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Abstract 

This cooperative education project presented work experiences on improvement and 
maintenance of the old paper roll sealing machine. This study was conducted during a cooperative 
education practice with Royal Paper Forms Company, Limited. The procedure consisted of 
studying of operating principle and testing of the machine’s components, collecting and analyzing 
the problems of machine operation, repairing or replacing the machine’s components which were 
damaged or operates incorrectly, and performance testing of the improved machine. The improved 
machine had the characteristics of running completely and safety. The theory and operation of the 
components in the paper roll sealing machine were described in detail in the report. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จ ำกดั เป็นบริษทัที่ท ำธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตส่ิงพิมพ ์และพิมพ์

งำนพิมพใ์นกลุ่มแบบฟอร์มธุรกิจประเภทต่ำงๆเช่น ตัว๋ บตัรก ำนลั มว้นกระดำษควำมร้อน 
(Paper Thermal) ใบเสร็จและใบแจง้หน้ีชนิดมว้น เป็นตน้ ในส่วนของกระบวนกำรผลิตแบ่งกำร
ท ำงำนออกเป็นออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกพิมพ์จะเป็นกำรพิมพ์งำนต่ำงๆ ด้วยระบบออฟเซ็ต 
(Offset Printing)ชนิดป้อนมว้น แผนกหลงัพิมพจ์ะเป็นกำรน ำงำนจำกแผนกพิมพม์ำเขำ้ชุดหรือกรอ
ออกมำเป็นงำนมว้น แผนกแพ็คซีลน ำงำนที่มำจำกแผนกหลงัพิมพม์ำบรรจุใส่กล่องเพื่อรอส่งให้
ลูกคำ้ 

ในส่วนของแผนกแพค็ซีล ท ำงำนดว้ยกนัหลำกหลำยแบบทั้งงำนเขำ้ชุดที่เป็นแผ่นและงำน
กรอที่เป็นมว้น จึงไดม้ีกำรน ำเคร่ืองซีลอตัโนมตัิ (Auto Sealing Machine) เขำ้มำช่วยในกำรผลิต แต่
เน่ืองจำกสภำพเคร่ืองซีลอตัโนมตัิที่เก่ำและทรุดโทรมท ำให้กำรผลิตงำนเกิดปัญหำหลำยอยำ่ง จึงได้
มีควำมคิดในกำรปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเคร่ืองซีลอตัโนมตัิ 

จำกปัญหำดงักล่ำวจึงท ำกำรปรับปรุงเคร่ืองซีลออโต ้เพื่อให้แผนกแพ็คซีลท ำงำนไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ ลดของเสียที่เกิดจำกกำรใช้เคร่ืองซีลอัตโนมัติที่ เก่ำและทรุดโทรม ลดกำรซ่อม
เคร่ืองจกัรระหว่ำงกำรท ำงำน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเคร่ืองซีลออโต ้

1.2.2 เพื่อลดเวลำในกำรซีลงำนของแผนกซีล 

1.2.3 เพื่อลดกำรซ่อมเคร่ืองซีลอตัโนมตัิระหว่ำงกำรท ำงำน 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตสถำนที่: บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จ ำกดั 
1.3.2 ขอบเขตเวลำ: 11 มกรำคม ถึง 30 เมษำยน พ.ศ. 2564 
1.3.3 ขอบเขตกำรท ำงำน: ปรับปรุงเคร่ืองซีลกรอ 9 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเคร่ืองซีลอตัโนมตัิเพ่ิมขึ้น 

1.4.2 เวลำในกำรซีลงำนของแพค็ซีล ลดลง 

1.4.3 กำรซ่อมเคร่ืองซีลอตัโนมตัิ ระหว่ำงกำรท ำงำนลดลง 

1.4.4 ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือเคร่ืองซีลอตัโนมตัิใหม่ 

1.4.5 ลดตน้ทุนในกำรผลิต 

 



 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 หลักการท างานของเคร่ืองซีล 
    2.2.1 ปล่อยมว้นงานที่ตอ้งการซีล บนสาพานล าเลียง 

 
รูปที่ 2.1 ปล่อยมว้นบนสายพานล าเลียง 

 2.2.2 เมื่อมว้นงานไหลเข้าไปยงัต าแหน่งที่ตั้งเซ็นเซอร์ไว ้ส่ังให้กระบอกลม 3 กระบอก
ท างาน แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือชุดแรกจะหนีบมว้นที่เกินไม่ไหลเขา้เคร่ือง แลว้หนีบคา้งไว ้ชุดที่ 2 
จะดนัมว้นเขา้ไปในเคร่ือง ชุดที่ 3  จะลงมาทบัมว้นไว ้

รูปที่ 2.2 ต าแหน่งกระบอกลมและเซนเซอร์ 
  
 

เซนเซอร ์

กระบอกลมชุดที่1 

กระบอกลมชุดที่2 กระบอกลมชุดที่3 
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 2.2.3 เมื่อมีการดนัมว้นเซ็นเซอร์ชุดมอเตอร์ตรวจจบัการท างานได ้จะท าให้มอเตอร์หมุน
เพื่อท าการปล่อยมว้นฟิลม์พลาสติก 

รูปที่ 2.3 มอเตอร์ปล่อยมว้นฟิลม์พลาสติก 
 2.2.4 แล้วกระบอกลมชุดใบมีดซีลท างาน เมื่อลงมาถึงเซ็นเซอร์ที่ตั้ งไว ้ท าการปล่อย
กระแสไฟฟ้าเขา้ไปในขดลวดความร้อน แลว้หน่วงเวลาไว ้ หลงัจากนั้นกระบอกลมชุด หนีบมว้น 
ชุดทับมว้น ชุดใบมีดซีลจะกลับเขา้ต าแหน่งเดิม แลว้จะท างานซ ้ าขั้นตอน เดิมเมื่อมีการไหลของ
มว้นเขา้ไปในเคร่ือง 

 
รูปที่ 2.4 ต าแหน่งกระบอกลมและชุดใบมีด 

2.2 ระบบนิวเมติกส์  
 ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic System) คือระบบที่ใชก้ารอดัอากาศส่งไปตามท่อที่ประกอบ
เขา้กบัช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองจกัร เพ่ือท าให้เกิดพลงังานกลในการท างานส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ 
ระบบนิวเมติกส์ในปัจจุบันนั้นมีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบกระบอกสูบลม 
มอเตอร์ลมอย่างง่าย ไปจนถึงการท างานในเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ประกอบกบัระบบ Automation 
เพื่อการท างานแบบอตัโนมตัิ 

ชดุใบมีด 

กระบอกลมชดุใบมีด 
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 ข้อดีของระบบนิวเมติกส์ 
  1.ความปลอดภัยเมื่อเทียบกับระบบไฟฟ้าแล้ว ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดเคลื่อนไหว
ติดขัด ท าให้เกิดความร้อนสะสม และอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหมไ้ด ้นอกจากน้ีหากสายไฟช ารุด 
อาจท าให้เกิดเหตุการณ์ไฟดูด หรือไฟลดัวงจรได ้แต่ส าหรับระบบนิวเมติกส์นั้น ถา้หากสายช ารุดก็
แค่มีลมร่ัวออกมา จึงไม่เป็นอนัตรายเท่าระบบไฟฟ้า 
  2.ความสะอาด เมื่อเทียบกับระบบไฮดรอลิกส์ซ่ึงใช้น ้ ามันแล้วนั้น มักจะเกิดไอ
น ้ามนัออกมา และเมื่อเกิดการร่ัวไหลแลว้ พ้ืนที่บริเวณนั้นก็จะสกปรกมาก ในทางกลบักนัในระบบ
นิวเมติกส์ หากเกิดการร่ัวไหลก็จะมีแค่ลมออกมา ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดความสกปรกบริเวณเคร่ืองจกัร 
 อุปกรณ์ในระบบเนเมติกส์ที่ใชโ้ดยหลกัๆ เป็นดงัน้ี 
 1.) โซลินอยด์วาล์ว คือ วาล์ว หรือสวิตช์ควบคุมทิศทาง ประกอบด้วยการใช้ระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับท าหน้าที่ปิดเปิดวาล์วในการท างาน โดยสามารถแบ่งไดต้ามประเภทการใช้
งานคือโซลินอยด์วาลว์น ้า โซลินอยดว์าล์วไฮดรอลิค โซลินอยด์วาลว์ลม และ โซลินอยดว์าล์วแก๊ส 
หลกัการท างานโดยการป้อนกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ขดลวด ซ่ึงเป็นการสร้างสนามแม่เหล็ก จากนั้นจะ
ถูกเปลี่ยนเป็นพลงังานกลที่เปิดหรือปิดวาลว์ 

 
รูปที่ 2.5 โซลินอยดว์าลว์ 

การท างานของโซลินอยดว์าลว์ แต่ละแบบนั้น โดยทัว่ไปมีการควบคุมการท างาน 3 ระบบ คือ 
 1. ระบบเปิดปิดโดยตรง (Direct Acting) คือโซลินอยดว์าลว์ 2 ทาง ที่มีระบบการท างาน
แบบเปิดปิดโดยตรงนั้น จะมีทางเขา้และ ทางออกหน่ึงทางซ่ึงมีซีลอยูป่ลายดา้นล่างท าหนา้ที่เปิด
และปิดทางผ่าน ของของไหลเมื่อจ่ายไฟฟ้าเขา้หรือหยดุจ่ายไฟที่คอยลข์องวาลว์ 
 2. ระบบเปิดปิดทางออ้ม (Pilot Control) ระบบการท างาน วาลว์เปิด-ปิดโดยอาศยัหลกัการ
ความต่างของความดนั คือมกีารจ่ายไฟเขา้คอยลเ์พื่อให้ Plunger ยก Pilot Seal  ขึ้นท าให้ของเหลวที่
อยูด่า้นบนของแผ่นไดอะแฟรมไหลผ่านซ่ึงจะท าให้ความดนัดา้นบนแผ่นไดอะแฟรมลดลง ต ่ากว่า
ความดนัของของไหลทีไ่หลเขา้มา จึงท าให้แผ่นไดอะแฟรมยกขึ้นซ่ึงจะท าให้เกิดการเปิดของวาลว์ 
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 3.  ระบบลูกผสม (Combined Operation) ระบบการท างานแบบลูกผสมนั้น จะมีทางเข้า
และทางออกหน่ึงทาง การเปิดรูผ่านหลกั (orifice) ซ่ึงอยู่ภายในตวัวาล์วนั้น เป็นการผสมผสานทั้ง
การท าให้ความดนัของพ้ืนที่ดา้นบนและ ดา้นล่างของแผ่นไดอะแฟรมเสียสมดุลยบ์วกกบัแรงที่ทุ่น 
(Plunger) ของโซลินอยด์วาล์วช่วยออกแรงยกแผ่นไดอะแฟรมโดยตรงดว้ย การท างานหลกัๆของ
แผ่นไดอะแฟรมก็เหมือนกบัระบบ เปิดปิดทางออ้มจะต่างก็ตรงที่ว่าแมจ้ะมีความดนัขาเขา้เพียงนอ้ย
นิดวาลว์ก็สามารถเปิดไดด้ว้ยแรงยกของทุ่น (Plunger) 
 2.) กระบอกลม หรือกระบอกสูบ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลงังาน ในรูปแบบความดนัลม 
เคลื่อนที่ให้เป็นพลงังานกล 

 
รูปที่ 2.6 โครงสร้างของกระบอกลม 

 3.) Tubing and Fittings มีบทบาทในแทบทุกส่วนของการท างานในระบบนิวเมติกส์ 
Tubing หรือสายท่อลม ผลิตจากโพลียูรีเทน (PU) มีความยืดหยุ่น น ้ าหนักเบา ส่วน Fittings ก็พวก
ขอ้ต่อต่างๆ อาจท าจากทองเหลือง อลูมิเนียม พลาสติก การใช้งานหลกัๆ ก็จะเป็นเสียบสายท่อลม 
ซ่ึงจะใชง้านร่วมกนั ระหว่างสายลมกบัขอ้ต่อลม 
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รูปที่ 2.7 Tubing and Fittings 
 4.)  Modula F.R.L. / Pressure Control Equipment จะเป็นอุปกรณ์ที่จะท าหน้าที่ ในการ
กรองลมอัดให้สะอาด หรือชุดกรองลมดกัน ้ า (F.R.L Combination) ที่จะปรับปรุงคุณภาพของลม 
(compressed Air) หรือปรับแรงดนัให้เหมาะสมกบัการใชง้าน 

รูปที่2.8 Modula F.R.L. 
 

   
2.3 ระบบไฟฟ้า 

2.3.1 ลวดความร้อน 
  ขดลวดความร้อน คือ ลวดที่มีความตา้นทานทางไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ลวดความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนขึ้นใน
ขดลวด ย่ิงความตา้นทานของขดลวดน้อยลงย่ิงท าให้พลงังานความร้อนมากขึ้น พลงังานความร้อน
ที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทออกไปยงัโหลดที่ตอ้งการ 
  ขดลวดความร้อน คือ ลวดที่มีความตา้นทานทางไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ลวดความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนขึ้นใน
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ขดลวด ย่ิงความตา้นทานของขดลวดน้อยลงย่ิงท าให้พลงังานความร้อนมากขึ้น พลงังานความร้อน
ที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทออกไปยงัโหลดที่ตอ้งการ 
 การเลือกชนิดลวดความร้อน 

 1.) ลวดนิโครม ( Nickel-based Coil,Nicr ) หรือบางทีเรียกว่า ลวดนิเกิล เป็นขดลวดชนิด 
ออสเทนนิติกอัลลอยด์ ( Austenitic Alloy) ซ่ึงประกอบด้วย นิเกิลประมาณ 80% และ โครม
ประมาณ 20% สามารถทนอุณหภูมิไดสู้งสุดถึง 1,250 องศาเซลเซียส มีขอ้ดีคือ ตา้นการเกิดออกซิ
เดชัน่ไดดี้ มีความเสถียร จุดหลอมเหลวสูง และ การยืดตวันอ้ยเมื่อเกิดความร้อน 

 

รูปที่ 2.9 ลวดนิโครม 

 2.) ลวดเหล็กโครม ( Iron-based Coil,FeCrAl ) มีส่วนประกอบคือ เหล็ก โครเมี่ยม และ 
อลูมิเนียม เป็นขดลวดชนิด เฟอรริติกอลัลอยด์ ( Furitic Aloy) ซ่ึงลวดชนิดน้ีทนอุณหภูมิไดสู้งสุด 
1400 องศาเซลเซียส รวมทั้งมีน ้ าหนักและความหนาแน่นน้อยกว่าลวดนิโครม สามารถใชง้านแทน
กนัไดอ้ยา่งดีโดยเลือกไดจ้ากจุดประสงคก์ารใชง้าน 
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รูปที่ 2.10 ลวดเหล็กโครม 

 3. ) ลวดนิเกิลเหล็ก ( NiFe-based Coil )  ใช้ในงานที่ตอ้งการอุณหภูมิไม่สูงมากประมาณ
ไม่เกิน 600 องศาเซลเซียส มีค่าสัมประสิทธิความต้านทานต่ออุณหภูมิที่ เปลี่ยนแปลงสูง ซ่ึง
หมายถึงความตา้นทานของลวดจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

2.3.2 หมอ้แปลงไฟฟ้า  

 หม้อแปลงไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึงที่ท าหน้าที่ ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า จาก
วงจรไฟฟ้าสองวงจร โดยการเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าจากวงจรหน่ึง
ไปสู่อีกวงจรหน่ึงให้สูงขึ้นเรียกว่าหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบเพ่ิมแรงดนั หรือ ให้ลดแรงดนัไฟฟ้าลงได้
เรียกว่า หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบลดแรงดนั 

 โครงสร้างและส่วนประกอบ 

  โครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบไปด้วยโครงสร้างที่ส าคญัคือขดลวดและ
แกนเหล็กขดลวดจะมี 2 ขดหรือมากกว่าขึ้นอยูก่บัชนิดของหมอ้แปลงไฟฟ้าขดที่ 1 คือขดลวดปฐม
ภูมิขดที่ 2 คือขดลวดทุติยภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่ส าคญัอยู่ 3 ส่วน คือ แกนเหล็ก 
ขดลวดตวัน า และฉนวน (และอาจมีส่วนประกอบย่อยซ่ึงขึ้นอยู่กบัขนาดของหมอ้แปลง เช่น หมอ้
แปลงขนาดใหญ่ อาจมีถงับรรจุหมอ้แปลง น ้ามนัหมอ้แปลง และขั้วของหมอ้แปลง เป็นตน้) 

1.) แกนเหล็ก     แกนเหล็กของหมอ้แปลงจะมีลกัษณะเป็นแผ่นบางๆ เคลือบดว้ยฉนวน 
เรียกกนัว่า แผ่นลามิเนต 
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2.) ขดลวดตัวน า   ขดลวดตัวน าของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงหรือ
อลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน โดยทั่วไป หม้อแปลงจะมีขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary 
Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) 

3.)ฉนวน   ฉนวนของหมอ้แปลงมีไวเ้พื่อป้องกนั ไม่ให้ขดลวดสัมผสักบัส่วนที่เป็นแกน
เหล็ก และป้องกนัไม่ให้ขดลวดแต่ละชั้นสัมผสักนั 

รูปที่ 2.11 โครงสร้างพ้ืนฐานของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

หลักการท างาน 

 การท างานของหม้อแปลงใช้การส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหน่ึง(ขดลวดปฐมภูมิ -
Primary Winding) ซ่ึงกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเขา้มาจะสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก(Flux) และแรงแม่เหล็ก
(Magnetromotive Force)  ขึ้นในแกนเหล็ก(Iron Core) กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ ขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจึงสลับขั้วกลับไปกลับมาด้วยความเร็วเท่ากับความถี่ไฟฟ้า
(Frequency) เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่ตดักบัขดลวดที่พนัอยูบ่นแกนเหล็ก ท าให้เกิดการ
เหน่ียวน าแรงดนัไฟฟ้า(Induce EMF) ไปยงัอีกวงจรหน่ึง(ขดลวดทุติยภูมิ – Secondary Winding) 
ส่งถ่ายเป็นแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าออกมา โดยมีความถี่ไฟฟ้าเท่ากบัความถี่ไฟฟ้าที่ป้อนเขา้
มา (ที่ใชก้นัอยูป่รกติไดแ้ก่ 50-60 เฮิรตซ์) 
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การท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะไม่มีส่วนใดเคลื่อนที่เหมือนมอเตอร์ จึงมีการสูญเสีย
ก าลงังานในขณะท างานนอ้ยกว่ามอเตอร์  

ขั้นตอนการท างานของหมอ้แปลง 

 (ก) เมื่อจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (Ep)เขา้ทางขดลวดปฐมภูมิ (Np) จะเกิดกระแสไฟฟ้า
ไหลในขดลวดปฐมภูมิ (Ip) 

 (ข) กระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิ (Ip) น้ีจะท าให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กน้ี
จะซึมซาบผ่านแกนเหล็กดา้นปฐมภูมิไปสู่ดา้นทุติยภูมิ 

 (ค) เส้นแรงแม่เหล็กน้ีเมื่อเดินทางไปสู่ดา้นทุตยภูมิจะตดัผ่านขดลวดทุติยภูมิ (Ns) ดว้ยท า
ให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าขึ้น (Induce Voltage) ที่ขดลวดทุติยภูมิ (Es) และเกิดกะแสไหลที่
ขดลวดทุติยภูมิ (Is)ท าให้หลอดไฟฟ้าที่ต่ออยูก่บัขดลวดทุติยภูมิติดสว่างได ้

 

รูปที่ 2.12 ขั้นตอนการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
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ประเภทของหม้อแปลง ไฟฟ้า 

 1.) แกนเหล็กแบบคอร์ (Core Type)  แกนเหล็กเป็นแผ่นเหล็กบางๆมีลกัษณะเป็น  รูป L-L 
หรือ U-I ประกอบเข้าด้วยกัน จะมีวงจรแม่เหล็กวงจรเดียว-วงจรเด่ียว หรือวงจรแม่เหล็กแบบ
อนุกรม (ขดลวดดา้นปฐมภูมิ และดา้นทุติยภูมิ จะถูกพนัอยูบ่นแกนเหล็กทั้งสองดา้นแยกกนัอยูค่น
ละขา้ง) 

รูปที่ 2.13 แกนเหล็กแบบคอร์ 

 2.)แกนเหล็กแบบเชลล ์(Shell Type) แกนเหล็กจะเป็นแผ่นเหล็กบางๆมีลกัษณะเป็นรูป E-I 
เมื่อประกอบเขา้ดว้ยกนั จะมีวงจรแม่เหล็ก 2 วง หรือวงจรแม่เหล็กแบบขนาน (ขดลวดดา้นปฐมภูมิ 
และดา้นทุติยภูมิ จะถูกพนัอยูบ่นแกนกลางของแกนเหล็กทั้งสอง ซ่ึงจะพนัทบักนัอยู)่  

                   แกนเหล็กแบบเชลล์น้ี อาจแบ่งออกเป็น แบบแกนเด่ียว(แผ่นเหล็กมีลกัษณะเป็นรูป E-I 
ประกอบเข้าดว้ยกนั) หรือชนิดแกนเหล็กแบบกระจาย (แผ่นเหล็กเมื่อประกอบขึ้นแลว้ จะมีวงจร
แม่เหล็กมีหลายวงจร กระจายรอบขดลวดซ่ึงพนัอยูต่รงกลาง) 

รูปที ่2.14 แกนเหล็กแบบเชลล ์
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 3.) แกนเหล็กแบบตวั H หรือแบบกระจาย เป็นการรวมกนัระหว่างแกนเหล็กแบบคอร์กบั
แบบเซลลห์รือรวมตวั L เขา้กบัตวั EI มีวงจรแม่เหล็กลอ้มรอบขดลวดหมอ้แปลง ขดลวดแรงดนัสูง
จะพนัไวร้ะหว่างขดลวดแรงดนัต ่าทั้งสองชุด และระหว่างขดลวดแต่ละชุดจะกั้นดว้ยฉนวนไฟฟ้า 
การพนัขดลวดหมอ้แปลงแบบน้ีจะท าให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กร่ัวไหลนอ้ยที่สุด 

รูปที่ 2.15 แกนเหล็กแบบตวั H หรือแบบกระจาย 

ความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า (Losses) 

 หม้อแปลงไฟฟ้านับได้ว่าเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าที่มีการสูญ เสียน้อยที่ สุด เมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดอื่น เช่น มอเตอร์ หรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เพราะหม้อแปลง
ไฟฟ้าไม่มีส่วนประกอบใดๆที่เคลื่อนที่ได ้ดงันั้นจึงไม่มีการสูญเสียเน่ืองจากความฝืดและแรงตา้น
จากลม จะมีการสูญเสียเพียงสองส่วนเท่านั้น คือ การสูญเสียในแกนเหล็ก และการสูญเสียใน
ขดลวดตวัน า 

การสูญ เสียในแกนเหล็กจะมีค่าไม่ สูงนักและมีค่าคงที่ตลอดเวลาไม่ ว่าโหลดจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ส่วนการสูญเสียในขดลวดตัวน า จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการ
เปลี่ยนแปลงของโหลด ถา้โหลดมากการสูญเสียในขดลวดตวัน าก็มาก ถา้โหลดนอ้ยการสูญเสียใน
ขดลวดตวัน าก็นอ้ย 
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ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 

 ประสิทธิภาพของหม้อแปลง หมายถึง ความสามารถในการท างานของหม้อแปลง ซ่ึงจะ
เท่ากบัอตัราส่วนระหว่างก าลงัขาออก (Power Output) ต่อ ก าลงัขาเขา้ (Power Input) 

ถา้ก าลงัขาออกกับก าลงัขาเขา้มีค่าแตกต่างกนัมาก แสดงว่าหมอ้แปลงมีประสิทธิภาพต ่า 
แต่ถ้าก าลังขาออกกับก าลังขาเข้ามีค่ าใกล้เคียงกันก็แสดงว่าหม้อแปลงมีประสิทธิภาพสูง 
องค์ประกอบที่ท าให้ประสิทธิภาพหม้อแปลงมีค่ามากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กบัการสูญเสียในหม้อ
แปลงนัน่เอง 

การบ ารุงรักษาหม้อแปลง 

 หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าที่ตอ้งบ ารุงรักษาน้อยกว่าเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามหม้อแปลงไฟฟ้าก็ยงัต้องการ การตรวจสอบและบ ารุงรักษาตามวาระซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
จดัท าอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนวาระจะยาวนานเท่าใดนั้นตอ้งพิจารณาจากภาวการใช้งานของหมอ้แปลง 
สภาพของส่ิงแวดลอ้มที่หมอ้แปลงติดตั้งอยู ่การบ ารุงรักษาที่ดีนั้นควรจดัท าแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา และด าเนินการตามแผนอยา่งจริงจงั 

 2.3.3 Magnetic Contactor 

  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ คือ อุปกรณ์สวิทช์ตดัต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของ
หน้าสัมผสั (Contact) ท างานโดยอาศยัอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผสั ในการ
ตดัต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การท างานของวงจรควบคุมมอเตอร์ นิยมใช้ในวงจรของระบบแอร์  
ระบบควบคุมมอเตอร์ หรือใช้ในการควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ โดยแมกเนติกคอนแทคเตอร์นั้น จะมี
ส่วนประกอบหลักที่ส าคัญต่อการท างาน ได้แก่ แกนเหล็ก (Core) ขดลวด (Coil) หน้าสัมผัส 
(Contact) และสปริง (Spring) 

รูปที่ 2.16  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 
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หลกัการท างานแมกเนติกคอนเเทคเตอร์ 

 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยงัขดลวดสนามแม่เหล็กที่อยูข่ากลางของแกนเหล็ก ขดลวด
จะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรงสนามแม่เหล็กชนะแรงสปริงดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่ (Stationary 
Core) เคลื่อนที่ลงมาในสภาวะน้ี (ON) คอนแทคทั้งสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการท างานคือ คอน
แทคปกติปิดจะเปิดวงจรจุดสัมผสัออก และคอนแทคปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผสั เมื่อไม่มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขา้ไปยงัขดลวด สนามแมเ่หล็กคอนแทคทั้งสองชุดจะกลบัไปสู่สภาวะเดิม 

รูปที ่2.17  การท างานของแมกเนติก คอนแทคเตอร์ 

 2.3.4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส (3 Phase AC Motor) 

  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบบอินดกัชัน่ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส
ที่มีคุณสมบตัิที่ดีคือมีความเร็วรอบคงที่เน่ืองจาก ความเร็วรอบอินดกัชั่นมอเตอร์ขึ้นอยูก่บัความถี่ 
(Frequency) ของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมี ราคาถูกโครงสร้างไม่ซับซ้อนสะดวกในการ
บ ารุงรักษาเพราะไม่มีคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่าน เหมือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อใชร่้วมกบั
เคร่ืองควบคุมความเร็วแบบอินเวอร์เตอร์(Invertor) สามารถควบคุมความเร็ว (Speed) ไดต้ั้งแต่ศูนย์
จนถึงความเร็วตามพิกดัของมอเตอร์นิยมใช้กนัมาก มอเตอร์อินดกัชั่นมี 2 แบบ แบ่งตามลกัษณะ
ตัวหมุนคืออินดักชั่นมอเตอร์ที่มีโรเตอร์แบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Induction Motor) อิน
ดกัชัน่มอเตอร์แบบน้ี ตวัโรเตอร์จะมีโครงสร้างแบบกรงกระรอกเหมือนกบัโรเตอร์ของสปลิทเฟส
มอเตอร์เป็นมอเตอร์สามเฟสชนิดที่นิยมใชก้นัมากที่สุดเพราะมีโครงสร้างง่าย ราคาถูก มอเตอร์สาม
เฟสเหน่ียวน าแบบกรงกระรอกประกอบดว้ยขดลวดสเตเตอร์ 3 ขดแต่ละขดมีทั้งตน้ Coil และปลาย
Coil การต่อมอเตอร์สามเฟสใช้งานมีการต่อ 2 แบบคือการต่อแบบสตาร์หรือแบบวาร์ย (Star or 
Wye or Y Connection) ท าให้แรงดนัตกคร่อมขดลวดต ่ากว่าสายจ่าย หรือเท่ากบั 0.577 เท่า 
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  การต่อแบบเดลตาหรือสามเหลี่ยม (Delta) ต่อแบบเดลนั้นแรงดนัตกคร่อมขดลวด
เท่ากบัแรงดนัของสายจ่าย 

  การสตาร์ทแบบสตาร์ -เดลตา (Star-Delta Starter)เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก
เน่ืองจากออกแบบง่ายและเหมาะส าหรับการสตาร์ทมอเตอร์สามเฟสแบบเหน่ียวน าใช้ส าหรับ
มอเตอร์ที่มีการต่อขดลวดภายในที่มีปลายสายต่อออกมาขา้งนอก 6 ปลายและมอเตอร์จะตอ้งมีพิกดั
แรงดนัส าหรับการต่อแบบเดลตาที่สามารถต่อเขา้กบัแรงดนัสายจ่ายไดอ้ย่างปลอดภยัปกติพิกดัที่ตวั
มอเตอร์ส าหรับระบบแรงดนั 3 เฟส 380 V  จะระบุเป็นเป็น 380/660 V ในขณะสตาร์ทมอเตอร์จะ
ท าการต่อแบบสตาร์ (Starหรือ Y) ซ่ึงสามารถลดแรงดนัขณะสตาร์ทไดแ้ละเมื่อมอเตอร์หมุนไปได้
สักระยะหน่ึงมอเตอร์จะท าการต่อแบบเดลตา (Delta หรือ D) 

รูปที่ 2.18 โครงสร้างภายในของมอเตอร์สามเฟสประกอบดว้ยขดลวด 3 ขดแต่ละขดมีตน้ (U1) 
ปลาย (U2) ตน้ (V1) ปลาย (V2) และตน้ (W1) ปลาย (W2) 

 

รูปที่ 2.19   ลกัษณะการต่อขดลวดมอเตอร์แบบ Y (รูปบน) และ Delta (รูปล่าง) 
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รูปที่ 2.20 การต่อจุดต่อสายของมอเตอร์สามเฟสแบบ Y (รูปซ้าย)และ Delta (รูปขวา) 

   

อินดักชั่นมอเตอร์ที่มีโรเตอร์แบบขดลวด (Wound Rotor Induction Motors) อินดักชั่น
มอเตอร์ชนิดน้ีตัวโรเตอร์จะท าจากเหล็กแผ่นบาง ๆ อัดซ้อนกนัน้ีเป็นตัวทุ่นคล้าย ๆ อาร์เมเจอร์ 
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีร่องส าหรับวางขดลวดของตวัโรเตอร์เป็นขดลวด 3 ชุดส าหรับสร้าง
ขั้วแม่เหล็ก 3 เฟสเช่นกนัปลายของขดลวดทั้ง 3 ชุดต่อกบัสปริง (Slip Ring) จ านวน 3 อนัส าหรับ
เป็นทางให้กระแสไฟฟ้าครบวงจรทั้ง 3 เฟสการท างานของอินดกัชั่นมอเตอร์เมื่อจ่ายไฟฟ้าสลบั 3  
เฟสให้ที่ขดลวดทั้ ง 3 ของตัวสเตเตอร์จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนรอบ ๆ (โรเตอร์)ได้รับการ
เหน่ียวน าท าให้เกิดขัว่แม่เหล็กที่ตวัโรเตอร์และขั้วแม่เหล็กน้ีจะพยายามดึงดูดกบัสนามแม่เหล็กที่
หมุนอยูร่อบ ๆ ท าให้มอเตอร์ของอินดกัชั่นมอเตอร์หมุนไปได ้ความเร็ว ของสนามแม่เหล็กหมุนที่
ตวัสเตเตอร์น้ีจะคงที่ตามความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลบัดงันั้นโรเตอร์ของอินดกัชั่น ของมอเตอร์จึง
หมุนตามสนามหมุนดังกล่าวไปดว้ยความเร็วเท่ากบัความเร็วเท่ากับความเร็วของสนามแม่เหล็ก
หมุน 

 



 
 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 
            ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั 
            ที่อยู ่: 123 หมู่10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
             อีเมล ์: info@royalpaperforms.com 
             เวลาท าการ : วนัจนัทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น 

 
รูปที่ 3.1 ที่ตั้งบริษทัของสถานประกอบการ  

 

3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้บริการหลักขององค์กร  
บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั เร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 โดยเร่ิมตน้ ผลิตและพิมพง์าน

พิมพ ์ในกลุ่มแบบฟอร์มธุรกิจประเภทต่าง ๆ และมีการขยายกลุ่มสินคา้ต่าง ๆ เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
จากจุดเร่ิมตน้เล็ก ๆ ดว้ยเคร่ืองพิมพใ์นระบบออฟเซ็ทแบบต่อเน่ือง 1 เคร่ือง และพนักงาน 12 คน 
และค่อย ๆ เติบโต เร่ือยมา ดว้ยการขยายและปรับปรุงรูปแบบ สินคา้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ที่ตอ้งการส่ิงพิมพ ์ในรูปแบบที่ ซบัซ้อนขึ้น 

mailto:info@royalpaperforms.com
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โดยนอกจากแบบฟอร์มธุรกิจทั่วไป และแบบฟอร์มธุรกิจเฉพาะทางแลว้ เรายงัไดข้ยาย
ผลิตภณัฑ์ ไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัว๋ และ บตัรก านัล เป็นตน้ และเรายงัเป็นหน่ึงในผูริ้เร่ิมในการ
น า กระดาษความร้อน(กระดาษเทอร์มอล) มาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัว๋ชนิดเทอร์มอล ใบเสร็จ
และใบแจ้งหน้ีชนิดม้วน และบตัรโดยสาร ต่าง ๆ เป็นต้น จวบจนปัจจุบัน เป็นผูผ้ลิต ส่ิงพิมพ์ ทั้ง
แบบฟอร์มทางธุรกิจ และม้วนกระดาษความร้อน (กระดาษเทอร์มอล) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ 
หน่วยงาน และองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทัว่ประเทศ 
 
3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงาน 

รูปที่ 3.2 แผนผงัองคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

นายนิชา           ค าคูณ         ช่างหลงัพิมพ ์( AF ) 

นายพรพิทกัษ ์ มงักะโรทยั ช่างหลงัพิมพ ์( AF ) 

3.4.2 ลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย คือ ควบคุมเคร่ืองจกัรผลิตงาน ตามแผนงาน 

งานอื่นๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 ช่ือพนกังานที่ปรึกษา นาย อานนท ์  วงศป์ระดิษฐ์ 

3.5.2 ต าแหน่งพนกังาน รองผูจ้ดัการแผนกช่างซ่อมบ ารุง 

 

 3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบตัิสหกิจศึกษา เวลา 08.00 – 17.00 น. หยดุตามปฏิทินบริษทั 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

 3.7.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

ล าดบั 
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

มกราคม 
2564 

กุมภาพนัธ์2564 
มีนาคม 

2564 
เมษายน

2564 

1 ศึกษาการท างาน                             

2 
รวบรวมปัญหาการ
หยดุกระบวนการ
ผลิต 

                            

3 ย่ืนเสนอโครงงาน                             

4 อนุมตัิโครงงาน                             

5 ด าเนินการ                             

6 
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

                            

7 สรุปผล                             

8 ขยายผลท าแผน PM                             

9 
จดัท ารูปเล่ม
โครงงาน 

                            

 

3.8 อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.8.1 เคร่ืองมือทางช่าง เช่น ไขควง คีม ประแจ สว่าน หินเจียร เป็นตน้ 

 3.8.2 สีกนัสนิม  

 3.8.3 สายไฟ สายลม หมอ้แปลง กระบอกลม เสน้ลวดความร้อน 



 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 สภาพเคร่ืองก่อนท าการฟ้ืนฟ ู

                เคร่ืองจกัรไม่ไดใ้ชง้านนาน ท าให้สภาพของเคร่ืองซีลดูเก่าเพราะไม่ไดม้ีการดูแลรักษา 

อีกทั้งช้ินส่วนอุปกรณ์ช ารุดทรุดโทรม แสดงดงัรูปที่ 4.1 

 

รูปที่ 4.1 สภาพเคร่ืองก่อนฟ้ืนฟู 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.2.1 ถอดแยกเคร่ืองระหว่างเคร่ืองซีลกบัตูอ้บลมร้อน 

 

รูปที่ 4.2 ถอดแยกเคร่ืองระหว่างเคร่ืองซีลกบัตูอ้บลมร้อน 

 4.2.2 ขนยา้ยเคร่ืองซีลไปยงัที่ปฏิบตัิงาน 

 

รูปที่ 4.3 ขนยา้ยเคร่ืองซีลไปยงัที่ปฏิบตัิงาน 
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4.2.3 แยกส่วนประกอบต่างๆ ออกพร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4  ถอดส่วนประกอบออก 

  

4.2.4 ท าการขดัสีเก่าออกและพ่นสีใหม่ 

 

รูปที ่4.5 ท าการขดัสีเก่าออกและพ่นสีใหม่ 
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4.2.5 แกไ้ขระบบไฟฟ้า จะท าการเก็บสายไฟใหม่และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดหรือเสีย 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 4.6 แกไ้ขระบบไฟฟ้า 

 4.2.6 แกไ้ขระบบลม  เปลี่ยนสายลมกบัขอ้ต่อทั้งหมดและท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ยงั

ใชง้านได ้

 

รูปที่ 4.7  แกไ้ขระบบลม 
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4.2.7 แกไ้ขชุดใบมีดความร้อน 

เน่ืองจากชุดซีลของเดิมนั้นเป็นแบบฮีตเตอร์จ่ายความร้อนผ่านใบมีดที่ท าจากอลูมิเนียม ท า

ให้พบปัญหาหลายอยา่งอาจเป็นเพราะใช้มานาน ท าให้ประสิทธิภาพของชุดซีล ลดลง หน้าสัมผสั

ไม่เรียบ ท าให้ความร้อนของตวัใบมีดนั้นไม่สม ่าเสมอ พลาสติกติดใบมีดบ่อย ท าให้เสียเวลาในการ

แก้ไขบ่อยคร้ัง จึงเปลี่ยนชุดซีลน้ี โดยเปลี่ยนไปใช้เส้นลวดน าความร้อนแทน โดยใช้หม้อแปลง

ขนาด 54V เพื่อเป็นตวัจ่ายกระแสไฟให้ขดลวดเพื่อให้ขดลวดร้อน 

 

 

 

 

  

รูปที ่4.8  ตวัน าความร้อนอนัเก่า 
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วิธีการแก้ไขใบมีด 

 1.ใบตวัน าความร้อนอนัเก่าที่เป็นอลมูิเนียมมากลบัดา้นและแซะให้เป็นร่องทั้ง 2 ดา้นเป็นที่

จะให้ลวดที่ใชเ้ป็นตวัน าความร้อนอนัใหม่ไม่ขยบั และกลึงเหล็ก มาใส่ขา้งๆ เพื่อเป็นจุดยึดที่จะใส่

ตวัน าอนัใหม่ที่เป็นเส้นลวด  

 

รูปที ่4.9  ตวัน าความร้อนอนัเก่า (ต่อ) 

 2.เปลี่ยนสายไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กบัชุดใบมีดเป็นแบบที่กนัความร้อนได ้

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.10  เปลี่ยนเป็นสายไฟฟ้ากนัความร้อน 
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 3.ติดตั้งหมอ้แปลงขนาด 54 V เน่ืองจากใบมีดอนัเก่าจ่ายไฟฟ้าให้กบัตวัน าตลอดเวลาท าให้

ไม่สามารถใชง้านกบัตวัน าที่เป็นแบบเส้นลวดไดเ้พราะท าให้ขาด ท าการเพ่ิมลิมิตสวิตช์ไวต้รวจจบั

ตอนกระบอกลมชุดใบมีดท างาน เมื่อท างานจึงจ่ายไฟฟ้าให้กบัลวดท าความร้อน 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.11  จุดติดตั้งหมอ้แปลงและลิมิตสวิตช์ 

 4.2.8 น าเคร่ืองที่แกไ้ขเรียบร้อยแลว้มาติดตั้งที่เดิม 

 

รูปที่ 4.12   น าเคร่ืองที่แกไ้ขเรียบร้อยแลว้มาติดตั้งที่เดิม 
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4.3   ขั้นตอนการทดลองการท างานของเคร่ืองซีล 

 4.3.1 ปรับขนาดความกวา้งของสายพานล าเลียงให้เหมาะกบัช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.13 ปรับขนาดความกวา้งของสายพานล าเลียง 
 
 

4.3.2 เอามว้นฟิลม์มาขึ้นและร้อยผ่านลูกกลิ้ง  

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 4.14 น ามว้นฟิลม์มาขึ้นและร้อยผ่านลูกกลิ้ง 
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รูปที่ 4.15 จุดปรับมว้นฟิลม์ 

  
4.3.3 ตั้งขนาดชุดดนัมว้น โดยการไขน็อตแลว้ขยบัปรับตามมว้นงาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 4.16   จุดปรับชุดดนัมว้น 
 
 
 

ที่ปรบัขนาด 
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4.3.4 ลองการท างานของชุดใบมีด ถา้ยงัตดัไม่ขาดให้ปรับตวัหน่วงเวลาในการท างาน
ของตอนลงของชุดใบมีด 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 4.17 ลองการท างานของชุดใบมีดและตวัหน่วงเวลา 
 

  
4.3.5 งานที่ไดจ้ากการทดลอง 

  

 
 

รูปที่ 4.18 งานก่อนการแกไ้ข 
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รูปที่ 4.19 งานหลงัการแกไ้ข 
 

4.4 ผลจากการฟ้ืนฟูเคร่ืองซีล 

        - เคร่ืองซีลอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 

        - เพือ่แกไ้ขซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดให้กลบัมาอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

        -ลดเวลาในปรับตั้งเคร่ืองซีล เพราะสภาพอุปกรณ์ต่างๆอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

        -ลดปัญหาในการซีลงาน เน่ืองจากเคร่ืองผ่านการฟ้ืนฟู และปรับตั้งให้เป็นค่ามาตรฐาน 
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4.5 แผนการบ ารุงรักษา เคร่ืองซีล 

            การบ ารุงรักษาเคร่ืองซีล ให้มีสภาพที่พร้อมจะใชง้านอยูต่ลอดเวลาโดยจะแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน หลกัๆ คือ ชุดซีลพลาสติก ชุดปล่อยมว้นฟิลม์บน-ล่าง ชุดล าเลียงมว้น/ชุดส่งมว้น ชุดไฟฟ้า

ควบคุม โดยท าการบ ารุงรักษาเดือนละ 1 คร้ัง มีรายละเอียดดงัน้ี 

           4.5.1 ชุดซีลพลาสติก 

               -  เช็คท าความสะอาดรางเส้นลวดฮีตเตอร์ 

               -  จดัเก็บสายไฟฟ้าชุดเส้นลวดฮีตเตอร์ 

               -  เช็คสภาพฐานยางรองรับเส้นลวดฮีตเตอร์ + ผา้หุ้มเส้นลวด 

           4.5.2  ชุดปล่อยมว้นฟิลม์บน-ล่าง 

               -  เช็คการสวิงขึ้นลง ของ Guide Roller 

               -  เช็คน็อตล็อคลกูกลิ้ง (ไม่คลายตวั) 

               -  เช็คความร้อมปกติของมอเตอร์ 

               -  ตรวจเช็ค/ท าความสะอาด ลกูกลิ้งทางเดินฟิลม์ 

           4.5.3  ชุดล าเลียงมว้น / ชุดส่งมว้น 

               -  ท าความสะอาด/ตรวจเช็คสายพานล าเลียง 

               -  ตรวจเช็คกระบอกลมชุดดนัมว้น 

               -  ตรวจเช็คแผ่นเหล็กกั้นและกระบอกลม 

               -  ตรวจเช็คระยะห่างของทางเดินมว้นกระดาษ 
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   4.5.4    ชุดไฟฟ้าควบคุม 

        -  ตรวจเช็คเซนเซอร์เช็คพลาสติก 

        -  ตรวจเช็คสายไฟฟ้าสายลมรอบๆ เคร่ือง 

        -  ท าความสะอาดตูไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตู ้

        -  ตรวจเช็คการท างานของลิมิตสวิตช์ Proximity Sw. ทุกตวั 

        -  ทดสอบการท างานของเคร่ืองทั้งระบบหลงัท าการตรวจเช็คทุกอยา่งเรียบร้อย 
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รูปที่ 4.20 ตารางการบ ารุงรักษาเคร่ือง 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบตัิงานที่บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั ตั้งแต่วนัที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ถึง 
30 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น ส่งผลให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมายโดย
ไดป้ฏิบตัติามผงัแสดงขอ้มูลการท างาน ท าให้ไดป้ระสบการณ์และทกัษะทางปฏิบตัิจากการปฏิบัติ
สหกิจศึกษาคร้ังน้ีได้บูรณาการความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อองคก์รรวมถึงผูป้ฏิบตัิงาน 

5.2 ประโยชน์ด้านสังคม 
 5.2.1 ไดเ้รียนรู้ระบบการบริหารองคก์ร 
 5.2.2 ไดเ้รียนรู้การประสานงานกบัเพื่อนร่วมงาน 
 5.2.3 ไดเ้รียนรู้การประสานงานกบัแผนกอื่นๆ 
 5.2.4 ไดเ้รียนรู้หนา้ที่ของแต่ละแผนก 
 5.2.5 ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีม 
 5.2.6 ไดเ้รียนรู้หนา้ที่ความรับผิดชอบของตน 

5.3 ประโยชน์ด้านการท างาน 
5.3.1 ไดป้ระสบการณ์ใหม่ ที่แตกต่างจากห้องเรียน          

5.3.2 ไดส้ัมผสัการท างานจริง และวิเคราะห์แกปั้ญหา 

5.3.3 ไดรู้้จกัขั้นตอนการท างานของหุ่นยนตเ์ช่ือม 
5.3.4 ไดรู้้จกัวิธีการบ ารุงรักษาหุ่นยนตเ์ช่ือม 

5.4 ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 5.4.1 การตรวจเช็คเคร่ืองจกัรในบางจุดยงัขาดความรู้ 
 5.4.2 อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 5.5.1 ปรึกษาพ่ีเลี้ยงหรือผูท้ี่มีความรู้ดา้นการใชเ้คร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ 
 5.5.2 แจง้หัวหนา้ให้จดัหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
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5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 5.4.1 ควรมีการจดัท าเป็นแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี 
 5.4.2 ควรมีการขยายผลไปเคร่ืองจกัรอื่นๆ  
 5.4.3 ควรเพ่ิมปัญหาการช ารุดของเคร่ืองจกัรในหัวขอ้การตรวจเช็คประจ าเดือน 
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 สถานทีป่ระกอบการ 

 บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั 

  ตั้งอยูท่ี่ 123 หมู่ 10 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา : ผศ.ดร. ยงยทุธ    นาราษฎร์ 

       ผศ. วิลาวลัย ์       นาคทรัพย ์

                                                         ผศ. พกิจ              สุวตัถิ์  

 นักศึกษาสหกิจศึกษา : นาย นิชา            ค าคูณ         6221200011   อส.บ.สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 

            นาย พรพิทกัษ ์   มงักะโรทยั 6221200010   อส.บ.สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 

              นิเทศงานสหกิจศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom เน่ืองดว้ยสถานการณ์ COVID 19 
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การสอบโครงการสหกิจศึกษา 
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การสอบโครงการสหกิจศึกษา ผา่นโปรแกรม Zoom เน่ืองดว้ยสถานการณ์ COVID 19 
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