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บทคัดย่อ :
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน เชื้อไวรัส covid 19 มีการระบาดหนักเป็นวงกว้างส่ง ผลกระทบต่อผู้คนต่างๆ
มากมายทุกเพศทุกวัยและทุกๆอาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ผู้จัดท่าจึงได้ประดิษฐ์ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ขึ้น
เพื่อการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีแบบเคลื่อนที่โ ดยใช้หลอดยูวีขนาด 6 โวลต์ เป็นตัวก่า หนดแสงยูวีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค
ตลอดจนมีการใช้งานที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์และ
คณะผู้จัดท่าได้ท่าการทดลองฆ่าเชื้อโรคจาก ธนบัตร โทรศัพท์มือถือ และวัสดุขนาดเล็ก พบว่าเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง
คุณลักษณะ : ยูวี สามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคจากวัสดุและอุปกรณ์ขนาดเล็กได้ถึงร้อยละ 95 ในระยะเวลาเพียง 15 วินาที โดยใช้หลอดยูวีขนาด
6 โวลต์ เป็นตัวก่าหนดแสงยูวีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคตลอดจนมีการใช้งานที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพซึ่งได้
ออกแบบโดยใช้วงจร แบบผสมในการต่อวงจรและมีตัวอย่างรายการอุปกรณ์ เช่นหลอด T5 6W MOLITA UV-C Germicidal
Lamp กล่องBoxNANO-101 W ตะแกรงเหล็กเป็นต้น เมือเดินสายต่อวงจรหลังจาก ที่ต่อวงจรUV-C เสร็จแล้ว ก็ใส่หลอดยูวี
6โวลต์ วางตะแกรงเหล็กที่ตัด ตามขนาดของกล่องที่จะใส่
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยแสงยูวีแบบ
เคลื่อนที่โดยใช้หลอดยูวีขนาด 6 โวลต์ เป็นตัวก่าหนดแสงยูวีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาด
เล็กได้ ตลอดจนมีการใช้งานที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ลักษณะของโครงงานประกอบด้วยวงจรแบบผสมในการต่อวงจรหลอด T5 6W MOLITA UV-C
Germicidal Lamp กล่องBoxNANO-101 W ตะแกรงเหล็ก เมือเดินสายต่อวงจรหลังจาก ที่ต่อวงจรUV-C เสร็จ
แล้ว ก็ใส่หลอดยูวี6โวลต์ วางตะแกรงเหล็กที่ตัด ตามขนาดของกล่องที่จะใส่ ใช้งานโดยเสียบปลั้กไฟ กดปุ่มสวิทย์
เปิด แล้วน่าวัสดุที่ต้องการฆ่าเชื้อบนตะแกรงวางของ แสงไฟแสดงสถานะการทางานของหลอดยูวีสว่างขึ้น
หมายถึงหลอดยูวีกาลังท่าการฆ่าเชื้อโรคอยู่ ปิดกล่องทึบแสงไว้ประมาณ 15 วินาที เครื่องจะท่าการฆ่าเชื้อด้วย
ระบบแสงยูวี
การด่าเนินงานจัดท่าโครงงานนี้ใช้ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึง มกราคม พ.ศ.2565
ผลที่ได้จากการเนินงาน ท่าการทดลองฆ่าเชื้อโรคจาก ธนบัตร โทรศัพท์มือถือ และวัสดุขนาดเล็ก พบว่า
เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี สามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคจากวัสดุและอุปกรณ์ขนาดเล็กได้ถึงร้อยละ 95 ในระยะเวลาเพียง
15 วินาที
จากการศึกษาการท่างานพบว่าด้วยขนาดกล่องมีขนาดเล็ก จึงสามารถฆ่าเชื้อโรคเฉพาะวัสดุที่มีขนาดเล็ก
เท่านั้น จึงควรใช้กล่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับวัสดุขนาดใหญ่ขึ้นและไม่ควรวางไว้ในสถานที่
อับชื้นเพราะอาจมีผลต่อระบบไฟฟ้าได้
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ABSTRACT
The purpose of this research is to use as The UV light sterilizer can kill germs with a
mobile UV light using a 6 Volt UV lamp. The UV germicidal light can be used on smaller devices.
as well as being convenient, safe and efficient to use.
The nature of the project consists of a compound circuit for connecting a T5 6W MOLITA
UV-C Germicidal Lamp, BoxNANO-101 W, a steel grid. After completing the UV-C circuit, insert a
6 volt UV lamp. Place the cut steel grating. according to the size of the box to be put Operate
by plugging in the power socket. Press the switch to turn on Then put the material to be
sterilized on the sieve. The UV lamp work indicator light is on. means the UV lamp is
disinfecting. Keep the opaque box closed for about 15 seconds. The unit will be sterilized by
UV light.
The implementation of this project takes a period of 8 months from June 2021 to
January 2022.
results of operations Conduct an experiment to kill germs from banknotes, mobile phones and
small materials found that the UV light sterilizer It can kill 95 percent of small materials and
equipment in just 15 seconds.
The study found that the size of the box is small. Therefore, only small materials can be
sterilized. Therefore, a larger box should be used. To be able to work with larger materials and
should not be placed in damp places as it may affect the electrical system.
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1
บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน เชื้อไวรัส covid 19 มีการระบาดหนักเป็นวงกว้างส่ง ผลกระทบต่อผู้คน
ต่างๆ มากมายทุกเพศทุกวัยและทุกๆอาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง เช่น การที่เราเห็นผู้คนต่อคิวซื้อ
ของกันอย่างแออัด หรือกิจกรรมที่มีจานวนคนอยู่กันเยอะๆท่าให้เกิดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อได้ ในทางอ้อม เช่น
การที่คนวัยท่า งานได้รับค่าสั่งให้หยุดท่างานชั่วคราว หรือจากเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการปิดกิจการลง ก็ท่าให้
ลูกจ้างหลายๆ คนตกงานเป็นจ่านวนมาก
ดังนั้น คณะผู้จัดท่าจึงได้ศึกษาและจัดท่า “เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ” ขึ้นมา เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยมีขนาดเล็กสามารถพกพาเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีต้นทุนการผลิตที่ต่า
จากแนวคิดข้างต้น คณะผู้จัดท่าจึงได้จัดท่าโครงการ เรื่อง เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี จากการทดสอบ
แล้วสามารถใช้งานได้จริง และน่าไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สามารถลดการแพร่เชื้อจากการสัมผัสสิ่งของได้
2. สามารถน่าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ่าวัน
3. สะดวกต่อการพกพาและการใช้งาน
ขอบเขตการวิจัย
1. เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคกับวัสดุขนาดเล็ก
2. เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อที่มีราคาค่อนข้างสูงในท้องตลาดทั่วไป
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี หมายถึง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการแผ่ของดวงอาทิตย์ มีความยาว
คลื่นสั้นกว่าแสงที่ตามองเห็น สามารถฆ่าเชื้อโรคได้
กระดาษฟอยล์ คือ กระดาษที่ท่ามาจากโลหะอลูมิเนียมที่หลอมแล้วน่ามารีดให้เป็นแผ่นโดยจะมีลักษณะ
เป็นแผ่นบางๆ สามารถที่จะสะท้อนแสงต่างๆได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสร้างอุปกรณ์ฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของในชีวิตประจ่าวันได้
2. ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และลดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค
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ตารางที่ 1.1 ตารางการดาเนินงานจัดทาโครงการ
ล่าดับ

รายการ

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

1

เลือกหัวข้อโครงงานที่จะจัดท่า

2

ออกแบบชิ้นงาน/เสนออ.ที่ปรึกษา

3

วางแผนการด่าเนินงาน

4

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

5

จัดท่าชิ้นงานและสารนิพนธ์

6

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ

7

ตรวจสอบ/ทดสอบชิ้นงาน

8

น่าเสนอผลงาน

9

จัดพิมพ์สารนิพนธ์

10

ส่งมอบชิ้นงาน/เล่มสารนิพนธ์

ภาพที่ 1.1 การทดสอบชิ้นงาน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 อัลตราไวโอเลต
(ultraviolet Radiation : UV) หรือรังสีเหนือม่วงเป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการแผ่ของดวง
อาทิตย์ ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ใวง100~400 นาโนเมตร ความถี่1015~1217Hz ซึ่ง ตาของมนุษย์ไม่สามารถ
มองเห็นได้ มีคุณสมบัติไม่แตกตัวnon-ionizing)
อัลตราไวโอเลตได้มาจาก 2 วิธี คือ
2.1.1 การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์solar (radiation)
เป็นแหล่งก่าเนิดส่าคัญของการแผ่รังสีที่ส่องมาถึงโลก โดยประกอบด้วยรังสีUVA(Longwave UVR
หรือBlack light) มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 320~400 นาโนเมตร และไม่ถูกดูดซับจากชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก
หากสัมผัสในระยะเวลานานๆจะสร้างความเสื่อมโทรมให้กับคอลลาเจนและ อิลาสตินจนหมดความยืดหยุ่น
ก่อ ให้ เ กิ ดความเหี่ย วย่ น ของผิ ว หนั งให้ เ กิ ด การอั ก เสบแต่ ไ ม่ ท่ า ร้ า ยผิ ว หนั ง จนถึ ง ระดั บ รุ นแรงที่ อ าจเกิ ด เป็ น
เซลล์มะเร็งได้
2.1.2 แหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (Artificial sources)
ได้แก่วัตถุทุกชนิดที่ถูกท่าให้ร้อน จนมีอุณหภูมิสูง มากกว่า 2500 องศาเคลวิน 2,227( องศา
เซลเซียส) สามารถปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นส่าหรับการใช้ประโยชน์ต่างๆ
เช่น ด้านทางการแพทย์ ด้านทางการเกษตร เป็นต้น
2.2 การนาแสง UV มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรค
แสงแดดตามธรรมชาตินั้นจะมี UV-C ซึ่งเราน่ามาใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค หลุดมาตามรอยรั่ว ของ
ชั้นบรรยากาศได้บ้างแต่ก็จะน้อยมาก ดังนั้น การตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค จึงเป็นไปตามแนวทางที่ว่าท่าให้เกิด
สภาพที่แห้ง ลดความชื้นสัมพัทธ์ลงอุณหภูมิสูง ขึ้นซึ่งเป็นสภาพที่ไ ม่เหมาะสมกับการมีชีวิตและแบ่งตัวของเชื้อ
COVID-19 หรือเชื้อโรคอื่นๆ
ความสามารถในการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตนั้นปริมาณของแสงยูวีที่ฉายลงไปจะขึ้น อยู่กับค่าความ
เข้มของแสง และระยะเวลาที่ฉายแสงซึ่งถ้าจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสส่วนใหญ่ให้ตายได้ถึงร้อยละ 90 ก็จะต้อง
ใช้แสงยูวีปริมาณระหว่าง 2,000 – 8,000 Ws/cm2
2.3 ประสิทธิภาพในการทาลายเชื้อ
ประสิทธิภาพของรังสียูวีซีท่าลายเชื้อขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับ ความเข้ม และความยาวคลื่นของรัง สี
ส่าหรับการฆ่าเชื้อในอากาศหรือพื้น สามารถประเมินประสิทธิภาพจากปริมาณรังสีหรือ UVdose ซึ่งเป็นปริมาณ
รัง สีที่เชื้อสัมผัส ถ้าเชื้อจุลินทรีย์ล่องลอยอยู่ในอากาศผลของรัง สีจะเทียบเท่าค่า UVdose แต่ถ้ามีฝุ่นละออง
ล่องลอยในอากาศร่วมด้วย ปริมาณรังสีที่สัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์อาจลดลง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการท่าลายนาน
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ขึ้นจุดหลักๆของการน่า UV มาใช้งานนั้นก็คือประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนสิ่งที่เราจะได้ตามมานั้นก็คือการก่าจัดกลิ่นอับต่างๆ ที่เกิดจากการ สะสมของแบคทีเรีย ซึ่งแสง
UV สามารถก่าจัดและลดต้นเหตุของปัญหาได้
2.4 กระดาษฟอยล์
เป็นกระดาษที่ท่ามาจากโลหะอลูมิเนียมที่หลอมแล้วน่า มารีดให้เป็นแผ่นโดยจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ
การใช้กระดาษฟอยล์นิยมน่าไปใช้กับการประกอบอาหาร เช่น การน่าไปอบเผา ปิ้ง ย่าง บนกระทะหรือตะแกรง
หรือน่ามาห่ออาหารเพื่อรักษาความสดใหม่ที่ดีนั่นเอง ดังนั้นกระดาษฟอยล์ที่หลายๆคนรู้จักก็คือการน่ามาใช้ใน
ครัวเรือนนั่นเอง แต่จริงๆแล้วการเลือกใช้กระดาษฟอยล์ก็ยังสามารถที่จะน่าไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เป็นอย่างมาก

รูปภาพที่ 2.1 แสดงชนิดของฟอยล์
2.5 ประโยชน์ของกระดาษฟอยล์
2.5.1 การขัดคราบสกปรกตามภาชนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพวก ชาม จาน ช้อน ส้อม และอื่นๆอีกมากมาย
กระดาษฟอยล์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถขจัดคราบต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีโดยการน่า มาใช้นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยาก
อะไรเลย เพียงแค่เราน่ากระดาษฟอยล์มาปั้นเป็นลูกกลมๆ จากนั้นก็น่ามาขัดกับภาชนะที่มีความสกปรกเพียงเท่านี้
ภาชนะของเราก็จะกลับมาสะอาดอีกครั้งนั่นเอง
2.5.2 การทาความสะอาดตะแกรงปิ้งย่าง ตะแกรงปิ้งย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั้น ส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะ
มีคราบไหม้ติดอยู่เยอะ แต่รู้หรือไม่ว่ากระดาษฟอยล์นั้นก็สามารถที่จะท่า ได้เช่นกัน เพียงแค่เรานามาปั้นเป็นก้อน
กลมๆ จากนั้นก็นามาขัดเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถที่จะท่าความสะอาดตะแกรงย่างได้แล้วอีกด้วย แถมยังขัดรอย
ด่าต่างๆ ได้อย่างหมดจดนั่นเอง
2.5.3 การขจัดครามสนิม ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่สนิมมันขึ้นง่ายๆ นั้นการเลือกใช้กระดาษฟอยล์ก็
ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการได้เป็นอย่างดี โดยการท่าความสะอาดคราบสนิ มด้วย
กระดาษฟอยล์ แค่น่ากระดาษฟอยล์มาขัด เพียงเท่านี้ของใช้ต่างๆ ที่มีสนิมอยู่ก็จะกลับมาเหมือนใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
อย่างแน่นอน

5
2.5.4 การนามารองตู้ใส่กับข้าว ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกระดาษฟอยล์นั้นก็สามารถที่จะน่า มารองพื้นตู้
กับข้าวได้ด้วย เพราะคุณสมบัติของอะลูมิเนียมนั้นก็สามารถที่จะสะท้อนแสงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสะท้อน
แสงนั้นก็ท่าให้ตู้กับข้าวของเรามีความสว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งท่าให้เราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งของที่อยู่ในตู้
ได้อย่างง่ายขึ้น ในการท่าความสะอาดตู้นั้นก็ยังสามารถที่จะท่าได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นคุณสมบัติของกระดาษฟอยล์
นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 3/14 แผนกช่างกลโรงงาน จ่านวน 16 คน
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. สว่านเจาะรู
2. หัวแร้ง
3. ไขควง
4. มีดคัตเตอร์
5. ตลับเมตร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้ท่าวิจัยศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และหลักการท่างานของหลอดรังสียูวี โดยออกแบบและทดลอง
สร้างชิ้นงานตัวอย่าง, น่าชิ้นงานตัวอย่างไปทดสอบใช้งานเพื่อแก้ปัญหาของชิ้นงานก่อนสร้างชิ้นงานจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้ท่าวิจัยได้ท่าการสร้างชิ้นงานตัวอย่างและน่าไปทดสอบกับ นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3/14 แผนกช่าง
กลโรงงาน จ่านวน 16 คน ปิดกล่องทึบแสงไว้ประมาณ 15 วินาที เครื่องจะท่าการฆ่าเชื้อด้วยระบบแสงยูวี
ขั้นตอนการทา
3.1 เจาะรูที่กล่องพลาสติกทึบแสง ตามต่าแหน่งที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์
3.1.1 เจาะรูกล่องทึบแสงขนาด 1.5 cm. X 2.00 cm. เพื่อติดตั้งสวิสเปิดปิด
3.1.2 เจาะรูกล่องทึบแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 cm. เพื่อติดตั้งฟิวส์
3.1.3 เจาะรูกล่องทึบแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 cm. เพื่อเป็นช่องแสงแสดงการท่างาน
ของกล่อง
3.1.4 เจาะรูกล่องทึบแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 cm. เพื่อร้อยสายไฟ
3.2. ยึดขาหลอดไฟพร้อมติดตั้งชุดหลอดไฟ UVC
3.3 บัดกรีอุปกรณ์ด้วยตะกั่วตามแผงวงจรไฟฟ้า
3.4 กรุกระดาษฟอยล์ภายในกล่องเพื่อช่วยสะท้อนแสงยูวีให้แผ่ไปทั่วถึงทั้งกล่อง
3.5 ตัดตะแกรงวางของขนาด13.5 cm. X 23.5 cm. เพื่อใช้วางวัสดุที่จะฆ่าเชื้อภายในกล่อง
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ภาพที่ 3.1 วงจรไฟฟ้าและการติดตั้งหลอดยูวีภายในกล่องฆ่าเชื้อ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลจากการด่าเนินโครงการเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี แบบเคลื่อนที่ปลอดภัยและต้นทุนต่่า โครงงานมี
คุณภาพการใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง มีประสิทธิภาพการใช้งานและมีความคุ้มค่าของชิ้นงานที่ประดิษฐ์
กับงบประมาณที่ได้ลงทุนการจัดท่า

รูปที่ 4.1 ชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีแบบเคลื่อนที่ต้นทุนน้อยที่สุด สามารถพกพาได้สะดวก
สามารถฆ่าเชื้อได้จริง และประหยัดงบประมาณ
อภิปรายผล
จากการท่าโครงงานในครั้งนี้พบว่าเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี มีประสิทธิภาพการใช้ง านและมีความคุ้มค่าของ
ชิ้นงานที่ประดิษฐ์กับงบประมาณที่ได้ลงทุนการจัดท่า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
5.1 ไม่ควรใช้มือสัมผัสหลอดโดยตรงเพราะหลอดยูวีซีมีสารเคลือบรังสีซึ่งอาจมีผลต่อผิวหนัง
5.2 ไม่ควรมองหรือสัมผัสแสงจากหลอดไฟโดยตรง เพราะแสงรังสีมีอันตรายต่อดวงตาและ
ผิวหนัง
5.3 ควรติดตั้งไมโครลิมิตสวิทย์เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสแสง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพควรใช้กล่องที่มีขนาดใหญ่ข้ นึ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้กบั วัสดุขนาดใหญ่
ขึ้นและได้มากขึ้นและง่ายต่อการติดตั้งชิ้นส่วนของการประกอบชิ้นงานภายในกล่อง
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