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บทคดัย่อ 

โครงงานสหกิจนีนาํเสนอวิธีการสร้างเครืองกระทุง้กระดาษ เพือใชส้าํหรับเครืองจกัรแปร
รูปมว้นกระดาษให้เป็นแผน่กระดาษ เพือผลิตงานพมิพป์ระเภทฟอร์ม ใบกาํกบัภาษี ใบแจง้หนี ใบ
นาํฝาก ใบโอน ใบชาํระ ฯลฯ ซึงเป็นสินคา้หลกัของบริษทั รอยลัเปเปอร์ฟอร์ม และเป็นงานพมิพท์ี
พมิพม์าจากเครืองป้อนมว้นหนา้แคบ เครืองกระทุง้กระดาษนีช่วยใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถทาํงานได้
เร็วขึน ไม่ตอ้งเสียเวลากระทุง้งานด้วยมือ ซึงทาํให้บริษทัฯผลิตสินคา้ไดจ้าํนวนทีเพิมมากขึนใน
เวลาอันรวดเร็ว  เครืองกระทุ ้งากระดาษนีทาํให้กองกระดาษสามารถเรียงตวัเป็นแผ่นได้อย่าง
ราบเรียบ และรวดเร็ว โดยการสนัของมอเตอร์ทีออกแบบมาใหส้ามารถปรับความเร็วรอบได ้ทาํให้
เครืองกระทุง้กระดาษเกิดแรงสันสะเทือนทีเหมาะสมกบัลักษณะงานพิมพแ์ต่ละประเภท จากผล
การทดสอบใชง้านโดยผูป้ฏิบตัิงานภายในบริษทัฯ แสดงใหเ้ห็นวา่ เครืองกระทุง้กระดาษทีสร้างขึน
นีสามารถใชง้านไดดี้และเป็นทีพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

คาํสําคญั : เครืองกระทุง้กระดาษ, งานพมิพค์อมพวิเตอร์ฟอร์ม, เครืองพมิพป้์อนมว้นหนา้แคบ 
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โครงงานสหกิจนีนาํเสนอวิธีการสร้างเครืองกระทุง้กระดาษ เพอืใชส้าํห
ระดาษให้เป็นแผน่กระดาษ เพือผลิตงานพมิพป์ระเภทฟอร์ม ใบกาํกบัภั
บโอน ใบชาํระ ฯลฯ ซึงเป็นสินคา้หลกัของบริษทั รอยลัเปเปอร์ฟอร์ม แ
ากเครืองป้อนมว้นหนา้แคบ เครืองกระทุง้กระดาษนีช่วยใหผู้ป้ฏิบติังาน 
ม่ตอ้งเสียเวลากระทุง้งานด้วยมือ ซึงทาํให้บริษทัฯผลิตสินคา้ไดจ้าํนวน
วดเร็ว  เครืองกระทุ้งากระดาษนีทาํให้กองกระดาษสามารถเรียงตวั
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กติติกรรมประกาศ 

โครงงานสหกิจฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดีด้วยความอนุเคราะห์ สนับสนุน อาํนวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาในการดาํเนินงาน จากสถานประกอบการและพนกังานของบริษทั รอยลั  
เปเปอร์ ฟอร์ม จาํกัด ได้แก่ คุณสมชาย เอกประไพ กรรมการผูจ้ดัการ คุณปรีชา คาํสุ่ย ผูจ้ดัการ
แผนกพมิพ ์คุณพงษมิ์ตร จินดาเนตร ช่างซ่อมบาํรุง  

ขอขอบพระคุณอาจารยอ์าจารยอ์นันต ์เขมพาณิชยก์ูล อาจารยท์ีปรึกษาโครงงาน ซึงท่านได้
ใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการทาํโครงงานครังนี 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ  คุณแม่  และผู ้ปกครอง ทีให้ค ําปรึกษาในเรืองต่างๆ
ช่วยเหลือสนันสนุน รวมทงัเป็นกาํลงัใจทีดีเสมอมา ขอบคุณเพือนๆและผูท้ีมีส่วนร่วมในการทาํ
โครงงานนี ทีช่วยใหข้อ้เสนอแนะและคาํแนะนาํดีๆ จนทาํใหโ้ครงงานสาํเร็จลุล่วงไปได ้
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รูปที .  ทากาวทีชินงานและแผน่โฟเมกา้  

รูปที .  ไมท้าํฉากกนักระดาษ  

รูปที .  มาร์คเพอืเจาะรู  

รูปที .  แสดงเจาะรูฉากกนั  

รูปที .  ฉากกนัทีเจาะรูเรียบร้อยแลว้  

รูปที .  แสดงการติดตงัฉากกนั  

รูปที .  แสดงการเชือมฐานของเครืองกบัแท่นของเครือง  

รูปที .  แสดงการต่อสายไฟ  

รูปที .  ลกัษณะเครืองกระทุง้กระดาษ 4  

รูปที .  เครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองพิมพฟ์อร์มต่อเนือง 4  

รูปที .  ลกัษณะงานก่อนไม่มีเครืองช่วยกระทุง้กระดาษ  

รูปที .  ลกัษณะงานหลงัมีเครืองกระทุง้กระดาษ  

 

 

 

 

 

 

 

 แสดงการติดตงัฉากกนั

 แสดงการเชือมฐานของเครืองกบัแท่นของเครือง

 แสดงการต่อสายไฟ

ลกัษณะเครืองกระทุง้กระดาษ

เครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองพิมพฟ์อร์มต่อเนือง

ลกัษณะงานก่อนไม่มีเครืองชวยกระทุง้กระดาษ

ลกัษณะงานหลงัมีเครืองกระทุง้กระดาษ
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ตาราง หน้า 

ตารางที .  ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของไมอ้ดั  

ตารางที .  แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงการ 3 

ตารางที .  แสดงสรุปผลการประเมิน (ผูร่้วมประเมิน  คน) 6 



 

บทท ี1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

เนืองจากเครืองพิมพเ์ป็นระบบการพมิพอ์อฟเซตป้อนมว้น ดว้ยความตอ้งการของลูกคา้ที
หลากหลาย ในดา้น Business forms เช่น ฟอร์ม ใบกาํกบัภาษี ใบแจง้หนี ใบนาํฝาก ใบโอน ใบชาํระ 
ซึงลว้นแลว้แต่ใช้ระบบการพิมพอ์อฟเซตป้อนม้วนทงัสิน และจากกระบวนการพิมพก่์อนจะถึง
ขนัตอนการจดัส่งลูกคา้ จาํเป็นตอ้งผา่นขนัตอนการแปรรูป (หลงัการพมิพ)์ ในทีนีจะพดูถึงการแปร
รูปงานพิมพ ์โดยใชเ้ครือง Roll Collector ซึงเป็นเครืองจกัรทีแปรรูปจากงานต่อเนืองทีเป็นมว้น ให้
อยูใ่นรูปแบบของแผ่น โดยกระบวนการตดัใหเ้ป็นแผ่น โดยชุดตดั Die cut แต่เนืองจากการตดัแยก
แผ่นนีส่งผลให้การเรียงแผ่นของงานไม่ราบเรียบเสมอกนั จึงจาํเป็นจะตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยในการ
เรียงแผน่ใหร้าบเรียบสมาํเสมอ 

จึงไดค้ิดออกแบบและสร้างเครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองเขา้ชุด โดยหลกัการของ
เครืองนีจะทาํหนา้ทีเขยา่กระดาษใหเ้รียงแผ่นไดอ้ยา่งราบเรียบ อาศยัการสนัของมอเตอร์ทีออกแบบ
มาใหมี้ความสนัใหเ้หมาะสมกบังาน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพอืออกแบบและสร้างเครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองเขา้ชุด 

1.2.2 เพอืไม่ตอ้งเสียเวลากระทุง้งานดว้ยมือ 

 1.2.3 เพอืเพมิประสิทธิภาพในการทาํงาน 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ใชก้บังานขนาดไม่เกิน  x 25 นิว เครือง MIYAKOCHI และเครือง OHYO 

1.4 ประโยชน์ทีได้รับ 

 1.4.1 ไดเ้ครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองเขา้ชุด 

 1.4.2 ปริมาณงานในแต่ละวนัเพมิขึน 

 

มพ ์โดยใชเ้ครือง Roll Collector ซึงเป็นเครืองจกัรทีแปรรูปจากงานต่อเนื
แบบของแผ่น โดยกระบวนการตดัใหเ้ป็นแผ่น โดยชุดตดั Die cut แต่เนื
ผลให้การเรียงแผ่นของงานไม่ราบเรียบเสมอกนั จึงจาํเป็นจะตอ้งมีอุั
ใหร้าบเรียบสมาํเสมอ

ึงไดค้ิดออกแบบและสร้างเครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองเขา้ชุด 
ะทาํหนา้ทีเขยา่กระดาษใหเ้รียงแผ่นไดอ้ยา่งราบเรียบ อาศยัการสนัของมั
วามสนัใหเ้หมาะสมกั บังาน

ประสงค์ของโครงงาน

.2.1 เพอืออกแบบและสร้างเครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองเขา้ชุด

.2.2 เพอืไม่ตอ้งเสียเวลากระทุง้งานดว้ยมือ

.2.3 เพอืเพมิประสิทธิภาพในการทาํงาน



บทท ี2 

ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 

2.1 ทฤษฎีทางด้านไฟฟ้า  

มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) เป็นเครืองกลไฟฟ้าชนิดหนึงทีเปลียนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็น
พลงังานกลมอเตอร์ไฟฟ้าทีใชพ้ลงังานไฟฟ้าเปลียนเป็นพลงังานกลมีทงัพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 
(Direct Current : DC) และพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current Electricity : AC) 

2.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระตรง (Direct Current : DC) 

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนนัจะใชใ้นงานดา้นการขบัเคลือนในแบบต่างๆ ทีมีอตัราเร็ว
ไม่สูงมากนกั เนืองจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนนัมีแรงบิดเริมตน้ทีสูง (Starting torque) สามารถ
ควบคุมอตัราเร็วไดค้่อนขา้งง่าย แต่มีขอ้เสียคือมีโครงสร้างทีค่อนขา้งซบัซอ้นมากจึงไม่เหมาะทีจะ
ใชใ้นงานทีมีอตัราเร็วสูงมากๆ 

 
รูปที .  โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

1. โครง (เปลือกหุม้) (Yoke)   2. ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Windings) 

3. แกนขวัแม่เหล็ก (Pole Shoes)   4. อาร์เมเจอร์ (Armature) 

5. คอมมิวเตเตอร์ (Commutator)   6. แปรงถ่าน (Brushes) 

7. ฝาครอบหวัทา้ย (Endplates)

กนกั เนืองจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนนัมีแรงบิดเริั มตน้ทีสูง (Starting
ตราเร็วไดค้่อนขา้งง่าย แต่มีขอ้เสียคือมีโครงสร้างทีค่อนขา้งซบัซอ้นมาก
ทมีีอตัราเร็วสูงมากๆ
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2.1.1.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ คือ ส่วนที
อยูก่บัทีและส่วนทีเคลือนท ี

2.1.1. .1 ส่วนทีอยูก่บัทีหรือทีเรียกวา่สเตเตอร์ (Stator) ประกอบดว้ย  

 
รูปที .  ลกัษณะของสเตเตอร์ 

1) เฟรมหรือโยค (Frame Or Yoke) เป็นโครงภายนอกทาํหน้าทีเป็นทางเดินของ
เส้นแรงแม่เหล็กจากขวัเหนือไปขวัใตใ้ห้ครบวงจรและยดึส่วนประกอบอืนๆให้แข็งแรงทาด้วย
เหล็กหล่อหรือเหล็กแผน่หนามว้นเป็นรูปทรงกระบอก  

2) ขัวแม่เหล็ก (Pole) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือแกนขวัแม่เหล็กและขดลวด ทาํ
หนา้ทีรับกระแสจากภายนอก และสร้างสนามแม่เหล็ก ซึงจะทาํใหเ้กิดแรงบิดขึน  

- ส่วนแรกแกนขวั (Pole Core) ทาํดว้ยแผน่เหล็กบาง ๆ กนัดว้ยฉนวนประกอบกนั
เป็นแท่งยึดติดกับเฟรมส่วนปลายทีทาํเป็นรูปโคง้นันเพือโคง้รับรูปกลมของตวัโรเตอร์เรียกว่า
ขวัแม่เหล็ก (Pole Shoes) มีวตัถุประสงคใ์ห้ขวัแม่เหล็กและโรเตอร์ใกลชิ้ดกนัมากทีสุดเพือให้เกิด
ช่องอากาศนอ้ยทีสุดเพือใหเ้กิดช่องอากาศนอ้ยทีสุดจะมีผลให้เส้นแรงแม่เหล็กจากขวัแม่เหล็กจาก
ขวัแม่เหล็กผ่านไปยงัโรเตอร์มากทีสุดแล้วทาํให้เกิดแรงบิดหรือกาํลงับิดของโรเตอร์มากทาํให้
มอเตอร์มีกาํลงัหมุน 

- ส่วนทีสองขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะพนัอยูร่อบ ๆ แกนขวัแม่เหล็ก
ขดลวดนีทาํหน้าทีรับกระแสจากภายนอกเพอืสร้างเสน้แรงแม่เหล็กใหเ้กิดขึนและเส้นแรงแม่เหล็ก
นีจะเกิดการหกัลา้งและเสริมกนักบัสนามแม่เหล็กของอาเมเจอร์ทาํใหเ้กิดแรงบิดขึน 

 
รูปที .  ขดลวดสนามแม่เหล็ก 

รูปท .  ลกษณะของสเตเตอร

1) เฟรมหรือโยค (Frame Or Yoke) เป็นโครงภายนอกทาํหน้าที
ม่เหล็กจากขวัเหนือไปขัั วใตใ้ห้ครบวงจรและยดึสั วนประกอบอืนๆใ
อหรือเหล็กแผน่หนามว้นเป็นรูปทรงกระบอก

2) ขัวแม่เหล็ก (Pole) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือแกนขวัแม่เหล็
กระแสจากภายนอก และสร้างสนามแม่เหล็ก ซึงจะทาํใหเ้กิดแรงบิดขึน

- ส่วนแรกแกนขวั (ั Pole Core) ทาํดว้ยแผน่เหล็กบาง ๆ กนัดว้ยฉั
ยึดติดกับเฟรมส่วนปลายทีทาํเป็นรูปโคง้นันเพือโคง้รับรูปกลมของต
ล็ก (Pole Shoes) มีวตัถุประสงคใ์ห้ขวัแม่เหล็กและโรเตอร์ใกลชิ้ดกนัมาั
ศนอ้ยทีสุดเพือใหเ้กิดช่องอากาศนอ้ยทีสุดจะมีผลให้เส้นแรงแม่เหล็กจ
ล็กผ่านไปยงัโรเตอร์มากทีสุดแล้วทาํให้เกิดแรงบิดหรือกาํลังบิดของโ
กาํลงัหมุน

่ ี ่ ็ (Fi ld C il) ั ่
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2.1.1. .2 ส่วนทีเคลือนทีหรือโรเตอร์  (Rotor)  จะมีขดลวดอาร์เมเจอร์  
(Armature Winding) ทีพนัอยู่บนแกนเหล็กอาเมเจอร์ และมีคอมมิวเตเตอร์ยึดติดอยู่ทีปลายของ
ขดลวดอาร์เมเจอร์ ดงัรูป 

 
รูปที .  ขดลวดอาร์เมเจอร์ 

ซึงในส่วนนีคอมมิวเตเตอร์ จะทาํหนา้ทีในการสัมผสักบัแปรงถ่านคาร์บอน (Carbon 
Brushes) ทีอยูใ่นมอเตอร์เพือทีจะใหมี้กระแสไหลผ่านไปยงัขดลวดอาร์เมเจอร์ ทาํให้เกิดการสร้าง
สนามแม่เหล็กขึนเพอืใหเ้กิดการหกัลา้ง และเสริมกนักบัสนามแม่เหล็กทีเกิดจากขดลวดแม่เหล็กซึง
จะทาํใหม้อเตอร์หมุนได ้ตวัโรเตอร์ประกอบดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนั คือ 

1) แกนเพลา (Shaft) เป็นตวัสาํหรับยดืคอมมิวเตเตอร์ และยดึแกนเหล็กอาร์มาเจอร์ 
(Armature Core) ประกอบเป็นตวัโรเตอร์แกนเพลานีจะวางอยูบ่นแบริง เพือบงัคบัให้หมุนอยูใ่น
แนวนิงไม่มีการสนัสะเทือนได ้

) แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) ทําด้วยแผ่นเหล็กบางอาบฉนวน 
(Laminated Sheet Steel) เป็นทีสาํหรับพนัขดลวดอาร์มาเจอร์ซึงสร้างแรงบิด (Torque) 

) คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ทาํดว้ยทองแดงออกแบบเป็นซีแต่ละซีมีฉนวน
ไมกา้ (mica) คนัระหวา่งซีของคอมมิวเตเตอร์ ส่วนหวัซีของคอมมิวเตเตอร์จะมีร่องสาํหรับใส่ปลาย
สาย ของขดลวดอาร์มาเจอร์ตวัคอมมิวเตเตอร์นีอดัแน่นติดกบัแกนเพลาเป็นรูปกลมทรงกระบอก 
มีหนา้ทีสมัผสักบัแปรงถ่าน (Carbon Brushes) เพือรับกระแสจากสายป้อนเขา้ไปยงัขดลวด อาร์มา
เจอร์เพือสร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนหนึงให้เกิดการหักลา้งและเสริมกนักบั เส้นแรงแม่เหล็กอีก
ส่วน ซึงเกิดจากขดลวดขวัแม่เหล็กดงักล่าวมาแลว้เรียกวา่ปฏิกิริยามอเตอร์ (Motor action) 

) ขดลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Winding) เป็นขดลวดพนัอยูใ่นร่องสลอท (Slot) 
ของแกนอารมาเจอร์ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญ่และจาํนวนรอบจะมากหรือน้อยนันขึนอยูก่บั
การออกแบบของตวัโรเตอร์ ชนิดนนัๆ เพอืทีจะใหเ้หมาะสมกบังานต่าง ๆ 

รูปท .  ขดลวดอารเมเจอร

ซึงในสวนนีคอมมิวเตเตอร์ จะทาํหนา้ทีในการสัมผสักบัแปรงถั ่าน
ทีอยูใ่นมอเตอร์เพือทีจะใหมี้กระแสไหลผ่านไปยงัขดลวดอาร์เมเจอร์ ท
เหล็กขึนเพอืใหเ้กิดการหกัลา้ง และเสริมกนักบัสนามแม่เหล็กทีเกิดจากข
มอเตอร์หมุนได ้ตวัโรเตอร์ประกอบดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนั คือั

1) แกนเพลา (Shaft) เป็นตวัสาํหรับยดืคอมมิวเตเตอร์ และยดึแกน
e Core) ประกอบเป็นตวัโรเตอร์แกนเพลานีจะวางอยูบ่นแบริง เพือบงั
ม่มีการสนัสะเทือนได้ั

) แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) ทําด้วยแผ่นเหล็
ed Sheet Steel) เป็นทีสาํหรับพนัขดลวดอาร์มาเจอร์ซึงสร้างแรงบิด (Tor

) คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ทาํดว้ยทองแดงออกแบบเป็น
ca) คนัระหวา่งซีของคอมมิวเตเตอร์ สวนหวัซีของคอมมิวเตเตอร์จะมีรอ



5 
 

2.1.1.2 หลกัการของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง  
หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Motor Action) เมือเป็นแรงดันกระแสไฟฟ้า

ตรงเขา้ไปในมอเตอร์ ส่วนหนึงจะแปรงถ่านผา่นคอมมิวเตเตอร์เขา้ไปในขดลวดอาร์มาเจอร์สร้าง
สนามแม่เหล็กขึนและกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึงจะไหลเขา้ไปในขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field coil) 
สร้างขวัเหนือ-ใตข้ึนจะเกิดสนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดียวกัน ตามคุณสมบตัิของเส้นแรง
แม่เหล็กจะไม่ตดักนัทิศทางตรงขา้มจะหักลา้งกนัและทิศทางเดียวจะเสริมแรงกนัทาํใหเ้กิดแรงบิด
ในตวัอาร์มาเจอร์ซึงวางแกนเพลาและแกนเพลานี สวมอยูก่บัตลบัลูกปืนของมอเตอร์ทาํใหอ้าร์มา
เจอร์นีหมุนไดข้ณะทีตวัอาร์มาเจอร์ทาํหน้าทีหมุนไดนี้เรียกว่า โรเตอร์ (Rotor) ซึงหมายความว่า
ตวัหมุนการทีอาํนาจเสน้แรงแม่เหล็กทงัสองมีปฏิกิริยาต่อกนัทาํใหข้ดลวดอาร์มาเจอร์หรือ  

โรเตอร์หมุนไปนนัเป็นไปตามกฎซา้ยของเฟลมมิง (Fleming left hand rule) 

. .  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั หมายถึง มอเตอร์ทีใชก้บัระบบไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นเครืองกล

ไฟฟ้าทีทาํหน้าทีเปลียนพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกลส่วนทีทาํหนา้ทีเปลียนพลงังานไฟฟ้าคือ
ขดลวดในสเตเตอร์ และส่วนทีทาํหนา้ทีใหพ้ลงังานกล คือ ตวัหมุนหรือโรเตอร์ ซึงเมือขดลวดใน 
สเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึนมาในตวัททีอยู่กับทีหรือสเตเตอร์ ซึง
สนามแม่เหล็กทีเกิดขึนนีจะมีการเคลือนทีหรือหมุนไปรอบ ๆ สเตเตอร์ เนืองจากการต่างเฟสของ
กระแสไฟฟ้าในขดลวดและการเปลียนแปลงของกระแสไฟฟ้าในขณะทีสนามแม่เหล็กเคลือนทีไป
สนามแม่เหล็กจากขวัเหนือก็จะพุ่งเขา้หาขวัใต ้ซึงจะไปตดักบัตวันาํทีเป็นวงจรปิดหรือขดลวดกรง
กระรอกของตวัหมุนหรือโรเตอร์ ทาํให้เกิดการเหนียวนาํของกระแสไฟฟ้าขึนในขดลวดของโร
เตอร์ ซึงสนามแม่เหล็กของโรเตอร์นีจะเคลือนทีตามทิศทางการเคลือนทีจองสนามแม่เหล็กที
สเตเตอร์ก็จะทาํใหโ้รเตอร์ของมอเตอร์เกิดจะพลงังานกลสามารถนาํไปขบัภาระทีตอ้งการหมุนได ้

. . .  ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ มอเตอร์อะซิงโครนัสและ

มอเตอร์ซิงโครนัส ซึงทีกล่าวในบทนีจะเป็นมอเตอร์อะซิงโครนสั ทีเรียกวา่มอเตอร์ชนิดเหนียวนาํ 
ซึงจะมีขนาดตงัแต่เล็ก ๆไปจนถึงขนาดหลายร้อยแรงมา้ มอเตอร์ชนิดเหนียวนาํมีทงัทีเป็นมอเตอร์
ชนิด 1 เฟสและชนิดทีเป็นมอเตอร์ 3 เฟส มอเตอร์ชนิดเหนียวนํานันส่วนมากแล้วจะหมุนด้วย
ความเร็วคงทีแต่ก็มีบางชนิดทีสามารถเปลียนแปลงความเร็วได ้เช่น มอเตอร์สลิปริงหรือมอเตอร์
ชนิดขดลวดพนั ซึงจะเป็นมอเตอร์ชนิด 3 เฟส 

ฏ

มุนไปนนัเป็นไปตามกฎซา้ยของเฟลมมิั ง (Fleming left hand rule)

.  มอเตตตอออร์์ไไไฟฟฟฟฟฟ้้้าาากกกรรระะะแแแสสสสสสลลลััับบบ
เตอรรร์์์ไไไฟฟฟฟฟฟ้้้าาากกรรระะะแแแสสสสสสลลลัับับ หหมมมาายยยถถึึงง มอเตออรร์์์ททีีใใใชชช้ก้กกับับบรรระะะบบบบบบไไไฟฟฟฟฟฟ้้้าาากกกรระะะแสสัั
าหหหนนน้าาาทททีีีเเเปปปลลลียยยนนนพพพลลลัังังงงงงาานนไไฟฟฟฟ้าาใใหห้เ้ปป็็นพลังังงาานนกกลลสสสวววนนทททีีีทททํําํหหนนนา้าทททีีีเเเปปปลลลีียยยน
นสสสเเเตตตเเเตตตออรรร์์์ แแแลลละะะสส่วนนนททีีทาําหหนา้ทีใใหห้พ้พลลังังงงาานนกล คืืออ ตวัหหมมมุุนนหหหรรรืืือออโโโรเเตตตอออรรร์์์ ซซซึึ
ไไไดดด้้้รรรัับบบพพลััังงงานนนไไฟฟฟฟฟ้้ากก็็จะสร้างสสสนนนาาามมมแม่เหล็กขึนนมมาาใในนนตตััวัวททีีีอยยยูู่กกกััับบบทททีีี
เหหหลลล็็็กกกทททีีีเกกิิดดขขึึนนนีจจจะะมีีกาารรเคลือออนนนทททีีีหหหรรรืืือออหหหมมมุนนนไปรรออบ ๆๆ สเตตตเตตตออรรร์์ เนนนืืืออองงงจจจาาา
ฟฟฟฟ้้้าาาใใในนนขขขดดลลลวววดดดแแแลลละะะกกาารรเปปลลีียยนนแปปลลงงขขอองกระะแแสสไฟฟฟ้้าาในนนขขขณณณะะะทททีสสสนนนาาามมมแแแม
เหล็็็กกกจจาาากกกขขขวัเเเหหหนนนืืือออกกกั ็จจะพุ่่่งงเเเขขข้า้าหหาาขัวัใใต้้ัั ซึึงจจะะไไปปตตัดัดดกกบับบตตตััวัววนนนํําําาทททีเเปปป็็นนนวววงงจจจรปิั
ของตวัวหหหมมมุนนนหหหรรือโโโรรรเเเตตตอรร์์ ทททําําาใใใหหห้้เเเกกกิิดดดกกาาารเหนนียยยวววนนนําําาขขขออองงงกกรระะะแแแสสสไไไฟฟฟฟฟฟ้าขึน
สนามแม่เหหหลลล็็็กกกขขขออองงงโโโรรเตตตอออรรร์์์นนนีีีจจจะะะเเเคคคลลลืืือออนนนทททีีีตตตาาามมมทททิิิศทททาาางงงกกกาาารรรเเเคคคลืืือนทีจอง
ก็จะทาํใหโ้รเตอร์์์ขขขออองงมมมอออเเเตตตอออรรร์์์เเเกกกิิดดดจจจะะะพพพลลลังังงงงงาาานนนกกกลลลสสสาาามมาาารรรถถถนาํไปขบัภาระที

ชนิดของมอเตอร์์ไไไฟฟฟฟฟฟ้้้าากกรรระะะแแแสสสสสลัับั



6 
 

รูปที .  แสดงการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A.C. Motor   

Asynchronous   Synchronous   

Single Phase   

Three Phase   

Split Phase Motor   

Capacitor Motor   

Repulsion Motor   

Universal Motor   

Shaded Pole Motor   

Capacitor Start Motor   

Capacitor Run Motor   

Capacitor start and run Motor   

Squirrel Cage Motor   

Wound Rotor Motor   

Split Phase Motor

Capacitor Motor

Repulsion Motor

Capacitor Start Motor

Capacitor Run Motor

Capacitor start and run Mo
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จากรูปจะเห็นไดว้า่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC. Motor) สามารถจะแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท 
คือ อะซิงโครนสัมอเตอร์ (Asynchronous) และซิงโครนงัมอเตอร์ (synchronous) ซึงทีกล่าวใน
โมดูลนีจะเป็นมอเตอร์อะซิงโครนสั หรือทีเรียกวา่มอเตอร์ชนิดเหนียวนาํ (Induction Motor) ซึงจะ
มีขนาดตงัแต่เล็กๆ ไปจนถึงขนาดหลายร้อยแรงมส้ มอเตอร์ชนิดเหนียวนาํมีทงัชนิดทีเป็นมอเตอร์
ชนิด  เฟส (Single Phase) และชนิดทีเป็นมอเตอร์  เฟส (Three Phase) มอเตอร์ชนิดเหนียวนาํนนั
ส่วนมากจะหมุนดว้ยความเร็วคงที สามารถเปลียนแปลงความเร้วได ้เช่น มอเตอร์สลิปริงหรือ
มอเตอร์ชนิดขดลวดพนั ซึงจะเป็นมอเตอร์ชนิด  เฟส 

. . .  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  เฟส (Single Phase Motor) แบ่งออกได ้  ชนิด 
1) สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดเฟสเดียวแบบสปลิท 
เฟสมอเตอร์มีขนาดแรงมา้ขนาดตงัแต่ /  แรงมา้, /  แรงมา้, 
1/2 แรงมา้ จะมีขนาดไม่เกิน  แรงมา้ บางทีนิยมเรียกสปลิท
เฟสมอเตอร์นีวา่ อินดกัชนัมอเตอร์ (Induction Motor)  มอเตอร์
นีนิยมใชง้านมากใน ตูเ้ยน็ เครืองสูบนาํขนาดเล็ก เครืองซกัผา้ 
เป็นตน้ 

รูปที .  แสดงลกัษณะสปลิทเฟสมอเตอร์ 

รูปที .  โครงสร้างภายในของสปลิทเฟสมอเตอร์ 

) คาปาซิเตอร์ (Capacitor Motor)  
คาปาซิเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  เฟส ทีมีลกัษณะคลา้ยสปลิทมอเตอร์

มากต่างกนัทมีีคาปาซิเตอร์มากขึนมา ทาํใหม้อเตอร์แบบนีมีคุณสมบติัพเิศษกวา่สปลิมเฟสมอเตอร์ 
คือมีแรงบิดขณะสตาร์ทสูงใชก้ระแสขณะสตาร์ทนอ้ย มอเตอร์ชนิดนีมีขนาดตงัแต่ /  แรงมา้ ถึง 

  

น

  

1) สปลทเฟสมอเตอร (Split Phase Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดเฟสเดี
เฟสมอเตอร์มีขนาดแรงมา้ขนาดตงัแต่ /  แร
1/2 แรงมา้ จะมีขนาดไม่เกิน  แรงมา้ บางทีนิ
เฟสมอเตอร์นีวา่ อินดกัชนัมอเตอร์ (ั Induction
นีนิยมใชง้านมากใน ตูเ้ยน็ เครืองสูบนาํขนาดเ
เป็นตน้

แสดงลกัษณะสปลิทเฟสมอเตอร์
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 แรงมา้ มอเตอร์นีนิยมใชง้านเกียวกบั ปัมนาํ เครืองอดัลม ตูแ้ช่ ตูเ้ยน็ ฯลฯ และในส่วนของ
มอเตอร์แบบคาปาซเตอร์ยงัสามารถแบ่งไดอี้ก  ชนิด 

. ) คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ (Capacitor Start Motor) ลักษณะโครงสร้าง
ทวัไปของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์เหมือนกบัสปลิทเฟส แต่วงจรขดลวดสตาร์ทพนัดว้ยขดลวด
ใหญ่ขึนกว่าสปลิทเฟสและพนัจาํนวนรอบมากขึนกว่าขดลวดชุดรันแลว้ต่อตวัคาปาซิเตอร์ (ชนิดอิ
เล็กโทรไลต)์ อนุกรมเขา้ในวงจรขดลวดสตาร์ท มีสวติชแ์รงเหวยีงหนีศูนยก์ลางตดัตวัคาปาซิเตอร์
และขดสตาร์ทออกจากวงจร 

รูปที .  แสดงลกัษณะคาปาซิเตอร์สมาร์ทมอเตอร์ 

 
รูปที .  แสดงลกัษณะของคาปาซิเตอร์ ชนิดอิเล็กโทรไลต ์

2.2) คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (Capacitor ran motor) ลกัษณะโครงสร้างทวัไปขิง
คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์เหมือนกบัชนิดคาปาซิเตอร์สตาร์ท แต่ไม่มีสวทิชแ์รงเหวยีงตวัคาปาซิเตอร์
จะอยู่ในวงจรตลอดเวลา ทาํให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ดีขึน โดยทีคาปาซิเตอร์ตอ้งต่อถาวรอยูข่ณะ
ทาํงาน 

รูปที .  แสดงลกัษณะคาปาซิเตอร์สมาร์ทมอเตอร์
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รูปที .  แสดงลกัษณะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
รูปที .  แสดงลกัษณะของคาปาซิเตอร์ทีใชก้บัคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

2.3) คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ (Capacitor start and run motor) ลกัษณะ
โครงสร้างของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ชนิดนี จะมีคาปาซิเตอร์ 2 ตวั คือคาปาซิเตอร์
สตาร์ทกบัคาปาซิเตอร์รัน คาปาซิเตอร์สตาร์ทต่ออนุกรมอยูก่บัแรงเหวียงหนีศูนยก์ลางหรือเรียกว่า
เซ็นติฟูกลัสวิตช์ ส่วนคาปาซิเตอร์รันจะต่ออยูก่บัวงจรตลอดเวลา คาปาซิเตอร์ทงัสองจะต่อขนาน
กนั ซึงค่าของคาปาซิสเตอร์ทงัสองนนัมีคา่แตกต่างกนั 
 

 
รูปที .  แสดงลกัษณะคาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

รูปท ี .  แสดงลกัษณะของคาปาซิเตอร์ทีใชก้บัคาปาซิเตอร์รันมอเั

2.3) คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ (Capacitor start and ru
งของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ชนิดนี จะมีคาปาซิเตอร์ 2 ตั
บคาปาซิเตอร์รัน คาปาซิเตอร์สตาร์ทต่ออนุกรมอยูก่บัแรงเหวียงหนีศูนยั
ลสวิตช์ สวนคาปาซิเตอร์รันจะต่ออยูก่บัวงจรตลอดเวลา คาปาซิเตอร์ั ทั
ของคาปาซิสเตอร์ทงัสองนัั นมีคั ่าแตกต่างกนั
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3) รีพลัชนัมอเตอร์ (Repulsion Motor) 
เป็นมอเตอร์ทีมีขดลวดโรเตอร์ (Rotor) จะต่อเขา้กบัคอมมิวเตเตอร์และมีแปรงถ่าน

เป็นตวัต่อลดัวงจร จึงทาํใหป้รับความเร็วและแรงบิดได ้โดยการปรับตาํแหน่งแปรงถ่านสเตเตอร์ 
(Stator) จะมีขดลวดพนัอยูใ่นช่องเพยีงชุดเดียวเหมือนกบัขดรันของสปลิทเฟสมอเตอร์ เรียกวา่ 
ขดลวดเมน (Main winding) ต่อกบัแหล่งจ่ายฟโดยตรง แรงบิดทีเริมหมุนสูงความเร็วคงที มีขนาด 
0.37 – 7.5 กิโลวตัต ์(10 แรงมา้) ใชก้บังานปัมคอมเพลสเซอร์ ปัมลม ปัมขนาดใหญ ่

 
รูปที .  แสดงลกัษณะรีพลัชนัมอเตอร์ 

) ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal Motor) 
เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดกาํลงัไฟฟ้าตงัแต่ /  แรงมา้ ถึง /  แรงมา้ 

นาํไปใชไ้ดก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและใชไ้ดก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด  เฟส 
มอเตอร์ชนิดนีมีคุณสมบติัทีโดดเด่น คือใหแ้รงบิดเริมหมุนสูงนาํไปปรับความเร็วไดท้งัปรับ
ความเร็วไดง่้ายทงัวงจรลดแรงดนัและวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ นิยมนาํไปใชเ้ป็นตวัขบัเครืองใช้
ไฟฟ้าภายในบา้น เช่น เครืองบดและผสมอาหาร มีดโกนหนวดไฟฟ้า มอเตอร์จกัรเยบ็ผา้ สวา่น เป็น
ตน้ 

 
รูปที .  แสดงลกัษณะของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

) เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (Shaded Pole Motor) 
เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กทีสุดมีแรงบิดเริมหมุนตาํมาก นาํไปใชง้านไดก้บัเครือง

ขนาดเล็กๆ เช่น ไดรืเป่าผม พดัลมขนาดเล็ก 
 

รูปท ี .  แสดงลกัษณะรีพลัชนัมอเตอร์ั

)) ยยยููนูนนิิิเเเวววอออรรร์์์แซซซลลมอเเตตอร์ ((UUnniivveerrssaall Motoorr))
เเปป็็นนนมมมอออเเตตออร์ขขขนนาดดเล็กมีขนนาาาดดดกกกาําลลงังไไฟฟฟ้าตังังแแตต่ //  แแแรรรงงงมมมา้า ถถถึึึงงง ///

ไดดด้้ก้กกับับบแแแหหลล่่งงงจจ่าายยยไไไฟฟฟฟฟ้้าากรระแสตตตรรรงงแแแลลละะะใใใชชช้้ไ้ไไดดดก้กบัแหหลล่่งจจ่าายยไไไฟฟฟฟ้้าาากกกรระะแแแสสสสสสลลลััั
นนนิิิดดดนนนีีีมมมีีีคคคุุณณณสสสมมมบบบัตัติทททีีีโโดดเดดนน คือใใหห้แ้แรรงบิดเริมหหมมุนสูงงนนนําํไไปปปปปปรับคควววาาามมมเเรรร็็็ว
ไดง้ง่่าาายยยทททัังังงวววงจจจรรรลลลดดดแแแรรงดดันันนแแลละะวงงจจรรคคววบบคคุมมออิิเเลล็็กกททรรอออนนิิิกกกสสส์์์ นนนิิิยมนนนําําาไไไปปปใใใชชชเ้ป็ั
ยในบ้้า้าานนน เเเชชชนนน เเคคครรรืืืออองงงบบบดดดแแแลลละะะผผผสสสมมออาาหหาารรร มมีีดดดโโกกนนนหหหนนนวววดดดไไไฟฟฟฟฟฟ้าา มมมอออเเตตตอออร์์์จกัร
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รูปที .  ลกัษณะโดยทวัไปของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

. . .  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  เฟส (Three Phase Motor) 
1) สคิวเรลเคจโรเตอร์ (Squirrel Cage Motor) 
 

 
รูปที .  ลกัษณะสคิวเรลเคจโรเตอร์มอเตอร์ 

อินดกัชนัมอเตอร์สามเฟสแบบสควเรลเคจโรเตอร์ ทีใหก้าํลงัแรงมา้ตาํเมือเทียบกบั
มอเตอร์แบบอืนๆ แต่จะมีขอ้ดีคือจะมีความเร็วรอบการทาํงานคงทีในโหลดทีมีขนาดต่างๆกนั และ
การบาํรุงรักษามอเตอร์แบบนีไม่ยุง่ยาก จึงทาํให้อินดกัชนัมอเตอร์สามเฟสแบบสคิวเรลเคจโรเตอร์
เป็นทีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

 
รูปที .  ลกัษณะของโรเตอร์แบบสคิวเรลเคจ 

    

  

รูปที .  ลกัษณะสคิวเรลเคจโรเตอร์มอเตอร์

อินดกัชนัมอเตอร์สามเฟสแบบสควเรลเคจโรเตอร์ ทีใหก้ั าํลงัแรงม้
บบอืนๆ แต่จะมีขอ้ดีคือจะมีความเร็วรอบการทาํงานคงทีในโหลดทมีีขน
รักษามอเตอร์แบบนีไม่ยุง่ยาก จึงทาํให้อินดกัชนัมอเตอร์สามเฟสแบบสคิั
มใชอ้ยา่งแพร่หลาย
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) วาวดโ์รเตอรืมอเตอร์ (Wound Rotor) 
 

 
รูปที 2.18 ลกัษณะวาวดโ์รเตอร์มอเตอร์ 

มอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ (Wound-rotor) หรือแบบ Slip-ring จะมีแกนหมุนขดลวด
ทีมีตวันาํไฟฟ้านาํไปสู่ Slip-ring เพอืสอดแทรกตวัความตา้นทานไวเ้พมิแรงบิดในขณะสตาร์ทและ
ลดกระแสในการสตาร์ท และยงัวางใจไดต่้อการลดความเร็วลง % ภายใตแ้รงบิดขณะรับภาระ
เตม็ที มอเตอร์แบบนีเหมาะกบัอุปกรณืขนถ่ายทุกชนิดทีตอ้งการควบคุมแรงบิดในขณะสตาร์ท 

มอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์ อาจจะใชเ้ป็นมอเตอร์ความเร็วคงทีหรือเป็นมอเตอร์ปรับ
ความเร็วไดท้งั  แบบ มอเตอร์แบบวาวด์มอเตอร์ สามารถควบคุมแรงบิดในขณะช่วงสตาร์ทได้ 
โดยการเพิมความตา้นทานภายนอกเขา้ไปในขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ของมอเตอร์
ผ่านทาง Slip rings ทาํให้สามารถกําหนดโปรแกรมแรงบิดระหว่างการสตาร์ท ให้เหมะสมกับ
มอเตอร์ทีขบัอุปกรณ์ขนถ่ายแต่ละแบบ การขบัประเภทนีไดมี้การใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในสายพาน
ลาํเลียงขนาดใหญ่ๆ 

 
รูปที .  ลกัษณะของโรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ 

รูปท 2.18 ลกษณะวาวดโรเตอรมอเตอร

มอเตอรรร์แแแบบบบบบวววาาาวววดดด์์์โโโรรเเตอรรร์์ (((WWWooouuunddd-rrroootttooorrr))) หหหรรรืืือออแแแบบบบบบ SSlip-ring จะมี
ไฟฟ้านาําาไไไปปปสสสููู SSSllliiippp---rrriiinnnggg เเเพพพืือืออสสสอออดดดแแแทททรรรกกกตตตััวัววคคควววาาามมมตตต้้า้าานนนทททาานนนไไไววว้้เ้เเพพพิมิมมแแแรงบิดใน
สในกกการรรสสสตตตาาร์ททท แแแลลละะยยย ัังังววาาางงใใใจจไไไดดด้้ต้ต่ออการรลลดดคคววาาามมมเเเรรร็็็วววลลลงงง %%% ภภภาาายยใใใตแ้ร
เตอออร์์แแแบบบบบบนีเเเหหหมมมาาาะะะกกกบับบออุปปกกรรณณืืขขนนถั ่าายทุกชชนนิดดทีีตต้้อ้องงงกกกาารรคคควววบคคคุุุมมมแแแรรรงงงบบบิดดดใน

มมมอเเเตตตอออรรร์์์แแแบบบบววาาวดดโ์โรเตอรร์์ ออาาจจจจะะใใชชเ้ป็นมมออเตออรร์์คคควววาามมมเเเรรร็็็วววคคงงงทททีีีหหหรรรืืือ
ไไไดดด้้ท้ททัังังง  แบบบบบ มมออเเเตตตออรร์์แแบบวาวดดด์์์มมมอออเเเตตตอร์์ สามารรถคคววบบคคคุมมมแแแรรงบิดดดใใในนนขขขั
พพพิิิมมมคคควววาามตตต้้า้านนทททาานนภภาายนนอกเขขข้้า้าาไไไปปปใใในนนขขขดดดลลลวดทุตติิยยภภูมมิิ (Seeccoonnndddaaaryyy  WWWiinnnddd
Sllliiippp rrriiinnnggsss ทททําําาใใใหหห้สสสาามมาารถถกกําาหนดดโโปปรรแกรมมแแรรงบิดดรรระหหหววว่่าาางงงกกการรรสสสตตตาาาร์์
ขบัอออุุุปปปกกกรรรณณ์์์ขขขนนนถถถ่าายยยแแแต่ละะแแแบบบบ การขบัปประะเเภภททนนีีไไไดด้้ม้มีีีกกกาาารรรใใใชชชก้นันนอออยยย่า่างงงกกกวา้
นาดใหญญญ่ๆๆๆ
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. .  ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
. . .  สเตเตอร์หรือตวัอยูก่บัที ( Stator ) จะเป็นส่วนทีอยูก่บัทีซึงจะประกอบดว้ยโครงของ

มอเตอร์แกนเหล็กสเตเตอร์และขดลวด  
1) โครงมอเตอร์ ( Frame  or Yoke ) จะทาํดว้ยเหล็กหล่อทรงกระบอกกลวง ฐานส่วนล่ง

จะเป็นขาตังมีกล่องสําหรับต่อสายไฟอยู่ด้านบนหรือด้านข้าง โครงจะทาํหน้าทียึดแกนเหล็ก
สเตเตอร์ให้แน่นอยูก่บัทีผิวดา้นนอกของโครงมอเตอร์จะออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็นครีบ เพือช่วย
ในการระบายความร้อน ในกรณีทีเป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก ๆ โครงจะทาํด้วยเหล็กหล่อ แต่ถ้าเป็น
มอเตอร์ขนาดใหญ่โครงจะทาํดว้ยเหล็กหล่อเหนียว ซึงจะทาํใหม้อเตอร์มีขนาดเล็กกะทดัรัดมากขึน 
แต่ถา้ใชเ้หล็กหล่อก็จะให้มีขาดใหญ่นาํหนักมาก นอกจากนีแลว้โครงของมอเตอร์ยงัอาจทาํดว้ย
เหล็กหล่อเหนียวมว้นเป็นแผน่มว้นรูปทรงกระบอกแลว้เชือมติดกนัใหมี้ความแขง็แรง เช่น มอเตอร์
สปลิตเฟส เป็นตน้ 

 
รูปที .  ลกัษณะโครงมอเตอร์เหนียวนาํ  เฟส 

2) แกนเหล็กสเตเตอร์ ( Stator Core ) ทาํด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ มีลักษณะกลมเจาะตรง
กลางและเซาะร่องภายในโดยรอบ แผ่นเหล็กชนิดนีเรียกว่า ลามิเนท ซึงจะถูกเคลือบดว้ยซิลิกอน 
เหล็กแต่ละแผ่นจะมีความหนาประมาณ 0.025 นิว หลังจากนันจึงนําไปอัดเขา้ด้วยกนัจนมีความ
หนาทีเหมาะสม เรียกวา่แกนเหล็กสเตเตอร์ 

 
รูปที .  ลกัษณะแกนสเตเตอร์และขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนียวนาํ  เฟส 

อเหนียวมว้นเป็นแผน่มว้นรูููปปปทททรรรงงงกกกรรระะะบบบอออกกกแแแลว้เชือมติดกนัใหมี้ความั แข็
ส เป็นตน้

รูปที .  ลกัษณะโครงมอเตอร์เหนียวนาํ  เฟส

2) แแแกกกนนนเเเหหหลล็็็กกกสสสเเเตตตเเเตตตออร์์ ((( SSSttaattoor Core )) ททาําดดด้้ววยยแแแผ่นนนเเเหหหลลล็็็กกกบบบาางงง ๆๆๆ มมมีลลลััักษ
เซาะร่ออองงภภภาาายยยใใในนโโโดดดยยยรอบบบ แแแผผผ่นนนเเหหลลล็็กกชนนิดดนนนีเเเรรรีียยยกกกววว่าาา ลลลาาามิเเนนนททท ซซซึึึงงงจจจะถูกเค
ละแผ่นจะมีีีคคคววาาามมมหหหนนนาาาปปรรระะะมมมาาาณณณ 000.002555 นนนิิิว หหหลลลััังจจาาากกกนนนััันนนจจจึึึงงนนนําาาไปอัดเขา้ด
มาะสม เรียกวา่แกนนนเเเหหหลลล็็็กกสสสเเเตตตเเเตตตอออรรร์์์
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3) ขดลวด ( Stator Winding ) จะมีลกัษณะป็นเสน้ลวดทองแดงเคลือบฉนวนทีเรียกวา่ 
อีนาเมล ( Enamel ) พนัอยูใ่นร่องของแกนเหล็กสเตเตอร์ตามรูปแบบต่าง ๆ ของการพนัมอเตอร์ 

) ฝาปิดทา้ย (End Plate) ทาํจากเหล็กหล่อเหนียวหรือเหล็กเหนียว ฝาปิดนีจะถูกยดึอยูก่บั
โครงมอเตอร์ดว้ยสลกัเกลียวมีแบริงอยูต่รงกลางสาํหรับรองรับเพลา เพอืใหโ้รเตอร์หมุนอยูใ่นแนว
ศูนยก์ลางพอดี  

 
รูปที .  ฝาปิดหวัทา้ย 

. . .  โรเตอร์หรือตวัหมุน (Rotor ) มอเตอร์ชนิดเหนียวนาํจะมีโรเตอร์ 2 ชนิด คือ โร
เตอร์แบบกรงกระรอกและโรเตอร์แบบขดลวดพนัหรือแบบวาวนด์ ซึงจะมีส่วนประกอบดงันีคือ 
แกนเหล็ก โรเตอร์ ขดลวด ใบพดั และเพลา ดงัจะไดก้ล่าวรายละเอียดต่อไป 

1) โรเตอร์แบบกรงกระรอก ( Squirrel cage rotor) จะประกอบด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ ที
เรียกว่าแผ่นเหล็กลามิเนท ซึงจะเป็นแผน่เหล็กชนิดเดียวกนักบัสเตเตอร์มีลกัษณะเป็นแผน่กลม ๆ 
เซาะร่องผิวภายนอกเป็นร่องโดยรอบตรงกลางจะเจาะรูสาํหรับสวมเพลา และจะเจาะรูรอบ ๆ รูตรง
กลางทีสวมเพลาทงันีเพือช่วยให้ในการระบายความร้อน และยงัทาํใหโ้รเตอร์มีนาํหนักเบาลง เมือ
นาํแผ่นเหล็กไปสวมเขา้กบัแกนเพลาแลว้จะไดเ้ป็นแกนเหล็กโรเตอร์ หลังจากนันก็จะใชแ้ท่งตวั
ทองแดงหรือแท่งอะลูมิเนียมหล่ออดัเขา้ไปในร่องของแกนเหล็กสเตเตอร์เขา้ไปวางทงัสองดา้นดว้ย
วงแหวนตวันํา ทงันีเพือให้ขดลวดครบวงจรไฟฟ้าหรืออาจนําแกนเหล็กสเตเตอร์เขา้ไปในแบบ
พิมพแ์ลว้ฉีดอะลูมิเนียมเหลวเขา้ไปในร่องก็จะไดอ้ะลูมิเนียมอดัแน่นอยูใ่นร่องจนเต็มและจะได้
ขดลวดตวันาํแบบกรงกระรอกฝังอยูใ่นแกนเหล็ก ขดลวดในโรเตอร์นันจะเป็นลกัษณะของตวันาํที
เป็นแท่งซึงอาจใชท้องแดง  หรืออะลูมิเนียมประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นลกัษณะคลา้ยกรงนกหรือกรง
กระรอก 

รูปที .  ฝาปิดหวัทา้ย

.. .. ..  โโโรรรเเเตตตอออรรร์หหรรืืออตวัหหมมุุน (RRoottoorr ) มอเตตออรร์์ชนิดดเหหนนนียยยวววนนนาํจะะะมมมีีีโโโรรเเเต
บกรรงงงกกกรรระะะรรรออกกกแแแลลละะะโโโรรเตอออรรร์์แแบบบขขดดลลววดดพพันัหหรรืืออแแบบบบบบวววาาาวววนนนดดด์ ซซึงงงจจจะะะมมมีีีสสสวน
ก โรเตอออรร์์์ ขขขดดดลลลวดดด ใใใบบบพพพัดัด แแแลละะเเเพพพลลลาา ดดงัจจจะะไไไดก้กลล่าาาวววรรราาายยยลลละะะเเเอออีีียยดดดตตต่่อออไไไปปป

1) โรเตออรรร์์์แแบบบบบบกกกรรรงงกระะะรรรอออกกก ((( SSSqqquuuiiirrrrrreeelll caaagggeee rrroootttor)))  จจจะะะปปปรรระะกกกอบด้วยแ
ผ่นเหล็กลามิเนททท ซซซึึงงงจจจะะะเเเปปป็็็นนนแแแผผผน่นนเเเหหหลลล็กกกชชชนนนิดดดเเเดดดีียยยวววกกกันันนกกกัับับบสสสเตเตอร์มีลกัษณัั
ผิวภายนอกเป็นรองโดยรอบบตตตรรรงงงกกกลลลาาางงงจจจะะะเเเจจจาาาะะรสําํหรับสวมเพลา และจะเ
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รูปที .  ลกัษณะโรเตอร์แบบกรงกระรอก 

2) โรเตอร์แบบขดลวดพันหรือแบบวาวนด์  (  Wound Rotor )  โรเตอร์ชนิดนีจะมี
ส่วนประกอบคลา้ย ๆ กบัโรเตอร์แบบกรงกระรอก คือ มีแกนเหล็กทีเป็นแผน่ลามิเนทอดัเขา้ดว้ยกนั
แลว้สวมเขา้ทีเพลา แต่จะแตกต่างกนัตรงทีขดลวดจะเป็นเส้นลวดชนิดทีหุ้มด้วยนาํยาฉนวนอีนา
เมลพนัลงไปในร่องสล็อตของโรเตอร์จาํนวน 3 ชุด ซึงจะมีลกัษณะเหมือนกบัทีพนับนสเตเตอร์ของ
มอเตอร์ 3 เฟสแลว้ต่อวงจรขดลวดเป็นแบบสตาร์ โดยนาํปลายทงั 3 ทีเหลือต่อเขา้กบัวงแหวนตวันาํ 
ทงันีเพอืใหส้ามารถต่อวงจรของขดลวดของโรเตอร์เขา้กบัตวัตา้นทานทีปรับค่าไดท้ีอยูภ่ายนอกตวั
มอเตอร์ เพอืการปรับค่าความตา้นทานของโรเตอร์ซึงจะสามารถควบคุมความเร็วของโรเตอร์ได ้

. . .  ฝาครอบ ( End Plate ) ส่วนมากจะทาํดว้ยเหล็กหล่อเจาะรูตรงกลางและควา้น
เป็นรูกลมใหญ่เพอือดัแบริงหรือตลบัลูกปืนรองรับแกนเพลาของโรเตอร์ 

. . .  ฝาครอบใบพัด ( Fan End Plate ) จะมีลกัษณะเป็นแผ่นเหล็กเหนียวขึนรูปให้มี
ขนาดสวมฝาครอบไดพ้อดีมีรูเจาะเพอืระบายอากาศ และยดึติดกบัฝาครอบดา้นทีมีใบพดัส่วนใหญ่
จะมีในมอเตอร์ 3 เฟสและมอเตอร์ 1 เฟสขนาดใหญ่ 

. . .  ใบพัด ( Fan ) จะทาํดว้ยเหล็กหล่อมีลกัษณะเท่ากนัทุกครีบ ทุกครีบจะสวมยดึอยู่
บนเพลาด้านตรงขา้มกันกบัเพลางาน ใบพดันีจะช่วยในการระบายอากาศและความร้อนไดม้าก
ทีเดียวใบพดันีส่วนใหญ่จะมีในมอเตอร์ 3 เฟสและมอเตอร์  1 เฟสขนาดย่อยถึงขนาดใหญ่
เช่นเดียวกบัฝาครอบใบพดั 

. . .  สลักเกลียว ( Bolt ) จะทาํด้วยเหล็กเหนียวจะมีลกัษณะเป็นเกลียวตลอด  ถา้เป็น
มอเตอร์ 3 เฟส จะประกอบดว้ยสลกัเกลียว 8 ตวั ทาํหนา้ทียดึฝาครอบใหติ้ดกบัโครง ถา้เป็นมอเตอร์ 
1 เฟสขนาดเล็ก เช่น มอเตอร์สปลิตเฟสจะเป็นสลักเกลียวยาวตลอดความยาวของตวัมอเตอร์ทาํ
เกลียวเฉพาะดา้นปลายและมีน็อต 

รูปที .  ลกัษณะโรเตอร์แบบกรงกระรอก

2) โรรรเเเตตตอออรรร์์์แแแบบบบบขขขดดดลลลวววดดดพพััันหรรืออแแแบบบบบบวววาวววนนนดดด์์์ ((( WWWooounnnddd RRRooottooorrr ) โร
กอบบบคคคลลล้้า้าายยย ๆ กกกัับับโโโรรเเเตตตอออรรร์์์แแบบบบกกรรงกรระะรรอกััั คคืืออ มมมีีีแแกนเเหหหลลล็็็กกกทททีีีเเเปป็็นนนแแแผผผน่นนลลลามิ
เขา้าาทททีีีเเเพพพลลา แแแตตต่่่จจจะะะแตตตกกต่างงกกันันตตรงทีีขขดลวดจะะเเปป็นเเสส้้นนนลลวววดดดชชชนนนิิิดทททีีีหหหุุุ้้้มมมดดด้้วัั
งไไไปปปใใในนนรรออองงงสสสลลล็็อออตขออองงโรรเเตอร์จาํนนวววนนน 33 ชชุุดด ซึงจะมมีีลกักษษณณณะเเเหหหมมมืืือออนนนกกกัับับบทททีีีพพพััั
3 เเเฟฟฟสสสแแแลว้ววตตต่อออววงงจจจรรขขดดลววดเป็นแบบบบบบสสสตตตาาารรร์ โดยนาํปปลลายยทททังังง 33 ททีเเเหหหลลลืออตตต่อออเเเขข้้า้า
หหห้้ส้สสาาามมมาารถตตต่อออวววงงจจจรรขของขขดลวดขขอองงโโรเตอร์์เขา้กกับับตวัวตตต้า้นทททาาานทปีรรรััับบบคคคัั ่าาาไไไ
พอืออกกกาาารรรปปปรรัับบบคคค่าาาคคควววาามมตตต้า้าานนททานนขขอองงโรเตตออรร์ซซึงงจจะะสสาามมาาารรรถถคคควววบคคุมมมคคควววาาามมมเเรรร็็็ว

. . .  ฝฝฝาาาคครรรอออบบบ ((( EEEnnndd PPllaattee )) ส่วนนมมาากกกจจจะะะทททําําดด้ว้ววยยยเเเหหหลลล็กกหหลลล่อออเเเจจจาาาะะะรูตร
มใหญ่เพืือือออออััดัดดแแแบบบรรริิงงหหรืือตลลลัับับบลลลูููกกกปปปืืนนนรรรออองงงรรรับบบแแแกกกนนนเเเพพพลลลาาาขขขออองงโโโรรรเเเตตตอออรรร์

. . .  ฝาครรรอออบบบใใใบบบพพพัััดดด ((( FFaan EEEnnddd PPlattte )) จจะะะมมมีลลลักักกษษษณณณะะะเเเปปป็็็นแผ่นเหล็ก
มฝาครอบไดพ้อดีมีรูเจจจาาะะะเเเพพพืือืออรรระะะบบบาาายยยอออาาากกกาาาศศศ แแแลลละะะยยยึึดึดดติิิดกบัฝาครอบดา้นทีั
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2.2 เหล็กแผ่น หรือเหล็กแผ่นดํา หรือทีเรียกว่า Steel Plate 
ทาํจากเหล็กแผ่นมว้นคุณภาพสูง ควบคุมดว้ยเครืองจกัรทนัสมยัปราศจากเหล็กดอ้ยคุณภาพ

ปลอมปน  เป็นชนิดหนึงของเหล็กแผน่ เหล็กแผน่ดาํจะมีลกัษณะเป็นแผน่สีเหลียมผนืผา้ ผวิเรียบ  
มีหลายขนาดและความหนา เหล็กแผน่ดาํของวซีีเอสเอเชียจะเป็นเหล็กแผน่รีดร้อน 
 

 
รูปที .  แสดงลกัษณะเหล็กแผน่ 

2.2.  เหล็กแผ่นรีดร้อน จะมีความหนาตงัแต่ 1.0 –12 มม.หรือภาษาตลาดเรียกว่าเหล็ก
แผ่นดาํ เพราะมีผิวสีดาํเนืองจากตอ้งรีดทีอุณหภูมิกสูงว่า 700 องศาเซนติเกรด โดยมากมกัใชเ้หล็ก
แผน่รีดร้อนในงานท่อ งานถงัแก๊ส งานโครงสร้าง งานขึนรูปทวัไปทีไม่เนน้คุณภาพผวิและเป็นการ
ขึนรูปไม่ลึกมาก 

.2.  เหล็กแผ่นรีดเย็น จะมีความหนาตงัแต่ 0.1 –3.2 มม.หรือภาษาตลาดเรียกว่าเหล็ก
แผน่ขาวเพราะเป็นผวิทีไม่มีสนิมร้อนเหมือนเหล็กแผน่รีดร้อน มีความสามารถในการปัมขึนรูปลึก
มากกว่าขึนตามลาํดบั โดยมากมกัใชก้บังานขึนรูปทีเน้นคุณภาพผิวและเป็นการขึนรูปไม่ลึก เช่น 
ตวัถงัรถยนต ์ตวับอดีเครืองใชไ้ฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 

.2.  เหล็กแผ่นเคลือบ ชุบผิวจะมีความหนาตงัแต่ 0.1 –3.2 มม. อีกกลุ่มหนึงของเหล็ก
แผ่นคือ เหล็กแผ่นเคลือบชุบผิว ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กกล้าชนิดแผ่นเคลือบโลหะผสม
สังกะสี เป็นเหล็กกล้าชนิดแผ่นทีมีคุณสมบัติตา้นทานการกัดกร่อนในสภาพบรรยากาศทวัไป
เหนือกว่าเหล็กกล้าชนิดแผ่นธรรมดา โดยทวัไปเหล็กจะถูกกัดกร่อนไดใ้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
กระบวนการกดักร่อนเกิดจากการรวมตวัของเนือเหล็กกบัออกซิเจนเป็นออกไซดข์องเหล็กซึงมีอยู่
หลายประเภท การเคลือบเหล็กแผ่นดว้ยสงักะสีเป็นวธีิการหนึงทีสามารถป้องกนัการกดักร่อนได้
เป็นอยา่งดี โดยชนัเคลือบสงักะสีจะทาํหนา้ที 2 ประการคือ 

รูปที .  แสดงลกัษณะเหล็กแผน่

2.2. เหล็กแผ่นรีดร้อน จะมีความหนาตงัแต่ 1.0 –12 มม.หรือภาษาต
พราะมีผิวสีดาํเนืองจากตอ้งรีดทีอุณหภูมิกสูงว่า 700 องศาเซนติเกรด โด
อนในงานท่อ งานถงัแก๊ส งานโครงสร้าง งานขึนรูปทวัไปทีไมั ่เนน้คุณภ
ลึกมาก

.2. เหล็กแผ่นรีดเย็น จะมีความหนาตงัแต่ 0.1 –3.2 มม.หรือภาษาต
พราะเป็นผวิทีไม่มีสนิมร้อนเหมือนเหล็กแผน่รีดร้อน มีความสามารถใน
ขึนตามลาํดบั โดยมากมกัใชก้บังานขึั นรปทีเน้นคณภาพผิวและเป็นการ
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1. ป้องกนัเนือเหล็กจากการสมัผสักบับรรยากาศภายนอก 
2. สงักะสีจะทาํหนา้ทีผกุร่อนแทนเหล็ก (Sacrificial protection) ในบริเวณขอบตดัของแผน่เหล็ก
หรือบริเวณทีเกิดรอยขีดข่วน 

.  ประเภทของสปริง (Spring)

มีลักษณะเป็นลวดมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด นํามาขดเป็นวง รูปทรงกระบอก มี
คุณสมบติัยดืหยุน่ได้เมือมีแรงกระทาํ เช่น แรงกด แรงบีบ หรือแรงดึง และสามารถคืนตวัได้เอง
อยา่งรวดเร็ว สปริงถูกนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานต่างๆไดอ้ยา่งหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานชินส่วน
อะไหล่ยานยนต ์เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองจกัรอุตสาหกรรม หรือแมแ้ต่ของใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น 
ปากกา หัวปัม ขวดบรรจุภณัฑต่์างๆ เป็นตน้ สปริงส่วนใหญ่ทีนิยมใชก้นั จะมีสปริงดีด สปริงดึง 
และสปริงกด ซึงการใชง้านสปริงแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกนัตามประเภทของงานทีจะนาํไปใช ้

.3.  สปริงกด (Compression Spring) คือสปริงทีรับนาํหนัก หรือเพือลดแรงกระแทก 
จะมีการหดตวัเมือไดรั้บแรงกดหรือแรงกระแทก คุณสมบติัเฉพาะของสปริงชนิดนี คือสามารถปรับ
ระยะห่าง pitch ได ้และปรับระยะรอบวงของไดโ้ดยไม่ทาํใหค้อยลเ์สียรูป 

 

รูปที .  แสดงลกัษณะสปริงกด 

งกด ซึงการใชง้านสปริงแต่ลลละะะชชชนนนิดดดกกกจจจะะแแแตตตกกกตตต่างกนัตามประเภทของงานทั
.3. สปริงกดดด (((CCCooommmppprrreeessssssiiiooonnn SSSpprriiinnnggg))) คคคืืือออสสสปปปรรริิิงงงทททีีีรรรับบบนาํหนัก หรือเพื

หดตวัเมือไไไดดดร้รรััับบบแแแรรรงงงกกกดหหหรรรือออแแแรรรงงงกกกรรระะะแทททกกก คคคุุุณณณสสสมมมบบบตัตติิเเฉฉพพพาาาะะะขขขออองงงสสสปริงชนิดน
pitch ไไไดด้้ ้แแแลลละะะปปรรััับบบรรระะะยยยะะะรรรออบบวงขขออองงไไไดด้โ้โโดดดยยยไไไมม่่ทททาําาใใใหหห้้ค้คคอออยยยลล์เ์สสสีีียยยรรรูููปปป
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.3.  สปริงดึง (Extension Spring) คือสปริงทีรับความตา้นทานของแรงดึงและมีความ
ยดืตวัเมือมีแรงดึง คุณสมบติัใชส้าํหรับงานตอ้งการแรงดึง ช่วยลดช่องว่างและทาํให้แน่นขึนดว้ย
การใชป้ระโยชน์จากแรงดึง 

รูปที .  แสดงลกัษณะสปริงดึง 

.3.  สปริงดีด (Torsion Spring) คือสปริงทีรับแรงกระทาํในแนวเส้นรอบวง  เป็น
สปริงทีใชส้าํหรับงานทีรับแรงกระทาํในแนวเส้นรอบวง มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนัไปขึนอยู่
กับ Part ทีนําไปใช้ประกอบและตามลักษณะการใช้งาน คุณสมบตัิพิเศษของสปริงดีด มีความ
ซบัซอ้นมากในการผลิตจะตอ้งใช ้JIG ช่วยในการผลิตชินงาน 

  

  

รูปที .  แสดงลกัษณะสปริงดีด 

รูปที .  แสดงลกัษณะสปริงดึง

..333. สสปปปรริงงดดดีีดดด ((TToorrsion Sppprrriiinnnggg))) คคคืือสปริงททีรรัับบแแรรงงงกรระะททาํในนนแแแนนนววว
ช้้ส้สสาําาหหหรรรัับงาานทททีีีรับบบแแรงกกรระทาํใใในนนแแแนนวววเเเสสส้้้นนนรรอบวงง มีรรููปปปรางงแและะขขนนาาาดดดแแแตตต
ทีนนนํํําาไไไปปปใใใชชช้้้ปปปรรระะะกกกออบบบแแลละตตาามมลลักษณะะการรใใชช้้งงาน คคุณณณสสสมมมบบบััตัตติิิพพพิเเศศศษษษขขขอออง
ากใใในนนกกกาาารรรผผผลิิิตตตจจจะะะตตต้้อ้อองงงใชช้ ้JJJIIIGG ชช่ววยในการรผผลลิิตตตชชิินนนงงงานนน
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.3.  สปริงดัด งานดัดลวด (Wire Forming) คือ สปริงทีมีลักษณ์หรือรูปทรงทีเป็น
อิสระ เป็นเส้นตรงหรือโคง้งอเป็นรูปทรง ไม่เป็นขดหรือเกลียวเหมือนสปริงชนิดอืนๆ รูปทรง
ขึนอยู่กับอุปกรณ์ทีติดตัง ใช้สําหรับงานทีรับแรงกระทาํในแนวเส้นรอบวง ใช้งานเครืองจกัร
อุตสาหกรรม อุปกรณ์หรือชินส่วนรถยนตห์รือจกัรยานยนต ์อุตสาหกรรมของเล่น 

รูปที .  แสดงลกัษณะสปริงดดั 

.3.  สปริงแผ่น (Plate Spring) คือ การขึนรูปแผน่โลหะตามแบบทีลูกคา้กาํหนด 

รูปที .  แสดงลกัษณะสปริงแผน่ 

รูปที .  แสดงลกัษณะสปริงดดั

...333... สสปปปรรริิิงงงแแแผผผ่นน ((Plattee SSprinngg)) คคือ การขึนนรรููปปแผ่น่นโลลหหหะะะตตตามแแแบบบบบบทททีีีลู
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.4 ไม้อัด (Plywood) 

 
รูปที .  ไมอ้ดั 

ไมอ้ดั ถือเป็นไมท้ีมีคุณภาพขึนมาอีกระดบั ในแง่ของความทนทาน แขง็แรง และคุณสมบติั
พเิศษต่างๆ เช่น กนันาํ กนัปลวก เป็นตน้ ซึงกระบวนการผลิตไมอ้ดั  คือ การนาํไมม้าปอกเปลือก
ชนันอกทีผิวไม่เรียบออกไป ต่อไปทาํให้เป็นแผ่นบาง ๆ แลว้อดัเป็นชนั ๆ จนแน่น จากนันนาํไป
ผ่านกระบวนการทางเคมี ตามสูตรเฉพาะของโรงงานผลิต และปิดผิวดว้ยเยอืบุไม ้ซึงไมอ้ดัทาํมา
จากไมช้นิดต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น 

- ไมอ้ดัยาง หรือไมย้างพาราประสาน 

- ไมอ้ดัสกั, ไมอ้ดัสกัอิตาลี 

- ไมอ้ดัแฟนซีหรือไมอ้ดัลวดลาย 

- ไมอ้ดัแอชจีน, ไมอ้ดัแอชอเมริกา 

- ไมอ้ดับีช 

ทางผู ้ผลิตหรือผู ้จัดจําหน่ายบางแห่งจะเอาคุณสมบัติพิเศษมาให้เลือกใช้กัน  อย่าง
ความสามารถของการกนันาํ กนัปลวก หรือแมลงจาํพวกกินเนือไมไ้ด ้ซึงทางผูผ้ลิตจะใชก้าวชนิด
พเิศษในการยดึเนือ  มาผสมกบันาํยากนัปลวกเขา้ไปในแต่ละชนัของไม ้ส่วนดา้นนอกอาจจะมีการ
ทานาํยาเคลือบไว ้

นอกจากนี ไมอ้ดัยงัสามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ ไมอ้ดัชนิดใชภ้ายใน (Interior Plywood), 
ไมอ้ดัชนิดใชภ้ายนอก (Exterior Plywood) และ ไมอ้ดัชนิดใชง้านชวัคราว (Temporary Plywood) 
ส่วนขนาดความหนามาตรฐานของไมอ้ดั จะมีตงัแต่ประมาณ 3 - 20 มิลลิเมตร 

รูปที .  ไมอ้ดั

อ้ดั ถือเป็นไมท้ีมีคุณภาพขึนมาอีกระดบั ในแง่ของความทนทาน แขง็แ
ๆ เช่น กนันํั า กนัปลวก เป็นตน้ ซึงกระบวนการผลิตไมอ้ดัั คือ การนาํ
ทีผิวไม่เรียบออกไป ต่อไปทาํให้เป็นแผ่นบาง ๆ แลว้อดัเป็นชนั ๆ จนแ
บวนการทางเคมี ตามสูตรเฉพาะของโรงงานผลิต และปิดผิวดว้ยเยอืบุไ
นิดต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น

ง หรือไมย้างพาราประสาน

ก, ไมอ้ดัสกัอิตาลี

ฟนซีหรือไมอ้ดัลวดลาย

อชจีน, ไมอ้ดัแอชอเมริกา
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ตารางที .1 ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของไมอ้ดั 

ข้อดี ข้อเสีย 
  - ไม่บิดงอง่าย   -  ราคาค่อนขา้งสูง 
  -  คงทน แขง็แรง   -  มีนาํหนกัมาก 
  -  ป้องกนัและโดนนาํได ้   
  -  ทนความชืน   
  -  กนัปลวก   

 



 
 

บทท ี3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ชือและทีตังของสถานประกอบการ 
สํานักงานใหญ่ 

บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 
เลขที 117/144 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย
กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศพัท ์: 02-433 9126, 02-433 9127 
อีเมล ์: info@royalpaperforms.com 

โรงงาน 
บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จาํกดั (โรงงาน) 
เลขที 123 หมู่ 10 ซอยไร่ขิง 30 ตาํบลไร่ชิง อาํเภอสามพราน นครปฐม 73210 
โทรศพัท ์: 034-900-817, 034-900-818 
อีเมล ์: info@royalpaperforms.com 

3.2  ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร 
บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จาํกัด ก่อตงัเมือปี พ.ศ. 2540 ดว้ยการเป็นโรงพิมพข์นาดเล็ก 

มุ่งเน้นไปทีสือสิงพิมพป์ระเภท แบบฟอร์มทางธุรกิจ เป็นหลัก โดยเริมตน้จากพนักงานทงัหมด
เพียง 12 คนจากประสบการณ์ทีสะสมมา ในกลุ่มธุรกิจสิงพิมพธุ์รกิจ บริษทัฯ ได้มีการพฒันา
รูปแบบการผลิต โดยนาํเทคโนโลยทีีทนัสมยั เขา้มาเพมิศกัยภาพ เพือตอบสนองรูปแบบงานพิมพ์
ทางธุรกิจ ทีมีความหลากหลายมากขึน อาทิ แบบฟอร์มต่อเนืองชนิดซอง, ฉลากและสติกเกอร์, ตวั, 
คูปอง และมว้นกระดาษความร้อน เป็นตน้ เพือให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
ได้มากทีสุด กว่า 20 ปีทีผ่านมา จนถึงปัจจุบนั ด้วยประสบการณ์ ศกัยภาพ และเครืองจกัรทีได้
มาตรฐาน ลูกคา้จึงสามารถมนัใจไดใ้นคุณภาพของสินคา้และบริการต่างๆจากเรา 

3.3  ตําแหน่งและลักษณะงานทีได้รับมอบหมาย 
นางสาวรัตนา แวดสูงเนิน ตาํแหน่งพนกังานก่อนการพมิพ ์(Prepress) ทาํหนา้ทีในการ

จดัเตรียมแม่พมิพ ์ดว้ยเครืองมือและเทคโนโลยทีีทนัสมยั ไปจนถึงกระบวนการผลิตแม่พมิพด์ว้ย
ระบบ CTP (Compute-To-Plate) เพอืแม่พมิพท์ีมีความละเอียดสูง เพอืใหไ้ดภ้าพพมิพ ์ทีมีความ
แม่นยาํ และในบางครังตอ้งจดัทาํแบบพมิพ ์(artwork) เพอือาํนวยความสะดวกใหข้นัตอนการพมิพ์
ไดท้าํงานสะดวกและรวดเร็วขึน

โรงงาน
บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จาํกดั (โรงงาน)ั
เลขท ี123 หมู่ 10 ซอยไรขิง 30 ตาํบลไรชิง อาํเภอสามพราน นคร
โทรศพัท ์: 034-900-817, 034-900-818
อีเมล ์: info@royalpaperforms.com

2 ลักษณะการประกอบการผลิตภณัฑ์หลักขององค์กร
ษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จาํกัด ก่อตงัเมือปี พ.ศ. ั 2540 ดว้ยการเป็นโ
ปทีสือสิงพิมพป์ระเภท แบบฟอร์มทางธุรกิจ เป็นหลัก โดยเริมตน้จาก
คนจากประสบการณ์ทีสะสมมา ในกลุ่มธุรกิจสิงพิมพธุ์รกิจ บริษทัฯ
ารผลิต โดยนาํเทคโนโลยทีีทนัสมยั เขา้มาเพมิศกัยภาพ เพอืตอบสนอง
ทีมีความหลากหลายมากขึน อาทิ แบบฟอร์มต่อเนืองชนิดซอง, ฉลากแ
ะมว้นกระดาษความร้อน เป็นตน้ เพือให้สามารถตอบสนองต่อความต
สด กว่า 20 ปีทีผ่านมา จนถึงปัจจบนั ด้วยประสบการณ์ ศกัยภาพ แล
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3.4  ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทปีรึกษา 
คุณปรีชา คาํสุ่ย ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกการพมิพ ์
คุณพงษมิ์ตร จินดาเนตร ตาํแหน่ง ช่างซ่อมบาํรุง 

3.5  ระยะเวลาทปีฏิบัติงาน  
ระหวา่งวนัที  มกราคม พ.ศ.  ถึงวนัที  เมษายน พ.ศ.  

3.6  ขนัตอนและวิธีการดําเนินงาน 
3.6.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 
ขนัตอนการทาํงานเริมจากการศึกษาหาขอ้มูลทงัทางอินเตอร์เน็ต และสอบถามผูรู้้ 

ผูเ้ชียวชาญ ในเรืองทีตอ้งการศึกษา รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลมาเพือทาํการศึกษาและ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ ศึกษาหลักการทาํงานและหลักการของอุปกรณ์ทีจัดหามาเพือทีจะ
นาํไปใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ศึกษาการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม AutoCAD สรุปผลนาํเสนอ
อาจารยท์ีปรึกษา 

3.6.2 วเิคราะห์หลกัการทาํงานและหลกัการของอุปกรณ์ 
โดยหลักการของเครืองนีจะทาํหน้าทีกระทุง้กระดาษให้เรียงแผ่นได้อย่างราบเรียบ 

อาศยัการสันของมอเตอร์ทีออกแบบมาให้มีความสันให้เหมาะสมกับงาน โดยการปรับ
ความเร็วของมอเตอร์   

3.6.3 ออกแบบอุปกรณ์ 
-ออกแบบกาํหนดขนาดกาํหนดขนาดของเครือง 

1. เริมจากวดัความสูงของเครืองจากพนืถึงสานพานลาํเลียงกระดาษ  
(สูง  cm.) 

 

รูปที .  แสดงการวดัความสูงของเครือง 

หาวสัดุอุปกรณ์ ศึกษาหลักการทาํงานและหลักการของอุปกรณ์ทีจ
ไปใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ศึกษาการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม ้ AutoCAD
จารยท์ีปรึกษา

3.6.2 วเิคราะห์หลกัการทาํงานและหลกัการของอุปกรณ์
โดยหลักการของเครืองนีจะทาํหน้าทีกระทุง้กระดาษให้เรียงแผ่น

ศยัการสันของมอเตอร์ทีออกแบบมาให้มีความสันให้เหมาะสมกับง
ามเร็วของมอเตอร์

3.6.3 ออกแบบอุปกรณ์
-ออกแบบกาํหนดขนาดกาํหนดขนาดของเครือง

1. เริมจากวดัความสูงของเครืองจากพนืถึงสานพานลาํเลียงก
(สูง  cm.)
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. วดังานขนาดทีใหญ่ทีสุดทีมีการพมิพแ์ละจาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองเขยา่กระดาษ 
ขนาดงานทีใหญ่ทีสุด คือ ขนาด x17 inch จึงทาํเครืองขนาด  25x 30 ใหใ้หญ่กว่า
หนา้กระดาษ เผอืมีงานพมิพข์นาดใหญ่ก็สามารถใชเ้ครืองกระทุง้กระดาษได ้

 
3. กาํหนดขนาดเหล็กรางนาํ เหล็กแผน่ดาํ ไมก้นัฉาก ไมอ้ดั และแผน่โฟเมกา้ 

 ทีจะตอ้งตดั เพือใช้เป็นวสัดุในการสร้างส่วนต่างๆของเครืองกระทุง้กระดาษ
จากนนัก็ออกแบบสปริงเพอืสงัทาํสปริง 

 
 

 

รูปที .2 แสดงการออกแบบสปริงและสปริงทีสงัทาํ 
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- ออกแบบระบบการทาํงานของเครือง  
โดยใช้มอเตอร์ AC 220 โวลต์ HP .  คือนําลูกเบียวมาติดตังทีแกนเพลา

มอเตอร์ ลูกเบียวจะสร้างแรงเหวยีงโดยเหวียงหนีศูนย ์ เพอืทาํใหเ้กิดแรงสนั 

- ร่างแบบดว้ยมือ 
  เมือกาํหนดขนาดความสูงและความกวา้งความยาวของเครืองเรียบร้อย
แล้ว ร่างแบบด้วยมือเพือทีจะใช้ขนาดทีกําหนดเขียนแบบด้วยโปรแกรม 
AutoCAD 

 

 

รูปที .3 แสดงการร่างแบบดว้ยมือ 
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-เขียนแบบดว้ยโปรแกรม AutoCAD 
 

 
รูปที .4 แสดงการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม AutoCAD Isometric 

 

 

รูปที .  แสดงการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม AutoCAD 3 D  

 

รูปที .4 แสดงการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม AutoCAD Isometri
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3.6.4 จดัทาํอุปกรณ์ 

-ทาํการวดัและมาร์คขนาดเหล็กทีจะตดัเหล็กตามขนาดทีออกแบบไว ้เพือใชท้าํฐานของ
เครืองและแท่นรองรับสปริง 

 

รูปที .  แสดงการวดัและการมาร์คขนาดเหล็กทจีะตดั 

-ตดัเหล็กทาํโครงสร้าง (ตามขนาดทีทาํการมาร์คไว)้ เริมจากการตดัเหล็กแผน่และเหล็กราง
นาํ เพอืทาํฐานรองรับของเครืองและตดัเหล็กทาํแท่นรองรับสปริง (ทีปรึกษาช่วยตดัเหล็ก) 

รูปที .  แสดงการตดัเหล็กทาํแท่นรองรับสปริง 

รูปที .  แสดงการวดัและการมาร์คขนาดเหล็กทจีะตดั

ตดัเหล็กทาํโครงสร้าง (ตามขนาดทีทาํการมาร์คไว)้ เริมจากการตดัเหล็ก
าฐานรองรับของเครืองและตดัเหล็กทาํแท่นรองรับสปริง (ทีปรึกษาชวยต
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รูปที .  เหล็กทาํฐานของเครือง 

-นาํเหล็กรางนาํ ทีตดัเรียบร้อยแลว้มาฉีดสเปรยบ์ริเวณทีตอ้งการมาร์ครูจะทาํให้เห็นรอย
มาร์คชดัเจน ใชค้อ้นตอกตะปูตอกทีจุดศูนยก์ลางทีมาร์คไว ้เพือเป็นการนาํร่องให้สว่านแท่นเจาะ
สามารถเจาะรูสาํหรับยดึอุปกรณ์ไดง่้ายมากขึน  

 
รูปที .  แสดงการมาร์ครู 

รูปท ี .  เหล็กทาํฐานของเครือง

นาํเหล็กรางนาํ ทีตดัเรียบร้อยแลว้มาฉีดสเปรยบ์ริเวณทีตอ้งการมาร์ครู์
จน ใชค้อ้นตอกตะปูตอกทีจุดศูนยก์ลางทีมาร์คไว ้เพือเป็นการนาํรองใ
จาะรูสาํหรับยดึอุปกรณ์ไดง่้ายมากขนึ
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-ใชส้วา่นแท่นเจาะเจาะรูทีทาํมาร์คไวท้งั  ดา้น 

 
รูปที .  แสดงการเจาะรู 

  

รูปที .  เหล็กรางนาํทีเจาะรูทงัสองดา้น 

 

รูปที .  แสดงการเจาะรู
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-ใชต้ะไบขดัตกแต่ง ปรับผวิชินงานทีมีผวิขรุขระใหเ้รียบ 

 

รูปที .  ตะไบขดัตกแต่งผวิใหเ้รียบ 

 

-เชือมประกอบโครงสร้างฐานเครืองและแท่นรองรับสปริง และตะไบขดัตกแต่ง ปรับ
ผวิชินงานทีมีผวิขรุขระใหมี้ความเรียบ 

 

 

รูปที .  โครงสร้างฐานเครืองกระทุง้กระดาษ 

รูปที .  ตะไบขดัตกแต่งผวิใหเ้รียบ

เชือมประกอบโครงสร้างฐานเครืองและแท่นรองรับสปริง และตะไ
นทีมมมีีีผผผิิวิววขขขรรรุุุขขรรระะะใใใหหห้้ม้มมีีีคคววาามมมเเรรีียยบบ
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รูปที .  โครงสร้างแท่นรองรับสปริง 

 

-เชือมหนา้แปลนไวส้าํหรับติดตงัมอเตอร์ 

 

รูปที .  หนา้แปลนทีเชือมประกอบแลว้ 

 

รูปที .  โครงสร้างแท่นรองรับสปริง

เชือมหนา้แปลนไวส้าํหรับติดตงัมอเตอร์ั
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-ทาสีหนา้แปลนทีเชือมไว ้

 

รูปที .  หนา้แปลนทาสีแลว้ 

- ทาสีโครงสร้างฐานเครืองและแท่นรองรับสปริง 

 

รูปที .  ฐานเครืองทีทาสีแลว้ 

รูปที .  หนา้แปลนทาสีแลว้

ทาสีโครงสร้างฐานเครืองและแท่นรองรับสปริง
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-ติดตงัสปริงกบัแท่นรองรับสปริงทงั  ตวั 

 

รูปที .  แสดงการติดตงัสปริง 

-ตดัไมอ้ดัตามขนาดทีเราออกแบบไว ้เพอืเป็นพนืรองรับชินงานและเป็นทีติดตงัมอเตอร์ 

 

รูปที .  ไมอ้ดัทีตดัแลว้ 

-วดัและมาร์คขนาดไมอ้ดัทงั  มุม ให้เท่ากบัขนาดทีเจาะรูยดึสปริงกบัแท่นรองรับสปริง
เพอืเจาะรูสาํหรับยดึไมอ้ดักบัสปริง 

 

รูปที .  วดัและมาร์คขนาดไมอ้ดั 

รูปที .  แสดงการติดตงัสปริงั

ตดัไมอ้ดัตามขนาดทีเราออกแบบไว ้เพอืเป็นพนืรองรับชินงานและเป็นที

รูปที .  ไมอ้ดัทตีดัแลว้

วดัและมาร์คขนาดไมอ้ดัทงั  มุม ให้เท่ากบัขนาดทีเจาะรูยดึสปริงกั บั
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 -เมือทาํการวดัและมาร์คขนาดทีตอ้งการจะเจาะรูแลว้ ใชค้อ้นตอกตะปูตอกตะปูเพือเป็น
การนาํร่องใหส้วา่นแท่นเจาะสามารถเจาะรูสาํหรับยดึอุปกรณ์ไดง่้ายมากขึน  

 

รูปที .  ใชค้อ้นตอกตะปูเพอืนาํร่อง 

-ใชส้วา่นมือเจาะรูเพอืยดึไมอ้ดักบัสปริง 

 

รูปที .  แสดงการเจาะรูไมอ้ดั 

รูปที .  ใชค้อ้นตอกตะปูเพอืนาํรอง

ใชส้วา่นมือเจาะรูเพอืยดึไมอ้ดักบัสปริงั
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-ทาํลูกเบียวเพอืสร้างการสนัและเจาะรูสาํหรับยดึน็อต 

 

รูปที .  ลูกเบียว 

-ตา๊ฟเกลียวเพอืใส่น็อตล็อกลูกเบียว 

 

รูปที .  แสดงการตา๊ฟเกลียว 

-ติดตงัลูกเบียวกบัมอเตอร์และติดตงัมอเตอร์กบัหนา้แปลน 

 

รูปที .  แสดงการติดตงัลูกเบียวกบัมอเตอร์ 

ู ู

ตา๊ฟเกลียวเพอืใสน็อตล็อกลูกเบียว

รูปที .  แสดงการตา๊ฟเกลียว

ติดตงัลูกเบีั ยวกบัมอเตอร์แั ละติดตงัมอเตอร์กั บัหนา้แปลนั
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 -นาํมอเตอร์ทีติดตงัลูกเบียวกบัหน้าแปลนเรียบร้อยแลว้ มาวางใหม้อเตอร์อยูต่รงกลางของ
ไมอ้ดั ทาํการมาร์ครูเพอืทีจะเจาะรูยดึน็อตระหวา่งหนา้แปลนทีติดตงัมอเตอร์แลว้กบัไมอ้ดั 

 

 
รูปที .  แสดงการมาร์ครูหนา้แปลนกบัไมอ้ดั 

-ใชส้ว่านมือเจาะไมอ้ดัแผ่นทีทาํการมาร์ครูไวใ้ห้ครบทุกรู จากนันประกบไมอ้ัด
แผน่ที  โดยนาํไมอ้ดัแผน่แรกทีเจาะรูแลว้ไวด้า้นบน ใช ้C-Clamp ล็อกไมอ้ดัทงัสองแผ่น
ใหแ้น่น ใชส้ว่านมือเจาะรูเดิมของไมอ้ดัแผน่แรกใหท้ะลุไมอ้ดัแผน่ที  เมือเจาะรูทะลุทงั  
แผ่นแลว้ ใชก้าวลาเท็กซ์ทาบริเวณไมอ้ดั เวน้บริเวณรูทีเจาะ ประกบไมอ้ดัทงัสองแผ่นเขา้
ดว้ยกนั 

 

รูปที .  แสดงการเจาะรูไมอ้ดั 

รูปที .  แสดงการมาร์ครูหนา้แปลนกบัไมอ้ดัั

-ใชส้ว่านมือเจาะไมอ้ดัแผ่นทีทาํการมาร์ครูไวใ้ห้ครบทุกรู จาก
แผน่ที  โดยนาํไมอ้ดัแผน่แรกทเีจาะรูแลว้ไวด้า้นบน ใช ้C-Clamp ล็อก
หแ้นน ใชส้ว่านมือเจาะรูเดิมของไมอ้ดัแผน่แรกใหท้ะลุไมอ้ดัแผน่ท ี เ
แผ่นแลว้ ใชก้าวลาเท็กซ์ทาบริเวณไมอ้ดั เวน้บริเวณรูทีเจาะ ประกบไมอ้
ดว้ยกนั
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-นํามอเตอร์ทีติดตังลูกเบียวกับหน้าแปลนแล้ว มาติดตังกับไม้อัดทีเจาะรูไว้แล้ว 
ใชน็้อตล็อกยดึไมอ้ดักบัหนา้แปลนทีติดตงัมอเตอร์และมุมของไมอ้ดัทงั  ดา้น  

 

     

รูปที .  ติดตงัมอเตอร์กบัไมอ้ดั 

-ตดัแผ่นโฟเมก้าให้ไดข้นาดเท่าไมอ้ดั จากนันทากาวยางทีแผ่นโฟเมกา้และไมอ้ดัให้ทวั 
หลงัจากทีทากาวทีชินงานและทีแผน่โฟเมกา้แลว้ปล่อยใหก้าวแหง้หมาดๆ แลว้นาํมาประกบกนั ใช้
ผา้ชุบนาํถูกดลงบนแผ่นให้ทวั ใชไ้ม้หน้าเรียบวางลงแผ่นโฟเมกา้ แล้วใช้คอ้นเคาะไล่ให้ทวัเน้น
ตามขอบ ใชท้ินเนอร์เช็ดคราบกาวทีเลอะชินงาน เสร็จแลว้รอใหก้าวแหง้ 

 

 

รูปที .  ทากาวทีชินงานและแผน่โฟเมกา้ 

   

รูปที .  ติดตงัมอเตอร์กั บัไมอ้ดัั

ตดัแผ่นโฟเมก้าให้ไดข้นาดเท่าไมอ้ดั จากนนัทากาวยางทีแผ่นโฟเมก้
ทีทากาวทีชินงานและทีแผน่โฟเมกา้แลว้ปล้ ่อยใหก้าวแหง้หมาดๆ แลว้นํ
ถูกดลงบนแผ่นให้ทวั ใชไ้ม้หน้าเรียบวางลงแผ่นโฟเมกา้ แล้วใช้คอ้น
ใชท้ินเนอร์เช็ดคราบกาวทีเลอะชินงาน เสร็จแลว้รอใหก้าวแหง้
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-ตดัไมข้นาด x  cm. และ x  cm เพือทาํฉากสาํหรับกนักระดาษ  มุม จากนันทาํ
การวดัและมาร์คขนาดตามแบบทีออกแบบเพอืเจาะรูสาํหรับยดึอุปกรณ์ 

 

 

รูปที .  ไมท้าํฉากกนักระดาษ 

 

 

รูปที .  มาร์คเพอืเจาะรู 

รูปที .  ไมท้าํฉากกนักระดาษ
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-ใชส้วา่นแท่นเจาะเจาะรูฉากกนัทีมาร์คไว ้(ช่างซ่อมบาํรุงช่วยเจาะ) 
 

 

รูปที .  แสดงเจาะรูฉากกนั 

 

รูปที .  ฉากกนัทีเจาะรูเรียบร้อยแลว้ 

-ติดตงัฉากกนักบัไมอ้ดัทีติดแผน่โฟเมกา้เรียบร้อยแลว้ โดยใชส้วา่นเจาะรูทีทาํการเจาะไวท้ี
ฉากกนัและรูทีไมอ้ดัใชน็้อตยดึล็อกใหแ้น่น 

 

รูปที .  แสดงการติดตงัฉากกนั 

รูปที .  แสดงเจาะรูฉากกนั

รูปที .  ฉากกนัทีเจาะรูเรียบร้อยแลว้ั

ติดตงัฉากกนักบัไมอ้ดัทีติดแผั น่โฟเมกา้เรียบร้อยแลว้ ้ โดยใชส้วา่นเจาะรู
ละรูทีไมอ้ดัใชน็้อตยดึล็อกใหแ้นน
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-เชือมฐานของเครืองกบัแท่นของเครือง โดยทาํแท่นเครืองใหเ้อียงทาํมุม  องศา กบัฐาน

เครือง 

 

รูปที .  แสดงการเชือมฐานของเครืองกบัแท่นของเครือง 

-ต่อสายไฟเขา้มอเตอร์(ทีปรึกษาช่วยติดตงั) เสียบปลกัทดลองการทาํงานของเครือง 

 

 

รูปที .  แสดงการต่อสายไฟ 

รูปที .  แสดงการเชือมฐานของเครืองกบัแท่นของเครือง

ต่อสายไฟเขา้มอเตอร์(ทีปรึกษาชวยติดตงั)ั เสียบปลกัทดลองการทาํงานข
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รูปที 3.3  ลกัษณะเครืองกระทุง้กระดาษ 
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-เมือทดลองการทาํงานของเครืองเรียบร้อยแลว้ เครืองสามารถใชง้านไดต้ามทีตอ้งการ เช็ด
ทาํความสะอาดเครืองเพอืส่งเครืองใหแ้ผนกหลงัการพมิพใ์ชง้าน 

 

 
 

รูปที .  เครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองเขา้ชุด 
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3.6.5 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน   

ตารางที .  แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงการ 

      ขนัตอนการดาํเนินงาน 
2 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
.รวบรวมความตอ้งการและ
ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

    

.วเิคราะห์หลกัการทาํงานและ
หลกัการของอุปกรณ์ 

    

.ออกแบบระบบการทาํงาน
ของอุปกรณ์ 

    

.จดัทาํอุปกรณ์     
.จดัทาํเอกสาร     

 
3.  อุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ 

ฮาร์ดแวร์ 
1. คอมพวิเตอร์ 
2. กลอ้งถ่ายรูป 

ซอฟต์แวร์ 
1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรม PowerPoint 
3. โปรแกรม AutoCAD 
. โปรแกรม Adobe Photoshop 

เครืองมือและอปุกรณ์ช่าง 
1. มอเตอร์ AC HP 0.5 ( ราคา ,500 บาท ) 
. เหล็กแผน่  ( ราคา ซือตดัตามขนาด  แผน่  บาท ) 
.เหล็กรางนาํ   ( ราคา  บาท ) 

4. แก๊สตดัเหล็ก  อุปกรณ์โรงงาน 
5.ไฟเบอร์   อุปกรณ์โรงงาน 
6. ตะไบ   อุปกรณ์โรงงาน 
7. แปรงขนลวด  อุปกรณ์โรงงาน 

บบระบบการทาํงาน
กรณ์
อุปกรณ์
กสาร

อุปกรณ์และเครืองมือทีใช้
ฮาร์ดแวร์

1. คอมพวิเตอร์
2. กลอ้งถ่ายรูป

ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม PowerPoint
3. โปรแกรม AutoCAD
โปรแกรม Ad b Ph h
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8. ตลบัเมตร  อุปกรณ์โรงงาน 
9. ระดบันาํ  อุปกรณ์โรงงาน 
10. แปรงทาสี  อุปกรณ์โรงงาน 
1. สี   ( ราคา  บาท ) 
2. สปริง  ตวั  ( ราคา  บาท ) 
3. น็อตยดึ  ( ราคา  บาท ) 
4. ไมอ้ดั   ( ราคา  บาท ) 
5. สวา่นแท่นเจาะ  อุปกรณ์โรงงาน 
6. สวา่นมือ  อุปกรณ์โรงงาน 
7. คอ้นตอกตะปู  อุปกรณ์โรงงาน 
8. ฉากวดั  อุปกรณ์โรงงาน 
9. กาวยาง  ( ราคา  บาท ) 

20. โฟเมกา้  ( ราคา  บาท ) 
21. ตูเ้ชือม  อุปกรณ์โรงงาน 

. ลวดเชือม   ( ราคา  บาท ) 

3.8 ค่าใช้ในการทําโครงงาน 
รวมทงัหมดใชง้บประมาณในการสร้างเครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเครืองเขา้ชุด ทงัสิน 

,6  บาท (วสัดุบางอยา่งใชข้องเหลือจากโรงงาน จึงสามารถประหยดังบประมาณบางส่วนได้) 
และเมือเทียบกบัเครืองกระทุง้กระดาษลกัษณะเดียวกนัทีมีจาํหน่ายตามบริษทัจาํหน่ายเครืองจกัร
ทางการพมิพ ์ราคาประมาณ 91,000 บาท/เครือง  

จะเห็นไดว้่าเครืองกระทุง้กระดาษทีสร้างเองราคาถูกกวา่เครืองทีมีขายหลายเท่า ประมาณ 
83,315 บาท จึงทาํใหบ้ริษทัประหยดังบประมาณในการซือเครืองกระทุง้กระดาษไดม้าก 

 

7. คอ้นตอกตะปู อุปกรณ์โรงงาน
8. ฉากวดั อุปกรณ์โรงงาน
9. กาวยาง ( ราคา  บาท )

20. โฟเมกา้ ( ราคา  บาท )
21. ตูเ้ชือม อุปกรณ์โรงงาน

. ลวดเชือม  ( ราคา  บาท )

.8 ค่าใช้ในการทําโครงงาน
วมทงัหมดใชง้บประมาณั ในการสร้างเครืองกระทุง้กระดาษสาํหรับเค
ท (วสัดุบางอยา่งใชข้องเหลือจากโรงงาน จึงสามารถประหยดังบประ
ทียบกบัเครืองั กระทุง้กระดาษลกัษณะเดียวกนัทีมีจาํหนั ายตามบริษทัจํ
มพ ์ราคาประมาณ 91,000 บาท/เครือง

ะเห็นไดว้่าเครืองกระทุง้กระดาษทีสร้างเองราคาถูกกวา่เครืองทีมีขายห
าท จึงทาํใหบ้ริษทัประหยดังบประมาณในการซือเครืองกระทง้กระดาษไ



 
 

บทที  

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ลักษณะการทํางานของเครืองกระทุ้งกระดาษสําหรับเครืองพิมพ์ฟอร์มต่อเนือง 
เครืองกระทุง้กระดาษใหก้ระดาษเรียบจะรองรับกระดาษทีผา่นการแปรรูปจากงานต่อเนือง

ทีเป็นมว้นใหเ้ป็นงานแผน่จากเครืองป้อนมว้นหนา้แคบ ทีลาํเลียงมาตามสานพาน เมือกระดาษไหล
มาถึงถาดรองรับของเครืองกระทุง้กระดาษ โดยการสนัของมอเตอร์ทีออกแบบมาให้สามารถปรับ
ความเ ร็วรอบได้ตามลักษณะงานพิมพ์แต่ละประเภท  ทําให้ เครืองกระทุ ้งกระดาษเกิด
แรงสนัสะเทือนทาํใหก้องกระดาษสามารถเรียงตวัเป็นแผน่ไดอ้ยา่งราบเรียบ และรวดเร็ว  

4. .  ลักษณะงานก่อนไม่มีเครืองช่วยกระทุง้กระดาษให้กระดาษเรียบ จะเห็นไดว้่ากอง
กระดาษไม่เรียงตวัเป็นแผน่ จึงทาํใหผู้ป้ฏิบตัิเสียเวลากระทุง้งานดว้ยมือ 

 

 

รูปที .  ลกัษณะงานก่อนไม่มีเครืองช่วยกระทุง้กระดาษ

4. . ลักษณะงานก่อนไม่มีเครืองชวยกระทุง้กระดาษให้กระดาษเรียบ
ม่เรียงตวัเป็นแผน่ จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติัเสียเวลากระทุง้งานดว้ยมือ
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. .  ลักษณะงานหลังมีเครืองช่วยกระทุง้กระดาษให้กระดาษเรียบ จะเห็นได้ว่ากอง
กระดาษสามารถเรียงตวัเป็นแผน่ไดอ้ยา่งราบเรียบ 

 

รูปที .  ลกัษณะงานหลงัมีเครืองช่วยกระทุง้กระดาษ 

4.2 เปรียบเทียบปริมาณงานระหว่างใช้มือกระทุ้งกระดาษกับใช้เครืองกระทุ้งกระดาษ 

4.2.1 ปริมาณงานทีใชมื้อกระทุง้กระดาษ  
อา้งอิงขอ้มูลของเครืองเขา้ชุด Miyakoshi เดือน ธนัวาคม 2561 งานชุด 2-4 ชนั เป้า

ทีตงัไวค้ือ 6,000 ชุด / ชม. จาํนวนชวัโมงทีพนักงานทาํงาน 242 ชม. เวลาสูญเสีย เช่น ตงั
เครือง, เปลียนงาน, ช่วยงานเครืองอืนๆ เท่ากบั 14 ชม. เมือนาํจาํนวนทีพนกังานทาํงานลบ
กบัเวลาทีสูญเสีย เท่ากับพนักงานทาํงาน 228 ชม. ปริมาณงานทีได้ เท่ากบั 1,139,500 ชุด 
และเมือนาํปริมาณงานทีไดห้ารชวัโมงการทาํงานของพนกั จะไดง้าน 4,990 ชุด/ชม. 

4.2.2 ปริมาณงานทีใชมื้อกระทุง้กระดาษ  
อา้งอิงขอ้มูลของเครืองเขา้ชุด Miyakoshi เดือน ตุลาคม 2562 งานชุด 2-4 ชนั เป้า

ทีตงัไวค้ือ 6,000 ชุด / ชม. จาํนวนชวัโมงทีพนักงานทาํงาน 271 ชม. เวลาสูญเสีย เช่น ตงั
เครือง, เปลียนงาน, ช่วยงานเครืองอืนๆ เท่ากบั 84 ชม. เมือนาํจาํนวนทีพนกังานทาํงานลบ
กบัเวลาทีสูญเสีย เท่ากบัพนักงานทาํงาน 187 ชม. ปริมาณงานทีได ้เท่ากบั 1,174,000 ชุด 
และเมือนาํปริมาณงานทีไดห้ารชวัโมงการทาํงานของพนกั จะไดง้าน 6,270 ชุด/ชม. 

เมือคิดเป็นเปอร์เซ็นเมือใชเ้ครืองกระทุง้กระดาษจะไดง้านเพมิขึนจากเดิมทีใชมื้อ
กระทุง้กระดาษมากถึง 26 %  

รูปที .  ลกัษณะงานหลงัมีเครืองชวยกระทุง้กระดาษ

บเทียบปริมาณงานระหว่างใช้มือกระทุ้งท กระดาษกับใช้เครืองกระทุ้งกระดท

4.2.1 ปริมาณงานทีใชมื้อกระทุง้กระดาษ 
อา้งอิงขอ้มูลของเครืองเขา้ชุด Miyakoshi เดือน ธนัวาคม 2561 ง

ทีตงัไวค้ือ ั 6,000 ชุด / ชม. จาํนวนชวัโมงทีพนักงานทาํงาน ั 242 ชม. เว
ครือง, เปลียนงาน, ช่วยงานเครืองอืนๆ เท่ากบั 14 ชม. เมือนาํจาํนวนทีพ
กบัเวลาทีสูญเสีย เทั ่ากับพนักงานทาํงาน 228 ชม. ปริมาณงานทีได้ เท่า
และเมือนาํปริมาณงานทีไดห้ารชวัโมงการทาํงานของพนกั จะไดง้าน ั 4,9
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.  ผลการทดสอบ 
 . .  ผลการทดสอบเครือง 

เครืองกระทุง้กระดาษนีช่วยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถทาํงานไดเ้ร็วขึน ไม่ตอ้งเสียเวลากระทุง้
งานดว้ยมือ ซึงทาํใหบ้ริษทัฯผลิตสินคา้ไดจ้าํนวนทีเพมิมากขึนในเวลาอนัรวดเร็ว  
 . .  แบบประเมินความพงึพอใจจากผูใ้ชง้าน 
 จากการสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการสร้างเครืองกระทุง้กระดาษสําหรับ
เครืองเขา้ชุด มีผูร่้วมทาํแบบประเมินดว้ยกนั  คน มีรายชือดงัต่อไปนี 

1. คุณพงษมิ์ตร จินดาเนตร   ตาํแหน่ง ช่างซ่อมบาํรุง 
2. คุณบุญธรรม งามพลิา   ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกหลงัการพมิพ ์
3. คุณสุวทิย ์พลูสละ ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกหลงัการพมิพ ์
4. คุณสุทธาวฒัน์ เนตรประเสริฐ ตาํแหน่ง พนกังานหลงัการพมิพ ์
5. คุณจกัรี ลาพานิช ตาํแหน่ง พนกังานหลงัการพมิพ ์

ตารางที .  แสดงสรุปผลการประเมิน (ผูร่้วมประเมิน  คน) 

หวัขอ้ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก ปานกลาง นอ้ย 
.สภาพภายนอกรวมถึงองคป์ระกอบโดยรวม 5   
.การเลือกใชว้สัดุในการสร้างเครือง 3 2  
.ช่วยลดขนัตอนในการทาํงานไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 5   
.ประสิทธิภาพของเครืองในการใชง้าน 2 3  
.ประโยชน์สูงสุดทีไดรั้บมากนอ้ยเพยีงใด 5   
.ระยะเวลาในการจดัทาํ 4 1  
.ความเหมาะสมของการจดัทาํในครังนีเป็นทีพอใจมาก
นอ้ยเพยีงใด 5 

  

.สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงตามความตอ้งการหรือไม่ 5   
 

ซึงโดยรวมมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัทีดี ขอขอบคุณผูร่้วมประเมินทุกท่าน

2. คุณบุญธรรม งามพลา  ตาแหนง หวหนาแผนกหลงกา
3. คุณสุวทิย ์พลูสละ ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนกหลงักา
4. คุณสุทธาวฒัน์ เนตรประเสริฐ ตาํแหน่ง พนกังานหลงัการพมิ
5. คุณจกัรี ลาพานิช ตาํแหน่ง พนกังานหลงัการพมิ

ตารางที .  แสดงสรุปผลการประเมิน (ผูร้วมประเมิน  คน)

หวัขอ้
ระดบัความพ

มาก ปานก
ภายนอกรวมถึงองคป์ระกอบโดยรวม 5
อกใชว้สัดุในการสร้างเครือง 3 2
ดขนัตอนในการทาํงานไดม้ากนอ้ยเพยีงใดั 5
ทธิภาพของเครืองในการใชง้าน 2 3
ยชน์สูงสุดทีไดรั้บมากนอ้ยเพยีงใด 5
วลาในการจดัทาํ 4 1



 
 

บทท ี  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

.  สรุปผลโครงงาน 

. .  สรุปผล  

สามารถสร้างเครืองกระทุง้กระดาษให้กระดาษเรียบ เพือช่วยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถ
ทาํงานไดเ้ร็วขึน ไม่ตอ้งเสียเวลากระทุง้งานดว้ยมือ ซึงทาํให้บริษทัฯผลิตสินคา้ไดจ้าํนวนทีเพมิมาก
ขึนในเวลาอนัรวดเร็ว ทาํใหส้ามารถระบายงานส่งลูกคา้ไดท้นักาํหนด 

. .  ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงการ 

 . ช่วงเวลาในการสร้างเครืองมีจาํกดั เพราะตอ้งทาํงานประจาํไปดว้ย 

. .  ขอ้เสนอแนะ 
 . ควรมีการดูแลรักษาความสะอาดของเครืองเป็นประจาํ 
 2. ระวงัอุปกรณ์ชาํรุดขณะขนยา้ยเครือง 

.  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ 

. .  ขอ้ดีของการฝึกงานสหกิจศึกษา 

 . เรียนรู้การปฏิบตัิงานในชีวติจริง 

 . เรียนรู้ทีจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

 . เรียนรู้การแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนขณะปฏิบติังานจริง 

 . ไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในการทาํงานของตวัเองมากขึน 

. .  ปัญหาทีพบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 . ขอ้จาํกดัในเรืองของเวลาในการปฏิบติังานกบัการทาํโปรเจค 

. .  ขอ้เสนอแนะ 

 . จากการสงัเกตเห็นพนกังานในไลน์ผลิตทีปฏบิติังานทงัทีมีความเสียงมากและมีความ
เสียงนอ้ยทีอาจจะเกิดอุบติัเหตุ ยงัขาดวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุ เช่น ถุงมือ 
รองเทา้เซฟตี เอียปลกัอุดหูลดเสียง ฯลฯ เป็นตน้  

ู

จาํกดัหรือปัญหาของโครงการั
. ช่วงเวลาในการสร้างเครืองมีจาํกดั เพราะตอ้งทาํงานประจาํไปดว้ยั

สนอแนะ
. ควรมีการดูแลรักษาความสะอาดของเครืองเป็นประจาํ

2. ระวงัอุปกรณ์ชาํรุดขณะขนยา้ยเครือง

ผลการปฏิบัติงานสหกจิ

ดีของการฝึกงานสหกิจศึกษา

. เรียนรู้การปฏิบตัิงานในชีวติจริง

. เรียนรู้ทีจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มั

. เรียนรู้การแกไ้ขปัญหาทีเก้้ ิดขึนขณะปฏิบติังานจริง
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