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บทคัดย่อ
โครงงานนี้เป็ นโครงงานเกี่ยวกับวิธีการออกแบบและสร้างเครื่ องรี ดกาวซองจดหมาย ของ
บริ ษทั ดาต้าโปรดักส์ ท็อปปั งฟอร์ม จากัด เพื่อทดสอบซองจดหมายที่ออกมาจากเครื่ องเข้ากาวนั้น
มีปริ มาณกาวที่เหมาะสมหรื อไม่ จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ผูจ้ ดั ทาจึงขอคาปรึ กษา
จากที่ปรึ กษาเรื่ องการออกแบบและสร้างเครื่ องรี ดกาวซองจดหมาย เนื่องจากการสร้างเครื่ องรี ดกาว
ซองจดหมาย จะช่ วยลดการสู ญเสี ย ของชิ้ นงาน และลดเวลาการท างานมากขึ้ น หากใช้วิธี ก าร
แบบเดิม คือเข้ากาวเสร็ จแล้วส่ งต่อไปยังเครื่ องขึ้นรู ป หากว่ากาวที่อยูบ่ นซองจดหมายมีปริ มาณไม่
เหมาะสม จะทาให้มีปริ มาณของเสี ยมากกว่าการใช้เครื่ องรี ดกาวเครื่ องนี้ และเมื่อนาเครื่ องรี ดกาวที่
สร้ างขึ้ นนี้ มารี ดซองจดหมายจะทาให้มีมาตรฐานในการปรับตั้งปริ ม าณกาวเพื่อผลิ ตชิ้ นงานได้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
คาสาคัญ : เครื่ องเข้ากาว,การออกแบบเครื่ องจักร,การสร้างเครื่ องจักร
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
บริ ษทั ดาต้าโปรดักส์ ท็อปปั งฟอร์ ม จากัด รับพิมพ์งานประเภท บัตรเครดิต จดหมายแจ้ง
หนี้ ใบเสร็ จ เป็ นต้น ในการผลิ ต สิ่ งพิ ม พ์แ ต่ ล ะชนิ ด จะมี เครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้ ใ นระบบการพิ ม พ์
หลากหลายชนิด หนึ่ งในการผลิตนั้น จะมีการผลิตซอง ในการผลิตซองจดหมายเพื่อใส่ เอกสารแจ้ง
หนี้ ในขั้นตอนการผลิตซองนั้นมีข้ นั ตอนการผลิตดังนี้ เริ่ มจากเป็ นกระดาษม้วนเข้าสู่ กระบวนการ
พิมพ์ และตัดออกมาเป็ นแผ่นเพื่อเข้าเครื่ องเข้ากาว จากนั้นเข้าเครื่ องขึ้นรู ปเพื่อออกมาเป็ นซอง และ
เข้าสู่ เครื่ องรี ดงานเพื่อให้กาวติด จากนั้นรอส่ งต่อไปเครื่ องขึ้นรู ป ในระหว่างที่รอส่ งต่อไปเครื่ องขึ้น
รู ป จะใช้พนักงานทดลองพับเป็ นซองจดหมายด้วยมือ และทดลองรี ดบริ เวณทากาวว่าติดดีหรื อไม่
ซึ่ งการทางานลักษณะนี้ ท าให้งานมีความล่ าช้า ไม่ม าตรฐานในการทดสอบ ลักษณะการพับ ไม่
เหมือนการทางานของเครื่ องขึ้นรู ป ทาให้เกิดของเสี ยเมื่อนาไปเข้าเครื่ องขึ้นรู ป
จากปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นข้างต้น ทางคณะผูจ้ ดั ท า จึงคิ ดวิธีแก้ไ ขโดยการออกแบบและสร้ าง
เครื่ องรี ดกาวซอง เพื่อให้การทดลองขึ้นรู ปโดยการพับมือ มีสภาพเหมือนการใช้เครื่ องขึ้นรู ปโดย
ทดลองเพื่อตรวจสอบปริ มาณการใส่ กาวว่าเหมาะสมหรื อไม่ ก่อนส่ งต่อไปยังเครื่ องขึ้นรู ป เพื่อลด
ปริ มาณของเสี ย และเวลาในการผลิต
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อสร้างเครื่ องรี ดกาวซองจดหมาย
1.2.2 เพื่อลดปริ มาณของเสี ย
1.2.3 เพื่อลดเวลาในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ใช้ได้กบั งานผลิตซองจดหมายที่มีความหนาประมาณ 80 แกรมขึ้นไป
1.3.2 ทาให้น้ าหนักของกาวในบริ เวณที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขไวขึ้น
1.3.3 ผูป้ ฎิบตั ิงานสามารถควบคุมปริ มาณของเสี ยได้
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 มีเครื่ องมือที่เป็ นมาตรฐานในการทดลองการผลิต
1.4.2 ลดปริ มาณของเสี ย
1.4.3 ลดเวลาในการผลิต

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 โซ่ ส่งกาลัง (Chain Drives)
โซ่สามารถส่ งกาลังให้ได้โมเมนต์บิด (หมุน) สู งมากโดยที่ให้เป็ นชุดส่ งกาลังมีขนาดเล็กได้
เป็ น ลัก ษณะการส่ ง ก าลัง ด้วยรู ป ร่ างและ ที่ รอง เพลาจะรั บ ภาระน้อยมาก ไม่ มี ก ารให้ลื่ น ไถล
ในขณะส่ งกาลัง ในขณะส่ งกาลังข้อต่อโซ่ จะรับภาระความเสี ยดทานลื่น (Sliding Friction) จึงต้องมี
การหล่อลื่นที่เพียงพอ โซ่ ส่งกาลังจะมีใช้งานในที่รับภาระดึงมาก ๆ ในที่รับ อุณหภูมิสูง , โรงงาน
เคมี, ไอน้ ามัน, ความชื้น เป็ นที่ซ่ ึ งสายพานไม่สามารถนาไปใช้งานได้
2.1.1. ชนิดของโซ่
ตามประเภทการใช้งานของโซ่ จะน าโซ่ ม าใช้ส่ งก าลัง , ล าเลี ย ง, ใช้ขบั , ใช้ย กและส่ ง
น้ าหนักลง ข้างล่าง ส่ งถ่ายแรงและโมเมนต์บิด โซ่จึง แบ่งตามลักษณะรู ปร่ างได้ดงั นี้ โซ่ลูกกลิ้งและ
โซ่ บูชโซ่ ลูกกลิ้งและโซ่ บูชจะประกอบด้วยแผ่นปิ ดข้าง โซด้านนอกและด้านในที่ ยึดด้วยบูชและ
โบลต์เข้าด้วยกัน โซ่ ลูก กลิ้ งที่ มีใช้ งานส่ วนใหญ่ จะมีลูก กลิ้ งที่ ชุบ แข็งร้ อย (หมุ นได้) อยู่ ในบูช
ลูกกลิ้งนี้ จะช่ วยลดความเสี ยดทานและการสึ กหรอของด้านข้างของเฟื องโซ่ ในขณะที่ลอ้ เฟื องขับ
โซ่ และมีเสี ยงดังน้อยเมื่อความเร็ วโซ่ สูง ในการใช้งานให้รับโมเมนต์หมุนมาก ๆ จะใช้โซ่ ลูกกลิ้ง
และ โซ่ ขชู แบบชุ ดหลายเส้น โซ่ ลูกกลิ้งตามมาตรฐานจะนามาใช้งานได้ถึงความเร็ ว 30 m/s ในการ
ส่ งกาลังใน รถยนต์ในเครื่ องมื อกลและโซ่ ลาเลี ยง โดยปกติโซ่ บูชจะทนการสึ กหรอมากกว่าโซ่
โบลต์ บูชจะหมุนได้ ส่ วนโบลต์จะยึดแน่นกับแผ่นปิ ดนอก แผ่นปิ ดส่ วนใหญ่จะทาจาก ST 60 ส่ วน
โบลต์จะทาจากเหล็กกล้า อาบคาร์บอน C15

รู ปที่ 2.1 แสดงภาพโซ่ลูกกลิ้งแบบชุดหลายเส้น
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- โซ่โบลต์ จะมีรูปร่ างของแผ่นปิ ดข้างทั้งโซ่ดา้ นในและด้านนอกเหมือนกัน โดยร้อยเข้ากับโบลต์
การใช้แผ่นปิ ดข้างโซ่หลายแผ่นติดกัน จะมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั ขนาดของแรงดึงที่โซ่ตอ้ งรับ
เมื่อ เปรี ยบเทียบกับโซ่ลูกกลิ้งและโซ่บูชแล้ว โซ่โบลต์จะมีแรงเสี ยดทานระหว่างโบลต์และแผ่นปิ ด
ข้างโซ่ มากกว่า ด้วยเหตุน้ ีจึงนิยมนาโซ่โบลต์มาใช้กบั งานที่มีความเร็ วต่า

รู ปที่ 2.2 แสดงภาพโซ่ โบลต์
- โซ่ฟัน จะมีรูปร่ างฟันแต่ละข้อชัดเจน ฟันของโซ่จะจับลงในร่ องฟันของล้อโซ่พอดี โซ่ฟันที่ใช้
งานรับกาลังงานสู ง ๆ แผ่นฟันที่ขอ้ ต่อจะไม่ยดึ ด้วยโบลต์ แต่จะยึดด้วยข้อต่อลูกกลิ้งที่มีความเสี ยด
ทาน น้อยและทนต่อการสึ กหรอได้ดี โซ่ฟันใช้รับกาลังงานได้สูง และเกือบจะไม่มีเสี ยงดังในขณะ
มีความเร็ ว โซ่ถึง 40 m/s

รู ปที่ 2.3 แสดงภาพโซ่ฟัน
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ส าหรั บ ล้อโซ่ ที่ ใช้ก ับ โซ่ ฟั นจะต้องมี จานวนฟั นอย่างน้อยที่ สุ ด 17 ฟั น มิ ฉ ะนั้นจะเกิ ด
สั ด ส่ วน การจับ ของโซ่ ฟั น ที่ ไ ม่ เหมาะสม ที่ ท าให้ เกิ ด แรงเสี ย ดทานมากขึ้ น ได้ และถ้า ใช้ง าน
รับ ภาระกระแทก แล้วโซ่ ฟั นจะยืดและมี ผลให้เกิ ดสัดส่ วนการจับ ของโซ่ ฟั นที่ ไม่ เหมาะสมอี ก
เช่นกัน
* โซ่จะเกิดการสึ กหรอรวดเร็ วหากล้อโซ่มี จานวนฟันต่ากว่า 12 ฟัน
ลาเลียง ตามมาตรฐาน DIN 8165, 8175 และ DIN 8176 เป็ นโซ่แบบข้อต่อชนิดหนึ่งที่ทา
หน้าที่ นาพาชิ้นส่ วนหรื อผลิตภัณฑ์ โดยจะ ออกแบบ รู ปร่ างแผ่นปิ ดด้านข้างให้มีรูปร่ างต่าง ๆ กัน
เพื่อให้ สามารถนาพาผลิตภัณฑ์ตามรู ปร่ างที่ตอ้ งการได้ โซ่ลาเลียงส่ วนใหญ่จะนามาใช้งานให้
รับภาระไม่มาก นักและมีความเร็ วโซ่ต่า
ข้อดี : สามารถออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อโซ่ให้มีขนาดเล็กมาก ๆ และ
ยังเดิน ได้เงียบอีกด้วย
ข้อเสี ย : จะเกิดการยืดตัวยาวออกหากใช้งานรับภาระมากเกินไป ซึ่ งจะทาให้โซ่จบั ฟันล้อ
โซ่ไม่ ถูกต้อง นอกจากนี้ยงั สามารถ ให้เบนไปด้านข้างได้นอ้ ย ด้วยเหตุน้ ีลอ้ โซ่จะต้องประกอบให้
ได้ตาแหน่ง ที่เที่ยงตรงกับแนววิง่ ของโซ่ มิฉะนั้นจะเกิดการสึ กหรอของโซ่สูง
โซ่ห่วงกลม แบ่งตามมาตรฐานได้เป็ นโซ่ชนิดสั้น (DIN 766) ชนิดกึ่งยาว (DIN 764) และ
ชนิดยาว (DIN 762) มักนามาใช้งาน เป็ น โซ่รับภาระลาเลียงแบบต่อเนื่องในงานเหมืองแร่ และงาน
สร้างรถยนต์ โซ่เหล่านี้ทาจากเหล็กกล้า St 35 K ที่ปลายห่วงโซ่แต่ละห่วงจะนิยมเชื่อมต่อด้วยไฟฟ้ า
ล้อโซ่ (Sprockets) ตามปกติลอ้ โซ่จะทาจากเหล็กหล่อ, เหล็กกล้าหล่อ หรื อเหล็กกล้า
ส่ วนการ จัดให้ขบั ส่ งกาลังด้วยโซ่ที่ถูกต้องให้ดูรูปที่2.5 และ 2.6

รู ปที่ 2.4 แสดงขนาดรู ปร่ างของล้อโซ่และขนาดโซ่
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รู ปที่ 2.5 เฟื องขับและเฟื องตรงโซ่ทามุมเอียงไม่ควรมากกว่า 60 องศา จากแนวนอน
2.2 เฟื อง (Gears)
เฟื องใช้ทาหน้าที่ถ่ายเทโมเมนต์หมุนระหว่าง 2 เพลา ที่มีระยะห่ างระหว่างแกนเพลาที่ส้ ัน
โดย ถ่ายเทในรู ปของแรง หมายความว่า ไม่มีการสู ญเสี ยจากการลื่นเหมือนสายพาน จึงมีอตั ราทดที่
คงที่ เฟื องเหมาะสมกับ การหมุ น รอบต่ าจนถึ งรอบสู ง ๆ ขึ้ น อยู่ก ับ ว่าเป็ นเฟื องชนิ ดใด ตามแต่
ตาแหน่งของ เฟื องเพลาที่วางไว้ประกบกันจะเรี ยกล้อเฟื อง
2.2.1 เฟื องตรงเป็ นเฟื องที่ ใช้ส่งกาลังกับเพลาที่ขนานกันเฟื องตรงเหมาะสาหรับการส่ ง
กาลังที่มี ความเร็ วรอบต่า หรื อความเร็ วรอบปานกลางไม่เกิน 20 เมตร ต่อนาที ข้อดีของเฟื องตรง
คือขณะใช้งาน จะไม่เกิ นแรงในแนวแกน ประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งหน้ากว้างของเฟื องตรง
สามารถเพิ่มได้เพื่อให้ เกิดผิวสัมผัสที่มากขึ้นเพื่อลดการสึ กหรอให้นอ้ ยลง
2.2.2 เฟื องเฉี ยงเฟื องเฉี ยงมีหน้าที่การใช้งานเหมือนกับเฟื องตรงทุกอย่างแต่มีขอ้ ดีกว่าเฟื อง
ตรงที่เมื่อส่ งกาลังด้วยความเร็ วรอบสู ง ๆ แล้วจะไม่เกิดเสี ยง

รู ปที่ 2.6 แสดงเฟื องตรง
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รู ปที่ 2.7 แสดงเฟื องเฉียง
2.2.3 เฟื องดอกจอก (Bevel gears) ลักษณะของเฟื องคล้ายกับกรวยฟันของเฟื องดอกจอกมี
ทั้งแบบตรงและแบบเฉี ยงเฟื องดอกจอกเป็ นเฟื องที่ใช้ส่งกาลังเพื่อเปลี่ยนทิศทางของเพลา สามารถ
ทามุม ได้ 90 องศา และเป็ นเฟื องที่ให้กาลังในการส่ งมาก

รู ปที่ 2.8 แสดงเฟื องดอกจอก
2.2.4 เฟื องเกลียวสกรู (Spiral gears) เป็ นเฟื องเกลียวที่ใช้ส่งกาลังระหว่างเพลาที่ทามุม 90
องศาทาหน้าที่ใช้เพื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของเพลาให้ทามุมกัน 90 องศาคล้ายกับชุดเฟื องหนอน
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แต่ สามารถส่ งกาลังได้นอ้ ยเนื่ องจากด้านข้างของฟันมีพ้ืนที่สัมผัสกันน้อยมากสามารถให้อตั ราทด
ได้ ระหว่าง 1 ถึง 5

รู ปที่ 2.9 แสดงเฟื องเกลียวสกรู
2.3 มอเตอร์ และหลักการทางานของมอเตอร์
หมายถึ งเป็ นเครื่ องกลไฟฟ้ าชนิ ดหนึ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ ามาเป็ นพลังงานกล
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ าที่ ใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเปลี่ ย นเป็ นพลัง งานกลมี ท้ ัง พลัง งานไฟฟ้ ากระแสสลับ และ
พลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง
มอเตอร์ ไฟฟ้ าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้ าได้ 2 ชนิดดังนี้
2.3.1 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรื อเรี ย กว่าเอ.ซี มอเตอร์
(AC Motor) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ าสลับแบ่งออกได้ดงั นี้
- มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับชนิ ด 1 เฟส หรื อเรี ยกว่าซิ งเกิ ลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase) ได้แก่
สปลิ ท เฟสมอเตอร์ ( Split-Phase motor) คาปาซิ เตอร์ มอเตอร์ (Capacitor motor) รี พ ลั ชั่นมอเตอร์
(Repulsion-type motor) ยูนิเวอร์ แวซลมอเตอร์ (Universal motor) เช็ ดเดดโพล มอเตอร์ (Shadedpole motor)
- มอเตอร์ไฟฟ้ าสลับชนิด 2 เฟสหรื อเรี ยกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas Motor)
- มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรื อเรี ยกว่าทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor)
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2.3.2. มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current Motor ) มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง เป็ นต้น
กาลังขับเคลื่อนที่สาคัญอย่างหนึ่ งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบัติที่ดีเด่นในด้านการปรับ
ความเร็ วได้ต้ งั แต่ความเร็ วต่ าสุ ดจนถึงสู งสุ ด นิ ยมใช้กนั มากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่ นโรงงาน
ทอผ้า โรงงานเส้ น ใยโพลี เอสเตอร์ โรงงานถลุ ง โลหะหรื อ ให้ เป็ นต้น ก าลัง ในการขับ เคลื่ อ น
รถไฟฟ้ า เป็ นต้นในการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงจึงควรรู้ จกั อุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ของ
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงและเข้าใจถึ งหลักการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบต่าง ๆ
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงที่ส่วนประกอบที่สาคัญ 2 ส่ วนดังนี้
- ส่ วนที่อยูก่ บั ที่หรื อที่เรี ยกว่าสเตเตอร์ (Stator) ประกอบด้วย

รู ปที่ 2.10 เฟรมของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
เฟรมหรื อ โยค (Frame or Yoke) เป็ นโครงภายนอกท าหน้ าที่ เป็ นทางเดิ น ของเส้ น แรง
แม่เหล็กจากขั้วเหนื้ อไปขั้วใต้ให้ครบวงจรและยึดส่ วนประกอบอื่นๆให้แข็งแรงทาด้วยเหล็กหล่อ
หรื อเหล็กแผ่นหนาม้วนเป็ นรู ปทรงกระบอก
ขั้วแม่เหล็ก (Pole) ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวด

รู ปที่ 2.11 ภาพขดลวดพันอยูร่ อบขั้วแม่เหล็ก
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แกนขั้ว (Pole Core) ทาด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ กั้นด้วยฉนวนประกอบกันเป็ นแท่งยึดติดกับ
เฟรม ส่ วนปลายที่ ท าเป็ นรู ป โค้งนั้นเพื่ อโค้งรับ รู ป กลมของตัวโรเตอร์ เรี ย กว่าขั้วแม่ เหล็ก (Pole
Shoes) มี วตั ถุ ป ระสงค์ให้ข้ วั แม่ เหล็กและโรเตอร์ ใกล้ชิ ดกันมากที่ สุดเพื่อให้เกิ ดช่ องอากาศน้อย
ที่สุด เพื่อให้เกิดช่องอากาศน้อยที่สุดจะมีผลให้เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กผ่าน
ไปยังโรเตอร์ มากที่สุดแล้วทาให้เกิ ดแรงบิดหรื อกาลังบิดของโรเตอร์ มากเป็ นการทาให้มอเตอร์ มี
กาลังหมุน

รู ปที่ 2.12 ลักษณะของขั้วแม่เหล็ก
ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะพันอยู่รอบๆแกนขั้วแม่เหล็กขดลวดนี้ ทาหน้าที่รับ
กระแสจากภายนอกเพื่อสร้ างเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิ ดขึ้น และเส้นแรงแม่เหล็กนี้ จะเกิ ดการหักล้าง
และเสริ มกันกับสนามแม่เหล็กของอาเมเจอร์ทาให้เกิดแรงบิดขึ้น
- ตัวหมุน (Rotor) ตัวหมุ นหรื อเรี ยกว่าโรเตอร์ ตวั หมุนนี้ ท าให้เกิ ดกาลังงานมี แกนวางอยู่ในตลับ
ลูกปื น (Ball Bearing) ซึ่ งประกอบอยูใ่ นแผ่นปิ ดหัวท้าย (End Plate) ของมอเตอร์ตวั โรเตอร์
ประกอบด้วย 4 ส่ วนด้วยกัน คือ
* แกนเพลา (Shaft) เป็ นตัวส าหรั บ ยืดคอมมิ วเตเตอร์ และยึดแกนเหล็ ก อาร์ ม าเจอร์ (Armature
Croe) ประกอบเป็ นตัวโรเตอร์ แกนเพลานี้ จะวางอยู่บนแบริ่ ง เพื่อบังคับให้หมุนอยู่ในแนวนิ่ งไม่มี
การสั่นสะเทือนได้
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* แกนเหล็ ก อาร์ ม าเจอร์ (Armature Core) ท าด้วยแผ่ น เหล็ ก บางอาบฉนวน (Laminated Sheet
Steel) เป็ นที่สาหรับพันขดลวดอาร์มาเจอร์ซ่ ึงสร้างแรงบิด (Torque)
* คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ทาด้วยทองแดงออกแบบเป็ นซี่ แต่ละซี่ มีฉนวนไมก้า (mica) คัน่
ระหว่างซี่ ข องคอมมิ วเตเตอร์ ส่ วนหัวซี่ ข องคอมมิ วเตเตอร์ จะมี ร่องส าหรับ ใส่ ป ลายสาย ของ
ขดลวดอาร์ มาเจอร์ ตัวคอมมิวเตเตอร์ น้ ี อดั แน่ นติดกับแกนเพลา เป็ นรู ปกลมทรงกระบอก มีหน้าที่
สัมผัสกับแปรงถ่าน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสจากสายป้ อนเข้าไปยัง ขดลวดอาร์ มาเจอร์เพื่อ
สร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่ วนหนึ่ งให้เกิดการหักล้างและเสริ มกันกับเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่ วน ซึ่ ง
เกิดจากขดลวดขั้วแม่เหล็ก ดังกล่าวมาแล้วเรี ยกว่าปฏิกิริยามอเตอร์ (Motor action)
* ขดลวดอาร์ มาเจอร์ (Armature Winding) เป็ นขดลวดพันอยู่ในร่ องสลอท (Slot) ของแกนอาร์ มา
เจอร์ ขนาดของลวดจะเล็กหรื อใหญ่และจานวนรอบจะมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของ
ตัวโรเตอร์ ชนิดนั้นๆ เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับงานต่างๆ ที่ตอ้ งการ
2.3.3 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
- มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor)
คือมอเตอร์ ที่ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กอนุ กรมกับอาร์ เมเจอร์ ของมอเตอร์ ชนิ ดนี้ ว่า ซี รีส
ฟิ ลด์ (Series Field) มี คุณลักษณะที่ดีคือให้แรงบิดสู งนิ ยมใช้เป็ นต้นกาลังของรถไฟฟ้ ารถยกของ
เครนไฟฟ้ า ความเร็ วรอบของมอเตอร์ อนุกรมเมื่อไม่มีโหลดความเร็ วจะสู งมากแต่ถา้ มีโหลดมาต่อ
ความเร็ ว ก็จะลดลงตามโหลด โหลดมากหรื อทางานหนักความเร็ วลดลง แต่ขดลวด ของมอเตอร์
ไม่เป็ นอันตราย จากคุณสมบัติน้ ีจึงนิยมนามาใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ในบ้านหลายอย่าง เช่น เครื่ องดูด
ฝุ่ น เครื่ องผสมอาหาร สว่านไฟฟ้ า จักรเย็บผ้า เครื่ องเป่ าผม มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม ใช้งาน
หนักได้ดีเมื่อใช้งานหนักกระแสจะมากความเร็ วรอบ จะลดลงเมื่อไม่มีโหลดมาต่อความเร็ วจะสู ง
มากอาจเกิดอันตรายได้ดงั นั้นเมื่อเริ่ มสตาร์ทมอเตอร์แบบอนุกรมจึงต้องมีโหลดมาต่ออยูเ่ สมอ

รู ปที่ 2.13 วงจรแสดงการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระตรงแบบอนุกรม
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- มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor)
หรื อเรี ยกว่าชันท์มอเตอร์ มอเตอร์แบบขนานนี้ ขดลวดสนามแม่เหล็กจะต่อ (Field Coil)
จะต่อขนานกับขดลวด ชุ ดอาเมเจอร์ มอเตอร์แบบขนานนี้ มีคุณลักษณะ มีความเร็ วคงที่ แรงบิดเริ่ ม
หมุนต่า แต่ความเร็ วรอบคงที่ ชันท์มอเตอร์ส่วนมากเหมะกับงานดังนี้พดั ลมเพราะพัดลมต้องการ
ความเร็ วคงที่ และต้องการเปลี่ยนความเร็ วได้ง่าย

รู ปที่ 2.14 วงจรแสดงการทางานมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนาน
- มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสม (Compound Motor)
หรื อเรี ยกว่าคอมเปาว์ดมอเตอร์ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสมนี้ จะนาคุณลักษณะที่ดี
ของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรง แบบขนาน และแบบอนุ ก รมมารวมกัน มอเตอร์ แ บบผสมมี
คุณลักษณะพิเศษคือมีแรงบิดสู ง (High Staring Torque) แต่ความเร็ วรอบคงที่ ตั้งแต่ยงั ไม่มีโหลด
จนกระทั้ง มี โหลดเต็ ม ที่ ม อเตอร์ แ บบผสมมี วิธี ก ารต่ อ ขดลวดขนานหรื อขดลวดชัน ท์อยู่ 2 วิธี
วิธี ห นึ่ งใช้ ต่ อ ขดลวดแบบชัน ท์ ข นานกับ อาเมเจอร์ เรี ย กว่า ชอทชัน ท์ (Short Shunt Compound
Motor)ดังรู ปวงจร

รู ปที่ 2.15 วงจรแสดงการทางานมอเตอร์ไฟฟ้ ากระตรงแบบชอร์ทชั้นท์คอมเปาว์ด
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อีกวิธีสองคือต่อขดลวด ขนานกับขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์ เรี ยกว่าลองชั้นท์คอมเปาวด์
มอเตอร์ (Long Shunt Motor)

รู ปที่ 2.16 วงจรแสดงการทางานมอเตอร์ไฟฟ้ ากระตรงแบบลองชั้นท์เปาว์ดมอเตอร์

2.4 รีเลย์ (Relay)
เป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัส
ของคอนแทคให้เปลี่ ยนสภาวะ โดยการป้ อนกระแสไฟฟ้ าให้กบั ขดลวด เพื่อทาการปิ ดหรื อเปิ ด
หน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเราสามารถนารี เลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจร
ต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย
2.4.1 ส่ วนประกอบของรี เลย์ ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วนหลักก็คือ
- ส่ วนของขดลวด (coil) เหนี่ ยวนากระแสต่า ทาหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าให้แกนโลหะไป
กระทุง้ ให้หน้าสัมผัสต่อกัน ทางานโดยการรับแรงดันจากภายนอกต่อคร่ อมที่ขดลวดเหนี่ ยวนานี้
เมื่ อขดลวดได้รับแรงดัน(ค่าแรงดันที่รีเลย์ตอ้ งการขึ้นกับชนิ ดและรุ่ นตามที่ผผู้ ลิตกาหนด) จะเกิ ด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าทาให้แกนโลหะด้านในไปกระทุง้ ให้แผ่นหน้าสัมผัสต่อกัน
- ส่ วนของหน้าสัมผัส (contact) ทาหน้าที่เหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กบั อุปกรณ์ ที่เราต้องการ
นัน่ เอง
2.4.2จุดต่อใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย
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จุ ด ต่ อ NC ย่อ มาจาก Normal Close หมายความว่า ปกติ ด ปิ ด หรื อ หากยัง ไม่ จ่ า ยไฟให้ ข ดลวด
เหนี่ยวนาหน้าสัมผัสจะติดกัน โดยทัว่ ไปเรามักต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ตอ้ งการ
ให้ทางานตลอดเวลาเช่น
จุดต่อ NO ย่อมาจาก Normal Open หมายความว่าปกติเปิ ด หรื อหากยังไม่จ่ายไฟให้ขดลวด
เหนี่ ย วนาหน้าสั มผัส จะไม่ ติดกัน โดยทัว่ ไปเรามักต่ อจุ ดนี้ เข้ากับ อุ ป กรณ์ หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่
ต้องการควบคุมการเปิ ดปิ ดเช่นโคมไฟสนามหนือหน้าบ้าน
จุดต่อ C ย่อมากจาก Common คือจุดร่ วมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ

รู ปที่ 2.17 วงจรรี เลย์
2.4.2ข้อคาถึงในการใช้งานรี เลย์ทว่ั ไป
- แรงดันใช้งาน หรื อแรงดันที่ทาให้รีเลย์ทางานได้ หากเราดูที่ตวั รี เลย์จะระบุค่า แรงดันใช้งานไว้
(หากใช้ในงานอิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนมากจะใช้แรงดันกระแสตรงในการใช้งาน) เช่น 12VDC คือต้อง
ใช้แรงดันที่ 12 VDC เท่านั้นหากใช้มากกว่านี้ ขดลวดภายใน ตัวรี เลย์อาจจะขาดได้ หรื อหากใช้
แรงดันต่ ากว่ามาก รี เลย์จะไม่ทางาน ส่ วนในการต่อวงจรนั้นสามารถต่อขั้วใดก็ได้ครับ เพราะตัว
รี เลย์ จะไม่ระบุข้ วั ต่อไว้ (นอกจากชนิดพิเศษ)
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- การใช้งานกระแสผ่านหน้าสั มผัส ซึ่ งที่ตวั รี เลย์จะระบุไว้ เช่ น 10A 220AC คือ หน้าสัมผัสของ
รี เลย์น้ นั สามาถทนกระแสได้ 10 แอมแปร์ที่ 220VAC ครับ แต่การใช้ก็ควรจะใช้งานที่ระดับกระแส
ต่ากว่านี้จะเป็ นการดีกว่าครับ เพราะถ้ากระแสมากหน้าสัมผัส ของรี เลย์จะละลายเสี ยหายได
- จานานหน้าสัมผัสการใช้งาน ควรดูวา่ รี เลย์น้ นั มีหน้าสัมผัสให้ใช้งานกี่อนั และมีข้ วั คอมมอนด้วย
หรื อไม่
2.4.3 ประเภทของรี เลย์
เป็ นอุปกรณ์ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์มีหลักการทางานคล้ายกับ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ าหรื อโซลิ
นอยด์ (Solenoid) รี เลย์ใช้ในการควบคุมวงจร ไฟฟ้ าได้อย่างหลากหลาย รี เลย์เป็ นสวิตช์ควบคุมที่
ทางานด้วยไฟฟ้ า แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 2 ประเภทคือ
- รี เลย์กาลัง (Power relay) หรื อมักเรี ยกกันว่าคอนแทกเตอร์ (Contactor or Magneticcontactor)ใช้
ในการควบคุมไฟฟ้ ากาลัง มีขนาดใหญ่กว่ารี เลย์ธรรมดา
- รี เลย์ควบคุม (Control Relay) มีขนาดเล็กกาลังไฟฟ้ าต่า ใช้ในวงจรควบคุมทัว่ ไปที่มีกาลังไฟฟ้ าไม่
มากนัก หรื อเพื่อการควบคุมรี เลย์หรื อคอนแทกเตอร์ ขนาดใหญ่ รี เลย์ควบคุม บางทีเรี ยกกันง่าย ๆ
ว่า "รี เลย์"
2.4.4 ชนิดของรี เลย์
การแบ่งชนิ ดของรี เลย์สามารถแบ่งได้ 11 แบบ คือชนิ ดของรี เลย์แบ่งตามลักษณะของคอยล์ หรื อ
แบ่งตามลักษณะการใช้งาน (Application) ได้แก่รีเลย์ดงั ต่อไปนี้
- รี เลย์ก ระแส (Current Relay) คื อ รี เลย์ที่ ท างานโดยใช้ก ระแสมี ท้ ัง ชนิ ด กระแสขาด (Undercurrent)และกระแสเกิน (Over Current)
- รี เลย์แ รงดัน (Voltage Relay) คื อ รี เลย์ ที่ ท างานโดยใช้แ รงดัน มี ท้ ัง ชนิ ด แรงดัน ขาด (UnderVoltage) และ แรงดันเกิน (Over Voltage)
- รี เลย์ช่ วย (Auxiliary Relay) คื อ รี เลย์ที่ เวลาใช้ง านจะต้อ งประกอบเข้า กับ รี เลย์ช นิ ด อื่ น จึ ง จะ
ทางานได้
- รี เลย์กาลัง (Power Relay) คือ รี เลย์ที่รวมเอาคุณสมบัติของรี เลย์กระแส และรี เลย์แรงดันเข้าด้วยกัน
- รี เลย์เวลา (Time Relay) คือ รี เลย์ที่ทางานโดยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 แบบ คือ
* รี เลย์กระแสเกิ นชนิ ดเวลาผกผันกับกระแส (Inverse Time Over Current Relay) คือ รี เลย์ ที่มีเวลา
ทางานเป็ นส่ วนกลับกับกระแส
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* รี เลย์ ก ระแส เกิ นชนิ ดท างานทั น ที (Instantaneous Over Current Relay) คื อ รี เลย์ ที่ ท างาน
ทันทีทนั ใดเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าที่กาหนดที่ต้ งั ไว้
* รี เลย์แบบดิฟฟิ นิ ตไทม์เล็ก (Definite Time Lag Relay) คือ รี เลย์ ที่มีเวลาการทางานไม่ข้ ึนอยู่กบั
ความมากน้อยของกระแสหรื อค่าไฟฟ้ าอื่นๆ ที่ทาให้เกิดงานขึ้น
* รี เลย์แบบอินเวอสดิ ฟฟิ นิ ตมินิมม่ั ไทม์เล็ก (Inverse Definite Time Lag Relay) คือ รี เลย์ ที่ทางาน
โดยรวมเอาคุ ณ สมบัติ ข องเวลาผกผัน กับ กระแส (Inverse time) และ แบบดิ ฟ ฟิ นิ ต ไทม์ แ ล็ ก
(Definite time lag relay) เข้าด้วยกัน
- รี เลย์กระแสต่าง (Differential Relay) คือ รี เลย์ที่ทางานโดยอาศัยผลต่างของกระแส
- รี เลย์มีทิศ (Directional Relay) คือรี เลย์ที่ทางานเมื่อมีกระแสไหลผิดทิศทาง มีแบบรี เลย์กาลังมีทิศ
(Directional Power Relay) และรี เลย์กระแสมีทิศ (Directional Current Relay)
- รี เลย์ระยะทาง (Distance Relay) คือ รี เลย์ระยะทางมีแบบต่างๆ ดังนี้
- รี แอกแตนซ์รีเลย์ (Reactance Relay)
- อิมพีแดนซ์รีเลย์ (Impedance Relay)
- โมห์รีเลย์ (Mho Relay)
- โอห์มรี เลย์ (Ohm Relay)
- โพลาไรซ์โมห์รีเลย์ (Polaized Mho Relay)
- ออฟเซทโมห์รีเลย์ (Offset Mho Relay)
- รี เลย์อุณหภูมิ (Temperature Relay) คือ รี เลย์ที่ทางานตามอุณหภูมิที่ต้ งั ไว
* รี เลย์ความถี่ (Frequency Relay) คือ รี เลย์ที่ทางานเมื่อความถี่ของระบบต่ากว่าหรื อมากกว่าที่ต้ งั ไว้
* บูคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz ‘s Relay) คือรี เลย์ที่ทางานด้วยก๊าซ ใช้กบั หม้อแปลงที่แช่ อยู่ในน้ ามัน
เมื่อเกิด ฟอลต์ ขึ้นภายในหม้อแปลง จะทาให้น้ ามันแตกตัวและเกิดก๊าซขึ้นภายในไปดันหน้าสัมผัส
ให้รีเลย์ทางาน
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับรี เลย์
* หน้ า ที่ ข องรี เลย์ คื อ เป็ นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ ใ ช้ ต รวจสอบสภาพการณ์ ข องทุ ก ส่ ว น ในระบบ
ก าลัง ไฟฟ้ าอยู่ต ลอดเวลาหากระบบมี ก ารท างานที่ ผิด ปกติ รี เลย์จะเป็ นตัวสั่ งการให้ ตดั ส่ วนที่
ลัดวงจรหรื อส่ วนที่ทางานผิดปกติ ออกจากระบบทันทีโดยเซอร์ กิตเบรกเกอร์จะเป็ นตัวที่ตดั ส่ วนที่
เกิดฟอลต์ออกจากระบบจริ งๆ
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* ประโยชน์ของรี เลย์
* ทาให้ระบบส่ งกาลังมีเสถียรภาพ (Stability) สู งโดยรี เลย์จะตัดวงจรเฉพาะส่ วนที่เกิดผิดปกติ ออก
เท่านั้น ซึ่ งจะเป็ นการลดความเสี ยหายให้แก่ระบบน้อยที่สุด
* ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่ วนที่เกิดผิดปกติ
* ลดความเสี ยหายไม่เกิดลุกลามไปยังอุปกรณ์อื่นๆ
* ทาให้ระบบไฟฟ้ าไม่ดบั ทั้งระบบเมื่อเกิดฟอลต์ข้ ึนในระบบ
* คุณสมบัติที่ดีของรี เลย์
* ต้องมีความไว (Sensitivity) คือมีความสามารถในการตรวจพบสิ่ งที่ผดิ ปกติเพียงเล็ก
น้อยได้
*มี ค วามเร็ วในการท างาน (Speed) คื อความสามารถท างานได้รวดเร็ วทันใจ ไม่ ท าให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่ อุปกรณ์ และไม่กระทบกระเทือนต่อระบบ โดยทัว่ ไปแล้วเวลา ที่ใช้ในการตัดวงจรจะ
ขึ้นอยูก่ บั ระดับของแรงดันของระบบด้วย
ระบบ 6-10 kV จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 1.5-3.0 วินาที
ระบบ 100-220 kV จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.15-0.3 วินาที
ระบบ 300-500 kV จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.1-0.12 วินาที
2.5 สวิตซ์ (Switch) ทีใ่ ช้ ในงานควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า
การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ านั้นมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเตอร์ อย่างมากมาย อุปกรณ์ที่ใช้
งานนั้นต้องเลื อกให้เหมาะสมกับงานในการควบคุมอุปกรณ์ ในการควบคุมที่สาคัญเป็ นพื้นฐาน
หลัง เช่ น สวิตช์ ปุ่ มกด แมคเนติ คคอนแทคเตอร์ ตลอดจนอุป กรณ์ ป้ องกันอันตรายต่ างๆในการ
ควบคุมมอเตอร์ ดงั มีอุปกรณ์ที่ตอ้ งศึกษาดังต่อไปนี้
2.5.1.สวิตช์ปุ่มกด (Push Button Switch)
หมายถึง อุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสอยูภ่ ายในการเปิ ดปิ ดหน้าสัมผัส ได้โดยใช้มือกดใช้ควบคุมการ
ทางานของมอเตอร์
- สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่ มเดิน (Start) เรี ยกว่าสวิตช์ปกติเปิ ด (Normally Open) หรื อที่เรี ยกว่า เอ็น
โอ (N.O.)
- สวิตช์ปุ่มกดหยุดการทางาน (Stop) เรี ยกว่าสวิตช์ปกติปิด (Normally Close)
หรื อที่เรี ยกว่าเอ็น ซี (N.C.)
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รู ปที่ 2.18 สวิตช์ปุ่มกดแบบต่างๆ
2.5.2. การทางานของสวิตช์ปุ่มกด
ใช้นิ้วกดที่ปุ่มกดทาให้มีแรงดันหน้าสัมผัสให้เคลื่อนที่ หน้าสัมผัสที่ปิดจะเปิ ดส่ วนหน้าสัมผัสที่เปิ ด
จะปิ ด เมื่อปล่ อยนิ้ วออกหน้าสัมผัส จะกลับสภาพเดิ ม ด้วยแรงสปริ งการนาไปใช้งานใช้ในการ
ควบคุมการเริ่ มเดิน และหยุดหมุนมอเตอร์
2.5.3. ชนิดของสวิตช์ปุ่มกด สวิตช์ปุ่มกดที่นิยมใช้มีอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิดเช่น
- สวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดา ใช้ในงานเริ่ มเดิน (Start) และหยุดหมุน (Stop)
สวิตช์สีเขียวใช้ในการสตาร์ ท หน้าสัมผัส เป็ นชนิ ดปกติเปิ ด (Normally Open) หรื อที่เรี ยกว่า เอ็น
โอ (N.O.)สวิตช์ สี แดงใช้ในการหยุดการท างาน (Stop) หน้าสั ม ผัส เป็ นชนิ ดปกติ ปิ ด (Normally
Close) หรื อที่เรี ยกว่าเอ็น ซี ( N.C.)

รู ปที่ 2.19 สวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดา

- สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่ มเดิ ม (start) และหยุดหมุนนี้ อยู่ในกล่องเดียวกัน ปุ่ มสี เขียวสาหรับกด
เริ่ มเดินมอเตอร์ (Start) ปุ่ มสี แดง สาหรับกดหยุดหมุน (Stop) เหมาะกับการใช้งานมอเตอร์ขนาดเล็ก
ใช้งานธรรมดาที่ ใช้กระแสไม่สูงสามารถต่อได้โดยตรง) ใช้กบั มอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาดใหญกว่า 1/2
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แรงม้าต้องใช้ร่วมกับ อุ ป กรณ์ อื่น เช่ น สวิตช์ แม่ เหล็ก (Magnetic contactor) และอุ ป กรณ์ ป้ องกัน
มอเตอร์ ทางาน เกินกาลัง (Over Load Protection) ดั้งนั้นจึงทาให้ระบบควบคุมการเริ่ มเดินมอเตอร์
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 2.20 สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่ มเดิม
- สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency Push Button)สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินหรื อเรี ยกทัว่ ไปว่าสวิตช์ดอก
เห็ดเป็ นสวิตช์หวั ใหญ่กว่าสวิตช์แบบธรรมดาเป็ นสวิตช์ที่เหมาะกับงานที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรื องาน
ที่ตอ้ งการหยุดทันที

รู ปที่ 2.21 สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิ น
- สวิตช์ปุ่มกดที่มีหลอดสัญญาณติดอยู่ (Illuminated Push Button)เมื่อกดสวิตช์ปุ่มกดจะทาให้
หลอดสัญญานสว่างออกมา
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รู ปที่ 2.22 สวิตช์ปุ่มกดที่มีหลอดสัญญาณติดอยู่
- สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้เท้าเหยียบ (Foot Push Button)เป็ นสวิตช์ที่ทางานที่ใช้เท้าเหยียบ เหมาะกับ
เครื่ องจักรที่ตอ้ งทางานโดยใช้เท้าเหยียบ เช่นเครื่ องตัดเหล็ก

รู ปที่ 2.23 สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้เท้าเหยียบ
2.5.4.สวิตช์จากัดระยะ (Limit Switch) ลิมิตสวิตช์เป็ นสวิตช์ที่จากัดระยะทาง การทางาน
อาศัยแรงกดภายนอกมากระทาเช่ น วางของทับที่ปุ่มกดหรื อลูกเบี้ยวมาชนที่ปุ่มกดและสามารถมี
คอนแทคได้หลายอันมีคอนแทคปกติปิดและปกติเปิ ดมีโครงสร้างคล้ายสวิตช์ ปุ่ มกด

รู ปที่ 2.24 สวิตช์จากัดระยะ
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2.5.5. สวิต ซ์ ค วามดัน (Preessure Switch)จะใช้ใ นงานที่ ต้อ งการควบคุ ม ความดัน ตาม
ต้องการเช่ น อุ ป กรณ์ ที่ ท างานด้วยลมหรื อน้ ามันได้แก่ เครื่ องมื องานช่ างเชื่ อม เครื่ องมื องานกล
ระบบการหล่ อ ลื่ น ที่ ใ ช้ค วามดัน สู งและมอเตอร์ ข ับ ปั๊ ม น้ าการท างานของสวิต ช์ ค วามดัน จะใช้
หลักการของไดอะเฟรมควบคุ มการทางานของสวิตช์เช่ นถ้ามีความดันสู งเกินกว่าที่ต้ งั ไว้สวิตช์จะ
ตัดวงจรหรื อถ้าความดันต่าสวิตซ์ ก็จะต่อวงจร

รู ปที่ 2.25 ภาพสวิตช์ความดันแบบต่าง ๆ
2.5.6. สวิต ช์ ค วบคุ ม การไหล (Flow switch) สวิตช์ ควบคุ ม การไหล (Flow switch) เป็ น
อุปกรณ์ สวิตช์ที่ติดตั้งไว้กบั ท่อเพื่อว่าเมื่อมีของเหลวหรื ออากาศไหลผ่านอุปกรณ์ สวิตช์จะทาให้
หน้าสัมผัสทางาน ปกติ หน้าสัมผัสที่ใช้ในสวิตช์ควบคุมการไหลจะมีอยู่ 2 แบบคือ แบบปกติปิด
และแบบปกติเปิ ดในทางปฏิ บตั ินิยมต่อสวิตช์ควบคุมการไหลอนุกรมกับคอยล์ของแมกเนติกคอน
แทคเตอร์หรื อหลอดไฟสัญญาณ

รู ปที่ 2.26 ภาพสวิตช์ควบคุมการไหลแบบต่างๆ
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2.5.7. สวิตช์เลือก (Selector Switch )มีใช้มากในงานที่ตอ้ งควบคุมการทางานด้วยมือ แสดง
ตัวอย่างของสวิตช์เลือกแบบ 3 ตาแหน่ ง และตารางแสดงการทางานของสวิตช์เลือกเครื่ องหมาย X
ในตารางแทนด้วยหน้าสั ม ผัส ปิ ด สวิต ช์เลื อ กมี 3 ตาแหน่ ง คื อ ต าแหน่ ง หยุด (off) ตาแหน่ ง มื อ
(hand) และ ต าแหน่ งออโต (Automatic)ในต าแหน่ ง หยุดหน้า สั ม ผัส ทุ ก อัน จะปิ ดหมด ส่ วนใน
ตาแหน่ งมือหน้าสัมผัส A1 จะปิ ด หน้าสัมผัส A2 จะเปิ ด และในตาแหน่ งออโตหน้าสัมผัส A2 จะ
ปิ ดหน้าสัมผัส A1 จะเปิ ด

รู ปที่ 2.27 สวิตช์เลือก
2.5.8. ส วิ ต ช์ โย ก (Drum Switch) ห รื อ โรต ารี่ แ ค ม ส วิ ต ช์ (Rotary Camp Switch)
ประกอบด้วยชุดหน้าสัมผัสที่ติดตั้งบนแกนฉนวนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยเมื่อหมุนแกนไปก็จะ
ทาให้หน้าสัมผัสเกิดการเปลี่ ยนแปลงเป็ นหน้าสัมผัสเกิ ดการเปลี่ยนแปลงเป็ นหน้าสัมผัสปิ ดหรื อ
หน้าสัมผัสเปิ ดได้

รู ปที่ 2.28 รู ปตัวอย่างสวิตช์โยกหรื อโรตารี่ แคมสวิตช์แบต่างๆ

2.5.9. โซลี นอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) เป็ นอุปกรณ์ สวิตช์ที่อาศัย หลักการท างานของ
แม่เหล็กไฟฟ้ าทางานร่ วมกับกลไกโดยใช้การป้ อนไฟเป็ นตัวกาหนดเงื่อนไขในการทางานควบคุม
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ให้ลิ้นกลไกปิ ดหรื อเปิ ดได้อุปกรณ์ที่ใช้โซลีนอยด์วาล์วควบคุมได้แก่วาล์วน้ า เบรก และคลัตช์ เป็ น
ต้น

รู ปที่ 2.29 โซลีนอยด์วาล์ว
2.6 เหล็ก
จะมีสัญลักษณ์ ทางวิทยาศาสตร์ คือ Fe มักพบได้มากในธรรมชาติ ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นสี
แดงอมน้ าตาล เมื่อนาเข้าใกล้กบั แม่เหล็ก จะดูดติดกัน ส่ วนพื้นที่ที่คน้ พบเหล็กได้มากที่สุด ก็คือ
ตามชั้นหิ นใต้ดินที่อยูบ่ ริ เวณที่ราบสู งและภูเขา โดยจะอยูใ่ นรู ปของสิ นแร่ เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งก็ตอ้ งใช้
วิธีถลุงออกมา เพื่อให้ได้เป็ นแร่ เหล็กบริ สุทธิ์ และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
ประเภทของเหล็กนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
2.6.1 เหล็กหล่ อ เป็ นเหล็กที่ใช้วิธีการขึ้นรู ปด้วยการหล่ อขึ้ นมา ซึ่ งจะมีปริ มาณของธาตุ
คาร์ บอนประมาณ 1.7-2% จึงทาให้เหล็กมีความแข็ง แต่ในขณะเดี ยวกันก็มีความเปราะ และด้วย
เหตุน้ ี จึงทาให้เหล็กหล่อ สามารถขึ้นรู ปได้แค่วิธีการหล่อวิธีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถขึ้นรู ปด้วยการ
รี ดหรื อวิธีการอื่นๆ ได้ นอกจากนี้เหล็กหล่อ ก็สามารถแบ่งย่อย ๆ ได้ดงั นี้
เหล็กหล่อเทา เป็ นเหล็กหล่อที่มีโครงสร้างคาร์ บอนในรู ปของกราฟไฟต์ เพราะมีคาร์ บอน
และซิ ลิคอนเป็ นส่ วนประกอบสู งมาก
เหล็กหล่อขาว เป็ นเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานสู ง สามารถทนต่อการเสี ยดสี ได้ดี แต่จะ
เปราะจึงแตกหักได้ง่าย โดยเหล็กหล่อประเภทนี้ จะมีปริ มาณของซิ ลิคอนต่ากว่าเหล็กหล่อเทา ทั้งมี
คาร์ บอนอยูใ่ นรู ปของคาร์ ไบด์ของเหล็กหรื อที่เรี ยกกว่า ซีเมนไตต์
เหล็ก หล่ อกราฟไฟต์กลม เป็ นเหล็ก ที่มี โครงสร้างเป็ นกราฟไฟต์ ซึ่ งจะมี ส่วนผสมของ
แมกนี เซี ยมหรื อซี เรี ยมอยูใ่ นน้ าเหล็ก ทาให้เกิดรู ปร่ างกราฟไฟต์ทรงกลมขึ้นมา ทั้งยังได้คุณสมบัติ
ทางกลในทางที่ ดีและโดดเด่นยิ่งขึ้น เหล็กหล่อกราฟไฟต์จึงได้รับความนิ ยมในการนามาใช้งาน
อย่างแพร่ หลายและถูกนามาใช้งานในอุตสาหกรรมมากขึ้น
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เหล็กหล่ออบเหนี ยว เป็ นเหล็กที่ผา่ นกระบวนการอบเพื่อให้ได้คาร์ บอนในโครงสร้างคาร์
ไบด์แตกตัวมารวมกับกราฟไฟต์เม็ดกลม และกลายเป็ นเฟอร์ไรด์หรื อเพิร์ลไลต์ ซึ่ งก็จะมีคุณสมบัติ
ที่เหนียวแน่นกว่าเหล็กหล่อขาวเป็ นอย่างมาก ทั้งได้รับความนิยมในการนามาใช้งานที่สุด
เหล็กหล่อโลหะผสม เป็ นประเภทของเหล็กที่มีการเติมธาตุผสมเข้าไปหลายอย่างด้วยกัน
ซึ่ งก็จะช่ วยปรับปรุ งคุณสมบัติของเหล็กให้ดีข้ ึน โดยเฉพาะการทนต่อความร้อนและการต้านทาน
ต่อแรงเสี ยดสี ที่เกิดขึ้น เหล็กหล่อประเภทนี้จึงนิยมใช้ในงานที่ตอ้ งสัมผัสกับความร้อน

รู ปที่ 2.30 เหล็กหล่อ
2.6.2 เป็ นเหล็กที่มีความเหนียวแน่นมากกว่าเหล็กหล่อ ทั้งสามารถขึ้นรู ปด้วยวิธีทางกลได้
จึงทาให้เหล็กชนิ ดนี้ นิ ยมถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลายและกว้างขวางมากขึ้น ตัวอย่างเหล็กกล้าที่
มัก จะพบได้บ่ อย ๆ ในชี วิตประจาวัน คื อ เหล็ก แผ่น เหล็ก โครงรถยนต์ห รื อเหล็ก เส้ น เป็ นต้น
นอกจากนี้คาร์ บอนก็สามารถแบ่งได้เป็ นกลุ่มย่อย ๆ ดังนี้
เหล็กกล้าคาร์ บอน จะมีส่วนผสมหลักเป็ นคาร์บอนและมีส่วนผสมอื่นๆ ปนอยูบ่ า้ งเล็กน้อย
ทั้งนี้ ก็ข้ ึ นอยู่กบั จะมี ธาตุอะไรติดมาในขั้นตอนการถลุงบ้าง ดังนั้นเหล็กกล้าคาร์ บอน จึงสามารถ
แบ่งเป็ นย่อย ๆ ได้อีก ตามปริ มาณธาตุที่ผสมดังนี้
เหล็กคาร์ บอนต่ า มีคาร์ บอนต่ากว่า 0.2% และมีความแข็งแรงต่ามาก จึงนามารี ดเป็ นแผ่น
ได้ง่าย เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เป็ นต้น
เหล็กกล้าคาร์ บอนปานกลาง จะมีคาร์ บอนอยูป่ ระมาณ 0.2-0.5% มีความแข็งแรงสู งขึ้นมา
หน่อย สามารถนามาใช้เป็ นชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรกลได้
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เหล็กกล้าคาร์ บ อนสู ง มี คาร์ บอนสู งกว่า 0.5% มีค วามแข็งแรงสู งมาก นิ ยมนามาอบชุ บ
ความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งมากขึ้น และสามารถต้านทานต่อการสึ กหรอได้ดี จึงนิยมนามาทา
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ตอ้ งการผิวแข็ง
เหล็กกล้าผสม เป็ นเหล็ก ที่มีการผสมธาตุอื่นๆ เข้าไปโดยเจาะจง เพื่ อให้คุณสมบัติของ
เหล็ก เป็ นไปตามที่ ตอ้ งการ โดยเหล็กประเภทนี้ มกั จะมีความสามารถในการต้านทานต่อการกัด
กร่ อนและสามารถนาไฟฟ้ าได้ รวมถึ งมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กอีกด้วย ซึ่ งก็จะแบ่งออกได้เป็ น 2
ประเภท คือ เหล็กกล้าผสมต่าและเหล็กกล้าผสมสู ง นัน่ เอง โดยเหล็กกล้าผสมต่า จะเป็ นเหล็กกล้าที่
มีการผสมด้วยธาตุอื่น ๆ น้อยกว่า 10% และเหล็กกล้าผสมสู ง จะเป็ นเหล็กกล้าที่มีการผสมด้วยธาตุ
อื่น ๆ มากกว่า 10%

รู ปที่ 2.31 เหล็กกล้า
เหล็ก เป็ นแร่ ธาตุที่ถูกนามาใช้ในชี วิตประจาวันมากที่ สุด และเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
เนื่ องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการนามาใช้งานในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็มีขอ้ เสี ยอยูบ่ า้ ง คือมีน้ าหนัก
มาก ทาให้เคลื่ อนย้ายได้ไม่ค่อยสะดวกมากนัก อย่างไรก็ตาม เหล็ก ก็ยงั คงเป็ นที่นิยมและมี การ
นามาใช้งานในอุ ตสาหกรรมหรื อการผลิ ตเครื่ องจัก รกลต่ าง ๆ รวมทั้งใช้ในการสร้ างบ้านด้วย
เพราะเป็ นโลหะที่มีความแข็งแรงและทนทานมาก

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั :
ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ ม จากัด
ที่อยู่ :
218 ซอยการนิคมอุตสาหกรรม ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
โทรศัพท์ :
0-2739-4339-42
โทรสาร :
0-2739-4971
เว็บไซต์ :
https://www.dptf.co.th/
3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษ ทั ดาต้าโปรดัก ส์ ทอปปั ง ฟอร์ ม จากัด ก่ อตั้งขึ้ นเมื่ อปี พ.ศ. 2527 โดยการร่ วมทุ น
ระหว่างบริ ษทั ทอปปั ง ฟอร์ ม จากัด ประเทศญี่ปุ่น และบริ ษทั เอมโก้ โฮลดิ้ง จากัด ประเทศไทย
ด้วยทุนจดทะเบียน 133 ล้านบาท โดยมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ และมีโรงงาน
ตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
บริ ษ ัท ฯ เป็ นทั้งผูผ้ ลิ ต และจาหน่ าย บัตรพลาสติ ก กระดาษฟอร์ ม ต่ อ เนื่ อง รวมทั้ง เป็ น
ตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าแบบครบวงจร อาทิ เครื่ องบันทึกเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเปิ ด-ปิ ด
ประตูอตั โนมัติ ระบบออกบัตร และระบบป้ องกันการจารกรรมโปรแกรมและเอกสารอีเล็คโทรนิ
คส์บริ ษทั ฯยังเป็ นผูใ้ ห้บริ การผลิตแทน (Outsourcing Services) ได้แก่ การให้บริ การพิมพ์ขอ้ มูลและ
จัดส่ งไปรษณี ยจ์ านวนมาก และบริ การลงข้อมูลบนบัตร
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรณ์ และบริหารองค์ กรณ์

Genaral Manager

Assistant Manager

Supervisor

Leader

Sr. Printer

Sr. Operator

Administration
Officer

Printer 1

Operator 1

Technitian

Printer 2

Operator 2

Colormatching

Printer 3

Data Printing
Operator

Preepress

General Worker

รู ปที่ 3.1 ผังองค์กรณ์
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะของนักศึกษาทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- ตาแหน่งควบคุมคุณคุณภาพงานหลังการพิมพ์ (11 พ.ค. – 30 มิ.ย.)
- นาย กฤตย์ มิดดี้
- นาย ปัณณวัฒน์ อักษรศิริวิทยา
- นาย ชลากร อรุ ณรัศมี
- ตาแหน่งช่างพิมพ์ (1 ก.ค. – 28 ส.ค.)
- นาย กฤตย์ มิดดี้
- นาย ปัณณวัฒน์ อักษรศิริวิทยา
- นาย ชลากร อรุ ณรัศมี
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-สกุล
นาย อภิรมย์ อู่นาค
ตาแหน่ง
รองผูจ้ ดั การแผนก
แผนก
BF
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ.2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 การออกแบบเครื่ องรี ดซองจดหมาย
- การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 3.2 ออกแบบเครื่ องรี ดกาวซองจดหมาย
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3.7.2 การผลิตชิ้นส่ วนต่าง ๆ
- เตรี ยมเฟื องขับเคลื่อน
การท างานของเครื่ องจัก รนั้น เฟื องเป็ นสิ่ ง ส าคัญ และได้เลื อกใช้เฟื อง 24 ฟั น
เพราะว่าเป็ นอะไหล่ที่แผนกช่างของโรงงานมีของอยูแ่ ล้ว และเป็ นขนาดที่พอดีสาหรับส่ งกาลัง

รู ปที่ 3.3 เฟื อง
- เตรี ยมลูกเหล็กกดทับกระดาษ
ลูกเหล็กกดทับกระดาษสาหรับเครื่ องจักรเครื่ องนี้มีความยาว 40 ซม. 2 ลูก ลูกแรก
จะทาการติดตั้งเฟื องขับเคลื่อนเอาไว้ ลูกที่สองไม่ได้ติดตั้งเฟื อง
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รู ปที่ 3.4 ลูกเหล็กที่ติดตั้งเฟื อง

รู ปที่ 3.5 ลูกเหล็กที่ไม่ติดตั้งเฟื อง
- เตรี ยมโซ่ส่งกาลัง
โซ่ส่งกาลัง เป็ นชิ้นส่ วนที่สาคัญ ในการส่ งกาลังจากมอเตอร์ ไปที่เฟื องซึ่ งติดอยู่
กับลูกกลิ้ง
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รู ปที่ 3.6 โซ่
- เตรี ยมมอเตอร์ไฟฟ้ า
มอเตอร์ ไฟฟ้ าเป็ นส่ วนในการสร้างกาลัง และส่ งกาลังไปยังลูกกลิ้งเหล็ก โดยใช้
โซ่ แ ละเฟื องเป็ นตัวส่ งก าลัง โดยต้อ งติ ด ตั้ง เฟื องไว้ที่ ม อเตอร์ ไ ฟฟ้ า และมอเตอร์ ไ ฟฟ้ าที่ ใ ช้น้ ี
ควบคุมความเร็ วได้12-213 รอบ/นาที

รู ปที่ 3.7 มอเตอร์ไฟฟ้ าที่ติดตั้งเฟื องแล้ว
- เตรี ยมแผ่นเหล็กรองรับงาน
แผ่นเหล็กรองรับงานมีความยาว 56 ซ.ม. กว้าง 19 ซ.ม. โดยพับลงด้านกว้าง 4.5
ซม. เพื่อรองรับงานที่ออกมาจากลูกเหล็ก
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รู ปที่ 3.8 แผ่นเหล็กรองรับงานด้านนอก

รู ปที่ 3.9 แผ่นเหล็กรองรับงานด้านใน
- เตรี ยมตูค้ วบคุม
จะประกอบไปด้วยสวิตช์ แผงวงกรทางไฟฟ้ า และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์
ต่างๆ และปุ่ มควบคุมต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่ องจักร มีขนาด 25x15x35 ซม.
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รู ปที่ 3.10 ปุ่ มควบคุมเครื่ องจักร

รู ปที่ 3.11 ภายในตูค้ วบคุม
3.7.3 การประกอบโครงสร้างและชิ้นส่ วนต่างๆ
- การประกอบโครงสร้างหลัก
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการเชื่อมเหล็กเป็ นรู ปร่ างที่วางแผนไว้ โดยใช้วธิ ีการเชื่อมไฟฟ้ า
ประกอบด้วย
* ส่ วนติดตั้งลูกเหล็ก โดยตัดเหล็กฉาก ขนาดยาว 50 ซม. 2 ชิ้น
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* โครงสร้างเครื่ อง ตัดเหล็กสี่ เหลี่ยมยาว 45 ซม. 4 ชิ้น ยาว 50 ซม. 4 ชิ้ น ยาว 27 ซม. 1 ชิ้ น ยาว 25
ซม. 2 ชิ้ น ขนาด 65 ซม. 2 ชิ้น แผ่นเหล็กขนาด 40x30 ซม.เพื่อรองรับงานที่ออกมาจากเครื่ อง เมื่อ
ได้ขนาดที่ที่ตอ้ งการแล้วจากนั้นนามาเชื่อมติดกัน

รู ปที่ 3.12 เหล็กฉากสาหรับติดตั้งลูกเหล็ก

รู ปที่ 3.13 เหล็กสี่ เหลี่ยมยาว 45 ซม.
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รู ปที่ 3.14 เหล็กสี่ เหลี่ยมยาว 50 ซม.

รู ปที่ 3.15 เหล็กสี่ เหลี่ยมยาว 27 ซม.
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รู ปที่ 3.16 เหล็กสี่ เหลี่ยมยาว 25 ซม.

รู ปที่ 3.17 แผ่นเหล็กขนาด 40x30 ซม.
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รู ปที่ 3.18 ชิ้นส่ วนทั้งหมดเชื่อมต่อกันเรี ยบร้อย
- การประกอบระบบส่ งกาลังและระบบขับเคลื่อน
เป็ นการประกอบ ลูกเหล็ก มอเตอร์ไฟฟ้ า และโซ่ให้ทางานร่ วมกัน

รู ปที่ 3.19 ประกอบลูกกลิ้งเหล็ก
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หลังจากประกอบลูกกลิ้งเหล็กแล้วจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ า โดยใช้โซ่และเฟื องส่ งกาลังจาก
มอเตอร์ ไปลูกกลิ้งในแนวดิ่ง เพราะว่า ลักษณะเครื่ องทาให้ตอ้ งออกแบบเครื่ องเป็ นแนวดิ่ง

รู ปที่ 3.20 ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ า
หลังจากติดตั้งมอเตอร์ ไฟฟ้ าและติดตั้งระบบส่ งกาลังเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นจึงติดตั้งลูก
เหล็กลูกที่สอง โดยใช้ประกับล็อคลูกเหล็ก ล็อคเอาไว้กนั ลูกเหล็กเคลื่อนที่หลุดออก

รู ปที่ 3.21 ประกับล็อคลูกเหล็ก
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รู ปที่ 3.22 ติดตั้งลูกเหล็กลูกที่สอง
หลังจากติดตั้งลูกเหล็กลูกที่สองแล้ว ทาการติดตั้งแผ่นเหล็กรองรับ ช่วยในการลาเลียงงาน

รู ปที่ 3.23 ติดตั้งแผ่นเหล็กรองรับ
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3.7.4 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
2561
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
ศึกษาข้อมูลของโครงการ



วิเคราะห์ปัญหา



ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องจักร
ทดสอบและใช้งานจริ ง
จัดทาเอกสาร
3.8 วัสดุและอุปกรณ์ ทใี่ ช้
ฮาร์ ตแวร์
1. กล้องถ่ายรู ป
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม PowerPoint
3. โปรแกรม Adobe Illustrator
4. โปรแกรม AutoCAD
เครื่ องมือช่าง
1. ชุดประแจหกเหลี่ยม
2. ไขควงชุด
3. ตูเ้ ชื่อมไฟฟ้ า
4. คีมตัดสายไฟ
5. ตลับเมตร
6. ชุดประแจ
7. เทปพันสายไฟ
วัสดุและอุปกรณ์ทาสี

กันยายน
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1. สี ทาเหล็ก สี ฟ้า 1 กระป๋ อง
2. แปรงทาสี 2 อัน
3. แปรงทองเหลือง 2 อัน
4. ทินเนอร์ 1 กระป๋ อง

บทที่ 4
ผลการปฎิบัติงาน
4.1 ขั้นตอนการทางาน
1. กดปุ่ มสี เขียวเปิ ดเครื่ อง

รู ปที่ 4.1 เปิ ดเครื่ อง
2. ใส่ ซองที่จะทดสอบรี ดกาวทางแผ่นเหล็กลาเลียงกระดาษ

รู ปที่ 4.2 ใส่ ซองกระดาษ
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3. รอรับซองที่ออกมาจากเครื่ องและพิจารณาว่ากาวติดดีหรื อไม่

รู ปที่ 4.3 รอรับซองที่ออกจากเครื่ อง
4. เมื่อทดสอบเสร็ จแล้ว กดปุ่ มสี แดงปิ ดเครื่ อง

รู ปที่ 4.4 ปิ ดเครื่ อง
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4.2 ขั้นตอนการทดสอบ
การทดสอบการใช้งานเครื่ องรี ดงาน เริ่ มจากเป็ นกระดาษม้วนเข้าสู่ กระบวนการพิมพ์ และตัด
ออกมาเป็ นแผ่นเพื่อเข้าเครื่ องเข้ากาว จากนั้นเข้าเครื่ องขึ้นรู ปเพื่อออกมาเป็ นซอง และเข้าสู่ เครื่ องรี ดงาน
เพื่อให้กาวติด ซึ่ งต้องพับกระดาษที่เข้ากาวเสร็ จแล้วให้เป็ นซอง โดยจะใส่ งานที่จะรี ดทั้งแนวยาวและ
แนวนอน จากนั้นให้นาเข้าเครื่ องรี ดงานแล้วทาการวิเคราะห์ดูการทางานของเครื่ อง

รู ปที่ 4.5 ใส่ กระดาษแนวนอน

รู ปที่ 4.6 ใส่ กระดาษแนวยาว
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4.3 วิธีการทดสอบ
การทดสอบครั้งที่1 ทาการพับกระดาษเป็ นซอง จากนั้นปรับตั้งลูกเหล็กให้มีระยะที่กดทับ
กระดาษให้กาวติดกันได้ ถ้าไม่ได้ให้ต้ งั ใหม่
การทดสอบครั้งที่2 หลังจากปรับตั้งลูกเหล็กกดทับกระดาษได้แล้ว ให้ใส่ กระดาษแนวนอนเข้า
เครื่ อง ผลปรากฏว่ากระดาษที่พบั เป็ นซองแล้วนั้น ผ่านเข้าเครื่ องและออกมาโดยไม่เสี ยหายได้ แต่กาว
ไม่ติดกัน
การทดสอบครั้งที่3 ทาการเปลี่ยนแนวกระดาษที่จะเข้าเครื่ องรี ดงานเป็ นแนวยาว ผลปรากฏว่า
กระดาษที่ออกมาจากเครื่ องไม่มีอะไรเสี ยหาย และกาวติดได้ดี
ผลการทดสอบเครื่ อ งรี ด กาวซองจดหมาย ครั้ งที่ 1 ทางคณะผู้จ ัด ท าไม่ ไ ด้ท าการปรั บ ตั้ง
ระยะห่างระหว่างลูกเหล็กที่กดทับกระดาษ ทาให้กระดาษไม่ได้ถูกกดทับ กาวจึงไม่ติดกัน
ทางคณะผูจ้ ดั ท าได้ท าการปรั บ ระยะห่ างของลู ก เหล็ก ให้มี ระยะที่ พ อดี กับ ความหนาของ
กระดาษ แต่เมื่อลองใส่ กระดาษที่พบั ไว้เป็ นแนวนอนแล้ว ผลปรากฏว่ากาวไม่ติดกัน

รู ปที่ 4.7ใส่ กระดาษแนวนอน
ผลการทดสอบเครื่ องรี ดกาวซองจดหมาย ครั้งที่2 คณะผูจ้ ดั ทาได้เปลี่ยนแนวทางกระดาษที่จะ
ใส่ เข้าเครื่ องเป็ นแนวยาว ผลที่ได้คือกาวติดกันดี แต่ถา้ มีกระดาษที่มีความหนามากกว่า 80 แกรมขึ้นไป

46

หรื อกาวที่ใส่ มีปริ มาณที่ไม่พอดีทาให้การทาซองจดหมายไม่สมบูรณ์ ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนระยะห่ าง
ของลูกเหล็กทุกครั้งที่เปลี่ ยนงานใหม่ สรุ ปผลการดาเนิ นงานของเครื่ องรี ดกาวซองจดหมายจากแบบ
ประเมินของสถานประกอบว่าสามารถใช้งานได้จริ ง

รู ปที่ 4.8 ใส่ กระดาษแนวยาว
4.4 ผลการดาเนินงาน
เมื่อจัดทาเครื่ องรี ดซองจดหมายแล้ว ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ปรับตั้งระยะห่ างของลูกเหล็กที่กดทับ
กระดาษ ให้มีระยะที่สามารถกดทับแล้ว กระดาษที่ออกมาไม่เสี ย ผลการทดลองครั้งที่1 การใส่ กระดาษ
ตามแนวนอนนั้นไม่สามารถทาให้กาวติดกันได้ จึงเริ่ มทาการทดลองครั้งที่2 ทาการใส่ กระดาษตามแนว
ยาวผลปรากฏว่างานที่ออกมาจากเครื่ องรี เซองจดหมายนั้นใช้ได้ แต่ทุกครั้งที่ทาการเปลี่ยนความหนา
ของกระดาษที่ใช้ในงานต่อไป หรื อว่ากาวที่ติดกันติดได้ไม่ดี ต้องปรับตั้งระยะห่ างระหว่างลูกเหล็กใหม่
ทุกครั้ง จากนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทา ได้ให้ทางสถานประกอบการมาประเมินผลการใช้งานของเครื่ อง ว่า
สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาเครื่ องรี ดซองจดหมาย ซึ่ งใช้งานได้จริ งในสถานประกอบการ
และช่วยลดของเสี ยและลดปริ มาณในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานได้จริ ง จากผลการดาเนินงานใน
การจัดทาเครื่ องรี ดซองจดหมายสรุ ปได้วา่ ก่อนที่คณะผูจ้ ดั ทาจะจัดทาเครื่ องรี ดซองจดหมายนี้ ทาง
หน่วยงานมีงานพิมพ์ซองจดหมายจานวนมาก โดยเริ่ มจากเป็ นกระดาษม้วนเข้าสู่ กระบวนการพิมพ์
และตัดออกมาเป็ นแผ่นเพื่อเข้าเครื่ องเข้ากาว จากนั้นเข้าเครื่ องขึ้นรู ปเพื่อออกมาเป็ นซอง และเข้าสู่
เครื่ องรี ดงานเพื่อให้กาวติ ด จากนั้นรอส่ งต่อไปเครื่ องขึ้นรู ป ในระหว่างที่รอส่ งต่อไปเครื่ องขึ้นรู ป
จะใช้พนักงานทดลองพับเป็ นซองจดหมายด้วยมือ และทดลองรี ดบริ เวณทากาวว่าติดดีหรื อไม่ ซึ่ ง
การทางานลักษณะนี้ ทาให้งานมีความล่าช้า ไม่มาตรฐานในการทดสอบ ลักษณะการพับไม่เหมือน
การทางานของเครื่ องขึ้นรู ป ทาให้เกิ ดของเสี ยเมื่อนาไปเข้าเครื่ องขึ้นรู ป ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงคิด
โครงงานเรื่ องการออกแบบและสร้างเครื่ องรี ดซองจดหมายขึ้น แล้วทาการทดลองรี ดงานครั้งแรก
ปรากฎว่า ลูกเหล็กที่กดทับกระดาษไม่ได้กดทับกระดาษจนกาวติดได้จึงตั้งระยะห่ างใหม่ จากนั้น
การทดลองครั้ง ที่ 2 จึ งได้ใ ส่ ก ระดาษที่พ บั เป็ นซองแล้วตามแนวนอน ปรากฏว่า กาวไม่ส ามารถ
ติ ด กัน ได้ จึ ง เปลี่ ย นเป็ นแนวยาวแทนซึ่ ง ท าให้ก าวติ ด ดี แต่ ก ารเปลี่ ย นงานใหม่ แ ต่ ล ะครั้ งต้อ ง
ตรวจสอบระยะห่ างของลู กเหล็กใหม่ทุกรอบเพราะอาจจะใช้กระดาษที่มีความหนากระดาษไม่
เท่ากันในทุกๆรอบได้ ผลสรุ ปในการจัดทาเครื่ องรี ดซองจดหมายนี้ สามารถใช้ได้จริ งและนาไป
พัฒนาต่อได้ และโครงงานออกแบบและสร้างเครื่ องรี ดซองจดหมายนี้จึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
5.2 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
เครื่ องรี ดซองจดหมายนี้ ทาการรี ดกระดาษที่มีความหนา 80แกรม แต่ระยะห่ างของลูกเหล็ก
กดทับกระดาษห่ างเกิ นไป ทาให้กาวไม่ติดกันและรี ดงานแนวนอนไม่ได้ ดังนั้นต้องตั้งระยะห่ าง
ของลูกเหล็กให้พอดี และใส่ งานตามแนวยาวจึงจะได้ซองจดหมายที่ติดกาวตรงตามที่ตอ้ งการได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนา
การปรับตั้งลูกเหล็กไม่มีเลขระยะบอกว่ามีความสู งเท่าไหร่ เห็นสมควรให้ติดตั้งเลขที่ใช้ใน
การกาหนดระยะห่างของลูกเหล็กเพื่อทากาหนดระยะได้ง่ายขึ้น
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ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
ภูมิลาเนา
ประวัติการศึกษา

นายกฤตย์ มิดดี้
14 กุมภาพันธ์ 2539
56 ถนน ริ มคลองแสนแสบ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10310
ประถมศึกษา
โรงเรี ยนพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
มัธยมศึกษา
โรงเรี ยนเกษมพิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสู ง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ปริ ญญาตรี
อุตสาหกรรมศาสตร์
(สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์)
สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
ภูมิลาเนา
ประวัติการศึกษา

นายปัณณวัฒน์ อักษรศิริวทิ ยา
22 พฤศจิกายน 2538
555/165 หมู่1 ตาบล แพรกษาใหม่ อาเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
ประถมศึกษา
โรงเรี ยนสรรพาวุธวิทยา
มัธยมศึกษา
โรงเรี ยนบางพลีราษฎร์บารุ ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสู ง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ปริ ญญาตรี
อุตสาหกรรมศาสตร์
(สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์)
สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
ภูมิลาเนา
ประวัติการศึกษา

นาย ชลากร อรุ ณรัศมี
13 เมษายน 2539
33/4 ซอย อ่อนนุช 38 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10250
ประถมศึกษา
โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์
มัธยมศึกษา
โรงเรี ยนภักดีวทิ ยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสู ง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ปริ ญญาตรี
อุตสาหกรรมศาสตร์
(สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์)
สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

