
การออกแบบและสร้างเคร่ืองท าลายกระดาษโดยใช้ใบมีดทองเหลืองด้วยมอเตอร์ขนาด 1 ก าลงัม้า
เกศริน  สุดไชย อรสา  กอนรัมย์ รัตนาภรณ์ สมฤทธ์ิ และอารีรัตน์ เมืองแสน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบรีุรัมย์

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการออกแบบและสร้างเคร่ืองท าลายกระดาษ โดยใชม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ชนิด 1 เฟส ขนาด 1 ก าลงัมา้ เพลา เฟือง  และชุดใบมีดตดักระดาษ 
แลว้น ามาประเมินหาประสิทธิภาพและสมรรถนะของเคร่ืองท าลายกระดาษ จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของเคร่ืองท าลายกระดาษ  พบว่า สามารถป้อนกระดาษไดจ้ านวนสูงสุดท่ี

กระดาษไม่เสียรูปทรง จ านวน 10 แผ่น ค่าเฉล่ียอตัราการท าลายกระดาษ 186.83 มิลลิเมตร/วินาที ความสามารถในการย่อยท าลายกระดาษเป็น 4.46 มิลลิเมตร และสามารถท าลายลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 10 
(ขนาดขาลวด 8.4 × 5 มิลลิเมตร/เขม็) ได ้จากการประเมินสมรรถนะทั้ง 4 ดา้นของเคร่ืองท าลายกระดาษ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 ท่าน พบวา่ 1) สมรรถนะของเคร่ืองท าลายกระดาษ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.32 อยูใ่นระดบัดี 2) ดา้นลกัษณะการออกแบบค่าคะแนนเฉล่ีย 4.08 อยูใ่นระดบัดี 3) ดา้นลกัษณะการบ ารุงรักษาค่าคะแนนเฉล่ีย 4.27 อยูใ่นระดบัดี และ 4) ความเหมาะสมดา้นการน าไปใช้
งานค่าคะแนนเฉล่ีย 4.23 อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาโดยรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี ค่าคะแนนเฉล่ียเป็น 4.23

ความเป็นมาและวตัถุประสงค์

บทคดัย่อ

อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศปีละหลายหม่ืนลา้นบาท และมี
แนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง การท าลายกระดาษจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าควบคู่กนัไป แต่
กระดาษท่ีผ่านการใช้งานแล้วส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บไวห้รือท าลายโดยการเผาซ่ึงเป็นการท าลาย
สภาพแวดลอ้มท าใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ โดยเอกสารท่ีมีความส าคญั เช่น เอกสารท่ีเป็นความลบัของ
รายละเอียดของพนกังาน บุคลากร บริษทั ขอ้สอบของสถานศึกษาท่ีตอ้งท าลายตามมาตรฐานการย่อย
กระดาษ (ธนเรศ ทิพยเ์จริญ. 2548) จากการส ารวจกระดาษขอ้สอบในแต่ละปีการศึกษาของสาขาวิชา
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์พบว่ามีจ านวนมาก ดงันั้นเคร่ืองท าลายกระดาษจึงมีความส าคญัต่อ
การท าลายเอกสารและเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกวา่วิธีอ่ืน ๆ โดยท่ีสามารถน ากระดาษท่ีผา่นการยอ่ยแลว้ไปใช้
ประโยชน์ไดอี้กคร้ัง โดยการท าลายเอกสารจะมีมาตรฐานการยอ่ยกระดาษแตกต่างกนัออกไป

ผูว้ิจยัจึงสนใจท าการศึกษาเพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองท าลายกระดาษ  ศึกษาประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของเคร่ืองท าลายกระดาษ ในการยอ่ยท าลายกระดาษขอ้สอบในสถานศึกษา 

วธีิด าเนินงานวจิัย

ผลการวจิัย

สรุปผลการวจิยั

1. จ านวนแผน่กระดาษท่ีป้อนไดต่้อคร้ัง
2. อตัราการท าลายกระดาษและความละเอียดใน
การท าลายกระดาษ
3. ความสามารถในการตดัท าลายลวดเยบ็กระดาษ
5. ระดบัความเขม้เสียง

1. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
2. ดา้นลกัษณะการออกแบบ
3. ดา้นลกัษณะการบ ารุงรักษา
4. ดา้นความเหมาะสมดา้นการน าไปใชง้าน

ทดสอบดา้นประสิทธิภาพ ทดสอบดา้นสมรรถนะ

ภาพที่ 1 แสดงแบบร่างโครงสร้างเคร่ืองท าลายกระดาษ 

การทดสอบ ประสิทธิภาพ
1. จ านวนแผ่นกระดาษที่ป้อนได้ต่อคร้ังมากที่สุด 10 แผน่
2. อตัราการท าลายกระดาษเฉลีย่ 186.83 มิลลิเมตร/วินาที
3. ความละเอยีดในการย่อยท าลายกระดาษเฉลีย่ 4.46 มิลลิเมตร  
4. ความสามารถในการท าลายลวดตดัเยบ็กระดาษ
เบอร์ 10 (ขนาดขาลวด 8.4 × 5 มิลลเิมตร / เขม็) 1.66 คะแนน
5. ระดบัความเข้มเสียงเฉลีย่

- ไม่ท าลายกระดาษ
- ท าลายกระดาษ

65.90 เดซิเบล
71.78 เดซิเบล

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพเคร่ืองท าลายกระดาษ

สมรรถนะเคร่ืองท าลายกระดาษ
1. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 4.32
2. ด้านลกัษณะการออกแบบ 4.08
3. ด้านลกัษณะการบ ารุงรักษา 4.27
4. ความเหมาะสมด้านการน าไปใช้งาน 4.23

รวม 4.23

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะเคร่ืองท าลายกระดาษ

การวิจยัการสร้างเคร่ืองท าลายกระดาษ ท่ีมีมอเตอร์ขนาด 1 ก าลงัมา้ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
และสมรรถนะของเคร่ืองท าลายกระดาษ  พบว่า เคร่ืองท าลายกระดาษ มีประสิทธิภาพในการ
ป้อนกระดาษความหนา 80 แกรมไดสู้งสุดต่อคร้ัง 10 แผน่ อตัราการท าลายกระดาษเฉล่ีย 186.83 
มิลลิเมตร/วินาที ความละเอียดในการยอ่ยท าลายเฉล่ีย 4.46 มิลลิเมตร สามารถตดัท าลายลวดเยบ็
กระดาษ เบอร์ 10 ได้และระดบัความเขม้เสียงขณะย่อยท าลายกระดาษเฉล่ีย 71.78  เดซิเบล
ส าหรับการประเมินสมรรถนะเคร่ืองท าลายกระดาษ  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 6 ท่าน พบว่าสมรรถนะ
เคร่ืองท าลายกระดาษ มีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.08 - 4.32 โดยดา้นลกัษณะทางกายภาพ เฉล่ีย 
4.32 ดา้นลกัษณะการบ ารุงรักษา เฉล่ีย 4.27 ความเหมาะสมดา้นการน าไปใชง้าน เฉล่ีย 4.23 และ
ดา้นลกัษณะการออกแบบ เฉล่ีย 4.08 เม่ือพิจารณาโดยรวมอยู่ในเกณฑร์ะดบัดี ค่าคะแนนเฉล่ีย
เป็น 4.23เอกสารอ้างองิ
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ภาพที่ 2 เคร่ืองท าลายกระดาษ ภาพที่ 3 การประะเมินสมรรถนะของ
เคร่ืองท าลายกระดาษจากผูเ้ช่ียวชาญ 


