต่างประเทศ เพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์
นั้น ได้รั บ การออกแบบและผลิ ต มาอย่า งไร ต้อ งการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตนเองที่ มี อ ยู่ แต่
เนื่องจากไม่มีแบบและรายละเอียดข้อกาหนดทางเทคนิคที่ไม่ครบถ้วน ต้องการผลิตชิ้นส่ วนอะไหล่
ใช้แทนชิ้นส่ วนเดิมซึ้ งเกิดความเสี ยหาย เนื่ องจากผูผ้ ลิตไม่ได้ทาการผลิตชิ้นส่ วนดังกล่าวอีกต่อไป
หรื อ เนื่ องจากชิ้ นส่ วนของแท้จากต่างประเทศมีราคาแพง รวมทั้งการจัดส่ งล่าช้า ทาให้ไม่ทนั ต่อ
ความจาเป็ นในการใช้งาน ใน 2 กรณี แรกนั้น จุ ดมุ่งหมายของการทาวิศวกรรมย้อนรอยคื อ การ
ผลิตภัณฑ์ในปริ มาณมากเพื่อผลในเชิ งพาณิ ชย์เป็ นหลัก ส่ วนกรณี สุดท้ายนั้น จุดมุ่งหมายคือ การ
ผลิ ต อะไหล่ ท ดแทนเนื่ อ งจากความจ าเป็ นบัง คับ โดยมี ผ ลพลอยได้คื อ ความรู ้ ค วามเข้า ใจ
ความสามารถในการผลิต ตรวจสอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ซึ่ ง
สามารถนาไปใช้ในการซ่ อมบารุ งเครื่ องจักรกลอื่นๆ และปรับปรุ งชิ้นส่ วนอุปกรณ์ให้มีสมรรถนะ
สู งขึ้ น หากมี การพัฒนาความรู ้ ค วามช านาญอย่า งต่ อเนื่ อง ก็อาจนาไปสู่ งานวิศ วกรรมย้อ นรอย
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรเพื่อการจาหน่ายได้ในที่สุด แต่ไม่วา่ จะทาวิศวกรรมย้อนรอยด้วยเหตุผลใดก็ตาม
จะต้อ งมี ก ารตรวจสอบอย่า งละเอี ย ดถี่ ถ้ว นเพื่ อ ให้ ม ั่น ใจได้ว่า ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น นี้ มี
สมรรถนะเหมาะสมตรงกับวัตถุ ป ระสงค์การใช้งาน อี กทั้งยังสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย และ
เชื่ อถื อได้ตลอดช่ วงอายุการใช้งาน การดาเนิ นการเพื่องานวิศวกรรมย้อนรอย การผลิ ตชิ้ นส่ วน
เครื่ องจัก รและผลิ ตภัณฑ์ต่า งๆ ด้วยขบวนการทางวิศ วกรรมย้อนรอยที่ มี ก ารดาเนิ นการอยู่ใ น
ปั จจุ บ นั นั้น บ่ อยครั้ งจะพบปั ญหาที่ ว่า ชิ้ นส่ วนหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น นั้นไม่ ไ ด้คุ ณ ภาพตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน หรื อตามสมรรถนะของชิ้นส่ วนหรื อผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก
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สาเหตุ หลัก ได้แ ก่ การที่ ผูป้ ระกอบการยัง ไม่ มี ระบบการศึ ก ษาย้อ นกลับถึ ง ข้อมูล ที่ ส าคัญ ของ
ชิ้ นส่ วนหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ ในรายละเอี ย ดได้แก่ การออกแบบทางวิศวกรรม สมบัติท างวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต และสภาพเงื่อนไขการใช้งาน เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้ มีความจาเป็ นต่อการกาหนด
ความเหมาะสม สาหรับการนาไปใช้ทดแทนชิ้นส่ วนที่ทาขึ้นใหม่ ดังนั้น กระบวนการผลิตชิ้นส่ วน
เครื่ องจักรให้มีคุณภาพตามต้องการด้วยการทาวิศวกรรมย้อนรอยอย่างถูกต้อง จึงจาเป็ นต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลที่สาคัญดังนี้ ข้อมูลชิ้นงานเดิม เช่น ความจาเป็ นเร่ งด่วน ราคา และสมบัติต่างๆ จาก
ผูผ้ ลิ ต ข้อมูลเหล่านี้ อาจได้จากผูผ้ ลิ ตหรื อจากประสบการณ์ของผูใ้ ช้โดยตรง ข้อมูลวัสดุ ที่ใช้ เช่ น
ชนิ ด สมบัติก ารใช้ง าน มาตรฐานคุ ณภาพ และราคา ข้อมู ล เหล่ า นี้ อาจได้จากผูผ้ ลิ ตทั้ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเลือกใช้วสั ดุที่มีสมบัติและความเหมาะสมกับชิ้นส่ วนเดิมหรื อใกล้เคียง
กัน ขั้นตอน กรรมวิธี และความเป็ นไปได้ในการขึ้นรู ป การปรับปรุ งคุณภาพภายหลังขั้นตอนการ
ขึ้ นรู ป ได้แก่ การปรั บปรุ งพื้นผิว การอบชุ บ และการเคลื อบผิว เป็ นต้น การตรวจสอบคุ ณภาพ
ภายหลังการผลิตแต่ละขั้นตอน โดยการตรวจสอบมีท้ งั แบบทาลาย (DT) และไม่ทาลาย (NDT)
การติดตามผลการใช้งาน เพื่อปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงสาหรับการผลิ ตชิ้ นส่ วนอื่นๆ ต่อไป การวิจยั
และพัฒนา ในกรณี ที่ตอ้ งการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการใช้งานให้สูงกว่าต้นแบบ การดาเนินงานทาง
วิศวกรรมย้อนรอยเป็ นการผสมผสานความรู ้ จากงานวิศวกรรม การออกแบบและผลิ ต กับความรู ้
จากงานอุตสาหกรรม ความหลากหลายของขบวนการผลิตในเชิ งอุตสาหกรรมและธุ รกิจ เนื่ องจาก
ระบบเครื่ องจัก รในอุ ตสาหกรรมแต่ ล ะประเภทประกอบด้วยเทคโนโลยี ที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั้น
การศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานของอุ ต สาหกรรมและวิ ศ วกรรมที่ ห ลากหลาย จะสามารถช่ ว ยให้
ผูด้ าเนิ นการมี ความเข้าใจปั ญหาของการสร้ างอะไหล่ หรื อชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรได้กว้างขึ้ น ข้อมูล
เหล่านี้ จะต้องน้ ามาแลกเปลี่ยน รวบรวม และบูรณาการทางความคิด เพื่อให้การผลิ ตชิ้ นส่ วนและ
อะไหล่ชิ้นใหม่มีโอกาสประสบความสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีปริ มาณ
การผลิ ตสู ง และมี ระบบเครื่ องจัก รที่ ค วรแก่ ก ารศึ กษา เช่ น อุ ตสาหกรรมการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาล อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้น ตัวอย่างความเชื่ อมโยงของ
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างอุตสาหกรรม งานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์สาหรับใช้งานที่
ต้องการความทนทานต่อการสึ กหรอของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีความคล้ายกับระบบเครื่ องจักร
หลักบางชนิ ดในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซี เมนต์ งานบารุ งรักษาระบบผลิ ตไอน้ าจากหม้อไอน้ า
(Boiler) ในอุตสาหกรรมเกือบทุกแห่ งมีความคล้ายคลึงกัน ความรู ้ในการบารุ งรักษาหม้อไอน้ าที่มี
ความซับซ้อน
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2.2 สแตนเลส(Stainless Steel)[2]
เหล็กกล้าไร้สนิ ม หรื อ สเตนเลส (Stainless Steel) นั้น ในทางโลหกรรมถื อว่าเป็ นโลหะ
ผสมเหล็ก ที่มีโครเมียมอย่างน้อยที่สุด 10.5% เนื่ องจากโลหะผสมดังกล่าวไม่เป็ นสนิ มที่มีสาเหตุ
จากการทาปฏิกิริยากันระหว่าง ออกซิ เจนในอากาศกับโครเมียมในเนื้อสเตนเลส เกิดเป็ นฟิ ล์มบางๆ
เคลื อบผิวไว้ ทาหน้าที่ปกป้ องการเกิ ดความเสี ยหายให้กบั ตัวเนื้ อสเตนเลสได้เป็ นอย่างดี ปกป้ อง
การกัดกร่ อน และไม่ชารุ ดหรื อสึ กกร่ อนง่ายอย่างโลหะทัว่ ไป สาหรับในสหรัฐอเมริ กาและในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในอุ ตสาหกรรมการบิ น นิ ย มเรี ย กโลหะนี้ ว่า Corrosion Resistant Steel เมื่ อ
ไม่ได้ระบุชดั ว่าเป็ นโลหะผสมชนิ ดใด และคุณภาพระดับใด แต่ในท้องตลาดเราสามารถพบเห็ น
สเตนเลสเกรด 18-8 มากที่สุด ซึ่งเป็ นการระบุถึง ธาตุที่เจือลงในในเนื้อเหล็กคือ โครเมียมและ นิเกิล
สแตนเลสประเภทนี้ จดั เป็ น Commercial Grade คือมีใช้ทว่ั ไปหาซื้ อได้ง่าย มักใช้ทาเครื่ องใช้ทว่ั ไป
ซึ่ งเราสามารถจาแนกประเภทของสเตนเลสได้จากเลขรหัสที่กาหนดขึ้นตามมาตรฐาน AISI เช่ น
304 304L 316 316L เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนผสมจะเป็ นตัวกาหนดเกรดของสเตนเลส ซึ่ งมีความต้องการใน
การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ปกติ Stainless Steel จะไม่เป็ นสนิ มเพราะที่ ผิวของมันจะมีฟิล์ม
โครเมียมออกไซด์ บางๆเคลื อบผิวอยู่อนั เนื่ องมาจากการทาปฏิ กิริยากันระหว่าง Cr ใน Stainless
Steel กับ ออกซิ เจนในอากาศ การทาให้ Stainless Steel เป็ นสนิ มคือการถูกทาลายฟิ ล์มโครเมียม
ออกไซด์ ที่เคลือบผิวออกไปในสภาวะที่ Stainless Steel สามารถเกิดสนิ มได้ ก่อนที่ฟิล์มโครเมียม
ออกไซด์จะก่ อตัวขึ้ นมาอี กครั้ งเช่ น ถ้าสเตนเลสถู กทาให้เกิ ดรอยขี ดข่วน แล้วบริ เวณรอยนั้นมี
ความชื้ น ซึ่ งสามารถทาให้เกิดปฏิกิริยากับธาตุเหล็กก่อนที่ฟิล์มโครเมียมออกไซด์จะก่อตัวขึ้นมา ก็
จะเป็ นสาเหตุให้เกิดสนิมขึ้นได้
2.3 การคานวณหานา้ หนักท่อ [3]
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2.4 การคานวณหานา้ หนักหน้ าแปลน [4]

2.5 สลักเกลียวและการจับยึด
สลักเกลียวและแป้ นเกลียว (Bolt and Nut) เรามักจะเรี ยกสลักเกลียวและแป้ นเกลียวรวม
ๆ ว่า “น๊อต” อยูเ่ สมอ ซึ่ งจริ ง ๆ แล้วสลักเกลียวหรื อที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Bolt นั้นจะเป็ นชิ้นส่ วนที่
มีลกั ษณะเป็ น ทรงกระบอกโดยที่ผวิ ทรงกระบอกนั้น มีเกลียวอยูแ่ ละมีส่วนที่เป็ นหัวด้วยและรู ปร่ าง
ของหัวที่พบบ่อยที่สุด ก็จะเป็ นหัวหกเหลี่ยม ส่ วนแป้ นเกลียวหรื อ Nut นั้นจะมีลกั ษณะคล้ายกับ หัว
หกเหลี่ยมของ Bolt แต่บริ เวณ ตรงกลางจะเจาะรู และทาเกลียวใน

รู ปที่ 2.1 สลักเกลียวและแป้ นเกลียว
การจับยึดแบบชัว่ คราวก็ยงั สามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก 2 แบบ คือการจับยึดที่ ใ ช้
เกลี ยว ซึ่ งประกอบไป ด้วย Bolt, Nut, Stud และScrew ส่ วนอี กรู ปแบบหนึ่ งคื อการจับยึดที่ ไม่ใช้
เกลียว ซึ่ งได้แก่ Key, Pin เกลียว นอก(External Thread) หรื อบางครั้งเรี ยกว่าเกลียวตัวผูจ้ ะมีลกั ษณะ
เป็ นเกลียวที่อยูบ่ นผิวนอกของ ทรงกระบอก
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รู ปที่2.2 เกลียวนอกและเกลียวใน
เกลียวใน (Internal Thread) หรื อบางครั้งเรี ยกว่าเกลียวตัวเมียจะมีลกั ษณะเป็ นเกลียวที่
อยู่บนผิวภายในของรู เกลี ยวขวา (Right-Hand Thread) คือเกลี ยวที่ถ้าถูกหมุนในทิศทางตามเข็ม
นาฬิ ก าแล้วจะเป็ นการขันเกลี ยวให้แน่ นเกลี ยวชนิ ดนี้ จะพบเห็ นได้บ่อยที่ สุดในชี วิตประจาวัน
เพราะถ้าผูเ้ รี ยนลองทบทวนดู จะพบว่าทุ กครั้ งที่ เราต้องการจะขันสกรู ใ ห้แน่ นเราก็ จะบิ ดมันใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกาเสมอลักษณะของเกลียวขวา
ซ้าย(Left-Hand Thread) คือเกลี ยวที่ถ้าถูกหมุนในทิศทางทวนเข็ มนาฬิ กาแล้วจะเป็ น
การขันเกลียวให้แน่น เกลียวชนิดนี้จะพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก แต่อุปกรณ์ที่สามารถพบว่ามีเกลียวซ้าย
อยู่ดว้ ยก็คือTurnbuckle อุปกรณ์ ชนิ ดนี้ จะมีท้ งั เกลียวซ้ายและเกลียวขวาอยู่ในตัวเองดังนั้น เมื่อจับ
ส่ วนตรงกลางหมุนแล้วการหมุนนั้นจะทาให้เกิดการหมุนตามเข็มกับเกลียวด้านหนึ่ งและหมุนทวน
เข็มกับ เกลียวอีกด้านหนึ่ งเสมอ ซึ่ งจะทาให้เกลียวทั้งสองด้านนั้น เคลื่อนที่เข้าหากัน หรื อออกจาก
กัน
2.6 ลวดสลิง (Sling)
2.6.1 ส่ วนประกอบของลวดสลิ ง ส่ วนประกอบของลวดสลิ ง มี อะไรบ้า ง แตกต่ า งกัน
อย่างไร ความแข็งแรงของสลิงแต่ละแบบมีผลต่อการใข้งานอย่างไรบ้าง
2.6.1.1 ลวดสลิง (Wire) : เป็ นเส้นลวดขนาดเล็ก สามารถทนแรงดึงได้สูง ดัดหรื อ
โค้งงอได้ เป็ นส่ วนย่อยที่สุดของลวดสลิง
2.6.1.2 เกลียวของลวดสลิง (Strand) : เป็ นการนาเส้นลวดหลายๆเส้น มาตีเกลียว
ซึ่งจานวนของเกลียวและเส้นลวด แสดงถึงโครงสร้างและความแข็งแรงของลวดสลิงแต่ละแบบ ซึ่ ง
เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภทต่างกันไป
2.6.1.3 แกนหรื อไส้ของลวดสลิง (Sore) : ส่ วนนี้มีท้ งั แบบที่เป็ นไฟเบอร์ หรื อเหล็ก
โดยเชื อกที่ใช้ผลิตอาจจะทามาจากเส้นใยธรรมชาติหรื อเส้นใยสังเคราะห์ ทาให้ลวดสลิงไส้เชือก
นั้นมีความแข็งแรงน้อยกว่าลวดสลิ งไส้เหล็ก แต่มีความยืดหยุ่นสู งกว่า สาหรับลวดสลิ งไส้เหล็ก
เป็ นลวดสลิ งที่มีความแข็งแรงสู ง แต่จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าลวดสลิ งไส้เชื อก นอกจากนี้ แกน
ลวดสลิงยังช่วยให้ลวดสลิงเป็ นรู ปร่ าง และมีคุณสมบัติอื่นๆ
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รู ปที่2.3 องค์ประกอบของลวดสลิง
2.6.2ทิศทางตีเกลียวของลวดสลิง

รู ปที่2.4 เกลียวลวดสลิง
การตีเกลียวของเส้นลวดในกลุ่มเส้นลวดในทิศทาง ตรงกันข้ามกับการตีเกลียวของกลุ่ม
เส้นลวด ทาให้สลิงคงรู ปได้ดี
2.6.3การวัดขนาดของลวดสลิง

รู ปที่2.5 การวัดขนาดของลวดสลิง
การวัดขนาดของสลิงนั้นควรใช้เวอร์ เนียในการวัดขนาด
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2.6.4การคานวณหาแรงดึงที่สลิงทาได้
แรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาด (ตัน) =เส้นผ่านศูนย์กลางยกกาลังสอง/20
ตัวอย่าง สลิงขนาด 25มม.
แรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาด = (25.4 X 25.4)/20 = 32.258 ตัน
2.6.5 การคานวณหาน้ าหนักที่ลวดสลิงยกได้อย่างปลอดภัย

น้ าหนักที่สลิงยกได้อย่างปลอดภัย
น้ าหนักที่ยกได้อย่างปลอดภัย (ตัน) =แรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาด(ตัน)หารค่าความปลอดภัย
2.7 รอก (Reel)
2.7.1 รอกสลิงมือหมุน
รอกสลิงมือหมุน ใช้งานได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น ลากจูง เรื อขึ้นฝั่ง ยกสิ่ งของขึ้น-ลง ใน
แนวดิ่ งและแนวราบ โดยใช้ร่วมกับรอกทดเสริ ม โดนรอกสลิ งมือหมุนจะมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย
และติดตั้งง่าย

รู ปที่2.6 รอกสลิงมือหมุน
2.8 การเขียนแบบภาพฉาย
2.8.1ลักษณะการฉายภาพ
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ภาพฉาย เป็ นภาพลายเส้นที่บอกขนาดสัดส่ วนต่างๆ ที่อ่านค่าแล้วเอามาทางานได้ ภาพ
ฉายส่ วนใหญ่จะเขียนหรื ออ่านมาจากภาพไอโซเมตริ กหรื อภาพของจริ ง มองแต่ละด้านแล้วเขียน
ออกมาตามภาพที่ ม องเห็ นนั้นๆ ในแต่ ล ะด้า นของชิ้ นงานตามปกติ ชิ้ นงานจะมี ท้ งั หมด 6 ด้าน
เหมือนลูกเต๋ า แต่ภาพในการทางานจริ งจะใช้เพียง 3 ด้าน เท่านั้น ในส่ วนที่มองไม่เห็นจะเขียนแสดง
ด้วยเส้นประ ด้านของภาพที่ใช้งานจะเป็ นด้าน หน้า (Front View : F) ด้านข้าง (Side View : S) และ
ด้านบน (Top View : T) เท่านั้น

รู ปที่2.7 ทิศทางการมองทั้ง 6 ด้าน
การฉายภาพในปัจจุบนั จะฉายภาพได้ 2 แบบ ตามความนิยม คือ อุตสาหกรรมทางยุโรป
และอุตสาหกรรมทางอเมริ กา ดังนี้
2.8.1.1 การฉายภาพมุ มที่ 1 (First Angle Projection) เป็ นการเขี ย นภาพฉายในครอด
แลนด์ที่ 1 อาจเรี ยกการฉายภาพแบบ E-TYPE ใช้เขียนกันทางยุโรปซึ่ งนิยมในทางปั จจุบนั
หลักการเขียนภาพฉายมุมที่ 1
-ภาพด้านหน้าเป็ นภาพหลัก
-ภาพด้านข้างมีความสู งเท่ากับด้านหน้า และวางอยูท่ างขวามือของภาพด้านหน้า อยูใ่ น
ระนาบเดียวกันกับภาพด้านหน้า
-มองด้านบน จะได้ภาพด้านบนอยูใ่ นแนวของด้านล่างของด้านหน้า
-ด้านบนมีความกว้างเท่ากับด้านหน้า
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รู ปที่ 2.8 ภาพฉายมุมที่ 1
2.8.1.2 การฉายภาพมุมที่ 3 (Third Angle Projection) เป็ นการเขียนภาพฉายในครอด
แลนด์ที่ 3 อาจเรี ยกการฉายภาพแบบ A-TYPE เป็ นที่นิยมในอเมริ กา
หลักการเขียนภาพฉายมุมที่ 3
-ภาพด้านหน้าเป็ นภาพหลัก
-ภาพด้านข้างมีความสู งเท่ากับด้านหน้า และวางอยูท่ างขวามือของภาพด้านหน้า อยูใ่ น
ระนาบเดียวกันกับภาพด้านหน้า
-มองด้านบน จะได้ภาพด้านบนอยูข่ า้ งบนของด้านล่างของด้านหน้า
-ด้านบนมีความกว้างเท่ากับด้านหน้า

รู ปที่ 2.9 ภาพฉายมุมที่ 3
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2.9 การคานวณหาการรับแรงของเสา
การคานวณและเลือกใช้เหล็กรู ปพรรณในการออกแบบเสาของโครงสร้างมาก่อน และรู ้
ว่ายิง่ เสาสู งชลูดมากขึ้นเท่าใดกาลังแรงกดของก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้น เลออนฮาร์ ด ออยเลอร์ เขาก็
คิดเช่นนั้น เขาได้พยามทกทอง ทดสอบ และนาผลทดสอบ มาเขียนเป็ นสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ หรื อที่
เรารู ้ จกั กันดี ส่า สู ตรของออยเลอร์ แต่สูตรของออยเลอร์ สามารถใช้ได้โดยมีขอ้ จากัดกรณี ที่เสาสู ง
ชลูดมากๆค่าที่ได้อาจมีขอ้ ผิดพลาด จึงมีการพัฒนา สู ตรต่างๆเพิม่ ขึ้น เพื่อปรับปรุ งข้อผิดพลาด เช่น
ทางสหรัฐอเมริ กา ก็พฒั นา ASTM อังกฤษ ก็จะใช้ BS. แต่บา้ นเรานิ ยมใช้ ASTM โดย วสท.มักใช้
ของสหรัฐอเมริ กาเป็ นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า Code มาตรฐานใดๆก็ตาม ผลลัพธ์ที่ออกมา
อาจมีขอ้ แตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย และเป็ นที่ยอมรับกันได้เสมอ

รู ปที่ 2.10 รู ปตัวอย่างวิธีการคานวณการรับน้ าหนักของเสา
2.10 หน้ าแปลน (Flange)
หน้า แปลน (Flange) คื อ สิ่ ง ท าหน้า ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่า งปลายของท่ อ หรื อ เชื่ อ มต่ อ กัน
ระหว่างท่อกับอุปกรณ์อื่นๆ หรื อ เชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ 2 ชนิด
การเชื่ อมหน้าแปลน คือ การเชื่ อมต่อหน้าแปลนแบบถอดได้ โดยจะมีปะเก็นและสลักเชื่ อมต่อกัน
เป็ นโครงสร้างทาหน้าที่ให้หน้าแปลนยึดติดกัน
หน้าแปลนท่อ คือ หน้าแปลนที่ใช้สาหรับท่อในการติ ดตั้งกับหน้าแปลนอื่นๆ โดยหน้าแปลนจะ
เชื่อมติดอยูก่ บั ทั้ง 2 ด้านของอุปกรณ์ คือ ทางเข้า และ ออก หน้าแปลนท่อจะมีสลักและรู หน้าแปลน
ให้สลักเชื่อมติดกันได้ดี และจะมีปะเก็นปิ ดผนึกสลักซ้ าอีกที
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หน้าแปลนเกลียว หน้าแปลนเชื่ อมต่อ (เกลียวเชื่ อมต่อ) หน้าแปลนเชื่ อม และ หน้าแปลนครี บ ครี บ
ที่ ผูก มัดลวดสามารถใช้ไ ด้ก ับ ครี บ ที่ ใ ช้ก ับ ท่ อแรงดัน ต่ า ปะเก็ นเชื่ อมจะใช้ส าหรั บ แรงดัน จาก
ด้านบน และจะอยู่ระว่างครี บ 2 อัน ความหนาของหน้าแปลนจะใช้สลักเกลี ยวที่แตกต่างกันโดย
ขึ้นอยูก่ บั แรงดัน เมื่อนาปั๊ มและวาล์วมาเชื่อมต่อกับท่อเพื่อยึดติดให้เป็ นส่ วนเดียวกัน จะต้องมีหน้า
แปลนที่สอดคล้องกัน เรี ยกว่าหน้าแปลนเชื่อมต่อ
2.11 กาลังรับนา้ หนักของรอยเชื่อม
ความสามารถดั ง กล่ า วเป็ น "แรง" จึ ง ขึ้ นกั บ "หน่ ว ยแรง หรื อ Stress" ไปคู ณ กั บ
"พื้นที่หน้าตัด" ในการรับแรง หลักการของ ASD ที่ เราไป "ยุ่งเกี่ ยว" กับ ส่ วนของ "กาลัง" หรื อ
Capacity (หรื อ Resistance) Side โดยเอาตัว ประกอบตัว หนึ่ ง ไปลดทอนก าลัง เรี ย กมัน ว่า "ตัว
ประกอบความปลอดภัย หรื อ Factor of Safety" แล้วจึงไปเทียบกับ แรงที่กระทา ซึ่ งเป็ นแรง Service
Load หรื อ แรงที่ไม่ตอ้ งปรับแต่งค่าอะไร โดยหากแรง มากกว่ากาลังที่รับได้ที่ถูกหารด้วย FS แล้ว
ก็ จะได้ว่า โครงสร้ า งของเรา อยู่ใ น Safe Side ส าหรั บ การเชื่ อม Fillet หรื อ PJP Groove เรา ใช้
Factor of Safety ที่ 1/0.3 หรื อ 3.33 (เผื่อไป 3.3 เท่า) ไปคูณกับ กาลังรับน้ าหนักสู งสุ ด ที่จุดประลัย
หรื อจุดแตกหักคือ รอยเชื่ อม เป็ นอะไรที่ "แข็ง" ซึ่ งจะ "ไม่เหนี ยว" ดังนั้น พฤติกรรมของมันจะถูก
Control ด้วย Fractureโดยพื้นที่ หน้าตัด ก็เป็ นพื้นที่ ที่เรี ยกว่า Effective Area คือมีขนาดที่เล็กที่สุด
แล้ว ตามระนาบรับแรงท้ายสุ ด เราจะได้สมการ ตามสไลด์ที่ 2 ทั้งนี้ มุมที่แรงมากระทามันมีผลนะ
ครับ มีสมการที่เอาผลจาก องศาการรับแรงมาพิจารณาอีกด้วย แต่มิขอกล่าวถึ งละกันในส่ วนของ
การพิจารณาตามหลัก LRFD มันต้องไป "ยุ่งเกี่ ยว" กับ ทั้ง "กาลัง" และ "แรง" หรื อ Load ที่มา
กระทา โดย Load ทั้ง DL ที่อาจจะผันผวนไม่มาก และ LL ที่ผนั ผวนมาหน่อย ก็มีตวั คูณเพิ่มค่าไม่
เท่ากัน เช่น 1.2DL + 1.6LL จากนั้น ก็ไปพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ "กาลัง" ที่มีตวั คูณลดค่า (ที่ไม่ใช่
Resistance Factor ซึ่ งอยู่ในรู ปที่ 3 อันนี้ คัดออกมาจาก AISC 360-10 : Specification for Structural
Steel Buildings ซึ่ ง พอจะประมาณได้ ว่ า "เพิ่ ม ค่ า แรงไป 20-60% ตามประเภทของแรง และ
ลดทอนค่กาลังไป 20-25% ตามลักษณะของ Joint หรื อ รู ปแบบการเชื่อม หน่วยแรง ที่เป็ น กาลังรับ
น้ าหนักที่จุดประลัยของรอยเชื่ อม ขึ้นกับ spec ของลวดเชื่ อม เช่น E60xx หรื อ E70xx (เจอบ่อยนิ ด)
60 หรื อ 70 นี่ เป็ นค่ากาลังที่ว่า ในหน่ วย ksi หรื อ Kilopound Per Square Inch เอา 70 คูณไป ก็เป็ น
ksc ด้านท้าน เป็ นข้อบ่งใช้อื่น ๆ เช่น เชื่ อมท่าไหน รู ปแบบไหนได้ เป็ นต้น ไม่ตอ้ งสนใจมัน ปล่อย
ให้เป็ นหน้าที่ของ Welding Engineer เค้าสาหรับ การเชื่อมแบบ Groove Weld ที่ รอยเชื่อมลึกตลอด
ความหนาของชิ้ น งาน เรี ยกว่ า Complete Joint Penetration Groove weld หรื อ CJP นี้ "ไม่ ต้อ ง
พิจารณาคานวณกาลัง" ให้มองว่า รอยเชื่ อมแข็งแรงเท่ากับตัว Material ที่นามาเชื่ อมเลย หรื อกล่าว
อีกนัย "ให้ถือว่าไม่มีการเชื่อมเกิดขึ้นเลย" ในแง่ของการคานวณ
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2.12 วิศวกรรมย้อนรอยเพือ่ การสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ และอะไหล่ ทดแทน [5]
หนังสื อวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และอะไหล่ทดแทน
ผูเ้ ขียน:ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
วิศวกรรมย้อนรอย คือกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนและผลิตภัณฑ์จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบอย่างเป็ นระบบ
หนังสื อเล่มนี้ เจาะลึกเบื้องหลังการทาวิศวกรรมย้อนรอยชิ้นส่ วนและผลิตภัณฑ็โลหะ โดยให้
ภาพรวมของการทาวิศวกรรมย้อนรอย รวมทั้งรายละเอียดและกรณี ศึกษา ในประเด็นสาคัญต่างๆ
ต่อไปนี้
-การย้อนรอยรู ปร่ างต้นแบบ
-แง่มุมทางโลหะวิทยาในการทาวิศวกรรมย้อนรอย
-การหาคุณลักษณะด้านกรรมวิธีทางความร้อน
-การย้อนรอยส่ วนผสมทางเคมีและโครงสร้างจุลภาค
-กระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
-การขึ้นรู ปด้วยการกัดแต่ง
-กรณี ศึกษาในการผลิต
-การทดสอบแบบไม่ทาลาย
-การวิเคราะห์ความเสี ยหาย
นอกจากนี้ ยังมีภาคผนวกเกี่ยวกับประเด็นทางวิศวกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการทาวิศวกรรมย้อน
รอย ได้แก่
-ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
-การใช้ตารางเปรี ยบเทียบมาตรฐานทางโลหะ
2.13 วิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.13.1 การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของเสาสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย A Study on Efficiency
of Wireless LAN Antenna Variations’
นาย ณัฐชามญฑ์ ศรี จาเริ ญรัตนา
นาย กายรัฐ เจริ ญราษฎร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการนี้ นาเสนอเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของเสาสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย ปั จจุ บนั การ
ติดต่อสื่ อสารแบบไร้สายทาให้ผคู ้ นสามารถเข้าถึงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ง่ายขึ้น แต่ผใู ้ ช้ส่วน ใหญ่
มักจะประสบกับปั ญหาเสาสัญญาณที่ใช้รับ-ส่ งสัญญาณได้ระยะทางไม่ไกลมากพอ หรื อความเข้ม
ของสัญญาณไม่แรงพอ อี กทั้งเสาสัญญาณที่ ให้ความแรงและได้ระยะทางมากก็มีราคาแพง จาก
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ปั ญหาดังกล่าว ทางคณะผูว้ ิจยั จึง ศึกษาประสิ ทธิ ภาพเสาสัญญาณแบบกระจายสัญญาณรอบทิศทาง
(Omni-Directional) เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผใู ้ ช้ได้ ทราบถึงหลักการทางานโครงสร้าง และการออกแบบ
เสาสัญญาณให้มีประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงหรื อดีกว่าเสาสัญญาณ ที่มากับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) จากวัสดุที่หาได้ง่าย และสามารถนามาประดิษฐ์ได้เอง ซึ่ ง จากผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของผูว้ ิจยั พบว่าขดลวดและการซ้อนเสาสัญญาณในแนวตั้ง (Vertical Stacking) ช่วย
เพิ่มความแรงและระยะทางในการรับส่ งสัญญาณได้ดีกว่าการเพิ่มความยาวทางกายภาพ โดยขนาด
ของขดลวด จะมีประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุดที่เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดเป็ น 6 มิลลิเมตร และขนาด
หน้าตัดของลวดที่ใช้ทาเสาสัญญาณให้มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดคือ 1.5 ตารางมิลลิเมตร
2.13.2 การใช้วิ ศ วกรรมย้อ นรอยในการสร้ า งตัว ถัง รถแข่ ง ต้น แบบ An Application of
Reverse Engineering on 3D Modeling of the Prototyped Racing Car
นางสาว สุ ชาดา เหรี ยญโมรา
นาย กรวิศว์ นราเดช
นาย กุลนริ นทร์ กุลทอง
นายพงศ์เทพ ขาแข
นายศุภสิ ทธิ์ รอดขวัญ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าเครื่ องกลการผลิ ต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปั จจุบนั กระบวนการผลิตชิ้นงานโดยทัว่ ไปจะเป็ นในรู ปแบบวิศวกรรมตามรอย (Forward
Engineering) กล่ า วคื อต้องมี ก ารออกแบบและสร้ า งแบบสามมิ ติ (3D Modeling) ด้วยโปรแกรม
CAD (Computer Aided Design) จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์และผลิ ตออกมาเป็ นชิ้ นงานจริ ง ซึ่ งใน
บางครั้งการทาชิ้นงานที่ซบั ซ้อนมากๆ เช่น พื้นผิวตัวถังของยานพาหนะ นั้นจะใช้เวลาในการสร้าง
แบบสามมิติค่อนข้างนาน ดังนั้นจึงมีการนาเทคโนโลยี วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)
ซึ่ งเป็ นการทากลับกันกับการทาวิศวกรรมตามรอย คือมีการนา ต้นแบบของผลิ ตภัณฑ์ในรู ปแบบ
ต่างๆเช่ น งานปั้ นดิ นเหนี ยว ชิ้ นงานจริ งที่มีอยู่แล้ว จากนั้นจึงทาการหาจุดพิกดั ต่างๆของชิ้ นงาน
เพื่ อนาไปสร้ า งพื้นผิวสามมิ ติ และแปลงกลับไปเป็ นแบบสามมิ ติที่ สมบู รณ์ ต่อไป ในส่ วนของ
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึกษาและนาเอาเทคนิ ควิศวกรรมย้อนรอยเข้าโดยใช้อุปกรณ์ เก็บค่าพิกดั สามมิติ
แบบระบบ ลาแสงเลเซอร์ (Laser Scanner) เข้าไปช่วยในการออกแบบและวิจยั พัฒนาตัวถังรถแข่ง
ต้นแบบ เพื่อช่วยลด ต้นทุนและเวลาในการออกแบบและผลิ ต รวมถึงเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการนา
องค์ความรู ้ ใหม่และเตรี ยมความ พร้ อมให้กบั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรั บ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศต่อไป
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12.3.3 การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมย้อนรอย เพื่อออกแบบกระบวนการผลิตชาส์ นสกรู
ชนิด เซลฟ แทพพิง ระยะที่ 1
นาย พิพฒั น์ หมื่นเป็ ง
สาขาวิชาวิทยาศาสร์มหาบัณฑิต(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุดประสงค์ของการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ เป็ นการศึกษาหากระบวนการผลิ ตชสั้นสกรู
โดยใช้เทคนิควิศวกรรมย้อนรอยมาใช้ในการศึกษาและเพื่อความเหมาะสมกับพื้นฐานของเครื่ องมือ
และเครื่ องจักรกลที่มีใช้งานอยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดลาพูนซึ่ งชาสั้นสกรู เป็ นอุปกรณ์ยึด
ตรึ งกระดูกชนิ ดหนึ่ งที่แพทย์ใช้ในการรักษาอาการกระดูกที่หกั เนื่ องจากปั จจุบนั นี้ ในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชี ย งใหม่ แผนกศัล ยกรรมออร์ โธปิ ดิ ก ส์ มี ป ริ ม าณการใช้ง านจากอุ ป กรณ์ ดัง กล่ าว
ค่อนข้างสู งและในขณะเดียวกันอุปกรณ์ดงั กล่าวก็ยงั มีราคาที่ค่อนข้างแพงเนื่ องจากต้องสั่งนาเข้ามา
จากต่างประเทศจากเหตุผลดังกล่าวจึงนามาสู่ การวิจยั ที่มุ่งเน้นหากระบวนการผลิ ตชาสั้นสกรู โดย
ใช้เทคนิ คของวิศ วกรรมย้อนรอยเพื่ อออกแบบกระบวนการผลิ ตชาสั้ นสกรู ให้ไ ด้ท้ งั ขนาดและ
คุ ณภาพที่ มีความใกล้เคี ยงกับชาสั้นสกรู ที่นาเข้าจากต่างประเทศตลอดจนมี ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเครื่ องมือและเครื่ องจักรกลที่ใช้ในการผลิตที่อยูใ่ นพื้นที่เป้ าหมายดังมีผลการวิจยั ดังนี้
ผลจากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ แ บ่ ง กระบวนการผลิ ต ชาสั้ นสกรู ไ ด้ เ ป็ น 2 กระบวนการคื อ มี
กระบวนการผลิตที่ได้จากเครื่ องจักรกลแบบธรรมดาและกระบวนการผลิตที่ได้จากเครื่ องจักรกล
แบบอัตโนมัติโดยทั้ง 2 กระบวนการผลิตจะมีข้ นั ตอนการผลิตที่เหมือนกันซึ่ งสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 4 เป็ นขั้นตอนคือขั้นตอนแรกคือการกลึงขึ้นรู ปเกลียวขั้นตอนที่สองคือการกลึงเตรี ยมส่ วนหัว
และหางท้ายของชาสั้นสกรู ข้ นั ตอนที่สามคือการกัดขึ้นรู ปหัวและตาแหน่งยึดเครื่ องมือบริ เวณหาง
ชาสั้นสกรู และขั้นตอนสุ ดท้ายคือขั้นตอนการขจัดเศษและปรับเรี ยบผิวงานด้วยกรรมวิธีการจัดผิว
งานด้วยไฟฟ้ า (Electro Polishing)
ผลสรุ ปของการวิจยั ครั้งนี้พบว่าทั้งสองกระบวนการมีความสามารถในการผลิตชิ้นงานใหม่
ทั้งขนาดและพิกดั รู ปร่ างที่มีความใกล้เคียงกับชาสั้นสกรู ตน้ แบบโดยจะมีรายละเอียดบางส่ วนที่มี
ข้อแตกต่างกันจึงได้นาวิธีการตัดสิ นใจทางวิศวกรรมมาช่วยในการดาเนิ นการเลื อกกระบวนการที่
เหมาะสมบนพื้นฐานของเครื่ องมือและเครื่ องจักรที่มีอยู่ในพื้นที่เป้ าหมายโดยใช้วิธีการพิจารณา
ร่ วมกับน้ าหนักอย่างง่าย (Simple Additive Weighting, SAW) มาช่วยในการเลือกกระบวนการผลที่
ได้คือกระบวนการที่ผลิ ตด้วยเครื่ องจักรกลแบบอัตโนมัติมีความเหมาะสมมากกว่าเครื่ องจักรกล
แบบธรรมดาแม้จะมีตน้ ทุนในการผลิ ตต่อชิ้ นที่สูงกว่าแต่กระบวนการผลิ ตด้วยเครื่ องจักรกลแบบ
อัตโนมัติก็มีความสามารถที่แสดงผลได้อย่างชัดเจนก็คือผลในด้านความรวดเร็ วในการผลิ ตความ
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เที่ ย งตรงของขนาดพิ ก ัดต่ า ง ๆ ของชาสั้ นสกรู ที่ ผ ลิ ตได้จากกระบวนการดัง กล่ า วที่ มี ผ ลต่ า ง ๆ
ใกล้เคียงกับชาสั้นสกรู ตน้ แบบระนองผลจากการสารวจความพร้อมของผูผ้ ลิตในจังหวัดเชี ยงใหม่
พบมีสถานประกอบการภาคเอกชนมีจานวน 15 รายและยังมีสถานศึกษาที่เปิ ดการเรี ยนการสอน
ด้านอาชีวะศึกษาที่มีความสามารถในการผลิตจานวน 3 แห่ งคือมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้า นนาวิ ท ยาลัย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ จ ัง หวัด ล าพู น พบว่ า มี ผู ้ป ระกอบการ
ภาคเอกชนที่มีความสามารถในการผลิ ตมีจานวนมากกว่า 15 รายเนื่ องจากพื้นที่ ดงั กล่าวเป็ นเขต
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพบ 2 แห่ งในสถานศึกษาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนด้านอาชีวะศึกษาคือ
วิทยาลัยเทคนิคลาพูนและโรงเรี ยนเทคโนโลยีหมู่บา้ นครู ภาคเหนือ
2.13.4 การประยุกต์ใช้วศิ วกรรมย้อนรอยสาหรับพัฒนาการออกแบบและการตรวจสอบ
แม่พิมพ์ยาง
นางสาว สุ ชาดา เหรี ยญโมรา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนากระบวนการออกแบบและการตรวจสอบขนาดระยะพิกดั ต่างๆของแม่พิมพ์ดว้ ย
เทคนิ ควิศวกรรมย้อนรอยสามารถช่วยร่ นระยะเวลาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจรับ
แม่พิมพ์ให้ถูกต้องมากขึ้นโดยมีชุดอุปกรณ์ วดั พิกดั แบบแตะสัมผัสชนิ ดควบคุ มด้วยมือ (Portable
arin Cordinate Measuring Machine หรื อ Portable ann CMM) และอุปกรณ์ตรวจวัดแบบและสัมผัส
ชนิ ดติดตั้งบนเครื่ องกัดซี เอ็นซี (Touch Probe on Machining centers) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ตรวจวัดแบบสัมผัส (Contact Measurement) โดยทางานร่ วมกับโปรแกรม Power INSPECT ซึ่งเป็ น
โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบขนาดพิกดั และพื้นผิวที่ได้จากการวัดพร้อมทั้งรายงานผลโดยการศึกษานี้
เริ่ มจากนาเทคนิ ควิศวกรรมย้อนรอยเข้ามาช่วยสร้างรู ปแบบโมเตกในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทาการ
ออกแบบตั้งแต่เริ่ มต้นซึ่ งแบบที่ได้น้ นั จะนามาสร้างแม่พิมพ์และทาการวิเคราะห์สภาพการไหลของ
ยางในโปรแกรมเพื่อให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขก่อนที่จะทาการ
ดี ดงานจริ ง บนเครื่ องจัก รต่ อไปในส่ วนของกระบวนการตรวจสอบแบ่ งเป็ น 2 ประเภทคื อการ
ตรวจสอบแม่พิมพ์ข ณะทาการผลิ ต (Online Process) โดยไม่จาเป็ นต้องโยกย้ายชิ้ นงานแม่ พิ ม พ์
ออกมาจากเครื่ องจักรหากมี ขอ้ ผิดพลาดสามารถทาการแก้ไขได้ทนั ที และการตรวจสอบแม่พิมพ์
ภายหลังการผลิต (Offline Process) เป็ นการตรวจวัดระยะพิกดั ให้ตรงตามแบบก่อนส่ งมอบชิ้นงาน
ให้กบั ลูกค้าแต่ท้ งั นี้ถา้ ตาแหน่งที่วดั ได้ไม่เป็ นไปตามค่าพิกดั ที่ยอมรับได้จะต้องยกชิ้นงานมาทาการ
แก้ไขใหม่บนเครื่ องจักรทาให้เสี ยเวลาในการปรับตั้งค่าระยะของตัวชิ้นงานและตัวเครื่ องจักรใหม่
อีกครั้งจากผลการศึกษาพบว่าค่าระยะพิกดั ที่ได้จากการตรวจวัดทั้งสองอุปกรณ์น้ ี มีค่าใกล้เคียงกัน
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แต่ถ้าพิจารณาในด้านการใช้ง านเครื่ องตรวจวัดโดยไม่ค านึ งถึ งค่ าความคลาดเคลื่ อนต่ างๆของ
เครื่ องมือชุ ดอุปกรณ์ วดั พิกดั แบบแตะสัมผัสชนิ ดควบคุ มด้วยมื อ (Brable arm CMM) สามารถใช้
งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ วกว่าอุปกรณ์ตรวจวัดแบบคละสัมผัสชนิดติดตั้งบนเครื่ องกัดซี เอ็นซี
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
รายละเอี ยดของงานที่ ป ฏิ บตั ิ จะกล่ าวถึ ง ชื่ อ-ที่ ต้ งั ของสถานประกอบการ ลักษณะโดยรวมของ
สถานประกอบการ รู ปแบบการบริ หารองค์กร ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจ
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สานักงานใหญ่ : 340 หมู่ 4 ซอยสวนหลวง ต าบล ท่ า ไม้ อ าเภอ กระทุ่ ม แบน
สมุทรสาคร 74110
รายละเอียดบริ ษทั : การออกแบบพัฒ นาและผลิ ตตู้คอนเทนเนอร์ เคลี่ อนที่ ส าหรับ การ
สื่ อสาร
โทรศัพท์
: 034-472-710
แฟกซ์
: 034-471-437
บริ ษทั ยูไนเต็ดสตีลเวิร์ค จากัด ที่อยู่ ตาบล ท่าไม้ อาเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

รู ปที่ 3.1 ที่ต้ งั บริ ษทั ยูไนเต็ดสตีลเวิร์ค จากัด
สถานที่ปฏิบตั ิงาน : 340 หมู่ 4 ซอยสวนหลวง ต าบล ท่ า ไม้ อ าเภอ กระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุทรสาคร 74110
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รู ปที่ 3.2 บริ ษทั ยูไนเต็ดสตีลเวิร์คจากัด
3.2ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
การออกแบบพัฒนาและผลิตตูค้ อนเทนเนอร์เคลี่อนที่หรับการสื่ อสาร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั มหาชนจากัด ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ง วิศวกรเครื่ องกลด้านการ (Technical Engineering) หน้าที่วางแผน ออกแบบ
และปรับปรุ งกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
: นาย ผดุงศักดิ์ ทองพุ
ตาแหน่ง
: วิศวกรเครื่ องกลประจาโรงงาน (Engineer)
แผนก
: ค้นคว้าและพัฒนา (Research and Development)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงาน
: วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
: วันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
2. กาหนดหัวข้อโครงงานหลังจากปฏิบตั ิงานได้ในระยะหนึ่ง
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
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5. สรุ ปและแก้ไขปั ญหาด้วยหลักวิศวกรรม ได้แก่ การปรับปรุ งกระบวนการผลิต (Process
Improvement)
3.8 จัดทาเอกสารโครงงาน
จัดทาเอกสารโครงงานส่ งให้บริ ษทั และมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบและจัดทาเสาวิทยุสื่อสารแบบพกพา
ตารางที่ 3.1แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
พ.ค.60
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการและศึกษา
ข้อมูลของโครงการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. จัดทาเสาวิทยุสื่อสาร
5. จัดทาเอกสารเสนอพนักงานที่ปรึ กษา
6. ปรับปรุ งระบบ
7. จัดทาเอกสารโครงงาน
3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.โปรแกรมสาเร็ จรู ป
2.กล้องถ่ายรู ปโทรศัพท์ (Iphone X)
3.โน๊ตบุค๊ รุ่ น (Lenovo Y520)
4.ปริ้ นเตอร์ รุ่ น (Canon MP287)

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
การปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจ มีดงั นี้
4.1 วางแผนการดาเนินงาน
การวางแผนการดาเนินงานโดยปรึ กษาหัวหน้างาน ตรวบสอบความพร้อมและอุปกรณ์ที่จะ
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
4.1.1 วางแผนงานในการออกแบบชิ้นงาน
4.1.2 วางแผนการจัดซื้ ออุปกรณ์
4.1.3 วางแผนการผลิต
4.1.4 วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปั ญหา
4.2 การใช้ กระบวนการหลักทางวิศวกรรมย้อนรอย
4.2.1 รู ปภาพของชิ้นงานเดิมจากผูส้ ่งั ผลิต

รู ปที่ 4.1 รู ปภาพตัวอย่างชิ้นงานเดิมของผูส้ ั่งผลิต
เนื่ องจากผูส้ ั่งผลิ ตมีชิ้นงานเดิมอยู่แล้ว โดยชิ้นงานเดิมนั้นเกิดปั ญหาในการเกิดสนิ มขึ้ นที่
ผิวชึ้นงาน ซึ่ งทาเกิดการติดขัดการนาเสาขึ้นลง และมีผลกระทบในระบบการทางานภายใน จึงทาให้
การใช้งานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพค่อนข้างแย่ และอายุการใช้งานต่า
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4.2.2 การเลือกวัสดุที่ใช้ใหม่

รู ปที่ 4.2 รู ปภาพท่อสเตนเลส
การเลื อ กวัส ดุ ที่ ใ ช้ คื อ เหล็ ก กล้า ไร้ ส นิ ม หรื อ สเตนเลส (Stainless steel) นั้ น ในทาง
โลหกรรมถื อว่า เป็ นโลหะผสมเหล็ ก ที่ มี โครเมี ย มอย่า งน้อยที่ สุ ด 10.5% เนื่ องจากโลหะผสม
ดังกล่าวไม่เป็ นสนิ มที่มีสาเหตุจากการทาปฏิ กิริยากันระหว่าง ออกซิ เจนในอากาศกับโครเมียมใน
เนื้ อสเตนเลส เกิดเป็ นฟิ ล์มบางๆเคลื อบผิวไว้ ทาหน้าที่ปกป้ องการเกิ ดความเสี ยหายให้กบั ตัวเนื้ อ
สเตนเลสได้เป็ นอย่า งดี ปกป้ องการกัดกร่ อน และไม่ ช ารุ ดหรื อสึ ก กร่ อนง่ า ย มี ประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่าและอายุยนื ยาวกว่า ซึ่ งดีกว่าเหล็กที่เป็ นวัสดุหลักของชิ้นงานเดิม
ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรี ยบเทียบวัสดุ
วัสดุ

การใช้งาน

เหล็ก
สเตนเลส

เกิดสนิมอายุการใช้งานน้อย
ไม่เป็ นสนิมอายุการใช้งานยาวนาน

ราคาท่อขนาด3นิ้ว
หนา1.5ม.ม./เส้น
532 บาท
1378 บาท
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4.2.3 การปรับแต่งเพิ่มเติมระบบและกลไกลการทางาน

รู ปที่ 4.3 รู ปภาพขั้นตอนการทารางสลิง
การเพิ่มระบบกลไกลการทางานโดยการทารางสลิ ง นั้น เพื่อล็อคสลิ งให้อยู่ใ นรางสลิ ง
ไม่ให้สลิงนั้นเกิดการพันกันเอง ซึ่ งในชิ้นงานเดิมไม่มีการทารางสลิงจึงทาให้การใช้การในบางครั้ง
เกิดการพันกันของสลิง และการทารางสลิงนั้นยังเพิม่ ความลื่นไหลของสลิงได้อีกด้วย
4.2.4 เพิ่มระบบความปลอดภัยของการใช้งาน

รู ปที่ 4.4 รู ปภาพขั้นตอนการใส่ ระบบความปลอดภัย
การเพิ่มระบบความปลอดภัยนั้นทางบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ โดยการใส่ ระบบ
ความปลอดภัยเข้าไปนั้นเพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัย โดยใช้กลอนล็อคเสาแต่ละท่อนเมื่อใช้
งาน เพื่อป้ องกันเสาสัญญาณวิทยุรูดลงเอง ในกรณี ที่รอกมีปัญหาหรื อสลิงเกิดขาด
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4.3 ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานเพือ่ เลือกซื้ออุปกรณ์

รู ปที่ 4.5 รู ปภาพการออกแบบชิ้นงาน
การออกแบบชึ้นงานโดยใช้โปรแกรมออโต้แคท (Autocad)
4.3.1 การคานวนเพื่อเลือกใช้ท่อนเสา

รู ปที่ 4.6 รู ปตารางเกรดสแตนเลส
4.3.1.1 เสาสแตนเลสท่อนที่1ขนาด OD 101.60 ID98.60 L1500 t1.5 mm.
พื้นที่หน้าตัด = 4.71 ค่า R = 3.48 กาหนดค่าKในการออกแบบเท่ากับ0.85 กาหนดค่าE
เท่ากับ2.1MPa
กาหนดค่า Fy เท่ากับ 2050kg./sq.cm.= 205MPa
Value of Effective Length = (KxL)/180 = (0.85x150)/180=0.7<3.48
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AE=L/R,Fcc =
Qac(MPa)=

𝜋2 𝐸
𝐴𝐸

2=

22/72 210000

(150/3.48)2
1115.56𝑥205

= 1115.56

(1115.561.4 +2051.4 )1/1.4

=8.08 MPa =8.08x10=80.8kg./sq.cm.

เสาต้นนี้ รับน้ าหนักได้ 80.8x4.17 = 380.56 กิ โลกรั ม แต่การใช้งานจริ งเสานี้ รับน้ าหนักเพียงแค่
45.14 กิ โลกรั มเท่านั้นจากหนักหนักของรวมของเสาท่อนที่ 2 ท่อนที่ 3 ท่อนที่ 4 ท่อนที่ 5 และ
น้ าหนักของอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ปลายเสา ซึ่ งทาให้เสาต้นนี้ มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 8.4 เท่าของการ
ใช้งานจริ ง
4.3.1.2 เสาสแตนเลสท่อนที่2ขนาด OD 89.10 ID86.10 L1500 t1.5 mm.
พื้นที่หน้าตัด = 4.12 ค่า R = 3.04 กาหนดค่าKในการออกแบบเท่ากับ0.85 กาหนดค่าE
เท่ากับ2.1MPa
กาหนดค่า Fy เท่ากับ 2050kg./sq.cm.= 205MPa
Value of Effective Length = (KxL)/180 = (0.85x150)/180=0.62<3.04
AE=L/R,Fcc =
Qac(MPa)=

𝜋2 𝐸
𝐴𝐸

2=

22/72 210000

(150/3.04 )2
851.3𝑥205

(851.31.4 +2051.4 )1/1.4

= 851.3

=8.66 MPa 8.66x10=86.6kg./sq.cm.

เสาต้นนี้ รับน้ าหนักได้86.6x4.12 = 356.79 กิ โลกรั ม แต่การใช้งานจริ งเสานี้ รับน้ าหนักเพีย งแค่
40.25 กิโลกรัมเท่านั้นจากหนักหนักของรวมของเสาท่อนที่ 3 ท่อนที่ 4 ท่อนที่ 5 และน้ าหนักของ
อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ปลายเสา ซึ่ งทาให้เสาต้นนี้มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 8.8 เท่าของการใช้งานจริ ง
4.3.1.3 เสาสแตนเลสท่อนที่3ขนาด OD 76.30 ID73.30 L1500 t1.5 mm.
พื้นที่หน้าตัด = 3.52 ค่า R = 2.59 กาหนดค่าKในการออกแบบเท่ากับ0.85 กาหนดค่าE
เท่ากับ2.1MPa
กาหนดค่า Fy เท่ากับ 2050kg./sq.cm.= 205MPa
Value of Effective Length = (KxL)/180 = (0.85x150)/180=0.58<2.59
AE=L/R,Fcc =
Qac(MPa)=

𝜋2 𝐸

=

22/72 210000

𝐴𝐸 2 (150/2.59 )2
617.9𝑥205

(617.91.4 +2051.4 )1/1.4

= 617.9

=9.23 MPa =9.23x10=92.3kg./sq.cm.

เสาต้นนี้รับน้ าหนักได้92.3x3.52 = 324.89 กิโลกรัม แต่การใช้งานจริ งเสานี้ รับน้ าหนักเพียงแค่ 36.1
กิโลกรัมเท่านั้นจากหนักหนักของรวมของเสาท่อนที่ 4 ท่อนที่ 5 และน้ าหนักของอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่
ปลายเสา ซึ่ งทาให้เสาต้นนี้มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 8.9 เท่าของการใช้งานจริ ง
4.3.1.4 เสาสแตนเลสท่อนที่4ขนาด OD 60.50 ID57.30 L1500 t1.5 mm.
พื้นที่หน้าตัด = 2.78 ค่า R = 2.03 กาหนดค่าKในการออกแบบเท่ากับ0.85 กาหนดค่าE
เท่ากับ2.1MPa

27

กาหนดค่า Fy เท่ากับ 2050kg./sq.cm.= 205MPa
Value of Effective Length = (KxL)/180 = (0.85x150)/180=0.49<2.03
AE=L/R,Fcc =
Qac(MPa)=

𝜋2 𝐸

=

22/72 210000

𝐴𝐸 2 (150/2.03 )2
379.6𝑥205

(379.61.4 +2051.4 )1/1.4

= 379.6

=9.57 MPa =9.57x10=90.57kg./sq.cm.

เสาต้นนี้ รับน้ าหนักได้90.57x2.78 = 251.78กิ โลกรั มแต่การใช้งานจริ งเสานี้ รับน้ าหนักเพีย งแค่
32.61 กิ โลกรัมเท่านั้นจากหนักหนักของรวมของเสาท่อนที่ 5 และน้ าหนักของอุปกรณ์ ที่ติดตั้งที่
ปลายเสา ซึ่ งทาให้เสาต้นนี้มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 7.7 เท่าของการใช้งานจริ ง
4.3.1.5 เสาสแตนเลสท่อนที่5ขนาด OD 48.60 ID45.60 L1500 t1.5 mm.
พื้นที่หน้าตัด = 2.21 ค่า R = 1.64 กาหนดค่าKในการออกแบบเท่ากับ0.85 กาหนดค่าE
เท่ากับ2.1MPa
กาหนดค่า Fy เท่ากับ 2050kg./sq.cm.= 205MPa
Value of Effective Length = (KxL)/180 = (0.85x150)/180=0.41<1.43
AE=L/R,Fcc =
Qac(MPa)=

𝜋2 𝐸
𝐴𝐸

2=

22/72 210000

(150/1.64)2
247.7𝑥205

(247.71.4 +2051.4 )1/1.4

= 247.7

=9.13MPa =9.13x10=91.3kg./sq.cm.

เสาต้นนี้ รับน้ าหนักได้91.3x2.21 = 201.7 กิ โลกรั มแต่การใช้งานจริ งเสานี้ รับ น้ าหนัก เพียงแค่ 30
กิโลกรัมเท่านั้นจากน้ าหนักของของอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ปลายเสา ซึ่ งทาให้เสาต้นนี้มีค่าความปลอดภัย
เท่ากับ 6.7 เท่าของการใช้งานจริ ง
4.3.2 การคานวณน้ าหนักของเสาทั้ง4ท่อนเพื่อใช้ในการเลือกสลิง
สู ตรในการคานวณ
น้ าหนักท่อ = (วงนอก2 มม.- วงใน2 มม.) x 0.006167 x ยาว ม.
4.3.2.1 การคานวนหาน้ าหนักท่อนที่5
น้ าหนักท่อ = (48.602มม.-45.602มม.) x 0.006167 x 1.5 ม.
น้ าหนักท่อนที่5 = 2.614 กก.
4.3.2.2 การคานวณหาน้ าหนักท่อนที่4
น้ าหนักท่อ = (60.302มม.-57.302มม.) x 0.006167 x 1.5 ม.
น้ าหนักท่อนที่4 = 3.487 กก.
4.3.2.3 การคานวณหาน้ าหนักท่อนที่3
น้ าหนักท่อ = (76.302มม.- 73.302มม.) x 0.006167 x 1.5 ม.
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น้ าหนักท่อนที่3 = 4.151 กก.
4.3.2.4 การคานวณหาน้ าหนักท่อนที่2
น้ าหนักท่อ = (89.102มม.- 86.102มม.) x 0.006167 x 1.5 ม.
น้ าหนักท่อนที่2 = 4.862 กก.
4.3.2.5 การคานวณหาน้ าหนักทั้ง4ท่อน
=(SUM)ท่อท่อนที่1+ท่อท่อนที่2+ท่อท่อนที่3+ท่อท่อนที่4
2.614กก.+3.487กก.+4.151กก.+4.862กก. = 15.114 กก.
น้ าหนักท่อทั้งหมดที่ตอ้ งใช้สลิงรับน้ าหนักเท่ากับ 15.114 กก.
การคานวนหาน้ าหนักท่อนั้น เพื่อนาไปใช้ในการเลือกขนาดของสลิง
4.3.3 การคานวนเลือกใช้ลวดสลิง
ลวดสลิงขนาด 3 มิลลิเมตร
แรงดึงถึงจุดสลิงขาด(ตัน) =แรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาดหาร20
แรงดึงถึงจุดสลิงขาด(ตัน) =3^2มม./20 = 0.45 ตันหรื อ 450 กิโลกรัม
สลิงขนาด 3 มิลลิเมตร สามารถรับหนักได้ 450 กิโลกรัม
น้ าหนักที่ยกได้อย่างปลอดภัย =

แรงดึงถึงจุดสลิงขาด
ค่าความปลอดภัย

น้ าหนักที่ยกได้อย่างปลอดภัย = 0.45ตัน/5 = 00.9 ตัน
สลิงขนาด 3 มิลลิเมตร น้ าหนักที่ยกได้อย่างปลอดภัย5เท่าคือ 0.09 ตันหรื อ 90 กิโลกรัม
สลิ งสามารถรั บแรงดึ งได้90กิ โลกรั ม โดยปลอดภัย ซึ่ งสลิ งรั บแรงดึ งจริ ง จากชิ้ นงานเพี ยง 45.1
กิโลกรัมเท่านั้น
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รู ปที่ 4.7 ค่ามาตรฐานความปลอดภัยของสลิง
4.3.4 การเลือกใช้สลักเกลียว
โหลดตามแนวแกนโหลดของแรงดึง Pt ≤ σt・As = πd2σt/4
Pt ： โหลดของแรงดึงในทิศทางตามแนวแกน (kgf)
σb： Yield stress ของ Bolt (kgf/mm2)
σt ： ความเค้นที่ยอมรับได้ของ Bolt (kgf/mm2)
(σt=σb/safety factor)
As ： พื้นที่หน้าตัดที่ใช้งานได้ของ Bolt (mm2)
As = πd2/4
d ： Pitch diameter ของ Bolt (เส้นผ่านศูนย์กลางฐานเกลียว) (mm)
ค่า Safety Factor ของ Unwin α ซึ่งใช้เป็ นมาตรฐานของแรงดึง
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รู ปที่4.8 Yield stress ของสกรู Strength Class
A-2 Stainless คือ σb = 70 Kgf/mm2
Stress ที่ยอมรับได้ σt = σb / Safety factor
(Safety factorมีค่าเท่ากับ 5) =70/5
= 14 Kgf/mm2

รู ปที่4.9ค่า Fatigue Strength ของ Bolt
การคานวณหาขนาดที่เหมาะสมสาหรับสกรู 1 ตัว
รับโหลดแรงดึงของเสามาจากน้ าหนักของเสาและอุกกรณ์การติดตั้งเท่ากับPt=Kg x F
= 51.6x9.81= 500.6
(วัสดุ：SUS304,Strength class A-2 Stainless) As = Pt / σt =500.6/14=35.7(mm2)
จากเงื่อนไขข้างต้น ควรเลือกใช้ Bolt M8 ซึ่ งมีพ้ืนที่หน้าตัดที่ใช้งานได้เป็ นบริ เวณกว้างอนึ่ง หาก
ต้องกาพิจารณาค่า Fatigue Strengthจากตาราง Strength class 10.9 ควรเลือกใช้ M8 ซึ่ งมีค่าโหลดที่
ยอมรับได้เท่ากับ 318 Kgf
จากการคานวนจะเห็นได้วา่ ชิ้น Bolt M8 ก็เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถเปลี่ยน Bolt M10 จาก
แบบเดิม เป็ นBolt M8 ได้ และยังลดต้นทุนการผลิตได้
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4.3.5 การเลือกใช้หน้าแปลน

รู ปที่4.10รู ปหน้าแปลน
การเลือกใช้หน้าแปลนเพื่อใช้ในการรับแรงในตามแนวแกน y เพื่อป้ องกันการฉี กขาดของ
ปากเสาที่ใช้ท่อสแตนเลสเท่านั้น ในการเลือกใช้น้ นั ต้องมีการคานึงถึงหน้ าหนักของหน้าแปลนให้มี
น้ าหนักที่เบาจึงไม่สามารถใช้หน้าแปลนตามท้องตลาดได้ ซึ่ งมีการออกแบบหน้าแปลนที่มีขนาด
ต่างกันตามขนาดของเสาแต่ละท่อน หน้าแปลนขนาด OD 202 ID 102x4 mm., OD 202 ID 90x4
mm.ใช้กลับเสาท่อนล่าง หน้าแปลนขนาด OD 190 ID 90x4 mm., OD 190 ID 77x4 mm.ใช้กลับเสา
ท่อนที่ 4 หน้าแปลนขนาด OD 177 ID 77x4 mm., OD 177 ID 61x4 mm.ใช้กลับเสาท่อนที่ 3 หน้า
แปลนขนาด OD 162 ID 62x4 mm., OD 162 ID 50x4 mm.ใช้กลับเสาท่อนที่ 2 หน้าแปลนบอด
ขนาด OD 70x4 mm.ใช้กลับเสาท่อนบน ตามลาดับ
4.3.6 การเลือกใช้รอก
การเลือกใช้รอกสลิงมือหมุน ที่มีสเปคการรับน้ าหนักของตัวเสาเท่า 450 กิโลกรัม
รอกสลิงมือหมุน MARATHON รุ่ น TRT1101C (450 ก.ก.) หรื อที่เรี ยกกันว่ารอกกว้านสลิงมือหมุน
เป็ นสิ นค้ารุ่ นยอดนิ ยมของ MARATHON คุณภาพสู ง ผลิตจากโรงงานซึ่ งได้การรับรองมาตรฐาน
ISO9001, IS/TS16949 และ ISO14001 หมุนได้ 360 องศา สามารถหมุนในลักษณะคลัช ใช้งานได้
หลากหลายรวมไปถึงการใช้งานในพื้นที่แคบ ยกของได้สูงสุ ด 450 กิโลกรัม ขนาดสลิง 3 มิลลิเมตร
ความยาวสลิง 10 เมตร และมีน้ าหนัก 18.5 กิโลกรัม

รู ปที่ 4.11 รอกสลิงมือหมุน
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4.4การจัดซื้ออุปกรณ์
ตารางที่ 4.2 รายการจัดซื้ ออุปกรณ์
ITEM
DESCRIPTION
1 ท่อSTAINLESS SUS 304 ไร้ตะเข็บ (มอก.)
ขนาด
OD 48.6x1.5x6000 mm.
OD 60.5x1.5x6000 mm.
OD 76.3x1.5x6000 mm.
OD 89.1x1.5x6000 mm.
OD 101.6x1.5x6000 mm.
2 แผ่นSTAINLESS SUS 304 ตัด
แปลนบอด OD 70x4 mm.
OD 202 ID 102x4 mm.
OD 202 ID 90x4 mm.
OD 190 ID 90x4 mm.
OD 190 ID 77x4 mm.
OD 177 ID 77x4 mm.
OD 177 ID 61x4 mm.
OD 162 ID 62x4 mm.
OD 162 ID 50x4 mm.
PL 250x250x4 mm.
PL 80x80x4 mm.
PL 70x100x4 mm.
3 STAINLESS SUS 304 (มอก.)
FB 40x3x6000 mm.
FB 40x5x6000 mm.
RB 16mm.x6000 mm.
RB 4mm.x6000 mm.
4 เพลา STAINLESS ∅25mm.
เพลา STAINLESS ∅20mm.

QT'Y
0.25

UNIT
เส้น

PRICES (฿)

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

เส้น
เส้น
เส้น
เส้น
เส้น

344
430
691
812
927

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

105
288
395
383
390
375
381
335
356
536
100
108

0.5
0.5
0.04
1
350
150

เส้น
เส้น
เส้น
เส้น
mm.
mm.

340
565
46
450
162
45

33

5
6

7

8
9
10
11
12
13

14
15

ลวดสลิง (WIRE ROOP)SUS 304 ∅ 4 mm.
BOLT/NUT SUS 304
M10x25 mm.
M10x40 mm.
ท่อSTAINLESS SUS 304 ไร้ตะเข็บ (มอก.)
OD 27.2x2x6000 mm.
OD 21.7x2x6000 mm.
HAND WINCH 450 kg.
ลวดเชื่อมอาร์กอน
ลมอาร์กอน
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าแรงทาชิ้นส่ วน
(2คนx400x3วันx25%)
(1คนx800x2วันx25%)
ค่าแรงเพื่อขาด
ค่าแรงกลึงชิ้นงาน ROLLER
รวม

20

m.

1,600

24
20

ชุด
ชุด

1,440
1,200

0.33
0.33
1
5
0.1

เส้น
เส้น
ชุด
ขด
ขวด

268
210
2,000
600
80
500
1,000

20

ตัว

3,000
2,000
1,000
1,000
24,571 บาท
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4.5ขั้นตอนการผลิต
4.5.1 การตัดท่อให้ได้ขนาดตามแบบ

รู ปที่ 4.12 รู ปภาพการตัดท่อให้ได้ตามขนาด
4.5.1.1 ท่อสแตนเลสขนาด OD 101.60 ID98.60 L1500 t1.5 mm.
4.5.1.2 ท่อสแตนเลสขนาด OD 89.10 ID86.10 L1500 t1.5 mm.
4.5.1.3 ท่อสแตนเลสขนาด OD 76.30 ID73.30 L1500 t1.5 mm.
4.5.1.4 ท่อสแตนเลสขนาด OD 60.50 ID57.30 L1500 t1.5 mm.
4.5.1.5 ท่อสแตนเลสขนาด OD 48.60 ID45.60 L1500 t1.5 mm.
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4.5.2 การเชื่อมหน้าแปลนติดและฐานเสากับท่อ

รู ปที่ 4.13 รู ปภาพการเชื่ อมหน้าแปลนติดกับท่อ
4.5.3 การทารางสลิงและวางโรลเลอร์ ในท่อ

รู ปที่ 4.14 รู ปภาพลวดสแตนเลสสาหรับทารางสลิง
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รู ปที่ 4.15 รู ปภาพโรลเลอร์
การทารางลวดสลิงนั้นทาขึ้นเพื่อให้สลิงไม่พนั กันภายในท่อ ส่ วนการวางโรลเลอร์ น้ นั เพื่อ
ลดแรงเสี ยดทานของสลิงภายในท่อ
4.5.4 การเชื่อมรอกติดกับท่อและร้อยสลิง

รู ปที่ 4.16 รู ปภาพการร้อยสลิงภายในท่อ
การเชื่อมรอกติดกับท่อเพื่อเป็ นการยึดรอกติดเข้ากับตัวท่อ และการร้อยสลิงภายในท่อเพื่อ
ใช้ในการยกเสาให้ลอยขึ้นโดยอาศัยหลักการแรงตึงเชือก
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4.6 เสนอชิ้นงานให้ กบั ผู้สั่งผลิต

รู ปที่ 4.17 รู ปภาพการประสานงานติดต่อกับผูส้ ั่งผลิต

รู ปที่ 4.18 รู ปภาพทดสอบชิ้นงานให้ผสู ้ ั่งผลิต
การนาเสนอชิ้นงานให้กบั ผูส้ ั่งผลิต ซึ่ งผูส้ ั่งผลิตมีความพึ่งพอใจเป็ นอย่างมาก และได้รับ
การตอบตกลงให้สั่งทาเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร จานวน 50 ต้น โดยราคาขายต่อต้นเท่ากับ 32,000
บาท คิดเป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น 1,624,571 บาท
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
การจัดทาโครงงานนี้ ข้ ึนมาเพื่อศึกษาการใช้หลักการทางวิศวกรรมย้อนรอยในการสร้างเสา
วิทยุสื่อสาร โดยจุดประสงค์หลักคือ
1.ใช้หลักการทางวิศกรรมย้อนรอยในการปฏิ บตั ิงานเพื่อเป็ นการออกแบบและสร้างเสา
วิทยุสื่อสาร
2.เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน
3.เพื่อตอบสนองความต้องการของผูส้ ั่งผลิต
ตารางที่5.1 เกณฑ์การเปรี ยบเทียบ
เกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลจากผูส้ ั่งผลิต
ชิ้นงานที่สร้างขึ้นใหม่
ราคา
32,000
น้ าหนัก
32.1 กิโลกรัม
ระบบความปลอดภัย
มี
การรับน้ าหนัก
60 กิโลกรัม
90 กิโลกรัม
อายุการใช้งาน
5-6 ปี
10-12ปี
ความสู ง
5 เมตร
6 เมตร
วัสดุ
เหล็ก
สเตนเลส
ระบบกลไกลในการใช้งานนาเสาขึ้นลง ไม่มีโรลเลอร์ ในระบบ
มีโรลเลอร์ในระบบ
สรุ ปเรื่ องการเปรี ยบเทียบของชิ้นงานทั้งสองชิ้น
หลังจากที่ได้ทาการสร้างเสาวิทยุสื่อสารโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมย้อนรอยนั้น จึงทา
ให้การออกแบบและการสร้างเสาวิทยุสื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีระบบความปลอดภัย
ใช้งานง่ ายขึ้ น น้ าหนัก เบาลงสะดวกต่อการใช้งาน ไม่เป็ นสนิ ม มี อายุการใช้งานเพิ่ มขึ้ นเพิ่ มขึ้ น
มากกว่า 5-10 ปี หรื อมากกว่าทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การดูแลรักษาของผูใ้ ช้งานด้วย โดยตอบสนองต่อความ
ต้องการของทางผูส้ ั่งผลิตและสามารถทาเงินให้กบั บริ ษทั เพิ่มขึ้น
5.1.1 ปัญหาของโครงงาน
- ขาดทักษะความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาของเสาวิทยุสื่อสาร
- ขาดความรู้ในด้านการออกแบบที่ดี
- ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจึงทาให้ตดั สิ นใจค่อนข้างยาก
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5.1.2 ข้อเสนอแนะ
- หาความรู ้เพิ่มเติมจากหนังสื อและการเรี ยนในห้องเรี ยน
- สอบถามผูร้ ู้ผเู้ ชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ
- ให้ผชู ้ านาญการตรวจความถูกต้องอีกครั้ง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- มี ความช าน าญ ใน การใช้ โ ป รแกรมส าเร็ จรู ป , Microsoft World แล ะ Microsoft
PowerPoint เพิ่มมากขึ้น
- มีประสบการณ์ในการทางานจริ ง
- สามารถให้นกั ศึกษารู้ถึงปัญหาในการทางาน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- หน้าแปลนมีขนาดใหญ่ไปจึงทาให้เสามีระยะห่างที่เยอะเกินไปจึงทาให้เสาโครงแครง
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ภาคผนวก ข

แบบชิ้นงานสาหรับการสร้ างเสาสั ญญาณวิทยุสื่อสาร(Autocad)
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