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บทคัดย่อ 

บทความนีน้ าเสนอการออกแบบและสร้าง
เคร่ืองมือวัดปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษ(gripper 
pad) ของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นโดยใช้นาฬิกา
เปรียบเทียบศูนย์ (dial gauge)  วัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาเคร่ืองมือวัดปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษ
แทนการใช้กระดาษเคมี (pressure sensitive paper) 
ปรับตัง้แบบเดิม  โดยเคร่ืองมือนีไ้ด้ออกแบบปรับปรุง
ครัง้ท่ีแรก โดยเพิ่มแผ่นกัน้ไว้ทัง้สองด้านตรงจุดวัด
ฐานรองฟันจับกระดาษ  เพ่ือกันก้านวัดของนาฬิกา
เปรียบเทียบศูนย์ตกจากฐานรองฟันจับในขณะวัด
ความตรงของฐานรองฟันจับกระดาษ และออกแบบ
ปรับปรุงครัง้ ท่ีสอง ให้ตัวเรือนของเคร่ืองมือแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางเ พ่ือให้
สามารถปรับตวัเรือนเป็นมุมได้ 15 องศา เคร่ืองมือนี ้
สร้างจากวสัด ุอะลอยโลหะผสมอลมูิเนียม (aluminum 
alloy) เ ก รด  6061  เ ส ร็ จแ ล้ วน า ไปทดลอง กับ
เคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น เรียวบี รุ่น 662HX  จาก
การทดลอง วดัความสงูของฐานรองฟันจบักระดาษ มี
ค่าความแตกต่างวัดได้ 0.01 - 0.11 มิลลิเมตร และ
ความตรงของฐานรองฟันจบัมีค่าท่ีแตกต่างกนัไม่เกิน 
0.02 มิลลิเมตร  เคร่ืองมือนีป้รับตัง้ฐานรองฟันจับ

กระดาษโมกดพิมพ์ จ านวน 12 ตัว ใช้เวลาเฉล่ีย
เท่ากับ 28.67 นาที มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

3.26  ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการใช้กระดาษเคมี  ผลการ
ประเมินจากผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อเคร่ืองมือ
เฉล่ียเท่ากบั 4.15 และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.42 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ผลการทดลองเคร่ืองมือวดั
ปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษท่ีสร้างขึน้สามารถใช้
แทนการปรับตัง้ด้วยกระดาษเคมีแบบเดมิได้ 

ค า ส า คัญ : ฐานรอง ฟันจับ กระดาษ , นาฬิ กา
เปรียบเทียบศนูย์, กระดาษเคมี, เคร่ืองพิมพ์ออฟเซต
ป้อนแผน่ 
 
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. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ให้ไ ด้ตาม
มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานภายในโรงพิมพ์หรือ
ใช้มาตรฐานในระดบัสากล โดยหลกัการมีการควบคมุ
วสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ และการปฏิบตัิในแต่ละขัน้ตอนของ
กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ให้ถกูต้อง และคงท่ีทกุครัง้ท่ี
ผลิต ซึ่งมาตรฐานนัน้อาจได้มาจากการทดลอง  
ทดสอบหรือปฏิบัติจริงแล้วได้คุณภาพงานท่ีดีเป็นท่ี
พอใจ โดยการทดสอบหามาตรฐานในขัน้ตอนต่าง ๆ 
และการควบคุมกระบวนการผลิตจ าเ ป็น ต้องมี
เคร่ืองมือช่วย  จึงจะสามารถควบคมุตวัแปรท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการพิมพ์ได้  เช่น เค ร่ืองมือวัด  อุปกรณ์
วิเคราะห์เม็ดสกรีน และตู้ แสงไฟมาตรฐาน [1] การ
พิมพ์ออฟเซตในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยงัควบคมุงาน
พิมพ์ด้วยความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบตัิงานเองเป็นหลกั คณุภาพงานพิมพ์ท่ีได้จึงไม่
แน่นอน ไม่มีเกณฑ์พิจารณาการเลือกใช้วสัดทุางการ
พิมพ์ การตัง้เคร่ืองและการควบคมุสภาวะการพิมพ์ท่ี
เหมาะสม ดงันัน้หน้าท่ีของช่างพิมพ์ท่ีดี ต้องหาวิธีการ
เข้าถึงข้อก าหนดมาตรฐานการพิมพ์ออฟเซต โดย
สามารถตรวจสอบไ ด้และผ่านการ รับรองจาก
ผู้ เ ช่ี ยวชาญห รือ เค ร่ื อง มื อมาตรฐาน  [2]   ใน
เคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นมีชุดฟันจับกระเช้า 
(swing gripper) ท าหน้าท่ีจับกระดาษเพ่ือรับส่งจาก
โ ม รั บ ส่ ง  (transfer cylinder) ไ ป ยั ง โ ม กดพิ ม พ์  
(impression cylinder) เพ่ือสง่กระดาษเข้าสูส่่วนพิมพ์ 
(printing unit) ดงัรูปท่ี 1 

 
 
 



 
 

 
 

รูปท่ี 1 ชดุฟันจบักระเช้าจบักระดาษสง่ตอ่กนัเข้าสูส่ว่นพิมพ์ 

 
ชุดฟันจับกระเช้าเม่ือผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน
ฐานรองฟันจับ (gripper pad) ซึ่งเป็นชิน้ส่วนรองรับ
กระดาษและได้รับแรงกดจากฟันจับจนสึกและเอียง 
ดัง รูปท่ี 2 ท าให้การจับกระดาษย่น พิมพ์ไม่ตรง
ต าแหน่งเกิดภาพซ้อน    ท าให้งานพิมพ์ขาดคณุภาพ  
จ าเป็นต้องซ่อมบ ารุงและปรับตัง้ฐานรองฟันจับ
กระดาษให้กลบัสูส่ภาพเดมิ [3] 
 

 
 

รูปท่ี 2 ฐานรองฟันจบั (Gripper Pad) ที่ใช้งานมานานจนสกึ
และเอียง 

 

เคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นเรียวบี ปรับตัง้ความตรง
ของฐานรองฟันจับโดยใช้กระดาษเคมี (pressure 
sensitive paper) สองแผ่นประกบกัน  แผ่นแรกเป็น
แผ่นพลาสติกขุ่น แผ่นท่ีสองเป็นกระดาษคดัลอก ทัง้

สองแผน่มีความหนา 0.08 มิลลิเมตร เทา่กนั  วิธีวดัท า
โดยหมนุลกูเบีย้วเพลาฟันจบัเพ่ือลดแรงกดของฟันจบั 
เปิดปากฟันจบัสอดกระดาษเคมีสองแผ่นท่ีประกบกัน
เข้าไประหว่างฟันจบักับฐานรองฟันจบั หมุนลูกเบีย้ว
เพลาฟันจบักลบัคืน  เกิดแรงกดบนกระดาษเคมีท าให้
กระดาษเคมีเกิดเป็นรอยแถบสีแดง  ถ้าพบว่าบน
กระดาษเคมีมีแถบสีแดงมากทางด้านซ้าย  แสดงว่า
ฐานรองฟันจบัเอียงไปทางด้านขวา ต้องปรับฐานรอง
ฟันจบักลบัมาให้ตรง เสร็จแล้วตรวจสอบด้วยกระดาษ
เคมีอีกครัง้   ให้ได้แถบสีบนกระดาษเคมีเสนอกัน
ตลอดแนวของฐานรองฟันจับกระดาษหรือแถบสีอยู่
บริเวณตรงกลางกระดาษ แสดงว่าฐานรองฟันจับ
กระดาษมีความตรง [4]   ดงัรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 3 การวดัความตรงของฐานรองฟันจบักระดาษโดยใช้
กระดาษเคม ี

 

กระดาษเคมีท่ีใช้แล้วไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้
เป็นวสัดสุิน้เปลือง ต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ มีราคา
สงูต้นทนุการซ่อมบ ารุงจึงสูงตาม ด้วยเหตผุลดงักล่าว
จึงมีแนวคิดว่าหากมีเคร่ืองมือวดัท่ีสามารถวดัปรับตัง้
ความตรงของฐานรองฟันจับและสามารถปรับตัง้
ความสูงของฐานรองฟันจบัได้ในเคร่ืองเดียวกัน  โดย
แสดงค่าท่ีวัดเป็นตัวเลขได้แม่นตรงและมีความ
ละเอียดเพียงพอท่ีจะใช้ส าหรับงานปรับตัง้ได้ซึ่ง

โมรับสง่กระดาษ 

โมกดพิมพ์ 

ชดุฟันจบักระเช้า 

ฉากหน้า 



เคร่ืองมือท่ีใช้วัดควรมีค่าความละเอียดอยู่ ท่ี 0.01 
มิลลิเมตร เคร่ืองมือวดัละเอียดตามพิกดัดงักลา่วได้แก่ 
นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์ (dial gauge) จึงเลือกใช้
เคร่ืองมือวัดละเอียดนีม้าประกอบเป็นเคร่ืองมือ
ปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษ เพ่ือวดัความตรงของ
ฐานรองฟันจบัแทนการใช้กระดาษเคมีแบบเดมิ 

1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
เพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรองฟัน
จับกระดาษของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนโดยใช้
นาฬิกาเปรียบเทียบศนูย์แทนการใช้กระดาษเคมีได้ 
1.3 สมมตฐิานของการวิจยั 
เคร่ืองมือวัดปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษของ
เค ร่ื อ งพิ ม พ์ ออฟ เ ซต ป้อนแผ่น โดยใ ช้น าฬิ ก า
เปรียบเทียบศูนย์ท่ีสร้างขึน้สามารถใช้แทนการวัด
ปรับตัง้ด้วยกระดาษเคมีแบบเดมิได้ 
1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั  
 

 
  

รูปท่ี 4 กรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรอง
ฟันจบั 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจยั 
เป็นการวิจัยและพัฒนาออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ
วดัปรับตัง้ 

ฐานรองฟันจบักระดาษของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อน
แผ่น เรียวบี รุ่น 662HX  โมกดพิมพ์มีฐานรองฟันจับ 
12 ตวัตอ่โม 
1.6 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ พนกังานประจ า จากบริษัท ไซเบอร์ 
เอส เอ็ม (ไทย) จ ากดั 
 กลุ่มตวัอย่าง ช่างซ่อมบ ารุง เคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อน
แผน่ เรียวบี ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 คน 
1.7 วิธีด าเนินการวิจยั 
เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) 
เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวดัฐานรองฟันจบัของเคร่ืองพิมพ์
ออฟเซตป้อนแผน่ โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
        1.7.1 วิเคราะห์และศกึษารูปแบบการวดัฐานรอง
ฟันจับของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น  เ รียวบี  
662HX 
 1.7.2  ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั 
 1.7.3  ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 1.7.4  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1.7.5  วิเคราะห์ข้อมลู 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 
       ได้เคร่ืองมือวัดปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษ
ของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น  ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ทางวิศวกรรมการพิมพ์ ท่ีช่างใช้ส าห รับงานซ่อม
เคร่ืองพิมพ์ได้สะดวก        ใช้ง่าย สามารถใช้ได้ด้วย
ตนเองและเป็นการขยายผลงานสถาบนัการศกึษาให้มี
โอกาสไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ เป็นตัวอย่าง
ต้นแบบโครงการวิจัย ท่ีน ามาผลิตใช้จ ริง  ให้นัก
ประดิษฐ์รุ่นใหม่มีความมุ่งมัน่ท างานอย่างมีคณุภาพ
สืบตอ่ไป 



2. การออกแบบและสร้าง 
2.1 ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือต้นแบบ 
      การท่ีจะปรับตัง้ความสูงและความตรงของ
ฐานรองฟันจับมีความต้องการเคร่ืองมือท่ีจะน ามา
แทนการใช้กระดาษเคมี  เ ม่ือวัดค่าแล้วสามารถ
แสดงผลออกมาเป็นตัวเลขสามารถอ่านค่าได้อย่าง
แม่นตรงและต้องน ากลับมาใช้ซ า้ได้ไม่ต้องทิง้ จึงได้
ทดลองใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์ (dial gauge) ซึ่ง
เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวัดระยะความต่างของผิวได้
และใช้หลกัการเทียบวดัพืน้ผิวราบ ถ้าหากฐานรองฟัน
จบัอยู่ในระนาบเดียวกนักับผิวของโมกดพิมพ์เข็มของ
นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์จะต้องไม่หมุน  ถ้าหาก
ฐานรองฟันจับอยู่สูงหรือต ่ากว่าผิวของโมกดพิมพ์
ขณะเล่ือนผ่านเราจะสามารถอ่านคา่ความตา่งของผิว
ข อ ง ฐ า น ร อ ง ฟั น จั บ กั บ โ ม ก ดพิ ม พ์ ท่ี น า ฬิ ก า
เปรียบเทียบศนูย์ได้ 
 

 
รูปท่ี 5 ระยะที่ฐานรองฟันจบัยบุตวัต า่กวา่ผิวของโมกดพิมพ์ 

 

แต่การติดตัง้เกจวดัต้องกระท าได้อย่างมัน่คงในขณะ
วดั     เข็มของเคร่ืองมือวดัต้องเสถียร ในขณะอ่านค่า 
ดงันัน้ตวัฐานของเกจวัดต้องแนบไปกับผิวของโมกด
พิมพ์และเล่ือนตัวได้ตามแนวรัศมีโดยไม่สะดุด  ตัว

ฐานของเคร่ืองวัดต้องมีความยาวพอให้ผู้ ใช้งานจับ
เคร่ืองมือวดัได้อยา่งมัน่คง 

      ดงันัน้การออกแบบเร่ิมจากตวัเรือนเคร่ืองมือวัด 
จากคูมื่อซ่อมบ ารุงเคร่ืองพิมพ์ เรียวบี รุ่น 662HX ระบุ
โมกดพิมพ์มีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 510 มิลลิเมตร 
[5] ร่างแบบเคร่ืองมือหาต าแหน่งการว่างเคร่ืองมือวดั
บนโมกดพิมพ์ ขณะท่ีเคร่ืองมือวดัความสงูฐานรองฟัน
จบักระดาษเทียบกบัผิวของโมกดพิมพ์ ดงัรูปท่ี 6 
 

 
 

รูปท่ี 6 ร่างแบบเคร่ืองมือวดัเบือ้งต้นหาระยะเคลือ่นตวัของ
นาฬิกาเปรียบเทียบศนูย์ 

การวดัคา่ความตรงของฐานรองฟันจบั น าเคร่ืองมือวดั 
มาวางคร่อมฐานรองฟันจบัตวัท่ีต้องการตรวจวดั  โดย
เล่ือนเข็มวัดของนาฬิกาเปรียบเทียบศนูย์ไปบนพืน้ท่ี
หนีบจบักระดาษของฐานรองฟันจบั อ่านค่าท่ีนาฬิกา
เปรียบเทียบศูนย์  ริมด้านซ้ายและริมด้านขวาของ
พืน้ท่ีหนีบจบักระดาษของฐานรองฟันจบั  ดงัรูปท่ี 7 

ฐานรองฟัน
จบั 

โมกดพิมพ์
จบั 

ระยะเลื่อนในแนวรัศม ี

ระยะเลื่อนใน
แนวดิ่ง 

ฟันจบั 
ฐานรองฟันจบั 

ระยะยบุตวัของฐานรองฟันจบั 

รูปร่างเคร่ืองมือวดั 



 
 

รูปท่ี 7 หาขนาดความกว้างของตวัเคร่ืองมือวดัที่เหมาะสม 
 

เขียนแบบเคร่ืองมือวดัฐานรองฟันจบัจากต้นแบบท่ี
ร่างไว้ด้วยโปรแกรม 3D parametric solid modeling 
[6] ดงัรูปท่ี 8 
 
 

 
รูปท่ี 8 ต้นแบบเคร่ืองมือวดัฐานรองฟันจบักระดาษ 

 
 

    สร้างเคร่ืองมือวดัโดยใช้วสัดเุป็นอะลอยโลหะผสม 
ระหวา่งอลมูิเนียม ทองแดง แมงกานิส (aluminum 
alloys) เกรด 6061  มีความแข็งแรงสงู ทนตอ่การกดั
กร่อนได้ดี สามารถขดัเงาและชบุแอโนไดซ์ 
(anodized) ได้ เหมาะส าหรับงานสร้างเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ [7]   ดงัรูปท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 9 เคร่ืองมือวดัสร้างโดยใช้วสัด ุอลมูิเนียมอลัลอย เกรด 
6016 

 

น าเคร่ืองมือต้นแบบไปทดลองใช้วดัฐานรองฟันจบักบั
โมกดพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ เรียวบี รุ่น 662HX พบว่า
การเล่ือนในแนวรัศมีท าได้ดีแต่การเล่ือนวัดตามแนว
ซ้ายและขวาของฐานรองฟันจบัเพ่ือวดัความตรงท าได้
ไมดี่  เน่ืองจากปลายของก้านวดัจะตกจากฐานรองฟัน
จับเพราะไม่สามารถสัง เกตเห็นความกว้างของ
ฐานรองฟันจับได้สาเหตุเพราะตวัเรือนของเคร่ืองมือ
วดับงัอยูท่ าให้ยากตอ่การสงัเกต ดงัรูปท่ี 10 
 

 
 

รูปท่ี 10 ตวัเรือนของเคร่ืองมือเมือ่ครอบบนฐานรองฟันจบัไม่
สามารถมองเห็นท าให้ปลายของก้านวดัเลือ่นหลดุจาก

ฐานรองฟันจบั 

 

2.2 การพฒันาเคร่ืองมือวดัปรับฐานรองฟันจบั
ต้นแบบ 

ระยะเลื่อนในแนวราบ 

ระยะหา่งระหวา่ง
ฐานรองฟันจบั 

ปลายก้านวดั 



      เพ่ือแก้ไขปัญหาปลายของก้านวดัตกจากฐานรอง
ฟันจบัได้ออกแบบแผ่นกัน้ไว้ทัง้สองด้านของตวัเรือน
ตรงจุดวัดฐานรองฟันจับเพ่ือกันก้านวัดของนาฬิกา
เปรียบเทียบศูนย์ตกจากฐานรองฟันจับในขณะวัด
ความตรงของฐานรองฟันจบั ปรับปรุงเคร่ืองมือวดัครัง้
ท่ี 1 โดยใช้วสัดเุดมิ ดงัรูปท่ี 11 - 13 

 

 
 

 รูปท่ี 11 ร่างแบบปรับปรุงครัง้ที่ 1 โดยเพิ่มแผน่กัน้ด้านข้าง 

 
 

   
 

รูปท่ี 12 เขียนแบบ 3D Solid Modeling เป็นแบบสัง่งาน 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 13 เคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษ  ปรับปรุง
ครัง้ที่ 1 ก่อนน าไปทดลอง 

 

น าเคร่ืองมือวัดท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองอีก
ครัง้ พบว่า การวดัตามแนวรัศมีเปรียบเทียบความสูง
ฐานรองฟันจบักบัผิวโมกดพิมพ์ท าได้ดี โดยในขณะวดั
ความสูงฐานรองฟันจับให้ยกแผ่นกันด้านข้างท่ี
ออกแบบไว้ขึน้ ดงัรูปท่ี 14 
 

 
 

รูปท่ี 14 เคร่ืองมือวดัที่สร้างเสร็จแล้วน ามาทดลองทาบกบัผิว
ของโมกดพมิพ์เพื่อวดัความสงูของฐานรองฟันจบั 

 

เม่ือต้องการวดัความตรงฐานรองฟันจบัจึงเล่ือนแผ่น
กนัลงเสร็จแล้วเล่ือนตวัเคร่ืองมือในแนว ซ้าย-ขวา วดั
ความตรงฐานรองฟันจบั แผ่นกัน้จะเป็นตวับงัคบัการ
เ ล่ือนสิน้สุด ซ้าย-ขวา ท าให้ก้านวัดของนาฬิกา
เปรียบเทียบศนูย์ไมต่กจากฐานรองฟันจบั ดงัรูปท่ี 15-
16 

แผ่นกัน้ด้านข้าง 



 
 

รูปท่ี 15 เลือ่นแผน่กัน้ด้านข้างลงขณะวดัความตรงฐานรอง
ฟันจบั 

 

 

 
รูปท่ี 16 แผน่กัน้ด้านข้างเป็นตวับงัคบัการเลือ่นสิน้สดุซ้าย-

ขวา 

จากการทดลองพบว่า หากต้องการน าเคร่ืองมือวัดนี ้
ไปใช้กบัเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น เรียวบี รุ่นอ่ืน ๆ 
ท่ีมีขนาดโมพิมพ์แตกต่างกัน ต้องท าให้ตวัเรือนของ
เคร่ืองมือปรับเป็นมมุได้อยา่งน้อย 10-15 องศา เพ่ือให้
ฐานของเคร่ืองมือวัดแนบกับผิวของโมพิมพ์ จึง
ออกแบบให้ตวัเรือนของเคร่ืองมือวดัแบง่ออกเป็นสอง
ส่วน  โดยมีจุดหมุนอยู่ตรงกลาง เพ่ือให้ตัวเ รือน
สามารถปรับเป็นมมุได้ 10-15 องศา  เป็นการออกแบบ
ปรับปรุงเคร่ืองมือ ครัง้ท่ี 2 ด้วยวสัดชุนิดเดิม ดงัรูปท่ี 
17-19 
 
 

 
 

รูปท่ี 17 ร่างแบบปรับปรุงครัง้ที่ 2 ตวัเรือนหมนุเป็นมมุได้ 10–
15 องศา 

 

 
 

รูปท่ี 18 เขียนแบบสัง่งานเพื่อน าไปใช้สร้างเคร่ืองมือวดั 

 

 
 

รูปท่ี 19 เคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษ   ปรับปรุง
ครัง้ที่ 2 ตวัเรือนหมนุปรับเป็นมมุได้ 10-15 องศา 

 

น าเคร่ืองมือวดั ท่ีปรับปรุงครัง้ท่ี 2 ไปทดลองกบัโมกด
พิมพ์ ของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซต เรียวบี รุ่น 662HX และ
รุ่น 754G และทดลองกบัเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น



อ่ืน ๆ ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์ออฟเซต มิตซูบิชิ รุ่น ไดมอน 
3000  ซึ่งเคร่ืองมือวดัท่ีปรับปรุงใหม่นีส้ามารถใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี จึงได้น าไปให้กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
ทดลองตอ่ไป 

 
3. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ทดลองวัดปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษด้วย
เคร่ืองมือวดั 
โดยเ ร่ิมจากการวัดความสูงของฐานรองฟันจับ
กระดาษเทียบกบัผิวของโมกดพิมพ์ ดงัรูปท่ี 20 

 

 
 

รูปท่ี 20 เคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษทดลองวดั
ปรับตัง้ความสงูฐานรองฟันจบัของโมกดพมิพ์ 

 

เม่ือน าเคร่ืองมือวดัไปตรวจวดัความสงูฐานรองฟันจบั
ของโมกดพิมพ์ทัง้ 12 ตวั บนัทึกคา่ท่ีวดัได้ ดงัตารางท่ี 
1 
 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวดัความสงูฐานรองฟันจบักระดาษ 
                ของโมกดพิมพ์ด้วยเคร่ืองมือวดั 

 
 

 

จากตาราง  แถวบนหมายเลข 1-12 คือ ต าแหน่งของ
ฐานรองฟันจบักระดาษ ส่วนแถวล่างคือค่าความตา่ง
ระหว่างผิวโมกดพิมพ์กับหน้าฐานรองฟันจบักระดาษ
ท่ีวดัได้ พบว่าหน้าฐานรองฟันจบักระดาษมีคา่ต ่ากว่า
ผิวโมกดพิมพ์    มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.01 - 0.11 มิลลิเมตร 
โดยมีค่าความต่างมากเกินกว่าค่าท่ียอมรับได้ใน
ต าแหน่งท่ี 1 ถึง 4 และต าแหน่งท่ี 9 ถึง 12 ก าหนดค่า
ความ สงู-ต ่า ของฐานรองฟันจบักระดาษท่ียอมรับได้
ต้องมีค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับขนาดความหนาของ
กระดาษท่ีเคร่ืองพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
0.02 มิลลิเมตร  ดงันัน้เพ่ือให้ฐานรองฟันจบักระดาษ
มีค่าความสูงได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดจึงต้องปรับ
ความสงูของฐานรองฟันจบักระดาษ  โดยคลายโบลท์
ท่ียึดตวัฟันจบัและขยบัตวัฟันจบัขึน้ให้เสมอกบัผิวของ
โมกดพิมพ์  จากนัน้ใช้เคร่ืองมือวัดตรวจสอบอีกครัง้   
ค่าท่ีอ่านได้จะต้องเป็นศูนย์จึงจะขันโบลท์ให้แน่นได้   
ขัน้ตอนต่อไปตรวจสอบความตรงของฐานรองฟันจับ
ทุกตวัด้วยกระดาษเคมีเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับการ
วัดด้วยเคร่ืองมือวัด    ซึ่งได้ผลการทดลองวัดความ
ตรงของฐานรองฟันจับกระดาษด้วยกระดาษเคมีทัง้ 
12 ตวั ดงัรูปท่ี 21 
 

.  

 
รูปท่ี 21 ผลการทดลองวดัปรับตัง้ความตรงของฐานรองฟันจบั
กระดาษ จ านวน 12 ตวั ของโมกดพิมพ์ด้วยกระดาษเคม ี



จากการทดลองเม่ือน าผลมาตรวจสอบ พบว่าฐานรอง
ฟันจับกระดาษท่ีไม่ตรง      อยู่ในต าแหน่งท่ี 1, 2, 7 
และ 12 โดย 
สงัเกตจากความเข้มของสีบนกระดาษเคมี  ดงัรูปท่ี 22 

 

ฐานรองฟันจบักระดาษต าแหนง่ที่ 
1 2 7 12 

     
  

รูปท่ี 22 ฐานรองฟันจบักระดาษจ านวน 4 ตวั ของโมกดพมิพ์
ที่ไมต่รง 

 

น าเคร่ืองมือวัดฐานรองฟันจับกระดาษ  มา
ตรวจวัดความตรงของฐานรองฟันจับกระดาษ 
ต าแหน่งท่ี 1, 2, 7 และ 12 เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับ
การวดัด้วยกระดาษเคมี ได้ผลการวดัคา่ความตรงของ
ฐานรองฟันจบักระดาษ ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการตรวจวดัความตรงของฐานรองฟันจบั 
                 กระดาษของโมกดพมิพ์ด้วยเคร่ืองมือวดัฐานรอง 
                 ฟันกระดาษโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศนูย์ 

ฐานรองฟันจบัต าแหนง่ที ่ ซ้าย 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 

 

 

ผลการตรวจวัดความตรงด้วยเคร่ืองมือวัดท่ีสร้างขึน้
ตรงกบัการวดัด้วยกระดาษเคมี  จึงใช้คา่ท่ีอ่านได้เป็น
ตัวก าหนดทิศทางในการปรับแก้ไขฐานรองฟันจับ
กระดาษ ต าแหน่งท่ี 1, 2, 7 และ 12 แล้วตรวจสอบ
ด้วยเคร่ืองมือวดัอีกครัง้หนึ่ง     โดยได้แสดงตวัอย่าง

การปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษ      ในต าแหนง่ท่ี 1 
ไว้ ดงัรูปท่ี 23 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
    

 

รูปท่ี 23 จ าลองการเอียงตวัของฐานรองฟันจบักระดาษ
ต าแหนง่ที่ 1 

 

หลังจากปรับตัง้ ค่าท่ีอ่านได้แสดงให้เห็นว่าฐานรอง
ฟันจบักบัมาอยูใ่นแนวตรง ดงัรูปท่ี 24 
 

  

 
 
 
 
    
 

รูปท่ี 24 จ าลองความตรงของฐานรองฟันจบักระดาษต าแหนง่
ที่ 1 หลงัจากการปรับแก้ไขแล้ว 

 

3.2  เปรียบเทียบเวลาการใช้กระดาษเคมีกบัเคร่ืองมือ
วดัปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษ 
     ให้กลุ่มตวัอย่างทดลองปฏิบตัิงานปรับตัง้ฐานรอง
ฟันจับกระดาษของ โมกดพิม พ์  จ านวน  1 โม 
ประกอบด้วยฐานรองฟันจับกระดาษ จ านวน 12 ตวั 
เพ่ือเปรียบเทียบเวลาการปฏิบัติงานระหว่างการใช้
กระดาษเคมีกับเคร่ืองมือวัดปรับตัง้ฐานรองฟันจับ
กระดาษ  บนัทึกเวลาการปฏิบตัิงานตัง้แต่เร่ิมปรับตัง้
จนถึงเวลาท่ีปรับตัง้เสร็จ ทัง้ 2 วิธี   ดงัตารางท่ี 3 

อา่นคา่ได้น้อยกวา่ศนูย์ 
    (-0.02 mm) 

อา่นคา่ได้มากกวา่ศนูย์ 
    (+0.02 mm) 

 

อา่นคา่ได้ศนูย์ 
     (0.00 mm) 

 

ฐานรองฟันจบั 
 

อา่นคา่ได้ศนูย์ 
     (0.00 mm) 

 

ฐานรองฟันจบั 

 

    (0.00 mm) 

 



 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้เคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรอง
ฟันจบักระดาษ 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
เวลาทีใ่ช้(นาท)ี 
Mean SD 

กระดาษเคม ี 47.28 4.32 
เคร่ืองมือวดัฐานรองฟันจบักระดาษ 28.67 3.26 

  

 

        ผลการเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้เคร่ืองมือวดัปรับตัง้
ฐานรองฟันจบักระดาษของช่างซ่อมบ ารุง จ านวน 15 
คน พบวา่การใช้กระดาษเคมี ใช้เวลาในการปฏิบตังิาน
เฉล่ียเท่ากับ 47.28 นาที มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.32  และเม่ือใช้เคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรอง
ฟันจบักระดาษใช้เวลาเฉล่ียเท่ากับ 28.67 นาที มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.26 
3.3 ประเมินความพงึพอใจในการใช้งานเคร่ืองมือ 
      หลังจากช่างซ่อมบ ารุงทดลองใช้เคร่ืองมือวัด
ปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษเรียบร้อยแล้วให้ท า
แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้งานของเคร่ืองมือ
วดัปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษ โดยมีคะแนนความ
พึงพอใจมากท่ีสุดเท่ากับ 5 และน าคะแนนการ
ประเมินทัง้หมดมาหาคา่เฉล่ีย ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ระดบัความพงึพอใจการใช้งานเคร่ืองมือวดัปรับตัง้
ฐานรองฟันจบักระดาษ 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระดบัความพงึ
พอใจการใช้งาน 
Mean SD 

กระดาษเคม ี 3.18 0.75 
เคร่ืองมือวดัฐานรองฟันจบักระดาษ 4.15 0.42 

 

 

ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนความพึง
พอใจ พบว่า ช่างซ่อมบ ารุงมีความพึงพอใจในการใช้
เคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษท่ีสร้างขึน้ 
มีน า้หนักเบา ใช้งานได้รวดเร็วกว่ากระดาษเคมี  มี
ความเหมาะสมท่ีจะใช้ เ ป็นเคร่ืองมือวัดปรับตัง้
ฐานรองฟันจบักระดาษ มีความปลอดภยัในการใช้งาน 
ขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวกและสามารถใช้กับ
เคร่ืองมือพืน้ฐานทัว่ไปได้ดี โดยมีผลการประเมินเฉล่ีย
เท่ากับ 4.15 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.42 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1  ผลการทดลองวดัปรับตัง้ฐานรองฟันจบักระดาษ 
ในการวดัค่าความสูงของฐานรองฟันจบักระดาษของ
เคร่ืองพิมพ์ออฟเซต ป้อนแผ่น เรียวบี รุ่น 662HX ท่ี
แสดงออกมาเป็นตวัเลขสามารถบอกได้ว่าฐานรองฟัน
จบักระดาษมีความสงูหรือต ่ากว่าผิวโมกดพิมพ์เท่าใด 
ซึ่งจะช่วยให้ช่างซ่อมบ ารุง  ตัดสินใจได้ว่าควรจะ
เป ล่ียนฐานรองฟันจับห รือจะป รับใ ช้ต่อ ไ ด้ อีก 
เน่ืองจากทราบพิกัดเป็นตัวเลขท่ีก าหนดไว้อย่าง
แนน่อนแล้ว สว่นการปรับความตรงของฐานรองฟันจบั
ด้วยเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ น้ ก็ เช่นกัน ช่างซ่อมบ า รุง
สามารถปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษได้จากการ
อา่นคา่จากเกจวดัเปรียบเทียบศนูย์ ได้ง่ายและมีความ
แม่นตรงมากกว่าการอ่านรอยกดบนกระดาษเคมี ท่ี
ต้องใช้การสงัเกตและทกัษะในการอ่านมาก  ท่ีส าคญั
การใช้เคร่ืองมือปรับตัง้ยังสามารถปรับตัง้ความสูง
และความตรงของฐานรองฟันจับไปได้พร้อม ๆ กัน 
โดยไม่ต้องประกอบตัวปากจับกระดาษ เพราะ
เคร่ืองมือวัดไม่ต้องการวัดจากแรงกด ดังนัน้ท าให้



เคร่ืองมือนีส้ามารถวดัได้เม่ือประกอบเฉพาะฐานรอง
ฟันจับกระดาษเข้ากับโมกดพิมพ์เพียงเท่านัน้  ซึ่ง
เหมาะกบัการท างานซอ่มบ ารุงมาก 
4.2 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้เคร่ืองมือวัด
ฐานรองฟันจบักระดาษจากช่างซ่อมบ ารุง จ านวน 15 
คน ตัง้แตเ่ร่ิมใช้เคร่ืองมือวดัปรับตัง้จงึถึงเวลาท่ีปรับตัง้
แล้วเสร็จ พบว่าการใช้เคร่ืองมือปรับตัง้ฐานรองฟันจบั
กระดาษท่ีสร้างขึน้ปรับตัง้ความสูงและความตรงของ
ฐานรองฟันจบักระดาษ จ านวน 12 ตวั ช่างซ่อมบ ารุง
ใช้เวลาในการปรับตัง้ด้วยเคร่ืองมือน้อยกว่าการใช้
กระดาษเคมี เน่ืองจากช่างซ่อมบ ารุงไม่ต้องคอยหมุน
ปรับยกลกูเบีย้วขึน้ลงเพ่ือปรับแรงกดปากจบักระดาษ
เหมือนกบัการตัง้ด้วยกระดาษเคมี ท าให้เสียเวลามาก
ขึน้ 
4.3 ระดบัความพึงพอใจของอาสาสมัครท่ีทดลองใช้
เคร่ืองมือวดัฐานรองฟันจบักระดาษ พบว่า มีความพึง
พอใจในเค ร่ืองมือวัดฐานรองฟันจับกระดาษท่ี
ออกแบบและสร้างขึน้มีน า้หนกัเบา  มีความเหมาะสม
ท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือวดั มีความปลอดภยัในการใช้งาน 
มีขนาดกะทัดรัดพกพาไปใช้งานได้สะดวกและ
สามารถใช้กับเคร่ืองมือพืน้ฐานทั่วไปได้ดีมาก ส่วน
การใช้กระดาษเคมีแบบเดมิมีความพงึพอใจน้อย 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
5.1 สรุป 
เคร่ืองมือปรับตัง้ฐานรองฟันจับกระดาษท่ีสร้างขึน้
สามารถวัดความสูงของฐานรองฟันจับกระดาษได้ดี
โดยวิธีวดัเทียบกับผิวโม   วดัคา่ความคลาดเคล่ือนได้ 
0.01 - 0.11 มิลลิเมตร และสามารถวดัความตรงของ
ฐานรองฟันจบักระดาษได้ค่าแตกต่างกันไม่เกิน 0.02 

มิลลิ เมตร  ซึ่ งสามารถน าเคร่ืองมือนี ไ้ปใช้แทน
กระดาษเคมีได้     เม่ือเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ระหว่าง
การใช้กระดาษเคมีกบัเคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรองฟัน
จบักระดาษ  ช่างซ่อมบ ารุงใช้เวลาเฉล่ียเท่ากบั 28.67 
นาที มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.26 ซึ่งใช้เวลา
น้อยกวา่การใช้กระดาษเคมี และชา่งซอ่มบ ารุงมีความ
พึงพอใจต่อการใช้เคร่ืองมือวดัปรับตัง้ฐานรองฟันจับ
กระดาษท่ีสร้างขึน้ โดยมีระดับคะแนนการประเมิน
เฉล่ียเท่ากับ 4.15 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42  เคร่ืองมือวดัมีความ
ปลอดภยัในการใช้งานเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือ
วัด มีขนาดกะทัดรัดพกพาไปใช้งานได้สะดวกและ
สามารถใช้กบัเคร่ืองมือพืน้ฐานทัว่ไปได้ดี 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
          การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวดัควรค านึงถึง
การผลิตส าหรับงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากๆ 
เป็นผลท าให้ราคาตอ่หน่วยลดลง ซึ่งทัง้หมดต้องได้รับ
การส่ง เสริมและสนับสนุนจากตัวแทนจ าหน่าย
ภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพ่ือให้เข้าถึง
ข้อมลูท่ีแท้จริงทกุด้าน จึงจะสามารถพฒันาเคร่ืองมือ
วดัท่ีดีออกมาใช้งานได้ 
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