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บทคัดย่อ  
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถประสงค์ คือ การสร้างอุปกรณ์ดัด Guy wire โดยศึกษา

หลักการท างานและคุณสมบัติ โดยมีการน าทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง อุปกรณ์ดัด 
Guy wire โดยมีสมมุติฐานในการวิจัยอุปกรณ์ดัด Guy wire ขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการศึกษา ตลอดจนสามารถน าไปกับการท างานเพ่ือลดอาการบาดเจ็บเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แผนกก่อสร้าง10 คน แผนกปฏิบัติการ10คน ได้มา
จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจและเก็บรวบรวมข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการหาประสิทธิภาพพบว่า ใช้อุปกรณ์ดัด Guy wire ดัด Guy ขนาด 95 mm. 
จ านวน 5 ครั้ง สามารถท างานได้ทั้ง 5 ครั้ง ขนาดของรูปทรงโค้งเข้าลูกถ้วยสายยึดโยง 
(strain lnsulators) จ านวน 5 ครั้ง สามารถท างานได้ทั้ง 5 ครั้ง เปรียบเทียบเวลาระหว่างวิธี
เดิมกับอุปกรณ์ดัด Guy wire จ านวน 5 เสน จะเห็นว่าการใช้วิธีเดิมดัดจะใช้เวลาน้อยกว่า
การใช้อุปกรณ์ดัด Guy wire แต่การใช้งานอุปกรณ์ดัด Guy wire นั้นไม่ต้องออกแรงจะช่วย
ให้ไม่บาดเจ็บจากการดัด Guy wire ได้ ผลการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มทดลองใช้งาน
พบว่ามรีะดับความพึงพอใจมาก 
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Abstract 
 The purpose of this research is to construct a guy wire bending device 

by studying its working principle and properties. with the introduction of various 
theories Applied to create Guy wire bending device with the hypothesis in 
researching Guy wire bending device to be useful for learning and education. 
As well as being able to take it with work to reduce injuries to increase work 
efficiency. The sample group used in this research Employees of the Provincial 
Electricity Authority, Sawankhalok District Sukhothai Province Construction 
department 10 people Operation department 10 people Obtained from a 
simple random method (Simple Random tools used in the research are 
Satisfaction questionnaire and data collection statistics used in the research 
were percentage, mean and standard deviation. 

 Efficiency result found that Guy wire bending device was used to 
bend a guy,      size 95 mm., for 5 times, able to work for all 5 times. The size 
of the curved shape into the strain lnsulators for 5 times, able to work for all 
5 times, comparing the time between the former method and the device. 
Bending 5 strands of Guy wire, it can be seen that using the original bending 
method takes less time than using the Guy wire bending device, but using the 
Guy wire bending device does not require effort to help prevent injury from 
bending Guy wire. The results of the satisfaction study from the trial group 
found that there was a high level of satisfaction. 
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บทน า  
ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน แต่เนื่องจากไฟฟ้า เป็นสิ่งที่

ไม่สามารถกักเก็บได้  และความต้องการไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันการไฟฟ้า 
จ าเป็นต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาในปี 2557 ประเทศ
ไทยมีการใช้ไฟฟ้า 168,620 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 24 ของโลก และมีการใช้
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยขยายตัวปีละ 4-5 % ในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมา โดยเติบโตควบคู่ไปกับ
เศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ เพราะพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนและด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคต่างๆ และยังมีบทบาท ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
ด้วยเช่นกัน ความ มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมี ความส าคัญอย่าง
ยิ่ง ภาพรวมมีเพียงพอต่อความต้องการ ในปี 2556 ก าลัง การผลิตรวมของประเทศอยู่ที่ 
33,051.0 เมกะวัตต์ สูงกว่า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่ 26,598.1 เมกะวัตต์2 ทั้งนี้แม้ การ
ผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าในหลายภูมิภาคไม่ สมดุลกัน แต่ผู้ผลิตสามารถโอนไฟฟ้าผ่าน
สายส่งจาก ภาคที่มีการผลิตส่วนเกินไปยังภาคที่การผลิตไม่เพียงพอ ได้ในแง่ของการผลิต
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของ ไทยคือ ก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 67% ของเชื้อเพลิงที่ใช้
ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด โดยก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ผลิต ภายในประเทศ และอีกส่วนน าเข้าจาก
ประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้เชื้อเพลิงที่ใช้ รองลงมา ได้แก่ ถ่านหินร้อยละ 20 และ น้ ามัน
ร้อยละ 7 ขณะที่พลังงานทดแทนยังมีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 2 ความต้องการใช้ไฟมีทั้ง
ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนที่การเกษตรนอกเขต
ชลประทานประมาณ ๗๕ ล้านไร่ ต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ส าหรับการเพาะปลูกผลผลิต
ทางการเกษตร จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี ใน สภาวะฝน
ทิ้งช่วงไม่สามารถเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งได้และไม่มีแหล่งน้ าส าหรับการเพาะปลูก จึงท า
ให้ เกษตรมีรายได้ไม่แน่นอน เกิดภาระหนี้สินและความเสี่ยงต่อการลงทุน ไม่มีความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรรม รวมถึงส่งผลกระทบท าให้เกษตรกรเกิดการอพยพถิ่นฐานมาหางานท าใน
เขตเมืองท าให้เกิดปัญหาครอบครัว ชาวเกษตรกรจึงมีการขุดบ่อสูบน้ าใต้ดิน สูบน้ ามาใช้ใน
เวลาหน้าแล้งเพื่อท าเกษตร 

เนื่องชาวนาและเกษตรกรในปัจจุบันมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเพ่ือใช้กับบ่อสูบ
น้ าใต้ดิน เนื่องจากราคาน้ ามันมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการใช้เครื่องยนต์มาเป็น
ระบบไฟฟ้า ในการติดตั้งขุดหลุมปักเสาพาดสาย จะมีอุปกรณ์ที่รับแรงดึงสายนั้นคือ Guy 
wire หรือ สายยึดโยง ในการ ในการประกอบ Guy wire นั้นต้องดัดเพ่ือจะใส่กับลูกถ้วยยึด



โยง  Strain lisulator  ซึ่งการดัดนั้นผู้ดัดใช้หัวเข่าในการดัดเนื่องจาก Guy wire มีลักษณะ
ค่อนข้างแข็ง จึงมีการบาดเจ็บบริเวรหัวเข่าขึ้นได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ดัด Guy wire  ซึ่งน ามาใช้ดัด Guy wire หรือ
สายยึดโยงให้เป็นโค้งรูปตัวยู  แทนการใช้แรงคนดัด เพ่ือลดอาการบาดเจ็บจากการดัด  Guy 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดัด Guy wire 
2.เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดัด Guy wire 
3.เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ดัด Guy wire 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการด าเนิดการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ดัด Guy wire ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 พ้ืนฐานของการดัด 
ชิ้นส่วนที่งอส่วนใหญ่จะผลิตด้วยกระบวนการและวิธีการดัดงออิสระ การดัดงอ

ประทับ รวมทั้งการพับและการกดปิด โดยจะท างานด้วยหลักการเดียวกัน: ตราประทับกด
ชิ้นงานไปในแบบของเบ้า ดังนั้นเครื่องดัดงอที่ท างานด้วยกระบวนการและวิธีการดังกล่าว
ด้านบนจะเรียกว่าระบบดัดงอตามแบบ 
2.2 ค่าความแข็งของเหล็ก 

เหล็ก เป็นวัสดุส าคัญท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปการเลือกใช้เหล็กให้ถูกประเภทมี
ความส าคัญอย่างมากเพราะนั้นหมายถึงคุณภาพของชิ้นงานและต้นทุนการผลิตด้วยและหนึ่ง
ในปัจจัยที่ใช้พิจารณาการเลือกใช้เหล็กนั้นก็คือค่าความแข็งของเหล็กการทราบค่าความแข็ง
ของเหล็กที่น ามาย่อมท าให้เราสามารถเลือกมีดตัดเพ่ือน ามากัดชิ้นงานกลึงชิ้นงานได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งชิ้นส่วนโลหะที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพที่ดีด้วยเช่นกันหน่วยวัดความแข็งของ
เหล็กท่ีนิยมใช้ คือ บริเนลล์เป็นการวัดความแข็งของเหล็กจากรอยบุ๋มที่เกิดจากการกดของ
ลูกปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1มิลลิเมตรที่ท าด้วยเหล็กกล้าลงบนเนื้อวัสดุ ผลลัพธ์ของ
ความแข็งจะมีหน่วยเป็น บริเนลล์เทียบเท่ากับน้ าหนักท่ีกดเป็น กิโลกรัม หารด้วยเนื้อที่เกิด
รอยถูกกดวัดเป็นตารางมิลลิเมตร 
 



2.3 ชนิดของเหล็ก 
จะมีสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์Feมักพบได้มากในธรรมชาติซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีแดงอม
น้ าตาลเมื่อน าเข้าใกล้กับแม่เหล็ก จะดูดติดกัน ส่วนพ้ืนที่ที่ค้นพบได้มากที่สุด ก็คือ ตามชั้น
หินใต้ดินที่อยู่บริเวณที่ราบสูงและภูเขา โดยจะอยู่ในรูปของสินแร่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็ต้อง     
ใช้วิธีถลุงออกมา เพ่ือให้ได้เป็นแร่เหล็กบริสุทธิ์และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
2.4 การยึดโยง 
สายยึดโยงใช้ในการช่วยเพิ่มความแข็ง แรงเมื่อมีแรงมากระท ากับเสา เสาโครง เหล็กหรือเสา
โครงสร้างแบบอื่น ๆ มาก กว่าที่ตัวเขาจะรับไว้ได้โดยปลอดภัย 
2.5 มอเตอร์แกนชัก 

เป็นมอเตอร์ที่คลื่อนที่เชิงเส้นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ใช้ไฟจากแบตเตอรี่12 v.  
สามารถน ามาใช้งานทดแทนระบบไฮดรอ-ลิค ระบบนิวเมติกได้ แรงผลัก/ดึงสูงสุดประมาณ
1500n ความเร็ว: 10 มม./วินาที  
2.6 แบตเตอรี่ 

    เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีหนึ่งเซลล์หรือมากกว่าที่มีการ
เชื่อมต่อภายนอกเพ่ือให้ก าลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีขั้วบวกและขั้วลบขั้วที่มี
เครื่องหมายบวกจะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วที่มีเครื่องหมายลบขั้วที่มีเครื่องหมายลบคือ
แหล่งที่มาของอิเล็กตรอนที่เมื่อเชื่อมต่อกับวงจรภายนอกแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี้จะไหลและ
ส่งมอบพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายนอก เมื่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับวงจรภายนอกสารอิเล็กโทร
ไลต์มีความสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยท าตัวเป็นไอออนยอมให้ปฏิกิริยาทางเคมีท างานแล้ว
เสร็จในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ห่างกันเป็นการส่งมอบพลังงานให้กับวงจรภายนอก การเคลื่อนไหวของ
ไอออนเหล่านั้นที่อยู่ในแบตเตอรี่ที่ท าให้เกิดกระแสไหลออกจากแบตเตอรี่เพ่ือปฏิบัติงานใน
อดีตค าว่า "แบตเตอรี่" หมายถึงเฉพาะอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์แต่การใช้งาน
ได้มีการพัฒนาให้รวมถึงอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว สามารถแบ่งแบตเตอรี่
ใด้ 2 ซนิด ได้แก่ แบตเตอรี่แห้ง (dry cell)และ แบตเตอรี่น้ า (wet cell หรือ storage 
battery) 
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https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C


2.7 สายยึดโยง 

สายยึดโยง หรือ เรียกง่ายๆว่า Guy เป็นสายเคเบิลแบบตึงที่ออกแบบมาเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงให้กับโครงสร้างที่ตั้งอิสระ มักใช้ส าหรับเสากระโดงเรือเสาวิทยุกังหันลม เสา
ไฟฟ้าและเต็นท์   เสาไฟฟ้าถูกฝังอยู่ในพ้ืนและมีความแข็งแรงเพียงพอ แต่มีความจ าเป็น
เฉพาะในบางเสาเพ่ือรองรับแรงดึงด้านข้างที่ไม่สมดุลเนื่องจากแรงดึงจากสายไฟฟ้าที่อยู่อีก
ด้าน จึงจ าเป็นต้องมีสายยึดโยงเพ่ือรับแรงดึงเพ่ือไม่ให้สาเอียง สายยึดโยงของการไฟฟ้านั้น
จะใช้อยู่ 3 ขนาด มีขนาด 25 mm.,ขนาด 50 mm.และขนาด 95 mm. ซึ่งสายยึดโยงที่
น ามาใช้ยึดโยงนั้นจะใช้แค่2ขนาดคือ 50mm.กับ95mm ส่วนขนาด25mm.นั้นจะใช้เป็น
สาย overhead หัวเสา 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           ผศ.ไพฑูรย์ พูลสุขโข ผศ.สมชาย เอ่ียมเจริญ(2556) งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของ
รูปทรงชิ้นงานต่อความสัมพันธ์ระหว่างการดีดกลับกับ ความเครียดในกระบวนการดัดโลหะ
แบบอัด โดยศึกษารูปทรงชิ้นงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ เหล็กท่อกลวง เหล็กแผ่นเรียบ และ 
เหล็กเส้น ตามมาตรฐาน DIN ท าาการดัดมุม 30, 60 และ 90 องศา โดย วิเคราะห์ค่าการดีด
ตัวกลับ ความเครียดหลัก ความเครียดรอง และความเครียดเทียบเท่า ของชิ้นงาน  ผลการ
ทดลองพบว่าชิ้นงานท่อกลวงมีค่าการดีดตัวกลับน้อยที่สุด และชิ้นงานแผ่นบางเกิดการดีดตัว 
กลับมากที่สุด ส่วนค่าความเครียดเทียบเท่าที่มุม 90 องศา ตรงบริเวณกึ่งกลางส่วนโค้งด้าน
ในและ ด้านนอก ของการดัดเหล็กท่อกลวงมีค่าน้อยสุด เท่ากับ 0.117 และ 0.371 และมาก
สุดได้แก่เหล็ก แผ่นเรียบ มีค่า 0.320 และ 0.386 สามารถสรุปผลได้ว่า ความเครียด
เทียบเท่าด้านนอกมีค่ามากกว่า ด้านใน เนื่องจากการยืดตัว ตามแนวยาวของวัสดุ และองศา
ในการดัดที่เพ่ิมข้ึนค่าความเครียด เทียบเท่าก็จะมีค่าเพ่ิมมากข้ึน 

นาย อนุชา ลอยแก้ว,นาย พิพัฒนชัย สังข์ทอง,นาย กฤษฎา อินตาลา (2564) การ
ดัดเหล็กโค้ง เพ่ือน ามาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ หรือน ามาสร้างสรรค์ ผลงานเหล็กดัด หา
แหล่งที่รับท าได้ยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ร้านรับดัดเหล็กยังสามารถดัดได้เพียงชนิด
เดียว คือ เหล็กกลมหรือ หากพยายามทาด้วยตนเอง ผลงานที่ออกมานั้น อาจมีความ โค้ง 
หรือรูปทรงที่ไม่สวยงาม มีความโค้งไม่สม่ าเสมอกันซึ่งอาจจะน าไปใช้งานได้ ไม่สมบูรณ์ และ
การใช้งาน อาจท าให้ไม่มีความแข็งแรง ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทาโครงการ จึงคิดที่จะท า 
เครื่องดัดเหล็กโค้งขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวก ในการดัดเหล็กตรงให้เป็นเหล็กโค้ง 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_rope
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_masts_and_towers
https://en.wikipedia.org/wiki/Mast_(sailing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine
https://en.wikipedia.org/wiki/Utility_pole
https://en.wikipedia.org/wiki/Utility_pole
https://en.wikipedia.org/wiki/Tent
https://hmong.in.th/wiki/Utility_pole


เพ่ือที่จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจ้างร้านดัดเหล็ก ซึ่งเราสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
และยังสามารถดัดเหล็กได้หลายชนิด 

ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ (2564) อลูมิเนียมผสมถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ือทดแทนวัสดุประเภทเหล็กกล้าเพ่ิมมาก ขึ้น เนื่องจากมีพ้ืนผิวที่สวยงาม 
น้ าหนักเบา ด้วยอลูมิเนียมผสมมีคุณสมบัติทางกลหรือความแข็งแรงค่อนข้างต่ า  แม้จะ 
สามารถท าการขึ้นรูปได้ง่าย แต่มีข้อจ ากัดด้านความสามารถในการขึ้นรูปที่ค่อนข้างต่ า  
โดยเฉพาะในการขึ้นรูปชิ้นส่วน ที่มีรัศมีขนาดเล็กซึ่งมักจะเกิดการแตกร้าวเสียหายได้ง่าย ใน
งานวิจัยนี้จึงได้ก าหนดอัตราส่วนของความหนาชิ้นทดสอบ และรัศมีของพันช์ที่ 5 ระดับ เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการดัดขึ้นรูปของอลูมิเนียมผสมชนิดรีดเย็นเกรด AA6016 ที ่รัศมีการ
ดัดขึ้นรูปต่ าท าการทดสอบด้วยวิธีการดัดขึ้นรูปแบบอิสระ (Air-bending) ตามมาตรฐาน 
ISO7438/2010 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของอัตราส่วนระหว่างความหนาของแผ่นวัสดุและรัศมี
การดัดที่ส่งผลต่อความสามารถในการดัด ขึ้นรูป โดยท าการดัดขึ้นรูปและเปรียบเทียบผลทุก 
15 องศา ท าการวิเคราะห์และประเมินจากพฤติกรรมทางกล ลักษณะพ้ืนผิวการดัด การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคและวิวัฒนาการความเสียหายจากการดัดขึ้นรูป ผลการ  
ทดลองแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขนาดมุมดีดตัวกลับและความสามารถในการดัดขึ้ นรูป 
จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อ ขนาดมุมการดัดและอัตราส่วนระหว่างความหนาและรัศมีการดัด 
(t/r) เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผลของค่าความเค้นดึงที่ เกิดขึ้นสูงบริเวณพ้ืนผิวด้านนอกของมุม
ดัดซึ่งส่งผลให้ค่าความหยาบผิวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและน าไปสู่การแตกร้าว เสียหายของชิ้น
ทดสอบ โดยรอยแตกร้าวจะเริ่มก่อตัวในต าแหน่งกึ่งกลางของส่วนโค้งผิวด้านนอกสุดของมุม
ดัดและ ขยายตัวไปตามระนาบการเฉือนตามแนวรอยต่อขอบเกรนในทิศทางสู่กึ่งกลางของ
ชั้นความหนาชิ้นงาน ซึ่งเป็น ผลกระทบต่อเนื่องจากพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุ
ระหว่างการดัดขึ้นรูป ยุทธสิน เสนาะเสียง (2562) เป็นเครื่องมือช่วยดัดสายยึดโยงเสาไฟฟ้า 
ให้สะดวก รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น ในการประกอบชุดสายยึดโยงเพ่ือติดตั้งยึดเสาไฟฟ้า แต่เดิม
ยังไม่มีเครื่องมือต้องออกแรงดัดสายให้ขึ้นรูป ถึง 116 กิโลกรัม/1จุด ท าให้ร่างกายเกิดอาการ
เหนื่อยล้าอ่อนแรง และการปฏิบัติงานไม่สะดวก แต่หากใช้เครื่องมือ Guy Wire Bender ดัด
สายยึดโยงจะช่วยผ่อนแรงได้ถึง 7 เท่าของการดัดแต่ละครั้ง คิดเป็น 17 กิโลกรัม/1 จุด ท า
ร่างกายผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิดอาการเหนื่อยล่า และสามารถท างานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นายณัฐวุฒิ ดวงลออ,นายชลวิทย์ ลึกมณี,นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์(2561)เหล็ก
ปลอก คือเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้าง



ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแนวขวาง เพ่ือรับแรงเฉือน โดยจะดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่าง
เดียวกับพ้ืนที่หน้าตัดตามสิ่งก่อสร้างต่างๆ ปัจจุบันการผลิตเหล็กปลอกเสา ปลอกคาน มีทั้ง
แบบที่ผลิตเป็นจ านวนมากโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ส าหรับส่งจ าหน่ายให้กับโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ และส่งให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จ าหน่ายเหล็กปลอกเสา-ปลอกคานเป็น
จ านวนมาก หรือในบางกรณีผู้ผลิตอาจใช้แรงงานคนในการผลิตส าหรับจ าหน่ายให้ร้านวัสดุ
ทั่วไป ซึ่งปัจจุบันแรงานคนมีค่าแรงที่สูงขึ้นและมีสภาวะการขาดแคลนแรงงาน โครงงานนี้ได้
ศึกษาเพ่ือท ากรสร้างเครื่องดัดเหล็กปลอกเสา-ปลอกคาน โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเครื่องดัด
เหล็กปลอกเสา-ปลอกคานเพ่ือน าเหล็กเส้นที่มีเหลือใช้จากงานก่อสร้าง น ากลับมาใช้เป็น
วัตถุดิบในการท าเหล็กปลอกเสา-ปลอกคานและศึกษาอิทธิพลของเส้นผ่านศูนย์กลางของ
เหล็กเส้นที่มีผลต่อแรงตัดส่วนประกอบหลักในการติดตั้งประกอบตัวยชุดป้อนเหล็ก ชุดดัดเห
ลีก ชุดตัดเหล็ก มอเตอร์ เชนเชอร์และชุดควบคุม โดยสั่งงานผ่านชุดควบคุมซึ่งการท างาน
ของระบบสามารถบ่งการท างานทั้งหมด 3 กรณีคือ การป้อนเหล็ก การตัดเหลีก การตัด
เหล็ก จากการศึกษาพบว่าการสร้างเครื่องดัดเหล็กปลอกเสา-ปลอกคานเมื่อสั่งให้เครื่อง
ท างานจะสามารถตัดเหล็กให้ได้ปลอกเสาขนาด 4x4 ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 17.27 วินาที ขนาด 
4x6นิ้ว ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 19.67 วินาที และขนาด 6x6 นิ้ว ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 2029 วินาที ซึ่ง
เมื่อเทียบกับแรงงานคนพบว่า คนสามารถดเหล็กให้ได้ปลอกเสาขนาด 4x4 นิ้ว ใช้เวลาตัด
เฉลี่ย 57.89 วินาที ขนาด4*6 ใช้เวลาดัดเฉลี่ย 64.52 วินาที และขนาด 6x6 นิ้ว ใช้เวลาตัด
เฉลี่ย 65.53 วิบาที สรุปว่าเครื่องสามารถตัดเหล็กปลอกเสา-ปลอกคานโดยใช้เวลาน้อยกว่า
การดัดด้วยแรงงานคน 

นายหทัยา แสงสว่าง,นายณภัทร แก้วสุโพธิ์(2559)กรณีศึกษาการน าแม่แรงไฮดรอลิ
กแบบก้านโยกประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นต้นแบบในการดัดเหล็กเส้นนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ในการใช้งานสร้างอุปกรณ์ทดแทนการท างานวิธีการเดิม โดยกลุ่มผู้ใช้งานคือ
แรงงานผู้หญิงโดยสร้างเครื่องสามารถใช้วัสดุ ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดและในโครงการ
ก่อสร้างท าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต สามารถดัดเหล็กได้ตั้งแต่ DB 16 - DB 25 โดยดัด
เหล็ก เหล็กตะกร้อฐานราก และเหล็กในคาน มุมองศาที่ดัดท าได้สูงสุดที่ 95˚ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า เครื่องที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ถอดประกอบได้ เหมาะส าหรับงานที่มีปริมาณ
น้อย ลดการใช้ปริมาณแรงงานในการท างานช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรดีขึ้น ลดต้นปัจจัย  
ด้านคน (Man) เงิน (Money วัสดุ (Material) เครื่องจักร (Machine) การบริหารจัดการ 
(Management) และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานก่อสร้างจากสมมติฐานที่กล่าวว่า 



ศึกษาและออกแบบต้นแบบเครื่องดัดเหล็กเส้นโดยเน้นการพัฒนาผลงานและสามารถน าไป  
เผยแพร่การใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้โดยค านึงถึงการประหยัดทรัพยากร มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการ ท างานของแรงงานคน เครื่องดัดเหล็กมีความ
เหมาะสมกับสายงานที่จะใช้และมีความพึงพอใจในการตอบสนองการใช้งานค่อนข้างดี  การ
น าเครื่องดัดเหล็กเส้นจากแม่แรงไฮดรอลิกส์มาใช้ในการดัดเหล็กพบว่าสามารถลด
ข้อผิดพลาดในการดัดด้วยวิธีการเดิมเพ่ิม ประสิทธิภาพของงาน และดัดเหล็กเส้นใหญ่ได้จริง 
อีกทั้งยังใช้งานได้ในระยะยาว และผู้ใช้งานมีความคิดเห็นและความต้องการที่จะ  พัฒนา
เครื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของการท างานในอนาคต ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากรณีศึกษา
เรื่องการน าแม่แรง ไฮดรอลิกแบบก้าน โยกประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นต้นแบบในการดัดเหล็กเส้น 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดด้  ำเนินโครงกำรดว้ยรูปแบบกำรวจิยัและพฒันำอยำ่งเป็นระบบตำม ขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. ศกึษำขอ้มลูและวเิครำะหข์อ้มลู โดยตอ้งท ำกำรศกึษำทัง้แนวคดิ ทฤษฎีและ งำนวจิยัที่
เก่ียวขอ้งจำกเอกสำร ต ำรำ หนงัสอื วำรสำร อินเทอรเ์น็ต ฯลฯ เพือ่น ำมำใชเ้ป็น แนวทำงในกำรด ำเนิน
โครงกำรในหลำยขัน้ตอน เช่น กำรก ำหนดตวัแปร กำรตัง้สมมตฐิำน กำรสรำ้งเครือ่งมือ กำรวิเครำะห์
ขอ้มลู และกำรอภิปรำยผล 
 2. ออกแบบชิน้งำน อุปกรณ์ดัด Guy wire 

 
 
 
 
 

 



 3. จัดท าชิ้นงาน อุปกรณ์ดัด Guy wire 

  
 
 4. ทดสอบกำรท ำงำนการดดั Guy ขนาด 95 mm. เพ่ือเข้าลูกถ้วยสายยึดโยง 
(strain lnsulators) 

  
 5. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออุปกรณ์ดัด Guy wire โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แผนกก่อสร้าง10 คน 
แผนกปฏิบัติการ10คน 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลจากการตอบ  
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อ  
อุปกรณ์ดัด Guy wire 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก แบบประเมินของผู้ เชี่ยวชาญ แบบบันทึกผลการหา
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ดัด  Guy wire และแบบสอบถามความพึงพอใจอุปกรณ์ดัด Guy wire 
ของกลุ่มตัวอยา่ง ดังนี้ 

แบบประเมินผลของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน แบ่งตามเพศชาย จ านวน 3 คน และ
เพศหญิง จ านวน 0 คน แบ่งตามชวงอายุ 25-35 ป จ านวน 1 คน ช่วงอายุ 36-45 ป จ านวน 
0 คน และช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน แบ่งตามอาชีพ บุคลาการการไฟฟา จ านวน 2 
คน คร-ูอาจารย์ จ านวน 1 คน อ่ืนๆ 0 คน แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ แบงออกเป็น 3 ด้าน 



คือ ด้านการออกแบบ ประกอบไปด้วย โครงสร้างและการออกแบบเหมาะสม ขนาดและ
น้ าหนักของอุปกรณ์ ความสวยงามของอุปกรณ์จัดเรียงอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความ
แข็งแรง คงทน คิดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.53 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
ระดับความคิดเห็นดีมาก ด้านการใช้งาน  ประกอบไปด้วย ท างานได้ตามวัตถุประสงค
ระยะเวลาในการดัด รูปโค้งตรงขนาดที่ตองการ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใช้งานสะดวก         
ไมยุ่งยาก คิดคาเฉลี่ยเทากับ 4 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 ระดับความคิดเห็น
ดีมาก และดานความปลอดภัย ประกอบไปด้วย รอบอุปกรณ์ไม่มีสวนคม การล็อคสายGuy 
wire ไม่ใหขยับอุปกรณ์ติดแน่นหนาปลอดภัย ไม่มีกระแสไฟรั่วไหล มีความปลอดภัยขณะใช
งาน wire คิดคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.11 ระดับความ
คิดเห็นดีมาก สรุปผล ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในความคิดเห็นในการสร้าง อุปกรณ์ดัด 
Guy wire คิด คาเฉลี่ย 3.59 ระดับความคิดเห็นดีมาก  

แบบบันทึกผลการหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดัด Guy wireผล ประสิทธิภาพอุปกรณ์
ดัด Guy wire จ านวน 5 การหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดัด  Guy wire การดัด Guy ขนาด 95 
mm. จ านวน 5 ครั้ง สามารถท างานได้ทั้ง 5 ครั้ง   การหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดัด  Guy 
wire ขนาดของรูปทรงโค้งเข้าลูกถ้วยสายยึดโยง (strain lnsulators) จ านวน 5 ครั้ง 
สามารถท างานได้ทั้ง 5 ครั้ง การหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดัด  Guy wire เปรียบเทียบเวลา
ระหว่างวิธีเดิมกับอุปกรณ์ดัด Guy wire ผลปรากฏว่าใช้วิธีเดิมโดยการใช้แรงดัดใช้เวาลา
น้อยกว่าใช้อุปกรณ์ดัด Guy wire  

แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ทดลองใชงานอุปกรณ์ดัด Guy wire โดยมี
จ านวนกลุมตัวอย่าง จ านวน 20 คน แบงตามเพศชาย จ านวน 20 คน และเพศหญิง จ านวน 
0 คน  แบงตามชวงอายุ 18-28 ป จ านวน 6 คน ชวงอายุ 29-39 ป จ านวน 7 คน ชวงอายุ 
40 ปขึ้นไป จ านวน 7 คน แบงตามอาชีพ    คนงานแผนกก่อสรา้งและปฏิบัติการ จ านวน 20 
คน  ขาราชการ จ านวน 0 คน และอาชีพอ่ืนๆจ านวน    0 คน การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ทดลองใชงานอุปกรณ์ดัด  Guy wire แบงออกเป็น 3 ด้าน คือ     ด้านการออกแบบ 
ประกอบไปด้วย โครงสร้างและการออกแบบเหมาะสม ขนาดและน้ าหนักของอุปกรณ์ความ
สวยงามของอุปกรณ์ จัดเรียงอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความแข็งแรงคงทนคิดคาเฉลี่ยเท
ากับ 4.19 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ระดับความพึงพอใจมาก   ด้านการใช
งาน ประกอบไปด้วย ท างานได้ตามวัตถุประสงค ระยะเวลาในการดัด รูปโค้งตรงขนาดท่ีตอง
การ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใชงานสะดวก ไม่ยุงยากคิดคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 คิดค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ระดับความพึงพอใจมาก และดานความปลอดภัย ประกอบ
ไปด้วย รอบอุปกรณ์ไม่มีสวนคม การล็อคสายGuy wire ไม่ใหขยับ อุปกรณ์ติดแน่นหนา
ปลอดภัย ไม่มีกระแสไฟรั่วไหล คิดคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 



0.46 ระดับความพึงพอใจมาก สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ทดลองใชงานอุปกรณ์ดัด 
Guy wire คิดค่าาเฉลี่ย 4.27 ระดับความพึงพอใจมาก  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การหาประสิทธิภาพ พบว่าการใช้งาน ดัดGuy ขนาด 95 mm. จ านวน 5 ครั้ง 
สามารถท างานได้ทั้ง 5 ครั้ง  การหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดัด  Guy wire  ขนาดของรูปทรง
โค้งเพ่ือเข้าลูกถ้วยสายยึดโยง (strain lnsulators) จ านวน 5 ครั้ง สามารถท างานได้ทั้ง      
5 ครั้ง คิดเป็น การหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดัด Guy wire เปรียบเทียบเวลาระหว่างวิธีเดิม
กับอุปกรณ์ดัด Guy wire ผลปรากฏว่าใช้วิธีเดิมโดยการใช้แรงดัดใช้เวาลาน้อยกว่าใช้
อุปกรณดั์ด Guy wire 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใชงานอุปกรณ์ดัด Guy การศึกษาความพึง
พอใจผู้ทดลองใชงานอุปกรณ์ดัด Guy wire คิดค่าาเฉลี่ย 4.27 ระดับความพึงพอใจมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ หทัยา แสงสว่างและคุณนายณภัทร แก้วสุโพธิ์ กรณีศึกษาการ
น าแม่แรงไฮดรอลิกแบบก้านโยกประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นต้นแบบในการดัดเหล็กเส้นนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในการใช้งานสร้างอุปกรณ์ทดแทนการท างานวิธีการเดิม 
โดยกลุ่มผู้ใช้งานคือแรงงานผู้หญิงโดยสร้างเครื่องสามารถใช้วัสดุ ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด
และในโครงการก่อสร้างท าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต สามารถดัดเหล็กได้ตั้งแต่          
DB 16 - DB 25 โดยดัดเหล็ก เหล็กตะกร้อฐานราก และเหล็กในคาน มุมองศาที่ดัดท าได้
สูงสุดที่ 95˚ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ถอดประกอบได้ เหมาะ
ส าหรับงานที่มีปริมาณน้อย ลดการใช้ปริมาณแรงงานในการท างานช่วยให้การจัดสรร
ทรัพยากรดีขึ้น    ลดต้นปัจจัย ด้านคน (Man) เงิน (Money วัสดุ (Material) เครื่องจักร 
(Machine) การบริหารจัดการ (Management) และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงาน
ก่อสร้างจากสมมติฐานที่กล่าวว่า ศึกษาและออกแบบต้นแบบเครื่องดัดเหล็กเส้นโดยเน้นการ
พัฒนาผลงานและสามารถน าไป เผยแพร่การใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้โดยค านึงถึง
การประหยัดทรัพยากร มีความปลอดภัยในการใช้งาน เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการ ท างานของ
แรงงานคน เครื่องดัดเหล็กมีความเหมาะสมกับสายงานที่จะใช้และมีความพึงพอใจในการ
ตอบสนองการใช้งานค่อนข้างดี การน าเครื่องดัดเหล็กเส้นจากแม่แรงไฮดรอลิกส์มาใช้ในการ
ดัดเหล็กพบว่าสามารถลดข้อผิดพลาดในการดัดด้วยวิธีการเดิมเพ่ิม  ประสิทธิภาพของงาน 
และดัดเหล็กเส้นใหญ่ได้จริง อีกทั้งยังใช้งานได้ในระยะยาว และผู้ใช้งานมีความคิดเห็นและ
ความต้องการที่จะ พัฒนาเครื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของการท างานในอนาคต ดังนั้น



จึงสรุปได้ว่ากรณีศึกษาเรื่องการน าแม่แรงไฮดรอลิกแบบก้าน  โยกประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการดัดเหล็กเส้น เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.ควรออกแบบใหมีน้ าหนักเบาลง  
2.ควรออกแบบใหมีคลองตัวมากข้ึน 
3.ปรับระยะเวลาในการดัดให้สั้นลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารอ้างอิง 

 
สายยึดโยง (ออนไลน์) 2562 แหล่งที่มา : https://www.chi.co.th(5 ธันวาคม 

2565) 
รูปแบบการประกอบสายยึดโยง (ออนไลน์) 2562 แหล่งที่มา : 

https://www.pea.co.th/ (5 ธันวาคม 2565) 
มาตรฐานของสายยึดโยง (ออนไลน์) 2557 แหล่งที่มา : https://www.pea.co.th 

(7 ธันวาคม 2565) 
การยึดโยง (ออนไลน์) 2557 แหล่งที่มา ://www.slideshare.net (7 ธันวาคม 

2565) 
การยึดโยง (ออนไลน์) 2564 แหล่งที่มา : https://pubhtml5.com (16 ธันวาคม 

2565)  
 การประกอยสายยึดโยง (ออนไลน์) 2564 แหล่งที่มา:https://sites.google.com 

(16 ธันวาคม 2565) 
ลูกถ้วยแต่ละชนิด (ออนไลน์) 2564 แหล่งที่มา : https://blog.rmutl.ac.th (10 

ธันวาคม 2565) 
ชนิดของเหล็ก (ออนไลน์) 2564 แหล่งที่มา : https://www.thaiparker.co.th 

(16 ธันวาคม 2565) 
ลูกถ้วยประกอบสายยึดโยง (ออนไลน์) แหล่งที่มา : 

http://www.scitechservice.com (16 ธันวาคม 2565) 
บทความช่างไฟฟ้านอกอาคาร (ออนไลน์) 2564 แหล่งที่มา : 

https://www.dsd.go.th (16 ธันวาคม 2565) 
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