
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบ ารุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้ง เพื่อเพ่ิมผลผลิต 

1. หลักการและเหตุผล  
     การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล เป็นหัวใจส าคัญ
ในการผลิตหรือบริการทุกภาคส่วน เช่น การผลิต
ไฟฟ้า เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์   การขนส่งทั้งรถไฟ 
รถไฟฟ้า และภาคการขนส่งอ่ืนๆ ที่มีการเคลื่อนที่ 
รวมท้ังในเครื่องจักรกลที่มีการหมุนทั้งหมด จะมีแบ
ริ่ ง เป็ นส่ วนประกอบเสมอ การ ด า เนิ น งาน
บ ารุงรักษาให้เครื่องจักรกลมีความพร้อมที่จะ
ท างานได้ตามความต้องการในระดับที่มีค่าใช้จ่าย
ต่ าที่สุด คือ เป้าประสงค์ท่ีเจ้าของกิจการต้องการ 
     แบริ่ ง แบบลู กกลิ้ ง  เป็ นที่ นิ ยม ใช้ ในการ
ออกแบบเครื่องจักรกล ในบางเครื่องจักรใช้แบริ่ง
จ านวนมาก ราคาไม่สูง ในบางเครื่องจักรใช้แบริ่ง
จ านวนไม่มากแต่ราคาสูง ท าให้แบริ่ง กลายเป็น
ชิ้นส่วนส าคัญในเครื่องจักรกลไปโดยปริยาย และ
เมื่อแบริ่งเกิดการช ารุด จะส่งผลโดยตรง คือ การ
หยุดเครื่องจักร การเสียค่าใช้จ่ายจากค่าอะไหล่แบ
ริ่ง หากแบริ่งเกิดการช ารุดรุนแรง จะท าให้ชิ้นส่วน
ที่กี่ยวข้อง เช่น เกียร์ เพลา เกิดการช ารุดตามไป
ด้วยทุกครั้ง 
    จากผลงานวิจัยของวิทยากรพบว่า การช ารุด
รุนแรงเป็นจ านวนมาก มีสาเหตุเริ่มต้นมาจากการ
เริ่มช ารุดของแบริ่งก่อน และน าไปสู่การช ารุด
รุนแรง ท าให้ เกิดการรออะไหล่นาน และเสีย
ค่าใช้จ่ายจากค่าอะไหล่อ่ืนๆ เช่น เกียร์ ในราคาที่
สูง ท าให้ผลผลิตต่ าลงและค่าซ่อมบ ารุงสูงขึ้น ส่งผล
เสียต่อธุรกิจ 
 

     แนวทางในการท าให้แบริ่งมีอายุการใช้งานได้
ยาวนาน ลดอัตราการช ารุดแบบ CM. หากจะเกิด
การช ารุด ก็มีวิธีที่เหมาะสมในการติดตามระดับการ
สึกหรอได้ และน าข้อมูลมาวางแผนได้อย่างเหมาะสม
เกิดผลดีต่อกิจการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการได้เข้าใจถึง
แนวทางในการลดค่าใช้จ่ าย ในงานซ่อมบ ารุ ง
เครื่องจักรกล 
   2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเรื่องราวส าคัญของ
แบริ่งอย่างง่าย และน าไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถ
ตัดสินใจในงานซ่อมบ ารุง ตามหลักวิชาการได้อย่าง
มั่นใจและถูกตอ้ง 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการ
ยืดอายุแบริ่ง 
 

3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1 .  ผู้ ประกอบการจะได้มี โอกาสในการลด
ค่าใช้จ่าย ในงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล และเป็น
การเพ่ิมผลผลิตให้องค์กร 
    2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง
ส าคัญของแบริ่ง อย่างครบวงจรตั้งแต่ผลิตจนถึงวัน
หมดอายุการใช้งาน จากประสบการณ์ใช้งานจริง 
ของวิทยากร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
    1. เจ้าของกิจการที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายจาก
ค่าอะไหล่แบริ่ง และชิ้นส่วนอ่ืนๆ เช่นเกียร์ที่มักจะ
เกิดจากการช ารุดก่อนของแบริ่ง 
    2. วิศวกรที่มีภารกิจในงานซ่อมและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล 

       3 .  ช่ า ง ซ่ อมบ า รุ ง  ที่ มี ห น้ า ที่ ใ น ง าน
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกล หรืองานถอดและ
ประกอบแบริ่ง 
       4. อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจความรู้
เกี่ยวกับแบริ่งในเครื่องจักรกล 
5. วิทยากร 
อาจารย์ประศาสน์ สุบรรพวงศ์  
  วุฒิวิศวกรเครื่องกล วก.803 

1. ผู้ ร่ วมก่อตั้ งศูนย์การเรียนรู้แบริ่ ง  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคล าปาง จ.ล าปาง  

2. ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แบริ่งและ
เ กี ย ร์  ณ  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ผู้เขียนหนังสือ การบ ารุงรักษาแบริ่งแบบ
ลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

4. ผู้เขียนหนังสือ การลดค่าใช้จ่ายงานซ่อม
บ ารุงเกียร์และแบริ่งด้วยโมเดลอย่างง่าย 

    5.   ผู้ ได้ รับรางวัลผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ด้านการยืดอายุการใช้งานแบ
ริ่งและเกียร์ จ านวน 11 รางวัล จาก กฟผ. 
    6.  ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ง า น ซ่ อ ม แ ล ะ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลมา 33 ปี 
    7. ผู้ประยุกต์ใช้เทคนิคการยืดอายุแบริ่งและ
เกียร์มาแล้ว 22 ปี 
    8.  ผู้ คิ ดค้นและประยุกต์ ใช้ โม เดล การ
บ ารุงรักษาเกียร์และแบริ่งเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมา    
12 ปี 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

6. เนื้อหาการอบรม 
    หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการแชร์ประสบการณ์ใน
การบ ารุงรักษาแบริ่ง เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้
นวัตกรรมที่ได้จากการท าวิจัย น าไปสู่การเพ่ิม
ผลผลิต การแก้ไขปัญหาในงานจริง สามารถยืด
อายุการใช้งานแบริ่งออกไปได้  2-4 เท่าตัว โดย
อาศัยหลักวิชาการและงานวิจัยมารองรับการ
ประยุกตใ์ช้งานได้จริง เนื้อหาส าคัญ คือ 
    1. นวัตกรรมใหม่ในการยืดอายุแบริ่ง 
    2. ชนิดแบริ่งและความรู้พ้ืนฐานส าคัญ 
    2. ค่าความเค้น (Stress) ที่เกิดขึ้นในแบริ่ง  
    3. ความเผื่อและงานสวมในแบริ่ง  
    4. พ้ืนฐานการหล่อลื่นและการเลือกใช้สาร
หล่อลื่น  
    5. องค์ประกอบของอายุแบริ่งที่ช่างซ่อมบ ารุง
ควรรู้  
    6. การถอดและประกอบแบริ่ง 
    7. การช ารุดและการติดตามสภาพแบริ่ง 
    8. หลักการส าคัญในการยืดอายุการใช้งาน
ของแบริ่ง 
    9. ฝึกทักษะภาคปฏิบัติในศูนย์การเรียนรู้แบ
ริ่งและเกียร์  
 
7. ค่าลงทะเบียน 
    ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท (รวมค่า
หนังสือประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน 
พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม )  
 
 
 

8. สถานที่อบรมและระยะเวลา 
    ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  วันอังคารที่ 19 – วันพฤหัสบดี ที่ 21 มี.ค. 
2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.                                                

9. ก าหนดการ 
19 มี.ค. 62 
08.30 – 09.00   ลงทะเบียน 
09.00 – 11.00   ชนิดแบริ่งและความรู้พ้ืนฐาน 
11.00 – 12.00    ความเค้นในแบริ่งและอายุ 
13.00 – 14.00    ความเผื่อและงานสวมในแบริ่ง 
14.00 – 16.00    พ้ืนฐานการหล่อลื่นแบริ่งและ          
                       การเลือกใช้สารหล่อลื่น 
20 มี.ค. 62 
09.00 – 10.00   องค์ประกอบที่มีผลต่ออายุแบริ่ง 
10.00 – 12.00   สาระส าคัญการประกอบและถอด 
                      แบริ่ง 
13.00 – 15.00   การช ารุดและการติดตามสภาพ 
                      ของแบริ่ง 
15.00 - 16.00   หลักการส าคัญเพ่ือยืดอายุแบริ่ง  
21 มี.ค. 62 
09.00 – 11.00    กรณีศึกษาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การวิเคราะห์การช ารุดของแบริ่ง 
11.00 – 16.00    ฝึกทักษะการตรวจสภาพ การสึก
หรอ การช ารุด และการวัดค่าและการปรับแต่งแบริ่ริ่ง 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

#สภาวิศวกรให้การรับรองเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการนับ
หน่วยพัฒนาความรู้  (CPD) เพ่ือประโยชน์ในการเลื่อนระดับ
เป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกรได้# 
 

หลักสูตรอบรม 
การบ ารุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้ง            

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต   
รหัสกิจกรรม (CPD) 103-02-3005-00/6203-001 

วิธีการสมัคร : สมัครตามแบบฟอร์มที่
แนบมาพร้อมนี้หรือสมัครผ่าน QR-Code 

การช าระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ชื่อบัญชี “โครงการอบรม ฝ่ายบริการวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี  565-2-75560-3 
พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน และแจ้งการเข้าร่วมอบรมได้ที่  
 : คุณเสาวลักษณ์ / คุณนิษฐกานต์ 
โทร : 0-7428-7089,  0-7428-7054 ,089-7333125   
โทรสาร : 0-7428-7313 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th 
**ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรฝึกอบรมสามารถน าไปลดหย่อน 
ภาษีเงินได ้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงาน** 
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