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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัห้องประชุม-ห้องเรียน ท่ีสามารถบรรจุคนได้เป็นจาํนวนมาก 100-1,000 คน 

อยา่งเช่นหอประชุมสิริกิต และหอประชุมอ่ืน ๆ ท่ีมีห้องประชุมท่ีมีขนาดใหญ่ และบางคร้ัง มีการ

แบ่งห้องประชุมเป็นขนาดย่อย จาํเป็นจะตอ้งมีฉากกนั เพื่อแบ่งห้องประชุมให้มีขนาดย่อย ตาม

ความตอ้งการท่ีจะใช ้ส่ิงท่ีตอ้งการก็คือผนงักนัห้องท่ีสามารถเก็บเสียงได ้เพื่อไม่ให้เสียงทั้งสอง

หอ้งมาปนกนั ดงันั้นผนงัห้องประชุมจะไม่มีเสียงลอดออกมา จึงไดมี้การทดลอง สร้างผนงักนัห้อง

เก็บเสียงโดยอาศยัหลกัการ สะทอ้นของเสียงและการซบัเสียงของวสัดุต่าง ๆ ดว้ยหลกัการดงักล่าว

ทาง บริษทั เจ อุตสาหกรรม จาํกดั จึงได้ให้มีการทดลอง สร้างบานเล่ือนเก็บเสียงน้ีข้ึน จากการ

ฝึกสหกิจศึกษา    

1. 2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 ออกแบบและสร้างบานเล่ือนเก็บเสียง 

 1.2.2 เพื่อเรียนรู้ในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

1.3 ขอบเขตโครงการ 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

• ศึกษาไมแ้ละวสัดุชนิดต่าง ๆ วา่สามารถเก็บเสียงไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพื่อนาํมา

ประดิษฐช้ิ์นงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3.2 ขอบเขตสถานท่ี 

• บริษทั เจ อุตสาหกรรม จาํกดั 

1.3.3 ขอบเขตระยะเวลา 

• ระยะเวลาในการศึกษาดาํเนินการในภาคการเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 ระหวา่ง

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ 

• ไดศึ้กษาเร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการทาํบานเล่ือนวา่สามารถเก็บเสียงได ้

• ไดรู้้ถึงขั้นตอนในการทาํโครงงานและลงมือปฏิบติัจริง 

1.5 วธีิดาํเนินการ 

 1.5.1 ศึกษาเก่ียวกบับานเล่ือน 

 1.5.2 ออกแบบบานเล่ือน 

 1.5.3 วางแผนในการปฏิบติัติงาน 

 1.5.4 เตรียมอุปกรณ์ 

 1.5.5 ลงมือปฏิบติั 

 1.5.6 ทดลองประสิทธิภาพบานเล่ือนเก็บเสียง 

 1.5.7 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัทาํโครงการ 

1.6 ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตารางที ่1.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 

 

           

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 

1. รวบรวมขอ้มูล           

2. วเิคราะห์ผล             

3. ออกแบบช้ินงาน             

4. เรียบเรียงและตรวจสอบ             

5. จดัทาํเอกสารประกอบ             
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บทที2่ 

ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 

 2.1 เนือ้หาของโครงงาน  

 การออกแบบสร้างบานกั้นเสียง เป็นการออกแบบโดยการนาํเอาบานกั้นเสียงมากั้นเป็น

ห้อง เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประชุม สัมมนา ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั หลีกเล่ียง

ปัญหาการรบกวนโดยมีเสียงจากภายนอก หรือห้องขา้งๆท่ีมีเสียงดงัจึงจาํเป็นตอ้งรู้จกัSTCกนัก่อน

ซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานท่ีใชก้นัในระดบัสากลโดยค่าSTCจึงเป็นตวับงชีไดว้า่ค่าใคจึงเหมาะสมกบัการ

ป้องกนัเสียงไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพละมีความสอดคลอ้งกบัประเภทกานใชง้านแบบใดบา้งนั้นเอง 

ค่า Sound transmission class หรือ stc นั้นสามารถแบ่งไดห้ลายระดบัซ่ึงแต่ระดบัจะมีความสัมพนัธ์

กบัลกัษณะเสียงรบกวนแบบต่าง ๆมีดงัน้ี 

Stc 30-39 ลดความดงัเสียงพดูคุยปกติได ้แต่ยงัเขา้ใจเน้ือหาการสนทนา 

Stc 40-49 สามารถป้องกนัเสียงพดูคุยปกติไดจ้นไม่เขา้ใจหรือจบัใจความเน้ือหาการสนทนาไม่ได ้

Stc 50-59 ลดความดงัเสียงคนทะเลาะกนัได ้แต่ยงัจบัใจความบทสนทนาได ้

Stc 60-69 ป้องกนัเสียงรบกวนจากคนทะเลาะและเสียงรถวิง่ไดเ้กือบ 100% 

Stc 70-74 ลดความดงัของเสียงดนตรีท่ีเล่นอีกฝ่ังไดแ้ต่ยงัไดย้นิอยูบ่า้ง 

Stc 75 ข้ึนไป ป้องกนัเสียงรบกวนจากการเล่นดนตรีไดเ้กือบ 100% 

2.2 เนือ้หาทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

   ในเน้ือหาส่วนน้ีผูท้าํโครงการจะพดูถึงการเลือกวสัดุมาทาํบานกั้นเสียงในท่ี น้ีส่วนของโครงสร้าง

ก็จะมีเหล็กและอลูมิเนียม และส่วนท่ีมาปิดโครงสร้างท่ีเป็นไม ้
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2.2.1 ไม้ทาํบานกั้น 

 

รูปที ่2.1 ไม้ทาํบานกั้น 

  ผูท้าํโครงงานได้เลือกนาํไมเ้น้ือแข็งมาทาํ เพราะด้วยคุณสมบติัของตวัไมท่ี้เน้ือ

แน่น ตดัและตกแต่งได้ง่าย จึงเลือกนาํมาทาํบานกั้นเสียงเพราะยิ่งเน้ือวสัดุมีความหนาแน่นมาก

เท่าไร ตวัของเสียงก็ยิง่ผา่นไดน้อ้ยมาก  และสมยัน้ียงัมีวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา่ไมเ้ช่นตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี

ชนิดของไมอ้ดันั้นมีหลากหลาย แต่ละชนิดนั้นมีลกัษณะและการใชง้านท่ีแตกต่างกนั ชนิดของไม้

อดัต่าง ๆ มีทั้งหมดดงัน้ี 

ไม้อดัชนิดไม้บาง (Plywood) แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 

1. แบบแผน่ไมอ้ดั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไมแ้ผน่บาง ๆ มาอดักาวทาเรียงต่อกนัเป็นชั้น ๆ 

2. แบบแผน่ไมอ้ดัไส้ระแนง มีลกัษณะเป็นแผน่ไมอ้ดัประกบหนา้หลงั ส่วนตรงกลางเป็นไมร้ะแนง 

ไมอ้ดัชนิดบางน้ีมกัจะถูกนาํไปใชใ้นงานก่อสร้างทัว่ไป เพราะมีราคาไม่แพง 

           ไมอ้ดัชนิดช้ินไม ้(Particleboard) เป็นไมอ้ดัท่ีจะมองเห็นเน้ือเป็นไมช้ิ้นเล็ก ๆ แบ่งเป็น 3 

ชนิดคือ 

1. แผน่ช้ินไมอ้ดั มีลกัษณะเป็นช้ินไมห้รือวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตรนาํมายอ่ย แลว้นาํมาทาํเป็น

แผน่โดยมีกาวเป็นตวัประสาน 

2. แผน่เกล็ดไม ้คือการนาํช้ินไมม้าอดัรวมกนัเป็นแผน่ 

3. ไมอ้ดัไส้พาร์ทิตเคน มีขั้นตอนการทาํดว้ยการนาํช้ินไมแ้ละวสัดุมาอดัรวมให้เป็นแผ่นเดียวกนั

โดยใชก้าวเป็นตวัประสาน จากนั้นจึงปิดผวิทั้งสองดา้นดว้ยไมบ้างหรือไมอ้ดัแผน่ 
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โดยทั้ง 3 แบบนั้นจะตอ้งผา่นกระบวนการเช่ือมให้ติดกนัโดยใหค้วามร้อนและแรงอดัพร้อมทั้งผ่าน

กระบวนการทางเคมีไปดว้ยกนั เพื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนัความช้ืนและปลวก 

แผน่ไมอ้ดัชนิดชั้นไมม้กัจะนาํมาปิดทบัดว้ยพลาสติกฟอร์ไมกา และนาํไปใชผ้ลิตเคร่ืองเรือน หรือ

เฟอร์นิเจอร์ 

ไมอ้ดัชนิดเส้นใยไม ้(Fiberboard) แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 

1. แผน่ใยไมอ้ดัแขง็ เกิดจากการนาํเส้นใยประเภทต่าง ๆ หรือนาํวสัดุท่ีใหเ้ส้นใยมารวมกนัเป็นแผน่

ด้วยกรรมวิธีเปียก จากนั้นจึงนาํมาทาํการอดัร้อนให้เป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีแห้งและมีกาวเป็นตวั

ประสาน 

2. แผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นสูง เกิดจากการนาํเส้นใยจากเน้ือไมห้รือวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีใหเ้ส้นใยเขา้มา

รวมกนัแลว้ทาํการอดัดว้ยความร้อนให้มีความหนาแน่นมากกวา่ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ซ่ึง

แผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นสูงน้ีเหมาะกบังานท่ีตอ้งการความแข็งแรงเป็นพิเศษไมอ้ดัชนิดเส้นใย

ไมม้กัจะถูกนาํไปปิดทบัดว้ยฟอร์ไมกาเคลือบเมลาหรือ แผน่วตัถุกนัร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

ไมอ้ดัในการนาํไปใชท้าํเฟอร์นิเจอร์ 

ไมอ้ดัสารแร่ (Wood Mineral-bonded Panel) เกิดจากการผสมเศษไมช้ิ้นเล็ก เช่น ช้ินไม ้ฝอยไม้ 

หรือใยไม ้เขา้กบัสารแร่ต่าง ๆ อยา่งเช่น ซีเมนต ์ยปิซมั โดยสามารถแบ่งคร่าวๆ ไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

1. แผน่ไมอ้ดัซีเมนต ์มีทั้งแบบท่ีเป็น ช้ินไม,้ ฝอยไม ้และ เส้นใยไม ้ผสมกบัซีเมนต ์แลว้ข้ึนรูปให้

เป็นแผน่ อดัคา้งในแบบจนซีเมนตแ์ขง็ตวั 

2. แผน่ไมอ้ดัยปิซมั มีทั้งแบบท่ีใชแ้ผน่ช้ินไม ้หรือแผน่ใยไม ้ผสมกบัยปิซมั 

ไมอ้ดัสารแร่มกัจะใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่งทัว่ไป แต่มีจุดเด่นอยุ่ท่ีเน้ือของไมอ้ดัจะสามารถ

ทนความช้ืนได้ดีกว่าไมอ้ดัชนิดอ่ืน ๆ โดยไม่ตอ้งพึ่งวสัดุแผ่นปิดทบัความหนาของไมอ้ดั ขนาด

ความหนาของไมอ้ดัท่ีนิยมเรียกกนัจะอยู่ท่ี 3, 4, 6, 10, 15 และ 20 มิลลิเมตร แต่ตวัเลขความหนา

เหล่าน้ีเป็นเพียงตวัเลขท่ีใช้เรียกกนัเท่านั้น ส่วนความหนาจริง ๆ มกัจะไม่เป็นไปตามตวัเลขท่ีใช้

เรียก มกัจะนอ้ยกวา่ ดงันั้นหากเราตอ้งการไมอ้ดัมาใชส้ําหรับทาํงานท่ีมีความละเอียดเราควรเตรียม

เคร่ืองมือวดัติดตวัไปดว้ยเม่ือทาํการซ้ือไมอ้ดันอกจากน้ียงัมีการแบ่งเกรดของไมอ้ดัออกเป็นเกรด 

A, B และ C ซ่ึงพอจะแบ่งอธิบายไดค้ร่าวๆ ดงัน้ี 
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   เกรด A คือไมอ้ดัท่ีมีขนาดและความหนาไดม้าตรฐาน และมีผิวหนา้เรียบสวย และสามารถใชใ้น

งานโชวผ์วิไมไ้ดท้ั้งสองดา้น   เกรด B คือ ไมอ้ดัท่ีอาจมีขนาดความหนาไมไ้ดต้ามท่ีระบุไว ้ผวิหนา้

เรียบพอสมควร หรือบางคร้ังอาจเรียบสวยเพียงแค่ดา้นเดียว 

     เกรด C คือ ไมอ้ดัท่ีอาจมีขนาดความหนาไมไ้ดต้ามท่ีระบุไว ้ผวิหนา้อาจเห็นเป็นช้ินไมต่้อ ๆ กนั 

ไม่นิยมนาํมาใชท้าํผนงัอาคาร แต่มกันาํไปใชท้าํแบบหล่อสาํหรับเทคอนกรีต 

  ไม้ MDF 

   คุณสมบติัของไม ้MDFหรือเรียกวา่แผน่ใยไมอ้ดัท่ีมีความหนาแน่นปานกลางซ้ึงเป็นผลิตภณัฑ์

ประเภท COMPOSITE PANEL ชนิดหน่ึงท่ีไดจ้ากการนาํเส้นใยของไมห้รือพืชท่ีมีเส้นใยหรือเส้น

ใยของ วสัดุลิกโนเซลลูโลส วตัถุดิบท่ีใช ้ไมย้คูา ยางพารา และอ่ืน ๆ นาํมาผสมกบักาวสังเคราะห์ 

แลว้จึงอดัเป็นแผน่โดยมีกาวเป็นตวัช่วยประสาร โดยมีความหนาแน่นสูงมีผวิเน้ือในละเอียดเป็น

เน้ือเดียวกนัตลอดทัว่ทั้งแผน่ มีความหนาและแน่น ความเรียบสมํ่าเสมอตลอดทัว่ทั้งแผน่สามารถ

ขดูแต่งเน้ือไมใ้ห้เรียบเนียน งานท่ีออกมาเรียบร้อยเนียนไม่เป็นขยุ สามารถนาํมาพน่หรือทาสีได้

สวยงาม 

ประเภทและการใชง้านของไม ้MDF  

   แผน่ไมช้นิดน้ีมีความไดเ้ปรียบกวา่แผน่ไมช้นิดอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากสามารถนาํไปประยกุตก์บัการ

ใชง้านไดเ้กือบทุกประเภทดว้ยคุณสมบติัท่ีมีความแข็งแรงสูงและมีความเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดทั้ง

แผน่และถา้แบ่งตามลกัษณะคุณสมบติั  แบ่งได ้ 3  ประเภท  คือ 

1). ชนิดความหนาแน่นสูง โดยมากนิยมใช้ทาํพื้นอาคาร,บา้นเรือน,นาํไปปิดผิว พ่นสี ให้มีความ

สวยงาม 

2).ชนิดความหนาแน่นปานกลาง นิยมใช่ในอุตสาหกรรมตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์รวมทั้ งงาน

แกะสลกัไดเ้กือบทุกชนิด 

3).ชนิดความหนาแน่นตํ่าปัจจุบันเร่ิมมีใช่แพร่หลายทางยุโรปและอเมริกานิยมใช้สําหรับทาํ

เฟอร์นิเจอร์ 

กรรมวธีิการผลติไม้ MDF  

1).วสัดุท่ีใชใ้นส่วนผสมก็เอาไมย้คูาตน้สน ตน้ยางพารา เศษเยื่อไมท่ี้เหลือจากการทาํกระดาษ ชนิด

ใดชนิดหน่ึงมาผลิต  และกากนํ้าตาลออ้ยท่ีไดจ้ากโรงงานทาํนํ้าตาลทรายแลว้มาเป็นวตัถุดิบ 
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2).นาํเขา้เคร่ืองบดใหเ้ป็นผงละเอียด 

3).ผสมกาว เขา้หมอ้ผสม จนไดท่ี้ 

4).มีท่อลาํเรียงจากหมอ้ผสมมาโรยบนแท่นอดั 

5).รีดดว้ยความร้อนออกมาเป็นแผน่ 

6).นาํมาตดัใหไ้ดข้นาดมาตรฐานคือ กวา้ง48น้ิว ยาว96น้ิว เป็นขนาดมาตรฐานของไมอ้ดั 

      

  2.2.2 แผ่นกั้นเสียง (acoustic) 

 

รูปที ่2.2  แผ่นกั้นเสียง  (acoustic) 

             เป็นแผน่กั้นเสียงเพื่อการป้องกนัเสียงแบบแผน่แข็งสีเทาหุ้มรอบดา้นดว้ยวสัดุกนัความช้ืน 

ใส่สารไม่อุ้มนํ้ าในเน้ือฉนวน เป็นวสัดุท่ีมีรูพรุนหรือ Open Cell เม่ือเสียงวิ่งตกกระทบฉนวน 

พลงังานเหล่านั้นจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อนซ่ึงเกิดจากการเสียดสีของพลงังานเสียงกบัรู

พรุนของแผน่กั้นเสียงจึงช่วยลดระดบัพลงังานของเสียงไดเ้ป็นอยา่งดีแผน่กั้นเสียงผลิตจาก Mineral 

Fiber ใช้สําหรับซบัเสียงสะทอ้น เสียงกึกกอ้ง ใชส้ําหรับติดเพดาน หรือ ผนงั สามารถวางแทนฝ้า

เพดานได ้ ปลอดภยัในการใชง้าน และ ไม่ลามไฟ ไม่ลุกเป็นเปลวเพลิง 
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แผ่นกนัเสียง มี 2 แบบดังนี ้

1.แผน่กนัเสียงแบบลายหนอน 

 

รูปที ่2.3 แผ่นกั้นเสียงแบบลายหนอน 

ขนาด 0.60 ม.x1.20 ม. หนา 12 มม.  

ใช้ซับเสียงไดดี้ เหมาะสําหรับห้องเรียน ห้องทาํงาน ห้องประชุม ออฟฟิศสํานกังาน ห้องสัมมนา 

Showroom ร้านคา้ ใชติ้ดตั้ง แทนฝ้าเพดาน 

2.แผน่ กนัเสียงลาย A1 แบบรูกลมพรุนทั้งแผน่ 

 

รูปที ่2.4 แผ่นกั้นเสียงแบบรูกลมพรุนทั้งแผ่น 

ขนาด 0.60 ม.0.60 ม. หนา 12 มม.  

เป็นวสัดุซบัเสียงไดดี้ท่ีสุด เหมาะสําหรับห้องบนัทึกเสียง ห้องส่งวิทยุ สตูดิโอถ่ายทอดสด โรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีเสียงดงัมาจากเคร่ืองจกัร และห้องทดสอบคุณภาพเสียง หรือ ทดสอบการไดย้ิน
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ของทางการแพทย ์เน่ืองจากแผน่เก็บเสียง A1 ช่วยลดเสียงสะทอ้นไดม้าก และช่วยเก็บเสียงไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 2.2.3 ฟองนํา้กั้นเสียง 

 

รูปที ่2.5 ฟองนํา้กั้นเสียง 

แผ่นซับเสียงใช้สําหรับอะไร 

       เม่ือพูดถึงความสบายในการอาศยัอยู่ในบา้น หลายๆคนไดรั้บเสียงรบกวนจากถนนขา้งนอก 

หรือเสียงดงัของรายการทีวีของขา้งบา้น เพื่อนบา้นบ่นเก่ียวกบัเสียงเห่าสุนขัของคุณ ซ่ึงรบกวนการ

นอนหลบัในตอนกลางคืน หรืออาจจะเกิดข้ึนไดใ้นทางกลบักนั เน่ืองจากว่าการสั่นสะเทือนของ

เสียงโดยธรรมชาติแลว้ส่งผ่านมาทางอากาศ และทางผนงั ความถ่ีของเสียงรบกวนแต่ละแบบเขา้ 

และออกจากท่ีพกัอาศยัของเรา และเราสามารถถูกกีดขวางจากคล่ืนเสียงโดยการติดตั้งห้องป้องกนั

เสียงดว้ยแผน่ซบัเสียงท่ีเหมาะสม 

 จุดประสงค์ท่ีสําคัญอันดับแรกของแผ่นซับเสียงคือการสร้างการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสมเพื่อเผยให้เห็นคุณภาพของเสียงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด, ชดัเจนท่ีสุด, มีชีวิตชีวาท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนได้

จริง หน่ึงในตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ แผน่ซบัเสียงไม่เพียงใชใ้นโรงภาพยนตร์เท่า

เน่ืองจากพบเจอไดบ้่อย ๆ ในห้องดูหนงั, โรงงานการผลิต, โรงเรียน, โบสถ์, โบสถ์ชาวยิว และวดั, 

โกดงัเก็บเคร่ืองมือ, สาํนกังานบริษทั, โรมยมื และหอประชุม 

ทาํให้ปริมาณเสียงไม่สามารถลอดเขา้มาหรือออกไปไดใ้นบริเวณท่ีกาํเนิด ช่วยให้เกิดความเงียบ

รอบ ๆ ห้อง, ธุรกิจอ่ืน ๆ และบา้น จาํไวใ้ห้ดีว่าแผ่นซับเสียงไม่ไดถู้กออกแบบเฉพาะสําหรับการ

ป้องกนัเสียง ในขณะท่ีแผ่นซับเสียงอาจจะลดเสียงรบกวนและเสียงสะทอ้นในการลอดผ่านจาก

หอ้งท่ีปิดอยู ่การใชแ้ผน่ซบัเสียงมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

 ลดมลภาวะทางเสียงรบกวน 



10 
 

คล่ืนเสียงสามารถผ่านแมแ้ต่ช่องเล็ก ๆ หรือช่อง, กาํแพง หรือวตัถุต่าง ๆ ท่ีเปิดอยู่ไดเ้ช่นเดียวกนั

แสงสว่าง แผ่นซับเสียงถูกติดตั้งเพื่อลดมลภาวะทางเสียงรบกวน เน่ืองจากสามารถกาํจดัเสียง

สะทอ้น และเสียงพื้นหลงั ไม่ใช่จากการกนัเสียง แต่ใชว้ธีิการดูดเสียง 

    ทาํใหคุ้ณภาพของเสียงดีข้ึน 

แผน่ซบัเสียงถูกตดัเป็นแผน่ในรูปทรงพีระมิด หรือทรงล่ิม การทาํงานไม่เพียงแค่ดูดเสียง แต่ยงัทาํ

ให้คุณภาพของเสียง และการพูดในห้องดีข้ึน นอกจากการรับมือกบัความถ่ีทั้งระดบักลาง และ

ระดบัสูงในเวลาเดียวกนั แผน่ซบัเสียงยงัถือวา่เป็นตวัช่วยในการลดความร้อนอีกแบบท่ีมีราคาเป็น

มิตร ซ่ึงสามารถติดตั้งบริเวณมุมห้อง หรือทุกท่ีท่ีเสียงผสมจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดกัเสียงตํ่า เพื่อลด

เสียงสะทอ้นใหน้อ้ยท่ีสุด 

    ปรับปรุงการออกแบบหอ้ง 

เจา้ของบา้นส่วนใหญ่พิจารณาแผ่นซบัเสียงสําหรับสตูโอดนตรี หรือพื้นท่ีทาํงาน เพื่อท่ีจะใช้เวลา

อยา่งเป็นส่วนตวัมากข้ึน และเกิดสมาธิในการทาํงาน หรือระหวา่งการทาํงานศิลปะ แผน่ซบัเสียงทาํ

มาจากโฟมยางพอลิยูรีเทนท่ีมีเซลล์เปิด และยงัสามารถให้ความสวยงามท่ีดีกว่าเม่ือพูดถึงการ

ออกแบบห้อง นอกจากน้ีแผน่ซับเสียงยงัมีให้เลือกขนาด และมีความหนาหลายแบบ และสามารถ

ยึดติดกบัผนงั, เพดาน, ประตู และบริเวณอ่ืน ๆ ในห้องไดแ้ผ่นซับเสียงนั้นถูกใช้เป็นหลกัในการ

ปรับปรุงความชดัเจนของเสียงในหลาย ๆ บริเวณ หรือในหอ้ง แต่ยงัสามารถใชห้ยดุเสียงในการเดิน

ทางผ่านผนงัในบางช่วงระดบั ถึงแม่ว่าคุณจะคลุมทั้งห้องดว้ยแผ่นซบัเสียงเป็นเคร่ืองมือสุดพิเศษ

ของคุณ คุณก็ยงัไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองป้องกนัเสียงได ้100% หากคุณตอ้งการกีดกนัเสียงไม่ให้

ออกไป คุณจะตอ้งสร้างหอ้งภายในหอ้งดว้ยปริมาณอากาศของห้อง และใชท่ี้กั้นจาํนวนหลายอนั 

 

 

รูปที ่2.6 เหลก็กล่อง 
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2.2.4เหลก็กล่อง (STEEL TUBE) 

       เหล็กกล่องหรือเหล็กท่อแบน หรือเหล็กแป๊บ เป็นเหล็กรูปพรรณท่ีผา่นกรรมวิธีการรีดร้อน ทาํ

เป็นรูปต่างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานท่ีต่างกนั การใช้งานหลกัๆคือ เพื่อเพิ่มคุณสมบติัของ

หน้าตดัรับแรงตา้นทานตอนใช้งานใช้เป็นโครงสร้างอาคารคานเหล็กโครงหลงัคาเหล็กโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท 

 1. เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม ช่ือเรียกอ่ืน ๆ คือ เหล็กกล่อง, เหล็กแป๊บโปร่งมีความยาว 6 เมตรต่อเส้นมี

ลกัษณะเป็นท่อส่ีเหล่ียมจตุัรัสขา้งในกลวง เป็นมุมฉากไม่มนตอ้งไดมุ้ม 90 องศา ผิวเรียบ ไม่หยาบ 

ความยาวท่ีวดัไดต้อ้งผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นขนาดตอ้งเท่ากนัทุก ๆ เส้น การใชง้านของเหล็ก

ประเภทน้ี คือ เหมาะกบังานท่ีโครงสร้างท่ีรองรับนํ้ าหนกัไม่มากเช่น นัง่ร้าน เสา และสามารถใช้

แทนคอนกรีต ไม ้ได ้และเหล็กรูปพรรณอ่ืน ๆ ได ้

2.เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมแบน หรือเหล็กแป๊บแบน  

ช่ือเรียกอ่ืน ๆ คือ เหล็กกล่องแบน, เหล็กกล่อง, กล่องไมขี้ด, เหล็กหลอดเหล่ียม มีลกัษณะเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ เป็นเหล็กรูปพรรณท่ีผ่านการรีดร้อนมาแลว้ โดยมีลกัษณะเป็นท่อรูปทรงส่ีเหล่ียม

ผื่นผา้ ขา้งในกลวง มีความยาว 6 เมตร ต่อ เส้น ความยาวท่ีวดัไดต้อ้งผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซน 

เหมาะสําหรับงานก่อสร้างท่ีมีขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง สามารถใชท้ดแทนไม ้และคอนกรีตได ้มี

นํ้ าหนกัเบา และทนทานแปปเหล่ียม เหล็กกล่อง มีหลายขนาด และมีวิธีการเลือกซ้ือวสัดุเพื่อใหไ้ด้

งานท่ีมีคุณภาพโดยมีขนาดต่าง ๆ ดงัน้ี 

ขนาดของเหล็กกล่อง 

เหลก็กล่อง 6" X 4" 4.5 มม. (มอก.) 

เหลก็กล่อง 8" X 4" 6.0 มม. (มอก.) 

เหลก็กล่อง 5" X 3" 3.2 มม. (มอก.) 

เหลก็กล่อง 4" X 4" 3.2 มม. (มอก.) 

เหลก็กล่อง 4" X 2" 3.2 มม. (มอก.) 

เหลก็กล่อง 3" X 3" 3.2 มม. (มอก.) 

เหลก็กล่อง 2" X 2" 3.2 มม. (มอก.) 
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เหล็กกล่อง 2" X 2" 2.3 มม. (มอก.) 

เหล็กกล่อง 1-1/4" X 1-1/4" 2.3 มม. (มอก.) 

เหล็กกล่อง 1-1/2" X 1-1/2" 2.3 มม. (มอก.) 

เหล็กกล่อง 1" X 1" 2.3 มม. (มอก.) 

การเลือกซ้ือวสัดุประเภท ท่อเหล่ียม แปปเหล่ียม เหล็กกล่อง ท่ีดีควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1). เหล็กคุณภาพSS400 

2). เหล็กท่ีผลิตตอ้งไดเ้ตม็น้ิวเตม็ มม. ท่ีกาํหนด 

3). ดูท่ีนํ้าหนกัจริงไม่ใช่เพียงแต่ดูท่ีความหนา(เพราะความหนาโดยมากตรวจวดัดว้ยตาไม่เห็น) 

4). เหล็กล่องตอ้งไดฉ้าก 

5). ความยาวตอ้ง 6 ม.เตม็ 

6). ควรมีใบ มอก.ประกอบการขาย เช่น เหล็กคุณภาพ แปซิฟิกไพล 

 

   คุณสมบัติของเหลก็กล่อง  

คุณสมบติัของ เหล็กกล่องคือนํ้ าหนกัเบา แข็งแรง ทนทานต่อการใชง้าน สามารถนาํไปประยุกตใ์ช้

กบังานก่อสร้างอ่ืน ๆไดอ้ยา่งหลากหลาย ทั้งงานก่อสร้างทัว่ไปขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถ

ใชท้ดแทนไม ้หรือ งานโครงสร้างเช่น คอนกรีตเสา นัง่ร้าน ประตู และเหล็กรูปพรรณชนิดอ่ืน ๆ 

เน่ืองดว้ยคุณสมบติัท่ีดีกวา่ จากท่ีทราบกนัไปแลว้วา่ เหล็กกล่องเป็นเหล็กท่ีมีโครงสร้างของเหล็ก

รูปพรรณวนัน้ีเราจะมาดูขอ้ดีของการใชง้านเหล็กกล่องท่ีมี โครงสร้างรูปพรรณกนั 

  ประโยชน์ของเหลก็กล่อง 

โดยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็วต่อการใชง้าน อีกทั้งยงัสามารถลด

ดอกเบ้ียของโครงการ ทาํใหส้ามารถเปิดใชง้านไดเ้ร็วข้ึน มีการเตรียมการจากโรงงานผลิตไดเ้ลย ทั้ง

สเปกและคุณภาพ สามารถออกแบบโครงสร้างไดห้ลากหลาย เช่น ดดัโคง้ ทาํโครงสร้างโปร่ง หรือ

ทาํส่วนยื่นมาดดัแปลงได้ ด้วยโครงสร้างท่ีมีนํ้ าหนักเบา ทาํให้ประหยดัฐานราก จึงช่วยลดการ

ขนส่ง มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ บาํรุงรักษาไดส้ะดวกแขง็แรง ทนต่อการเกิดแผน่ดินไหวได้
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ดีกว่าระบบอ่ืน สามารถใช้ก่อสร้างในบริเวณท่ีจาํกดัได ้ไม่ก่อให้เกิดฝุ่ นละอองกระจายตามอากา 

อีกทั้งยงัต่อเติม ดดัแปลง ร้ือถอน โดยสามารถนาํไปใชใ้นงานอ่ืนต่อได ้และสามารถนาํมาหลอม

ละลายเพิ่มกลบัมาใชใ้หม่ได ้

คําแนะนําเพิม่เติม 

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม  ทาํใหง้านก่อสร้างเสร็จไดร้วดเร็วกวา่งานคอนกรีต และทาํใหไ้ดโ้ครงสร้างท่ีมี

ช่วงกวา้งกวา่ และมีนํ้าหนกัเบากวา่ 

เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ท่ีพกัอาศยั และอาคารพานิชย ์สํานักงาน 

ออฟฟิศ โครงหลงัคาเหล็ก คานเหล็ก โครงสร้างโรงจอดรถ เป็นตน้ ทั้งน้ีสามารถนาํไปใชง้านได้

หลากหลายตามความตอ้งการ การทาํจุดต่อของท่อเหล็ก สามารถเช่ือมต่อไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บั

ความถนดัและความเหมาะสมกบังาน การเกิดสนิมผิวในท่อ ป้องกนัไดเ้พียงนาํท่อเหล็กมาปิดหวั

ปิดทา้ย ก็สามารถป้องกนัการเกิดสนิมในท่อไดส้นิม เกิดเม่ือมีปริมาณของความช้ืน(นํ้า) และอากาศ

ท่ีมากพอจนสามารถทาํใหเ้กิดปฏิริยาเคมีบนผวิของท่อเหล็ก 

ท่อท่ีผลิตไดม้าตรฐาน แต่ละประเภทสามารถใชแ้ทนกนัได ้แต่ตอ้งตรวจสอบของตามประเภทการ

ใชง้านก่อน 

 

 

รูปที ่2.7 อลูมิเนียมรางแบบต่าง ๆ 

 2.2.5อลูมิเนียมชนิดและประโยชน์อลูมิเนียม 

        อลูมิเนียม ถือเป็นโลหะท่ีถูกนาํมาใชป้ระโยชน์มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

สําหรับภาคอุตสาหกรรมใชใ้นการผลิตอลูมิเนียมผสม และผลิตภณัฑ์อลูมิเนียม ส่วนภาคครัวเรือน

มีใช้มากในการก่อสร้าง และตกแต่งบา้น ทดแทนไม ้และเหล็ก เน่ืองจากเป็นโลหะท่ีมีคุณสมบติั
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คงทนต่อการหกั ความร้อน การกดักร่อน นํ้ าหนกัเบา และมีความสามารถในการสะทอ้นแสง และ

ความร้อนได้ดี มกัใช้ในงานก่อสร้าง งานตกแต่ง เช่น การทาํประตู หน้าต่าง ฝ้า ราวกั้น และ

โครงสร้างต่าง ๆ 

คุณสมบัติอลูมิเนียม 

อลูมิเนียมมีจุดหลอมละลายท่ี 660 องศาเซลเซียส เป็นโลหะท่ีมีความหนาแน่นน้อย นํ้ าหนกัเบา 

รับภาระนํ้ าหนกัไดสู้ง สามารถข้ึนรูปไดง่้าย ไม่เส่ียงต่อรอยร้าว และการแตกหกั ไม่เป็นสนิม ทน

ต่อการกดักร่อน และไม่เป็นพิษต่อมนุษย ์โดยเฉพาะการนาํมาผสมกบัโลหะอ่ืน ๆ แลว้จะทาํให้

คุณสมบติัต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น จุกหลอมเหลวของอลูมิเนียมผสมจะอยู่ท่ี 1140-1205 องศา

เซลเซียส จึงนิยมนํามาผลิตเป็นช้ินส่วนต่าง  ๆ รวมถึงวสัดุหรือภาชนะท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร 

นอกจากนั้น ยงัมีคุณสมบติัทางเคมีของอลูมิเนียมในลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1. เม่ือทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนจะทาํใหเ้กิดชั้นฟิลม์บาง ๆ เรียกวา่ อลูมิเนียมออกไซด ์เคลือบบนชั้น

ผวิอลูมิเนียมป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาอ่ืน ๆไดดี้ 

2. การทาํปฏิกิริยากบัไนโตรเจนจะทาํใหเ้กิดไนไตรดท่ี์อุณหภูมิสูง 

3. ไม่ทาํปฏิกิริยากบักาํมะถนั 

4. เม่ือทาํปฏิกิริยากบัไฮโดรเจน ไฮโดรเจนจะแทรกซึมเขา้สู่ชั้นในของอลูมิเนียม จึงจาํเป็นตอ้ง

กาํจดัออก 

5. สามารถทนต่อกรดอนินทรียเ์ขม้ขน้ไดป้านกลาง 

6. ทนต่อปฏิกิริยาของด่างไดเ้ล็กนอ้ย สามารถละลายไดใ้นสภาวะท่ีเป็นด่างเขม้ขน้ 

7. เกิดปฏิกิริยากบัเกลือได ้ทาํใหเ้กิดการกดักร่อนการผลิตอลูมิเนียม 

การผลิตอลูมิเนียม 

     อะลูมิเนียมถูกผลิตเร่ิมตน้จากอุตสาหกรรมตน้นํ้าในเหมืองแร่ผลิตแร่บอกไซด ์ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

กอ้นแขง็ อดัตวัแน่น มีสีเหลืองออกสีนํ้าตาลจนถึงนํ้าตาลแดง แต่อาจพบในลกัษณะสีอ่ืน เช่น สีขาว 

สีนํ้ าตาล ซ่ึงมีการผลิตในต่างประเทศดว้ยการนาํแร่บอกไซด์มาถลุงจนได ้อลูมิน่าบริสุทธ์ิ และนาํ

อลูมิน่าเข้าหลอมเป็นแท่งจนได้แท่งอลูมิเนียมบริสุทธ์ิกลายเป็นวตัถุดิบในการแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ สําหรับเศษอลูมิเนียมเก่าสามารถนาํมาหลอมเป็นแท่งอลูมิเนียมนาํกลบัมาใช้เป็น

วตัถุดิบใหม่ไดก้ารผลิตอลูมิเนียมบริสุทธ์ิดว้ยการแยกสกดัออกจากอลูมิน่าจะใชก้ระบวนการถลุง
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ดว้ยไฟฟ้าในเตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยโลหะอลูมิเนียมบริสุทธ์ิจะแยกตวัออกจากอลูมิน่าลงสู่

ดา้นล่างของเตาหลอม และไหลออกจากเตาหลอมดว้ยวิธีกาลกันํ้ าสําหรับในประเทศไทยจะไม่มี

การผลิตอะลูมิเนียมจากแหล่งแร่ตน้นํ้ าแต่จะมีเพียงการผลิตอลูมิเนียมบริสุทธ์ิจากการหลอมเศษ

อลูมิเนียมเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

     แบ่งตามการผลติ 

1. อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ เป็นอลูมิเนียมท่ีไดจ้ากการถลุงแร่หรือการหลอมให้มีความบริสุทธ์ิ 99.00% 

และมีธาตุอ่ืนเจือปนเพยีง 1% เท่านั้น เป็นอลูมิเนียมท่ีมีความเหนียวสูง สามมารถข้ึนรูปไดดี้ 

2. อลูมิเนียมผสม เป็นอลูมิเนียมท่ีไดจ้ากการหลอมร่วมกบัโลหะชนิดอ่ืนตั้งแต่ 1 ชนิดข้ึนไป ไดแ้ก่ 

ทองแดง แมกนีเซียม แมงกานีส โครเมียม ซิลิกอน นิเกิล ดีบุก สังกะสี เป็นตน้ เพื่อเป็นโลหะผสม

ใหมี้คุณสมบติัทนต่อแรงดึงสูง 

    แบ่งตามเกรดอลูมิเนียม 

การแบ่งเกรดอลูมิเนียม มีการแบ่งเกรดจากสมาคมอลูมิเนียมแห่งสหรัฐอเมริกาโดยใชห้ลกัเกณฑ์

ของส่วนผสมเป็นเกณฑด์ว้ยเลข 4 หลกัสาํหรับใชแ้ทนเป็นสัญลกัษณ์เกรดอลูมิเนียมข้ึนรูป 

    สัญลกัษณ์แสดงกลุ่มอลูมิเนียมข้ึนรูป 

1xxx หมายถึง อลูมิเนียมท่ีมีความบริสุทธ์ิไม่นอ้ยกวา่ 99.000% 

2xxx หมายถึง ทองแดง (Cu) 

3xxx หมายถึง แมงกานีส (Mn) 

4xxx หมายถึง ซิลิกอน (Si) 

5xxx หมายถึง แมกนีเซียม (Mg) 

6xxx หมายถึง แมกนีเซียม (Mg)และซิลิกอน (Si) 

7xxx หมายถึง สังกะสี (Zn) 

8xxx หมายถึง ธาตุอ่ืน ๆ เช่น นิเกิน (Ni), ไททาเนียม (Ti), โครเมียม (Cr), บิสมทั (Bi) 

 และตะกัว่ (Lead, Pb) 

9xxx หมายถึง ยงัไม่มี 
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หลกัท่ี1 เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสําคญัท่ีสุดในการแสดงหมวดหมู่ของโลหะผสมใน 8 กลุ่ม ดงัรายละเอียด

ในขั้นตน้ เช่น 1xxx แทนหมวดโลหะอลูมิเนียมท่ีมีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00 โดย

นํ้าหนกั 

หลกัท่ี2 เป็นตวัเลขท่ีใชก้าํกบัโลหะอลูมิเนียมท่ีมีการผสมโลหะอ่ืนให้มีปริมาณทีเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม เช่น 2024 ท่ีประกอบด้วย 4.5Cu, 1.5Mg, 0.5Si และ0.1Cr เม่ือเปล่ียนเป็น 2218 จะ

ประกอบดว้ย 4.0Cu, 2.0Ni, 1.5Mg และ0.2Si ซ่ึงเป็นการผสม Ni แทนCr 

หลกัท่ี3และ4 เป็นตวัเลขท่ีแสดงชนิดย่อยของโลหะผสมท่ีเป็นชนิดเดียวกนั แต่แสดงส่วนผสมท่ี

แตกต่างกนั เช่น 2014 ท่ีประกอบดว้ย 4.4Cu, 0.8Si, 0.8Mn และ0.4Mg เม่ือเปล่ียนเป็น 2017 จะ

ประกอบดว้ย 4.0Cu, 0.8Si, 0.5Mn และ0.1Cr 

อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ (มากกว่า 99.00%) เป็นอลูมิเนียมทางการค้า มกัพบในช่วงความบริสุทธ์ิท่ี 

99.30%-99.70% เหมาะสาํหรับนาํมาใชง้านในดา้นตวันาํไฟฟ้า และแผน่สะทอ้นแสง เป็นตน้ 

อลูมิเนียมผสมทองแดง (2xxx) เป็นอลูมิเนียมท่ีผสมทองแดง โดยพบวา่ ทองแดงสามารถละลายได้

ในอลูมิเนียมสูงสุดท่ี 5.65% ท่ีอุณหภูมิ 548 องศาเซลเซียส และจะละลายไดน้้อยลงเม่ืออุณหภูมิ

สูงข้ึน จนเหลือประมาณ 0.5% ท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เหมาะสําหรับนาํไปประยุกตใ์ช้งาน

ทางดา้นความร้อน 

อลูมิเนียมผสมแมงกานีส (3xxx) เป็นอลูมิเนียมท่ีผสมแร่แมงกานีส โดยหากเพิ่มแร่แมงกานีสท่ี 

1.2% จะทาํใหเ้ป็นโลหะผสมท่ีมีความแขง็แรงพอควร เหมาะสาํหรับใชง้านในดา้นโครงสร้างต่าง ๆ 

อลูมิเนียมผสมซิลิกอน (4xxx) มกัพบเป็นอลูมิเนียมท่ีผสมด้วยซิลิกอนพร้อมกับแร่อ่ืน ๆ แต่มี

อตัราส่วนนอ้ยกวา่ เช่น ซิลิกอน 11.0-13.5% ทองแดง 0.5-1.3% สังกะสี 0.5% เหลก็ 1% แมกนีเซียม 

0.8-1.3% และนิเกิล 0.5-1.3% เหมาะสําหรับประยุกตใ์ชง้านประเภทท่ีทนความร้อน เช่น กระบอก

สูบ ลูกสูบ กา้นสูบ หอ้งเคร่ือง เป็นตน้ 

อลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม (5xxx) เป็นอลูมิเนียมท่ีผสมแร่แมกนีเซียม แต่พบน้อยมากในอตัรา

ส่วนผสมของแมกนีเซียมมาก ๆ ส่วนมากมกัใชผ้สมร่วมกบัแร่อ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความสามารถใน

การละลาย และหลอมรวมกบัอลูมิเนียมไดไ้ม่ดี หากใช้เป็นส่วนผสมมากจะทาํให้วสัดุแข็ง และ

เปราะหกัง่าย 
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อลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมกบัซิลิกอน (6xxx) มกัเป็นอลูมิเนียมผสมท่ีมีสัดส่วนของแมกนีเซียม 

และซิลิกอนในอตัราส่วนน้อย โดยทัว่ไปผสมแมกนีเซียม 0.6-1.2% ซิลิกอน 0.4-1.3% นอกจากน้ี

อาจมีการผสมโครเมียมหรือทองแดงเพื่อเพิ่มความแขง็แรงดว้ย 

อลูมิเนียมผสมสังกะสี (7xxx) มกัเป็นอลูมิเนียมผสมท่ีมีสัดส่วนของสังกะสีหรืออาจผสมแร่อ่ืน ๆ

ร่วมดว้ยเล็กนอ้ยเช่น แมกนีเซียม กลุ่มอลูมิเนียมน้ีมกัประยุกตใ์ชใ้นดา้นความทนทาน แข็งแรงสูง

เช่น ยานอาวกาศ โครงสร้างขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

อลูมิเนียมผสมแร่อ่ืน ๆ (8xxx) เป็นอลูมิเนียมผสมท่ีใชแ้ร่ผสมชนิดอ่ืนนอกเหนือจากขา้งตน้เช่น นิ

เกิน,ไททาเนียม,โครเมียม,บิสมทัและตะกัว่ 

 

รูปที ่2.8 อลูมิเนียมราง 

      

 

       รางเล่ือนอลูมิเนียม ประตูอตัโนมติัแบบบานสวงิมีมุมในการเปิดกวา้งถึง 90 องศา (หรือปรับได้

ตามความตอ้งการ)สามารถปรับเปล่ียนความเร็วในการสวงิเปิดและปิดประตูไดส้ามารถปรับเปล่ียน

เวลาในการเปิดคา้งไดต้ั้งแต่ 1 – 30 วนิาทีลดพลงังานในการปิดดว้ยการใชส้ปริง และในกรณีไฟดบั

ประตูจะปิดเองไม่วา่จะคา้งอยูท่ี่ตาํแหน่งไหนก็ตามส่วนประกอบของชุดราง ชุดราง 1 ชุด 

รางเล่ือน ชุดแม่เหลก็ยาว 1.8 เมตร 1 ชุด 

Control unit 1 ชุด 

อุปกรณ์จบัยดึ 1 ชุด 

ปุ่มกดสั่งงาน 2 อนั 
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คุณสมบติัของชุดราง 

รองรับบานประตูกวา้งถึง 70 ซม. 

สามารถปรับเปล่ียนความเร็วในการสวงิเปิดและปิดประตูได ้

สามารถปรับเปล่ียนเวลาในการเปิดคา้งไดต้ั้งแต่ 1 – 5 วนิาที 

ระบบความปลอดภยั ขณะท่ีประตูกาํลงัปิด ระบบความปลอดภยัจะทาํงาน และเม่ือมีการชนกบัวตัถุ

ประตูจะถอยกลบั และจะปิดใหม่ดว้ยความเร็วท่ีลดลง สําหรับกรณีไฟดบั สามารถเปิด-ปิดเองได้

ดว้ยมือ เช่นเดียวกบัประตูเล่ือนทัว่ไป 

ประตูอตัโนมติัแบบแม่เหล็ก ประตูเล่ือนแบบแม่เหล็ก,ประตูเล่ือนแม่เหล็ก,ประตูเล่ือน,ประตู

กระจกอตัโนมติับานเด่ียว สามารถนาํไปใช้ใน ตูแ้สดง ตูโ้ชวสิ์นคา้ ตูเ้ส้ือผา้ ห้องนอน หน้าต่าง-

ประตูห้องต่าง ๆ ภายในบา้น อาคารสํานักงาน ห้องประชุม คลินิก สถานพยาบาล โรงพยาบาล 

ห้องนํ้ ารางเล่ือน สําหรับ ประตูเล่ือนอตัโนมติัตวัรางอลูมิเนียมได้ทาํการออก แบบและฉีดผลิต

ภายในประเทศ จากโรงงานท่ีไดรั้บมาตรฐานคุณภาพ พร้อมการออกแบบท่ีให้มีความโดดเด่นใน

เร่ืองการใชง้านรางท่ีใชย้ดึติดตั้งอุปกรณ์และฝาท่ีออกแบบมาให ้สามารถยกพบัและเปิดคา้งได ้เพื่อ

ง่ายต่อการเปิดฝารางเพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบได้ด้วยคนเดียว ฝารางยงัมีสีให้เลือกทั้งสี

อลูมิเนียม , สีดาํชุบ, สีขาวอบ หรือวสัดุและสีต่าง ๆ ตามแบบท่ีตอ้งการ  ความยาวรางยงัมีให้คุณ

เลือกใชไ้ดย้าวสูงสุด 6 เมตรโดยไม่ตอ้งต่อราง และประตูบานเล่ือนเด่ียว รางมาตรฐานยาว 2.4 เมตร

, บานเล่ือนคู่ 4.8 เมตรประโยชน์อลูมิเนียม 

1. ดา้นการก่อสร้าง มกัใช้เป็นโครงสร้างและวสัดุตกแต่งในงานต่าง ๆ โครงสร้างเสา กอบประตู 

หนา้ต่าง ร้ัว ราวกั้น บนัได เน่ืองจากมีคุณสมบติัคงทน นํ้าหนกัเบา และอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถทดแทนไม ้

และเหล็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ดา้นการขนส่ง มกัใชเ้ป็นวสัดุโครงสร้างในอุตสาหกรรมรถยนต ์เน่ืองจากมีนํ้ าหนกัเบา ไม่เป็น

สนิม มีอายุการใช้งานมากกว่าวสัดุอ่ืน ๆ และสามารถรับแรงกด แรงกระแทกได้มาก จึงนิยม

นาํมาใชเ้ป็นช้ืนส่วนรถยนต ์เคร่ืองบิน รถไฟ และยานพาหนะอ่ืน ๆ  

3. ดา้นบรรจุภณัฑ์ อลูมิเนียมนิยมนาํมาผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์สําหรับบรรจุอาหาร และเป็นภาชนะ

สําหรับประกอบอาหารเช่น ฟรอยล์ครอบอาหาร กระป๋องบรรจุอาหาร จาน ชาม หมอ้ กระทะ เป็น

ตน้ เน่ืองจากเป็นโลหะท่ีไม่ทาํปฏิกิริยากบัอาหารหรือสารเคมีอ่ืนง่าย ไม่เกิดสนิม และทนต่อความ

ร้อน การกดักร่อนไดดี้ 
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4. อุตสาหกรรมไฟฟ้า มักใช้อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นส่ือนาํไฟฟ้าได้ดี มีนํ้ าหนกัเบา มีความคงทน และไม่เกิด

สนิมอนัตรายจากอลูมิเนียม 

ขอ้เสียจากอลูมิเนียม 

อนัตรายจากอลูมิเนียม ก็มีมากเช่นกนั หากร่างกายไดรั้บอากาศ นํ้ า หรืออาหาร ซ้ึงปนเป้ือนของ

โลหะอลูมิเนียมในปริมาณท่ีมากหรือแมป้ริมาณเล็กนอ้ยแต่สะสมในร่างกายเป็นเวลานานจะส่งผล

ใหร่้างกายมีความผดิปกติหรือเกิดภาวะพษิข้ึนหลายดา้น เช่น 

 1.พิษต่อปอด  

 2.พิษต่อกระดูกทาํใหเ้กิดภาวะกระดูกบาง  

 3.พิษต่อระบบประสาเช่น สั่น กลา้มเน้ือกระตุก เส่ียงต่ออาการสมองเส่ือม และ อลัไซเมอร์ 

 4.เส่ียงต่อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งปอด 

2.2.6 ล้อเลือ่นในราง 

 

รูปที ่2.9 ล้อเลือ่นแบบพลาสติก 

 

รูปที ่2.10 ล้อเลือ่นแบบเหล็ก 
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   ล้อเลือ่นในราง มี อยู่2 ประเภท 

1.)แบบท่ีเป็นพลาสติก แบบท่ีเป็นพลาสติกเวลาพบัเก็บหรือเล่ือนไปมาจะมีความน่ิมนวลเงียบกวา่ท่ี

เป็นแบบเหล็กหรือสแตนเรสแต่ความคงทนและแข็งแรงจะเทียบกบัลอ้เล่ือนแบบเหล็กไม่ได ้อายุ

การใชง้านจะสั้นกวา่ 

2.)แบบท่ีเป็นสแตนเรสหรือเหล็กแบบท่ี2น่ีล้อเล่ือนในรางจะมีความคงทนและแข็งแรงมากกว่า

ลอ้เล่ือนแบบท่ี1แต่การทาํงานอาจจะค่อนขา้งมีสียงท่ีดงักว่า  อายุการใชง้านของแบบท่ี2 จะมีอายุ

การใชง้านท่ีมากข้ึน 

 

 

 

รูปที ่2.11 การกระจายของคลืน่เสียง 

 

2.2.7  ทฤษฎขีองเสียง 

        เสียง เป็นคล่ืนกลท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของวตัถุ เม่ือวตัถุสั่นสะเทือน ก็จะทาํใหเ้กิดการอดั

ตวัและขยายตวัของคล่ืนเสียง และถูกส่งผ่านตวักลาง เช่น อากาศ ไปยงัหู แต่เสียงสามารถเดิน

ทางผา่นสสารในสถานะก๊าซ ของเหลว และของแข็งก็ได ้แต่ไม่สามารถเดินทางผา่นสุญญากาศได้

เม่ือการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหู มนัจะถูกแปลงเป็นพลัส์ประสาท ซ่ึงจะถูกส่งไปยงัสมอง ทาํให้เรา

รับรู้และจาํแนกเสียงต่าง ๆ ได ้ 

คุณลกัษณะของเสียง 

คุณลกัษณะเฉพาะของเสียง ไดแ้ก่ ความถ่ี ความยาวช่วงคล่ืน แอมปลิจูด และความเร็ว 
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เสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างกัน เสียงสูง-เสียงตํ่า, เสียงดัง-เสียงเบา, หรือคุณภาพของเสียง

ลกัษณะต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแหล่งกาํเนิดเสียง และจาํนวนรอบต่อวนิาทีของการสั่นสะเทือน 

ความถ่ี 

ระดบัเสียง (pitch) หมายถึง เสียงสูงเสียงตํ่า ส่ิงท่ีทาํให้เสียงแต่ละเสียงสูงตํ่าแตกต่างกนันั้น ข้ึนอยู่

กบัความเร็วในการสั่นสะเทือนของวตัถุ วตัถุท่ีสั่นเร็วเสียงจะสูงกวา่วตัถุท่ีสั่นชา้ โดยจะมีหน่วยวดั

ความถ่ีของการสั่นสะเทือนต่อวินาที เช่น 60 รอบต่อวินาที, 2,000 รอบต่อวินาที เป็นต้น และ

นอกจาก วตัถุท่ีมีความถ่ีในการสั่นสะเทือนมากกว่า จะมีเสียงท่ีสูงกว่าแล้ว หากความถ่ีมากข้ึน

เท่าตวั ก็จะมีระดบัเสียงสูงข้ึนเท่ากบั 1 ออกเตฟ (octave) ภาษาไทยเรียกวา่ 1 ช่วงคู่แปด 

ความยาวช่วงคล่ืน 

ความยาวช่วงคล่ืน (wavelength) หมายถึง ระยะทางระหว่างยอดคล่ืนสองยอดท่ีติดกนัซ่ึงเกิดข้ึน

ระหวา่งการอดัตวัของคล่ืนเสียง (คลา้ยคลึงกบัยอดคล่ืนในทะเล) ยิง่ความยาวช่วงคล่ืนมีมาก ความถ่ี

ของเสียง (ระดบัเสียง) ยิง่ต ํ่า ลง 

      แอมปลิจูด (amplitude) หมายถึง ความสูงระหวา่งยอดคล่ืนและทอ้งคล่ืนของคล่ืนเสียง ท่ีแสดง

ถึงความเขม้ของเสียง (Intensity) หรือความดงัของเสียง (Loudness) ยิง่แอมปลิจูดมีค่ามาก ความเขม้

หรือความดงัของเสียงก็ยิง่เพิ่มข้ึน 

      คล่ืนคล่ืน หมายถึง ลกัษณะของการถูกรบกวน ท่ีมีการแผก่ระจาย เคล่ือนท่ีออกไป ในลกัษณะ

ของการกวดัแกว่ง หรือกระเพื่อม และมกัจะมีการส่งถ่ายพลงังานไปดว้ย คล่ืนเชิงกลซ่ึงเกิดข้ึนใน

ตวักลาง (ซ่ึงเม่ือมีการปรับเปล่ียนรูป จะมีความแรงยืดหยุ่นในการดีดตวักลบั) จะเดินทางและ

ส่งผา่นพลงังานจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงในตวักลาง โดยไม่ทาํให้เกิดการเคล่ือนตาํแหน่งอย่าง

ถาวรของอนุภาคตัวกลาง คือไม่มีการส่งถ่ายอนุภาคนั่นเอง แต่จะมีการเคล่ือนท่ีแกว่งกวดั 

(oscillation) ไปกลบัของอนุภาค อยา่งไรก็ตามสําหรับ การแผรั่งสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และ การแผ่

รังสีแรงดึงดูด นั้นสามารถเดินทางในสุญญากาศได ้โดยไม่ตอ้งมีตวักลาง 

ลกัษณะของคล่ืนนั้น จะระบุจาก สันคล่ืน หรือ ยอดคล่ืน (ส่วนท่ีมีค่าสูงข้ึน) และ ทอ้งคล่ืน (ส่วนท่ี

มีค่าตํ่า ลง) ในลกัษณะ ตั้งฉากกบัทิศทางเดินคล่ืน เรียก "คล่ืนตามขวาง" (transverse wave) หรือ 

ขนานกบัทิศทางเดินคล่ืน เรียก "คล่ืนตามยาว" (longitudinal wave) 

    ตวักลางของคล่ืน 
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ตวักลางท่ีคล่ืนใชใ้นการแผก่ระจายออก แบ่งออกเป็นประเภทไดต้ามคุณลกัษณะต่อไปน้ี: 

- ตวักลางเชิงเส้น มีคุณสมบติัท่ีขนาดของผลรวมคล่ืน ท่ีจุดใด ๆ ในตวักลางมีขนาดเท่ากบัผลบวก

ของขนาดของคล่ืนต่างขบวนกนั 

- ตวักลางจาํกดั คือ ตวักลางท่ีมีขนาดจาํกดั 

- ตวักลางเน้ือเดียว คือ ตวักลางท่ีมีคุณสมบติัเหมือนๆ กนัในทุกตาํแหน่ง 

- ตวักลางไอโซทรอปิ คือ ตวักลางท่ีมีคุณสมบติั ไม่ข้ึนกบัทิศทาง 

      คุณสมบติัของคล่ืน 

คล่ืนทุกประเภทจะมีพฤติกรรมร่วมท่ีเหมือนกนัภายใตส้ภาวะปกติ โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ 

- การสะทอ้น  คล่ืนเปล่ียนทิศทางโดยการสะทอ้นเม่ือตกกระทบพื้นผวิ 

- การหกัเห คล่ืนเปล่ียนทิศทางเม่ือเคล่ือนท่ีจากตวักลางหน่ึงไปยงัอีกตวักลางหน่ึง 

- การเล้ียวเบนคล่ืนเคล่ือนท่ีขยายวงออกเร่ือย ๆ เช่น ลาํคล่ืนท่ีวิ่งผ่านออกจากช่องแคบ ๆ จะมี

ลกัษณะขยายขนาดลาํออก 

- การแทรกสอด เกิดจากการซอ้นทบักนัของคล่ืน เม่ือวิง่มาตดักนั 

- การกระจาย  องคป์ระกอบท่ีความถ่ีต่างกนัของคล่ืน จะมีการแยกตวัออกห่างจากกนั 

- การแผเ่ชิงเส้นตรง การเคล่ือนท่ีของคล่ืนเป็นเส้นตรง 

     ระบบอลัตราโซนิก 

หมายถึง คล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีสูงเกินกวา่ท่ีหูมนุษยจ์ะไดย้นิ โดยทัว่ไปแลว้หูของมนุษยโ์ดยเฉล่ียจะ

ไดย้ินเสียงสูงถึงเพียงแค่ประมาณ 15 H เท่านั้น แต่คล่ืนเสียงของระบบอลัตราโซนิจะมีความถ่ีสูง

กวา่ 20 H ข้ึนไป คล่ืนเสียงน้ีเราสามารถนาํไปใชใ้นการวดัระยะทางได ้

สาเหตุท่ีนาํเอาคล่ืน อลัตราโซนิมาใชใ้นโครงงาน เพราะ เป็นคล่ืนท่ีมีทิศทางทาํให้เราสามารถเล็ง

คล่ืนเสียงไปยงัเป้าหมายท่ีตอ้งการไดโ้ดยเจาะจง เป็นคุณสมบติัของคล่ืนอยา่งหน่ึง ยิง่คล่ืนมีความถ่ี

สูงข้ึนความยาวคล่ืนก็จะยิง่สั้นลง    

    โซนาร ( SOUND NAVIGATION AND RANGING :SONAR) เป็นระบบท่ีใชต้รวจวดัคล่ืนเสียง

ท่ีสะทอ้นกลบัมา คาํวา่ sonar มาจากตวัอกัษรตวัแรกของคาํวา่ Sound navigation and ranging ศพัท์
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คาํว่า "navigation" หมายถึง การหาเส้นทางเดินรอบ ๆ มหาสมุทร (หรือในอากาศ) ส่วนคาํว่า 

"ranging" หมายถึง การหาระยะทางระหว่างวตัถุ เรือดาํนํ้ าและเรือทัว่ ๆ ไปใช้โซนารเพื่อเสาะหา

เรือดาํนํ้าอ่ืน ๆ หรือเรือลาํอ่ืน ๆ โดยการส่งคล่ืนเสียงผา่นนํ้าลงไป เม่ือคล่ืนกระทบกบัเรืออีกลาํหน่ึง

ท่ีอยูใ่กลผ้วินํ้า คล่ืนจะสะทอ้นกลบัมาและถูกวดัไดด้ว้ยเคร่ืองโซนาโดยระบบคล่ืนโซนารนั้นอาศยั

หลกัการการส่งเสียงออกไปแลว้รอคล่ืนเสียงสะทอ้นกลบั ซ่ึงเคร่ืองโซนารจะวดัเวลาตั้งแต่ปล่อย

คล่ืนเสียงจนกระทัง่ไดรั้บคล่ืนสะทอ้นกลบัมา ขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะใชใ้นการคาํนวณหาระยะทางท่ีคล่ืน

เสียงเดินทาง แล้วเทียบกบัระยะเวลาท่ีเสียงเดินทางไปกลบัเราก็จะสามารถทราบระยะทางและ

ตาํแหน่งท่ีตั้งของวตัถุนั้นได ้  

โดยอาศยัสมการ  โดยท่ี 

v คือ อตัราเร็วของคล่ืนเสียง 

s คือ ระยะทางท่ีคล่ืนเสียงเดินทางไป-กลบั หน่วยเมตร 

t คือ เวลาท่ีคล่ืนเสียงใชเ้ดินทาง ไป-กลบั หน่วยวนิาที 

   

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

เน้ือหาในบทน้ีกล่าวถึงขั้นตอนการดาํเนินงานและการปฏิบติังานแต่ล่ะขั้นตอน 

           3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั เจ อุตสาหกรรม จาํกดั 116/9 หมู่ท่ี 2 ซอย กองพนนัพล ถนน 116/9 หมู่ 9  ตาํบลบาง

นํ้ าจืด อาํเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  Phone 034-82460Fax 034-824341-2 

Mobile 081-584-5300 

 

รูปที ่3.1 แผนทีบ่ริษทั เจ อตุสาหกรรม จํากดั 

กรอบแนวคดิและทฤฏทีีเ่กีย่วข้อง 

 เน่ืองจากองคก์รหลายองคก์รมีการประชุมและทาํกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทาํใหป้ระสบปัน

หาเก่ียวกบัเร่ืองของเสียงท่ีออกไปรบกวนดา้นนอกหรือเสียงดา้นนอกสามารถเขา้มารบกวนดา้นใน

ทาํใหผู้น้าํการประชุมตอ้งใชเ้สียงท่ีดงัและเม่ือเสียงดา้นนอกเขา้มารบกวนดา้นในทาํให้ผูท่ี้มาฟัง

ประชุมไม่มีสมาธิและอาจเกิดการสั้ งงานท่ีผดิพลาดทาํใหเ้กิดการเสียหายต่อองคก์รนั้นๆได ้ดว้ย

เหตุดงักวา่จึงเกิดแนวคิค การสร้างบานเล่ือนเก็บเสียงท่ีสามารถ เก็บเสียงจากภายในไม่ใหเ้สียงไป

รบกวนดา้นนอกและสามารถกั้นเสียงดา้นนอกไม่ใหม้ารบกวนดา้นในได ้ดว้ยวสัดุท่ีสามรถหาได้
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ในประเทศท่ีมีราคาถูกกวา่ต่างประเทศ ทาํใหบ้านเล่ือนเก็บเสียงท่ีทาํข้ึนมีราคาท่ีถูกและตน้ทุนการ

หาอุปกรณ์การทาํมีราคาตํ่ากวา่การนาํเขา้ 

บริษทั เจ อุตสาหกรรม จาํกดั  ผลิตและจาํหน่าย : โชค้ประตูฝ่ังพื้น มือจบักระจก (สเตน

เลสเกรด 304) ขอ้งอ ประตูกระจกระบบจดัเก็บ บานเฟ้ียม บานพบัหอ้งนํ้า ขอสับ ลูกบิด ตวัหนีบ

กระจก อุปกรณ์อลูมิเนียม 

               

                                                   

                                 รูปท่ี 3.2 โช๊คประตู                                              รูปท่ี 3.3 โช๊คฝังพื้น 

                                               

                               รูปท่ี 3.4 มือจบัสแตนเลส                                       รูปท่ี 3.5 หมุดยดึกระจก 

3.3รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององศ์กร 

             รูปแบบขององคก์รของบริษทั เจ อุตสาหกรรม จาํกดั มีรูปแบบดงัน้ี  มีผูจ้ดัการใหญ่ 1 คน 

(Plant manager) และจะแบ่งเป็นอีกหลายแผนก แต่ละแผนกก็จะมีผูจ้ดัการแผนก วศิวกร ช่าง
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เทคนิค พนกังานฝ่ายผลิต พนกังานทัว่ไป ตาํแหน่งแต่ละตาํแหน่งข้ึนอยูว่า่แผนกใดตอ้งมีหรือไม่ซ่ึง

แผนกต่าง ๆ มีดงัน้ี 

-แผนกวศิวกรรม (Project Engineering : PE)  

-แผนกควบคุมคุณภาพและประกนัคุณภาพ (Quality Control and Quality Assurance :QC/QA) 

-แผนกฝ่ายผลิต (Production : PD) 

-แผนกซ่อมบาํรุง (Maintenance : MTN) 

-แผนกคลงัสินคา้และจดัส่ง (Warehouse and delivery : W/H) 

-แผนกจดัเก็บช้ิน งานเพื่อรอการประกอบ (Store) 

-แผนกการขายและการตลาด (Sale and marketing) 

-แผนกบญัชีและการเงิน (Accounting and finance) 

-แผนกวางแผนการผลิต (Planning) 

-แผนกทรัพยากรมนุษย ์(Human resource) ซ่ึงแต่ละแผนกก็จะทาํตามหนา้ท่ีของตนเองและ   ส่ง

งานต่อไปยงัแผนกต่อไป จนกระทัง่ส่งงานใหลู้กคา้ 

3.3 ตํ่าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับหมอบหมาย 

-ประจาํในแผนกวศิวกรรม 

-ตาํแหน่งแผนกฝ่ายผลิต (Production )ของแผนกวศิวกรรม 

-ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

-แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัช้ินงาน 

-ตรวจสอบขนาดช้ินงานใหไ้ดต้ามมาตรฐาน         

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นาย  เสกสรร  ทาจิตร 

ตาํแหน่ง หวัหนา้ช่าง เทคนิค 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏบัิติงาน 

เร่ิมวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562 

 3.7 การสร้างช้ินงาน 

 

รูปท่ี 3.6 เร่ิมวางแผนการปฏิบัติงาน 

 

รูปที ่3.7 เร่ิมลงมือปฏิบัติงาน 
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. 

 

รูปที ่3.8 เช่ือมปิดแผ่นเหลก็กล่องตามขนาด 

 

รูปที ่3.9 เจาะรูกลางเหล็กกล่อง 
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. 

 

รูปที ่3.10 เจาะรูกลางเหลก็กล่อง 

 

รูปที ่3.11 ใช้เคร่ืองปาดส่วนเกนิจากรอยเช่ือมออก 
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. 

 

                รูปที ่3.12 วดัขนาดแผ่นเกลียว 

 

รูปที ่3.13 แผ่นเกลยีวเช่ือมติดเหลก็กล่อง          
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. 

 

รูปที ่3.14 น็อตตัวเมียเช่ือมติดเหลก็กล่อง 

 

รูปที ่3.15 นําอลูมิเนียมที่รีดออกมาเจาะ 
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. 

 

รูปที ่3.16 รูเจาะขนาด 22 mm. 

 

รูปที ่3.17 รูเจาะขนาด 10 mm. 
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. 

 

รูปที ่3.18 อลูมิเนียมทีเ่จาะรูเสร็จทุกจุด 

 

 

รูปที ่3.29 ด้านบนอลูมิเนียม ซ้าย,ขวา 
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. 

 

รูปที ่3.20 ด้านหน้าอลูมิเนียม ซ้าย,ขวา 

 

        รูปท่ี 3.21 ยางกนักระแทกฝ่ังซา้ย 
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รูปที ่3.22 ยางกนักระแทกฝ่ังขวา 

 

รูปท่ี 3.23 การกลึงเหล็กและวดัขนาด 
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. 

 

รูปที ่3.24 กลงึเหลก็กลมตามขนาด 

 

รูปที ่3.25 กลงึได้ขนาดรอเช่ือมกบัด้านซ้ายของแกนกลาง 
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     รูปที ่3.26 กลงึเหลก็กลมด้านไข 

 

รูปที ่3.27 การวดัขนาดตามที่กาํหนด 
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รูปที ่3.28 กลงึตามขนาดทีก่าํหนด 

 

   รูปที ่3.29 นําเหลก็กลมด้านขวาทีก่ลึงได้ขนาดมาเช่ือมติดกบันอตหกเหลี่ยมให้

เป็นด้านไขของบานเกบ็เสียง 
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 รูปที ่3.30 ขนาดความยาวของแผ่นเหลก็ป๊ัม 

                        

รูปที ่3.31 นําแผ่นเหลก็ทีอ่อกม่จากเคร่ืองป๊ัมมาวดัขนาด 



41 
 

. 

  

รูปที ่3.32 แผ่นเหลก็ป๊ัมทีส่มบูรณ์ 

 

รูปที ่3.33 แกนกลาง เกลยีวซ้าย,ขวา 
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รูปท่ี 3.34 วดัขนาดของเหลก็กลงึกลมตามขนาดทีเ่ขียนแบบ 

 

     รูปที ่3.35 ประกอบแกนกลางเข้ากบัเหล็กกลงึทีว่ดัขนาดมา 
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รูปที ่3.36 เช่ือมเหลก็แกนกลางเข้ากบัเหลก็เกรียว

 

รูปที ่3.37 นําเหลก็กลงึมาประกอบฝ่ังซ้าย,ขวา 
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รูปที ่3.38 ขนาดความโตและความยาว 

 

รูปที ่3.39 ด้านข้างและด้านหน้าสลกัยดึแผ่นป๊ัม 
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. 

 

รูปที ่3.40 นําเหลก็ป๊ัมขึน้รูปมารอประกอบ 

 

รูปที ่3.41 ประกอบเหลก็ป๊ัมขึน้รูปเข้าหากันโดยการเช่ือม 



46 
 

. 

 

รูปที ่3.42 เมื่อเช่ือมติดเหลก็ป๊ัมอย่างสมบูรณ์ 

 

     รูปที ่3.43 กลงึแกนทีใ่ช้ยึดยางเกบ็เสียงกันอลูมิเนียมแผ่น 
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รูปที ่3.44 เจาะรูแกนกลางเพื่อปรับตั้งตวามสูงตํ่าของยางเกบ็เสียง 

           

    รูปที ่3.45 การตาปเกลยีวแกนยดึยางเกบ็เสียงกบัแผ่นอลูมิเนียม 
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รูปที ่3.46 ด้านข้างของแท่งเหลก็ยดึยาง                                        

 

            รูปที ่3.47 เมือ่เจาะรูและตาปเกลยีวเสร็จสมบูรณ์ 
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รูปที ่3.48 ด้านข้างของสปริง 

 

รูปที ่3.49 ความยาวของสปริง 
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รูปที ่3.50 สปริงทีใ่ช้ยกด้านบน,ล่างเพือ่เกบ็เสียงได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพมากขึน้ 

รูปที ่3.51 ด้านหน้าแผ่นยดึระหว่างโครงกบัไม้ 
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รูปที ่3.52 เหลก็ป๊ัมขึน้รูปทีใ่ช้ยดึไม้กบับานเลือ่น 

  

รูปที ่3.53 เจียร์ขายดึให้ได้ขนาด 
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รูปที ่3.54 วดัขนาดแผ่นไม้ให้ได้ 100cm*120cm. 

 

รูปที ่3.55 ความยาวแผ่นยดึติดกบัไม้ 
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รูปที ่3.56 ขนาดแผ่นเหลก็ป๊ัมขึน้รูปเพือ่ยดึกบัไม้ 

 

รูปที ่3.57 การยงิน็อตยดึแผ่นเหลก็ป๊ัมขึน้รูปกบัไม้ 



54 
 

. 

 

รูปที ่3.58 ติดตั้งแผ่นเหลก็ป๊ัมขึน้รูปกบัไม้ทีจ่ะนํามาประกอบ 

 

รูปที ่3.59 ประกอบอลูมิเนียมและเหลก็กล่อง 
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รูปที ่3.60 ประกอบแกนกลางเข้ากบัช้ินงาน

 

รูปที ่3.61 การประกอบเหลก็ป๊ัมเข้ากบัแกนกลาง 
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รูปที ่3.62 ประกอบแผ่นเหล็กป๊ัมเข้ากบัแกนกลาง

 

 รูปที ่3.63 ประกอบสปริงกบัเหลก็กลมให้ติดกบัรูกลางของเหลก็กล่อง 
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รูปที ่3.64 ประกอบแผ่นเหล็กป๊ัมขึน้รูปให้ยดึติดกบัเหลก็กลมและสปริง

 

รูปที ่3.65 ประกอบแผ่นอลูมิเนียมเข้ากบัแผ่นเหลก็ป๊ัมขึน้รูปด้านบน 
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รูปที ่3.66 ประกอบตัวยดึระหว่างโครงบานเลือ่นกบัแผ่นไม้

 

                   รูปที ่3.67 นําแผ่นไม้มาติดกบัตัวโครงบานเลื่อน 
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รูปที ่3.68 เมื่อประกอบทั้งสองด้านและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

จากวธีิการดาํเนินงานวิจยัในบทท่ี 3 ไดด้าํเนินงานการศึกษาและวธีิการดาํเนินงานการ

ประกอบช้ินงาน บานเล่ือนเก็บเสียง ผูว้จิยัไดป้ฏิบติังานจริงไดค้วามรู้เก่ียวกบั การทาํงานเป็นทีม 

การศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่นเคร่ืองกลึงและอุปกรณ์อ่ืน ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

สรุปผลปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัช้ินงาน 

 

         

รูปที ่40 ด้านในและด้านนอกของบานเลือ่นเกบ็เสียง 

จาการดาํเนินการสร้าง บานเล่ือนเก็บเสียง สามารถกนัเสียงได ้จากการขยายของขอบบน,

ล่างของบานเล่ือนกั้นเสียงท่ีมีวสัดุท่ีเป็นไม ้เหล็ก อลูมิเนียม ท่ีมีคุณสมบติัซบัเสียงได ้และยางท่ี

ดา้นบนของขอบประตูท่ีสามารถกั้นเสียงไม่ใหม้ารบกวนการประชุมได ้

-โครงบน,ล่างทาํจากเหล็กกล่องเพราะเหล็กกล่องมีนํ้าหนกัท่ีเบาสามารถทนต่อแรงกระแทกและรับ

นํ้าหนกัไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพจึงนาํมาเป็นโครงสร้างดา้นบน,ดา้นล่างเพื่อรับแรงกดท่ีเกิดจากการ

ไข ท่ีทาํใหบ้านกั้นเสียงดา้นบน,ดา้นล่างขยายเพื่อกั้นเสียงใหมี้ประสิทธ์ิภาพ ถา้เลือกเหล็กแบบอ่ืน

อาจจะ ตอ้งแกไ้ขแบบและอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีนาํแบบมาการประกอบบานเล่ือนเก็บเสียง นั้นจะไม่

ตรงสเปกจะทาํใหจ้ะตอ้งแกแ้บบใหม่ทั้งหมดและไม่สามารถนาํไปประกอบกบัอลูมิเนียมดา้นขา้งท่ี

ออกแบบมาก่อนได ้

-ดา้นขา้งของโครง ทาํจากวสัดุอลูมิเนียม ท่ีเลือกใชอ้ลูมิเนียมเพราะมีนํ้าหนกัท่ีเบาและสามารถ

แกไ้ขรูปแบบไดง่้ายกวา่เหล็กอลูมิเนียมยงัสามารถเขา้รูปไดส้นิทเพราะส่วนดา้นขา้งของบานเล่ือน



68 
 

ถา้ไม่สนิทอาจจะทาํใหเ้สียงจากขา้งในหรือดา้นนอกรบกวนการประชุมไดถ้า้เกิดเราใชเ้ป็นเป็น

เหล็กหรือวสัดุอ่ืนอาจจะเพิ่มนํ้าหนกัให ้บานเล่ือนเก็บเสียงได ้

-ไมท่ี้เลือกใชเ้ป็นไมM้DF จากขอ้มูลท่ีเลือกใชไ้มM้DF เพราะมีประสิทธ์ิภาพในการซบัเสียงไดดี้ มี

ราคาท่ีถูกสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไปตามภายในประเทศ 

-ยางกนัเสียงดา้นบน,ดา้นล่างเป็นยางแบบน่ิมสามารถเขา้รูปและมีประสิทธ์ิภาพในการซบัเสียงได้

อีกดว้ยเพราะภายยางมีรูพรุน 

 

ตารางที ่1.2 รายละเอยีดความแตกต่างขนาดแบบ-ช้ินงาน 

           ช่ือ ช้ินงาน           ขนาดแบบ      ขนาดช้ินงานจริง     ค่าความต่าง 

เหล็กกล่อง 

-รูกลาง 

-ช่องใส่แผน่เหล็กยดึไม ้

1m. * 41mm. 

27mm. 

35mm. * 7mm. 

1m. * 40mm. 

27.5mm. 

35mm. * 7mm. 

-1mm. 

0.5mm. 

1mm. 

อลูมิเนียมรีดข้ึนรูปดา้นขา้ง  1m. * 41mm. 1m. * 41mm.              - 

อลูมิเนียมรีดปิดดา้นบน 1m. * 60mm. 1m. * 60mm.              - 

เหล็กกลึงกลมใหญ่กลาง 33mm. * 25mm. 33mm. * 25mm.              - 

เหล็กกลึงกลมเล็กกลาง 32mm. * 7mm. 31.6mm. * 7.4mm. 0.4mm. * 0.4mm. 

แผน่เหล็กป๊ัมข้ึนรูปกลาง 

-รูใหญ่ 

-รูเล็ก 

117mm. * 40mm. 

24mm. 

8mm. 

117mm. * 40mm. 

24.5mm. 

8.5mm. 

             - 

0.5mm. 

0.5mm. 

แกนกลาง 102mm .* 12mm. 102mm. * 12mm. - 
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        ช่ือ ช้ินงาน           ขนาดแบบ      ขนาดช้ินงาน

จริง 

       ค่าความต่าง 

ยางกนักระแทก-เก็บ

เสียง 

138.7mm. * 63mm. 139mm. * 64mm. 0.2mm. * 1mm. 

เหล็กกลึงกลมฝ่ังขนั 51mm. * 22mm. 50.5mm. * 22mm. 0.5mm 

เหล็กกลึงกมมฝ่ัง

ประคอง 

55mm. * 44mm. 55mm. * 44mm.                  -   

แผน่เหล็กป๊ัม ยดึกบัไม ้ 11mm. * 64mm. 11mm. * 64mm.                  - 

แผน่เหล็กป๊ัมยดึโครง

กบัไม ้

21.5mm. * 

3.12mm. 

21mm. * 3.10mm. 0.5mm. * 0.2mm. 

เหล็กแกนบน-ล่าง 

-รุบน 

-รูกลาง 

-รูล่าง 

418.6mm. 

*18.29mm 

4.79mm. 

2.42mm. 

2.42mm. 

418mm. * 18mm. 

4.79mm. 

2.42mm. 

2.75mm. 

0.6mm. * 0.29mm. 

                - 

                - 

                - 

แกนกลางยดึยาง-โครง 

-รูกลาง 

60mm. * 4mm. 

3mm. 

60mm. * 4mm. 

3mm. 

                - 

                - 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัห้องประชุมโดยใช ้บานเก็บ

เสียง ในการแกปั้นหาเสียงท่ีเขา้มารบกวนในหอ้งประชุม 

จากการศึกษา และวเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตพบวา่ห้องประชุมขนาดใหญ่ มีฉาก

บานกันจริงแต่ไม่สามารถ เก็บเสียงในห้องประชุมไม่ไห้ออกมาด้านนอกได้และหากเกิดการ

ประชุมหลาย ๆ กลุ่มพร้อม ๆ กนัอาจจะตอ้งรอเวลาหลายชัว่โมงทาํให้เกิดการล่าช้าในแต่ล่ะคร้ัง 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํ บานเล่ือนเก็บเสียง เพื่อช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัห้องประชุม 

ดงักล่าวได ้

5.1 สรุปผลโครงงาน 

         จากการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับห้องประชุมขนาดใหญ่ เป็นการนําทฤษฎี

เก่ียวกบั บานเล่ือนกนัห้อง และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับานเล่ือนกนัห้องเพื่อหาวิธีการแกปั้ญหา เม่ือทาํ

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ จึงทาํการติดตั้งบานเล่ือนเก็บเสียงไปแทนบานเล่ือนกนัห้องช้ินเก่าให้

มีประสิทธ์ิภาพมากข้ีน 

5.1.1 หลังจากที่ได้ดําเนินการโดยนําหลักการมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสามารถ

สรุปผล โครงการได้ดังนี ้

      1.สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกเขา้มาไดเ้ขา้มาได ้และยงัสามารถลดเสียงจากด้าน

ในออกไปดา้นนอกไดอี้กดว้ย 

         2.สามารถติดตั้งบานเก็บเสียงบานใหม่แทนบานกั้นหอ้งช้ินเก่าได ้

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

   1.จากการทดลองลงมือสร้างช้ิน จาํเป็นตอ้งมีช่างผูช้าํนาญงานมาช่วยสร้างช้ินงานแต่ล่ะ

ช้ินข้ึน เพราะช้ินส่วนแต่ล่ะช้ินตอ้งสร้างข้ึนใหม่เกือบทั้งหมด 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 

1.ควรศึกษาขนาดของบานเล่ือนกนัหอ้งใหแ้น่ชดัก่อนเร่ิมเขียนแบบ 

2.ควรศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การสร้างช้ินงานก่อนการปฏิบติังาน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์จากการทาํงานก่อนเขา้สู่การทาํงานจริง ไดเ้รียนรู้ การทาํงาน มี

ความอดทน มีวนิยั และมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน  

2. นกัศึกษาไดท้ราบถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตช้ินงานของ บริษทั เจ อุตสาหกรรม จาํกดั 

3. นกัศึกษาไดรั้บความรู้ใหม่ๆจากบุคลากรในบริษทัเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานต่อไปใน

อนาคต 

4. ไดเ้ห็นถึงภาพบรรยากาศและการทาํงาน วฒันธรรมองคก์าร และฝึกทกัษะการทาํงาน 

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังานเน่ืองจากอุปกรณ์เกือบทุกช้ินตอ้งวาดแบบและสร้างข้ึน

ใหม่ 

2.พนกังานท่ีปรึกษาไม่สามารถใหค้าํแนะนาํไดต้ลาดเวลา 

3.ขนาดช้ินงานมีความคลาดเคล่ือนเพราะส่ือสารกบัผูท่ี้ทาํช้ินงานไม่เขา้ใจ 

5.2.3 ข้อเสนแนะ 

ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นทฤษฎีและความชาํนาญในดา้นการปฏิบติั

ควบคู่กนั 
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หมายเหตุ การใชง้านจริงจะตอ้งทาํงานร่วมกนัทั้งหมด 
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