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บทคัดย่อ 

โครงงานน้ีเป็นโครงงานเก่ียวกบัวิธีการออกแบบและสร้างเคร่ืองรีดกาวซองจดหมาย ของ
บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ ท็อปปังฟอร์ม จ ากดั เพื่อทดสอบซองจดหมายท่ีออกมาจากเคร่ืองเขา้กาวนั้น 
มีปริมาณกาวท่ีเหมาะสมหรือไม่ จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษา ผูจ้ดัท าจึงขอค าปรึกษา
จากท่ีปรึกษาเร่ืองการออกแบบและสร้างเคร่ืองรีดกาวซองจดหมาย เน่ืองจากการสร้างเคร่ืองรีดกาว
ซองจดหมาย จะช่วยลดการสูญเสียของช้ินงาน และลดเวลาการท างานมากข้ึน หากใช้วิธีการ
แบบเดิม คือเขา้กาวเสร็จแลว้ส่งต่อไปยงัเคร่ืองข้ึนรูป หากวา่กาวท่ีอยูบ่นซองจดหมายมีปริมาณไม่
เหมาะสม จะท าให้มีปริมาณของเสียมากกวา่การใชเ้คร่ืองรีดกาวเคร่ืองน้ี และเม่ือน าเคร่ืองรีดกาวท่ี
สร้างข้ึนน้ีมารีดซองจดหมายจะท าให้มีมาตรฐานในการปรับตั้งปริมาณกาวเพื่อผลิตช้ินงานได้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ ท็อปปังฟอร์ม จ ากดั รับพิมพง์านประเภท บตัรเครดิต จดหมายแจง้
หน้ี ใบเสร็จ เป็นต้น ในการผลิตส่ิงพิมพ์แต่ละชนิด จะมีเคร่ืองจักรท่ีใช้ในระบบการพิมพ์
หลากหลายชนิด หน่ึงในการผลิตนั้น จะมีการผลิตซอง ในการผลิตซองจดหมายเพื่อใส่เอกสารแจง้
หน้ี ในขั้นตอนการผลิตซองนั้นมีขั้นตอนการผลิตดงัน้ี เร่ิมจากเป็นกระดาษมว้นเขา้สู่กระบวนการ
พิมพ ์และตดัออกมาเป็นแผน่เพื่อเขา้เคร่ืองเขา้กาว จากนั้นเขา้เคร่ืองข้ึนรูปเพื่อออกมาเป็นซอง และ
เขา้สู่เคร่ืองรีดงานเพื่อใหก้าวติด จากนั้นรอส่งต่อไปเคร่ืองข้ึนรูป ในระหวา่งท่ีรอส่งต่อไปเคร่ืองข้ึน
รูป จะใชพ้นกังานทดลองพบัเป็นซองจดหมายดว้ยมือ และทดลองรีดบริเวณทากาววา่ติดดีหรือไม่ 
ซ่ึงการท างานลกัษณะน้ี ท าให้งานมีความล่าช้า ไม่มาตรฐานในการทดสอบ ลกัษณะการพบัไม่
เหมือนการท างานของเคร่ืองข้ึนรูป ท าใหเ้กิดของเสียเม่ือน าไปเขา้เคร่ืองข้ึนรูป 
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนขา้งต้น ทางคณะผูจ้ดัท า จึงคิดวิธีแก้ไขโดยการออกแบบและสร้าง
เคร่ืองรีดกาวซอง เพื่อให้การทดลองข้ึนรูปโดยการพบัมือ มีสภาพเหมือนการใช้เคร่ืองข้ึนรูปโดย
ทดลองเพื่อตรวจสอบปริมาณการใส่กาววา่เหมาะสมหรือไม่ ก่อนส่งต่อไปยงัเคร่ืองข้ึนรูป เพื่อลด 
ปริมาณของเสีย และเวลาในการผลิต 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อสร้างเคร่ืองรีดกาวซองจดหมาย 

1.2.2 เพื่อลดปริมาณของเสีย 

1.2.3 เพื่อลดเวลาในการปฏิบติังาน 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ใชไ้ดก้บังานผลิตซองจดหมายท่ีมีความหนาประมาณ 80 แกรมข้ึนไป 

1.3.2 ท าใหน้ ้าหนกัของกาวในบริเวณท่ีมีปัญหาไดรั้บการแกไ้ขไวข้ึน 

1.3.3 ผูป้ฎิบติังานสามารถควบคุมปริมาณของเสียได ้
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 มีเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐานในการทดลองการผลิต 

1.4.2 ลดปริมาณของเสีย 

1.4.3 ลดเวลาในการผลิต 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 โซ่ส่งก าลงั (Chain Drives)  

 โซ่สามารถส่งก าลงัให้ไดโ้มเมนตบิ์ด (หมุน) สูงมากโดยท่ีให้เป็นชุดส่งก าลงัมีขนาดเล็กได ้

เป็น ลักษณะการส่งก าลังด้วยรูปร่างและ ท่ีรอง เพลาจะรับภาระน้อยมาก ไม่มีการให้ล่ืนไถล

ในขณะส่งก าลงั ในขณะส่งก าลงัขอ้ต่อโซ่จะรับภาระความเสียดทานล่ืน (Sliding Friction) จึงตอ้งมี

การหล่อล่ืนท่ีเพียงพอ โซ่ส่งก าลงัจะมีใชง้านในท่ีรับภาระดึงมาก ๆ ในท่ีรับอุณหภูมิสูง , โรงงาน

เคมี, ไอน ้ามนั, ความช้ืน เป็นท่ีซ่ึงสายพานไม่สามารถน าไปใชง้านได ้ 

 2.1.1. ชนิดของโซ่ 

  ตามประเภทการใช้งานของโซ่ จะน าโซ่มาใช้ส่งก าลัง , ล าเลียง, ใช้ขบั, ใช้ยกและส่ง

น ้าหนกัลง ขา้งล่าง ส่งถ่ายแรงและโมเมนตบิ์ด โซ่จึง แบ่งตามลกัษณะรูปร่างไดด้งัน้ี โซ่ลูกกล้ิงและ

โซ่บูชโซ่ลูกกล้ิงและโซ่บูชจะประกอบดว้ยแผน่ปิดขา้ง โซดา้นนอกและดา้นในท่ี ยึดดว้ยบูชและ

โบลต์เขา้ด้วยกนั โซ่ลูกกล้ิงท่ีมีใช้ งานส่วนใหญ่จะมีลูกกล้ิงท่ีชุบแข็งร้อย (หมุนได้) อยู่ ในบูช 

ลูกกล้ิงน้ีจะช่วยลดความเสียดทานและการสึกหรอของดา้นขา้งของเฟืองโซ่ในขณะท่ีลอ้เฟืองขบั 

โซ่ และมีเสียงดงันอ้ยเม่ือความเร็วโซ่สูง ในการใช้งานให้รับโมเมนตห์มุนมาก ๆ จะใช้โซ่ลูกกล้ิง

และ โซ่ขชูแบบชุดหลายเส้น โซ่ลูกกล้ิงตามมาตรฐานจะน ามาใชง้านไดถึ้งความเร็ว 30 m/s ในการ

ส่งก าลงัใน รถยนต์ในเคร่ืองมือกลและโซ่ล าเลียง โดยปกติโซ่บูชจะทนการสึกหรอมากกว่าโซ่

โบลต ์บูชจะหมุนได ้ส่วนโบลตจ์ะยึดแน่นกบัแผน่ปิดนอก แผน่ปิดส่วนใหญ่จะท าจาก ST 60 ส่วน

โบลตจ์ะท าจากเหล็กกลา้ อาบคาร์บอน C15  

 

 
 

รูปที ่2.1 แสดงภาพโซ่ลูกกล้ิงแบบชุดหลายเส้น  
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- โซ่โบลต ์ จะมีรูปร่างของแผน่ปิดขา้งทั้งโซ่ดา้นในและดา้นนอกเหมือนกนั โดยร้อยเขา้กบัโบลต ์
การใชแ้ผน่ปิดขา้งโซ่หลายแผน่ติดกนั จะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดของแรงดึงท่ีโซ่ตอ้งรับ 
เม่ือ เปรียบเทียบกบัโซ่ลูกกล้ิงและโซ่บูชแลว้ โซ่โบลตจ์ะมีแรงเสียดทานระหวา่งโบลตแ์ละแผน่ปิด
ขา้งโซ่ มากกวา่ ดว้ยเหตุน้ีจึงนิยมน าโซ่โบลตม์าใชก้บังานท่ีมีความเร็วต ่า 
 

 
 

 รูปที ่2.2 แสดงภาพโซ่โบลต ์ 

 

- โซ่ฟัน จะมีรูปร่างฟันแต่ละขอ้ชดัเจน ฟันของโซ่จะจบัลงในร่องฟันของลอ้โซ่พอดี โซ่ฟันท่ีใช ้

งานรับก าลงังานสูง ๆ แผน่ฟันท่ีขอ้ต่อจะไม่ยดึดว้ยโบลต ์ แต่จะยดึดว้ยขอ้ต่อลูกกล้ิงท่ีมีความเสียด

ทาน นอ้ยและทนต่อการสึกหรอไดดี้ โซ่ฟันใชรั้บก าลงังานไดสู้ง และเกือบจะไม่มีเสียงดงัในขณะ

มีความเร็ว โซ่ถึง 40 m/s  

 

 
 

รูปที ่2.3 แสดงภาพโซ่ฟัน 
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  ส าหรับล้อโซ่ท่ีใช้กับโซ่ฟันจะต้องมีจ านวนฟันอย่างน้อยท่ีสุด 17 ฟัน มิฉะนั้นจะเกิด

สัดส่วน การจบัของโซ่ฟันท่ีไม่เหมาะสม ท่ีท าให้เกิดแรงเสียดทานมากข้ึนได้ และถ้าใช้งาน

รับภาระกระแทก แล้วโซ่ฟันจะยืดและมีผลให้เกิดสัดส่วนการจบัของโซ่ฟันท่ีไม่เหมาะสมอีก

เช่นกนั 

 * โซ่จะเกิดการสึกหรอรวดเร็วหากลอ้โซ่มี จ  านวนฟันต ่ากวา่ 12 ฟัน  

 ล าเลียง ตามมาตรฐาน DIN 8165, 8175 และ DIN 8176 เป็นโซ่แบบขอ้ต่อชนิดหน่ึงท่ีท า

หนา้ท่ี น าพาช้ินส่วนหรือผลิตภณัฑ ์โดยจะ ออกแบบ รูปร่างแผน่ปิดดา้นขา้งใหมี้รูปร่างต่าง ๆ กนั 

เพื่อให้ สามารถน าพาผลิตภณัฑต์ามรูปร่างท่ีตอ้งการได ้ โซ่ล าเลียงส่วนใหญ่จะน ามาใชง้านให้

รับภาระไม่มาก นกัและมีความเร็วโซ่ต ่า  

 ขอ้ดี : สามารถออกแบบให้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของลอ้โซ่ใหมี้ขนาดเล็กมาก ๆ และ

ยงัเดิน ไดเ้งียบอีกดว้ย  

 ขอ้เสีย : จะเกิดการยดืตวัยาวออกหากใชง้านรับภาระมากเกินไป ซ่ึงจะท าใหโ้ซ่จบัฟันลอ้

โซ่ไม่ ถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัสามารถ ใหเ้บนไปดา้นขา้งไดน้อ้ย ดว้ยเหตุน้ีลอ้โซ่จะตอ้งประกอบให้

ไดต้  าแหน่ง ท่ีเท่ียงตรงกบัแนววิง่ของโซ่ มิฉะนั้นจะเกิดการสึกหรอของโซ่สูง  

 โซ่ห่วงกลม แบ่งตามมาตรฐานไดเ้ป็นโซ่ชนิดสั้น (DIN 766) ชนิดก่ึงยาว (DIN 764) และ

ชนิดยาว (DIN 762) มกัน ามาใชง้าน เป็น โซ่รับภาระล าเลียงแบบต่อเน่ืองในงานเหมืองแร่และงาน

สร้างรถยนต ์โซ่เหล่าน้ีท าจากเหล็กกลา้ St 35 K ท่ีปลายห่วงโซ่แต่ละห่วงจะนิยมเช่ือมต่อดว้ยไฟฟ้า  

 ลอ้โซ่ (Sprockets) ตามปกติลอ้โซ่จะท าจากเหล็กหล่อ, เหล็กกลา้หล่อ หรือเหล็กกลา้ 

ส่วนการ จดัใหข้บัส่งก าลงัดว้ยโซ่ท่ีถูกตอ้งใหดู้รูปท่ี2.5 และ 2.6 

 

 
 

รูปที ่2.4 แสดงขนาดรูปร่างของลอ้โซ่และขนาดโซ่ 
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รูปที่ 2.5 เฟืองขบัและเฟืองตรงโซ่ท ามุมเอียงไม่ควรมากกวา่ 60 องศา จากแนวนอน 

 

2.2 เฟือง (Gears)  

 เฟืองใชท้  าหนา้ท่ีถ่ายเทโมเมนตห์มุนระหวา่ง 2 เพลา ท่ีมีระยะห่างระหวา่งแกนเพลาท่ีสั้ น 

โดย ถ่ายเทในรูปของแรง หมายความวา่ ไม่มีการสูญเสียจากการล่ืนเหมือนสายพาน จึงมีอตัราทดท่ี

คงท่ี เฟืองเหมาะสมกับการหมุนรอบต ่าจนถึงรอบสูง ๆ ข้ึนอยู่กับว่าเป็นเฟืองชนิดใด ตามแต่

ต าแหน่งของ เฟืองเพลาท่ีวางไวป้ระกบกนัจะเรียกลอ้เฟือง 

 2.2.1 เฟืองตรงเป็นเฟืองท่ีใช้ส่งก าลงักบัเพลาท่ีขนานกันเฟืองตรงเหมาะส าหรับการส่ง

ก าลงัท่ีมี ความเร็วรอบต ่า หรือความเร็วรอบปานกลางไม่เกิน 20 เมตร ต่อนาที ขอ้ดีของเฟืองตรง

คือขณะใช้งาน จะไม่เกินแรงในแนวแกน ประสิทธิภาพในการท างานสูงหน้ากวา้งของเฟืองตรง

สามารถเพิ่มไดเ้พื่อให ้เกิดผวิสัมผสัท่ีมากข้ึนเพื่อลดการสึกหรอใหน้อ้ยลง  

 2.2.2 เฟืองเฉียงเฟืองเฉียงมีหนา้ท่ีการใชง้านเหมือนกบัเฟืองตรงทุกอยา่งแต่มีขอ้ดีกวา่เฟือง 

ตรงท่ีเม่ือส่งก าลงัดว้ยความเร็วรอบสูง ๆ แลว้จะไม่เกิดเสียง  

 

 
 

รูปที ่2.6 แสดงเฟืองตรง  
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รูปที ่2.7 แสดงเฟืองเฉียง 

 

 2.2.3 เฟืองดอกจอก (Bevel gears) ลกัษณะของเฟืองคลา้ยกบักรวยฟันของเฟืองดอกจอกมี 

ทั้งแบบตรงและแบบเฉียงเฟืองดอกจอกเป็นเฟืองท่ีใชส่้งก าลงัเพื่อเปล่ียนทิศทางของเพลา สามารถ

ท ามุม ได ้90 องศา และเป็นเฟืองท่ีใหก้ าลงัในการส่งมาก  

 

 
 

รูปที ่2.8 แสดงเฟืองดอกจอก 

 

 2.2.4 เฟืองเกลียวสกรู (Spiral gears) เป็นเฟืองเกลียวท่ีใชส่้งก าลงัระหวา่งเพลาท่ีท ามุม 90 

องศาท าหนา้ท่ีใชเ้พื่อตอ้งการเปล่ียนทิศทางของเพลาให้ท ามุมกนั 90 องศาคลา้ยกบัชุดเฟืองหนอน



8 
 

แต่ สามารถส่งก าลงัไดน้อ้ยเน่ืองจากดา้นขา้งของฟันมีพื้นท่ีสัมผสักนันอ้ยมากสามารถให้อตัราทด

ได ้ระหวา่ง 1 ถึง 5 

 
 

รูปที ่2.9 แสดงเฟืองเกลียวสกรู 

 

2.3 มอเตอร์และหลกัการท างานของมอเตอร์ 
 หมายถึงเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล 

มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าเปล่ียนเป็นพลังงานกลมีทั้ งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและ

พลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 

มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใชข้องกระแสไฟฟ้าได ้2 ชนิดดงัน้ี 

 2.3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่าเอ.ซี มอเตอร์ 

(AC Motor) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสลบัแบ่งออกไดด้งัน้ี 

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส หรือเรียกว่าซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase) ได้แก่ 

สปลิทเฟสมอเตอร์( Split-Phase motor) คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor) รีพลัชั่นมอเตอร์ 

(Repulsion-type motor) ยูนิเวอร์แวซลมอเตอร์ (Universal motor) เช็ดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-

pole motor) 

- มอเตอร์ไฟฟ้าสลบัชนิด 2 เฟสหรือเรียกวา่ทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas Motor) 

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 3 เฟสหรือเรียกวา่ทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor) 



9 
 

 2.3.2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor ) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นตน้

ก าลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบติัท่ีดีเด่นในดา้นการปรับ

ความเร็วไดต้ั้งแต่ความเร็วต ่าสุดจนถึงสูงสุด นิยมใช้กนัมากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงาน

ทอผา้ โรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โรงงานถลุงโลหะหรือให้ เป็นต้นก าลังในการขับเคล่ือน

รถไฟฟ้า เป็นต้นในการศึกษาเก่ียวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงควรรู้จกั อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและเขา้ใจถึงหลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วนดงัน้ี 

-  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ีหรือท่ีเรียกวา่สเตเตอร์ (Stator) ประกอบดว้ย 

 

 
 

รูปที่ 2.10 เฟรมของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

เฟรมหรือโยค (Frame or Yoke) เป็นโครงภายนอกท าหน้าท่ีเป็นทางเดินของเส้นแรง

แม่เหล็กจากขั้วเหน้ือไปขั้วใตใ้ห้ครบวงจรและยึดส่วนประกอบอ่ืนๆให้แข็งแรงท าดว้ยเหล็กหล่อ

หรือเหล็กแผน่หนามว้นเป็นรูปทรงกระบอก 

ขั้วแม่เหล็ก (Pole) ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวด 

 

 
 

รูปที ่2.11 ภาพขดลวดพนัอยูร่อบขั้วแม่เหล็ก 
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แกนขั้ว (Pole Core) ท าดว้ยแผ่นเหล็กบาง ๆ กั้นดว้ยฉนวนประกอบกนัเป็นแท่งยึดติดกบั

เฟรม ส่วนปลายท่ีท าเป็นรูปโค้งนั้นเพื่อโค้งรับรูปกลมของตวัโรเตอร์เรียกว่าขั้วแม่เหล็ก (Pole 

Shoes) มีวตัถุประสงค์ให้ขั้วแม่เหล็กและโรเตอร์ใกล้ชิดกนัมากท่ีสุดเพื่อให้เกิดช่องอากาศน้อย

ท่ีสุด เพื่อให้เกิดช่องอากาศนอ้ยท่ีสุดจะมีผลใหเ้ส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กผา่น

ไปยงัโรเตอร์มากท่ีสุดแล้วท าให้เกิดแรงบิดหรือก าลงับิดของโรเตอร์มากเป็นการท าให้มอเตอร์มี

ก าลงัหมุน 

 

 
 

รูปที ่2.12 ลกัษณะของขั้วแม่เหล็ก 

 

ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะพนัอยู่รอบๆแกนขั้วแม่เหล็กขดลวดน้ีท าหน้าท่ีรับ

กระแสจากภายนอกเพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิดข้ึน และเส้นแรงแม่เหล็กน้ีจะเกิดการหักลา้ง

และเสริมกนักบัสนามแม่เหล็กของอาเมเจอร์ท าใหเ้กิดแรงบิดข้ึน 

- ตวัหมุน (Rotor) ตวัหมุนหรือเรียกว่าโรเตอร์ตวัหมุนน้ีท าให้เกิดก าลงังานมีแกนวางอยู่ในตลับ

ลูกปืน (Ball Bearing) ซ่ึงประกอบอยูใ่นแผน่ปิดหวัทา้ย (End Plate) ของมอเตอร์ตวัโรเตอร์ 

ประกอบดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนั คือ 

* แกนเพลา (Shaft) เป็นตัวส าหรับยืดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็กอาร์มาเจอร์  (Armature 

Croe) ประกอบเป็นตวัโรเตอร์แกนเพลาน้ีจะวางอยู่บนแบร่ิง เพื่อบงัคบัให้หมุนอยู่ในแนวน่ิงไม่มี

การสั่นสะเทือนได ้ 
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*  แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) ท าด้วยแผ่นเหล็กบางอาบฉนวน  (Laminated Sheet 

Steel) เป็นท่ีส าหรับพนัขดลวดอาร์มาเจอร์ซ่ึงสร้างแรงบิด (Torque) 

* คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ท าด้วยทองแดงออกแบบเป็นซ่ีแต่ละซ่ีมีฉนวนไมก้า (mica) คัน่

ระหว่างซ่ีของคอมมิวเตเตอร์ ส่วนหัวซ่ีของคอมมิวเตเตอร์ จะมีร่องส าหรับใส่ปลายสาย ของ

ขดลวดอาร์มาเจอร์ ตวัคอมมิวเตเตอร์น้ีอดัแน่นติดกบัแกนเพลา เป็นรูปกลมทรงกระบอก มีหนา้ท่ี

สัมผสักบัแปรงถ่าน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสจากสายป้อนเขา้ไปยงั ขดลวดอาร์มาเจอร์เพื่อ

สร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนหน่ึงให้เกิดการหักลา้งและเสริมกนักบัเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วน ซ่ึง

เกิดจากขดลวดขั้วแม่เหล็ก ดงักล่าวมาแลว้เรียกวา่ปฏิกิริยามอเตอร์ (Motor action) 

* ขดลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Winding) เป็นขดลวดพนัอยู่ในร่องสลอท (Slot) ของแกนอาร์มา

เจอร์ ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญ่และจ านวนรอบจะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัการออกแบบของ

ตวัโรเตอร์ชนิดนั้นๆ เพื่อท่ีจะใหเ้หมาะสมกบังานต่างๆ ท่ีตอ้งการ 

 2.3.3 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

- มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor) 
 คือมอเตอร์ท่ีต่อขดลวดสนามแม่เหล็กอนุกรมกบัอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ชนิดน้ีว่า ซีรีส
ฟิลด์ (Series Field) มีคุณลกัษณะท่ีดีคือให้แรงบิดสูงนิยมใช้เป็นตน้ก าลงัของรถไฟฟ้ารถยกของ
เครนไฟฟ้า ความเร็วรอบของมอเตอร์อนุกรมเม่ือไม่มีโหลดความเร็วจะสูงมากแต่ถา้มีโหลดมาต่อ
ความเร็ว ก็จะลดลงตามโหลด โหลดมากหรือท างานหนักความเร็วลดลง แต่ขดลวด ของมอเตอร์ 
ไม่เป็นอนัตราย จากคุณสมบติัน้ีจึงนิยมน ามาใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในบา้นหลายอยา่ง เช่น เคร่ืองดูด
ฝุ่ น เคร่ืองผสมอาหาร สวา่นไฟฟ้า จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองเป่าผม มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม ใชง้าน
หนกัไดดี้เม่ือใชง้านหนกักระแสจะมากความเร็วรอบ จะลดลงเม่ือไม่มีโหลดมาต่อความเร็วจะสูง
มากอาจเกิดอนัตรายไดด้งันั้นเม่ือเร่ิมสตาร์ทมอเตอร์แบบอนุกรมจึงตอ้งมีโหลดมาต่ออยูเ่สมอ 
 

 
 

รูปที ่2.13 วงจรแสดงการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบอนุกรม 
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- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor)  
 หรือเรียกวา่ชนัทม์อเตอร์ มอเตอร์แบบขนานน้ี ขดลวดสนามแม่เหล็กจะต่อ (Field Coil) 
จะต่อขนานกบัขดลวด ชุดอาเมเจอร์ มอเตอร์แบบขนานน้ีมีคุณลกัษณะ มีความเร็วคงท่ี แรงบิดเร่ิม
หมุนต ่า แต่ความเร็วรอบคงท่ี ชนัทม์อเตอร์ส่วนมากเหมะกบังานดงัน้ีพดัลมเพราะพดัลมตอ้งการ
ความเร็วคงท่ี และตอ้งการเปล่ียนความเร็วไดง่้าย 
 

 

 

รูปที ่2.14 วงจรแสดงการท างานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 
  

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม (Compound Motor) 
 หรือเรียกวา่คอมเปาวด์มอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมน้ี จะน าคุณลกัษณะท่ีดี
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบขนาน และแบบอนุกรมมารวมกัน มอเตอร์แบบผสมมี
คุณลกัษณะพิเศษคือมีแรงบิดสูง (High Staring Torque) แต่ความเร็วรอบคงท่ี ตั้งแต่ยงัไม่มีโหลด
จนกระทั้ งมีโหลดเต็มท่ีมอเตอร์แบบผสมมีวิธีการต่อขดลวดขนานหรือขดลวดชันท์อยู่ 2 วิธี  
วิธีหน่ึงใช้ต่อขดลวดแบบชันท์ขนานกับอาเมเจอร์เรียกว่า ชอทชันท์ (Short Shunt Compound 
Motor)ดงัรูปวงจร 
 

 
 

รูปที ่2.15 วงจรแสดงการท างานมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบชอร์ทชั้นทค์อมเปาวด์ 
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อีกวธีิสองคือต่อขดลวด ขนานกบัขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์เรียกวา่ลองชั้นทค์อมเปาวด์
มอเตอร์ (Long Shunt Motor)  
 

 

 

รูปที ่2.16 วงจรแสดงการท างานมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบลองชั้นทเ์ปาวด์มอเตอร์ 

 

2.4 รีเลย์ (Relay) 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานแม่เหล็ก เพื่อใชใ้นการดึงดูดหนา้สัมผสั

ของคอนแทคให้เปล่ียนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวด เพื่อท าการปิดหรือเปิด

หนา้สัมผสัคลา้ยกบัสวติช์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเราสามารถน ารีเลยไ์ปประยุกตใ์ช ้ในการควบคุมวงจร

ต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย  

 2.4.1 ส่วนประกอบของรีเลย ์ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วนหลกัก็คือ 

- ส่วนของขดลวด (coil) เหน่ียวน ากระแสต ่า ท าหน้าท่ีสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แกนโลหะไป

กระทุง้ให้หน้าสัมผสัต่อกนั ท างานโดยการรับแรงดนัจากภายนอกต่อคร่อมท่ีขดลวดเหน่ียวน าน้ี 

เม่ือขดลวดไดรั้บแรงดนั(ค่าแรงดนัท่ีรีเลยต์อ้งการข้ึนกบัชนิดและรุ่นตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด) จะเกิด

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท าใหแ้กนโลหะดา้นในไปกระทุง้ใหแ้ผน่หนา้สัมผสัต่อกนั 

- ส่วนของหน้าสัมผสั (contact) ท าหน้าท่ีเหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กบัอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการ

นัน่เอง 

 2.4.2จุดต่อใชง้านมาตรฐาน ประกอบดว้ย  
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จุดต่อ NC ย่อมาจาก Normal Close หมายความว่าปกติดปิด หรือ หากยงัไม่จ่ายไฟให้ขดลวด

เหน่ียวน าหนา้สัมผสัจะติดกนั โดยทัว่ไปเรามกัต่อจุดน้ีเขา้กบัอุปกรณ์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีตอ้งการ

ใหท้ างานตลอดเวลาเช่น 

จุดต่อ NO ยอ่มาจาก Normal Open หมายความวา่ปกติเปิด หรือหากยงัไม่จ่ายไฟใหข้ดลวด

เหน่ียวน าหน้าสัมผสัจะไม่ติดกนั โดยทัว่ไปเรามกัต่อจุดน้ีเข้ากับอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ี

ตอ้งการควบคุมการเปิดปิดเช่นโคมไฟสนามหนือหนา้บา้น 

จุดต่อ C ยอ่มากจาก Common คือจุดร่วมท่ีต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ 

 

 
 

รูปที ่2.17 วงจรรีเลย ์

 

 2.4.2ขอ้ค าถึงในการใชง้านรีเลยท์ัว่ไป 

- แรงดนัใช้งาน หรือแรงดนัท่ีท าให้รีเลยท์  างานได ้หากเราดูท่ีตวัรีเลยจ์ะระบุค่า แรงดนัใช้งานไว ้

(หากใชใ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากจะใชแ้รงดนักระแสตรงในการใชง้าน) เช่น 12VDC คือตอ้ง

ใช้แรงดนัท่ี 12 VDC เท่านั้นหากใช้มากกว่าน้ี ขดลวดภายใน ตวัรีเลยอ์าจจะขาดได้ หรือหากใช้

แรงดนัต ่ากว่ามาก รีเลยจ์ะไม่ท างาน ส่วนในการต่อวงจรนั้นสามารถต่อขั้วใดก็ไดค้รับ เพราะตวั

รีเลย ์จะไม่ระบุขั้วต่อไว ้(นอกจากชนิดพิเศษ) 
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- การใช้งานกระแสผ่านหน้าสัมผสั ซ่ึงท่ีตวัรีเลยจ์ะระบุไว ้เช่น 10A 220AC คือ หน้าสัมผสัของ

รีเลยน์ั้นสามาถทนกระแสได ้10 แอมแปร์ท่ี 220VAC ครับ แต่การใชก้็ควรจะใชง้านท่ีระดบักระแส

ต ่ากวา่น้ีจะเป็นการดีกวา่ครับ เพราะถา้กระแสมากหนา้สัมผสั ของรีเลยจ์ะละลายเสียหายได 

- จ  านานหน้าสัมผสัการใชง้าน ควรดูวา่รีเลยน์ั้นมีหนา้สัมผสัให้ใชง้านก่ีอนั และมีขั้วคอมมอนดว้ย

หรือไม่ 

 2.4.3 ประเภทของรีเลย ์

 เป็นอุปกรณ์ท าหนา้ท่ีเป็นสวิตช์มีหลกัการท างานคลา้ยกบั ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลิ

นอยด ์(Solenoid) รีเลยใ์ชใ้นการควบคุมวงจร ไฟฟ้าไดอ้ยา่งหลากหลาย รีเลยเ์ป็นสวติช์ควบคุมท่ี

ท างานดว้ยไฟฟ้า แบ่งออกตามลกัษณะการใชง้านไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

- รีเลยก์  าลงั (Power relay) หรือมกัเรียกกนัว่าคอนแทกเตอร์ (Contactor or Magneticcontactor)ใช้

ในการควบคุมไฟฟ้าก าลงั มีขนาดใหญ่กวา่รีเลยธ์รรมดา 

- รีเลยค์วบคุม (Control Relay) มีขนาดเล็กก าลงัไฟฟ้าต ่า ใชใ้นวงจรควบคุมทัว่ไปท่ีมีก าลงัไฟฟ้าไม่

มากนัก หรือเพื่อการควบคุมรีเลยห์รือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่ รีเลยค์วบคุม บางทีเรียกกนัง่าย ๆ 

วา่ "รีเลย"์ 

 2.4.4 ชนิดของรีเลย ์

การแบ่งชนิดของรีเลยส์ามารถแบ่งได ้11 แบบ คือชนิดของรีเลยแ์บ่งตามลกัษณะของคอยล์ หรือ 

แบ่งตามลกัษณะการใชง้าน (Application) ไดแ้ก่รีเลยด์งัต่อไปน้ี  

- รีเลย์กระแส (Current Relay) คือ รีเลย์ท่ีท  างานโดยใช้กระแสมีทั้ งชนิดกระแสขาด (Under- 

current)และกระแสเกิน (Over Current) 

- รีเลย์แรงดัน (Voltage Relay) คือ รีเลย์ ท่ีท  างานโดยใช้แรงดันมีทั้ งชนิดแรงดันขาด (Under-

Voltage) และ แรงดนัเกิน (Over Voltage) 

- รีเลย์ช่วย (Auxiliary Relay) คือ รีเลย์ท่ีเวลาใช้งานจะต้องประกอบเข้ากับรีเลย์ชนิดอ่ืน จึงจะ

ท างานได ้

- รีเลยก์  าลงั (Power Relay) คือ รีเลยท่ี์รวมเอาคุณสมบติัของรีเลยก์ระแส และรีเลยแ์รงดนัเขา้ดว้ยกนั 

- รีเลยเ์วลา (Time Relay) คือ รีเลยท่ี์ท างานโดยมีเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 4 แบบ คือ 

* รีเลยก์ระแสเกินชนิดเวลาผกผนักบักระแส (Inverse Time Over Current Relay) คือ รีเลย ์ท่ีมีเวลา

ท างานเป็นส่วนกลบักบักระแส 
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* รี เลย์กระแส เกินชนิดท างานทัน ที  (Instantaneous Over Current Relay) คื อ รี เลย์ท่ี ท างาน

ทนัทีทนัใดเม่ือมีกระแสไหลผา่นเกินกวา่ท่ีก าหนดท่ีตั้งไว ้

* รีเลยแ์บบดิฟฟินิตไทม์เล็ก (Definite Time Lag Relay) คือ รีเลย ์ท่ีมีเวลาการท างานไม่ข้ึนอยู่กบั

ความมากนอ้ยของกระแสหรือค่าไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีท าใหเ้กิดงานข้ึน 

* รีเลยแ์บบอินเวอสดิฟฟินิตมินิมัม่ไทม์เล็ก (Inverse Definite Time Lag Relay) คือ รีเลย ์ท่ีท างาน

โดยรวมเอาคุณสมบัติของเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time) และ แบบดิฟฟินิตไทม์แล็ก 

(Definite time lag relay) เขา้ดว้ยกนั 

- รีเลยก์ระแสต่าง (Differential Relay) คือ รีเลยท่ี์ท างานโดยอาศยัผลต่างของกระแส 

- รีเลยมี์ทิศ (Directional Relay) คือรีเลยท่ี์ท างานเม่ือมีกระแสไหลผดิทิศทาง มีแบบรีเลยก์  าลงัมีทิศ 

(Directional Power Relay) และรีเลยก์ระแสมีทิศ (Directional Current Relay) 

- รีเลยร์ะยะทาง (Distance Relay) คือ รีเลยร์ะยะทางมีแบบต่างๆ ดงัน้ี 

- รีแอกแตนซ์รีเลย ์(Reactance Relay) 

- อิมพีแดนซ์รีเลย ์(Impedance Relay) 

- โมห์รีเลย ์(Mho Relay) 

- โอห์มรีเลย ์(Ohm Relay) 

- โพลาไรซ์โมห์รีเลย ์(Polaized Mho Relay) 

- ออฟเซทโมห์รีเลย ์(Offset Mho Relay) 

- รีเลยอุ์ณหภูมิ (Temperature Relay) คือ รีเลยท่ี์ท างานตามอุณหภูมิท่ีตั้งไว 

* รีเลยค์วามถ่ี (Frequency Relay) คือ รีเลยท่ี์ท างานเม่ือความถ่ีของระบบต ่ากวา่หรือมากกวา่ท่ีตั้งไว ้

* บูคโฮลซ์รีเลย ์(Buchholz ‘s Relay) คือรีเลยท่ี์ท างานดว้ยก๊าซ ใช้กบัหมอ้แปลงท่ีแช่อยู่ในน ้ ามนั

เม่ือเกิด ฟอลต ์ข้ึนภายในหมอ้แปลง จะท าให้น ้ามนัแตกตวัและเกิดก๊าซข้ึนภายในไปดนัหนา้สัมผสั 

ใหรี้เลยท์  างาน 

- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัรีเลย ์

* หน้าท่ีของรีเลย์ คือ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ตรวจสอบสภาพการณ์ของทุกส่วน ในระบบ

ก าลังไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาหากระบบมีการท างานท่ีผิดปกติ รีเลย์จะเป็นตวัสั่งการให้ตดัส่วนท่ี

ลดัวงจรหรือส่วนท่ีท างานผิดปกติ ออกจากระบบทนัทีโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเป็นตวัท่ีตดัส่วนท่ี

เกิดฟอลตอ์อกจากระบบจริงๆ 
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* ประโยชน์ของรีเลย ์

* ท าให้ระบบส่งก าลงัมีเสถียรภาพ (Stability) สูงโดยรีเลยจ์ะตดัวงจรเฉพาะส่วนท่ีเกิดผดิปกติ ออก

เท่านั้น ซ่ึงจะเป็นการลดความเสียหายใหแ้ก่ระบบนอ้ยท่ีสุด 

* ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมส่วนท่ีเกิดผดิปกติ 

* ลดความเสียหายไม่เกิดลุกลามไปยงัอุปกรณ์อ่ืนๆ 

* ท าใหร้ะบบไฟฟ้าไม่ดบัทั้งระบบเม่ือเกิดฟอลตข้ึ์นในระบบ 

* คุณสมบติัท่ีดีของรีเลย ์

* ตอ้งมีความไว (Sensitivity) คือมีความสามารถในการตรวจพบส่ิงท่ีผดิปกติเพียงเล็ก 

นอ้ยได ้

*มีความเร็วในการท างาน (Speed) คือความสามารถท างานได้รวดเร็วทันใจ ไม่ท าให้เกิดความ

เสียหายแก่อุปกรณ์และไม่กระทบกระเทือนต่อระบบ โดยทัว่ไปแล้วเวลา ท่ีใช้ในการตดัวงจรจะ

ข้ึนอยูก่บัระดบัของแรงดนัของระบบดว้ย 

ระบบ 6-10 kV จะตอ้งตดัวงจรภายในเวลา 1.5-3.0 วนิาที 

ระบบ 100-220 kV จะตอ้งตดัวงจรภายในเวลา 0.15-0.3 วนิาที 

ระบบ 300-500 kV จะตอ้งตดัวงจรภายในเวลา 0.1-0.12 วนิาที 

2.5 สวติซ์ (Switch) ทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมเตอร์อยา่งมากมาย  อุปกรณ์ท่ีใช้

งานนั้นตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบังานในการควบคุมอุปกรณ์  ในการควบคุมท่ีส าคญัเป็นพื้นฐาน

หลัง เช่น สวิตช์ปุ่มกด แมคเนติคคอนแทคเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายต่างๆในการ

ควบคุมมอเตอร์ดงัมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 2.5.1.สวติช์ปุ่มกด (Push Button Switch) 

หมายถึง  อุปกรณ์ท่ีมีหนา้สัมผสัอยูภ่ายในการเปิดปิดหนา้สัมผสั ไดโ้ดยใชมื้อกดใชค้วบคุมการ

ท างานของมอเตอร์  

- สวติช์ปุ่มกดท่ีใชใ้นการเร่ิมเดิน (Start) เรียกวา่สวติช์ปกติเปิด (Normally Open) หรือท่ีเรียกวา่ เอน็ 

โอ (N.O.) 

- สวติช์ปุ่มกดหยดุการท างาน (Stop) เรียกวา่สวติช์ปกติปิด (Normally Close) 

หรือท่ีเรียกวา่เอน็ ซี (N.C.) 
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รูปที ่2.18 สวติช์ปุ่มกดแบบต่างๆ 

 

 2.5.2. การท างานของสวติช์ปุ่มกด 

ใชน้ิ้วกดท่ีปุ่มกดท าใหมี้แรงดนัหนา้สัมผสัใหเ้คล่ือนท่ี หนา้สัมผสัท่ีปิดจะเปิดส่วนหนา้สัมผสัท่ีเปิด

จะปิด  เม่ือปล่อยน้ิวออกหน้าสัมผสั จะกลบัสภาพเดิม ด้วยแรงสปริงการน าไปใช้งานใช้ในการ

ควบคุมการเร่ิมเดิน  และหยดุหมุนมอเตอร์ 

 2.5.3. ชนิดของสวติช์ปุ่มกด สวติช์ปุ่มกดท่ีนิยมใชมี้อยูด่ว้ยกนัหลายชนิดเช่น 

- สวติช์ปุ่มกดแบบธรรมดา ใชใ้นงานเร่ิมเดิน (Start) และหยดุหมุน (Stop)  

สวิตช์สีเขียวใช้ในการสตาร์ท หน้าสัมผสั เป็นชนิดปกติเปิด (Normally Open) หรือท่ีเรียกว่า เอ็น 

โอ (N.O.)สวิตช์สีแดงใช้ในการหยุดการท างาน (Stop) หน้าสัมผสัเป็นชนิดปกติปิด (Normally 

Close) หรือท่ีเรียกวา่เอน็ ซี ( N.C.) 

 

 

 

รูปที ่2.19 สวติช์ปุ่มกดแบบธรรมดา 

 

- สวิตช์ปุ่มกดท่ีใช้ในการเร่ิมเดิม (start) และหยุดหมุนน้ีอยู่ในกล่องเดียวกนั ปุ่มสีเขียวส าหรับกด

เร่ิมเดินมอเตอร์ (Start) ปุ่มสีแดง ส าหรับกดหยดุหมุน (Stop) เหมาะกบัการใชง้านมอเตอร์ขนาดเล็ก

ใช้งานธรรมดาท่ีใช้กระแสไม่สูงสามารถต่อได้โดยตรง) ใช้กบัมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญกว่า 1/2 
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แรงม้าต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนเช่นสวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic contactor) และอุปกรณ์ป้องกัน

มอเตอร์ท างาน เกินก าลงั (Over Load Protection)   ดั้งนั้นจึงท าให้ระบบควบคุมการเร่ิมเดินมอเตอร์

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

 
 

รูปที ่2.20 สวติช์ปุ่มกดท่ีใชใ้นการเร่ิมเดิม 

 

- สวติช์ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency Push Button)สวติช์ปุ่มกดฉุกเฉินหรือเรียกทัว่ไปวา่สวติช์ดอก

เห็ดเป็นสวติช์หวัใหญ่กวา่สวิตช์แบบธรรมดาเป็นสวติช์ท่ีเหมาะกบังานท่ีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืองาน

ท่ีตอ้งการหยดุทนัที  

 

 
 

รูปที ่2.21 สวติช์ปุ่มกดฉุกเฉิน 

 

- สวติช์ปุ่มกดท่ีมีหลอดสัญญาณติดอยู ่(Illuminated Push Button)เม่ือกดสวติช์ปุ่มกดจะท าให้

หลอดสัญญานสวา่งออกมา 
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รูปที ่2.22 สวติช์ปุ่มกดท่ีมีหลอดสัญญาณติดอยู ่

 

- สวติช์ปุ่มกดท่ีใชเ้ทา้เหยยีบ (Foot Push Button)เป็นสวติช์ท่ีท  างานท่ีใชเ้ทา้เหยยีบ เหมาะกบั

เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งท างานโดยใชเ้ทา้เหยยีบ เช่นเคร่ืองตดัเหล็ก 

 

 
 

รูปที ่2.23 สวติช์ปุ่มกดท่ีใชเ้ทา้เหยยีบ 

 

 2.5.4.สวิตช์จ  ากดัระยะ (Limit Switch) ลิมิตสวิตช์เป็นสวิตช์ท่ีจ  ากดัระยะทาง การท างาน

อาศยัแรงกดภายนอกมากระท าเช่น วางของทบัท่ีปุ่มกดหรือลูกเบ้ียวมาชนท่ีปุ่มกดและสามารถมี

คอนแทคไดห้ลายอนัมีคอนแทคปกติปิดและปกติเปิดมีโครงสร้างคลา้ยสวติช์ ปุ่มกด 

 

 
 

รูปที ่2.24 สวติช์จ  ากดัระยะ 
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 2.5.5. สวิตซ์ความดัน (Preessure Switch)จะใช้ในงานท่ีต้องการควบคุมความดัน ตาม

ตอ้งการเช่นอุปกรณ์ท่ีท างานด้วยลมหรือน ้ ามนัได้แก่ เคร่ืองมืองานช่างเช่ือม เคร่ืองมืองานกล 

ระบบการหล่อล่ืนท่ีใช้ความดันสูงและมอเตอร์ขับป๊ัมน ้ าการท างานของสวิตช์ความดันจะใช้

หลกัการของไดอะเฟรมควบคุมการท างานของสวิตช์เช่นถา้มีความดนัสูงเกินกวา่ท่ีตั้งไวส้วิตช์จะ

ตดัวงจรหรือถา้ความดนัต ่าสวติซ์ ก็จะต่อวงจร 

 

   
 

รูปที ่2.25 ภาพสวติช์ความดนัแบบต่าง ๆ 

 

 2.5.6. สวิตช์ควบคุมการไหล (Flow switch) สวิตช์ควบคุมการไหล (Flow switch) เป็น

อุปกรณ์สวิตช์ท่ีติดตั้งไวก้บัท่อเพื่อว่าเม่ือมีของเหลวหรืออากาศไหลผ่านอุปกรณ์สวิตช์จะท าให้

หน้าสัมผสัท างาน ปกติหน้าสัมผสัท่ีใช้ในสวิตช์ควบคุมการไหลจะมีอยู่ 2 แบบคือ แบบปกติปิด

และแบบปกติเปิดในทางปฏิบติันิยมต่อสวิตช์ควบคุมการไหลอนุกรมกบัคอยล์ของแมกเนติกคอน

แทคเตอร์หรือหลอดไฟสัญญาณ 

 

      
 

รูปที ่2.26 ภาพสวติช์ควบคุมการไหลแบบต่างๆ 
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 2.5.7. สวติช์เลือก (Selector Switch )มีใชม้ากในงานท่ีตอ้งควบคุมการท างานดว้ยมือ แสดง

ตวัอยา่งของสวิตช์เลือกแบบ 3 ต าแหน่ง และตารางแสดงการท างานของสวิตช์เลือกเคร่ืองหมาย X 

ในตารางแทนด้วยหน้าสัมผสัปิด สวิตช์เลือกมี 3 ต าแหน่งคือ ต าแหน่งหยุด (off) ต าแหน่งมือ 

(hand) และ ต าแหน่งออโต (Automatic)ในต าแหน่งหยุดหน้าสัมผสัทุกอนัจะปิดหมด ส่วนใน

ต าแหน่งมือหน้าสัมผสั A1 จะปิด หน้าสัมผสั A2 จะเปิด และในต าแหน่งออโตหนา้สัมผสั A2 จะ

ปิดหนา้สัมผสั A1 จะเปิด 

 

 
 

รูปที ่2.27 สวติช์เลือก 

 

 2 .5 .8 . ส วิ ต ช์ โ ยก  (Drum Switch) ห รือ โรต า ร่ี แคม ส วิ ต ช์  (Rotary Camp Switch)

ประกอบดว้ยชุดหน้าสัมผสัท่ีติดตั้งบนแกนฉนวนท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได ้โดยเม่ือหมุนแกนไปก็จะ

ท าให้หน้าสัมผสัเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นหน้าสัมผสัเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นหน้าสัมผสัปิดหรือ

หนา้สัมผสัเปิดได ้

 

 
 

รูปที ่2.28 รูปตวัอยา่งสวติช์โยกหรือโรตาร่ีแคมสวติช์แบต่างๆ 

 

 2.5.9. โซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) เป็นอุปกรณ์สวิตช์ท่ีอาศยั หลักการท างานของ

แม่เหล็กไฟฟ้าท างานร่วมกบักลไกโดยใชก้ารป้อนไฟเป็นตวัก าหนดเง่ือนไขในการท างานควบคุม
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ให้ล้ินกลไกปิดหรือเปิดไดอุ้ปกรณ์ท่ีใชโ้ซลีนอยด์วาล์วควบคุมไดแ้ก่วาล์วน ้ า เบรก และคลตัช์ เป็น

ตน้ 

 

 
 

รูปที ่2.29 โซลีนอยด์วาลว์ 

2.6 เหลก็ 

 จะมีสัญลกัษณ์ทางวิทยาศาสตร์ คือ Fe มกัพบไดม้ากในธรรมชาติ ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นสี

แดงอมน ้ าตาล เม่ือน าเขา้ใกล้กบัแม่เหล็ก จะดูดติดกนั ส่วนพื้นท่ีท่ีคน้พบเหล็กไดม้ากท่ีสุด ก็คือ 

ตามชั้นหินใตดิ้นท่ีอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงและภูเขา โดยจะอยูใ่นรูปของสินแร่เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงก็ตอ้งใช้

วธีิถลุงออกมา เพื่อใหไ้ดเ้ป็นแร่เหล็กบริสุทธ์ิและสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

ประเภทของเหล็กนั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

 2.6.1 เหล็กหล่อ เป็นเหล็กท่ีใช้วิธีการข้ึนรูปด้วยการหล่อข้ึนมา ซ่ึงจะมีปริมาณของธาตุ

คาร์บอนประมาณ 1.7-2% จึงท าให้เหล็กมีความแข็ง แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเปราะ และดว้ย

เหตุน้ีจึงท าให้เหล็กหล่อ สามารถข้ึนรูปไดแ้ค่วิธีการหล่อวิธีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถข้ึนรูปดว้ยการ

รีดหรือวธีิการอ่ืนๆ ได ้นอกจากน้ีเหล็กหล่อ ก็สามารถแบ่งยอ่ย ๆ ไดด้งัน้ี 

เหล็กหล่อเทา เป็นเหล็กหล่อท่ีมีโครงสร้างคาร์บอนในรูปของกราฟไฟต ์เพราะมีคาร์บอน

และซิลิคอนเป็นส่วนประกอบสูงมาก 

เหล็กหล่อขาว เป็นเหล็กท่ีมีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถทนต่อการเสียดสีไดดี้ แต่จะ

เปราะจึงแตกหกัไดง่้าย โดยเหล็กหล่อประเภทน้ี จะมีปริมาณของซิลิคอนต ่ากวา่เหล็กหล่อเทา ทั้งมี

คาร์บอนอยูใ่นรูปของคาร์ไบดข์องเหล็กหรือท่ีเรียกกวา่ ซีเมนไตต ์

เหล็กหล่อกราฟไฟต์กลม เป็นเหล็กท่ีมีโครงสร้างเป็นกราฟไฟต์ ซ่ึงจะมีส่วนผสมของ

แมกนีเซียมหรือซีเรียมอยูใ่นน ้ าเหล็ก ท าให้เกิดรูปร่างกราฟไฟตท์รงกลมข้ึนมา ทั้งยงัไดคุ้ณสมบติั

ทางกลในทางท่ีดีและโดดเด่นยิ่งข้ึน เหล็กหล่อกราฟไฟต์จึงได้รับความนิยมในการน ามาใช้งาน

อยา่งแพร่หลายและถูกน ามาใชง้านในอุตสาหกรรมมากข้ึน 
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เหล็กหล่ออบเหนียว เป็นเหล็กท่ีผา่นกระบวนการอบเพื่อให้ไดค้าร์บอนในโครงสร้างคาร์

ไบดแ์ตกตวัมารวมกบักราฟไฟตเ์มด็กลม และกลายเป็นเฟอร์ไรด์หรือเพิร์ลไลต ์ซ่ึงก็จะมีคุณสมบติั

ท่ีเหนียวแน่นกวา่เหล็กหล่อขาวเป็นอยา่งมาก ทั้งไดรั้บความนิยมในการน ามาใชง้านท่ีสุด 

เหล็กหล่อโลหะผสม เป็นประเภทของเหล็กท่ีมีการเติมธาตุผสมเขา้ไปหลายอยา่งดว้ยกนั 

ซ่ึงก็จะช่วยปรับปรุงคุณสมบติัของเหล็กให้ดีข้ึน โดยเฉพาะการทนต่อความร้อนและการตา้นทาน

ต่อแรงเสียดสีท่ีเกิดข้ึน เหล็กหล่อประเภทน้ีจึงนิยมใชใ้นงานท่ีตอ้งสัมผสักบัความร้อน 

 

 
 

รูปที ่2.30 เหล็กหล่อ 

 

  2.6.2 เป็นเหล็กท่ีมีความเหนียวแน่นมากกวา่เหล็กหล่อ ทั้งสามารถข้ึนรูปดว้ยวิธีทางกลได ้

จึงท าให้เหล็กชนิดน้ี นิยมถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายและกวา้งขวางมากข้ึน  ตวัอย่างเหล็กกล้าท่ี

มกัจะพบได้บ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวนั คือ เหล็กแผ่น เหล็กโครงรถยนต์หรือเหล็กเส้น เป็นต้น 

นอกจากน้ีคาร์บอนก็สามารถแบ่งไดเ้ป็นกลุ่มยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

เหล็กกลา้คาร์บอน จะมีส่วนผสมหลกัเป็นคาร์บอนและมีส่วนผสมอ่ืนๆ ปนอยูบ่า้งเล็กนอ้ย 

ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัจะมีธาตุอะไรติดมาในขั้นตอนการถลุงบา้ง ดงันั้นเหล็กกลา้คาร์บอน จึงสามารถ

แบ่งเป็นยอ่ย ๆ ไดอี้ก ตามปริมาณธาตุท่ีผสมดงัน้ี 

เหล็กคาร์บอนต ่า มีคาร์บอนต ่ากว่า 0.2% และมีความแข็งแรงต ่ามาก จึงน ามารีดเป็นแผ่น

ไดง่้าย เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผน่ เป็นตน้ 

เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง จะมีคาร์บอนอยูป่ระมาณ 0.2-0.5% มีความแข็งแรงสูงข้ึนมา

หน่อย สามารถน ามาใชเ้ป็นช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกลได ้
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เหล็กกล้าคาร์บอนสูง มีคาร์บอนสูงกว่า 0.5% มีความแข็งแรงสูงมาก นิยมน ามาอบชุบ

ความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งมากข้ึน และสามารถตา้นทานต่อการสึกหรอไดดี้ จึงนิยมน ามาท า

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ตอ้งการผวิแขง็ 

เหล็กกล้าผสม เป็นเหล็ก ท่ีมีการผสมธาตุอ่ืนๆ เขา้ไปโดยเจาะจง เพื่อให้คุณสมบติัของ

เหล็ก เป็นไปตามท่ีตอ้งการ โดยเหล็กประเภทน้ีมกัจะมีความสามารถในการตา้นทานต่อการกดั

กร่อนและสามารถน าไฟฟ้าได ้รวมถึงมีคุณสมบติัทางแม่เหล็กอีกด้วย ซ่ึงก็จะแบ่งออกได้เป็น 2 

ประเภท คือ เหล็กกลา้ผสมต ่าและเหล็กกลา้ผสมสูง นัน่เอง โดยเหล็กกลา้ผสมต ่า จะเป็นเหล็กกลา้ท่ี

มีการผสมดว้ยธาตุอ่ืน ๆ นอ้ยกวา่ 10% และเหล็กกลา้ผสมสูง จะเป็นเหล็กกลา้ท่ีมีการผสมดว้ยธาตุ

อ่ืน ๆ มากกวา่ 10% 

 

 
 

รูปที ่2.31 เหล็กกลา้ 

 

 เหล็ก เป็นแร่ธาตุท่ีถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด และเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย 

เน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีเหมาะกบัการน ามาใชง้านในหลาย ๆ ดา้น แต่ก็มีขอ้เสียอยูบ่า้ง คือมีน ้ าหนกั

มาก ท าให้เคล่ือนยา้ยไดไ้ม่ค่อยสะดวกมากนัก อย่างไรก็ตาม เหล็ก ก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมและมีการ

น ามาใช้งานในอุตสาหกรรมหรือการผลิตเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ รวมทั้ งใช้ในการสร้างบ้านด้วย 

เพราะเป็นโลหะท่ีมีความแขง็แรงและทนทานมาก 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 บริษทั :  ดาตา้โปรดกัส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั 

 ท่ีอยู ่:  218 ซอยการนิคมอุตสาหกรรม ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว  

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520  

 โทรศพัท ์: 0-2739-4339-42 

 โทรสาร :  0-2739-4971 

 เวบ็ไซต ์: https://www.dptf.co.th/ 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทั ดาต้าโปรดกัส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2527 โดยการร่วมทุน

ระหว่างบริษทั ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่น และบริษทั เอมโก ้โฮลด้ิง จ ากดั ประเทศไทย 

ดว้ยทุนจดทะเบียน 133 ลา้นบาท โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ และมีโรงงาน

ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

 บริษัทฯ เป็นทั้ งผูผ้ลิตและจ าหน่าย บัตรพลาสติก กระดาษฟอร์มต่อเน่ือง รวมทั้ งเป็น

ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้แบบครบวงจร อาทิ เคร่ืองบนัทึกเวลาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเปิด-ปิด

ประตูอตัโนมติั ระบบออกบตัร และระบบป้องกนัการจารกรรมโปรแกรมและเอกสารอีเล็คโทรนิ

คส์บริษทัฯยงัเป็นผูใ้หบ้ริการผลิตแทน (Outsourcing Services) ไดแ้ก่ การใหบ้ริการพิมพข์อ้มูลและ

จดัส่งไปรษณียจ์  านวนมาก และบริการลงขอ้มูลบนบตัร 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรณ์และบริหารองค์กรณ์ 

 

   
 

รูปที ่3.1 ผงัองคก์รณ์ 

Genaral Manager

Assistant Manager

Supervisor

Leader

Sr. Printer

Printer 1

Printer 2

Printer 3

Sr. Operator

Operator 1

Operator 2

Data Printing 

Operator

Administration 
Officer

Technitian

Colormatching

Preepress

General Worker
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะของนักศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 - ต  าแหน่งควบคุมคุณคุณภาพงานหลงัการพิมพ ์(11 พ.ค. – 30 มิ.ย.) 

  - นาย กฤตย ์มิดด้ี 

  - นาย ปัณณวฒัน์ อกัษรศิริวิทยา 

  - นาย ชลากร อรุณรัศมี 

 - ต  าแหน่งช่างพิมพ ์(1 ก.ค. – 28 ส.ค.) 

  - นาย กฤตย ์มิดด้ี 

  - นาย ปัณณวฒัน์ อกัษรศิริวิทยา 

  - นาย ชลากร อรุณรัศมี 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

 ช่ือ-สกุล นาย อภิรมย ์อู่นาค 

 ต าแหน่ง รองผูจ้ดัการแผนก 

 แผนก  BF 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 การออกแบบเคร่ืองรีดซองจดหมาย 

- การออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

 
   

รูปที ่3.2 ออกแบบเคร่ืองรีดกาวซองจดหมาย 
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 3.7.2 การผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ 

- เตรียมเฟืองขบัเคล่ือน 

  การท างานของเคร่ืองจกัรนั้น เฟืองเป็นส่ิงส าคญั และได้เลือกใช้เฟือง 24 ฟัน 

เพราะวา่เป็นอะไหล่ท่ีแผนกช่างของโรงงานมีของอยูแ่ลว้ และเป็นขนาดท่ีพอดีส าหรับส่งก าลงั 

 

 
 

รูปที ่3.3 เฟือง 

 

- เตรียมลูกเหล็กกดทบักระดาษ 

  ลูกเหล็กกดทบักระดาษส าหรับเคร่ืองจกัรเคร่ืองน้ีมีความยาว 40 ซม. 2 ลูก ลูกแรก

จะท าการติดตั้งเฟืองขบัเคล่ือนเอาไว ้ลูกท่ีสองไม่ไดติ้ดตั้งเฟือง  
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รูปที ่3.4 ลูกเหล็กท่ีติดตั้งเฟือง 

 

 
 

รูปที ่3.5 ลูกเหล็กท่ีไม่ติดตั้งเฟือง 

 

- เตรียมโซ่ส่งก าลงั 

  โซ่ส่งก าลงั เป็นช้ินส่วนท่ีส าคญั ในการส่งก าลงัจากมอเตอร์ ไปท่ีเฟืองซ่ึงติดอยู่

กบัลูกกล้ิง 
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รูปที ่3.6 โซ่ 

 

- เตรียมมอเตอร์ไฟฟ้า 

  มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนในการสร้างก าลงั และส่งก าลงัไปยงัลูกกล้ิงเหล็ก โดยใช้

โซ่และเฟืองเป็นตัวส่งก าลัง โดยต้องติดตั้ งเฟืองไวท่ี้มอเตอร์ไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้น้ี 

ควบคุมความเร็วได1้2-213 รอบ/นาที 

 

 
 

รูปที ่3.7 มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งเฟืองแลว้ 

 

- เตรียมแผน่เหล็กรองรับงาน 

  แผน่เหล็กรองรับงานมีความยาว 56 ซ.ม. กวา้ง 19 ซ.ม. โดยพบัลงดา้นกวา้ง 4.5 

ซม. เพื่อรองรับงานท่ีออกมาจากลูกเหล็ก 
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รูปที ่3.8 แผน่เหล็กรองรับงานดา้นนอก 

 

 
 

รูปที ่3.9 แผน่เหล็กรองรับงานดา้นใน 

 

- เตรียมตูค้วบคุม 

  จะประกอบไปดว้ยสวติช์ แผงวงกรทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์

ต่างๆ และปุ่มควบคุมต่าง ๆ ในการควบคุมเคร่ืองจกัร มีขนาด 25x15x35 ซม. 
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รูปที ่3.10 ปุ่มควบคุมเคร่ืองจกัร 

 

 
 

รูปที ่3.11 ภายในตูค้วบคุม 

 

 3.7.3 การประกอบโครงสร้างและช้ินส่วนต่างๆ 

- การประกอบโครงสร้างหลกั 

 ในขั้นตอนน้ี เป็นการเช่ือมเหล็กเป็นรูปร่างท่ีวางแผนไว ้โดยใชว้ธีิการเช่ือมไฟฟ้า

ประกอบดว้ย 

* ส่วนติดตั้งลูกเหล็ก โดยตดัเหล็กฉาก ขนาดยาว 50 ซม. 2 ช้ิน 
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* โครงสร้างเคร่ือง ตดัเหล็กส่ีเหล่ียมยาว 45 ซม. 4 ช้ิน ยาว 50 ซม. 4 ช้ิน ยาว 27 ซม. 1 ช้ิน ยาว 25 

ซม. 2 ช้ิน ขนาด 65 ซม. 2  ช้ิน แผน่เหล็กขนาด 40x30 ซม.เพื่อรองรับงานท่ีออกมาจากเคร่ือง เม่ือ

ไดข้นาดท่ีท่ีตอ้งการแลว้จากนั้นน ามาเช่ือมติดกนั 

 

 
 

รูปที ่3.12 เหล็กฉากส าหรับติดตั้งลูกเหล็ก 

  

 
 

รูปที ่3.13 เหล็กส่ีเหล่ียมยาว 45 ซม. 
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รูปที ่3.14 เหล็กส่ีเหล่ียมยาว 50 ซม. 

 

 
 

รูปที ่3.15 เหล็กส่ีเหล่ียมยาว 27 ซม. 
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รูปที ่3.16 เหล็กส่ีเหล่ียมยาว 25 ซม. 

 

 
 

รูปที ่3.17 แผน่เหล็กขนาด 40x30 ซม. 
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รูปที ่3.18 ช้ินส่วนทั้งหมดเช่ือมต่อกนัเรียบร้อย 

 

- การประกอบระบบส่งก าลงัและระบบขบัเคล่ือน 

  เป็นการประกอบ ลูกเหล็ก มอเตอร์ไฟฟ้า และโซ่ใหท้  างานร่วมกนั 

 

 
 

รูปที ่3.19 ประกอบลูกกล้ิงเหล็ก 
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 หลงัจากประกอบลูกกล้ิงเหล็กแลว้จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใชโ้ซ่และเฟืองส่งก าลงัจาก

มอเตอร์ไปลูกกล้ิงในแนวด่ิง เพราะวา่ ลกัษณะเคร่ืองท าให้ตอ้งออกแบบเคร่ืองเป็นแนวด่ิง 

 

 
 

รูปที ่3.20 ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 

 

 หลงัจากติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและติดตั้งระบบส่งก าลงัเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงติดตั้งลูก

เหล็กลูกท่ีสอง โดยใชป้ระกบัล็อคลูกเหล็ก ล็อคเอาไวก้นัลูกเหล็กเคล่ือนท่ีหลุดออก 

 

 
 

รูปที ่3.21 ประกบัล็อคลูกเหล็ก 
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รูปที ่3.22 ติดตั้งลูกเหล็กลูกท่ีสอง 

 

 หลงัจากติดตั้งลูกเหล็กลูกท่ีสองแลว้ ท าการติดตั้งแผน่เหล็กรองรับ ช่วยในการล าเลียงงาน 

 

 
 

รูปที ่3.23 ติดตั้งแผน่เหล็กรองรับ 
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 3.7.4 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2561 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

ศึกษาขอ้มูลของโครงการ     

วเิคราะห์ปัญหา     

ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองจกัร     

ทดสอบและใชง้านจริง     

จดัท าเอกสาร     

 

3.8 วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

 ฮาร์ตแวร์ 

1. กลอ้งถ่ายรูป 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 ซอฟทแ์วร์ 

  1. โปรแกรม Microsoft Word 

  2. โปรแกรม PowerPoint  

  3. โปรแกรม Adobe Illustrator 

  4. โปรแกรม AutoCAD 

 เคร่ืองมือช่าง 

  1. ชุดประแจหกเหล่ียม 

  2. ไขควงชุด 

  3. ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า 

  4. คีมตดัสายไฟ 

  5. ตลบัเมตร 

  6. ชุดประแจ 

  7. เทปพนัสายไฟ 

 วสัดุและอุปกรณ์ท าสี 
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  1. สีทาเหล็ก สีฟ้า 1 กระป๋อง 

  2. แปรงทาสี 2 อนั 

  3. แปรงทองเหลือง 2 อนั 

  4. ทินเนอร์ 1 กระป๋อง 



บทที ่4 

ผลการปฎบิัติงาน 

 

4.1 ขั้นตอนการท างาน 

1. กดปุ่มสีเขียวเปิดเคร่ือง 

 

 
 

รูปที ่4.1 เปิดเคร่ือง 

 

2.  ใส่ซองท่ีจะทดสอบรีดกาวทางแผน่เหล็กล าเลียงกระดาษ 

 

 
 

รูปที ่4.2 ใส่ซองกระดาษ 
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3. รอรับซองท่ีออกมาจากเคร่ืองและพิจารณาวา่กาวติดดีหรือไม่ 

 

 
 

รูปที ่4.3 รอรับซองท่ีออกจากเคร่ือง 

 

4. เม่ือทดสอบเสร็จแลว้ กดปุ่มสีแดงปิดเคร่ือง 

 

 
 

รูปที ่4.4 ปิดเคร่ือง 
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4.2 ขั้นตอนการทดสอบ 

 การทดสอบการใช้งานเคร่ืองรีดงาน เร่ิมจากเป็นกระดาษมว้นเขา้สู่กระบวนการพิมพ ์และตดั

ออกมาเป็นแผน่เพื่อเขา้เคร่ืองเขา้กาว จากนั้นเขา้เคร่ืองข้ึนรูปเพื่อออกมาเป็นซอง และเขา้สู่เคร่ืองรีดงาน

เพื่อให้กาวติด ซ่ึงตอ้งพบักระดาษท่ีเขา้กาวเสร็จแลว้ให้เป็นซอง โดยจะใส่งานท่ีจะรีดทั้งแนวยาวและ

แนวนอน จากนั้นใหน้ าเขา้เคร่ืองรีดงานแลว้ท าการวิเคราะห์ดูการท างานของเคร่ือง 

 

 
 

รูปที ่4.5 ใส่กระดาษแนวนอน 

 

 
 

รูปที ่4.6 ใส่กระดาษแนวยาว 
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4.3 วธีิการทดสอบ 

 การทดสอบคร้ังท่ี1 ท าการพบักระดาษเป็นซอง จากนั้นปรับตั้งลูกเหล็กใหมี้ระยะท่ีกดทบั

กระดาษใหก้าวติดกนัได ้ถา้ไม่ไดใ้หต้ั้งใหม่  

 การทดสอบคร้ังท่ี2 หลงัจากปรับตั้งลูกเหล็กกดทบักระดาษไดแ้ลว้ ให้ใส่กระดาษแนวนอนเขา้

เคร่ือง ผลปรากฏว่ากระดาษท่ีพบัเป็นซองแลว้นั้น ผา่นเขา้เคร่ืองและออกมาโดยไม่เสียหายได ้แต่กาว

ไม่ติดกนั 

 การทดสอบคร้ังท่ี3 ท าการเปล่ียนแนวกระดาษท่ีจะเขา้เคร่ืองรีดงานเป็นแนวยาว ผลปรากฏวา่ 

กระดาษท่ีออกมาจากเคร่ืองไม่มีอะไรเสียหาย และกาวติดไดดี้ 

 ผลการทดสอบเคร่ืองรีดกาวซองจดหมาย คร้ังท่ี1 ทางคณะผู ้จ ัดท าไม่ได้ท าการปรับตั้ ง

ระยะห่างระหวา่งลูกเหล็กท่ีกดทบักระดาษ ท าใหก้ระดาษไม่ไดถู้กกดทบั กาวจึงไม่ติดกนั 

 ทางคณะผูจ้ดัท าได้ท าการปรับระยะห่างของลูกเหล็กให้มีระยะท่ีพอดี กับความหนาของ

กระดาษ แต่เม่ือลองใส่กระดาษท่ีพบัไวเ้ป็นแนวนอนแลว้ ผลปรากฏวา่กาวไม่ติดกนั 

 

 
 

รูปที ่4.7ใส่กระดาษแนวนอน 

 

ผลการทดสอบเคร่ืองรีดกาวซองจดหมาย คร้ังท่ี2 คณะผูจ้ดัท าไดเ้ปล่ียนแนวทางกระดาษท่ีจะ

ใส่เขา้เคร่ืองเป็นแนวยาว ผลท่ีไดคื้อกาวติดกนัดี แต่ถา้มีกระดาษท่ีมีความหนามากกวา่ 80 แกรมข้ึนไป 
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หรือกาวท่ีใส่มีปริมาณท่ีไม่พอดีท าให้การท าซองจดหมายไม่สมบูรณ์ ท าให้ตอ้งปรับเปล่ียนระยะห่าง

ของลูกเหล็กทุกคร้ังท่ีเปล่ียนงานใหม่ สรุปผลการด าเนินงานของเคร่ืองรีดกาวซองจดหมายจากแบบ

ประเมินของสถานประกอบวา่สามารถใชง้านไดจ้ริง 

 

 
 

รูปที ่4.8 ใส่กระดาษแนวยาว 

 

4.4 ผลการด าเนินงาน 

 เม่ือจดัท าเคร่ืองรีดซองจดหมายแลว้ ทางคณะผูจ้ดัท าไดป้รับตั้งระยะห่างของลูกเหล็กท่ีกดทบั

กระดาษ ใหมี้ระยะท่ีสามารถกดทบัแลว้ กระดาษท่ีออกมาไม่เสีย ผลการทดลองคร้ังท่ี1 การใส่กระดาษ

ตามแนวนอนนั้นไม่สามารถท าให้กาวติดกนัได ้จึงเร่ิมท าการทดลองคร้ังท่ี2 ท าการใส่กระดาษตามแนว

ยาวผลปรากฏวา่งานท่ีออกมาจากเคร่ืองรีเซองจดหมายนั้นใช้ได ้แต่ทุกคร้ังท่ีท าการเปล่ียนความหนา

ของกระดาษท่ีใชใ้นงานต่อไป หรือวา่กาวท่ีติดกนัติดไดไ้ม่ดี ตอ้งปรับตั้งระยะห่างระหวา่งลูกเหล็กใหม่

ทุกคร้ัง จากนั้นทางคณะผูจ้ดัท า ไดใ้ห้ทางสถานประกอบการมาประเมินผลการใช้งานของเคร่ือง ว่า

สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 ทางคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าเคร่ืองรีดซองจดหมาย ซ่ึงใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ 

และช่วยลดของเสียและลดปริมาณในการปฏิบติังานของหน่วยงานไดจ้ริง จากผลการด าเนินงานใน

การจดัท าเคร่ืองรีดซองจดหมายสรุปไดว้า่ ก่อนท่ีคณะผูจ้ดัท าจะจดัท าเคร่ืองรีดซองจดหมายน้ี ทาง

หน่วยงานมีงานพิมพซ์องจดหมายจ านวนมาก โดยเร่ิมจากเป็นกระดาษมว้นเขา้สู่กระบวนการพิมพ ์

และตดัออกมาเป็นแผ่นเพื่อเขา้เคร่ืองเขา้กาว จากนั้นเขา้เคร่ืองข้ึนรูปเพื่อออกมาเป็นซอง และเขา้สู่

เคร่ืองรีดงานเพื่อให้กาวติด จากนั้นรอส่งต่อไปเคร่ืองข้ึนรูป ในระหวา่งท่ีรอส่งต่อไปเคร่ืองข้ึนรูป 

จะใชพ้นกังานทดลองพบัเป็นซองจดหมายดว้ยมือ และทดลองรีดบริเวณทากาววา่ติดดีหรือไม่ ซ่ึง

การท างานลกัษณะน้ี ท าใหง้านมีความล่าชา้ ไม่มาตรฐานในการทดสอบ ลกัษณะการพบัไม่เหมือน

การท างานของเคร่ืองข้ึนรูป ท าให้เกิดของเสียเม่ือน าไปเขา้เคร่ืองข้ึนรูป ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงคิด

โครงงานเร่ืองการออกแบบและสร้างเคร่ืองรีดซองจดหมายข้ึน แลว้ท าการทดลองรีดงานคร้ังแรก

ปรากฎวา่ ลูกเหล็กท่ีกดทบักระดาษไม่ไดก้ดทบักระดาษจนกาวติดไดจึ้งตั้งระยะห่างใหม่ จากนั้น

การทดลองคร้ังท่ี2 จึงได้ใส่กระดาษท่ีพบัเป็นซองแล้วตามแนวนอน ปรากฏว่ากาวไม่สามารถ

ติดกันได้ จึงเปล่ียนเป็นแนวยาวแทนซ่ึงท าให้กาวติดดี แต่การเปล่ียนงานใหม่แต่ละคร้ังต้อง

ตรวจสอบระยะห่างของลูกเหล็กใหม่ทุกรอบเพราะอาจจะใช้กระดาษท่ีมีความหนากระดาษไม่

เท่ากนัในทุกๆรอบได ้ผลสรุปในการจดัท าเคร่ืองรีดซองจดหมายน้ีสามารถใช้ไดจ้ริงและน าไป

พฒันาต่อได ้และโครงงานออกแบบและสร้างเคร่ืองรีดซองจดหมายน้ีจึงเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

 

5.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

 เคร่ืองรีดซองจดหมายน้ีท าการรีดกระดาษท่ีมีความหนา 80แกรม แต่ระยะห่างของลูกเหล็ก

กดทบักระดาษห่างเกินไป ท าให้กาวไม่ติดกนัและรีดงานแนวนอนไม่ได ้ดงันั้นตอ้งตั้งระยะห่าง

ของลูกเหล็กใหพ้อดี และใส่งานตามแนวยาวจึงจะไดซ้องจดหมายท่ีติดกาวตรงตามท่ีตอ้งการได ้

 

5.3 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพฒันา 

 การปรับตั้งลูกเหล็กไม่มีเลขระยะบอกวา่มีความสูงเท่าไหร่ เห็นสมควรใหติ้ดตั้งเลขท่ีใชใ้น

การก าหนดระยะห่างของลูกเหล็กเพื่อท าก าหนดระยะไดง่้ายข้ึน 
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http://www.psptech.co.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8Crelay%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-15696.page


 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
  

 



 



ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายกฤตย ์มิดด้ี 

วนัเดือนปีเกิด  14 กุมภาพนัธ์ 2539 

ภูมิล าเนา  56 ถนน ริมคลองแสนแสบ แขวง บางกะปิ เขต หว้ยขวาง  

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10310 

ประวติัการศึกษา  ประถมศึกษา   โรงเรียนพระรามเกา้กาญจนาภิเษก 

   มธัยมศึกษา   โรงเรียนเกษมพิทยา 

   ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก 

   ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตร์ 

       (สาขาเทคโนโลยกีารพิมพ)์ 

       สถาบนัวศิวกรรมการพิมพ ์

       คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัสยาม 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายปัณณวฒัน์ อกัษรศิริวทิยา 

วนัเดือนปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2538 

ภูมิล าเนา  555/165 หมู่1 ต าบล แพรกษาใหม่ อ าเภอ เมือง 

   จงัหวดั สมุทรปราการ 10280 

ประวติัการศึกษา  ประถมศึกษา   โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา 

   มธัยมศึกษา   โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก 

   ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตร์ 

       (สาขาเทคโนโลยกีารพิมพ)์ 

       สถาบนัวศิวกรรมการพิมพ ์

       คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัสยาม 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล  นาย ชลากร อรุณรัศมี 

วนัเดือนปีเกิด  13 เมษายน 2539 

ภูมิล าเนา  33/4 ซอย อ่อนนุช 38 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250 

ประวติัการศึกษา  ประถมศึกษา   โรงเรียนวดัมหาบุศย ์

มธัยมศึกษา   โรงเรียนภกัดีวทิยา 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก 

   ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตร์ 

       (สาขาเทคโนโลยกีารพิมพ)์ 

       สถาบนัวศิวกรรมการพิมพ ์

       คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัสยาม 
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