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ในปัจจุบันพบปัญหา การจอดรถซ้อนคัน การจอดรถขวางทางเข้าออก รถถูกล็อกเบรกมือหรือเข้าเกียร์ไว้ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายรถได้ จึงได้คิดประดิษฐ์แม่แรงเคลื่อนย้ายรถยนต์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการย้ายรถยนต์ในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น กรณีล้อล็อค, กรณีถูกจอดรถซ้อนคันและเหตุการณ์อื่นๆที่จาเป็น
เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการย้ายรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีล้อล็อค, กรณีถูกจอดรถซ้อนคันและเหตุการณ์อื่นๆที่
จาเป็น ลักษณะของโครงงานประกอบด้วย ชุดล้อรถเข็น, เหล็กเพลา, เหล็กกล่อง, แผ่นเหล็กตีนไก่ และมีแกนเหล็กยื่น
ออกมาจากตัวแม่แรง ใช้งานโดยนาชุดแม่แรงเคลื่อนย้ายรถกางออก นาแม่แรงสอดไปตรงล้อรถยนต์ด้านข้างและใช้ท่อเหล็ก
งัดแม่แรงขึ้นเพื่อยกรถ ซึ่งต้องทาลักษณะเดียวกันนี้อย่างน้อยสองล้อหน้า หรือสองล้อหลังเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์
ประสิทธิภาพในการใช้งานสามารถยกและเคลื่อนรถเก๋งน้าหนักประมาณ 1.4 ตัน และรถกระบะน้าหนักประมาณ 2 ตันได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น เครื่องทุ่นแรงในการย้ายรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีล้อล็อค,
กรณีถูกจอดรถซ้อนคันและเหตุการณ์อื่นๆที่จาเป็น
ลักษณะของโครงงานประกอบด้วย ชุดล้อรถเข็น, เหล็กเพลา, เหล็กกล่อง, แผ่นเหล็กตีนไก่ และมีแกน
เหล็กยื่นออกมาจากตัวแม่แรง ใช้งานโดยนาชุดแม่แรงเคลื่อนย้ายรถกางออก นาแม่แรงสอดไปตรงล้อรถยนต์
ด้านข้างและใช้ท่อเหล็กงัดแม่แรงขึ้นเพื่อยกรถ ซึ่งต้องทาลักษณะเดียวกันนี้อย่างน้อยสองล้อหน้า หรือสองล้อหลัง
เพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์
การดาเนินงานจัดทาโครงงานนี้ใช้ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึง มกราคม พ.ศ.2564
ผลที่ได้จากการเนินงาน สามารถยกและเคลื่อนรถเก๋งน้าหนักประมาณ 1.4 ตัน และรถกระบะน้าหนัก
ประมาณ 2 ตันได้
จากการศึกษาการทางานพบว่า แม่แรงเคลื่อนย้ายรถยนต์นี้ ยังไม่สามารถยกรถยนต์ที่มีน้าหนักมาก เช่น
รถตู้ได้ เนื่องจากวัสดุแผ่นเหล็กตีนไก่ไม่แข็งแรงพอ จึงควรเสริมแผ่นเหล็กเพื่อให้มีความหนาขึ้นและเชื่อมงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ความแข็งแรง
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ABSTRACT
The purpose of this research is Emergency tools for moving vehicles such as locked
wheels, double parking, and other necessary events.
The nature of the project consists of Trolley wheel set, axle steel, steel box, steel plate,
chicken plate and a steel core protruding from the jack Operate by opening the car jack. Put
the jack on the side of the wheel and use a metal pipe to lift the jack upwards. Which must do
the same for at least two front wheels or two rear wheels to move the car.
The implementation of this project took a period of 8 months from June 2020 to
January 2021.
From the study of work, it was found that Jack to move this car also unable to lift heavy
vehicles such as vans due to the fact that the chicken plate is not strong enough steel plate
material. Therefore, steel plates should be reinforced to make them thicker and to weld
efficiently. To get strength.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ในปี 2563 เนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลยอดขายรถยนต์โดยรวมลดลง ในทาง
กลับกันปริมาณการใช้รถยนต์ของประเทศไทยทั้งรถมือหนึ่งและรถมือสองยังคงมีอยู่เป็นจานวนมาก อีกทั้ง
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นอันดับสองของโลก ไม่ว่าจะเป็นการขับรถโดยประมาทหรือ
เกิดสภาพรถที่ไม่พร้อมใช้งาน เราจึงมักพบเห็นเหตุการณ์รถยนต์จอดเสียอยู่ข้างทาง
ดังนั้น คณะผู้จัดทาจึงได้ศึกษาและจัดทาแม่แรงที่สามารถช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถยนต์ ซึ่งทาจากเหล็ก
กล่อง แผ่นเหล็กตีนไก่ และล้อรถเข็น เพื่อยกรถยนต์ที่ล้อล็อค หรือยางแตกให้สามารถเคลื่อนย้ายให้พ้นจากการ
กีดขวางการจราจรได้
จากแนวคิดข้างต้น คณะผู้จัดทาจึงได้จัดทาโครงการ เรื่อง แม่แรงเคลื่อนย้ายรถยนต์ จากการทดสอบแล้ว
สามารถใช้งานได้จริง และนาไปพัฒนาต่อยอดกับระบบไฮดรอลิกส์ได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการย้ายรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน
2. เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ขอบเขตการวิจัย
สามารถยกรถยนต์ที่มีน้าหนักไม่เกิน 2 ตันได้
แผ่นเหล็กเป็นแบบตีนไก่ ป้องกันลื่นไหลของล้อได้
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
แม่แรง หมายถึง เครื่องทุ่นแรงอย่างหนึ่ง สาหรับดีดงัด หรือยกของหนัก
เหล็กกล่อง หมายถึง เหล็กรูปพรรณ ที่ผ่านกรรมวิธีการรีดร้อน ทาเป็นรูปต่างต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้
งานที่ต่างกัน
เหล็กแผ่นลาย หมายถึง เป็นชนิดหนึ่งของเหล็กแผ่น ลักษณะนั้น มีพื้นผิวเป็นลวดลายนูน เพื่อป้องกัน การ
ลื่นและน้าขัง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสร้างแม่แรงที่สามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์ได้
2. ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
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ตารางที่ 1.1 ตารางการดาเนินงานจัดทาโครงการ
ลาดับ รายการ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1

เลือกหัวข้อโครงงานที่จะจัดทา

2

ออกแบบชิ้นงาน/เสนออ.ที่ปรึกษา

3

วางแผนการดาเนินงาน

4

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

5

จัดทาชิ้นงานและสารนิพนธ์

6

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ

7

ตรวจสอบ/ทดสอบชิ้นงาน

8

นาเสนอผลงาน

9

จัดพิมพ์สารนิพนธ์

10

ส่งมอบชิ้นงาน/เล่มสารนิพนธ์

รูปที่ 1.1 การทดสอบชิ้นงาน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แม่แรง
แม่แรง คือ อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ในการเพิ่มเเรงในการยกรถยนต์ เพื่อทาการซ่อมบารุงส่วนต่างๆ
ของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นล้อรถยนต์ ช่วงล่างของรถยนต์ หรือใช้ในการตรวจสอบตัวถังของรถยนต์ มันเป็นอุปกรณ์ที่
ช่วยทุ่นแรงในการทางานเกี่ยวกับช่วงล่างของรถยนต์ต่างๆเพื่อให้การทางานรวดเร็วขึ้นและสะดวกกับตัวผู้ใช้งาน
ให้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิม
อุปกรณ์ชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิม อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้เป็นแม่แรงไฟฟ้า
ที่ใช้หลักการทางานเพื่อทาการยกรถยนต์ถอดล้อรถยนต์ เช็คช่วงล่าง ตรวจสอบสถานะรถยนต์ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน
10 นาที เพราะว่าอุปกรณ์ที่เรานามาใช้งานนั้นมันช่วยประหยัดแรงในการทางานไปได้มาก
2.2 การจาแนกประเภทของแม่แรง
แม่แรงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
2.2.1 แม่แรงระบบกลไก เป็นระบบเฟือง หมุนเพือ่ ยกน้าหนัก ความแข็งแรงสามารถพกพาได้ง่าย
สามารถยกระดับของตัวรถได้สูงตามที่ความยาวของแกนถูกสร้างเอาไว้ เมื่อใช้งานต้องออกแรงมากสาหรับการยก
น้าหนัก และส่วนมากแม่แรงแบบกลไกจะมีขาเดียวทาให้ไม่ค่อยแข็งแรงเกิดอันตรายง่ายเมื่อใช้งานยกน้าหนัก
2.2.2 แม่แรงระบบไฮดรอลิก ใช้น้ามันไฮดรอลิกช่วยขับแรงดันลูกสูบ สามารถยกน้าหนักได้เยอะแม้จะมี
ขนาดตัวไม่ใหญ่มาก มีหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีการใช้งานที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้งานประเภทไหน
เช่น แม่แรงกระปุกเป็นแม่แรงยกขนาดเล็กที่ใช้ยกวัตถุที่ไม่หนักเกินไป และใช้ยกในช่วงเวลาสั้นๆ เหมาะสาหรับยก
ยานพาหนะ งานซ่อม งานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมทั่วไป สกรูส่วนหัวสามารถปรับระดับเพิ่มความสูงได้ และ
แม่แรงตะเข้เป็นแม่แรงยกรถที่ทางานระบบไฮดรอลิก จะใช้ยกส่วนหน้า ส่วนหลัง และด้านข้างของรถยนต์ ซึ่ งแม่
แรงตะเข้จะมีขนาดต่างๆ

รูปที่ 2.1 แม่แรงระบบกลไก (Scissor Jack)

รูปที่ 2.2 แม่แรงยกแบบตั้งพื้น (Hydraulic Floor Jack)
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2.3 ระบบไฮดรอลิก
ผู้ที่คิดค้นระบบไฮดรอลิก ขึ้นมาก็คือ "แบลส ปาสกาล (Blaise Pascal, ค.ศ. 1623-1662)" เป็นนักฟิสิกส์
ชาวฝรั่งเศส ได้สรุปเป็นกฎไว้ว่า "ของเหลวภายในภาชนะซึ่งมีช่องทะลุถึงกันได้ ความดันในของเหลวที่ระดับ
เดียวกันจะต้องมีค่าเท่ากัน ในขณะเมื่อไม่มีการไหล" ความดันคือแรงต่อหน่วยเนื้อที่ ถ้ามีกระบอกสูบสองกระบอก
มีขนาดใหญ่อันหนึ่งและเล็กอันหนึ่ง มีท่อต่อให้น้ามันภายในกระบอกทั้งสองไหลถึงกันได้ เมื่อกดลูกสูบเล็กลง
น้ามันจะถูกอัดไปดันให้ลูกสูบใหญ่ลอยขึ้น ถ้าออกแรงกด P บนลูกสูบเล็กซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด a จะเกิดแรงยก W ใต้
ลูกสูบใหญ่ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A ตามกฎของปาสกาล ความดันของน้ามันที่ระดับเดียวกันในกระบอกทั้งสองต้อง
เท่ากัน นั่นคือ P/a = W/A ดังนั้น ถ้าลูกสูบใหญ่มีพื้นที่หน้าตัดเป็น 10 เท่าของอันเล็ก แรงที่ใช้กดบนลูกสูบเล็กจะ
เป็นเพียงหนึ่งในสิบของน้าหนักที่ต้องการยกทางลูกสูบใหญ่เท่านั้น นี่คือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในแม่แรงไฮดรอลิก
ทั้งหลายดังเช่นที่เราเห็นในอู่บริการรถยนต์ และตามข้อดันใบมีดของรถดันเกลี่ยดิน เป็นต้น
2.4 เหล็กกล่อง
เหล็กกล่อง (Steel Tube) หรือ เหล็กแป๊บ จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ เหล็กที่มีรูปร่างแบบต่างๆ
เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัด เพื่อรับแรงต้านทานการเสีย
รูปขณะใช้งานได้ดีขึ้น ใช้เป็นเหล็กในโครงสร้างหลักหรือโครงสร้างอื่นๆ เช่น โครงหลังคาเหล็ก คานเหล็ก
2.5 เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate)
เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate) เป็นเหล็กแผ่นที่ผลิตจากเหล็กกล้า โดยใช้วิธีการรีดร้อน แผ่นขนาด
มาตรฐาน 4ฟุตx8ฟุต และ 5ฟุตx10ฟุต ความหนาตั้งแต่ 2.0 – 9.0มม. เกรด SS400 มีลายนูนรูปทรงข้าวเมล็ด
ข้าวเพื่อป้องกันการลื่น นิยมนาไปใช้บุทาพื้นรถยนต์ รถบรรทุก พื้นบันได ทางเดิน
การผลิตเหล็กแผ่นลายกัน
ลื่น คือการนาเอาแผ่นโลหะเหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เหล็กกล้าเนื้อแข็ง เหล็กรีดร้อน มาปั๊มขึ้นรูปให้นูนขึ้น
และอีกด้านจะบุบ เรียกว่าการอัดลาย โดยสามารถปั๊มขึ้นรูปเป็นลายดังนี้
เหล็กแผ่นลายตีนไก่, เหล็กแผ่นลายลูกไก่, เหล็กแผ่นลายตีนเป็ด, เหล็กแผ่นลายนูนกลม, เหล็กแผ่นลาย
นูนทะลุ, เหล็กแผ่นลายนูนรี, เหล็กแผ่นลายนูนไดม่อน
เมื่อเป็นลวดลายที่สวยงาม ผิวสัมผัสของแผ่นโลหะที่นูนขึ้นและบุบลง มีความฝืด หรือความเสียดทานสูง
มีความแข็งแรงและกันลื่นได้เป็นอย่างดีสามารถนาไปใช้ เช่นเป็นพื้นทางเดินกันลื่น พื้นห้องน้า พืน้ บ้าน พื้นบันได
พื้นห้อง ตกแต่งผนังในบ้าน โรงงาน พื้นรถบรรทุก และอื่นๆ
2.6 การเชื่อม
การเชื่อม หมายถึง ขบวนการที่ทาให้โลหะหลอมละลายติดกัน โดยอาศัยความร้อนจากการอาร์ค (Arc) ที่
จะเกิดขึ้นระหว่างโลหะงานกับลวดเชื่อม อุณหภูมิที่ใช้ในการเชื่อมโดยเฉลี่ยประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส ซึ่ง
จะทาให้โลหะงานที่ถูกเชื่อมหลอมละลายพร้อมกับปลายของลวดเชื่อม และเป็นเนื้อเดียวกัน
หมายเหตุ สาหรับหัวเชื่อมทุกๆ อันจะมีหมายเลขพิมพ์ประทับไว้ที่บนหัวทิปทุกๆ อันตัวเลขเหล่านี้ คือ
ขนาดของรู้แก๊สหัวทิป ซึ่งจะถูกกาหนดขึ้นมาจากโรงงานผู้ผลิตหัวเชื่อม ระบบตัวเลขอาจมีขนาดตั้งแต่ 1- 80
ตัวเลขน้อยรูหัวทิปจะเล็ก ตัวเลขมากรูหัวทิปจะโต
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2.7 วิธีการใช้งานแม่แรง
ก่อนทางานใช้งานแม่แรงยกรถหรือแม่แรงรถเข็น ไม่ว่าจะใช้งานยกรถ หรือยกเครื่องจักรกล เครื่องยนต์
ใดๆ ข้อสาคัญ คือต้องเตรียบพื้นที่และพื้นผิวสัมผัสให้เรียบ และเข้าฉากให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการเอียงของ
กระบอกแม่แรงไฮดรอลิก และชิ้นงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ขณะใช้งาน ซึ่งขั้นตอนใช้งาน มีดังนี้
วิธีการใช้แม่แรงระบบกลไก
- นาแม่แรงไปไว้จุดที่เราจะต้องการยกรถขึ้นใน2กรณีข้างต้น
- ทาการหมุนให้แม่แรงยกรถขึ้น (แนะนาให้ใช้เศษผ้าวางทับเบ้ายกแม่แรงหรือใช้ยางอ่อน)
- เมื่อยกรถลอยขึ้นเหนือพื้นแล้วก็ทาการซ่อมแซมรถได้เลย
- เมื่อจะเอาแม่แรงออก ค่อยๆ หมุนแม่แรงยกรถแบบกรรไกรอย่างช้าๆ
2.8 ตาแหน่งยกแม่แรง
รถยนต์ทุกคันจะมีการเว้าเป็นรูปครึ่งวงกลมเสริมความแข็งแรงเพื่อรับน้าหนักไว้ที่แชสซีส์ฝั่งละ 2 จุด ก่อน
ยกแม่แรง ต้องดึงเบรกมือค้างไว้ทุกครั้ง
จัดแม่แรงให้ตรงตาแหน่ง ทาการโยกแม่แรงจนรถลอยขึ้น หากไม่ต้องการให้รถเป็นรอยถลอกควรใช้เศษ
ผ้าวางทับเบ้ายกแม่แรงหรือใช้ยางอ่อน แนะนาหาก้อนอิฐหรือท่อนไม้หนุนล้อกันรถไหล กรณียกค้างหรือทางาน
ใต้ท้องรถต้องเอาขาตั้งค้าช่วยรับน้าหนักเพื่อป้องกันอีกครั้ง
2.9 การบารุงรักษาแม่แรง
ปัจจุบัน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกพัฒนาเพื่อช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น การ
ดารงชีวิตแต่ละวันต้องอาศัยยานพาหนะ การบารุงรักษา ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง ถอดล้อ
เปลี่ยนยาง การยกให้สูงจากพื้นต้องอาศัยอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทาได้ง่ายไม่เกิดอันตราย เพื่อป้องกันปัญหา
เหล่านั้น สิ่งอานวยความสะดวกที่จะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในบทนี้ไก้กล่าวทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แม่แรงเคลื่อนย้ายรถได้แก่ แม่แรง ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ในการเพิ่มเเรงในการยกรถยนต์อุปกรณ์ชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก
กว่าเดิม อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้เป็นแม่แรงไฟฟ้าที่ใช้หลักการทางานเพื่อทาการยกรถยนต์ถอดล้อรถยนต์ เช็ค
ช่วงล่า ง ตรวจสอบสถานะรถยนต์ ซึ่ง ใช้เ วลาไม่เกิ น 10 นาที เพราะว่า อุปกรณ์ ที่เราน ามาใช้ ง านนั้น มัน ช่ว ย
ประหยัดแรงในการทางาน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รถเก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นแลนเซอร์ อีเอ็กซ์, รถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลท รุ่นโคโรราโดและรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น
เวนจูรี่
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องเจียร, เครื่องเชื่อม, อุปกรณ์ดัดเหล็ก, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้ทาวิจัยศึกษาการทางานและส่วนประกอบของแม่แรงขากรรไกรและแม่แรงยกชนิดตั้งพืน้ ,
ออกแบบและทดลองสร้างชิ้นงานตัวอย่าง, นาชิ้นงานตัวอย่างไปทดสอบเพื่อหาปัญหาของชิ้นงานก่อนสร้างชิ้นงาน
จริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้ทาวิจัยได้ทาการสร้างชิ้นงานตัวอย่างและนาไปทดสอบกับรถตู้ซึ่งมีน้าหนักมาก หากสามารถยกรถ
ตู้ได้ คณะผู้ทาวิจัยคาดว่าจะสามารถยกรถที่มีน้าหนักน้อยกว่ารถตู้ เช่น รถกระบะและรถเก๋งได้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมือ
จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับประดิษฐ์ชิ้นงาน ชุดล้อรถเข็น, เหล็กแท่ง, เหล็กกล่อง, แผ่นเหล็กตีนไก่,
อุปกรณ์ทาสีชิ้นงาน และจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องเชื่อมและลวดเชื่อม, หน้ากากเชื่อม, ถุงมือเชื่อม, เครื่องเจียร
และแผ่นเจียร, เครื่องดัดเหล็ก, จัดเตรียมชุดเพลาล้อรถเข็น ใช้สาหรับประกอบชุดล้อรถเข็นเข้าด้วยกัน
ประกอบด้วยเหล็กเพลาล้อ, แหวนรองล้อและน็อตยึด

รูปที่ 3.1 ชุดล้อรถเข็น

รูปที่ 3.2 ชุดเพลาล้อรถ
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ขั้นตอนที่ 2 ตัดเหล็ก
จัดเตรียมเหล็กแท่งกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15มม. และใช้เครื่องเจียรตัดเหล็กออกเป็นสาม
ขนาด สาหรับทาครอบเพลาล้อรถเข็น,จัดเตรียมเหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 และ 40x40x2.3 ใช้เครื่องเจียรตัด
ให้ได้ตามขนาด เพื่อประกอบเป็นชุดโครงหลักของชิ้นงาน , จัดเตรียมเหล็กกล่องขนาด 40x40x2.3 ใช้เครื่องเจียร
ตัดเป็นแนวเฉียง เพื่อใช้สาหรับวางแผ่นเหล็กตีนไก่, จัดเตรียมแผ่นเหล็กตีนไก่ ใช้เครื่องเจียรตัดเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 12x4” ใช้สาหรับเป็นแผ่นรองล้อรถยนต์, จัดเตรียมเหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 ใช้เครื่อง
เจียรตัดออกเป็นแผ่นตามรูป เพื่อนามาครอบชุดโครงหลักของชิ้นงาน

รูปที่ 3.3 เหล็กแท่งกลม

รูปที่ 3.5 เหล็กกล่องตัดเฉียง

รูปที่ 3.4 เหล็กกล่อง

รูปที่ 3.6 แผ่นเหล็กตีนไก่ตัดแล้ว
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ขั้นตอนที่ 3 ดัดเหล็ก
จัดเตรียมเหล็กแท่งกลมตัน ใช้เครื่องดัดเหล็กทามุม 90 องศา เพื่อนามาใช้สาหรับงัดชิ้นงาน
ขั้นตอนที่ 4 การเชื่อม
นาชิ้นงานที่เตรียมไว้มาประกอบตามรูป โดยการเชื่อมแผ่นเหล็กตีนไก่เข้ากับเหล็กกล่องตัดเฉียง และ
นามาเชื่อมกับชุดโครงหลักของชิ้นงาน แล้วนาเหล็กแท่งกลมกลวงตัดเป็นห่วงเล็กๆเชื่อมไว้ด้านบนสาหรับใส่เหล็ก
แท่งกลมตัน สุดท้ายนาเหล็กกล่องที่ตัดเป็นแผ่นมาปิดครอบแล้วเชื่อมอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 การประกอบ
นาเหล็กแท่งกลมมาเชื่อมติดกันตามรูปและชุดล้อรถเข็นและชุดเพลาล้อประกอบกัน, เตรียมชิ้นงานทั้ง
สองฝั่งเพื่อเชื่อมและสอดประกอบเข้าด้วยกัน, หลังจากนาชิ้นงานทั้งสองฝั่งมาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันแล้ว จะ
สามารถสอดประกอบเป็นชิ้นงานที่พร้อมสาหรับยกรถได้

รูปที่ 3.7 ประกอบชุดล้อ

รูปที่ 3.8 ชุดโครงหลักและชุดล้อเตรียมประกอบ

รูปที่ 3.9 ชิ้นงานตัวอย่างที่ประกอบเสร็จแล้ว
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ขั้นตอนที่ 6 การทดสอบ
หลังจากประกอบชิ้นงานเสร็จแล้ว นามาทดสอบกับรถที่มีน้าหนักมากก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อทดสอบว่า
ชิ้นงานสามารถยกรถที่มีน้าหนักมากได้หรือไม่ จึงเลือกทดสอบกับรถตู้ Toyota Ventuty

รูปที่ 3.10 ทดสอบยกรถ ครั้งที่ 1
จากการทดสอบกับรถที่มีน้าหนักมากแล้ว ผลปรากฎว่าเพลายกชิ้นงานเพื่อยกรถขึ้น เคลื่อนตามแรงงัด
และแผ่นเหล็กตีนไก่งอ ไม่สามารถยกรถตู้ได้ จึงแก้ไขโดยการเชื่อมเพลายกชิ้นงานและเสริมแผ่นเหล็กตีนไก่เป็น 2
ชั้น และนาไปทดสอบอีกครั้งผลปรากฏว่าสามารถยกรถตู้ได้

รูปที่ 3.11 เชื่อมเพลายกใหม่และเสริมแผ่นเหล็กตีนไก่

รูปที่ 3.12 ทดสอบยกรถสาเร็จ
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ขั้นตอนที่ 7 ทาสีชิ้นงาน
เมื่อทดสอบชิ้นงานแล้วสามารถยกรถและนาไปใช้งานได้จริงแล้ว จึงทาการเก็บความเรียบร้อยและ
ทาสีชิ้นงาน

รูปที่ 3.13 ทาสีชิ้นงาน
ขั้นตอนที่ 8 ทดสอบส่งงาน
ทดสอบด้วยรถเก๋ง Mitsubishi Lancer ex
ลาดับขั้นตอนการใช้งาน
1. กางชิ้นงานออก แล้วนาไปสอดเข้าด้านใต้ระหว่างล้อรถ
2. ใช้แท่งเหล็กงานเพลายกให้ชุดล้อรถเข็นเคลื่อนไปใต้ล้อรถยนต์
3. ทาแบบเดียวกันทั้ง 4 ล้อและสามารถเข็นรถได้

รูปที่ 3.14 ส่งมอบชิ้นงาน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลจากการดาเนินโครงการแม่แรงเคลื่อนรถขึ้นเพื่อยกและเคลื่อนย้ายตาแหน่งของรถยนต์
โครงงานมีคุณภาพการใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง มีประสิทธิภาพการใช้งานและมีความคุ้มค่าของชิ้นงานที่
ประดิษฐ์กับงบประมาณที่ได้ลงทุนการจัดทา
การทดสอบชิ้นงานที่ได้จัดทาขึ้นแสดงตามตารางดังนี้
รถที่ใช้ทดสอบ
ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์
น้าหนักรถยนต์
ผลการทดสอบ
รถเก๋ง
Mitsubishi Lancer
1.3 ตัน
สามารถใช้งานได้
EX
รถกระบะ
Chevrolet Colorado 2 ตัน
สามารถใช้งานได้
รถตู้
Toyota Ventury
2 ตัน
สามารถใช้งานได้
ตารางที่ 4.1 ตารางการผลการทดสอบชิ้นงาน

รูปที่ 4.1 ชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์แม่แรงที่สามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์ได้ และเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงต่อยอดการประดิษฐ์แม่แรงที่สามารถเคลื่อนรถยนต์และทุ่นแรงได้
อภิปรายผล
แม่แรงเคลื่อนย้ายรถ
ผลการวิจัยแม่แรงเคลื่อนย้ายรถ มีผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานยกรถยนต์ มีประเด็นที่สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าแม่แรงที่ใช้สามารถยกรถเก๋ง, รถกระบะและรถตู้ได้ ที่มีน้าหนัก 1.3ตัน ถึง 2ตัน
ได้ และสามารถเข็นรถในแนวตรงได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพควรใช้วิธีการเชื่อมรอบเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเพลายกรถกับชุดโครงหลัก
และใช้แผ่นเหล็กตีนไก่ที่มีความหนามากหรืออาจจะใช้แผ่นเหล็กตีนไก่ซ้อนกันเพื่อเพิ่มความหนาและเพิ่มความ
แข็งแรงของชิ้นงาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ชิ้นงานนี้โดยการปรับเปลี่ยนระบบยกรถขึ้นโดยใช้ระบบไฮดรอลิกส์เพื่อลดแรง, ลดเวลาในการใช้งานและ
สะดวกมากขึ้น

13

บรรณานุกรม
ณัฏฐชัย,ธีรพล,ปริวรรต. (2554).เครื่องยกไฟฟ้า (ปริญญานิพนธ์).ชลบุรี:มหาลัยวิทยาลับบูรพา
การเชื่อมโลหะ.(ม.ป.ป).แพร่ซวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แม่แรงไฮดรอลิก.(2560).สืบค้น 18 ธันวาคม 2563, จาก https://bit.ly/36j5RJK
การเลือกซื้อ วิธีการใช้และการบารุงรักษาแม่แรงไฮดรอลิก.(2560).สืบค้น 18 ธันวาคม 2563, จาก
https://bit.ly/2NANjhx
แม่แรงระบบไฮดรอลิก.(2560).สืบค้น 18 ธันวาคม 2563, จาก https://bit.ly/3chNmt7
wongnaitools.(2563).แม่แรง แม่แรงยกรถ แม่แรงตะเข้ แม่แรงกระปุก ข้อแนะนาในการเลือกใช้แม่แรงแต่ละ
ประเภท.สืบค้น 18 ธันวาคม 2563, จาก https://bit.ly/2MudlTb
แม่แรงยกมีหน้าที่อะไร? .(2560).สืบค้น 18 ธันวาคม 2563, จาก https://bit.ly/3oqHobD
ภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์.(2561). Hydraulics นี่มนั คืออะไรนะ!?.สืบค้น 18 ธันวาคม 2563, จาก
https://bit.ly/3t5TdYd
PNEU AND HYD CO.,LTD.(2563).ปั๊มไฮดรอลิก (Hydraulic Pumps).สืบค้น 18 ธันวาคม 2563, จาก
https://bit.ly/36mHYBf
Yuanda.(2560).ท่อยางไฮดรอลิกและคุณลักษณะของมันคืออะไร?.สืบค้น 18 ธันวาคม 2563, จาก
https://bit.ly/2MCgCzH
Yukon.(2560).หน้าที่ของน้ามันไฮดรอลิค หัวใจของการทางานในระบบ Hydraulic.สืบค้น 18 ธันวาคม 2563,
จาก https://bit.ly/3oxDA8p
Lubetools.(2562).น้ามันไฮดรอลิค.สืบค้น 19 ธันวาคม 2563, จาก https://bit.ly/3reuEa7
purinatth.(2554).ถังน้ามันไฮดรอลิค.สืบค้น 19 ธันวาคม 2563, จาก https://bit.ly/2YlQT1c
วิธีการใช้งานของแม่แรงยกรถแบบกรรไกร.(2560).สืบค้น 22 ธันวาคม 2563, จาก https://bit.ly/3qViClA
Hydtools.(2558). 6 ขั้นตอนการใช้แม่แรงยกรถหรือแม่แรงรถเข็นให้ถูกวิธีและปลอดภัย.สืบค้น 18 ธันวาคม
2563, จาก https://bit.ly/3iYyWPD
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ.(2562).เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate).สืบค้น 22 ธันวาคม 2563, จาก
https://bit.ly/39xg7Al
ไทย เมทัลลิค.(2562).แม่แรงไฮดรอลิก.สืบค้น 22 ธันวาคม 2563, จาก https://bit.ly/3iYB5en

14

ภาคผนวก

15

สถานที่ศึกษาค้นหาข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เลขที่ 4 สุขุมวิท97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร10260 โทร023112491

รูปแผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
สถานที่ดาเนินงาน 198 ถ.ไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

รูปแผนที่สถานที่ดาเนินงาน

16

ประวัติผู้จัดทา
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา

สถานที่ทางาน
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา

สถานที่ทางาน
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา

สถานที่ทางาน
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา

นายทนง พรจรรยา
13 พฤศจิกายน 2535
63-2 เบลสเพลส2 ซอยลาซาล6 ถ.สุขุมวิท105 บางนา กรุงเทพฯ 10260
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย พ.ศ. 2550
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย พ.ศ. 2553
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ พ.ศ. 2564
บริษัท สยาม ฮัทซึตะ จากัด 65 อาคาร42 ทาวเวอร์ ชั้น12 ห้อง1204-1205 ซอย
สุขุมวิท42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
นายเอกวิทย์ มะธิตะโน
16 สิงหาคม 2543
บ.20 ซอยริมทางด่วน4 ถ.สุขุมวิท62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พ.ศ. 2557
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พ.ศ. 2561
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ พ.ศ. 2564
บริษัท สามัคคีเภสัช จากัด 2601 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
นายสันติธรรม คาพิหล้า
27 เมษายน 2544
109/661-662 เซียงกง ซ.3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนรวมสินวิทยา พ.ศ. 2557
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะเกษตรสงเคราะห์
สระบุรี พ.ศ. 2561
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ พ.ศ. 2564
T.K.L. Motor 109/661-662 เซียงกงบางนา ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สป. 10540
นายศุภกร จันทร์นวล
2 พฤศจิกายน 2543
424/160 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสาธิมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2559
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาธิมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2562
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ พ.ศ. 2564

