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บทคัดย่ อ
บทความนี น้ าเสนอการออกแบบและสร้ าง
เครื่ องมือวัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับ กระดาษ(gripper
pad) ของเครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นโดยใช้ นาฬิกา
เปรี ย บเที ย บศูน ย์ (dial gauge) วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
พัฒ นาเครื่ อ งมื อ วัด ปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั น จับ กระดาษ
แทนการใช้ กระดาษเคมี (pressure sensitive paper)
ปรับตังแบบเดิ
้
ม โดยเครื่ องมือนี ้ได้ ออกแบบปรับปรุ ง
ครั ง้ ที่ แ รก โดยเพิ่ ม แผ่น กัน้ ไว้ ทัง้ สองด้ า นตรงจุดวัด
ฐานรองฟั นจับ กระดาษ เพื่ อกันก้ านวัดของนาฬิ กา
เปรี ย บเที ย บศูน ย์ ต กจากฐานรองฟั น จับ ในขณะวัด
ความตรงของฐานรองฟั นจับ กระดาษ และออกแบบ
ปรั บ ปรุ ง ครั ง้ ที่ ส อง ให้ ตัว เรื อ นของเครื่ อ งมื อ แบ่ ง
ออกเป็ นสองส่ ว นมี จุ ด หมุ น อยู่ ต รงกลางเพื่ อ ให้
สามารถปรับตัวเรื อนเป็ นมุมได้ 15 องศา เครื่ องมือนี ้
สร้ างจากวัสดุ อะลอยโลหะผสมอลูมิเนียม (aluminum
alloy) เกรด 6061 เสร็ จ แล้ วน าไ ปทดล อ ง กั บ
เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น เรี ยวบี รุ่น 662HX จาก
การทดลอง วัดความสูงของฐานรองฟั นจับกระดาษ มี
ค่า ความแตกต่า งวัด ได้ 0.01 - 0.11 มิ ล ลิ เ มตร และ
ความตรงของฐานรองฟั นจับมีค่าที่แตกต่างกันไม่เกิน
0.02 มิ ล ลิ เ มตร เครื่ อ งมื อ นี ป้ รั บ ตัง้ ฐานรองฟั นจับ

กระดาษโมกดพิ ม พ์ จ านวน 12 ตัว ใช้ เวลาเฉลี่ ย
เท่ากับ 28.67 นาที มี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ
3.26 ซึ่งใช้ เวลาน้ อยกว่าการใช้ กระดาษเคมี ผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมี ความคิดเห็นต่อเครื่ องมื อ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.42 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ผลการทดลองเครื่ องมือวัด
ปรับตังฐานรองฟั
้
นจับ กระดาษที่สร้ างขึน้ สามารถใช้
แทนการปรับตังด้
้ วยกระดาษเคมีแบบเดิมได้
ค า ส า คั ญ : ฐานรอง ฟั นจั บ กระดาษ , นาฬิ ก า
เปรี ยบเทียบศูนย์ , กระดาษเคมี , เครื่ องพิมพ์ออฟเซต
ป้อนแผ่น
Abstract
This article introduces the design and
creation of a gripper pad of sheet-fed offset press
by using dial gauge with objectives to develop the
equipment for gripper pad adjustment instead of
tradition pressure sensitive paper. The gripper
pad has been designed and improved for first
time by adding two pads on both sides at the
point of gripper pad to prevent the measuring

stick of dial gauge fall from the pad while
measuring straightness of the gripper pad.
Furthermore, it was improved in the second time
that the body of instrument was divided in 2 parts
with pivot point at the center so that the body
could be adjusted in angle of 15 degree. This
instrument was made of aluminum alloy grade
6061 and tested with Ryobi sheet-fed offset press
Model: 662HX. However, the experiment of
measuring height the gripper pad showed
deviation at 0.01 - 0.11 millimeter and
straightness of the gripper pad was different not
over 0.02 millimeters. This instrument adjust 12
gripper pad used average time of 28.67 minutes
with standard deviation at 3.26 which was less
than pressure sensitive paper. According to the
evaluation of experts, their average score was
4.15 with standard deviation at 0 . 42 indicating
that this instrument was in very good level.
Results of the experiment, the created equipment
for gripper pad adjustment could be used to
replace of tradition pressure sensitive paper.
Keywords: Gripper pad, Dial gauge, Pressure
sensitive paper, Sheet-fed offset press

1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การควบคุ ม คุ ณ ภาพการพิ ม พ์ ใ ห้ ได้ ตาม
มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็ นมาตรฐานภายในโรงพิมพ์หรื อ
ใช้ มาตรฐานในระดับสากล โดยหลักการมีการควบคุม
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และการปฏิบตั ิในแต่ละขันตอนของ
้
กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ให้ ถกู ต้ อง และคงที่ทกุ ครั ง้ ที่
ผลิ ต ซึ่ ง มาตรฐานนั น้ อาจได้ มาจากการทดลอง
ทดสอบหรื อปฏิ บัติจ ริ งแล้ วได้ คุณภาพงานที่ ดีเป็ นที่
พอใจ โดยการทดสอบหามาตรฐานในขัน้ ตอนต่าง ๆ
และการควบคุ ม กระบวนการผลิ ต จ าเป็ นต้ องมี
เครื่ องมือช่วย จึงจะสามารถควบคุมตัวแปรที่มีผลต่อ
คุ ณ ภาพการพิ ม พ์ ไ ด้ เช่ น เครื่ องมื อ วั ด อุ ป กรณ์
วิเคราะห์ เม็ ดสกรี น และตู้แสงไฟมาตรฐาน [1] การ
พิมพ์ออฟเซตในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยงั ควบคุมงาน
พิ ม พ์ ด้ วยความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ข อง
ผู้ปฏิบตั ิงานเองเป็ นหลัก คุณภาพงานพิมพ์ที่ได้ จึงไม่
แน่นอน ไม่มีเกณฑ์พิจารณาการเลือกใช้ วสั ดุทางการ
พิมพ์ การตังเครื
้ ่ องและการควบคุมสภาวะการพิมพ์ที่
เหมาะสม ดังนันหน้
้ าที่ของช่างพิมพ์ที่ดี ต้ องหาวิธีการ
เข้ า ถึ ง ข้ อ ก าหนดมาตรฐานการพิ ม พ์ อ อฟเซต โดย
สามารถตรวจสอบได้ และผ่ า นการรั บ รองจาก
ผู้ เชี่ ย วชาญหรื อเครื่ องมื อมาตรฐาน [2] ใน
เครื่ อ งพิ ม พ์ อ อฟเซตป้ อนแผ่ น มี ชุ ด ฟั นจับ กระเช้ า
(swing gripper) ทาหน้ าที่ จับกระดาษเพื่อรับส่งจาก
โ ม รั บ ส่ ง (transfer cylinder) ไ ป ยั ง โ ม ก ด พิ ม พ์
(impression cylinder) เพื่อส่งกระดาษเข้ าสูส่ ่วนพิมพ์
(printing unit) ดังรูปที่ 1

ชุดฟั นจับกระเช้ า
โมรับส่งกระดาษ

โมกดพิมพ์
ฉากหน้ า

รูปที่ 1 ชุดฟั นจับกระเช้ าจับกระดาษส่งต่อกันเข้ าสูส่ ว่ นพิมพ์

ชุด ฟั น จับ กระเช้ า เมื่ อ ผ่า นการใช้ ง านเป็ นเวลานาน
ฐานรองฟั นจับ (gripper pad) ซึ่งเป็ นชิน้ ส่วนรองรั บ
กระดาษและได้ รับแรงกดจากฟั นจับจนสึกและเอียง
ดัง รู ป ที่ 2 ท าให้ การจั บ กระดาษย่ น พิ ม พ์ ไ ม่ ต รง
ตาแหน่งเกิดภาพซ้ อน ทาให้ งานพิมพ์ ขาดคุณภาพ
จ าเป็ นต้ องซ่ อ มบ ารุ ง และปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั นจับ
กระดาษให้ กลับสูส่ ภาพเดิม [3]

สองแผ่นมีความหนา 0.08 มิลลิเมตร เท่ากัน วิธีวดั ทา
โดยหมุนลูกเบี ้ยวเพลาฟั นจับเพื่อลดแรงกดของฟั นจับ
เปิ ดปากฟั นจับสอดกระดาษเคมีสองแผ่น ที่ประกบกัน
เข้ าไประหว่างฟั นจับกับฐานรองฟั นจับ หมุนลูกเบี ้ยว
เพลาฟั นจับกลับคืน เกิดแรงกดบนกระดาษเคมี ทาให้
กระดาษเคมี เ กิ ด เป็ นรอยแถบสี แ ดง ถ้ าพบว่ า บน
กระดาษเคมีมีแถบสีแดงมากทางด้ านซ้ าย แสดงว่า
ฐานรองฟั นจับเอียงไปทางด้ านขวา ต้ องปรับฐานรอง
ฟั นจับกลับมาให้ ตรง เสร็จแล้ วตรวจสอบด้ วยกระดาษ
เคมี อี ก ครั ง้ ให้ ไ ด้ แ ถบสี บ นกระดาษเคมี เ สนอกัน
ตลอดแนวของฐานรองฟั นจับ กระดาษหรื อแถบสี อยู่
บริ เ วณตรงกลางกระดาษ แสดงว่ า ฐานรองฟั น จับ
กระดาษมีความตรง [4] ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การวัดความตรงของฐานรองฟั นจับกระดาษโดยใช้
กระดาษเคมี

รูปที่ 2 ฐานรองฟั นจับ (Gripper Pad) ที่ใช้ งานมานานจนสึก
และเอียง

เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นเรี ยวบี ปรับตังความตรง
้
ของฐานรองฟั นจั บ โดยใช้ กระดาษเคมี (pressure
sensitive paper) สองแผ่นประกบกัน แผ่นแรกเป็ น
แผ่นพลาสติกขุ่น แผ่นที่สองเป็ นกระดาษคัดลอก ทัง้

กระดาษเคมีที่ใช้ แล้ วไม่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้
เป็ นวัสดุสิ ้นเปลือง ต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ มีราคา
สูงต้ นทุนการซ่อมบารุงจึงสูงตาม ด้ วยเหตุผลดังกล่าว
จึงมีแนวคิดว่าหากมีเครื่ องมือวัดที่สามารถวัดปรับตัง้
ความตรงของฐานรองฟั น จับ และสามารถปรั บ ตัง้
ความสูงของฐานรองฟั นจับ ได้ ในเครื่ องเดียวกัน โดย
แสดงค่ า ที่ วั ด เป็ นตัว เลขได้ แม่ น ตรงและมี ค วาม
ละเอี ย ดเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ส าหรั บ งานปรั บ ตัง้ ได้ ซึ่ ง

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วัด ควรมี ค่า ความละเอี ย ดอยู่ที่ 0.01
มิลลิเมตร เครื่ องมือวัดละเอียดตามพิกดั ดังกล่าวได้ แก่
นาฬิ ก าเปรี ย บเที ย บศู น ย์ (dial gauge) จึ ง เลื อ กใช้
เครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ดนี ม้ าประกอบเป็ นเครื่ อ งมื อ
ปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษ เพื่อวัดความตรงของ
ฐานรองฟั นจับแทนการใช้ กระดาษเคมีแบบเดิม
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อออกแบบและสร้ างเครื่ องมือวัดปรับตังฐานรองฟั
้
น
จั บ กระดาษของเครื่ อ งพิ ม พ์ อ อฟเซตป้ อนโดยใช้
นาฬิกาเปรี ยบเทียบศูนย์แทนการใช้ กระดาษเคมีได้
1.3 สมมติฐานของการวิจยั
เครื่ อ งมื อ วั ด ปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั นจั บ กระดาษของ
เครื่ อง พิ ม พ์ อ อฟ เ ซ ต ป้ อน แ ผ่ น โ ด ยใ ช้ น า ฬิ ก า
เปรี ย บเที ย บศูน ย์ ที่ ส ร้ างขึน้ สามารถใช้ แ ทนการวัด
ปรับตังด้
้ วยกระดาษเคมีแบบเดิมได้
1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั

รูปที่ 4 กรอบแนวคิดในการสร้ างเครื่ องมือวัดปรับตังฐานรอง
้
ฟั นจับ

1.5 ขอบเขตของการวิจยั
เป็ นการวิจัยและพัฒนาออกแบบและสร้ างเครื่ องมือ
วัดปรับตัง้

ฐานรองฟั นจับกระดาษของเครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อน
แผ่น เรี ยวบี รุ่ น 662HX โมกดพิมพ์มีฐานรองฟั นจับ
12 ตัวต่อโม
1.6 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้ แก่ พนักงานประจา จากบริ ษัท ไซเบอร์
เอส เอ็ม (ไทย) จากัด
กลุ่มตัวอย่าง ช่างซ่อมบารุ ง เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อน
แผ่น เรี ยวบี ที่เข้ าร่วมโครงการ จานวน 15 คน
1.7 วิธีดาเนินการวิจยั
เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (experimental research)
เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดฐานรองฟั นจับของเครื่ องพิมพ์
ออฟเซตป้อนแผ่น โดยดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.7.1 วิเคราะห์และศึกษารูปแบบการวัดฐานรอง
ฟั นจั บ ของเครื่ อ งพิ ม พ์ อ อฟเซตป้ อนแผ่ น เรี ย วบี
662HX
1.7.2 ออกแบบและสร้ างเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการ
วิจยั
1.7.3 กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.7.4 ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.7.5 วิเคราะห์ข้อมูล
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
ได้ เ ครื่ อ งมื อ วัด ปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั น จับ กระดาษ
ของเครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ซึ่งเป็ นนวัตกรรม
ทางวิ ศ วกรรมการพิ ม พ์ ที่ ช่ า งใช้ ส าหรั บ งานซ่ อ ม
เครื่ องพิมพ์ได้ สะดวก ใช้ ง่าย สามารถใช้ ได้ ด้วย
ตนเองและเป็ นการขยายผลงานสถาบันการศึกษาให้ มี
โอกาสไปสู่ ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ เป็ นตัว อย่ า ง
ต้ นแบบโครงการวิ จั ย ที่ น ามาผลิ ต ใช้ จริ ง ให้ นั ก
ประดิษฐ์ รุ่นใหม่มีความมุ่งมัน่ ทางานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
สืบต่อไป

2. การออกแบบและสร้ าง
2.1 ออกแบบและสร้ างเครื่ องมือต้ นแบบ
การที่ จ ะปรั บ ตั ง้ ความสู ง และความตรงของ
ฐานรองฟั นจับ มี ค วามต้ องการเครื่ องมื อ ที่ จ ะน ามา
แทนการใช้ กระดาษเคมี เมื่ อ วั ด ค่ า แล้ วสามารถ
แสดงผลออกมาเป็ นตัวเลขสามารถอ่านค่าได้ อย่าง
แม่นตรงและต้ องนากลับมาใช้ ซ า้ ได้ ไม่ต้องทิง้ จึงได้
ทดลองใช้ นาฬิกาเปรี ยบเที ยบศูนย์ (dial gauge) ซึ่ง
เป็ นเครื่ องมือที่สามารถวัดระยะความต่างของผิวได้
และใช้ หลักการเทียบวัดพื ้นผิวราบ ถ้ าหากฐานรองฟั น
จับอยู่ในระนาบเดียวกันกับผิวของโมกดพิมพ์เข็มของ
นาฬิ ก าเปรี ย บเที ย บศู น ย์ จ ะต้ อ งไม่ ห มุ น ถ้ าหาก
ฐานรองฟั น จับ อยู่สูง หรื อ ต่ า กว่า ผิ ว ของโมกดพิ ม พ์
ขณะเลื่อนผ่านเราจะสามารถอ่านค่าความต่างของผิว
ข อ ง ฐ า น ร อ ง ฟั น จั บ กั บ โ ม ก ด พิ ม พ์ ที่ น า ฬิ ก า
เปรี ยบเทียบศูนย์ได้
ระยะยุบตัวของฐานรองฟั นจับ

ฐานของเครื่ องวัดต้ องมี ความยาวพอให้ ผ้ ูใช้ งานจับ
เครื่ องมือวัดได้ อย่างมัน่ คง
ดังนัน้ การออกแบบเริ่ มจากตัวเรื อนเครื่ องมื อ วัด
จากคูม่ ือซ่อมบารุงเครื่ องพิมพ์ เรี ยวบี รุ่น 662HX ระบุ
โมกดพิมพ์มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 510 มิลลิเมตร
[5] ร่ างแบบเครื่ องมือหาตาแหน่งการว่างเครื่ องมือวัด
บนโมกดพิมพ์ ขณะที่เครื่ องมือวัดความสูงฐานรองฟั น
จับกระดาษเทียบกับผิวของโมกดพิมพ์ ดังรูปที่ 6

รูปร่างเครื่องมือวัด
ฐานรองฟั น
จับ
โมกดพิมพ์
จับ

ระยะเลื่อนใน
แนวดิ่ง

ระยะเลื่อนในแนวรัศมี
ฐานรองฟั นจับ

ฟั นจับ

รูปที่ 5 ระยะที่ฐานรองฟั นจับยุบตัวตา่ กว่าผิวของโมกดพิมพ์

แต่การติดตังเกจวั
้
ดต้ องกระทาได้ อย่างมัน่ คงในขณะ
วัด เข็มของเครื่ องมือวัดต้ องเสถียร ในขณะอ่านค่า
ดังนัน้ ตัวฐานของเกจวัดต้ องแนบไปกับผิวของโมกด
พิม พ์ และเลื่ อนตัวได้ ตามแนวรั ศมี โดยไม่ ส ะดุด ตัว

รูปที่ 6 ร่างแบบเครื่ องมือวัดเบื ้องต้ นหาระยะเคลือ่ นตัวของ
นาฬิกาเปรี ยบเทียบศูนย์

การวัดค่าความตรงของฐานรองฟั นจับ นาเครื่ องมือวัด
มาวางคร่อมฐานรองฟั นจับตัวที่ต้องการตรวจวัด โดย
เลื่อนเข็มวัดของนาฬิกาเปรี ยบเที ยบศูนย์ ไปบนพืน้ ที่
หนีบจับกระดาษของฐานรองฟั นจับ อ่านค่าที่นาฬิกา
เปรี ย บเที ย บศูน ย์ ริ ม ด้ า นซ้ า ยและริ ม ด้ า นขวาของ
พื ้นที่หนีบจับกระดาษของฐานรองฟั นจับ ดังรูปที่ 7

ระยะห่างระหว่าง
ฐานรองฟั นจับ

ปลายก้ านวัด

ระยะเลื่อนในแนวราบ

รูปที่ 7 หาขนาดความกว้ างของตัวเครื่ องมือวัดที่เหมาะสม

เขียนแบบเครื่ องมือวัดฐานรองฟั นจับจากต้ นแบบที่
ร่างไว้ ด้วยโปรแกรม 3D parametric solid modeling
[6] ดังรูปที่ 8

รูปที่ 9 เครื่ องมือวัดสร้ างโดยใช้ วสั ดุ อลูมิเนียมอัลลอย เกรด
6016

นาเครื่ องมือต้ นแบบไปทดลองใช้ วดั ฐานรองฟั นจับกับ
โมกดพิมพ์ของเครื่ องพิมพ์ เรี ยวบี รุ่ น 662HX พบว่า
การเลื่อนในแนวรัศมี ทาได้ ดีแต่การเลื่อนวัดตามแนว
ซ้ ายและขวาของฐานรองฟั นจับ เพื่อวัดความตรงทาได้
ไม่ดี เนื่องจากปลายของก้ านวัดจะตกจากฐานรองฟั น
จั บ เพราะไม่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น ความกว้ างของ
ฐานรองฟั นจับได้ สาเหตุเพราะตัวเรื อนของเครื่ องมือ
วัดบังอยูท่ าให้ ยากต่อการสังเกต ดังรูปที่ 10

รูปที่ 8 ต้ นแบบเครื่ องมือวัดฐานรองฟั นจับกระดาษ

สร้ างเครื่ องมือวัดโดยใช้ วสั ดุเป็ นอะลอยโลหะผสม
ระหว่างอลูมิเนียม ทองแดง แมงกานิส (aluminum
alloys) เกรด 6061 มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการกัด
กร่อนได้ ดี
สามารถขัดเงาและชุบแอโนไดซ์
(anodized) ได้ เหมาะสาหรับงานสร้ างเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ [7] ดังรูปที่ 9

รูปที่ 10 ตัวเรื อนของเครื่ องมือเมือ่ ครอบบนฐานรองฟั นจับไม่
สามารถมองเห็นทาให้ ปลายของก้ านวัดเลือ่ นหลุดจาก
ฐานรองฟั นจับ

2.2 การพัฒนาเครื่ องมือวัดปรับฐานรองฟั นจับ
ต้ นแบบ

เพื่อแก้ ไขปั ญหาปลายของก้ านวัดตกจากฐานรอง
ฟั นจับได้ ออกแบบแผ่นกัน้ ไว้ ทงสองด้
ั้
านของตัวเรื อน
ตรงจุดวัดฐานรองฟั นจับเพื่ อกัน ก้ านวัด ของนาฬิ กา
เปรี ย บเที ย บศูน ย์ ต กจากฐานรองฟั น จับ ในขณะวัด
ความตรงของฐานรองฟั นจับ ปรับปรุงเครื่ องมือวัดครัง้
ที่ 1 โดยใช้ วสั ดุเดิม ดังรูปที่ 11 - 13
รูปที่ 13 เครื่ องมือวัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษ ปรับปรุง
ครัง้ ที่ 1 ก่อนนาไปทดลอง

แผ่นกันด้
้ านข้ าง

นาเครื่ องมือวัดที่ปรับปรุ ง เรี ยบร้ อยแล้ วไปทดลองอีก
ครัง้ พบว่า การวัดตามแนวรัศมีเปรี ยบเทียบความสูง
ฐานรองฟั นจับกับผิวโมกดพิมพ์ทาได้ ดี โดยในขณะวัด
ความสู ง ฐานรองฟั นจั บ ให้ ยกแผ่ น กั น ด้ านข้ างที่
ออกแบบไว้ ขึ ้น ดังรูปที่ 14

รูปที่ 11 ร่างแบบปรับปรุงครัง้ ที่ 1 โดยเพิ่มแผ่นกันด้
้ านข้ าง

รูปที่ 14 เครื่ องมือวัดที่สร้ างเสร็ จแล้ วนามาทดลองทาบกับผิว
ของโมกดพิมพ์เพื่อวัดความสูงของฐานรองฟั นจับ
รูปที่ 12 เขียนแบบ 3D Solid Modeling เป็ นแบบสัง่ งาน

เมื่อต้ องการวัดความตรงฐานรองฟั นจับจึงเลื่อนแผ่น
กันลงเสร็ จแล้ วเลื่อนตัวเครื่ องมือในแนว ซ้ าย-ขวา วัด
ความตรงฐานรองฟั นจับ แผ่นกัน้ จะเป็ นตัวบังคับ การ
เลื่ อ นสิ น้ สุ ด ซ้ าย-ขวา ท าให้ ก้ านวั ด ของนาฬิ ก า
เปรี ยบเทียบศูนย์ไม่ตกจากฐานรองฟั นจับ ดังรูปที่ 1516

รูปที่ 15 เลือ่ นแผ่นกันด้
้ านข้ างลงขณะวัดความตรงฐานรอง
ฟั นจับ

รูปที่ 17 ร่างแบบปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ตัวเรื อนหมุนเป็ นมุมได้ 10–
15 องศา

รูปที่ 18 เขียนแบบสัง่ งานเพื่อนาไปใช้ สร้ างเครื่ องมือวัด
รูปที่ 16 แผ่นกันด้
้ านข้ างเป็ นตัวบังคับการเลือ่ นสิ ้นสุดซ้ ายขวา

จากการทดลองพบว่า หากต้ องการนาเครื่ องมื อ วัดนี ้
ไปใช้ กบั เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น เรี ยวบี รุ่นอื่น ๆ
ที่มีขนาดโมพิมพ์แตกต่างกัน ต้ องทาให้ ตวั เรื อนของ
เครื่ องมือปรับเป็ นมุมได้ อย่างน้ อย 10-15 องศา เพื่อให้
ฐานของเครื่ องมื อ วั ด แนบกั บ ผิ ว ของโมพิ ม พ์ จึ ง
ออกแบบให้ ตวั เรื อนของเครื่ องมือ วัดแบ่งออกเป็ นสอง
รูปที่ 19 เครื่ องมือวัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษ ปรับปรุง
ส่ ว น โดยมี จุ ด หมุ น อยู่ ต รงกลาง เพื่ อ ให้ ตัว เรื อน
ครัง้ ที่ 2 ตัวเรื อนหมุนปรับเป็ นมุมได้ 10-15 องศา
สามารถปรับเป็ นมุมได้ 10-15 องศา เป็ นการออกแบบ
ปรับปรุ งเครื่ องมือ ครัง้ ที่ 2 ด้ วยวัสดุชนิดเดิม ดังรู ปที่ นาเครื่ องมือวัด ที่ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ไปทดลองกับโมกด
17-19
พิมพ์ ของเครื่ องพิมพ์ออฟเซต เรี ยวบี รุ่น 662HX และ
รุ่น 754G และทดลองกับเครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

อื่น ๆ ได้ แก่ เครื่ องพิมพ์ออฟเซต มิตซูบิชิ รุ่ น ไดมอน
3000 ซึ่งเครื่ องมือวัดที่ปรับปรุงใหม่นีส้ ามารถใช้ งาน
ได้ เ ป็ นอย่างดี จึง ได้ นาไปให้ กลุ่ม ตัวอย่างใช้ ใ นการ
ทดลองต่อไป
3. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ทดลองวัด ปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั น จับ กระดาษด้ ว ย
เครื่ องมือวัด
โดยเริ่ ม จากการวั ด ความสู ง ของฐานรองฟั นจั บ
กระดาษเทียบกับผิวของโมกดพิมพ์ ดังรูปที่ 20

รูปที่ 20 เครื่ องมือวัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษทดลองวัด
ปรับตังความสู
้
งฐานรองฟั นจับของโมกดพิมพ์

เมื่อนาเครื่ องมือวัดไปตรวจวัดความสูงฐานรองฟั นจับ
ของโมกดพิมพ์ทงั ้ 12 ตัว บันทึกค่าที่วดั ได้ ดังตารางที่
1

จากตาราง แถวบนหมายเลข 1-12 คือ ตาแหน่งของ
ฐานรองฟั นจับกระดาษ ส่วนแถวล่างคือค่าความต่าง
ระหว่างผิวโมกดพิมพ์กับหน้ าฐานรองฟั นจับกระดาษ
ที่วดั ได้ พบว่าหน้ าฐานรองฟั นจับกระดาษมีคา่ ต่ากว่า
ผิวโมกดพิมพ์ มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.01 - 0.11 มิลลิเมตร
โดยมี ค่ า ความต่ า งมากเกิ น กว่ า ค่ า ที่ ย อมรั บ ได้ ใน
ตาแหน่งที่ 1 ถึง 4 และตาแหน่งที่ 9 ถึง 12 กาหนดค่า
ความ สูง-ต่า ของฐานรองฟั นจับกระดาษที่ยอมรับได้
ต้ องมี ค่ า ต่ า กว่ า หรื อ เท่ า กั บ ขนาดความหนาของ
กระดาษที่เครื่ องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ
0.02 มิลลิเมตร ดังนันเพื
้ ่อให้ ฐานรองฟั นจับ กระดาษ
มี ค่าความสูง ได้ ตามมาตรฐานที่ กาหนดจึงต้ องปรับ
ความสูงของฐานรองฟั นจับกระดาษ โดยคลายโบลท์
ที่ยึดตัวฟั นจับและขยับตัวฟั นจับขึ ้นให้ เสมอกับผิวของ
โมกดพิมพ์ จากนัน้ ใช้ เครื่ องมือวัดตรวจสอบอีกครั ง้
ค่าที่อ่านได้ จะต้ องเป็ นศูนย์จึง จะขันโบลท์ ให้ แน่นได้
ขันตอนต่
้
อไปตรวจสอบความตรงของฐานรองฟั นจับ
ทุกตัวด้ วยกระดาษเคมี เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับการ
วัดด้ วยเครื่ องมื อวัด ซึ่ง ได้ ผลการทดลองวัดความ
ตรงของฐานรองฟั นจับกระดาษด้ วยกระดาษเคมี ทัง้
12 ตัว ดังรูปที่ 21

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดความสูงฐานรองฟั นจับกระดาษ
ของโมกดพิมพ์ด้วยเครื่ องมือวัด
.

รูปที่ 21 ผลการทดลองวัดปรับตังความตรงของฐานรองฟั
้
นจับ
กระดาษ จานวน 12 ตัว ของโมกดพิมพ์ด้วยกระดาษเคมี

จากการทดลองเมื่อนาผลมาตรวจสอบ พบว่าฐานรอง
ฟั นจับกระดาษที่ไม่ตรง อยู่ในตาแหน่งที่ 1, 2, 7
และ 12 โดย
สังเกตจากความเข้ มของสีบนกระดาษเคมี ดังรูปที่ 22
1

การปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษ
ไว้ ดังรูปที่ 23
อ่านค่าได้ น้อยกว่าศูนย์
(-0.02 mm)

ฐานรองฟั นจับกระดาษตาแหน่งที่
2
7
12

รูปที่ 22 ฐานรองฟั นจับกระดาษจานวน 4 ตัว ของโมกดพิมพ์
ที่ไม่ตรง

นาเครื่ องมื อวัดฐานรองฟั นจับกระดาษ มา
ตรวจวั ด ความตรงของฐานรองฟั นจั บ กระดาษ
ตาแหน่งที่ 1, 2, 7 และ 12 เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับ
การวัดด้ วยกระดาษเคมี ได้ ผลการวัดค่าความตรงของ
ฐานรองฟั นจับกระดาษ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดความตรงของฐานรองฟั นจับ
กระดาษของโมกดพิมพ์ด้วยเครื่ องมือวัดฐานรอง
ฟั นกระดาษโดยใช้ นาฬิกาเปรี ยบเทียบศูนย์
ฐานรองฟั นจับตาแหน่งที่ ซ้ าย กลาง ขวา
1
-0.02 0.00 +0.02
2
+0.02 0.00 -0.02
7
-0.01 0.00 +0.01
12
+0.02 0.00 -0.02

ผลการตรวจวัดความตรงด้ วยเครื่ องมือ วัดที่สร้ างขึ ้น
ตรงกับการวัดด้ วยกระดาษเคมี จึงใช้ คา่ ที่อ่านได้ เป็ น
ตัว ก าหนดทิ ศ ทางในการปรั บ แก้ ไขฐานรองฟั น จับ
กระดาษ ตาแหน่ง ที่ 1, 2, 7 และ 12 แล้ วตรวจสอบ
ด้ วยเครื่ องมือวัดอีกครัง้ หนึ่ง โดยได้ แสดงตัวอย่าง

(0.00 mm)

ในตาแหน่งที่ 1

อ่านค่าได้ มากกว่าศูนย์
(+0.02 mm)
ฐานรองฟั นจับ

รูปที่ 23 จาลองการเอียงตัวของฐานรองฟั นจับกระดาษ
ตาแหน่งที่ 1

หลังจากปรับ ตัง้ ค่าที่อ่านได้ แสดงให้ เห็นว่าฐานรอง
ฟั นจับกับมาอยูใ่ นแนวตรง ดังรูปที่ 24
อ่านค่าได้ ศนู ย์
(0.00 mm)

อ่านค่าได้ ศนู ย์
(0.00 mm)

ฐานรองฟั นจับ

รูปที่ 24 จาลองความตรงของฐานรองฟั นจับกระดาษตาแหน่ง
ที่ 1 หลังจากการปรับแก้ ไขแล้ ว

3.2 เปรี ยบเทียบเวลาการใช้ กระดาษเคมีกบั เครื่ องมือ
วัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษ
ให้ กลุ่มตัวอย่างทดลองปฏิบตั ิงานปรับตังฐานรอง
้
ฟั นจั บ กระดาษ ของ โมก ดพิ ม พ์ จ านวน 1 โม
ประกอบด้ วยฐานรองฟั นจับ กระดาษ จานวน 12 ตัว
เพื่ อเปรี ยบเที ยบเวลาการปฏิ บัติง านระหว่างการใช้
กระดาษเคมี กับ เครื่ องมื อ วัด ปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั น จับ
กระดาษ บันทึกเวลาการปฏิบตั ิงานตังแต่
้ เริ่ มปรับตัง้
จนถึงเวลาที่ปรับตังเสร็
้ จ ทัง้ 2 วิธี ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ เครื่ องมือ วัดปรับตังฐานรอง
้
ฟั นจับกระดาษ
เวลาทีใ่ ช้ (นาที)
เครื่ องมือที่ใช้
Mean
SD
กระดาษเคมี
47.28 4.32
เครื่ องมือวัดฐานรองฟั นจับกระดาษ 28.67 3.26

ผลการเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ เครื่ องมือ วัดปรับตัง้
ฐานรองฟั นจับกระดาษของช่างซ่อมบารุง จานวน 15
คน พบว่าการใช้ กระดาษเคมี ใช้ เวลาในการปฏิบตั งิ าน
เฉลี่ ย เท่ า กับ 47.28 นาที มี ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.32 และเมื่อใช้ เครื่ องมือวัดปรับตังฐานรอง
้
ฟั นจับกระดาษใช้ เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 28.67 นาที มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.26
3.3 ประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานเครื่ องมือ
หลัง จากช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง ทดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ วัด
ปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั น จั บ กระดาษเรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ ทา
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานของเครื่ องมือ
วัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษ โดยมีคะแนนความ
พึ ง พอใจมากที่ สุ ด เท่ า กั บ 5 และน าคะแนนการ
ประเมินทังหมดมาหาค่
้
าเฉลี่ย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจการใช้ งานเครื่ องมือวัดปรับตัง้
ฐานรองฟั นจับกระดาษ
ระดับความพึง
พอใจการใช้ งาน
เครื่ องมือที่ใช้
Mean
SD
กระดาษเคมี
3.18 0.75
เครื่ องมือวัดฐานรองฟั นจับกระดาษ 4.15 0.42

ผลการเปรี ย บเที ย บระดับ คะแนนความพึ ง
พอใจ พบว่า ช่างซ่อมบารุ งมีความพึงพอใจในการใช้
เครื่ องมือวัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษที่สร้ างขึ ้น
มี นา้ หนักเบา ใช้ ง านได้ รวดเร็ วกว่า กระดาษเคมี มี
ความเหมาะสมที่ จ ะใช้ เป็ นเครื่ องมื อ วั ด ปรั บ ตั ง้
ฐานรองฟั นจับกระดาษ มีความปลอดภัยในการใช้ งาน
ขนาดกะทั ด รั ด พกพาสะดวกและสามารถใช้ กั บ
เครื่ องมือพื ้นฐานทัว่ ไปได้ ดี โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ผลการทดลองวัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับกระดาษ
ในการวัดค่าความสูงของฐานรองฟั นจับ กระดาษของ
เครื่ องพิม พ์ ออฟเซต ป้อนแผ่น เรี ยวบี รุ่ น 662HX ที่
แสดงออกมาเป็ นตัวเลขสามารถบอกได้ ว่าฐานรองฟั น
จับกระดาษมีความสูงหรื อต่ากว่าผิวโมกดพิมพ์เท่าใด
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง ตัด สิ น ใจได้ ว่ า ควรจะ
เปลี่ ย นฐานรองฟั นจั บ หรื อจะปรั บ ใช้ ต่ อ ไ ด้ อี ก
เนื่ อ งจากทราบพิ กั ด เป็ นตัว เลขที่ ก าหนดไว้ อย่ า ง
แน่นอนแล้ ว ส่วนการปรับความตรงของฐานรองฟั นจับ
ด้ วยเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างขึ น้ ก็ เ ช่ น กั น ช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง
สามารถปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั น จับ กระดาษได้ จ ากการ
อ่านค่าจากเกจวัดเปรี ยบเทียบศูนย์ ได้ ง่ายและมีความ
แม่นตรงมากกว่าการอ่านรอยกดบนกระดาษเคมี ที่
ต้ องใช้ การสังเกตและทักษะในการอ่านมาก ที่สาคัญ
การใช้ เครื่ องมื อ ปรั บ ตัง้ ยัง สามารถปรั บ ตัง้ ความสูง
และความตรงของฐานรองฟั นจับ ไปได้ พ ร้ อม ๆ กัน
โดยไม่ ต้ องประกอบตั ว ปากจั บ กระดาษ เพราะ
เครื่ อ งมื อ วัด ไม่ต้ อ งการวัด จากแรงกด ดัง นัน้ ท าให้

เครื่ องมือนี ้สามารถวัดได้ เมื่อประกอบเฉพาะฐานรอง
ฟั น จับ กระดาษเข้ า กับ โมกดพิ ม พ์ เ พี ย งเท่ า นัน้ ซึ่ ง
เหมาะกับการทางานซ่อมบารุงมาก
4.2 ผลการเปรี ยบเที ยบระยะเวลาที่ ใ ช้ เ ครื่ องมื อ วัด
ฐานรองฟั นจับกระดาษจากช่างซ่อมบารุง จานวน 15
คน ตังแต่
้ เริ่มใช้ เครื่ องมือวัดปรับตังจึ
้ งถึงเวลาที่ปรับตัง้
แล้ วเสร็ จ พบว่าการใช้ เครื่ องมือปรับตังฐานรองฟั
้
นจับ
กระดาษที่สร้ างขึ ้นปรับตังความสู
้
งและความตรงของ
ฐานรองฟั นจับกระดาษ จานวน 12 ตัว ช่างซ่อมบารุ ง
ใช้ เ วลาในการปรั บตัง้ ด้ วยเครื่ องมื อ น้ อยกว่า การใช้
กระดาษเคมี เนื่องจากช่างซ่อมบารุงไม่ต้องคอยหมุน
ปรับยกลูกเบี ้ยวขึ ้นลงเพื่อปรับแรงกดปากจับกระดาษ
เหมือนกับการตังด้
้ วยกระดาษเคมี ทาให้ เสียเวลามาก
ขึ ้น
4.3 ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครที่ทดลองใช้
เครื่ องมือวัดฐานรองฟั นจับกระดาษ พบว่า มีความพึง
พอใจในเครื่ องมื อ วั ด ฐานรองฟั นจั บ กระดาษที่
ออกแบบและสร้ างขึ ้นมีน ้าหนักเบา มีความเหมาะสม
ที่จะใช้ เป็ นเครื่ องมือวัด มีความปลอดภัยในการใช้ งาน
มี ข นาดกะทั ด รั ด พกพาไปใช้ งานได้ สะดวกและ
สามารถใช้ กับเครื่ องมื อพื น้ ฐานทั่วไปได้ ดีม าก ส่วน
การใช้ กระดาษเคมีแบบเดิมมีความพึงพอใจน้ อย
5. สรุปผลการทดลอง
5.1 สรุป
เครื่ อ งมื อ ปรั บ ตัง้ ฐานรองฟั น จับ กระดาษที่ สร้ างขึน้
สามารถวัดความสูงของฐานรองฟั นจับกระดาษได้ ดี
โดยวิธีวดั เทียบกับผิวโม วัดค่าความคลาดเคลื่อนได้
0.01 - 0.11 มิลลิเมตร และสามารถวัดความตรงของ
ฐานรองฟั นจับกระดาษได้ ค่าแตกต่างกันไม่เกิน 0.02

มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง สามารถน าเครื่ องมื อ นี ไ้ ปใช้ แทน
กระดาษเคมีได้ เมื่อเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ ระหว่าง
การใช้ กระดาษเคมีกบั เครื่ องมือวัดปรับตังฐานรองฟั
้
น
จับกระดาษ ช่างซ่อมบารุงใช้ เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 28.67
นาที มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.26 ซึ่งใช้ เวลา
น้ อยกว่าการใช้ กระดาษเคมี และช่างซ่อมบารุงมีความ
พึงพอใจต่อการใช้ เครื่ องมือวัดปรับตังฐานรองฟั
้
นจับ
กระดาษที่ สร้ างขึน้ โดยมี ระดับคะแนนการประเมิ น
เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.15 ซึ่ ง อยู่ใ นเกณฑ์ ดี ม าก และมี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 เครื่ องมือวัดมีความ
ปลอดภัยในการใช้ งานเหมาะสมที่จะใช้ เป็ นเครื่ องมือ
วัด มี ข นาดกะทัด รั ด พกพาไปใช้ ง านได้ ส ะดวกและ
สามารถใช้ กบั เครื่ องมือพื ้นฐานทัว่ ไปได้ ดี
5.2 ข้ อเสนอแนะ
การออกแบบและสร้ างเครื่ องมือวัดควรคานึงถึง
การผลิตส าหรั บงานอุต สาหกรรมเป็ นจ านวนมากๆ
เป็ นผลทาให้ ราคาต่อหน่วยลดลง ซึ่งทังหมดต้
้
องได้ รับ
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากตั ว แทนจ าหน่ า ย
ภายในประเทศและจากต่า งประเทศ เพื่ อ ให้ เ ข้ าถึง
ข้ อมูลที่แท้ จริ งทุกด้ าน จึงจะสามารถพัฒนาเครื่ องมือ
วัดที่ดีออกมาใช้ งานได้
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิ ท ยาลัย สยาม ที่ ใ ห้ การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์และ
ขอบคุณ คุณ ทรงสิ ทธิ์ หอวิ จิ ตร กรรมการผู้จัด การ
บริ ษัท ไซเบอร์ เอส เอ็ม (ไทย) จากัด ที่ให้ ทนุ อุดหนุน
การวิจยั พร้ อมเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลองและ
ขอขอบคุณ อาจารย์กิตติ ยิ ้มละมัย ที่ได้ ให้ คาปรึ กษา
และข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้
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