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

 

 

วันที่จัด   รุ่นที่22: วันพุธท่ี 10 – วันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2565 สมาชิก       5,700 + 399 (VAT 7%) = 6,099 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  6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
วันแรก 

 ท าไมต้องมีการปรับต้ังแนวศูนย์ Alignment เครื่องจักร  
ท าแล้วได้ประโยชน์อย่างไร   

 สาเหตุท่ีท าให้แนวศูนย์ผิดเสียไปจากท่ีก าหนด (Misalignment) 
มีอะไรบ้าง 

 ค่าพิกัดแนวศูนย์มาตรฐานท่ียอมรับได้ มีค่าเท่าไร 
(Alignment Tolerance ) 

 วิธีการปรับตั้งแนวศูนย์ มีกี่วิธี มีอะไรบ้าง (Alignment Method) 
 ขั้นตอนเตรียมการก่อนท า Alignment ด้วยวิธี Rim And Face 

(ท่ีขอบและผิวหน้าระหว่างหน้าแปลน) ท่ีถูกต้องท าอย่างไร 
 การปรับต้ังแนวศูนย์ Alignment ด้วย Dial Gauge วิธี Rim & 

Face (ท่ีขอบ และผิวหน้าแปลน) การค านวณขนาดแผ่นชิม 
(Shim) เพื่อปรับระยะสูง-ต่ ารองแท่นเครื่องจักร  

 ฝึกภาคปฏิบัติจากเครื่องจักรจ าลองการติดตั้งเครื่องจักรและการ
ปรับต้ัง Alignment วิธี Rim And Face พร้อมรายงานผล ลงบน
แบบฟอร์ม 

วันที่สอง 
 การปรับต้ังแนวศูนย์ Alignment ด้วย Dial gauge วิธี  Double 

Reverse และการเขียนกราฟปรับต้ัง Alignment 
 ฝึกภาคปฏิบัติการปรับต้ังแนวศูนย์ Alignment ด้วยวิธี Double 

Reverse และการรายงานผลลงบนแบบฟอร์ม 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างานบน Windows MS Access   
 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท า Alignment และวิธีการแก้ไข 
 การปรับต้ังแนวศูนย์ (Alignment) เครื่องจักรความร้อนสูง  

Hot Alignment 
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ Laser Shaft Alignment 
 ถาม-ตอบ ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นตรงแนวศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ใครคิดว่าไม่
ส าคัญ มีช่างประกอบติดตั้งบ ารุงรักษาเครื่องจักร จ านวนมากคิดว่าการ
ปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) เครื่องจักรตัวขับ
กับตัวตามเป็นเร่ืองง่ายไม่ส าคัญ เพียงใช้บรรทัดเหล็ก สันใบเลื่อยหรือมีด
กลึงทาบวางบนขอบหน้าแปลนและปรับให้เสมอกันทั้ง 4 จุด ตรงข้ามกันก็
เพียงพอ แต่รู้หรือไม่ แบริ่งเสียบ่อยและเร็วกว่าก าหนด ซีล เมคคานิคคอล
ซีลช ารุด เสีย รั่ว ท่อสั่น หน้าแปลนแท่นเครื่องแตกบ่อย เครื่องจักรสั่นมี
เสียงดัง อายุใช้งานสั้นและอื่นๆ อีกมาก ปัญหาเหล่านี้คือสัญญาณบ่งบอก
มาจากปัญหาการปรับตั้งเส้นตรงแนว Alignment ไม่ถูกต้อง 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

 สามารถใช้เครื่องมือ Dial gauge ปรับตั้งแนวศูนย์ได้ถูกต้อง  

 ได้รับโปรแกรมส าเร็จปรับตั้ง Alignment วธิี Rim And Face  
        และ วิธี Double Reverse 

 ได้แบบฟอร์มรายงานใช้งานได้ทันที   
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสมัมนา 

 ช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร หรือ ชา่งปฏิบัติงานบ ารุงรักษาที่มี
การท า Alignment เครื่องจักรหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) 
 

หลักสูตรทีแ่นะน าเพื่อต่อยอดการเรียนรู ้
 การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจกัร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน 

(ภาคปฏิบัติ) 
 การบ ารุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห ์ 

การสั่นสะเทือน (ภาคปฏิบัต)ิ 

ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัต ิ

P22NO066P (2020604021301-210-4210-0250007) 

Setting alignment between the center shaft by dial gauges 

การอบรมสัมมนานี้เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง 

วิทยากร 
คุณนพดล สเลลานนท ์

วิศวกรรมที่ปรกึษา 
บริษัท เอ้าท์ลุค เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

คุณนพดล เจียมเลิศประเสริฐ 
ผู้จัดการ หจก. ด ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส 
ที่ปรึกษา วางระบบบริหารงานบ ารุงรักษา 


