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บทคัดย่ อ
โครงงานสหกิจนีนําเสนอวิธีการสร้างเครื องกระทุง้ กระดาษ เพือใช้สาํ หหรับเครื องจักรแปร
รู ปม้วนกระดาษให้
ระดาษให้เป็ นแผ่นกระดาษ เพือผลิตงานพิมพ์ประเภทฟอร์ม ใบกํากับั ภภาษี ใบแจ้งหนี ใบ
บโอน ใบชําระ ฯลฯ ซึงเป็ นสิ นค้าหลักของบริ ษทั รอยัลเปเปอร์ฟอร์ม และเป็
แ นงานพิมพ์ที
นําฝาก ใบโอน
พิมพ์มาจากเครื
ากเครื องป้อนม้วนหน้าแคบ เครื องกระทุง้ กระดาษนีช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน สามารถทํางานได้
นวน เพิมมากขึนใน
เร็ วขึน ไม่ม่ ตอ้ งเสี ยเวลากระทุง้ งานด้วยมื อ ซึ งทําให้บริ ษทั ฯผลิ ตสิ นค้าได้จาํ นวนที
เวลาอันรวดเร็
วดเร็ ว เครื องกระทุ ้งากระดาษนี ทําให้ก องกระดาษสามารถเรี ยงตัวเป็ นแผ่นได้อ ย่า ง
ราบเรี ยบ และรวดเร็็ว โดยการสันของมอเตอร์์ทีออกแบบมาให้ส้ ามารถปรับความเร็วรอบได้ ทําให้
เครื องกระทุง้ กระดาษเกิดแรงสันสะเทือนทีเหมาะสมกับลักษณะงานพิมพ์แต่ละประเภท จากผล
การทดสอบใช้งานโดยผูป้ ฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั ฯ แสดงให้เห็นว่า เครื องกระทุง้ กระดาษทีสร้างขึน
นีสามารถใช้งานได้ดีและเป็ นทีพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
คําสํ าคัญ : เครื องกระทุง้ กระดาษ, งานพิมพ์คอมพิวเตอร์ฟอร์ม, เครื องพิมพ์ป้อนม้วนหน้าแคบ
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กิตติกรรมประกาศ
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นกาํ ลังใจทีดีเสมอมา ขอบคุณเพือนๆและผูท้ ีมีส่ วนร่ วมในการทํา
ช่วยเหลือสนันสนุ น รวมทังเป็
ง
โครงงานนีนี ทีชวยให้
ช่วยให้ขอ้ เสนอแนะและคําแนะนําดีๆ จนทําให้โครงงานสําเร็จลุล่วงไปได้

ผูจ้ ดั ทํา
รัตนา แวดสูงเนิน
กันยายน

สารบัญ
เรื อง
จดหมายนําส่งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract

หน้ า
ก
ข
ค
ง

บทที บทนํา
1.1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
1.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4.4 ประโยชน์ทีได้รับ
ฤษฎีทีเกียวข้ อง
บทที ทฤษฎี
. ทฤษฎีทางด้านไฟฟ้า
. เหล็กแผ่น หรื อเหล็กแผ่นดํา (Steel Plate)
. ประเภทของสปริ ง (Spr
(Spring)
ring)
. ไไม้มอ้ ดั ((Plywood)
Plyywood)
ายละเอียดการปฏิบัติงาน
บทที รายละเอี
. ชือและทีตังของสถานประกอบการ
ั
. ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร
.3 ตําแหน่งและลักษณะงานทีได้รับมอบหมาย
. ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทีปรึ กษา
.5 ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงาน
. ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน
. อุปกรณ์และเครื องมือทีใช้
3.8 ค่าใช้ในการทําโครงงาน
บทที ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
. ลักษณะการทํางานของเครื องกระทุง้ กระดาษ

4
4
5

สารบัญ (ต่ อ)
4.2 เปรี ยบเทียบปริ มาณงานระหว่างใช้มือกระทุง้ กระดาษกับใช้เครื อง
กระทุง้ กระดาษ
.3 ผลการทดสอบ
บทที สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
. สรุ ปผลโครงงาน
. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจ
บรรณานุกรม
กรม
ประวัติผู้จัจดั ทํา

46
7
8
8

สารบัญรูป
รูป
รู ปที . โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
รู ปที . ลักษณะของสเตเตอร์
รู ปที . ขดลวดสนามแม่เหล็ก
รู ปที . ขดลวดอาร์เมเจอร์
รู ปที . แสดงการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
รู ปที . แสดงลักษณะสปลิทเฟสมอเตอร์
รู ปที . โครงสร้างภายในของสปลิทเฟสมอเตอร์
รู ปที . แสดงลักษณะคาปาซิเตอร์สมาร์ทมอเตอร์
รู ปที . แสดงลักษณะของคาปาซิเตอร์ ชนิดอิเล็กโทรไลต์
รู ปที . แสดงลักษณะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์
รู ปที . แสดงลักษณะของคาปาซิเตอร์ทีใช้กบั คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์
รู ปที . แสดงลักษณะคาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์
รู ปที . แสดงลักษณะรี พลั ชันมอเตอร์
ั
รู ปที . แสดงลักษณะของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
รู ปที . ลักษณะโดยทัวไปของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์
รู ปที . ลักษณะสคิวเรลเคจโรเตอร์มอเตอร์
รู ปที . ลักษณะของโรเตอร์แบบสคิวเรลเคจ
รู ปที 2.18 ลักษณะวาวด์โรเตอร์มอเตอร์

หน้ า

สารบัญรูป (ต่ อ)
รู ปที . ลักษณะของโรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์
รู ปที . ลักษณะโครงมอเตอร์เหนียวนํา เฟส
รู ปที . ลักษณะแกนสเตเตอร์และขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนียวนํา เฟส
รู ปที . ฝาปิ ดหัวท้าย
รู ปที . ลักษณะโรเตอร์แบบกรงกระรอก
รู ปที . แสดงลักษณะเหล็กแผ่น
รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งกด
รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งดึง
รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งดีด
รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งดัด
รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งแผ่น
รู ปที . ไม้อดั
รู ปที . แสดงการวัดความสูงของเครื อง
รู ปที . แสดงการออกแบบสปริ งและสปริ งทีสังงทํ
ทํา
รู ปที . แสดงการร่ างแบบด้วยมือ
รู ปที . แสดงการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD Isometric

5
26

รู ปที . แสดงการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 3 D

6

รู ปที . แสดงการวัดและการมาร์คขนาดเหล็กทีจะตัด

7

รู ปที . แสดงการตัดเหล็กทําแท่นรองรับสปริ ง

7

รู ปที . เหล็กทําฐานของเครื อง

8

สารบัญรูป (ต่ อ)
รู ปที . แสดงการมาร์ครู

8

รู ปที . แสดงการเจาะรู

9

รู ปที . เหล็กรางนําทีเจาะรู ทงสองด้
ั
าน

9

รู ปที . ตะไบขัดตกแต่งผิวให้เรี ยบ

30

รู ปที . โครงสร้างฐานเครื องกระทุง้ กระดาษ

30

รู ปที . โครงสร้างแท่นรองรับสปริ ง

31

รู ปที . หน้าแปลนทีเชือมประกอบแล้ว

3

รู ปที . หน้าแปลนทาสีแล้ว
รู ปที . ฐานเครื องทีทาสีแล้ว
ั
ง
รู ปที . แสดงการติดตังสปริ
รู ปที . ไม้อดั ทีตัดแล้ว
รู ปที . วัดและมาร์คขนาดไม้อดั
รู ปที . ใช้คอ้ นตอกตะปูเพือนํารอง
ร่ อง
รู ปที . แสดงการเจาะรู ไม้อดั
รู ปที . ลูกเบียว
รู ปที . แสดงการต๊าฟเกลียว
รู ปที . แสดงการติดตังลูกเบียวกับมอเตอร์
รู ปที . แสดงการมาร์ครู หน้าแปลนกับไม้อดั
รู ปที . แสดงการเจาะรู ไม้อดั
รู ปที . ติดตังมอเตอร์กบั ไม้อดั

สารบัญรูป (ต่ อ)
รู ปที . ทากาวทีชินงานและแผ่นโฟเมก้า
รู ปที . ไม้ทาํ ฉากกันกระดาษ
รู ปที . มาร์คเพือเจาะรู
รู ปที . แสดงเจาะรู ฉากกัน
รู ปที . ฉากกันทีเจาะรู เรี ยบร้อยแล้ว
รู ปที . แสดงการติดตังฉากกัน
รู ปที . แสดงการเชือมฐานของเครื องกับแท่นของเครื อง
รู ปที . แสดงการต่อสายไฟ
รู ปที . ลักษณะเครื องกระทุง้ กระดาษ

4

รู ปที . เครื องกระทุง้ กระดาษสําหรับเครื องพิมพ์ฟอร์มต่อเนือง

4

รู ปที . ลักษณะงานก่อนไม่มีเครื องชวยกระทุ
องช่วยกระทุง้ กระดาษ
รู ปที . ลักษณะงานหลังมีเครื องกระทุง้ กระดาษ

สารบัญตาราง
ตาราง

หน้ า

ตารางที . ข้อดี-ข้อเสีย ของไม้อดั
ตารางที . แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ

3

ตารางที . แสดงสรุ ปผลการประเมิน (ผูร้ ่ วมประเมิน คน)

6

บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื องจากเครื องพิมพ์เป็ นระบบการพิมพ์ออฟเซตป้ อนม้วน ด้วยความต้องการของลูกค้าที
หลากหลาย ในด้าน Business forms เช่น ฟอร์ม ใบกํากับภาษี ใบแจ้งหนี ใบนําฝาก ใบโอน ใบชําระ
ซึ งล้วนแล้วแต่ใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซตป้ อ นม้วนทังสิ น และจากกระบวนการพิม พ์ก่อนจะถึ ง
ขันตอนการจัดส่งลูกค้า จําเป็ นต้องผ่านขันตอนการแปรรู ป (หลังการพิมพ์) ในทีนีจะพูดถึงการแปร
รู ปงานพิมพ์
มพ์ โดยใช้เครื อองง Roll Collector ซึ งงเป็
เป็ นเครื อองจั
งจักรทีแแปรรู
ปรรู ปจากงานต่อเนืองทีเป็ นม้วน ให้
อยูใ่ นรู ปแบบของแผ่น โดยกระบวนการตัดให้เป็ นนแผ่
แผ่น โดยชุดตัด Die cut แต่เนืองจากการตัดแยก
แผ่นนี ส่ งผลให้การเรี ยงแผ่นของงานไม่ราบเรี ยบเสมอกันั จึงจําเป็ นจะต้อ งมีอุ ปกรณ์ ช่วยในการ
เรี ยงแผ่นให้ราบเรี ยบสมําเสมอ
จึึงได้คิดออกแบบและสร้างเครื องกระทุง้ กระดาษสําหรับเครื องเข้าชุด โดยหลักการของ
เครื องนีจะทํ
ะทําหน้าทีเขย่ากระดาษให้เรี ยงแผ่นได้อย่างราบเรี ยบ อาศัยการสันของมอเตอร์
นของม
ั
ทีออกแบบ
มาให้มีความสันให้
หมาะสมกับั งาน
ั เหมาะสมก
1.2 วัตถุประสงค์
ประสงค์ของโครงงาน
1.2.1
.2.1 เพือออกแบบและสร้างเครื องกระทุง้ กระดาษสําหรับเครื องเข้าชุด
1.2.2
.2.2 เพือไม่ตอ้ งเสียเวลากระทุง้ งานด้วยมือ
.2.3 เพือเพิมประสิ
มประสิทธิภาพในการทํางาน
1.2.3
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ใช้กบั งานขนาดไม่เกิน x 25 นิว เครื อง MIYAKOCHI และเครื อง OHYO
1.4 ประโยชน์ ทีได้ รับ
1.4.1 ได้เครื องกระทุง้ กระดาษสําหรับเครื องเข้าชุด
1.4.2 ปริ มาณงานในแต่ละวันเพิมขึน

บทที 2
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีทางด้ านไฟฟ้ า
มอเตอร์ ไฟฟ้ า (Motor) เป็ นเครื องกลไฟฟ้ าชนิ ดหนึ งทีเปลียนแปลงพลังงานไฟฟ้ ามาเป็ น
พลังงานกลมอเตอร์ไฟฟ้าทีใช้พลังงานไฟฟ้าเปลียนเป็ นพลังงานกลมีทงพลั
ั งงานไฟฟ้ากระแสตรง
(Direct Current : DC) และพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Electricity : AC)
2.1.1 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระตรง (Direct Current : DC)
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนันจะใช้ในงานด้านการขับเคลือนในแบบต่างๆ ทีมีอตั ราเร็ว
กนัก เนืองจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนันมี
ั แรงบิดเริ มต้นทีสูง (Starting torque) สามารถ
ไม่สูงมากนั
นมาก งไม่เหมาะทีจะ
ควบคุมอัตราเร็
ตราเร็วได้ค่อนข้างง่าย แต่มีขอ้ เสียคือมีโครงสร้างทีค่อนข้างซับซ้อนมากจึ
ใช้ในงานทีทีมีอตั ราเร็วสูงมากๆ

รู ปที . โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
1. โครง (เปลือกหุม้ ) (Yoke)

2. ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Windings)

3. แกนขัวแม่เหล็ก (Pole Shoes)

4. อาร์เมเจอร์ (Armature)

5. คอมมิวเตเตอร์ (Commutator)

6. แปรงถ่าน (Brushes)

7. ฝาครอบหัวท้าย (Endplates)
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2.1.1.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที
อยูก่ บั ทีและส่วนทีเคลือนที
2.1.1. .1 ส่วนทีอยูก่ บั ทีหรื อทีเรี ยกว่าสเตเตอร์ (Stator) ประกอบด้วย

ลักษณะของสเตเตอร์
รู ปทที . ลกษณะของสเตเตอร
1) เฟรมหรื อ โยค (Frame Or Yoke) เป็ นโครงภายนอกทําหน้าทีเป็ นทางเดินของ
เส้นแรงแม่ม่เหล็กจากขัวเหนื
วนประกอบอื นๆใ
นๆให้แข็งแรงทาด้วย
ั อไปขัวใต้
ั ให้ครบวงจรและยึดส่สวนประกอบอื
เหล็กหล่อหรื
อหรื อเหล็กแผ่นหนาม้วนเป็ นรู
นรู ปทรงกระบอก
2) ขัวแม่ เ หล็ ก (Pole) ประกอบด้วย 2 ส่ ว นคื อ แกนขัวแม่ เหล็ก และขดลวด ทํา
หน้าทีรับกระแสจากภายนอก และสร้างสนามแม่เหล็ก ซึงจะทําให้เกิดแรงบิดขึน
ั วยฉ
Pole Core) ทําด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ กันด้
- ส่ วนแรกแกนขัวั ((Pole
ยฉนวนประกอบกัน
กลมของตวโรเตอร์ เรี ยกว่า
เป็ นแท่งยึดติดกับเฟรมส่ วนปลายทีทํา เป็ นรู ปโค้งนันเพือโค้งรับรู ปกลมของตั
ั เหล็กและโรเตอร์ใกล้ชิดกันั มา
มากทีสุ ดเพือให้เกิด
ขัวแม่เหล็ล็ก (Pole Shoes) มีวตั ถุประสงค์ให้ขวแม่
ศน้อยทีสุดเพือให้เกิดช่องอากาศน้อยทีสุ ดจะมีผลให้เส้นแรงแม่เหล็กจากขั
จ วแม่เหล็กจาก
ช่องอากาศน้
ของโ
มากทําให้
ขัวแม่เหล็ล็กผ่านไปยังโรเตอร์มากทีสุ ดแล้วทําให้เกิ ดแรงบิดหรื อ กําลังบิดของโรเตอร์
มอเตอร์มีกํกาํ ลังหมุน
ld Coil)
C il) จะพันั อยูร่ อบ ๆ แกนขัวแม่เหล็ก
- ส่่ วนทีีสองขดลวดสนามแม่่เหล็็ก (Fi
(Field
ขดลวดนีทําหน้าทีรับกระแสจากภายนอกเพือสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิดขึนและเส้นแรงแม่เหล็ก
นีจะเกิดการหักล้างและเสริ มกันกับสนามแม่เหล็กของอาเมเจอร์ทาํ ให้เกิดแรงบิดขึน

รู ปที . ขดลวดสนามแม่เหล็ก
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2.1.1. .2 ส่ ว นที เคลื อนที หรื อ โรเตอร์ (Rotor) จะมี ข ดลวดอาร์ เ มเจอร์
(Armature Winding) ทีพันอยู่บนแกนเหล็กอาเมเจอร์ และมี คอมมิวเตเตอร์ยึดติดอยู่ทีปลายของ
ขดลวดอาร์เมเจอร์ ดังรู ป

รู ปทที . ขดลวดอารเมเจอร
ขดลวดอาร์เมเจอร์
ซึงในสวนนี
แปรงถ่่านนคาร์บอน (Carbon
งในส่ วนนี คอมมิวเตเตอร์ จะทําหน้าทีในการสัมผัสกับั แปรงถ
Brushes) ทีอยูใ่ นมอเตอร์เพือทีจะให้มีกระแสไหลผ่านไปยังขดลวดอาร์เมเจอร์ ททําให้เกิดการสร้าง
สนามแม่เหล็
เหล็กขึนเพือให้เกิดการหักล้าง และเสริ มกันกับสนามแม่เหล็กทีเกิดจากข
จากขดลวดแม่เหล็กซึ ง
จะทําให้มอเตอร์
มอเตอร์หมุนได้ ตัวโรเตอร์ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกันั คือ
1) แกนเพลา (Shaft) เป็ นตัวสําหรับยืดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็
แกน กอาร์มาเจอร์
(Armaturee Core) ประกอบเป็ นตัวโรเตอร์แกนเพลานี จะวางอยูบ่ นแบริ ง เพือบังคับให้หมุนอยูใ่ น
ั
แนวนิงไม่ม่มีการสันสะเทื
อนได้
) แกนเหล็ ก อาร์ ม าเจอร์ (Armature Core) ทํา ด้ว ยแผ่ น เหล็ ก บางอาบฉนวน
ed Sheet Steel) เป็ นทีสําหรับพันขดลวดอาร์มาเจอร์ซึงสร้างแรงบิด (Torque)
(Tor
(Laminated
) คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ทําด้วยทองแดงออกแบบเป็ นซี
น แต่ละซี มีฉนวน
ca) คันระหว่างซี ของคอมมิวเตเตอร์ ส่สวนหั
ไมก้า (mica)
วนหัวซีของคอมมิวเตเตอร์จะมีร่ องสําหรับใส่ปลาย
สาย ของขดลวดอาร์มาเจอร์ตวั คอมมิวเตเตอร์นีอัดแน่นติดกับแกนเพลาเป็ นรู ปกลมทรงกระบอก
มีหน้าทีสัมผัสกับแปรงถ่าน (Carbon Brushes) เพือรับกระแสจากสายป้ อนเข้าไปยังขดลวด อาร์มา
เจอร์เพือสร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่ วนหนึ งให้เกิดการหักล้างและเสริ มกันกับ เส้นแรงแม่เหล็กอีก
ส่วน ซึงเกิดจากขดลวดขัวแม่เหล็กดังกล่าวมาแล้วเรี ยกว่าปฏิกิริยามอเตอร์ (Motor action)
) ขดลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Winding) เป็ นขดลวดพันอยูใ่ นร่ องสลอท (Slot)
ของแกนอารมาเจอร์ขนาดของลวดจะเล็กหรื อใหญ่และจํานวนรอบจะมากหรื อน้อยนันขึนอยูก่ บั
การออกแบบของตัวโรเตอร์ ชนิดนันๆ เพือทีจะให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ
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2.1.1.2 หลักการของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง
หลักการของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง (Motor Action) เมื อเป็ นแรงดันกระแสไฟฟ้ า
ตรงเข้าไปในมอเตอร์ ส่ วนหนึ งจะแปรงถ่านผ่านคอมมิวเตเตอร์เข้าไปในขดลวดอาร์มาเจอร์สร้าง
สนามแม่เหล็กขึนและกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ งจะไหลเข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field coil)
สร้างขัวเหนื อ -ใต้ขึนจะเกิ ดสนามแม่ เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดี ยวกัน ตามคุ ณสมบัติของเส้นแรง
แม่เหล็กจะไม่ตดั กันทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกันและทิศทางเดียวจะเสริ มแรงกันทําให้เกิดแรงบิด
ในตัวอาร์มาเจอร์ซึงวางแกนเพลาและแกนเพลานี สวมอยูก่ บั ตลับลูกปื นของมอเตอร์ทาํ ให้อาร์มา
เจอร์ นีหมุ นได้ขณะทีตัวอาร์มาเจอร์ทาํ หน้าทีหมุนได้นีเรี ยกว่า โรเตอร์ (Rotor) ซึ งหมายความว่า
ตัวหมุนการทีอํานาจเส้นแรงแม่เหล็กทังสองมีปฏิฏกิริยาต่อกันทําให้ขดลวดอาร์มาเจอร์หรื อ
ั นนไปตามกฎซ้
ไปตามกฎซ้ายของเฟลมมิง (Fleming left hand rule)
โรเตอร์หมุนไปนันเป็
. . มอเตอร์
มอเตตอร์์ ไฟฟฟ้ฟ้ ากระแสสลั
กระแสสลับ
มอเตอร์
เตอรร์ไฟฟ้
ฟฟ้ากระแสสลั
กระแสสลบั หมายถึ
หมายถึง มอเตอร์
มอเตออร์ทีใช้
ใชก้ บั ระบบไฟฟ้
ระบบไฟฟ้ากระแสสลั
กระแสส บเป็ นเครื องกล
ไฟฟ้าทีทําห
าหหน้น้าททีีเเปลี
ปลียยนพลั
นพลงั งงานไฟฟ้
านไฟฟ้าใให้หเ้ ป็ป็ นพลังั งงานกลส่
านกลสวนนทีทีทํทาํ หหน้นา้ ททีีเปลี
เปลี ยยนพลั
น งงานไฟฟ้าคือ
ขดลวดในสเตเตอร์
นสสเตเตอร์ แและส่
ละส่วนนทีทีทําหหน้น้าทีให้
ใหพ้ ลัลงั งงานกล
านกล คือื ตัวหมุ
หมุนหรื
หรื อโรเตอร์
โรเเตอร์ ซซึึงเมือขดลวดใน
สเตเตอร์ ไ ด้ดร้ ับพลั
พลังั งาน
งานไฟฟ้
นไ ฟฟ้ ากก็็จะสร้างส
งสนามแม่
สนาม แม่ เหล็กขึนมาในตั
นมาในตวั ททีีอยู
อยย่กู ับทีทีหรื อ สเตเตอร์ ซึ ง
สนามแม่เเหหล็
หล็กทีทีเก
เกิกิดขขึึนนนีนี จจะมี
ะมีีการเคลื
ารเคลืออนที
นทีหหรืรื อหหมุมุนไปร
ไปรอบ
รอบ ๆ สเต
สเตเตอร์
ตเตตอร์ เน
เนืนื อองจากการต่
งจา
างเฟสของ
กระแสไฟฟ้
ฟฟฟ้าใในขดลวดและการเปลี
นขดลวดและการเปปลียยนแปลงของกระแสไฟฟ้
นแปปลงของกระะแสไฟฟฟ้าใน
ในขณะที
นขณะทีสสนามแม่
นามแมเหล็กเคลือนทีไป
สนามแม่เหล็
เหล็็กจจากขั
ากขวเ
วเหนื
ั เหนือก็ก็จะพุ่งเเข้ขา้ หหาขั
าขัวใต้
วใ
ั ใต้้ ซึึงจะไปตั
งจจะไปตดั กกับั ตัตวั นํนาํ ททีีเเป็ป็ นวงจรปิ
นวงจรปิ ดหรื อขดลวดกรง
กระรอกของตั
ของตัวหมุ
หมุ นหหรืรื อโโรเตอร์
รเตอรร์ ททําํ ใให้ห้เกกิิ ดการเหนี
การเหนนียยวนํ
วนาํ ขของกระแสไฟฟ้
อ งกระแสไฟฟ้ าขึนนในขดลวดของโร
เตอร์ ซึ งสนามแม่
สนามแม่ เหหล็ล็ก ขของโรเตอร์
อ งโรเตตอ ร์ นี จจะเคลื
ะเคลื ออนที
นทีตตามทิ
า ม ทิศททางการเคลื
างการเคลืื อนทีจอง
จองสนามแม่ เหล็ก ที
สเตเตอร์ก็กจ็ ะทําให้โรเตอร์์ขอองมอเตอร์
งมอเตอร์เกกิิดจจะพลั
ะพลงั งงานกลสามารถนํ
านกลสามารถนําไปขับภาระทีต้องการหมุนได้
. . . ชนิดของมอเตอร์์ไฟฟฟ้ฟ้ากระแสสลั
กระแสสลับั
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดใหญ่ ๆ คือ มอเตอร์อะซิ งโครนัสและ
มอเตอร์ซิงโครนัส ซึงทีกล่าวในบทนีจะเป็ นมอเตอร์อะซิงโครนัส ทีเรี ยกว่ามอเตอร์ชนิดเหนี ยวนํา
ซึงจะมีขนาดตังแต่เล็ก ๆไปจนถึงขนาดหลายร้อยแรงม้า มอเตอร์ชนิดเหนียวนํามีทงที
ั เป็ นมอเตอร์
ชนิ ด 1 เฟสและชนิ ดทีเป็ นมอเตอร์ 3 เฟส มอเตอร์ ชนิ ดเหนี ยวนํานันส่ วนมากแล้วจะหมุ นด้วย
ความเร็ วคงทีแต่ก็มีบางชนิ ดทีสามารถเปลียนแปลงความเร็วได้ เช่น มอเตอร์สลิปริ งหรื อมอเตอร์
ชนิดขดลวดพัน ซึงจะเป็ นมอเตอร์ชนิด 3 เฟส
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A.C. Motor

Asynchronous

Synchronous

Single Phase

Split Phase Motor

Capacitor Motor

Capacitor Start Motor
Capacitor Run Motor
Capacitor start and run Mo
Motor

Repulsion Motor

Universal Motor

Shaded Pole Motor

Three Phase

Squirrel Cage Motor

Wound Rotor Motor

รู ปที . แสดงการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
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จากรู ปจะเห็นได้วา่ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Motor) สามารถจะแบ่งออกได้เป็ น ประเภท
คือ อะซิงโครนัสมอเตอร์ (Asynchronous) และซิงโครนังมอเตอร์ (synchronous) ซึงทีกล่าวใน
โมดูลนีจะเป็ นมอเตอร์อะซิงโครนัส หรื อทีเรี ยกว่ามอเตอร์ชนิดเหนียวนํา (Induction Motor) ซึงจะ
ั ดทีเป็ นมอเตอร์
มีขนาดตังแต่เล็กๆ ไปจนถึงขนาดหลายร้อยแรงม้ส มอเตอร์ชนิดเหนียวนํามีทงชนิ
ชนิด เฟส (Single Phase) และชนิดทีเป็ นมอเตอร์ เฟส (Three Phase) มอเตอร์ชนิดเหนียวนํานัน
ส่วนมากจะหมุนด้วยความเร็วคงที สามารถเปลียนแปลงความเร้วได้ เช่น มอเตอร์สลิปริ งหรื อ
มอเตอร์ชนิดขดลวดพัน ซึงจะเป็ นมอเตอร์ชนิด เฟส
. . . มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟส (Single Phase Motor) แบ่งออกได้ ชนิด
1) สปลทเฟสมอเตอร
สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเฟสเดียวแบบสปลิท
เฟสมอเตอร์มีขนาดแรงม้าขนาดตังแต่ / แร
แรงม้า, / แรงม้า,
1/2 แรงม้า จะมีขนาดไม่เกิน แรงม้า บางทีนิยมเรี ยกสปลิท
เฟสมอเตอร์นีว่า อินดักชันมอเตอร์
ั
((Induction
Induction Motor) มอเตอร์
นีนิยมใช้งานมากใน ตูเ้ ย็น เครื องสูบนําขนาดเ
าขนาดเล็ก เครื องซักผ้า
เป็ นต้น
รู ปที . แสดงลักษณะสปลิทเฟสมอเตอร์

รู ปที . โครงสร้างภายในของสปลิ
ทเฟสมอเตอร์
น
) คาปาซิเตอร์ (Capacitor Motor)
คาปาซิเตอร์เป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟส ทีมีลกั ษณะคล้ายสปลิทมอเตอร์
มากต่างกันทีมีคาปาซิเตอร์มากขึนมา ทําให้มอเตอร์แบบนีมีคุณสมบัติพเิ ศษกว่าสปลิมเฟสมอเตอร์
คือมีแรงบิดขณะสตาร์ทสูงใช้กระแสขณะสตาร์ทน้อย มอเตอร์ชนิดนีมีขนาดตังแต่ / แรงม้า ถึง
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แรงม้า มอเตอร์นีนิยมใช้งานเกียวกับ ปั มนํา เครื องอัดลม ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็น ฯลฯ และในส่วนของ
มอเตอร์แบบคาปาซเตอร์ยงั สามารถแบ่งได้อีก ชนิด
. ) คาปาซิ เตอร์ ส ตาร์ ทมอเตอร์ (Capacitor Start Motor) ลักษณะโครงสร้า ง
ทัวไปของคาปาซิ เตอร์สตาร์ทมอเตอร์เหมือนกับสปลิทเฟส แต่วงจรขดลวดสตาร์ทพันด้วยขดลวด
ใหญ่ขึนกว่าสปลิทเฟสและพันจํานวนรอบมากขึนกว่าขดลวดชุดรันแล้วต่อตัวคาปาซิ เตอร์ (ชนิดอิ
เล็กโทรไลต์) อนุกรมเข้าในวงจรขดลวดสตาร์ท มีสวิตช์แรงเหวียงหนีศูนย์ก ลางตัดตัวคาปาซิเตอร์
และขดสตาร์ทออกจากวงจร

รู ปที . แสดงลักษณะคาปาซิเตอร์สมาร์ทมอเตอร์

รู ปที . แสดงลักษณะของคาปาซิเตอร์ ชนิดอิเล็กโทรไลต์
2.2) คาปาซิ เตอร์รันมอเตอร์ (Capacitor ran motor) ลักษณะโครงสร้างทัวไปขิง
คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์เหมือนกับชนิ ดคาปาซิ เตอร์สตาร์ท แต่ไม่มีสวิทช์แรงเหวียงตัวคาปาซิ เตอร์
จะอยู่ในวงจรตลอดเวลา ทําให้ค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์ดีขึน โดยทีคาปาซิ เตอร์ ตอ้ งต่อถาวรอยูข่ ณะ
ทํางาน
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รู ปที . แสดงลักษณะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์

มอเตอร์
รู ปที . แสดงลักษณะของคาปาซิเตอร์ทีใช้กบั คาปาซิเตอร์รันมอเ
2.3) คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ (Capacitor start and run
ru motor) ลักษณะ
โครงสร้างของคาปาซิ เตอร์สตาร์ ทและรันมอเตอร์ ชนิ ดนี จะมี คาปาซิ เตอร์ 2 ตัว คือคาปาซิ เตอร์
สตาร์ทกับคาปาซิ
บคาปาซิเตอร์รัน คาปาซิเตอร์สตาร์ทต่ออนุ กรมอยูก่ บั แรงเหวียงหนีศูนยย์กลางหรื อเรี ยกว่า
เซ็นติฟูกลสวิ
ลั สวิตช์ สวนคาปาซิ
ส่ วนคาปาซิ เตอร์รันจะต่ออยูก่ บั วงจรตลอดเวลา คาปาซิ เตอร์ ทัทงสองจะต่
ั
อขนาน
กัน ซึงค่าของคาปาซิสเตอร์ทงสองนั
ั
นมี
ั ค่าแตกต่างกัน

รู ปที . แสดงลักษณะคาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์
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3) รี พลั ชันมอเตอร์ (Repulsion Motor)
เป็ นมอเตอร์ทีมีขดลวดโรเตอร์ (Rotor) จะต่อเข้ากับคอมมิวเตเตอร์และมีแปรงถ่าน
เป็ นตัวต่อลัดวงจร จึงทําให้ปรับความเร็ วและแรงบิดได้ โดยการปรับตําแหน่งแปรงถ่านสเตเตอร์
(Stator) จะมีขดลวดพันอยูใ่ นช่องเพียงชุดเดียวเหมือนกับขดรันของสปลิทเฟสมอเตอร์ เรี ยกว่า
ขดลวดเมน (Main winding) ต่อกับแหล่งจ่ายฟโดยตรง แรงบิดทีเริ มหมุนสูงความเร็วคงที มีขนาด
0.37 – 7.5 กิโลวัตต์ (10 แรงม้า) ใช้กบั งานปั มคอมเพลสเซอร์ ปั มลม ปั มขนาดใหญ่

รู ปที . แสดงลักษณะรี พลั ชันมอเตอร์
ั
อร์แซซลมอเตอร์
ลมอเเตอร์ (Universal
(Universal Motor)
Motoor)
) ยูยนู ิเววอร์
เเป็ป็ นมอเตอร์
นมอเตอร์ขนาดเล็
นาดดเล็กมีขนาดกํ
นาดกาํ ลลังั ไไฟฟ้
ฟฟ้าตังแต่
งั แต่ / แแรงม้
รงมา้ ถึถึง / แรงม้า
นําไปใช้ไไดด้ดก้ บั แหล่
แหล่งจจ่่ายไฟฟ้
ยไฟฟ้ากระแสตรงและใช้
กรระแสตตรงและใชไ้ ด้ดก้ บั แหล่
แหหล่งจจ่า่ ยไฟฟ้
ยไฟฟ้ากระแสสลั
กระแสสลบั ชนิด เฟส
มอเตอร์ชนนิิดนนีีมีมีคุณสสมบั
มบตั ิทีโโดดเด่
ดดเดดน คือให้
ใหแ้ รงบิ
รงบิดเริ มหมุ
มหหมุนสูงนํนาํ ไปปรั
ไปปรับคความเร็
วามเร็วได้ทงปรั
ั บ
ความเร็วได้ง่ายยทัทงวงจรลดแรงดั
งั วงจจรลดแรงดดนั แและวงจรควบคุ
ละวงงจรควบคุมออิิเลล็็กทรอนิ
ทรอนิกสส์์ นนิิยมน
มนํนาํ ไไปใช้
ปใชเ้ ป็ นตัวขับเครื องใช้
ไฟฟ้าภายในบ้
ยในบ้า้ น เช่
เชน เครื
เครื อองบดและผสมอาหาร
งบดและผสมอาหาร มีมีดโกนหนวดไฟฟ้
โกนหนวดไฟฟ้า มมอเตอร์
อเตอร์์จกั รรเย็บผ้า สว่าน เป็ น
ต้น

รู ปที . แสดงลักษณะของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
) เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (Shaded Pole Motor)
เป็ นมอเตอร์ขนาดเล็กทีสุดมีแรงบิดเริ มหมุนตํามาก นําไปใช้งานได้กบั เครื อง
ขนาดเล็กๆ เช่น ไดรื เป่ าผม พัดลมขนาดเล็ก
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รู ปที . ลักษณะโดยทัวไปของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์
. . . มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟส (Three Phase Motor)
1) สคิวเรลเคจโรเตอร์ (Squirrel Cage Motor)

รู ปที . ลักษณะสคิวเรลเคจโรเตอร์มอเตอร์
อินดักชันมอเตอร์
ั
สามเฟสแบบสควเรลเคจโรเตอร์ ทีให้กาํ ลังแรงม้าตําเมือเทียบกับ
มอเตอร์แบบอืนๆ แต่จะมีขอ้ ดีคือจะมีความเร็วรอบการทํางานคงทีในโหลดทีมีขนาดต่
น างๆกัน และ
การบํารุ งรักษามอเตอร์แบบนีไม่ยงุ่ ยาก จึงทําให้อินดักชันมอเตอร์
ั
สามเฟสแบบสคิวเรลเคจโรเตอร์
เป็ นทีนิยมใช้อย่างแพร่ หลาย

รู ปที . ลักษณะของโรเตอร์แบบสคิวเรลเคจ
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) วาวด์โรเตอรื มอเตอร์ (Wound Rotor)

รู ปทที 2.18 ลกษณะวาวดโรเตอรมอเตอร
ลักษณะวาวด์โรเตอร์มอเตอร์
มอเตอรร์แบบบวาวด์
มอเตอร์
บวาวด์โรเตอร์
รเตอรร์ ((Wound-rotor)
Woundd-rrotor) หหรืรื อแแบบ
บบ SSlip-ring
lip-ring จะมีแกนหมุนขดลวด
ทีมีตวั นําไฟฟ้านําไปสู
ไปสู่ Slip-ring
Slip-ring เเพืพออสอดแทรกตั
ื สอดแทรกตวั คความต้
วามตา้ นทานไว้
นทานไวเ้ พพิมมแรงบิ
ิ แรงบิดในขณะสตาร์
ใน
ทและ
ลดกระแสในการสตาร์
สในกการรสตาร์ ท แและยั
ละยงั วางใจได้
วางใจไดต้ ่อการลดความเร็
การรลดความเร็ วลง
ลง % ภภายใต้
ายใต้แรงบิ
ร ดขณะรับภาระ
เต็มที มอเตอร์
เตออร์์แบบบนี
บนีเเหมาะกั
หมาะกบั ออุุปกรณื
กรณื ขนนถ่ถ่ายทุกชนิ
ชนิดทีต้ีตอ้ งการควบคุ
งการควบคคุมแแรงบิ
รงบิดใน
ในขณะสตาร์ท
มมอเตอร์
อเเตอร์แบบวาวด์
บบบวาวดดโ์ รเตอร์
รเตอรร์ ออาจจะใช้
าจจะใชเ้ ป็ นม
นมอเตอร์
มอเตออร์คววามเร็
ามเร็ วคคงที
งทีหหรืรื อเป็ นมอเตอร์ปรับ
ความเร็ วได้
ไดท้ งั แบ
แบบ
บบ มอเตอร์
มอเตอร์แบบวาวด
บบวาวด์ด์มออเตอร์
เตอร์์ สามาร
สามารถควบคุ
รถคควบคุม แแรงบิ
รงบิดใในขณะช่
นข วงสตาร์ ทได้
โดยการเพิพิมความต้
มความตตา้ นนทานภายนอกเข้
ทานภายนนอกเขขา้ ไปในขดลวดทุ
ไปในขดล วดทุติยภูภูมิ (Secondary
(Seecondaryy Winding)
Wind ของมอเตอร์
ผ่านทาง Sl
Slip
lip rings
rings ททําํ ใให้ห้ส ามารถกํ
ามารถถ ก าํ หนด
หนดโปรแกรมแรงบิ
ดโป รแกรมม แรงบิดรระหว่
ะหหว่างการสตาร์
งก ารรสตาร์์ ท ให้เหมะสมกับ
มอเตอร์ทขัี บออุุปกกรณ์
รณ์ขนนถ่ถ่ายแต่
ยแต่ละะแบบ
แบบ การขับปประเภทนี
ระะเภทนี ไได้ดม้ ีกาารใช้
รใชก้ นั ออย่ยา่ งกว้
งกว้างขวางในสายพาน
ลําเลียงขนาดใหญ่
นาดใหญ
ญๆ่

รู ปที . ลักษณะของโรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์
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. . ส่ วนประกอบของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
. . . สเตเตอร์หรื อตัวอยูก่ บั ที ( Stator ) จะเป็ นส่วนทีอยูก่ บั ทีซึงจะประกอบด้วยโครงของ
มอเตอร์แกนเหล็กสเตเตอร์และขดลวด
1) โครงมอเตอร์ ( Frame or Yoke ) จะทําด้วยเหล็กหล่อทรงกระบอกกลวง ฐานส่วนล่ง
จะเป็ นขาตังมี กล่ อ งสํา หรั บต่ อ สายไฟอยู่ด้า นบนหรื อ ด้า นข้าง โครงจะทําหน้า ทียึดแกนเหล็ ก
สเตเตอร์ให้แน่ นอยูก่ บั ทีผิวด้านนอกของโครงมอเตอร์จะออกแบบให้มีลกั ษณะเป็ นครี บ เพือช่วย
ในการระบายความร้อน ในกรณี ทีเป็ นมอเตอร์ขนาดเล็ก ๆ โครงจะทําด้วยเหล็กหล่อ แต่ถ้าเป็ น
มอเตอร์ขนาดใหญ่โครงจะทําด้วยเหล็กหล่อเหนียว ซึงจะทําให้มอเตอร์มีขนาดเล็กกะทัดรัดมากขึน
แต่ถา้ ใช้เหล็กหล่อก็จะให้มีขาดใหญ่นาหนั
ํ กมาก นอกจากนี แล้วโครงของมอเตอร์ยงั อาจทําด้วย
เหล็กหล่ออเหนี
เหนียวม้วนเป็ นแผ่นม้วนรูู ปทรงกระบอกแล้
ทรงกระบอกแล้วเชือมติ
อมติดกันั ให้มีความแข็
วามแข็งแรง เช่น มอเตอร์
สปลิตเฟสส เป็ นต้น

รู ปที . ลักษณะโครงมอเตอร์เหนียวนํา เฟส
2) แแกนเหล็
กนเหล็กสสเตเตอร์
เตเตอ ร์์ ( SStator
tator Core ) ททําํ ดด้้วยยแผ่
แผ่นเเหล็
หล็กบาง
บาง ๆ มมีีล ักษณะกลมเจาะตรง
ษ
กลางและเซาะร่
เซาะร่ องภายในโดยรอบ
งภายในโดยรอบบ แผ่
แผน่ เหล็
เหล็กชนิ
ชนนิดนนีี เรีเรี ยกว่
กวา่ ลามิ
ลามิเนท
นท ซซึึ งจะถู
งจะถูกเคลื
เค อบด้วยซิ ลิกอน
เหล็กแต่ลละแผ่
ะแผ่นจะมีี คววามหนาประมาณ
ามหนาประมาณ 0.025
0.00255 นินิ ว หหลัล งั จจากนั
ากนันนจึจึงนนํําไปอัดเข้าดด้วยกันจนมีความ
หนาทีเหมาะสม
มาะสม เรี ยกว่าแกน
แกนเหล็
นเหล็กสสเตเตอร์
เตเตอร์

รู ปที . ลักษณะแกนสเตเตอร์และขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนียวนํา เฟส
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3) ขดลวด ( Stator Winding ) จะมีลกั ษณะป็ นเส้นลวดทองแดงเคลือบฉนวนทีเรี ยกว่า
อีนาเมล ( Enamel ) พันอยูใ่ นร่ องของแกนเหล็กสเตเตอร์ตามรู ปแบบต่าง ๆ ของการพันมอเตอร์
) ฝาปิ ดท้าย (End Plate) ทําจากเหล็กหล่อเหนียวหรื อเหล็กเหนียว ฝาปิ ดนีจะถูกยึดอยูก่ บั
โครงมอเตอร์ดว้ ยสลักเกลียวมีแบริ งอยูต่ รงกลางสําหรับรองรับเพลา เพือให้โรเตอร์หมุนอยูใ่ นแนว
ศูนย์กลางพอดี

รู ปที . ฝาปิ ดหัวท้าย
. . . โรเตอร์
โรเตอร์หรรืื อตัวหหมุมุน (R
(Rotor
Rotor ) มอเต
มอเตอร์
ตอร์ชนิ ดเห
เหนี
หนี ยยวนํ
วนาํ จะ
จะมี
ะมีโรเตอร์
รเต 2 ชนิ ด คือ โร
เตอร์แบบกรงกระรอกและโรเตอร์
บกรรงกระรอกและโรเตออร์แบบบขดลวดพั
บขขดลวดพนั หหรืรื อแบบวาวนด์
แบบวาวนด์ ซซึึ งงจะมี
จะมีส่ วน
วนประกอบดังนี คือ
แกนเหล็ก โรเตอ
โรเตอร์
อร์ ขขดลวด
ดลวดด ใใบพั
บพดั แและเพลา
ละเพลา ดัดงั จจะได้
ะได้กลล่่าววรายละเอี
รายละเอียดต่
ดตอ่ ไป
ไป
1) โรเตอ
โรเตอร์
อร์ แบบกรงกระรอก
บบกรงกระะรอ ก ( SSquirrel
quirrel ca
cage
age rrotor)
otor)) จจะประกอบด้
ะประกอบด้วยแ
ยแผ่นเหล็กบาง ๆ ที
เรี ยกว่าแผ่ผ่นเหล็กลามิเนทท ซซึึ งงจะเป็
จะเป็ นนแผ่
แผน่ เเหล็
หล็กชชนินิ ดเเดีดียววกักนั กกับั สสเตเตอร์
เตเตอร์มีลกั ษณ
ษณะเป็ นแผ่นกลม ๆ
เซาะร่ องผิผิวภายนอกเป็ นนร่รองโดยรอบ
องโดยรอบตรงกลางจะเจาะรู
บตรงกลางจะเจาะรสํสาํ หรับสวมเพลา และจะเจาะรู
และจะเ รอบ ๆ รู ตรง
กลางทีสวมเพลาทังนีเพือช่วยให้ในการระบายความร้อน และยังทําให้โรเตอร์มีนาหนั
ํ กเบาลง เมือ
นําแผ่นเหล็กไปสวมเข้ากับแกนเพลาแล้วจะได้เป็ นแกนเหล็กโรเตอร์ หลังจากนันก็จะใช้แท่งตัว
ทองแดงหรื อแท่งอะลูมิเนี ยมหล่ออัดเข้าไปในร่ องของแกนเหล็กสเตเตอร์เข้าไปวางทังสองด้านด้วย
วงแหวนตัวนํา ทังนี เพือให้ขดลวดครบวงจรไฟฟ้ าหรื ออาจนําแกนเหล็กสเตเตอร์เข้าไปในแบบ
พิมพ์แล้วฉี ดอะลูมิเนี ยมเหลวเข้าไปในร่ องก็จะได้อ ะลูมิเนี ยมอัดแน่ นอยูใ่ นร่ อ งจนเต็ม และจะได้
ขดลวดตัวนําแบบกรงกระรอกฝังอยูใ่ นแกนเหล็ก ขดลวดในโรเตอร์นันจะเป็ นลักษณะของตัวนําที
เป็ นแท่งซึ งอาจใช้ทองแดง หรื ออะลูมิเนี ยมประกอบเข้าด้วยกันเป็ นลักษณะคล้ายกรงนกหรื อกรง
กระรอก
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รู ปที . ลักษณะโรเตอร์แบบกรงกระรอก
2) โร
โรเตอร์
ร เ ต อ ร์ แ บบบขดลวดพั
บ ข ด ล ว ด พ ัน หร
หรืรื อ แแบบวาวนด์
บ บ ว าวว น ด์ ( W
Wound
ounnd RRotor
otor ) โร
โรเตอร์ ช นิ ด นี จะมี
ส่วนประกอบคล้
กอบบคลา้ ย ๆ กกับั โรเตอร์
โรเตอร์แบบบกรงกระรอก
บกรงกรระรอก คคืือ มมีีแกนเหล็
กนเเหล็กททีีเเป็ป็ นนแผ่
แผน่ ลลามิ
ามิเนทอัดเข้าด้วยกัน
แล้วสวมเข้
เข้าททีีเพลา
เพลา แต่
แต่จะแตกต่
ะแตตกต่างกั
งกนั ตรงที
ตรงทีีขดลวดจะเป็
ขดลวดจะะเป็ นเส้
นเเสน้ ลลวดชนิ
วดชนิ ดทีทีหุหุ ้มด้ดว้ ยนํายาฉนวนอีนา
เมลพันลงไปในร่
งไไปในรองสล็
งสลอ็ ตของโรเตอร์
ตขอองโรรเตอร์จาํ นนวน
วน 3 ชชุุด ซึงจะม
งจะมีมีลกั ษษณะเหมื
ณะเเหมือนกั
นกบั ททีีพพันั บนสเตเตอร์ของ
มอเตอร์ 3 เฟสแล้
เฟสแล้วต่ตอ่ วงจรขดลวดเป็
วงจรขดลววดเป็ นนแบ
แบบสตาร์
บบสตาร์ โดยนําปปลายทั
ลายยทงั 3 ททีีเเหลื
หลือตต่่อเเข้ขา้ กับวงแหวนตัวนํา
ทังนี เพือให้หส้ าามารถต่
มารถตต่อววงจรของขดลวดของโรเตอร์
งจรของขขดลวดขของโรเตอร์์เข้ากกับั ตัวตต้า้ นทานที
นททานทีปร
ปรัรับคค่่าไได้ทีอยูภ่ ายนอกตัว
มอเตอร์ เพืพือการปรั
อการปรบั คค่่าคความต้
วามตา้ นทานของโรเตอร์
นทานนของโรเตตอร์ซึงงจะสามารถควบคุ
จะสามารถควบคคุมความเร็
ความเร็วของโรเตอร์ได้
. . . ฝฝาครอบ
าครอบ ( EEnd
nd PPlate
late ) ส่ วนนมากจะทํ
มากจะทาํ ดด้ว้ ยเหล็
ยเหล็กหหล่ล่อเจาะรู
เจาะรู ตรรงกลางและคว้าน
เป็ นรู กลมใหญ่
มใหญ่เพืออั
อื อดั แบริ
แบริ งหรื
งหรืื อตลั
ตลลบั ลูลูกปืปื นรองรั
นรองรบั แกนเพลาของโรเตอร์
แกนเพลาของโรเตอร์
. . . ฝาครอบใบพั
ฝาครรอบใบพัด ( Fan
Fan End
End Plate
Platte ) จะมี
จะมีลกั ษณะเป็
ษณะเป็ นแผ่นเหล็กเหนี ยวขึนรู ปให้มี
ขนาดสวมฝาครอบได้
มฝาครอบได้พอดีมีรู เจาะเพื
จาะเพอระบายอากาศ
อื ระบายอากาศ แและยึ
ละยดึ ติดิ กับั ฝาครอบด้านทีมีใบพัดส่วนใหญ่
จะมีในมอเตอร์ 3 เฟสและมอเตอร์ 1 เฟสขนาดใหญ่
. . . ใบพัด ( Fan ) จะทําด้วยเหล็กหล่อมีลกั ษณะเท่ากันทุกครี บ ทุกครี บจะสวมยึดอยู่
บนเพลาด้านตรงข้ามกันกับเพลางาน ใบพัดนี จะช่วยในการระบายอากาศและความร้อ นได้มาก
ที เ ดี ย วใบพัด นี ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ใ นมอเตอร์ 3 เฟสและมอเตอร์ 1 เฟสขนาดย่อ ยถึ ง ขนาดใหญ่
เช่นเดียวกับฝาครอบใบพัด
. . . สลักเกลียว ( Bolt ) จะทําด้วยเหล็กเหนี ยวจะมีลกั ษณะเป็ นเกลียวตลอด ถ้าเป็ น
มอเตอร์ 3 เฟส จะประกอบด้วยสลักเกลียว 8 ตัว ทําหน้าทียึดฝาครอบให้ติดกับโครง ถ้าเป็ นมอเตอร์
1 เฟสขนาดเล็ก เช่น มอเตอร์สปลิ ตเฟสจะเป็ นสลักเกลี ยวยาวตลอดความยาวของตัวมอเตอร์ทาํ
เกลียวเฉพาะด้านปลายและมีน็อต
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2.2 เหล็กแผ่ น หรื อเหล็กแผ่ นดํา หรือทีเรียกว่ า Steel Plate
ทําจากเหล็กแผ่นม้วนคุณภาพสู ง ควบคุมด้วยเครื องจักรทันสมัยปราศจากเหล็กด้อยคุณภาพ
ปลอมปน เป็ นชนิดหนึงของเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดําจะมีลกั ษณะเป็ นแผ่นสีเหลียมผืนผ้า ผิวเรี ยบ
มีหลายขนาดและความหนา เหล็กแผ่นดําของวีซีเอสเอเชียจะเป็ นเหล็กแผ่นรี ดร้อน

รู ปที . แสดงลักษณะเหล็กแผ่น
2.2. เหล็กแผ่ นรีดร้ อน จะมีความหนาตังแต่ 1.0 –12 มม.หรื อภาษาตลาดเรี
ภาษาต
ยกว่าเหล็ก
แผ่นดํา เพราะมี
พราะมีผิวสี ดาํ เนื องจากต้องรี ดทีอุณหภูมิกสูงว่า 700 องศาเซนติเกรด โดยมากมั
โด
กใช้เหล็ก
แผ่นรี ดร้อนในงานท่
อนในงานท่อ งานถังแก๊ส งานโครงสร้าง งานขึนรู ปทัวไปที
ั
ไม่
ไม่เน้นคุณภภาพผิวและเป็ นการ
ขึนรู ปไม่ลึลึกมาก
.2. เหล็กแผ่ นรี ดเย็น จะมีความหนาตังแต่ 0.1 –3.2 มม.หรื อภาษาตลาดเรี
ภาษาต
ยกว่าเหล็ก
แผ่นขาวเพราะเป็
พราะเป็ นผิวทีไม่มีสนิมร้อนเหมือนเหล็กแผ่นรี ดร้อน มีความสามารถใน
วามสามารถในการปั มขึนรู ปลึก
มากกว่าขึนตามลําดับ โดยมากมักใช้กบั งานขึนรปที
นรู ปทีเน้นคณภาพผิ
คุณภาพผิวและเป็ นการ
นการขึนรู ปไม่ลึก เช่ น
ตัวถังรถยนต์ ตัวบอดีเครื องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์
.2. เหล็กแผ่ นเคลือบ ชุบผิวจะมีความหนาตังแต่ 0.1 –3.2 มม. อีกกลุ่มหนึงของเหล็ก
แผ่นคื อ เหล็กแผ่นเคลื อ บชุ บผิว ซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จะเป็ นเหล็กกล้าชนิ ด แผ่น เคลื อ บโลหะผสม
สังกะสี เป็ นเหล็ กกล้า ชนิ ดแผ่นที มี คุณสมบัติตา้ นทานการกัดกร่ อนในสภาพบรรยากาศทัวไป
เหนื อกว่าเหล็กกล้าชนิ ดแผ่นธรรมดา โดยทัวไปเหล็กจะถู กกัดกร่ อ นได้ในสภาพแวดล้อ มต่างๆ
กระบวนการกัดกร่ อนเกิดจากการรวมตัวของเนื อเหล็กกับออกซิเจนเป็ นออกไซด์ของเหล็กซึงมีอยู่
หลายประเภท การเคลือบเหล็กแผ่นด้วยสังกะสี เป็ นวิธีการหนึ งทีสามารถป้องกันการกัดกร่ อนได้
เป็ นอย่างดี โดยชันเคลือบสังกะสีจะทําหน้าที 2 ประการคือ
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1. ป้องกันเนือเหล็กจากการสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก
2. สังกะสีจะทําหน้าทีผุกร่ อนแทนเหล็ก (Sacrificial protection) ในบริ เวณขอบตัดของแผ่นเหล็ก
หรื อบริ เวณทีเกิดรอยขีดข่วน
. ประเภทของสปริง (Spring)
มี ลัก ษณะเป็ นลวดมี เ ส้น ผ่า ศู น ย์ก ลางหลายขนาด นํา มาขดเป็ นวง รู ป ทรงกระบอก มี
คุณสมบัติยดื หยุน่ ได้เมือมีแรงกระทํา เช่ น แรงกด แรงบีบ หรื อแรงดึง และสามารถคืนตัวได้เอง
อย่างรวดเร็ ว สปริ งถูกนํามาประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นงานชินส่ วน
อะไหล่ยานยนต์ เครื องใช้ไฟฟ้า เครื องจักรอุตสาหกรรม หรื อแม้แต่ของใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น
ปากกา หัวปั ม ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ เป็ นต้น สปริ งส่ วนใหญ่ทีนิ ยมใช้กนั จะมีสปริ งดีด สปริ งดึ ง
และสปริ งงกด
กด ซึงงการใช้
การใช้งานสปริ งแต่ละชนิ
ะชนิดกก็จะะแตกต่
แตกตา่ งกันั ตามประเภทของงานที
ตามประเภทของงานทจะนําไปใช้
.3. สปริงกดด (Compression
(Compression SSpring)
pring) คืคอื สปริ
สปริ งททีีรัรับนําหนัก หรื อเพือลดแรงกระแทก
จะมีการหดตั
หดตัวเมือไ
อได้
ไดร้ ับแรงกดหรื
แรงกดหหรื อแรงกระแทก
แรงกระแททก คคุุณสสมบั
มบตั ิเฉฉพาะของสปริ
พาะของสปริ งชนิดนนี คือสามารถปรับ
ระยะห่าง pitch ไได้ด้ แและปรั
ละปรับรระยะรอบวงของได้
ะยะรอบวงขของไดโ้ ดดยไม่
ยไม่ทาํ ใให้หค้ ออยล์
ยลเ์ สีสียรูรู ป

รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งกด
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.3. สปริ งดึง (Extension Spring) คือสปริ งทีรับความต้านทานของแรงดึงและมีความ
ยืดตัวเมือมีแรงดึง คุณสมบัติใช้สาํ หรับงานต้องการแรงดึง ช่วยลดช่องว่างและทําให้แน่ นขึนด้วย
การใช้ประโยชน์จากแรงดึง

รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งดึง
.3.
.3. สปริ
สปริ งดีดีด (Torsion
( Torsion Spring)
Sppring) คคืื อสปริ งททีีรรัั บแรงกระทํ
แร งกรระ ทาํ ในแนวเส้
ในนแนว น รอบวง เป็ น
สปริ งทีใช้ช้ส้ าํ หหรัรับงา
งานที
านททีรับแแรงกระทํ
รงกกระทําในแนวเส้
ในแนวเส้นรรอบวง
อบวงง มีรู ปราง
ร่ างและขนาดแตกต่
งและะขนาดแต างกันไปขึนอยู่
กับ Part ที นนํําไไปใช้
ป ใช้ปรระกอบและตามลั
ะกอบ และตต ามลกั ษณะการใช้
ษณะะการรใช้งาน คคุุ ณสสมบั
ม บตั ิพิเ ศศษของสปริ
ษขอ ง งดี ด มี ความ
ากใในการผลิิตจจะต้
ะตอ้ งใช้
งใชช้ JIG
JIG ช่ช่วยในการผลิ
ยในการรผลิตชชิินงาน
นงานน
ซับซ้อนมากในการผลิ

รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งดีด
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.3. สปริ งดัด งานดั ดลวด (Wire Forming) คือ สปริ งที มี ลักษณ์ หรื อรู ปทรงทีเป็ น
อิสระ เป็ นเส้นตรงหรื อ โค้งงอเป็ นรู ปทรง ไม่ เป็ นขดหรื อ เกลี ยวเหมื อ นสปริ งชนิ ดอืนๆ รู ปทรง
ขึนอยู่กับอุ ป กรณ์ ที ติดตัง ใช้สําหรับ งานทีรั บแรงกระทํา ในแนวเส้น รอบวง ใช้ง านเครื องจัก ร
อุตสาหกรรม อุปกรณ์หรื อชินส่วนรถยนต์หรื อจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมของเล่น

รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งดัด
.3.
.3. สปริ
สปริงแผ่
แผ่ น (Plate
(Platte Spring)
Sprinng) คืคอื การขึนรู
นรู ปแผ่น่ โลหะตามแบบที
โลลหะตามแแบบทลูี กค้ากําหนด

รู ปที . แสดงลักษณะสปริ งแผ่น

20

.4 ไม้ อัด (Plywood)

รู ปที . ไม้อดั
ไม้อ้ ดั ถือเป็ นไม้ทีมีคุณภาพขึนมาอีกระดับ ในแง่ของความทนทาน แข็งแรง
แ และคุณสมบัติ
พิเศษต่างๆๆ เช่น กันั นํา กันั ปลวก เป็ นต้น ซึ งกระบวนการผลิตไม้อดั คือ การนําไม้มาปอกเปลือก
ชันนอกทีทีผิวไม่เรี ยบออกไป ต่อไปทําให้เป็ นแผ่นบาง ๆ แล้วอัดเป็ นชัน ๆ จนแ
จนแน่ น จากนันนําไป
ผ่านกระบวนการทางเคมี
บวนการทางเคมี ตามสู ตรเฉพาะของโรงงานผลิต และปิ ดผิวด้วยเยือบุไม้ ซึ งไม้อดั ทํามา
จากไม้ชนิดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น
- ไม้อดั ยางง หรื อไม้ยางพาราประสาน
- ไม้อดั สักก,, ไม้อดั สักอิตาลี
- ไม้อดั แฟนซี
ฟนซีหรื อไม้อดั ลวดลาย
- ไม้อดั แอชจี
อชจีน, ไม้อดั แอชอเมริ กา
- ไม้อดั บีช
ทางผู ้ผ ลิ ต หรื อ ผู ้จ ัด จํา หน่ า ยบางแห่ ง จะเอาคุ ณ สมบัติ พิ เ ศษมาให้ เ ลื อ กใช้กั น อย่ า ง
ความสามารถของการกันนํา กันปลวก หรื อแมลงจําพวกกินเนื อไม้ได้ ซึงทางผูผ้ ลิตจะใช้กาวชนิ ด
พิเศษในการยึดเนื อ มาผสมกับนํายากันปลวกเข้าไปในแต่ละชันของไม้ ส่ วนด้านนอกอาจจะมีการ
ทานํายาเคลือบไว้
นอกจากนี ไม้อดั ยังสามารถแยกออกเป็ น 3 ประเภท คือ ไม้อดั ชนิดใช้ภายใน (Interior Plywood),
ไม้อดั ชนิดใช้ภายนอก (Exterior Plywood) และ ไม้อดั ชนิดใช้งานชัวคราว (Temporary Plywood)
ส่วนขนาดความหนามาตรฐานของไม้อดั จะมีตงแต่
ั ประมาณ 3 - 20 มิลลิเมตร
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ตารางที .1 ข้อดี-ข้อเสีย ของไม้อดั
ข้ อดี
- ไม่บิดงอง่าย
- คงทน แข็งแรง
- ป้องกันและโดนนําได้
- ทนความชืน
- กันปลวก

ข้ อเสี ย
- ราคาค่อนข้างสูง
- มีนาหนั
ํ กมาก

บทที 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื อและทีตังของสถานประกอบการ
สํ านักงานใหญ่
x บริ ษท
ั รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จํากัด (สํานักงานใหญ่)
เลขที 117/144 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
x โทรศัพท์ : 02-433 9126, 02-433 9127
x อีเมล์ : info@royalpaperforms.com
โรงงาน
x บริ ษท
ั รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จํากัดั (โรงงาน)
เลขที 123 หมู่ 10 ซอยไรขิ
ซอยไร่ ขงิ 30 ตําบลไรชิ
บลไร่ ชิง อําเภอสามพราน นคร
นครปฐม 73210
x โทรศัพท์ : 034-900-817, 034-900-818
x อีเมล์ : info@royalpaperforms.com
3.22 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ หลักขององค์กร
บริ ษัษทั รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ ม จํากัด ก่ อตังเมื
ั อปี พ.ศ. 2540 ด้วยการเป็ นโ
นโรงพิมพ์ขนาดเล็ก
มุ่งเน้นไปที
ปทีสื อสิ งพิ
งพิมพ์ประเภท แบบฟอร์ มทางธุรกิจ เป็ นหลัก โดยเริ มต้นจากพนั
จาก กงานทังหมด
เพีย ง 12 คนจากประสบการณ์ ที สะสมมา ในกลุ่ ม ธุ รกิ จสิ งพิม พ์ธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ ได้มี การพัฒ นา
รู ปแบบการผลิ
ารผลิต โดยนําเทคโนโลยีทีทันสมัย เข้ามาเพิมมศัศักยภาพ เพือตอบสนอง
อตอบสนองรู ปแบบงานพิมพ์
ทางธุรกิจ ทีมีความหลากหลายมากขึน อาทิ แบบฟอร์มต่อเนื องชนิดซอง, ฉลากแ
ฉลากและสติกเกอร์, ตัว,
คูปอง และม้
ะม้วนกระดาษความร้อน เป็ นต้น เพือให้สามารถตอบสนองต่อ ความต
ความต้องการของลูกค้า
ได้มากทีสุสดด กว่า 20 ปี ทีผ่านมา จนถึ งปั จจุจบับนั ด้วยประสบการณ์ ศักยภาพ แล
และเครื องจักรทีได้
มาตรฐาน ลูกค้าจึงสามารถมันใจได้ในคุณภาพของสินค้าและบริ การต่างๆจากเรา
3.3 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีได้ รับมอบหมาย
นางสาวรัตนา แวดสูงเนิน ตําแหน่งพนักงานก่อนการพิมพ์ (Prepress) ทําหน้าทีในการ
จัดเตรี ยมแม่พมิ พ์ ด้วยเครื องมือและเทคโนโลยีทีทันสมัย ไปจนถึงกระบวนการผลิตแม่พมิ พ์ดว้ ย
ระบบ CTP (Compute-To-Plate) เพือแม่พมิ พ์ทีมีความละเอียดสูง เพือให้ได้ภาพพิมพ์ ทีมีความ
แม่นยํา และในบางครังต้องจัดทําแบบพิมพ์ (artwork) เพืออํานวยความสะดวกให้ขนตอนการพิ
ั
มพ์
ได้ทาํ งานสะดวกและรวดเร็วขึน
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3.4 ชื อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีปรึกษา
คุณปรี ชา คําสุ่ย ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกการพิมพ์
คุณพงษ์มิตร จินดาเนตร ตําแหน่ง ช่างซ่อมบํารุ ง
3.5 ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที มกราคม พ.ศ.
ถึงวันที เมษายน พ.ศ.
3.6 ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.6.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
ขันตอนการทํางานเริ มจากการศึ กษาหาข้อ มู ล ทังทางอิ นเตอร์ เน็ ต และสอบถามผูร้ ู ้
ผูเ้ ชียวชาญ ในเรื องทีต้องการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาเพือทําการศึกษาและ
จัด หาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ศึ ก ษาหลักการทํา งานและหลัก การของอุ ป กรณ์ ที จจัด หามาเพือที จะ
นําไปใช้งานได้อย่างถูกต้อ้ ง ศึกษาการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD สรุ ปผลนําเสนอ
อาจารย์
จารย์ทีปรึ กษา
3.6.2 วิเคราะห์หลักการทํางานและหลักการของอุปกรณ์
โดยหลักการของเครื องนี จะทําหน้าทีกระทุง้ กระดาษให้เรี ยงแผ่นได้อ ย่างราบเรี ย บ
อาศัศัย การสันของมอเตอร์ ทีออกแบบมาให้มีความสันให้
นให้เ หมาะสมกับงาน
ง โดยการปรั บ
ความเร็
ามเร็วของมอเตอร์
3.6.3 ออกแบบอุปกรณ์
-ออกแบบกําหนดขนาดกําหนดขนาดของเครื อง
1. เริ มจากวัดความสูงของเครื องจากพืนถึงสานพานลําเลียงก
งกระดาษ
(สูง cm.)

รู ปที . แสดงการวัดความสูงของเครื อง
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. วัดงานขนาดทีใหญ่ทีสุ ดทีมีการพิมพ์และจําเป็ นต้องใช้เครื องเขย่ากระดาษ
ขนาดงานทีใหญ่ทีสุด คือ ขนาด x17 inch จึงทําเครื องขนาด 25x 30 ให้ใหญ่กว่า
หน้ากระดาษ เผือมีงานพิมพ์ขนาดใหญ่ก็สามารถใช้เครื องกระทุง้ กระดาษได้
ั
3. กําหนดขนาดเหล็กรางนํา เหล็กแผ่นดํา ไม้กนฉาก
ไม้อดั และแผ่นโฟเมก้า
ทีจะต้อ งตัด เพือใช้เ ป็ นวัสดุ ในการสร้างส่ วนต่างๆของเครื องกระทุง้ กระดาษ
จากนันก็ออกแบบสปริ งเพือสังทําสปริ ง

รู ปที .2 แสดงการออกแบบสปริ งและสปริ งทีสังทํา
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- ออกแบบระบบการทํางานของเครื อง
โดยใช้ม อเตอร์ AC 220 โวลต์ HP . คื อ นําลู ก เบี ยวมาติ ดตังที แกนเพลา
มอเตอร์ ลูกเบียวจะสร้างแรงเหวียงโดยเหวียงหนีศูนย์ เพือทําให้เกิดแรงสัน
- ร่ างแบบด้วยมือ
เมื อกําหนดขนาดความสู งและความกว้างความยาวของเครื องเรี ยบร้อ ย
แล้ ว ร่ างแบบด้ว ยมื อ เพื อที จะใช้ ข นาดที กํา หนดเขี ย นแบบด้ว ยโปรแกรม
AutoCAD

รู ปที .3 แสดงการร่ างแบบด้วยมือ
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-เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD

Isometric
รู ปที .4 แสดงการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD Isometri

รู ปที . แสดงการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 3 D
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3.6.4 จัดทําอุปกรณ์
-ทําการวัดและมาร์ คขนาดเหล็กทีจะตัดเหล็ก ตามขนาดทีออกแบบไว้ เพือใช้ทาํ ฐานของ
เครื องและแท่นรองรับสปริ ง

รู ปที . แสดงการวัดและการมาร์คขนาดเหล็กทีจะตัด
จากการตัดเหล็กแผ่นและเหล็กราง
-ตัตัดเหล็กทําโครงสร้าง (ตามขนาดทีทําการมาร์คไว้) เริ มมจากการตั
ษาชวยต
นํา เพือทําฐานรองรั
าฐานรองรับของเครื องและตัดเหล็กทําแท่นรองรับสปริ ง (ทีปรึ กษาช่
วยตัดเหล็ก)

รู ปที . แสดงการตัดเหล็กทําแท่นรองรับสปริ ง
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รู ปที . เหล็กทําฐานของเครื อง
-นํนําเหล็กรางนํา ทีตัดเรี ยบร้อยแล้วมาฉี ดสเปรย์บ์ ริ เวณทีต้องการมาร์ครู จะทําให้เห็นรอย
มาร์คชัดเจน
จน ใช้คอ้ นตอกตะปูตอกทีจุดศูนย์กลางทีมาร์คไว้ เพือเป็ นการนํารองใ
ร่ องให้สว่านแท่นเจาะ
สามารถเจาะรู
จาะรู สาํ หรับยึดอุปกรณ์ได้ง่ายมากขึน

รู ปที . แสดงการมาร์ครู
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-ใช้สว่านแท่นเจาะเจาะรู ทีทํามาร์คไว้ทงั ด้าน

รู ปที . แสดงการเจาะรู

รู ปที . เหล็กรางนําทีเจาะรู ทงสองด้
ั
าน
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-ใช้ตะไบขัดตกแต่ง ปรับผิวชินงานทีมีผวิ ขรุ ขระให้เรี ยบ

รู ปที . ตะไบขัดตกแต่งผิวให้เรี ยบ

-เชื
เชื อมประกอบโครงสร้างฐานเครื องและแท่นรองรับสปริ ง และตะไบขั
และตะไ ดตกแต่ง ปรับ
ผิวชินงานที
นทีมีมีผวิ ขรุ
ขรุ ขรระให้
ะใหม้ ีคววามเรี
ามเรี ยบ

รู ปที . โครงสร้างฐานเครื องกระทุง้ กระดาษ
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รู ปที . โครงสร้างแท่นรองรับสปริ ง

-เชื
เชือมหน้าแปลนไว้สาํ หรับติดตังมอเตอร์
ั

รู ปที . หน้าแปลนทีเชือมประกอบแล้ว
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-ทาสีหน้าแปลนทีเชือมไว้

รู ปที . หน้าแปลนทาสีแล้ว
- ทาสีโครงสร้างฐานเครื องและแท่นรองรับสปริ ง

รู ปที . ฐานเครื องทีทาสีแล้ว
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-ติดตังสปริ งกับแท่นรองรับสปริ งทัง ตัว

รู ปที . แสดงการติดตังสปริ
ั
ง
-ตัตัดไม้อดั ตามขนาดทีเราออกแบบไว้ เพือเป็ นพืนรองรับชินงานและเป็ นทีติดตังมอเตอร์

รู ปที . ไม้อดั ทีตัดแล้ว
-วัวัดและมาร์คขนาดไม้อดั ทัง มุม ให้เท่ากับั ขนาดทีเจาะรู ยดึ สปริ งกกับั แท่นรองรับสปริ ง
เพือเจาะรู สาํ หรับยึดไม้อดั กับสปริ ง

รู ปที . วัดและมาร์คขนาดไม้อดั
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-เมือทําการวัดและมาร์คขนาดทีต้องการจะเจาะรู แล้ว ใช้คอ้ นตอกตะปูตอกตะปู เพือเป็ น
การนําร่ องให้สว่านแท่นเจาะสามารถเจาะรู สาํ หรับยึดอุปกรณ์ได้ง่ายมากขึน

ร่ อง
รู ปที . ใช้คอ้ นตอกตะปูเพือนํารอง
-ใช้
ใช้สว่านมือเจาะรู เพือยึดไม้อดั กับั สปริ ง

รู ปที . แสดงการเจาะรู ไม้อดั
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-ทําลูกเบียวเพือสร้างการสันและเจาะรู สาํ หรับยึดน็อต

รูู ปที . ลููกเบียว
-ต๊ต๊าฟเกลียวเพือใสน็
อใส่น็อตล็อกลูกเบียว

รู ปที . แสดงการต๊าฟเกลียว
-ติติดตังลู
ั กเบียวกับั มอเตอร์และติดตังมอเตอร์
ั
กบั หน้าแปลน

รู ปที . แสดงการติดตังลูกเบียวกับมอเตอร์
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-นํามอเตอร์ทีติดตังลูกเบียวกับหน้าแปลนเรี ยบร้อยแล้ว มาวางให้มอเตอร์อยูต่ รงกลางของ
ไม้อดั ทําการมาร์ครู เพือทีจะเจาะรู ยดึ น็อตระหว่างหน้าแปลนทีติดตังมอเตอร์แล้วกับไม้อดั

รู ปที . แสดงการมาร์ครู หน้าแปลนกับั ไม้อดั
-ใช้สว่านมือเจาะไม้อดั แผ่นทีทําการมาร์ครู ไว้ให้ครบทุกรู จาก
จากนันประกบไม้อ ัด
แผ่นที โดยนําไม้อดั แผ่นแรกทีเจาะรู แล้วไว้ดา้ นบน ใช้ C-Clamp ล็อกไม้
ก อดั ทังสองแผ่น
เ อเจาะรู ทะลุทงั
ให้ห้แน่นนน ใช้สว่านมือเจาะรู เดิมของไม้อดั แผ่นแรกให้ทะลุไม้อดั แผ่นที เมื
แผ่นแล้ว ใช้กาวลาเท็กซ์ทาบริ เวณไม้อดั เว้นบริ เวณรู ทีเจาะ ประกบไม้อดั ทังสองแผ่นเข้า
ด้วยกัน

รู ปที . แสดงการเจาะรู ไม้อดั
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-นํา มอเตอร์ ที ติ ด ตังลู ก เบี ยวกั บ หน้ า แปลนแล้ ว มาติ ด ตังกับ ไม้ อ ัด ที เจาะรู ไ ว้แ ล้ ว
ใช้น็อตล็อกยึดไม้อดั กับหน้าแปลนทีติดตังมอเตอร์และมุมของไม้อดั ทัง ด้าน

รู ปที . ติดตังมอเตอร์
ั
กบั ไม้อดั
-ตัตัดแผ่นโฟเมก้าให้ได้ขนาดเท่าไม้อดั จากนันทากาวยางทีแผ่นโฟเมก้าและไม้อดั ให้ทวั
หลังจากทีทีทากาวทีชินงานและทีแผ่นโฟเมก้า้ แล้วปล่
ปล่อยให้กาวแห้งหมาดๆ แล้วนํามาประกบกัน ใช้
ผ้าชุบนําถูถู กดลงบนแผ่นให้ทวั ใช้ไม้หน้าเรี ยบวางลงแผ่นโฟเมก้า แล้วใช้คอ้ นเคาะไล่
น
ให้ทวเน้
ั น
ตามขอบ ใช้ทินเนอร์เช็ดคราบกาวทีเลอะชินงาน เสร็จแล้วรอให้กาวแห้ง

รู ปที . ทากาวทีชินงานและแผ่นโฟเมก้า
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-ตัดไม้ขนาด x cm. และ x cm เพือทําฉากสําหรับกันกระดาษ มุม จากนันทํา
การวัดและมาร์คขนาดตามแบบทีออกแบบเพือเจาะรู สาํ หรับยึดอุปกรณ์

รู ปที . ไม้ทาํ ฉากกันกระดาษ

รู ปที . มาร์คเพือเจาะรู
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-ใช้สว่านแท่นเจาะเจาะรู ฉากกันทีมาร์คไว้ (ช่างซ่อมบํารุ งช่วยเจาะ)

รู ปที . แสดงเจาะรู ฉากกัน

ั เจาะรู เรี ยบร้อยแล้ว
รู ปที . ฉากกันที
แผน่ โฟเมก้า้ เรี ยบร้อยแล้ว โดยใช้สว่านเจาะรู ทีทําการเจาะไว้ที
-ติติดตังฉากกันกับั ไม้อดั ทีติดแผ่
ฉากกันและรู
ละรู ทีไม้อดั ใช้น็อตยึดล็อกให้แน่นนน

รู ปที . แสดงการติดตังฉากกัน
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-เชือมฐานของเครื องกับแท่นของเครื อง โดยทําแท่นเครื องให้เอียงทํามุม

องศา กับฐาน

เครื อง

รู ปที . แสดงการเชือมฐานของเครื องกับแท่นของเครื อง
-ต่ต่อสายไฟเข้ามอเตอร์(ทีปรึ กษาชวยติ
ษาช่วยติดตัง)ั เสี ยบปลักทดลองการทํางานข
งานของเครื อง

รู ปที . แสดงการต่อสายไฟ
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รู ปที 3.3 ลักษณะเครื องกระทุง้ กระดาษ
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-เมือทดลองการทํางานของเครื องเรี ยบร้อยแล้ว เครื องสามารถใช้งานได้ตามทีต้องการ เช็ด
ทําความสะอาดเครื องเพือส่งเครื องให้แผนกหลังการพิมพ์ใช้งาน

รู ปที . เครื องกระทุง้ กระดาษสําหรับเครื องเข้าชุด
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3.6.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตารางที . แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ
ขันตอนการดําเนินงาน

2
มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

.รวบรวมความต้องการและ
ศึกษาข้อมูลของโครงงาน
.วิเคราะห์หลักการทํางานและ
หลักการของอุปกรณ์
.ออกแบบระบบการทํ
บบระบบการทํางาน
ของอุปกรณ์
.จัดทําอุปกรณ์
.จัดทําเอกสาร
กสาร

3. อุปกรณ์และเครื องมือทีใช้
ฮาร์ ดแวร์
1. คอมพิวเตอร์
2. กล้องถ่ายรู ป
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม PowerPoint
3. โปรแกรม AutoCAD
. โปรแกรม Adobe
Ad b Ph
Photoshop
h
เครื องมือและอุปกรณ์ช่าง
1. มอเตอร์ AC HP 0.5 ( ราคา ,500 บาท )
. เหล็กแผ่น
( ราคา ซือตัดตามขนาด แผ่น
.เหล็กรางนํา
( ราคา บาท )
4. แก๊สตัดเหล็ก
อุปกรณ์โรงงาน
5.ไฟเบอร์
อุปกรณ์โรงงาน
6. ตะไบ
อุปกรณ์โรงงาน
7. แปรงขนลวด
อุปกรณ์โรงงาน

บาท )

กันยายน
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8. ตลับเมตร
9. ระดับนํา
10. แปรงทาสี
1. สี
2. สปริ ง ตัว
3. น็อตยึด
4. ไม้อดั
5. สว่านแท่นเจาะ
6. สว่านมือ
7. ค้อนตอกตะปู
8. ฉากวัด
9. กาวยาง
20. โฟเมก้า
21. ตูเ้ ชือม
. ลวดเชือม

อุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์โรงงาน
( ราคา บาท )
( ราคา บาท )
( ราคา บาท )
( ราคา บาท )
อุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์โรงงาน
( ราคา บาท )
( ราคา บาท )
อุปกรณ์โรงงาน
( ราคา บาท )

3.8
.8 ค่าใช้ ในการทําโครงงาน
รวมทั
วมทังหมดใช้
ั
งบประมาณ
บประมาณในการสร้
ในการสร้างเครื องกระทุง้ กระดาษสําหรับเค
เครื องเข้าชุด ทังสิ น
,6 บาทท (วัสดุ บางอย่างใช้ของเหลื อจากโรงงาน จึงสามารถประหยัดงบประมาณบางส่
งบประ
วนได้)
และเมือเทีทียบกับั เครื อง
องกระทุ
กระทุง้ กระดาษลักษณะเดียวกันั ทีมี จาํ หน
หน่ ายตามบริ
ายตามบริ ษทั จําหน่ ายเครื องจักร
ทางการพิมพ์
มพ์ ราคาประมาณ 91,000 บาท/เครื อง
จะเห็
ะเห็นได้ว่าเครื องกระทุง้ กระดาษทีสร้างเองราคาถูกกว่าเครื องทีมีขายห
ายหลายเท่า ประมาณ
83,315 บาท
าท จึงทําให้บริ ษทั ประหยัดงบประมาณในการซือเครื องกระท้
องกระทุง้ กระดาษไ
กระดาษได้มาก

บทที
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ลักษณะการทํางานของเครื องกระทุ้งกระดาษสํ าหรับเครื องพิมพ์ ฟอร์ มต่ อเนือง
เครื องกระทุง้ กระดาษให้กระดาษเรี ยบจะรองรับกระดาษทีผ่านการแปรรู ปจากงานต่อเนือง
ทีเป็ นม้วนให้เป็ นงานแผ่นจากเครื องป้อนม้วนหน้าแคบ ทีลําเลียงมาตามสานพาน เมือกระดาษไหล
มาถึงถาดรองรับของเครื องกระทุง้ กระดาษ โดยการสันของมอเตอร์ทีออกแบบมาให้สามารถปรับ
ความเร็ ว รอบได้ ต ามลั ก ษณะงานพิ ม พ์แ ต่ ล ะประเภท ทํา ให้ เ ครื องกระทุ ้ ง กระดาษเกิ ด
แรงสันสะเทือนทําให้กองกระดาษสามารถเรี ยงตัวเป็ นแผ่นได้อย่างราบเรี ยบ และรวดเร็ว
4. . ลักษณะงานก่ อนไม่มี เครื องชวยกระทุ
องช่ วยกระทุง้ กระดาษให้กระดาษเรี ยบ จะเห็นได้ว่ากอง
กระดาษไม่ม่เรี ยงตัวเป็ นนแผ่
แผ่น จึงทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิเสียเวลากระทุง้ งานด้วยมือ

รู ปที . ลักษณะงานก่อนไม่มีเครื องช่วยกระทุง้ กระดาษ
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. . ลัก ษณะงานหลังมี เครื องช่ ว ยกระทุง้ กระดาษให้ก ระดาษเรี ย บ จะเห็ นได้ว่ากอง
กระดาษสามารถเรี ยงตัวเป็ นแผ่นได้อย่างราบเรี ยบ

รู ปที . ลักษณะงานหลังมีเครื องชวยกระทุ
องช่วยกระทุง้ กระดาษ
4.2 เปรียบเทียบปริมาณงานระหว่างใช้ มือกระทุท้ งกระดาษกับใช้ เครื องกระทุท้ งกระด
กระดาษ
4.2.1 ปริ มาณงานทีใช้มือกระทุง้ กระดาษ
อ้างอิงข้อมูลของเครื องเข้าชุด Miyakoshi เดือน ธันวาคม 2561 งงานชุด 2-4 ชัน เป้ า
ทีตังไว้
ั คือ 6,000 ชุด / ชม. จํานวนชัวโมงที
ั
พนักงานทํางาน 242 ชม. เว
เวลาสู ญเสี ย เช่น ตัง
เครื
ครื อง, เปลียนงาน, ช่วยงานเครื องอืนๆ เท่ากับ 14 ชม. เมือนําจํานวนทีพนั
พ กงานทํางานลบ
กับั เวลาทีสู ญเสี ย เท
เท่่ากับพนักงานทํางาน 228 ชม. ปริ มาณงานทีได้ เท่ากับ 1,139,500 ชุ ด
และเมือนําปริ มาณงานทีได้หารชัวโมงการทํ
วั โมงการทํางานของพนัก จะได้งาน 4,990
4,9 ชุด/ชม.
4.2.2 ปริ มาณงานทีใช้มือกระทุง้ กระดาษ
อ้างอิงข้อมูลของเครื องเข้าชุด Miyakoshi เดือน ตุลาคม 2562 งานชุด 2-4 ชัน เป้ า
ทีตังไว้คือ 6,000 ชุด / ชม. จํานวนชัวโมงทีพนักงานทํางาน 271 ชม. เวลาสู ญเสี ย เช่น ตัง
เครื อง, เปลียนงาน, ช่วยงานเครื องอืนๆ เท่ากับ 84 ชม. เมือนําจํานวนทีพนักงานทํางานลบ
กับเวลาทีสู ญเสี ย เท่ากับพนักงานทํางาน 187 ชม. ปริ มาณงานทีได้ เท่ากับ 1,174,000 ชุ ด
และเมือนําปริ มาณงานทีได้หารชัวโมงการทํางานของพนัก จะได้งาน 6,270 ชุด/ชม.
เมือคิดเป็ นเปอร์เซ็นเมือใช้เครื องกระทุง้ กระดาษจะได้งานเพิมขึนจากเดิมทีใช้มือ
กระทุง้ กระดาษมากถึง 26 %
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. ผลการทดสอบ
. . ผลการทดสอบเครื อง
เครื องกระทุง้ กระดาษนีช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถทํางานได้เร็วขึน ไม่ตอ้ งเสียเวลากระทุง้
งานด้วยมือ ซึงทําให้บริ ษทั ฯผลิตสินค้าได้จาํ นวนทีเพิมมากขึนในเวลาอันรวดเร็ว
. . แบบประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งาน
จากการสรุ ปผลแบบประเมิ นความพึงพอใจในการสร้ างเครื องกระทุง้ กระดาษสําหรั บ
เครื องเข้าชุด มีผรู ้ ่ วมทําแบบประเมินด้วยกัน คน มีรายชือดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.

คุณพงษ์มิตร จินดาเนตร
คุณบุญธรรม งามพลา
งามพิลา
คุณสุวทิ ย์ พลูสละ
คุณสุทธาวัฒน์ เนตรประเสริ ฐ
คุณจักรี ลาพานิช

ตําแหน่ง ช่างซ่อมบํารุ ง
ตาแหนง
ตําแหน่ง หวหนาแผนกหลงกา
หัวหน้าแผนกหลังการพิมพ์
ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกหลังกา
การพิมพ์
ตําแหน่ง พนักงานหลังการพิมพ์
ตําแหน่ง พนักงานหลังการพิมพ์

ตารางที . แสดงสรุ ปผลการประเมิน (ผูร้ ่ วมประเมิ
วมประเมิน คน)
หัวข้อ
.สภาพภายนอกรวมถึ
ภายนอกรวมถึงองค์ประกอบโดยรวม
.การเลืออกใช้
กใช้วสั ดุในการสร้างเครื อง
.ช่วยลดขั
ดขันตอนในการทํ
ั
างานได้มากน้อยเพียงใด
.ประสิททธิธิภาพของเครื องในการใช้งาน
.ประโยชน์
ยชน์สูงสุดทีได้รับมากน้อยเพียงใด
.ระยะเวลาในการจั
วลาในการจัดทํา
.ความเหมาะสมของการจัดทําในครังนีเป็ นทีพอใจมาก
น้อยเพียงใด
.สามารถนําไปใช้งานได้จริ งตามความต้องการหรื อไม่

ระดับความพึ
ความพงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานก
น้อย
5
3
2
5
2
3
5
4
1
5
5

ซึงโดยรวมมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับทีดี ขอขอบคุณผูร้ ่ วมประเมินทุกท่าน

บทที
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
. สรุปผลโครงงาน
. . สรุ ปผล
สามารถสร้ างเครื องกระทุง้ กระดาษให้กระดาษเรี ยบ เพือช่ วยให้ผูป้ ฏิ บตั ิง านสามารถ
ทํางานได้เร็วขึน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลากระทุง้ งานด้วยมือ ซึงทําให้บริ ษทั ฯผลิตสินค้าได้จาํ นวนทีเพิมมาก
ขึนในเวลาอันรวดเร็ว ทําให้สามารถระบายงานส่งลููกค้าได้ทนั กําหนด
. . ข้อจํากัดั หรื อปั ญหาของโครงการ
. ช่วงเวลาในการสร้างเครื องมีจาํ กัดั เพราะต้องทํางานประจําไปด้วย
สนอแนะ
. . ข้อเสนอแนะ
. ควรมีการดูแลรักษาความสะอาดของเครื องเป็ นประจํา
2. ระวังอุปกรณ์ชาํ รุ ดขณะขนย้ายเครื อง
. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
. . ข้อดีของการฝึ กงานสหกิจศึกษา
. เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานในชีวติ จริ ง
. เรี ยนรู ้ทีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับั สภาพแวดล้อม
. เรี ยนรู ้การแก้ไ้ ขปั ญหาทีเก
เกิิดขึนขณะปฏิบตั ิงานจริ ง
. ได้พฒั นาความรู ้ความสามารถในการทํางานของตัวเองมากขึน
. . ปั ญหาทีพบในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
. ข้อจํากัดในเรื องของเวลาในการปฏิบตั ิงานกับการทําโปรเจค
. . ข้อเสนอแนะ
. จากการสังเกตเห็นพนักงานในไลน์ผลิตทีปฏิบตั ิงานทังทีมีความเสียงมากและมีความ
เสียงน้อยทีอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุ ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากอุบตั ิเหตุ เช่น ถุงมือ
รองเท้าเซฟตี เอียปลักอุดหูลดเสียง ฯลฯ เป็ นต้น
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