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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำในกำรท ำโครงกำร 

อุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ 
อุตสาหกรรมเหล็ก เน่ืองจากเหล็กมีความจ าเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีมีส่วนส าคญัใน
การขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ อาทิเช่น อุตสาหกรรมย านยนต์ อุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นตน้ เพราะฉะนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมเหล่าน้ี จึงมี
ผลต่อความตอ้งการโดยตรงในการใชเ้หล็กในประเทศ 

ประเทศไทยมีตลาดเหล็กท่ีมีศกัยภาพท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการใช้เหล็กใน
ประเทศท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมช้ินส่วนอ่ืน ๆ  ซ่ึงก าลงัจะท าให้ประเทศกลายเป็นจุดศูนยก์ลางในการ
ผลิตยานยนตเ์พื่อส่งออกไปยงัตลาดโลกการบริโภคเหลก็ส าเร็จรูปโดยแบ่งตามอุตสาหกรรม 

จากการฝึกสหกิจศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษาไดเ้ลือกท าหวัขอ้เร่ือง การออกแบบเคร่ือง
ใส่ยางครอบฟันของใบเล่ือยสายพานกรณีศึกษาบริษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จ ากดัทางบริษทั
ท่ีผมฝึกสหกิจศึกษานั้นไดห้มายให้ดูแลระบบงานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
และให้พฒันาเคร่ืองจกัรท่ีช ารุดหรือแกไ้ขจุดกพร่องของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงการตรวจเช็ค
ประจ าวนัในระบบต่าง ๆ ของโรงผลิตใบเล่ือยจึงได้พบว่าการเกิดปัญหาของแผนกใบเ ล่ือยคือ 
ปัญหาการใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยท่ีเกิดความล่าช้าในกระบวนการท างานเพราะเกิดจากสาเหตุ
ปัญหาคือการใช้แรงงานคนเป็นตน้ก าเนิดแรงในการด าเนินงานในเกือบทุกขั้นตอน  ผูศึ้กษาจึงได้
ค  านวณและออกแบบในการแกไ้ขปัญหาโดยการออกแบบและจดัท าเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย
ท่ีใช้ระบบเคร่ืองกลเข้ามาทดแทนการใช้คนเป็นต้นก าเนิดแรง  ซ่ึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูใ้ชง้าน การขนส่ง การจดัเก็บ   การป้องกนัการเกิดสนิม   การป้องกนัฟันล่ือยท่ีอาจ
โดนกระแทกแลว้ท าใหเ้กิดความบิดเบ้ียวเสียหาย  การป้องกนัฟันใบเล่ือยนั้นจ าเป็นตอ้งมีการครอบ
ฟันใบเล่ือยโดยการใชย้างครอบฟันใบเล่ือย ซ่ึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสริมเพื่อให้การใส่ยางครอบฟันใบ
เล่ือยนั้นมีความรวดเร็วเพื่อการจ าหน่ายให้ทนัตามก าหนดกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงอุปกรณ์ท่ี
บริษทัใชง้านอยู่เป็นเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยแบบใชก้ าลงัคน เม่ือมีจ านวนการสั่งซ้ือใบเล่ือย
เขา้จ านวนมากท าให้เกิดความเม่ือยล้าของพนักงานและท าให้เกิดความลา้ช้าในการจดัส่ง ทางผู ้
ศึกษาจึงไดอ้อกแบบและจดัท าเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยแบบไม่ตอ้งใช้แรงคนดึง จึงไม่เกิด
ความเม่ือยลา้ของพนกังานและรวดเร็วต่อการจดัส่งใบเล่ือยให้ลูกคา้ทนัก าหนดและ เพิ่มการจดัส่ง
ไดม้ากขึ้น 



1.2 วัตถุประสงค์โครงงำน 
 1.2.1 เพื่อออกแบบเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยสายพานขนาดความกวา้ง 41 มม.และมี 
                       ขนาดความยาว 6,800 มม. 
 1.2.2 หาตน้ทุนการสร้างเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยสายพาน 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ศึกษาเฉพาะการจดัท าใบเล่ือยและการครอบฟันใบเล่ือยขนาด 41 มม.เท่านั้น 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ประหยดัเวลาท่ีใชใ้นการครอบฟันใบเล่ือยสายพาน 
1.4.2 สามารถลดความเม่ือยลา้ของพนกังาน 
1.4.3 สามารถจดัท าและจดัส่งใบเล่ือยใหแ้ก่ลูกคา้เป็นไปตามใบสั่งซ้ืออยา่งทนัก าหนด 
1.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

1.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
ตาราง 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน สิง.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 
1.ศึกษาโครงงาน     
2.รวมรวบขอ้มูลโครงงาน     
3.วิเคราะห์โครงงาน     
4.ทดสอบและสรุปผล     
5.จดัท าโครงงาน     



บทที ่2 
ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่วข้อง

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเกีย่วกับการศึกษา
2.1.1 ใบเล่ือยสายพาน (Band saw blade) 

ใบเล่ือยเคร่ือง (Saw Blade)  เป็นอุปกรณ์ท่ีส ำคญัมำกท่ีท ำหนำ้ท่ีตดัเฉือนช้ินงำน ใบเล่ือย
เคร่ืองท ำจำกเหลก็รอบสูง (High Speed Steels) ซ่ึงมีควำมแขง็แต่เปำะ ดงันั้นกำรประกอบใบเล่ือย
เขำ้กบัโครงเล่ือย จะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงั จะตอ้งประกอบใหถู้กวิธีและขนัสกรูใหใ้บเล่ือยตึง
พอประมำณ เพื่อป้องกนัไม่ใหใ้บเล่ือยหกั ส่วนต่ำง ๆ ของใบเล่ือยประกอบดว้ยควำมกวำ้ง ควำม
ยำว ควำมหนำ ควำมโตของรูใบเล่ือย และจ ำนวนฟันใบเล่ือย ซ่ึงมีมีทั้งหยำบและฟันละเอียด 
จ ำนวนฟันใบเล่ือยบอกเป็นจ ำนวนฟันต่อน้ิว เช่น 10 ฟันต่อน้ิว 14 ฟันต่อน้ิว แต่ท่ีนิยมใชใ้นงำน
ทัว่ไป คือ 10 ฟันต่อน้ิว 

2.1.1.1 ลกัษณะฟันของใบเล่ือย 
a) ควำมยำวของใบเล่ือย กำรวดัควำมยำวของใบเล่ือยจะวดัจำกศูนยก์ลำงของรูใบเล่ือยทั้งสอง

เรียกวำ่ ขนำดควำมยำวของใบเล่ือยจะมีต่ำงกนัขึ้นอยูก่บัขนำดเคร่ือง 
b) ควำมกวำ้งของใบเล่ือยท่ีนิยมใชก้นั คือ 10 – 41 mm. 
c) ควำมหนำของใบเล่ือยสำยพำน หนำ 0.38 mm. ใบเล่ือยวงเดือน หนำ 0.64 mm. 
d) กำรวดัจ ำนวนฟันของใบเล่ือย คือ วดัระยะของยอดฟันหน่ึงถึงยอดอีกฟันหน่ึง 

- ในระบบเมตริก เรียกวำ่ระยะพิต Pitch (P) 
- ในระบบองักฤษ จะวดัขนำดควำมถ่ีห่ำงของฟันเล่ือยนิยมบอกเป็นจ ำนวนฟันต่อ
ควำมยำวใน 1 น้ิว 

รูปท่ี 2.1 แสดงกำรนบัฟันของใบเล่ือยในหน่วยองักฤษ 

 



2.1.1.2 การเลือกใช้ใบเล่ือยให้เหมาะสม 
a) จ ำนวนฟัน 14,16,18 ฟัน/น้ิว เป็นใบเล่ือยท่ีควรใชต้ดังำนโลหะท่ีมีเน้ืออ่อน เช่น ดีบุก ตะกัว่ 

อะลูมิเนียม พลำสติก เหลก็เหนียว ใชใ้นช่วงยำวของแนวตดั มำกกวำ่ 40 mm.ขึ้นไป 
b) จ ำนวนฟัน 22,24 ฟัน/น้ิว เป็นใบเล่ือยท่ีใชส้ ำหรับตดังำนโลหะท่ีมีเน้ือแข็งปำนกลำง เช่น 

เหลก็หล่อ เหลก็โครงสร้ำง ทองเหลือง ใชใ้นช่วงแนวตดั นอ้ยกวำ่ 40 mm. 
c) จ ำนวนฟัน 32 ฟัน/น้ิว  น้ิว เป็นใบเล่ือยท่ีใชส้ ำหรับตดังำนโลหะท่ีมีเน้ือแขง็มำก เช่น เหลก็

ท่ีใชท้ ำเคร่ืองมือ เหลก็กลำ้ แผน่โลหะ ท่อบำง ๆ เป็นตน้ 
2.1.1.3 มุมฟันเล่ือย 
          ฟันใบเล่ือยแต่ละฟันจะมีลกัษณะคลำ้ยล่ิมท ำหนำ้ท่ีจิกเขำ้ไปในเน้ือเหลก็หรือเน้ือวสัดุ ฟันแต่
ละฟันจะประกอบดว้ยมุมท่ีส ำคญั 3 มุม 

a) มุมคมตดั (b) เป็นมุมคมตดัของฟันเล่ือย 
b) มุมคำยเศษ (g) เป็นมุมท่ีใชด้นัเศษโลหะออกจำกฟันเล่ือย 

c) มุมหลบ (a) เป็นมุมท่ีท ำใหล้ดกำรเสียดสีระหวำ่งฟันเล่ือยกบัช้ินงำน และช่วยใหเ้กิดมุม

คมตดัใน 3 มุมรวมกนั 

2.1.1.4 คลองเล่ือย (Free Cutting Action) 
คลองเล่ือย คือควำมกวำ้งของร่องบนเน้ือเหล็กหรือเน้ือวสัดุ หลงัจำกมีกำรตดัวสัดุงำน ปกติ

คลองเล่ือยจะมีขนำดหนำหรือกวำ้งกว่ำใบเล่ือย เพื่อลดกำรเสียดทำนระหว่ำงพื้นผิวของใบเล่ือย
และพื้นผิวของวสัดุท่ีก ำลงัตดัเฉือน ป้องกนักำรติดของใบเล่ือยซ่ึงเป็นสำเหตุของใบเล่ือยหักขณะ
ตดัเฉือนช้ินงำนคลองเล่ือยมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. คลองเล่ือยฟันสลบั ลกัษณะฟันเล่ือยจะสลบักนัซำ้ยขวำตลอดใบเล่ือย ซ่ึงใบเล่ือยท่ีมีฟัน
ลกัษณะน้ีเป็นใบเล่ือยท่ีใชก้บัเคร่ืองเล่ือยกล 

2. คลองเล่ือยแบบฟันคล่ืน ลักษณะฟันเล่ือยจะเล้ือนไปมำเป็นแนวคล่ืน ซ่ึงใบเล่ือยท่ีมี
ลกัษณะน้ีจะใชก้บังำนเล่ือยมือ 

3. คลองเล่ือยแบบตอก ลกัษณะฟันเล่ือยจะมีมุมฟรีทั้งสองขำ้ง ซ่ึงฟันเล่ือยแบบน้ีจะใช้
ส ำหรับเคร่ืองเล่ือยวงดือน 

2.1.1.5 ทิศทางการตัดเฉือน 
กำรท ำงำนของคมใบเล่ือยจะประกอบด้วยกัน 2 ทิศทำง ได้แก่ ทิศทำงกำรกดลงและทิศ

ทำงกำรดนัไป ซ่ึงตอ้งดูตำมทิศทำงลูกศรขำ้งเคร่ืองตดันั้น ๆ  ทิศทำงทั้ง 2 เป็นตวัก ำหนดท่ีให้เกิด
กำรตดัเฉือนเน้ือช้ินงำนหรือวสัดุขึ้น แรงท่ีกดและแรงท่ีดึงจะตอ้งท ำงำนดว้ยควำมสัมพนัธ์กนั ถำ้มี
กำรเกิดแรงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงมำกเกินไปอำจท ำใหใ้บเล่ือยหกัได ้

 



2.1.1.6 การประกอบใบเล่ือยเข้าโครงเล่ือย 
กำรประกอบใบเล่ือยเขำ้กบัโครงเล่ือยตอ้งระวงัทิศทำงของฟันเล่ือย ใบเล่ือยนั้นมีทิศทำง

ส ำหรับกำรตดัเฉือนเน่ืองจำกจงัหวะถอยกลบัของใบเล่ือยนั้นอำจเป็นจงัหวะตดัเฉือน เพื่อใหก้ำรตดั
เฉือนช้ินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกตอ้งตำมหลกัวิศวกรรม กำรประกอบใบเล่ือยตอ้ง
ผ่อนตวัดึงใบเล่ือยนั้นออก (ตวัดึงใบเล่ือยจะอยู่กบัชุดมู่เล่เพลำตำม) ให้เล่ือนเขำ้แลว้ใส่ใบเล่ือยให้
เขำ้กบัร่องใบเล่ือยแลว้ท ำกำรค่อย ๆ หมุนดึงใบเล่ือยให้ตึง กำรตึงใบเล่ือยตอ้งค ำนึงถึงชนิดของ
วสัดุท่ีจะท ำกำรตดัเฉือน เช่น กำรตดัเหล็กกลำ้และกำรตดัเหล็กเหนียว กำรตดัเหล็กกลำ้นั้นตอ้งตั้ง
ควำมตึงของใบเล่ือยนั้นมำกกว่ำกำรตดัเหล็กเหนียวเพรำะอำจเกิดกำรแฉลบหรือกำรบิดเบ้ียวของ
คลองเล่ือยและหนำ้ตดัของช้ินงำนไม่ตรง   ซ่ึงอำจท ำใหช้ิ้นงำนนั้นเสียหำยและใบเล่ือยท่ีใชง้ำนอำจ
หกัได ้

2.1.1.7 การจับยึดชิ้นงานส าหรับงานเล่ือย 
กำรจบัยดึช้ินงำนนั้นเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใหค้วำมสนใจเป็นอยำ่งมำก   ในกรณีจบังำนผิดวิธีใน

กรณีช้ินงำนสั้น ปำกของปำกกำนั้นจะไม่สำมำรถจะจบัช้ินงำนให้แน่นไดแ้รงกดของเกลียวจะดนั
ช้ินงำนหลุด ซ่ึงถำ้ช้ินงำนนั้นหลุดหรือมีกำรขยบัแลว้จะให้เกิดกำรฝืนของใบเล่ือยและจะท ำให้ใบ
เล่ือยนั้นหักได ้  กำรจบังำนให้ถูกวิธีนั้นปำกของปำกกำทั้ง 2 ขำ้งตอ้งขนำนกนั กำรจบัช้ินงำนสั้น
ตอ้งใชเ้หลก็หนุนช่วยในกำรจบัและดนัปำกกำใหข้นำน กดช้ินงำนเม่ือขนัเกลียวจะท ำให้ช้ินงำนไม่
ขยบัหรือหลุด 

2.1.1.8 การคลอบยางฟันใบเล่ือย 
กำรคลอบยำงฟันใบเล่ือยนั้นเป็นขั้นตอนส ำคญัก่อนท่ีจะจ ำหน่ำยหรือกำรผลิตใบเล่ือยไวเ้พื่อ

ใช ้  กำรครอบฟันใบเล่ือยนั้นเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำใหก้บัตวัใบเล่ือยเพื่อส่งจ ำหน่ำยหรือเพื่อกำรจดัเก็บ
ท่ีปลอดภยัต่อฟันของใบเล่ือยป้องกนักำรกระแทก ป้องกันกำรบำดถุงบรรจุซ่ึงอำจเกิดสนิมกับใบ
เล่ือยขณะเก็บ 

         

 

 

 

รูปท่ี 2.2 แสดงกำรเปรียบเทียบกำรครอบฟันใบเล่ือย 

 
 



2.1.2 ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic) 
กำรใช้เคร่ืองจักรแทนแรงคน   ท ำให้ลมอัดเป็นท่ีนิยมกันอย่ำงแพร่หลำยในโรงงำน

อุตสำหกรรม โดยวิวฒันำกำรจำกกำรใช้ระบบกำรท ำงำนง่ำยๆ แบบธรรมดำเป็นกำรท ำงำนโดย
อตัโนมติั เช่น เบรกลมของรถไฟ กำรจบัยึดช้ินงำน สำยพำนล ำเลียง แขนกล (Robot) และอ่ืน ๆ 
และใน ปัจจุบนัได ้มีกำรน ำลมอดัมำใชส้ ำหรับงำนต่ำง ๆ อย่ำงกวำ้งขวำง ไดแ้ก่ งำนกำรประกอบ
ช้ินส่วนในโรงงำนอุตสำหกรรม งำนกำรบรรจุหีบห่อ งำนดำ้นกระบวนกำรผลิตอำหำร งำนเช่ือม
โลหะ งำนขนยำ้ยวสัดุท่ีมีน ้ำหนกัเบำ งำนพิมพ ์และงำนอ่ืน ๆ อีกมำกมำย 

กำรใชอ้ำกำศอดัเป็นตวักลำง  เน่ืองจำกระบบอตัโนมติั โดยเฉพำะในระบบอตัโนมติัเลก็ ๆ มี
ปัญหำบำงอย่ำงท ำให้พบว่ำไม่มีตวักลำงกำรท ำงำนใดท่ีสำมำรถน ำมำใช้ไดง้่ำยกว่ำและประหยดั
กวำ่ระบบนิวเมติกส์ดงันั้นขอ้ดี ของระบบน้ีอำจแบ่งหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

a) อำกำศมีปริมำณท่ีไม่จ ำกดัในทุก ๆ แห่ง 
b) อำกำศอดัสำมำรถส่งผำ่นไปตำมท่อไดง้่ำย แมว้ำ่จะมีระยะทำงไกลก็ตำม 
c) อำกำศอดัสำมำรถกกัเก็บไวไ้ด ้
d) อำกำศอดัไม่มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งส่งกลบัมำ สำมำรถระบำยทิ้งไปในบรรยำกำศไดห้ลงัจำก

กำรใชง้ำนแลว้ 
e) อำกำศอัดไม่มีควำมรู้สึกไวต่อควำมเบ่ียงเบนของอุณหภูมิ ซ่ึงท ำให้กำรท ำงำนมีควำม

แน่นอนสูง แมว้ำ่จะอยูใ่นสภำวะ อุณหภูมิสูงมำก ๆ ก็ตำม 
f) อำกำศอดัไม่เกิดกำรระเบิดง่ำย ดงันั้นจึงไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งมีอุปกรณ์พิเศษรำคำแพง   อ่ืน 

ๆ เพื่อใชป้้องกนักำรระเบิด 
g) อำกำศมีควำมสะอำดในระดบัหน่ึง ซ่ึงมีควำมส ำคญัมำกโดยเฉพำะในกรณีอุตสำหกรรมท่ี 

เก่ียวกบัอำหำร กำรทอผำ้ ผำ้ขนสัตว ์และเคร่ืองหนงั 
h) ช้ินส่วนของกำรท ำงำนส ำหรับอำกำศอดัเป็นแบบง่ำย ๆ และมีรำคำถูกในกำรสร้ำง 
i) อำกำศอดัมีควำมเร็วสูง ดงันั้นอตัรำควำมเร็วของกำรท ำงำนจะสูงดว้ย 
j) ควำมเร็วและแรงของอุปกรณ์ท ำงำนในระบบนิวเมติกส์ สำมำรถปรับแต่งไดต้ำมตอ้งกำร 
k) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท ำงำนระบบนิวเมติกส์ สำมำรถป้องกนังำนเกินก ำลงัได ้
l) กำรเคล่ือนท่ีในทำงตรง สำมำรถท ำงำนไดโ้ดยตรง 

นอกจำกขอ้ดีดงักล่ำวมำแลว้นั้น ระบบท่ีใชอ้ำกำศอดัก็มีขอ้เสียเช่นเดียวกนั ดงัตวัอยำ่งดงัต่อไปน้ี 
a) อำกำศอัดเป็นตัวกลำงท่ีค่อนข้ำงแพงเม่ือเปรียบเทียบกับกำรแปลงของพลังงำนอ่ืน  ๆ 

(อยำ่งไรก็ตำมจะถูกชดเชยจำกรำคำของอุปกรณ์ท่ีมีรำคำถูกและเป็นแบบง่ำย ๆ) 
b) อำกำศอดัตอ้งกำรสภำวะแวดลอ้มท่ีดี ตอ้งไม่มีฝุ่ นหรือควำมช้ืน 
c) เป็นไปไดย้ำกท่ีจะไดค้วำมเร็วของกระบอกสูบใหมี้ค่ำคงท่ีสม ่ำเสมอ 



d) อำกำศอดัจะประหยดัเฉพำะท่ีใชแ้รงขยำยถึงจุดหน่ึงเท่ำนั้น โดยปกติแลว้ใชค้วำมดนัท่ี600 
kPa (6 bar) ขอ้จ ำกดัของแรงอยู่ท่ีประมำณ 20,000-30,000 นิวตนั ขึ้นอยู่กบัควำมเร็วและ
ระยะทำงท่ีท ำงำน ถำ้ตอ้งกำรแรงมำกกวำ่น้ีควรใชร้ะบบไฮดรอลิก 

e) กำรระบำยออกของอำกำศมีเสียงดงั (ปัจจุบนัมีทำงแกไ้ขคือ ใชอุ้ปกรณ์เก็บเสียง ( Silencer)  
f) ละอองของน ้ำมนัผสมกบัอำกำศ ท่ีใชส้ ำหรับหล่อล่ืนในระบบนิวแมติกส์จะถูกระบำยออก

สู่บรรยำกำศ ท ำให้เกิดมลภำวะ (ปัจจุบนัสำมำรถหลีกเล่ียงได้ โดยใช้อุปกรณ์ชนิดท่ีไม่
ตอ้งกำรสำรหล่อล่ืน (Non-Lubricated) 

ตำรำงท่ี 2.1 เปรียบเทียบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก 
ระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิก 

1. ควำมดนัใชง้ำนประมำณ 6 บำร์ (bar) ไม่เกิน 
10 บำร์ (bar) ถ่ำยทอดก ำลงังำนไดน้อ้ย 

1. ควำมดนัใชง้ำน 60 บำร์ (bar) ถ่ำยทอดก ำลงั
งำนไดม้ำก 

2. ลมอดัมีกำรยบุตวัท่ีอุณหภูมิเปล่ียนหรือถูก
แรงกดท ำใหก้ำ้นสูบเคล่ือนท่ีไม่สม ่ำเสมอ 

2. น ้ำมนัมีควำมหนำแน่นมำกมีโอกำสยบุตวั
นอ้ย 

3. ลมอดัสะอำดไม่ตอ้งมีท่อไหลกลบั 3. อำจมีกำรร่ัวไหลของน ้ำมนั ท ำใหเ้กิด
อนัตรำยไดแ้ละมีท่อถงั 

4. อุปกรณ์มีขนำดเลก็ รำคำถูก 4. อุปกรณ์มีขนำดใหญ่และมีรำคำแพง 
5. ไม่เกิดอนัตรำยเม่ือเกิดอุบติัเหตุ เพรำะลมอดั
ไม่ติดไฟและไม่ระเบิด 

5. เม่ือเกิดอุบติัเหตุจำกท่อแตกและเกิดอนัตรำย
มำกเพรำะน ้ำมนัไฮดรอลิกติดไฟได ้

6. อุณหภูมิใชง้ำนสูง ประมำณ 160 องศำ
เซลเซียส 

6. อุณหภูมิใชง้ำนไดไ้ม่เกิน 70 องศำเซลเซียส 

7. ตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยประสมน ้ำมนัหล่อล่ืน 7. อุปกรณ์หล่อล่ืนดว้ยตวัเอง 
 
2.1.3 มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors) 

       มอเตอร์ไฟฟ้ำเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้งำนกนัอย่ำงแพร่หลำยในโรงงำน อุตสำหกรรม
ต่ำง ๆ ท่ีใชค้วบคุมเคร่ืองจกัรกลต่ำง ๆ ใชเ้ป็นตน้ก ำเนิดพลงังำนกลโดยกำรเปล่ียนพลงังำนไฟฟ้ำ
ให้เป็นพลงังำนกล   ในงำนอุตสำหกรรมมอเตอร์มีหลำกหลำยแบบหลำยชนิดท่ีใชก้บังำนประเภท
นั้น ๆ ดงันั้นเรำจึงต้องทรำบถึงควำมหมำยและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำตลอดถึงคุณสมบัติของ
มอเตอร์ท่ีใช้งำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใช้งำนของมอเตอร์นั้น ๆ และสำมำรถ
เลือกใชง้ำนใหเ้หมำะสมกบังำนออกแบบระบบประปำของหมู่บำ้นหรืองำนท่ีเก่ียวขอ้งได ้
2.1.3.1 ความหมายของมอเตอร์และการจ าแนกชนิดของมอเตอร์  มอเตอร์ไฟฟ้ำ (Motor) หมำยถึง 
อุปกรณ์เคร่ืองกลชนิดหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงพลงังำนไฟฟ้ำให้เป็นพลงังำนกล มอเตอร์ท่ีใชง้ำนไฟฟ้ำ
เปล่ียนเป็นพลงังำนกลมีทั้งพลงังำนไฟฟ้ำกระแสสลบัและพลงังำนกระแสตรง 



2.1.3.2 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า 
a) มอเตอร์ไฟฟ้ำสระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่ำ เอ.ซี.  มอเตอร์  (A.C. 
MOTOR) และมอเตอร์แบ่งออกตำมชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 -  มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัชนิด 1 เฟส หรือเรียกวำ่ ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing      Phase) 
      -  มอเตอร์ไฟฟ้ำสลบัชนิด 2 เฟสหรือเรียกวำ่ทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two Phase Motor) 
      -  มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัชนิด 3 เฟสหรือเรียกวำ่ทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three Phase Motor) 
b) มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกว่ำ ดี.ซี. มอเอตร์ (D.C. MOTOR) 
กำรแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบ่งออกไดด้งัน้ี 
       -  มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกวำ่ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)  
       - มอเตอร์แบบอนุขนำนหรือเรียกว่ำชนัทม์อเตอร์ (Shunt Motor) 
       - มอเตอร์ไฟฟ้ำแบบผสมหรือเรียกวำ่คอมเปำวดม์อเตอร์ (Compound Motor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงท่ี 2.2 อตัรำทดมอเตอร์เกียร์ในขนำดต่ำง ๆ [14] 
 

 
 



 
2.1.4 ลูกล้ออุตสาหกรรม (Rubber Castors) 

ลูกลอ้อุตสำหกรรม แต่ละชนิด แต่ประเภทจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่ำงกันและกำรใช้งำนท่ี
แตกต่ำงกนัออกไป เช่น ลูกลอ้รถเข็นท่ีใชส้ ำหรับเคล่ือนยำ้ยส่ิงของ ลอ้รถยกลำก เหมำะส ำหรับยก
และเคล่ือนท่ีขนของหนักด้วยวิธีกำรลำกส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงำนหรือโกดงัเก็บสินคำ้หรือเก็บ
ของต่ำง ๆ ดงันั้น ลองมำดูกนัดีกวำ่วำ่ ลูกลอ้เล่ือนอุตสำหกรรม ชนิดต่ำง ๆ มีคุณสมบติัดงัน้ี 
2.1.4.1 ลอ้ยำงธรรมชำติ เป็นลอ้ท่ีมีควำมน่ิม ยดืหยุน่ ท ำใหไ้ม่เกิดเสียงดงัรบกวนเวลำเข็น ไม่ท ำให้
พื้นเป็นรอย เหมำะกบักำรใช้งำน ท่ีมีกำรเคล่ือนยำ้ยบ่อย ๆ หำกตอ้งกำรเน้นควำมสะอำด เช่นใน
พื้นท่ีห้องอำหำร, โรงแรมหรือโรงพยำบำล กำรใช้ลอ้ยำงด ำ อำจเกิดครำบด ำท่ีพื้นได ้ดงันั้นควร
เลือกใชล้อ้ยำงเทำแทนทั้งน้ี ลอ้ยำงธรรมชำติท่ีดีจะมีตอ้งส่วนผสมของยำงในอตัรำส่วนท่ีสูงกว่ำลอ้
ยำงทัว่ไป โดยปกติลอ้ยำงคุณภำพต ่ำ ในทอ้งตลำดจะพบปัญหำเน้ือยำงร่วน ปริแตก และ ฉีกขำด
หลงัจำกผำ่นกำรใชง้ำน ไประยะสั้นๆเพียงไม่ก่ีเดือน ทั้งน้ีเป็นเพรำะ ในเน้ือยำงมีส่วนผสมของแป้ง 
และ สำรประกอบอ่ืน ๆ  
2.1.4.2 ลอ้เหล็กหล่อ คือลอ้ท่ีมีควำมแข็งแรงทนทำนท่ีสุด เหมำะกบักำรใช้งำนบนพื้นคอนกรีตท่ี
ขรุขระมำก หรือใช้กับงำนกลำงแจง้ เวลำเข็นลอ้เหล็กอำจมีเสียงดงัรบกวน และท ำให้พื้นผิวเป็น
รอย จึงควรเลือกใชใ้หเ้หมำะสม กบัประเภทของงำนดว้ย 
2.1.4.3 ลอ้ไนล่อน เป็นวสัดุท่ีสะอำด ไม่ทิ้งครำบ จึงเหมำะกบักำรใชใ้นห้องอำหำร ห้องเยน็ อีกทั้ง
ยงัเป็นวสัดุทีมีควำมแข็งแรง ไม่ยุบตวั จึงเหมำะกบังำนท่ีอยู่น่ิง ไม่เคล่ือนท่ีมำกนกั เช่นชั้นวำงของ 
ชั้นโชวสิ์นคำ้ ขอ้ระวงัในกำรใชค้ือ ไม่ควรใชก้บัพื้นไม ้หรือพื้นท่ีหินอ่อน เพรำะควำมแขง็แรงของ
ไนล่อนอำจท ำใหพ้ื้นเป็นรอยได ้อีกดว้ย เช่นพื้นหินหยำบ หรือพื้นท่ีมีขี้กลึงเหลก็เป็นตน้ 
2.1.4.4 ลอ้ยูรีเทน คือ ลอ้ท่ีรวมขอ้ดีของลอ้ยำงและไนล่อน คือไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ไม่ท ำให้
พื้นเป็นรอย อีกทั้งยงัสะอำด ไม่ทิ้งครำบ ละไม่ยบุตวั แมจ้ะตอ้งรองรับน ้ำหนกัอยูน่ิ่งๆเป็นเวลำนำน 
ลอ้ยูรีเทนเป็นวสัดุท่ีมีควำมแข็งแรงมำก ทนทำนไม่ฉีกขำด จึงสำมำรถใชก้บัพื้นท่ีผิวขรุขระ หรือ
แหลมคมได ้
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3 ลูกลอ้อุตสำหกรรม 



  
2.1.5 ต้นทุนการผลติและจุดคุ้มทุน (Material Cost & Break Even Point) 

2.1.5.1 องคป์ระกอบของตน้ทุนกำรผลิตตน้ทุนกำรผลิต ประกอบดว้ยตน้ทุน 
a) ด้ำนวสัดุ (Material Cost) เป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับวสัดุ, อุปกรณ์, เคร่ืองมือ ท่ีใช้ใน

กำรผลิตทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัน้ี 
aa) วสัดุทำงตรง (Direct Material Cost) คือ วสัดุหรือวตัถุดิบท่ีใช้เพื่อกำรผลิตโดยตรง 

โดยส่วนมำกมกัจะเป็นส่วนประกอบหน่ึงของผลิตภณัฑ์ เช่น ยำงรถยนต์มียำงเป็น
วตัถุดิบทำงตรง, ปำกกำ มี พลำสติกและหมึกเป็นวตัถุดิบทำงตรง เป็นตน้ จ ำนวนใน
กำรใชง้ำนวสัดุ/วตัถุดิบทำงตรงน้ีจะแปรผนักบัหน่วยในกำรผลิตโดยตรง. 

ab) วสัดุทำงออ้ม (Indirect Material Cost) เช่น วสัดุ, เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ ท่ีใชส้นบัสนุน
ในกำรผลิตโดยส่วนมำกจะไม่แปรผนักบัปริมำณกำรผลิตโดยตรง เช่น กระดำษทรำย, 
ผำ้เช็ดมือ, กำว, ตะปู เป็นตน้. 

ในบำงคร้ังวสัดุทำงออ้มก็อำจถูกจดัใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่ของวสัดุทำงตรงก็เป็นได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบันโยบำยทำงกำรบญัชีของแต่ละองคก์ร เช่น มีดกลึงส ำหรับเคร่ืองจกัรซีเอน็ซี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
ทำงออ้ม สำมำรถถูกจดัให้อยูใ่นกลุ่มของวตัถุดิบทำงตรงก็ได ้อำจเน่ืองจำกเหตุผลดำ้นรำคำท่ีสูง
และสำมำรถค ำนวณอำยกุำรใชง้ำนต่อจ ำนวนช้ินงำนท่ีท ำกำรผลิตได ้(tool life) ถึงแมว้่ำมีดกลึงจะ
ไม่ไดถู้กประกอบไปกบัช้ินงำนก็ตำม 

b) ตน้ทุนด้ำนแรงงำน (Labor Cost) เป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำนในกำรท ำงำนและผลิตสิน
สินค้ำเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป สำมำรถแบ่งออกได้คล้ำยๆ กับต้นทุนวตัถุ คือ
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นแรงงำนทำงตรง และค่ำจ่ำยดำ้นแรงงำนทำงออ้ม ดงัน้ี 
ba) ค่ำใชจ่้ำยดำ้นแรงงำนทำงตรง (Direct Labor Cost) เช่น ค่ำจำ้รำยวนั/เงินเดือนของ

พนกังำนฝ่ำยผลิต,ซ่ึงจะแปรผนักบัปริมำณกำรผลิตโดยตรง. 
bb) ค่ำใชจ่้ำยดำ้นแรงงำนทำงออ้ม (Indirect Labor Cost) เช่น เงินเดือนของพนกังำนขำย

, เงินเดือนของผูจ้ดักำร, เงินดือนของวิศวกร ค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ีจะไม่แปรผนักบั
ปริมำณในกำรผลิตโดยตรง 

c) ค่ำใชจ่้ำยโรงงำนหรือค่ำโสหุย้ในกำรผลิต (Overhead Cost) เป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
จำกค่ำใชจ่้ำยของวสัดุและค่ำใชจ่้ำยดำ้นแรงงำน เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค, ค่ำเช่ำโรงงำน, 
ค่ำบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร, สวสัดิกำรต่ำง ๆ  เป็นตน้ 

d) กำรค ำนวณตน้ทุนกำรผลิต ตน้ทุนกำรผลิต สำมำรถค ำนวณไดด้งัน้ี 

ตน้ทุนกำรผลิต =  ตน้ทุนวสัดุ + ตน้ทุนแรงงำน + ค่ำโสหุ้ย 
 



 
2.1.5.2 จุดคุม้ทุน (Break Even Point) ผูป้ระกอบกำรท่ีก ำลงัเร่ิมธุรกิจใหม่ มกักงัวลถึงควำม

เส่ียงของธุรกิจว่ำจะไปรอดหรือไม่และมีก ำไรเพียงพอท่ีจะเส่ียงลำออกมำจำกงำนประจ ำหรือไม่ 
รวมทั้งอยำกทรำบว่ำจะขำยจ ำนวนเท่ำใดถึงจะคุม้ทุนในแต่ละเดือน เร่ืองกำรหำจุดคุม้ทุนช่วยใน
กำรคำดกำรณ์ว่ำเม่ือเร่ิมธุรกิจแลว้ควรจะขำยเดือนละเท่ำใดถึงไม่ขำดทุน กำรค ำนวณหำจุดคุม้ทุน
เป็นเร่ืองไม่ยำกเลยเพรำะในแง่ของวิชำบญัชีและกำรเงินมีสูตรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเพื่อวำงแผนกำร
ขำยให้ไดเ้ท่ำทุน มำเขำ้ใจเร่ืองของจุดคุม้ทุน (Break-Even Point) ก่อนว่ำคืออะไร จุดคุม้ทุนก็คือจุด
ท่ีผูข้ำยสินคำ้ขำยไดใ้นปริมำณท่ีท ำใหธุ้รกิจไม่ขำดทุนและไม่ก ำไร ก็คือเท่ำทุนนัน่เอง ควำมจ ำเป็น
ในกำรค ำนวณจุดคุม้ทุนก็เพื่อให้ผูป้ระกอบกำรทรำบว่ำในแต่ละเดือนจะตอ้งขำยสินคำ้ในปริมำณ
เท่ำไหร่ถึงไม่ขำดทุน เม่ือทรำบวำ่จะตอ้งขำยก่ีช้ินต่อเดือนถึงเท่ำทุนก็จะมีควำมพยำยำมท่ีจะขำยให้
ไดเ้ท่ำปริมำณนั้นเป็นอย่ำงนอ้ยและถำ้ขำยไดม้ำกขึ้นก็จะเกิดก ำไรทนัที และหำกว่ำผูป้ระกอบกำร
ไดพ้ยำยำมขำยสินคำ้อย่ำงเต็มท่ีแลว้แต่ก็ยงัไม่ถึงจุดคุม้ทุนสักทีอำจตดัสินใจไดง้่ำยขึ้นว่ำควรเลิก
ขำยสินคำ้น้ีดีกวำ่ 
   • รำคำขำยต่อหน่วย (Price) คือรำคำขำยของผลิตภณัฑท่ี์ขำยได ้ไม่ใช่รำคำตั้งท่ียงัตอ้งลดรำคำอีก 
   • ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (Variable Cost) คือตน้ทุนท่ีผนัแปรตำมกำรผลิตคือ วตัถุดิบ บรรจุภณัฑ ์
ค่ำแรงงำนและค่ำน ้ำ ค่ำไฟฟ้ำ  ท่ีเก่ียวกบักำรผลิตโดยตรง 
   • ตน้ทุนคงท่ีรวม (Fixed Expenses)คือค่ำใช้จ่ำยคงท่ีท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไม่ว่ำจะมีกำรขำยเกิดขึ้น
หรือไม่ เช่นค่ำแรงพนกังำนขำย ค่ำเช่ำหนำ้ร้ำน ค่ำเดินทำงเป็นตน้  

สูตรค ำนวณหำจุดคุม้ทุน  

Break even point = 
 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒−𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡
 

 
2.1.6 ยางกนับาด (Rubber Edge Trim Seals) [15] 

ยำงกันบำดเป็นวสัดุท่ีนิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในงำนอุตสำหกรรมโลหะ เช่น  ใช้เสียบ
ขอบเหลก็ ขอบอะลูมิเนียม ขอบกระจก ขอบแกว้ ยำงกนัขอบ UPVC ซีลยำงกนับำดขอบกล่องตูไ้ฟ 
ซีลยำงขอบถงั ซีลยำงขอบช้ินงำนโคมไฟ หรือ  ซีลยำงกันบำดใช้ส ำหรับใช้เป็นส่วนประกอบ
โครงสร้ำงอำคำร เฟอร์นิเจอร์ หรือเคร่ืองจกัรต่ำง ๆ เป็นตน้  เพื่อป้องกนักำรบำดของคมโลหะและ
เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของงำนนั้น ๆ ลกัษณะของยำงกนับำดมีหลำกหลำยประเภท
แบ่งออกไดด้งัน้ี    

2.1.6.1 ซีลยำงกนับำดซิลิโคน มีลกัษณะเป็นสีใส  U-Channels Silicone Rubber  ซีลยำงกนั
บำดส ำหรับสวมขอบเหล็ก  ขนำดร่อง 2 mm ควำมสูงรวม 10 mm  ทนโอโซน ควำมร้อน และ
สภำพแวดลอ้มกำรใชง้ำนไดดี้เยีย่ม 



2.1.6.2 ซีลยำงกนับำด NBR, EPDM ลกัษณะเป็นตวั U มีควำมน่ิมและมีควำมยืดหยุ่นสูง มี
หลำกหลำยขนำดให้เลือกตำมกำรใชง้ำน เหมำะส ำหรับใชง้ำนซีลยำงกนับำด ซีลยำงกนัร่ัว ซีลยำง
กนัซึม ซีลยำงฝำถงั ซีลยำงขอบประตู,ขอบหน้ำต่ำง,ขอบกระจก,ขอบอะลูมิเนียม,ขอบเหล็กและ
กระจบันกัมวย 

2.1.6.3 ซีลยำงกันบำดนีโอพรีน (Neoprene) เป็นยำงสังเครำะห์ท่ีมีคุณสมบติัเด่นทำงดำ้น
เชิงกล กำรทนต่อแรงดึงและทนต่อแรงฉีกขำดได้ดีเม่ือเทียบกับกลุ่มยำงสังเครำะห์ด้วยกัน 
นอกจำกน้ีแลว้ยำง CR ยงัสำมำรถทนสำรเคมี ทนน ้ ำมนั ทนต่อสภำพแวดลอ้มและโอโซน ไดดี้ 
รวมถึงคุณสมบติัเด่นเร่ืองกำรติดไฟ เน่ืองจำกยำง CR มีอะตอมคลอรีนสูงท ำใหท้นแรงเปลวไฟไดดี้
เปลวไฟจะสำมำรถดบัไดเ้อง (Self-Extinguish) เม่ือเทียบกบัยำงชนิดอ่ืน ๆ คุณสมบติัทำงดำ้นไฟฟ้ำ
ของยำงทั่วไปถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ฉนวนไฟฟ้ำ (Rubber Insulation)  แต่ยำง CR ตัดอยู่ในกลุ่ม 
“Antisatic” หรือ ยำงก่ึงน ำไฟฟ้ำ เน่ืองจำกยำง CR มีอะตอมคลอรีน ท ำให้ยำงเป็นขั้วสูงมำกแต่
อยำ่งไรก็ตำมก็ยงัปรับสูตรใหไ้ดต้ำมคุณสมบติัทำงกำรไฟฟ้ำไดต้ำมท่ีตอ้งกำร 

2.1.6.5 ซีล พี วี ซี กนับำด  ซีลกนับำด ซีลยำงเสียบกนับำด  (Edge Trim Seals) เป็นซีลกนั
บำด เสริมเหล็ก มีลกัษณะคลำ้ยตวั ” U ” ส ำหรับเสียบกนับำด ป้องกนัขอบคม กนับำด หรือเพื่อ
ควำมสวยงำมเป็นระเบียบ ซีลกนับำดแบบกระดูกงูเสริมเหล็ก (Alpha Coseals) สำมำรถดดัโคง้งอ
ไดต้ำมตอ้งกำร เพื่อง่ำยต่อกำรติดตั้ง ยึดติดแน่น สำมำรถน ำไปติดตั้งขอบอลูมิเนียม กระจก  เหล็ก 
พลำสติก พีวีซี / ย-ูพีวีซี น ้ำหนกัเบำ ใชง้ำนไดน้ำน 

2.1.6.6 ซีลยำงกระดูกงู สำมำรถใชง้ำนเป็นซีลตูไ้ฟ ซีลตูอ้บ หรือซีลประกอบเคร่ืองจกัร เป็น
ตน้ ร่องเสียบสำมำรถใชง้ำนกบัขอบอลูมิเนียม ขอบเหลก็ หรือ Panel ขนำดควำมหนำตั้งแต่ 0.5-3.0 
mm มีส่วนของยำงฟองน ้ ำท่ียืดหยุ่นสูง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชง้ำนเป็นซีลไดดี้ยิ่งขึ้น  ผลิต
ดว้ยวตัถุดิบ 100% เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ (EPDM) ทนควำมร้อนสูงสุด 160 °C ทนแสงแดด  
UV Ozone และไอน ้ำดีเยีย่ม สำมำรถใชง้ำนไดท้ั้งในร่มและกลำงแจง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.2.1 อุณหภูมิชุบแข็งเปลวไฟต่อความแข็งและการสึกหรอของเหลก็กล้าใบเล่ือยสายพาน  [9] 

งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของอุณหภูมิชุบแข็งและกำรสึกหรอของเหล็กลำ้ใบ
เล่ือยสำยพำนแปรรูปไมย้ำงพำรำดว้ยกรรมวิธีชุบแข็งดว้ยเปลวไฟแก๊สอะเซทิลีน – ออกซิเจน ท่ี
อุณหภูมิผิวช้ินงำนสูงสุด 5 ระดับ 993,860,876,947และ984 องศำเซลเซียสและจุ่มน ้ ำ หลงัจำก
ช้ินงำนผ่ำนกระบวนกำรชุบแข็งด้วยเปลวไฟน ำช้ินงำนไปวิเครำะห์โครงสร้ำงทำงจุลภำคและ
ทดสอบช้ินงำนท่ีผ่ำนกระบวนกำรชุบแข็งด้วยเปลวไฟพบว่ำต ำแหน่งท่ีผิวสูงสุดกว่ำอุณภูมิออ
สเทนไนต ์โครงสร้ำงงำนเปลี่ยนโครงสร้ำงมำร์เทนไซด ์ท ำใหมี้ค่ำควำมแขง็เพิ่มขึ้นลดอตัรำกำรสึก
หรอช้ินงำนท่ีอุณหภูมิสูงสุด 773 และ 860 องศำเซลเซียส ค่ำควำมแขง็ใกลเ้คียงกนัส่วนกำรสึกหรอ
ของช้ินงำนท่ีได้รับจะสูงกว่ำช้ินงำนท่ีผ่ำนกำรชุบแข็งท่ีอุณหภูมิผิวสูงสุด 773 และ 860 องศำ
เซลเซียสในขณะท่ีช้ินงำนชุบแข็งท่ีอุณหภูมิผิวสูงสุด 876,947 และ 984 องศำเซลเซียสจะเกิดรอย
แตกหลงัชุบ 
 
2.2.2 การพฒันาเคร่ืองสกรีนผิวโค้งด้วยระบบลมอดัอากาศ [10]   

กำรพฒันำเคร่ืองสกรีนช้ินงำนให้สำมำรถสกรีนช้ินงำนหลำกหลำยและได ้ปริมำณช้ินงำน
มำกยิ่งขึ้ น กล่ำวคือจำกเดิมใช้มือท ำหน้ำท่ีปำดลำยสกรีนเปล่ียนเป็นกำรใช้มอเตอร์เป็นตัว 
ขบัเคล่ือนช้ินงำน ปัญหำระหว่ำงกำรใชง้ำนคือลำยสกรีนไม่สม ่ำเสมอเน่ืองจำกไม่สำมำรถควบคุม
ควำมเร็ว ของมอเตอร์ได ้และปัญหำควำมเสียหำยของลิมิตสวิทซ์ท่ีน ำมำใชเ้ป็นตวัสั่งใหเ้คร่ืองหยุด
เม่ือสกรีนเสร็จ ทำงผูว้ิจยัจึงไดน้ ำแนวคิดกำรใช้ระบบลมอดั เขำ้มำควบคุมกำรท ำงำนของชุดถำด
สกรีนแทน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ำกผลประเมินจำกผูเ้ช่ียวชำญก่อนและหลงักำรพฒันำมำใชร้ะบบลมอดันั้น 
พบว่ำผูเ้ช่ียวชำญมีควำมพึงพอใจ ในลกัษณะดำ้นกำยภำพของเคร่ืองใหม่สูงกว่ำในดำ้นของควำม
แขง็แรงและควำมปลอดภยั ส ำหรับกำร ประเมินดำ้นกำรใชง้ำนและควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้
งำน เคร่ืองสกรีนผิวโคง้ระบบลมอดั ก็ยงัไดรั้บ กำรประเมินอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่ำเคร่ืองเก่ำเช่นกนั 
ในหัวขอ้สุดทำ้ยของกำรประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบ ำรุงรักษำกำรซ่อมแซม เปล่ียนแปลง สำมำรถ
ท ำไดง้่ำยกวำกำรใชม้อเตอร์เป็นตวัขบัเคล่ือน 
 
2.2.3 มอเตอร์เหนี่ยวน า 1 เฟส ส าหรับการขับเคล่ือนรถไฟฟ้า  [11] 

รถขบัเคล่ือนดว้ยแบตเตอร่ีไฟฟ้ำมีใช้งำนกนัอย่ำงแพร่หลำย เช่น ในสนำมกอล์ฟ โรงงำน
อุตสำหกรรม หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือสวนสัตว ์เป็นตน้  กำรขบัเคล่ือนด ำเนินผำ่นมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ดีซีท่ีควบคุมง่ำย แต่มีขอ้เสียหลำยประกำร เช่น กำรบ ำรุงรักษำยุ่งยำก รำคำแพง และขนำดต่อพิกดั



โตกว่ำมอเตอร์ไฟฟ้ำเอซี เป็นตน้ กำรน ำมอเตอร์เหน่ียวน ำเอซีมำใช้งำนตอ้งใช้วงจรอินเวอร์เตอร์
เพื่อแปลงไฟใหเ้ป็นเอซี ท่ีมีสัญญำณเป็นรูปส่ีเหล่ียม สมรรถนะของมอเตอร์เอซีภำยใตแ้หล่งจ่ำยไฟ
น้ีมีควำมแตกต่ำงจำกกรณีท่ีป้อนไฟดว้ยแหล่งจ่ำยไฟรูปไซน์โดยตรง งำนวิจยัน้ีด ำเนินกำรศึกษำ
สมรรถนะของมอเตอร์เอซีเดียวผ่ำนคุณลกัษณะสมบติัแรงบิด - ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ ภำยใต้
แหล่งจ่ำยไฟรูปส่ีเหล่ียมแบบจ ำลองในสภำวะชัว่ครู่ถูกน ำมำใช้งำนเพื่อจ ำลองผลกำรจ่ำยไฟดว้ย
แหล่งจ่ำยรูปส่ีเหล่ียม ผลตอบสนองไดถู้กน ำมำใช้เพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงคณิตศำสตร์ในรูป
ของสมกำรอย่ำงง่ำย ผลท่ีได้จำกงำนวิจัยน้ีน ำมำใช้ออกแบบขับเคล่ือนรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ำด้วย
มอเตอร์เอซีเฟสเดียวท่ีถูกขบัผำ่นอินเวอร์เตอร์ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและช่วยใหป้ระหยดัพลงังำน
ในอนำคตได ้
 
2.2.4  ลูกล้อยางเพ่ือน ามาท ารถนัง่เคล่ือนท่ีอเนกประสงค์  [12] 

สมศักด์ิ เปรมประสงค์ (2553) ได้ศึกษำวิจัยเร่ือง รถนั่งเคล่ือนท่ีอเนกประสงค์โดยได้
ออกแบบโครงสร้ำงตวัรถและระบบไฟฟ้ำส ำหรับรถนั่งเคล่ือนท่ีอเนกประสงค์เพื่อให้ผูใ้ช้งำน
สำมำรถบงัคบัรถเคล่ือนท่ีไปไหนมำไหนไดอ้ยำงสะดวกเพียงแค่บงัคบัคนัโยกไปในทิศทำงต่ำง ๆ 
ลอ้ก็จะหมุนไปยงัทิศนั้นไดโ้ดยใชพ้ลงังำนจำกแบตเตอร่ีชนิดแห้งขนำด 24 โวลต ์ท่ีสำมำรถชำร์ต
ไฟได ้มีควำมเร็วในกำรเคล่ือนท่ีเดินหนำ้ไดสู้งสุด 8 กิโลเมตรต่อชัว่โมงและควำมเร็วถอยหลงั 4.5 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมกับติดตั้งไฟส่องสว่ำงส ำหรับกำรใช้งำนเวลำกลำงคืนรถนั่งเคล่ือนท่ี
อเนกประสงคด์งักล่ำว ยงัมีระบบช่วยพยงุตวัผูใ้ชง้ำนใหลุ้กขึ้นยนืไดเ้พื่อเปล่ียนอิริยำบถและช่วยให้
กระดูกส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยได้รับน ้ ำหนักบำ้งแทนกำรนั่งหรือนอนแต่เพียงอย่ำงเดียวและยงั
สำมำรถปรับพนักพิงให้เอนลงส ำหรับนอนรำบเพื่อพกัผ่อนไดเ้ช่นกนันอกจำกนั้นยงัมีระบบช่วย
บริหำรร่ำงกำยและท ำกำยภำพบ ำบดัส ำหรับแกปั้ญหำเอ็นยึดติดบริเวณหัวเข่ำและขอ้เทำ้เน่ืองจำก
ไม่ไดมี้กำรใชง้ำนร่ำงกำยส่วนนั้นเป็นเวลำนำน และบริเวณเบำะนัง่ยงัมีส่วนท่ีสำมำรถถอดออกได้
ในกรณีท่ีตอ้งกำรปรับเปล่ียนเพื่อให้เป็นท่ีขบัถ่ำยรถนั่งเคล่ือนท่ีอเนกประสงค์น้ีเหมำะส ำหรับ
ผูสู้งอำยุ หรือผูท่ี้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยแต่มือและแขนยงัสำมำรถใชง้ำนได ้ซ่ึงจะช่วยใหพ้วก
เขำสำมำรถเคล่ือนท่ีไปไหนมำไหนไดส้ะดวก ช่วยเหลือตวัเองไดม้ำกขึ้นท ำใหเ้ขำมีคุณภำพชีวิตท่ีดี
ขึ้นและมีสุขภำพจิตดีขึ้น และยงัช่วยลดภำระให้แก่ผูดู้แลบุคคลเหล่ำนั้นดว้ยทีมวิจยัใช้เวลำพฒันำ
รถนัง่อเนกประสงคป์ระมำณ 1 ปี คร่ึ ง และประสบผลส ำเร็จโดยมีตน้ทุนของรถตน้แบบประมำณ 
140,000 บำท ซ่ึงถูกกว่ำน ำเขำ้ประมำณ 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำง
กวำ้งขวำงต่อไป 

 เดชฤทธ์ิ มณีธรรม(2552)ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง รถเขน็ผูพ้ิกำรท่ีควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์ 
(Pic16f877) เป็นรถเข็นก่ึงอตัโนมติัท่ีน ำเอำมอเตอร์ DC มำเป็นตวัขบัเคล่ือนลอ้ของรถเข็นทั้งสอง



ขำ้งโดยใช้ขำ้งละตัวและใช้อีกหน่ึงตวัเพื่อควบคุมทิศทำงในกำรเคล่ือนท่ีของรถเข็นโดยใช้คีย์
สวิตซ์เป็นตวับงัคบัซ่ึงจะช่วยใหผู้พ้ิกำรสำมำรถช่วยเหลือตวัเองได ้8โดยหลกักำรท ำงำน คือ  

1. เร่ิมจำกกำรเขียนโปรแกรม โดยภำษำซี (ภำษำระบบคอมพิวเตอร์) แลว้ท ำกำรแปลงเป็น 
hex.file (ภำษำเคร่ืองจกัร Machine Languages) แลว้ต่อเขำ้ไปท่ี CPU  

2. Set ปุ่ มกำรท ำงำนโดยกำรดำวน์โหลดซอฟแวร์ลงไปเพื่อตั้งระบบ Key Pad เพื่อกำหนด
ทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีของรถเขน็ เช่น เลข 4 ไปซำ้ย เลข 6 ไปขวำ เลข 2 ไปหนำ้ และเลข 8 
ถอยหลัง และปุ่ มท่ีเหลืออำจตั้ งค่ำให้เป็นไฟไซเรนเพื่อเวลำผูพ้ิกำรต้องกำรควำม
ช่วยเหลือขั้นตอนสุดทำ้ย Set ปุ่ มปรับควำมเร็วเพื่อให้ผูป่้วยเลือกควำมเร็วระดบัไหน 
ตำมควำมตอ้งกำรตวัรถเข็นรับน ้ำหนกัมำกสุดถึง130 กิโลกรัม อตัรำควำมเร็ว 7 กม./ชม. 
ตวัมอเตอร์ DC ขนำด 24 โวล 

รำคำตน้ทุนเฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 - 40,000 บำท ถูกกว่ำทัว่ไปเกือบสิบเท่ำตวั 8 ในต่ำงประเทศ 
รำคำอยูท่่ี่ 150,000 - 300,000 บำท 

นิรันดร์ ใหม่โปธิและคณะ ( 2551) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง รถเข็นผูพ้ิกำรปรับยืน ไดส่ิ้งประดิษฐ์
เพื่อผูพ้ิกำร รูปแบบของรถเข็นผูพ้ิกำรแบบปรับยืนได ้ออกแบบและประดิษฐ์  มี 3 รูปแบบ คือแบบ 
Manual คือผูป่้วยแข็งแรงสำมำรถช่วยเหลือตวัเองไดใ้นกำรพยุงตวัเพื่อยืนขึ้น บนเกำ้อ้ีเข็น แบบท่ี
สองเป็นแบบก่ึงอตัโนมติั คือผูป่้วยสำมำรถเคล่ือนไหวไดบ้ำ้งแต่อำจไม่มีแรง ในบำงคร้ังตอ้งใช้
อุปกรณ์ช่วยในกำรยนืเสริมแบบสุดทำ้ยเป็นแบบ Full Power มีกำรติดมอเตอร์ไฟฟ้ำอตัโนมติัพร้อม
ปุ่ มปรับเล่ือนขึ้นลงโดยอตัโนมติัซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีพฒันำปรับปรุงต่อยอดส ำหรับผูป่้วยท่ีเป็นอมัพำต
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ มีตน้ทุนเฉล่ียตั้งแต่15,000 -50,000 บำทขึ้นอยู่กบัรูปแบบ อุปกรณ์ท่ีใช้โดย
ส่วนประกอบทั้งหมดใช้ของท่ีท ำในประเทศช่วยให้ผูป่้วยประหยดัค่ำใช้จ่ำย แทนกำรสั่งซ้ือจำก
ต่ำงประเทศ ท่ีส่วนใหญ่มีรำคำอยูท่ีประมำณ 150,000 - 300,000 บำท และมีปัญหำยุงยำกในเร่ือง
กำรบ ำรุงรักษำเน่ืองจำกเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 

 นอกจำกน้ีตวัไมโครคอนโทรเลอร์ (Microcontroller) ยงัมีหลำยตระกูลดว้ยกันท่ีนิยมใชก้นั
มำกคือ ตระกูล (Pic16f877) ท่ีใชใ้นงำนวิจยัน้ี จุดเด่นของคือ สำมำรถน ำมำใชไ้ดห้ลำกหลำย หำซ้ือ
ไดส้ะดวกและสำมำรถเขียนโปรแกรมค ำสั่งไดห้ลำยคร้ัง 
2.2.5 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนการปลูกยางพารา  [13] 

จิรุตถ์ จัน่เจริญ (2547) ศึกษำเร่ือง “ กำรวิเครำะห์กำรลงทุนธุรกิจอพำร์ทเมน้ท์ใน จงัหวดั 
นนทบุรีกรณีศึกษำ ทบัทรำยทองอพำร์ทเมน้ท ์” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเครำะห์ดำ้นกำรเงิน ของ  
โครงกำรทบัทรำยทองอพำร์ทเมน้ท์ด้วยกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิในอตัรำผลตอบแทน
ภำยในโครงกำรและระยะเวลำกำรคืนทุน โดยกำรวิเครำะห์จุดคุม้ทุน และมีกำรวิเครำะห์ควำม
อ่อนไหว ของโครงกำรวิเครำะห์ดำ้นกำรตลำด และของโครงกำรทบัทรำยทองอพำร์ทเมน้ท ์และมี



ก ำหนดแผนงำนในกำรบริหำรทำงกำรเงิน และกำรตลำดผลกำรศึกษำพบว่ำมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิมีค่ำ
เท่ำกับ 20,434,292 บำท ซ่ึงมีค่ำเป็นบวกอตัรำผลตอบแทนภำยในมีค่ำเท่ำกับร้อยละ 4.89 และมี
ระยะเวลำ คืนทุนเท่ำกบั 15.38 ปีหรือระยะเวลำ 15 ปี 4 เดือน และค่ำ IRR ยงัมีค่ำมำกกวำอตัรำคิด
ลดลงของโครงกำรซ่ึงเท่ำกบั 1.86 กรณีน้ีกำรลงทุนในโครงกำรทบัทรำยทองอพำร์ทเมน้ท์ จึงมี
ควำมคุม้ค่ำ ควรแก่กำรลงทุน  

นุชจิรำ พิลำหำ และ ทนงศกัด์ิ ทำบทอง (2551) ศึกษำเร่ือง “ กำรวิเครำะห์จุดคุม้ทุนและ 
ระยะเวลำคืนทุนกำรปลูกยำงพำรำ ต ำบลวงัปลำป้อม อ ำเภอนำวงั จงัหวดัหนองบวัล ำภู ” โดยมี 
วตัถุประสงค ์เพื่อวิเครำะห์หำจุดคุม้ทุนและระยะเวลำคืนทุนของยำงพำรำขนำด 10 ไร่ เพื่อหำจุดคุม้ 
ทุนและระยะเวลำคืนทุนของกิจกำร       ซ่ึงสำมำรถเป็นขอ้มูลและแนวทำงส ำหรับ ผูท่ี้สนใจจะ
ลงทุน ปลูกยำงพำรำ ในกำรพิจำรณำผูศึ้กษำท ำกำรศึกษำ สวนยำงพำรำโดยน ำขอ้มูลท่ีได้จำกกำร
สัมภำษณ์ คือขอ้มูลตน้ทุนกำรปลูก ตน้ทุนกำรดูแลรักษำ ตน้ทุนกำรกรีด และตน้ทุนกำรท ำยำงแผน
มำวิเครำะห์หำจุดคุม้ทุนและระยะเวลำคืนทุน จำกตำรำงกระแสเงินสด และจำกสูตรจุดคุม้ทุน โดย
กำร ศึกษำต้นทุนตั้งแต่ เตรียมดินจนกระทั้งน ำน ้ ำยำงดิบมำแปรรูปเป็นยำงแผนดิบแยกต้นทุน
ออกเป็นตน้ทุนประเภทคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร จำกผลกำรวิเครำะห์มีตน้ทุนคงท่ี 535,905.67 บำท 
ตน้ทุน กำรดูแลรักษำผนัแปร 45,844 บำท ตน้ทุนกำรกรีดผนัแปร 231,700 บำท ตน้ทุนกำรท ำแผน
ยำงดิบผนัแปร 205,618.68 บำท ตน้ทุนรวม 483,162.68 บำท จำกตำรำงกระแสเงินสดมีควำมคุม้ทุน
ท่ี 57,151.11 กิโลกรัม(น ้ ำยำงดิบ) และระยะเวลำคืนทุนใน 14.8 ปี และผลกำรวิเครำะห์จำกสูตร 
จุดคุม้ทุน มีควำมคุม้ทุนท่ี 42,826.77 กิโลกรัม (น ้ำยำงดิบ) และระยะเวลำคืนทุนใน 15.4 ปี  

จนัทยำ หลำ้กุล และปวีณำ กวีกุล (2553) ศึกษำเร่ือง “ กำรวิเครำะห์จุดคุม้ทุนและระยะเวลำ
คืน ทุนกำรปลูกสบู่ด ำ ต ำบลน ้ำพน อ ำเภอหนองบวัซอ จงัหวดัอุดรธำนี ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 11 
วิเครำะห์หำจุดคุม้ทุนและระยะเวลำคืนทุนกำรปลูกสบู่ด ำพื้นท่ี 10 ไร่ เพื่อหำจุดคุม้ทุนและระยะ 
เวลำคืนทุน ของกิจกำรซ่ึงสำมำรถเป็นขอ้มูลแนะแนวทำง ในกำรพิจำรณำในกำรลงทุนส ำหรับผูท่ี้
สนใจลงทุนปลูกสบู่ด ำผูศึ้กษำท ำกำรศึกษำไร่สบู่ด ำ โดยน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์ คือขอ้มูล  
ตน้ทุนกำรปลูก ตน้ทุนกำรดูแลรักษำ ตน้ทุนกำรเก็บเก่ียวเมล็ดและตน้ทุนกำรสกดัน ้ ำมนัมนัสบู่ด ำ 
น ำมำวิเครำะห์หำจุดคุม้ทุนและระยะเวลำคืนทุนจำกตำรำงกระแสเงินสดจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำมี
ตน้ทุนกำรด ำเนินกำรทั้งหมด 313,722.10 บำท จำกตำรำงกระแสเงินสด มีควำมคุม้ทุนท่ี 1,350.69 
ลิตร หรือเท่ำกบั 5,402.76 กิโลกรัม(เมลด็สบู่ด ำ) ระยะเวลำคืนทุนในเวลำ 9.9 ปี หรือ 9 ปี 9 เดือน  

พรรณี พรหมดวง (2554) ศึกษำเร่ือง “ กำรตดัสินใจกำรลงทุนในขนำดสวนปำล์มน ้ ำมัน 
อ ำเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเครำะห์และเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบ 
แทน จำกกำรท ำสวนปำลม์น ้ ำมนัตำมขนำด สวนปำลม์น ้ ำมนั โดยใชก้รณีกำรปลูกปำลม์น ้ ำมนัใน 
อ ำเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนองประชำกรท่ีใชไ้ดแ้ก่ เกษตรกร ท่ีประกอบอำชีพสวนปำลม์น ้ ำมนัใน 
อ ำเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง จ ำนวน 781 รำยและไดท้ ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำก กลุ่มตวัอย่ำง



จ ำนวน 24 รำย โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจงและเป็นสัดส่วนกบจ ำนวนประชำกรแบ่งเป็น  
เกษตรกรท่ีมีสวนปำล์มน ้ ำมนัขนำดเล็ก 7 รำย เกษตรกรท่ีมีสวนปำล์มน ้ ำมนั ขนำดกลำง 10 รำย 
และเกษตรกรท่ีมีสวนปำล์มน ้ ำมนัขนำดใหญ่ 7 รำย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัคือแบบสัมภำษณ์  
เกษตรกรสวนปำลม์น ้ำมนั สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูลคือ มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิอตัรำส่วนผลตอบ 
แทนต่อตน้ทุน อตัรำผลตอบแทนภำยในระยะเวลำคืนทุนจุดคุม้ทุนและกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
ผลกำรวิเครำะห์ผลตอบแทน มีมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ(NPV)เท่ำกบั 58,722 บำท ค่ำท่ีไดมี้ค่ำเป็นบวก
แสดงให้เห็นว่ำอตัรำผลตอบแทนดงักล่ำวสูงกวำตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นอตัรำส่วนผลตอบแทนต่อ ตน้ทุน 
(B/C Ratio) เท่ำกบั 1.011 เท่ำ ซ่ึงมำกกว่ำ 1 แสดงให้เห็นว่ำรำยได้ท่ีได้รับมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย  ท่ี
เกิดขึ้น อตัรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) เท่ำกบัร้อยละ 7.66อตัรำผลตอบแทนภำยในท่ีไดสู้งกว่ำ
อตัรำผลตอบแทนขั้นต ่ำคือร้อยละ 6.75 ระยะเวลำคืนทุน (PP) เท่ำกบ ั10 ปี6 เดือน ระยะเวลำคืน 
ทุนท่ีได้สั้ นกวำระยะเวลำด ำเนินงำนจุดคุ ้มทุน (BEP) เท่ำกับ 1,339,170 กิโลกรัม ซ่ึงจุดคุ ้มทุน 
ดงักล่ำวมีรำยไดร้วมเท่ำกบัตน้ทุนรวมแลว้ผลผลิต และรำยไดท่ี้เกษตรกรไดรั้บหลงัจำกจุดคุม้ทุน  
ยงัมีก ำไรท่ีดีอีกดว้ยผลกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว พบวำ่เม่ือค่ำใชจ่้ำยเพิ่มขึ้น โดยก ำหนดใหร้ำยได้
คงท่ีและอตัรำคิดลดร้อยละ 7 จะเห็นไดว้ำ่ค่ำใชจ่้ำยท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 10 และ 15 ดงักล่ำว ส่งผลให้
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ(NPV) มีค่ำน้อยกว่ำ 0 อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน มีค่ำน้อยกว่ำ 1 อตัรำ
ผลตอบแทนภำยใน (IRR) มีค่ำต ่ำกวำอตัรำผลตอบแทนขั้นต ่ำ คือร้อยละ 6.75 ระยะเวลำคืน ทุน 
(PP) ท่ีไดส้ั้นกวำระยะเวลำด ำเนินงำนตลอดอำยปุำลม์น ้ำมนั 15 ปีและจุดคุม้ทุน (BEP) ท่ีไดย้งั 12 มี
ควำมคุม้ทุนอยู ่เม่ือรำยไดล้ดลงโดยกำหนดใหค้่ำใชจ่้ำยคงท่ี และอตัรำคิดลดร้อยละ 7 จะเห็นได ้วำ่
รำยได้ลดลง ร้อยละ 5 10 และ 15 ดังกล่ำวส่งผลให้มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ำน้อยกว่ำ 0 
อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) มีค่ำนอ้ยกว่ำ 0 อตัรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) มีค่ำ 
ต ่ำกวำอตัรำผลตอบแทนขั้นต ่ำ คือร้อยละ 6.75 ระยะเวลำคืนทุน (PP) ท่ีไดย้ำวนำนกว่ำระยะเวลำ
ด ำเนินงำนตลอดอำยุปำล์มน ้ ำมนั 15 ปีและจุดคุม้ทุน (BEP) ท่ีได้ไม่มีควำมคุม้ทุน ด้วยเหตุน้ีจึง 
สำมำรถตดัสินใจลงทุนในขนำดสวนปำลม์น ้ ำมนัขนำดใหญ่ เพรำะมีควำมคุม้ค่ำในกำรลงทุน เม่ือ 
พิจำรณำจำก มูลค่ำปัจจุบันสุทธิอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนอัตรำผลตอบแทนภำยใน
ระยะเวลำคืนทุนและจุดคุม้ทุน แต่ เม่ือพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวท ำให้ทรำบว่ำสวน
ปำลม์ น ้ำมนัขนำดใหญ่มีควำมเส่ียงในกำรลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

      บริษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จ ำกดั 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบำงขนุเทียน-ชำยทะเล 
แขวงท่ำขำ้ม เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
รำยละเอียดบริษทั      : จ ำหน่ำยเหลก็กลำ้เกรดพิเศษ,เคร่ืองเล่ือยสำยพำนเชนลอง (CHENLONG) ,
ใบเล่ือยสำยพำนและรับชุบแขง็เหลก็ดว้ยเตำแบบสุญญำกำศ 
โทรศพัท ์                   : 66-2897-4800 (Auto)       MOB : 66-86-378-7448 

รูปท่ี 3.1 ท่ีตั้ง บริษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จ ำกดั 

 

รูปท่ี 3.2 สัญลกัษณ์บริษทั 

 



3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จ ำกัด ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2535 โดยผู ้
บริหำรงำนท่ีมีประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมช ำนำญดำ้นเหล็กกลำ้เกรดพิเศษมำนำนกว่ำ 30 ปี โดย
บริษัทได้รับกำรแต่งตั้ งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ทั้ งเหล็กท ำเคร่ืองมือ ท ำแม่พิมพ์ ท ำช้ินส่วน
เคร่ืองจักร และ เหล็กเกรดพิเศษต่ำง ๆ จำกบริษทัชั้นน ำท่ีมีช่ือเสียงในประเทศเยอรมัน อำทิ 
WILHELM OBERSTE-BEULMANN GmbH, DÖRRENBERG EDELSTAHL GmbH, GLOBAL 
METALL S.A.R.L. และ SCHMIDT+CLEMENS GmbH นอกจำกน้ีเรำยงัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่
เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยส ำหรับ ใบเล่ือยสำยพำนตดัเหล็กภำยใตช่ื้อ RÖNTGEN ของประเทศ
เยอรมนั และเคร่ืองเล่ือยสำยพำนตดัเหลก็ภำยใตช่ื้อ CHENLONG ของประเทศจีน 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรการและการบริหารงานขององค์กร 

บริษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ต ำแหน่งงำนในบริษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จ ำกดั 

นาย พิศาล  อริยเดชวณิช 

ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 

นาย สันติภาพ  แดหวามาลัย 

ต าแหน่ง หัวหน้าแผนก 

นาย วิษณุ  เค้าแก้ว 

ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกใบเลื่อย 

นาย อ านาจ  ผาเบ้า 

ต าแหน่ง ช่างซ่อมบ ารุง 

นาย ชินดนัย  พิมพ์วงษ์ 

ต าแหน่ง ช่างซ่อมบ ารุง 

ORGANIZATION CHART 



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต ำแหน่งท่ีนกัศึกษำไดรั้บผิดชอบ ช่ำงปฏิบติักำรซ่อมบ ำรุง (MT) หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเร่ิม
ตั้งแต่ ตรวจเช็คควำมปกติและหำข้อบกพร่องของเคร่ืองจักร หำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกับ
ผูบ้งัคบับญัชำเพื่อกำรใช้งำนเคร่ืองจกัรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกันกำรเส่ือมสภำพของ
ช้ินส่วนต่ำง ๆ ของเคร่ืองจกัรโดยกำรบ ำรุงรักษำในวิธีกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีคู่มือของเคร่ืองจักรได้
ก ำหนดเอำไว ้  พฒันำอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ให้กับบริษทัและคอยให้ค  ำปรึกษำช่ำงท่ีใช้
เคร่ืองจกัร 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 
 ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ : นำย วิษณุ เคำ้แกว้ 
 ต ำแหน่ง   : หวัหนำ้แผนกใบเล่ือย 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังำน  : 1 สิงหำคม 2562 
 ส้ินสุดกำรปฏิบติังำน : 1 ธนัวำคม 2562 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 บทน้ีจะกล่ำวถึงกำรศึกษำกระบวกกำรท ำงำนจำกกำรเร่ิมตน้ตดัเช่ือมใบเล่ือยจนถึง
กำรส่งมอบสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้และกำรศึกษำปัญหำท่ีพบเจอในกระบวนกำรท ำงำน   ซ่ึงกำรศึกษำใน
บทน้ีเป็นปัจจัยหลักท่ีส ำคัญในกำรศึกษำกระบวนกำรผลิตโดยก ำหนดหัวข้อแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและแกไ้ขปัญหำท่ีอำจส่งผลเสียในกระบวนกำรท ำงำนแบ่ง
ออกได้เป็น 8 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่กำรตัดเช่ือมจนถึงกำรส่งมอบแก่ลูกค้ำ   ซ่ึงผูศึ้กษำได้ท ำกำร
จดัล ำดบังำนไดด้งัน้ี 

3.7.1.1 กำรตดัใบเล่ือย   
3.7.1.2 กำรเช่ือมใบเล่ือย   
3.7.1.3 กำรเจียรหนำ้หยำบ 
3.7.1.4 กำรเจียรหนำ้ละเอียด 
3.7.1.5 กำรเจียรสันใบเล่ือย   
3.7.1.6 กำรพ่นสีรอยเช่ือม 
3.7.1.7 กำรใส่ยำงครอบฟัน   
3.7.1.8 กำรส่งมอบลูกคำ้ 
 
 



3.7.2 ปัญหำท่ีพบในกำรท ำงำน คือ กระบวนกำรครอบฟันใบเล่ือย เน่ืองจำกเคร่ืองมือท่ีทำง
บริษทัก ำลงัใช้งำนเป็นอุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยใช้ก ำลงัมนุษยเ์ป็นตน้ก ำเนิดแรง ซ่ึงต้องใช้แรงใน
ขั้นตอนต่ำง ๆ เม่ือมียอดกำรสั่งซ้ือมำจ ำนวนมำกท ำให้เกิดควำมเม่ือยลำ้แก่พนักงำนผูผ้ลิตและท ำ
ให้กำรจดัส่งให้แก่ลูกค้ำลำ้ช้ำมำกกว่ำท่ีจะเป็น   ควำมเม่ือยลำ้เกิดจำกกระบวนกำรดึงใบเล่ือย
สำยพำนใหเ้กิดกำรเคล่ือนท่ีเพื่อยำงครอบฟันจะไดส้วมเขำ้กนัฟันใบเล่ือยและเม่ือเกิดกำรใชแ้รงดึง
มำกถึง 100 นิวตนั  โดยแรงดึงหำไดจ้ำกกำรทดลองโดยใช้เคร่ืองมือวดัแรงและเม่ือท ำกำร ดึงใบ
เล่ือยท่ีมีจ ำนวนมำก ๆ ท ำให้เกิดควำมเม่ือยลำ้ของก ำลงัแขนบวกกบักำรเดินเพื่อน ำใบเล่ือยเขำ้ใส่
ต ำแหน่งกำรครอบฟันท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรครอบฟันใบเล่ือยตำมไปดว้ย  ทำงผูศึ้กษำจึงได้
ออกแบบและพฒันำเคร่ืองใส่ยำงครอบฟันใบเล่ือยขึ้น   ซ่ึงเคร่ืองจกัรกลชนิดน้ีเป็นกำรใช้ระบบ
ไฟฟ้ำ และระบบเคร่ืองกลมำใชง้ำนแทนกำรใชง้ำนก ำลงัคนเพื่อประหยดัแรงคนและเพิ่มก ำลงักำร
ผลิตให้ไดม้ำกขึ้นเม่ือเทียบกบัเวลำเดิม เพิ่มจ ำนวนของผลิตภณัฑใ์บเล่ือยและลดจ ำนวนเวลำของ
กำรใส่ยำงครอบฟันใบเล่ือย  กำรออแบบเคร่ืองใส่ยำงครอบฟันใบเล่ือยแบ่งออกไดเ้ป็น 5  ลกัษณะ
ดงัน้ี 

3.7.2.1 ระบบโครงสร้ำงไม่เคล่ือนท่ี  คือ โครงสร้ำงท่ียึดอยู่กบัท่ีเป็นตวัท่ีรับน ้ ำหนกัหรือรับ
แรงจำกอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีมำกระท ำซ่ึงโครงสร้ำงไม่เคล่ือนท่ีมีดงัน้ี 

a) ส่วนโครงช้ินงำน    เป็นโครงสร้ำงท่ีรับน ้ำหนกัทั้งหมดของอุปกรณ์และมีหนำ้ท่ียดึอุปกรณ์
ของเคร่ืองไวใ้นต ำแหน่งต่ำงเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกำรออกแบบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 โครงสร้ำงช้ินงำน 
 
 



b) ส่วนฐำนยดึช้ินงำน  ท ำหนำ้ท่ียดึช้ินส่วนลูกลอ้บงับงัคบัใบเล่ือยใหส้วมเขำ้กบัยำงครอบ
ฟันและยดึลูกปืนล ำเรียงใบเล่ือยเพื่อใหก้ำรเคล่ือนท่ีของใบเล่ือยเป็นไปอยำ่งคล่องตวั 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 ส่วนฐำนยดึช้ินงำน 
 

3.7.2.2 โครงสร้ำงแบบเคล่ือนท่ี  คือ โครงสร้ำงท่ีจบัยึดอุปกรณ์และเคล่ือนท่ีได ้  เพื่อกำรท ำงำน
ของระบบเป็นไปตำมกำรออกแบบและกำรท ำงำนครบกระบวนกำรครอบฟันใบเล่ือยช้ินส่วนของ
โครงสร้ำงแบบเคล่ือนท่ีมีดงัน้ี 

a) ส่วนฐำนบงัคบัยำงครอบฟันใบเล่ือย ท ำหน้ำท่ีบงัคบัยำงครอบฟันให้สวมเขำ้กับฟันใบ
เล่ือยมีลกัษณะกำรท ำงำน คือ สำมำรถเล่ือนเขำ้ออกไดโ้ดยกำรเคล่ือนท่ีของกระบอกนิวเม
ติกส์ผำ่นกำรเช่ือมต่อโดยลวดสลิงและดนักลบัเขำ้ท่ีโดยสปริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6 ส่วนฐำนบงัคบัยำงครอบฟันใบเล่ือย 
 
 



b) ลวดสลิง ท ำหนำ้ท่ีดึงฐำนบงัคบัยำงครอบฟันใบเล่ือยเพื่อน ำใบเล่ือยเขำ้หรือน ำใบเล่ือยออก
หลงัจำกเสร็จกระบวนกำรครอบฟันแลว้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 ลวดสลิง 
c) สปริง ท ำหน้ำท่ีดนัฐำนบงัคบัยำงครอบฟันท่ีเล่ือนออกมำโดยกำรดึงของลวดสลิงเพื่อให้

ฐำนบงัยำงครอบฟันเคล่ือนท่ีเขำ้ไปบงัคบัยำงครอบฟันและฟันของใบเล่ือยก่อนท่ีจะเร่ิม
กระบวนกำรครอบฟันและป้องกนัใบเล่ือยหลุดกระเด็นออกมำระหว่ำงกระบวนกำรครอบ
ฟัน ซ่ึงปริงจะมี 2 ตวั เพื่อใหเ้กิดควำมสมดุลในกำรเคล่ือนท่ีของฐำนบงัคบัยำงครอบฟัน 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8 สปริง 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.7.2.3 ระบบนิวเมติกส์ คือ ระบบกำรส่งถ่ำยก ำลงัโดยอำศยัควำมดนัลมเป็นตวักลำงในกำรส่งถ่ำย
ก ำลงั โดยมีอุปกรณ์ เช่น กระบอกสูบ ท ำหนำ้ท่ีเปล่ียนพลงังำนลมใหเ้ป็นพลงังำนกล มีอุปกรณ์ดงัน้ี 

a) กระบอกนิวเมติกส์ ท ำหน้ำเป็นอุปกรณ์ท่ีดันหรือดึงให้มอเตอร์เคล่ือนท่ีขึ้นไปหนีบใบ
เล่ือยหรือเคล่ือนท่ีลงเพื่อให้มอเตอร์ยกตวัขึ้นจำกใบเล่ือยเม่ือเสร็จกระบวนกำรครอบฟัน
และท ำหนำ้ท่ีดึงลวดสลิงท่ีเช่ือมต่ออยูก่บัฐำนบงัคบัยำงครอบฟันใบเล่ือยเพื่อให้ฐำนบงัคบั
ยำงครอบใบเล่ือยเคล่ือนท่ีออกกำรบงัคบัยำงให้เป็นอิสระเพื่อน ำใบเล่ือยใหม่เขำ้มำเร่ิม
กระบวนกำร 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.9 กระบอกนิวเมติกส์ 

b) วำลว์ควบคุมทิศทำงลม ท ำหนำ้ท่ีควบคุมทิศทำงกำรขึ้น - ลง ของกระบอกนิวเมติกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 วำลว์ควบคุมทิศทำงลม 
 
 



3.7.2.4 ระบบไฟฟ้ำ คือ ลักษณะกำรส่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกแหล่งก ำนิดไปยงัผูใ้ช้ไฟฟ้ำ ตำม
ประเภทกำรใชง้ำน โดยส่งจำกสถำนีไฟฟ้ำผ่ำนสำยไฟฟ้ำแรงสูง สถำนีไฟฟ้ำยอ่ย หมอ้แปลงแปลง
ไฟฟ้ำใหล้ดต ่ำลง ไปยงับำ้นพกัอำศยั ส ำนกังำน หรือโรงงำนอุตสำหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีใชมี้ดงัน้ี 

a) มอเตอร์เกียร์ ท ำหนำ้ท่ีหมุนลูกลอ้ยำงท่ีหนีบอยู่กบัใบเล่ือยเพื่อให้ใบเล่ือยเคล่ือนท่ีเป็นวง
และจะหมุนจนกว่ำจะครบกระบวนกำรครอบฟัน เม่ือครบกระบวนกำรแลว้พนกังำนจะท ำ
กำรดึงคนัควบคุมกระบอกนิวเมติกส์จะเคล่ือนท่ีลงและดึงให้มอเตอร์เคล่ือนท่ีออกจำกใบ
เล่ือยและตดักำรท ำงำนโดยลิมิตสวิทต ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.11 มอเตอร์เกียร์ 

b) ลิมิตสวิทซ์ ท ำหนำ้ท่ีตดัต่อไฟฟ้ำท่ีจ่ำยเขำ้มอเตอร์ เม่ือมีกำรเร่ิมกระบวนกำรครอบฟันซ่ึง
จะท ำงำนในขั้นตอนท่ีมอเตอร์ถูกกระบอกนิวเมติกส์ดันขึ้ นและจะตัดกำรท ำงำนใน
ขั้นตอนท่ีมอเตอร์เคล่ือนท่ีลง 
 

 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 3.12 ลิมิตสวิทซ์ 

 
 



c) ดิมเมอร์ (Dimmer)ท ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำใหก้บัมอเตอร์เพื่อท ำกำรก ำหนด
ควำมเร็วของมอเตอร์ในกำรท ำงำนแต่ละขนำดของใบเล่ือยหรือปรับรอบควำมเร็วของ
มอเตอร์ตำมท่ีพนกังำนตอ้งกำร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.13 ดิมเมอร์ (Dimmer) 
d) เบรกเกอร์ ท ำหนำ้ท่ีในกำรตดัวงจรไฟฟ้ำแบบอตัโนมติัเม่ือเกิดควำมผิดปกติในระบบ เพื่อ

เป็นกำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นกบัสำยไฟ โหลด Load (เช่น มอเตอร์, Generator 
หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.14 เบรกเกอร์ 
 
 
 
 
 

 



3.7.2.5 ลูกลอ้ชนิดต่ำง ๆ คือ ลูกลอ้ใชเ้คล่ือนท่ีใบเล่ือยเพื่อลดแรงเสียดทำนระหวำ่งใบเล่ือยกบัพื้น
และยงัป้องกนัใบเล่ือยเสียดสีกบัพื้นท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย 

a) ลูกลอ้ยำงอุตสำหกรรม ท ำหนำ้ท่ีช่วยในกำรเคล่ือนท่ีของใบเล่ือยป้องกนัใบเล่ือยเสียดสีกบั
พื้นท ำใหเ้ป็นรอยเสียหำยและลดแรงเสียดทำนระหวำ่งใบเล่ือยกบัพื้นรำง 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.15 ลูกลอ้ยำงอุตสำหกรรม 
b) ลูกลอ้บงัคบัสันใบเล่ือย มีลกัษณะเป็นเหลก็ท ำหนำ้ท่ีบงัคบัสันใบเล่ือยเพื่อใหก้ำรใบเล่ือย

และยำงครอบฟันสวมเขำ้กนัและป้องกนักำรของใบเล่ือยหลุดออกจำกกระบวนกำรท ำงำน 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.16 ลูกลอ้บงัคบัสันใบเล่ือย 
c) ลูกลอ้บงัคบัยำงครอบฟันใบเล่ือย มีลกัษณะเป็นเหลก็ท ำหนำ้ท่ีบงัคบัสันใบเล่ือยเพื่อให้ยำง

ครอบฟันสวมเขำ้กนักบัใบเล่ือยและป้องกนักำรของใบเล่ือยหลุดออกจำกกระบวนกำร
ท ำงำน 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17 ลูกลอ้บงัคบัยำงครอบฟันใบเล่ือย 



3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้ ำโครงช้ินงำนและส่วนประกอบเคร่ืองครอบฟันใบเล่ือย 

รำยกำรวสัดุ จ ำนวน 
1. เหลก็ฉำก 40*40 mm. 13 เมตร  
2. เหลก็แบน ขนำด ก*ย*น = 80*30*10 1 แผน่ 
3. ลูกลอ้เหลก็ ขนำด 3 น้ิว 1 ลูก 

4. ลูกลอ้ยำงรถเขน็ 2 น้ิว 4 ลูก 
5. ลูกปืน ยีห่อ้ SKF  เบอร์ 3200 12 ตลบั 
6. สลกัลูกปืน ø 10 5 แท่ง 
7. กระบอกนิวเมติก รุ่น sc40*300 1 กระบอก 
8. นิวเมติกส์ควบคุมดว้ยมือ 3 ต ำแหน่ง 1 อนั 
9. ต่อตรงนิวเมติกส์ M8 6 ตวั 

10. ท่อลม ขนำด 5*8 mm. 15 เมตร 
11. สำยสลิง ยำว 110×0.2 cm. 2 เส้น 
12. มอเตอร์เกียร์ 220 v. 25 w.  1 ตวั 
13. Dimmer 1 ตวั 
14. Limit Switch 1 ตวั 
15. เบรกเกอร์ Panasonic 220 v.  5 A. 1 ตวั 

16. สปริง 13*18*2 mm. 2 ตวั 
17. ลวดเช่ือม  1 kg.  
18. ใบเจียร 4 น้ิว 2 ใบ 

 

โปรแกรมส ำเร็จรูป 
1. โปรแกรม Microsoft Word 2019 
2. โปรแกรม Power Point 2019 
3. โปรแกรม SOLID Work 2016 
 
 
 
 



 
3.9 วิธีการออกแบบเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยแบบสายพานใน Solid Work 2016 

วิธีกำรออกแบบเคร่ืองใส่ยำงครอบฟันใบเล่ือยแบบสำยพำนใน Solid Work  คือกำรออกแบบ
เคร่ืองใส่ยำงครอบฟันและกำรค ำนวณกำรใชว้สัดุและหำขนำดท่ีเหมำะสมกนังำน เพื่อป้องกนักำร
สร้ำงช้ินงำนแลว้ไม่เป็นไปตำมจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ค  ำนวณค่ำควำมปลอดภยัในงำนโครงสร้ำงของ
ช้ินงำน เม่ือสร้ำงช้ินส่วนต่ำง ๆ แลว้สำมำรถน ำมำประกอบเพื่อให้เป็นภำพจ ำลองในกำรสร้ำงจริง
ต่อไป 
 
3.10 ขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยสายพาน 

10.1 กำรเขียนแบบโครงสร้ำงในโปรแกรม Solid Work 2016 กำรสร้ำงช้ินงำนโครงสร้ำงนั้น
ส ำคญัมำก   ก ำหนดขนำดของช้ินส่วนโครงสร้ำงในแต่ละขนำดให้พอดีและเลือกรูปแบบวสัดุ 
มำตรฐำนของวสัดุได้หลำยลักษณะ ดังน้ี วำดเส้นจำกกำรออกแบบเบ้ืองต้นและใส่วสัดุตำม
มำตรฐำน โดยใชค้  ำสั่ง Structural Member 

รูปท่ี 3.18 เขียนแบบโครงสร้ำง 



10.2 กำรเขียนฐำนบงัคบัใบเล่ือยในโปรแกรม Solid Work 2016 คือกำรก ำหนดช้ินส่วนบงัคบั
ใบเล่ือยให้มีกำรท ำงำนท่ีคล่องตวัไม่ก่อให้เกิดอตัรำยต่อผูใ้ชง้ำนและไดม้ำตฐำนควำมแข็งแรงตำม
มำตรฐำนกำรออกแบบทำงวิศวกรรม  กำรก ำหนดช้ินงำนให้เหมำะสมและใส่วสัดุตำมมำตรฐำน 
โดยค ำสั่ง Edit Materail  

รูปท่ี 3.19 เขียนแบบฐำนบงัคบัใบเล่ือย 
10.3 กำรเขียนฐำนบงัคบัยำงครอบฟันในโปรแกรม Solid Work 2016 คือ กำรก ำหนดช้ินส่วน

บังคับใบเล่ือยให้มีกำรท ำงำนท่ีคล่องตัวไม่ก่อให้เกิดอัตรำยต่อผูใ้ช้งำนและได้มำตฐำนควำม
แข็งแรงตำมมำตรฐำนกำรออกแบบทำงวิศวกรรม กำรก ำหนดช้ินงำนให้เหมำะสมและใส่วสัดุตำม
มำตรฐำน โดยค ำสั่ง Edit Materail 

รูปท่ี 3.20 เขียนแบบฐำนบงัคบัยำงครอบฟัน 



10.4 กำรเขียนช้ินงำนลูกล้อบงัคบัใบเล่ือยโดยโปรแกรม Solid Work 2016 คือกำรออกแบบ
ช้ินส่วนท่ีตอ้งมีขนำดร่องท่ีเหมำะสม เน่ืองจำกกำรป้องกนัใบเล่ือยหลุดขณะท่ีท ำงำนและอำจเป็น
อนัตรำยไดก้ำรออกแบบมีดงัน้ีเขียนแบบจำกเส้นให้เป็นรูปร่ำงแลว้ใส่ขนำดท่ีตอ้งกำร 

รูปที่ 3.21 เขียนแบบลูกลอ้บงัคบัใบเล่ือย 

10.5 กำรเขียนช้ินงำนลูกล้อบังคับยำงครอบฟันโดยโปรแกรม Solid Work 2016 คือกำร
ออกแบบช้ินส่วนท่ีตอ้งมีขนำดร่องท่ีเหมำะสม เน่ืองจำกกำรป้องกนัใบเล่ือยหลุดขณะท่ีท ำงำนและ
อำจเป็นอนัตรำยไดก้ำออกแบบมีดงัน้ีเขียนแบบจำกเส้นให้เป็นรูปร่ำงแลว้ใส่ขนำดท่ีตอ้งกำร 

รูปที่ 3.22 เขียนแบบลูกลอ้บงัคบัยำงครอบฟัน 

 



10.6 กำรประกอบเคร่ืองใสยำงครอบฟันใบเล่ือย ในโปรแกรม Solid Work 2016 โดยใชค้  ำสั่ง 
Assembly และเลือกช้ินส่วนจำกค ำสั่ง Browse ดงัน้ี 

รูปท่ี 3.23 กำรประกอบช้ินส่วน 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบและจดัท าเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย ศึกษา
ตรวจสอบวิเคราะห์และสรุปหาแนวทางทดลองโดยมีล าดบัการท าโครงงานประกอบดว้ย   ศึกษา
แนวทางการน าวสัดุใบเล่ือยแต่ละขนาดท่ีแตกต่างกนัและยางครอบฟันเพื่อเปรียบเทียบเวลา    ศึกษา
ประสิทธิภาพของการครอบฟันกบัเคร่ืองครอบฟันใบเล่ือยของเดิม   ผูจ้ดัท าไดแ้บ่งขั้นตอนการท า
ช้ินงานออกเป็น 2  ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. การออกแบบเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย 
2. ตน้ทุนการสร้างเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย 

4.1 เขียนแบบ ออกแบบ 
การศึกษาโครงการช้ินน้ีไดอ้อกแบบและเขียนแบบ “ เคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย” โดย

ค านึงถึงหลกัการท างานโดยไม่ท าใหใ้บเล่ือยนั้นมีรอยหรือเสียหายจากการถูกกระแทก เสียดสี และ
ทั้งน้ียงัมีการออกแบบเพื่อความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชง้าน  การจดัหาวสัดุอุปกรณ์  ไดท้ าการปรึกษา
กบัทางผูบ้ริหารและหัวหน้างานเพื่อสืบหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งการใช้เพื่อให้เกิดความประหยดั
ค่าใชจ่้ายและจดัหาอุปกรณ์ท่ีจดัหาไดภ้ายในบริษทั   เม่ือทราบท่ีจดัหาและร้านจ าหน่ายอุปกรณ์แลว้
จึงจดัหาวสัดุท่ีอุกรณ์ท่ีตอ้งหาซ้ือ   เพื่อน ามาท าเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยใหค้รบตามก าหนด    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 การออกแบบโครงสร้าง 



การเลือกใช้วสัดุ นั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคัญในการออกแบบเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย
เพราะการเลือกใช้วสัดุนั้นจะมีการจัดซ้ือ   การเลือกวสัดุท่ีมีคุณภาพและการใช้งานนั้นต้องไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูท่ี้ใชง้าน   ซ่ึงการเลือกและการจดัหาวสัดุนั้นท าใหไ้ดรู้้วา่วสัดุในทอ้งตลาดมี
ราคาเท่าไหร่และสามารถเปรียบเทียบราคาท่ีดีท่ีสุดได ้  ท าใหง้บประมาณท่ีใชน้ั้นไม่ส้ินเปลืองและ
ท าใหค้ืนทุนใหก้บัผูป้ระกอบการไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น   

 ตน้ทุนการสร้างเคร่ืองเป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคัญเพราะเม่ืออุปกรณ์ไดใ้ช้
งานจนถึงจุดคุม้ทุนบริษทัจะมีรายไดเ้พิ่มมากขึ้นจากช้ินงาน   ส่ิงท่ีขาดไม่ไดค้ือการออกแบบและ
เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ      เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพของอุปกรณ์
หรือเกิดจากอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้นั้นไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.  วสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
เลือกใชมี้ดงัน้ี 

4.1.1 การออกแบบโครงสร้าง 

รูปท่ี 4.2 การออกแบบโครงสร้างและการหาค่าความแขง็แรง 

การหาน ้าหนกัของเหลก็โครงสร้าง 
หาความยาวทั้งหมด   เหล็กฉากขนาด 40 * 40 หนา 3 mm. เหล็กฉากท่ีทั้งหมดมีขนาดความ

ยาว เท่ากบั 12.97 เมตร ซ่ึงเม่ือเทียบกบัตารางเหลก็รูปพรรณท่ีใชใ้นประเทศไทยจะไดด้งัน้ี 
ตามตารางซ่ึงจะหาน ้ าหนักของเหล็ก ขนาดของเหล็กฉาก 40 * 40 หนา 3 mm. น ้ าหนักของเหล็ก
ฉากตามขนาด เท่ากับ 1.83 kg/m. ซ่ึงหาได้จากตารางข้างต้น ความยาวของเหล็กฉากท่ีใช้ท า
โครงสร้างช้ินงานทั้งหมด เท่ากบั 12.97 m.   



 

จะหาน ้าหนกัไดด้งัน้ี 
           น ้าหนกั = 12.97 m. × 1.83 kg/m.    
                         = 23.74 kg. 
ดงันั้น เหลก็ฉากท่ีใชท้ าโครงสร้างมีน ้าหนกั เท่ากบั 23.74 kg. 
ตารางท่ี 4.1 เหลก็รูปพรรณท่ีใชใ้นประเทศไทย [7] 

 



 



รูปท่ี 4.3 การหาค่าความแขง็แรงของโครงสร้าง 



ค่าท่ีได้จากการค านวณโดยใช้โปรแกรม Solid Work โดยค าสั่ง Simulation โครงสร้าง
สามารถรับน ้ าหนักไดม้ากสุด เท่ากบั 97 ÷ 20.59 = 4.7 เท่า ซ่ึงค่าความเผื่อคือ 4.7 เท่า เป็นไปตาม
หลกัการออกแบบโครงสร้าง โครงสร้างจะหกัมีแรงกดมากกวา่ 97 กิโลกรัม  
ตารางท่ี 4.2 ค่าความปลอดภยัในงานโครงสร้าง 

ท่ีมา : https://www.bhumisiam.com/k-เสาเขม็สปันไมโครไพล-์spunmicropile-241/ 

4.1.2 การออกแบบฐานจบัยดึช้ินงาน  

- การออกแบบฐานบงัคบัใบเล่ือย 

 

 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงฐานบงัคบัใบเล่ือย 



สูตรการหาน ้าหนกั     
 น ้าหนกั = หนา x กวา้ง x ยาว x 0.00785 ÷ 1000 

แทนค่า น ้าหนกั (แผน่บน) = (
10×400×230×0.00785

1000
)  = 7.3 kg. 

             น ้าหนกั (แผน่เล่ือน) = (
10×400×50×0.00785

1000
)   = 1.57 kg. 

           ดงันั้น เหลก็แบนท่ีใชท้ั้งหมดมีน ้าหนกัเท่ากบั 7.3 + 1.57 = 8.87 kg 
 

- ออกแบบฐานบงัคบัยางครอบฟันใบเล่ือย 

รูปท่ี 4.5 แสดงฐานบงัคบัยางครอบฟัน 
สูตรการหาน ้าหนกั     
 น ้าหนกั = หนา x กวา้ง x ยาว x 0.00785 ÷ 1000 

แทนค่า น ้าหนกั (แผน่บน) = (
10×300×175×0.00785

1000
)  =  4.12 kg. 

             น ้าหนกั (แผน่เล่ือน) = (
10×190×60×0.00785

1000
)   = 0.9 * 2 = 1.8 kg.  

ดงันั้น  รวมน ้าหนกัเหลก็ท่ีใช ้4.12 + 1.8 = 5.92 kg. 
 
                                          



4.1.3 ค านวนลูกลอ้อุตสาหกรรม 

            การเลือกใชลู้กลอ้อุสาหกรรมเพื่อใชใ้นการเป็นตวัช่วยใหใ้บเล่ือยสายพานเคล่ือนตวัไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดแรงฝืดระหวา่งพื้นผิวของใบเล่ือยและพื้นรางเล่ือน   ทางผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใชลู้กลอ้
อุตสาหกรรมขนาด 2 น้ิว เพราะมีขนาดท่ีเหมาะสมในการใชง้าน   การรับน ้ าหนกัมากท่ีสุดของลอ้
ยาง   เท่ากบั 35 kg./ลอ้    (ขอ้มูลจากคู่มือการใชง้านลูกลอ้) ซ่ึงลอ้ยางทั้งหมดท่ีใชง้านมีจ านวน  4  
ลอ้. ซ่ึงคิดจากน ้ าหนกัใบเล่ือยขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ 41 mm. ท่ีมีขนาดความยาว เท่ากบั 6.8 เมตร   มี
น ้าหนกัจริงอยูท่ี่ 4.6  kg. จะคิดไดด้งัน้ี                       

  น ้าหนกัท่ีรับมากสุด    =    
น ้าหนกัท่ีรับจริง

จ านวนลอ้ยางท่ีใช้
 

 แทนค่า    น ้าหนกัท่ีรับมากสุด     =    4.6 kg. ÷ 4 ลูก   =     1.15   kg / ลอ้ 

ซ่ึงตามหลกัการออกแบบทางวิศวกรรม ค่าความปลอดภยัในการใชง้านลอ้ยางอุตสาหกรรม
จะมีค่าอยู่ท่ี  75% ของการรับน ้ าหนักได้ทั้ งหมด คือ 35 kg./ล้อ ซ่ึงจะได้ เท่ากับ 26.25 kg./ล้อ 
น ้ าหนกัท่ีใชง้านจริง เท่ากบั 1.15  kg./ลอ้   ซ่ึงลูกลอ้ไดรั้บน ้ าหนกันอ้ยกว่าค่าความปลอดภยัเท่ากบั 
22 เท่า จึงเหมาะกบัการออกแบบและใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั       
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ลูกลอ้ยางอุตสาหกรรม 

4.1.4 การออกแบบและเลือกใชลู้กปืนบงัคบัใบเล่ือยสายพาน 

            การค านวณหาอายุการใชง้านของลูกปืนหาไดจ้ากการใชง้านต่อวนั (ชม.) ซ่ึงการท างานของ
เคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยจะมีการเฉล่ียการท างานอยู่ท่ี นอ้ยกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั เม่ือเทียบกบั
ตารางการออกแบบทางวิศวกรรม ควรใชลู้กปืนท่ีมีอายกุารใชง้าน 15,000 – 20,000 ชัว่โมง 
 
 



 
ตารางท่ี 4.3 ตารางการแนะน าการเลือกใชง้านลูกปืน [1] 

 
จากตารางอา้งอิงเบ้ืองตน้ท าให้ไดท้ราบถึงการออกแบบและเลือกใช้ลูกปืนท่ีเหมาะสมกับ

สภาพงานและประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็น ลูกปืนท่ีเลือกใชน้ั้นไดอ้อกแบบดว้ยโปรแกรม 
Solid Works โดยการค านวณการออกแบบเป็นดงัน้ี 

จากการค านวณลูกปืนท่ีควรใชเ้ป็น เบอร์  6200    ยี่ห้อ NSK  ซ่ึงมีรายระเอียดดงัน้ี 
 รายละเอียดจากการค านวณ   Bore  =   10   mm. 
                                               OD    =   30   mm. 
                         จ านวนเมด็ลูกปืน    =    8    เมด็ 

ซ่ึงการเลือกลูกปืนเบอร์ 6200 เน่ืองจากขนาดสลกัท่ีใชมี้ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง เท่ากบั 10 
mm. อายกุารใชง้านท่ีไดจ้ากการค านวณ เท่ากบั 110,090 ชัว่โมง  ผูผ้ลิตบางบริษทัอาจจะใชอ้ายุการ
ใชง้านเฉ่ีย (Median life) เป็นอายุประเมินก็ได ้อายุการใชง้านเฉล่ียนน้ีหมายถึงจ านวนรอบท่ี 50 % 
ของแบร่ิงท่ีเหมือนกนัจ านวนหน่ึงท่ีสามารถหมุนไดโ้ดยไม่เกิดความลา้ขึ้น และใชแ้ทนอายุใชง้าน 
L50  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั L10 โดยประมาณคือ 

L50 = 5L10 

ซ่ึงอายกุารใชง้านจริงของลูกปืนหาไดค้ือ 
อายกุารใชง้านจริงของลูกปืน =110,090 ชัว่โมง ÷ 50 %  = 55,045 ชัว่โมง 
ดงันั้น ลูกปืนจะมีอายกุารใชง้านอยูท่ี่ 55,045 ชัว่โมง หรือ 6.28 ปี 
การดูแลรักษา  ; ควรหล่อล่ืนดว้ยน ้ามนัหล่อล่ืนทุก ๆ 6 เดือนหรือตามความเหมาะสมในการใชง้าน 

 

 

 

 

เวลาท่ีใชง้านต่อวนั (ชม.) อายกุารใชง้านท่ีแนะน า (ชม.) 
นอ้ยกวา่ – 8 12,000 – 20,000 

8 - 16 20,000 – 30,000 
24 40,000 – 60,000 



 



รูปท่ี 4.7 แสดงการค านวณการเลือกใชลู้กปืน 



4.1.5 ค านวณหาแรงดนัของกระบอกนิเมติกส์ 

            โดยพื้นท่ีหน้าตดัของกระบอกสูบท่ีน ามาค านวณนั้น ซ่ึงเป็นแรงท่ีใช้งานในด้านดันออก 
ของกระบอกสูบท่ีอยูใ่นสภาวะท างาน 100%  ซ่ึงหาไดจ้ากการค านวณดงัต่อไปน้ี  
ก าหนด   กระบอกสูบท่ีเลือกใช้ขนาดของพื้นท่ีหน้าตดั เท่ากบั   40 * 40 mm.ขนาดแกน 16 mm.
แรงดนัท่ีใชใ้นระบบ 6 kgf/cm2 

วิธีการค านวณ      พื้นท่ีหนา้ตดั 4 cm. (A1) =  π𝑟2  = 3.1416*2*2 = 12.56 cm2 

         พื้นท่ีหนา้ตดั 4 cm. – พื้นท่ีหนา้ตดั 1.6 cm. (A2) = 12.56 – (3.1416*0.8*0.8) 10.55 cm2. 
ดงันั้น   แรงท่ีไดจ้ากแรงดนัในระบบ 6 kgf/cm2. 
            แรงท่ีไดด้า้นดนั   12.56 * 6  = 75.36 kg. 
            แรงท่ีไดด้า้นดูด   10.55 * 6  = 63.30 kg. 

น ้าหนกัท่ีกระบอกสูบไดรั้บจริงเท่ากบั 15 kg. ซ่ึงค่าแรงเผื่อ เท่ากบั 5 เท่า จะคิดเป็นน ้าหนกัท่ี
ตอ้งรับได ้75 kg.  กระบอกท่ีเลือกใชจึ้งเพียงพอต่อการใชง้านและมีค่าความเผื่อจากการท างานของ
กระบอกนิวเมติกส์ (คิดเป็น 100% ของการท างาน)  
ตารางท่ี 4.4 แสดงการค านวณน ้าหนกัท่ีกระบอกนิเมติกส์ท างาน 100% [16] 

 

4.1.6 การหาขนาดลวดสลิงจากระยะการยบุตวัสปริง 
สปริงท่ีเลือกใชง้าน มีขนาด ความกวา้ง = 13 mm. ยาว 180 mm. ขนาดลวด 2 mm. มีค่าความ

แขง็ (k) = 0.68 kg/mm. เม่ือตอ้งการใหส้ปริงมีการยบุตวั 30 mm. จะไดด้งัน้ี 
แรงท่ีตอ้งใชก้ดสปริง = (ระยะยบุตวัท่ีตอ้งการ * ค่าความแขง็ของสปริง) * ค่าแรงโนม้ถ่วง 
แทนค่า                        = 30 mm. * 0.68 kg/mm. * 9.81 m/s2    
                                    = 200.124 N. 

         แรงท่ีตอ้งใชก้ดสปริง   = 200.124  N. 



การเลือกใชข้นาดของลวดสลิง ซ่ึงหาไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

น ้าหนกัท่ียกไดอ้ยา่งปลอดภยั (kg)  = ( 2 * 2 ) * 0.00999  = 0.03996 ton. หรือเท่ากบั 39.96 kg.   

แรงท่ีถึงจุดสลิงขาด                         = ( 2 * 2 ) / 20  = 0.2 ton หรือ 200 kg. 

ค่าความปลอดภยั                             = 200 ÷ 39.96  =   5.0 เท่า 

ดงันั้น ขนาดสลิงท่ีเลือกใช ้คือ 2*2 mm. และยกไดอ้ยา่งปลอดภยัท่ีน ้าหนกั 39.96 kg.หรือ 392 N.m 

 

 

                              

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงค่าความปลอดภยัในการออกแบบสลิง 

4.1.7 การค านวณหามอเตอร์ 
         แรงท่ีใชใ้นการหมุนเพื่อใหใ้บเล่ือยเคล่ือน เท่ากบั 100 N. ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางลูกลอ้ 3 น้ิว 
( 0.0762 m. ) และก าหนดค่าความปลอดภยัของมอเตอร์ 5 เท่า หาแรงบิดของมอเตอร์ไดด้งัต่อไปน้ี 
สูตร            T = ( F * r ) 
แทนค่า        T   = 100 N. × (0.0635 ÷ 2) = 3.175 N.m × 5 เท่า 
                    T   = 15.88 N.m 

ความเร็วท่ีตอ้งการใช้ในการใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยขนาด 41 mm. ยาว 6.8 m. เพื่อให้ได้
ความเร็ว 1.6 นาที/ใบ ตามจุดประสงคจ์ะหาไดด้งัน้ี 

ความยาวของใบเล่ือย  = 6.8 m. 
ความยาวรอบวงของลอ้ขนาด 2.5 น้ิว = 0.2 m. 



ลอ้จะตอ้งหมุน  6.8 ÷ 0.2 = 34 รอบ จึงจะเสร็จตามกระบวนการและตามเวลาก าหนดคือ 1.6  
นาที ลอ้จะตอ้งหมุน เท่ากบั 34 ÷ 1.6 =  รอบต่อนาที และน าไปค านวณการเลือกมอเตอร์จะไดด้งัน้ี 

                ความยาวรอบวงใบเล่ือย   6.8 ÷ 0.2 = 34 รอบต่อใบ 

                มอเตอร์หมุน                     34 ÷ 1.6  = 21.25 รอบต่อนาที 

ดงันั้น มอเตอร์ท่ีเลือกใชมี้แรงบิดเท่ากบั 15.88 N.m ท่ีความเร็วรอบ n1 =  21.25  รอบต่อนาที 
มอเตอร์ท่ีเลือกใช ้ยีห่อ้ SUNTECH รุ่น E-SERIES ขนาด 60 วตัต ์ท่ีมี  อตัราทดเท่ากบั 60 : 1 

ขนาดแรงบิดเท่ากบั 20 N.m ท่ีความเร็วรอบ 25 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงมอเตอร์เกียร์ ยีห่อ้ SUNTECH 60 วตัต ์[3] 

 

 

 

 

 



รูปท่ี 4.10 ขอ้มูลขนาดของมอเตอร์ 



 

4.2 ตน้ทุนการสร้างเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย 

ตารางท่ี 4.5 ราคาวสัดุและอุปกรณ์การสร้างเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย 

รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

1. เหลก็ฉาก 40*40 mm. 13 เมตร 615-. 
2. เหลก็แบน ขนาด ก*ย*น = 80*30*10 1 แผน่ 750-. 
3. ลูกลอ้เหลก็ ขนาด 3 น้ิว 1 ลูก 80-. 
4. ลูกลอ้ยางรถเขน็ 2 น้ิว 4 ลูก 190-. 
5. ลูกปืน ยีห่อ้ SKF  เบอร์ 3200 12 ตลบั 1308-. 
6. สลกัลูกปืน ø 10 5 แท่ง 75-. 
7. กระบอกนิวเมติก รุ่น sc40*300 1 กระบอก 582-. 
8. นิวเมติกส์ควบคุมดว้ยมือ 3 ต าแหน่ง 1 อนั 307-. 
9. ต่อตรงนิวเมติกส์ M8 6 ตวั 144-. 
10. ท่อลม ขนาด 5*8 mm. 15 เมตร 220-. 
11. สายสลิง ยาว 110×0.2 cm. 2 เส้น 116-. 
12. มอเตอร์เกียร์ 220 v. 25 w.  1 ตวั 2990-. 
13. Dimmer 1 ตวั 430-. 
14. Limit Switch 1 ตวั 360-. 
15. เบรกเกอร์ Panasonic 220 v.  5 A. 1 ตวั 97-. 
16. สปริง 13*18*2 mm. 2 ตวั 200-. 
17. ลวดเช่ือม  1 kg. 250-. 
18. เหลก็ฉาก 40*40 mm. 2 ใบ 70-. 

รวม 8,784 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดสอบเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยสายพาน 
เคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยสายพานสามารถท างานได้รวดเร็วกว่าการใส่ยางครอบฟัน   

โดยใชก้ าลงัคนเพราะเม่ือมีการท างานเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมียอดการสั่งซ้ือเป็นจ านวนมาก
อาจจเกิดการเม่ือยลา้ของพนกังานและเกิดความลา้ชา้ในการใส่ยางครอบฟัน   เม่ือเปล่ียนการท างาน
โดยใช้การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือโดยใช้หลกัการทางวิศวกรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อการลด
ก าลงัคนในการใส่ยางครอบฟันจึงไม่เกิดความเม่ือยลา้และช่วยให้การท างานนั้นรวดเร็ว   พนกังาน
จึงเหลือเวลาไปท างานอย่างอ่ืนและไม่เกิดความเม่ือยลา้ของร่างกาย  ซ่ึงการออกแบบจะไดด้งัน้ีคือ  
การออกแบบระบบขบัเคล่ือน มอเตอร์มีขนาด 60 วตัต์ แรงบิดอยู่ท่ี 19.05 N.m. มีความเร็วของ
มอเตอร์ เท่ากบั 21.25 rpm. และสามารถท างานโดยใช้เวลา 96 วินาที ซ่ึงเร็วกว่าการใชเ้คร่ืองก่อน
ปรับปรุงถึง 20%  ความสามารถในการใชง้านจะสามารถใชง้านไดอ้ย่างต่อเน่ืองเคร่ืองครอบฟันใบ
เล่ือยแบบสายพานสามารถท างานไดม้ากกว่าการท างานแบบเก่า เฉล่ียวนัละ 30 ใบและไม่ท าใหเ้กิด
ความเม่ือยลา้และมีการลงทุนในการสร้างเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือย 8,784 บาท ซ่ึงเป็นการท า
ใหบ้ริษทัสามารถสร้างผลก าไรเพิ่มขึ้นอยา่งชดัเจน 
 
5.2 ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเคร่ืองใส่ยางครอบฟันใบเล่ือยนั้นสามารถใช้งานไดส้ะดวกมาก
ขึ้นโดยการเพิ่มระบบตดัยางครอบฟันใบเล่ือยให้เป็นอตัโนมติั  ซ่ึงอาศยัหลกัการท าไฟฟ้าเป็นตวั
ควบคุมการท างานโดยใชเ้ซ็นเซอร์ตรวจจบัวตัถุโลหะเขา้มาช่วยในการตรวจเช็คว่าใบเล่ือยท่ีก าลงั
เข้ากระบวนการครอบฟันอยู่นั้นครบรอบการท างานแล้วหรือยงัเม่ือครบรอบการท างานแล้ว
เซ็นเซอร์จะถูกบงัดว้ยยางครอบฟันละจะหยดุการท างานโดยอตัโนมติัและเพิ่มเติมระบบการตดัยาง
ครอบฟันอตัโนมติัโดยการใชร้ะบบนิวเมติกส์เขา้มาช่วยซ่ึงท าการเช่ือมต่อกบัใบมีด  เม่ือระบบหยุด
การท างานแลว้กระบอกนิวเมติกส์จะท างานซ่ึงจะดนัให้ใบมีดเขา้ตดัยางครอบฟันเองโดยอตัโนมติั  
ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาให้กบักระบวนการได ้ เพิ่มความสะดวกสบายให้กบัพนักงาน  ระบบน้ียงั
สามารถท างานร่วมกบักระบวนการครอบฟันไดด้ว้ยการเพิ่มการตดัจ่ายระบบไฟฟ้าแทนการใชลิ้มิต
สวิทซ์ซ่ึงจะท างานสอดคลอ้งกนัเม่ือกระบวนการครอบฟันครบรอบการท างานเซ็นเซอร์ตรวจจบั
โลหะตรวจจบัไม่เจอโลหะเพราะถูกบงัดว้ยยางครอบฟันใบมีดตดัยางครอบฟันพร้อมกบักระบอก
นิวเมติกส์ท าการยกมอเตอร์ขึ้นเพื่อหยุดการท างานของมอเตอร์และท าการตดัยางครอบฟันใบเล่ือย
โดยอตัโนมติั 
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