
 

 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

หลักสูตร “การท าแม่แบบพิมพ์ส าหรับเครื่อง Roller Head” 
 

โครงการ “ศูนย์ศิลปาชีพในพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ” 
ระหว่างวันที่  ๓๐  ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 

 

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  จ.สกลนคร 

 

 

 

 

 

ด าเนินการโดย 

 

 
ส านักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ ๐  ๒๒๐๑  ๗๓๗๗   โทรสาร ๐  ๒๒๐๑  ๗๓๗๓    

 

 



ค าน า 

 เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการ  ศูนย์ศิลปาชีพใน
พระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   ส านักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หลักสูตร “การท าแม่แบบพิมพ์ส าหรับเครื่อง Roller Head”  ให้แก่
สมาชิกของศูนยส์่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  ระหว่างวันที่ ๒๙ – 
ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  และเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการท างานของสมาชิก และผู้สนใจต่อไป 

 

ส านักเทคโนโลยีชุมชน 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 
การท าแม่แบบพิมพ์ส าหรับเครื่อง Roller Head ๑ 
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ ๒ 
ขั้นตอนการท าต้นแบบ  ท าพิมพ์  ด้วยปูนปลาสเตอร์ ๓ – ๗ 
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