
กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได ้200%       จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81
  
 

 

 

วันที่จัด   รุ่น 5 : วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 สมาชิก       3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745 บาท 

เวลา 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจ านวน 15 ท่าน     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลท่ัวไป  4,000 + 280 (VAT 7%) = 4,280 บาท 

วิทยากร 
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง 

วิทยากร ท่ีปรึกษา วางระบบบ ารุงรักษา TPM และ PM  
บริษัทชั้นน าหลายแห่ง 

ประสบการณ์ท างานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จ ากัด 
 

สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องจักรเกิดการ
เสียหายขัดข้องมากท่ีสุดสาเหตุหน่ึง มาจากสาเหตุของการหล่อลื่น 
การเลือกสารหล่อลื่นให้เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องจักร ปริมาณ 
มาตรฐานการหล่อลื่ นบ ารุ งรักษารวมถึ งการตรวจวิ เคราะห์
น้ ามันหล่อลื่นท่ีจะบอกถึงสุขภาพภายในเครื่องจักร การเสียหายของ
ชิ้นส่วนประกอบและคุณสมบัติของสารหล่อลื่น ท่ีเปรียบเสมือน
สายเลือดของคนเรา 

การตรวจวิเคราะห์น้ ามันดูการเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนสี สิ่ง
ปนเปื้อน น้ า  ความหนืด เป็นวิธีการหน่ึงของการบ ารุงรักษาท่ีท าให้รู้
สุขภาพภายในเครื่องจักร มีสภาพดีหรือผิดปกติ มีสิ่งปนเปื้อนท่ีเกิด
จากการช ารุดสึกหรอท่ีเป็นโลหะ อโลหะ  มาจากส่วนประกอบใดของ
เครื่องจักร ท าให้หาสาเหตุและเตรียมการบ ารุงรักษาป้องกันล่วงหน้า 
ก่ อน ท่ี จะ เกิ ดการเสี ย ขั ดข้ อ งอย่ างรุนแรง ป้ อ งกั น การเกิ ด 
Breakdownและท าให้การบ ารุงรักษารวดเร็ว เป็นการลดความ
สูญเสยีค่าใช้จ่ายและผลผลิตมากขึ้น 

 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการหล่อลื่น 
 สามารถเลือก สารหล่อลื่น ชนิด ความหนืด ท่ีเหมาะสมกับ

เครื่องจักร และการท างาน 
 วิเคราะห์น้ ามันหล่อลื่นเครื่องจักร ภาคปฏิบัติเบื้องต้น 

ด้วยตนเองได้  
 สามารถพัฒนา ปรับปรุง ระบบบ ารุงรักษาเครื่องจักร สู่ระบบ

Proactive และ Predictive Maintenance 
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 

 หัวหน้าฝ่ายบ ารุงรักษา วิศวกร ช่างเทคนิค พนักงานบ ารุงรักษา
พนักงานควบคุม-เดินเครื่องจักร 

 

 

 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
 คุณสมบัติท่ีจ าเป็น ประเภท ของสารหล่อลื่น และสิ่งท่ีต้องค านึง

การเลือกใช้ วิธีการหล่อลื่นแบบต่างๆ และข้อควรระวัง  
 ระดับการหล่อลื่นน้ ามัน ปริมาณ ความถี่การอัดจาระบีหล่อลื่นท่ี

ถูกต้อง แบริ่ง เฟืองเกียร์ 
 แหล่งปนเปื้อนน้ ามันและสารหล่อลื่น 
 การวิเคราะห์น้ ามันหล่อลื่นใช้กับงานอะไร ได้ประโยชน์อะไรบ้าง 
 ต าแหน่ง วิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งปนเปื้อนน้ ามันท่ีถูกต้อง  

และความถี่ 
 วิธีวิเคราะห์น้ ามัน 

๐ ใช้กรรมวิธี เครื่องมือ ห้องทดสอบ 
๐ การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน ISO 4406 และ NAS 1638 ก าหนดอย่างไร 

การอบรมสัมมนานี้เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง 

การบ ารุงรักษาเครื่องจกัรด้วยวิธีการวิเคราะห ์
น้ ามันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัต ิ

Oil Analysis (Practice) 

P22NO046P (2090601081001-210-2510-0250007) 

ภาคปฏิบัติ สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม 
ผู้เข้าอบรมต้องน าน้ ามันหล่อลื่นที่เก็บจากเครื่องจักรขณะท างาน 
อย่างน้อย 1จุด เพื่อน ามาวิเคราะห์น้ ามันสภาพภายในเครื่องจักร  
ด้วยตนเอง 

 น้ ามันหล่อลื่น ท่ีเก็บจากเครื่องจักร ขณะท างาน จุด/ต าแหน่งที่
ออกจากปั้ม ออกจากแบริ่ง-ลูกสูบไฮดรอลิกส์ออกจากเฟืองเกียร์ 
ใส่ขวดพลาสติก สะอาด แห้ง จ านวน 250 ml (cc) 

 น้ ามันหล่อลื่นท่ีดูด เก็บ ขณะท่ีเครื่องจักรท างาน จุด/ต าแหน่ง ท่ี
อ่างน้ ามันไฮดรอลิก ห้องเกียร์ อ่างน้ ามันแบริ่ง อ่างน้ ามัน 
ไฮดดรอลิก ใส่ขวดพลาสติก สะอาด แห้ง จ านวน 250 ml (cc) 

 บันทึกข้อมูลน้ ามันท่ีเก็บจากเครื่องจักร 
๐ ชื่อเครื่องจักร 
๐ ชนิดน้ ามัน 
๐ ชื่อ ยี่ห้อ ของน้ ามัน 
๐ ว/ด/ป ท่ีเปล่ียนน้ ามัน ว/ด/ป เก็บ น้ ามัน 
๐ อายุน้ ามัน ท่ีใช้งาน มาแล้ว ควรมากกว่า 3 เดือน 

 น้ ามันใหม่ ชนิดเดียวกัน กับ ท่ีเก็บจากเครื่องจักร เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบ จ านวน 250 ml (cc) 


