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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
เครื่ องซิลด์ปากถุงพลาสติกมีความจาเป็ นในชีวติ ประจาวันเป็ นอย่างยิง่ ในการใหกักเก็บ
ความชื้น รักษาความสะอาดภายในผลิตภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัย แต่สิ่ง
ที่ซีลด์เป็ นอุปสรรคในการซีสด์คือขนาดของถุงพลาสติกที่แตกต่างกันทาให้การซี ลด์แต่ละครั้งมี
ผลต่อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ คณะผูจ้ ดั ทาจามีแนวทางคิดที่จะสร้างเครื่ องซี ลด์ในทุก ๆ ขนาดของ
ถุงพลาสติก ความหนาของถุงแต่ละขนาดไม่เท่ากันทาให้การซิ ลด์ปากถุงพลาสติกมีคุณภาพที่
ไม่ ค่ อ ยดี เ ท่ า ที่ ค วร การซิ ล ด์ ถุ ง พลาสติ ก ถ้า ให้ ค วามร้ อ นเป็ นเวลานานเกิ น ไปก็ จ ะท าให้
ถุงพลาสติกขาดออกจากกันหรื อเป็ นรู ถ้าให้ความร้ อนน้อยเกิ นไปก็จะทาให้ถุงพลาสติกไม่
ติดกัน
จากข้อมูล ข้างต้นนี้ ท าให้ค ณะผูจ้ ดั ทาเห็ น ถึ งปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น จึ งคิ ด ค้นสิ่ ง ประดิ ษฐ์น้ ี
ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและให้การซิลด์ปิดปากถุงพลาสติกมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อประดิษฐ์เครื่ องซิลด์ปากถุงพลาสติกที่มีประสิ ทธิภาพ
2. เพือ่ เป็ นแนวทางในการประดิษฐ์เครื่ องซิลด์ปากถุงพลาสติกให้ดียงิ่ ขึ้นไป
3. เปรี ยบเทียบการซิลด์พลาสติกขนาดแตกต่างกัน
สมมติฐาน
เครื่ องซิ ลด์ถุงพลาสติกสามารถกาหนดขนาดความหนาของถุงพลาสติกทาให้การซิ ลด์
ถุงพลาสติกได้ดีข้ ึน
นิยามเชิงปฏิบัติการ
คุ ณ ภาพของปากถุ ง พลาสติ ก ที่ ผ่า นการซิ ล ด์จ ากเครื่ อ งซิ ล ด์ปากถุ ง พลาสติ ก มี ค วาม
ทนทานและปิ ดปากถุงได้สนิทและมีคุณภาพที่ดี

ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า
1. ถุงพลาสติกสามารถเชื่อมติดกันสนิทและมีความคงทน
2. สามารถซิลด์ถุงพลาสติกที่มีความหนาได้หลายขนาด
ตัวแปร
ตัวแปรต้ น
: ขนาดความหนาของถุงพลาสติก
ตัวแปรควบคุม : เครื่ องซีลด์พลาสติก
ตัวแปรตาม
: เวลาที่เครื่ องซีลด์พลาสติกทางานได้ดี

บทที่ 2
เอกสารและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ไอซี 555
ไอซี 555 (อังกฤษ: IC 555) เป็ นวงจรรวม หรื อวงจรเบ็ดเสร็ จ ที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า ชิป ที่
รู ้ จ ัก กัน ดี ใ นบรรดานัก อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ไอซี ต ัว นี้ ได้รั บ การออกแบบ และประดิ ษ ฐ์ โ ดยนัก
ออกแบบชิ ปที่มีชื่อเสี ยง ชื่อนัน่ คือนายฮันส์ อาร์ คาเมนซิ นด์ (Hans R. Camenzind) โดยเริ่ ม
ออกแบบเมื่อ พ.ศ. 2513 และแนะนาผลิตภัณฑ์ในปี ถัดมา โดยบริ ษทั ซิ กเนติกส์ คอร์ ปอเรชัน
(Signetics Corporation) มีหมายเลขรุ่ น SE555/NE555 และเรี ยกชื่อว่า "The IC Time Machine"
มีการใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพราะสามารถใช้งานง่าย ราคาถูก มีเสถียรภาพที่ดี ในปั จจุบนั นี้
บริ ษทั ซัมซุงของเกาหลี สามารถผลิตได้ปีละกว่า 1 พันล้านตัว (ข้อมูล พ.ศ. 2546)
ไอซี ไทเมอร์ 555 นับเป็ นวงจรรวมที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและเป็ นที่นิยมมาก
ที่สุดตัวหนึ่งเท่าที่เคยผลิตมา ภายในตัวประกอบด้วยทรานซิ สเตอร์ 23 ตัว, ไดโอด 2 ตัว และรี ซิ
สเตอร์ อีก 16 ตัว เรี ยงกันบนชิปซิ ลิกอนแผ่นเดียว โดยติดตั้งในตัวถัง 8 ขา แบบมินิ DIP (dualin-line package) นอกจากนี้ยงั มีการผลิตไอซี 556 ซึ่ งเป็ น DIP แบบ 14 ขา โดยอาศัยการรวม
ไอซี 555 จานวน 2 ตัวบนชิ ปตัวเดียว ขณะที่ 558 เป็ นไอซี อีกตัวหนึ่ งที่พฒั นาขึ้นจาก 555 เป็ น
DIP แบบ 16 ขา (quad) โดยรวมเอา 555 จานวน 4 ตัว (โดยมีการปรับแต่งเล็กน้อย) มาไว้บนชิป
ตัวเดียว (DIS และ THR มีการเชื่อมต่อกันภายใน ส่ วน TR นั้นมีค่าความไวที่ขอบแทนที่จะเป็ น
ความไวทั้งระดับ) นอกจากนี้ยงั มีรุ่นกาลังต่าพิเศษ (ultra-low power) ของไอซี 555 นัน่ คือ เบอร์
7555 สาหรับไอซี 7555 นี้ จะมีการเดินสายที่แตกต่างไปเล็กน้อย ทั้งยังมีการใช้กาลังไฟที่นอ้ ย
กว่า และอุปกรณ์ภายนอกน้อยกว่าด้วย
ไอซี 555 มีโหมดการทางาน 3 โหมด ดังนี้


โมโนสเตเบิล (Monostable) ในโหมดนี้ การทางานของ 555 จะเป็ นแบบซิ งเกิ้ลช็อต
หรื อวันช็อต (one-shot) โดยการสร้างสัญญาณครั้งเดียว ประยุกต์การใช้งานสาหรับการ
นับเวลา การตรวจสอบพัลส์ สวิตช์สัมผัส ฯลฯ





อะสเตเบิล (Astable) ในโหมดนี้ การทางานจะเป็ นออสซิ ลเลเตอร์ การใช้งาน ได้แก่ ทา
ไฟกระพริ บ, กาเนิดพัลส์, กาเนิดเสี ยง, เตือนภัย ฯลฯ
ไบสเตเบิล (Bistable) ในโหมดนี้ ไอซี 555 สามารถทางานเป็ นฟลิปฟล็อป (flip-flop) ถ้า
ไม่ต่อขา DIS และไม่ใช้คาปาซิเตอร์ ใช้เป็ นสวิตช์ bouncefree latched switches เป็ นต้น

การใช้ งาน
ขาของไอซีแต่ละขา มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
ขา ชื่อ

หน้ าที่

1 GND กราวด์ หรื อ คอมมอนส์
2 TR

พัลส์ส้ นั กระตุน้ ทริ กเกอร์เพื่อเริ่ มนับเวลา

3 Q

ช่วงการนับเวลา เอาต์พุตจะอยูท่ ี่ +VCC

4 R

ช่วงเวลานับ อาจหยุดโดยการใช้พลั ส์รีเซ็ต

5 CV

แรงดันควบคุมยอมให้เข้าถึงตัวหารแรงดันภายใน (2/3 VCC)

6 THR

เทรสโฮลด์ที่จุดช่วงเวลานับ

7 DIS

เชื่อมต่อกับคาปาซิเตอร์ตวั หนึ่ง ซึ่งเวลาคายประจุของมันจะมีผลต่อช่วงเวลาการ
นับ

8 V+, VCC แรงดันจ่ายไฟบวก ซึ่งต้องอยูใ่ นช่วง +5 ถึง + 15 V
ตารางที่ 2.1 ขาของไอซีแต่ละขา
เมื่อใช้คาปาซิ เตอร์ และรี ซิสเตอร์ มาต่ อร่ วม จะสามารถปรั บช่ วงการตั้งเวลา (นั่นคื อ
ช่วงเวลาที่เอาต์พุตมีค่าต่า) ตามความต้องการใช้งานได้

สาหรับการเชื่อมต่อเป็ นดังนี้

รู ปที่ 2.1 แผนผังการเชื่อมต่อไอซี 555
ช่วงเวลา t คานวณได้จาก

t = 1.1RC
ซึ่งเป็ นเวลาที่ใช้เพื่อประจุตวั เก็บประจุให้ได้ 63% ของแรงดันที่จ่าย (ค่าจริ ง : (11/e) V) ดูเพิม่ เติมที่ วงจรอาร์ซี (RC circuit) สาหรับคาอธิบายของปรากฏการณ์ดงั กล่าว
ข้ อมูลจาเพาะ
ข้อมูลจาเพาะต่อไปนี้เป็ นของรุ่ น NE555 สาหรับไอซีไทเมอร์ 555 รุ่ นอื่นๆ อาจมี
ข้อ มู ล จ าเพาะที่ แตกต่ า งออกไป ขึ้ น กับเกรดการใช้ง าน เช่ น เกรดกองทัพ หรื อ ทาง
การแพทย์ เป็ นต้น)

แรงดันจ่าย (VCC)

4.5 to 15 V

กระแสจ่ายต่าสุ ด (VCC = +5 V) 3 to 6 mA
กระแสจ่ายสู งสุ ด (VCC = +15 V) 10 to 15 mA
กระแสขาออก (สู งสุ ด)

200 mA

กาลังไฟฟ้ า

600 mW

อุณหภูมิการทางาน

0 to 70° C

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลจาเพาะ
ผู้ผลิตรายต่ างๆ
มีผผู ้ ลิตไอซี 555 หลายรายด้วยกัน รวมทั้งรุ่ นซี มอส (CMOS) โดยแต่ละบริ ษทั
จะกาหนดเบอร์ต่างๆ กันดังนี้
ผู้ผลิต

เบอร์

ECG Philips

ECG955M

Exar

XR-555

Fairchild

NE555/KA555

Harris

HA555

Intersil

SE555/NE555

Lithic Systems

LC555

Maxim

ICM7555

Motorola

MC1455/MC1555

National

LM1455/LM555C

NTE Sylvania

NTE955M

Raytheon

RM555/RC555

RCA

CA555/CA555C

Sanyo

LC7555

Texas Instruments SN52555/SN72555
ตารางที่ 2.3 ผูผ้ ลิตรายต่างๆ

ไอซี 7812
การใช้งานไอซี เรกูเลเตอร์ ตระกูล 78XX ไอซี เรกูเลเตอร์ ตระกูล 78XXมีการใช้งาน
หลากหลายส่ วนมากจะเห็นได้ตามวงจรจ่ายไฟต่างๆ เรามาทาความรู ้จกั ไอซีตระกูลนี้กนั เพิ่มเติม
กันครับ
Concept ของการ Regulator จะเสมือนกับมีตวั ต้านทานปรับค่าได้ต่ออนุ กรมกับวงจร
และจะเปลี่ยนแปลงค่าไปเรื่ อยๆเพื่อให้แรงดันทางด้านเอาท์พุทคงที่เสมอ ฉนั้นจะต้องคานึงถึง
กาลังงานที่จะตกอยู่บนไอซี เรกูเลเตอร์น้ ี ดว้ ยเพราะพลังงานทั้งหมดจะแปลเป็ นความร้อนที่จะ
เกิดขึ้นบนไอซี เรกูเลเตอร์ ยกตัวอย่างเช่นใช้ไฟเลี้ยง 10 V จ่ายผ่านไอซี เรกูเลเตอร์โดยมีไฟทาง
เอาท์พุทอยู่ที่ 5 V ฉนั้น ถ้าอุปกรณ์ที่ต่อทางเอาท์พุทของไอซี เรกูเลเตอร์ ใช้กาลังงาน 5 Watt
ไอซีเรกูเลเตอร์กจ็ ะมีกาลังไฟ 5 watts ตกอยูบ่ นไอซีตวั นี้ดว้ ย
ไอซี เรกูเลเตอร์ ตระกูล 78XX เบอร์ไอซี แรงดันเอาท์พุท กระแสสู งสุ ด แรงดันต่าสุ ด
ทางด้านอินพุท
78L05 +5V 0.1A +7V
78L12 +12V 0.1A +14.5V 78L15 +15V 0.1A +17.5V
78M05 +5V 0.5A +7V
78M12 +12V 0.5A +14.5V 78M15 +15V 0.5A +17.5V
7805 +5V 1A +7V
7806 +6V 1A +8V
7808 +8V 1A
+10.5V
7812 +12V 1A +14.5V 7815 +15V 1A +17.5V 7824 +24V 1A +26V
78S05 +5V 2A +8V
78S09 +9V 2A +12V
78S12 +12V 2A +15V
78S15 +15V 2A +18V

แรงดันไฟกระเพรื่ อม ถ้าทางด้านอินพุทของไอซี มีการต่อกับตัวเก็บประจุที่มีค่ามาก
พอก็ไม่น่าเป็ นห่วงสาหรับแรงดันที่ได้ผา่ นตัวไอซี แต่ถา้ มีการกระเพรื่ อมของสัญญานมากๆก็จะ
มีผลเพราะไอซี เรกูเลทจะมีจุดที่หยุดทางานเมื่อแรงดันอยู่ที่ประมาณแรงดันเอาท์พุท + 2 V ,
แรงดันสู งสุ ดที่ไอซี จะรับได้อยูท่ ี่ 30V. ตาแหน่งขา78xx ไอซี 78xx, 78Mxx, 78Sxxตาแหน่งขา
ต่างๆจะเป็ นไปตามรู ปด้านล่าง.

ความต่ างศักย์ คร่ อม LED
LED เป็ นอุปกรณ์แสดงผลที่ง่ายที่สุดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะเปล่งแสงเมื่อได้รับ
ไบแอสตรงและมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านพอควร ในการออกแบบวงจรแสดงผลโดยใช้ LED
เดี่ยว จะต้องทราบแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายให้ LED ความต่างศักย์ตกคร่ อม LED
ขณะไบแอสตรง และกระแสที่ตอ้ งการจ่ายให้กบั LED เพื่อให้สว่างมากน้อยตามต้องการ
ต่อไปนี้เป็ นการทดลองหาความต่างศักย์คร่ อม LED สี แดง สี เขียว และ สี เหลือง และ LED
ขนาด 3 มม. สี แดง และ สี เขียว โดยใช้วงจร พื้นฐานดังต่อไปนี้

รู ป 2.2

แสดงการไบแอส LED เพื่อทดสอบหาความต่างศักย์ตกคร่ อม
LED โดยใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้ าความต่างศักย์ 5 โวลท์ ตัว
ต้านทานจากัดกระแส 390 โอห์ม และใช้ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์
วัดความต่างศักย์คร่ อม LED
ผลการทดลองเป็ นดังตารางต่อไปนี้

LED
ตัวที่

สี แดง สี เขียว สี เหลือง

1

1.80

1.97

2.01

2

1.83

1.97

1.93

3

1.77

1.98

1.98

4

1.80

1.99

1.97

5

1.76

1.97

1.94

6

1.78

1.99

1.97

7

1.83

1.99

1.93

8

1.80

1.98

1.96

9

1.78

1.99

1.95

10

1.80

1.98

1.96

ตารางที่ 2.4 แสดงความต่างศักย์ในหน่วยโวลท์คร่ อม LED ขนาด 5 มม. สี แดง เขียว
และ เหลือง
จากตารางจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของความต่างศักย์คร่ อม LED ขนาด 5 มม. ขณะ
ไบแอสตรง จะเป็ น 1.8 โวลท์สาหรับ LED สี แดง และประมาณ 2 โวลท์สาหรับ LED สี
เขียว และสี เหลือง

LED
ตัวที่

สี แดง สี เขียว

1

1.62

1.97

2

1.61

1.98

3

1.62

1.97

4

1.62

1.98

5

1.67

1.82

6

1.61

1.99

7

1.62

1.98

8

1.62

1.98

9

1.62

1.98

10

1.63

1.96

ตารางที่ 2.5 แสดงความต่างศักย์ในหน่วยโวลท์คร่ อม LED ขนาด 3 มม. สี แดง และเขียว
ส่ วนค่าเฉลี่ยของความต่างศักย์คร่ อม LED ขนาด 3 มม. ขณะไบแอสตรง จะเป็ น
1.6 โวลท์สาหรับ LED สี แดง และประมาณ 2 โวลท์สาหรับ LED สี เขียว ตามลาดับ

ตัวต้ านทานแบบเกือกม้ า (Trim pot)

รู ปที่ 2.3 ตัวต้านทานแบบเกือกม้า
ตัวต้านทานแบบนี้จะเป็ นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เช่นเดียวกัน แต่จะมีขนาดเล็กกว่า

VR มาก นิยมใช้ในการปรับจูนวงจรขนาดเล็ก การอ่านค่าของตัวต้านทาน ถ้าเป็ นตัวต้านทานตัง
ใหญ่ จะพิมพ์ค่าที่ตวั ของตัวต้านทานเลย แบบเดียวกับ VR แต่ถา้ เป็ นตัวต้านทาขนาดเล็กจะใช้
code ในการอ่านค่า ซึ่งการอ่านค่าของตัวต้านทานแบบเกือกม้านี้จะมีเลข 3 หลัก ที่ใช้ในการอ่าน
ค่า เช่น
102 จะอ่านได้ 1000 โอห์ม หรื อ 1 Kโอห์ม ( เลขหลักสุ ดท้ายจะเป็ นจานวนของเลข 0)
123 จะอ่านได้ 120000 โอห์ม หรื อ 120 Kโอห์ม ( เลขหลักสุ ดท้ายจะเป็ นจานวนของเลข 0)
104 จะอ่านได้ 10000 โอห์ม หรื อ 10 Kโอห์ม ( เลขหลักสุ ดท้ายจะเป็ นจานวนของเลข 0)

รู ปที่ 2.4 การอ่านค่าเกือกม้า
ตัวต้านทานแบบทริ มพอท (Trim pot)

รู ปที่ 2.5 ตัวต้านทานแบบ ทริ มพอท

ตัวต้านทานแบบนี้จะเป็ นแบบเดี่ยวกับตัวต้านทานแบบเกือกม้า ( ตัวต้านทานแบบเกือกม้า ก็คือ
ตัวต้านทานแบบ ทริ มพอท แบบหนึ่งนั้นเอง) แต่วา่ การปรับค่าในตัวต้านทานนั้นจะมีความ
แม่นยาสึ งกว่าแบบเกือกม้าโดยทัว่ ไปและจะมีราคาสุ งกว่าด้วย การปรับค่าของตัวต้านทานแบบ

นี้จะบอกการหมุน เช่น ทิมพอทแบบหมุนได้ 1 รอบ ทริ มพอทแบบหมุนได้ 15 รอบ ทริ มพอ
ทแบบหมุนได้ 25 รอบ เป็ นต้น ซึ่งถ้าการหมุนมากเท่าไร ตัวต้านทานแบบนี้กจ็ ะมีความละเอียด
มากขึ้นตามไปด้วย ตัวต้านทานแบบนี้มกั จะใช้ในวงจรที่ตอ้ งมีการปรับและต้องการความแม่น
ยา่ ของค่าความต้านทาน

บทที่ 3
วัสดุอปุ กรณ์ และขั้นตอนวิธีในการดาเนินงาน
3.1 วัสดุอปุ กรณ์
รายการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
1. เครื่ องซิลด์ปากถุงพลาสติก
2. ไอซีเรคกูเรเตอร์ 7812
3. ไอซี 555
4. Led สี แดง
5. สวิตซ์
6. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 100kΩ
7. ไดโอด บริ ดจ์
8. หม้อแปลง 12v -0v -12v
9. ลิมิตสวิตซ์
10. ตัวต้านทาน
R-1k
R-10k
R-12k
11. ตัวเก็บประจุ
C-อิเล็กทรอไลต์ 1000uf 25v
C-อิเล็กทรอไลต์ 100uF 25v
C-อิเล็กทรอไลต์ 47uF 50v
C-เซรามิก 222k
C-เซรามิก 223K
12. สายไฟอ่อน

1
1
1
6
6
1
1

เครื่ อง
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
6
ตัว
ตัว
1
ตัว
ตัว
3
ตัว
1
ตัว
1
ตัว
1
ตัว
5
1
1
1
1
1

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

3.2 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
- เสนอผลงานสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ประจาปี การศึกษา 2554
- ศึกษาลักษณะการทางานของเครื่ องซิลด์ปิดปากถุงพลาสติก รายละเอียดการทางาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไอซี 555 ไอซีเรคกูเลเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัว
เพื่อหาคุณลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์น้ นั ๆ
- ตรวจเช็คอุปกรณ์แต่ล่ะตัวและทาการทดสอบประสิ ทธิภาพการทางานของอุปกรณ์
แต่ละตัวว่าทางานถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพกับชิ้นงาน
- ทาการประกอบวงจรต่างๆ
- เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้ว ก็ทาการทดลองวงจรตั้งเวลาการทางาน โดยการปรับโวลุ่มเพื่อ
ตั้งเวลาในการจ่ายกระแสและแรงดันไฟฟ้ าให้กบั เครื่ องซิลด์พลาสติก แล้วทดลอง
ตามขนาดของพลาสติกที่ได้ต้ งั ไว้แล้วบันทึกผลในตาราง

บทที่ 4
ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบวงจร
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

เช็ดการลงอุปกรณ์และการจั้มสายไฟ
เสี ยบปลั้กหม้อแปลงไฟ
ตรวจสอบการทางานของภาคจ่ายไฟ
ตรวจสอบการทางานของชุดควบคุม
ตรวจสอบการทางานของ ชุดจ่ายความร้อน

4.2 การทดลอง
1. การทดลอง ชุดที่ 1 พลาสติกขนาด บางมากที่สุด
เวลา(วินาที)
ผลการทดลอง
สรุ ป
1.5
พลาสติกติดกันสม่าเสมอ
ดี
2.5
พลาสติกเริ่ มละลาย
ใช้ไม่ได้
3.5
พลาสติกขาดบางจุด
ใช้ไม่ได้
4.5
พลาสติกขาดมาก
ใช้ไม่ได้
5.5
พลาสติกขาดออกจากกัน
ใช้ไม่ได้
6.5
พลาสติกไหม้
ใช้ไม่ได้
ตารางที่ 4.1 เรื่ อง การทดลอง ชุดที่ 1
สรุ ปผลการทดลองชุดที่ 1 สรุ ปได้วา่ พลาสติกขนาด บางมากที่สุด สามารถทางานได้ดี
ที่สุดในเวลา 1.5วินาที

2. การทดลอง ชุดที่ 2 พลาสติกขนาด บางมาก
เวลา
ผลการทดลอง
สรุ ป
1.5
พลาสติกติดไม่สม่าเสมอ
ใช้ไม่ได้
2.3
พลาสติกติดกันสม่าเสมอ
ดี
3.5
พลาสติกเริ่ มละลาย
ใช้ไม่ได้
4.5
พลาสติกขาดบางจุด
ใช้ไม่ได้
5.5
พลาสติกขาดมาก
ใช้ไม่ได้
6.5
พลาสติกขาดออกจากกัน
ใช้ไม่ได้
ตารางที่ 4.2 เรื่ อง การทดลอง ชุดที่ 2
สรุ ปผลการทดลองชุดที่ 2 สรุ ปได้วา่ พลาสติกขนาด บางมาก สามารถทางานได้ดีที่สุด
ในเวลา 2.3 วินาที
3. การทดลอง ชุดที่ 3 พลาสติกขนาด บาง
เวลา
ผลการทดลอง
สรุ ป
1.5
พลาสติกติดกันบางเล็กน้อย
ใช้ไม่ได้
2.5
พลาสติกติดไม่สม่าเสมอ
ใช้ไม่ได้
3.4
พลาสติกติดกันสม่าเสมอ
ดี
4.5
พลาสติกเริ่ มละลาย
ใช้ไม่ได้
5.5
พลาสติกขาดบางจุด
ใช้ไม่ได้
6.5
พลาสติกขาดมาก
ใช้ไม่ได้
ตารางที่ 4.3 เรื่ อง การทดลอง ชุดที่ 3
สรุ ปผลการทดลองชุดที่ 3 สรุ ปได้วา่ พลาสติกขนาด บาง สามารถทางานได้ดีที่สุดใน
เวลา 3.4 วินาที

4. การทดลอง ชุดที่ 4 พลาสติกขนาด หนา
เวลา
ผลการทดลอง
สรุ ป
1.5
พลาสติกติดกันบางจุด
ใช้ไม่ได้
2.5
พลาสติกติดกันบางเล็กน้อย
ใช้ไม่ได้
3.5
พลาสติกติดไม่สม่าเสมอ
ใช้ไม่ได้
4.2
พลาสติกติดกันสม่าเสมอ
ดี
5.5
พลาสติกเริ่ มละลาย
ใช้ไม่ได้
6.5
พลาสติกขาดบางจุด
ใช้ไม่ได้
ตารางที่ 4.4 เรื่ อง การทดลอง ชุดที่ 4
สรุ ปผลการทดลองชุดที่ 4 สรุ ปได้วา่ พลาสติกขนาด หนา สามารถทางานได้ดีที่สุดใน
เวลา 4.2 วินาที
5. การทดลอง ชุดที่ 5 พลาสติกขนาด หนามาก
เวลา
ผลการทดลอง
สรุ ป
1.5
พลาสติกไม่ติดกัน
ใช้ไม่ได้
2.5
พลาสติกติดกันบางจุด
ใช้ไม่ได้
3.5
พลาสติกติดกันบางเล็กน้อย
ใช้ไม่ได้
4.5
พลาสติกติดไม่สม่าเสมอ
ใช้ไม่ได้
5.8
พลาสติกติดกันสม่าเสมอ
ดี
6.5
พลาสติกเริ่ มละลาย
ใช้ไม่ได้
ตารางที่ 4.5 เรื่ อง การทดลอง ชุดที่ 5
สรุ ปผลการทดลองชุดที่ 5 สรุ ปได้วา่ พลาสติกขนาด หนามาก สามารถทางานได้ดีที่สุด
ในเวลา 5.8 วินาที

6. การทดลอง ชุดที่ 6 พลาสติกขนาด หนาที่สุด
เวลา
ผลการทดลอง
สรุ ป
1.5
พลาสติกไม่ติดกัน
ใช้ไม่ได้
2.5
พลาสติกไม่ติดกัน
ใช้ไม่ได้
3.5
พลาสติกติดกันบางจุด
ใช้ไม่ได้
4.5
พลาสติกติดกันบางเล็กน้อย
ใช้ไม่ได้
5.5
พลาสติกติดไม่สม่าเสมอ
ใช้ไม่ได้
6.9
พลาสติกติดกันสม่าเสมอ
ดี
ตารางที่ 4.6 เรื่ อง การทดลอง ชุดที่ 6
สรุ ปผลการทดลองชุดที่ 6 สรุ ปได้วา่ พลาสติกขนาด หนา สามารถทางานได้ดีที่สุดใน
เวลา 6.9 วินาที

บทที่ 5
สรุปผลและอภิปรายการทดลอง
5.1 สรุปผลการทดลอง
จากทดลองจะเห็นได้วา่ การซีลด์พลาสติกในแต่ละขนาดที่แตกต่างกันเวลาคือตัวแปรที่
สาคัญที่สุด ในการซีลด์พลาสติก ดังนี้
1. พลาสติกขนาด บางมากที่สุด สามารถทางานได้ดีที่สุดในเวลา 1.5วินาที
2. พลาสติกขนาด บางมาก สามารถทางานได้ดีที่สุดในเวลา 2.3 วินาที
3. พลาสติกขนาด บาง สามารถทางานได้ดีที่สุดในเวลา 3.4 วินาที
4. พลาสติกขนาด หนา สามารถทางานได้ดีที่สุดในเวลา 4.2 วินาที
5. พลาสติกขนาด หนามาก สามารถทางานได้ดีที่สุดในเวลา 5.8 วินาที
6. พลาสติกขนาด หนา สามารถทางานได้ดีที่สุดในเวลา 6.9 วินาที
5.2 วิเคราะห์ ปัญหาในการทางาน
1. งบประมาณ
2. อุปกรณ์เสี ยบางตัว
3. พลาสติกติดไม่สม่าเสมอ
4. การเดินสายไฟที่ยงุ่ ยาก
5.3 อภิปรายการทดลอง
วิธีแก้ไข 1.รองงบประมาณเป็ น อาทิตย์
2 .พยายาม ตรวจเช็ดอุปกรณ์บางตัว
3.ตั้งเวลาให้พอดี กับความหนาของถุงพลาสติก
4.เก็บสายไฟให้เรี ยบร้อย และเลือกวิธีการเดินสายไฟในหลอดท่อแทน
5.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงการ
รู ้จกั การทาลายวงจรในการควบคุมการทางานของ เครื่ องซิลด์ปากถุงพลาสติกแบบ
ตรวจสอบความหนาของวัสดุ

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล นาย สมบูรณ์ จะตีป่า
วันที่เกิด วันที่ 28 เมษายน พ.ศ 2535
อยูป่ ัจจุบนั 62 หมู่ที่ 6 ต.วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่โรงเรี ยนบ้านห้วยน้ าเย็น
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่โรงเรี ยนบ้านห้วยน้ าเย็น
กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชา ( ปวช.) ปี ที่ 3
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่วทิ ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ชื่อ-นามสกุล นาย ณรงค์ อวยแม
วันที่เกิด วันที่ 08 ก.พ พ.ศ 2536
อยูป่ ัจจุบนั 175 หมู่ที่ 16 ต.แม่กรณ์ อ. เมือง จ. เชียงราย
สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่โรงเรี ยนบ้านสหศาร์ศึกษา
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่โรงเรี ยนบ้านสหศสร์ศึกษา
กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชา ( ปวช.) ปี ที่ 3
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่วทิ ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ชื่อ-นามสกุล นาย ธวัน แช่ตื๋น
วันที่เกิด วันที่ 12 ก.ค พ.ศ 2536
อยูป่ ัจจุบนั 1 หมู่ที่ 9 ต.บ้านแซว อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่โรงเรี ยนป่ าตึงพิทยานกูล
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่โรงเรี ยน ป่ าตึงพิทยานกูล
กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชา ( ปวช.) ปี ที่ 3
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่วทิ ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ชื่อ-นามสกุล นาย พรถวิษย์ เตจ๊ะ
วันที่เกิด วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2536
อยูป่ ัจจุบนั 6/1 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงราย
สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่โรงเรี ยนบ้านฮ่องแฮ่
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่โรงเรี ยนแม่จนั วิทยาคม
กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชา ( ปวช.) ปี ที่ 3
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ที่วทิ ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ภาคผนวก ก

1.เจะแผ่ นอะคิลคิ เพือ่ ยึดติดกับแท่ น

2.ประกอบวงจรตั้งเวลา เข้ ากับเครื่องซีลด์ พลาสติก

บรรนาณุกรม
หนังสื อ วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน บทที่ 3 หน้า 62 – 78 เขียนโดย นภัทร วัจน
เทพินทร์

