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Abstract  

This thesis presents a creation PVC cutter spindle automatic adaptation of the old cutter of Royal Paper 

Co., which form during the practice of cooperative education courses for students. The problem that 

we have limited our Royal Paper cutter axis is used as a cutting tool to cut staff. Students were 

presented with Company that is modified PVC, core cutter cutting staff use a PVC cutter spindle 

automatic and is approved for operation. Currently, PVC cutter axis has been rejuvenated to bring back 

to normal already. Procedures for rehabilitation and machine operation. The first step is to remove the 

parts. Cut the core out of the machine for cleaning and modification parts are damaged or worn out. It 

will then assemble Installed components Were removed from the original position. I will test the 

functioning of the cutter spindle automatic PVC electrical and the mechanical axis. The final step is the 

assessment by experts from the printing plant.  
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บทคัดย่อ 

 ปริญญานิพนธ์น้ีน าเสนอการสร้างเคร่ืองตดัแกนPVCอตัโนมตัท่ีดดัแปลงมาจากเคร่ือง

ตดัเก่า ของบริษทั รอยลัเปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั ซ่ึงในระหว่างการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาภาคฤดูร้อน

ของนกัศึกษา ไดพ้บปัญหาวา่ทางบริษทั รอยลัเปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั มีเคร่ืองตดัแกนอยูแ่ลว้แต่เป็นเคร่ือง

ตดัท่ีใชพ้นกังานในการตดั นกัศึกษาจึงไดเ้สนอกบัทาง บริษทัท่ีจะท าการดดัแปลงเคร่ืองตดัแกนPVCท่ีใช่

พนกังานตดัมาเป็นเคร่ืองตดัแกนPVCอตัโนมตัและได้รับการอนุมติัให้ด าเนินการ ซ่ึงปัจจุบนัเคร่ืองตดั

แกนPVCน้ีได้รับการฟ้ืนฟูสภาพให้น ากลบัมาใช้งานตามปกติเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ส าหรับขั้นตอนการ

ปฏิบติังานฟ้ืนฟูสภาพเคร่ืองประกอบไปดว้ย ขั้นตอนแรกคือการถอดช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองตดัแกน

ออกมา ท าความสะอาด และดดัแปลงช้ินส่วนท่ีมีการช ารุดหรือหมดสภาพ จากนั้นก็จะท าการประกอบ 

ติดตั้งช้ินส่วนต่างๆ ท่ีถูกถอดออกมาให้อยูใ่นต าแหน่งเดิม และก็จะท าการทดสอบการท างานของเคร่ือง

ตดัแกนPVCอตัโนมัตทางด้านกลไก ไฟฟ้า และด้านการตัดแกน และในขั้นตอนสุดท้ายก็จะท าการ

ประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญจากทางโรงพิมพ ์
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