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วิศวกรเครื่องกลวิศวกรเครื่องกล

 การประสบผลส�าเรจ็เรือ่งการเรยีนเป็นเป้าหมายแรกทีน้่องๆ หลาย

คนใฝ่ฝัน แต่กม็คี�าถามขึน้มาครบัว่า จะเรยีนคณะอะไรด?ี อนาคตอยาก

เป็นอะไรน้า? ในเมื่อคณะหรืออาชีพมันมีเยอะแยะไปหมด

 วิศวกรเครื่องกล เป็นหน่ึงในวิศวกรหลายๆ สาขาซึ่งน่าจะเป็น

ทางเลือกนึงให้กับน้องๆ ได้ครับ แต่เอ๊ะ! วิศวกรรมเครื่องกลคืออะไร?  

เรยีนยากมัย๊? จบแล้วท�างานอะไร? คงเป็นค�าถามยอดฮติทีอ่าจจะท�าให้

น้องๆ รู้จักตัวเองมากขึ้น

 เอาเป็นว่าทุกค�าถาม ทุกข้อข้องใจ น้องๆ สามารถค้นหาค�าตอบ

ได้จากหนังสือเล่มน้ีครับ “Born to be วิศวกรเครื่องกล” ซึ่งพี่เอง 

ในฐานะวิศวกรเครือ่งกลผูผ่้านประสบการณ์ทัง้การเรยีนและการท�างาน

มาแล้ว ก็คงจะท�าหน้าที่ของตนเสมือนห้องแนะแนวเล็กๆ พกพาไปมา

สะดวก พร้อมให้บริการแบบครบวงจรได้ทุกเมื่อครับ

 ท้ายทีส่ดุ ไม่ว่าวศิวกรรมเครือ่งกลจะใช่หรอืมัว่จะชวัร์หรอืไม่ คงไม่

ส�าคัญเท่ากับการที่น้องๆ เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้สัมผัสกับมัน แล้ว

เลอืกอย่างมัน่ใจว่าจะไปต่อหรอืจะเปลีย่นเส้นทาง ถ้าไปต่อ! พีก่ข็อแสดง

ความยินดีล่วงหน้าในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพครับ

“คนเราไม่ควรดูถูกความฝันของตนเอง 
หากยังไม่เปิดใจและพร้อมจะท�ามันให้ส�าเร็จ”

P’Jui - ME Style
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7วิศวกรเครื่องกล

Mix & Match 
ตัวเรา + วิศวกรเครื่องกล

ME.Eng.Station01

วิศวกรรมเครื่องกลคืออะไร
 วิศวกรรมเครื่องกลคืออะไร คงเป็นค�าถามที่เกิดขึ้นกับน้องๆ

หลายต่อหลายคนเป็นแน่ เพราะค�าถามนีก้เ็คยเกดิขึน้กบัพีเ่องเมือ่ตอน

ทีพ่ีย่งัอยู่ในช่วงชวีติเช่นเดยีวกบัน้องๆ ทกุคนครบั ถ้าเรามองไปรอบตวั 

น้องก็จะเห็นว่ามีทั้งแอร์ ตู้เย็น เครื่องท�าน�้าอุ่น รถยนต์ ซึ่งในปัจจุบัน

เป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับเรามากมาย สิ่งเหล่านี้เก่ียวข้องกับ

วิศวกรรมเครื่องกลหรือไม่ ถ้าเกี่ยวแล้วมันเกี่ยวยังไง น้องๆ คงอยาก

จะรู้กันแล้วใช่มั๊ยหล่ะครับ เอาง่ายๆ เลยสิ่งที่มีค�าว่า “เครื่อง” น�าหน้า

นั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นผลงานของวิศวกรเครื่องกล อันเกิดจากองค์

ความรู้ ในทางวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเอง
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 ที่ว่าวิศวกรรมเครื่องกลคืออะไรนั้นค�าตอบที่ง่ายที่สุดก็คือ 

“วิศวกรรมเคร่ืองกล	 เป็นสำขำวิชำหลักสำขำหนึ่งทำงวิศวกรรม	 

ที่เก่ียวข้องกับกำรประยุกต์ ใช้หลักกำรทำงคณิตศำสตร์และฟิสิกส์

ส�ำหรับกำรวิเครำะห์	 ออกแบบ	 ผลิต	 และบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรกล	

ฉะนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐำนส�ำหรับเด็กวิศวะเครื่องกล	 ก็คือ	 กลศำสตร	์ 

อุณหพลศำสตร์	 ของไหลและพลังงำน	 เพื่อน�ำหลักกำรพื้นฐำนทำง

ทฤษฎมีำประยกุต์ใช้ ในกำรวิเครำะห์และออกแบบเครือ่งจกัรกลประเภท

ต่ำงๆ	 เช่น	 เคร่ืองจักรกลกำรผลิตและอุปกรณ์อุตสำหกรรม	 ระบบ

ท�ำควำมร้อนและควำมเย็น	 เป็นต้น	 ตลอดจนกำรผลิตและกำรบ�ำรุง

รักษำนั่นเอง”

 วศิวกรรมเครือ่งกลจงึมุง่เน้นความสนใจไปทีเ่ครือ่งจกัรกลนัน่เอง 

ซึ่งเครื่องจักรกลมีทั้งที่เป็นเครื่องจักรกลการผลิตและอุปกรณ์การผลิต

ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรกลที่อ�านวยความสะดวก

ต่างๆ เช่น ระบบท�าความร้อนและความเยน็ ระบบลฟิต์และบันไดเล่ือน

เป็นต้น เพื่อให้เครื่องจักรกลเหล่านี้สามารถผลิตสินค้าและบริการหรือ

อ�านวยความสะดวกให้กบัเราได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ คนทีเ่ป็นวศิวกร

เคร่ืองกลจึงเป็นผู้ที่จะมารับผิดชอบเรื่องนี้นั่นเองครับ ซึ่งไม่ใช่แค่ใน

ยุคปัจจุบันเท่านั้นนะครับที่วิศวกรรมเครื่องกลได้ถูกน�ามาประยุกต์ ใช้

ในชีวิตประจ�าวันของเรา เพราะวิศวกรรมเครื่องกลได้มีบทบาทกับมวล

มนษุยชาตมิาตัง้แต่ครัง้อดตี ซึง่น้องๆ สามารถอ่านเพิม่เตมิได้ ใน Rest 

Point A เครื่องจักรกลมีบทบาทกับเราอย่างไร? ในหน้า 33 ครับ
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 นิยามวิศวกรรมเครื่องกล

 ตอนทีพ่ีเ่รยีนอยูน้ั่น ช่วงแรกทีม่กีารปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่กจ็ะ

มีการแจกเอกสารต่างๆ มากมายจนแทบจะน�ากลับหอไม่หมดเลยครับ 

แต่มีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งเป็นเอกสารแนะน�าคณะวิศวะ ซึ่งมีความน่า

สนใจตรงที่ว่า มีการให้ค�าจ�ากัดความของวิศวะสาขาต่างๆ เอาไว้สั้นๆ 

เป็นภาษาอังกฤษที่สามารถท�าความเข้าใจได้ง่ายครับ โดยในส่วนของ

สาขาเครื่องกลนั้นมีค�าจ�ากัดความอยู่ว่า “Mechanical	Engineering	

is	Moving” ซึง่แปลว่า	“วศิวกรรมเครือ่งกลคอืศำสตร์ของกำรเคลือ่นที”่	

นั่นเองครับ 

 เครื่องจักรกล ตามพจนานุกรมได้ ให้นิยามหรือความหมายของ

ค�าว่า	“เครือ่งจักรกล” หรอื	“Machinery” เอาไว้ว่า เครือ่งจกัรกลเป็น

กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ ในการผลิตสิ่งใด 

สิง่หนึง่ ซึง่เป็นความหมายทีย่งัมองดกูว้างๆ อยูค่รบั แต่ส่ิงทีเ่รารบัรู้ ได้ 

จากนยิามหรอืความหมายนัน้มอียู ่2 ส่วน กค็อืเครือ่งจกัรกลเกิดจาก

การน�าอปุกรณ์ต่างๆ มาประกอบกนัขึน้เป็นเครือ่งจกัรกล และเครือ่งจกัร

กลจะน�าไปใช้ประโยชน์ในการผลติสิง่ต่างๆ นัน่เอง 

 นอกจากนี้แล ้วเครื่องจักรกลในอีกความหมายหนึ่งก็คือ             

“เครือ่งจกัร” หมายความว่าสิง่ทีป่ระกอบด้วยชิน้ส่วนหลายชิน้ส�าหรบัใช้

ก่อก�าเนดิพลงังาน เปลีย่นหรอืแปรสภาพพลงังานหรอืส่งพลังงาน ทัง้นี้

ด้วยก�าลงัน�า้ ไอน�า้ ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรอืพลงังานอืน่อย่างใดอย่างหนึง่ หรอื

หลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครือ่งอปุกรณ์ไฟล์วลี ปุลเล่ย์ 

สายพาน เพลา เกียร์ หรอืสิง่อืน่ทีท่�างานสนองกนั
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 จากนยิามหรอืความหมายของเครือ่งจกัรกลทัง้ 2 ส่วนทีพ่ีก่ล่าวไป

ข้างต้น จงึสามารถสรปุได้ว่า	เครือ่งจกัรกล,	เครือ่งจกัร หรอื	เครือ่งกล 

ซ่ึงอาจจะเรยีกเพยีงสัน้ๆ ว่า	“เครือ่ง” นัน้ ถกูสร้างขึน้มาเพือ่ท�าให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

	 ส่วนประกอบหลักของเครื่องจักรกล

 เครื่องจักรกลมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ภายใต้การพิจารณา

จากหน้าที่การท�างาน (Function) ในแต่ละส่วนของเครื่องจักรกล

ส่วนประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนนั้น ประกอบไปด้วย	 ระบบต้นก�ำลังหรือ

เครื่องต้นก�ำลัง	ระบบถ่ำยทอดก�ำลังหรือเครื่องส่งก�ำลัง	 และกำรใช้

ก�ำลังหรือเคร่ืองจักรท�ำกำรผลิต	 ซึ่งแต่ละส่วนประกอบมีรายละเอียด

คร่าวๆ ดังนี้ครับ

	 เครื่องต้นก�ำลัง (ต้นก�าลัง) เป็นส่วนที่

ใช้ผลิตหรือเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีก

รูปหนึ่ง เช่น มอเตอร์ ไฟฟ้าใช้ส�าหรับเปลี่ยน

พลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล นอกจากนี ้

ก็ยังมีเครื่องต้นก�าลังอื่นๆ เช่น เครื่องยนต์

เปลี่ยนพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานความร้อน 

แล้วเปลีย่นพลงังานความร้อนไปเป็นพลงังานกล

อีกท ี พดูง่ายๆ คอืเครือ่งต้นก�าลังจะผลิตก�าลัง

เพ่ือส่งต่อให้กับเครือ่งส่งก�าลังนัน่เองครบั 
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	 เครื่องส่งก�ำลัง (ส่งก�าลัง) เป็นอุปกรณ์

ที่ ใช้ส่งผ่านก�าลังจากเครื่องต้นก�าลังไปใช้งาน

อื่นต่อไป เช่น เพลา สายพาน โซ่ เฟือง ท่อ

ลมอัดต่างๆ เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกน�า

ไปใช้งานในเครื่องจักรท�าการผลิต หรือใช้ ใน

วัตถุประสงค์อื่นครับ

	 เครื่องจักรท�ำกำรผลิต (ใช้ก�าลัง) เป็น

ส่วนที่ท�างานเฉพาะในการผลิตสิ่งต่างๆ จาก

วัตถุดิบหรือชิ้นงานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ 

หรอืเป็นส่วนทีจ่ะอ�านวยความสะดวกให้กบัเรา

นั่นเองครับ

 จากส่วนประกอบหลักของเครื่องจักรกลทั้ง 3 ส่วนที่พี่กล่าวไป

ข้างต้นนั้น จะสังเกตเห็นว่าแต่ละส่วนจะท�างานประสานสัมพันธ์กัน

ครับ กล่าวคือจะเกิด “กำรถ่ำยทอดพลังงำน”	 ถึงกันโดยอาศัยหลัก

ของการเปลี่ยนรูปพลังงาน เช่น จากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล 

จากพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ท�าให้น้องๆ สามารถ

พิจารณาได้อีกส่วนหนึ่งว่า ศาสตร์ทางด้านพลังงานก็อยู่ในความสนใจ

ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้วยครับ ท�าให้น้องๆ ได้ท�าความรู้จักกับ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าไปอีกขั้นหนึ่ง ดังนั้นจึงกล่าวได้อีกอย่าง

หนึ่งว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกลก็คือ	 “ศำสตร์ของกำรเคลื่อนที่และ

พลังงำน	(Motion	&	Energy)” นั่นเองครับ ซึ่งจะบอกว่าที่ ไหนมี

การเคล่ือนท่ี ที่ ไหนมีพลังงาน ที่น่ันก็มีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอยู่ 

ก็ ได้ แสดงดังรูปครับ
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 สายวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ที่ผ่านมาน้องๆ คงทราบแล้วนะครับว่า วิศวกรเครื่องกลจะให้

ความสนใจมุ่งเน้นไปที่เครื่องจักรกล แต่ในเครื่องจักรกล 1 เครื่องนั้น 

วิศวกรเครื่องกลจะสนใจหรือท�างานกับระบบหลัก 2 ระบบครับ คือ 

ระบบเชิงกลกับระบบเชิงของไหลและความร้อน ตรงนี้เองจึงเป็นที่มา

ของการแบ่งสายวิชาทางวิศวกรรมเครื่องกลออกเป็น 2 สายหลักตาม

ลักษณะการใช้งานเครื่องจักรกลดังรูป

สายวิชาของวิศวกรรมเครื่องกล 2 สายหลัก

ผลิตกำลัง ใช�กำลัง

ผลิตกำลังใช�กำลัง

ส�งกำลัง

ส�งกำลัง
โรงไฟฟ�า เครื่องจักรกล

Power
Generator

มอเตอร�

กังหันน�ำ ใบพัดป��มน�ำ

เครื่องสูบน�ำ

สาย Strength

เครื่องจักรกลการผลิต 

เน�นระบบเชิงกล

ส�งถ�ายพลังงานผ�านการเคลื่อนที่
ของชิ�นส�วนเครื่องจักรกล

สาย Heat

เครื่องจักรกลอำนวยความสะดวก

งานระบบเครื่องกล

เน�นระบบเชิงของไหลและความร�อน

ส�งถ�ายพลังงานผ�านการเคลื่อนที่
ของของไหลและความร�อน

การถ่ายทอดพลังงานในเครื่องจักรกล ซึ่งมีลักษณะเป็นการหมุนเวียนไปมา 

พร้อมกนันัน้เครือ่งจกัรกลมนัก็จะมกีารเคลือ่นที่ไปด้วย
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 รุ่นพี่เครื่องกลก็มักจะปลูกฝังรุ่นน้องเรื่อยมาว่า เครื่องกลเรามี 

2 สายหลักนะ สายแรกเรียกว่า Mechanical System ครับ ซึ่งมีชื่อ

เรียกหรือชื่อเล่นอยู่หลายชื่อ บางคนเขาก็เรียกว่าสาย Design บ้าง 

สาย Mech บ้าง สาย Solid บ้าง หรือบางคนเรียกว่าสาย Strength  

ส่วนอีกสายหนึ่งก็คือสาย Thermo & Fluid System ครับ มีชื่อเล่น

เช่นกนั บางคนเรยีกว่าสาย Air บางคนกเ็รยีกสาย Heat บ้าง ซึง่ในทีน่ี้ 

พี่จะขอเรียกว่าเป็น สำย	Strength กับ สำย	Heat ก็แล้วกันนะครับ

 การท่ีน้องๆ จะท�าความรูจ้กักับวศิวกรรมเครือ่งกลทัง้ 2 สายหลกั 

หรอืเครือ่งจกัรกลหลกัทัง้ 2 ประเภทนัน้ มวีธิกีารทีแ่ตกต่างกนัทัง้ 2 ส่วน 

กล่าวคือ ส่วนแรกเราจะช�าแหละชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรกลครับ 

ก็คือให้ลองนึกถึงการเรียนของนักศึกษาแพทย์ครับ ว่าในการเรียน 

Lab กับร่างอาจารย์ ใหญ่นั้นจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

กับเครื่องจักรกลก็เช่นกันครับ พี่จะใช้วิธีนั้น เพราะเครื่องจักรกลเอง

มันก็ ไม่ดื้อครับ มันยอมให้เราช�าแหละเพื่อการศึกษาได้ ส่วนที่ 2 ก็คือ 

เราจะมาท�าความรู้จักกับเครื่องจักรกลด้วยการต่อ Lego ครับ ยังไงพี่ 

ผมงง! อย่าพึ่งงงครับ เพราะพี่เชื่อว่าตอนเด็กๆ น้องคงจะเคยเล่นต่อ 

Lego กันมาแล้วโดยเฉพาะน้องผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็น Lego บ้าน เอา

นู่น นั่น นี่ มาต่อเข้าด้วยกันเป็นบ้าน 1 หลัง ดังนั้นน้องๆ ลองใช้ 2 

หลักการนี้แล้วมาดูกันครับว่า เราจะรู้จักกับ 2 สายหลักของวิศวกรรม

เครื่องกลได้อย่างไรบ้าง
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 สำย	Strength

 สาย Strength จะเน้นไปที่เครื่องจักรกลการผลิตของภาค

อุตสาหกรรมครับ เช่น เครื่องปั๊ม เครื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น รวมทั้ง

เครน ป้ันจั่น เครื่องยกของยกวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในงาน

ก่อสร้างด้วย เพื่อผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค การผลิตในระดับอุตสาหกรรมสมัยใหม่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

อาศัยเครื่องจักรกลเข้ามาช่วย ซึ่งพ่ีจะเรียกมันว่า “เครื่องจักรกลกำร

ผลิต”

 ในสายนีจ้ะสนใจทีข่องแข็งเป็นหลกั Strength หรอืความแขง็แรง 

ของวสัด ุจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัส�าหรบัสายนีค้รบั ถ้าน้องๆ ลองช�าแหละชิน้

ส่วนเครื่องจักรกลออกมาดู จะพบว่าเราช�าแหละออกมาได้ 3 ส่วนหลัก 

คือ ต้นก�าลัง ส่งก�าลัง และใช้ก�าลัง (ซึ่งน้องๆ ได้ทราบมาแล้วเบื้องต้น 

จากส่วนประกอบหลักของเครื่องจักรกลในหน้า 10) นอกจากนี้ยังมีอีก 

3 ส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือ โครงสร้าง, เชื่อมต่อ ส่วนควบคุม และส่วน

อื่นๆ ของเครื่องจักรกลดังรูป

ชิ้นส่วนของพัดลมหลังจากที่น้องๆ ช�าแหละออกมาแล้ว

ต�นกำลัง

โครงสร�าง,
เชื่อมต�อ

ส�งกำลัง

ใช�กำลัง ส�วนควบคุม

ส�วนอื่นๆ

Motor
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 ในสายนี้จะมุ่งให้ความสนใจอยู่ 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ใช้ส่งก�าลัง

ของเครือ่งจกัรกล และส่วนทีเ่ป็นโครงสร้าง, เชือ่มต่อของเครือ่งจกัรกล 

เหตุท่ีเป็นเช่นนัน้ก็เพราะส่วนที่ใช้ส่งก�าลงัน้ันคือส่วนทีจ่ะต่อกบัต้นก�าลงั

เพือ่ถ่ายทอดพลงังานให้กับเครือ่งจกัรกลน�าไปใช้งานครบั ดงันัน้ถ้าหาก

ส่วนที่ใช้ส่งก�าลัง เช่น เพลา เกิดขาดหรือไม่หมุน ฟันเฟือง เกิดบิ่นหรือ

ฝืด เป็นต้น ถามว่าเครือ่งจกัรกลมนัจะท�างานราบรืน่หรอืไม่ครบั ค�าตอบ 

ก็คือไม่ นอกจากนี้ถ้าส่วนที่เป็นโครงสร้าง, เชื่อมต่ออย่างสกรูมันเกิด

ขาดขึ้นมา ถามว่าเครื่องจักรกลมันจะท�างานราบรื่นอีกหรือไม่ ค�าตอบ

ก็คือไม่ครับ

 สำย	Heat

 เครือ่งจกัรกลในสายนีรุ้น่พีเ่ครือ่งกลเขามกัจะเรยีกว่าสาย Heat  

เป็นสายทีว่่าด้วยเรือ่งของของไหลและความร้อนเป็นหลัก เครือ่งจกัรกล

กลุม่นีจ้ะตัง้มัน่อยูก่บัที ่การถ่ายทอดพลงังานจะอยู่ในรปูความร้อนผ่าน

ของไหลซึง่เคลือ่นทีอ่ยู่ในท่อนัน่เอง สาย Heat จะเน้นไปทีเ่ครือ่งจกัรกล 

อ�านวยความสะดวกในอาคารครับ เช่น ระบบท�าความเย็น ระบบปรับ

อากาศ เป็นต้น

 ในหัวข้อ สำย	Strength	 ที่ผ่านมาเราได้ท�าการช�าแหละ 

ชิน้ส่วนต่างๆ ของเครือ่งจกัรกลออกเป็น 6 ส่วนหลกัด้วยกนัตามหน้าที่

การท�างานของแต่ละส่วนไปแล้ว ส�าหรบัเครือ่งจกัรกลในสายนีก้เ็ช่นกนั 

มันคือเครื่องจักรกลเหมือนกัน แค่มีขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนมากขึ้น 

รวมทั้งความสนใจที่เรามีต่อเครื่องจักรกลชนิดนี้ เราจะไม่เน้นที่ความ 

แขง็แรงเหมอืนสาย Strength แต่เราจะเนน้ทีก่ารท�างานของมนัครบั 

คอืเน้นท่ีของไหลและความร้อนที่ไหลอยูภ่ายในท่อนัน่เอง เครือ่งจกัรกล

ในสายนี ้พีจ่ะเรยีกว่า	“งำนระบบเครือ่งกล” กแ็ล้วกัน เพราะมันเกดิจาก
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การน�าเครือ่งจกัรกลย่อยๆ มาประกอบเข้าด้วยกนัเหมอืน Lego นัน่เอง 

กลายเป็นเคร่ืองจักรกลที่ ใหญ่ขึ้น ซ่ึงไม่ได้มีแค่เครื่องจักรกลประเภท

เดียวแต่จะมีเครื่องจักรกลมากกว่า 1 เครื่องหรือ 1 ประเภท เพื่อให้

พวกมันท�าหน้าที่เป็นระบบประสานสัมพันธ์กันเป็นวัฏจักร กล่าวคือมัน

จะท�างานหมุนเวียนไปเรื่อยๆ จาก 1 ไป 2 จาก 2 ไป 3 จาก 3 ไป 4 

และจาก 4 ไป 1 เช่น ระบบปรับอากาศประกอบด้วยเครื่องจักรกลย่อย 

4 ส่วนหลักคือ เครื่องอัดสารท�าความเย็นหรือ Compressor เครื่อง

ถ่ายโอนความร้อนออกหรือ Condenser วาล์วขยายหรือ Expansion 

Value และเครื่องเป่าลมเย็นเข้าหรือ Evaporator ซึ่งเครื่องจักรกล

ย่อยทั้ง 4 ส่วนหลักจะท�างานร่วมกันครับ

ระบบปรับอากาศ

Condenser

Compressor

Evaporator

Expansion
Valve

1

2

4

3
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 ใครเหมาะจะเป็นวิศวกรเครื่องกล

	 ทนีีล้องมำดกูนัครบัว่ำใครบ้ำงทีเ่หมำะจะเรยีนวศิวกรรมเครือ่งกล	

ต้องมคีณุสมบตัอิะไรบ้ำง	แล้วน้องๆ	จะใช่หรอืมัว่	จะชวัร์หรอืไม่	ต้องมำ	

Match	ด้วยตวัของน้องเองแล้วครบัว่ำ	“ตวัเรำ”	กับ	“วศิวกรเครือ่งกล”	

นั้นมันจะเป็นแค่ควำมฝันหรือควำมจริง	ซึ่งน้องๆ	ก็อย่ำพึ่งตกใจไปนะ

ครับ	 ถ้ำหำกว่ำไม่มีคุณสมบัติตำมที่พ่ีจะได้กล่ำวต่อไปนี้	 เพรำะข้อมูล

ต่อไปนี้เป็นเพียงควำมคิดเห็นส่วนตัวของพี่ประกอบกับประสบกำรณ์

ในบำงส่วนท่ีได้เจอมำกับตัวเองเท่ำน้ัน	 เพรำะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป

อะไรๆ	 ก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันครับ	 แต่ในเบื้องต้นถ้ำหำกน้องเป็น 

ผูท้ีม่คีณุสมบัตอิย่ำงหนึง่อย่ำงใดดงัต่อไปนี	้กถ็อืว่ำน่ำจะไปได้รุง่ถ้ำหำก

จะเรียนต่อในสำขำวิศวกรรมเครื่องกลครับ	

 ชอบการประดิษฐ์คิดค้น	ไม่ว่ำจะเป็นของเล่นหรือของใช้	เพรำะ

วิศวกรเคร่ืองกลก็คือผู ้เนรมิตเครื่องจักรกลครับ	 ไม่ว่ำจะในฐำนะ 

ผู้ออกแบบ	ผู้ผลิต	ผู้ ใช้งำน	รวมทั้งผู้ซ่อมบ�ำรุง

 ชอบการค�านวณและการวิเคราะห์	 คือมีควำมรู ้พื้นฐำนทำง

คณิตศำสตร์และฟิสิกส์เป็นอย่ำงดีครับ	 เพรำะส่วนใหญ่วิศวกรรม

เครื่องกลจะเรียนเกี่ยวกับกำรค�ำนวณ	 ซึ่งเป็นกำรต่อยอดฟิสิกส์ ให้

สำมำรถจับต้องได้	

 มคีวามคดิสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา	เป็นผูท่ี้ช่ำงสังเกตส่ิงต่ำงๆ

รอบตวั	ชอบตั้งค�ำถำมกบัตนเอง	และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ	เช่น	ท�ำไม

เรำไม่น�ำน�้ำทะเลมำเติมในรถยนต์แทนน�้ำมัน	เป็นต้น
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 ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ	ในขอบเขตที่เหมำะสม	เพรำะสิ่งใหม่ๆ	จะ

สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ	ได้

	 สนใจเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ	 เช ่น	 รถยนต์หรือ

คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่พึ่งวำงขำยในท้องตลำด	เป็นต้น	

	 คุณสมบัติของผู ้ที่จะเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเหล่ำนี้	 เป็น

คุณสมบัติท่ีพี่ ได้กลั่นกรองข้ึนมำในเบื้องต้นเท่ำนั้น	 น้องๆ	 สำมำรถ

น�ำไปพิจำรณำเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจก่อนที่จะเลือกเรียนต่อในสำขำ

วิศวกรรมเครื่องกลต่อไปครับ	 เมื่อน้องๆ	Mix	 วิศวกรรมเครื่องกลให้	

Match	 กับตัวน้องๆ	 เองได้อย่ำงลงตัวแล้ว	 พี่ก็เชื่อครับว่ำวิศวกรรม

เครื่องกลจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของน้องๆ	ได้แน่นอน

	 Camp	&	OpenHouse	พรีเลิร์น

	 เดี๋ยวนี้ตำมสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	 จะเปิดแนะแนวหลักสูตร

ส�ำหรับน้องๆ	มัธยมกัน	2	รูปแบบครับ	รูปแบบแรกคือ	งำน	Open	

House	ที่จัดโดยมหำวิทยำลัย	ซึ่งจะให้ทุกๆ	คณะมำจัดแนะแนวคณะ

หรือสำขำของตัวเอง	 ซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสำระควำมรู้และ

ควำมบันเทิงมำกมำย	 จุดประสงค์ก็คือ	 กำรแนะแนวเพื่อสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจให้กับเด็กมัธยมว่ำ	 ตัวสถำบันเป็นอย่ำงไร	 คณะ/สำขำไหน

เรียนอะไร	บรรยำกำศในตวัสถำบนั	ห้องเรยีน	ควำมพร้อมของเครือ่งไม้ 

เครื่องมือในกำรสอน	อลังกำรแค่ไหน	
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