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ต่างสาขา เช่น โปรแกรมโซลิดเวิค เพื่อตอบโจทยใ์นการขายไดม้ากยิ่งข้ึน และช่วยเหลือผูใ้ชง้านไดต้รงจุด 
ทฤษฎีและหลกัการทาํงานของตาํแหน่งวิศวกรขาย ไดถู้กนาํเสนอไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

       ในปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นออโตเมชัน่ไดม้ีบทบาทส าคญัในดา้นอุตสาหกรรม มีหลากหลายรูปแบบซ่ึง
ไดแ้ก่ แขนกล ระบบแวร์เฮาท ์ไลน์ผลิตทีล่ดจ านวนคนโดยใช้ระบบอตัโนมติัมากขึ้น  โดยทาง บริษทั ฟูล
อิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั (FMS) ซ่ึงเป็นบริษทัจ าหน่ายประเภทอุปกรณ์ส่งก าลงั อุปกรณ์ เป่าลม โบ
เวอร์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ไดเ้ลง้เห็นถงึการน านวตะกรรมใหม่ๆเขา้มา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรมไดม้ากกขึ้น ดงันั้นจึงตอ้งศึกษากลไกการท างานของระบบอตัโนมตัิ มอเตอร์เซอร์โวเป็นส่วน
หน่ึงในการขบัเคลื่อนระบบอตัโนมตัิเป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นระยะความเร็ว ใช้
การควบคุมแบบป้อนกลบัเป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเคร่ืองจกัรกล หรือระบบการท างานนั้นๆ ให้เป็นไป
ตามความตอ้งการ 
       ในโครงงานเล่มน้ีไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของระบบออโตเมชัน่ในอุตสหกรรมและวิธีการขาย
แบ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1. เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ที่ไดรั้บมอบหมาย 

1.2.2. เพื่อฝึกการดูสเปคสินคา้ให้ตรงความตอ้งการของลูกคา้ 

1.2.3. พื่อฝึกปฏิบตัิการออกตลาดอุตสาหกรรม และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

 

1.3. ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1. ศึกษาสินคา้ Servo gear, Servo motor, BLDC Motor, inverter 

1.3.2. ศึกษาตลาดอุตสาหกรรม ที่ใชสิ้นคา้ที่ไดรั้บมอบหมาย 

1.3.3. ฝึกปฏิบตัิการออกตลาดเขา้พบลูกคา้ 

 

1.4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ที่เราไดรั้บมอบหมาย 

1.4.2. ไดฝึ้กปฏิบตัิการ วางแผน ออกตลาด การแกไ้ขเฉพาะหนา้ ไดร้วบรวมขอ้มูลให้กบับริษทัเพื่อ

อนาคตขา้งหนา้ 



 

บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1 หลักการพื้นฐานของสินค้า 
เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่

ของมนั (State) ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใชก้ารควบคุมแบบ
ป้อนกลบั (Feedback control) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเคร่ืองจกัรกล หรือ
ระบบการทาํงานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความตอ้งการ เช่น ควบคุมความเร็ว (Speed), 
ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมแรงตาํแหน่ง (Position), ระยะทางในการ
เคลื่อนที่(หมุน) (Position Control) ของตวัมอเตอร์ได ้ซ่ึงมอเตอร์ทัว่ไปไม่
สามารถควบคุมในลกัษณะงานเบื้องตน้ได ้โดยให้ผลลพัธ์ตามความตอ้งการที่มี
ความแม่นยาํสูง 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.1 เซอร์โวมอเตอร์ 

ขนาดของ Servo Motor จะมีหน่วยในการบอกขนาดเป็นวตัต ์(Watt) Servo Motor 
ของPanasonic จะมีขนาดตั้งแต่ 50W-15kWทาํให้ผูใ้ชง้านมีความหลากหลายใน
การใชง้าน 

2.2 ประเภทของมอเตอร์เซอร์โว 

โดยทัว่จะมีทั้งดีซีและเอซีเซอร์โว ในเคร่ืองจกัรรุ่นเก่าๆเราจะพบว่า DC Servo 
Motor มีการใชเ้คร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมมากกว่า AC Servo Motor เน่ืองจากช่วงที่ผ่านมา
การควบคุมกระแสกระแสสูงๆนั้นจะตอ้งใช ้SCRs  แต่ปัจจุบนัทรานซิสเตอร์ไดพ้ฒันาขีด
ความสามารถให้ตดัต่อกระแสสูงและใชง้านที่ความถี่ไดสู้งๆขึ้น จึงทาํให้ระบบควบคุมทาง
เอซีและระบบเซอร์โวไดถู้กนาํมาใชง้านมากขึ้น ซ่ึงสามารถแยกประเภทของเซอร์โวได้
ดงัน้ี 
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รูปที่ 2.2 นิยามตามคู่มืออา้งอิงเซอร์โวฉบบัภาษาเยอรมนั 

2.2.1 มอเตอร์ชนิดที่มีแปรงถ่านเซอร์โวมอเตอร์ชนิดน้ีที่สเตเตอร์จะเป็นแม่เหล็กถาวร 
ส่วนโรเตอร์ยงัใชแ้ปรงถ่านและคอมมิวเตอร์เรียงกระแสเขา้สู่ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
เหมือนกบัดีซีมอเตอร์ทัว่ไป 

2.2.2 เซอร์โวมอเตอร์ชนิดที่ไม่มีแปรงถ่าน 
เซอร์โวมอเตอร์ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยดีซีเซอร์โว (DC Brushless Servo ่่โรเตอร์
ทาํดว้ยแม่เหล็กถาวร) เอซีเซอร์โว (AC Servo) ซ่ึงมีทั้งแบบซิงโครนสัเซอร์โว อะ
ซิงโครนสัเซอร์โว  (การนาํอินดคัชัน่มอเตอร์มาใชท้าํเป็นระบบขบัเคลื่อนเซอร์โว
มอเตอร์) และ สเตปป้ิงเซอร์โวมอเตอร์ 

2.3 โครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์ 
ขอ้จาํกดัอยา่งหน่ึงของระบบควบคุมเซอร์โว ก็คือการใชง้านจะตอ้งเป็น

แบบ  Closed loop เท่านั้น การใชง้านระบบควบคุมเซอร์โวไม่สามารถเลือกควบคุมเป็น
แบบ Open loop ไดเ้หมือนกนัระบบขบัเคลื่อนเอซี (AC Drives) การตอบสนองของระบบ
เซอร์โว เช่น อตัราเร่ง แรงบิด และตาํแหน่งที่ควบคุม จะไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์าก
ไม่มีสัญญาณป้อนกลบัไปยงัชุดขบัเคลื่อนเซอร์โว 

การควบคุมการทาํงานในระบบน้ีอุปกรณ์ป้อนกลบัหรือเอ็นโค๊ดเตอร์ (Encoder) 
จะมีบทบาทความสาํคญัอยา่งย่ิงเสมือนกบัเป็นของคู่กนัชนิดที่เรียกว่าขาดซ่ึงกนัและกนั
ไม่ได ้ในทางปฎิบตัิจึงทาํเซอร์โวมอเตอร์และเอน็โค๊ดเตอร์ ถูกออกแบบและผลิตสร้าง
ขึ้นมาคู่กนัในลกัษณะเป็นแพค็เกจ (Package ซ่ึงมี Encoder ติดอยูท่ี่ส่วนทา้ยของมอเตอร์ 
ดงัรูป 
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รูปที่ 2.3 โครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์ 
Gearheads   = เกียร์สาํหรับลดความเร็วรอบเพ่ือเพ่ิมแรงบิด 
Shafts    = เพลาของมอเตอร์ 
Flanges    = หนา้แปลนสาํหรับติดตั้งมอเตอร์ 
Feed back   = อุปกร์ป้อนกลบัหรือ encoder 
Connectorization  = ขั้วต่อสายไฟเขา้มอเตอร์ และขั้วต่อสายสาํหรับ Encoder 
Breakes    = ชุดเบรก 

 
2.3.1 โครงสร้างของ AC servo Motor จะคลา้ยกบัมอเตอร์ 3 เฟสทัว่ ๆ ไป ซ่ึงจะ

ประกอบดว้ย 2ส่วนที่สาํคญั คือ สเตเตอร์และโรเตอร์  โดยสเตเตอร์จะประกอบดว้ย
ขดลวด 3 ชุด  ขดลวดภายในจะต่อเป็นแบบสตาร์ (Star หรือ WYE) และมีสายต่อมา
ที่ขั้วต่อสายดา้นนอก 3 เส้น (จุดนิวทรอลจะอยูด่า้นใน)  ส่วนโรเตอร์ทาํดว้ยแม่เหล็ก
ถาวร (Permanent Magnet) ไม่มีขดลวดพนั,ไมม่คีอมมิวเตเตอร์ และไม่มีแปรงถ่าน 
(Brushless)โครงสร้างที่ไม่มขีดลวดพนัไม่และแปรงถ่าน จะทาํให้ประสิทธิภาพของ
มอเตอร์สูงขึ้น ไมม่ีการสูญเสืยในขดลวดทองแดง ไม่ตอ้งบาํรุงรักษาเน่ืองจากแปรง
ถ่าน ไม่เกิดประกายไฟเน่ืองจากการเรียงกระแสจากแปรงถ่านผ่านคอมมิวเตอร์ไป
ยงัขดลวดทองแดงที่พนัอยูใ่นตวัโรเตอร์ 

2.3.2 สาํหรับวสัดุที่นาํมาสร้างแม่เหล็กถาวรน้ีจะแตกต่างกนัไป โดยขึ้นอยูก่บัราคาและ
เทคโนโลยีของบริษทัผูผ้ลิดนั้นๆ ซ่ึงมีตั้งแต่ชนิดทีราคาถูกเช่น เซรามิก (เฟอไรต)์ 
จนถึงการใชว้สัดุที่มีราคาแพงอยา่งเช่น ซามาเรียม โคบอลต ์หรือ นีโอไดเมียม เป็น
ตน้  (ปัจจุบนัเอซีเซอร์โวมอเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้วสัดุสารแม่เหล็กแบบ นีโอได
เมียม  เน่ืองจากมีคุณสมบตัิความเป็นแม่เหล็ก และความเหมาะสมเร่ืองราคาดีกว่า 
เมื่อเปรียบเทียบกบัวสัดุสารแม่เหล็กแบบอื่นๆ 
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2.4 หลักการท างานของเซอร์โวมอเตอร์ 
การทาํงานของเซอร์โวมอเตอร์ชนิดน้ีจะคลา้ยกบัการทาํงานของซิงโครนสั

มอเตอร์ 3 เฟส กล่าวคือเมื่อมีการควบคุมให้คอนโทรลเลอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ไปยงั
ขดลวดที่สเตเตอร์  แกนเหล็กของสเตเตอร์จะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า และหมุนเคลื่อนที่
ดว้ยความเร็วที่แปรผนัตามความถี่ ซ่ึงเรียกว่า ความเร็วซิงโครนสั (synchronous speed) 
หรือความเร็วสนามแม่เหล็กหมุน และจะดูดให้โรเตอร์ซ่ึงเป็นแม่เหล็กถาวรหมุนเคลื่อนที่
ตาม 

จากลกัษณะโครงสร้างของโรเตอร์และหลกัการทาํงานที่เหมือนกบัซิงโครนสั
มอเตอร์ซ่ึงเป็นมอเตอร์แบบเอซี  แต่ไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) ไมม่ีซ่ีคอมมิวเตอรเตอร์ จึง
ทาํให้มอเตอร์ชนิดน้ีมีช่ือเรียกขานแตกต่างกนัออกไป เช่น เรียกทบัศพัท์ว่า Permanent 
Magnet Synchronous Motor(PMSM) ซ่ึงหมายถึงซิงโครนสัมอเตอร์ที่ไม่มีแปรงถ่าน บา้งก็
เรียกว่าเอซีเซอร์โวมอเตอร์ (AC Servo motor) หรือบา้งก็เรียกส้ันๆยอ่ๆว่า  AC Brushless 
หรือ Brushless Motor เป็นตน้ 

 

รูปที่ 2.4 โครงสร้างและการทาํงานของ AC Servo Motor 
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2.5 โครงสร้างของระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 
ลกัษณะของระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์จะเป็นระบบควบคุมแบบลูปปิด(Closed 

loop control) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 โหมดการควบคุมคือ โหมดการควบคุมแรงบิด (Torque 
Control Mode) ซ่ึงอยูว่งรอบหรือลูปในสุด  โหมดการควบคุมอตัราเร่ง(Velocity Control 
Mode) และโหมดการควบคุมตาํแหน่ง(Position Control Mode) ซ่ึงอยูลู่ปดา้นนอกสุด  โดย
มีองคป์ระกอบที่สาํคญัๆดงัรูป 

 

รูปที่ 2.5 โครงสร้างของระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 

1. เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) (ตาํแหน่ง 4.2) 
2. ชุดควบคุมการขบัเคลื่อนเซอร์โว (Servo Drive,Servo Amplifier หรือบา้งก็เรียกว่า servo 
controller ) (ตาํแหน่ง 4.4, 4.5, 4.6) 
3. อุปกรณ์ป้อนกลบั (Feedback Device เช่น Speed encoder และ Position Sensor ) 
(ตาํแหน่ง 4.3) 

2.6 การบ ารุงรักษาเซอร์โวมอเตอร์ 
2.6.1 เซอร์โวมอเตอร์ แมว่้าจะมีระดบัการป้องกนัสูงสามารถใชง้านไดใ้น บริเวณที่มีฝุ่น

ละอองเปียกหรือหยดนํ้ามนั แต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่าคุณสามารถแช่นํ้าไดใ้นที่ 
ทาํงานควรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ในสภาพแวดลอ้มที่คอ่นขา้งสะอาด 

2.6.2 ตรวจสอบเซอร์โวมอเตอร์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อไมใ่ห้เกิดการปัญหาภายใน ตวัเซอร์
โวมอเตอร์ได ้

2.6.3 ตรวจสอบช้ินส่วนคงที่ของเซอร์โวมอเตอร์ 
2.6.4 ตรวจสอบเซอร์โวมอเตอร์เป็นระยะๆ 
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2.6.5 ตรวจสอบสายเคเบิลตวัเขา้รหัสของเซอร์โวมอเตอร์และขั้วต่อมอเตอร์ เซอร์โว
เพื่อยืนยนัการเช่ือมต่ออยา่งแน่นหนา 

2.6.6 ทาํ ความสะอาดคราบนํ้ามนั เคร่ืองเซอร์โวมอเตอร์จาระบีโดยให้แน่ใจว่า มอเตอร์
เซอร์โวมีสถานะปกติ 

2.7 องค์ประกอบในการท างานของเซอร์โวมอเตอร์ 
การทาํงานเพียงตวั Servo Motor เพียงอยา่งเดียวนั้นไม่สามารถทาํงานได ้การที่จะ

ให้ Servo Motor จะควบคุมลกัษณะที่กล่าวมาขา้งตน้นั้นตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 

2.7.1 คอนโทรลเลอร์ (Controller) 
 หลกัการทาํงานหลกัๆ หนา้ที่ของ Controller  คือ มีหนา้ที่รับคาํส่ังจากผูใ้ชง้านว่า

ตอ้งการให้ Servo Motor นั้นเคลื่อนที่ดว้ยความเร็วเท่าไหร่และระยะทาง ใกลห้รือไกลแค่
ไหน หนา้ที่ตรงจุดน้ีจะเป็น Controller จะเป็นตวักาํหนดให้กบัตวั Servo Moter 

 

รูปที่ 2.6 คอนโทรลเลอร์ (Controller) 

2.7.2 เซอร์โวไดรฟ์เวอร์ (Servo Driver) 
หนา้ที่ของ Servo Driver คือ จะรับสัญญาณมาจาก Controller และส่ังการให้กบัตวั 

Servo Motor เคลื่อนที่ตามที่ Controller ส่ังการมา  แต่ทาํไม Controller ไม่ส่ังการควบคุม
ไปที่ Servo Motor โดยตรง เน่ืองจาก Servo Driver จะเป็นตวัที่ปรับตั้งค่าของตวั Servo 
Motor ให้ทาํงานตามรูปแบบของการควบคุมไมว่่า จะเป็นการควบคุม ความเร็ว(Speed 
Control) , แรงบิด(Toucque) และ ตาํแหน่ง(Position Control) ตวั Servo Driver จะเป็น 
ตวักาํหนดค่าตวัแปรหรือพารามิเตอร์ต่างๆ ให้กบัตวั Servo Motor ให้ทาํงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและแม่นยาํ เพราะฉะนั้นเมื่อใช ้Servo Motor ก็จะตอ้งมี Servo Driver เสมอ 
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รูปที่ 2.7 เซอร์โวไดรฟ์เวอร์ (Servo Driver)  

2.8 เกียร์เซอร์โว (Servo Gearbox) 

เป็นเกียร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใชคู้่กบั Servo Motor โดยเฉพาะ หนา้ที่หลกั ๆ ของชุด Servo 

Gearbox คือ ส่งถ่ายกาํลงัไดห้ลายอตัราทดและใชเ้ป็นโอเวอร์ไดรฟ์ เพ่ือเพ่ิมความเร็วรอบที่ตวัส่ง

กาํลงัออก 

 

 

รูปที่ 2.8 เกียร์เซอร์โว (Servo Gearbox) 

2.9 ข้อมูลของเกยีร์เซอร์โว (Servo Gearbox) 

2.9.1 รองรับการใชง้านไดก้บั Servo Motor ทุกย่ีห้อ / มีรุ่นให้เลือกหลากหลาย เพื่อ

ตอบสนองการใชง้านในทุกรูปแบบ 

2.9.2 ขนาดเล็ก นํ้าหนกัเบาทาํงนเงียบดว้ยระดบั เสียงที่ตํ่า กว่า 65 dB 

2.9.3 ให้ความแม่นยาํสูง (มีคํ่า Backlash ตํ่า) เน่ืองจากเกียร์ผ่านกระบวนการ ผลิตที่ทนัสมยั

และควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน 
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2.9.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) สูง > 97% สาํหรับเกียร์แบบชั้นเดียว และ สามารถรับ

ความเร็วรอบไดถ้ึง 5000 RPM 

2.9.5 ให้แรงบิดที่สูงกว่า Planetary Gear แบบเดิม ๆ และสามารถทาํอตัราทดได ้มากกว่า 

1/10000 

2.9.6 มีความเสถียรในการใชง้านสูง (High Stability) เน่ืองจากผลิตดว้ยวสัดุที่มี ความ

แข็งแรงทั้งช้ินไม่ใช่เฉพาะแค่พน้ผิว 

2.9.7 อาํยกุารใชง้านยาวนาน > 30,000 ชั่วโมง และไมต่อ้งมีการบาํรุงรักษา ตลอดการใชง้าน 

จึงช่วยให้ตน้ทุนการผลิตลดลง 

2.9.8 IP65 / สามารถใชง้านไดใ้นอุณหภูมิตั้งแต่-25C ถึง 90C 

รูปที่ 2.9 ขนาด Dimension ของ Servo Gearbox 

2.10 วิธีการเลือกใช้เกียร์เซอร์โว (Servo Gearbox) 

2.10.1 ระบุรุ่นของ Servo Motor ที่จะนาํ เกียร์ไปติดตั้งใชง้านดว้ยเพื่อตรวจสอบ สเปค

เกียร์ 

2.10.2 เลือกอตัราทด หรือ รอบการใชง้านที่ตอ้งการ หรือ คํ่าแรงบิด(Torque)ที่ตอ้งการ 

2.10.3 เลือกขนาดหนา้แปลน และรูเพลาํที่จะตอ้งใชร่้วมกบัมอเตอร์ 2.7.2.4 เลือกขนาด

หนา้แปลน และขนาดเพลาํที่จะนาํ ไปติดตั้ง 

2.10.4 ระบุคํ่า Backlash ที่ตอ้งการใชง้าน 
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2.11 มอเตอร์ BLDC MOTOR 
  มอเตอร์ไฟฟ้าไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆชนิดพิเศษเช่นมอเตอร์สเต็ปเปอร์มอเตอร์เซอร์
โวมอเตอร์แม่เหล็กถาวรเป็นตน้เรามีตวัเลือกมากมายให้เลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมกบัการใชง้าน
ของเรามากที่สุด มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน หรือ มอเตอร์ BLDC เป็นชนิดที่เหมาะสม
ที่สุดสาํหรับการใชง้านที่ตอ้งการความน่าเช่ือถือสูงประสิทธิภาพสูงแรงบิดมากขึ้นต่อนํ้าหนกั
เป็นตน้ 

รูปที่ 2.10 บีเอลดีซีมอเตอร์ 
 

2.11.1 มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านทาํงานอยา่งไร?สับเปลี่ยนช่วยในการบรรลุ
ทิศทางเดียวแรงบิดในมอเตอร์กระแสตรงทัว่ไป เห็นไดช้ดัว่าการจดัเรียง
สับเปลี่ยนและแปรงถูกกาํจดัในมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน และวงจร
อินเวอร์เตอร์ / สวิตช่ิงแบบบูรณาการถูกใชเ้พ่ือให้ไดแ้รงบิดทิศทางเดียว นัน่คือ
เหตุผลว่าทาํไมมอเตอร์เหล่าน้ีบางคร้ังก็เรียกว่า "มอเตอร์สับเปลี่ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์" 

2.11.2 ขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ BLDC เช่ือมต่ออยูว่งจรควบคุม (วงจรสลบัในตวั) 
วงจรควบคุมเพ่ิมพลงังานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมในรูปแบบที่หมุนรอบส
เตเตอร์ แม่เหล็กโรเตอร์พยายามจดัให้สอดคลอ้งกบัแม่เหล็กไฟฟ้าที่มกีาํลงัของส
เตเตอร์และทนัทีที่มนัจดัตาํแหน่ง ดงันั้นโรเตอร์ก็ยงัทาํงานต่อไป 

 

 

 

รูปที่ 2.11 หลกัการทาํงานของบีเอลดีซีมอเตอร์ 
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2.12 อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  
คือ อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ที่ใชใ้นการปรับเปลี่ยนความเร็วรอบของ 3-

Phase Squirrel-Cage Induction Motor โดยวิธีการปรับแรงดนัและความถี่ไฟฟ้าให้
เหมาะสมกบัมอเตอร์ บางคร้ังจะเรียกว่า “V/F Control” อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ยงัมีช่ือ
เรียกอีกหลายอยา่ง เช่น 

• VSD : Variable Speed Drives 
• VVVF : Variable Voltage Variable Frequency 
• VC : Vector Control 

 

รูปที่ 2.12 หลกัการทาํงานของอินเวอร์เตอร์ 

2.12.1 อินเวอร์เตอร์ (Inverter)จะแปลงไฟกระแสสลบั (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทัว่ไปที่มี
แรงดนัและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
(Converter Circuit) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลบัที่
สามารถปรับขนาดแรงดนัและความถี่ไดโ้ดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) 
วงจรทั้งสองน้ีจะเป็นวงจรหลกัที่ทาํหนา้ที่แปลงรูปคลื่น 
 

2.12.2 โดยทัว่ไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบัมีรูปคลื่นซายน์ แต่เอาตพ์ุตของอินเวอร์เตอร์
จะมีรูปคลื่น แตกต่างจากรูปซายน์ นอกจากนั้นยงัมีชุดวงจรควบคุม (Control 
Circuit) ทาํหนา้ที่ควบคุมการทาํงาน ของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจร
อินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกบัคุณสมบตัิของ 3-Phase Induction Motor 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2.13 อินเวอร์เตอร์ 

2.13 โครงสร้างภายในของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 
2.13.1 ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ทาํหนา้ที่แปลงไฟกระแสสลบัจาก

แหล่งจ่ายไฟ AC Power Supply (50 Hz) ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC Voltage) 
2.13.2 ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ทาํหนา้ที่แปลงไฟกระแสตรง(DC Voltage) ให้

เป็นไฟกระแสสลบั (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลง 
แรงดนัและความถี่ได ้

2.13.3 ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ทาํหนา้ที่ควบคุมการทาํงานของชุดคอนเวอร์
เตอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ 

รูปที่ 2.14 โครงสร้างภายในอินเวอร์เตอร์ 

 

2.14 วิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 
2.14.1 ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กบัอินเวอร์เตอร์ : ถือเป็นรายละเอียดที่สาํคญัมาก เราควรดูว่า

อินเวอร์เตอร์ที่เราเลือกนั้นใชก้บัระบบไฟฟ้าแบบใด แบบ 1 เฟส หรือแบบ 3 เฟส 
และมีช่วงแรงดนัและกระแสในการใชง้านอยูท่ี่เท่าไร 

2.14.2 กาํลงัของมอเตอร์ : ใชก้บักาํลงัมอเตอร์ขนาดเท่าไร 
2.14.3 ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ : ความถี่ของมอเตอร์ที่สามารถใชไ้ด ้
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2.14.4 แรงบิด (Torque) ของโหลด : ควรพิจารณาจากการใชง้านว่าเราตอ้งการแรงบิดที่
จะป้อนให้กบัโหลดเท่าใด 

2.14.5 สภาพแวดลอ้มในการติดตั้ง : บริเวณที่ทาํการติดตั้งนั้นมีอุณหภูมอิยูใ่นช่วง
ประมาณเท่าไร มีความช้ืนแคไ่หน และหากบริเวณที่เราติดตั้งนั้นตอ้งเผชิญกบัฝุ่น
และนํ้าเราก็ควรเลือกอนิเวอร์เตอร์ที่ไดรั้บมาตรฐานการป้องกนัฝุ่นและนํ้า 

2.14.6 ขนาด : ขนาดของอินเวอร์เตอร์เราควรพิจารณาจากพ้ืนที่ที่เราทาํการติดตั้ง 
2.14.7 Cooling Method : เวลาใชง้านตวัอินเวอร์เตอร์จะเกิดความร้อนขึ้น เพ่ือไม่ให้

อินเวอร์เตอร์ร้อนเกินไปในขณะใชง้านทางที่ดีเพื่อป้องกนัความเสียหายควรเลือก
อินเวอร์เตอร์ที่มีระบบการระบายความร้อน 

 



 

 

บทที3่  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ  

ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลายจ ากดั  

ที่อยู:่ 494 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ10160  

โทรศพัท:์ 0286960619 โทรสาร: 028696070 

 เวลาท าการ: วนัจนัทร์-เสาร์เวลา 8.30 – 17.30 น.  

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารให้บริการหลกัขององคก์ร บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพั

พลาย จ ากดั (FMS) เป็นผูน้ าเขา้และจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ด าเนิน

กิจการในประเทศไทยมาเป็นเวลานานกว่า30ปีโดยจ าหน่ายเกียร์ เซอร์โวเกียร์ทดรอบ มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์ไฟฟ้า และมอเตอร์เบรคเป็นตน้ ซ่ึงทาง FMS ไดรั้บความ ไวว้างใจจากกลุ่มผูส้ร้าง

เคร่ืองจกัร และผูใ้ชง้านจากทุกอุตสาหกรรมการผลิต เช่น เกษตร ยานยนต์ อาหารและเคร่ืองด่ืม 

บรรจุภณัฑ ์ฯลฯ พร้อมมีทีมงานให้ค าปรึกษาส าหรับการประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้าง ประโยชน์สูงสุด

ส าหรับทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนการพฒันาเทคนิคการผลิต เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ เคร่ืองจกัร

อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการลดตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

3.4.1. ต าแหน่งที่ไดรั้บมอบหมาย 

นาย ศิวะพร   มหัคพิเชียร 5904200022 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม ต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน  

3.4.2. ลกัษณะงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย  

• ศึกษาสินคา้ 4ประเภท เซอร์โวมอเตอร์ เซอร์โวเกียร์ มอเตอร์ชนิดไร้แปลงถ่าน 

อินเวอร์เตอร์ 

• ศึกษาตลาดอุตสาหกรรม กลุม่สร้างเคร่ือง โรงงาน เป็นตน้  
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานที่ปรึกษา  

ช่ือพนกังานที่ปรึกษา นางสาวนฏัฐินี   สุขวฒันศิริ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  

3.6.1. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระหว่างวนัที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัที่ 6 ธนัวาคม พ.ศ.

2562  

3.6.2. วนัเวลาในการปฏิบตัิสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ -วนัเสาร์เวลา 08.30 น.-17.30 น.   

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

3.7.1. ศึกษาตวัแคตตาล็อกสินคา้ที่ทางบริษทัจ าหน่าย  

3.7.2. ศึกษา Servo Motor ศึกษา Servo Gearbox  

3.7.3. ท าการเทรนตวักบัเจา้ของแบนด ์สินคา้4ประเภท 

3.7.4. ศึกษาลุ่มลกูคา้ ออกสัมมนากกลุ่ม ออโตเมชัน่ 

3.7.5. ท าการออกตลาดกบัหัวหนา้ฝ่ายขาย 

3.7.6. ออกตลาดท าการเสนอสินคา้ของทางบริษทั  

3.7.7. ออกตลาดดูหนา้งานเพื่อแกไ้ขปัญหา 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและระยะในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พศจิกายน ธนัวาคม 

1.ตั้งช่ือโครงงาน      

2.รวบรวมขอ้มูล      

3. เร่ิมเขียนโครงงาน      

4.ตรวจสอบโครงงาน      

5.โครงงานเสร็จเรียบร้อย      

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช ้

• คอมพิวเตอร์ 1เคร่ือง 

 



 

 

บทที่ 4  

ผลการปฏิบตัิงานตามโครงงาน  

การปฏิบติังานตามโครงงานที่ไดรั้บมอบหมาย มีดงัน้ี  

4.1 ศึกษาตวัแคตตาล็อกสินคา้ที่ทางบริษทัจ าหน่าย  

4.2 ศึกษา Servo Motor ศึกษา Servo Gearbox 

4.3 ท าการเทรนตวักบัเจา้ของแบนด ์สินคา้4ประเภท 

4.4 ศึกษากลุ่มลูกคา้ ออกสัมมนากลุ่ม ออโตเมชัน่ 

4.5 ท าการออกตลาดกบัหัวหนา้ฝ่ายขาย 

4.6 ออกตลาดท าการเสนอสินคา้ของทางบริษทั 

4.7 ออกตลาดดูหนา้งานเพื่อแกไ้ขปัญหา  

 

4.1 ศึกษาตัวแคตตาล็อกสินค้าที่ทางบริษัทจ าหน่าย  

 

รูปที4่.1 ศึกษาตวัแคตตาล็อกสินคา้ที่ทางบริษทัจ าหน่าย 
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รูปที่ 4.2 สินคา้ตวัที่1 SERVO GEAR 
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รูปที่ 4.3 สินคา้ตวัที่2 MOTOR BLDC 
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รูปที่ 4.4 สินคา้ตวัที่3 SERVO MOTOR 
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รูปที่ 4.5 สินคา้ตวัที่5 INVERTER 
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4.2 รูปศึกษาสินค้าของบริษัท  

 

 

รูปที่ 4.6 ศึกษาสินคา้ของบริษทั  

4.3 ท าการเทรนตัวกับเจ้าของแบนด์ สินค้า4ประเภท 

 

รูปที่ 4.7 ท าการเทรนตวักบัเจา้ของแบนด ์สินคา้4ประเภท 
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4.4 ศึกษาลุ่มลูกค้า ออกสัมมนาในกลุ่มออโตเมช่ัน  

 

 
รูปที่ 4.8 ศึกษาลุ่มลูกคา้ ออกสัมมนาในกลุ่มออโตเมชัน่ 

4.5 ท าการออกตลาดกับหัวหน้าฝ่ายขาย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 4.9 ท าการออกตลาดกบัหัวหนา้ฝ่ายขาย 
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4.6 ออกตลาดท าการเสนอสินค้าของทางบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.10 ออกตลาดท าการเสนอสินคา้ของทางบริษทั 

 

รูปที่ 4.11 ตูไ้ฟควบคุม 
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4.7 ออกตลาดดูหน้างานเพือ่แก้ไขปัญหา 

รูปที่ 4.12 ตูไ้ฟควบคุม 

รูปที่ 4.13 มอเตอร์เซอร์โวของผูใ้ชง้านตรวจดูสเปคให้เขา้กบัเกียร์เซอร์โว  
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รูปที่ 4.14 มอเตอร์เซอร์โว ที่มีกการเอาต่อกบัเกียร์ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 4.15 มอเตอร์เซอร์โวที่มีกการเอาต่อกบัเกียร์ 
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รูปที่ 4.16 โรงงานที่ไดน้ าเสนอสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.17 โรงงานที่ไดน้ าเสนอสินคา้ 
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รูปที่ 4.18 โรงงานสร้างเคร่ืองจกัรไดน้ าเสนอสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.19 โรงงานญี่ปุ่ นไดน้ าเสนอสินคา้   
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รูปที่ 4.20 โรงงานไตห้วนัที่ไดน้ าเสนอสินคา้ 



 

 

บทที่ 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลของโครงงานสหกิจศึกษา  

5.1.1. การด าเนินงานโครงงาน 

จากการปฏิบตัิงานโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั 

ไดรั้บมอบหมายในการจดัท าโครงงาน “ ปัฏิบตัิต าแหน่งวิศวกรขาย ” ซ่ึงเป็น 

โครงงานร่วมกนัระหว่างทางบริษทักบัมหาวิทยาลยัสยาม โดยส่วนใหญ่จะเป็น

การศึกษา การท างาน ของ Servo Gearbox, Servo Motor น าความรู้ที่ไดศ้ึกษาและ

เรียนรู้มาใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงได ้ปรึกษาหารือกบั ทางพ่ีเลี้ยงและอาจารย์

ที่ปรึกษา 

5.1.2. ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  

• ขาดความรู้เก่ียวกบัเชิงลึกเก่ียวกบัสินคา้ที่ไดรั้บมอบหมาย  

• ขาดทกัษะการใชโ้ปรแกรม 

• ขาดทกัษะความช านาญในการพูดเจราจากกบัผูใ้ชง้าน 

5.1.3. ขอ้เสนอแนะ  

• สอบถามจากผูผ้ลิตสินคา้โดยตรง และช่างเทคนิคของทางบริษทัที่ไดม้ีการ

จ าหน่ายServo Motor ให้มีความเขา้ใจหลกัการท างาน หลกัการเทียบสเปค

ให้ถูกตอ้ง 

• สามารถสอบถามทีมขา้งในบริษทัตอนที่ออกตลาด  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1. ขอ้ดีของการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  

• ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกนัเป็นทีม  

• ฝึกตนเองให้มีระเบียบวินยั มีความตรงต่อเวลา -ไดค้วามรู้เก่ียวกบั Servo 

Motor, Servo Driver, PLC, การเลือกวสัดุ 

• ไดเ้รียนรู้ในงานดา้นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ไดเ้รียนมา  

5.2.2. ปัญหาที่พบในการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  
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• เน่ืองจากเป็นการท าโครงงานเก่ียวกบัวิศวกรขาย ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้หลาย ๆ 

ดา้นมา ประกอบกนั จึงท าให้เกิดความล่าชา้ในการท างานและการแกปั้ญหา 

5.2.3. ขอ้เสนอแนะ  

• ศึกษา ปรับปรุงและพฒันาตนเองให้เขา้กบัพนกังานพ่ีเลี้ยงและองคก์ร 

• ควรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
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นามบตัรที่คิดคน้ท าขึ้นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปออกตลาด และออกสัมมนา 
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รูปโพสต์ในส่ือออนไลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปสินคา้ที่น าเสนอผูใ้ชง้าน เป็นตวัอยา่ง 
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รูปสินคา้ที่น าเสนอผูใ้ชง้าน เป็นตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปออกสัมมนากลุ่มโรงงานออโตเมชัน่ 
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รูปการเทรนด ์การขายและตวัสินคา้ 

 

รูป การเทรนดก์ารขาย และตวัสินคา้ การท างานเปป็นทีม 



37 
 

 

 

รูปการท านอกเน้ือจากวิชาที่เราเรียนมา คือการท าการออกแบบในเวบ็ไซต์ 
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วรูปการท านอกเน้ือจากวิชาที่เราเรียนมา คือการท าการออกแบบในเวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปการท านอกเน้ือจากวิชาที่เราเรียนมา คือการท าการออกแบบในเวบ็ไซต ์
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