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โครงงานสหกิจศึกษานี้นําเสนอการเขียนแบบเกียรทดรอบรุน RV063 โดยใชโปรแกรมโซ
ลิดเวิรคส (SolidWorks) โดยที่แบบงาน (Drawing) คือสิ่งที่แสดงถึงรูปราง ขนาด และรายละเอียด
ของชิ้นงาน เปนแบบที่ใชในกระบวนการผลิตประกอบดวยแบบภาพฉาย และแบบภาพประกอบ
แบบงานที่เขียนโดยใชโปรแกรมโซลิดเวิรคส (SolidWorks) จะสามารถแสดงไดทั้งในรูปแบบ 2 มิติ
และ 3 มิ ติ โดยป จ จุ บั น บริ ษั ท ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขสิ น ค า ในบางจุ ด ทํ า ให ข นาดและ
รายละเอียดของสินคาจริงไมตรงกับแบบงาน (Drawing) ในแคตตาล็อก (Catalogs) ดังนั้นจึงตองการ
แบบงาน (Drawing) ที่ถูกตองตรงตามมาตรฐานและสามารถแกไขได และเพื่อใหลูกคาทั่วไปที่ไมใช
ชางไมมีทักษะทางดานการอานแบบสามารถเขาใจรูปรางและรายละเอียดของสินคาไดมากขึ้น จึง
จําเปนจะตองเขียนแบบในโปรแกรมโซลิดเวิรคส ที่สามารถแสดงในทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และ
Drawing Layout ผลที่ไดพบวา ทําใหเห็นภาพรวมของแบบภาพประกอบไดกวางขึ้น นําเสนอ
มุมมองไดหลากหลาย ลูกคาทั่วไปเขาใจในตัวสินคาทําใหสะดวกในการติดตอซื้อ-ขาย เปนการเพิ่ม
รูปแบบการนําเสนอการขายสินคาใหแกฝายขายได
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Abstract
This cooperative education project presents drawing RV063 worm gear by using
SolidWorks program. The drawing is an indicator of the shape, size, and details of the work
pieces. It is a model used in the production process consisting of a projection image model and
illustration model. Drawing models written using SolidWorks programs can be displayed in both
2D and 3D formats. Presently, the company has improved and modified the product effected to the
size and details of the actual product does not match with the drawing in the catalogs. Therefore,
the company must have a drawing that is correct, standardized and modified for general customers
who are not technicians without skills can understand the shape and details of the product. The
SolidWorks program can be achieved to display in both 3D and drawing layout. The results
showed that an overview of various illustration models. General customers understand the
products, be convenient to contact the trade. It can be increased the form of selling the products to
the sales department.
Keywords : Worm Gear/SolidWorks Program/Drawing
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ใ น ง า น ช่ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม “ แ บ บ ง า น ”
เป็ นหัวใจสาคัญหรื ออาจกล่าวได้ว่าเป็ นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรื อสื่ อความหมายของงานที่ จะสร้าง
ห รื อ ต้ อ ง ก า ร ผ ลิ ต ขึ้ น ม า ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ใ ห้ เห็ น รู ป ร่ า ง ข น า ด
ลั ก ษณะของผิ ว งานชนิ ดของวัส ดุ เข้ า ใจวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการสร้ า งหรื อการผลิ ต
แ บ บ ง า น จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ จ า ก ก า ร เ ขี ย น แ บ บ
ก า ร เขี ย น แ บ บ เป็ น ภ าษ าอ ย่ าง ห นึ่ ง ที่ ใ ช้ กั น ใ น ง าน ช่ าง ห รื อ ง าน อุ ต ส าห ก ร ร ม
เป็ น ภาษาที่ ถ่ า ยทอดความคิ ด ห รื อความต้ อ งการของผู ้ อ อกแบบ ไป ให้ ผู ้ อื่ น ได้ ท ราบ
และเข้า ใจได้อ ย่า งถู ก ต้อ งไม่ ค ลาดเคลื่ อ น และเหมาะจะใช้เป็ นสื่ อ กลางในการติ ด ต่ อ ซื้ อ ขาย
แต่สาหรับบุคคลทัว่ ไปที่ไม่ใช่ช่างไม่มีทกั ษะทางด้านการอ่านแบบอาจจะทาให้เกิดปัญหาหรื อข้อผิ
ดพลาดในการติดต่อซื้อขาย
จากการปฏิบ ัติงานสหกิจศึก ษาตามโครงการสหกิจศึก ษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ย า ม
จึ ง ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ชิ้ น ง า น ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม โ ซ ลิ ด เ วิ ร์ ค ส์
เพื่อสามารถแก้ไขขนาดและรายละเอียดต่างๆของแบบงานได้อย่างรวดเร็วตรงกับสิ นค้าที่นาเข้าจริ ง
มากที่ สุ ด แบบที่ เขี ย นจากโปรแกรมโซลิ ด เวิ ร์ ค ส์ จ ะแก้ไ ขได้ง่ า ยและมี ค วามถู ก ต้อ งแม่ น ย า
แ ส ด งผ ล ใน รู ป แ บ บ 2 มิ ติ แ ล ะ 3 มิ ติ ซึ่ งช่ ว ย ให้ น าเส น อ มุ ม ม อ งไ ด้ ห ล าก ห ล าย
ลู ก ค้ า ทั่ ว ไ ป เข้ า ใ จ ใ น ตั ว สิ น ค้ า ท า ใ ห้ ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ ซื้ อ ข า ย
แบบงานมีประสิ ทธิภาพและได้มาตราฐาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 สร้างแบบฉายและแบบภาพประกอบ ในรู ปแบบ2มิติและ3มิติ
1.2.2 สร้างแบบงานจากโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการขาย
1.2.3 เพิ่มรู ปแบบในการนาเสนอขายสิ นค้าให้กบั ฝ่ ายขาย
1.2.4 สร้างแบบงานที่สามารถปรับปรุ งและแก้ไขได้

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 เขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่ น RV063 โดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์
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1.3.2 ทาแบบงานของเกียร์ทดรอบรุ่ น RV063
1.3.3
แก้ไขแบบงานสิ นค้าที่มีการปรับเปลี่ยนให้มีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับสิ นค้าจริ ง

1.4 ประโยชน์ ที่จะได้รับ
1.4.1 ได้งานแบบที่ละเอียดและถูกต้อง
1.4.2 เพิ่มประสิ ทธิภาพในการออกแบบ
1.4.3 ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการซื้อ-ขายสิ นค้า
1.4.4 เพิ่มรู ปแบบการนาเสนอการขายสิ นค้าให้แก่ฝ่ายขาย

3

บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การออกแบบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1.1 การเลือกใช้ โปรแกรม SolidWorks
SolidWorks พัฒนาขึ้นในปี 1995 โดยบริ ษทั Dassault System ในฝรั่งเศสเป็ นซอฟต์แวร์ เพื่อให้
นักออกแบบใช้ เป็ นเครื่ องมือในการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาลองใน Computer
ก่อนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบจริ ง โดยตัวซอฟต์แวร์ จะจัดอยู่ในตระกูล CAD (Computer Aided Design)
ซึ่ งส าม าร ถ ส ร้ าง ชิ้ น ง าน จ าล อ ง ใ น รู ป แ บ บ 3D Solid Models เป็ น แ บ บ งาน แ ย ก ชิ้ น (Part)
และแบบงานประกอบ (Assembly) เพื่ อ น าไปสร้ า งเป็ น 2D Standard Engineering (CADD = Computer
Aided
Design
and
Drafting)
โป รแก รม SolidWorks เป็ น โป รแก รม ที่ มี ค ว าม ยื ด ห ยุ่ น ใน ก ารท างาน สู งม าก คื อ
สามารถที่ จ ะท างานมากมายหลายรู ปแบบ ไม่ ว่ า จะเป็ นชิ้ น งานที่ ต้ อ งขึ้ นเป็ น solid หรื อ surface
ก็มี เครื่ องที่ รองรั บ เป็ นอย่างดี เมื่ อสร้ างชิ้ นงานเสร็ จเรี ยบร้ อยสามารถที่ จะประกอบชิ้ นงานได้ใน Mode
ของชุดคาสั่ง Assembly รวมทั้งผูต้ อ้ งการ Drawing ของชิ้นงาน ก็เพียงลากชิ้นงานมาวางในใบงานแล้วขนาด
จะมองเห็นได้วา่ ผูใ้ ช้งาน สามารถ ที่จะประหยัดเวลาในการทางานและสนุกกับการทางานอีกด้วย

2.2 ความหมายของเกียร์ ทดรอบ (Worm Gear)
เป็ น อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ ก า ร ส่ ง ก า ลั ง แ บ บ ปิ ด อิ ส ร ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ล ด ค ว า ม เร็ ว
และเพิ่มแรงบิ ดเพื่อตอบสนองความต้องการของการทางานของมอเตอร์ หรื อ เครื่ องยนต์ ให้เร็ วขึ้ น หรื อ
ช้าลง เพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งาน กาลังส่ งสู ง โครงสร้างเกียร์ ตามหลักการออกแบบโมดูลาร์
(Modular) ง่ายต่อการใช้และการบารุ งรักษา ตามระยะเวลาการใช้งาน ส่ วนใหญ่นิยมใช้กบั เครื่ องจักรทัว่ ไป
เช่นสายพานลาเลียง, ถังผสม, เครื่ องจักรทางการเกษตร การยก หรื อลากสิ่ งของ ที่มีน้ าหนักมาก
2.2.1 หลักการทางานของเกียร์ ทดรอบ (Worm Gear)
เกี ย ร์ ท ดรอบท างานด้ ว ยเครื่ องส่ งก าลั ง เช่ น เครื่ องยนต์ หรื อมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ท าหน้ า ที่
ด้ ว ย ก า ร ส่ ง ถ่ า ย ก า ลั ง ข อ ง เ ค รื่ อ ง ส่ ง ก า ลั ง ผ่ า น เ กี ย ร์ ท ด ร อ บ
เพื่ อ ลดรอบหมุ น ที่ ส่ งออกมาจากเครื่ องส่ งก าลั ง มอเตอร์ ให้ ช้ า ลง โดยส่ งก าลั ง ผ่ า นฟั นเฟื อง
ทาให้มีแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้น แต่กาลังขับจะยังคงเท่าเดิม

4

2.3 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับงานเขียนแบบ
2.3.1 ความสาคัญของงานเขียนแบบ
ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ผู ้ คิ ด สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต ใ น ท า ง ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม
ให้ ส าม ารถ ป ฏิ บั ติ งาน ได้ อ ย่ า งรวด เร็ ว แล ะ ถู ก ต้ อ งนั้ น ก ารใช้ รู ป สั ญ ลั ก ษ ณ์ ห รื อ รู ป ภ าพ
เป็ นมาตรฐานตามวิธีการงานเขียนแบบจะทาให้การสื่ อสารเป็ นไป อย่างมีประสิ ทธ์ภาพ
2.3.2 ระบบและมาตรฐานการเขียนแบบ
งานเขียนแบบที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ในการสื่ อสารใช้ผทู ้ ี่อยูใ่ นอาชี พเดี ยวกันให้เข้าใจตรงกัน
ข อ ง วิ ช า ชี พ
วิ ศ ว ก ร ร ม ส า ข า ต่ า ง ๆ
มี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี อ งค์ ก รกลางเป็ นผู ้ก าหนดมาตรฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานเขี ย นแบบ
ในแต่ละสาขาให้เป็ นไปในแนวปฏิบตั ิเดียวกัน ( ให้เป็ นภาษาเดียวกันหรื อเป็ นภาษาสากลของคนทั้งโลก )
1. ระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
ระบบและมาตรฐานอุตสาหกรรมในโลก ปั จจุบนั นี้มีการกาหนดหลายมาตรฐาน เช่น
1.1 หน่วยงานระบบและมาตรฐานสากล
ISO (
International Organization for Standardization )
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย มาตรฐาน เป็ นองค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ บ ั ญ ญั ติ ศ ั พ ท์ ให้ ค วามหมาย
ก าหนดรู ป สั ญ ลัก ษณ์ ก าหนดคุ ณ สมบัติ คุ ณ ภาพของ บริ ภ ัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นๆ

หมายเหตุ :
สาหรับงานด้านการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยงานแยกออกไปเฉพาะคือ
IEC ( International Electro technical Commission ) หรื อคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิ คไฟฟ้ า
เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งมาตรฐานนี้เป็ นที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ เยอรมัน รวมทั้งประเทศไทย
1.2 หน่วยงานระบบและมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริ กา มีอยูห่ ลายมาตรฐาน เช่น
1.2.1 ANSI ( American National Standard Institute )
1.2.2 IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineer )
1.2.3 EIA ( Electronic Industry Association )
1.2.4 NEMA ( National Electrical Manufactures Association )
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1.2.5 FCC ( Federal Communication Commission )
1.2.6 NASA ( National Aeronautics and Space Administration )
1.3 หน่ วยงานระบบและมาตรฐานประเทศเยอรมันตะวัน ตกที่ นิย มใช้คื อ DIN (
Deutch Industrial Norn )
1.4 หน่ ว ยงานระบบและมาตรฐานประเทศญี่ ปุ่ น ที่ นิ ย มใช้ คื อ JIS ( Japanese
Industrial Standard)
1.5 หน่ ว ยงานระบบและมาตรฐานประเทศอัง กฤษ ที่ นิ ย มใช้คื อ BSI ( British
Standard Institution)
1.6 หน่ วยงานระบบและมาตรฐานประเทศไทยคื อ TIS ( Thai Industrial Standard
Institution) ห รื อ ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ( ม อ ก . )
เป็ นหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่ข้ ึนอยูก่ บั กระทรวง อุตสาหกรรม

2. มาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ
ตามมาตรฐาน DIN 476 ได้กาหนดมาตรฐานขนาดเขียนแบบขนาด DIN A0 ( กระดาษที่มีพ้นื ที่
1 ตารางเมตรและมีอตั ราส่ วนด้านยาว : ด้านกว้าง เป็ น 1:2 ) และเมื่อแบ่งย่อยลงไปจะได้เป็ นขนาด A1 A2
A3 A4 A5 และ A6 ดังนี้
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รู ปที่ 2.1 มาตรฐานของกระดาษเขียนแบบ
ตารางที่ 2.1 รู ปแบบและขนาดของกระดาษเขียนแบบตามมาตรฐาน DIN 476

3. มาตรฐานตารางรายการแบบ
ตารางรายการแบบ เป็ นส่ วนที่ แ สดงไว้ใ นแบบเพื่ อ บอกข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ตามมาตรฐาน
มอก.ได้กาหนด รายการต่าง ๆ ที่ตอ้ งแสดงไว้ในตารางรายการแบบอย่างน้อย ดังนี้
ชื่ อ ชิ้ น ส่ ว นที่ เขี ย น หมายเลขแบบ ชื่ อ ที่ อ ยู่ข องเจ้า ของแบบ ชื่ อ ผู ้อ อกแบบ ผู ้เขี ย น ผู ้ต รวจ
และผูร้ ับผิดชอบ มาตราส่ วน วันเดือนปี ที่เขียนแบบ
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รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างรู ปแบบ มาตรฐานตารางรายการแบบ ของกระดาษเขียนแบบในแนวนอน

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างรู ปแบบ มาตรฐานตารางรายการแบบ ของกระดาษเขียนแบบในแนวตั้ง
ห ม า ย เ ห ตุ : ใ น ก ร ณี ที่ ใ ช้ ก ร ะ ด า ษ เ ขี ย น แ บ บ ข น า ด A4
สาหรับการศึกษาในรายวิชานี้ขอ้ กาหนดตารางรายการแบบ ดังนี้
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รู ปที่ 2.4 กระดาษเขียนแบบขนาด A4
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4. ชนิดและความหนาของเส้น
เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ ตามระบบ ISO ได้กาหนดชนิ ดและความหนาของเส้นเป็ น มาตรฐาน
ดังนี้
ตารางที่ 2.2 การใช้เส้นแบบต่างๆในงานเขียนแบบ

10

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างการใช้เส้นแบบต่างๆในงานเขียนแบบ

10

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิ ค จากัด 60 ซอยมาเจริ ญ1 ถนนเพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพ 10160 โทรศัพท์ 02-8122021
3.2 ลักษณะการประกอบการขององค์ กร
บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด เป็ นผูน้ าเข้าและผูแ้ ทนจาหน่ายมอเตอร์ มอเตอร์เกียร์
มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ทด เกียร์ปรับรอบ มอเตอร์เบรค รอกไฟฟ้า Blower และ Clutch brakeโดยสิ นค้า
ทุกชิ้นจะได้รับการบริ การหลังการขายที่ดีเยี่ยม ครอบคลุมถึงการซ่ อมแซม และการให้คาแนะนา
ทางเทคนิคจากทีมงานช่างผูเ้ ชี่ยวชาญ

11
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3.3 โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารขององค์ กร

ผศ.พิทกั ษ์ พงษ์ บุญประสม
(ที่ปรึกษาฝ่ ายวิศวกรรม)

รู ปที่ 3.1 แผนผังองค์กร

11
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายคือการเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่ น RV063 ด้วยโปรแกรม
โซลิดเวิร์คส์โดยลักษณะงาน จะเป็ นการเขียนแบบที่มีอยูใ่ นแคตตาล็อก แต่เนื่องจากบางส่ วนมีการ
แก้ไขปรับปรุ งเพิ่มเติม จึงจาเป็ นจะต้องเขียนแบบใหม่ให้ถูกต้องและตรงกับของสิ นค้าจริ ง เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนและเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการขายสิ นค้า
3.4.1 วัดแบบในงานจริ งและเขียนแบบชิ้นงาน

รู ปที่ 3.2 เกียร์ทดรอบรุ่ น RV063 ต้นแบบที่ใช้ในการร่ างแบบ
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานพีเ่ ลีย้ ง
นางสาว อุมาวดี ศรี สังข์ ตาแหน่งวิศวกรขาย บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศึกษาข้อมูล
ทฤษฎีและหลักการ

วัดขนาดและร่ างแบบมือ
เขียนแบบ
ผลการดาเนินงาน

สรุ ปผลการดาเนินงาน
รู ปที่3.3 แผนภูมิข้นั ตอนการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้อมูล
จากการศึกษาข้อมูล ผูจ้ ดั ได้เห็นถึงปั ญหาของแบบงานในแคตตาลอกของ
บริ ษทั ที่ไม่ตรงกับงานจริ งในสต๊อกสิ นค้าในบางส่ วน อาจทาให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาดใน
การติดต่อซื้ อ-ขายได้ และแบบงานที่บริ ษทั มีเป็ นแบบงานที่แสดงในรู ปแบบ 2มิติ ดังนั้นผูจ้ ดั จึงได้
เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์ ที่สามารถแสดงได้ท้ งั ในรู ปแบบ 2มิติ และ3มิติ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในงานแบบ และให้เป็ นไปตามมาตรฐานมากที่สุด

11
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3.7.2 ทฤษฎีและหลักการ
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใน
อินเตอร์ เน็ต หนังสื อ เอกสารตลอดจนได้มีการสอบถาม ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญและพนักงานที่ปรึ กษา
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข โดยมีแผนงานดังนี้
1. วางแผนแผนการปฎิบตั ิงาน
2. วัดขนาดและร่ างแบบด้วยมือ
3. เขียนแบบแยกทีละชิ้นส่ วนโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์
4. ประกอบชิ้นงานเป็ น Assembly
3.7.3 วัดขนาดและร่ างแบบมือ
วัดขนาดและร่ างแบบจากงานจริ งในสต๊อกสิ นค้า ก่อนนาไปเขียนชิ้นงาน
สามมิติและแบบภาพฉายด้วยโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์

3.7.4 เขียนแบบ
เขียนแบบชิ้นส่ วนเกียร์ทดรอบรุ่ น RV063 มีวิธีการจัดทา ดังนี้
ขั้นตอนที่1 ออกแบบ
- คลิก Sketch บนแทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.4 เลือก Circle บนแถบเครื่ องมือใน Menu sketch

11
15

รู ปที่ 3.5 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle

- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Bose/Base

รู ปที่ 3.6 เลือก Extruded Bose/Base บนแถบเครื่ องมือใน Menu Features

รู ปที่ 3.7 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด
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รู ปที่ 3.8 ภาพขณะ Extruded Bose/Base

- คลิก Sketch บนแทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.9 เลือก Circle บนแถบเครื่ องมือใน Menu sketch
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รู ปที่ 3.10 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Line
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut

รู ปที่ 3.11 เลือก Extruded Cut บนแถบเครื่ องมือใน Menu Features

รู ปที่ 3.12 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด
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รู ปที่ 3.13 ภาพขณะ Extruded Cut

- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดตามรู ป

รู ปที่ 3.14 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Bose/Base จากนั้นเลือก Blind ด้าน
ล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาดและมุม ดังรู ป

รู ปที่ 3.15 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาดและมุม

รู ปที่ 3.16 ภาพขณะ Extruded Boss/Base
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.17 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut จากนั้นเลือก Blind ด้านล่าง
แทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาดและมุม ดังรู ป

รู ปที่ 3.18 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาดและมุม
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21

รู ปที่ 3.19 ภาพขณะ Extruded Cut

- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.20 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Boss/Base จากนั้นเลือก Blind ด้าน
ล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด ดังรู ป

รู ปที่ 3.21 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด

รู ปที่ 3.22 ภาพขณะ Extruded Boss/Base
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.23 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut จากนั้นเลือก Blind ด้านล่าง
แทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด ดังรู ป

รู ปที่ 3.24 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด
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รู ปที่ 3.25 ภาพขณะ Extruded Cut

- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Fillet

รู ปที่ 3.26 เลือก Fillet บนแถบเครื่ องมือใน Menu Features

อ

อ

รู ปที่ 3.27 เลือกส่ วนที่จะ Fillet และใส่ ขนาด ดังรู ป
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.28 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Boss/Base จากนั้นเลือก Blind ด้าน
ล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด ดังรู ป

รู ปที่ 3.29 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด
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รู ปที่ 3.30 ภาพขณะ Extruded Boss/Base
- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.31 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut จากนั้นเลือก Up To Next ด้าน
ล่างแทป Direction 1 ดังรู ป

รู ปที่ 3.32 เลือก Up To Next ด้านล่างแทป Direction 1
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รู ปที่ 3.33 ภาพขณะ Extruded Cut
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Fillet จากนั้นเลือกส่ วนที่จะ Fillet แล้วใส่
ขนาด ดังรู ป

รู ปที่ 3.34 เลือกส่ วนที่จะ Fillet และใส่ ขนาด ดังรู ป
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Line จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.35 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Line
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut จากนั้นเลือก Blind ด้านล่าง
แทป Direction 1 ใส่ ขนาดและเลือกส่ วนที่จะ Extruded Cut ดังรู ป

รู ปที่ 3.36 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 /ใส่ ขนาดเลือกส่ วนที่จะ Extruded Cut
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รู ปที่ 3.37 ภาพขณะ Extruded Cut
- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circle จากนั้นวาดดังรู ป

รู ปที่ 3.38 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut จากนั้นเลือก Up To Next ด้าน
ล่างแทป Direction 1 ดังรู ป

รู ปที่ 3.39 เลือก Up To Next ด้านล่างแทป Direction 1

รู ปที่ 3.40 ภาพขณะ Extruded Cut

- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Mirror

รู ปที่ 3.41 เลือก Mirror บนแถบเครื่ องมือใน Menu Features

31
11

รู ปที่ 3.42 เลือก Right Plant และเลือกส่ วนที่จะ Mirror

- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut จากนั้นเลือก Up To Next ด้าน
ล่างแทป Direction 1 ดังรู ป

รู ปที่ 3.43 เลือก Top Plant และเลือกส่ วนที่จะ Mirror
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Line

รู ปที่ 3.44 เลือก Line บนแถบเครื่ องมือใน Menu Sketch

รู ปที่ 3.45 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Line
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Boss/Base จากนั้นเลือก Up To
Surface ด้านล่างแทป Direction 1 / เลือก Surface ที่จะให้ Extruded ไปถึง ดังรู ป

รู ปที่ 3.46 รู ปขณะExtruded Boss/Base

- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Line

รู ปที่ 3.47 เลือก Circular Pattern บนแถบเครื่ องมือใน Menu Features

รู ปที่ 3.48 เลือกส่ วนที่จะ Circular Pattern ใส่ จานวนและมุม
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รู ปที่ 3.49 รู ปขณะ Circular Pattern
- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circlr วาดดังรู ป

รู ปที่ 3.50 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle

รู ปที่ 3.51 รู ปขณะ Extruded Boss/Base
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Linear Pattern จากนั้นเลือก Circular
Pattern

รู ปที่ 3.52 เลือกส่ วนที่จะ Circular Pattern จานวนและขนาดมุม

รู ปที่ 3.53 รู ปขณะ Circular Pattern
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Circle และ Line วาดดังรู ป

รู ปที่ 3.54 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Circle และ Line
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Boss/Base จากนั้นเลือก Up To
Surface ด้านล่างแทป Direction 1 / เลือก Surface ที่จะให้ Extruded ไปถึง ดังรู ป

รู ปที่ 3.55 รู ปขณะExtruded Boss/Base
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Linear Pattern จากนั้นเลือก Circular
Pattern

รู ปที่ 3.56 เลือกส่ วนที่จะ Circular Pattern จานวนและขนาดมุม

รู ปที่ 3.57 รู ปขณะCircular Pattern
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Line วาดดังรู ป

รู ปที่ 3.58 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Line
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Boss/Base

รู ปที่ 3.59 เลือก Blind ด้านล่างแทป Direction 1 แล้วใส่ ขนาด

รู ปที่ 3.60 รู ปขณะ Extruded Boss/Base
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Line วาดดังรู ป

รู ปที่ 3.61 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Line
- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut เลือก Up To Sueface ใต้
Direction 1

รู ปที่ 3.62 รู ปขณะ Extruded Cut
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Mirror

รู ปที่ 3.63 เลือก Right Plane และส่ วนที่จะ Mirror

- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Fillet เลือกส่ วนที่จะ Fillet และใส่ ขนาด

รู ปที่ 3.64 รู ปขณะ Fillet
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Line วาดดังรู ป

รู ปที่ 3.65 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Line

- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Cut เลือก Blind ใต้ Direction 1
และใส่ ขนาด

รู ปที่ 3.66 รู ปขณะ Extruded Cut
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Linear Pattern จากนั้นเลือก Circular
Pattern

รู ปที่ 3.67 เลือกส่ วนที่จะ Circular Pattern ใส่ จานวนและขนาดมุม

รู ปที่ 3.68 รู ปขณะ Circular Pattern
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- คลิก Sketch ที่แทป menu และเลือก Line วาดดังรู ป

รู ปที่ 3.69 สเก็ตแบบโดยใช้เครื่ องมือ Line

- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Extruded Boss/Base เลือก Blind ใต้
Direction 1 และใส่ ขนาด
-

รู ปที่ 3.70 รู ปขณะ Extruded Boss/Base
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- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Linear Pattern จากนั้นเลือก Circular
Pattern ใส่ จานวนและขนาดมุม

รู ปที่ 3.71 รู ปขณะ Circular Pattern

- คลิก Features ที่แทป menu และเลือก Fillet เลือกส่ วนที่จะ Fillet และใส่ ขนาด

รู ปที่ 3.72 รู ปขณะ Fillet
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รู ปที่ 3.73 ส่ วนหน้าแปลนเกียร์ทดรอบ 3 มิติ ที่เสร็ จสมบูรณ์

3.7.5 ระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
1. ศึกษาข้อมูล
2. ทฤษฎีและหลักการ
3. วัดขนาดและร่ างแบบมือ
4. เขียนแบบ
5.ผลการดาเนินงาน
6.สรุ ปผลการดาเนินงาน

ก.ค. 60

ส.ค. 60

11
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3.7.6 ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานการเขียนแบบชิ้นงาน ผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มตั้งแต่การวัดขนาดจากชิ้นงานจริ ง
สเก็ตช์ดว้ ยมือและเขียนลงบนโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์ เพื่อสร้างแบบภาพฉายและภาพสามมิติของ
เกียร์ ทดรอบ RV063 ที่มีรายละเอียดและขนาดที่ถูกต้องตามชิ้นงานจริ ง โดยได้รับคาแนะนาและ
ดูแลจากพนักงานพี่เลี้ยง

3.7.7 สรุปผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนิ นงานทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการเขียนแบบเกียร์ ทดรอบ RV063 ขึ้นมาตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ ทาให้แบบที่ ได้มีความเป็ นมาตรฐานและมีรายละเอี ยดที่ชัดเจน
ครบถ้วนมาก พร้อมทั้งมีภาพสามมิติประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
1. ตลับเมตร
2.เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
3.8.2 อุปกรณ์ซอฟต์แวร์
1.โปรแกรม SOLIDWORKS
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 บทนา
บทนี้จะกล่าวถึงผลการดาเนินงานของการใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์ เพื่อใช้ในการสร้าง
แบบภาพฉายและภาพ 3 มิติของชิ้ นงาน ให้มีความถูกต้องตรงตามสิ นค้าที่นาเข้ามาจาหน่ ายทั้ง
ขนาดและรู ปร่ าง ผลการดาเนิ นงานพบว่า ฝ่ ายขายสามารถนาแบบงาน 3 มิติไปใช้ติดต่อซื้ อขายกับ
ลูกค้าได้สะดวกขึ้น ลูกค้าเข้าใจในตัวสิ นค้าง่ายขึ้นมากกว่าการดูแบบงานที่เป็ น Drawing Layout
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขายในอีกรู ปแบบหนึ่ ง และแบบงานที่เป็ น Drawing Layout ที่เขียนขึ้น
ใหม่มีการปรับแก้ให้ตรงตามสิ นค้าที่นาเข้ามาจาหน่าย ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน

รู ปที่ 4.1 แบบเกียร์ทดรอบ RV063 ในรู ปแบบ 3มิติ
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รู ปที่ 4.2 แบบภาพฉายชิ้นงานเกียร์ทดรอบรุ่ น RV063
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รู ปที่ 4.3 แบบภาพฉายชิ้นงาน (แบบบอกขนาด) เกียร์ทดรอบรุ่ น RV063
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4.2 งานแบบอื่นๆที่เขียนโดยใช้ โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์
นอกเหนื อจากเกี ยร์ ทดรอบรุ่ น RV063 ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นงานเขียนแบบสิ นค้าอื่นๆใน
แคตตาล็อกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นมอเตอร์ ,Gearbox,Plate Gear,วาร์ ล และอุปกรณ์เสริ มที่ใช้กบั
เกียร์ทดรอบ

รู ปที่ 4.4 แบบมอเตอร์เกียร์ตรงรุ่ น JLJR77 ในรู ปแบบ 3มิติ
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รู ปที่ 4.5 แบบภาพฉายมอเตอร์เกียร์ตรงรุ่ น JLJR77
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รู ปที่ 4.6 แบบภาพฉายมอเตอร์เกียร์ตรงรุ่ น JLJR77 (แบบบอกขนาด)
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รู ปที่ 4.7 แบบGearboxรุ่ น ZXY224 ในรู ปแบบ 3มิติ
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รู ปที่ 4.8 แบบภาพฉายGearboxรุ่ น ZXY224 (แบบบอกขนาด)
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รู ปที่ 4.9 แบบมอเตอร์ขาตั้งรุ่ น 355M 340HP 4POLE ในรู ปแบบ 3มิติ
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รู ปที่ 4.10 แบบภาพฉายมอเตอร์ขาตั้งรุ่ น 355M 340HP 4POLE

48
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รู ปที่ 4.11 แบบภาพฉายมอเตอร์ขาตั้งรุ่ น 355M 340HP 4POLE (แบบบอกขนาด)
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
ผลการสรุ ปโครงงานการเขียนแบบเกียร์ทดรอบรุ่ น RV063 ด้วยโปรแกรมโซลิดเวิร์คส์
ได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยผูจ้ ดั ทาได้ทาการเขียนแบบภาพสามมิติและแบบภาพ
ฉาย เนื่ องจากก่อนปรับปรุ งนั้นขนาดและรายละเอียดของสิ นค้าจริ งไม่ตรงกับแบบงาน (Drawing)
ในแคตตาล็อก (Catalog) เพราะบริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งและแก้ไขสิ นค้าในบางจุด โดยเฉพาะเพลา
ที่เป็ นมาตรฐาน โดยผลที่ได้รับจากโครงงานนี้ คือ ได้แบบงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง
ตรงกับชิ้นงานจริ ง ฝ่ ายขายสามารถนาแบบงาน 3 มิติไปเสนอขายสิ นค้าเป็ นการเพิ่มรู ปแบบการขาย
ละลูกค้าสามารถเข้าใจในตัวสิ นค้าและติดต่อซื้อขายได้สะดวกขึ้น
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
ผูป้ ฏิ บ ัติ งานยังขาดความแม่ น ย าในการวัด แบบ และความช านาญในการอ่ านแบบ
รวมถึ ง ความช านาญในการใช้โ ปรแกรมโซลิ ด เวิ ร์ ค ส์ ท าให้ บ างครั้ งเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานควรฝึ กฝนการใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คส์ ให้เกิ ดความชานาญ เพื่อป้ องกัน
การผิดพลาดและความล่าช้าในการทางาน
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทาให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในการทางานจริ งและนักศึกษาได้ประสบการณ์ใน
การทางาน เรี ยนรู ้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่ วมงาน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
พนักงานที่สามารถให้คาปรึ กษาและมีทกั ษะทางด้านการเขียนแบบมีนอ้ ย ทาให้ตอ้ งรอ
หากต้องการสอบถามเมื่อติดปั ญหาในการทางาน และหากต้องแก้แบบงานอย่างเร่ งด่วน อาจทาให้
ไม่สามารถทาได้ถา้ พนักงานที่มีทกั ษะการเขียนแบบไม่วา่ ง หรื อจาเป็ นต้องออกไปพบลูกค้า
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ให้มี พ นัก งานที่ ส ามารถเขี ย นแบบได้เพื่ อมาแบ่ งเบาภาระ และรั บ หน้าที่ เขี ย นแบบ
โดยตรง
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.

รู ปที่ ก.1 เกียร์ทดรอบ RV063 ต้นแบบที่ใช้วดั ขนาดและเขียนแบบ

รู ปที่ ก.2 เกียร์ทดรอบ RV063 ต่อกับมอเตอร์หน้าแปลน
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