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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยสายพานให้
มีความรวดเร็ วยิ่งขึ้นและเพื่อลดความเมื่อยล้าให้กบั พนักงานผูร้ ับผิดชอบโดยวิธีการคานวณแรงที่
ใช้ในการทางานในแต่ละขั้นตอน การคานวณทางระบบนิ วเมติกส์และระบบไฟฟ้ามาช่วยเพื่อลด
อัตราการใช้แรงของพนักงาน ในการออกแบบเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยสายพานผูศ้ ึกษาได้
เลือกขนาดของใบเลื่อยที่ใช้งานเป็ นจานวนมากเพื่อการออกแบบเครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อยให้มี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น มีความรวดเร็ วในการครอบฟั นใบเลื่อยมากขึ้น เพิ่มอัตราการผลิตและลดความ
เมื่ อยล้าให้แก่ พนักงาน หลังจากที่ ใช้เครื่ องใส่ ยางครอบฟั นทาให้ใช้เวลาสั้นลง เหตุผลในการ
ออกแบบเครื่ องใส่ ยางครอบฟั น เพราะเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยสายพานก่อนออกแบบใช้เวลา
ถึง 120 วินาทีต่อใบผล จากการศึกษาผูศ้ ึกษาได้คานวณและออกแบบได้ขนาดของอุปกรณ์คือการ
ออกแบบระบบขับเคลื่อน มอเตอร์มีขนาด 60 วัตต์ แรงบิดอยู่ที่ 19.05 N.m. มีความเร็ วของมอเตอร์
เท่ากับ 21.25 rpm. และสามารถทางานโดยใช้เวลา 96 วินาที ซึ่ งเร็ วกว่าการใช้เครื่ องก่อนปรับปรุ ง
20% ความสามารถในการใช้งานจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องเครื่ องครอบฟั นใบเลื่อยแบบ
สายพานสามารถทางานได้มากกว่าการทางานแบบเก่ า เฉลี่ยวันละ 30 ใบและไม่ทาให้เกิดความ
เมื่อยล้าและมีการลงทุนในการสร้างเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อย 8,784 บาท ซึ่ งเป็ นการทาให้
บริ ษทั สามารถสร้างผลกาไรเพิม่ ขึ้นอย่างชัดเจน
ค าส าคัญ : ออกแบบสร้ า งเครื่ องใส่ ย างครอบฟั น ใบเลื่ อย,ลดความเหนื่ อ ยล้ า ,เพิ่ ม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำในกำรทำโครงกำร
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ
อุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากเหล็กมีความจาเป็ นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีส่วนสาคัญใน
การขยายตัว ของเศรษฐกิ จ ในหลายประเทศ อาทิ เ ช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็ นต้น เพราะฉะนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมเหล่านี้ จึงมี
ผลต่อความต้องการโดยตรงในการใช้เหล็กในประเทศ
ประเทศไทยมีตลาดเหล็กที่มีศกั ยภาพที่ค่อนข้างสู ง ซึ่ งเกิดจากความต้องการใช้เหล็ก ใน
ประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวสู งขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนอื่น ๆ ซึ่ งกาลังจะทาให้ประเทศกลายเป็ นจุดศูนย์กลางในการ
ผลิตยานยนต์เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกการบริ โภคเหล็กสาเร็จรู ปโดยแบ่งตามอุตสาหกรรม
จากการฝึ กสหกิจศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษาได้เลือกทาหัวข้อเรื่ อง การออกแบบเครื่ อง
ใส่ ยางครอบฟันของใบเลื่อยสายพานกรณี ศึกษาบริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จากัดทางบริ ษทั
ที่ผมฝึ กสหกิจศึ กษานั้นได้หมายให้ดูแลระบบงานซ่ อมบารุ งเครื่ องจักรให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
และให้พฒั นาเครื่ องจักรที่ชารุ ดหรื อแก้ไขจุดกพร่ องของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งการตรวจเช็ค
ประจาวันในระบบต่า ง ๆ ของโรงผลิตใบเลื่ อยจึงได้พ บว่าการเกิ ดปั ญหาของแผนกใบเลื่ อยคื อ
ปั ญหาการใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยที่เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางานเพราะเกิดจากสาเหตุ
ปั ญหาคือการใช้แรงงานคนเป็ นต้นกาเนิ ดแรงในการดาเนิ นงานในเกือบทุกขั้นตอน ผูศ้ ึกษาจึงได้
คานวณและออกแบบในการแก้ไขปัญหาโดยการออกแบบและจัดทาเครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อย
ที่ ใ ช้ร ะบบเครื่ อ งกลเข้า มาทดแทนการใช้คนเป็ นต้น ก าเนิ ด แรง ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งค านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน การขนส่ ง การจัดเก็บ การป้องกันการเกิดสนิม การป้องกันฟันลื่อยที่อาจ
โดนกระแทกแล้วทาให้เกิดความบิดเบี้ยวเสี ยหาย การป้องกันฟันใบเลื่อยนั้นจาเป็ นต้องมีการครอบ
ฟั นใบเลื่อยโดยการใช้ยางครอบฟันใบเลื่อย ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์เสริ มเพื่อให้การใส่ ยางครอบฟั นใบ
เลื่อยนั้นมีความรวดเร็ วเพื่อการจาหน่ายให้ทนั ตามกาหนดกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งอุปกรณ์ที่
บริ ษทั ใช้งานอยู่เป็ นเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยแบบใช้กาลังคน เมื่อมีจานวนการสั่งซื้ อใบเลื่อย
เข้าจานวนมากทาให้เกิดความเมื่อยล้าของพนักงานและทาให้เกิดความล้าช้าในการจัดส่ ง ทางผู ้
ศึกษาจึงได้ออกแบบและจัดทาเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยแบบไม่ตอ้ งใช้แรงคนดึง จึงไม่เกิด
ความเมื่อยล้าของพนักงานและรวดเร็ วต่อการจัดส่ งใบเลื่อยให้ลูกค้าทันกาหนดและเพิ่มการจัดส่ ง
ได้มากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ โครงงำน
1.2.1 เพื่อออกแบบเครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อยสายพานขนาดความกว้าง 41 มม.และมี
ขนาดความยาว 6,800 มม.
1.2.2 หาต้นทุนการสร้างเครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อยสายพาน
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ศึกษาเฉพาะการจัดทาใบเลื่อยและการครอบฟันใบเลื่อยขนาด 41 มม.เท่านั้น
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้รับ
1.4.1 ประหยัดเวลาที่ใช้ในการครอบฟันใบเลื่อยสายพาน
1.4.2 สามารถลดความเมื่อยล้าของพนักงาน
1.4.3 สามารถจัดทาและจัดส่ งใบเลื่อยให้แก่ลูกค้าเป็ นไปตามใบสั่งซื้ออย่างทันกาหนด
1.4.4 เพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิต
1.5 ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ตาราง 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.ศึกษาโครงงาน
2.รวมรวบข้อมูลโครงงาน
3.วิเคราะห์โครงงาน
4.ทดสอบและสรุ ปผล
5.จัดทาโครงงาน

สิ ง.ค. 62

ก.ย. 62

ต.ค. 62

พ.ย. 62

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องเกีย่ วกับการศึกษา
2.1.1 ใบเลื่อยสายพาน (Band saw blade)
ใบเลื่อยเครื่ อง (Saw Blade) เป็ นอุปกรณ์ที่สำคัญมำกที่ทำหน้ำที่ตดั เฉื อนชิ้นงำน ใบเลื่อย
เครื่ องทำจำกเหล็กรอบสูง (High Speed Steels) ซึ่งมีควำมแข็งแต่เปำะ ดังนั้นกำรประกอบใบเลื่อย
เข้ำกับโครงเลื่อย จะต้องใช้ควำมระมัดระวัง จะต้องประกอบให้ถูกวิธีและขันสกรู ให้ใบเลื่อยตึง
พอประมำณ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบเลื่อยหัก ส่วนต่ำง ๆ ของใบเลื่อยประกอบด้วยควำมกว้ำง ควำม
ยำว ควำมหนำ ควำมโตของรู ใบเลื่อย และจำนวนฟันใบเลื่อย ซึ่งมีมีท้ งั หยำบและฟันละเอียด
จำนวนฟันใบเลื่อยบอกเป็ นจำนวนฟันต่อนิ้ว เช่น 10 ฟั นต่อนิ้ว 14 ฟันต่อนิ้ว แต่ที่นิยมใช้ในงำน
ทัว่ ไป คือ 10 ฟันต่อนิ้ว
2.1.1.1 ลักษณะฟันของใบเลื่อย
a) ควำมยำวของใบเลื่อย กำรวัดควำมยำวของใบเลื่อยจะวัดจำกศูนย์กลำงของรู ใบเลื่อยทั้งสอง
เรี ยกว่ำ ขนำดควำมยำวของใบเลื่อยจะมีต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั ขนำดเครื่ อง
b) ควำมกว้ำงของใบเลื่อยที่นิยมใช้กนั คือ 10 – 41 mm.
c) ควำมหนำของใบเลื่อยสำยพำน หนำ 0.38 mm. ใบเลื่อยวงเดือน หนำ 0.64 mm.
d) กำรวัดจำนวนฟันของใบเลื่อย คือ วัดระยะของยอดฟันหนึ่งถึงยอดอีกฟันหนึ่ง
- ในระบบเมตริ ก เรี ยกว่ำระยะพิต Pitch (P)
- ในระบบอังกฤษ จะวัดขนำดควำมถี่ห่ำงของฟั นเลื่อยนิ ยมบอกเป็ นจำนวนฟั นต่อ
ควำมยำวใน 1 นิ้ว

รู ปที่ 2.1 แสดงกำรนับฟันของใบเลื่อยในหน่วยอังกฤษ

2.1.1.2 การเลือกใช้ ใบเลื่อยให้ เหมาะสม
a) จำนวนฟัน 14,16,18 ฟัน/นิ้ว เป็ นใบเลื่อยที่ควรใช้ตดั งำนโลหะที่มีเนื้ออ่อน เช่น ดีบุก ตะกัว่
อะลูมิเนียม พลำสติก เหล็กเหนียว ใช้ในช่วงยำวของแนวตัด มำกกว่ำ 40 mm.ขึ้นไป
b) จำนวนฟัน 22,24 ฟั น/นิ้ว เป็ นใบเลื่อยที่ใช้สำหรับตัดงำนโลหะที่มีเนื้ อแข็งปำนกลำง เช่น
เหล็กหล่อ เหล็กโครงสร้ำง ทองเหลือง ใช้ในช่วงแนวตัด น้อยกว่ำ 40 mm.
c) จำนวนฟัน 32 ฟัน/นิ้ว นิ้ว เป็ นใบเลื่อยที่ใช้สำหรับตัดงำนโลหะที่มีเนื้อแข็งมำก เช่น เหล็ก
ที่ใช้ทำเครื่ องมือ เหล็กกล้ำ แผ่นโลหะ ท่อบำง ๆ เป็ นต้น
2.1.1.3 มุมฟันเลื่อย
ฟันใบเลื่อยแต่ละฟันจะมีลกั ษณะคล้ำยลิ่มทำหน้ำที่จิกเข้ำไปในเนื้ อเหล็กหรื อเนื้ อวัสดุ ฟันแต่
ละฟันจะประกอบด้วยมุมที่สำคัญ 3 มุม
a) มุมคมตัด (b) เป็ นมุมคมตัดของฟันเลื่อย
b) มุมคำยเศษ (g) เป็ นมุมที่ใช้ดนั เศษโลหะออกจำกฟันเลื่อย
c) มุมหลบ (a) เป็ นมุมที่ทำให้ลดกำรเสี ยดสี ระหว่ำงฟั นเลื่อยกับชิ้นงำน และช่วยให้เกิดมุม
คมตัดใน 3 มุมรวมกัน
2.1.1.4 คลองเลื่อย (Free Cutting Action)
คลองเลื่อย คือควำมกว้ำงของร่ องบนเนื้ อเหล็กหรื อเนื้ อวัสดุ หลังจำกมีกำรตัดวัสดุงำน ปกติ
คลองเลื่อยจะมีขนำดหนำหรื อกว้ำงกว่ำใบเลื่อย เพื่อลดกำรเสี ยดทำนระหว่ำงพื้นผิวของใบเลื่ อย
และพื้นผิวของวัสดุที่กำลังตัดเฉื อน ป้องกันกำรติดของใบเลื่อยซึ่ งเป็ นสำเหตุของใบเลื่อยหักขณะ
ตัดเฉื อนชิ้นงำนคลองเลื่อยมี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. คลองเลื่อยฟันสลับ ลักษณะฟันเลื่อยจะสลับกันซ้ำยขวำตลอดใบเลื่อย ซึ่งใบเลื่อยที่มีฟัน
ลักษณะนี้เป็ นใบเลื่อยที่ใช้กบั เครื่ องเลื่อยกล
2. คลองเลื่อยแบบฟั นคลื่น ลักษณะฟั นเลื่ อยจะเลื้ อนไปมำเป็ นแนวคลื่น ซึ่ งใบเลื่อยที่มี
ลักษณะนี้จะใช้กบั งำนเลื่อยมือ
3. คลองเลื่อยแบบตอก ลักษณะฟั นเลื่อยจะมีมุ มฟรี ท้ งั สองข้ำง ซึ่ งฟั นเลื่ อยแบบนี้ จะใช้
สำหรับเครื่ องเลื่อยวงดือน
2.1.1.5 ทิศทางการตัดเฉือน
กำรทำงำนของคมใบเลื่ อยจะประกอบด้วยกัน 2 ทิ ศทำง ได้แก่ ทิ ศทำงกำรกดลงและทิ ศ
ทำงกำรดันไป ซึ่ งต้องดูตำมทิศทำงลูกศรข้ำงเครื่ องตัดนั้น ๆ ทิศทำงทั้ง 2 เป็ นตัวกำหนดที่ให้เกิด
กำรตัดเฉื อนเนื้ อชิ้นงำนหรื อวัสดุข้ ึน แรงที่กดและแรงที่ดึงจะต้องทำงำนด้วยควำมสัมพันธ์กนั ถ้ำมี
กำรเกิดแรงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งมำกเกินไปอำจทำให้ใบเลื่อยหักได้

2.1.1.6 การประกอบใบเลื่อยเข้าโครงเลื่อย
กำรประกอบใบเลื่อยเข้ำกับโครงเลื่อยต้องระวังทิศทำงของฟั นเลื่ อย ใบเลื่อยนั้นมีทิ ศทำง
สำหรับกำรตัดเฉื อนเนื่องจำกจังหวะถอยกลับของใบเลื่อยนั้นอำจเป็ นจังหวะตัดเฉื อน เพื่อให้กำรตัด
เฉื อนชิ้นงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม กำรประกอบใบเลื่อยต้อง
ผ่อนตัวดึงใบเลื่อยนั้นออก (ตัวดึงใบเลื่อยจะอยู่กบั ชุดมู่เล่เพลำตำม) ให้เลื่อนเข้ำแล้วใส่ ใบเลื่อยให้
เข้ำกับร่ องใบเลื่อยแล้วทำกำรค่อย ๆ หมุนดึงใบเลื่อยให้ตึง กำรตึงใบเลื่อยต้องคำนึ งถึงชนิ ดของ
วัสดุที่จะทำกำรตัดเฉื อน เช่น กำรตัดเหล็กกล้ำและกำรตัดเหล็กเหนี ยว กำรตัดเหล็กกล้ำนั้นต้องตั้ง
ควำมตึงของใบเลื่อยนั้นมำกกว่ำกำรตัดเหล็กเหนี ยวเพรำะอำจเกิดกำรแฉลบหรื อกำรบิดเบี้ยวของ
คลองเลื่อยและหน้ำตัดของชิ้นงำนไม่ตรง ซึ่งอำจทำให้ชิ้นงำนนั้นเสี ยหำยและใบเลื่อยที่ใช้งำนอำจ
หักได้
2.1.1.7 การจับยึดชิ้นงานสาหรับงานเลื่อย
กำรจับยึดชิ้นงำนนั้นเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งให้ควำมสนใจเป็ นอย่ำงมำก ในกรณีจบั งำนผิดวิธีใน
กรณี ชิ้นงำนสั้น ปำกของปำกกำนั้นจะไม่สำมำรถจะจับชิ้นงำนให้แน่ นได้แรงกดของเกลียวจะดัน
ชิ้นงำนหลุด ซึ่ งถ้ำชิ้นงำนนั้นหลุดหรื อมีกำรขยับแล้วจะให้เกิดกำรฝื นของใบเลื่อยและจะทำให้ใบ
เลื่อยนั้นหักได้ กำรจับงำนให้ถูกวิธีน้ ันปำกของปำกกำทั้ง 2 ข้ำงต้องขนำนกัน กำรจับชิ้นงำนสั้น
ต้องใช้เหล็กหนุนช่วยในกำรจับและดันปำกกำให้ขนำน กดชิ้นงำนเมื่อขันเกลียวจะทำให้ชิ้นงำนไม่
ขยับหรื อหลุด
2.1.1.8 การคลอบยางฟันใบเลื่อย
กำรคลอบยำงฟันใบเลื่อยนั้นเป็ นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะจำหน่ำยหรื อกำรผลิตใบเลื่อยไว้เพื่อ
ใช้ กำรครอบฟันใบเลื่อยนั้นเป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กบั ตัวใบเลื่อยเพื่อส่ งจำหน่ำยหรื อเพื่อกำรจัดเก็บ
ที่ปลอดภัยต่อฟันของใบเลื่อยป้ องกันกำรกระแทก ป้องกันกำรบำดถุงบรรจุซ่ ึงอำจเกิดสนิมกับใบ
เลื่อยขณะเก็บ

รู ปที่ 2.2 แสดงกำรเปรี ยบเทียบกำรครอบฟันใบเลื่อย

2.1.2 ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic)
กำรใช้เ ครื่ อ งจัก รแทนแรงคน ท ำให้ ล มอัด เป็ นที่ นิ ย มกัน อย่ ำ งแพร่ ห ลำยในโรงงำน
อุตสำหกรรม โดยวิวฒั นำกำรจำกกำรใช้ระบบกำรทำงำนง่ำยๆ แบบธรรมดำเป็ นกำรทำงำนโดย
อัตโนมัติ เช่ น เบรกลมของรถไฟ กำรจับยึดชิ้ นงำน สำยพำนลำเลียง แขนกล (Robot) และอื่น ๆ
และใน ปัจจุบนั ได้ มีกำรนำลมอัดมำใช้สำหรับงำนต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง ได้แก่ งำนกำรประกอบ
ชิ้นส่ วนในโรงงำนอุตสำหกรรม งำนกำรบรรจุหีบห่ อ งำนด้ำนกระบวนกำรผลิตอำหำร งำนเชื่อม
โลหะ งำนขนย้ำยวัสดุที่มีน้ ำหนักเบำ งำนพิมพ์ และงำนอื่น ๆ อีกมำกมำย
กำรใช้อำกำศอัดเป็ นตัวกลำง เนื่องจำกระบบอัตโนมัติ โดยเฉพำะในระบบอัตโนมัติเล็ก ๆ มี
ปั ญหำบำงอย่ำงทำให้พบว่ำไม่มีตวั กลำงกำรทำงำนใดที่สำมำรถนำมำใช้ได้ง่ำยกว่ำและประหยัด
กว่ำระบบนิวเมติกส์ดงั นั้นข้อดี ของระบบนี้อำจแบ่งหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
a) อำกำศมีปริ มำณที่ไม่จำกัดในทุก ๆ แห่ง
b) อำกำศอัดสำมำรถส่งผ่ำนไปตำมท่อได้ง่ำย แม้วำ่ จะมีระยะทำงไกลก็ตำม
c) อำกำศอัดสำมำรถกักเก็บไว้ได้
d) อำกำศอัดไม่มีควำมจำเป็ นจะต้องส่ งกลับมำ สำมำรถระบำยทิ้งไปในบรรยำกำศได้หลังจำก
กำรใช้งำนแล้ว
e) อำกำศอัดไม่ มี ค วำมรู ้ สึ กไวต่อควำมเบี่ ยงเบนของอุณหภูมิ ซึ่ งท ำให้ก ำรท ำงำนมีควำม
แน่นอนสูง แม้วำ่ จะอยูใ่ นสภำวะ อุณหภูมิสูงมำก ๆ ก็ตำม
f) อำกำศอัดไม่เกิดกำรระเบิดง่ำย ดังนั้นจึงไม่มีควำมจำเป็ นต้องมีอุปกรณ์พิเศษรำคำแพง อื่น
ๆ เพื่อใช้ป้องกันกำรระเบิด
g) อำกำศมีควำมสะอำดในระดับหนึ่ง ซึ่งมีควำมสำคัญมำกโดยเฉพำะในกรณี อุตสำหกรรมที่
เกี่ยวกับอำหำร กำรทอผ้ำ ผ้ำขนสัตว์ และเครื่ องหนัง
h) ชิ้นส่ วนของกำรทำงำนสำหรับอำกำศอัดเป็ นแบบง่ำย ๆ และมีรำคำถูกในกำรสร้ำง
i) อำกำศอัดมีควำมเร็ วสู ง ดังนั้นอัตรำควำมเร็วของกำรทำงำนจะสูงด้วย
j) ควำมเร็วและแรงของอุปกรณ์ทำงำนในระบบนิวเมติกส์ สำมำรถปรับแต่งได้ตำมต้องกำร
k) เครื่ องมือและอุปกรณ์ทำงำนระบบนิวเมติกส์ สำมำรถป้องกันงำนเกินกำลังได้
l) กำรเคลื่อนที่ในทำงตรง สำมำรถทำงำนได้โดยตรง
นอกจำกข้อดีดงั กล่ำวมำแล้วนั้น ระบบที่ใช้อำกำศอัดก็มีขอ้ เสี ยเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่ำงดังต่อไปนี้
a) อำกำศอัดเป็ นตัวกลำงที่ ค่อนข้ำงแพงเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับกำรแปลงของพลังงำนอื่ น ๆ
(อย่ำงไรก็ตำมจะถูกชดเชยจำกรำคำของอุปกรณ์ที่มีรำคำถูกและเป็ นแบบง่ำย ๆ)
b) อำกำศอัดต้องกำรสภำวะแวดล้อมที่ดี ต้องไม่มีฝนุ่ หรื อควำมชื้น
c) เป็ นไปได้ยำกที่จะได้ควำมเร็วของกระบอกสูบให้มีค่ำคงที่สม่ำเสมอ

d) อำกำศอัดจะประหยัดเฉพำะที่ใช้แรงขยำยถึงจุดหนึ่ งเท่ำนั้น โดยปกติแล้วใช้ควำมดันที่600
kPa (6 bar) ข้อจำกัดของแรงอยู่ที่ประมำณ 20,000-30,000 นิ วตัน ขึ้นอยู่กบั ควำมเร็ วและ
ระยะทำงที่ทำงำน ถ้ำต้องกำรแรงมำกกว่ำนี้ควรใช้ระบบไฮดรอลิก
e) กำรระบำยออกของอำกำศมีเสี ยงดัง (ปัจจุบนั มีทำงแก้ไขคือ ใช้อุปกรณ์เก็บเสี ยง ( Silencer)
f) ละอองของน้ ำมันผสมกับอำกำศ ที่ใช้สำหรับหล่อลื่นในระบบนิวแมติกส์จะถูกระบำยออก
สู่ บรรยำกำศ ทำให้เกิดมลภำวะ (ปั จจุบนั สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ โดยใช้อุ ปกรณ์ชนิ ดที่ไม่
ต้องกำรสำรหล่อลื่น (Non-Lubricated)
ตำรำงที่ 2.1 เปรี ยบเทียบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก
ระบบนิวเมติกส์
ระบบไฮดรอลิก
1. ควำมดันใช้งำนประมำณ 6 บำร์ (bar) ไม่เกิน 1. ควำมดันใช้งำน 60 บำร์ (bar) ถ่ำยทอดกำลัง
10 บำร์ (bar) ถ่ำยทอดกำลังงำนได้นอ้ ย
งำนได้มำก
2. ลมอัดมีกำรยุบตัวที่อุณหภูมิเปลี่ยนหรื อถูก 2. น้ ำมันมีควำมหนำแน่นมำกมีโอกำสยุบตัว
แรงกดทำให้กำ้ นสูบเคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอ
น้อย
3. ลมอัดสะอำดไม่ตอ้ งมีท่อไหลกลับ
3. อำจมีกำรรั่วไหลของน้ ำมัน ทำให้เกิด
อันตรำยได้และมีท่อถัง
4. อุปกรณ์มีขนำดเล็ก รำคำถูก
4. อุปกรณ์มีขนำดใหญ่และมีรำคำแพง
5. ไม่เกิดอันตรำยเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ เพรำะลมอัด 5. เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจำกท่อแตกและเกิดอันตรำย
ไม่ติดไฟและไม่ระเบิด
มำกเพรำะน้ ำมันไฮดรอลิกติดไฟได้
6. อุณหภูมิใช้งำนสูง ประมำณ 160 องศำ
6. อุณหภูมิใช้งำนได้ไม่เกิน 70 องศำเซลเซียส
เซลเซียส
7. ต้องมีอุปกรณ์ช่วยประสมน้ ำมันหล่อลื่น
7. อุปกรณ์หล่อลื่นด้วยตัวเอง
2.1.3 มอเตอร์ ไฟฟ้า (Electric Motors)
มอเตอร์ ไฟฟ้ำเป็ นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งำนกันอย่ำงแพร่ หลำยในโรงงำน อุตสำหกรรม
ต่ำง ๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่ องจักรกลต่ำง ๆ ใช้เป็ นต้นกำเนิด พลังงำนกลโดยกำรเปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำ
ให้เป็ นพลังงำนกล ในงำนอุตสำหกรรมมอเตอร์มีหลำกหลำยแบบหลำยชนิดที่ใช้กบั งำนประเภท
นั้น ๆ ดังนั้นเรำจึ ง ต้องทรำบถึ ง ควำมหมำยและชนิ ดของมอเตอร์ ไฟฟ้ ำตลอดถึ งคุ ณสมบัติ ข อง
มอเตอร์ ที่ ใ ช้ง ำนเพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดในกำรใช้งำนของมอเตอร์ น้ ัน ๆ และสำมำรถ
เลือกใช้งำนให้เหมำะสมกับงำนออกแบบระบบประปำของหมู่บำ้ นหรื องำนที่เกี่ยวข้องได้
2.1.3.1 ความหมายของมอเตอร์ และการจาแนกชนิดของมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ำ (Motor) หมำยถึง
อุปกรณ์เครื่ องกลชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงำนไฟฟ้ำให้เป็ นพลังงำนกล มอเตอร์ที่ ใช้งำนไฟฟ้ำ
เปลี่ยนเป็ นพลังงำนกลมีท้ งั พลังงำนไฟฟ้ำกระแสสลับและพลังงำนกระแสตรง

2.1.3.2 ชนิดของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
a) มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ำ สระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรื อ เรี ย กว่ ำ เอ.ซี . มอเตอร์ (A.C.
MOTOR) และมอเตอร์แบ่งออกตำมชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสแบ่งออกได้ดงั นี้
- มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับชนิด 1 เฟส หรื อเรี ยกว่ำ ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase)
- มอเตอร์ไฟฟ้ำสลับชนิด 2 เฟสหรื อเรี ยกว่ำทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two Phase Motor)
- มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับชนิด 3 เฟสหรื อเรี ยกว่ำทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three Phase Motor)
b) มอเตอร์ ไฟฟ้ ำกระแสตรง (Direct Current Motor) หรื อเรี ยกว่ำ ดี.ซี . มอเอตร์ (D.C. MOTOR)
กำรแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบ่งออกได้ดงั นี้
- มอเตอร์แบบอนุกรมหรื อเรี ยกว่ำซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)
- มอเตอร์แบบอนุขนำนหรื อเรี ยกว่ำชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)
- มอเตอร์ไฟฟ้ำแบบผสมหรื อเรี ยกว่ำคอมเปำวด์มอเตอร์ (Compound Motor)

ตำรำงที่ 2.2 อัตรำทดมอเตอร์เกียร์ในขนำดต่ำง ๆ [14]

2.1.4 ลูกล้ ออุตสาหกรรม (Rubber Castors)
ลูกล้ออุตสำหกรรม แต่ละชนิ ด แต่ประเภทจะมีคุณสมบัติที่ แตกต่ำงกันและกำรใช้งำนที่
แตกต่ำงกันออกไป เช่น ลูกล้อรถเข็นที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ำยสิ่ งของ ล้อรถยกลำก เหมำะสำหรับยก
และเคลื่อนที่ขนของหนักด้วยวิธีกำรลำกส่ วนใหญ่จะใช้ในโรงงำนหรื อโกดังเก็บสิ นค้ำหรื อเก็บ
ของต่ำง ๆ ดังนั้น ลองมำดูกนั ดีกว่ำว่ำ ลูกล้อเลื่อนอุตสำหกรรม ชนิดต่ำง ๆ มีคุณสมบัติดงั นี้
2.1.4.1 ล้อยำงธรรมชำติ เป็ นล้อที่มีควำมนิ่ม ยืดหยุน่ ทำให้ไม่เกิดเสี ยงดังรบกวนเวลำเข็น ไม่ทำให้
พื้นเป็ นรอย เหมำะกับกำรใช้งำน ที่มีกำรเคลื่อนย้ำยบ่อย ๆ หำกต้องกำรเน้นควำมสะอำด เช่นใน
พื้นที่ห้องอำหำร, โรงแรมหรื อโรงพยำบำล กำรใช้ลอ้ ยำงดำ อำจเกิดครำบดำที่พ้ืนได้ ดังนั้นควร
เลือกใช้ลอ้ ยำงเทำแทนทั้งนี้ ล้อยำงธรรมชำติที่ดีจะมีตอ้ งส่ วนผสมของยำงในอัตรำส่ วนที่สูงกว่ำล้อ
ยำงทัว่ ไป โดยปกติลอ้ ยำงคุณภำพต่ำ ในท้องตลำดจะพบปั ญหำเนื้ อยำงร่ วน ปริ แตก และ ฉี กขำด
หลังจำกผ่ำนกำรใช้งำน ไประยะสั้นๆเพียงไม่กี่เดือน ทั้งนี้เป็ นเพรำะ ในเนื้อยำงมีส่วนผสมของแป้ง
และ สำรประกอบอื่น ๆ
2.1.4.2 ล้อเหล็กหล่อ คือล้อที่มีควำมแข็งแรงทนทำนที่สุด เหมำะกับกำรใช้งำนบนพื้นคอนกรี ตที่
ขรุ ขระมำก หรื อใช้กับงำนกลำงแจ้ง เวลำเข็นล้อเหล็กอำจมีเสี ยงดังรบกวน และทำให้พ้ืนผิวเป็ น
รอย จึงควรเลือกใช้ให้เหมำะสม กับประเภทของงำนด้วย
2.1.4.3 ล้อไนล่อน เป็ นวัสดุที่สะอำด ไม่ทิ้งครำบ จึงเหมำะกับกำรใช้ในห้องอำหำร ห้องเย็น อีกทั้ง
ยังเป็ นวัสดุทีมีควำมแข็งแรง ไม่ยุบตัว จึงเหมำะกับงำนที่อยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนที่มำกนัก เช่นชั้นวำงของ
ชั้นโชว์สินค้ำ ข้อระวังในกำรใช้คือ ไม่ควรใช้กบั พื้นไม้ หรื อพื้นที่หินอ่อน เพรำะควำมแข็งแรงของ
ไนล่อนอำจทำให้พ้ืนเป็ นรอยได้ อีกด้วย เช่นพื้นหิ นหยำบ หรื อพื้นที่มีข้ ีกลึงเหล็กเป็ นต้น
2.1.4.4 ล้อยูรีเทน คือ ล้อที่รวมข้อดีของล้อยำงและไนล่อน คือไม่ก่อให้เกิดเสี ยงรบกวน ไม่ทำให้
พื้นเป็ นรอย อีกทั้งยังสะอำด ไม่ทิ้งครำบ ละไม่ยบุ ตัว แม้จะต้องรองรับน้ ำหนักอยูน่ ิ่ งๆเป็ นเวลำนำน
ล้อยูรีเทนเป็ นวัสดุที่มีควำมแข็งแรงมำก ทนทำนไม่ฉีกขำด จึ งสำมำรถใช้กบั พื้นที่ผิวขรุ ขระ หรื อ
แหลมคมได้

รู ปที่ 2.3 ลูกล้ออุตสำหกรรม

2.1.5 ต้ นทุนการผลิตและจุดคุ้มทุน (Material Cost & Break Even Point)
2.1.5.1 องค์ประกอบของต้นทุนกำรผลิตต้นทุนกำรผลิต ประกอบด้วยต้นทุน
a) ด้ำนวัสดุ (Material Cost) เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ , อุปกรณ์ , เครื่ องมือ ที่ใช้ใน
กำรผลิตทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ดังนี้
aa) วัสดุทำงตรง (Direct Material Cost) คือ วัสดุหรื อวัตถุดิบที่ใ ช้เพื่ อกำรผลิตโดยตรง
โดยส่ วนมำกมักจะเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ เช่น ยำงรถยนต์มียำงเป็ น
วัตถุดิบทำงตรง, ปำกกำ มี พลำสติกและหมึกเป็ นวัตถุดิบทำงตรง เป็ นต้น จำนวนใน
กำรใช้งำนวัสดุ/วัตถุดิบทำงตรงนี้จะแปรผันกับหน่วยในกำรผลิตโดยตรง.
ab) วัสดุทำงอ้อม (Indirect Material Cost) เช่น วัสดุ, เครื่ องมือ, อุปกรณ์ ที่ใช้สนับสนุน
ในกำรผลิตโดยส่วนมำกจะไม่แปรผันกับปริ มำณกำรผลิตโดยตรง เช่น กระดำษทรำย,
ผ้ำเช็ดมือ, กำว, ตะปู เป็ นต้น.
ในบำงครั้งวัสดุทำงอ้อมก็อำจถูกจัดให้อยูใ่ นหมวดหมู่ของวัสดุทำงตรงก็เป็ นได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับนโยบำยทำงกำรบัญชีของแต่ละองค์กร เช่น มีดกลึงสำหรับเครื่ องจักรซีเอ็นซี ซึ่งเป็ นวัตถุดิบ
ทำงอ้อม สำมำรถถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มของวัตถุดิบทำงตรงก็ได้ อำจเนื่องจำกเหตุผลด้ำนรำคำที่สูง
และสำมำรถคำนวณอำยุกำรใช้งำนต่อจำนวนชิ้นงำนที่ทำกำรผลิตได้ (tool life) ถึงแม้ว่ำมีดกลึงจะ
ไม่ได้ถูกประกอบไปกับชิ้นงำนก็ตำม
b) ต้นทุนด้ำนแรงงำน (Labor Cost) เป็ นค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำนในกำรทำงำนและผลิตสิ น
สิ นค้ำ เพื่ อให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ส ำเร็ จ รู ป สำมำรถแบ่งออกได้คล้ำยๆ กับต้นทุนวัตถุ คือ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำนทำงตรง และค่ำจ่ำยด้ำนแรงงำนทำงอ้อม ดังนี้
ba) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำนทำงตรง (Direct Labor Cost) เช่น ค่ำจ้ำรำยวัน/เงินเดือนของ
พนักงำนฝ่ ำยผลิต,ซึ่งจะแปรผันกับปริ มำณกำรผลิตโดยตรง.
bb) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำนทำงอ้อม (Indirect Labor Cost) เช่น เงินเดือนของพนักงำนขำย
, เงินเดือนของผูจ้ ดั กำร, เงินดือนของวิศวกร ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้จะไม่แปรผันกับ
ปริ มำณในกำรผลิตโดยตรง
c) ค่ำใช้จ่ำยโรงงำนหรื อค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต (Overhead Cost) เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำก
จำกค่ำใช้จ่ำยของวัสดุและค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำน เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค, ค่ำเช่ำโรงงำน,
ค่ำบำรุ งรักษำเครื่ องจักร, สวัสดิกำรต่ำง ๆ เป็ นต้น
d) กำรคำนวณต้นทุนกำรผลิต ต้นทุนกำรผลิต สำมำรถคำนวณได้ดงั นี้
ต้นทุนกำรผลิต = ต้นทุนวัสดุ + ต้นทุนแรงงำน + ค่ำโสหุ้ย

2.1.5.2 จุดคุม้ ทุน (Break Even Point) ผูป้ ระกอบกำรที่กำลังเริ่ มธุ รกิจใหม่ มักกังวลถึงควำม
เสี่ ยงของธุ รกิจว่ำจะไปรอดหรื อไม่ และมีกำไรเพียงพอที่จะเสี่ ยงลำออกมำจำกงำนประจำหรื อไม่
รวมทั้งอยำกทรำบว่ำจะขำยจำนวนเท่ำใดถึงจะคุม้ ทุนในแต่ละเดือน เรื่ องกำรหำจุดคุม้ ทุนช่วยใน
กำรคำดกำรณ์ว่ำเมื่อเริ่ มธุ รกิจแล้วควรจะขำยเดือนละเท่ำใดถึงไม่ขำดทุน กำรคำนวณหำจุดคุม้ ทุน
เป็ นเรื่ องไม่ยำกเลยเพรำะในแง่ ของวิชำบัญชีและกำรเงินมีสูตรที่ใช้ในกำรคำนวณเพื่อวำงแผนกำร
ขำยให้ได้เท่ำทุน มำเข้ำใจเรื่ องของจุดคุม้ ทุน (Break-Even Point) ก่อนว่ำคืออะไร จุดคุม้ ทุนก็คือจุด
ที่ผขู ้ ำยสิ นค้ำขำยได้ในปริ มำณที่ทำให้ธุรกิจไม่ขำดทุนและไม่กำไร ก็คือเท่ำทุนนัน่ เอง ควำมจำเป็ น
ในกำรคำนวณจุดคุม้ ทุนก็เพื่อให้ผปู ้ ระกอบกำรทรำบว่ำในแต่ละเดือนจะต้องขำยสิ นค้ำในปริ มำณ
เท่ำไหร่ ถึงไม่ขำดทุน เมื่อทรำบว่ำจะต้องขำยกี่ชิ้นต่อเดือนถึงเท่ำทุนก็จะมีควำมพยำยำมที่จะขำยให้
ได้เท่ำปริ มำณนั้นเป็ นอย่ำงน้อยและถ้ำขำยได้มำกขึ้นก็จะเกิดกำไรทันที และหำกว่ำผูป้ ระกอบกำร
ได้พยำยำมขำยสิ นค้ำอย่ำงเต็มที่แล้วแต่ก็ยงั ไม่ถึงจุดคุม้ ทุนสักทีอำจตัดสิ นใจได้ง่ำยขึ้นว่ำควรเลิก
ขำยสิ นค้ำนี้ดีกว่ำ
• รำคำขำยต่อหน่วย (Price) คือรำคำขำยของผลิตภัณฑ์ที่ขำยได้ ไม่ใช่รำคำตั้งที่ยงั ต้องลดรำคำอีก
• ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Cost) คือต้นทุนที่ผนั แปรตำมกำรผลิตคือ วัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์
ค่ำแรงงำนและค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ที่เกี่ยวกับกำรผลิตโดยตรง
• ต้นทุนคงที่รวม (Fixed Expenses)คือค่ำใช้จ่ำยคงที่ ที่จำเป็ นต้องจ่ ำยไม่ว่ำจะมี กำรขำยเกิ ดขึ้น
หรื อไม่ เช่นค่ำแรงพนักงำนขำย ค่ำเช่ำหน้ำร้ำน ค่ำเดินทำงเป็ นต้น
สูตรคำนวณหำจุดคุม้ ทุน
Break even point =

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒−𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡

2.1.6 ยางกันบาด (Rubber Edge Trim Seals) [15]
ยำงกันบำดเป็ นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่ หลำยในงำนอุตสำหกรรมโลหะ เช่น ใช้เสี ยบ
ขอบเหล็ก ขอบอะลูมิเนียม ขอบกระจก ขอบแก้ว ยำงกันขอบ UPVC ซีลยำงกันบำดขอบกล่องตูไ้ ฟ
ซี ลยำงขอบถัง ซี ลยำงขอบชิ้ นงำนโคมไฟ หรื อ ซี ลยำงกันบำดใช้สำหรั บใช้เป็ นส่ วนประกอบ
โครงสร้ำงอำคำร เฟอร์นิเจอร์ หรื อเครื่ องจักรต่ำง ๆ เป็ นต้น เพื่อป้องกันกำรบำดของคมโลหะและ
เพื่อให้เกิดควำมเป็ นระเบีย บเรี ยบร้อยของงำนนั้น ๆ ลักษณะของยำงกันบำดมีหลำกหลำยประเภท
แบ่งออกได้ดงั นี้
2.1.6.1 ซี ลยำงกันบำดซิ ลิโคน มีลกั ษณะเป็ นสี ใส U-Channels Silicone Rubber ซี ลยำงกัน
บำดสำหรับสวมขอบเหล็ก ขนำดร่ อง 2 mm ควำมสู งรวม 10 mm ทนโอโซน ควำมร้ อน และ
สภำพแวดล้อมกำรใช้งำนได้ดีเยีย่ ม

2.1.6.2 ซี ลยำงกันบำด NBR, EPDM ลักษณะเป็ นตัว U มีควำมนิ่ มและมีควำมยืดหยุ่นสู ง มี
หลำกหลำยขนำดให้เลือกตำมกำรใช้งำน เหมำะสำหรับใช้งำนซี ลยำงกันบำด ซี ลยำงกันรั่ว ซี ลยำง
กันซึ ม ซี ลยำงฝำถัง ซี ลยำงขอบประตู,ขอบหน้ำต่ำง,ขอบกระจก,ขอบอะลูมิเนี ยม,ขอบเหล็กและ
กระจับนักมวย
2.1.6.3 ซี ลยำงกันบำดนี โอพรี น (Neoprene) เป็ นยำงสังเครำะห์ที่มีคุณสมบัติเด่นทำงด้ำน
เชิ ง กล กำรทนต่ อ แรงดึ ง และทนต่ อ แรงฉี ก ขำดได้ดี เ มื่ อ เที ย บกับ กลุ่ ม ยำงสั ง เครำะห์ ด้ว ยกัน
นอกจำกนี้ แล้วยำง CR ยังสำมำรถทนสำรเคมี ทนน้ ำมัน ทนต่อสภำพแวดล้อมและโอโซน ได้ดี
รวมถึงคุณสมบัติเด่นเรื่ องกำรติดไฟ เนื่องจำกยำง CR มีอะตอมคลอรี นสูงทำให้ทนแรงเปลวไฟได้ดี
เปลวไฟจะสำมำรถดับได้เอง (Self-Extinguish) เมื่อเทียบกับยำงชนิดอื่น ๆ คุณสมบัติทำงด้ำนไฟฟ้ำ
ของยำงทั่ว ไปถู ก จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ฉนวนไฟฟ้ ำ (Rubber Insulation) แต่ ย ำง CR ตัด อยู่ ใ นกลุ่ ม
“Antisatic” หรื อ ยำงกึ่งนำไฟฟ้ ำ เนื่ องจำกยำง CR มี อะตอมคลอรี น ทำให้ยำงเป็ นขั้วสู งมำกแต่
อย่ำงไรก็ตำมก็ยงั ปรับสูตรให้ได้ตำมคุณสมบัติทำงกำรไฟฟ้ำได้ตำมที่ตอ้ งกำร
2.1.6.5 ซี ล พี วี ซี กันบำด ซี ลกันบำด ซี ลยำงเสี ยบกันบำด (Edge Trim Seals) เป็ นซี ลกัน
บำด เสริ มเหล็ก มีลกั ษณะคล้ำยตัว ” U ” สำหรับเสี ยบกันบำด ป้ องกันขอบคม กันบำด หรื อเพื่อ
ควำมสวยงำมเป็ นระเบียบ ซีลกันบำดแบบกระดูกงูเสริ มเหล็ก (Alpha Coseals) สำมำรถดัดโค้งงอ
ได้ตำมต้องกำร เพื่อง่ำยต่อกำรติดตั้ง ยึดติดแน่น สำมำรถนำไปติดตั้งขอบอลูมิเนียม กระจก เหล็ก
พลำสติก พีวีซี / ยู-พีวีซี น้ ำหนักเบำ ใช้งำนได้นำน
2.1.6.6 ซีลยำงกระดูกงู สำมำรถใช้งำนเป็ นซีลตูไ้ ฟ ซีลตูอ้ บ หรื อซีลประกอบเครื่ องจักร เป็ น
ต้น ร่ องเสี ยบสำมำรถใช้งำนกับขอบอลูมิเนียม ขอบเหล็ก หรื อ Panel ขนำดควำมหนำตั้งแต่ 0.5-3.0
mm มีส่วนของยำงฟองน้ ำที่ยืดหยุ่นสู ง จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรใช้งำนเป็ นซี ลได้ดียิ่งขึ้น ผลิต
ด้วยวัตถุดิบ 100% เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ (EPDM) ทนควำมร้อนสู งสุ ด 160 °C ทนแสงแดด
UV Ozone และไอน้ ำดีเยีย่ ม สำมำรถใช้งำนได้ท้ งั ในร่ มและกลำงแจ้ง

2.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.2.1 อุณหภูมิชุบแข็งเปลวไฟต่ อความแข็งและการสึ กหรอของเหล็กกล้ าใบเลื่อยสายพาน [9]
งำนวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของอุณหภูมิชุบแข็งและกำรสึ กหรอของเหล็กล้ำใบ
เลื่อยสำยพำนแปรรู ปไม้ยำงพำรำด้วยกรรมวิธีชุบแข็งด้วยเปลวไฟแก๊สอะเซทิลีน – ออกซิ เจน ที่
อุณหภูมิผิวชิ้ นงำนสู งสุ ด 5 ระดับ 993,860,876,947และ984 องศำเซลเซี ยสและจุ่ มน้ ำ หลังจำก
ชิ้ นงำนผ่ำนกระบวนกำรชุ บแข็ง ด้วยเปลวไฟนำชิ้ นงำนไปวิ เครำะห์ โครงสร้ ำงทำงจุ ล ภำคและ
ทดสอบชิ้ นงำนที่ ผ่ำนกระบวนกำรชุ บ แข็ง ด้วยเปลวไฟพบว่ำตำแหน่ งที่ ผิวสู งสุ ดกว่ำ อุณภู มิ อ อ
สเทนไนต์ โครงสร้ำงงำนเปลี่ยนโครงสร้ำงมำร์เทนไซด์ ทำให้มีค่ำควำมแข็งเพิ่มขึ้นลดอัตรำกำรสึ ก
หรอชิ้นงำนที่อุณหภูมิสูงสุ ด 773 และ 860 องศำเซลเซียส ค่ำควำมแข็งใกล้เคียงกันส่ วนกำรสึ กหรอ
ของชิ้ นงำนที่ ไ ด้รับ จะสู ง กว่ำ ชิ้ นงำนที่ ผ่ำ นกำรชุ บ แข็ง ที่ อุณหภูมิ ผิ วสู ง สุ ด 773 และ 860 องศำ
เซลเซี ยสในขณะที่ชิ้นงำนชุบแข็งที่อุณหภูมิผิวสู งสุ ด 876,947 และ 984 องศำเซลเซี ยสจะเกิดรอย
แตกหลังชุบ
2.2.2 การพัฒนาเครื่ องสกรีนผิวโค้งด้วยระบบลมอัดอากาศ [10]
กำรพัฒนำเครื่ องสกรี นชิ้นงำนให้สำมำรถสกรี นชิ้นงำนหลำกหลำยและได้ ปริ มำณชิ้นงำน
มำกยิ่ ง ขึ้ น กล่ ำ วคื อ จำกเดิ ม ใช้มื อ ท ำหน้ ำ ที่ ป ำดลำยสกรี น เปลี่ ย นเป็ นกำรใช้ม อเตอร์ เ ป็ นตัว
ขับเคลื่อนชิ้นงำน ปั ญหำระหว่ำงกำรใช้งำนคือลำยสกรี นไม่สม่ำเสมอเนื่ องจำกไม่สำมำรถควบคุม
ควำมเร็ว ของมอเตอร์ได้ และปัญหำควำมเสี ยหำยของลิมิตสวิทซ์ที่นำมำใช้เป็ นตัวสั่งให้เครื่ องหยุด
เมื่อสกรี นเสร็ จ ทำงผูว้ ิจยั จึงได้นำแนวคิดกำรใช้ระบบลมอัด เข้ำมำควบคุมกำรทำงำนของชุดถำด
สกรี นแทน ซึ่ งผลที่ได้จำกผลประเมินจำกผูเ้ ชี่ยวชำญก่อนและหลังกำรพัฒนำมำใช้ระบบลมอัดนั้น
พบว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมพึงพอใจ ในลักษณะด้ำนกำยภำพของเครื่ องใหม่สู งกว่ำในด้ำนของควำม
แข็งแรงและควำมปลอดภัย สำหรับกำร ประเมินด้ำนกำรใช้งำนและควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช้
งำน เครื่ องสกรี นผิวโค้งระบบลมอัด ก็ยงั ได้รับ กำรประเมินอยู่ในระดับที่สูงกว่ำเครื่ องเก่ำเช่นกัน
ในหัวข้อสุ ดท้ำยของกำรประเมินที่เกี่ยวข้องกับกำรบำรุ งรักษำกำรซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง สำมำรถ
ทำได้ง่ำยกวำกำรใช้มอเตอร์เป็ นตัวขับเคลื่อน
2.2.3 มอเตอร์ เหนี่ยวนา 1 เฟส สาหรับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า [11]
รถขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ไฟฟ้ำมีใช้งำนกันอย่ำงแพร่ หลำย เช่น ในสนำมกอล์ฟ โรงงำน
อุตสำหกรรม หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อสวนสัตว์ เป็ นต้น กำรขับเคลื่อนดำเนินผ่ำนมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ดีซีที่ควบคุมง่ำย แต่มีขอ้ เสี ยหลำยประกำร เช่น กำรบำรุ งรักษำยุ่งยำก รำคำแพง และขนำดต่อพิกดั

โตกว่ำมอเตอร์ไฟฟ้ำเอซี เป็ นต้น กำรนำมอเตอร์เหนี่ยวนำเอซีมำใช้งำนต้องใช้วงจรอินเวอร์ เตอร์
เพื่อแปลงไฟให้เป็ นเอซี ที่มีสัญญำณเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม สมรรถนะของมอเตอร์เอซีภำยใต้แหล่งจ่ำยไฟ
นี้ มีควำมแตกต่ำงจำกกรณี ที่ป้อนไฟด้วยแหล่งจ่ำยไฟรู ปไซน์โดยตรง งำนวิจยั นี้ ดำเนิ นกำรศึกษำ
สมรรถนะของมอเตอร์ เอซี เดียวผ่ำนคุณลักษณะสมบัติแรงบิด - ควำมเร็ วรอบของมอเตอร์ ภำยใต้
แหล่งจ่ำยไฟรู ปสี่ เหลี่ยมแบบจำลองในสภำวะชัว่ ครู่ ถูกนำมำใช้งำนเพื่อจำลองผลกำรจ่ำยไฟด้วย
แหล่งจ่ำยรู ปสี่ เหลี่ยม ผลตอบสนองได้ถูกนำมำใช้เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงคณิ ตศำสตร์ ในรู ป
ของสมกำรอย่ำ งง่ ำย ผลที่ ไ ด้จำกงำนวิ จัยนี้ นำมำใช้ออกแบบขับเคลื่ อนรถสกู ตเตอร์ ไฟฟ้ ำด้วย
มอเตอร์เอซีเฟสเดียวที่ถูกขับผ่ำนอินเวอร์เตอร์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและช่วยให้ประหยัดพลังงำน
ในอนำคตได้
2.2.4 ลูกล้ อยางเพื่อนามาทารถนัง่ เคลื่อนที่อเนกประสงค์ [12]
สมศัก ดิ์ เปรมประสงค์ (2553) ได้ศึ ก ษำวิ จัย เรื่ อ ง รถนั่ง เคลื่ อ นที่ อ เนกประสงค์โ ดยได้
ออกแบบโครงสร้ำงตัวรถและระบบไฟฟ้ ำสำหรั บรถนั่งเคลื่ อนที่ อเนกประสงค์เพื่ อให้ผูใ้ ช้ง ำน
สำมำรถบังคับรถเคลื่อนที่ไปไหนมำไหนได้อยำงสะดวกเพียงแค่บงั คับคันโยกไปในทิศทำงต่ำง ๆ
ล้อก็จะหมุนไปยังทิศนั้นได้โดยใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ ชนิ ดแห้งขนำด 24 โวลต์ ที่สำมำรถชำร์ต
ไฟได้ มีควำมเร็ วในกำรเคลื่อนที่เดินหน้ำได้สูงสุ ด 8 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงและควำมเร็ วถอยหลัง 4.5
กิ โลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมกับติ ดตั้งไฟส่ องสว่ำงสำหรับกำรใช้งำนเวลำกลำงคื นรถนั่งเคลื่อนที่
อเนกประสงค์ดงั กล่ำว ยังมีระบบช่วยพยุงตัวผูใ้ ช้งำนให้ลุกขึ้นยืนได้เพื่อเปลี่ยนอิริยำบถและช่วยให้
กระดูกส่ วนต่ำง ๆ ของร่ ำงกำยได้รับน้ ำหนักบ้ำงแทนกำรนั่งหรื อนอนแต่ เพียงอย่ำงเดียวและยัง
สำมำรถปรับพนักพิงให้เอนลงสำหรับนอนรำบเพื่อพักผ่อนได้เช่นกันนอกจำกนั้นยังมีระบบช่วย
บริ หำรร่ ำงกำยและทำกำยภำพบำบัดสำหรับแก้ปัญหำเอ็นยึดติดบริ เวณหัวเข่ ำและข้อเท้ำเนื่ องจำก
ไม่ได้มีกำรใช้งำนร่ ำงกำยส่ วนนั้นเป็ นเวลำนำน และบริ เวณเบำะนัง่ ยังมีส่วนที่สำมำรถถอดออกได้
ในกรณี ที่ตอ้ งกำรปรั บเปลี่ ยนเพื่อให้เป็ นที่ ขบั ถ่ำยรถนั่งเคลื่ อนที่ อเนกประสงค์น้ ี เหมำะส ำหรั บ
ผูส้ ู งอำยุ หรื อผูท้ ี่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยแต่มือและแขนยังสำมำรถใช้งำนได้ ซึ่งจะช่วยให้พวก
เขำสำมำรถเคลื่อนที่ไปไหนมำไหนได้สะดวก ช่วยเหลือตัวเองได้มำกขึ้นทำให้เขำมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีสุขภำพจิตดีข้ ึน และยังช่วยลดภำระให้แก่ผดู ้ ูแลบุคคลเหล่ำนั้นด้วยทีมวิจยั ใช้เวลำพัฒนำ
รถนัง่ อเนกประสงค์ประมำณ 1 ปี ครึ่ ง และประสบผลสำเร็ จโดยมีตน้ ทุนของรถต้นแบบประมำณ
140,000 บำท ซึ่ งถูกกว่ำนำเข้ำประมำณ 50 เปอร์ เซ็นต์เพื่อให้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ อย่ ำ ง
กว้ำงขวำงต่อไป
เดชฤทธิ์ มณีธรรม(2552)ได้ศึกษำวิจยั เรื่ อง รถเข็นผูพ้ ิกำรที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
(Pic16f877) เป็ นรถเข็นกึ่งอัตโนมัติที่นำเอำมอเตอร์ DC มำเป็ นตัวขับเคลื่อนล้อของรถเข็นทั้งสอง

ข้ำงโดยใช้ขำ้ งละตัวและใช้อีก หนึ่ งตัวเพื่ อควบคุมทิ ศทำงในกำรเคลื่ อนที่ของรถเข็นโดยใช้คีย ์
สวิตซ์เป็ นตัวบังคับซึ่งจะช่วยให้ผพู ้ ิกำรสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ 8โดยหลักกำรทำงำน คือ
1. เริ่ มจำกกำรเขียนโปรแกรม โดยภำษำซี (ภำษำระบบคอมพิวเตอร์ ) แล้วทำกำรแปลงเป็ น
hex.file (ภำษำเครื่ องจักร Machine Languages) แล้วต่อเข้ำไปที่ CPU
2. Set ปุ่ มกำรทำงำนโดยกำรดำวน์โหลดซอฟแวร์ลงไปเพื่อ ตั้งระบบ Key Pad เพื่อกำหนด
ทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของรถเข็น เช่น เลข 4 ไปซ้ำย เลข 6 ไปขวำ เลข 2 ไปหน้ำ และเลข 8
ถอยหลัง และปุ่ มที่ เ หลื อ อำจตั้ง ค่ ำ ให้ เ ป็ นไฟไซเรนเพื่ อ เวลำผูพ้ ิ ก ำรต้อ งกำรควำม
ช่ วยเหลื อขั้นตอนสุ ดท้ำย Set ปุ่ มปรับควำมเร็ วเพื่อให้ผูป้ ่ วยเลือกควำมเร็ วระดับไหน
ตำมควำมต้องกำรตัวรถเข็นรับน้ ำหนักมำกสุ ดถึง130 กิโลกรัม อัตรำควำมเร็ ว 7 กม./ชม.
ตัวมอเตอร์ DC ขนำด 24 โวล
รำคำต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 - 40,000 บำท ถูกกว่ำทัว่ ไปเกือบสิ บเท่ำตัว 8 ในต่ำงประเทศ
รำคำอยูท่ ่ ี 150,000 - 300,000 บำท
นิรันดร์ ใหม่โปธิ และคณะ ( 2551) ได้ศึกษำวิจยั เรื่ อง รถเข็นผูพ้ ิกำรปรับยืน ได้ส่ิ งประดิษฐ์
เพื่อผูพ้ ิกำร รู ปแบบของรถเข็นผูพ้ ิกำรแบบปรับยืนได้ ออกแบบและประดิษฐ์ มี 3 รู ปแบบ คือแบบ
Manual คือผูป้ ่ วยแข็งแรงสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ในกำรพยุงตัวเพื่อยืนขึ้น บนเก้ำอี้เข็น แบบที่
สองเป็ นแบบกึ่งอัตโนมัติ คือผูป้ ่ วยสำมำรถเคลื่อนไหวได้บำ้ งแต่อำจไม่มีแรง ในบำงครั้งต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยในกำรยืนเสริ มแบบสุดท้ำยเป็ นแบบ Full Power มีกำรติดมอเตอร์ไฟฟ้ำอัตโนมัติพร้อม
ปุ่ มปรับเลื่อนขึ้นลงโดยอัตโนมัติซ่ ึงเป็ นแนวคิดที่พฒั นำปรับปรุ งต่อยอดสำหรับผูป้ ่ วยที่เป็ นอัมพำต
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีตน้ ทุนเฉลี่ยตั้งแต่15,000 -50,000 บำทขึ้นอยู่กบั รู ปแบบ อุปกรณ์ที่ใช้โดย
ส่ วนประกอบทั้งหมดใช้ของที่ ทำในประเทศช่วยให้ผูป้ ่ วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย แทนกำรสั่งซื้ อจำก
ต่ำงประเทศ ที่ส่วนใหญ่มีรำคำอยูที่ประมำณ 150,000 - 300,000 บำท และมีปัญหำยุงยำกในเรื่ อง
กำรบำรุ งรักษำเนื่องจำกเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
นอกจำกนี้ ตวั ไมโครคอนโทรเลอร์ (Microcontroller) ยังมีหลำยตระกูลด้วยกันที่นิยมใช้กนั
มำกคือ ตระกูล (Pic16f877) ที่ใช้ในงำนวิจยั นี้ จุดเด่นของคือ สำมำรถนำมำใช้ได้หลำกหลำย หำซื้ อ
ได้สะดวกและสำมำรถเขียนโปรแกรมคำสัง่ ได้หลำยครั้ง
2.2.5 การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนการปลูกยางพารา [13]
จิรุตถ์ จัน่ เจริ ญ (2547) ศึกษำเรื่ อง “ กำรวิเครำะห์กำรลงทุนธุ รกิจอพำร์ ทเม้นท์ใน จังหวัด
นนทบุรีกรณี ศึกษำ ทับทรำยทองอพำร์ ทเม้นท์ ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ดำ้ นกำรเงิน ของ
โครงกำรทับทรำยทองอพำร์ ทเม้นท์ด้วยกำรคำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ในอัตรำผลตอบแทน
ภำยในโครงกำรและระยะเวลำกำรคืนทุน โดยกำรวิเครำะห์จุดคุม้ ทุน และมีกำรวิเครำะห์ควำม
อ่อนไหว ของโครงกำรวิเครำะห์ดำ้ นกำรตลำด และของโครงกำรทับทรำยทองอพำร์ทเม้นท์ และมี

กำหนดแผนงำนในกำรบริ หำรทำงกำรเงิน และกำรตลำดผลกำรศึกษำพบว่ำมูลค่ำปัจจุบนั สุทธิมีค่ำ
เท่ำกับ 20,434,292 บำท ซึ่ งมีค่ำเป็ นบวกอัตรำผลตอบแทนภำยในมีค่ำเท่ำกับร้อยละ 4.89 และมี
ระยะเวลำ คืนทุนเท่ำกับ 15.38 ปี หรื อระยะเวลำ 15 ปี 4 เดือน และค่ำ IRR ยังมีค่ำมำกกวำอัตรำคิด
ลดลงของโครงกำรซึ่ งเท่ำกับ 1.86 กรณี น้ ี กำรลงทุนในโครงกำรทับทรำยทองอพำร์ ทเม้นท์ จึ งมี
ควำมคุม้ ค่ำ ควรแก่กำรลงทุน
นุ ชจิรำ พิลำหำ และ ทนงศัก ดิ์ ทำบทอง (2551) ศึกษำเรื่ อง “ กำรวิเครำะห์จุดคุม้ ทุ นและ
ระยะเวลำคืนทุนกำรปลูกยำงพำรำ ตำบลวังปลำป้ อม อำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเครำะห์หำจุดคุม้ ทุนและระยะเวลำคืนทุนของยำงพำรำขนำด 10 ไร่ เพื่อหำจุดคุม้
ทุนและระยะเวลำคืนทุนของกิจกำร ซึ่ งสำมำรถเป็ นข้อมูลและแนวทำงสำหรับ ผูท้ ี่สนใจจะ
ลงทุน ปลูกยำงพำรำ ในกำรพิจำรณำผูศ้ ึกษำทำกำรศึกษำ สวนยำงพำรำโดยนำข้อมูลที่ได้ จำกกำร
สัมภำษณ์ คือข้อมูลต้นทุนกำรปลูก ต้นทุนกำรดูแลรักษำ ต้นทุนกำรกรี ด และต้นทุนกำรทำยำงแผน
มำวิเครำะห์หำจุดคุม้ ทุนและระยะเวลำคืนทุน จำกตำรำงกระแสเงินสด และจำกสู ตรจุดคุม้ ทุน โดย
กำร ศึ ก ษำต้นทุ นตั้ง แต่ เตรี ย มดิ นจนกระทั้ง นำน้ ำ ยำงดิ บ มำแปรรู ป เป็ นยำงแผนดิ บแยกต้นทุน
ออกเป็ นต้นทุนประเภทคงที่และต้นทุนผันแปร จำกผลกำรวิเครำะห์มีตน้ ทุนคงที่ 535,905.67 บำท
ต้นทุน กำรดูแลรักษำผันแปร 45,844 บำท ต้นทุนกำรกรี ดผันแปร 231,700 บำท ต้นทุนกำรทำแผน
ยำงดิบผันแปร 205,618.68 บำท ต้นทุนรวม 483,162.68 บำท จำกตำรำงกระแสเงินสดมีควำมคุม้ ทุน
ที่ 57,151.11 กิ โลกรั ม(น้ ำยำงดิ บ) และระยะเวลำคืนทุนใน 14.8 ปี และผลกำรวิเครำะห์จำกสู ตร
จุดคุม้ ทุน มีควำมคุม้ ทุนที่ 42,826.77 กิโลกรัม (น้ ำยำงดิบ) และระยะเวลำคืนทุนใน 15.4 ปี
จันทยำ หล้ำกุล และปวีณำ กวีกุล (2553) ศึกษำเรื่ อง “ กำรวิเครำะห์จุดคุม้ ทุนและระยะเวลำ
คืน ทุนกำรปลูกสบู่ดำ ตำบลน้ ำพน อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธำนี ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 11
วิเครำะห์หำจุดคุม้ ทุนและระยะเวลำคืนทุนกำรปลูกสบู่ดำพื้นที่ 10 ไร่ เพื่อหำจุดคุม้ ทุนและระยะ
เวลำคืนทุน ของกิจกำรซึ่งสำมำรถเป็ นข้อมูลแนะแนวทำง ในกำรพิจำรณำในกำรลงทุ นสำหรับผูท้ ี่
สนใจลงทุนปลูกสบู่ดำผูศ้ ึกษำทำกำรศึกษำไร่ สบู่ดำ โดยนำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ คือข้อมูล
ต้นทุนกำรปลูก ต้นทุนกำรดูแลรักษำ ต้นทุนกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดและต้นทุนกำรสกัดน้ ำมันมันสบู่ดำ
นำมำวิเครำะห์หำจุดคุม้ ทุนและระยะเวลำคืนทุนจำกตำรำงกระแสเงินสดจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำมี
ต้นทุนกำรดำเนิ นกำรทั้งหมด 313,722.10 บำท จำกตำรำงกระแสเงินสด มีควำมคุม้ ทุนที่ 1,350.69
ลิตร หรื อเท่ำกับ 5,402.76 กิโลกรัม(เมล็ดสบู่ดำ) ระยะเวลำคืนทุนในเวลำ 9.9 ปี หรื อ 9 ปี 9 เดือน
พรรณี พรหมดวง (2554) ศึกษำเรื่ อง “ กำรตัดสิ นใจกำรลงทุนในขนำดสวนปำล์ม น้ ำ มัน
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์และเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบ
แทน จำกกำรทำสวนปำล์มน้ ำมันตำมขนำด สวนปำล์มน้ ำมัน โดยใช้กรณี กำรปลูกปำล์มน้ ำมันใน
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองประชำกรที่ใช้ได้แก่ เกษตรกร ที่ประกอบอำชีพสวนปำล์มน้ ำมันใน
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 781 รำยและได้ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก กลุ่มตัวอย่ำง

จำนวน 24 รำย โดยกำรสุ่ ม ตัวอย่ำงแบบเจำะจงและเป็ นสัดส่ วนกบจำนวนประชำกรแบ่ ง เป็ น
เกษตรกรที่มีสวนปำล์มน้ ำมันขนำดเล็ก 7 รำย เกษตรกรที่มีสวนปำล์มน้ ำมัน ขนำดกลำง 10 รำย
และเกษตรกรที่ มีสวนปำล์มน้ ำมันขนำดใหญ่ 7 รำย เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั คือแบบสัมภำษณ์
เกษตรกรสวนปำล์มน้ ำมัน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลคือ มูลค่ำปัจจุบนั สุทธิอตั รำส่ วนผลตอบ
แทนต่อต้นทุน อัตรำผลตอบแทนภำยในระยะเวลำคืนทุนจุดคุม้ ทุนและกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ผลกำรวิเครำะห์ผลตอบแทน มีมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ( NPV)เท่ำกับ 58,722 บำท ค่ำที่ได้มีค่ำเป็ นบวก
แสดงให้เห็นว่ำอัตรำผลตอบแทนดังกล่ำวสู งกวำต้นทุนที่เกิดขึ้นอัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อ ต้นทุน
(B/C Ratio) เท่ ำ กบั 1.011 เท่ ำ ซึ่ ง มำกกว่ำ 1 แสดงให้เห็ นว่ำรำยได้ที่ ไ ด้รับมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย ที่
เกิดขึ้น อัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) เท่ำกับร้อยละ 7.66อัตรำผลตอบแทนภำยในที่ได้สู งกว่ำ
อัตรำผลตอบแทนขั้นต่ำคือร้อยละ 6.75 ระยะเวลำคืนทุน (PP) เท่ำกบั 10 ปี 6 เดือน ระยะเวลำคืน
ทุ นที่ ไ ด้ส้ ั นกวำระยะเวลำดำเนิ นงำนจุ ดคุ ้ม ทุ น (BEP) เท่ำกับ 1,339,170 กิ โลกรั ม ซึ่ งจุ ดคุ้มทุน
ดังกล่ำวมีรำยได้รวมเท่ำกับต้นทุนรวมแล้วผลผลิต และรำยได้ที่เกษตรกรได้รับหลังจำกจุดคุม้ ทุน
ยังมีกำไรที่ดีอีกด้วยผลกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว พบว่ำเมื่อค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้รำยได้
คงที่และอัตรำคิดลดร้อยละ 7 จะเห็นได้วำ่ ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 10 และ 15 ดังกล่ำว ส่งผลให้
มูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ( NPV) มีค่ำน้อยกว่ำ 0 อัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มี ค่ำน้อยกว่ำ 1 อัตรำ
ผลตอบแทนภำยใน (IRR) มีค่ำต่ำกวำอัตรำผลตอบแทนขั้นต่ำ คือร้อยละ 6.75 ระยะเวลำคืน ทุน
(PP) ที่ได้ส้ ันกวำระยะเวลำดำเนินงำนตลอดอำยุปำล์มน้ ำมัน 15 ปี และจุดคุม้ ทุน (BEP) ที่ได้ยงั 12 มี
ควำมคุม้ ทุนอยู่ เมื่อรำยได้ลดลงโดยกำหนดให้ค่ำใช้จ่ำยคงที่ และอัตรำคิดลดร้อยละ 7 จะเห็นได้ ว่ำ
รำยได้ล ดลง ร้ อ ยละ 5 10 และ 15 ดัง กล่ ำ วส่ ง ผลให้มูล ค่ำ ปั จ จุ บัน สุ ทธิ (NPV) มี ค่ ำ น้อ ยกว่ำ 0
อัตรำส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่ำน้อยกว่ำ 0 อัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) มีค่ำ
ต่ำกวำอัตรำผลตอบแทนขั้นต่ำ คือร้อยละ 6.75 ระยะเวลำคืนทุน (PP) ที่ได้ยำวนำนกว่ำระยะเวลำ
ดำเนิ นงำนตลอดอำยุปำล์มน้ ำมัน 15 ปี และจุดคุม้ ทุน (BEP) ที่ได้ไม่มีควำมคุม้ ทุน ด้วยเหตุน้ ี จึง
สำมำรถตัดสิ นใจลงทุนในขนำดสวนปำล์มน้ ำมันขนำดใหญ่ เพรำะมีควำมคุม้ ค่ำในกำรลงทุน เมื่อ
พิ จ ำรณำจำก มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ อัต รำส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้น ทุ น อัต รำผลตอบแทนภำยใน
ระยะเวลำคืนทุนและจุดคุม้ ทุน แต่ เมื่อพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวทำให้ทรำบว่ำสวน
ปำล์ม น้ ำมันขนำดใหญ่มีควำมเสี่ ยงในกำรลงทุน

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานประกอบการ
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จำกัด 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล
แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
รำยละเอียดบริ ษทั : จำหน่ำยเหล็กกล้ำเกรดพิเศษ,เครื่ องเลื่อยสำยพำนเชนลอง (CHENLONG) ,
ใบเลื่อยสำยพำนและรับชุบแข็งเหล็กด้วยเตำแบบสุญญำกำศ
โทรศัพท์
: 66-2897-4800 (Auto) MOB : 66-86-378-7448

รู ปที่ 3.1 ที่ต้ งั บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด

รู ปที่ 3.2 สัญลักษณ์บริ ษทั

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชี ยล สตีล จำกัด ก่ อตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2535 โดยผู ้
บริ หำรงำนที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมชำนำญด้ำนเหล็กกล้ำเกรดพิเศษมำนำนกว่ำ 30 ปี โดย
บริ ษ ัท ได้รั บ กำรแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นตัว แทนจ ำหน่ ำ ย ทั้ง เหล็ ก ท ำเครื่ อ งมื อ ท ำแม่ พิ ม พ์ ท ำชิ้ น ส่ ว น
เครื่ องจัก ร และ เหล็ก เกรดพิ เศษต่ ำง ๆ จำกบริ ษ ทั ชั้นนำที่ มี ชื่ อ เสี ย งในประเทศเยอรมัน อำทิ
WILHELM OBERSTE-BEULMANN GmbH, DÖRRENBERG EDELSTAHL GmbH, GLOBAL
METALL S.A.R.L. และ SCHMIDT+CLEMENS GmbH นอกจำกนี้ เรำยังเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยแต่
เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยสำหรับ ใบเลื่อยสำยพำนตัดเหล็กภำยใต้ชื่ อ RÖNTGEN ของประเทศ
เยอรมัน และเครื่ องเลื่อยสำยพำนตัดเหล็กภำยใต้ชื่อ CHENLONG ของประเทศจีน
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรการและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จำกัด
ORGANIZATION CHART
นาย พิศาล อริยเดชวณิช
ตาแหน่ ง รองกรรมการผู้จัดการ

นาย สันติภาพ แดหวามาลัย
ตาแหน่ ง หัวหน้ าแผนก

นาย วิษณุ เค้ าแก้ ว
ตาแหน่ ง หัวหน้ าแผนกใบเลื่อย

นาย ชินดนัย พิมพ์ วงษ์
ตาแหน่ ง ช่ างซ่ อมบารุง

นาย อานาจ ผาเบ้ า
ตาแหน่ ง ช่ างซ่ อมบารุง

รู ปที่ 3.3 ตำแหน่งงำนในบริ ษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จำกัด

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งที่นกั ศึกษำได้รับผิดชอบ ช่ำงปฏิบตั ิกำรซ่อมบำรุ ง (MT) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบเริ่ ม
ตั้ง แต่ ตรวจเช็ ค ควำมปกติ และหำข้อบกพร่ องของเครื่ องจัก ร หำแนวทำงแก้ไ ขปั ญหำร่ ว มกับ
ผูบ้ งั คับบัญชำเพื่อกำรใช้งำนเครื่ องจักรได้อย่ ำงมีประสิ ทธิ ภำพและป้ องกันกำรเสื่ อมสภำพของ
ชิ้ นส่ วนต่ำง ๆ ของเครื่ องจัก รโดยกำรบำรุ ง รั กษำในวิธีก ำรต่ ำง ๆ ตำมที่ คู่มือของเครื่ องจัก รได้
กำหนดเอำไว้ พัฒนำอุปกรณ์เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ให้กับบริ ษทั และคอยให้คำปรึ กษำช่ำงที่ ใ ช้
เครื่ องจักร
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อพนักงำนที่ปรึ กษำ
: นำย วิษณุ เค้ำแก้ว
ตำแหน่ง
: หัวหน้ำแผนกใบเลื่อย
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงำน
: 1 สิ งหำคม 2562
สิ้ นสุ ดกำรปฏิบตั ิงำน
: 1 ธันวำคม 2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 บทนี้ จะกล่ำวถึงกำรศึกษำกระบวกกำรทำงำนจำกกำรเริ่ มต้นตัดเชื่ อมใบเลื่อยจนถึง
กำรส่ งมอบสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำและกำรศึกษำปั ญหำที่พบเจอในกระบวนกำรทำงำน ซึ่งกำรศึกษำใน
บทนี้ เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ ส ำคัญ ในกำรศึ ก ษำกระบวนกำรผลิ ต โดยก ำหนดหั ว ข้อ แนวทำงกำร
ดำเนิ นงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้นและแก้ไขปั ญหำที่อำจส่ งผลเสี ยในกระบวนกำรทำงำนแบ่ง
ออกได้เป็ น 8 ขั้นตอน เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ำรตัดเชื่ อมจนถึ ง กำรส่ ง มอบแก่ ลู ก ค้ำ ซึ่ ง ผูศ้ ึ ก ษำได้ท ำกำร
จัดลำดับงำนได้ดงั นี้
3.7.1.1 กำรตัดใบเลื่อย
3.7.1.2 กำรเชื่อมใบเลื่อย
3.7.1.3 กำรเจียรหน้ำหยำบ
3.7.1.4 กำรเจียรหน้ำละเอียด
3.7.1.5 กำรเจียรสันใบเลื่อย
3.7.1.6 กำรพ่นสี รอยเชื่อม
3.7.1.7 กำรใส่ยำงครอบฟัน
3.7.1.8 กำรส่งมอบลูกค้ำ

3.7.2 ปัญหำที่พบในกำรทำงำน คือ กระบวนกำรครอบฟันใบเลื่อย เนื่องจำกเครื่ องมือที่ทำง
บริ ษทั กำลังใช้งำนเป็ นอุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยใช้กำลังมนุษย์เป็ นต้นกำเนิ ดแรง ซึ่ งต้ องใช้แรงใน
ขั้นตอนต่ำง ๆ เมื่อมียอดกำรสั่งซื้ อมำจำนวนมำกทำให้เกิดควำมเมื่อยล้ำแก่พนักงำนผูผ้ ลิตและทำ
ให้กำรจัดส่ งให้แก่ ลู กค้ำล้ำ ช้ำ มำกกว่ำที่ จะเป็ น ควำมเมื่ อยล้ำ เกิ ดจำกกระบวนกำรดึ ง ใบเลื่ อย
สำยพำนให้เกิดกำรเคลื่อนที่เพื่อยำงครอบฟันจะได้สวมเข้ำกันฟันใบเลื่อยและเมื่อเกิดกำรใช้แรงดึง
มำกถึง 100 นิ วตัน โดยแรงดึงหำได้จำกกำรทดลองโดยใช้เครื่ องมือวัดแรงและเมื่อทำกำรดึงใบ
เลื่อยที่มีจำนวนมำก ๆ ทำให้เกิดควำมเมื่อยล้ำของกำลังแขนบวกกับกำรเดินเพื่อนำใบเลื่อยเข้ำใส่
ตำแหน่งกำรครอบฟันทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรครอบฟันใบเลื่อยตำมไปด้วย ทำงผูศ้ ึกษำจึงได้
ออกแบบและพัฒนำเครื่ องใส่ ยำงครอบฟั นใบเลื่อยขึ้น ซึ่ งเครื่ องจักรกลชนิ ดนี้ เป็ นกำรใช้ระบบ
ไฟฟ้ำ และระบบเครื่ องกลมำใช้งำนแทนกำรใช้งำนกำลังคนเพื่อประหยัดแรงคนและเพิ่มกำลังกำร
ผลิตให้ได้มำกขึ้นเมื่อเทียบกับเวลำเดิม เพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์ใบเลื่อยและลดจำนวนเวลำของ
กำรใส่ ยำงครอบฟันใบเลื่อย กำรออแบบเครื่ องใส่ ยำงครอบฟันใบเลื่อยแบ่งออกได้เป็ น 5 ลักษณะ
ดังนี้
3.7.2.1 ระบบโครงสร้ำงไม่เคลื่อนที่ คือ โครงสร้ำงที่ยึดอยู่กบั ที่เป็ นตัวที่รับน้ ำหนักหรื อรับ
แรงจำกอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มำกระทำซึ่งโครงสร้ำงไม่เคลื่อนที่มีดงั นี้
a) ส่ วนโครงชิ้นงำน เป็ นโครงสร้ำงที่รับน้ ำหนักทั้งหมดของอุปกรณ์และมีหน้ำที่ยดึ อุปกรณ์
ของเครื่ องไว้ในตำแหน่งต่ำงเพื่อให้เป็ นไปตำมกำรออกแบบ

รู ปที่ 3.4 โครงสร้ำงชิ้นงำน

b) ส่ วนฐำนยึดชิ้นงำน ทำหน้ำที่ยดึ ชิ้นส่ วนลูกล้อบังบังคับใบเลื่อยให้สวมเข้ำกับยำงครอบ
ฟันและยึดลูกปื นลำเรี ยงใบเลื่อยเพื่อให้กำรเคลื่อนที่ของใบเลื่อยเป็ นไปอย่ำงคล่องตัว

รู ปที่ 3.5 ส่ วนฐำนยึดชิ้นงำน
3.7.2.2 โครงสร้ำงแบบเคลื่อนที่ คือ โครงสร้ำงที่จบั ยึดอุปกรณ์และเคลื่อนที่ได้ เพื่อกำรทำงำน
ของระบบเป็ นไปตำมกำรออกแบบและกำรทำงำนครบกระบวนกำรครอบฟั นใบเลื่อยชิ้นส่ วนของ
โครงสร้ำงแบบเคลื่อนที่มีดงั นี้
a) ส่ วนฐำนบังคับยำงครอบฟั นใบเลื่อย ทำหน้ำที่บงั คับยำงครอบฟั นให้สวมเข้ำกับฟั นใบ
เลื่อยมีลกั ษณะกำรทำงำน คือ สำมำรถเลื่อนเข้ำออกได้โดยกำรเคลื่อนที่ของกระบอกนิวเม
ติกส์ผำ่ นกำรเชื่อมต่อโดยลวดสลิงและดันกลับเข้ำที่โดยสปริ ง

รู ปที่ 3.6 ส่วนฐำนบังคับยำงครอบฟันใบเลื่อย

b) ลวดสลิง ทำหน้ำที่ดึงฐำนบังคับยำงครอบฟันใบเลื่อยเพื่อนำใบเลื่อยเข้ำหรื อนำใบเลื่อยออก
หลังจำกเสร็จกระบวนกำรครอบฟันแล้ว

รู ปที่ 3.7 ลวดสลิง
c) สปริ ง ทำหน้ำที่ดนั ฐำนบังคับยำงครอบฟั นที่เลื่อนออกมำโดยกำรดึงของลวดสลิงเพื่อให้
ฐำนบังยำงครอบฟั นเคลื่อนที่เข้ำไปบังคับยำงครอบฟั นและฟั นของใบเลื่อยก่อนที่จะเริ่ ม
กระบวนกำรครอบฟันและป้องกันใบเลื่อยหลุดกระเด็นออกมำระหว่ำงกระบวนกำรครอบ
ฟัน ซึ่งปริ งจะมี 2 ตัว เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในกำรเคลื่อนที่ของฐำนบังคับยำงครอบฟัน

รู ปที่ 3.8 สปริ ง

3.7.2.3 ระบบนิวเมติกส์ คือ ระบบกำรส่ งถ่ำยกำลังโดยอำศัยควำมดันลมเป็ นตัวกลำงในกำรส่ งถ่ำย
กำลัง โดยมีอุปกรณ์ เช่น กระบอกสูบ ทำหน้ำที่เปลี่ยนพลังงำนลมให้เป็ นพลังงำนกล มีอุปกรณ์ดงั นี้
a) กระบอกนิ วเมติกส์ ทำหน้ำเป็ นอุปกรณ์ ที่ดันหรื อดึ งให้มอเตอร์ เคลื่ อนที่ ข้ ึนไปหนี บ ใบ
เลื่อยหรื อเคลื่อนที่ลงเพื่อให้มอเตอร์ ยกตัวขึ้นจำกใบเลื่อยเมื่อเสร็ จกระบวนกำรครอบฟั น
และทำหน้ำที่ดึงลวดสลิงที่เชื่อมต่ออยูก่ บั ฐำนบังคับยำงครอบฟันใบเลื่อยเพื่อให้ฐำนบังคับ
ยำงครอบใบเลื่อ ยเคลื่อนที่ออกกำรบังคับยำงให้เป็ นอิ สระเพื่อนำใบเลื่อยใหม่เข้ำมำเริ่ ม
กระบวนกำร

รู ปที่ 3.9 กระบอกนิวเมติกส์
b) วำล์วควบคุมทิศทำงลม ทำหน้ำที่ควบคุมทิศทำงกำรขึ้น - ลง ของกระบอกนิวเมติกส์

รู ปที่ 3.10 วำล์วควบคุมทิศทำงลม

3.7.2.4 ระบบไฟฟ้ ำ คื อ ลัก ษณะกำรส่ งจ่ ำยกระแสไฟฟ้ ำจำกแหล่งก ำนิ ดไปยังผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ ำ ตำม
ประเภทกำรใช้งำน โดยส่ งจำกสถำนีไฟฟ้ำผ่ำนสำยไฟฟ้ำแรงสู ง สถำนีไฟฟ้ำย่อย หม้อแปลงแปลง
ไฟฟ้ำให้ลดต่ำลง ไปยังบ้ำนพักอำศัย สำนักงำน หรื อโรงงำนอุตสำหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้มีดงั นี้
a) มอเตอร์เกียร์ ทำหน้ำที่หมุนลูกล้อยำงที่หนีบอยู่กบั ใบเลื่อยเพื่อให้ใบเลื่อยเคลื่อนที่เป็ นวง
และจะหมุนจนกว่ำจะครบกระบวนกำรครอบฟัน เมื่อครบกระบวนกำรแล้วพนักงำนจะทำ
กำรดึงคันควบคุมกระบอกนิวเมติกส์จะเคลื่อนที่ลงและดึงให้มอเตอร์ เคลื่อนที่ออกจำกใบ
เลื่อยและตัดกำรทำงำนโดยลิมิตสวิทต์

รู ปที่ 3.11 มอเตอร์เกียร์
b) ลิมิตสวิทซ์ ทำหน้ำที่ตดั ต่อไฟฟ้ำที่จ่ำยเข้ำมอเตอร์ เมื่อมีกำรเริ่ มกระบวนกำรครอบฟั นซึ่ ง
จะท ำงำนในขั้น ตอนที่ ม อเตอร์ ถู ก กระบอกนิ ว เมติ ก ส์ ดัน ขึ้ น และจะตัด กำรท ำงำนใน
ขั้นตอนที่มอเตอร์เคลื่อนที่ลง

รู ปที่ 3.12 ลิมิตสวิทซ์

c) ดิมเมอร์ (Dimmer)ทำหน้ำที่ควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กบั มอเตอร์เพื่อทำกำรกำหนด
ควำมเร็วของมอเตอร์ในกำรทำงำนแต่ละขนำดของใบเลื่อยหรื อปรับรอบควำมเร็วของ
มอเตอร์ตำมที่พนักงำนต้องกำร

รู ปที่ 3.13 ดิมเมอร์ (Dimmer)
d) เบรกเกอร์ ทำหน้ำที่ในกำรตัดวงจรไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดควำมผิดปกติในระบบ เพื่อ
เป็ นกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยที่จะเกิดขึ้นกับสำยไฟ โหลด Load (เช่น มอเตอร์, Generator
หรื อ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ)

รู ปที่ 3.14 เบรกเกอร์

3.7.2.5 ลูกล้อชนิดต่ำง ๆ คือ ลูกล้อใช้เคลื่อนที่ใบเลื่อยเพื่อลดแรงเสี ยดทำนระหว่ำงใบเลื่อยกับพื้น
และยังป้องกันใบเลื่อยเสี ยดสี กบั พื้นทำให้เกิดควำมเสี ยหำย
a) ลูกล้อยำงอุตสำหกรรม ทำหน้ำที่ช่วยในกำรเคลื่อนที่ของใบเลื่อยป้องกันใบเลื่อยเสี ยดสี กบั
พื้นทำให้เป็ นรอยเสี ยหำยและลดแรงเสี ยดทำนระหว่ำงใบเลื่อยกับพื้นรำง

รู ปที่ 3.15 ลูกล้อยำงอุตสำหกรรม
b) ลูกล้อบังคับสันใบเลื่อย มีลกั ษณะเป็ นเหล็กทำหน้ำที่บงั คับสันใบเลื่อยเพื่อให้กำรใบเลื่อย
และยำงครอบฟันสวมเข้ำกันและป้องกันกำรของใบเลื่อยหลุดออกจำกกระบวนกำรทำงำน

รู ปที่ 3.16 ลูกล้อบังคับสันใบเลื่อย
c) ลูกล้อบังคับยำงครอบฟันใบเลื่อย มีลกั ษณะเป็ นเหล็กทำหน้ำที่บงั คับสันใบเลื่อยเพื่อให้ยำง
ครอบฟันสวมเข้ำกันกับใบเลื่อยและป้องกันกำรของใบเลื่อยหลุดออกจำกกระบวนกำร
ทำงำน

รู ปที่ 3.17 ลูกล้อบังคับยำงครอบฟันใบเลื่อย

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทำโครงชิ้นงำนและส่ วนประกอบเครื่ องครอบฟันใบเลื่อย
รำยกำรวัสดุ
1. เหล็กฉำก 40*40 mm.
2. เหล็กแบน ขนำด ก*ย*น = 80*30*10
3. ลูกล้อเหล็ก ขนำด 3 นิ้ว

จำนวน
13 เมตร
1 แผ่น
1 ลูก

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลูกล้อยำงรถเข็น 2 นิ้ว
ลูกปื น ยีห่ อ้ SKF เบอร์ 3200
สลักลูกปื น ø 10
กระบอกนิวเมติก รุ่ น sc40*300
นิวเมติกส์ควบคุมด้วยมือ 3 ตำแหน่ง
ต่อตรงนิวเมติกส์ M8

4 ลูก
12 ตลับ
5 แท่ง
1 กระบอก
1 อัน
6 ตัว

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ท่อลม ขนำด 5*8 mm.
สำยสลิง ยำว 110×0.2 cm.
มอเตอร์เกียร์ 220 v. 25 w.
Dimmer
Limit Switch
เบรกเกอร์ Panasonic 220 v. 5 A.
สปริ ง 13*18*2 mm.
ลวดเชื่อม
ใบเจียร 4 นิ้ว

15 เมตร
2 เส้น
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 kg.
2 ใบ

โปรแกรมสำเร็จรู ป
1. โปรแกรม Microsoft Word 2019
2. โปรแกรม Power Point 2019
3. โปรแกรม SOLID Work 2016

3.9 วิธีการออกแบบเครื่ องใส่ ยางครอบฟันใบเลื่อยแบบสายพานใน Solid Work 2016
วิธีกำรออกแบบเครื่ องใส่ยำงครอบฟันใบเลื่อยแบบสำยพำนใน Solid Work คือกำรออกแบบ
เครื่ องใส่ ยำงครอบฟันและกำรคำนวณกำรใช้วสั ดุและหำขนำดที่เหมำะสมกันงำน เพื่อป้องกันกำร
สร้ำงชิ้นงำนแล้วไม่เป็ นไปตำมจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ คำนวณค่ำควำมปลอดภัยในงำนโครงสร้ำงของ
ชิ้นงำน เมื่อสร้ำงชิ้นส่ วนต่ำง ๆ แล้วสำมำรถนำมำประกอบเพื่อให้เป็ นภำพจำลองในกำรสร้ำงจริ ง
ต่อไป
3.10 ขั้นตอนการออกแบบเครื่ องใส่ ยางครอบฟันใบเลื่อยสายพาน
10.1 กำรเขียนแบบโครงสร้ำงในโปรแกรม Solid Work 2016 กำรสร้ำงชิ้นงำนโครงสร้ ำงนั้น
สำคัญมำก กำหนดขนำดของชิ้ นส่ วนโครงสร้ ำงในแต่ละขนำดให้พ อดี และเลือกรู ปแบบวัส ดุ
มำตรฐำนของวัส ดุ ไ ด้ห ลำยลัก ษณะ ดัง นี้ วำดเส้ น จำกกำรออกแบบเบื้ อ งต้น และใส่ ว สั ดุ ตำม
มำตรฐำน โดยใช้คำสัง่ Structural Member

รู ปที่ 3.18 เขียนแบบโครงสร้ำง

10.2 กำรเขียนฐำนบังคับใบเลื่อยในโปรแกรม Solid Work 2016 คือกำรกำหนดชิ้นส่ วนบังคับ
ใบเลื่อยให้มีกำรทำงำนที่คล่องตัวไม่ก่อให้เกิดอัตรำยต่อผูใ้ ช้งำนและได้มำตฐำนควำมแข็งแรงตำม
มำตรฐำนกำรออกแบบทำงวิศวกรรม กำรกำหนดชิ้นงำนให้เหมำะสมและใส่ วสั ดุตำมมำตรฐำน
โดยคำสัง่ Edit Materail

รู ปที่ 3.19 เขียนแบบฐำนบังคับใบเลื่อย
10.3 กำรเขียนฐำนบังคับยำงครอบฟั นในโปรแกรม Solid Work 2016 คือ กำรกำหนดชิ้นส่ วน
บัง คับ ใบเลื่ อยให้มี ก ำรท ำงำนที่ ค ล่ องตัวไม่ ก่ อให้เกิ ดอัต รำยต่ อผูใ้ ช้ง ำนและได้ม ำตฐำนควำม
แข็งแรงตำมมำตรฐำนกำรออกแบบทำงวิศวกรรม กำรกำหนดชิ้นงำนให้เหมำะสมและใส่วสั ดุตำม
มำตรฐำน โดยคำสั่ง Edit Materail

รู ปที่ 3.20 เขียนแบบฐำนบังคับยำงครอบฟัน

10.4 กำรเขียนชิ้ นงำนลูกล้อบัง คับใบเลื่ อยโดยโปรแกรม Solid Work 2016 คือกำรออกแบบ
ชิ้นส่ วนที่ตอ้ งมีขนำดร่ องที่เหมำะสม เนื่ องจำกกำรป้ องกันใบเลื่อยหลุดขณะที่ทำงำนและอำจเป็ น
อันตรำยได้กำรออกแบบมีดงั นี้เขียนแบบจำกเส้นให้เป็ นรู ปร่ ำงแล้วใส่ขนำดที่ตอ้ งกำร

รู ปที่ 3.21 เขียนแบบลูกล้อบังคับใบเลื่อย

10.5 กำรเขี ย นชิ้ น งำนลู ก ล้อ บัง คับ ยำงครอบฟั น โดยโปรแกรม Solid Work 2016 คื อ กำร
ออกแบบชิ้นส่ วนที่ตอ้ งมีขนำดร่ องที่เหมำะสม เนื่องจำกกำรป้ องกันใบเลื่อยหลุดขณะที่ทำงำนและ
อำจเป็ นอันตรำยได้กำออกแบบมีดงั นี้เขียนแบบจำกเส้นให้เป็ นรู ปร่ ำงแล้วใส่ขนำดที่ตอ้ งกำร

รู ปที่ 3.22 เขียนแบบลูกล้อบังคับยำงครอบฟัน

10.6 กำรประกอบเครื่ องใสยำงครอบฟันใบเลื่อย ในโปรแกรม Solid Work 2016 โดยใช้คำสั่ง
Assembly และเลือกชิ้นส่ วนจำกคำสั่ง Browse ดังนี้

รู ปที่ 3.23 กำรประกอบชิ้นส่วน

บทที่ 4
ผลการศึกษาเครื่ องใส่ ยางครอบฟันใบเลื่อย
ในบทนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบและจัดทาเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อย ศึกษา
ตรวจสอบวิเคราะห์และสรุ ปหาแนวทางทดลองโดยมีลาดับการทาโครงงานประกอบด้วย ศึกษา
แนวทางการนาวัสดุใบเลื่อยแต่ละขนาดที่แตกต่างกันและยางครอบฟันเพื่อเปรี ยบเทียบเวลา ศึกษา
ประสิ ทธิภาพของการครอบฟั นกับเครื่ องครอบฟั นใบเลื่อยของเดิม ผูจ้ ดั ทาได้แบ่งขั้นตอนการทา
ชิ้นงานออกเป็ น 2 ขั้นตอนต่อไปนี้
1. การออกแบบเครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อย
2. ต้นทุนการสร้างเครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อย
4.1 เขียนแบบ ออกแบบ
การศึกษาโครงการชิ้นนี้ได้ออกแบบและเขียนแบบ “ เครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อย” โดย
คานึงถึงหลักการทางานโดยไม่ทาให้ใบเลื่อยนั้นมีรอยหรื อเสี ยหายจากการถูกกระแทก เสี ยดสี และ
ทั้งนี้ ยงั มีการออกแบบเพื่อความปลอดภัยให้แก่ผใู ้ ช้งาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ได้ทาการปรึ กษา
กับทางผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานเพื่อสื บหาอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องการใช้เพื่อให้เกิดความประหยัด
ค่าใช้จ่ายและจัดหาอุปกรณ์ที่จดั หาได้ภายในบริ ษทั เมื่อทราบที่จดั หาและร้านจาหน่ายอุปกรณ์แล้ว
จึงจัดหาวัสดุที่อุกรณ์ที่ตอ้ งหาซื้อ เพื่อนามาทาเครื่ องใส่ ยางครอบฟันใบเลื่อยให้ครบตามกาหนด

รู ปที่ 4.1 การออกแบบโครงสร้าง

การเลือกใช้วสั ดุ นั้นเป็ นเรื่ องที่ สาคัญในการออกแบบเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่ อย
เพราะการเลื อกใช้วสั ดุ น้ ันจะมี ก ารจัดซื้ อ การเลื อกวัสดุ ที่มีคุ ณภาพและการใช้ง านนั้นต้อ งไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูท้ ี่ใช้งาน ซึ่งการเลือกและการจัดหาวัสดุน้ นั ทาให้ได้รู้วา่ วัสดุในท้องตลาดมี
ราคาเท่าไหร่ และสามารถเปรี ยบเทียบราคาที่ดีที่สุดได้ ทาให้งบประมาณที่ใช้น้ นั ไม่สิ้นเปลืองและ
ทาให้คืนทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ต้นทุนการสร้างเครื่ องเป็ นเรื่ องที่ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญเพราะเมื่ออุปกรณ์ได้ใช้
งานจนถึงจุดคุม้ ทุนบริ ษทั จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากชิ้นงาน สิ่ งที่ขาดไม่ได้คือการออกแบบและ
เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์
หรื อเกิดจากอุ ปกรณ์ ที่นามาใช้น้ ันไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เลือกใช้มีดงั นี้
4.1.1 การออกแบบโครงสร้าง

รู ปที่ 4.2 การออกแบบโครงสร้างและการหาค่าความแข็งแรง
การหาน้ าหนักของเหล็กโครงสร้าง
หาความยาวทั้งหมด เหล็กฉากขนาด 40 * 40 หนา 3 mm. เหล็กฉากที่ท้ งั หมดมีขนาดความ
ยาว เท่ากับ 12.97 เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับตารางเหล็กรู ปพรรณที่ใช้ในประเทศไทยจะได้ดงั นี้
ตามตารางซึ่ งจะหาน้ าหนักของเหล็ก ขนาดของเหล็กฉาก 40 * 40 หนา 3 mm. น้ าหนักของเหล็ก
ฉากตามขนาด เท่ า กับ 1.83 kg/m. ซึ่ ง หาได้จ ากตารางข้างต้น ความยาวของเหล็ ก ฉากที่ ใ ช้ท า
โครงสร้างชิ้นงานทั้งหมด เท่ากับ 12.97 m.

จะหาน้ าหนักได้ดงั นี้
น้ าหนัก = 12.97 m. × 1.83 kg/m.
= 23.74 kg.
ดังนั้น เหล็กฉากที่ใช้ทาโครงสร้างมีน้ าหนัก เท่ากับ 23.74 kg.
ตารางที่ 4.1 เหล็กรู ปพรรณที่ใช้ในประเทศไทย [7]

รู ปที่ 4.3 การหาค่าความแข็งแรงของโครงสร้าง

ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการค านวณโดยใช้โ ปรแกรม Solid Work โดยค าสั่ ง Simulation โครงสร้ า ง
สามารถรับน้ าหนักได้มากสุ ด เท่ากับ 97 ÷ 20.59 = 4.7 เท่า ซึ่ งค่าความเผื่อคือ 4.7 เท่า เป็ นไปตาม
หลักการออกแบบโครงสร้าง โครงสร้างจะหักมีแรงกดมากกว่า 97 กิโลกรัม
ตารางที่ 4.2 ค่าความปลอดภัยในงานโครงสร้าง

ที่มา : https://www.bhumisiam.com/k-เสาเข็มสปันไมโครไพล์-spunmicropile-241/
4.1.2 การออกแบบฐานจับยึดชิ้นงาน
-

การออกแบบฐานบังคับใบเลื่อย

รู ปที่ 4.4 แสดงฐานบังคับใบเลื่อย

สู ตรการหาน้ าหนัก
น้ าหนัก = หนา x กว้าง x ยาว x 0.00785 ÷ 1000
10×400×230×0.00785

แทนค่า น้ าหนัก (แผ่นบน) = (

) = 7.3 kg.

1000
10×400×50×0.00785

น้ าหนัก (แผ่นเลื่อน) = (
) = 1.57 kg.
1000
ดังนั้น เหล็กแบนที่ใช้ท้ งั หมดมีน้ าหนักเท่ากับ 7.3 + 1.57 = 8.87 kg
- ออกแบบฐานบังคับยางครอบฟันใบเลื่อย

รู ปที่ 4.5 แสดงฐานบังคับยางครอบฟัน
สู ตรการหาน้ าหนัก
น้ าหนัก = หนา x กว้าง x ยาว x 0.00785 ÷ 1000
10×300×175×0.00785

แทนค่า น้ าหนัก (แผ่นบน) = (

) = 4.12 kg.

1000
10×190×60×0.00785

น้ าหนัก (แผ่นเลื่อน) = (
1000
ดังนั้น รวมน้ าหนักเหล็กที่ใช้ 4.12 + 1.8 = 5.92 kg.

) = 0.9 * 2 = 1.8 kg.

4.1.3 คานวนลูกล้ออุตสาหกรรม
การเลือกใช้ลูกล้ออุสาหกรรมเพื่อใช้ในการเป็ นตัวช่วยให้ใบเลื่อยสายพานเคลื่อนตัวได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ลดแรงฝื ดระหว่างพื้นผิวของใบเลื่อยและพื้นรางเลื่อน ทางผูจ้ ดั ทาได้เลือกใช้ลูกล้อ
อุตสาหกรรมขนาด 2 นิ้ว เพราะมีขนาดที่เหมาะสมในการใช้งาน การรับน้ าหนักมากที่สุดของล้อ
ยาง เท่ากับ 35 kg./ล้อ (ข้อมูลจากคู่มือการใช้งานลูกล้อ) ซึ่ งล้อยางทั้งหมดที่ใช้งานมีจานวน 4
ล้อ. ซึ่ งคิดจากน้ าหนักใบเลื่อยขนาดใหญ่ที่สุด คือ 41 mm. ที่มีขนาดความยาว เท่ากับ 6.8 เมตร มี
น้ าหนักจริ งอยูท่ ี่ 4.6 kg. จะคิดได้ดงั นี้
น้ าหนักที่รับมากสุ ด =

น้ าหนักที่รับจริ ง
จานวนล้อยางที่ใช้

แทนค่า น้ าหนักที่รับมากสุด = 4.6 kg. ÷ 4 ลูก = 1.15 kg / ล้อ
ซึ่งตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ค่าความปลอดภัยในการใช้งานล้อยางอุตสาหกรรม
จะมี ค่ า อยู่ที่ 75% ของการรั บ น้ า หนัก ได้ท้ งั หมด คื อ 35 kg./ล้อ ซึ่ งจะได้ เท่ากับ 26.25 kg./ล้อ
น้ าหนักที่ใช้งานจริ ง เท่ากับ 1.15 kg./ล้อ ซึ่ งลูกล้อได้รับน้ าหนักน้อยกว่าค่าความปลอดภัยเท่ากับ
22 เท่า จึงเหมาะกับการออกแบบและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

รู ปที่ 4.6 ลูกล้อยางอุตสาหกรรม
4.1.4 การออกแบบและเลือกใช้ลูกปื นบังคับใบเลื่อยสายพาน
การคานวณหาอายุการใช้งานของลูกปื นหาได้จากการใช้งานต่อวัน (ชม.) ซึ่งการทางานของ
เครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยจะมีการเฉลี่ยการทางานอยู่ที่ น้อยกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน เมื่อเทียบกับ
ตารางการออกแบบทางวิศวกรรม ควรใช้ลูกปื นที่มีอายุการใช้งาน 15,000 – 20,000 ชัว่ โมง

ตารางที่ 4.3 ตารางการแนะนาการเลือกใช้งานลูกปื น [1]
เวลาที่ใช้งานต่อวัน (ชม.)
น้อยกว่า – 8
8 - 16
24

อายุการใช้งานที่แนะนา (ชม.)
12,000 – 20,000
20,000 – 30,000
40,000 – 60,000

จากตารางอ้างอิงเบื้องต้นทาให้ได้ทราบถึงการออกแบบและเลือกใช้ลูกปื นที่เหมาะสมกับ
สภาพงานและประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกินความจาเป็ น ลูกปื นที่เลือกใช้น้ นั ได้ออกแบบด้วยโปรแกรม
Solid Works โดยการคานวณการออกแบบเป็ นดังนี้
จากการคานวณลูกปื นที่ควรใช้เป็ น เบอร์ 6200 ยี่ห้อ NSK ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้
รายละเอียดจากการคานวณ Bore = 10 mm.
OD = 30 mm.
จานวนเม็ดลูกปื น = 8 เม็ด
ซึ่งการเลือกลูกปื นเบอร์ 6200 เนื่องจากขนาดสลักที่ใช้มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับ 10
mm. อายุการใช้งานที่ได้จากการคานวณ เท่ากับ 110,090 ชัว่ โมง ผูผ้ ลิตบางบริ ษทั อาจจะใช้อายุการ
ใช้งานเฉี่ ย (Median life) เป็ นอายุประเมินก็ได้ อายุการใช้งานเฉลี่ยนนี้ หมายถึงจานวนรอบที่ 50 %
ของแบริ่ งที่เหมือนกันจานวนหนึ่ งที่สามารถหมุนได้โดยไม่เกิดความล้าขึ้น และใช้แทนอายุใช้งาน
L50 ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั L10 โดยประมาณคือ
L50 = 5L10
ซึ่งอายุการใช้งานจริ งของลูกปื นหาได้คือ
อายุการใช้งานจริ งของลูกปื น =110,090 ชัว่ โมง ÷ 50 % = 55,045 ชัว่ โมง
ดังนั้น ลูกปื นจะมีอายุการใช้งานอยูท่ ี่ 55,045 ชัว่ โมง หรื อ 6.28 ปี
การดูแลรักษา ; ควรหล่อลื่นด้วยน้ ามันหล่อลื่นทุก ๆ 6 เดือนหรื อตามความเหมาะสมในการใช้งาน

รู ปที่ 4.7 แสดงการคานวณการเลือกใช้ลูกปื น

4.1.5 คานวณหาแรงดันของกระบอกนิเมติกส์
โดยพื้นที่ หน้าตัดของกระบอกสู บที่ นามาคานวณนั้น ซึ่ งเป็ นแรงที่ ใช้งานในด้านดันออก
ของกระบอกสูบที่อยูใ่ นสภาวะทางาน 100% ซึ่งหาได้จากการคานวณดังต่อไปนี้
กาหนด กระบอกสู บที่เลือกใช้ขนาดของพื้นที่หน้าตัด เท่ากับ 40 * 40 mm.ขนาดแกน 16 mm.
แรงดันที่ใช้ในระบบ 6 kgf/cm2
วิธีการคานวณ พื้นที่หน้าตัด 4 cm. (A1) = π𝑟2 = 3.1416*2*2 = 12.56 cm2
พื้นที่หน้าตัด 4 cm. – พื้นที่หน้าตัด 1.6 cm. (A2) = 12.56 – (3.1416*0.8*0.8) 10.55 cm2.
ดังนั้น แรงที่ได้จากแรงดันในระบบ 6 kgf/cm2.
แรงที่ได้ดา้ นดัน 12.56 * 6 = 75.36 kg.
แรงที่ได้ดา้ นดูด 10.55 * 6 = 63.30 kg.
น้ าหนักที่กระบอกสู บได้รับจริ งเท่ากับ 15 kg. ซึ่งค่าแรงเผื่อ เท่ากับ 5 เท่า จะคิดเป็ นน้ าหนักที่
ต้องรับได้ 75 kg. กระบอกที่เลือกใช้จึงเพียงพอต่อการใช้งานและมีค่าความเผื่อจากการทางานของ
กระบอกนิวเมติกส์ (คิดเป็ น 100% ของการทางาน)
ตารางที่ 4.4 แสดงการคานวณน้ าหนักที่กระบอกนิเมติกส์ทางาน 100% [16]

4.1.6 การหาขนาดลวดสลิงจากระยะการยุบตัวสปริ ง
สปริ งที่เลือกใช้งาน มีขนาด ความกว้าง = 13 mm. ยาว 180 mm. ขนาดลวด 2 mm. มีค่าความ
แข็ง (k) = 0.68 kg/mm. เมื่อต้องการให้สปริ งมีการยุบตัว 30 mm. จะได้ดงั นี้
แรงที่ตอ้ งใช้กดสปริ ง = (ระยะยุบตัวที่ตอ้ งการ * ค่าความแข็งของสปริ ง) * ค่าแรงโน้มถ่วง
แทนค่า
= 30 mm. * 0.68 kg/mm. * 9.81 m/s2
= 200.124 N.
แรงที่ตอ้ งใช้กดสปริ ง = 200.124 N.

การเลือกใช้ขนาดของลวดสลิง ซึ่งหาได้จากสู ตรต่อไปนี้
น้ าหนักที่ยกได้อย่างปลอดภัย (kg) = ( 2 * 2 ) * 0.00999 = 0.03996 ton. หรื อเท่ากับ 39.96 kg.
แรงที่ถึงจุดสลิงขาด

= ( 2 * 2 ) / 20 = 0.2 ton หรื อ 200 kg.

ค่าความปลอดภัย

= 200 ÷ 39.96 = 5.0 เท่า

ดังนั้น ขนาดสลิงที่เลือกใช้ คือ 2*2 mm. และยกได้อย่างปลอดภัยที่น้ าหนัก 39.96 kg.หรื อ 392 N.m

รู ปที่ 4.8 แสดงค่าความปลอดภัยในการออกแบบสลิง
4.1.7 การคานวณหามอเตอร์
แรงที่ใช้ในการหมุนเพื่อให้ใบเลื่อยเคลื่อน เท่ากับ 100 N. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ 3 นิ้ว
( 0.0762 m. ) และกาหนดค่าความปลอดภัยของมอเตอร์ 5 เท่า หาแรงบิดของมอเตอร์ได้ดงั ต่อไปนี้
สูตร
T=(F*r)
แทนค่า T = 100 N. × (0.0635 ÷ 2) = 3.175 N.m × 5 เท่า
T = 15.88 N.m
ความเร็ วที่ตอ้ งการใช้ในการใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยขนาด 41 mm. ยาว 6.8 m. เพื่อให้ได้
ความเร็ ว 1.6 นาที/ใบ ตามจุดประสงค์จะหาได้ดงั นี้
ความยาวของใบเลื่อย = 6.8 m.
ความยาวรอบวงของล้อขนาด 2.5 นิ้ว = 0.2 m.

ล้อจะต้องหมุน 6.8 ÷ 0.2 = 34 รอบ จึงจะเสร็ จตามกระบวนการและตามเวลากาหนดคือ 1.6
นาที ล้อจะต้องหมุน เท่ากับ 34 ÷ 1.6 = รอบต่อนาที และนาไปคานวณการเลือกมอเตอร์จะได้ดงั นี้
ความยาวรอบวงใบเลื่อย 6.8 ÷ 0.2 = 34 รอบต่อใบ
มอเตอร์หมุน

34 ÷ 1.6 = 21.25 รอบต่อนาที

ดังนั้น มอเตอร์ที่เลือกใช้มีแรงบิดเท่ากับ 15.88 N.m ที่ความเร็วรอบ n1 = 21.25 รอบต่อนาที
มอเตอร์ที่เลือกใช้ ยีห่ อ้ SUNTECH รุ่ น E-SERIES ขนาด 60 วัตต์ ที่มี อัตราทดเท่ากับ 60 : 1
ขนาดแรงบิดเท่ากับ 20 N.m ที่ความเร็วรอบ 25 rpm.

รู ปที่ 4.9 แสดงมอเตอร์เกียร์ ยีห่ อ้ SUNTECH 60 วัตต์ [3]

รู ปที่ 4.10 ข้อมูลขนาดของมอเตอร์

4.2 ต้นทุนการสร้างเครื่ องใส่ ยางครอบฟันใบเลื่อย
ตารางที่ 4.5 ราคาวัสดุและอุปกรณ์การสร้างเครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อย
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

เหล็กฉาก 40*40 mm.
เหล็กแบน ขนาด ก*ย*น = 80*30*10
ลูกล้อเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว
ลูกล้อยางรถเข็น 2 นิ้ว
ลูกปื น ยีห่ อ้ SKF เบอร์ 3200
สลักลูกปื น ø 10
กระบอกนิวเมติก รุ่ น sc40*300
นิวเมติกส์ควบคุมด้วยมือ 3 ตาแหน่ง
ต่อตรงนิวเมติกส์ M8
ท่อลม ขนาด 5*8 mm.
สายสลิง ยาว 110×0.2 cm.
มอเตอร์เกียร์ 220 v. 25 w.
Dimmer
Limit Switch
เบรกเกอร์ Panasonic 220 v. 5 A.
สปริ ง 13*18*2 mm.
ลวดเชื่อม
เหล็กฉาก 40*40 mm.
รวม

จานวน

ราคา (บาท)

13 เมตร
1 แผ่น
1 ลูก
4 ลูก
12 ตลับ
5 แท่ง
1 กระบอก
1 อัน
6 ตัว
15 เมตร
2 เส้น
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 kg.
2 ใบ

615-.
750-.
80-.
190-.
1308-.
75-.
582-.
307-.
144-.
220-.
116-.
2990-.
430-.
360-.
97-.
200-.
250-.
70-.
8,784

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการทดสอบเครื่ องใส่ยางครอบฟันใบเลื่อยสายพาน
เครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยสายพานสามารถทางานได้รวดเร็ วกว่าการใส่ ยางครอบฟั น
โดยใช้กาลังคนเพราะเมื่อมีการทางานเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมียอดการสั่งซื้ อเป็ นจานวนมาก
อาจจเกิดการเมื่อยล้าของพนักงานและเกิดความล้าช้าในการใส่ยางครอบฟัน เมื่อเปลี่ยนการทางาน
โดยใช้การออกแบบและสร้างเครื่ องมือโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อการลด
กาลังคนในการใส่ ยางครอบฟั นจึงไม่เกิดความเมื่อยล้าและช่วยให้การทางานนั้นรวดเร็ ว พนักงาน
จึงเหลือเวลาไปทางานอย่างอื่นและไม่เกิดความเมื่อยล้าของร่ างกาย ซึ่ งการออกแบบจะได้ดงั นี้ คือ
การออกแบบระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ มี ขนาด 60 วัตต์ แรงบิดอยู่ที่ 19.05 N.m. มีความเร็ วของ
มอเตอร์ เท่ากับ 21.25 rpm. และสามารถทางานโดยใช้เวลา 96 วินาที ซึ่ งเร็ วกว่าการใช้เครื่ องก่ อน
ปรับปรุ งถึง 20% ความสามารถในการใช้งานจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเครื่ องครอบฟันใบ
เลื่อยแบบสายพานสามารถทางานได้มากกว่าการทางานแบบเก่า เฉลี่ยวันละ 30 ใบและไม่ทาให้เกิด
ความเมื่อยล้าและมีการลงทุนในการสร้างเครื่ องใส่ ยางครอบฟันใบเลื่อย 8,784 บาท ซึ่งเป็ นการทา
ให้บริ ษทั สามารถสร้างผลกาไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
5.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่ องใส่ ยางครอบฟั นใบเลื่อยนั้นสามารถใช้งานได้สะดวกมาก
ขึ้นโดยการเพิ่มระบบตัดยางครอบฟันใบเลื่อยให้เป็ นอัตโนมัติ ซึ่ งอาศัยหลักการทาไฟฟ้าเป็ นตัว
ควบคุมการทางานโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโลหะเข้ามาช่วยในการตรวจเช็คว่าใบเลื่อยที่กาลัง
เข้า กระบวนการครอบฟั น อยู่ น้ ัน ครบรอบการท างานแล้วหรื อยัง เมื่ อครบรอบการท างานแล้ว
เซ็นเซอร์จะถูกบังด้วยยางครอบฟันละจะหยุดการทางานโดยอัตโนมัติและเพิ่มเติมระบบการตัดยาง
ครอบฟันอัตโนมัติโดยการใช้ระบบนิวเมติกส์เข้ามาช่วยซึ่งทาการเชื่อมต่อกับใบมีด เมื่อระบบหยุด
การทางานแล้วกระบอกนิวเมติกส์จะทางานซึ่งจะดันให้ใบมีดเข้าตัดยางครอบฟันเองโดยอัตโนมัติ
ซึ่ งจะช่วยลดระยะเวลาให้กบั กระบวนการได้ เพิ่มความสะดวกสบายให้กบั พนักงาน ระบบนี้ ยงั
สามารถทางานร่ วมกับกระบวนการครอบฟันได้ดว้ ยการเพิ่มการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าแทนการใช้ลิมิต
สวิทซ์ซ่ ึงจะทางานสอดคล้องกันเมื่อกระบวนการครอบฟั นครบรอบการทางานเซ็นเซอร์ ตรวจจับ
โลหะตรวจจับไม่เจอโลหะเพราะถูกบังด้วยยางครอบฟันใบมีดตัดยางครอบฟันพร้อมกับกระบอก
นิ วเมติกส์ทาการยกมอเตอร์ ข้ ึนเพื่อหยุดการทางานของมอเตอร์ และทาการตัดยางครอบฟั นใบเลื่อย
โดยอัตโนมัติ
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