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บทคัดยอ   

 
 ปริญญานิพนธเรื่องเครื่องบีบอัดกระปองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.ออกแบบและพัฒนาเครื่อง
บีบอัดกระปอง 2.ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบีบอัดกระปอง ในการออกแบบเนนการบีบอัดกระปอง
ใหมีความสะดวกในการใชงานเพ่ิมข้ึนและออกแบบกรวย ใหสามารถบรรจุกระปองไดทันทีโดยไมตอง
จัดเรียง กรวยนี้สามารถบรรจุกระปองได 150 กระปอง มีระบบแจงเตือนเม่ือเครื่องทํางานผิดพลาด 
และมีระบบความปลอดภัยสูง รวมถึงสายไฟมีความยาว 2 เมตร มีระบบตัดไฟอัตโนมัติและสายดิน 
จากผลการทดสอบพบวาเครื่องมีประสิทธิภาพในการบีบอัดกระปอง 80% จํานวนกระปองท่ีสามารถ
อัดไดในสภาวะการทํางานสูงสุด คือ 60 กระปอง/นาที ท่ีความเร็วรอบ 60 รอบ/นาที โดยใชพลังงาน
ไฟฟาเพียง 0.72 หนวย/ชั่วโมง  
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Abstract 
 

 The aims of thesis name “Can Pressing Machine” are 1.to design and develop 

the can pressing machine and 2.to test the performance of the machine. The design 

focuses compression can provide ease of use and increased cone design. It can be 

canned immediately without having to sort through. This cone can be canned 150 

cans. When a notification system malfunction. And secure, The cable has a length of 

2 meters with automatic shut-off and ground wire. The results showed that the 

effective compression of 80 % . The maximum of cans that can be compressed in 

top working condition is 60 cans / min at the speed of 60 rounds / min. Using electric 

power energy 0.72 units / hour. 
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