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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

งานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในโรงงาน ณ บริษทั อลูทอป จ ากดั มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีความ
เขา้ใจในการบ ารุงรักษาเคร่ืองรีดอลูมิเนียมและเตาอบอลูมิเนียม นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท าจะตอ้งศึกษา
และท าความเขา้ใจถึงรายละเอียดของมาตรฐานต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดในการบ ารุงรักษาซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในโรงงาน 

การเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ท าใหมี้โอกาสท่ีจะไดห้าความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม
ในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งทราบถึงการท างานท่ีมีขั้นตอนการท างานและ
ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ซ่ึงการปฏิบติังานและการน าความรู้ดา้นต่างๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ จะ
ท าใหเ้กิดแนวทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและน าไปปฏิบติัใชใ้นอนาคตต่อไป 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงจดัท ารายงานโครงการสหกิจศึกษาเล่มน้ีข้ึน เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองรีดอลูมิเนียมและเตาอบอลูมิเนียมไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะน าเสนอเน้ือหาของการศึกษา
และวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร หลกัการท างานของเคร่ืองรีดอลูมิเนียมและเตาอบ การใชง้านเคร่ือง
รีดอลูมิเนียมและเตาอบอลูมิเนียม การเดินการผลิตอลูมิเนียมด้วยวิธีต่างๆ การตรวจสอบและการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องของการท างานของเคร่ืองรีดอลูมิเนียม และ เตาอบอลูมิเนียม 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในโรงงาน 
1.2.2 เพื่อสามารถเช่ือมซ่อมสร้างช้ินงานต่างๆ ในโรงงาน 
1.2.3 เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการซ่อมเคร่ืองจกัรในโรงงาน 
1.2.4 เพื่อใหเ้รียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ 
1.2.5 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานรู้จกัการท างานอยา่งเป็นขั้นตอนและถูกตอ้ง 
1.2.6 เพื่อใหท้ราบถึงหลกัการติดตั้งอุปกรณ์และซ่อมแซมอยา่งถูกตอ้ง 
1.2.7 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 เขา้ใจหลกัการปฏิบติังานเก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองจกัร 
1.3.2 รู้วธีิการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรในโรงงาน 
1.3.3 ตรวจสอบหาความบกพร่องของการท างานของเคร่ืองจกัร 
1.3.4 มีทกัษะในการเช่ือมต่างๆ ในโรงงาน 
1.3.5 รู้จกัการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานจริง 
1.3.6 สามารถอธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองรีดอลูมิเนียมและเตาอบอลูมิเนียมได ้
1.3.7 ดูแล และ รักษาเคร่ืองรีดอลูมิเนียม เตาอบอลูมิเนียมได ้
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 มีความรับผดิชอบและเขา้ใจในการท างานใหม้ากข้ึน 
1.4.2 เขา้ใจหลกัการ และ วชิาการมากข้ึนจากการปฏิบติังานจริง 
1.4.3 ท าใหมี้ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการท างานของเคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงาน 
1.4.4 สามารถซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรได ้
1.4.5 รู้จกัแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ การวางแผนการปฏิบติังาน 
1.4.6 สามารถวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไ้ขไดต้รงจุด 
1.4.7 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

 



 

 

บทที ่2  
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 มอเตอร์ (Motor) 
 มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในโรงงานต่างเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุม
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมมอเตอร์มีหลายแบบหลายชนิดท่ีใช้ให้เหมาะสมกบังาน
ดงันั้นเราจึงตอ้งทราบถึงความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าตลอดคุณสมบติัการใช้งานของ
มอเตอร์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของมอเตอร์นั้นๆ และสามารถ
เลือกใชง้านใหเ้หมาะสมกบังานออกแบบระบบประปาหมู่บา้นหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

มอเตอร์ (Motor) หมายถึงเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงพลงังานไฟฟ้ามาเป็น
พลงังานกล มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าเปล่ียนเป็นพลงังานกลมีทั้งพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั
และพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า จึงแบ่งออกตามการใชข้องกระแสไฟฟ้าได ้2 
ชนิด ดงัน้ี มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current Motor) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
(Direct Current Motor)  

2.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั แบ่งออกเป็น3 ชนิดไดแ้ก่ 
  2.1.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส (Sing Phase Motor) 
                 - สปลิทเฟส มอเตอร์( Split-Phase motor) 
                 - คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor) 
                 - รีพลัชัน่มอเตอร์ (Repulsion-type motor) 
                 - ยนิูเวอร์แวซลมอเตอร์ (Universal motor) 
                  - เช็ดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor) 
  2.1.1.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 2 เฟส (Two phase Motor) 
  2.1.1.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 3 เฟส (Three phase Motor) 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบ่งออกตามโครงสร้างและหลกัการท างานของมอเตอร์
ได ้2 แบบ คือ 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบบอินดกัชัน่ (3 Phase Induction Motor) 2. 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบบซิงโครนสั (3 Phase Synchronous Motor) 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดกัชั่น มีคุณสมบติัท่ีดี คือมีความเร็วรอบคงท่ี
เน่ืองจากความเร็วรอบอินดกัชั่นมอเตอร์ข้ึนอยู่กับความถ่ี (Frequency) ของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบั มีราคาถูก โครงสร้างไม่ซบัซอ้น สะดวกในการบ ารุงรักษาเพราะไม่มีคอมมิวเตเตอร์และ
แปรงถ่านเหมือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เม่ือใช้ร่วมกบัเคร่ืองควบคุมความเร็วแบบอินเวอร์เตอร์ 
(Invertor) สามารถควบคุมความเร็ว (Speed) ไดต้ั้งแต่ศูนยจ์นถึงความเร็วตามพิกดัของมอเตอร์ นิยม
ใช้กันมาก เป็นต้นก าลังในโรงงานอุตสาหกรรม ขับเคล่ือนลิฟท์ ขบัเคล่ือนสายพานล าเลียง 
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ขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรไฟฟ้า เช่น เคร่ืองไส เคร่ืองกลึง มอเตอร์อินดกัชัน่มี 2 แบบ แบ่งตามลกัษณะ
ตวัหมุนคือ 1. อินดกัชัน่มอเตอร์ท่ีมีโรเตอร์แบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Induction Motor) 2. อิน
ดกัชัน่มอเตอร์ท่ีมีโรเตอร์แบบขดลวด (Wound Rotor Induction Motors) 

2.1.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งออกเป็น 3 ชนิดไดแ้ก่ 
2.1.2.1 มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกวา่ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)  

                2.1.2.2 มอเตอร์แบบขนานหรือเรียกวา่ชนัทม์อเตอร์ (Shunt Motor) 
                2.1.2.3 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกวา่คอมเปาวดม์อเตอร์ (Compound Motor) 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นตน้ก าลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในโรงงานอุตสาหกรรม

เพราะมีคุณสมบติัท่ีดีเด่นในดา้นการปรับความเร็วไดต้ั้งแต่ความเร็วต ่าสุดจนถึงสูงสุด นิยมใชก้นั 

มากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานทอผา้ โรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โรงงานถลุงโลหะหรือ
ให้ เป็นตน้ก าลงัในการขบัเคล่ือนรถไฟฟ้า เป็นตน้ในการศึกษาเก่ียวกบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึง
ควรรู้จกั อุปกรณ์ต่าง ๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและเขา้ใจถึงหลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบต่าง ๆ 
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วนดงัน้ี  
 1. ส่วนที่อยู่กับที่หรือที่เรียกว่าสเตเตอร์ (Stator) ประกอบดว้ยเฟรมหรือโยค (Frame or  
Yoke) เป็นโครงภายนอกท าหน้าท่ีเป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใตใ้ห้ครบ
วงจรและยึดส่วนประกอบอ่ืนๆให้แข็งแรงท าด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่นหนาม้วนเป็นรูป
ทรงกระบอกขั้วแม่เหล็ก (Pole) ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวดส่วนแรกแกนขั้ว 
(Pole Core) ท าดว้ยแผน่เหล็กบางๆ กั้นดว้ยฉนวนประกอบกนัเป็นแท่งยึดติดกบัเฟรม ส่วนปลายท่ี
ท าเป็นรูปโคง้นั้นเพื่อโคง้รับรูปกลมของตวัโรเตอร์เรียกวา่ขั้วแม่เหล็ก (Pole Shoes) มีวตัถุประสงค์
ให้ขั้วแม่เหล็กและโรเตอร์ใกล้ชิดกนัมากท่ีสุดเพื่อให้เกิดช่องอากาศน้อยท่ีสุดจะมีผลให้เส้นแรง
แม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กผ่านไปยงัโรเตอร์มากท่ีสุดแล้วท าให้เกิดแรงบิดหรือก าลงับิดของโรเตอร์
มากเป็นการท าให้มอเตอร์มีก าลงัหมุน (Torque) ส่วนท่ีสอง ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะ
พนัอยูร่อบๆ แกนขั้วแม่เหล็กขดลวดน้ีท าหนา้ท่ีรับกระแสจากภายนอกเพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้
เกิดข้ึนและเส้นแรงแม่เหล็กน้ีจะเกิดการหักลา้งและเสริมกนักบัสนามแม่เหล็กของอาเมเจอร์ท าให้
เกิดแรงบิดข้ึน 

2. ตัวหมุน (Rotor) ตัวหมุนหรือเรียกว่าโรเตอร์ ตวัหมุนน้ีท าให้เกิดก าลงังานมีแกนวางอยู่
ในตลบัลูกปืน (Ball Bearing) ซ่ึงประกอบอยูใ่นแผน่ปิดหวัทา้ย (End Plate) ของมอเตอร์ 
ตวัโรเตอร์ประกอบดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนั คือ  

1.แกนเพลา (Shaft) 
2. แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) 
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3.คอมมิวเตอร์ (Commutator) 
4. ขอลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Widing) 

  1.แกนเพลา (Shaft) เป็นตวัส าหรับยืดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็กอาร์มาเจอร์  
(Armature Croe) ประกอบเป็นตวัโรเตอร์แกนเพลาน้ีจะวางอยูบ่นแบร่ิง เพื่อบงัคบัให้หมุนอยูใ่นแนว
น่ิงไม่มีการสั่นสะเทือนได ้ 
  2. แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) ท าด้วยแผ่นเหล็กบางอาบฉนวน  
(Laminated Sheet Steel) เป็นท่ีส าหรับพนัขดลวดอาร์มาเจอร์ซ่ึงสร้างแรงบิด (Torque) 
  3. คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ท าดว้ยทองแดงออกแบบเป็นซ่ีแต่ละซ่ีมีฉนวน
ไมกา้ (mica) คัน่ระหวา่งซ่ีของคอมมิวเตเตอร์ ส่วนหวัซ่ีของคอมมิวเตเตอร์ จะมีร่องส าหรับใส่ปลาย
สาย ของขดลวดอาร์มาเจอร์ ตวัคอมมิวเตเตอร์น้ีอดัแน่นติดกบัแกนเพลา เป็นรูปกลมทรงกระบอก 
มีหนา้ท่ีสัมผสักบัแปรงถ่าน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสจากสายป้อนเขา้ไปยงั ขดลวดอาร์มา
เจอร์เพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนหน่ึงให้เกิดการหักลา้งและเสริมกนักบัเส้นแรงแม่เหล็กอีก
ส่วน ซ่ึงเกิดจากขดลวดขั้วแม่เหล็ก ดงักล่าวมาแลว้เรียกวา่ปฏิกิริยามอเตอร์ (Motor action) 

4. ขดลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Winding) เป็นขดลวดพนัอยูใ่นร่องสลอท (Slot) 
ของแกนอาร์มาเจอร์ ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญ่และจ านวนรอบจะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของตวัโรเตอร์ชนิดนั้นๆ เพื่อท่ีจะให้เหมาะสมกบังานต่างๆ ท่ีตอ้งการ ควรศึกษาต่อไปใน
เร่ืองการพนัอาร์มาเจอร์ (Armature Winding) ในโอกาสต่อไป 
 

2.1.3 การบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
 

 

รูปท่ี 2.1 มอเตอร์ไฟฟ้า 
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2.1.3.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ซ่ึงการบ ารุงรักษาใน
ลกัษณะน้ีจะมีการตั้งเวลาชั่วโมงการท างานและแต่ละค่าของชั่วโมงการท างานจะมีลักษณะการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัแต่การบ ารุงรักษาลกัษณะน้ีจะป้องกนัมอเตอร์จากการเกิดปัญหาไดร้ะดบัหน่ึง
เท่านั้นและยงัอาจเกิดผลเสียข้ึนโดยรวมเช่น -แปรงถ่านอาจจะแตกหกัก่อน 2,000 ชม.ท าให้เกิดการ
หยดุมอเตอร์ก่อน 2,000 ชม. ตลบัลูกปืนอาจเสียหายก่อน 10,000 ชม. ท าให้มอเตอร์ไหมห้รือเสียหาย
ได ้

2.1.3.2 การบ ารุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ซ่ึงจะท าโดยการตั้งชัว่โมง

การท างานเพื่อเขา้ตรวจเช็คและจากการตรวจเช็คน้ีจะน าไปวิเคราะห์ดูแนวโน้มของปัญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนเพื่อหาทางป้องกนัความเสียหาย จะมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 1. ก าหนดชัว่โมงท างานเขา้ตรวจเช็ค 2. 

น าข้อมูลจากขั้นท่ี 1 มาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบแนวโน้ม และเทียบกับค่า

มาตรฐานตรวจสอบหาสาเหตุ และท าการแก้ไข ขอ้ควรรู้ก่อนการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์เพื่อให้

อา้งอิงถึงค่าท่ีมีการก าหนดเหมือนๆ กนั 

2.1.4 การแก้ปัญหามอเตอร์ไฟฟ้า 
  2.1.4.1 ก าจดัฝุ่ นผง และการการกดักร่อนฝุ่ นผง รวมทั้งคราบส่ิงสกปรกท่ีจบัตวับน
ตวัมอเตอร์ 
  2.1.4.2 การปัด แปรง ดูดฝุ่ นออก หรือใชล้มแรงเป่าฝุ่ นออก 
  2.1.4.3 ตรวจสอบช่องระบายอากาศว่าในขณะท่ีมอเตอร์ท างานนั้นมีอากาศไหล
ออกมาอยา่งต่อเน่ือง และแรงเท่าเดิมหรือไม่ 
  2.1.4.4 ตรวจสอบสัญญาณของการกัดกร่อน ให้สังเกตท่ีตวัถังโลหะ ขดลวด
มอเตอร์ รวมทั้งช้ินส่วนภายในมอเตอร์วา่ถูกกดักร่อนไดรั้บความเสียหายบา้งหรือไม่ 
  2.1.4.5 ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปียกช้ืน หรือมีไอระเหยของสารเคมี อาจตอ้งเปิดฝา
ขั้วต่อไฟฟ้าของมอเตอร์ เพื่อตรวจหาร่องรอยของข้ีเกลือ สนิม 

2.1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า 
  2.1.5.1 รู้วธีิการถอดประกอบมอเตอร์ไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง 
  2.1.5.2 รู้วธีิการตรวจเช็คการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า 
  2.1.5.3 รู้วธีิการรักษาความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง 
  2.1.5.4 สามารถอ่าน Name Plate ของมอเตอร์ได ้
  2.1.5.5 ท าใหก้ารท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าใชง้านไดน้านมากข้ึน 
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2.2 การเช่ือม 
 เป็นกระบวนการท่ีใช้ส าหรับต่อวสัดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและเทอร์โมพลาสติก โดยให้
รวมตวัเขา้ดว้ยกนั ปกติใช้วิธีท  าให้ช้ินงานหลอมละลาย และการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในบ่อหลอม
ละลายของวสัดุท่ีหลอมเหลว เม่ือเยน็ตวัรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางคร้ังใชแ้รงดนัร่วมกบัความ
ร้อน หรืออยา่งเดียว เพื่อให้เกิดรอยเช่ือม ซ่ึงแตกต่างกบัการบดักรีอ่อน และการบดักรีแข็ง ซ่ึงไม่มี
การหลอมละลายของช้ินงาน มีแหล่งพลงังานหลายอย่างส าหรับน ามาใช้ในการเช่ือม เช่น การใช้
เปลวไฟแก๊สอ็อกซิเจน, การอาร์กโดยใชก้ระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใชอิ้เล็คตรอนบีม, การ
เสียดสี, การใช้คล่ืนเสียง เป็นตน้ ในอุตสาหกรรมมีการเช่ือมในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั เช่น
การเช่ือมในพื้นท่ีโล่ง, พื้นท่ีอบัอากาศ, การเช่ือมใตน้ ้า, การเช่ือมในพื้นท่ีอนัตราย เช่น ถงัเก็บน ้ ามนั
ขนาดใหญ่, ภายในโรงงานผลิตสารเคมี และวตัถุไวไฟ การเช่ือมมีอนัตรายเกิดข้ึนไดง่้าย จึงควรมี
ความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัอนัตราย เช่น เกิดจากกระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควนัเช่ือม, 
แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ช้ินงานร้อน, ฝุ่ นละออง 
 2.2.1 การเช่ือมโลหะ (Welding)คือ การต่อโลหะ 2 ช้ินให้ติดกนัโดยการให้ความร้อนแก่
โลหะจนหลอมละลาย ติดเป็นเน้ือเดียวหัน หรือโดยการเติมลวดเช่ือมเป็นตวัให้ประสาน วิธีการ
เช่ือมโลหะแบ่งออกไดด้งัน้ี 
  2.2.1.1 การเช่ือมแก๊ส (Gas Welding) คือการหลอมเหลวโลหะ แหล่งความร้อนท่ี
ใชเ้กิดมาจากการเผาไหมร้ะหวา่ง แก๊ส อะเซทีลีน ซ่ึงเป็นแก๊สเช้ือเพลิง และแก๊สออกซิเจน อุณหภูมิ
ของการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ ใหค้วามร้อนสูง 3200°C และจะไม่มีเขม่าหรือควนั 
  2.2.1.2 การเช่ือมไฟฟ้า (Arc Welding) การเช่ือมไฟฟ้า หรือ "อาร์ค" ความร้อนท่ี
ใชใ้นการเช่ือมเกิดจากประกายอาร์ค ระหวา่งช้ินงาน และลวดเช่ือมซ่ึงหลอมละลายลวดเช่ือม เพื่อ
ท าหนา้ท่ีประสานเน้ือโลหะเขา้ดว้ยกนั 
  2.2.1.3 การเช่ือมอดั (Press Welding) คือ การประสานโลหะ 2 ช้ินโดยใช้ความ
ร้อน กบัช้ินงานในบริเวณท่ีจะท าการเช่ือม จากนั้นใชแ้รงอดัส่วนท่ีหลอมละลายจนกระทัง่ช้ินงาน
ติดกันเป็นจุด หรือเกิดแนวความร้อนท่ีใช้ได้จากความต้านทานไฟฟ้า เช่น การเช่ือมจุด (Spot 
Welding) 
  2.2.1.4 การเช่ือม TIG (Tungsten Inert Gas Welding) เป็นวิธีเช่ือมโลหะดว้ยความ
ร้อน ท่ีเกิดจากการอาร์คระหวา่งลวดทงัสเตน กบัช้ินงาน โดยมีแก๊สเฉ่ือยปกคลุมบริเวณเช่ือม และ
บ่อหลอมละลายเพื่อไม่ไหบ้รรยากาศภายนอกเขา้มาท าปฏิกิริยา 
  2.2.1.5 การเช่ือม MIG (Metal Inert Gas Welding) เป็นกระบวนการเช่ือมท่ีสร้าง

ความร้อน ระหว่างลวดเช่ือมกับช้ินงาน ลวดเช่ือมท่ีใช้จะเป็นลวดเช่ือมเปลือยท่ีส่งป้อนอย่าง
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ต่อเน่ือง ไปยงับริเวณอาร์ค และท าหน้าท่ีเป็นโลหะเติมลงยงับ่อหลอมละลาย บริเวณบ่อหลอม

ละลายจะถูกปกคลุมไปดว้ยแก๊สเฉ่ือย เพื่อไม่ใหเ้กิดการรวมตวักบัอากาศ 

  2.2.1.6 การเช่ือมใตฟ้ลกัซ์ (Submerged Arc Welding) การเช่ือมใตฟ้ลกัซ์เป็น
กระบวนการเช่ือมไฟฟ้าท่ีไดรั้บความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเช่ือมเปลือยกบัช้ินงานเช่ือม 
โดยมีฟลกัซ์ชนิดเมด็ (Granular Flux) ปกคลุมบริเวณอาร์ค และฟลกัซ์ส่วนท่ีอยูใ่กล ้กบัเน้ือเช่ือมจะ
หลอมละลายปกคลุมเน้ือเช่ือมเพื่อป้องกนัอากาศภายนอกท าปฏิกริยากบัแนวเช่ือม ส่วนฟลกัซ์ท่ีอยู่
ห่างจากเน้ือเช่ือมจะไม่หลอมละลาย และไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก 
  2.2.1.7 เช่ือมเต็มกบัเช่ือมแตม้ เช่ือมเต็ม คือ ลกัษณะการเช่ือมเหล็กแบบหน่ึงใน
การก่อสร้างท่ีใชโ้ครงสร้างเหล็ก หรือ คอนกรีตเสริมเหล็กโดยหลงัจากท่ีวดัระยะ ก าหนดต าแหน่ง 
หรือเช่ือมแตม้ แบบชัว่คราวก าหนดรูปแบบคร่าวๆเอาไวแ้ลว้ จึงท าการเช่ือมเต็มดว้ยลวดเช่ือมท่ีต่อ
เขา้กบัเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าจ้ีไปท่ีรอยต่อระหวา่งเหล็กเพื่อให้เหล็กทั้งสองช้ินติดกนัแน่นถาวร รวมถึง
ยงัมีการเช่ือมแบบใช้ความร้อนสูงท่ีจะท าให้เหล็กทั้งสองช้ินหลอมเป็นเน้ือเดียวกัน ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพความแข็งแรงให้มากยิ่งข้ึนอีกดว้ยตวัอยา่งเช่นการท าศาลาดว้ยโครงสร้างเหล็ก จะใช้
เหล็กกล่องส าหรับท าเป็นโครงสร้างอเส   จนัทนั  และแป  โดยจะมีการข้ึนโครงคร่าวๆ ดว้ยการ
เช่ือมแตม้เพื่อก าหนดระยะ ความสูง และรูปทรงเอาไวก่้อน  จากนั้นจึงปรับแกแ้ล้วเช่ือมเต็มจน
เหล็กยดึติดกนัแน่นกนัเป็นศาลาในขั้นตอนสุดทา้ยหรือการเช่ือมต่อช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปอยา่ง
แผ่นพื้นส าเร็จรูป แผน่ผนงัส าเร็จรูป คานส าเร็จรูป  ก็จะใชว้ิธีการเช่ือมเต็มท่ีแผ่นเหล็กท่ีถูกฝังไว้
ภายในของช้ินส่วนเพื่อเช่ือมต่อส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั ก่อนจะฉาบปูนปิดทบัในภายหลงัเพื่อความ
สวยงาม เป็นตน้ 

รูปท่ี 2.2 การเช่ือมเตม็โครงสร้างหลงัคาเหล็ก 
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 เช่ือมแตม้ คือ ลกัษณะการเช่ือมเหล็กแบบหน่ึงโดยจะเช่ือมเป็นจุดขนาดเล็ก  เป็นการเช่ือม
แบบชัว่คราวส าหรับป้องกนัเหล็กขยบัออกจากจุดท่ีตอ้งการก าหนดต าแหน่งหรือระยะเอาไวก่้อน
จะเช่ือมเตม็อีกคร้ังหากมีขอ้ผดิพลาดหรือตอ้งการปรับแกแ้บบ ก็สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการใชค้อ้นตี
ไปท่ีเหล็ก 4-5 คร้ังบริเวณท่ีเช่ือมแตม้ไวก้็จะหลุดออกมาได้โดยง่าย ตวัอย่างเช่น การเช่ือมแตม้
เหล็กเส้นส าหรับท าตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) ในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้เหล็ก
อยูใ่นต าแหน่งและระยะตามท่ีตอ้งการ  ก่อนจะเช่ือมเต็มแลว้น าไปวางในแบบหล่อคอนกรีต ต่อไป
หรือการเช่ือมโครงสร้างหลงัคาเหล็กทั้ง อเส   จนัทนั  และแป  ช่างจะประกอบไปทีละส่วนดว้ยการ
เช่ือมแต้ม  เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบระยะและดูรูปทรงของโครงหลงัคาให้ถูกตอ้งตามแบบ   
ก่อนจะเช่ือมเตม็เพื่อความแขง็แรงในขั้นตอนสุดทา้ยอีกคร้ัง 
 

 
รูปท่ี 2.3 การเช่ือมแตม้เพื่อช่วยยดึเหล็กไวช้ัว่คราว 

2.3 เคร่ืองรีดอลูมิเนียม 

 

รูปท่ี 2.4 เคร่ืองรีดอลูมิเนียม 
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2.3.1 หลกัการท างานของเคร่ืองรีดอลูมิเนียม 
 การควบคุมการท างานของเคร่ืองรีดอลูมิเนียมจะท าผ่านโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ในเคร่ืองรีดจะมีแม่พิมพ์หน่ึงชุดเพื่อท่ีจะรีดช้ินงานออกมาตามแบบแม่พิมพ์อุณหภูมิตอนรีด
อลูมิเนียมตอ้งถูกตอ้งแม่นย  าห้ามคลาดเคล่ือนโดยเด็ดขาดเพราะจะก่อให้เกิดปัญหากบัช้ินงานได ้
วตัถุดิบท่ีใช้ในการรีดคือบิลเลท (Billet) เพื่อรีดออกมาเป็นอลูมิเนียมเส้นเม่ือช้ินงานถูกดนัออก
มาแล้วเคร่ืองพลูเลอร์จะมีหน้าท่ีรับอลูมิเนียมเส้นจบัประคองเส้นดึงออกมาจากเคร่ืองรีดไปตาม
ความยาวท่ีก าหนดเอาไวพ้อไดค้วามยาวท่ีก าหนดเอาไวแ้ลว้เคร่ืองตดัจะท าการตดัอลูมิเนียมให้ขาด
เพื่อเขา้สู่กระบวนการต่อไป อลูมิเนียมเส้นท่ีถูกตดัเรียบร้อยแลว้จะถูกพกัไวบ้นลานเอาท์เพื่อพกั
คลายความร้อนตามธรรมชาติ 

 

รูปท่ี 2.5 ลานเอาทพ์กัอลูมิเนียม 

 

รูปท่ี 2.6 แท่งบิลเลท (Billet) 
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2.3.2 ป๊ัมลมประเภทลูกสูบ (Piston Air Compressor) 

 

รูปท่ี 2.7 ป๊ัมลมพลูเลอร์ 

หลกัการท างานของป๊ัมลมประเภทลูกสูบ (Piston Air Compressor) 
 ป๊ัมลมลูกสูบ ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าเป็นตน้ก าลงัมาขบัเคล่ือนลูกสูบให้เคล่ือนท่ีข้ึนลง ท าให้เกิด

แรงดูดและแรงอดัอากาศภายในกระบอกสูบ โดยมีวาล์วทางด้านดูดและวาล์วทางออกท างาน

สัมพนัธ์กนั ถือเป็นป๊ัมลมท่ีนิยมใชง้านมากท่ีสุดดว้ยความเหมาะสมต่อการใชง้านและราคาท่ีไม่สูง

มากนกัและยงัสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกอีกดว้ย โดยป๊ัมลมชนิดน้ีสามารถสร้างความดนัหรือ

แรงดนัลมไดต้ั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar เลยทีเดียว โดยแรงอดัจะข้ึนอยูก่บัจ  านวนขั้นของการ

อดั ยิ่งขั้นในการอดัมากก็จะสามารถสร้างแรงอดัไดสู้งข้ึนตามไปดว้ยนัน่เอง ส าหรับป๊ัมลมหรือ

เคร่ืองอดัลมแบบลูกสูบ ยงัแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ยๆ ไดอี้กอยา่งเช่น Booster Air Compressor, 

High Pressure Air Compressor ป๊ัมลมแรงดนัสูงแต่ให้เสียงท่ีเงียบ เพราะโดยปกติแลว้ป๊ัมลม

ประเภทลูกสูบนั้นจะมีขอ้เสียอยา่งหน่ึงคือเสียงดงัขณะเคร่ืองท างาน 

2.4 เตาอบอลูมิเนียม 

 

รูปท่ี 2.8 เตาอบอลูมิเนียม 
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หลกัการท างานของเตาอบอลูมิเนียม 
-น าอลูมิเนียมท่ีพกัไวบ้นลานเอาทใ์ส่ตะกร้าและน ามาเขา้เตาอบ 
-อลูมิเนียมท่ีถูกน าเขา้ไปในเตาอบจะถูกอบนานถึง 4 ชัว่โมง 
-อุณหภูมิท่ีใชอ้บจะอยูท่ี่ 100-200 °C 
-หลงัจากอบจนถึงเวลาท่ีก าหนดเคร่ืองจะดนัตะกร้าท่ีใส่ช้ินงานออกมาจากท่ีอบและพกั
คลายความร้อน 
-จากนั้นจะไปสู่กระบวนการการตรวจสอบช้ินงานและการจดัเก็บเพื่อการส่งออกจ าหน่าย 

รูปท่ี 2.9 ตะกร้าใส่อลูมิเนียม 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั อลูทอป จ ากดั 
ท่ีอยู:่ 44/2 หมู่ 5 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 
โทรศพัท:์   034-848872 , 034-848-518 
เวลาท าการ:  วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 7.00–19.00 น. 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั อลูทอป จ ากดั เช่ือว่าความสมบูรณ์จะเร่ิมตน้และส้ินสุดดว้ยการรักษาความมุ่งมัน่ของ 
อลูทอป ได้รวมและเร่ิมปฏิบติัการกับธุรกิจหลกัเป็นผูเ้ช่ียวชาญการผลิตอลูมิเนียมในการหลอม
อลูมิเนียมรีดและ Anodizing ตั้งแต่ปี 1992 มีประสบการณ์การผลิต 17 ปี บริษทั อลูทอป จ ากดั มีความ
ภูมิใจเป็นหน่ึงในไม่ก่ี บริษทั ในประเทศไทยซ่ึงสามารถจดัหาผลิตภณัฑ์ของเราทั้งหมด สินค้าท่ี
โรงงานผลิต คือ อลูมิเนียมเส้นเบอร์ 6063 ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ โดยไดน้ าเขา้อลูมิเนียมจากออสเตรเลีย 
เพื่อน ามาเขา้กระบวนการหลอมแท่งอลูมิเนียมบิลเลต  จากนั้นน ามาเขา้เคร่ืองรีดเป็นอลูมิเนียมเส้นหนา้
ตดัต่างๆ ความยาว มาตรฐาน 6.00 เมตร และ 6.40 เมตร นอกจากน้ียงัสามารถผลิตสินคา้ตามขนาดท่ี
ลูกคา้ตอ้งการได ้สามารถผลิตอลูมิเนียมเส้น ชุบผิวอโนไดซ์ขาว (Mill) ชา 512 (Bronze) อบสีพาวเดอร์
โคท้ต้ิง ขาวนม ขาวสวา่ง ขาวฟ้า รวมทั้งรับอบสีช้ินงานอลูมิเนียมเส้นโดยลูกคา้ระบุสีท่ีตอ้งการได ้

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนผงัองคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต  าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 นายธนรัตน์  แร่ใจดี รหสัประจ าตวั 5903200001 สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
 นายเอกชยั  สียางนอก รหสัประจ าตวั 5903200014 สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
 ต  าแหน่ง ช่างซ่อมบ ารุง 
 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
         - ตรวจสอบ บนัทึกขอ้มูลประจ าวนัของเคร่ืองรีดอลูมิเนียม 

         - ศึกษาการวางแผนการดูแล บ ารุงรักษาเคร่ืองรีดอลูมิเนียม 

         - รับงานแจง้ซ่อมเบ้ืองตน้จากแผนกต่างๆ 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา นายสิทธิพงศ ์ ธญัยนพพร 
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมซ่อมบ ารุง 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.7.1 ศึกษางานต่างๆ ของการท างานเคร่ืองจกัรในโรงงานจากพี่เล้ียง 
3.7.2 ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน 
3.7.3 ศึกษาการท างานของกลุ่มงานแกเ้คร่ืองจกัรขดัขอ้ง 
3.7.4 ศึกษาการใชอุ้ปกรณ์การเช่ือม 
3.7.5 ปฏิบติังานการซ่อมและสร้างช้ินงาน 
3.7.6 สรุปและบนัทึกผลการปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการโครงงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน 
 

   

2. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 
 

   

3. เร่ิมเขียนโครงงาน  
 

  

4. ตรวจสอบโครงงาน  
 

  

5. โครงงานเสร็จเรียบร้อย   
 

 

 

 



 

 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
การปฏิบัติงานตามโครงงานทีไ่ด้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

4.1 ตรวจเช็คแรงดนัซีลคอนเทนเนอร์ของเคร่ืองรีดอลูมิเนียม 
4.2 ตรวจเช็คป๊ัมลมพลูเลอร์และเติมน ้ำมนัป๊ัมลมพลูเลอร์ 
4.3 กำรตรวจเช็คเตำอบอลูมิเนียม 
4.4 เช่ือมซ่อมสร้ำงช้ินงำนต่ำงๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
4.5 ตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส และท ำกำรเปล่ียนลูกปืนมอเตอร์ 
4.6 ติดตั้งชุดหลอดไฟ 
4.7 กำรซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ในโรงงำน 
 

4.1 ตรวจเช็คแรงดันซีลคอนเทนเนอร์ของเคร่ืองรีดอลูมิเนียม 

 

รูปท่ี 4.1 ตรวจเช็คแรงดนัซีลคอนเทนเนอร์ของเคร่ืองรีดอลูมิเนียม 

ตรวจเช็คแรงดนัซีล ของเคร่ืองว่ำมีอำกำรผิดปกติหรือไม่ ค่ำของแรงดนัปกติจะอยู่ท่ี 80-
120 บำร์ หำกต ่ำกว่ำ 80 บำร์ จะท ำให้กำรท ำงำนของเคร่ืองรีดอลูมิเนียมรีดช้ินงำนออกมำไม่ได้
คุณภำพตำมท่ีตอ้งกำร 
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รูปท่ี 4.2 ลำนเอำทพ์กัอลูมิเนียม 

 

รูปท่ี 4.3 แท่งบิลเลท (Billet) 
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4.2 การตรวจเช็คป๊ัมลมพลูเลอร์และเติมน า้มันป๊ัมลมพลูเลอร์ 
- ตรวจสอบน๊อตวำ่ขนัแน่นทุกตวั เช่น น๊อตยดึมู่เล่ย,์ น๊อตยดึมอเตอร์ เป็นตน้ 
- ตรวจเช็คสำยพำนวำ่มีกำรหยอ่นหรือตึงเกินไปหรือไม่ 
- ตรวจดูระดบัน ้ำมนัเคร่ือง (ท่ีหวัป๊ัม) ใหอ้ยูใ่นระดบัคร่ึงหน่ึงของตำแมวน ้ำมนัเสมอ 
- เปล่ียนถ่ำยน ้ำมนัเคร่ือง 
- ตรวจสอบท ำควำมสะอำดภำยนอกป๊ัมลม 

 

 

รูปท่ี 4.4 ตรวจเช็คป๊ัมลมพลูเลอร์และเติมน ้ำมนัป๊ัมลมพลูเลอร์ 

4.3 การตรวจเช็คเตาอบอลูมิเนียม 
- ตรวจเช็คกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรต่ำงๆวำ่มีอำกรผดิปกติหรือไม่ 
- ตรวจเช็คน็อตยดึฝำครอบลูกปืน 
- ตรวจเช็คสำยพำน 
- ตรวจเช็คสถำนะไฟของตูค้วบคุม 
- ท ำกำรอดัจำรบีลูกปืนเตำอบ 
- ท ำควำมสะอำดบริเวณฝำครอบลูกปืน 
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รูปท่ี 4.5 กำรตรวจเช็คและอดัจำรบี 

รูปท่ี 4.6 ตูค้วบคุมกำรท ำงำนของเตำอบ 

4.4 เช่ือมซ่อมสร้างช้ินงานต่างๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 4.4.1 การสร้างรถเข็นจากเศษเหลก็ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบโครงสร้ำงรถเข็นและก ำหนดขนำดตำมท่ีตอ้งกำร 

 
รูปท่ี 4.7 แบบรถเขน็ขนของ 
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 แบบทำงดำ้นซำ้ยเป็นส่วนท่ีใชส้ ำหรับวำงถงัหรือขนของท่ีตอ้งกำรจะใส่มีควำมยำว
ดำ้นขำ้งทั้งสองคือ 120 ซม.และดำ้นกวำ้ง 70 ซม. แบบทำงดำ้นขวำคือส่วนท่ีใชจ้บับงัคบัรถเขน็ 
ส่วนท่ีใชจ้บัยำว 100 ซม.และส่วน 90 ซม. คือส่วนขำของท่ีจบับงัคบั 
  ขั้นตอนท่ี 2 วดัขนำดเหล็กและท ำกำรตดั 

รูปท่ี 4.8 วดัขนำดช้ินงำนและท ำกำรตดั 

 ท ำกำรวดัขนำดช้ินงำนท่ีเรำก ำหนดไวแ้ละท ำกำรตดัโดยใชเ้คร่ืองตดัเหล็ก 

  ขั้นตอนท่ี 3 ท ำกำรเช่ือมประกอบ 

รูปท่ี 4.9 จดัวำงส่วนท่ีตดัและเช่ือมประกอบรถเขน็ 

 หลงัจำกท่ีเรำท ำกำรวดัขนำดและตดัเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็ท ำกำรจดัวำงตำมแบบท่ีก ำหนดไว้

จำกนั้นท ำกำรติดตั้งลอ้และท ำกำรเช่ือม จะเช่ือมแตม้เอำไวก่้อนหำกผดิพลำดจุดไหนจะแกไ้ขไดเ้ร็ว

และไม่เสียเวลำในกำรท ำขั้นตอนต่อไป 
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  ขั้นตอนท่ี 4 ทดลองช้ินงำน 

รูปท่ี 4.10 ทดลองรถเขน็ 

 หลงัจำกท่ีเช่ือมประกอบรถเขน็จนเสร็จแลว้ท ำกำรทดลองรถเขน็โดยกำรน ำถงัใส่เศษบิล

เลทมำวำงบนรถเข็นและท ำกำรเขน็รถเพื่อเป็นกำรเช็ควำ่ใชง้ำนไดจ้ริง 

  ขั้นตอนท่ี 5 ทำสีและส่งช้ินงำน 

รูปท่ี 4.11 ทำสีรถเขน็ 
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 เม่ือทดลองใชง้ำนแลว้วำ่สำมำรถน ำไปใชง้ำนไดจ้ริงก็ท ำกำรทำสีใหก้บัช้ินงำนเพื่อไม่ให้

เกิดสนิมจำกนั้นน ำช้ินงำนไปตำกแดดเพื่อใหสี้แหง้และน ำช้ินงำนส่งมอบให้แก่พนกังำนในโรงงำน 

รูปท่ี 4.12 รถเข็นขนของ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 เศษเหล็กท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

  4.4.2 ท ำท่ีคัน่วำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียม 

   ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบโครงสร้ำงท่ีคัน่และก ำหนดขนำดตำมท่ีตอ้งกำร 

รูปท่ี 4.14 แบบท่ีคัน่วำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียม 
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 ควำมกวำ้งท่ีไดจ้ำกตะกร้ำใส่อลูมิเนียมคือ 120 ซม. จึงตอ้งวดับวกเพิ่มไปอีก 10 ซม. เพื่อ

เอำไวค้ัน่กลำงระหวำ่งตะกร้ำส่วนท่ีจะมำวำงทบัตะกร้ำชั้นท่ี 1 

   ขั้นตอนท่ี 2 วดัขนำดช้ินงำนส ำหรับท ำท่ีคัน่และท ำกำรตดั 

 

รูปท่ี 4.15 วดัขนำดท่ีคัน่และตดัช้ินงำน 

 ท ำกำรวดัขนำดตำมในแบบท่ีเรำไดก้  ำหนดไวแ้ละน ำช้ินงำนท่ีวดัขนำดแลว้น ำมำตดัตำมท่ี

เรำตอ้งกำร 

   ขั้นตอนท่ี 3 น ำช้ินงำนท่ีตดัมำเช่ือมประกอบ 

รูปท่ี 4.16 เช่ือมประกอบท่ีคัน่ตะกร้ำ 
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 หลงัจำกท่ีตดัช้ินงำนไดต้ำมท่ีตอ้งกำรแลว้น ำช้ินงำนมำจดัวำงและท ำกำรเช่ือมประกอบให้

เรียบร้อย 

รูปท่ี 4.17 ทำสีท่ีคัน่ตะกร้ำววำงอลูมิเนียม 

  

   ขั้นตอนท่ี 4 ทำสีและส่งมอบช้ินงำน 

หลงัจำกท่ีเช่ือมประกอบช้ินงำนจนเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็น ำช้ินงำนมำทำสีเพื่อไม่ใหเ้กิดสนิมจำกนั้น

น ำช้ินงำนไปตำกแดดจนแห้งและน ำช้ินงำนไปวำงบนตะกร้ำใส่อลูมิเนียม 

 

รูปท่ี 4.18 ส่งมอบท่ีคัน่วำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียม 
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รูปท่ี 4.19 กำรใชง้ำนท่ีคัน่วำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียม 

  4.4.3 ท ำท่ีกั้นหำ้มเขำ้พื้นท่ีอนัตรำย 

   ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบโครงสร้ำงท่ีกั้นและก ำหนดขนำดตำมท่ีตอ้งกำร 

รูปท่ี 4.20 แบบท่ีกั้นหำ้มเขำ้ 

 ควำมกวำ้งทั้งหมดอยูท่ี่ 120 ซม. ควำมสูงเอำระดบัขำถึงเอวเป็นหลกัอยูท่ี่ 60 ซม. และ

ควำมกวำ้งคำนดำ้นในอยูท่ี่ 110 ซม. 

   ขั้นตอนท่ี 2 วดัขนำดตำมแบบท่ีก ำหนดไวแ้ละท ำกำรตดั 

รูปท่ี 4.21 วดัขนำดช้ินท่ีกั้นและตดัช้ินงำน 
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 ท ำกำรวดัขนำดตำมในแบบท่ีเรำไดก้  ำหนดไวแ้ละน ำช้ินงำนท่ีวดัขนำดแลว้น ำมำตดัตำมท่ี

เรำตอ้งกำร 

   ขั้นตอนท่ี 3 น ำช้ินงำนมำเช่ือมประกอบ 

รูปท่ี 4.22 เช่ือมประกอบท่ีกั้น 

 หลงัจำกท่ีตดัช้ินงำนไดต้ำมท่ีตอ้งกำรแลว้น ำช้ินงำนมำจดัวำงและท ำกำรเช่ือมประกอบให้

เรียบร้อย 

   ขั้นตอนท่ี 4 ทำสีท่ีกั้น 

รูปท่ี 4.23 ทำสีท่ีกั้นหำ้มเขำ้ 

 หลงัจำกท่ีเช่ือมประกอบช้ินงำนจนเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็น ำช้ินงำนมำทำสีเพื่อไม่ใหเ้กิด

สนิมจำกนั้นน ำช้ินงำนไปตำกแดดจนแหง้และน ำช้ินงำนไปติดตั้งตำมท่ีเขำก ำหนดไว ้
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   ขั้นตอนท่ี 5 น ำท่ีกั้นหำ้มเขำ้ไปติดตั้ง 

 

รูปท่ี 4.24 ติดตั้งท่ีกั้นหำ้มเขำ้ 

 น ำท่ีกั้นหำ้มเขำ้ไปไวใ้นจุดท่ีถูกก ำหนดไว ้น ำท่ีกั้นไปยดึน็อตติดตั้งและตรวจเช็คควำม

เรียบร้อย 

 

รูปท่ี 4.25 ติดตั้งท่ีกั้นหำ้มเขำ้เรียบร้อย 
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4.4.4 ท ำท่ีวำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียมและโตะ๊วำงตรวจอลูมิเนียมใหแ้ผนก QC 

   ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบท่ีวำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียมและโตะ๊วำงตรวจ

อลูมิเนียม 

รูปท่ี 4.26 แบบท่ีวำงตะกร้ำอลูมิเนียมและโตะ๊ตรวจอลูมิเนียม 

 แบบท่ี 1 คือส่วนท่ีน ำไปใชว้ำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียมมีควำมยำว 170 ซม. และควำมสูงท่ี 60 

ซม. จ ำนวน 2 ช้ิน 

 แบบท่ี 2 คือส่วนท่ีน ำมำเป็นขำโตะ๊ท ำทั้งหมด 4 ช้ิน มีควำมกวำ้ง 120 ซม. และควำมสูงท่ี 

100 ซม. 

 แบบท่ี 3 คือส่วนพื้นโตะ๊ส่วนน้ีจะน ำอลูมิเนียมแขง็ท่ีไม่ใชแ้ลว้มำน ำมำยดึติดกนัมีทั้งหมด 

6 ช้ินมำท ำเป็นส่วนพื้นโตะ๊มีควำมกวำ้ง 120 ซม.จะเท่ำกบัขำโตะ๊พอดีและมีควำมยำวท่ี 500 ซม. 
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   ขั้นตอนท่ี 2 วดัขนำดตำมแบบท่ีก ำหนดไวแ้ละท ำกำรตดั 

รูปท่ี 4.27 ท ำกำรวดัช้ินงำนทุกส่วนและท ำกำรตดัช้ินงำน 

รูปท่ี 4.28 ส่วนท่ีน ำไปใชเ้ป็นขำโตะ๊ 

 ท ำกำรวดัขนำดและตดัเหล็กท่ีจะน ำมำใชเ้ป็นส่วนท่ีวำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียมและส่วนท่ีจะ

มำท ำเป็นขำโตะ๊ทั้งหมด ท่ีวำงตะกร้ำใชเ้หล็กจ ำนวนทั้งส้ิน 6 ช้ิน และขำโตะ๊ใชเ้หล็กจ ำนวน 20 ช้ิน 
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   ขั้นตอนท่ี 3 น ำช้ินงำนมำเช่ือมประกอบ 

รูปท่ี 4.29 เช่ือมส่วนท่ีเป็นขำโตะ๊ 

รูปท่ี 4.30 ส่วนของขำโตะ๊ 

 น ำช้ินส่วนท่ีท ำกำรวดัและตดัมำท ำกำรเช่ือมประกอบช้ินงำนใหเ้รียบร้อย 
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   ขั้นตอนท่ี 4 ทำสีและติดตั้งประกอบโตะ๊วำงตรวจช้ินงำน 

รูปท่ี 4.31 ทำสีท่ีวำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียม 

รูปท่ี 4.32 ทำสีส่วนท่ีท ำเป็นขำโตะ๊ 
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รูปท่ี 4.33 น ำช้ินงำนส ำหรับท่ีวำงตะกร้ำและขำโตะ๊มำตำกแดด 

รูปท่ี 4.34 ติดตั้งส่วนท่ีใชเ้ป็นพื้นโตะ๊ 

 

 ทำสีกนัสนิมใหก้บัท่ีวำงตะกร้ำใส่อลูมิเนียมกบัขำโตะ๊ทั้งหมด จำกนั้นน ำอลูมิเนียมทั้งหมด 

6 ช้ินมำวำงติดกนัและน ำเหล็กฉำกมำท ำกำรเจำะรูยดึน็อตใหอ้ลูมิเนียมอยูติ่ดกนัเพรำะจะน ำไปใช้

เป็นส่วนของพื้นโตะ๊ตรวจช้ินงำน 
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รูปท่ี 4.35 ติดตั้งประกอบโต๊ะวำงตรวจอลูมิเนียมเรียบร้อย 

 

   ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบและน ำช้ินงำนส่งใหแ้ผนก QC 

รูปท่ี 4.36 ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของโตะ๊ 
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รูปท่ี 4.37 น ำช้ินงำนทั้งหมดส่งใหแ้ผนก QC 

 ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของช้ินงำนทั้งหมดและน ำช้ินงำนทั้งหมดไปส่งใหแ้ผนก QC 

เพื่อใหน้ ำไปใชง้ำนตรวจสอบช้ินงำนอลูมิเนียมได ้

4.4.5 เช่ือมซ่อมแกนมว้นสำยสลิง 

รูปท่ี 4.38 เช่ือมซ่อมแกนมว้นสำยสลิง 
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 ส่วนจำนของแกนมว้นสำยสลิงมีกำรช ำรุด ท ำให้จำนตวัหมุนหลุดออกมำท ำให้แกนมว้น

เก็บสำยสลิงไม่สำมำรถใชง้ำนไดจึ้งตอ้งท ำกำรเช่ือมซ่อมส่วนท่ีหลุดออกมำให้ติดอยูท่ี่เดิมเม่ือเช่ือม

เสร็จแลว้แกนมว้นสำยสลิงจึงพร้อมใชง้ำนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

รูปท่ี 4.39 ท ำกำรยดึน็อต ตรวจเช็คแกนเก็บสำยสลิง 

4.5 ตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส และท าการเปลีย่นชุดลูกปืนมอเตอร์ 

 4.5.1 ตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส 

  ในท่ีน้ีจะเป็นกำรตรวจเช็คมอเตอร์กระแสสลบั 3 เฟส ท่ีมีกำรต่อขดลวดแบบ

สตำร์ – เดลตำ้ ดว้ยมลัติมิเตอร์เบ้ืองตน้ เพื่อตรวจสอบวำ่ขดลวดในตวัมอเตอร์นั้นเป็นอยำ่งไร

มอเตอร์ 3 เฟสนั้นจะมีอยูด่ว้ยกนั 6 ขั้ว 

 

รูปท่ี 4.40 ขั้วมอเตอร์ 3 เฟส 
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  การเช็คขดลวดลงซ๊อตการ์วหรือไม่ 
- ปรับมลัติมิเตอร์ไปท่ีโหมดควำมตำ้นทำน (โอห์ม) 
- น ำสำยเส้นใดเส้นหน่ึงของมลัติมิเตอร์แตะไปท่ีตวัมอเตอร์ 
- น ำสำยอีกเส้นของมลัติมิเตอร์แตะไปท่ีขั้วแต่ละขั้วของมอเตอร์ 

รูปท่ี 4.41 ปรับมลัติมิเตอร์ไปท่ีโหมดโอห์ม 
 4.5.2 กำรเปล่ียนชุดลูกปืนมอเตอร์ 

  1. ถอดฝำครอบหนำ้,ฝำครอบพดัลม,พดัลมและฝำครอบหลงัออกจำกโครง
มอเตอร์ 
  2. ค่อยๆ ยกโรเตอร์ออกมำจำกโครงเพื่อไม่ใหห้นำ้สัมผสัของโรเตอร์ไปโดน
ขดลวดดำ้นใน 
  3. ท ำกำรตอกเอำส่วนลูกปืนท่ีแตกออก 
  4. ท ำกำรตอกใส่ลูกปืนเปล่ียนใหม่และตรวจสอบลูกปืน 
  5. ประกอบช้ินส่วนมอเตอร์ 

รูปท่ี 4.42 แยกช้ินส่วนมอเตอร์ออกทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.43 ยกโรเตอร์ออกจำกโครงมอเตอร์ 

 ส่วนน้ีจะตอ้งยกแบบระมดัระวงัเพื่อไม่ใหห้นำ้สัมผสัของโรเตอร์ไปโดนหรือขดูกบั

ขดลวดดำ้นในโครงมอเตอร์เพรำะอำจจะท ำใหข้ดลวดดำ้นในขำดหรือเสียหำยได ้

รูปท่ี 4.44 โรเตอร์ 

 เม่ือถอดโรเตอร์ออกมำแลว้จะท ำกำรตอกชุดลูกปืนท่ีแตกออกจำกโรเตอร์เพื่อท่ีจะเปล่ียน

ชุดลูกปืนใหม่ใส่เขำ้ไป 
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 รูปท่ี 4.45 ประกอบลูกปืนใหม่ใส่โรเตอร์ 

 หลงัจำกท่ีถอดชุดลูกปืนเก่ำออกแลว้ท ำกำรตอกใส่ชุดลูกปืนใหม่เขำ้กบัโรเตอร์ 

 

 

รูปท่ี 4.46 ตรวจเช็คชุดลูกปืนท่ีเปล่ียนใหม่ 
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 ตรวจเช็คกำรหมุนของชุดลูกปืนท่ีเปล่ียนใหม่ท ำกำรใส่จำรบีลงบนลูกปืนใหเ้ตม็และท ำ

กำรหมุนไปกลบัอยูป่ระมำณสัก 4 – 5 รอบ 

 

รูปท่ี 4.47 ประกอบมอเตอร์ 

 ตรวจเช็คกำรหมุนของชุดลูกปืนเสร็จแลว้ท ำกำรประกอบมอเตอร์ใหก้ลบัอยูใ่นสภำพเดิม 

 

รูปท่ี 4.48 มอเตอร์ 3 เฟส 
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4.6 ติดตั้งชุดหลอดไฟ 

 

รูปท่ี 4.49 ติดตั้งหลอดไฟ 

 ท ำกำรติดตั้งชุดหลอดไฟ LED จ ำนวน 3 หลอด เน่ืองจำกชุดหลอดไฟอนัเดิมท่ีติดตั้งช ำรุด

และเส่ือมสภำพเป็นอย่ำงมำกจึงท ำกำรติดตั้งชุดหลอดไฟ LED ใหม่เพื่อให้มีแสงสว่ำงในกำร

ท ำงำนไดดี้ 

4.7 การซ่อมบ ารุงต่างๆ ในโรงงาน 
4.7.1 ซ่อมไฟฉำย 
 

รูปท่ี 4.50 ซ่อมไฟฉำย 
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 พนกังำนแจง้ว่ำไฟฉำยใช้ไม่ไดก้ดแลว้ไฟไม่ติด จึงท ำกำรถอดช้ินส่วนออกและ
เช็คดู 

จึงทรำบสำเหตุวำ่สำยท่ีต่ออยูก่บัแบตไฟฉำยหลุดจึงท ำกำรบดักรีเช่ือมสำยและท ำกำรเช็ค
ผลออกมำวำ่ไฟติดจำกนั้นท ำกำรประกอบไฟฉำยใหอ้ยูใ่นสภำพเดิมและส่งคืนใหพ้นกังำน 

4.7.2 เปล่ียนน็อตลอ้รถโฟลค์ลิฟท ์

รูปท่ี 4.51 เปล่ียนน็อตลอ้รถโฟลค์ลิฟท ์
 พนักงำนแจ้งว่ำ น็อตล้อโฟล์คลิฟท์หลุดหำยจึงท ำกำรสั่งชุดน็อตและท ำกำร

เปล่ียนชุดน็อตใหม่ทั้งหมดท ำกำรยดึเสร็จเรียบร้อยและส่งรถคืนใหแ้ก่พนกังำนขบัรถโฟลค์ลิฟท ์
  4.7.3 ติดตั้งยำ้ยเคร่ืองกรองน ้ ำ 

   ต ำแหน่งเดิมของเคร่ืองกรองน ้ำท่ีติดตั้งอยูส่่วนของท่อน ้ำท ำใหไ้ม่สะดวก

แก่กำรขนยำ้ยอลูมิเนียมและขวำงทำงเดินรถโฟลค์ลิฟทจึ์งมีกำรแจง้ใหย้ำ้ยต ำแหน่งของเคร่ืองกรอง

น ้ำ 

รูปท่ี 4.52 เจำะเสำเพื่อจะท ำกำรติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ำ 
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 รูปท่ี 4.53 ยำ้ยติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ำเสร็จเรียบร้อย 

 

  4.7.4 อดัจำรบีลูกปืนมอเตอร์เคร่ืองรีดอลูมิเนียม 

   เน่ืองจำกเคร่ืองรีดอลูมิเนียมใชง้ำนหนกัจึงตอ้งมีกำรบ ำรุงรักษำในส่วน

ของมอเตอร์ไดมี้กำรแจง้ใหข้ึ้นไปอดัจำรบีมอเตอร์บนเคร่ืองรีดอลูมิเนียม 

รูปท่ี 4.54 อดัจำรบีมอเตอร์เคร่ืองรีดอลูมิเนียม 
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  4.7.5 ติดตั้งยำ้ยกล่องสำยแลนอินเตอร์เน็ท 

รูปท่ี 4.55 ติดตั้งยำ้ยกล่องสำยแลนอินเตอร์เน็ท 

 เน่ืองจำกต ำแหน่งเดิมของกล่องสำยแลนอินเตอร์เน็ทอบัสัญญำณอินเตอร์เน็ทจึงมีกำรแจง้

ใหย้ำ้ยต ำแหน่งเพื่อใหค้วำมเร็วกำรใชง้ำนอินเตอร์มีควำมเร็วเพิ่มข้ึน 

  4.7.6 ตรวจเช็คปลัก๊ไฟและเก็บสำยไฟเขำ้รำง 

 

รูปท่ี 4.56 ตรวจเช็คปลัก๊ไฟ 

   เน่ืองจำกปลัก๊ไฟเส่ือมสภำพหมดแลว้จึงไดท้  ำกำรข้ึนไปตรวจเช็ควำ่มีไฟ

ออกหรือไม่ 
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รูปท่ี 4.57 จดัเก็บสำยไฟใส่รำง 

 สำยไฟไดมี้กำรหลุดล่วงลงมำจำกรำงจึงไดมี้กำรแจง้ให้เก็บสำยไฟใส่รำงเน่ืองจำกอำจเกิด

อนัตรำยกบัคนท่ีเดินผำ่นไปมำได ้

 

  4.7.7 เปล่ียนลูกปืนเตำอบ 

รูปท่ี 4.58 ชุดลูกปืนเตำอบ 

 เน่ืองจำกลูกปืนเตำอบเกิดกำรเสียหำยอย่ำงหนกัท ำให้ตอ้งหยุดกำรใชง้ำนชัว่ครำวจำกนั้น

ท ำกำรเปิดฝำครอบลูกปืนเตำอบออกมำผลปรำกฏว่ำชุดลูกปืนดำ้นในไหมแ้ละหลุดออกมำจำกชุด

ลูกปืนตอ้งท ำกำรเปล่ียนแกไ้ขอยำ่งเร่งด่วน 
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ขั้นท่ี 1 ท ำกำรถอดฝำครอบลูกปืนออกและถอดส่วนเพลำท่ีต่อกบัใบพดัลมออก 

ขั้นท่ี 2 จดัตั้งวำงส่วนเพลำพดัลมใหม่ ขั้นท่ี 3 น ำฝำครอบลูกปืนใส่ใยแกว้ทนควำมร้อนสูงเขำ้ไป

ดำ้นในฝำและอดัจำรบีลงไปใหเ้ตม็ฝำครอบลูกปืน ขั้นท่ี 4 ประกอบชุดลูกปืนใหม่เขำ้ไปในเพลำท ำ

กำรปิดฝำครอบชุดลูกปืนเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

รูปท่ี 4.59 ใบพดัลมในเตำอบ 

 

 
รูปท่ี 4.60 จดัตั้งวำงเพลำใบพดัลม 
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 ตอ้งจดัตั้งส่วนเพลำใหม่เน่ืองจำกตวัฝำครอบลูกปืนเป็นตวัยึดเพลำให้อยูก่บัท่ีพอถอดออก

ท ำใหเ้พลำไม่ตรงศูนยท่ี์ตั้งเอำไว ้

รูปท่ี 4.61 ติดตั้งประกอบชุดลูกปืนเตำอบ 

ติดตั้งชุดลูกปืนอนัใหม่ใส่เขำ้กบัส่วนเพลำใบพดัลมเตำอบท ำกำรขนัยดึน็อตส่วนเพลำและส่วนฝำ

ครอบชุดลูกปืน 

 

รูปท่ี 4.62 ประกอบฝำครอบชุดลูกปืนและเพลำใบพดัลมเตำอบ 

 

 ท ำกำรอดัจำรบีดำ้นในฝำครอบชุดลูกปืนเตำอบจนเตม็และท ำกำรลองหมุนส่วนเพลำเพื่อ

เป็นกำรเช็คชุดลูกปืนอนัใหม่ท่ีเปล่ียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
5.1.1 การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์บางชนิดตอ้งมีผูค้วบคุมในการทาํงาน 
5.1.2 อุปกรณ์ท่ีเปล่ียนตอ้งมีค่าเหมือนกนัหรือค่าใกลเ้คียงกนั เพื่อป้องกนัเคร่ืองจกัรไม่ให้

เสียหายหรือสามารถเดินเคร่ืองไดท้นัที 
5.1.3 ในการตรวจซ่อมระบบไฟในเคร่ืองจกัรกลตอ้งใช้ความรอบคอบและระมดัระวงัใน

การทาํงาน 
5.1.4 งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํ ตอ้งทาํให้รอบคอบมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะไม่ใหเ้กิดความเสีย 

หายหรือต่อวงจรผดิพลาด 
5.1.5 งานท่ีทาํต้องคาํนึงถึงความปลอดภยั และคาํนึงผลกระทบท่ีจะตามมาเพื่อลดความ

สูญเสียไม่วา่จะเป็นเคร่ืองจกัรกลหรือตวัเราเอง 
5.1.6 สามารถอธิบายหลกัการทาํงาน ของระบบต่าง ๆ ในโรงงาน ไดเ้บ้ืองตน้ 
 

5.2 ประโยชน์ด้านสังคม 
5.2.1 ไดมี้การทาํงานเป็นทีม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
5.2.2 ไดท้ราบถึงการทาํงานจริงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในท่ีทาํงาน 
5.2.3 ไดเ้ขา้ถึงการวางตวัในแผนก ต่างแผนก ให้เหมาะสมวา่ควรทาํอยา่งไร 
5.2.4 เพิ่มประสบการณ์ของตวัเองในเร่ืองการเสนอแนะความคิดเห็นต่อแผนกอ่ืนๆ 
5.2.5 เรียนรู้บุคคลอ่ืนทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
5.2.6 รู้จกัรับผดิชอบต่อตนเอง รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และ การตรงต่อเวลา 
 

5.3 ประโยชน์ด้านการทาํงาน 
5.3.1 ไดพ้บเห็นเคร่ืองจกัรประเภทต่างๆ ท่ีไม่ไดเ้ห็นทัว่ไป  
5.3.2 ไดท้าํงานเก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงงาน 
5.3.3 ไดรู้้จกัรเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีไม่เคยใชม้าก่อน 

 5.3.4 ไดน้าํไปใชง้าน ไดใ้นชีวติประจาํวนั 
5.3.5 ไดรู้้การวางแผน ขอบเขต กาํหนดการทาํงาน อนัไหนสาํคญัก่อน 
5.3.5 ไดรู้้จกั กฎระเบียบ ความปลอดภยั , ISO , การอนุรักษพ์ลงังาน , 7 ส   
5.3.6  ไดรู้้จกัการประสานงานการควบคุมงาน เช่นผูรั้บเหมา
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5.4 ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
5.4.1 ในช่วงแรกของการฝึกงาน ไม่สามารถทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เก่ียวกบัเคร่ืองมือ เคร่ือง

ตดัเหล็ก , เคร่ืองรีดอลูมิเนียมเส้น , เตาอบอลูมิเนียม 
5.4.2 ไม่เขา้ใจวธีิการใชเ้คร่ืองมือใหม่ๆ 
5.4.3 เกิดปัญหาในการตรวจเช็คซ่ึงยงัไม่ค่อยมีความรู้มาก่อน 
5.4.4 เคร่ืองจกัรมีสภาพเก่าและชาํรุด ขาดคู่มือในการศึกษาเวลาซ่อมหรือเช็คสภาพ 
5.4.5 การทาํงานค่อนขา้งลาํบากเพราะบางคร้ังตอ้งมีการจาํกดัพื้นท่ีในการปฏิบติังาน ส่ิงแวดลอ้ม

รอบขา้งไม่อาํนวย 
 

5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
5.5.1 สอบถามพนกังานประจาํหรือพนกังานพี่เล้ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  
5.5.2 ทดลองปฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของพนกังานพี่เล้ียง 
5.5.3 ฟังคาํแนะนาํจากหวัหนา้หรือผูดู้แลอยา่งตั้งใจแลว้นาํมาปฏิบติั 
5.5.4 การทาํงานค่อนขา้งลาํบากเพราะบางคร้ังตอ้งมีการจาํกดัพื้นท่ีในการปฏิบติังาน ส่ิงแวดลอ้ม

รอบขา้งไม่อาํนวยควรจะจดัเวลาในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีและเวลา 
5.5.5 ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ ในการตดัสินใจ ปฏิบติังาน 
5.5.6 มีการจดัฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจเช็คและการบาํรุงรักษา 
 

5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
5.6.1 การทาํงานเก่ียวกบัซ่อมบาํรุงจะตอ้งมีการวางแผนบาํรุงรักษาล่วงหนา้ เพื่อจะไดล้ดอตัราการ

เสียหายจากอายท่ีุใชง้านนาน และการเส่ือมสภาพของเคร่ืองจกัร 
5.6.2 มีการทาํงานท่ีเป็นขั้นตอน วางแผนการทาํงานเป็นประจาํ แบ่งหนา้ท่ีชดัเจน 
5.6.3 ใชอุ้ปกรณ์ซ่อมเคร่ืองจกัรใหถู้กตอ้งตรงกบังาน 
5.6.4 มีการจดบนัทึกและตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองจกัรเป็นระยะเพื่อยดือายกุารใชง้านให้กบัอุปกรณ์ 
5.6.5 ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้ปฏิบติังานซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร 
5.6.6 ผูค้วบคุมงานควรมีความช่ือตรงต่อหนา้ท่ีและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
5.6.7 ไม่ควรประมาทในการทาํงานมิเช่นนั้นอาจเกิดอนัตรายได ้ 
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5.7 ความปลอดภัยในงานช่าง 
การทาํงานงานช่างทุกชนิด หรือการใช้เคร่ืองมืองานช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ส่ิงแรกท่ีตอ้ง

คาํนึงถึงคือความปลอดภยั ของตนเองเป็นอนัดบัแรกดงัน้ี 
5.7.1 ตรวจสอบเคร่ืองมือทุกชนิดก่อนและหลงัใชง้านเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 
5.7.2 ใชเ้คร่ืองมือใหถู้กประเภทกบัประเภทของงาน เช่น ใชส่ิ้วในงานไมส้กดัในงาปูน 
5.7.3 แต่งกายใหเ้หมาะสมกบัชนิดของงาน 
5.7.4 สถานท่ีทาํงานควรมีแสงสวา่งและอากาศถ่ายเทอยา่งพอเพียง 
5.7.5 การแกไ้ขอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งตดักระแสไฟฟ้าออกเสียก่อน โดยยกคทัเอาทอ์อกและตอ้งเขียน

ป้ายบอกกาํลงัซ่อมไฟฟ้า          
5.7.6 ไม่พกพาเคร่ืองมือท่ีมีคมในกระเป๋าเส้ือหรือกางเกง 
5.7.7 ไม่แตะตอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเม่ือร่างกายเปียกช้ืน 
5.7.8 ไม่ติดตั้งเตา้รับตํ่าเกินไป  อาจเป็นอนัตรายเม่ือเด็กเล่นหรือนํ้าท่วมถึงไดง่้าย 
5.7.9 ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐานอุตสาหกรรม 
5.7.10 ปฏิบติังานตามขั้นตอน 
5.7.11 ศึกษาคู่มือการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใชง้าน 
5.7.12 ขั้วต่อต่างๆ  ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งแน่นและมัน่คงแขง็แรง 
5.7.13 ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหถู้กตอ้ง เช่น ใชฟิ้วส์ใหถู้กขนาด และไม่ใชเ้ส้นทองแดงแทน  
5.7.14 ไม่หยอกลอ้เล่นกนัในขณะทาํงาน 
5.7.15  ไม่ทาํงานเกินกาํลงัของตนเอง 
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ตัวอย่างแบบ ฟอร์ม ออกใบงาน PM ของระบบต่างๆ 

  

   
รูปถ่ายขณะปฏบิัติงาน 
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