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 ระบบระบายอากาศจะมีส่วนประกอบหลกัคือพดัลมดูดอากาศและท่อส่งลม ในส่วนของ
ท่อส่งลมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือท่อส่งลมและท่ออ่อน ท่อส่งลมจะไม่สามารถดดัโคง้งอได ้
ส่วนท่ออ่อนจะสามารถโคง้งอและยืดหยุน่ไดเ้พื&อใช้เชื&อมต่อระหวา่งท่อส่งลมกบัพดัลมดูดอากาศ 
ในคอนโดมิเนียม The Diplomat Sathorn ไดใ้ชท้่ออ่อนแบบอลูมิเนียมฟอยล์ในระบบระบายอากาศ 
เมื&อติดตั:งท่อส่งลมและท่ออ่อนอลูมิเนียมฟอยล์แล้วจะมีการปิดแผ่นฝ้าและจะทาํช่องที&แผ่นฝ้า
เพื&อให้ท่ออ่อนอลูมิเนียมฟอยล์ลอดลงมา จากนั:นจะมีการติดตั:งตูไ้มใ้นบริเวณนั:น โดยให้ท่ออ่อน
อลูมิเนียมฟอยล์ลอดลงมาผ่านช่องภายในตูไ้มเ้พื&อมาติดตั:งกบัพดัลมดูดอากาศด้านล่างของตูไ้ม ้
โดยปัญหาที&มกัจะเกิดคือไดมี้การติดตั:งตูไ้มก่้อนที&จะนาํท่ออ่อนอลูมิเนียมฟอยล์ลงมาจากแผน่ฝ้า 
ทาํให้ไม่สามารถใช้มือหยิบจบัท่ออ่อนอลูมิเนียมฟอยล์ลงมาจากแผ่นฝ้าไดเ้พราะมีระยะทางไกล
เกินกวา่ที&มือจะหยบิจบัได ้
 โครงการนี: จึงไดอ้อกแบบและพฒันาชุดหยิบจบัท่ออ่อนอลูมิเนียมฟอยล์ในระบบระบาย
อากาศขึ:น เพื&ออาํนวยความสะดวกในการหยบิจบัท่ออ่อนอลูมิเนียมฟอยล์จากแผน่ฝ้าลงมาไวใ้นจุด
ที&จะติดตั:งกบัพดัลมดูดอากาศไดท้นัที 
 จากผลการดาํเนินโครงการทาํให้สามารถเพิ&มระยะในการหยิบจบัท่ออ่อนอลูมิเนียมฟอยล์
และช่วยลดเวลาในการทาํงานหยิบจบัท่ออ่อนอลูมิเนียมฟอยล์ได ้จากเดิมจะใชเ้วลาในการทาํงาน
ประมาณ 30 นาทีต่อหอ้ง เมื&อมีเครื&องมือนี:จะใชเ้วลาในการทาํงาน 5 นาทีต่อหอ้ง 
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Abstract 

 

 The main parts of ventilation system are exhaust air fan and supply air duct. The supply 
air duct can be divided into two parts. The first part is the main air duct which is unbendable. The 
second part is flexible duct which is bendable and flexible used for connecting the main air duct 
to the ventilator. Inside the Diplomat Sathorn Condominium, aluminum foil flexible is used in the 
ventilation system. After installing the main air duct and aluminum foil soft pipe, the ceiling will 
be closed and drilled to make a hole for the aluminum foil flexible able to come through. Then, a 
wooden cardboard will be installed for the aluminum foil flexible to be put along inside and 
connected to the ventilator at the bottom of the wooden cardboard. The problem which happens 
often is that the wooden cardboard is installed before bringing the aluminum foil flexible out of 
the ceiling. Thus, it is impossible to get the aluminum foil flexible from the ceiling by using hand 
because the distance is too far. 
 In this project, we designed and developed of aluminum foil flexible clamp handle to 
facilitate in getting the aluminum foil flexible from the ceiling down to the connecting point with 
the ventilator. 
 The result found in this project is that the tool can extend the distance in reaching the 
aluminum foil flexible and save time in picking the aluminum foil soft pipe. Previously, it took 
about 30 minutes to finish this task in each room. By using this tool, it takes only 5 minutes per 
room. 
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