
(1) 
 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องบดแก้ว  

โดย     : นายชลิต สิทธิบูรณ์ 
             นายบรรพต พวงทอง 
             นายศิริชัย มีเชื้อ 
             นายอภินันท์ ปาปะขัง  
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ :  อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา 

ที่ปรึกษาร่วม  :          อาจารย์ภูริชญ์ งามคง 

สาขาวิชาและคณะ : สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ปีการศึกษา  : 2558  
  

บทคัดย่อ   

 
 ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องบดแก้วนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องบด
แก้ว 2) ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบดแก้ว ในการออกแบบเน้นการบดขวดแก้วที่ปลอดภัยและ
สะดวกต่อการใช้งาน ให้สามารถนับจ้านวนขวดและแสดงน้้าหนักของเศษแก้ว เครื่องบดแก้วสามารถ
บรรจุขวดแก้วได้เลื่อยๆโดยที่เครื่องไม่มีการหยุดการท้างานหรือเกิดการกระชากขอกกระแส มีระบบ
ควบคุมความปลอดภัยโดยมีปุ่ม Stop เพ่ือสั่งหยุดการท้างานเมื่อเกิดการอันตรายขณะท้างาน รวมถึง
สายไฟมีความยาว 3.50 เมตร มีระบบตัดไฟอัตโนมัติและสายดิน จากการทดสอบพบว่าเครื่องมี
ประสิทธิภาพในการบดขวดแก้ว 90% จ้านวนที่สามารถบดได้ในสภาวะการท้างานสูงสุด คือ 50 
ขวด/นาที โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 2.25 หน่วย/ชั่วโมง  
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Abstract 
  

The project aims to glass grinder 1) The design and development of glass 
grinder. 2) Performance testing ground glass The design focuses on crushed glass, safe 
and easy to use. You can count the weight of the bottle and glass . Glass bottle 
packaging machine can be sawn by a machine with no downtime or when we 
crossed a stream . A safety control system with Stop button to stop the work .When 
the danger at work The cable has a length of 3.50 meters with automatic shut-off 
and grounded . It was found that the efficiency of crushing glass bottles 90 %.The 
number can be crushed in working conditions is 50 bottles / min . Using electric 
power only 2.25 units / hour . 
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