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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค เพื่อออกแบบเครื่องสํารวจทางทันตกรรม ที่มีสวนประกอบนอยช้ิน และมีคาใชจาย
การผลิตต่ํา เพื่อเหมาะสมกับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย 
วัสดุและวิธีการ ศึกษาผลิตภัณฑนําเขาเพื่อใชเปนตัวอยางเปรียบเทียบ จากนั้นสังเคราะหแบบและ
สรางเครื่องกลโดยใชวัสดุที่มีการขึ้นรูปมากอนประกอบกับปรัชญาการออกแบบที่ทําใหการผลิต 
และทํางานงายขึ้น การลดจํานวนชิ้นสวนและลดชิ้นสวนที่ตองสรางเปนการจําเพาะทําใหคาใชจาย
การผลิตลดลงมาก 

ผลการศึกษา แบบที่นําเสนอสําหรับใชเพื่อการเรียนการสอนและการใชขางเกาอ้ีทําฟนนี้ เปนการ
ประยุกตใชโครงสรางที่มีพอลิเมอรเปนสวนประกอบหลัก ราคาขายต่ํากวาผลิตภัณฑนําเขาที่ใชงาน
อยางเดียวกันประมาณสิบหาเทา 
สรุป นวัตกรรมการออกแบบเปนการผลิตเครื่องมือกลทางทันตกรรมที่ช้ินสวนตาง ๆ สวนใหญหา
ไดในประเทศไทย การประดิษฐนี้เปนหนึ่งในความพยายามอยางยากลําบาก ที่ตอกรกับการนําเขา
ผลิตภัณฑ และอาจชวยลดรายจายของชาติที่ใชซ้ือเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีปานกลาง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการสงเสริมประชาสัมพันธ นาจะเปนการกระตุนนักประดิษฐและผูใช ใหประจักษ
ตอคาของงานใหมที่แตกตาง อันทรงคุณตอการพึ่งพาตนเองเพื่อมาตุภูมิ 
คําสําคัญ:  เครื่องสํารวจ; เครื่องสํารวจทางทันตกรรม 
 

บทนํา 
 “การสํารวจทางทันตกรรม” หมายถึงการวิเคราะห และเปรียบเทียบรูปเคาโครงสรางใน
ชองปาก ที่เกี่ยวของกับการสรางชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ “เครื่องสํารวจทางทันตกรรม” เปน
อุปกรณกลไกเชิงขนาน ใชประกอบงานสราง และผลิต ฟนปลอมบางสวนถอดไดดวยการกําหนด
ตําแหนง และใหความกระจางตอการวิเคราะหรูปเคาที่สัมพันธกับตําแหนงของฟนหลัก และ
โครงสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ1 ดังนั้นเครื่องสํารวจทางทันตกรรมจึงเปนเครื่องมือกลพื้นฐาน เปน
เครื่องมือนําทาง และเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยประกอบการตัดสินใจออกแบบโครงสรางชิ้นงานทัน-
ตกรรมประดิษฐใหไดผลลัพธอยางเหมาะสม อนึ่ง เครื่องสํารวจทางทันตกรรมทั้งหมดที่ใชในการ
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เรียนการสอน ใชในหองปฏิบัติการทันตกรรม และใชในคลินิกในประเทศไทยนั้น ลวนเปนสินคา
จากตางประเทศทั้งส้ิน สินคานําเขาประเภทนี้เปนผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีปานกลางและราคาแพง 
ดังนั้นเพื่อลดการนําเขา และบรรเทารายจายของชาติ ดวยการเศรษฐกิจพึ่งตนเอง  เครื่องมือ
เทคโนโลยีปานกลางนี้ควรมีการออกแบบและผลิตในประเทศไทย โดยมีราคาขายที่เหมาะสมกับ
พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศ บทวิทยาการนี้ทบทวน และวิเคราะหแบบในอดีตที่ใชกันอยูจวบจน
ปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อออกแบบใหม โดยมีหลักการที่ใชสวนประกอบที่มีการขึ้นรูปมากอน และมีใช
ทั่วไปอยางแพรหลาย ราคาไมสูง และหาไดในประเทศ พรอมกับสังเคราะหแบบโดยลดจํานวน
ช้ินสวนประกอบ เพื่อลดคาใชจายการผลิต แตยังคงไวซ่ึงสมรรถนะการใชงานไดเชนเดิมหรือดี
กวาเดิม แตมีขอพิจารณาที่สําคัญ คือ เนื่องจากตลาดตองการบริภัณฑชนิดนี้จํานวนจํากัด ดังนั้นงาน
ประดิษฐที่นําเสนอจึงหลีกเลี่ยงการสรางชิ้นงานหลอ และการผลิตครั้งละมาก ๆ งานวิจัยนี้จึงเปน
การศึกษาตนแบบ ที่โครงสรางสวนใหญเปนงานผลิตดวยมือ หรือสรางประกอบอยางจําเพาะทีละ
ช้ิน เพื่อศึกษาผลลัพธงานผลิต และการตอบสนองของผูใชงาน 

วัตถุประสงคทั่วไปของงานวิจัยนี้ คือ ออกแบบและประดิษฐเครื่องสํารวจทางทันตกรรม ที่
ผลของการประดิษฐผลิตภัณฑนั้น ๆ มีราคาถูกกวาผลิตภัณฑนําเขา และสามารถทดแทนผลิตภัณฑ
นําเขาที่มีการใชงานอยางเดียวกันได วัตถุประสงคจําเพาะของแบบผลิตภัณฑ คือ เพื่อใชงานกับชิ้น
หลอทันตกรรม (dental cast) ที่ตอฐานแลว และใชกับปฏิบัติการคลินิกขางเกาอ้ีทําฟน 

วัสดุและวิธีการ 
กระบวนการทํางานออกแบบและประดิษฐ ดําเนินตามขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ กําหนด

ความตองการ ศึกษาวิจัยภูมิหลัง ตั้งเปาหมายบรรทัดฐาน กําหนดขอบขายงาน สังเคราะห วิเคราะห 
เลือกสรรแบบและวัสดุ จากนั้นจึงลงรายละเอียดเรื่องแบบ สรางตนแบบ ทดสอบ และขั้นสุดทาย
คือ การผลิต2

รายงานนี้กระชับเนื้อหาเพื่อใหผูอานคุนเคยกับกระบวนการคิดวิเคราะหและประดิษฐ ตาม
เกณฑ “การออกแบบจักรกล” และเพื่อใหบทความสั้นลงไดงดเวนการกลาวถึงรายละเอียดของ
วิธีการผลิตและประกอบชิ้นสวน แตไดเพิ่มภาพประกอบเพื่ออธิบายการใชงานผลิตภัณฑคือ “ใช
สํารวจชิ้นหลอทันตกรรม” 

ความตองการ หรือวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ ประดิษฐอุปกรณกลไกเชิงขนาน ที่สามารถ
กําหนดตําแหนง และใหความกระจางตอการวิเคราะหรูปเคาของชิ้นหลอทันตกรรมได 

ภูมิหลังเครื่องสํารวจทางทันตกรรมที่เปนที่รูจักนั้น มีปรากฏในตําราที่ใชประกอบการสอนวิชา
ฟนปลอมบางสวนถอดได คือ McCracken’s Removable Partial Prosthodontics3 ไดแก ผลิตภัณฑ
ของ เนย (Ney) เจเลนโก (Jelenco) และ วิลเล่ียมส (Williams) ซ่ึงผลิตภัณฑทั้งหมดที่กลาวนี้มี
ลักษณะคลายคลึงกัน และเปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในเครื่องสํารวจทางทันต-
กรรมที่เปนที่รูจักนั้น เครื่องของเนย ไดถูกใชเปนเครื่องสํารวจทางทันตกรรมที่ใชประกอบการ
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เรียนการสอนในประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน ทั้ง ๆ ที่แบบผลิตภัณฑนี้มีพื้นฐานมาจากการ
ออกแบบในป ค.ศ. 1923 หากนับเวลาถึงปปจจุบัน คือ ค.ศ. 2008 นับอายุไดถึง 85 ป4 การออกแบบ
ของ เนย รุนปจจุบันยังคงมีลักษณะที่พิจารณาไดวา ซับซอน ผลิตยาก ทําใหมีราคาสูง ทั้งนี้เปนผล
มาจากการออกแบบ กรรมวีธีผลิตชิ้นสวน และการที่มีช้ินสวนที่ขึ้นรูปโดยเปนโลหะหลอและ
โลหะกลึงหลายชิ้น 

เปาหมายบรรทัดฐานของแบบ และการเลือกสรรวัสดุที่นําเสนอในงานวิจัยนี้ตองบรรลุ
วัตถุประสงค และขอบขายงานตางๆ ดังตอไปนี้ คือ 

1. กลไกชิ้นสวนประกอบ เชน สลักเกลียว (น็อต) ยึดตาง ๆ  สลักเกลียวที่หมุนไดดวยมือ และ
สวนประกอบที่เปนโลหะทั้งหลายตองลดจํานวนลง 

2. ขนาดตองเล็ก และมวลเครื่องกลนี้ตองลดลง 
3. พิสัยเคล่ือนเอียงของชิ้นหลอที่ใชงานจริง จะถูกนํามาประยุกตใชกําหนดพิสัยเคล่ือนเอียง

ของแปนฐานและพิสัยเคลื่อนทางดิ่งของแทงวิเคราะห (analyzing rod)  
4. ใชมิติเฉลี่ยของชิ้นหลอทันตกรรม กําหนดขนาดแปนฐาน และใชขนาดอุงมือกําหนดขนาด

โครงสรางโดยรวม 
5. ช้ินสวนประกอบทั้งหลายควรหาซื้อไดในประเทศ มีราคาไมแพง ช้ินสวนที่ตองสรางเปน

พิเศษจําเพาะ ตองทําไดดวยเทคโนโลยีทองถ่ินที่เหมาะสมและมีคาใชจายต่ํา 
6. ตองไมใชเปนการทําสําเนาลอกเลียนแบบผลิตภัณฑเปนบางสวนหรือทั้งหมดที่ละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา แมวาระยะเวลาการคุมครองทรัพยสินทางปญญาผลิตภัณฑที่มีอยูกอนนั้นได
ส้ินสุดลงแลวก็ตาม 

7. ราคาผลิตและราคาขายผลิตภัณฑตองเหมาะกับฐานเศรษฐกิจทองถ่ิน 
8. ไมจดสิทธิบัตรงานออกแบบเปนทรัพยสินทางปญญาของปจเจกบุคคล แตทั้งนี้ประสงค

เผยแพรใหเปนสาธารณะสมบัติ 
 ดังนั้นแบบที่ไดสังเคราะหและนําเสนอนี้จึงไดลดทอนจํานวนชิ้นสวนประกอบ และ
หลีกเลี่ยงการใชโลหะที่เกิดสนิม เพื่อลดน้ําหนักจึงเลือกสรรวัสดุพอลิเมอร (polymer) เปนสวน
โครงสราง วัตถุดิบตาง ๆ สวนใหญสามารถหาไดจากรานคาวัสดุทองถ่ินและสวนหนึ่งเปนวัสดุที่
ขึ้นรูปไวกอนแลว สวนประกอบตาง ๆ ไดแก 

1. ขอตอตรงพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 
2. ทอพีวีซี ชนิดหนา ขนาด 4 นิ้ว 
3. ลูกบอลลลักษณะกลม วัสดุเปนพอลิเอทิลีน (polyethylene) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว 

ตัดผาครึ่ง 
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4. แผนอะคริลิก (acrylic) ชนิดใส หนา 8 มม. จํานวนสองชิ้น ตัดกลมโดยวิธีกลึง และขัดขอบ 
จนไดขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 นิ้ว และ1 นิ้ว ทั้งสองชิ้นเจาะรูเทาขนาดแทงดินสอดําชนดิ
กด ตําแหนงเจาะเบี่ยงจากศูนยกลาง 1.5 นิ้ว 

5. ทอโลหะไรสนิมผิวขัดมัน เสนผาศูนยกลาง 0.4 นิ้ว หนา 0.4 มม. ทอถูกบีบอัด (forging) 
ใหปลายหนึ่งมีขนาดลดจาก 0.4 นิ้ว (วัดภายนอก) เหลือเสนผาศูนยกลางปลายทอ 0.35 นิ้ว 
และมีลักษณะมนกลมที่ปลายทอ ตัดขนาดทอใหมีความยาว 2 นิ้ว 

6. ขดลวดสปริง ที่ขนาดหลวมพอเหมาะกับแทงดินสอกด และเล็กกวาขนาดดานในของทอ
โลหะในขอที่ 5 เลือกใชความยาวสปริง 2.5 นิ้ว 

7. แทงดินสอกด ของ เสตทเลอร (Steadler) ประเทศเยรมันนี เปนชนิดที่โครงสรางเปนแทง
พอลิเมอรที่ใชไสดินสอดํา แกรไฟต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มม. 

8. วงแหวนซิลิโคนชนิดทนสารเคมี สีดํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.25 นิ้ว และวงเล็กขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.35 นิ้ว (เบอร 1249 และ เบอร 325) วงใหญมีขนาดเทาขอบในทอพีวีซี 
และวงเล็ก มีขนาดเล็กกวาเสนผาศูนยกลางแทงดินสอกดเล็กนอย เพื่อรัดรอบแทงดินสอได
แนนพอเหมาะ 

9. ปูนสโตนยิบซัมทางทันตกรรม (dental stone gypsum) ปริมาณประมาณ 0.8 กก. ผสมกับ
น้ําดวยสัดสวนปกติแลวบรรจุในลูกครึ่งทรงกลม พอลิเอทิลีน ตัดแตงผิวหนาใหเรียบหลัง
ปูนแข็งตัวแลว เพื่อใชเปนแปนวางชิ้นหลอ ใชรักษาโครงสรางลูกบอลลคร่ึงทรงกลมให
เสถียร และเปนสวนน้ําหนักที่สรางศูนยถวงใหกับโครงสรางทั้งหมด 

10. สกรูหัวส่ีแฉก ขนาดความยาว 0.35 นิ้ว จํานวนสี่ตัว ใชยึดทอสองชิ้นเขาดวยกันหลังจากยึด
ดวยกาวในชั้นตน 

11. แหวนสปริงไรสนิมชนิดกลม มีขนาดเสนผาศูนยกลางที่รัดแทงดินสอกดไดแนน ใช
กําหนดระยะเคลื่อนอิสระของแทงดินสอ สวนที่อยูเหนือขดสปริง 

12.  กระดาษทรายน้ํา ที่มีหนวยความหยาบ 100 หรือ 200 ตัดกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.15 
นิ้ว เทาสวนระนาบเรียบของฐานครึ่งทรงกลม ดาดและตัดปะดวยกาวยาง 

13. ตะปูยึดผนัง ที่มีผิวขยักไมเรียบ ความยาว 1 นิ้ว มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.05 นิ้ว หรือ 0.25 
มม. หัวตะปูลักษณะเปนจานกลม ที่มีสวนคอดหัวตะปู 0.02 นิ้ว (เปนผลิตภัณฑจากบริษัท 
แบรแคต มลรัฐ อิลลินอยด สหรัฐอเมริกา) หรือตะปูใด ๆ ที่มีขนาด และมีลักษณะเดียวกัน 
ใชแปลงเปนชิ้นวัดความคอด อาจสรางโดยการกลึงตะปูโลหะเหล็กกลา หรือทําจากแทง
กานเข็มกรอหัวขัดยางหรือหัวสโตนกานยาวที่ใชจนสึกหมดสภาพแลว 

14. กาวยางชนิดที่ใชยึดแผนฟอรไมกา ที่ใชงานดาดผิวเฟอรนิเจอร 
15. กาวตราชาง (ไซยาโนอะครายเลต) ใชติดแผนอะคริลิก และทอพีวีซี 
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ผลการวิจัย 
การใชงาน และพื้นฐานการออกแบบนั้น เมื่อเตรียมชิ้นหลอทันตกรรมในลักษณะตามปกติ 

คือ ตอฐานที่มีความหนาอยางเหมาะสม และตัดแตงขอบโดยรอบ เมื่อช้ินหลอแหงและสะกิดเม็ด
ปลาสเตอรบนผิวออกแลว ช้ินหลอนี้พรอมที่จะถูกนํามาวิเคราะห และสํารวจดวยเครื่องสํารวจทาง
ทันตกรรม การสรางเสนสํารวจดวยเครื่องนี้เปนไปตามหลักการเดียวกับเครื่องรุนอื่นๆ เพียงแต
ลักษณะรูปแบบของเครื่องแตกตางออกไปเทานั้น โดยปกติการสํารวจ และออกแบบชิ้นหลอทันต-
กรรมแตละชิ้น ผูปฏิบัติงานควรใชเวลานอยกวา 5 นาที 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ลักษณะตนแบบที่นําเสนอ 
Fig.1 A Proposed Prototype 

 

้
 

 
รูปที่ 2 ช้ินวัดความคอดขนาด 0.02 นิ้ว (0.5 มม.) ใชเพื่อช้ีตําแหนงสวนคอดที่เหมาะสมกับตะขอ

เกาะยึด ของฟนปลอมบางสวนถอดได 
Fig. 2 Undercut gauge 0.02 inch (0.5 mm.) is used to indicate undercut appropriating to retentive 

arm of a removable partial denture clasp. 
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รูปที่ 3 เมื่อผิวขางของไสดินสอสัมผัสผิวปูนยิบซัมของชิ้นหลอทันตกรรม จึงสรางรอยเสนสํารวจ 
รอยเสนสํารวจเหลานีแ้สดงถึงสวนปองสุดของวัตถุ ที่สัมพันธกับวิถีถอด-ใสช้ินฟนปลอม พื้นที่ใต

เสนสํารวจ คือสวนใตสวนปองสุด หรือสวนคอด 
Fig. 3 Once, the side wall of carbon rod touches the stone gypsum surface of a dental model, 

survey lines are drawn. These survey lines indicate the height of contour of the objects relating to 
path of placement. Areas below the survey line are infra-bulge areas or undercuts. 

 

 
 

รูปที่ 4 วิธีการที่เหมาะสมตอการจับแทงดนิสอ และกดชิ้นหลอไวเปนสิ่งจําเปน 
Fig. 4 An appropriate method in holding pencil and pressing dental cast is necessary. 

 

 
 

รูปที่ 5 ใชมือหนึ่งตรึงและกดชิ้นหลอไวบนแปนฐานกระดาษทรายเบา ๆ สวนมืออีกขางหนึ่ง 
ดึงปลายดินสอลงมา และออกแรงดันเพื่อเคลื่อนดินสอไปทางขางรอบ ๆ ผิววัตถุที่สํารวจ 
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Fig. 5 One hand secures and lightly presses dental cast against sandpaper surface, whereas 
another hand withdraws the pencil tip downward and laterally rotates the graphite rod onto 

surveying surfaces. 
 

 
 

รูปที่ 6 สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องสํารวจทางทันตกรรมสามารถแยกสวนออกจากกันได 
Fig. 6 Parts of the dental surveyor are capable of disassembling from the mainframe structure. 

Recontour

Recontour

 
 

รูปที่ 7 แสดงซี่ฟน และเหงอืกวางที่ไดเขยีนเสนสํารวจโดยเครื่องตนแบบ เสนสํารวจนี้ มีอิทธิพล
ตอการเลือกทิศทางการถอด-ใสฟนปลอม การวางแผนเตรียมฟน การออกแบบโครงสราง และการ

วางตําแหนงของแบบโครงสรางนั้นอยางเหมาะสมกับโครงสรางชองปาก 
Fig. 7 A figure demonstrates survey lines on tooth surfaces and an edentulous area. These lines 

influence path of placement, tooth preparation planning, selecting framework design, and locating 
the framework parts of which appropriating to oral structures. 

 
 เครื่องสํารวจทางทันตกรรมประกอบดวยแทงดินสอที่ยึดตั้งฉากกับแผนอะคริลิกใส  ดังนั้น
แกนดิ่งของแทงดินสอนั้นคอนขางขนานกับแนวแกนฟน สวนแปนฐานรูปครึ่งทรงกลมที่ดาดดวย
กระดาษทรายจะมีคุณสมบัติที่เปนขอตอสากล (ขอตอที่ขยับหมุนไดทุกทิศโดยรอบแกนหมุน, 
universal joint) ภายในฐานรูปครึ่งทรงกลมนี้ไดบรรจุดวยปลาสเตอรหินทางทันตกรรม ที่ผิวหนา
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ไดถูกตัดแตงจนเรียบ ผิวหนาที่เรียบนั้นใชกาวยางฉาบติดกับกระดาษทราย ซ่ึงใหความมั่นคง และ
ใหแรงเสียดทานผิวพอเพียงตอการตานการเคลื่อนขยับของฐานชิ้นหลอทันตกรรมบนพื้นผิวที่
หยาบนั้น 
 เพื่อใหการทํางานเร็วข้ึนและลดชิ้นสวนประกอบ จึงไมมีสลักเกลียวที่ใชยึดชิ้นหลอทันต-
กรรม หรือกลไกอื่นใด ณ สวนฐานที่จับยึดชิ้นหลอนี้ ดังปรากฏในเครื่องสํารวจทางทันตกรรมแบบ
อ่ืน ๆ รูปทรงสวนฐานครึ่งทรงกลม ที่วางบนบาโดยรอบดานในของทอพีวีซี กอใหเกิดการเคลื่อน
ไดอยางอิสระทุกทิศทาง อยางไรก็ดี มีการจํากัดมุมเคลื่อนของทรงโคงผิวนั้น ทรงโคงผิวที่ถูกจํากัด
การเคลื่อน คือ ผิวสวนโคงที่อยูเหนือสันขอบทอ ดวยการจํากัดนี้ ทําใหช้ินหลอทันตกรรมไม
สามารถเคลื่อนหมุนเอียงไดเกินกวา 15 องศา โดยรอบแกนเฉลี่ยของรากฟนทั้งหลาย ซ่ึงเปนมุม
ประมาณมากสุดที่ฐานชิ้นหลออาจมีการปรับใชงาน 

การทํางานกับแทงดินสอนั้นเพื่อใหความกระจาง ดวยการเขียนเสนสํารวจไปบนผิวฟน 
หรือเนื้อเยื่อโดยดึงปลายดินสอลงมา ผูปฏิบัติงานจะใชแรงเล็กนอยตานตอแรงดึงกลับของสปริงที่
บรรจุอยูในทอโลหะ การจํากัดพิสัยการเคลื่อนดิ่งก็ดวยการจัดปรับตําแหนงสูง-ต่ําของวงแหวน
ซิลิโคนสีดําอันเล็ก วงแหวนซิลิโคนวงเล็กนี้ยึดไวกับสวนดิ่งดานปลายบนของดามดินสอ 

เพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความแมนยํา ผูปฏิบัติงานควรใหความใสใจตอการเคลื่อน
ของปลายดินสอ การเคลื่อนมีทั้งการเคลื่อนในแนวระนาบทางขาง และการเคลื่อนในแนวดิ่ง ขณะ
สํารวจชิ้นงานตองใหแผนอะคริลิกใสกลม สัมผัสและวางบนขอบทอพีวีซีขนาด 4 นิ้ว โดยตลอด มิ
ใหมีการกระดกขยับ เมื่อทํางานคุนเคยกับเครื่องมือนี้แลว แรงกดจากปลายสัมผัสของนิ้วมือ
ผูปฏิบัติงาน จะพอเพียงตอการตรึงชิ้นหลอทันตกรรมใหเสถียรระหวางการสรางเสนสํารวจ 
อยางไรก็ดี ยังไดออกแบบใหมีสวนประกอบเพิ่มเติมอีก ที่ชวยตรึงแปนฐานครึ่งทรงกลมนี้ใหนิ่ง
และแนน นั่นคือ วงแหวนซิลิโคนขนาด 4 นิ้ว ที่วางไวระหวางขอบบาทอพีวีซีที่รองรับ กับสวนครึ่ง
ทรงกลมของแปนพอลิเอทิลีน การวางวงแหวนซิลิโคนทําไดไมยาก ดวยการยกแปนครึ่งทรงกลม
ขึ้นจากดานลางดวยปลายนิ้ว การยึดแปนสํารวจ เมื่อแยกแปนครึ่งทรงกลมออกจากโครงพีวีซีแลว 
หลังจากนั้นจึงบรรจงวางวงแหวนซิลิโคนไปบนบาที่อยูดานในของโครงทอพีวีซีอยางระวัง จากนั้น
จึงใสแปนครึ่งทรงกลมกลับเขาไปในโครงทอพีวีซี แรงเสียดทานระหวางผิว คือ ผิวพอลิเอทิลีนกับ
วงแหวนซิลิโคน ใหความมั่นใจเรื่องการยึดแนนได 

หลังจากไดเลือกวิถีถอด-ใสฟนปลอม เขียนเสนสํารวจบนผิวใด ๆ ที่สัมพันธกันแลว และ
ทําเครื่องหมายไตรยางค (tripod) บนดานขางสวนฐาน ขั้นตอนสุดทาย คือการกําหนดตําแหนง
ปลายตะขอ ใหยกแผนอะคริลิกออกจากโครงสรางพีวีซี ใสไสดินสอดํากลับคืนสูตัวแทงดินสอ 
จากนั้นจึงยึดแทงวัดความคอดเขาไปที่ปลายแทงดินสอ วิธีการกําหนดตําแหนงปลายตะขอคลายกับ
การเขียนเสนสํารวจ ผูปฏิบัติงานตองระวังไมใหเกิดการขยับของฐานชิ้นหลอบนหนาแปนที่ดาด
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ดวยกระดาษทรายกอนจบกระบวนการทํางาน ดวยวิธีการนี้ การสํารวจชิ้นหลอสามารถทําไดอยาง
รวดเร็วมาก และใชเวลาไมเกินกวา 2 นาที 

เครื่องมือกลนี้ใหความแมนยําตอการวินิจฉัย วางแผน และการบําบัดรักษาแกผูปวย ไมใช
การประนีประนอมดวยวิธีการคาดเดา หรือการใชความช่ําชองเฉพาะบุคคลมาใช ผลลัพธประจักษ
ไดดวยการใชเครื่องมือที่ควบคุมเหนือมิติเรขาคณิตของวัตถุใดๆ ที่ทําการสํารวจ นั่นคือ เครื่อง
สํารวจทางทันตกรรมนั่นเอง 

วิจารณ 
แบบผลิตภัณฑนี้เปนทางเลือกหนึ่งที่ทํางานไดดีในคลินิก และขางเกาอี้ทําฟน ลักษณะที่

ออกแบบนี้เปนนวัตกรรม ที่มีผลกระทบตรงตอการทํางานที่งายขึ้น ลดคาใชจายดานการผลิต หากมี
การสงเสริมเชิงพัฒนาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑนี้จะมั่นคงตอกย้ํา นโยบายการพึ่งพาตนเองของ
ประเทศ และควรไดเห็นผลการลดภาระการใชจายงบประมาณสาธารณะของชาติได นวัตกรรมนี้
เปนความคิดใหม ที่มิไดละเมิดสิทธิบัตรเครื่องสํารวจทางทันตกรรมใด ๆ ในอดีต หรือที่มีอยูใน
ปจจุบัน เมื่อใชงานความแมนยํามิไดเปลี่ยนไป หากแตวาวิธีการจับและทํางานกับเครื่องมือแตกตาง
จากเดิม ทันตแพทยที่สามารถปรับตัวไดชาจะพบอุปสรรคในชวงระยะแรก รูปลักษณะเครื่องมือนี้
ไมไดสวยงาม มีสีสัน หรือมีรูปลักษณะนาประทับใจดังเชนเครื่องมือกลที่มีภาพปรากฏในตํารา
ภาษาตางประเทศ เครื่องของเนย ที่ใชอยูนั้นประกอบจากโลหะหลออลูมิเนียม โลหะเจือ และเหล็ก
ที่เกิดสนิมโลหะได มีขนาดและน้ําหนักคอนขางมาก มีจํานวนชิ้นสวนรวมทั้งหมดมากกวา 25 ชิ้น4 
และราคาขาย (พ.ศ. 2550) ราคาเครื่องละ 27,000 บาท สวนแบบที่นําเสนอนี้ ราคาขาย 1,800 – 
2,000 บาท คาใชจายการผลิตมีคาประมาณ 2 ใน 3 สวนของราคาขายในปที่ผลิต คือตั้งแต พ.ศ. 
2537 แมวาราคาขายจะต่ํากวาผลิตภัณฑนําเขาที่มีสมรรถนะเดียวกัน 12 ถึง 15 เทา จํานวนยอดขาย
รวมยังไมสามารถทําไดมากกวา 120 เครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธและการกระตุน
ตลาด อยางไรก็ดีเปนที่เชื่อวาทันตแพทยจํานวนหนึ่งที่ใชเครื่องมือนี้ ไดเล็งเห็นความสําคัญดานการ
สํารวจทางทันตกรรม และไดผลิตผลงานที่มีความแมนยําจํานวนมากใหแกผูปวย 

แบบที่เสนอนี้ไดรับรางวัล “ความคิดส่ิงประดิษฐ” จากฝายสงเสริมและประสานงานการ
วิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เอกสารที่ ทม. 0330 (ว)/387 เมื่อ 18 พ.ค. 2537 ผลิตภัณฑตนแบบนี้
ไดนําเสนอ และวางตลาดมาตั้งแต พ.ศ. 2538 งานวิจัยตนแบบนี้ไดบรรลุพันธกิจแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สองขอในสี่ขอ คือ 1. บุกเบิกองคความรูใหมและบูรณาการองคความรูเพื่อประโยชน
ของสังคมไทย 2. สรางปญญาและถายโอนองคความรูสูสาธารณะ เพื่อชวยพัฒนาสังคมไทยไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน5

สรุป 
 ไดทําการคิดคนออกแบบเครื่องสํารวจทางทันตกรรมที่ใชในการศึกษาวิชาทางทันต-
แพทยศาสตร โดยนวัตกรรมการออกแบบนี้ที่มีองคประกอบสวนใหญเปนพอลิเมอร ที่รูปแบบ
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โครงสรางแตกตางจากรูปแบบที่คุนเคยอยางสิ้นเชิง แตหลักการยังคงเปนเครื่องกลเชิงขนานที่ใช
งานได ทั้งนี้ เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งของอุปกรณทางการศึกษา และใชในคลินิก การที่มี ช้ิน
สวนประกอบนอยช้ิน และดวยช้ินสวนประกอบตางๆ สวนใหญขึ้นรูปมากอน และหาไดใน
ราชอาณาจักร คาใชจายการผลิต และราคาขายจึงเหมาะกับพื้นฐานเศรษฐกิจไทย 
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Dental surveyor: an innovative design 
Vichet Chindavanig B.Sc., D.D.S., Cert. of Proficiency in Prosthodontics, M.S. (Oral Science) 
Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 
Abstract 

Objective To design a dental surveyor with minimized component parts and low production cost 
for Thailand economic foundation. 
Materials and methods An imported product was studied as a comparative model. Then, 
synthesis an alternative design of which prefabricated objects was assembled into a mechanical 
tool. Work simplification design philosophy comprising of reducing components, and custom 
made parts resulted to minimizing production cost. 
Results Implication a design predominating with polymer is presenting for use as an alternative 
tool in dental education and chair-side. Sale price is nearly fifteen times less than an imported 
product of the same use. 
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Conclusion This innovative design is one of the attempts to produce a mechanical tool of which 
most component parts are available in Thailand.  This invention may end the day to be reckoned 
with importing products and seize control national expense on moderate technological tools. 
Improvement of the product and promotion would stimulate inventors and end-users to the 
novelty value of which would be their esteem under self reliance for their motherland. 
Key words: Surveyor; dental surveyor 
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