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ละเอียดในรายงานสหกิจศึกษาเล่มน้ี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในการจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม การเลือกสเปคสินคา้ให้เหมาะกบัลกัษณะและวตัถุประสงคใ์น

การใชง้านของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัอยา่งย่ิงที่ฝ่ายขายตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงในการเลือกสเปค

สินคา้ จ าเป็นตอ้งอาศยัการค านวณโดยใชสู้ตรทางวิศวกรรมในการหาค่าต่างๆ เช่น แรงมา้ และ อตัราทด 

เป็นตน้ เพื่อใชใ้นการเลือกสเปคสินคา้ให้ตรงกบัลกัษณะการใชง้านที่ลูกคา้ตอ้งการ การค านวณหา

สเปคสินคา้จึงเป็นกระบวนการส าคญัในการจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมที่ฝ่ายขายตอ้งอาศยัทกัษะ 

ความรู้ และประสบการณ์ในการค านวณเพื่อเลือกสเปคหรือแนะน าสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างตรงกบั

ความตอ้งการและเหมาะกบัลกัษณะการใชง้านของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและค านวณไดค้่าทีถู่กตอ้ง

แม่นย ามากที่สุด 

นอกจากนั้น การค านวณหาค่าที่ใชใ้นการเลือกสเปคสินคา้ จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลที่ใชใ้นการเลือก

สเปคจากลูกคา้ แต่ในบางคร้ัง ลูกคา้ไม่ทราบขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการเลือกสเปค ท าให้มีขอ้มูลไม่เพียงพอ

ที่ใชใ้นการตดัสินใจเลือกสเปคสินคา้ให้เหมาะกบัลกัษณะการใชง้านจริง จึงตอ้งอาศยัขอ้มูลที่ไดจ้าก

ลูกคา้เท่าที่สามารถสอบถามจากลกูคา้มาได ้โดยการน าค่าต่างๆ ไปเขา้สูตรค านวณทางวิศวกรรม เพื่อหา

ค่าที่ตอ้งการทราบ หรือค่าที่ใชใ้นการเลือกสเปคสินคา้ออกมา ซ่ึงในการค านวณหาค่าที่ตอ้งการทราบ

นั้น หากมีโปรแกรมช่วยค านวณหาค่า จะช่วยให้ท าไดส้ะดวก รวดเร็ว และแม่นย ามากย่ิงขึ้น  

โปรแกรมไมโครซอฟท ์ เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นดา้นฟังก์ชนั

การค านวณ และดว้ยคุณสมบตัิที่สามารถป้อนสูตรการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร 

เป็นตน้ รวมทั้งสูตรค านวณดา้นอื่น ๆ นอกจากนั้น ยงัมจุีดเด่นของการค านวณ คือ ผลลพัธ์ของการ

ค านวณจะเปลี่ยนแปลงตาม อนิพุตที่ป้อนเขา้ไป โปรแกรมไมโครซอฟท ์ เอ็กซ์เซล จึงเป็นโปรแกรมที่
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สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการใชง้านในดา้นการค านวณ และสะดวกต่อน าขอ้มลูไปประยกุตใ์ช้งาน

ต่างๆ อาทิ การน าโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซล มาประยกุตใ์ชใ้นการค านวณหาสเปคสินคา้ เป็นตน้ 

บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั เป็นหน่ึงในบริษทัที่น าเขา้และจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม

คุณภาพสูงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไตห้วนัเป็นหลกั สินคา้ที่บริษทัมีจ าหน่าย มีหลากหลาย

ประเภท อาทิ เกียร์ทดรอบ มอเตอร์เกียร์ และ ป๊ัมรูท ทางบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการน า

โปรแกรมอ็กซ์เซลมาประยกุตใ์ชใ้นการค านวณสูตรสินคา้ โครงงานในการท าสหกิจในคร้ังน้ี จึงจดัท า

ขึ้นเพ่ือศึกษาวิธีการน าโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซลมาประยกุตใ์ชใ้นการค านวณหาสเปคสินคา้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจในสูตรค านวณที่ใชใ้นการเลือกสเปคสินคา้ 

1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการน าโปรแกรมเอ็กซ์เซลมาประยกุตใ์ช้ในการค านวณหาสเปคสินคา้ 

1.2.3 เพื่อจดัท าโปรแกรมค านวณหาสเปคสินคา้จากการประยกุตใ์ชง้านโปรแกรมเอ็กซ์เซล 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ออกแบบโปรแกรมส าหรับสินคา้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ เกียร์ทดรอบ, มอเตอร์เกียร์, มอเตอร์

เกียร์ขนาดเล็ก, ป๊ัมรูท โดยการประยกุตใ์ช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซล 

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ไดเ้รียนรู้ฟังก์ชนัการท างานในโปรแกรมเอ็กซ์เซลมากย่ิงขึ้น 

1.4.2 ไดรู้้จกัและศึกษาสินคา้อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ เกียร์ทดรอบ, มอเตอร์เกียร์

, มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก, ป๊ัมรูท 

1.4.3 ไดน้ าความรู้จากวิชาเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการค านวณหาสเปคสินคา้ 



 
บทที่ 2  

 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
 
2.1 สินค้า 

สินคา้ของบริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั ที่ถูกน ามาใชใ้นการค านวณในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ยสินคา้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. เกียร์ทดรอบ (Worm Gear) 
2. มอเตอร์เกียร์ (Helical Gear Motor) 
3. มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก (Compact Gear Motor) 
4. ป๊ัมรูท (Roots – Type Blower) 

 

 
  

 
เกียร์ทดรอบ  
(Worm Gear) 

มอเตอร์เกียร์  
(Helical Gear Motor) 

มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 
(Compact Gear Motor) 

ป๊ัมรูท  
(Roots – Type Blower) 

 
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงสินคา้ที่ใช้ในการค านวณ 

 
2.1.1 เกียร์ทดรอบ (Worm Gear) 

เกียร์ทดรอบ หรือ Gear reducer มีอีกช่ือว่า  Worm Gear เป็นอุปกรณ์ส าหรับการส่งก าลงัแบบปิด
อิสระ ใช้ในการลดความเร็ว และเพ่ิมแรงบิดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของการท างานของมอเตอร์ 
หรือ เคร่ืองยนต ์ให้เร็วขึ้น หรือ ชา้ลง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของการใช้งาน ก าลงัส่งสูง โครงสร้าง
เกียร์ตามหลกัการออกแบบโมดูลาร์ (Modular) ง่ายต่อการใช้และการบ ารุงรักษา ตามระยะเวลาการใช้
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งาน ส่วนใหญ่นิยมใชก้บัเคร่ืองจกัรทัว่ไป เช่นสายพานล าเลียง, ถงัผสม, เคร่ืองจกัรทางการเกษตร การยก 
หรือลากส่ิงของ ที่มีน ้าหนกัมาก 

 
รูปที่ 2.1 เกียร์ทดรอบ 

 

หลกัการท างาน ของเกียร์ทดรอบ 
เกียร์ทดรอบท างานดว้ยเคร่ืองส่งก าลงั เช่นเคร่ืองยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ท าหน้าที่ ดว้ยการส่ง

ถ่ายก าลงั ของเคร่ืองส่งก าลงัผ่านเกียร์ทดรอบ เพื่อลดรอบหมุนที่ส่งออกมาจากเคร่ืองส่งก าลงัมอเตอร์ ให้
ชา้ลง โดยส่งก าลงัผ่านฟันเฟือง ท าให้มีแรงบิดที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ก าลงัขบัจะยงัคงเท่าเดิม ซ่ึงตวัเกียร์มีให้
เลือกใชห้ลากหลายแบบ คือ 

 
• เกียร์ทดแบบทรงต้ัง  ต่อส่งก าลงัดว้ย ยอย, คบัปลิ้ง (coupling), เฟือง, โซ่ หรือสายพาน 

o เกียร์ทดเพลาเขา้อยูด่า้นล่าง และ เพลาออกดา้นขา้ง สามารถต่อส่งก าลงัจากมอเตอร์ 
ส าหรับใชง้านทัว่ไป 

o เกียร์ทดแบบตั้ง ยกเพลาเขา้สูงไวด้า้นบน สะดวกในการส่งก าลงัจากมอเตอร์ เหมาะ
กบัการประยคุใช้งาน ยก หรือ ลาก ของที่มีน ้าหนกั 

• เกียร์ทดแบบทรงนอน  ต่อส่งก าลงัดว้ย ยอย, คบัปลิ้ง (coupling), เฟือง, โซ่ หรือสายพาน 
o เกียร์ทดทรงนอนแบบเพลาเขา้ดา้นขา้ง, เพลาออกช้ีลงดา้นล่าง ส าหรับงานขับแกน

หมุนแนวตั้ง ขบัจากดา้นบน เช่น ถงัผสมน ้ายา, เคร่ืองกวน, เคร่ืองผสมต่างๆ 
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o เกียร์ทดแบบเพลาเขา้ดา้นขา้ง, เพลาออกตั้งขึ้นดา้นบนไม่มีน ้ ามนัเกียร์ไหลหยดลง
ดา้นล่าง ส าหรับงานขบัแกนหมุนแนวตั้ง ขบัจากดา้นล่าง เช่นถงัผสมน ้ายา, เคร่ือง
กวน, เคร่ืองผสมต่างๆ 

• เกียร์ทดแบบหน้าแปลน สามารถยึดติดกบัมอเตอร์ผ่านหนา้แปลนไดโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งต่อ
ผ่าน”ยอย” หรือ “เฟือง” รูปแบบต่างๆ จึงช่วยให้สะดวกในการติดตั้งและลดพ้ืนที่ใชง้าน 

o เกียร์ทดรอบหน้าแปลนแนวตั้ง สารมารถติดตั้งโดยตรงเขา้กบัมอเตอร์ไดโ้ดยตรง 
เหมาะส าหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนกัทุกชนิด เพ่ือลดรอบมอเตอร์และเพ่ิม
แรงบิด 

o เกียร์ทดรอบหน้าแปลนแนวนอน สารมารถติดตั้ งโดยตรงเข้ากับมอเตอร์ได้
โดยตรง เหมาะส าหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนกัทุกชนิด เพื่อลดรอบมอเตอร์
และเพ่ิมแรงบิด 

• เกียร์ทดแบบอัตราทดสูง มีการทดเกียร์ 2 ชั้น เพ่ือเพ่ิมอัตราการทดรอบที่มากกว่าปกติ 
ส าหรับงานที่ตอ้งการแรงบิดสูง , รอบการท างานต ่า  ลดการทดรอบดวัยโซ่หรือสายพาน ลด
การสึกหรอ ประหยดัเน้ือที่ มีทั้งแบบแนวตั้ง แนวนอน และหนา้แปลน ส่งแรงดว้ยสายพาน, 
โซ่, คบัปลิ้ง 

 
ซ่ึงเกียร์ทดรอบ หรือ ฟันเฟือง เพื่อลดรอบการหมุนของเคร่ืองส่งก าลงั มีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้

ในบา้นเรา เป็นเกียร์ทดแบบตวัหนอน หรือ Worm Gear  ซ่ึงเป็นแบบส าเร็จรูปติดตั้งงาย  และประหยดั
พ้ืนที่ใชส้อย ซ่ึงเกียร์ทดรอบหรือ Gear reducer  ก็ไม่ตอ้งค านวณยุ่งยาก เพราะชุดเกียร์ มีการค านวณ การ
ทดรอบมาให้ แบบส าเร็จอยูแ่ลว้ เช่น 

เกียร์ทดรอบ เบอร์ 60 ทดรอบ 40:1  ซ่ึงเบอร์ขั้นตน้ จะหมายถึง ขนาดของเกียร์ทด เพ่ือให้ใช้งาน
กบัมอเตอร์ ไดเ้หมาะสมกบังาน  เช่น เกียร์ทดเบอร์  60 ใชง้านได ้มอเตอร์ขนาด 1HP และ มีอตัราทดรอบ
ของ มอเตอร์ ที่การหมุน40 รอบของมอเตอร์ ต่อการหมุน 1 รอบของเกียร์ทด หมายความว่า เมื่อมอเตอร์ 
หมุนได ้40 เกียร์ทด จะหมุน 1 รอบนั้นเอง ถา้มอเตอร์ หมุน 1,400รอบ/นาที เกียร์ทด จะหมุน 35 รอบ/
นาที นั้นเอง (อาจมีแรงบิดมากขึ้นเล็กนอ้ย และไม่คิดความฝืด) 

 
รายละเอียดของสินคา้ 

 เกียร์ทดรอบ ท าหนา้ที่ลดรอบการท างานของมอเตอร์ให้ชา้ลงตามความตอ้งการของงาน โดย

ท างานผ่านเฟืองและตวัหนอน โดยทัว่ไปจะมีอตัราทดรอบไดต้ั้งแต่ 1 : 10 – 1 : 60 แต่หากตอ้งการ
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อตัราทดที่มากขึ้น ก็สามารถเลอืกใชเ้ป็นเกียร์ 2 ชั้นได ้เกียร์ทดรอบที่มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดมีหลาย

เกรด(คุณภาพ) ดงันั้นเมื่อเลอืกใชค้วรเลือกใชง้านเกียร์ที่มีเฟืองและตวัหนอนที่ผลิตจากวสัดุที่แข็งแรง 

เพื่อให้การใชง้านไดป้ระสิทธิภาพสูง และอายุการใชง้านยาวนาน 

 

รูปที่ 2.2 เกียร์ทดรอบย่ีห้อ LI - MING 

คุณสมบตัิและประโยชน์ 

• ช่วยลดรอบของมอเตอร์ลงได ้กรณีที่มมีอเตอร์อยูแ่ลว้ แต่ตอ้งการลดความเร็วรอบลง 

• มีการใชง้านที่แพร่หลาย สามารถดดัแปลงการใช้งานไดห้ลายรูปแบบ 

• ติดตั้งง่าย มีหลายลกัษณะหรือหลายแบบให้เลือก 

 

รูปที่ 2.3 ขอ้มูลที่ควรมีเวลาเลือกซ้ือเกียร์ทดรอบ 



7 
 

เกียร์ทดรอบ มีรูปแบบการติดตั้งที่นิยมใช ้2 รูปแบบ คือ 
1. เกียร์ทดรอบแบบทดมูเล่ย ์
2. เกียร์ทดรอบแบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์

 

  
เกียร์ทดรอบแบบทดมูเล่ย ์ เกียร์ทดรอบแบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงรูปแบบของเกียร์ทดรอบ 
 

2.1.1.1 เกียร์ทดรอบแบบทดมูเล่ย์ 

เป็นลกัษณะการติดตั้งที่ใชมู้เล่ยช่์วยในการทดรอบ ท าให้อตัราทดของเกียร์ทดรอบลดลง คือ 
อตัราทดของเกียร์ทดรอบจะนอ้ยกว่าแบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์เน่ืองจากมีมูเล่ยช่์วยในการทดรอบ ค่าอตัรา

ทดจึงขึ้นอยูก่บัอตัราทดของมูเล่ยแ์ละอตัราทดของเกียร์ทดรอบ แต่ถา้หากเลือกขนาดของมูเล่ยฝ่ั์งเกียร์
ทดรอบที่มีขนาดเท่ากบัขนาดของมูเล่ยฝ่ั์งโหลด จะท าให้อตัราทดของมูเล่ยม์ีค่าเท่ากบั 1 หมายความว่า 

อตัราทดของเกียร์ทดรอบจะมีค่าเท่ากนักบัแบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์ 

 

 

รูปที่ 2.4 เกียร์ทดรอบแบบทดมูเล่ย ์
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2.1.1.2  เกียร์ทดรอบแบบไม่ต้องทดมูเล่ย์ 

เป็นลกัษณะการติดตั้งที่ไม่ใชมู้เล่ยช่์วยในการทดรอบ อตัราทดจะขึ้นอยูก่บัอตัราทดของเกียร์
ทดรอบอยา่งเดียว ดงันั้น อตัราทดจะมีค่าสูงกว่าแบบทดมูเล่ย ์

 

 

รูปที่ 2.5 เกียร์ทดรอบแบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์
 

2.1.2 มอเตอร์เกียร์ (Helical Gear Motor) 

เฟืองเฉียง (Helical Gear) เป็นเฟืองที่มีซ่ีฟันท ามุมตามแนวทแยงซ่ึงท าให้เกิดเสียงรบกวนเบา

กว่าและท างานราบร่ืนกว่าเฟืองตรงเน่ืองจากซ่ีฟันมีการขบกนัอยา่งทีละนอ้ย เฟืองเฉียงยงัมี

ความสามารถในการติดตั้งทั้งแบบขนานกนัหรือตั้งฉากกนัก็ไยง (Helical Gear) 

 

 
รูปที่ 2.6 เฟืองเฉียง 

 

ขอ้ดี 

• เงียบและท างานราบร่ืน 

• สามารถติดตั้งแบบขนานกนัหรือตั้งฉากกนักไ็ด ้
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ขอ้เสีย 

• ประสิทธิภาพต ่ากว่าเฟืองตรง 

• การสูญเสียพลงังานเน่ืองจากการเลื่อนไถล 

 

 
รูปที่ 2.7 มอเตอร์เกียร์ 

 

รายละเอียดของสินคา้ 

เป็นมอเตอร์เกียร์แบบเฟืองเฉียง หรือเรียกว่า เกียร์ตรง ใชส้ าหรับงานที่ Load หนกั ท าหนา้ที่

ลดรอบมอเตอร์และเพ่ิมแรงบิดให้เหมาะสมกบังาน มีหลายแบบ ดงัน้ี 

1. HORIZONTAL TYPE REDUCER หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์แบบขาตั้ง เหมาะส าหรับ

งานที่ตอ้งการขบัในแนวราบ ในโดยยึดจากฐานของเกียร์ 

2. VERTICAL REDUCER หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์แบบหนา้แปลน เหมาะส าหรับการ

ติดตั้งในแนวด่ิง หรืองานที่ตอ้งการยึดน็อตบริเวณหนา้แปลน 

3. HORIZONTAL REDUCER DOUBLE SHAFT หรือเรียกว่า มอเตอร์เกียร์ 2 เพลาออก มี

ลกัษณะเป็นหัวเกียร์สองเพลา ใชป้ระกอบกบัมอเตอร์แบบขาตั้งโดยผ่านยอย หรือสายพาน 

เฟืองโซ่ต่าง ๆ ฯลฯ มี 2 แบบ คือ แบบขาตั้งและแบบหนา้แปลน เลือกใชต้ามลกัษณะการ

ใชง้านที่เหมาะสม 
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ส่ิงที่ตอ้งทราบ เมือท าการเลือกรุ่นมอเตอร์เกียร์ 

• ตอ้งการใชข้นาดก่ีแรงมา้ หรือ ขนาดก่ี KW 

• อตัราทดเท่าไหร่ (RATIO) หรือ ตอ้งการไดร้อบใชง้านจริงที่เท่าไหร่ 

• ตอ้งการลกัษณะแบบเกียร์แบบขาตั้ง หรือ หนา้แปลน 

• ไฟที่ใช ้220V. 1PHASE, 220/380V. 3PHASE, 380/660V. 3PHASE 

• ใชโ้หลดงานต่อเน่ืองก่ีชัว่โมง เพ่ือใช้ในการเลือกคุณภาพของมอเตอร์เกียร์ 

 

รูปที่ 2.8 4 ขอ้มูลที่ตอ้งรู้ก่อนเลือกซ้ือมอเตอร์เกียร์ 

 

2.1.3 มอเตอร์เกียร์ขนาดเลก็ (Compact Gear Motor) 

 
รูปที่ 2.9 มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 
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หลกัการท างานของมอเตอร์ 

มอเตอร์เป็นมอเตอร์ชนิดเหน่ียวน าหรือเรียกว่า Induction Motor เป็นการน าพลงังานไฟฟ้ามา

เปลี่ยนเป็นพลงังานกล โดยอาศยัการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นภายในขดลวด Stator เพื่อผลกัดนัให้

ตวั Rotor เคลื่อนที ่

 

รูปแบบของมอเตอร์ 

จะเป็นลกัษณะหนา้แปลนส่ีเหลี่ยมจตุรัส ทั้งน้ีการดีไซน์ของตวัมอเตอร์สามารถน าไปใชง้าน

ไดโ้ดยตรงกบัช้ินงาน หรือประกอบเขา้กบัหัวเกียร์ขึ้นอยูก่บัลกัษณะการใชง้านเป็นหลกั แต่รูปแบบที่

นิยมใชม้กัจะใชค้วบคู่กบัหัวเกียร์ 

 

หลกัการท างานของหัวเกียร์ 

มีหนา้ที่ลดรอบของมอเตอร์ให้ลดลงตามความตอ้งการใชง้าน มีอตัราทดในการเลือกใชง้านที่

หลากหลายตั้งแต่อตัราทด 1 : 3 - 1 : 2000  

 

ตวัอยา่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มกีารใชง้าน Compact Gear  

ไดแ้ก่ ระบบล าเลียง (Conveyor), เคร่ืองจกัรงานอุตสาหกรรมอาหาร, เคร่ืองแพคกิ้งต่างๆ, งาน

ป้ายโฆษณา, เคร่ืองโม่หรือบดอาหารขนาดเล็ก 

 
รูปที่ 2.10 4 ขอ้มูลที่ตอ้งรู้ก่อนเลือกซ้ือมอเตอร์เกียร์ 
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2.1.4 ป๊ัมรูท (Roots – Type Blower) 

 
รูปที่ 2.11 ป๊ัมรูท 

หลกัการท างาน ROOTS-TYPE BLOWER 

• เมื่อจ่ายไฟเขา้มอเตอร์แลว้ มอเตอร์จะฉุดใบพดัของ BLOWER ให้หมุน ซ่ึงตวัใบพดัจะดูด

ลมจากภายนอกผ่านทางท่อเขา้ และเป่าออกท่อออกของ BLOWER 

• ใชล้มเป่าเพ่ือให้อากาศหรือให้มีออกซิเจนในน ้า 

• PRESSURE กลางแต่ให้ FLOW ที่สูงเพื่อดนัลมอยูเ่สมอไมม่ีหยดุ 

• ลมที่ไดเ้ป็นลมแห้ง ปราศจากไอน ้ามนั หรือไอน ้า ฯลฯ 

 

ลกัษณะของ ROOTS-TYPE BLOWER มี 2 แบบ คือ 

1. TWO LOBES  (ใบพดั มี 2 คลีบ) 

 
รูปที่ 2.12 Two lobes 
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2. THREE LOBES  (ใบพดั มี 3 คลีบ) 

 
รูปที่ 2.13 Three lobes 

ตวัอยา่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มกีารใชง้านป๊ัมรูท 

โรงงานน ้าแข็ง, โรงงานปูนเพ่ือดนัปูนขึ้นถงัไซโล , บ่อบ าบดัน ้า , บ่อกุง้ , งานไฟฟ้า , 

วิศวกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

 

 
รูปที่ 2.14 5 ขอ้มูลที่ลูกคา้ควรรู้ก่อนซ้ือป๊ัมรูท 
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2.2 โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล (Microsorf Excel) 

 

 
รูปที่ 2.15 ไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซล 

ไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภทตารางการค านวณ (สเปรด

ชีต) พฒันาโดยบริษทัไมโครซอฟท ์และเป็นโปรแกรมหน่ึงในชุดไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ ส าหรับจดัการ

และค านวณขอ้มลูในรูปแบบตาราง อีกทั้งสามารถจดัท ากราฟ แผนภูมิเพ่ือแสดงผลขอ้มูลได ้โดย

เวอร์ชนัล่าสุดคือ ไมโครซอฟท ์เอกซ์เซล 2016 (Microsoft Excel 2016) ไมโครซอฟท ์เอกซ์เซล เป็น

โปรแกรมที่ไดรั้บความนิยมในดา้นการการค านวณทางคณิตศาสตร์โดยใชฟั้งก์ชนัพ้ืนฐาน บวก ลบ คูณ 

หาร ยกก าลงั รวมถึงฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์ระดบัสูง เช่น Modulo, ตรีโกณมิติ (Sin Cos Tan) ฟังก์ชนั

ทางสถิติ เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฟังก์ชนัทางการเงิน เช่น การคิดค่าเส่ือมราคา, การค านวณค่า

ปัจจุบนั ฟังก์ชนัในการตดัต่อค า เช่น Concatenate ฟังก์ชนัในการคน้หาขอ้มูล เช่น Lookup, vlookup 

และ hlookup ส าหรับส่วนที่ถือว่าเป็นส่ิงที่เย่ียมยอดของ ไมโครซอฟท ์เอกซ์เซล คือ การใชง้านใน

รูปแบบของฐานขอ้มลู ซ่ึงสามารถจดัการฐานขอ้มูลที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก คือมีประมาณไม่เกิน 65,000 

ตาราง ไม่ว่าจะเป็น ตวักรอง, การเรียงล าดบัขอ้มลู (Sort) , ค านวณยอดรวม (Subtotal) และตารางไพ

วอต (Pivot Table) เป็นค าส่ังส าหรับสรุปขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบที่ดูไดง่้าย สามารถหมุนเปลี่ยนตาม

ตอ้งการ นอกจากน้ียงัสามารถท ากราฟในแบบต่างๆ เช่น เส้นตรง วงกลม กราฟรูปแท่ง กราฟแท่งเทียน

ที่ใชก้บัการวิเคราะห์หุ้นก็ท าได ้กราฟพ้ืนที่ สามารถท ากราฟต่างๆให้อยูใ่นรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้

ดว้ย รวมถึงท ากราฟ 2 ชนิดในรูปเดียวกนัไดด้ว้ย 
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คุณสมบตัิที่ส าคญัในโปรแกรม Excel 

1. ความสามารถดา้นการค านวณ Excel สามารถป้อนสูตรการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก 

ลบ คูณ หาร เป็นตน้ รวมทั้งสูตรค านวณดา้นอื่น ๆ และจุดเด่นของการค านวณคอืผลลพัธ์ของ

การค านวณจะเปลี่ยนแปลงตาม เมื่ออินพุตที่น ามาเปลี่ยนค่า ท าให้เราไม่ตอ้งเสียเวลา

เปลี่ยนแปลงค่าผลการค านวณใหม ่

2. ความสามารถดา้นการใชฟั้งก์ชัน่ นอกจากการป้อนสูตรคูณทางคณิตศาสตร์แลว้ Excel ยงั

สามารถป้อนฟังก์ชัน่อื่น ๆ ไดอ้กี เช่น ฟังก์ชัน่เก่ียวกบัตวัอกัษร ตวัเลข วนัที่ ฟังก์ชัน่เก่ียวกบั

การเงินหรือการตดัสินใจ 

3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถน าขอ้มลูที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟ

ไดท้นัที มีรูปกราฟให้เลือกใชง้านหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น กราฟแท่ง แสดง

ยอดขายแต่ละเดือด กราฟวงกลม แสดงส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ 

4. ความสามารถในการตกแต่งตารางขอ้มูล Excel สามารถตกแต่งตารางขอ้มลูหรือกราฟขอ้มูล

ดว้ยภาพสีและรูปแบบตวัอกัษรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสวยงามและแยกแยะขอ้มูลไดง่้ายขึ้น 

5. ความสามารถในการจดัเรียงล าดบั Excel สามารถคดัเลือกเฉพาะขอ้มลูที่ตอ้งการมาวิเคราะห์ได ้

6. ความสามารถในการพิมพง์านออกทางเคร่ืองพิมพ ์Excel สามารถพิมพง์านทั้งขอ้มลูและ

รูปภาพหรือกราฟออกทางเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน 

7. ความสามารถในการแปลงขอ้มลูในตารางให้เป็นเวบ็เพจเพื่อน ามาแสดงในโฮมเพจ 

 

2.2.1 Visual Basic for Applications (VBA) 

 
รูปที่ 2.16 Visual Basic for Applications (VBA) 

Visual Basic for Applications (VBA) คือการใชภ้าษา Visual Basic ในการเขียนโคด้ควบคุม

โปรแกรมประยกุตอ์ื่น ๆ เช่น โปรแกรม MS Office Excel เป็นตน้ 
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2.3 สูตรค านวณ 

2.3.1 สูตรพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

ก าลงั (Power)  

คือ  อตัรากที่ท างานหรืองานที่เกิดขึ้นในหน่ึงหน่วยเวลา หน่วยของก าลงั  คือ  J/s  หรือเรียกว่า  
Watt  (วตัต)์  "W" 

 

• P  =  ก าลงั มีหน่วยเป็น วตัต์ 

• τ  =  ทอร์กของแรง มีหน่วยเป็น นิวตนั.เมตร 

• ω = ความเร็วเชิงมุม มีหน่วยเป็น เรเดียน/วินาที 

ความเร็วเชิงมุม มีสูตรคือ 

 

โดยที่ n = จ านวนรอบของมอเตอร์ มีหน่วยเป็น รอบ/นาท ี

 

แรงบิด (Torque) : τ หรือ โมเมนตข์องแรง (Moment of a force) 

คือ ความพยายามของแรงที่จะหมุนวตัถุรอบแกนหรือจุดหมุน หรือก็คือ โมเมนตข์องวตัถุที่

เคลื่อนที่แบบหมุน มีหน่วย N⋅m โดยที่ 

 

• τ  =  ทอร์กของแรง มีหน่วยเป็น นิวตนั.เมตร 

• r  =  รัศมีการหมุนของวตัถุ มีหน่วยเป็นเมตร 

• F  =  แรงที่กระท าต่อวตัถุในทิศตั้งฉากกบัรัศมีของการหมุน มีหน่วยเป็น นิวตนั 

P = τ ×ω 

𝜔 =  
2 𝜋 𝑛

60
 

τ = r ×F 
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แรงมา้ (Horse power) 

 

รูปที่ 2.17 แรงมา้ 

 

 

 

แรงมา้ (Horse Power= HP) เป็นหน่วยองักฤษ (U.K.) แรงมา้คือหน่วยวดั “พลงั” เช่น พลงัที่
สามารถยกน ้าหนกัขนาด 1 ปอนด ์ขึ้นในแนวด่ิง เป็นระยะทางได ้550 ฟุต ภายในเวลา 1 วินาที  

 

 

 

ที่มาของ “แรงมา้” (Hp – Horsepower) ที่ใชเ้รียกหน่วยของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เคร่ือยนต ์ใน

อดีตจนถึงปัจจุบนั เกิดขึ้นคร้ังแรกในยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมในประเทศองักฤษ เมื่อ “เจมส์ วตัต์” 

(James Watt) นกัวิทยาศาสตร์ช่ือดงัชาวองักฤษ ไดป้รับปรุงและพฒันาเคร่ืองจกัรไอน ้ารุ่นเก่าของ 
“โธมสั นิวโคเมน” (Thomas Newcomen) จนไดเ้ป็นเคร่ืองจกัรไอน ้าแบบใหม่ และวตัตไ์ดข้อคิด

1 แรงมา้ (Horsepower: HP) = 746 วตัต ์(Watt) 

1 แรงมา้ = 550 ฟุต – ปอนด ์/วินาที = 33,000 ft-lb/min = 746 วตัต์ 
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ค่าลิขสิทธ์ิเท่ากบั 1 ใน 3 ของมูลค่าถ่านหินที่เคร่ืองจกัรของเขาช่วยประหยดัไดเ้มื่อเทียบกบัการใช้

เคร่ืองจกัรรุ่นเก่าของนิวโคเมน 

แต่เน่ืองจากมีผูใ้ชง้านบางส่วนที่ใชแ้รงงานสัตวข์บัเคลื่อนเคร่ืองจกัร และไม่เคยใชเ้คร่ืองจกัร

ไอน ้ามากอ่น ท าให้ไม่สามารถค านวณคา่ลิขสิทธ์ิดงักล่าวได ้ดงันั้น วตัตจึ์งตอ้งค านวณพลงัของมา้
ออกมา โดยการเปรียบเทียบหน่วยพลงังานของเคร่ืองจกัรว่าสามารถท างานแทนพลงังานสัตว ์เช่น มา้ 

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพ่ือคิดค่าลิขสิทธ์ิกบัลูกคา้กลุ่มน้ี 

ทั้งน้ี วตัตไ์ดค้  านวณออกมาว่า มา้สามารถหมุนเคร่ืองโม่แป้งที่มีรัศมี 12 ฟุต ได ้144 คร้ังภายใน 
1 ชัว่โมง หรือเท่ากบั 2.4 คร้ังต่อนาที เมื่อคิดโดยเทียบสูตรจะได ้ก าลงั (p) = งาน (w) / เวลา (t) = [แรง 

(F) x ระยะทาง (d)] / เวลา (t) จึงไดต้วัเลขออกมาว่า 1 แรงมา้ = [(180 ปอนด)์ x (2.4 x 2π x 12 ฟุต)] / 1 
นาที = 32,572 ฟุต-ปอนดต์่อนาที ปัดเศษเป็น 33,000 ฟุต-ปอนดต์่อนาท ี

อีกหน่ึงที่มาระบุว่า วตัตเ์คยท าการทดลองและพบว่าโดยเฉลี่ยแลว้มา้แคระยกของน ้าหนกั 220 

ปอนด ์ไดสู้ง 100 ฟุต ต่อ 1 นาที ในการท างานเป็นกะ กะละ 4 ชัว่โมง ส่วนมา้ตวัใหญ่มีก าลงัมากกว่ามา้
ตวัเล็ก 50% ค่าแรงมา้ที่ไดจึ้งไดเ้ป็น 1.5 x 100 x 220 = 33,000 ฟุต-ปอนดต์่อนาท ี

แมว่้าเราจะไดยิ้นค าว่า “แรงมา้” กนัอยูใ่นวงการยานยนตท์ี่ใช้ระบุก าลงัของเคร่ืองยนตเ์ผาไหม้
ภายใน หรือในมอเตอร์ที่ผลิตจากองักฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศในเครือจกัรภพองักฤษ แต่หน่วย

แรงมา้เป็นหน่วยวดัพลงังานรุ่นเก่าที่ไม่นิยมใชก้นัแลว้ เน่ืองจากมีหน่วย “วตัต”์ (ไดม้าจากช่ือ เจมส์ 

วตัต)์ ซ่ึงเป็นระบบหน่วยระหว่างประเทศ SI (The International System of Unit) ใชก้นัแพร่หลาย
มากกว่า 

ทั้งน้ี ประเทศในแถบยุโรปที่ใชม้าตรฐาน IEC รวมทั้ง มอก.ของไทย ไดก้  าหนดหน่วยของ

ก าลงัไฟฟ้ารวมทางขาออกของมอเตอร์เป็น “วตัต”์ (Watt) หรือ “กิโลวตัต”์ (Kilo-Watt) ซ่ึงเมื่อเทียบ
ค่าแรงมา้เป็นค่าตามระบบ SI จะได ้1 แรงมา้ = 745.69987158227022 วตัต์ ปัดเศษเป็น 746 วตัต ์

หมายความว่า หากใชม้า้ 1 ตวัป่ันไฟให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เราจะไดก้ระแสไฟฟ้าออกมาต่อเน่ือง 746 
วตัต ์นัน่เอง 

 

 



บทที ่3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

Contact Detail 

Logo 
 

Company name 
บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จ ากัด 

FLUID MECHANIC SUPPLY CO.,LTD (FMS) 

Address 
494 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

494 Petchkasem road, Bangwa, Pasicharoen BANGKOK 10160 

เวลาท าการ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์  
เวลา 08:30 - 17:30 

Tel 02-869-6061-9 

Fax 02-869-6070 

E – mail fluid.fms@gmail.com 

Line ID @fluidmechanic 

Facebook Fanpage www.facebook.com/fluid.motor 

Website www.fms.co.th 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0 – 1055 – 37139 - 79 - 0 

ตารางที่ 3.1 ขอ้มูลบริษทั  

http://www.facebook.com/fluid.motor
javascript:goHome();
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั (FMS) เป็นผูน้ าเขา้และจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม

คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ด าเนินกิจการในประเทศไทยมาเป็นเวลานานกว่า30ปี บริษทัฯ ไดเ้ลือกสรร

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในดา้นเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดทีม่ีการ

ปรับเปลี่ยนอยูต่ลอดเวลา 

      FMS มีทีมงานพร้อมให้ค าปรึกษาส าหรับการประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างประโยชน์สูงสุดส าหรับทุก

อุตสาหกรรม ตลอดจนการพฒันาเทคนิคการผลติเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม เพ่ือเป็น

การลดตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

รูปที่ 3.1 สินคา้ของบริษทั 
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 NO. BRAND LOGO 

1 LIMING (LM) 
 

2 FU – TSU 
 

3 AIRUS 
 

4 FKT  

5 FKT ECO 
 

6 FMS 
 

7 SF 
 

8 CF 

 

9 TOKYO MOTOR 

 

10 PE – EI 
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ตารางที่ 3.2 แบรนด์ที่บริษัทเป็นผู้แทนจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 TAN TZU 
 

12 TRANSDISCO 
 

13 TSD 
 

14 TS 
 

15 NIIKA 
 

16 MCN 
 

17 ADLEE 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLjLra7evjAhWVknAKHT9aA_kQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fen.great-tongling.com.tw%2Ftorque-limiter.html&psig=AOvVaw2Fhm0T8LkpROHrutozTwfB&ust=1565098839908108
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3rtLZ7uvjAhXKso8KHZSfAOIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffms.co.th%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1--Air-Clutch%2CBrake&psig=AOvVaw2THCRpbxZKGrhsraRACrXc&ust=1565099019490067
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปที่ 3.2 แผนผงัองคก์ร 

    

3.4 บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งที่ไดรั้บมอบหมาย 
นางสาวศิวนาถ เจียรวงศต์ระกูล รหัสประจ าตวั 5904200026 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
ต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน 

 3.4.2 ลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
• ศึกษสูตรค านวณสินคา้ ไดแ้ก่ เกียร์ทดรอบ, มอเตอร์เกียร์, มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก, 

ป๊ัมรูท 
• ศึกษาฟังก์ชนัการใชง้านโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซล ฟังก์ชนัดา้นการ

ค านวณ 
• จดัท าโปรแกรมออกแบบค านวณสเปคสินคา้โดยการประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม

ไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซล 
 

      

Managing Director

General 
Manager

Business 
Development 
Department

Sales Team

Sales Support

Marketing

Supply Chain 
Department

Stock & 
Planning

Warehouse

Transportation

HR & Service 
Manager

Finance & 
Accounting

Human 
Resource

General Service 
& Admin

Technical 
Service

Technician
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3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือพนกังานที่ปรึกษา  นางสาวนฏัฐินี   สุขวฒันศิริ  

ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการทัว่ไป  

        

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  

 ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั ตั้งแต่

วนัที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัที่ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ โดยช่วงเวลาในการ

ฝึกสหกิจ คือ วนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.      

    

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

3.7.1 ศึกษาสูตรการค านวณสินคา้ จากหนงัสือคู่มือสินคา้ ย่ีห้อ หลี่หมิง  

3.7.2 ศึกษาฟังก์ชนัการใชง้านโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซล  

3.7.3 ออกแบบโปรแกรมการค านวณหาสเปคสินคา้ 

3.7.4 จดัท าโปรแกรมการค านวณหาสเปคสินคา้ 

3.7.5 ทดสอบการใชง้านโปรแกรมการค านวณหาสเปคสินคา้จากผูใ้ชง้านจริง 

3.7.6 ปรับปรุงแกไ้ขหลงัจากทดสอบการใชง้าน 

3.7.7 ทดสอบการใชง้านโปรแกรมหลงัปรับปรุง 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

1. ตั้งช่ือโครงงาน      

2. รวบรวมขอ้มูล      

3. เร่ิมเขียนโครงงาน      

4. ตรวจสอบโครงงาน      

5. โครงงานเสร็จเรียบร้อย      

ตารางที่ 3.3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการโครงงาน 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
 
4.1 ประเภทและรูปแบบการติดต้ังของสินค้าแต่ละประเภท 

สินคา้ที่จะถูกน ามาใชใ้นการค านวณหาสเปคสินคา้ มี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. เกียร์ทดรอบ (Worm Gear) 

2. มอเตอร์เกียร์ (Helical Gear Motor) 

3. มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก (Compact Gear Motor) 

4. ป๊ัมรูท (Roots – Type Blower) 

 
  

 
เกียร์ทดรอบ  
(Worm Gear) 

มอเตอร์เกียร์  
(Helical Gear Motor) 

มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 
(Compact Gear Motor) 

ป๊ัมรูท  
(Roots – Type Blower) 

รูปที่ 4.1 รูปแสดงสินคา้ที่ใช้ในการค านวณ 

ในการเลือกสเปคของสินคา้แต่ละประเภท ขึ้นอยูก่บัรูปแบบการติดตั้ง สินคา้แต่ละประเภท จะ

มีรูปแบบการติดตั้งหลากหลาย ขึ้นอยูก่บัลกัษณะการใชง้านและวตัถุประสงคข์องการใชง้านของ

ผูใ้ชง้าน นอกจากนั้น สินคา้ประเภทเดียวกนั แต่หากมีรูปแบบการติดตั้งต่างกนั ส่งผลให้มีการค านวณ

ในการเลือกสเปคสินคา้ต่างกนั สูตรที่ใชใ้นการค านวณเพื่อเลือกสเปคสินคา้ บางคร้ัง อาจต่างกนัดว้ย 

ดงันั้น ในโปรแกรมของสินคา้แต่ละประเภท จะมีรูปซ่ึงเป็นรูปแบบการติดตั้งปรากฏให้เห็นอยูบ่น

หนา้จอโปรแกรม เพื่อแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการติดตั้งที่สามารถน ามาค านวณหาสปคสินคา้ใน

โปรแกรม ควรมีรูปแบบการติดตั้งตามลกัษณะ ดงัน้ี 
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สินค้า รูปแบบการติดต้ัง 

1. เกียร์ทดรอบ แบบทดมูเล่ย ์

 

2. เกียร์ทดรอบ แบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์

 

3. มอเตอร์เกียร์ 

 

4. มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 

 

5. ป๊ัมรูท 

 

ตารางที่ 4.2 รูปแบบการติดตั้ง 
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4.2 การค านวณหาสเปคสินค้าแต่ละประเภท 

 รูปแบบการติดตั้งของสินคา้แต่ละประเภท จะมีสูตรค านวณที่ใชใ้นการหาค่าที่ใชใ้นการเลือก

สเปคสินคา้ สินคา้แต่ละรูปแบบ มีสูตรค านวณ ดงัน้ี 

4.2.1 สูตรค านวณเกียร์ทดรอบ แบบทดมูเล่ย ์

 
ตารางที่  4.3 สูตรค านวณเกียร์ทดรอบ แบบทดมูเล่ย ์

4.2.2 สูตรค านวณเกียร์ทดรอบ แบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์

 
ตารางที่ 4.4 สูตรค านวณเกียร์ทดรอบ แบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์
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4.2.3 สูตรค านวณมอเตอร์เกียร์ 

 

ตารางที่ 4.5 สูตรค านวณมอเตอร์เกียร์ 

4.2.4 สูตรค านวณมอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 

 

ตารางที่ 4.6 สูตรค านวณมอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 
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4.2.5 สูตรค านวณป๊ัมรูท 

 

ตารางที่ 4.7 สูตรค านวณป๊ัมรูท 

  

4.3 ค่าที่ใช้ในการค านวณสินค้าแต่ละประเภท 

ในการค านวณหาสเปคสินคา้แต่ละประเภท ผูใ้ช้งานควรเตรียมขอ้มูลหรือสอบถามขอ้มลูจาก

ลูกคา้หรือผูใ้ชง้านสินคา้ถึงขอ้มูล ดงัน้ี 

4.3.1 ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณเกียร์ทดรอบ แบบทดมูเล่ย ์

• ความเร็วที่ตอ้งการ 

• เส้นผ่านศูนยก์ลางมูเล่ย ์(โหลด) 

• ความเร็วรอบมอเตอร์ 

• น ้าหนกัของโหลด 

• อตัราทดของมูเล่ย ์

• ประเภทของโหลด : ทัว่ไป, กระชากปานกลาง, กระชากหนกั 

• ชัว่โมงการใชง้านต่อวนั : 0.5, 2, 8 – 10 , 10 – 24  

 

4.3.2 ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณเกียร์ทดรอบ แบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์

• ความเร็วที่ตอ้งการ 

• เส้นผ่านศูนยก์ลางมูเล่ย ์(ฝ่ังเกียร์ทดรอบ)  

• ความเร็วรอบมอเตอร์  
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• น ้าหนกัของโหลด 

• ประเภทของโหลด : ทัว่ไป, กระชากปานกลาง, กระชากหนกั  

• ชัว่โมงการใชง้านต่อวนั : 0.5, 2, 8 – 10 , 10 – 24  

 

4.3.3 ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณมอเตอร์เกียร์ 

• ความเร็วที่ตอ้งการ 

• เส้นผ่านศูนยก์ลางมูเล่ย ์(ฝ่ังโหลด) 

• เส้นผ่านศูนยก์ลางมุเล่ย ์(ฝ่ังเกียร์ทดรอบ) 

• ความเร็วรอบมอเตอร์ 

• น ้าหนกัของโหลดทั้งหมด  

• ประเภทของโหลด : ทัว่ไป, กระชากปานกลาง, กระชากหนกั  

• ชัว่โมงการใชง้านต่อวนั : 0.5, 2, 8 – 10 , 10 – 24  

 

4.3.4 ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณมอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 

• น ้าหนกัของสายพาน  

• ความเร็วของสายพาน  

• ความยาวของ Conveyor  

• ปริมาณที่ล  าเลียงได ้ 

• ส่วนต่างของความสูงระหว่างจุดเร่ิมตน้กบัจุดส้ินสุดของ Conveyor 

• ค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน   

• ค่าประสิทธิภาพ 
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4.3.5 ขอ้มูลที่ใชใ้นการค านวณป๊ัมรูท 

• หากตอ้งการค านวณหาอตัราส่วนระหว่างความโตของมูเล่ยด์า้นมอเตอร์และโบลเวอร์ 

o รอบมอเตอร์ 

o รอบใชง้านจริง 

• หากตอ้งการค านวณหารอบใชง้านจริง 

o ความโตของมูเล่ยด์า้นมอเตอร์ 

o ความโตของมูเล่ยด์า้นโบลเวอร์ 

 

4.4 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอก็ซ์เซล 

4.4.1 ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมค านวณหาสเปคสินคา้ 

4.4.1.1 สร้างช้ินงานใหม่ในโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กซ์เซล  

 

รูปที ่4.8 สร้างช้ินงานใหม่ใน Excel 

4.4.1.2 ออกแบบหนา้จอการค านวณสินคา้ 

 

รูปที่ 4.9 หนา้จอการค านวณเกียร์ทดรอบ แบบทดมูเล่ย ์
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รูปที่ 4.10 หนา้จอการค านวณเกียร์ทดรอบ แบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์

 

 

รูปที่ 4.11 หนา้จอการค านวณมอเตอร์เกียร์ 
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รูปที่ 4.12 หนา้จอการค านวณมอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 

 

 

รูปที ่4.13 หนา้จอการค านวณป๊ัมรูท 
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4.4.1.3 ออกแบบหนา้จอการใชง้านการค านวณสินคา้  

 

รูปที่ 4.14 หนา้จอการใชง้านการค านวณเกียร์ทดรอบ แบบทดมูเล่ย ์

 

รูปที่ 4.15 หนา้จอการใชง้านการค านวณเกียร์ทดรอบ แบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์

 

รูปที่ 4.16 หนา้จอการใชง้านการค านวณมอเตอร์เกียร์ 
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 รูปที่ 4.17 หนา้จอการใชง้านการค านวณมอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 

 

รูปที่ 4.18 หนา้จอการใชง้านการค านวณป๊ัมรูท 

4.4.1.4 ผูกสูตรค านวณในโปรแกรม โดยการใชฟั้งก์ชนัการค านวณ +, -, *, /  

4.4.1.5 สร้างปุ่ มกด CLEAR ALL  
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รูปที ่4.19 สร้างพ้ืนหลงั Clear All 

 

รูปที่ 4.20 ออกแบบอกัษร Clear All 

 

รูปที่ 4.21 Assign Macro 
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รูปที่ 4.22 สูตร Assign Macro 

4.4.1.6 สร้างหนา้สารบญั 

 

รูปที่ 4.23 สารบญัโปรแกรม 
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4.5 สูตรฟิสิกส์ 

4.5.1 จ านวนรอบของมูเล่ย ์

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.24  เกียร์ทดรอบ (แบบทดมูเล่ย)์ 

   

จ านวนรอบของมูเล่ย ์(𝑁1) =
ความเร็ว (𝑉)

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของมูเล่ย ์(𝐷)  ×  𝜋
 

 

 

1 รอบ = 2 π r ; 𝑟 =  
𝐷

2
 

 

2 𝜋 
𝐷

2
= 𝐷 𝜋 

 

มอเตอร์ + เกียร์ทดรอบ 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของมูเล่ย ์(Ø) : ฝ่ังโหลด (D) 

(ความเร็ว) 

(น ้าหนกัของโหลด) 
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เทียบบญัญตัิไตรยางศ ์; ถา้  D π เมตร ใน 1 นาที แลว้ V เมตร = ก่ีนาที 

จะไดว่้า    
?

𝑉
=  

1

𝐷 𝜋
 

? =  
𝑉

𝐷 𝜋
 

 

ตวัอยา่งเช่น: เทียบบญัญตัิไตรยางศ ์; ถา้  D π เมตร ใน 1 นาที แลว้ 15 เมตร = ก่ีนาที 

จะไดว่้า    
?

15
=  

1

𝐷 𝜋
 

? =  
15

𝐷 𝜋
 

 

4.5.2 การคิดอตัราทดของมูเล่ย ์(R2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราทดของมเูล่ย ์(𝑅2) =  
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง (Ø) ∶ 𝑃2

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง (Ø) ∶ 𝑃1
 

P2 

P1 

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง (Ø) :  P2 

 

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง (Ø) :  P1 
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 สูตร P2 P1 

เส้นรอบวง 2 π r = 1 รอบ 100 ซม. 10 ซม. 

รัศมี 𝑟 =  
1

2 𝜋
 𝑟 =  

100

2 𝜋
 = 15.9 𝑟 =  

10

2 𝜋
 = 1.6 

รอบ 1 รอบ 1 รอบ 100

10
= 10 รอบ 

 

 

เส้นรอบวง = B ซม.  

เส้นรอบวง = A ซม.  

P2 

P1 

เส้นรอบวง = 10 ซม.  

เส้นรอบวง = 100 ซม.  

P2 

P1 
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ;  เส้นรอบวง = 2 π r = 1 รอบ 

หมายความว่า   :  ถา้ P1 หมุนครบ 1 รอบ ไดร้ะยะทาง 10 ซม.  

     แต่ ถา้ P2 หมุนครบ 1 รอบ ไดร้ะยะทาง 100 ซม. 

แสดงว่า     : P1 ตอ้งหมุน 
100

10
 = 10 รอบ ถึงจะเท่ากบั P2 หมุน 1 รอบ  

 

 

4.5.3 ก าลงั 

ก าลงั (Power) ของทั้ง 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังโหลด กบั ฝ่ังเกียร์ทดรอบ ควรเท่ากนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power      =       Torque       ×       ω (ความเร็วเชิงมุม) 

                                                            

                                         F × r         
2 𝜋 𝑛

60
 

มอเตอร์ + เกียร์ทดรอบ 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของมูเล่ย ์(Ø) : ฝ่ังโหลด (D) 

(ความเร็ว) 

(น ้าหนกัของโหลด) 

ก าลงั ฝ่ังโหลด ก าลงั ฝ่ังเกียร์ทดรอบ 
= 
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4.6 ตัวอย่างการใช้โปรแกรม 

รูปที่ 4.24 ตวัอยา่งโปรแกรมเกียร์ทดรอบ แบบทดมูเล่ย ์

 

 

รูปที่ 4.25 ตวัอยา่งโปรแกรมเกียร์ทดรอบ แบบไม่ตอ้งทดมูเล่ย ์
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รูปที่ 4.26 ตวัอยา่งโปรแกรมมอเตอร์เกียร์ 

 

 

รูปที่ 4.27 ตวัอยา่งโปรแกรมมอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 

 

 



45 
 

 

รูปที่ 4.27 ตวัอยา่งโปรแกรมป๊ัมรูท 

 

4.7 ตวัอยา่งการค านวณ 



  
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

5.1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบตัิงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั ผูจ้ดัท า 

ไดรั้บมอบหมายในส่วนของการน าโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กเซล เขา้มาประยกุตใ์ช้ในการค านวณหา
ค่าที่ใชใ้นการเลือกสเปคสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย เกียร์ทดรอบ มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก และ
ป๊ัมรูท โดยเร่ิมตั้งแต่การออกแบบรูปแบบการใช้งานของโปรแกรม การศึกษาการใชฟั้งก์ชนัต่างๆ ของ
โปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กเซล การศึกษาสูตรของแต่ละสินคา้ การศึกษาสูตรฟิสิกส์ที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
สูตรค านวณหาค่าแรงมา้  และแรงบิด เป็นตน้ การศึกษาตวัสินคา้ และการจดัท าโปรแกรมค านวณหา
ค่าที่ใชใ้นการเลือกสเปคสินคา้  

จากการออกแบบโปรแกรมค านวณ ผูจ้ดัท าตอ้งค านึงถึงรูปแบบการใชง้านเป็นหลกั คือ  
ความง่าย และความสะดวกในการใชโ้ปรแกรมของผูใ้ชง้านโปรแกรมมากที่สุด ท าให้ในการออกแบบ
โปรแกรม ผูจ้ดัท าไดป้รับเปลี่ยนรูปแบบการใชง้านหลายคร้ัง เน่ืองจากรูปแบบแรกๆ ที่จดัท าออกมา 
พบว่า ผูใ้ชง้านไม่เขา้ใจวิธีการใชโ้ปรแกรม ยากต่อการใชง้าน ซ่ึงหลงัจากปรับเปลี่ยนการออกแบบปรูป
แบบการใชง้านหลายคร้ัง ท าให้ไดรู้ปแบบที่ผูใ้ช้งานยอมรับว่าง่าย สะดวกต่อการใชง้าน  

นอกจากจะตอ้งค านึงถึงความง่าย และความสะดวกในการใชง้านของโปรแกรมแลว้ ยงัต้อง 
ค านึงถึงความถกูตอ้งแม่นย าของค่าที่ไดอ้อกมาจากการค านวณของโปรแกรมอีกดว้ย ว่าในการผูกสูตร
ค านวณดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กเซล ถูกตอ้งหรือไม่ ผิดพลาดหรือไม่ คา่ที่ไดถู้กตอ้งหรือไม่  

ส าหรับในการผูกสูตรค านวณสินคา้เขา้กบัโปรแกรมไมโครซอฟท ์เอ็กเซล ผูท้  าจดัพบว่า  
ตวัแปรที่ใชใ้นการค านวณสินคา้บางตวัแปร เป็นตวัแปรที่ยากต่อความเขา้ใจของผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านไม่
ทราบค่าของตวัแปรเหล่านั้น ท าให้ไม่สามารถกรอกค่าในโปรแกรมไดค้รบ และท าให้ไม่สามารถน า
โปรแกรมไปใชไ้ด ้ตวัแปร เช่น ค่าประสิทธิภาพ และค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน เป็นตน้ ผูจ้ดัท าจึง
จ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆ ที่พบ ท าให้ไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหาในงานที่ไดรั้บ
มอบหมาย 
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5.2. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน 
5.2.1. หลงัจากฝึกปฏิบตัิงาน ผูจ้ดัท ามีโอกาสรู้จกัโปรแกรม Microsoft Access  เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการต่อยอด โปรแกรม Microsoft Access อาจเป็นโปรแกรมหน่ึงที่สามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการประยกุตใ์ช้ในการเลือกสเปคสินคา้ต่อไปในอนาคต 

 
5.3. สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 

5.3.1. การฝึกปฏิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดม้ีโอกาสไดน้ าวิชาความรู้ที่ได้
จากการเรียนในมหาวิทยาลยัมาประยกุตใ์ชง้านในการปฏิบตัิงานจริง 

5.3.2. ในการฝึกปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี ไดรั้บทั้งความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง  
 

5.4. ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 
5.4.1. ความร่วมมือของทางอาจารยม์หาวิทยาลยัและบริษทั ท าให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ มากขึ้น

ผ่านการฝึกงานของนกัศกึษา  นกัศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดเ้รียนมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ไดจ้ริง เป็นโอกาสดีในการจดัท าโครงการสหกิจร่วมกนั ระหว่างมหาวิทยาลยั
และบริษทั 
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ตัวอย่างรูปแบบโปแกรมที่ผู้จัดท าได้ท าไว้ ก่อนปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบล่าสุด  

เพื่อความง่ายต่อการใช้งาน 

 

 

การออกแบบคร้ังที่ 1 
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การออกแบบคร้ังที่ 2 

 

 

การออกแบบคร้ังที่ 3 
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การออกแบบคร้ังที่ 4 

 

 

การออกแบบคร้ังที่ 5 
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การออกแบบคร้ังที่ 6 
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การออกแบบคร้ังสุดทา้ย 
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