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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
จ านวนขยะ หรือปริมาณเศษของที่เหลือจากการใช้ มีปริมาณเพิ่มขึ้น หากเราสามารถลดปริมาตร

ของกระป๋องได้ ก็จะเป็นการประหยัดเน้ือที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเคร่ืองจักรเพื่อช่วยลด
ขนาดกระป๋อง เรียกว่าเคร่ืองอัดกระป๋อง โดยอาศัยระบบกลไก เพื่อที่จะท าให้ กระป๋องน้ าอัดลมที่เราดื่ม
น้ าหมดแล้วนั้นมีปริมาตรลดลง เพื่อที่จะท าให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุด  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อสร้างเคร่ืองอัดกระป๋อง 
2 เพือ่ให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง 
3 เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม 

1.3  เป้าหมาย 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ 

o ได้เคร่ืองอัดกระป๋อง 1 เคร่ือง 
o นักเรียน ปวช.3 สาขางานเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุงจ านวน 4 คน 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
o เคร่ืองอัดกระป๋องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
o เคร่ืองอัดกระป๋องมีความแข็งแรงทนทาน 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1 เคร่ืองอัดกระป๋องสามารถอัดกระป๋องต่อเน่ืองในปริมาณมากได้ 
2 ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3 ผู้เรียนมีความสามัคคีและสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



1.5 การด าเนินงาน 

กิจกรรม เดือนต.ค เดือนพ.ย เดือนธ.ค เดือนม.ค เดือนก.พ เดือนมี.ค 
หมา
ย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 เหต ุ
1.ขั้นตอนการเตรียมงาน 

                                                  

  1.1 ประชุมวางแผน 
  1.2 ศึกษาหาข้อมูล 
  1.3 จัดท าโครงการ 
  1.4 น าเสนอโครงการ 
2.ขั้นตอนด าเนินการ 
  2.1 วางแผนด าเนนิการ 
  2.2 จัดอุปกรณ์ 
  2.3 ลงมือผลิต 
  2.4 ท าการทดลอง 
  2.5 ปรับปรุงแก้ไข 
  2.6 จัดท ารูปเล่ม 
  2.7 ผลิตส่ือเพื่อน าเสนอ
ผลงาน 
3. ขั้นตอนน าเสนอผลงาน 
  3.1 ส่งเล่มรายงาน 
  3.2 คณะกรรมการ 

 

ตารางที่ 1 การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1.กระป๋องอะลูมิเนียมบรรจุเครื่องดื่ม 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การพิจารณาเลือกวัสดุที่ใช้จึงมีส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ให้เกิดการรักษา 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่จะมี ส่วนผลักดันให้เกิด
ความรับผิดชอบในภาพลักษณ์ของชุมชนโดยทั่วไป ปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก คือ เมื่อจะพัฒนาสินค้า
ชนิดใด ควร จะต้องพิจารณาวัสดุที่จะน ามาใช้ในการท าบรรจุภัณฑ์และให้เป็นที่ยอมรับแก่ บุคคลทั่วไป 
โดยที่จะไม่ไปท าลายสิ่งแวดล้อม โดยน าบรรจุภัณฑ์นั้นกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้ตัดสินใจเลือกใช้วัสดุมี
ส่วนได้รับอิทธิพลจากวงการอุตสาหกรรมด้วยกันเอง จากรัฐบาล หรือกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ประชาชนทั่วไปที่ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะ เป็นการทิ้งกระจัดกระจาย การเกิด
มลพิษ หรือการก าจัดมูลฝอย การตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุ จึงต้องมีเป้าหมายที่ แน่นอน โดยเลือกใช้วัสดุ
ที่มีค่าพอที่จะช่วยให้มีการเก็บรวบรวมแล้วน ากลับไปเป็น วัตถุดิบเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ใหม่อีก บรรจุ
ภัณฑ์ที่กล่าวถึงนี้คือ กระป๋องอะลูมิเนียมใช้บรรจุเคร่ืองดื่ม ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในประเทศต่างๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย เน่ืองจากไม่แตก น้ าหนักเบา สะดวก และเมื่อน าไปแช่เย็นแล้ว
เคร่ืองดื่มจะเย็นได้เร็ว อะลูมิเนียมมักเกิดขึ้นเป็นส่วนประกอบของธาตุต่างๆ ในรูปของ แร่ เช่น บอกไซด์ 
ไครโอไลต์ คอรันดัม อะลูไนต์ ไดแอสพอร์ เทอร์คอยส์ สปิเนล เคโอลิน เฟลด์สปาร์ และไมกา ในบรรดาแร่
เหล่านี้การท าอะลูมิเนียมจากบอกไซด์จะได้ผลคุ้มค่าที่สุด  

เน่ืองจากบอกไซด์มีปริมาณอะลูมิเนียมถึง 60% บอกไซด์ 45 กิโลกรัม จะผลิตอะลูมิเนียมได้ 1 
กิโลกรัม กระป๋องอะลูมิเนียมบรรจุเคร่ืองดื่มเป็นกระป๋อง 2 ชิ้น คือ ตัวกับฝา ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมโดย
ปั๊มอัดขึ้นรูปเป็นกระป๋องรูปทรงกระบอก แล้วยืดให้มีผนังบาง จากนั้นผ่านไปยังเคร่ืองตัดให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ ล้าง แล้วอบให้แห้ง ในขั้นต่อไปกระป๋องจะได้ รับการเคลือบสีขาวและพิมพ์ภายนอกตามต้องการ 
เคลือบด้วยวาร์นิชเพื่อป้องกันการขูดขีด แล้วผ่านเข้าเตาอบ ภายในกระป๋องพ่นด้วยแล็กเกอร์ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้กระป๋องท าปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ แล้วน าไปอบให้แห้ง จากนั้นจึงล าเลียงไปขึ้นรูป กระป๋องจะได้รับ
การทดสอบก่อนน าไปบรรจุ กระป๋องที่ใช้แล้ว สามารถน าไปหมุนเวียนเปลี่ยนรูปใหม่ได้เมื่อเก็บรวบรวม
แล้วน าไปขายได้ช่วยลด ปริมาณมูลฝอยประหยัดทรัพยากรและพลังงานการน ากระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว
ไป หลอมและผลิตเป็นกระป๋องนั้นจะประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ95กล่าวคือพลังงาน ที่ใช้ส าหรับผลิต
อะลูมิเนียมเพื่อใช้ท ากระป๋อง 1 ใบ จะ เท่ากับพลังงานที่ใช้แปรรูปกระป๋องใช้แล้วได้ถึง 20 ใบ การที่น า
กระป๋องใช้แล้ว มาหลอมผลิตเป็นกระป๋องใหม่ 1 ตัน จะประหยัดแร่บอกไซด์ได้ถึง 5 ตัน                                         



   2.อะลูมิเนียมท่ีท ากระป๋อง 
กระป๋องอะลูมิเนียมประกอบด้วยอะลูมิเนียม 2 ชนิดด้วยกันคือ 
อะลูมิเนียม ชนิด 3004  :  มีส่วนประกอบของ Al-1.2% Mn-1.0%Mg ซึ่งมีคุณสมบัติในการขึ้นรูป

ง่ายเหมาะส าหรับกระบวนการดึงรีดลึก (deep drawing process) ใช้ส าหรับท าตัวกระป๋อง 
อะลูมิเนียม ชนิด 5182  :  มีส่วนประกอบของ Al-4.5% Mg ซึ่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงกว่าชนิด 3004 

ใช้ส าหรับท าฝากระป๋อง 
3.การรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม 
การรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม จะท าให้ประหยัดพลังงานความร้อนได้ถึง 20 เท่าและช่วยลด

มลพิษทางอากาศ (CO2 ,SOx และ NOx)ได้ถึงร้อยละ 95 และลดมลภาวะทางน้ าได้ถึงร้อยละ 97 ของการผลิต
กระป๋องใหม่โดยใช้อะลูมิเนียมบริสุทธิ์จากอะลูมินา (alumina, Al2O3) 

อย่างไรก็ตาม การรีไซเคิลกระป๋องเคร่ืองดื่มที่ท าจากอะลูมิเนียมนั้นมีปัญหาทางเทคนิคที่ยุ่งยากบาง
ประการ      เนื่องจากอะลูมิเนียมทั้งสองชนิดนี้มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างค่อนข้างมาก ดังนั้นหากเรา
น ากระป๋องที่ได้ไปหลอมทันที ทั้งธาตุแมกนีเซียมและแมงกานีสจะผสมปนกันท าให้ส่วนผสมทางเคมีที่ได้
ไม่เหมาะสมกับแต่ละชิ้นส่วนได้ 

กระบวนการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม มี 2 กระบวนการดังนี้ 
กระบวนการท่ี 1  
การแยกโลหะผสมทั้งสองชนิดออกจากกัน โดยเร่ิมจากการตัดกระป๋องเป็นชิ้นเล็ก ๆ และให้ความ

ร้อนเพื่อละลายแลกเกอร์ที่เคลือบอยู่ จากนั้น จะท าการแยกอะลูมิเนียมทั้งสองออกจากกันโดยใช้อุณหภูมิที่
ท าอะลูมิเนียมชนิด 5182 เร่ิมหลอมเหลวและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ในขณะที่อะลูมิเนียมชนิด 3004 จะคง
สภาพอยู่เป็นชิ้นใหญ่ ๆ ท าให้เราสามารถแยกอะลูมิเนียมทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันได้  เมื่อแยกได้แล้วจึงน า
อะลูมิเนียมแต่ละชนิดไปท าการหลอม หล่อ และรีดเป็นวัสดุชุดใหม่ต่อไป 

กระบวนการท่ี 2  
เป็นกระบวนการหลอมกระป๋องโดยตรง โดยในขณะที่ท าการหลอมจะผ่านก๊าซคลอรีนเป็นฟองเข้า

ไปภายในน้ าโลหะ คลอรีนจะท าปฏิกิริยากับธาตุแมกนีเซียมได้ง่ายและเกิดเป็นคลอไรด์ ของเหลวที่เหลือจะ
ได้รับการปรับแต่งส่วนผสมให้เป็นอะลูมิเนียมชนิด 3004 ต่อไป 

 



 
 

ภาพท่ี 1 การผลิตกระป๋อง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กระป๋องแบบต่างๆ 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 รูปถ้วย 
 

 
 

ภาพท่ี 4 การขึ้นรูปถ้วย 
 
 
 



 
 

ภาพท่ี 5 เครื่องอัดขึ้นรูปกระป๋องและส่วนประกอบของกระป๋อง 
 

 
 

ภาพท่ี 6 กระป๋องBright Can 
 
 
 
 

 



4.งานกลึง 
งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน( work piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหา

ชิ้นงาน 
การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ 
การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (across the work) 
การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกนของ 
ชิ้นงาน ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการของการกลึงปอกคืออัตราป้อน (Feed Rate) ความเร็วตัด 
(Cutting 
Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) มีดกลึง (Cutting Tool) และชิ้นงานที่ต้องการท าการตัดเฉือน 
(Workpiece) 
และเมื่อมีกระบวนการในการกลึงปอกเกิดขึ้น ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ขนาดของชิ้นงาน (Workpiece 
Dimension) ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness) เศษกลึง (Chip) การสึกหรอของมีดกลึง 
(Tool 
Wear) 

ปัจจัยที่ส าคัญของงานกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ท 
ตามที่กล่าวไว้แล้วว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการ ของการกลึงปอก คือ อัตราป้อน (Feed 

Rate) ความเร็วตัด (Cutting Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) มีดกลึง (CuttingTool) และชิ้นงานที่
ต้องการ 
ท าการตัดเฉือน (Workpiece) ในการกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทก็จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 5 ปัจจัยนี้ 
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วในการกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกที่ส าคัญซึ่งควรน ามา
พิจารณา 
ปัจจัยที่ส าคัญทั้งหมดที่ใช้ในงานกลึงปอกด้วยมีดกลึงอินเสิร์ทที่แสดงในรูปที่ 2.3 มีดังต่อไปนี้ 

- เงื่อนไขของคมตัด (Edge condition) 
- ความยาวของคมตัด (Edge length) 
- วิธีการจับยึดชิ้นงาน (Work holding method) 
- ส่วนประกอบของวัสดุ (Component material) 
- ความหนาของเม็ดมีด (Insert thickness) 
- เกรดของเม็ดมีด (Insert grade) 
- อายุของการสึกหรอ (Wear lift) 
- มุมตัด (Approach angle) 
- ก าลัง (Power) 
- น้ าหล่อเย็น (Coolant) 



- ต้นทุนของคมตัด (Edge cost) 
- การหักเศษ (Chip breaker) 
- รัศมีปลายมีด (Nose radius) 
- มุมประกอบของใบมีดกลึง (Included angle) 
- อัตราป้อน (Feed rate) 
- ระยะป้อนลึก (Depth of cut) 
- ความเร็วรอบ (RPM) 
2.3 ความเร็วตัด (Cutting speed) 

ความเร็วตัด (cutting speed) คือความเร็วที่คมมีดกลึงตัด หรือปาดผิวโลหะออก เมื่อโลหะหมุนครบ 1 
รอบคมมีดกลึงก็จะตัดโลหะเป็นแนวตัดยาวเท่าเส้นรอบวงพอดี ความเร็วตัดมีหน่วยเป็น เมตร/นาที 
หลักเกณฑ์ 
การเลือกใช้ความเร็วตัดมีดังนี้ คือ 

1)วัสดุที่ใช้ท าเครื่องมือตัด (Cutting tools) ที่ท ามาจากเหล็กรอบสูง (High Speed Steel) สามารถใช ้
ความเร็วตัดเป็น 2 เท่า ของความเร็วตัดของมีดที่ท ามาจากวัสดุเหล็กคาร์บอน ส่วนวัสดุคมตัดที่มีส่วนผสม
พิเศษ 
ออกไปสามารถใช้ความเร็วตัดได้กว่าเหล็กรอบสูง 

2)ชนิดของวัสดุ (Material) ที่จะน ามาท าการตัดเฉือน โดยทั่วๆไปวัสดุงานที่แข็งมากจะใช้ความเร็ว
ตัดช้า 
กว่าวัสดุที่อ่อนกว่า 

3) รูปร่างของคมตัด ( Form Cutting Tool) มีผลต่อการท างานมาก เช่น มีดตัดงานขาดจะใช้ความเร็ว
รอบ 
ต่ ากว่ามีดกลึงปอกผิว 

4) ความลึกในการตัด (Depth of Cut ) ถ้าป้อนตัดลึกจะใช้ความเร็วรอบน้อยกว่าป้อนตัดต้ืน 
5) อัตราป้อน ( Rate of Feed) ในการป้อนตัดงานหยาบ เช่น อัตราป้อน 3 มม./รอบ ความเร็วที่ใช้ใน

การตัด 
จะต่ ากว่าการป้อนตัดขั้นสุดท้าย เช่น อัตราป้อนตัด 0.13 มม. เป็นต้น จะใช้ความเร็วรอบได้สูง 

6) การระบายความร้อน (Cutting lubricant) ความเร็วตัดของวัสดุบางชนิดอาจเพิ่มให้สูงขึ้นได้เมื่อมี
การระบายความร้อนที่ถูกต้อง ซึ่งสารระบายความร้อนนี้ จะช่วยรักษาอุณหภูมิของคมตัดไม่ให้ร้อนสูง
เกินไปขณะท างาน 

7) การเชื่อม โครงเคร่ืองอัดกระป๋องการเชื่อมโครงโดยวิธีการเชื่อม อาร์ค ไฟที่ใช้ในการเชื่อม 350  
ระหว่างชิ้นงาน และลวดเชื่อมซึ่งหลอมละลาย ลวดเชื่อมจะท าหน้าที่ป้อนเนื้อโลหะให้แก่แนวเชื่อม 



 8) งานสี ท าการขัดชิ้นงานให้สะอาดไม่มีคราบน้ ามันท่ามีคราบน้ ามันสีจะไม่ติดชิ้นงานจึงท าการขัด

ชิ้นงานให้สะอาดแล้วท าการพ่นสี    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
   1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 2. เลือกประธาน และกรรมการ 
 3. ตั้งชื่อโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
   4.ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์  
 5.จัดประชุมเพื่อวางแผนระบบงาน  แบ่งหน้าที่  เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์  
3.2 การด าเนินการ 
   1.ตัดเหล็กกล่องเพื่อเชื่อมท าเป็นโครงของเคร่ืองอัดกระป๋อง 
 2.ตัดเหล็กฉากเพื่อมาเชื่อมท าเป็นฐานมอเตอร์และเฟืองทด 
 3.ท ากระบอกสูบและก้านสูบ 
 4.ท าที่ยึดกระบอกสูบ 
 5.ท าที่ใส่กระป๋องและกรวยใส่กระป๋อง 
 6.ท าการประกอบชิ้นงาน 
 7.ท าการยึดอคีลิกและตกแต่งเคร่ืองอัดกระป๋อง 
 
3.3 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

3.3.1.มอเตอร์ ½ แรง จ านวน 1 ตัว     ราคา 3,000     บาท 
3.3.2.เฟืองทด จ านวน 1 ตัว     ราคา  5,000     บาท 
3.3.3.สายพาน เบอร์ 6 จ านวน 1 เส้น    ราคา 100        บาท 
3.3.4.มู่เลย์ 3 นิ้วและ 6 นิ้ว จ านวน 2 ตัว    ราคา  800        บาท 
3.3.5.สายไฟพร้อมปลั๊ก จ านวน 1 ตัว    ราคา  300        บาท 
3.3.6.เหล็กกล่อง 1.5x3.5 นิ้ว     ราคา  500        บาท 
3.3.7.ลูกปืน รูใน 10 มม. นอก 26 มม.  จ านวน 4 ตัว  ราคา  240        บาท 
3.3.8.ทินเนอร์ จ านวน 6 แกลลอน     ราคา  850        บาท 
3.3.9.สีสเปรย์สีด า สีส้ม อย่างละ 2 กระป๋อง   ราคา 350        บาท 
3.3.10.น็อตM10 แหวน/ตัวเมีย/ตัวผู้ จ านวน 20 ชุด   ราคา 200       บาท              
3.3.11.ลวดเชื่อม 2.6 1 กล่อง     ราคา 200        บาท   
3.3.12.อคีลิก       ราคา  3,000     บาท 

รวม       14,540   บาท  
 



3.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
1.ท าฐานและโครงสร้างของเคร่ืองอัดกระป๋อง 

     
      ภาพที่ 7-8 ท าฐานและโครงสร้างของเคร่ืองอัดกระป๋อง 

 
2.กลึง เชื่อม กัดงาน ตามความถนัดของแต่ละคน 

                        

   ภาพที่ 9-10 ท าการกลึง กัดงานตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 

 
3.น าเหล็กทรงกระบอกไปผ่าเป็นกระบอกอัดกระป๋อง 

           
    ภาพที่ 11 กระบอกสูบ 

 
 



4.ท าที่ยึดเฟืองทดและฐานมอเตอร์ 

                

   ภาพที่ 12-13 ท าฐานยึดมอเตอร์ 
 
5.ท ากรวยและที่ใส่กระป๋อง 

                
    ภาพที่ 14-15 ท ากรวยบรรจุกระป๋อง 
 

6.ท าการประกอบชิ้นงาน 

 
    ภาพที่ 16 ท าการประกอบชิ้นงาน 
 
 

 



7.ท าการยึดอคีลิคและกรวย 

 
   ภาพที่ 17 ท าการยึดกรวยบรรจุกระป๋อง 
 
8.ผลงานที่สมบูรณ์พร้อมทดสอบ 

 
ภาพที่ 18 ผลงานสมบูรณ์พร้อมทดสอบ        

 
 
 

 
 
 



บทท่ี 4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 

 
      ภาพที่ 19 แบบแปลน 
 
 
4.2 ตารางบันทึกการทดสอบ 
 
ล าดับ ผลการทดสอบ 
1 จากการทดสอบสามารถอัดกระป๋องได้ต่อเนื่อง 
2 สามารถอัดกระป๋องได้ 120 กระป๋องต่อนาที 
3 มีรูปทรงที่สวยงาม มีเนื้อที่ของกระป๋องน้อย สามารถจัดเก็บเพื่อไปหลอมใช้ใหม่ได้มากขึ้น 

 
ตารางที่ 2 ตารางบันทึกการทดสอบ 

 



บทท่ี 5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการที่ได้ท าเคร่ืองอัดกระป๋องขึ้นมานี้ หลังจากได้ทดลองประสิทธิภาพของเคร่ืองแล้วสรุปได้

ดังนี้ 
1.เครื่องอัดกระป๋องสามารถอัดกระป๋องต่อเนื่องในปริมาณมากได้ 
2.ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.ผู้เรียนมีความสามัคคีและสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.ผิวของกระบอกอัดกระป๋องไม่เรียบ จึงท าให้งัดกับลูกสูบ ท าให้กระบอกอัดกระป๋องเสียหาย 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1.สามารถน าไปพัฒนาหรือเพิ่มเติมสิ่งต่างๆที่สามารถใช้งานได้ดีขึ้น 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรรณานุกรม 

 การรีไซเคิลอลูมิเนียม http://www.school.net.th/library/create-
web/10000/generality/10000-10.html  

ความรู้เรื่องอลูมิเนียม http://www.akesteel.com/index.php?mo=3&art=45442 
แยกขยะก่อนท้ิงลงถังขยะ (อลูมิเนียม) http://www.gordontechnologies.com/ถังขยะ-2/ 
อัตราการป้อนในการกลึงโลหะ http://engineerknowledge.blogspot.com/2010/10/blog-

post_16.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการปฏิบัติงาน 
 

      
         ภาพที่ 20 ท ากรวยบรรจุกระป๋อง        ภาพที่ 21 ท าการยึดเฟืองทด 

 

       
            ภาพที่ 22 ท าการยึดมอเตอร์          ภาพที่ 23 ท าการกลึงสลกัลูกสูบ 

 

       
    ภาพที่ 24-25 ท าการกัดเหล็กฉากเพื่อท าฐานมอเตอร์     

 

       
   ภาพที่ 26 ท าการกัดก้านสูบ  ภาพที่ 27 กระบอกสูบ 


