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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในธุรกิจปัจจุบนัทัว่โลกมีการแข่งขนักนัมาก  ธุรกิจทุกประเภทจะตอ้งปรับตวัให้สามารถ
อยู่รอดได้ทั้ งด้านการผลิต  คุณภาพ  และต้นทุนของสินค้า เพื่อท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยมี
เป้าหมายคือการท าให้เกิดผลก าไรสูงสุด  ซึงในกระบวนการผลิตตอ้งมีเคร่ืองจกัรใชใ้นการผลิตท่ี
ได้ต่อเน่ืองไม่มีสาเหตุขดัข้องตอ้งหยุดเคร่ืองบ่อย  และสามารถผลิตสินคา้ได้ถูกตอ้ง แม่นย  า มี
คุณภาพ สามารถผลิตไดต้ามแผนท่ีวางไว้  โดยใชเ้วลาในการผลิตให้สั้นท่ีสุดการ  ท่ีจะท าอย่างนั้น
ไดค้ือการวางแผนในการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองจักรส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะของบริษัทท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีต้องอาศัย
เคร่ืองจกัรเป็นหลกั เน่ืองจากเม่ือใดท่ีเคร่ืองจกัรเกิดขดัขอ้ง โอกาสในการผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพก็
จะลดลง ตน้ทุนจะสูงและการส่งมอบสินคา้อาจไม่ตรงเวลา อาจท าให้ลูกคา้รอไม่ได ้โดยการซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรแบบเดิมของบริษทัคือซ่อมเม่ือเกิดเหตุขดัขอ้งจึงท าให้เคร่ืองจกัรไม่สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพจึงท าใหมี้ผลกระทบต่อฝ่ายผลิตท างานไดไ้ม่ตามแผนท่ีวางไว  ้

ดว้ยเหตุน้ีจึงจดัท าโครงการสหกิจศึกษา  เพื่อท่ีจะพฒันาวิธีในการท างานของฝ่ายซ่อมบ ารุง
และเป็นแนวทางในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา   และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  เพื่อใหส้ามารถท างานได ้ ตามแผนงานทางฝ่ายผลิตท่ีวางแผนไว ้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  และลดเวลาการขดัขอ้งของเคร่ืองจกัร 
1.2.2 เพื่อจดัล าดบัความส าคญัในการวางแผน และจดัเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบ ารุง 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

1.3.1 ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจหลักการปฎิบัติงานดูแลบ ารุง รักษาเคร่ืองจักรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.2 ศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาเคร่ืองจกัรเสีย โดยออกแบบ
วิธีการ เพื่อใชต้รวจสอบในกระบวนการผลิตโดยการเก็บขอ้มูลการซ่อมเพื่อมาวิเคราะห์ปัญหา 

1.3.3 ศึกษาและปฏิบติังานท่ีบริษทั โรจน์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั ระหว่างวนัท่ี 11 มกราคม ถึง
วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดจะได้รับ  
1.4.1 ทางดา้นการบริหาร  

 - สามารถท่ีจะก าหนดแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรได ้ 
 - สามารถพิจราณาน าวิธีการบ ารุงรักษาท่ีดีท่ีสุดมาใชใ้นบริษทั 
 - สามารถวางแผนงบประมาณค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.4.2 ทางดา้นปฎิบติั  
 - สามารถจดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง และเหมาะสมในการบ ารุงรักษา 
 - สามารถรู้จกัแกใ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ และวางแผนปฎิบิติงานไดดี้ 
 - สร้างความปลอดภยัในการปฎิบติงานไดดี้  



 

บทที่ 2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีการซ่อมบํารุง 

ความหมาย การบ ารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง :การพยายามรักษาสภาพของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรต่างๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านอยู่ตลอดเวลา  การบ ารุงรักษานั้นครอบคลุมไปถึงการ
ซ่อมแซมแซม (Repair) เคร่ืองด้วย ในงานบริหารการผลิตหรือการบริการ มักจะหลีกเล่ียงงาน
เพิ่มเติมท่ีส าคญังานหน่ึงคือ การซ่อมและบ ารุงรักษา ไปไม่ได ้ถึงแมว้่างานซ่อมและบ ารุงรักษา
ไม่ใช่งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบ ารุงรักษาก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการของ
องคก์รนั้นเป็นไปอย่างราบร่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบนัท่ีการผลิตและการบริการจ าเป็นท่ี
จะตอ้งอาศยัอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรมากขึ้น การท่ีเคร่ืองจกัรเกิดขดัขอ้งขึ้นมากะทนัหันหรือไม่
สามารถใชง้านได ้จะท าใหมี้ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ การท่ี
จะไดม้าซ่ึงเคร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพนั้น ตอ้งประกอบดว้ย 

2.2.1 การออกแบบท่ีดีและตรงตามความประสงคต์่อการใชง้าน มีความเท่ียงตรงแม่นย  า 
รวมทั้ง สามารถท างานไดเ้ตม็ก าลงัความสามารถท่ีออกแบบไว ้

2.2.2 การผลิตหรือสร้าง ท่ีใหค้วามแขง็แรงทนทาน สามารถท างานไดน้านท่ีสุด  และ  
ตลอดเวลา 

2.2.3 การติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการใชง้าน 
2.2.4 การใชเ้ป็นไปตามคุณสมบติัและสมรรถนะของเคร่ือง 
2.2.5 ระบบการบ ารุงรักษาท่ีดีเน่ืองจากเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ม่ือถูกใชง้านไปนาน ๆ ก็ตอ้ง

มีการ เส่ือมสภาพ ช ารุด สึกหรอ เสียหายขดัขอ้ง ดงันั้น เพื่อให้อายุการใชง้านเคร่ืองมือเคร่ืองใชย้นื
ยาว สามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้ไม่ช ารุดหรือเสียบ่อยๆ 

 
2.2 ประเภทของการซ่อมบํารุง/การบํารุงรักษา 

โดยกิจกรรมหลักบ ารุงรักษาเชิงวางแผน คือ การบันทึกสภาพปัญหาเคร่ืองจักรและ
ประเมินผลเบ้ืองต้น การฟ้ืนฟูสภาพเคร่ืองจกัร การสร้างระบบสารสนเทศงานบ ารุงรักษา การ
จดัเตรียมขอ้มูลคดัเลือกเคร่ืองจกัรหรือช้ินส่วนให้สอดคลอ้งกับแผนงานบ ารุงรักษา รวมถึงการ
พฒันาและปรับปรุงแผนงานต่อเน่ือง ดงันั้น การก าหนดเป้าหมายงานบ ารุงรักษาควรด าเนินการร่วม
ระหวา่งฝ่ายบ ารุงรักษากบัฝ่ายงานเก่ียวขอ้งแต่แผนงานมกัเกิดขอ้จ ากดับางประการเน่ืองจากตอ้งใช้
ทรัพยากรอาทิ บุคลากรเวลาและงบประมาณโดยด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีระบุไว ้อาทิ การ
ตรวจเช็คตามรอบเวลาการซ่อมใหญ่และการถอดเปล่ียนอุปกรณ์ การปรับตั้งเคร่ืองและการเปล่ียน
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ถ่ายน ้ ามนัตามรอบเวลาการน าสารสนเทศการขดัขอ้งเพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น การคน้หา
ปัญหาเร้ือรังท่ีส่งผลให้เกิดความบกพร่องการควบคุมความเท่ียงตรงของเคร่ืองดว้ยการสอบเทียบ 
รวมถึงการควบคุมความพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกงานบ ารุงรักษา โดยเฉพาะอะไหล่ดว้ยการ
วินิจฉัยและคาดการณ์ความเส่ือมสภาพสภาพเคร่ืองจกัร ดว้ยการวิเคราะห์สภาพการหล่อล่ืนและ
การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนส าหรับฝ่ายบ ารุงรักษาจะมีบทบาทสนบัสนุนการฝึกอบรมใหที้มงาน
บ ารุงรักษาดว้ยตนเอง ซ่ึงด าเนินการโดยผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร   แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

2.2.1 การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)  
หมายถึงการบ ารุงรักษาตามก าหนดตามระบบท่ีวางไว ้  สามารถเตรียมการไวล้่วงหน ้  และ

สามารถก าหนดระยะวนั เวลา สถานทและจ านวนผูป้ฏิบติังานท่ีจะเขา้ด าเนินการได้ แนวทางการ
บ ารุงรักษานั้นอาจเลือกใชช้นิดใดชนิดหน่ึง เช่นการบ ารุงรักษาแบบป้องกนั การบ ารุงรักษาแบบ
แกไ้ขปรับปรุงเขา้มาด าเนินการส่วนระยะเวลาในการบ ารุงรักษาอาจจะก าหนด หรือวางแผน
ซ่อมแซมขณะเคร่ืองก าลงัท างานอยู่ (Break down Maintenance) หรือหยดุการใชเ้คร่ืองเพื่อท าการ
บ ารุงรักษา (Shutdown) การซ่อมบ ารุงรักษาประเภทน้ีจะมีปัญหานอ้ยเพราะมีเวลาเตรียมการ
ล่วงหนา้ไดทุ้กขั้นตอน 

2.2.2 การบ ารุงรักษานอกแผน (Unplanned Maintenance)  
หมายถึงการบ ารุงรักษานอกระบบงานท่ีวางไวเ้น่ืองจากเคร่ืองเกิดการขดัขอ้งช ารุดlเสียหาย 

อย่างกะทนัหันตอ้งเร่งรีบท าการซ่อมแซมทนัทีให้เสร็จเรียบร้อยทันการใช้งาน  การบ ารุงรักษา
ประเภทน้ีจะเกิดปัญหามากกว่าการบ ารุงรักษาตามแผน เน่ืองจากไม่สามารถทราบล่วงหนา้มาก่อน 
ไม่สามารถก าหนดวนั เวลา สถานท่ีท่ีแน่นอนไดท้ าให้ไม่สามารถเตรียมจดัหาผูป้ฏิบติังาน อุปกรณ์ 
อะไหล่ท่ีจะใชบ้ ารุงไดท้นัที 
 

2.3 ชนิดของการซ่อมบํารุง/การบํารุงรักษา 
ในทางปฏิบติัสามารถแยกประเภทของการบ ารุงรักษาได ้ดงัน้ี 

2.3.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) 
คือการด าเนินการกิจกรรมซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลาก่อนท่ีเคร่ืองจกัรจะเกิดช ารุดเสียหาย 

ป้องกนัการหยุดของเคร่ืองจกัรโดยเหตุฉุกเฉิน สามารถท าไดด้ว้ยการตรวจสภาพเคร่ืองจกัร การท า
ความสะอาดและหล่อล่ืนโดยถูกวิธี การปรับแต่งให้เคร่ืองจกัรท่ีจุดท างานตามค าแนะน าของคู่มือ
รวมทั้งการบ ารุงและเปล่ียนช้ินอะไหล่ตามก าหนดเวลา เช่น การเปล่ียนลูกปืน ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง อดั
จารบี ฯลฯ 

2.3.2 การบ ารุงรักษาหลงัเกิดเหตุขดัขอ้ง (Break Maintenance)  
คือ การบ ารุงรักษาหลงัจากเกิดความเสียหาย หรือจะนิมยามอีกแบบวา่เป็นการซ่อมบ ารุง 
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แบบตอบสนองต่อเหตุการณ์ Reactive Maintenance ก็ไดเ้ช่นกนั การซ่อมบ ารุงรูปแบบน้ีอาจจะใช้
งานช้ินส่วนของอุปกรณ์จนกระทั่งเสียหายแล้วค่อยเปล่ียน หรือ ในบางเหตุการณ์เป็นการไป
ซ่อมแซมจากเหตุไม่คาดคิด หรือไม่ไดว้างแผนไว ้การบ ารุงรักษาแบบน้ีถือการเป็นการบ ารุงรักษาท่ี
ง่ายท่ีสุด เพียงแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไปตามสถานการณ์เท่านั้น ซ่ึงอาจจะเป็นการซ่อมบ ารุงโดยการ
วางแผน หรือไม่ไดว้างแผน ก็ได ้ซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 

2.3.3 การบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง (Corrective Maintenance)  
คือระบบการบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง โดยหัวใจส าคญัของกระบวนการดงักล่าว ไดแ้ก่การลด
ความเส่ียงต่อการเกิดความเสียหายของเคร่ืองจักร รวมไปถึงการลดต้นทุนในการซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรเพื่อยืดอายุการใชง้านให้อุปกรณ์การผลิตของเราสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
อนัจะน าไปสู่การสร้างผลก าไรให้กบัผูป้ระกอบการไดแ้บบไม่ขาดตอน รวมไปถึงการเพิ่มคุณภาพ
ของสินคา้ท่ีทางโรงงานเป็นผูผ้ลิตใหดี้ขึ้นกวา่เก่า 
 2.3.4 การป้องกนัเพื่อการบ ารุงรักษา (Maintenance Prevention)  
คือการคาดการณ์และป้องกนัความเสียหายของอุปกรณ์ในอนาคต เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะท าการ
ตรวจสอบ, บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์หรือวสัดุอยู่ตลอดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมนัสามารถ
ท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีการน้ียงัช่วยลดการบ ารุงรักษาเชิงรับรวมถึงยงัมีเวลาเพิ่มใน
การท างานดา้นอ่ืนๆอีกดว้ย ตามหลกัทัว่ไป การป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้านั้นถือว่า
ดีกว่าอยู่แลว้ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาท่ีไม่คาดคิดโดยการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีดีท่ีสุด รายการต่อไปน้ีแสดงถึงวิธีการบางประการท่ีทีมดูและทรัพยสิ์น
และฝ่ายซ่อมบ ารุงสามารถอยูเ่หนือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัในแผนกของตนได ้
 
2.4 วิธีการบ ารุงรักษา 

2.4.1 การบ ารุงรักษาเป็นประจ า  (Routine Maintenance) เป็นการตรวจสอบเคร่ืองจักร
ประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน หรือประจ าปี โดยพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นผูด้  าเนินการ 
ซ่ึงเป็นงานท่ีท าไดง้่าย ไม่ซับซ้อน เช่น การหล่อล่ืนเคร่ืองจกัร การท าความสะอาดเคร่ืองจกัร การ
ตรวจสอบหาส่ิงผิดปกติ เป็นตน้ 

2.4.2 การบ ารุงรักษา หรือตรวจซ่อมตามแผนท่ีก าหนดไว ้(Periodic Scheduled Repair) 
เป็นการด าเนินการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้แบ่งยอ่ยได ้ดงัน้ี 

- การซ่อมเพียงเล็กน้อย (Minor Repair) เป็นการซ่อมแซมให้เคร่ืองจกัรสามารถท างานได้
ปกติ โดยไม่ซบัซอ้น ใชบุ้คลากรไม่มากไม่มีการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัร 

- การซ่อมขนาดปานกลาง (Medium Repair) เป็นการด าเนินงานโดยพนกังานฝ่าย 
ซ่อมบ ารุง มีลกัษณะการท างาน ดงัน้ี ตอ้งมีการหยดุการท างานของเคร่ืองจกัร มีการถอดอุปกรณ์ 
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บางอย่างเพื่อออกมาซ่อมแซม และปรับต าแหน่งให้ถูกต้อง เวลาในการหยุดซ่อมต้องไม่เกิน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นตารางการซ่อม 

- การซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) เป็นการวางแผนการซ่อมล่วงหน้า เป็นการซ่อมขนาด
ใหญ่ ตอ้งใชบุ้คลากรในการซ่อมมาก มีลกัษณะการท างาน ดงัน้ี มีการถอดช้ินส่วนของเคร่ืองจกัร
ออกมาเกือบทั้งหมด มีการประกอบอุปกรณ์ให้เขา้ท่ี ทดลองเดินเคร่ืองจกัร และตรวจสอบโดยการ
ท าการผลิต 

2.4.3 การซ่อมฉุกเฉิน (Emergency Maintenance) เป็นงานซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีเกิดการ
ช ารุด ขดัขอ้งโดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหนา้มาก่อน มีลกัษณะการท างาน ดงัน้ี มีการซ่อมแซมเม่ือ
เกิดการช ารุดเสียหาย ท าการแกไ้ขเม่ือเกิดเหตุขดัขอ้ง ท าการยกเคร่ืองใหม่ เน่ืองจากการซ่อมบ ารุง
ไม่ดีพอ 

2.4.4 การซ่อมเพื่อดดัแปลง (Recovery Overhaul) เน่ืองจากเคร่ืองจกัรเก่าเกินไป หรือเป็น
เคร่ืองจกัรท่ีมีการซ่อมแซมบ่อย แต่ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งท าการปรับปรุง
ใหเ้หมาะกบัการใชง้าน 

 
2.5 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

ปี พ.ศ. 2562 นายณัฐพล บุญสมปอง ดน้ าเสนอโครงงานสหกิจเร่ือง “เร่ือง การบ ารุงรักษา
ระบบแทงคน์ ้าบาดาล ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองนกกระทุง จงัหวดั นครปฐม” โดยน าเสนอ
งานระบบแทงค์น ้ ามีความส าคญัเพื่อการใช้น ้ าด ารงชีวิต ดังนั้นจึงมีการศึกษาวิธีการบ ารุงรักษา
ระบบแทงค์น ้ าบาดาลให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน จะตอ้งน าความเขา้ใจในการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ต่างๆ ระบบควบคุมการตรวจสอบการท างานอย่างสม ่าเสมอท่ีสามารถป้องกนัไดดี้ เพื่อลด
การสูญเสียและลดการขดัขอ้งของแทงคน์ ้า 

ปี พ.ศ. 2560 นายปรัชญา บินมาวงั และนายสุทธิรัฐ ปัญญาพิสุทธิกุล ไดน้ าเสนอโครงงาน
สหกิจเร่ือง “การซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคารเดอะมอลล์กรุ๊ปท่าพระ” โดยน าเสนองาน
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคารเดอะมอลลก์รุ๊ปท่าพระท าให้เขา้ใจถึงรายละเอียดมาตรฐานต่างๆ 
ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดในการบ ารุงรักษาในระบบไฟฟ้าและสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
รวมถึงทราบถึงการท างานท่ีมีขั้นตอนและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี
และเขา้ใจหลกัการท างานของการติดตั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นท่ีอนัตราย  

ปี พ.ศ. 2560 นายเอกชยั  สียางนอก และนายธนรัตน์  แร่ใจดี กุล ไดน้ าเสนอโครงงานสห
กิจเร่ือง “การตรวจสอบและแก้ใขขอ้บกพร่องของระบบไฟฟ้า และการควบคุมอาคารสูง” โดย
น าเสนองาน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ และปฏิบติังานสหกิจศึกษากบั บริษทั อลูทอป จ ากดั โดยเคร่ืองจกัร
ท่ีใช้อยู่ในโรงงานประกอบด้วย เตาอบ อลูมิเนียม เตาหลอมอลูมิเนียม และเคร่ืองรีดอลูมิเนียม  
หลกัการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในโรงงาน 



 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
ช่ือ : บริษทั โรจน์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกดั  
ท่ีตั้ง : 666 หมู่ 2 ถนนบำงขนุน-วดัสัก ต ำบลบำงขนุน อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130  
 

รูปท่ี 3.1 แสดงแผนท่ีบริษทั  
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั โรจน์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกดั เร่ิมก่อตั้งในปีพ.ศ. 2523 (ในนำมห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โร
จนศิลป์ โฆษณำ) โดย นำยไพโรจน์ พลำกรกิจวฒันำ และ นำงวลีพร โอตรวรรณะ ตลอดระยะเวลำ
กว่ำ 3 ทศวรรษ ในวงกำร งำนส่ือป้ำยโฆษณำ บริษทั โรจน์แอดเวอร์ไทซ่ิง ไดผ้ลิต น ำเสนอ และ
ติดตั้งผลงำน คุณภำพท่ีได้ สร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมน่ำเช่ือถือให้แก่ลูกคำ้บริษทัชั้นน ำใน
ประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงท ำให้กิจกำรของบริษทั โรจน์แอดเวอร์ไทซ่ิง นั้นเติบโตอย่ำง
ต่อเน่ืองมำถึง ณ ปัจจุบนั บริษทัฯได ้ท ำกำรอยู่ในอำคำรส ำนกังำน และโรงงำนผลิตท่ีเป่ียมไปดว้ย 
เทคโนโลยีอนัทนัสมยับนพื้นท่ีใชส้อย กว่ำ 20,000 ตำรำงเมตร ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัคงไม่หยุดน่ิงท่ีจะ 
คิดคน้ และพฒันำสินคำ้พร้อมบริกำรใหม่ๆ เพื่อท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของทำงลูกคำ้ไดอ้ย่ำง
ดี 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 
 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 แสดงองคก์ำรและกำรบริหำรงำนของบริษทั 
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต ำแหน่งท่ีไดรั้บหมอบหมำย 
นำยรวิพล ข ำเมืองนอ้ย รหสัประจ ำตวั 6221200004 สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัสยำม  ต ำแหน่ง ช่ำงซ่อมบ ำรุง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการโรงาน ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนกขาย 

 

 

 

หวัหนา้ฝ่ายขาย 

จนท.ฝ่ายขาย แผนกจดัซ้ือ 

แผนกคลงัสินคา้ 

แผนกบุคคล 

แผนกบญัชี 

แผนกกฎหมาย 

หวัหนา้ฝ่ายผลิต 

แผนกจดัพบั 

แผนกงานโครงสร้าง 

แผนกงานติดตั้ง 

แผนกสี

 
แผนกCNC 

แผนกงานไฟฟ้า 

แผนกงานซ่อม

บ ารุง 
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3.4.2 ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
- ตรวจสอบบนัทึกขอ้มูลกำรใชเ้คร่ืองจกัรประจ ำวนั  
- ท ำแผนกำรดูแลบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรประจ ำเดือน  
- รับงานแจง้ซ่อมทัว่ไปจากแผนกต่างๆ  

 
3.5 ช่ือและต ำแหน่งองพนักงำนท่ีปรึกษำ 
ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ    นำยวรำยทุธ สร้อยมำดี         ต ำแหน่ง ฝ่ำยประกนัคุณภำพ QA   

 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  
ระหวำ่งวนัท่ี 11 มกรำคม  ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2564   
 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน   

3.7.1 ศึกษำขอ้มูลงำนต่ำงๆจำกฝ่ำยผลิต  
3.7.2 ศึกษำกำรใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในโรงงำน  
3.7.3 วำงแผนกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรภำยในโรงงำน 
3.7.4 ปฏิบติังำนตำมแผนตำมงำนเม่ือมีกำรแจง้ซ่อมต่ำงๆ 
3.7.5 ลงบนัทึกขอ้มูกกำรแจง้ซ่อม และรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัร 
3.7.6 สรุปขอ้มูลประจ ำเดือนเพื่อเขำ้รำยงำนประจ ำเดือนในโรงงำน 

 
ตำรำงท่ี 3.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรโครงงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

1. รวบรวมขอ้มูลของโครงงำน 
        

2. วิเครำะห์ระบบขอ้มูลของ
โครงงำน   

 
    

3. ออกแบบระบบโครงงำน 
        

4. ทดสอบและตรวจสอบ
โครงงำน         

5. จดัท ำเอกสำรใหเ้รียบร้อย 
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3.8 อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ 
3.8.1 เคร่ืองตดัเลเซอร์ (LASER CUTTING)  
กำรตดัโดยเลเซอร์  เป็นเทคโนโลยีส ำหรับกำรตดัวสัดุท่ีมีประสิทธิภำพสูง  ให้ช้ินงำนท่ีมี

คุณภำพภำยในระยะเวลำท่ีรวดเร็ว  ซ่ึงสำมำรถใชท้ดแทนกำรตดัแบบเดิม  เช่น กำรตดัโดยก๊ำซได้
เป็นอย่ำงดี  กำรตดัโดยเลเซอร์  สำมำรถตดัวสัดุทัว่ไปท่ีมีขนำดไม่หนำมำก ปัจจุบนัสำมำรถตดัได้
หนำถึง 15 ม.ม.  สำมำรถตดัวสัดุท่ีมีรูปร่ำงซับซ้อนไดอ้ย่ำงแม่นย  ำ  กำรตดัโดยใชเ้ลเซอร์ เป็นกำร
ใช้ควำมร้อนจำกล ำแสงเลเซอร์  ซ่ึงเป็นแสงท่ีมีช่วงควำมถ่ีคล่ืนแคบ  มีควำมเขม้และพลงังำนสูง
ผ่ำนไปบนวสัดุ  ท ำให้บริเวณจุดท่ีรับล ำแสงหลอมละลำย  โดยเม่ือเคล่ือนแนวล ำแสงน้ี ก็จะท ำให้
สำมำรถตดัช้ินวสัดุได ้ เคร่ืองตดัเลเซอร์ มีทั้งแบบตดัดว้ยมือ  และแบบติดตั้งกบัระบบ CNC ซ่ึง
ควบคุมกำรตดัดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 แสดงเคร่ืองตดัเลเซอร์  
 
หลกักำรท ำงำนของเคร่ืองตดัเลเซอร์ มีวิธีกำรตดัโดยใชเ้ลเซอร์  ประกอบดว้ย แหล่งก ำเนิด

แสงเลเซอร์  เพื่อผลิตแสงเลเซอร์ซ่ึงมีช่วงควำมถ่ีคล่ืนแคบ  มีควำมเขม้และพลงังำนสูง  ผ่ำนไปยงั
หัวตดั  ซ่ึงจะมีเลนส์บีบล ำแสงเพื่อฉำยไปบนวสัดุ  ท ำให้เกิดกำรหลอมละลำยและตดัช้ินวสัดุใน
บริเวณท่ีล ำแสงผำ่น 

3.8.1.1 แหล่งก ำเนิดของแสงเลเซอร์ 
แสงเลเซอร์มีแหล่งก ำเนิดมำจำกกระบวนกำรหน่ึง โดยเป็นกระบวนกำรท่ีท ำให้ก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ ก๊ำซฮีเลียมและก๊ำซไนโตรเจน ผ่ำนเขำ้ไปในแท่งทรงกระบอกกลวงพร้อมๆ 
กนั ตำมดว้ยกำรกระตุน้อะตอมของก๊ำซดว้ยพลงังำนไฟฟ้ำ จึงท ำให้ผลลพัธ์ท่ีได ้ คือพลงังำนท่ีถูก
ปลดปล่อยออกมำในรูปของล ำแสงเลเซอร์ 

3.8.1.2 หวัตดัเลเซอร์ 
ส ำหรับกำรท ำงำนของหัวตดัเลเซอร์นั้น จะมีส่วนท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงล ำแสงเลเซอร์ซ่ึง

ล ำแสงท่ีไดน้ี้ก็จะมีช่วงควำมยำวคล่ืนเฉพำะ ท ำให้เกิดล ำแสงเลเซอร์ท่ีพร้อมตดัวตัถุให้ขำดจำกกนั
ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ทนัใจ และเม่ือผ่ำนกระบวนกำรน้ีแลว้ ล ำแสงเลเซอร์ ก็จะถูกส่งผ่ำนไปยงัเลนส์ ท่ี
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จะท ำหนำ้ท่ีในกำรบีบล ำแสงให้แคบลงและมีควำมเขม้ขน้ท่ีสูงขึ้น พร้อมกบัส่องผ่ำนไปยงัช้ินงำน 
เพื่อตดัช้ินงำนตำมต่อกำรต่อไป นอกจำกน้ี หลงัตดัช้ินงำนเรียบร้อยแลว้ หัวตดัก็จะน ำเขำ้ก๊ำซท่ีมี
ควำมดนัต ่ำ เพื่อเป่ำไล่เศษจำกกำรตดัช้ินงำนใหห้มดไปอีกดว้ย จึงไม่เหลือร่องรอยกำรตดัไวใ้หเ้ห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 แสดงหวัตดัเลเซอร์ 
กำรตดัโลหะดว้ยกระบวนกำรตดัดว้ยเคร่ืองตดัเลเซอร์ โดยเลเซอร์ เกิดจำกกระบวนกำรท่ี

กระตุน้ให้รังสีมีกำรแผ่ออกไปและมีทิศทำงในกำรแผ่มำกขึ้น และล ำแสงจะค่อยๆ มีควำมเขม้ขึ้น

เม่ือวงอิเลค็ตรอนเคล่ือนท่ีจนถูกเหน่ียวน ำอีกดว้ย ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะเกิดเป็นคล่ืนแสงท่ีมีควำมยำว

คล่ืนตำมท่ีก ำหนด และสำมำรถใชต้ดัวตัถุไดอ้ย่ำงมีสิทธิภำพ ในปัจจุบนั กำรตดัช้ินงำนดว้ยเลเซอร์ 

ก ำลงัได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะในวงอุตสำหกรรมกำรผลิต ท่ีมีกำรประยุกต์เอำ

ล ำแสงเลเซอร์มำใชเ้พื่อเพิ่มควำมรวดเร็วและควำมแม่นย  ำในกำรผลิต ท ำให้ไดช้ิ้นงำนท่ีถูกใจและ

ประหยดั แต่ทั้งน้ีหำกช้ินงำนมีควำมหนำมำก ก็อำจท ำให้ตอ้งส้ินเปลืองก๊ำซและพลงังำนในกำร

ผลิตเลเซอร์มำกพอสมควร ซ่ึงเลเซอร์ท่ีนิยมใช้ในกำรตดัโลหะนั้น ก็คือ CO2Laser ท่ีสำมำรถตดั

ช้ินงำนท่ีมีช่วงควำมหนำตั้งแต่ 0.5-15 มม. โดยกำรยิงแสงเลเซอร์ไปยงัวตัถุ ท ำให้เน้ือวตัถุบริเวณ

นั้นละลำยหลุดไป และช้ินงำนแยกจำกกนั นอกจำกน้ี กำรตดัวตัถุดว้ยเลเซอร์ก็นิยมใชก้บัช้ินงำนท่ี

มีควำมซับซ้อน เน่ืองจำกเคร่ืองตดัเลเซอร์ สำมำรถน ำเขำ้ CAD ไดโ้ดยตรง จึงสำมำรถตดัช้ินงำนท่ี

มีควำมซบัซอ้นใหไ้ดช้ิ้นงำนตำมตอ้งกำร อยำ่งรวดเร็วทนัใจและคุม้ทุนในกำรตดัสุดๆ ทั้งยงัเหมำะ

กับกำรน ำมำตดังำนตำมแบบเพื่อใช้เป็นต้นแบบมีข้อสังเกตนิดหน่ึงท่ีไม่ควรมองข้ำม นั่นก็คือ 

ล ำแสงเลเซอร์อำจจะสะทอ้นบนวตัถุท่ีมีควำมมนัวำวได ้จึงตอ้งแกปั้ญหำ ดว้ยกำรพ่นเคลือบผิวเพื่อ

ลดควำมมนัเงำบนวตัถุก่อนแลว้จึงค่อยตดัดว้ยเลเซอร์ในล ำดบัต่อไป  

 

 

https://www.chi.co.th/laser/
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3.8.2 ป๊ัมลม 
ป๊ัมลม มีช่ือภำษำองักฤษวำ่ “Air Compressor” ท ำหนำ้ท่ีในกำรอดัลมใหมี้แรงดนัสูงตำมท่ี

ตอ้งกำรเพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์และประยกุตใ์ชไ้ดห้ลำยดำ้น ไม่วำ่จะเป็นระบบลมในโรงงำน
อุตสำหกรรมตั้งแต่ขนำดเลก็จนถึงโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ กำรใชง้ำนระบบนิวเมติกส์ใน
อุตสำหกรรมเลก็ๆ ยกตวัอยำ่งเช่นอู่ซ่อมรถยนต ์ร้ำนซ่อมรถจกัรยำนยนต ์ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นป๊ัมลม
ประเภทลูกสูบ ท่ีมีกำรใชป้ริมำณลมนอ้ย เเละแรงดนัลมไม่สูง ป๊ัมลมประเภทลูกสูบจึงเหมำะกบั
อุตสำหกรรมเลก็ๆ  ส่วนเคร่ืองป้ัมลมท่ีใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม ส่วนมำกแลว้จะใชเ้ป็นป๊ัมลม
ประเภทโรตำรีสกรู ท่ีใหป้ริมำณลมท่ีมำกและยงัสำมำรถท ำควำมดนัลมไดสู้งถึง 13 บำร์ 
ป๊ัมลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

3.8.2.1 ป๊ัมลมประเภทลูกสูบ (Piston Air Compressor) 
หลกักำรท ำงำนป๊ัมลมลูกสูบ ใชม้อเตอร์ไฟฟ้ำเป็นตน้ก ำลงัมำขบัเคล่ือนลูกสูบให้เคล่ือนท่ี

ขึ้นลง ท ำให้เกิดแรงดูด เเละอดัอำกำศภำยในกระบอกสูบ โดยมีวำลว์ทำงดำ้นดูดและวำลว์ทำงออก

ท ำงำนสัมพนัธ์กนั ถือเป็นป๊ัมลมท่ีนิยมใชง้ำนมำกท่ีสุดดว้ยควำมเหมำะสมต่อกำรใชง้ำนและรำคำท่ี

ไม่สูงมำกนกัและยงัสำมำรถเคล่ือนยำ้ยไดส้ะดวกอีกดว้ย โดยป๊ัมลมชนิดน้ีสำมำรถสร้ำงควำมดนั

หรือแรงดนัลมไดต้ั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar เลยทีเดียว โดยแรงอดัจะขึ้นอยู่กบัจ ำนวนขั้นของ

กำรอดั ยิง่ขั้นในกำรอดัมำกก็จะสำมำรถสร้ำงแรงอดัไดสู้งขึ้นตำมไปดว้ยนัน่เอง ส ำหรับป๊ัมลมหรือ

เค ร่ืองอัดลมแบบลูก สูบ  ย ังแบ่ งออก เ ป็นประ เภทย่อยๆ  ได้ อีกอย่ ำ ง เ ช่น  Booster Air 

Compressor, High Pressure Air Compressor ป๊ัมลมแรงดนัสูงแต่ใหเ้สียงท่ีเงียบ เพรำะโดยปกติแลว้

ป๊ัมลมประเภทลูกสูบนั้นจะมีขอ้เสียอยำ่งหน่ึงคือเสียงดงัขณะเคร่ืองท ำงำน 

 
 

รูปท่ี 3.5 แสดงป๊ัมลมแบบลูกสูบ 
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3.8.2.2 ป๊ัมลมประเภทสกรู (Screw Air Compressor) 
ป๊ัมลมประเภทสกรู เป็นท่ีนิยมในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป เพรำะเคร่ืองป๊ัมลม หรือ Air 

Compressor ประเภทน้ีจะให้กำรผลิตลมท่ีมีคุณภำพสูง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำเป็นตน้ก ำลงัในกำร
หมุนเพลำสกรู 2 ตวัให้หมุนเขำ้หำกันท ำให้เกิดแรงอดัอำกำศขึ้นมำ เคร่ืองอดัลมแบบสกรูจะได้
ปริมำณลมท่ีสม ่ำเสมอกว่ำแบบลูกสูบเเละ ทั้งน้ีปริมำณลมเเละเเรงดันลมขึ้นอยู่กับก ำลังของ
มอเตอร์เเละกำรออกเเบบชุดสกรู ยิ่งก ำลงัสูงตวัเคร่ืองอดัอำกำศก็จะสำมำรถผลิตปริมำณอำกำศ
ไดม้ำกเเละมีขนำดท่ีใหญ่ตำมดว้ย เคร่ืองป๊ัมลมหรือเคร่ืองอดัอำกำศประเภทน้ีจะสำมำรถจ่ำยลม 
170 ลูกบำศกเ์มตรต่อนำที (m3/min) และยงัสำมำรถท ำควำมดนัไดสู้งถึง 13 บำร์ 

 
 

รูปท่ี 3.6 แสดงป๊ัมลมประเภทสกรู (Screw Air Compressor) 

 
3.8.3 เคร่ืองท ำลมแหง้ (Air Dryer) 
หลกักำรท ำงำนของเคร่ืองท ำลมแห้งคือ เคร่ืองท่ีใช้ท ำงำนควบคู่ไปกบั เคร่ืองป๊ัมลม (Air 

Compressor) มีหนำ้ท่ีหลกัในกำรลดปริมำณน ้ำและควำมช้ืนท่ีปนมำในระบบลมอดั เพื่อให้ไดล้มท่ี
สะอำดปรำศจำกควำมช้ืนเพื่อน ำไปใชง้ำนต่อไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ระบบลมอดัมีควำมเส่ียงสูงแมว้่ำจะมี
ควำมช้ืนในปริมำณท่ีนอ้ยท่ีสุด เพรำะควำมช้ืนแมเ้พียงปริมำณนอ้ยก็สำมำรถท ำให้ระบบเกิดสนิม
ขึ้นได้ก่อนเวลำอนัควร และส่งผลท ำให้น ้ ำมนัหล่อล่ืนภำยในอุปกรณ์หำยไปซ่ึงก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อกระบวนกำรผลิต เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภำพสูงสุดในกำรใชพ้ลงังำนและท ำให้เกิดผลลพัธ์
ท่ีดีท่ีสุด จึงเป็นส่ิงส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรเลือกเคร่ืองท ำลมแห้งหรือ Air Dryer ให้เหมำะสมส ำหรับ
กำรใชง้ำน ซ่ึงเคร่ืองท ำลมแห้งหรือ Air Dryer แบบใชค้วำมร้อนจำกป๊ัมลมถือเป็นอีกทำงเลือกหน่ึง
ท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั 
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รูปท่ี 3.7 แสดงเคร่ือง Air Dryer 
 

3.8.4 เคร่ืองชิลเลอร์ (Chiller) 
หลักกำรท ำงำนของชิลเลอร์ คือ จะน ำสำรท ำควำมเย็นท่ีถูกส่งมำจำกคอมเพลสเซอร์ 

(Compressor) ท่ีมีแรงดนัสูงและผ่ำน กำรระบำยควำมร้อนมำจำกคอนเดนเซอร์ (condenser) จนมี
สถำนะเป็นของเหลวและแรงดนัสูง มำลดแรงดนัโดยผ่ำนอุปกรณ์ลดแรงดนั โดยส่วนมำกนิยมใช้
คือ เอ็กแปนชัน่วำล์ว  (expansion valve) และยงัมีอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ออริฟิด วำล์ว (orifice valve) 
โดยในระหว่ำงกำรลดแรงดันของสำรท ำควำมเย็นท่ีถูกส่งมำจำกคอมเพลสเซอร์ และผ่ำนกำร
ระบำยควำมร้อนดว้ยคอนเดนเซอร์แลว้นั้น ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนสถำนะของสำรท ำควำมเยน็และ
เกิดควำมเย็นจำกกำรเปล่ียนสถำนะของสำรท ำควำมเย็น เรำจึงน ำควำมเย็นท่ีได้จำกกำรเปล่ียน
สถำนะไปใช้งำน โดยกำรเปล่ียนสถำนะกำรท ำควำมเยน็น้ีเกิดขึ้นหลงัลดแรงดนั และอุปกรณ์ท ำ
ควำมเยน็และถ่ำยเทควำมเยน็ของสำรท ำควำมเยน็ท่ีเปล่ียนสถำนะแลว้เรำเรียกว่ำ อีเวปโปเรเตอร์ 
(evaporator)โดยใชป๊ั้มส่งน ้ ำให้ไหลผ่ำนชุด  อีเวปโปเรเตอร์ (evaporator) เพื่อถ่ำยเทควำมเย็นจำก
ชุด อีเวปโปเรเตอร์ (evaporator)และน ำควำมเย็นท่ีถูกถ่ำยเทมำกับน ้ ำซ่ึงเป็นน ้ ำเย็นแล้วไปใช้
งำน  ส่วนในระของสำรท ำควำมเยน็นั้น เม่ือถูกลดแรงดนัและถ่ำยเทควำมเยน็ออกแลว้จะเปล่ียน
สถำนะจำกของเหลวแรงดนัต ่ำเป็นไปแรงดนัต ่ำ เน่ืองจำกสำรท ำควำมเยน็ไดสู้ญเสียควำมเยน็ใน
ตวัเองให้กบัชุดถ่ำยเทควำมเยน็ อีเวปโปเรเตอร์ (evaporator) ท่ีถูกน ้ ำมำถ่ำยเทควำมเยน็ออกไปท ำ
ให้สำรท ำควำมเยน็มีอุณหภูมิสูงขึ้นจึงท ำให้เกิดกำรเปล่ียนสถำนะของสำรท ำควำมเยน็เรำเรียกว่ำ
กำรเกิด superheat หรือ  ควำมร้อนยิ่งยวด จนท ำให้สำรท ำควำมท ำควำมเยน็กลำยเป็นไอ ( vapor ) 
และถูกส่งกลบัไปยงัคอมเพลสเซอร์ (compressor) เพื่อเพิ่มแรงดนักลบัมำเป็นวฏัจกัรอีกคร้ังหน่ึง
โดยเรำจะอธิบำยวฏัจกัรของสำรท ำควำมเยน็ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ใจยิง่ขึ้น 
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รูปท่ี 3.8 แสดงเคร่ือง Chiller   

 
วฏัจกัรของสำรท ำควำมเยน็ และวงจรกำรท ำงำนของสำรท ำควำมเยน็มีดงัน้ี   

1.จ่ำยพลงัำนไฟฟ้ำเขำ้ไปชุดคอมเพลสเซอร์(compressor) ท ำงำนเพื่อเร่ิมตน้ระบบดูดและ
จ่ำยสำรท ำควำมเยน็และเพิ่มแรงดนักบัควำมร้อนใหก้บัสำรท ำควำมเยน็ 

2.สำรท ำควำมเย็นถูกส่งมำจำกคอมเพลสเซอร์ (compressor) เข้ำไปยงัคอนเดนเซอร์ 
(condenser) เพื่อควบแน่นและน ำควำมร้อนออก 

3.ชุด คอนเดนเซอร์ ระบำยควำมร้อนของสำรท ำควำมเยน็ออกและควบแน่นสำรท ำควำม
เยน็ใหเ้ปล่ียนสถำนะจำกไอ (vapor) กลำยเป็นของเหลว(liquid) โดยจุดท่ีเปล่ียนสถำนะจำกไอกลำย
ไปเป็นของเหลวท่ีไม่มีไอปะปนนั้นเรำเรียกว่ำ ซับคูล (sub cool) แต่ยงัมีแรงดนัยงัสูงอยู่ ก่อนถูก
ส่งไปลดแรงดนัต่อไป 

4.สำรท ำควำมเยน็ท่ีผ่ำนชุด คอนเดนเซอร์ ระบำยควำมร้อนและควบแน่น แลว้ถูกส่งมำยงั
อุปกรณ์ลดแรงดนั โดยจุดน้ีสำรท ำควำมเยน็อยูใ่นสถำนะเป็นของเหลว (liquid) โดยหำกในระบบมี
ติดตั้ง sideglass ก็จะมองเห็นสำรท ำควำมเยน็ท่ีอยูใ่นสถำนะของเหลว (liquid) อยำ่งชดัเจน แต่จุดน้ี
แรงดนัยงัสูงอยู ่

5.สำรท ำควำมเยน็ท่ีมีสภำนะเป็นของเหลว (liquid) ถูกลดแรงดนัโดยอุปกรณ์ลดแรงดัน 
(expansion valve) เพื่อให้เปล่ียนสถำนะจำกของเหลว (liquid) แรงดนัสูงเป็นของเหลวแรงดันต ่ำ 
กำรเปล่ียนสถำนะตรงน้ีท ำใหเ้กิดควำมเยน็ขึ้นเรำจึงน ำควำมเยน็ท่ีไดจ้ำกจุดน้ีเร่ิมเอำไปใชง้ำน 

6.สำรท ำควำมเยน็ในสถำนะของเหลวแรงดันต ่ำ ถูกส่งเขำไปถ่ำยเทควำมเยน็ออกในชุด 
อีเวปโปเรเตอร์ (evaporator) 
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7.ชุด อีเวปโปเรเตอร์ (evaporator) ถ่ำยเทควำมเย็นของสำรท ำควำมเย็นออกและเปล่ียน
สถำนะสำรท ำควำมเย็นให้เป็นไออีกคร้ัง โดยกำรน ำควำมร้อนจำกภำยนอกมำแลกเปล่ียนยงัชุด 
อีเวปโปเรเตอร์ (evaporator) โดยจุดท่ีสำรท ำควำมเยน็ถูกแลกเปล่ียนจำกควำมร้อนภำยนอก เม่ือมี
ควำมร้อนจำกภำยนอกเขำ้มำถ่ำยเทควำมเยน็กบัสำรท ำควำมเยน็ท ำให้เปล่ียนสถำนะจำกของเหลว
(liquid) กลำยไปเป็นไอเรำเรียกว่ำจุด superheat หรือ ควำมร้อนยิ่งยวด และเม่ือสำรท ำควำมเยน็ถูก
ถ่ำยเทควำมเยน็ออกหมดจนกลำยไปเป็นไอ ก็จะถูกจะส่งไปยงั ชุดคอมเพลสเซอร์ (compressor) 

 

 
รูปท่ี 3.9 แสดงวฏัจกัรของสำรท ำควำมเยน็ 

 
3.8.5 มอเตอร์ (Motor) 
มอเตอร์ไฟฟ้ำเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในโรงงำนต่ำงเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้

ควบคุมเคร่ืองจกัรกลต่ำงๆ ในงำนอุตสำหกรรมมอเตอร์มีหลำยแบบหลำยชนิดท่ีใชใ้ห้เหมำะสมกบั
งำนดงันั้นเรำจึงตอ้งทรำบถึงควำมหมำยและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำตลอดคุณสมบติักำรใชง้ำนของ
มอเตอร์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใช้งำนของมอเตอร์นั้นๆ และสำมำรถ
เลือกใชง้ำนใหเ้หมำะสมกบังำนออกแบบระบบ ประปำหมู่บำ้นหรืองำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

มอเตอร์ไฟฟ้ำ เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้ำชนิดหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงพลงังำนไฟฟ้ำมำเป็นพลงังำน
กล มอเตอร์ไฟฟ้ำท่ีใช้พลงังำนไฟฟ้ำเปล่ียนเป็นพลงังำนกลมีทั้งพลงังำนไฟฟ้ำกระแสสลบั และ
พลงังำนไฟฟ้ำกระแสตรง  

3.8.5.1 มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบั (Alternating Current Motor) หรือเรียกวำ่เอ.ซี 
มอเตอร์ (A.C.  MOTOR) กำรแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำสลบัแบ่งออกไดด้งัน้ี   
มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัแบ่งออกเป็น 3 ชนิดไดแ้ก่ 

1. มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัชนิด 1 เฟส หรือเรียกวำ่ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase) 
               - สปลิทเฟส มอเตอร์( Split-Phase motor) 
               - คำปำซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor) 
               - รีพลัชัน่มอเตอร์ (Repulsion-type motor) 
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               - ยนิูเวอร์แวซลมอเตอร์ (Universal motor) 
               - เช็ดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor) 

               2. มอเตอร์ไฟฟ้ำสลบัชนิด 2 เฟสหรือเรียกวำ่ทูเฟสมอเตอร์  
               3. มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัชนิด 3 เฟสหรือเรียกวำ่ทีเฟสมอเตอร์  
 
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบัมีดงัน้ี   

1  สเตเตอร์หรือตัวอยู่กับท่ี   (Stator)  จะเป็นส่วนท่ีอยู่กับท่ีซ่ึงจะประกอบด้วยโครงของ
มอเตอร์  แกนเหลก็สเตเตอร์  และขดลวด 

 1.1  โครงมอเตอร์  (Frame  or Yoke)  จะท ำด้วยเหล็กหล่อทรงกระบอกกลวง   ฐำน
ส่วนล่งจะ เป็นขำตั้ง  มีกล่องส ำหรับต่อสำยไฟอยูด่ำ้นบนหรือดำ้นขำ้ง  ดงัแสดงในรูปท่ี 2 โครงจะ
ท ำหน้ำท่ียึดแกนเหล็กสเตเตอร์ให้แน่นอยู่กับท่ีผิวด้ำนนอกของโครงมอเตอร์   จะออกแบบให้มี
ลกัษณะเป็นครีบ  เพื่อช่วยในกำรระบำยควำมร้อน  

ในกรณีท่ีเป็นมอเตอร์ขนำดเล็กๆ โครงจะท ำด้วยเหล็กหล่อ   แต่ถ้ำเป็นมอเตอร์ขนำด
ใหญ่  โครง จะท ำดว้ยเหล็กหล่อเหนียว  ซ่ึงจะท ำให้มอเตอร์มีขนำดเล็กกะทดัรัดมำกขึ้น  แต่ถำ้ใช้
เหล็กหล่อก็จะให้ มีขำดใหญ่   น ำหนักมำก   นอกจำกน้ีแล้วโครงของมอเตอร์ย ังอำจท ำด้วย
เหล็ กหล่ อ เห นี ย วม้วน เ ป็นแผ่นม้วน รูปทรงก ระบอก   แล้ว เ ช่ื อม ติ ดกัน ให้ มี คว ำม
แขง็แรง  เช่น  มอเตอร์สปลิตเฟส  เป็นตน้ 

1.2  แกนเหลก็สเตเตอร์  ( Stator  Core )  ท ำดว้ยแผน่เหลก็บำง ๆ มีลกัษณะกลม  เจำะ
ตรงกลำงและเซำะร่องภำยในโดยรอบ   แผ่นเหล็กชนิดน้ีเรียกว่ำ ลำมิเนท  ซ่ึงจะถูกเคลือบด้วย 
ซิลิกอน  เหลก็แต่ละแผน่จะมีควำมหนำประมำณ 0.025 น้ิว หลงัจำกนั้นจึงน ำไปอดัเขำ้ ดว้ยกนัจนมี
ควำมหนำท่ีเหมำะสม  เรียกวำ่แกนเหลก็สเตเตอร์   

1.3  ขดลวด  ( Stator  Winding )  จะมีลกัษณะเป็นเส้นลวดทองแดงเคลือบฉนวนท่ี
เรียกว่ำ อีนำเมล ( Enamel )  พนัอยู่ในร่องของแกนเหล็กสเตเตอร์ตำมรูปแบบต่ำง ๆ ของกำรพนั
มอเตอร์ 

 2 โรเตอร์หรือตวัหมุน (Rotor) มอเตอร์ชนิดเหน่ียวน ำจะมีโรเตอร์ 2 ชนิด คือ โรเตอร์แบบ
กรงกระรอก และโรเตอร์แบบขดลวดพนัหรือแบบวำวนด์   ซ่ึงจะมีส่วนประกอบดังน้ีคือ แกน
เหลก็   โรเตอร์ขดลวด  ใบพดั  และเพลำ  ดงัจะไดก้ล่ำวรำยละเอียดต่อไป 

2.1  โรเตอร์แบบกรงกระรอก   ( Squirrel  cage  rotor  )  จะประกอบด้วยแผ่นเหล็ก
บำง ๆ ท่ีเรียกว่ำแผ่นเหล็กลำมิเนท  ซ่ึงจะเป็นแผ่นเหล็กชนิดเดียวกนักบัสเตเตอร์  มีลกัษณะเป็น
แผน่กลม ๆ เซำะร่องผิวภำยนอกเป็นร่องโดยรอบ  ตรงกลำงจะเจำะรูส ำหรับสวมเพลำ  และจะเจำะ
รูรอบ ๆ รูตรงกลำงท่ีสวมเพลำทั้งน้ีเพื่อช่วยให้ในกำรระบำยควำมร้อน  และยงัท ำให้โรเตอร์มี
น ้ ำหนกัเบำลง  เม่ือน ำแผ่นเหล็กไปสวมเขำ้กบัแกนเพลำแลว้จะไดเ้ป็นแกนเหล็กโรเตอร์   หลงัจำก
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นั้นก็จะใชแ้ท่งตวัทองแดงหรือแท่งอะลูมิเนียมหล่ออดัเขำ้ไปในร่องของแกนเหล็กสเตเตอร์เขำ้ไป
วำงทั้งสองด้ำนด้วย  วงแหวนตัวน ำทั้ งน้ีเพื่อให้ขดลวดครบวงจรไฟฟ้ำหรืออำจน ำแกนเหล็ก
สเตเตอร์เขำ้ไปในแบบพิมพแ์ลว้ฉีดอะลูมิเนียมเหลวเขำ้ไปในร่อง  ก็จะไดอ้ะลูมิเนียมอดัแน่นอยู่ใน
ร่องจนเตม็และจะไดข้ดลวดตวัน ำแบบกรงกระรอกฝังอยูใ่นแกนเหลก็ ขดลวดในโรเตอร์นั้นจะเป็น
ลกัษณะของตวัน ำท่ีเป็นแท่งซ่ึงอำจใช้ทองแดง  หรืออะลูมิเนียมประกอบเขำ้ดว้ยกนัเป็นลกัษณะ
คลำ้ยกรงนกหรือกรงกระรอก 

2.2  โรเตอร์แบบขดลวดพนัหรือแบบวำวนด์  ( Wound  Rotor )  โรเตอร์ชนิดน้ีจะมี
ส่วนประกอบคล้ำย ๆ กับโรเตอร์แบบกรงกระรอก   คือ มีแกนเหล็กท่ีเป็นแผ่นลำมิเนทอัดเขำ้
ด้วยกันแลว้สวมเขำ้ท่ีเพลำ  แต่จะแตกต่ำงกันตรงท่ีขดลวด  จะเป็นเส้นลวดชนิดท่ีหุ้มด้วยน ้ ำยำ
ฉนวนอีนำเมลพนัลงไปในร่องสล็อตของโรเตอร์จ ำนวน  3 ชุด  ซ่ึงจะมีลกัษณะเหมือนกบัท่ีพนับน
สเตเตอร์ของมอเตอร์ 3 เฟสแลว้ต่อวงจรขดลวดเป็นแบบสตำร์  โดยน ำปลำยทั้ง 3 ท่ีเหลือต่อเขำ้กบั
วงแหวนตวัน ำ  ทั้งน้ีเพื่อให้สำมำรถต่อวงจรของขดลวดของโรเตอร์เขำ้กบัตวัตำ้นทำนท่ีปรับค่ำได้
ท่ีอยูภ่ำยนอกตวัมอเตอร์  เพื่อกำรปรับค่ำควำมตำ้นทำนของโรเตอร์  ซ่ึงจะสำมำรถควบคุมควำมเร็ว
ของโรเตอร์ได ้  

2.3 ฝำครอบ  ( End  Plate )  ส่วนมำกจะท ำดว้ยเหล็กหล่อ  เจำะรูตรงกลำงและควำ้น
เป็นรูกลมใหญ่เพื่อดัแบร่ิงหรือตลบัลูกปืนรองรับแกนเพลำของโรเตอร์   

2.4.  ฝำครอบใบพดั  ( Fan  End  Plate )  จะมีลกัษณะเป็นแผ่นเหล็กเหนียวขึ้นรูปให้มี
ขนำดสวมฝำครอบไดพ้อดี  มีรูเจำะเพื่อระบำยอำกำศ  และยึดติดกบัฝำครอบดำ้นท่ีมีใบพดั  ส่วน
ใหญ่จะมีในมอเตอร์ 3 เฟสและมอเตอร์ 1 เฟสขนำดใหญ่ 

2.5.  ใบพดั  ( Fan )  จะท ำดว้ยเหล็กหล่อ  มีลกัษณะเท่ำกนัทุกครีบเท่ำกนัทุกครีบ  จะ
สวมยึดอยู่บนเพลำดำ้นตรงขำ้มกนักบัเพลำงำน  ใบพดัน้ีจะช่วยในกำรระบำยอำกำศและควำมร้อน
ได้มำกทีเดียวใบพัดน้ีส่วนใหญ่จะมีในมอเตอร์ 3 เฟสและมอเตอร์ 1 เฟสขนำดย่อยถึงขนำด
ใหญ ่ เช่นเดียวกบัฝำครอบใบพดั 

2.6.  สลกัเกลียว  ( Bolt )  จะท ำดว้ยเหลก็เหนียวจะมีลกัษณะเป็นเกลียวตลอด  ถำ้เป็น
มอเตอร์ 3 เฟส  จะประกอบด้วยสลักเกลียว  8 ตัว  ท ำหน้ำท่ียึดฝำครอบให้ติดกับโครง   ถ้ำเป็น
มอเตอร์   1 เฟสขนำดเล็ก  เช่น  มอเตอร์สปลิตเฟสจะเป็นสลกัเกลียวยำวตลอดควำมยำวของตวั
มอเตอร์  ท ำเกลียวเฉพำะดำ้นปลำยและมีน็อตขนัยดึไว ้ ดงันั้นจึงมีเพียง 4 ตวั 
 

กำรบ ำรุงรักษำมอเตอร์ไฟฟ้ำ กำรบ ำรุงรักษำมอเตอร์ไฟฟ้ำแนวทำงกำรดูแลรักษำมอเตอร์
กำรดูแลมอเตอร์ในขณะท่ีมอเตอร์ยงัอยู่ ในสภำพท่ีใชง้ำนไดจ้ะมีสองแนวทำงดงัน้ี  

1.1 กำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกนั(Preventive maintenance) ซ่ึงกำรบ ำรุงรักษำในลกัษณะ
น้ีจะมีกำรตั้ง เวลำชัว่โมงกำรท ำงำนและแต่ละค่ำของชัว่โมงกำรท ำงำนจะมีลกัษณะกำรบ ำรุงรักษำ
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เชิงป้องกนัแต่กำร บ ำรุงรักษำลกัษณะน้ีจะป้องกนัมอเตอร์จำกกำรเกิดปัญหำไดร้ะดบัหน่ึงเท่ำนั้น
และยงัอำจเกิดผลเสียขึ้น โดยรวมเช่น -แปรงถ่ำนอำจจะแตกหักก่อน 2,000 ชม.ท ำให้เกิดกำรหยุด
มอเตอร์ก่อน 2,000 ชม. ตลบัลูกปืน อำจเสียจะหำยก่อน10,000 ชม. ท ำใหม้อเตอร์ไหมห้รือเสียหำย
ได ้ 

1.2 กำรบ ำรุงเชิงพยำกรณ์ (Predictive maintenance) ซ่ึงจะท ำโดยกำรตั้งชั่วโมงกำร
ท ำงำนเพื่อเขำ้ ตรวจเช็คและจำกกำรตรวจเช็คน้ีจะน ำไปวิเครำะห์ดูแนวโน้มของปัญหำท่ีอำจจะ
เกิดขึ้นเพื่อหำทำงป้องกนั ควำมเสียหำย จะมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ก ำหนดชัว่โมงท ำงำนเขำ้ตรวจเช็ค  
ขั้นท่ี 2 น ำขอ้มูลจำกขั้นท่ี 1 มำเก็บขอ้มูลและวิเครำะห์โดยกำรเปรียบเทียบ แนวโนม้ และ

เทียบกับค่ำมำตรฐำนตรวจสอบหำสำเหตุ และท ำกำรแก้ไขข้อควรรู้ก่อนกำรบ ำรุงรักษำเชิง 
พยำกรณ์เพื่อให้อ้ำงอิงถึงค่ำท่ีมีกำรก ำหนดเหมือนๆกัน จึงมีกำรก ำหนดมำตรฐำนต่ำงๆขึ้ น
ตวัอย่ำงเช่น ใน อเมริกำจะอำ้งถึง NEMAหรือ IEEE ในขณะท่ียุโรปอำจจะอำ้งถึง IEC DINV VDE 
โดยแต่ละมำตรฐำนจะมี ขอ้ทดสอบท่ีน ำมำเป็นค่ำมำตรฐำนว่ำค่ำเท่ำไหร่ท่ียอมรับได้มำตรฐำน
ต่ำงๆเหล่ำน้ีสำมำรถหำอ่ำนได้ท่ี ห้องสมุดของส ำ นักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม หรือห้องสมุดของคณะ วิศวกรรมศำสตร์ทัว่ๆไปหรือศูนยอ์นุรักษพ์ลงังำน
แห่งประเทศไทย กำรบ ำรุงรักษำมอเตอร์กำรบ ำรุงรักษำ  มอเตอร์มีขั้นตอนและข้อควรปฏิบัติ 
ดงัต่อไปน้ี  

1) ท ำรำยกำรตรวจสอบของชุดท่ีควรท ำกำรตรวจเช็คและก ำหนดชัว่โมงกำรเขำ้ตรวจเช็ค 
2) เขำ้ตรวจเช็คตำมชัว่โมงท่ีก ำหนด  
3) วิเครำะห์ดูแนวโนม้ของขอ้มูล  
4) ท ำกำรแกไ้ขมอเตอร์ท่ีมีแนวโนม้บำงอยำ่งไม่ดี แลว้ท ำกำรตรวจเช็คอีกคร้ัง 
กำรแกปั้ญหำมอเตอร์ไฟฟ้ำ ปัญหำเก่ียวกบัมอเตอร์ไฟฟ้ำมกัเกิดขึ้นเม่ือใชง้ำนไปถึงระยะ

กำรซ่อมบ ำรุง , เม่ือผ่ำนกำรใช้งำน หนัก หรือเม่ือเกิดปัญหำในระบบไฟฟ้ำจนส่งผลให้มอเตอร์
ท ำงำนไม่เต็มประสิทธิภำพ และไม่ว่ำจะดว้ย สำเหตุใดก็ตำม เรำสำมำรถยืดอำยุกำรใชง้ำนมอเตอร์
ใหย้ำวนำนไดด้ว้ยกำรดูแลรักษำ และแกปั้ญหำอยำ่ง ถูกตอ้ง ดว้ยกระบวนกำรดงัต่อไปน้ี  

1. ก ำจดัฝุ่ นผง และกำรกำรกดักร่อนฝุ่ นผง รวมทั้งครำบส่ิงสกปรกท่ีจบัตวับนตวัมอเตอร์ 
และ โครงสร้ำงภำยในจะส่งผลเสียกบัตวัมอเตอร์ได ้กำรท ำควำมสะอำดเพื่อขจดัออกไป เป็นกำร
ดูแลขั้นพื้นฐำน ท่ีท ำได้ในทันที ทั้ งน้ีฝุ่ นผงบำงชนิดยงัสำมำรถกัดกร่อนเน้ือโลหะ กัดกร่อน
ฉนวนไฟฟ้ำบนขดลวดของ มอเตอร์จนสร้ำงควำมเสียหำยแบบท่ีตอ้งร้ือทิ้งกนัไดอ้ยำ่งแน่นอน และ
วิธีกำรท ำควำมสะอำดทัว่ไปมีดงัน้ี  

2. กำรปัด แปรง ดูดฝุ่ นออก หรือใช้ลมแรงเป่ำฝุ่ นออก วิธีกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวน้ีท ำควำม
สะอำดตวั มอเตอร์ไดท้ั้งส่วนภำยนอก และภำยใน ฝุ่ นสกปรกท่ีเขำ้ไปเกำะติดภำยในตวัถงัมอเตอร์ 



20 

โดยเฉพำะบริเวณ ช่องระบำยอำกำศจะท ำให้อุณหภูมิสะสมในตวัมอเตอร์สูง เพรำะกำรระบำย
ควำมร้อนท ำไดไ้ม่ดีพอ และเม่ือ อุณหภูมิสูงก็จะส่งผลต่ออำยุกำรใช้งำนของฉนวนต่ำง ๆ และลด
อำยกุำรท ำงำนของมอเตอร์ลงไปในท่ีสุด  

3. ตรวจสอบช่องระบำยอำกำศว่ำในขณะท่ีมอเตอร์ท ำงำนนั้นมีอำกำศไหลออกมำอย่ำง
ต่อเน่ือง และแรงเท่ำเดิมหรือไม่ ในบำงคร้ังพดัลมระบำยอำกำศอำจช ำรุด บิดงอ หรือมีส่ิงอุดตนั ก็
จะส่งผลใหก้ำร ระบำยอำกำศไม่ดี  

4. ตรวจสอบสัญญำณของกำรกัดกร่อน ให้สังเกตท่ีตัวถังโลหะ ขดลวดมอเตอร์ รวมทั้ง
ช้ินส่วน ภำยในมอเตอร์ว่ำถูกกัดกร่อนได้รับควำมเสียหำยบำ้งหรือไม่ เพรำะในกำรใช้งำนใน
สภำพแวดลอ้มท่ีมี สำรเคมี หรือกรดเกลือแพร่กระจำยในอำกำศอำจท ำให้กำรกดักร่อนตวัมอเตอร์
เกิดขึ้นไดเ้ร็วขึ้น กำรแกไ้ขท่ี เรำอำจท ำไดค้ือกำรท ำควำมสะอำดแลว้พ่นสี หรือเคลือบสำรป้องกนั
กำรกดักร่อนใหก้บัมอเตอร์  

5. ในสภำพแวดลอ้มท่ีเปียกช้ืน หรือมีไอระเหยของสำรเคมี อำจตอ้งเปิดฝำขั้วต่อไฟฟ้ำของ 
มอเตอร์ เพื่อตรวจหำร่องรอยของขี้ เกลือ สนิม หรือควำมเสียหำยกบัฉนวนสำยไฟ  

 

 
 

รูปท่ี 3.10 แสดงรูปมอเตอร์กระแสสลบั 
 



 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
4.1 การปฏิบัติงานตามโครงงานสหกจิ 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านอยู่ตลอดเวลา โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

4.1.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรตามแผนท่ีก าหนดในตารางการท างานทุกๆ 3 เดือน เพื่อรักษาสภาพการท างานของ
เคร่ืองจกัรเพื่อใหอุ้ปกรณ์พร้อมใชง้านตลอดเวลาตามเคร่ืองจกัรดงัน้ี 
  1.  ตรวจเช็คเคร่ืองตดัเลเซอร์ (LASER CUTTING) 
 ตรวจเช็คตามตารางการท างานของเคร่ืองทุกๆ 3 เดือน โดยเร่ิมเช็ดระบบไฟท่ีเขา้ แรงดนั
ของลมท่ีเขา้เคร่ืองมีการท างานท่ีปกติหรือไม่  แรงดนัไม่ตกจนนอ้ยเกินไป หากเคร่ืองมีแรงดนัลม
เขา้มาท่ีน้อยเกินไปอาจท าให้เคร่ืองเกิด Alarm ได ้ และเคร่ืองตดัเลเซอร์ไม่สามารถท างานได ้จึง
ตอ้งมีการตรวจเช็คก่อนท างานทุกคร้ัง  เพื่อให้เคร่ืองท างานไดป้กติ  และมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่
ติดขดัขณะปฏิบติังาน 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงการตรวจเช็คแรงดนัลมของเคร่ืองตดัเลเซอร์ 
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รูปท่ี 4.2 แสดงตารางการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัทุกๆ 3 เดือน 
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2.  ตรวจเช็คเคร่ืองระบายความร้อนดว้ยน ้า (Chiller)   
ตรวจเช็คการท างานของมอเตอร์ป๊ัมทั้ง 2 ตวัวา่ท างานปกติหรือไม่และตรวจเช็คกรองทาง

น ้าเขา้และน ้าออกวา่มีเศษฝุ่ นอุดตนัท่อหรือไม่และมีการท าความสะอาดแผงคอยระบายความร้อน
ใหส้ะอาดไม่มีฝุ่ นอุดตนัจนมากเกินเพื่อให้เคร่ืองท างานไดป้กติ 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงการตรวจเช็คการท างานของเคร่ืองระบายความร้อนดว้ยน ้า 
 

3.  ตรวจเช็คเคร่ืองป๊ัมลม 
มีการตรวจเช็คเคร่ืองป๊ัมลม และการเติมน ้ามนัป๊ัมลม ดงัน้ี 
1. ตรวจเช็คแผงหนา้จอควบคุมจากหอ้งควบคุมและจอแสดงผลท่ีเคร่ืองเพื่อตรวจสอบค่า

มาตราฐานต่างๆ ท าการ 
2. ตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเทียบผลปัจจุบนัวา่อยูใ่นเกณฑป์กติหรือไม่เพื่อยนืยนัการ

ท างานของเคร่ืองวา่อยูใ่นระดบัปกติ  
3. การตรวจสอบควรอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเช่น Full load, No load, ระดบัแรงดนั และ

อุณหภูมิของน ้าหล่อเยน็ และควรตรวจสอบการใชง้านท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบั
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การใชง้านตรวจเช็ครายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ทุกๆ 3,000 ชัว่โมงของการท างาน โดยส่ิงท่ีตอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี 

- สารหล่อล่ืนและตวักรอง (filter) ต่างๆ 
- ไส้กรองอากาศ  
- ตวักรองช่องระบายอากาศ 
- ตวักกรองสายควบคุม  
- วาวลร์ะบายน ้า 
- ตรวจสอบสภาพของช้ินส่วนขอ้ต่อเพลา 

ท าการตรวจเช็คและบนัทึกแรงสั่นสะเทือนของเคร่ืองอดัลมหรือป๊ัมลมชนิดโรตาร่ีสกรูแบบไม่มี
น ้ามนั รวมไปถึงกระปุกเกียร์และมอเตอร์ ควรมีการตรวจเช็คอินเลอร์วา่อยูใ่นระดบัปกติเป็นประจ า 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงการตรวจเช็คการท างานของป๊ัมลม 
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รูปท่ี 4.5 แสดงตารางการตวัเช็คป๊ัมลม 
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4.1.2  การบ ารุงรักษาหลงัเกิดเหตุขดัขอ้ง (Break Maintenance)  
 เป็นงานการแกใ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และเร่งด่วนโดยมีการรับงานแจง้ซ่อมจากแผนกต่างๆ 
ภายในบริษทั เช่น 

1.  การบ ารุงรักษาเหตุขดัขอ้งป้าย STOP หนา้บริษทั   
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ร้ือป้ายเก่าเพื่อวดัขนาดและแบบตวัอกัษรใหก้บัฝ่ายผลิตไดอ้อกแบบตดัแผน่อลูมิเนียม 
(ACM)และ ตดัสติกเกอร์ STOP พร้อมกบัมีการพบัขอบของแผน่มาให้เรียบร้อย 

2. เบิกช้ินงานจากฝ่ายผลิตเพื่อออกมาติดตั้งและท าการติดตั้งใหเ้รียบร้อย 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงการเปล่ียนป้ายหนา้บริษทั 
 

2.  การบ ารุงรักษาเหตุขดัขอ้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลลภ์ายในโรงงาน 
 รับงานจากฝ่ายจดัซ้ือโดยมีการแจง้เปล่ียนหลอดไฟถนนโดยรอบโรงงานโดยมีการติดตั้ง
ติดตั้งโคมไฟฟ้าท่ีใชห้ลอด 2 ชนิด  ระหวา่งหลอด LED กบัหลอก LED โซล่าเซลล ์
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รูปท่ี 4.7 แสดงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล ์
 

4.1.3 การบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง (Corrective Maintenance)  
 งานแกใ้ขปรับปรุงจะเป็นงานแกใ้ขป้ายบิลบอร์ดภายนอกให้มีสภาพพร้อมใชง้าน

เม่ือลูกคา้ตอ้งการใชง้าน 
1.  การบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุงระบบไฟป้ายบิลบอร์ด 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงการซ่อมบ ารุงป้ายบิลบอร์ดภายนอก 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงขอ้มูลซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าป้ายบิลบอร์ด 

ล าดับ รายการ สาเหตุ วิธีป้องกนั 

1 นาฬิกาตั้งเวลา มีมดเขา้ไปภายในตวั
นาฬิกา 

วางแผนเขา้มาตรวจเช็ค
บ่อยๆ 

2 หลอดไฟส่องสวา่งภายใน
ป้าย 

ตวัโคมไฟปิดไม่สนิทท า
ใหมี้น ้าเขา้ไปภายในตวั
โคม 

ท าการยงิซิลิโคนตามขอบ
โคมโดยรอบ 

 
2.  การบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุงแกใ้ขหลอดไฟ LED หนา้อาคารช ารุด(ไม่ติด) 

 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงการเปล่ียนชุดแปลงไฟฟ้า 12 V 
ตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลการแกใ้ขหลอดไฟ LED  

ล าดับ รายการ สาเหตุ วิธีแก้ใข 

1 หลอดไฟ LED ตูค้วบคุมช ารุดท าใหมี้น ้าร่ัว
เขา้ไปภายใน เป็นสาเหตุให้
ชุดอุปกรณ์เสียหาย 

เปล่ียนตูค้วบคุมและชุดแปลง
ไฟฟ้า 12 Vใหก้บัทางลูกคา้
ใหม่ 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

5.1.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) 
การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเป็นการซ่อมบ ารุงก่อนก าหนดเวลาก่อนเคร่ืองจกัรช ารุดเสียหาย

ป้องกนัการหยุดเคร่ืองฉุกเฉินสามารถท าไดโ้ดยการสภาพเคร่ืองจกัร การท าความสะอาดและการ
เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีช ารุด 

ประโยชน์ของการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั 
- สามารถยดือายกุารท างานของเคร่ืองจกัรป้องกนัการเสียหายระหวา่งการใชง้าน 
- สามารถลดอุบติัเหตุหรืออนัตรายจากการช ารุงของเคร่ืองจกัรได้ 

 
5.1.2 การบ ารุงรักษาหลงัเกิดเหตุขดัขอ้ง (Break Maintenance)  
การซ่อมบ ารุงหลงัเกิดเหตุขดัขอ้งเป็นการซ่อมบ ารุงหลงัเกิดความเสียหาย การซ่อมบ ารุง

รูปแบบน้ีอาจใชง้านช้ินส่วนของอุปกรณ์จนกระทัง่เสียหายแลว้ค่อยเปล่ียน หรือในบางเหตุการณ์
เป็นการไปซ่อมแซมจากเหตุไม่คาดคิดหรือไม่ไดว้างแผนไวถื้อวา่เป็นการปัญหาเฉพาะหนา้ไปตาม
สถานการณ์เท่านั้น 
 

5.1.3 การบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง (Corrective Maintenance)  
การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงเป็นการซ่อมบ ารุงการลดความเส่ียงต่อการเกิดความ

เสียหายของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองจกัและอุปกรณ์ในการผลิต
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 5.1.4 การป้องกนัเพื่อการบ ารุงรักษา (Maintenance Prevention)  

การป้องกนัการบ ารุงรักษาเป็นการป้องกนัความเสียหายต่างๆของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
เพื่อให้แน่ใจตลอดว่าสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซึงวิธีน้ียงัช่วยลดการบ ารุงรักษาเชิงรับ
และช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาไม่คาดคิดท่ีจะเกิดกบัตวัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
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5.2  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 1. ควรมีการวางแผนท างานเป็นขั้นตอน วางแผนการท างานเป็นประจ าทั้งรายวนั และราย
เดือน 

2. ใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือใหถู้กกบัลกัษณะของงาน 
 3. ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจการท างานกรเขา้ปฏิบติังาน 

4. ไม่ประมาทในการท างาน มิเช่นนั้นอาจเกิดอนัตรายได ้ 
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