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การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามัน
ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และ 2) ประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ ผู้วิ จัยท้าการทดลองโดยเลือกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่ 
แบบเจาะจง ได้แก่ ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง อ่างน้้ามันเครื่อง  ลูกสูบและก้านสูบ  
เพลาลูกเบี้ยว และ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย เครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการท้าความสะอาด และแบบประเมินลักษณะทางกายภาพ ท้าการประเมิน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และค่าท ี(t-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ โครงสร้างเป็นเหล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร ความสูง 1,132 มิลลิเมตร 
ใช้ปั๊มน้้าชนิด Centrifugal ขนาด 2 แรงม้า จ้านวน 1 ตัว ท้าหน้าที่สร้างแรงดันให้หัวฉีดท้าความ
สะอาด จ้านวน 10 หัว และหัวฉีดขับหมุนตะกร้ารองรับชิ้นส่วน จ้านวน 2 หัว ใช้ฮีทเตอร์  
ขนาด 4,500 วัตต์ จ้านวน 2 ชุด ท้าหน้าที่ เพิ่มอุณหภูมิให้กับสารท้าความสะอาด และใช้ 
เทอร์โมสตัทเป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสารท้าความสะอาดให้มีความร้อนตามก้าหนด สามารถ 
ท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีความสูงไม่เกิน 200 มิลลิเมตร ความยาวและกว้างไม่เกิน 500 
มิลลิเมตร และมีน้้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ 2) ผลการประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาด
คราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีความสามารถในการท้าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนด  
และลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.342 และค่าที  
(t-test) 2.827 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย 
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The objectives of this research were to: 1) Design and construction of an oil-
cleaning machine for engine parts; and 2) evaluate the performance of an oil-cleaning 
machine for engine parts. Researcher conducted tests by selecting engine parts with oil 
stains by using the Purposive Sampling method. The engine parts tested in this study were, 
Valve Cover, Cylinder Head, Crank Shaft, Oil Pan, Piston and Connecting Rod, Camshaft, 
Intake Valve, and Exhaust Valve.  The data was collected by using Evaluation of cleaning 
ability and physical attribute Assessment and by nine experts who evaluated the 
performance of oil-cleaning machine. The statistics used to analyze the data are Arithmetic 
Mean, Standard Deviation, and t-test. 
  The results of this research found that: 
          1) The design and construction of the oil-cleaning machine for engine parts. The 
structure is steel with a diameter of 786 mm, height 1,132 mm. One, 2-horse power, 
centrifugal water pump feeds 10 pressure nozzles as well as a rotating basket with 2 
heads. Two 4,500-watt heaters raise the temperature of the cleaning agent. A thermostat 
adjusts the temperature probe of the cleaning agent to the required temperature. Parts not 
exceeding a height of 200 mm, 500 mm in length and width, and weighing up to 30 kg can 
be cleaned. 
 2) The evaluation of the oil-cleaning machine for engine parts. The criteria specified 
for cleaning ability and tolerances for good physical attribute stipulates the Average Mean 
4.32, Standard Deviation 0.342, and t-test 2.827, which are congruent with the research 
hypothesis. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง      

รถยนต์เป็นพาหนะที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์เพื่อใช้ส าหรับ 
การคมนาคม เช่น การเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยว การขนส่งผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น (กิจธพงษ์ อินโต.  2552: 1) ช่วยให้มนุษย์เดินทางไปท ากิจกรรม
ตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวกสบาย (แครียา ภู่พัฒน์.  2551: 1) จากการ
ส ารวจพบว่า ประชากรของประเทศไทยนิยมการมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนื่องจากการให้บริการขนส่ง
มวลชนของภาครัฐยังไม่เพียงพอกับความต้องการในทุกๆ พื้นที่ของประเทศ จึงก่อให้เกิดเป็นความ
ต้องการมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น (วรเศรษฐ์ สุรวุฒิวงศ์.  2551: 1) จากข้อมูลของกรมการ
ขนส่งทางบกรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (Number of Vehicle 
Registered in Thailand as of 31 December 2011) พบว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  
รวมทั่วประเทศมีจ านวน 5,001,442 คัน (กรมการขนส่งทางบก.  2555: ออนไลน์) ซึ่งรถยนต์ 
นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ใช้กันทั่วไปเป็นรถยนต์แบบใช้เครื่องยนต์ (ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ; 
และ นพดล ค ามณี.  2545: 44) 

เครื่องยนต์ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานกล 
เพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ให้เคลื่อนที่ (เฉลิมศักดิ์ มีไพบูรณ์.  2548: 9) เม่ือเครื่องยนต์มีอายุการใช้งาน
ตามก าหนดหรือจากที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุบนถนนหรือการเกิดอุทกภัยส่งผลให้รถยนต์จมน้ า  
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะท าให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ช ารดุเสียหายจ าเป็นต้องถอด
แยกเครื่องยนต์ และน าชิ้นส่วนทั้งหมดออกจากเครื่องยนต์หรือที่เรียกว่า การยกเครื่อง (Overhaul) 
เพื่อจะได้ท าการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกันหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ช ารุดออกไป (ฟุคุนางะ  
อิจิโระ.  2543: 2) ซึ่งจะท าให้เครื่องยนต์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน แต่การยกเครื่องเพื่อถอดชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมดออกจากเครื่องยนต์นั้นจะต้อง
น ารถยนต์เข้ารับบริการจากศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่ซ่อมรถยนต์  เพราะขั้นตอนการถอด 
และการประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะต้องใช้ช่างปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และใช้เครื่องมือพิเศษ
ต่างๆ เช่น ตัวถ่างแหวนลูกสูบ ปลอกรัดแหวนลูกสูบ เป็นต้น เม่ือช่างปฏิบัติงานถอดแยกชิ้นส่วน
เครื่องยนต์จะพบว่ามีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่บนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ถอดออกมา  
ดังนั้นช่างปฏิบัติงานจึงต้องท าความสะอาดพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพื่อจะได้สามารถมองเห็น
การสึกหรอหรือสิ่งผิดปกติต่างๆ ทีเ่กิดขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานจะต้องเลือกใช้ระบบการ
ท าความสะอาดและสารท าความสะอาดที่เหมาะสมเพราะสารหรือสิ่งสกปรกต่างๆ มีความสามารถ 
ในการละลายได้ในระดับต่างกัน สารบางชนิดสามารถใช้น้ าธรรมดาในการช าระล้างหรือละลายออก
ได้เลยแต่สารบางชนิดก็ต้องใช้ตัวช่วยหรือบางชนิดก็ต้องเปลี่ยนชนิดของตัวท าละลายเพื่อช่วยล้าง 
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สิ่งสกปรกให้ออกไปจากพื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการให้สะอาด (บริษัทเอ็กซอลเคมีประเทศไทย จ ากัด.  
2537: 30) ส าหรับการท าความสะอาดคราบน้ ามันหล่อลื่นให้ออกจากพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ที่ช่างปฏิบัติงานตามศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่ซ่อมรถยนต์นิยมปฏิบัติกันคือการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล หรือน้ ามันก๊าด เป็นต้น มาเป็นตัวท าละลายช่วยล้างคราบ
น้ ามันหล่อลื่นโดยสร้างถาดสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่สามารถวางชิ้นส่วนเครื่องยนต์ลงไปได้และเทน้ ามัน
เชื้อเพลิงลงไปในถาด จากนั้นใช้แปรงช่วยขัดถูพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์จนคราบน้ ามันหล่อลื่น
หรือสิ่งสกปรกหลุดออกไป ซึ่งการท าความสะอาดลักษณะนี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของช่าง
ปฏิบัติงานเนื่องจากในน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ผสมอยู่
หลายชนิด และน้ ามันเชื้อเพลิงที่น าไปใช้ล้างคราบน้ ามันหล่อลื่นจะมีสิ่งสกปรกต่างๆ ปนเปื้อนอยู่
ด้วยจึงไม่สามารถน าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์ได้อีกต้องน าไปก าจัดทิ้งแต่หลายครั้งมีการเททิ้งลงสู่
ท่อน้ าทิ้งสาธารณะหรือทิ้งลงตามแหล่งน้ าธรรมชาติต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมา  

สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่ผสมอยู่ในน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ นั้น ในน้ ามัน
เบนซิน (Gasoline Fuel) จะมีสารเบนซิน (Benzene) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  
ที่สภาวะปกติ ณ อุณหภูมิห้องจะมีสภาพเป็นของเหลว ไม่มีสี มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ละลายน้ าได้
เล็กน้อย ระเหยและติดไฟได้ง่าย ในธรรมชาติสารเบนซินเป็นองค์ประกอบของสารปิโตรเลียม 
ในน้ ามันเชื้อเพลิง ดังนั้นสารเบนซินจึงมีโอกาสปนเปื้อนในน้ ามันเบนซินได้ ทั้งนี้มีข้อมูลพบว่า 
ในน้ ามันเบนซินมีสารเบนซินปนเปื้อนอยู่ร้อยละ 1.5-6 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา.  
2550: ออนไลน์) สารเบนซินสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ 3 ทาง คือ ทางการหายใจ  
ทางผิวหนัง และการกลืนลงสู่กระเพาะอาหาร การเข้าสู่ร่างกายที่อันตรายที่สุด คือ ทางการหายใจ 
เม่ือสารเบนซินเข้าสู่ร่างกายจะมีการกระจายตัวในเลือดอย่างรวดเร็วและถูกเมตาโบไลต์ 
(Metabolized) ที่ตับน าไปเป็นสารตัวกลาง (Metabolites) เช่น เบนซินออกไซด์ (Benzenz Oxide) 
ฟีนอล (Phenol) กรดมิวโคนิค (Transmuconic Acid) และกรดเฟนนิวเมอแคปทูริค (S-
Phenylmercapturic Acid: S-PMA) ซึ่งสารตัวกลางบางตัวจะกลายสภาพไปเป็นสารก่อมะเร็ง 
ที่มีความไวต่อความผิดปกติทางพันธุกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา.  2550: 
ออนไลน์) เม่ือมนุษย์ได้รับสารเบนซินเข้าสู่ร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังจะเกิดผล 
ทางพิษวิทยา ได้แก่ เกิดการระคายเคืองและพุพอง พิษต่อระบบประสาท ท าให้ปวดศีรษะ มึนงง 
คลื่นไส้ อาเจียน ชักหมดสติ และเสียชีวิตได้ นอกจากนี้สารเบนซินยังถูกจัดให้เป็นสารสงสัยว่า 
ก่อมะเร็ง ประเภท I (Suspected Carcinogen Class I: IARC) โดยก่อให้เกิด Myelogenous 
Leukemia และ Acute Myeloblastic Leukemia ซึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเกิดจากเบนซิน 
ที่พบมากที่สุด และรองลงมา คือ Chronic Lymphocytic Leukemia และยังพบอัตราการเกิด 
Chromosomal Aberration เพิ่มขึ้น ซึ่งน าไปสู่การเกิดกลุ่มเซลล์ที่ผิดปกติในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน 
ที่ต้องสัมผัสกับสารเบนซิน ดังนั้นช่างที่ปฏิบัติงานตามสถานประกอบการ เช่น ศูนย์บริการรถยนต์
หรืออู่ซ่อมรถยนต์ และต้องเกี่ยวข้องกับสารเบนซินจะมีโอกาสได้รับสารเบนซินเข้าสู่ร่างกายและมี
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ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดพิษจากสารเบนซินได้ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา.  2550: 
ออนไลน์) นอกจากนั้นยังมีสารอีกชนิดหนึ่งที่ผสมอยู่ในน้ ามันเบนซินเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้น้ ามัน
เบนซินมีค่าออกเทนสูงขึ้น คือ สาร Methyl Tertiary Butyl Ether หรือเรียกว่า MTBE (ชาญชัย อัคร
นุกูล.  2535: 4) โดยสารชนิดนี้จะช่วยแก้ปัญหาอันตรายจากสารตะกั่วที่เติมลงในน้ ามันเบนซิน 
ให้มีค่าออกเทนสูงขึ้นตามสูตรดั้งเดิมซึ่งได้ก าหนดให้เลิกจ าหน่ายน้ ามันเบนซินชนิดมีสารตะกั่ว 
เม่ือปี พ.ศ. 2539 (พิศสมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย.  2540: 27) สาร MTBE เป็นสารออกซิเจนเนต 
ในน้ ามันเบนซิน โดยมีปริมาณการผสมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)  
เรื่อง ก าหนดคุณภาพของน้ ามันเบนซิน คือ น้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว ชนิดออกเทน 91 สามารถ 
มีสารออกซิเจนเนตผสมได้ตั้งแต่ร้อยละ 0-11 โดยปริมาตร และชนิดออกเทน 95 สามารถมีสาร
ออกซิเจนเนตผสมได้ตั้งแต่ร้อยละ 5.5-11 โดยปริมาตร สาร MTBE สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้
โดยการกลืนกินและการหายใจ แม้ว่ายังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอันตรายถึงชีวิตจากการสูดดม 
สาร MTBE แต่พบว่าสาร MTBE มีอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พิษเฉียบพลัน 
ที่เกิดจากสาร MTBE เช่น เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผิว ส่งผลต่อระบบประสาท ท าให้เกิดอาการ
วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น ส่วนพิษเรื้อรังที่เกิดจากสาร MTBE เช่น มีผลต่อระบบ
การหายใจในระยะยาว เพิ่มอัตราการเกิดโรคหอบและเพิ่มความรุนแรงของโรคหอบ  เป็นต้น  
พื้นที่ของการปนเปื้อนสาร MTBE คือ พื้นที่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับน้ ามันเบนซินที่มีสาร MTBE 
เป็นสารออกซิเจนเนต เช่น สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง คลังน้ ามันเชื้อเพลิง อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  2551: ออนไลน์) น้ ามันเชื้อเพลิงอีก 2 ชนิด ที่ช่างปฏิบัติงาน
นิยมน ามาใช้ล้างคราบน้ ามันหล่อลื่น คือน้ ามันดีเซล (Diesel Fuel) และน้ ามันก๊าด (Kerosene Fuel) 
ในน้ ามันดีเซลจะมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์คล้ายกับน้ ามันเบนซิน ซึ่งสารที่ผสมอยู่
เป็นสารที่ท าให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้หากมีการสัมผัสโดยตรงมากๆ สารดังกล่าวมีชื่อว่า โพลีไซคลิก 
อะโรมาติกส์ ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PCA) ซึ่งสารชนิดนี้สามารถ 
เข้าสู่ร่างกายโดยทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง ทางการสัมผัสกับดวงตา และการกลืนกิน (สมาคม
วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย.  2554: ออนไลน์) ส่วนน้ ามันก๊าด ถ้าหากมีการ
สัมผัสบ่อยๆ เป็นระยะเวลานานจะท าให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองและสารพิษสามารถซึมเข้าสู่
ร่างกายได้ ถ้ามีสารพิษจากน้ ามันก๊าดสะสมอยู่ในร่างกายมากๆ จะท าให้เกิดโรคโลหิตจาง 
และอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนอันตรายแบบเฉียบพลันจะเกิดขึ้นถ้ามีการกลืนกินเข้าไปจะส่งผล 
ท าให้อาเจียน มีอาการร้อนปากและล าคอ ท้องร่วง ถ้าได้รับละอองสารจะท าให้ทางเดินหายใจ 
เกิดการระคายเคือง และหากละอองสารเข้าสู่ร่างกายมากๆ จะท าให้ปวดศีรษะและหมดสติได้  
(สุชาตา ชินะจิตร.  2549: ออนไลน์) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ สรุปได้ว่า ในน้ ามันเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด 
คือ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และน้ ามันก๊าดจะมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ผสมอยู่
ด้วย ดังนั้นการน าน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ว่าชนิดใดก็ตามมาใช้ล้างคราบน้ ามันหล่อลื่นเพื่อท าความ
สะอาดพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ล้วนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของช่างปฏิบัติงานได้ทั้งสิ้น  
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  ดังนั้น เพื่อช่วยให้ช่างปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสามารถหลีกเลี่ยงสารพิษอันตราย 
ที่ผสมอยู่ในน้ ามันเชื้อเพลิงและเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงออกแบบ 
และสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ผู้วิจัยตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

    1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์                    
    2. เพื่อประเมินสมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 

ความส าคัญของการวจิัย 
ผลของการวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ช่วยให้ช่างปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสามารถหลีกเลี่ยงสารพิษอันตรายที่ผสมอยู่ 
ในน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และได้เครื่องต้นแบบที่จะใช้ส าหรับ 
การพัฒนาต่อไป  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์บรรลุตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้    
          1. โครงสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร สูง 1,132 มิลลิเมตร และมีพื้นที่เก็บน้ ารวมอยู่เป็นชุดเดียวกับโครงสร้าง
เครื่องท าความสะอาดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร สูง 440 มิลลิเมตร  

2. หัวฉีดแบบ Flat Fan Spray จ านวน 10 หัว ท าหน้าที่ฉีดน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน
เพื่อท าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และหัวฉีดแบบ Axial Flow Full Cone จ านวน 2 หัว  
ท าหน้าที่ฉีดน้ าเพื่อขับหมุนตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องท าความสะอาดท างาน 
ซึ่งหัวฉีดทั้ง 2 แบบ ได้ติดตั้งอยู่กับท่อน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.40 มิลลิเมตร อยู่ภายใน
เครื่องท าความสะอาด 
          3. ตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 545 มิลลิเมตร สูง 210 
มิลลิเมตร รูตะกร้ากว้าง 25.4 มิลลิเมตร ยาว 25.4 มิลลิเมตร รับน้ าหนักชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไม่เกิน 
30 กิโลกรัม               
          4. ปั๊มน้ าชนิด Centrifugal ขนาด 2 HP, 1.5 kW จ านวน 1 ตัว ท าหน้าที่ดูดน้ าผสมน้ ายา 
ล้างคราบน้ ามันที่อยู่ในพื้นที่เก็บน้ าภายในเครื่องท าความสะอาดและส่งเข้าชุดหัวฉีดท าความสะอาด 
จ านวน 10 หัว และหัวฉีดขับหมุนตะกร้า จ านวน 2 หัว 
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5. น้ ายาล้างคราบน้ ามันส าหรับช่วยท าความสะอาดคราบน้ ามันหล่อลื่นเป็นของเหลวมีฤทธิ์
เป็นด่าง ต้องน ามาผสมกับน้ าก่อนใช้งานกับเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ และหมุนเวียนใช้งานซ้ าอยู่ภายในเครื่องท าความสะอาดจนกว่าจะหมดประสิทธิภาพ 
ในการใช้งาน 
          6. คู่มือการใช้งานเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ประกอบด้วย
ค าแนะน าก่อนการใช้งาน ส่วนประกอบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ข้อมูลทางเทคนิค ขั้นตอนการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
และการบ ารุงรักษาเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

ชิ้นงานตัวอย่างในการวิจัย  ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีขนาดความจุ 
ของกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 CC ที่มีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
และแยกขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เลือกมาทดลองท าความสะอาดออกเป็น 3 ขนาด คือ 
      1. ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ได้แก่ ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และอ่างน้ ามันเครื่อง 
           2. ชิ้นส่วนขนาดกลาง ได้แก่ ลูกสูบและก้านสูบ และเพลาลูกเบี้ยว  
            3. ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ได้แก่ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย  

ผู้วิจัยน าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เลือกอย่างละ 1 ชิ้น มาทดลองท าความสะอาดคราบน้ ามัน 
หล่อลื่นโดยใช้เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
           ตัวแปรอิสระ คือ เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท าการประเมิน  
2 ด้าน คือ 

      1. ระยะเวลาท าความสะอาด 
                2. อุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 
            ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท าการ
ประเมิน 2 ด้าน คือ 
                1. ความสามารถในการท าความสะอาด 
                2. ลักษณะทางกายภาพ แยกเป็นด้านย่อย 4 ด้าน คือ       
                    2.1 ด้านวิศวกรรม 
                    2.2 ด้านความปลอดภัย 
                    2.3 ด้านการใช้งาน 
                    2.4 ด้านการบ ารุงรักษา 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
               1. เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  หมายถึง เครื่อง 
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อช่วยท าความสะอาดคราบน้ ามันหล่อลื่นออกจากพื้นผิวของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์หลังจากการถอดแยกแบบยกเครื่อง (Overhaul) โครงสร้างเครื่องท าความสะอาด มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร สูง 1,132 มิลลิเมตร มีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ ปั๊มน้ าชนิด 
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Centrifugal ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 ตัว หัวฉีดน้ า จ านวน 12 หัว ตะกร้ารองรับชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ ฮีทเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ มาตรวัดความดัน และตู้คอนโทรล  
              2. ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ หมายถึง ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องยนต์ใช้ลูกสูบ ขนาดความจุ
ของกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 CC ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายในมีการท างาน 4 จังหวะ คือ 
จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย ตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เช่น ฝาครอบวาล์ว 
ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง อ่างน้ ามันเครื่อง ลูกสูบและก้านสูบ เพลาลูกเบี้ยว และ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย  
                  3. ระยะเวลาท าความสะอาด หมายถึง ระยะเวลาที่ก าหนดให้เครื่องท าความสะอาด
คราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท างานเพื่อช่วยท าความสะอาดคราบน้ ามันหล่อลื่นบนพื้นผิว 
ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่วางอยู่ในตะกร้ารองรับช้ินส่วน 
                  4. อุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน หมายถึง ระดับอุณหภูมิที่ก าหนดให้ 
ฮีทเตอร์เพิ่มความร้อนให้กับน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามันซึ่งอยู่ในพื้นที่ เก็บน้ ามีอุณหภูมิ 
ตามที่ก าหนดก่อนจะให้เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท างาน 

     5. สมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ด้านความสามารถในการท าความสะอาด หมายถึง เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีความสามารถในการท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ 
ตามที่ก าหนด โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ก าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 
ท าความสะอาดโดยการสังเกต ดังนี ้
                   5.1 ผ่านเกณฑ ์หมายถึง ไม่มีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่หรือยังมีคราบน้ ามันหล่อลื่น
ติดอยู่บ้างบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
                   5.2 ต้องปรับปรุง หมายถึง มีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่ปานกลางบนพื้นผิวของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
                   5.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่มากบนพื้นผิวของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 
                6. สมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน  
เป็นผู้ประเมินลักษณะทางกายภาพ แยกเป็นด้านย่อย 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการใช้งาน และด้านการบ ารุงรักษา แต่ละด้านมีความหมายดังน้ี 
                          6.1 ด้านวิศวกรรม หมายถึง มีความเหมาะสมในการออกแบบ มีความเหมาะสม 
ในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ มีความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งของอุปกรณ์ เครื่องสามารถ 
ทนต่ออุณหภูมิของน้ าร้อนได้ และมีความม่ันคงและแข็งแรงของโครงสร้าง 
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                         6.2 ด้านความปลอดภัย หมายถึง เครื่องจะท างานเม่ือปิดฝาเครื่อง เครื่องจะหยุด
ท างานเม่ือเปิดฝาเครื่อง มีความปลอดภัยจากน้ าร้อนที่อยู่ภายในเครื่อง มีความปลอดภัยจากแรงดัน
น้ าที่ออกจากหัวฉีด และมีความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
                          6.3 ด้านการใช้งาน หมายถึง มีระบบการใช้งานสะดวกไม่ซับซ้อน ประหยัดพื้นที่
ในการติดตั้งเครื่อง ตั้งเวลาการท างานของเครื่องได้ ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการใช้งานได้ และมีความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่อง 
                          6.4 ด้านการบ ารุงรักษา หมายถึง มีความสะดวกในการตรวจสอบการท างาน  
มีความสะดวกในการท าความสะอาดเครื่อง มีความสะดวกในการดูแลชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ  
มีความสะดวกในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ และการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้มีจ าหน่าย 
ในประเทศ 
 
กรอบแนวคิดในการวจิัย        
                                                
                                                                                                                                

                                          
    
 
 
 
 
             
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย         

1. เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
มีความสามารถในการท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ที่ระดับอุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน  
40 องศาเซลเซียส 

2. เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
มีความสามารถในการท าความสะอาดผ่านเกณฑ์และมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

สมรรถนะเครื่องท าความสะอาด 
คราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
1. ความสามารถในการท าความสะอาด 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
    2.1 ด้านวิศวกรรม     
    2.2 ด้านความปลอดภัย 
    2.3 ด้านการใช้งาน 
    2.4 ด้านการบ ารุงรักษา 

เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามัน  
ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
1. ระยะเวลาท าความสะอาด 
2. อุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 
 
 
 
 

 ตัวแปรอิสระ 
ตแปรตาม 

ตัวแปรตาม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
              การวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ มีผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน้าเสนอดังนี้                           
              1. เครื่องยนต์และช้ินส่วนเครื่องยนต์  
        1.1 เครื่องยนต์ 
                 1.2 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
              2. น้้ามันหล่อลื่น 
                  2.1 น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
                  2.2 การปนเปื้อนในน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 

        2.3 อันตรายจากน้้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว  
              3. การท้าความสะอาด 
        3.1 ระบบการท้าความสะอาด 
                 3.2 สารท้าความสะอาด 
                 3.3 เครื่องท้าความสะอาดในงานทางอุตสาหกรรม 
              4. การออกแบบเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์   
           4.1 การออกแบบทางวิศวกรรม  

       4.2 ส่วนประกอบเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
    5. สมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

              6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
                     6.1 เอกสารและงานวิจัยในประเทศ 
                 6.2 เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศ 
         
1. เครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์  

เครื่องยนต์ หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกล 
เพื่อน้าก้าลังที่ได้ไปใช้ในการท้างาน เช่น เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น (เฉลิมศักดิ์ 
มีไพบูรณ.์  2548: 10) และภายในเครื่องยนต์จะมีชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบอยู่มากมายโดยจะท้าหน้าที่
แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถท้างานได้ถูกต้องตามกลวัตร  

1.1 เครือ่งยนต์  
     เครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นก้าลังขับในงานต่างๆ ได้ผลิตขึ้นใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่  18  

โดยมีการปรับปรุงและน้าไปขับเคลื่อนให้เกิดงาน เช่น ขับเคลื่อนรถยนต์ ขับเคลื่อนเครื่องจักรกล 
ขับหมุนปั๊มน้้า ขับหมุนอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น เครื่องยนต์ตามลักษณะการเผาไหม้แบ่งออกได้  
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2 ประเภท คือ เครื่องยนต์สันดาปภายนอกและเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ประสานพงษ์ หาเรือน
ชีพ; และ นพดล ค้ามณี.  2545: 44) มีรายละเอียดดังน้ี 
                  1.1.1 เครื่องยนต์สันดาปภายนอก (External Combustion Engine) ได้แก่ 
เครื่องจักรไอน้้า เชื้อเพลิงทีใ่ช้มาจากน้้ามัน ถ่านหิน หรือไม้ กระบวนการเผาไหม้จะเกิดขึ้นภายนอก
เครื่องยนต์และน้าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ไปต้มน้้า ท้าให้น้้ากลายเป็นไอน้้าที่มีแรงดันสูงไป
ผลักดันให้ลูกสูบเกิดการเคลื่อนท่ีและขับเคลื่อนเครื่องยนต์ให้ท้างาน  
                  1.1.2 เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ได้แก่ เครื่องยนต์
ที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบแล้วเปลี่ยนเป็น
พลังงานกล ได้แก่ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์แก๊สเหลว และเครื่องยนต์ 
โรตารี่ (ประณต กุลประสูตร.  2538: 8) หลักการพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือ
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน คือ การน้าเอาเชื้อเพลิง อากาศ และความร้อน บรรจุเข้าภายใน
เครื่องยนต์ เม่ือส่วนผสมทั้ง 3 เข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์พร้อมกันแล้วก็เกิดการจุดระเบิดและเกิดการ
เผาไหม้ขึ้น ส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศที่เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้จะเกิดการ
ขยายตัวแล้วพยายามดันออกภายนอก ความดันนี้จะส่งแรงไปดันชิ้นส่วนเครื่องยนต์และส่งต่อ
ออกไปหมุนขับงานต่างๆ ตามต้องการ แรงขับหมุนนี้เรียกว่า ทอร์กเครื่องยนต์ (เธียรชัย บุณยะกุล.  
2544: 1) เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ดังภาพประกอบ 2) แบ่งได้ 3 ชนิด คือ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 
ที่มา: เฉลิมศักดิ์ มีไพบูรณ์.  (2548).  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: เอ็ดดูเทก็ซ์.  

หน้า 10. 
 



 10 

            1.1.2.1 จ าแนกตามระบบระบายความร้อน (Classification by Cooling) 
สามารถแยกได้ 2 ชนิด คือ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ และเครื่องยนต์ระบายความร้อน
ด้วยของเหลว  

            1.1.2.2 จ าแนกตามจังหวะการท างาน (Classification by Cycle) สามารถแยก
ได้ 2 ชนิด คือ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ประกอบด้วย จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะ
คาย (ดังภาพประกอบ 3) และเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ประกอบด้วย จังหวะขึ้น (จังหวะดูดและจังหวะ
อัด) และจังหวะลง (จังหวะระเบิดและจังหวะคาย) (เฉลิมศักดิ์ มีไพบูรณ์.  2548: 13)  
 

 
 

ภาพประกอบ 3  จังหวะการท้างานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
 
ที่มา: เฉลิมศักดิ์ มีไพบูรณ์.  (2548).  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: เอ็ดดูเท็กซ์.   

หน้า 13. 
 

            1.1.2.3 จ าแนกตามลักษณะการใช้เชื้อเพลิง (Classification by Fuel) สามารถ
แยกได้ 3 ชนิด คือ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์แก๊สเหลว  

 
1.2 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
     เครื่องยนต์ต้นก้าลังของรถยนต์เป็นเครื่องยนต์ใช้ลูกสูบ ประเภทเครื่องยนต์สันดาป

ภายใน ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่ส้าคัญ
หลายอย่าง สามารถแบ่งออกได้ 4 จ้าพวก ได้แก่ เสื้อเครื่องยนต์ กลไกขับหมุน กลไกขับควบคุม
เครื่องยนต์ท้างาน และชิ้นส่วนประกอบระบบช่วยท้างานเครื่องยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(เธียรชัย บุณยะกุล.  2544: 13) 
                  1.2.1 เสื้อเครื่องยนต์ (Engine Housing) เป็นโครงสร้างหลักของเครื่องยนต์ส้าหรับ
ยึดหรือติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องยนต์อื่นๆ และติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับแท่นเครื่อง เสื้อเครื่องยนต์
ประกอบด้วย ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เสื้อสูบ กระบอกสูบ ห้องเพลาข้อเหวี่ยง และอ่างน้้ามันเครื่อง 
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                        1.2.1.1 ฝาครอบวาล์ว (Valve Cover) ฝาครอบวาล์วติดตั้งอยู่บนฝาสูบมีปะเก็น 
ฝาครอบวาล์วแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างชิ้นส่วนทั้ง 2 ชิ้น ฝาครอบวาล์วท้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้สิ่ง
สกปรกและฝุ่นละอองเข้าไปในระบบการท้างานของวาล์ว และยังป้องกันไม่ให้น้้ามันหล่อลื่นกระเด็น
ออกมาภายนอกเครื่องยนต์อีกด้วย ฝาครอบวาล์วจะมีช่องเติมน้้ามันหล่อลื่นและจะมีฝากลมเกลียว
หมุนเปิด-ปิด เพื่อเติมน้้ามันหล่อลื่น  
                        1.2.1.2 ฝาสูบ (Cylinder Head) ฝาสูบติดตั้งอยู่เหนือเสื้อสูบ ส่วนที่ซ่อนอยู่ 
เป็นห้องเผาไหม้รวมกับกระบอกสูบและลิ้นไอดี-ไอเสีย สามารถทนต่ออุณหภูมิและก้าลังสูงสุดที่
เกิดขึ้นจากการท้างานของเครื่องยนต์ได้ ฝาสูบประกอบด้วยเสื้อน้้าหล่อเย็น ซึ่งประกบตรงกับเสื้อ 
น้้าหล่อเย็นของเสื้อสูบ   
                   1.2.1.3 เสื้อสูบ (Cylinder Block) เสื้อสูบประกอบด้วยกระบอกสูบหลายชุดและมี 
ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นและลงอยู่ภายใน ส่วนบนของกระบอกสูบถูกผนึกด้วยฝาสูบ ซึ่งผนึกแน่นด้วย
ปะเก็นฝาสูบซึ่งอยู่ระหว่างเสื้อสูบและฝาสูบ ห้องเพลาข้อเหวี่ยงจะอยู่ส่วนล่างของเสื้อสูบ  รอบๆ 
กระบอกสูบถูกหล่อเย็นด้วยน้้าหล่อเย็น และมีช่องผ่านของน้้ามันหล่อลื่นอยู่ด้วย                           
                        1.2.1.4 กระบอกสูบ (Cylinder) เป็นส่วนหนึ่งของห้องเผาไหม้ ภายในกระบอกสูบ
มีลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตามกลวัตรของการท้างาน กระบอกสูบจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก 
ผิวมันเรียบ ทนแรงเค้น แรงดัน และอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้                        
              1.2.1.5 ห้องเพลาข้อเหวี่ยง (Crankcase) ท้าหน้าที่เป็นตัวหุ้มเพลาข้อเหวี่ยง  
และเป็นทีย่ึดส้าหรับอ่างน้้ามันเครื่อง 
                        1.2.1.6 อ่างน้ ามันเครื่อง (Oil Pan) ส่วนล่างสุดของเสื้อสูบ เรียกว่า เพลาข้อ
เหวี่ยง ซึ่งอ่างน้้ามันเครื่องถูกยึดติดอยู่และประสานด้วยปะเก็นเหลว ปะเก็นยาง หรือปะเก็น
กระดาษ อ่างน้้ามันเครื่องท้าหน้าที่กั้นน้้ามันเครื่องให้อยู่ที่ก้นอ่างเม่ือรถยนต์อยู่ไม่ได้ระดับ  
การถ่ายน้้ามันเครื่องจะมีจุดถ่ายอยู่ส่วนล่างสุดของอ่าง  
                  1.2.2 กลไกขับหมุน (Cranking Mechanism) เป็นชิ้นส่วนที่รับความดันจากการ 
เผาไหม้เชื้อเพลิงในห้องสูบไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้เครื่องยนต์จ่ายแรงหมุนหรือแรงบิดออกมาใช้
งาน ชิ้นส่วนของกลไกขับหมุนเป็นชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์ กลไกขับหมุนประกอบด้วย
ส่วนประกอบที่ส้าคัญ ได้แก่ ลูกสูบ ก้านสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และล้อช่วยแรง 
                         1.2.2.1 ลูกสูบ (Piston) ลูกสูบท้าหน้าที่รับแรงกดดันจากการเผาไหม้และส่งก้าลัง
ไปเพลาข้อเหวี่ยงโดยผ่านก้านสูบ ลูกสูบจะได้รับความร้อนและอุณหภูมิที่สูงที่สุดมากระท้าอยู่
ตลอดเวลาจึงต้องมีความสามารถทนต่อการท้างานที่รอบสูงเป็นเวลานานๆ ได้  
                         1.2.2.2 ก้านสูบ (Connecting Rod) เป็นตัวส่งต่อก้าลังจากลูกสูบไปถ่ายเทให้กับ
เพลาข้อเหวี่ยงโดยที่ปลายข้างหนึ่งจะยึดกับสลักลูกสูบ และปลายอีกข้างหน่ึงยึดกับเพลาข้อเหวี่ยง 
                         1.2.2.3 เพลาข้อเหวี่ยง (Crank Shaft) แรงขับที่ใช้ในการขับเคลื่อนล้อของรถยนต์ 
ได้มาจากการเคลื่อนตัวขึ้น-ลงของก้านสูบและผลจากการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง เพลาข้อเหวี่ยง
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ได้รับแรงจากลูกสูบและก้านสูบท้าให้หมุนด้วยความเร็วสูง ข้อเจอร์นัลถูกรองรับด้วยแบริ่งเพลา 
ข้อเหวี่ยงของห้องเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาข้อเหวี่ยงหมุนรอบข้อเจอร์นัลนี้ ข้อเจอร์นัลแต่ ละข้อ 
มีแขนเพลาข้อเหวี่ยงประกอบอยู่ ข้อเพลาข้อเหวี่ยงติดตั้งอยู่บนเพลาข้อเหวี่ยงเยื้องศูนย์กับแกน
ของเพลาน้้าหนักถ่วงประกอบอยู่ เพื่อลดแรงความไม่สมดุลของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง   
ในขณะที่เครื่องยนต์ท้างาน ที่เพลาข้อเหวี่ยงมีรูน้้ามันเพื่อใช้ส่งน้้ามันหล่อลื่นให้กับข้อเจอร์นัล  
แบริ่งก้านสูบ และสลักก้านสูบ 
                         1.2.2.4 ล้อช่วยแรง (Fly Wheel) ล้อช่วยแรงท้าด้วยเหล็กหล่อที่หนักยึดไว้ด้วย
โบลท์เข้ากับปลายของเพลาข้อเหวี่ยง ส้าหรับรถยนต์ที่ใช้เกียร์แบบธรรมดาในจังหวะจุดระเบิด 
ของเครื่องยนต์ ลูกสูบจะถ่ายทอดก้าลังให้กับเพลาข้อเหวี่ยงเพียงจังหวะเดียวเท่านั้น เพราะว่า
นอกจากจังหวะนี้แล้วในจังหวะอื่นๆ ก้าลังจะสูญเสียไปเนื่องจากแรงเฉื่อยกับความฝืด ล้อช่วยแรง 
จะยังคงแรงการหมุน (แรงเฉื่อย) ในระหว่างจังหวะอื่นๆ ไว้ นอกเหนือจากจังหวะจุดระเบิด เพื่อท้า
ให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังท้าให้เครื่องยนต์ท้างานได้อย่างราบเรียบ 
ด้วยฟันเฟืองที่อยู่รอบขอบวงกลมของล้อช่วยแรงจะขบกับฟันเฟืองขับของมอเตอร์สตาร์ทในขณะที่
เริ่มติดเครื่องยนต์ ส่วนรถยนต์ที่ใช้เกียร์แบบอัตโนมัตินั้นล้อช่วยแรงจะถูกเปลี่ยนไปเป็นชุดทอร์ก 
คอนเวอร์เตอร์  
                  1.2.3 กลไกขับควบคุมเครื่องยนต์ท างาน (Engine Steering Mechanism) กลไก 
ขับควบคุมเครื่องยนต์ท้างานท้าหน้าทีค่วบคุมให้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มีล้าดับการท้างานเกิดขึ้นตาม
ขั้นตอนกลวัตรของเครื่องยนต์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด กลไกนี้เรียกอีกอย่างว่า  
กลไกควบคุมการท้างานของลิ้น ประกอบด้วย ลิ้นและสปริงลิ้น เพลาลูกเบี้ยว และชุดสายพานไทม์
ม่ิง หรือโซ่ไทม์ม่ิงหรือเฟืองไทม์ม่ิง (ดังภาพประกอบ 4) 
 

 
 

ภาพประกอบ 4  กลไกควบคุมการท้างานของลิ้น (เครื่องยนต์ แบบ SOHC) 
 
ที่มา: เฉลิมศักดิ์ มีไพบูรณ์.  (2548).  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: เอ็ดดูเท็กซ์.   

หน้า 12. 
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                    1.2.3.1 ลิ้น หรือวาล์ว (Valve) ก้านวาล์วมีลักษณะกลมทรงกระบอก สวมสอด 
อยู่ภายในรูปลอกน้าวาล์ว ปลายด้านหนึ่งของวาล์วจะยึดติดกับกระเดื่องวาล์ว หรือถ้าเป็นระบบ 
Over Head Cam ส่วนใหญ่จะไม่มีกระเดื่องวาล์ว ซึ่งวาล์วจะถูกควบคุมการเปิด-ปิด จากเพลาลูก
เบี้ยวโดยตรง ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของวาล์วมีลักษณะเป็นหน้าแป้นวงกลม ที่บริเวณรอบของหน้า
แป้นนี้จะเป็นจุดสัมผัสกับฝาสูบด้านบนห้องเผาไหม้ที่เรียกกันว่า “บ่าวาล์ว” เม่ือวาล์วเปิด
ออกอากาศจะไหลผ่านเข้าหรือออกจากห้องเผาไหม้ได้ เมื่อวาล์วปิดหน้าวาล์วก็จะคืนกลับ (ด้วยการ
กระท้าของสปริงวาล์ว) ไปประกบกับบ่าวาล์วเป็นลักษณะเช่นนี้ไปตลอดการท้างาน และโดยทั่วไป
แล้ววาล์วไอดีจะมีขนาดใหญ่กว่าวาล์วไอเสียเพื่อที่จะช่วยให้อากาศไหลเข้าได้มาก  
                                 1.2.3.2 เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) เป็นเพลาหมุนที่ถูกสร้างให้บริเวณ
แกนเพลามีชิ้นโลหะยื่นออกมาในรูปทรงของ “รูปไข่” โลหะที่ยื่นออกมาจากแกนเพลาที่เป็นรูปไข่ 
เรียกว่า “ลูกเบี้ยว” เม่ือเวลาแกนเพลาหมุนลูกเบี้ยวก็จะหมุนตาม เครื่องยนต์รุ่นเก่าจะมีเพลาลูก
เบี้ยวเป็นแกนอยู่ภายในห้องเสื้อสูบ (ห้องเครื่อง) ซึ่งได้รับแรงหมุนมาจากเพลาข้อเหวี่ยง 
เครื่องยนต์ที่มีเพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องเมื่อเพลาลูกเบี้ยวหมุนจะไปดันลูกกระทุ้งให้ไปดัน
ก้านกระทุ้ง ซึ่งแกนอีกด้านหนึ่งของก้านกระทุ้งจะไปดันกระเดื่องวาล์วให้ไปกดวาล์วให้เปิดออก 
ส่งผลให้มีการถ่ายเทอากาศในห้องเผาไหม้ เครื่องยนต์ที่มีการติดตั้งเพลาลูกเบี้ยวอยู่ด้านบนของ  
ฝาสูบ เรียกว่า Over Head Camshaft หรือ OHC และวาล์วที่ติดตั้งอยู่เหนือห้องเผาไหม้เรียกว่า 
Over Head Valve หรือ OHV การท้างานในลักษณะนี้จะไม่ใช้ก้านกระทุ้งในการส่งต่อก้าลัง เพราะ
เพลาลูกเบี้ยวจะควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วด้วยตัวเองเป็นการควบคุมการท้างานโดยตรง และลด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้น้อยลงด้วย เครื่องยนต์ OHC ส่วนใหญ่จะใช้ลูกเบี้ยวในการควบคุมการเปิด-ปิด
วาล์วโดยตรง แต่มีเครื่องยนต์บางรุ่นที่ใช้กระเดื่องวาล์วในการท้างาน เครื่องยนต์ที่ใช้เพลาลูกเบี้ยว
แกนเดียวติดตั้งอยู่เหนือฝาสูบในการควบคุมการเปิด-ปิด การท้างานของวาล์ว เรียกเครื่องยนต์นั้น
ว่า มีการท้างานแบบ Single Over Head Camshaft หรือ SOHC ส่วนเครื่องยนต์ที่มีเพลาลูกเบี้ยว
อยู่ 2 แกน ติดตั้งอยู่คู่ขนานกัน แกนหนึ่งควบคุมการเปิด-ปิดไอดีโดยเฉพาะ ส่วนอีกแกนหนึ่ง
ควบคุมการเปิด-ปิดไอเสียโดยเฉพาะ เรียกเครื่องยนต์นี้ว่ามีการท้างานแบบ Double Over Head 
Camshaft หรือ DOHC  
                         1.2.3.3 สายพานไทม์มิ่งหรือโซ่ไทม์มิ่งหรือเฟืองไทม์มิ่ง แกนเพลาลูกเบี้ยว
ได้รับแรงฉุดให้หมุนจากเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งตัวกลางที่ส่งผ่านแรงฉุดนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด  
คือ สายพานไทม์ม่ิง โซ่ไทม์ม่ิง และเฟืองไทม์ม่ิง 
                  1.2.4 ชิ้นส่วนประกอบระบบช่วยท างานเครื่องยนต์ เป็นชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของ
ระบบต่างๆ ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ท้างานใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ได้ เช่น ชิ้นส่วนประกอบของระบบน้้ามัน
เชื้อเพลิงและจุดระเบิด ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบหล่อลื่น และระบบหล่อเย็น  
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สรุป 
     เครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นก้าลังที่ส้าคัญและใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถส่งก้าลัง 

ให้ส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหรือท้างานได้ เครื่องยนต์
เหล่านี้ ได้แก่ เครื่องจักรไอน้้า เครื่องยนต์สเตอริง เครื่องยนต์สูบอิสระ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์แก๊สเหลว เครื่องยนต์โรตารี่ และเครื่องยนต์กังหันแก๊ส ซึ่งเป็น
เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์สันดาปภายในจะมีชิ้นส่วนประกอบที่ซับซ้อนจึงต้องท้าการ
รักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานาน 
การบ้ารุงรักษาจึงเป็นเรื่องส้าคัญและบางครั้งอาจจะมีความจ้าเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ทั้งหมดออกมาท้าความสะอาด บ้ารุงรักษา หรือตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
 
2. น้ ามันหลอ่ลื่น 

น้้ามันหล่อลื่น (Lubricating Oil) เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
น้้ามันหล่อลื่นเป็นวัสดุหล่อลื่นที่มีลักษณะเป็นของเหลว โดยทั่วไปจะน้าไปใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนของ
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลที่มีลักษณะปิด เช่น ภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยง ห้องเกียร์ และเฟืองท้าย 
เป็นต้น การผลิตน้้ามันหล่อลื่นเพื่อให้ได้น้้ามันหล่อลื่นส้าเร็จรูปที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการใช้
งานส้าหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลแต่ละชนิดนั้นจะมีขั้นตอนในการผลิตซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการผลิตน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน และขั้นตอนการผลิตน้้ามันหล่อลื่นส้าเร็จรูป
โดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ ลงไปในน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน (ประเสริฐ เทียนนิมิตร; ขวัญชัย 
สินทิพย์สมบูรณ์; และ ปานเพชร ชินินทร.  2546: 228) (ดังภาพประกอบ 5)    

 

 
                             
                   ภาพประกอบ 5  ขั้นตอนการผลิตน้้ามันหล่อลื่นส้าเร็จรูป 
 
ที่มา: ประเสริฐ เทียนนิมิต; ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์; และ ปานเพชร ชินินทร.  (2546).   

เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  หน้า 228. 
 

รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้สารหล่อลื่นที่อยู่ในสภาวะของเหลวจึงเรียกว่า น้้ามันหล่อลื่น เกิดจาก
กระบวนการต้มกลั่นในการผลิตน้้ามันเชื้อเพลิง ณ อุณหภูมิที่สูงมากขึ้นในการผลิตจนถึงจุดเดือด
ของน้้ามันหล่อลื่นอันน้าไปสู่การแตกตัวซึ่งสูงกว่าการแตกตัวของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนก็จะได้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้้ามันหล่อลื่น ด้วยเหตุที่ไฮโดรคาร์บอนของน้้ามันหล่อลื่นแยกตัวออกมาโดยการ
ต้มกลั่นสุญญากาศที่มีความกดดันต่้ามาก ช่วงอุณหภูมิจุดเดือดอันเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการกลั่น
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น้้ามันหล่อลื่นนี้และจ้ากัดไว้ไม่ต่้ากว่าประมาณ 350๐C การกลั่นน้้ามันหล่อลื่นท้าให้ส้าเร็จด้วย 
วิธีท้าให้บริสุทธิ์โดยการใช้ตัวท้าละลายเอากรดและโคลนฟอกอันเป็นส่วนประกอบที่ไม่ต้องการ 
ออกจากน้้ามันหล่อลื่นที่ต้องการใช้งาน หลังจากกลั่นให้บริสุทธิ์แล้วเอาน้้ามันพื้นฐานที่บริสุทธิ์  
มาเติมสารเพิ่มคุณภาพจ้าเพาะเพื่อให้เป็นน้้ามันหล่อลื่นที่มีสมบัติพิเศษ เช่น มีอายุงานยาวนานขึ้น 
ต้านการกัดกร่อนโลหะและก้าจัดโฟมหรือฟอง น้้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์เรียกว่าน้้ามันเครื่อง  
ซึ่งจะต้องมีสมบัติเป็นพิเศษ เพราะขณะใช้งานเครื่องยนต์มีความร้อนสูงและมีส่วนที่เหลือจากการ
เผาไหม้ในห้องสูบมารวมกับน้้ามันเครื่อง น้้ามันเครื่องจึงต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพมากกว่า
น้้ามันหล่อลื่นทั่วไป (เธียรชัย บุณยะกุล.  2544: 99-100)  
             สมบัติของน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน คือ ความสามารถที่จะลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ  
แต่น้้ามันหล่อลื่นแต่ละอย่างยังมีสมบัติอื่นที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่น้าสารหล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่น 
ในที่นั้นๆ ด้วย เช่น ความแข็งแรงของฟิล์มน้้ามัน ความหนืด การแยกประเภทของน้้ามันหล่อลื่น 
และชนิดน้้ามันหล่อลื่น เป็นต้น (เธียรชัย บุณยะกุล.  2544: 100-101) โดยมีรายละเอียดดังน้ี      
           1. ความแข็งแรงของฟิล์มน้้ามัน น้้ามันหล่อลื่นที่น้ามาใช้กับเครื่องยนต์และระบบส่งถ่าย
ก้าลังขับเคลื่อนของรถยนต์จะต้องมีความมุ่งหมายให้เป็นรูปแบบที่มีแรงเกาะตัวกันสูง มีฟิล์มหล่อ
ลื่นที่มีความต้านทานต่อความกดดันระหว่างผิวหน้าโลหะที่เป็นหน้าสัมผัสเลื่อนแก่กันและกัน  
ถ้าหน้าที่ของน้้ามันหล่อลื่นเป็นไปอย่างถูกต้อง ความฝืดที่เกิดขึ้นขณะเกิดการเคลื่อนที่ระหว่าง
ชิน้ส่วนเครื่องยนต์ที่เคลื่อนท่ีสัมผัสกันจะมีเพียงแต่ในเนื้อน้้ามันหล่อลื่นเท่าน้ัน 

 2. ความหนืดน้้ามันหล่อลื่นหรือค่าความเหนียว หรือสมบัติ เกี่ยวกับการไหลของ
น้้ามันหล่อลื่นเป็นปัจจัยส้าคัญพิเศษเฉพาะในการท้าหน้าที่หล่อลื่นของน้้ามัน ค่าความหนืดของ
น้้ามันเกรดต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างกว้างขวางสามารถที่จะใสขึ้นเม่ืออุณหภูมิของน้้ามันหล่อลื่นเพิ่ม
สูงขึ้น (ดังภาพประกอบ 6 และภาพประกอบ 7) เช่นเดียวกับของเหลวต่างๆ ค่าความหนืดหรือบางที
เรียกว่าเกรดน้้ามันหล่อลื่นเป็นตัวบ่งชี้ความหนืดภายในตัวน้้ามันหรือจะกล่าวได้ว่าเป็นความ
ต้านทานการไหลของน้้ามันหล่อลื่น เกรดน้้ามันหล่อลื่นแบ่งได้ ดังนี ้

      2.1 น้้ามันเกรดเดียว คือ น้้ามันเครื่องและน้้ามันเกียร์รถยนต์ที่มีค่าความหนืด 
เพียงค่าเดียว ค่าหรือเกรดที่ใช้กันมากเป็นค่าที่ก้าหนดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์อเมริกัน 
(American Society of Automotive Engineers: SAE) ซึ่งก้าหนดเกรดความหนืดที่น้ามาใช้กัน
ระหว่างประเทศ น้้ามันเครื่องในฤดูหนาว SAE O W ถึง SAE 25 W อักษร W ย่อมาจาก winter 
หมายถึง ฤดูหนาว น้้ามันเครื่องฤดูร้อน SAE 20 ถึง SAE 50 น้้ามันเกียร์ใช้เกรด SAE 75 W  
ถึง SAE 250 

      2.2 น้้ามันเครื่องมัลติเกรด (Multi grade Oils) เป็นน้้ามันเครื่องซึ่งขยายค่าความหนืด
ออกไปมากกว่าน้้ามันเครื่องเกรดเดียว เช่น น้้ามันเครื่องมัลติเกรด SAE 20W-50 อนุโลมว่า 
เป็นน้้ามันเครื่อง SAE 20 W ก้าหนดใช้ถึง -17.8๐C และเป็นน้้ามันเครื่อง SAE 50 ก้าหนดใช้ได้ 
ถึง 98.9๐C หรือกล่าวได้ว่าสตาร์ทเครื่องง่ายกว่าที่อากาศเย็นและมีความหนืดสม้่าเสมอที่อุณหภูมิ
สูง 
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ภาพประกอบ 6  ขอบเขตอุณหภูมิของน้้ามันหล่อลื่น 
 

ที่มา: เธียรชัย บุณยะกุล.  (2544).  ทฤษฎีช่างเทคนิคยานยนต์ 4: เครื่องยนต์เบนซิน.   
พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  หน้า 101. 

 
ความหนืดหรือความข้นใส หมายถึง ความใสและความข้นของน้้ามันหล่อลื่นโดยวัด 

ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง (ดังตาราง 1) น้้ามันที่มีความข้นใสต่้าจะไหลง่ายแต่เยื่อหล่อลื่น 
ก็บางมาก ส้าหรับน้้ามันที่มีความที่มีความข้นใสสูงจะมีเยื่อหล่อลื่นหนากว่า (ประเสริฐ เทียนนิมิต; 
ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์; และ ปานเพชร ชินินทร.  2546: 234)  

 
ตาราง 1 ระบบ หน่วย และอุณหภูมิที่ใช้ในการวัดความข้นใสของน้้ามัน 
 

ประเภทหรือระบบ หน่วยความข้นใส อุณหภูมิที่ใช้วัด 
1. ระบบสากล (เมตริก)     เซนติสโตก (cSt)       40๐C และ 100๐C 
2. สหรัฐอเมริกา     วินาทีเซย์โบลต์ (SUS)     

    หรือ (SSU) 
      100๐F และ 210๐F 

3. สหราชอาณาจักร     เรดวูด No.1 (RW1)      70๐F, 100๐F, 140๐F และ 200๐F 
4. เยอรมันและหลายประเทศ 
    ในแถบยุโรป 

    อิงเลอร์ (E๐)      20๐C, 50๐C และ 100๐C 

 
หมายเหตุ: หน่วยวัดความหนืดหรือความข้นใส นิยมใช้เป็นเซนติสโตก (cSt) 

 
ที่มา: ประเสริฐ เทียนนิมิต; ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์; และ ปานเพชร ชินินทร.  (2546).   

เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  หน้า 234. 
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ภาพประกอบ 7  การเปรียบเทียบค่าความข้นใสของน้้ามันเครื่องที่แปรตามอุณหภูมิ 
 

ที่มา: ประเสริฐ เทียนนิมิต; ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์; และ ปานเพชร ชินินทร.  (2546).   
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  หน้า 256. 
 

ความหนืดของของไหล คือ ค่าความต้านทานต่อแรงเฉือนหรือเป็นค่าความต้านทาน 
ต่อการเปลี่ยนรูปเชิงมุม แรงเสียดทานในของไหลที่ก้าลังเคลื่อนที่อยู่นั้นเป็นผลมาจากแรงเกาะกัน  
ระหว่างโมเลกุลและการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมในระหว่างโมเลกุลของของไหล ในขณะที่อุณหภูมิ 
เพิ่มสูงขึ้นน้ันความหนืดของของเหลวทุกชนิดจะลดน้อยลง (ดังภาพประกอบ 8) ส่วนความหนืดของ
แก๊สทุกชนิดกลับเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะแรงเกาะกันในระหว่างโมเลกุลที่หายไปนั้นเป็นลักษณะเด่น
ของของเหลว ส่วนแก๊สนั้นลักษณะเด่นเกิดมาจากการแลกเปลี่ยนโมเลกุลในระหว่างชั้นของของไหล
ที่มีความเร็วแตกต่างกัน โมเลกุลที่อยู่ในชั้นของไหลที่เร็วกว่าจะย้ายไปอยู่ในชั้นของไหลที่ช้ากว่า 
และไปท้าให้ของไหลชั้นที่ช้ากว่านั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ส่วนโมเลกุลจากชั้นที่ช้ากว่าก็จะย้ายไปอยู่ใน
ชั้นที่เร็วกว่า และไปหน่วงให้ชั้นที่เร็วกว่านั้นเคลื่อนที่ช้าลง การแลกเปลี่ยนโมเลกุลเช่นนี้ท้าให้เกิด
แรงเฉือนขึ้น หรือท้าให้เกิดแรงเสียดทานขึ้นในระหว่างชั้นที่อยู่ติดกันนั้น ดังนั้นการเคลื่อนไหวของ
โมเลกุลแก๊สที่เพิ่มมากขึ้นเม่ืออุณหภูมิสูงๆ จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้แก๊สมีความหนืดสูงขึ้น (สุนันท์ 
ศรัณยนิตย์.  2542: 17-18)   
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ภาพประกอบ 8  ความหนืดคิเนแมติก  ของของไหล 
 

ที่มา: สุนันท์ ศรัณยนิตย์.  (2542).  กลศาสตร์ของไหล.  กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  หน้า 19. 
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2.1 น้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
      น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์หรือเรียกว่า น้้ามันเครื่อง จะต้องมีสมบัติต่างๆ หลายประการ 
เพราะในระบบของเครื่องยนต์สามารถท้าให้เกิดคราบเขม่าหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ได้หลายทาง  
เช่น เครื่องยนต์ใช้ความเร็วรอบไม่คงที่ ภาระเปลี่ยนแปลง ความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงเกินไป 
(ประเสริฐ เทียนนิมิต; ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์; และ ปานเพชร ชินินทร.  2546: 246-247) ดังนั้น 
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์จึงต้องมีสมบัติที่ดี ได้แก่ 
       2.1.1 มีความหนืดหรือความข้นใสที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Optimum Viscosity) 
       2.1.2 มีค่าดัชนีความข้นใสสูง (High Viscosity Index) น้้ามันเครื่องที่มีค่าดัชนีความข้น
ใสสูงจะช่วยรักษาค่าความหนืดไว้ได้ดีกว่า ซึ่งจะท้าให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพสูง เครื่องยนต์
สตาร์ทง่าย และการสึกหรอลดลง 
       2.1.3 มีสมบัติในการชะล้าง (Detergency) ขณะที่เครื่องยนต์ท้างานมีการเผาไหม้  
จึงท้าให้เกิดคราบเขม่า ยางเหนียว เถ้า และสิ่งสกปรกต่างๆ ติดเป็นคราบอยู่ตามชิ้นส่วนของ
เครื่องยนต์ ดังนั้นน้้ามันเครื่องที่ดีจะต้องช่วยชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ เหล่านี้ออกไปได้ 
       2.1.4 มีสมบัติในการกระจายสิ่งสกปรก (Dispersancy) เม่ือสิ่งสกปรกต่างๆ ถูกชะล้าง
ด้วยน้้ามันเครื่องแล้วไหลลงมาในอ่าง น้้ามันเครื่องจะต้องสามารถกระจายสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้
เกาะรวมตัวกันเป็นก้อนได้ เพราะอาจท้าให้ท่อทางเดินน้้ามันเครื่องอุดตันได้ง่าย 
       2.1.5 มีสารป้องกันการท้าปฏิกิริยากับออกซิเจน (Anti Oxidant) สารนี้จะช่วยให้
ปฏิกิริยาระหว่างน้้ามันเครื่องกับออกซิเจนในอากาศเกิดได้ช้าลง ถ้าไม่มีสารนี้น้้ามันเครื่อง 
จะท้าปฏิกิริยาดังกล่าวได้ง่าย และจะท้าให้เกิดเป็นยางเหนียว (Varnish) เป็นผลให้น้้ามันเครื่อง 
มีความหนืดเพิ่มข้ึนได้ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์ 
       2.1.6 มีค่าความเป็นด่างที่เหมาะสม (Total Base Number: TBN) จากการเผาไหม้ 
ในเครื่องยนต์ ก้ามะถันที่มีอยู่ในน้้ามันเครื่องเชื้อเพลิงจะท้าให้เกิดกรดซัลฟูริกขึ้น ซึ่งจะเป็นสาเหตุ 
ท้าให้เกิดการกัดกร่อนภายในเครื่องยนต์ น้้ามันเครื่องที่ดีจึงต้องมีค่าความเป็นด่างที่เหมาะสม  
ต้องท้าลายกรดที่เกิดจากก๊าซไอดีหรือไอเสียที่ลอดผ่านร่องแหวนลูกสูบลงไปในห้องเพลาข้อเหวี่ยง
ได้ และเป็นตัวปรับสภาพน้้ามันเครื่องให้มีค่าเป็นกลางซ่ึงจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนในเครื่องยนต์ 
       2.1.7 มีสารป้องกันการสึกหรอ (Anti Wear) สารนี้จะช่วยท้าให้ฟิล์มของน้้ามันเครื่อง
คงทนต่อแรงเฉือนได้ดี ช่วยลดการสึกหรอที่จะเกิดขึ้นมากกว่าปกติตรงบริเวณวาล์วและลูกเบี้ยว
ของเพลาลูกเบี้ยว 
       2.1.8 มีสารป้องกันการเกิดฟอง (Anti Foam) การเกิดฟองของน้้ามันเครื่องภายใน 
ห้องเพลาข้อเหวี่ยงจะเกิดขึ้นมากเนื่องจากความเร็วสูงของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ซึ่งจะท้าให้
ประสิทธิภาพของระบบการหล่อลื่นลดลง สารป้องกันการเกิดฟองจะช่วยท้าให้ฟองอากาศละลายตัว
ได้ง่าย 
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       2.1.9 มีสารป้องกันสนิม (Anti Rust) สารนี้จะช่วยให้น้้ามันเครื่องเป็นตัวเคลือบไม่ให้
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ท้าด้วยเหล็กเป็นสนิมขณะท่ีเครื่องยนต์หยุดท้างานเป็นเวลานานๆ 
       2.1.10 มีสารลดความฝืด (Friction Modifier) สารนี้จะช่วยเพิ่มความลื่นในน้้ามันเครื่อง 
ท้าให้ความฝืดที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนท่ีมีการเคลื่อนท่ีลดลง เป็นผลท้าให้ความร้อนในน้้ามันเครื่องลดลง
ไปด้วย และช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้ดีขึ้น 
       2.1.11 มีการระเหยตัวต่้า (Low Volatility) น้้ามันเครื่องที่ดีจะต้องมีจุดวาบไฟสูง ท้าให้
เกดิการระเหยตัวต่้าและทนต่อความร้อนสูงๆ ได้ ไม่เกิดการเผาไหม้ได้ง่าย ซึ่งจะไม่ท้าให้เกิดความ
สิ้นเปลืองน้้ามันเครื่องขณะเครื่องยนต์ท้างาน 
       2.1.12 มีจุดไหลเทต่้า (Low Pour Point) เพื่อที่จะน้าน้้ามันเครื่องไปใช้งานในที่ 
ที่มีอุณหภูมิต่้าได้ 
 น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทใด จะมีสารเพิ่มคุณภาพหลักเพื่อให้ 
มีคุณภาพดีครบถ้วน ซึ่งคุณภาพที่ต้องการของน้้ามันหล่อลื่นมีดังนี ้
 1. ต้านทานการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor) 
 2. ช่วยชะล้างท้าความสะอาด (Detergent) 
 3. กระจายเขม่าตะกอน (Dispersant) 
 4. ต้านทานการสึกหรอ (Anti Wear Agent) 
 5. ต้านทานการเกิดฟอง (Antifoamant) 
 6. เพิ่มค่าดัชนีความข้นใส (VI Improver) 
 7. ลดจุดไหลเท (Pour Depresant) 
 8. ต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน (Anti Oxidant) 
 

2.2 การปนเปื้อนในน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์  
      การปนเปื้อนในน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ หมายถึง การมีอยู่ของวัสดุที่ไม่ต้องการ 

หรือการมีสารปนเปื้อนในน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (เวลลิงตัน แบร์รี่; และ อัสมุส อลัน.  2542: 224)  
สารปนเปื้อนท่ีพบทั่วไปมีอยู่ 7 ชนิด คือ 

     2.2.1 สารสึกหรอ คือ สารซึ่งถ้ามีอยู่แสดงการสึกหรอของชิ้นส่วน สารสึกหรอเหล่านี้
รวมถึงทองแดง เหล็ก โครเมียม อะลูมิเนียม ตะกั่ว ดีบุก โมลิบดีนัม นิกเกิล และแมกนีเซียม 

     2.2.2 ฝุ่นผงและเขม่า ฝุ่นผงสามารถเข้าไปในห้องเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ 
โดยท่ีอากาศสกปรกเข้าไปในกระบอกสูบที่ซ่ึงฝุ่นผงจะเข้าไปติดกับฟิล์มของน้้ามัน และถูกขูดลงจาก
ผนังกระบอกสูบ ฝุ่นผงยังสามารถเข้าไปโดยผ่านทางช่องระบายอากาศของห้องเพลาข้อเหวี่ยง 
ที่บกพร่องหรือดูแลไม่ดี เขม่าเป็นเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้บางส่วน และต่อมามีควันด้าจากไอเสีย
แสดงว่าเขม่าเกิดขึ้น เม่ือเขม่าผ่านแหวนลูกสูบและเข้าในอ่างน้้ามันก็จะท้าให้น้้ามันเครื่องมีสีด้า 
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    2.2.3 น้้ามันเชื้อเพลิง การสึกหรอของลูกปั๊มของปั๊มหัวฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงหรือรูปร่างของ
น้้ามันที่ฉีดจากหัวฉีดบกพร่อง สามารถท้าให้น้้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเพลาข้อเหวี่ยงของ
เครื่องยนต์ได้และไปเจือจางน้้ามันเครื่อง 

     2.2.4 น้้า เป็นผลจากการเผาไหม้และจะถูกเอาออกจากเครื่องยนต์โดยผ่านท่อไอเสีย
หรือเป็นไอน้้าออกไปทางช่องระบายของห้องเพลาข้อเหวี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าอุณหภูมิต่้ากว่า
อุณหภูมิท้างานปกติ ภาระที่ลดลงหรือช่วงเดินเบาที่ยาวจะท้าให้เปอร์เซ็นต์ของน้้าในน้้ามันเครื่อง
เพิ่มขึ้น 

    2.2.5 เอทิลกลีโคล/สารกันเยือกแข็ง การรั่วภายในระบบหล่อเย็นจะท้าให้สารหล่อเย็น 
ที่มีสารกันเยือกแข็งเข้าไปในน้้ามันเครื่องได้ 

    2.2.6 ผลที่เกิดจากการเผาไหม้ก้ามะถัน ก้ามะถันมีอยู่ในน้้ามันเชื้อเพลิงหลังการกลั่น 
และเม่ือเผาไหม้ในกระบวนการเผาไหม้จะท้าให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และน้้า ซึ่งเป็นผลของการ
เผาไหม้เช่นกันเข้าไปในห้องเพลาข้อเหวี่ยงที่ซึ่งจะผสมกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์กลายเป็นกรด
ก้ามะถัน 

    2.2.7 ผลที่เกิดจากการออกซิเดชัน การออกซิเดชันของน้้ามันจะเกิดเร็วขึ้นถ้าอุณหภูมิ
การท้างานของเครื่องยนต์สูง ท้าให้น้้ามันข้นขึ้น  และท้าให้เกิดสารตกค้างในรูปของวาร์นิช 
และแลกเกอร์ 

 
2.3 อันตรายจากน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว  
     น้้ามันหล่อลื่นที่มีใช้อยู่ประกอบด้วยน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ 

เม่ือน้้ามันหล่อลื่นถูกใช้งานแล้ว สมบัติของสารประกอบที่มีอยู่ในน้้ามันหล่อลื่นจะเปลี่ยนแปลงไป 
ท้าให้น้้ามันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ ซึ่งน้้ามันหล่อลื่นที่เสื่อมคุณภาพจะประกอบด้วยสารอินทรีย์
ประเภทไฮโดรคาร์บอน และสารตัวท้าละลาย ฯลฯ การสัมผัส การจัดเก็บและการก้าจัด 
อย่างไม่ถูกวิธีจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์  สัตว์  และพืช รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
(กรมควบคุมมลพิษ.  2554: ออนไลน์) เช่น 

      2.3.1 อันตรายจากการสัมผัส  
             2.3.1.1 หากสัมผัสน้้ามันหล่อลื่นทีใ่ช้แล้วเป็นประจ้าจะท้าให้ผิวหนังแห้ง และเกิด

การระคายเคืองเป็นผื่นแดง เนื่องจากน้้ามันจะไปชะล้างไขมันธรรมชาติออกจากผิวหนัง ส่งผลให้
เกิดการติดเชื้อและการแพ้ได้ง่าย  

             2.3.1.2 หากสูดดมรับไอละอองน้้ามันหล่อลื่นในขณะมีการใช้งานของเครื่องยนต์ 
จะเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ง่วงนอน ระคายเคืองต่อหลอดลมและปอด  

            2.3.1.3 หากรับประทานอาหารหรือน้้าที่มีน้้ามันหล่อลื่นปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย 
สารเพิ่มคุณภาพต่างๆ ในน้้ามันหล่อลื่นจะส่งผลท้าให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง และท้องเสีย 
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      2.3.2 อันตรายจากการจัดเก็บและก้าจัดไม่ถูกวิธี 
             2.3.2.1 การทิ้งน้้ามันหล่อลื่นใช้แล้วลงท่อน้้าสาธารณะหรือแหล่งน้้า เป็นการ

ท้าลายระบบนิเวศน์วิทยาในแหล่งน้้า เพราะน้้ามันจะลอยตัวและรวมตัวกันบนผิวน้้ากั้นไม่ให้
ออกซิเจนและแสงอาทิตย์ผ่านไปได้ เป็นการท้าลายแหล่งอาหาร การวางไข่ของสัตว์น้้า และท้าลาย
ทัศนียภาพที่ดี  

             2.3.2.2 การเก็บหรือทิ้งน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและภาชนะบรรจุอย่างไม่ถูกวิธี  
ท้าให้น้้ามันหล่อลื่นเกิดการรั่วไหลลงดิน พื้นดินบริเวณนั้นเสียคุณค่าในการเพาะปลูก และถ้าซึมลงสู่
ชั้นน้้าใต้ดิน จะท้าให้น้้ามีกลิ่นเหม็นไม่เหมาะแก่การบริโภคและใช้สอย  

             2.3.2.3 การเผาน้้ามันหล่อลื่นใช้แล้วและภาชนะบรรจุ ท้าให้เกิดไอ ควันพิษที่มี
โลหะหนัก และออกไซด์ของโลหะฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ  

 
สรุป 
     สารหล่อลื่นที่มีลักษณะเป็นของเหลวจะเรียกว่า น้้ามันหล่อลื่น ซึ่งจะใช้ในการหล่อลื่น

ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที่มีลักษณะปิด การผลิตน้้ามันหล่อลื่นจะแบ่งออกเป็น  
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการผลิตน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน และขั้นตอนการเติมสารเพิ่มคุณภาพลงไป 
ในน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน ในน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์จะมีสารเพิ่มคุณภาพผสมอยู่ด้วยเสมอ  
เพื่อเสริมให้น้้ามันหล่อลื่นนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น และท้าหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ท้าให้เครื่องยนต์
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน แต่ เม่ือ
น้้ามันหล่อลื่นถูกใช้งานเพื่อหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไประยะหนึ่ง สมบัติของสารประกอบที่มี
อยู่ในน้้ามันหล่อลื่นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเรียกว่าการเสื่อมคุณภาพ น้้ามันหล่อลื่นที่เสื่อมคุณภาพ
เหล่านี้จะประกอบด้วยสารอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน สารตัวท้าละลาย และโลหะหนัก ฯลฯ  
การสัมผัส การจัดเก็บ หรือการก้าจัดอย่างไม่ถูกวิธีจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช จะต้อง
ระมัดระวังไม่ให้น้้ามันหล่อลื่นไหลลงสู่แหล่งน้้าเพราะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
 

3. การท าความสะอาด 
การท้าความสะอาดมีความส้าคัญ คือ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันและงาน

ซ่อมแซมได้มองเห็นสิ่งผิดปกติต่างๆ (ฟุคุนางะ อิจิโระ.  2543: 1) ซึ่งสิ่งผิดปกติเหล่านั้นหากปล่อย
ทิ้งไว้นานๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล หรือกระบวนการผลิตได้ 
การท้าความสะอาดเป็นวิธีที่นิยมใช้และมีประโยชน์มากส้าหรับการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตของ
เครื่องจักร (Machine Productivity) เป็นเทคนิคที่มีพัฒนาการมาจากกิจกรรม 5ส คือ สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย (วิชิต สุรพนานนท์ชัย.  2546: 58) การท้าความสะอาดที่ตัวเครื่อง
จักร เครื่องมือ ถือได้ว่าเป็นการยกระดับความส้าคัญของการท้าความสะอาดแบบเดิมโดยมุ่งเน้น 
ไปที่การแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิตให้หมดไป เช่น ปัญหาการผลิตของเสีย เครื่องจักรเสีย 
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ใช้งานไม่ได้ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ลดลง อุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในการท้างาน 
ที่มักจะมีสาเหตุมาจากความสกปรก เป็นต้น (อมรรัตน์ สนธิไทย.  2546: 32) การท้าความสะอาด  
มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือวิธีน้าสิ่งสกปรกออกมาอยู่ 5 อย่าง คือ (1) พื้นผิวหรือวัสดุ 
ที่ต้องการท้าความสะอาด (2) สิ่งสกปรก ซึ่งมีทั้งแบบที่สามารถละลายและไม่ละลายในตัวท้าละลาย 
(3) ตัวน้าพาสิ่งสกปรกออกไปหรือตัวท้าละลาย (4) สารท้าความสะอาดที่ช่วยให้สิ่งสกปรกละลาย
หรือหลุดออกไปกับตัวน้าพาได้ (5) สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เกิดการละลาย เช่น อุณหภูมิ ความ 
เป็นกรดด่าง รวมท้ังแรงกล เช่น แรงดัน แรงเขย่า แรงสั่น แรงเหวี่ยง เป็นต้น 

3.1 ระบบการท าความสะอาด 
     การล้างท้าความสะอาดโดยท่ัวไป แบ่งได้ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ การล้างแบบใช้สารละลาย 

(Solvent Cleaning) และการล้างแบบใช้น้้า (Aqueous Cleaning) (บริษัทเอ็กซอลเคมีประเทศไทย 
จ้ากัด.  2537: 30) ส้าหรับในที่น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการล้างแบบใช้สารละลาย เท่านั้น การล้างแบบใช้
สารละลาย คือ กระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานโดยการชะล้างสารประกอบอินทรีย์ เช่น ล้างคราบ
น้้ามันหรือจาระบใีห้ออกไปจากผิวชิ้นงานและบางครั้งจะล้างต่อด้วยด่างหรือบางครั้งจะใช้สารละลาย
ในการไล่น้้าจากชิ้นงาน แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  

       3.1.1 Vapor Degreasing คือ กระบวนการที่ใช้ไอจากสารละลายจ้าพวก Chlorinated 
หรือ Fluorinated ในการชะล้างคราบสกปรก โดยการกลั่นตัวของไอของสารบนผิวชิ้นงาน ซึ่งจะเป็น
การพาสิง่สกปรกออกไป (ดังภาพประกอบ 9) 

 

 
 

ภาพประกอบ 9  การชะล้างคราบสกปรกโดยการกลั่นตัวเป็นไอ 
 

               ที่มา: บริษัทเอ็กซอลเคมีประเทศไทย จ้ากัด.  (2537, เมษายน-มิถุนายน).  สารท้า
ความสะอาดที่ไม่ท้าลายโอโซน ทางเลือกใหม่ส้าหรับอุตสาหกรรมท้าความสะอาด.  วารสารความรู้
คือประทีป. (2): 30.  
 

       3.1.2 Cold Cleaning คือ กระบวนการท้าความสะอาด โดยการน้าชิ้นงานจุ่มสเปรย์
หรือแช่ลงไปในสารละลายจ้าพวกไฮโดรคาร์บอน สารละลายคลอริเนต คลอโรฟลูออโรคาร์บอน  
หรือ Blend Solvent ส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนการอบแห้งเพิ่มขึ้น แต่บางครั้งชิ้นงานที่ต้องการท้าความ
สะอาดแล้วชุบกันสนิมก็ไม่จ้าเป็นต้องให้ชิ้นงานแห้ง (ดังภาพประกอบ 10) 
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ภาพประกอบ 10  กระบวนการท้าความสะอาดแบบ Cold Cleaning 
 

               ที่มา: บริษัทเอ็กซอลเคมีประเทศไทย จ้ากัด.  (2537, เมษายน-มิถุนายน).  สารท้า
ความสะอาดที่ไม่ท้าลายโอโซน ทางเลือกใหม่ส้าหรับอุตสาหกรรมท้าความสะอาด.  วารสารความรู้
คือประทีป.  (2): 30.  
 

วิธี Cold Cleaning สามารถแยกออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ Neat System และ แบบ Semi-
Aqueous System ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
           1. Neat System นิยมใช้กับการล้างชิ้นงานขั้นต้นเพื่อใช้กระบวนการต่อไป อาจเพิ่มอ่างจุ่ม
มากกว่า 2 อ่าง เพื่อให้สะอาดมากขึ้น ถ้าหากมีการใช้ความร้อนเข้ามาช่วยในการท้าความสะอาด  
จะเรียกว่า Hot Cleaning (ดังภาพประกอบ 11) 
 

 
 

ภาพประกอบ 11  กระบวนการท้าความสะอาดแบบ Neat System 
 

                ที่มา: บริษัทเอ็กซอลเคมีประเทศไทย จ้ากัด.  (2537, เมษายน-มิถุนายน).  สารท้า
ความสะอาดที่ไม่ท้าลายโอโซน ทางเลือกใหม่ส้าหรับอุตสาหกรรมท้าความสะอาด.  วารสารความรู้
คือประทีป. (2): 31.  
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           2. Semi-Aqueous System เป็นกระบวนการล้างด้วยสารละลายแล้วล้างต่อด้วยด่าง ใช้ล้าง
ในขั้นตอนสุดท้าย (ดังภาพประกอบ 12) 
 

 
ภาพประกอบ 12  กระบวนการท้าความสะอาดแบบ Semi-Aqueous 

 
               ที่มา: บริษัทเอ็กซอลเคมีประเทศไทย จ้ากัด.  (2537, เมษายน-มิถุนายน).  สารท้า
ความสะอาดที่ไม่ท้าลายโอโซน ทางเลือกใหม่ส้าหรับอุตสาหกรรมท้าความสะอาด.  วารสารความรู้
คือประทีป. (2): 31. 
 
            3.2 สารท าความสะอาด  

      สารท้าความสะอาด สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนหัว (Hydrophilic Head 
Group) ซึ่งมีคุณสมบัติชอบน้้าหรือเรียกว่าส่วนที่ผสมเข้ากับน้้าได้ และส่วนหาง (Hydrophobic Tail) 
จะมีคุณสมบัติไม่ชอบน้้าในบางครั้งจะถูกเรียกว่าส่วนที่ชอบน้้ามัน ซึ่งสามารถผสมเข้ากันกับสิ่ง 
ที่ไม่ละลายน้้าเหมือนกัน ได้แก่ สิ่งสกปรก การที่สิ่งต่างๆ จะสามารถละลายหรือกลายเป็นส่วน
เดียวกันกับตัวน้าพา (ตัวท้าละลาย) หรือตัวกลางต่างๆ ได้นั้น จะต้องมีขั้วทางไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย ในสารละลายหรือตัวกลางต่างๆ จะมีสถานะทางประจุไฟฟ้าหรือความเป็นขั้วไฟฟ้าทั้งบวก 
และลบ ซึ่งโดยปกติตัวท้าละลาย เช่น น้้า จะมีความเป็นขั้วไฟฟ้าทั้งบวกและลบในภาวะสมดุลกัน 
สิ่งหรือสารที่มีความเป็นขั้วสูงก็สามารถละลายในน้้าได้ เช่น เกลือ (Sodium Chloride) จะมีความ
เป็นขั้วสูงซึ่งสามารถละลายในน้้าได้ และในทางตรงกันข้าม น้้ามัน (Oil) จะมีความเป็นขั้วต่้า ซึ่งจะ
ไม่สามารถละลายในน้้าได้ น้้าเป็นตัวท้าละลายที่ดีที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับสารประกอบชนิดอื่นๆ 
เม่ือโมเลกุลของน้้าอยู่รวมตัวกันจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจน โดยมีแรงชื่อว่า อีเล็ก 
โตรสแตติก นอกจากโมเลกุลของน้้าจะเชื่อมต่อกันเองแล้ว โมเลกุลของน้้ายังสามารถยึดเหนี่ยว 
กับโมเลกุลอื่นได้ด้วย โมเลกุลของสารประกอบบางชนิดยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไอออนิก  
(Ionic Bonds) โดยมีแรงอีเล็กโตรสแตติกระหว่างประจุบวกและประจุลบของอะตอมแต่ละตัว  
แรงอีเล็กโตรสแตติกของโมเลกุลเหล่านี้จะลดลงเหลือเพียง  1/80 เม่ือถูกรบกวนจาก 
แรงอีเล็กโตรสแตติกของน้้า (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.  2554: ออนไลน์) น้้า (H2O) ประกอบด้วย ธาตุออกซิเจน 1 อะตอม และธาตุ
ไฮโดรเจน 2 อะตอม รวมเป็นน้้า 1 โมเลกุล ในรูปของขั้วทางไฟฟ้า น้้าจะประกอบด้วย H+ และ OH-  
ซึ่งถ้าท้าให้น้้าแตกตัว หรือเปลี่ยนจากสมดุล จะท้าให้สารที่เป็นตัวเชื่อมให้สิ่งสกปรกสามารถ 
รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวท้าละลาย หรือเรียกอีกอย่างก็คือสิ่งสกปรกสามารถถูกดึงออกจากวัสดุ
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หรือพื้นผิวให้ไปละลายรวมกับตัวกลางได้ ซึ่งก็คือสารท้าความสะอาดหรือสารลดแรงตึงผิว 
(Surfactant) น้้าบริสุทธิ์มีค่า pH เป็นกลางอยู่ที่ pH 7 หมายถึง น้้า 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C  
จะมีประจุไฮโดรเจนและประจุไฮดรอกไซด์ จ้านวนเท่ากัน คือ 1x10–7 โมล สิ่งมีชีวิตในน้้าส่วนมาก 
จะอาศัยอยู่ในน้้าที่มีค่า pH 6.5-9 (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.  2554: ออนไลน์) 

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้น้้ายาล้างคราบน้้ามันที่ใช้ ในงานทางอุตสาหกรรม มีชื่อเรียก
ทางการค้าว่า CHEMAX 302 น้ามาผสมกับน้้าสะอาดในอัตราส่วน 1:50 เพื่อท้าหน้าที่เป็นสาร 
ท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ CHEMAX 302 เป็นน้้ายา
ล้างคราบน้้ามันแบบเอนกประสงค์ เป็นตัวท้าละลายสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้้ามันหล่ อลื่น  
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (บริษัทเคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ 
จ้ากัด.  2554: ออนไลน์) CHEMAX 302 มีคุณสมบัติที่ส้าคัญดังนี้ 

 1. คุณสมบัติทางเคมี 
               1.1 เป็นของเหลวท้าละลายอินทรีย์ (Organic Solvent) 
               1.2 มีความหนาแน่น () = 0.83 - 0.87 
               1.3 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) = 8.55 (ของเหลวมีฤทธิ์เป็นด่าง) 
               1.4 จุดเยือกแข็งที่ท้าให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ -67๐F หรือ -19.44๐C 
               1.5 จุดวาบไฟที่อุณหภูมิ 108๐F หรือ 42.22๐C 
               1.6 ควรเก็บภายในภาชนะปิดทีอุ่ณหภูมิระหว่าง 5๐C – 40๐C 

 2. คุณสมบัติด้านการใช้งาน  
               2.1 ใช้ล้างคราบติดแน่นโดยเฉพาะคราบน้้ามัน  
               2.2 ใช้ล้างจารบีที่ติดอยู่กับช้ินงานต่างๆ โดยไม่กัดกร่อนโลหะทุกชนิด  
               2.3 เป็นสารละลายเข้มข้นที่ระเหยได้และผสมให้เจือจางได้ในน้้า ใช้ได้กับน้้าทะเล  
                    2.4 สามารถใช้ได้กับงานล้างช้ินส่วนของเครื่องจักร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นผิว  
           3. ข้อควรระวัง  
               3.1 ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง นัยน์ตา และปาก 
               3.2 ควรสวมเครื่องป้องกันระหว่างปฏิบัติงาน 
               3.3 ในกรณีของการสัมผัสโดยอุบัติเหตุควรล้างด้วยน้้าสะอาด  
               3.4 ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์  
               3.5 ควรล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ CHEMAX 302  
           4. การเก็บรักษา 
               4.1 ควรเก็บในสถานท่ีเย็นและอากาศถ่ายเทสะดวก  
               4.2 ควรปิดฝาภาชนะเก็บน้้ายาให้สนิท 
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3.3 เครื่องท าความสะอาดในงานทางอุตสาหกรรม 
     เครื่องท้าความสะอาดที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาใช้งานในทางอุตสาหกรรมมีอยู่หลาย

แบบ เช่น เครื่องล้างชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องล้างกล่องและภาชนะ เครื่องล้างชิ้นส่วนและอะไหล่  
เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้เครื่องท้าความสะอาดในงานทางอุตสาหกรรมนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะ 
ของพื้นผิวและชิ้นงานที่ต้องการท้าความสะอาด หรือความต้องการใช้งานเครื่องท้าความสะอาด 
ที่มีลักษณะการท้างานเป็นแบบอัตโนมัติ  เครื่องท้าความสะอาดที่ใช้ท้าความสะอาดในงาน 
ทางอุตสาหกรรม เช่น 

       3.3.1 เครื่องท าความสะอาด ชนิด Tank Type เป็นเครื่องที่ใช้ท้าความสะอาด 
คราบน้้ามัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ในงานทางอุตสาหกรรม (ดังภาพประกอบ 13) ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถท้างานได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงท้าให้มีความปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่กับ
คราบน้้ามันหล่อลื่น เครื่องท้าความสะอาดชนิด Tank Type มีรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค 
ดังตาราง 2  

 

 
 

 
ภาพประกอบ 13  เครื่องท้าความสะอาดชนิด Tank Type 

 
ที่มา: บริษัท บี เจ มอเตอร์พาร์ท จ้ากัด.  (2554).  Technical Data - Tank Type.  สืบค้น

เมื่อ 3 มีนาคม 2554, จาก http://www.runstopbj.com/washing_machine.htm 
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ตาราง 2  ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องท้าความสะอาด ชนิด Tank Type 
 

Technical Data PSQ 105 PSQ 120 
Outside Diameter (mm.) 1,400 1,650 
Width (mm.) 1,700 1,950 
Height (mm.) 1,050 1,200 
Basket Diameter (mm.) 1,050 1,200 
Basket Max Load (kgs.) 500 500 
Solution Capacity (Liters.) 450 600 
Working Pressure (bars) 4 4 
Motor (kw.) 4 4 
Heater (kw.) 18 18 
Supplied Voltage, (volts) 380/220 380/220 
Phases 3 3 
Frequency, (Hz.) 50/60 50/60 
 

ที่มา: บริษัท บี เจ มอเตอร์พาร์ท จ้ากัด.  (2554).  Technical Data - Tank Type.  สืบค้น
เมื่อ 3 มีนาคม 2554, จาก http://www.runstopbj.com/washing_machine.htm 
 

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เครื่องท้าความสะอาดชนิด Tank Type สามารถท้าความสะอาด 
ได้ เช่น ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เสื้อสูบ อ่างน้้ามันเครื่อง ลูกสูบ ก้านสูบ เพลาข้อเหวี่ยง ล้อช่วยแรง 
วาล์วไอดี วาล์วไอเสีย และเพลาลูกเบี้ยว เป็นต้น เครื่องท้าความสะอาดชนิด Tank Type นี้ 
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทอื่นๆ ได้แก่ การเช็คปั๊มเครื่องยนต์ การท้าความสะอาด
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น เพลา เฟือง มูเล่ ลูกปืน เป็นต้น โรงงานพ่นสีชิ้นส่วนต่างๆ 
โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ โรงงานชุบซิ้งค์และโครเม่ียม (บริษัท บี เจ มอเตอร์พาร์ท 
จ้ากัด.  2554: ออนไลน์) 

       3.3.2 เครื่องล้างและขจัดเศษวัสดุของชิ้นงานด้วยระบบแรงดันน้ าก าลังสูง (High 
Pressure Washing and Deburring Machine) เป็นเครื่องชะล้างและขจัดเศษวัสดุของชิ้นงาน 
ที่ผลิต ด้วยระบบการอัดฉีดด้วยน้้าแรงดันสูง สามารถขจัดและไล่เศษวัสดุที่ติดค้างอยู่ภายในชิ้นงาน
ได้ (ดังภาพประกอบ 14) 
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ภาพประกอบ 14  เครื่องล้างและขจัดเศษวัสดุของชิ้นงานด้วยระบบแรงดันน้้าก้าลังสูง 
 

ที่มา: บริษัท Sugino Machine Limited.  (2554).  เครื่องล้างเศษวัสดุด้วยแรงดันน้้าก้าลัง
สูง. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2554, จาก http://www.sugino.com/products/t_yoto/wj_clean.html 
 

       3.3.3 เครื่องล้างระบบน้ าแรงดันสูงแบบจมน้ า (Submurged High Pressure 
Washing Machine) เป็นเครื่องล้างและขจัดเศษวัสดุที่ติดค้างอยู่ภายในชิ้นงานผลิต แบบชิ้นงานจม
อยู่ใต้น้้า (Submurged Washing) ซึ่งสามารถขจัดสิ่งต่างๆ ที่ติดค้างอยู่ภายในชิ้นงานออกได้  
(ดังภาพประกอบ 15) 

 

 
 

ภาพประกอบ 15  เครื่องล้างระบบน้้าแรงดันสูงแบบจมน้้า 
 

ที่มา: บริษัท Sugino Machine Limited.  (2554).  เครื่องล้างเศษวัสดุด้วยแรงดันน้้าก้าลัง
สูง. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2554, จาก http://www.sugino.com/products/t_yoto/wj_clean.html 
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                   3.3.4 เครื่องขจัดเศษครีบแบบฉีด (Media Injection Deburring Machine) เป็น
เครื่องที่เหมาะส้าหรับงานที่ต้องการขจัดรอยครีบที่ติดอยู่บนชิ้นงาน ด้วยระบบแรงดันน้้าก้าลังสูง 
สามารถขจัดรอยครีบในช้ินงานท่ีผลิตได้อย่างละเอียด (ดังภาพประกอบ 16) 
 

 
 

ภาพประกอบ 16  เครื่องขจัดเศษครีบแบบฉีด 
 

ที่มา: บริษัท Sugino Machine Limited.  (2554).  เครื่องล้างเศษวัสดุด้วยแรงดันน้้าก้าลัง
สูง. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2554, จาก http://www.sugino.com/products/t_yoto/wj_clean.html 

 
                    3.3.5 เครื่องล้างชิ้นส่วนรถยนต์ (Automotive Jet Cleaner) ใช้ส้าหรับการล้าง
ชิ้นส่วนท่ีเป็นโลหะต่างๆ รวมถึงพลาสติก (ดังภาพประกอบ 17) 

 

 
 

ภาพประกอบ 17  เครื่องล้างชิ้นส่วนรถยนต์ 
 

ที่มา: บริษัทเวิลด์สเปรย์เทคโนโลยีและออกแบบ จ้ากัด.  (2554).  เครื่องล้างชิ้นส่วน
รถยนต์. สืบค้นเม่ือ 3 มีนาคม 2554, จาก http://www.cyco-nozzle.com/jet%20cleaner.html 
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      3.3.6 เครื่องล้างกล่อง-ภาชนะ (Crate Washer Machine) ใช้ในการท้าความสะอาด
ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งในไลน์อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์  
และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เช่น ตะกร้า ถาด ลัง กล่อง หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีขนาดหรือลักษณะ
ใกล้เคียง โดยการออกแบบจะแบ่งเครื่องล้างออกเป็นโซนส้าหรับล้างภาชนะด้วยระบบน้้าหมุนวน
ผ่านไปยังหัวฉีด และไหลผ่านไปยังตะแกรงที่เตรียมไว้ส้าหรับกรองเศษสิ่งสกปรกที่สามารถถอดล้าง
ท้าความสะอาดได้โดยง่าย และมีชุด Skimmer ส้าหรับกวาดคราบน้้ามันในน้้าที่ติดมากับภาชนะ 
เพื่อรักษาสมดุลของน้้าให้สะอาด ใช้งานได้นานขึ้น การออกแบบเครื่องล้างยังรวมถึงระบบน้้าร้อน  
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า และการผสมน้้ายาท้าความสะอาด 
(Detergent) คลอรีน สามารถตั้งค่าความเข้มข้นได้ ภาชนะที่ผ่านกระบวนการล้างจะมีความสะอาด
เหมือนกันทุกใบ เครื่องล้างภาชนะนี้มีประสิทธิภาพในการล้างได้ตั้งแต่ 250 ถึง 1,000 ใบต่อชั่วโมง  
(ดังภาพประกอบ 18) 

 
 

ภาพประกอบ 18  เครื่องล้างกล่อง-ภาชนะ 
 

ที่มา: บริษัททีอาร์โมเดิร์น อินดัสทรี จ้ากัด.  (ม.ป.ป.).  เครื่องล้าง (Washer Machine). 
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  อัดส้าเนา. 
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                   3.3.7 เครื่องล้างชิ้นส่วน-อะไหล่ (Part Washer Machine) ใช้ส้าหรับท้าความสะอาด
ชิ้นงานและอะไหล่งานต่างๆ ของกระบวนการผลิต เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ (เช่น เพลา คลัทช์ โช๊ค  
บ่าวาล์วรถยนต์) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ต้องการ การออกแบบจะแบ่งออกเป็น
โซนเช่นเดียวกับเครื่องล้างกล่องและภาชนะ ฉีดล้างท้าความสะอาดด้วยระบบน้้าหมุนวนผ่านไปยัง
หัวฉีดต่างๆ ไปยังตะแกรงกรองเศษที่สามารถถอดล้างท้าความสะอาดได้โดยง่าย พร้อมชุด Belt 
Skimmer กวาดคราบน้้ามันบนผิวน้้าในกรณีที่ชิ้นงานมีน้้ามันติดมาด้วยจาก Process การผลิต การ
ออกแบบเครื่องยังรวมถึงระบบน้้าร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไฟฟ้า มีการผสมน้้ายาท้าความ
สะอาดที่สามารถตั้งค่าของความเข้มข้นได้ มีระบบเป่าลมไล่หยดน้้าด้วย Blower เพื่อรักษาปริมาณ
น้้าให้คงที่และไม่สูญเสียมากขึ้น ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการล้างทั้งหมดแต่ละชิ้นจะมีความสะอาด
เหมือนกัน (ดังภาพประกอบ 19) 
 

 
 

ภาพประกอบ 19  เครื่องล้างชิ้นส่วน-อะไหล่ 
 

ที่มา: บริษัททีอาร์โมเดิร์น อินดัสทรี จ้ากัด.  (ม.ป.ป.).  เครื่องล้าง (Washer Machine). 
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  อัดส้าเนา. 
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สรุป 
               การท้าความสะอาดเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องท้าเป็นประจ้าทุกวัน เช่น การท้าความ
สะอาดร่างกาย บ้านเรือน เครื่องใช้สอย ยานพาหนะ เป็นต้น แต่ถ้ามีการท้าความสะอาดอย่างจริงจัง 
เป็นคนช่างสังเกตและเอาใจใส่ต่อการท้าความสะอาดก็จะท้าให้มีโอกาสได้เห็นความผิดปกติ 
ของเครื่องยนต์ เครื่องจักร แต่โดยปกติจะไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องนี้นักเนื่องจากความผิดปกติมักจะ
เป็นจุดเล็กๆ แต่มีความส้าคัญต่อประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เช่น การ
รั่วซึมของน้้ามันเครื่อง การหลุดหลวมของน๊อต สกรู แหวนรอง ตัวจับยึดประเภทต่างๆ เกิดรอยแตก  
รอยบิ่น รอยร้าว เป็นต้น ดังนั้น การท้าความสะอาด จึงถือเป็นการตรวจสอบได้เช่นกัน ลักษณะของ
การท้าความสะอาดที่ส้าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ได้ท้าความสะอาดเฉพาะพื้นผิวภายนอกให้ดูสะอาด
เท่านั้น เพราะไม่เพียงพอที่จะค้นพบความบกพร่องผิดปกติที่ซุกซ่อนอยู่ตามซอกมุม และตาม
ชิ้นส่วนท่ีอยู่ภายในตัวเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล การท้าความสะอาดที่ถูกต้องจึงต้องท้าความสะอาด
ทั้งภายนอกและภายในตัวเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เพื่อเป็นการตรวจสอบปัญหาต่างๆ  
เช่น สิ่งสกปรก การรั่วซึม ชิ้นส่วนสูญหาย การสึกหรอ การสั่นสะเทือน สนิม รอยขีดข่วนต่างๆ  
เป็นต้น แต่การท้าความสะอาดเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ในแต่ละครั้งจะต้องใช้ระยะเวลาและช่าง
ปฏิบัติงานอาจจะได้รับอันตรายจากสารพิษต่างๆ ที่ผสมอยู่ในสารท้าความสะอาด ดังนั้นเพื่อเป็น
การหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวเครื่องท้าความสะอาดชนิดต่างๆ จึงถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อใช้
ทดแทนแรงงานคน ส้าหรับการวิจัยในครั้งนีผู้้วิจัยได้ท้าการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาด
คราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อช่วยให้ช่างปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสามารถหลีกเลี่ยง
สารพิษอันตรายที่ผสมอยู่ในน้้ามันเชื้อเพลิงและลดปริมาณการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงมาล้างคราบ
น้้ามันหล่อลื่น   
 

4. การออกแบบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครือ่งยนต์    
เครื่องใช้ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์นั้นก่อนที่จะถูกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และน้ามาใช้ 

ในชีวิตประจ้าวันนั้นจะต้องผ่านกระบวนการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมส้าหรับชิ้นส่วน
แต่ละชิ้นในผลิตภัณฑ์นั้น โดยต้องค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันหลายประการ เช่น เทคโนโลยี
การผลิตที่ต้องใช้ การตรวจสอบคุณภาพ สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ การแข่งขันทางการตลาด  
การประชาสัมพันธ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (บัญชา ธนบุญสมบัติ.  2543: 2)  
และสิ่งส้าคัญที่สุดส้าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ คือ ต้องมีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งาน จากผลการศึกษาวิจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
พบว่า จ้านวน 10% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งจะมีสาเหตุที่เกิดมาจากความผิดพลาดของ
เครื่องจักร (Mechanical failure) เช่น ส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรไม่มีอุปกรณ์ 
หรือเครื่องป้องกันอันตราย (วิฑูรย์ สิมะโชคดี; และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.  2553: 20; อ้างอิงจาก 
Heinrich, H.W.  1959.  Industrial Accident Prevention. 4th ed.)   
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ค้าว่า การออกแบบ มีความหมายอยู่หลายความหมาย สามารถสรุปได้ ดังนี ้
            การออกแบบ หมายถึง การใช้ความคิดในการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ให้มีหน้าที่ใช้สอยตามความต้องการทั้งในด้านประโยชน์ต่างๆ และความงามในรูปร่างลักษณะ 
ตลอดทั้งรูปทรง (ท้านอง จันทิมา.  2532: 2)        

การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม 
มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น เช่น เก้าอี้นั่งที่ท้าขึ้นมาใช้ซึ่งเม่ือใช้ไปนานๆ ผู้ใช้จะเกิดการเบื่อหน่าย 
ในรูปทรง จึงต้องปรับปรุงให้เป็นรูปแบบใหม่สวยกว่าเดิม แปลกกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ความเหมาะสม 
ความสะดวกสบายในการใช้งานยังคงเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม เป็นต้น (สาคร คันธโชติ.  2528: 6) 
             การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วย 
กันอย่างมีหลักเกณฑ์ การน้าองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผู้ออกแบบจะต้อง
ค้านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความงามอันเป็นคุณลักษณะส้าคัญของการออกแบบ การออกแบบ  
เป็นศิลปะของมนุษย์เนื่องจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงามและสนองคุณประโยชน์ 
ทางกายภาพให้แก่มนุษย์ (สาคร คันธโชติ.  2528: 6)  

การออกแบบ หมายถึง กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆ ของมนุษย์  
ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดและมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น (สาคร คันธโชติ.  2528: 6) 

งานออกแบบเป็นผลรวมขั้นสุดท้ายจากกระบวนการท้างานของฝ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพัฒนาแบบ ดังนั้นงานออกแบบที่ดีจึงเกิดขึ้นจากการท้างานประสานกันอย่างรอบคอบ  
ในการรวบรวมข้อมูล การแยกแยะ และจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาได้อย่างถูกต้องตลอดจน
ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ในงานออกแบบเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี 
จนท้าให้เหลือปัญหาตกค้างอยู่น้อยที่สุด หลักเกณฑ์การพิจารณางานออกแบบโดยทั่วไปจะมาจาก
การพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่องานออกแบบนั้นๆ แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
(นวลน้อย บุญวงษ์.  2542: 121-137) สรุปได้ 5 หัวข้อ คือ  
                   1. ประโยชน์ใช้สอย ประโยชน์ใช้สอยเป็นศูนย์กลางของการออกแบบที่นักออกแบบ
จ้าเป็นต้องค้านึงถึงเป็นประการแรก เพราะถ้างานออกแบบที่น้ามาพิจารณาขาดความเหมาะสม
ทางการใช้สอย ตลอดจนไม่ให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ก็นับว่าเป็นความสิ้นเปลือง
และความสูญเปล่า ประโยชน์ใช้สอยมีผลต่อการเลือกใช้ลักษณะรูปทรง วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
งานออกแบบที่ดีอย่างแท้จริงจึงควรเป็นงานที่มีประโยชน์ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการใช้งาน ขณะใช้
งานและภายหลังเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว มีลักษณะถูกต้องสอดคล้องกับสรีระส่วนที่ใช้งาน จึงไม่
ก่อให้เกิดความเมื่อยล้าอันเป็นการบ่ันทอนประสิทธิภาพในการท้างาน 
                2. ความงาม ความงามมักเกิดขึ้นจากลักษณะโดยรวมของรูปทรงตลอดจนการตกแต่ง
หน้าตาของงานออกแบบเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญไม่น้อยไปกว่าด้านประโยชน์ใช้สอย ลักษณะความ
งามของงานออกแบบควรพิจารณาตามประเภทหรือธรรมชาติเฉพาะของงานออกแบบนั้นๆ 
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่มีหน้าที่ใช้สอยเฉพาะอย่าง และท้าขึ้นให้เหมาะกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น
ลักษณะหน้าตาที่ปรากฏจึงควรสามารถสื่อถึงลักษณะการใช้งานและอยู่ในแนวทางที่เหมาะสม 
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กับกลุ่มผู้ใช้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นงานออกแบบที่มีความงามอย่างถูกต้อง นอกจากมีลักษณะหน้าตา 
ที่สื่อได้เหมาะสมดังกล่าวแล้ว งานออกแบบที่ดียังต้องมีลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถสร้างความสนใจ  
ต่อผู้พบเห็น มีความใหม่และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากงานออกแบบที่มีอยู่ท่ัวไป 
                   3. การเลือกใช้วัสดุและคุณภาพการผลิต  ในปัจจุบันนักออกแบบมีทางเลือกอย่าง
กว้างขวางส้าหรับการน้าวัสดุชนิดต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการผลิตที่มีความก้าวหน้ามาใช้กับ
งานออกแบบ ลักษณะงานออกแบบที่ดีควรมีการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยในด้าน
ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ผลิตได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียระหว่างการผลิต  
และเป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้งานออกแบบมีความประณีตเรียบร้อยปราศจากต้าหนิแม้ในส่วนลาย
ละเอียดให้สังเกตเห็นได้ ลักษณะโดยรวมที่เกิดขึ้นจากการรู้จักเลือกใช้วัสดุ และกรรมวิธีการผลิต
อย่างถูกต้องช่วยงานออกแบบมีคุณภาพดี อันเป็นคุณค่าที่ส้าคัญส้าหรับงานออกแบบในปัจจุบัน 
ซึ่งผู้บริโภคมีมาตรฐานการด้ารงชีวิตที่ดีขึ้นและต้องการงานออกแบบที่มีคุณภาพสูง 
                   4. ความเหมาะสมทางการตลาด ความถูกต้องตามกฎระเบียบ ระบบและการค้านึงถึง
สภาพแวดล้อม เกณฑ์พิจารณาเหล่านี้มาจากปัจจัยภายนอกงานออกแบบ ลักษณะงานออกแบบที่ดี
ควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีราคาที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้เป็นอย่างดี  
มีการออกแบบอย่างรอบคอบไม่ขัดกับกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนระบบที่ ใช้กันเป็น
มาตรฐานสากลในขณะนั้น นอกจากนี้ยังเป็นงานออกแบบที่แสดงส้านึกความมีส่วนรับผิดชอบ 
ต่อปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ปัจจัยภายนอกเหล่านี้แม้จะไม่ใช่เกณฑ์ส้าคัญเป็นอันดับแรกของ
การพิจารณางานออกแบบ แต่ก็อาจเป็นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินชี้ขาดเม่ือเปรียบเทียบกันในด้านต่างๆ 
แล้ว 
               5. ความก้าวหน้าทางการประดิษฐ์คิดค้น นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานแล้ว ในปัจจุบัน
พบว่างานออกแบบส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามมาตรฐานและมีลักษณะสอดคล้องตาม
เกณฑ์เบื้องต้นครบถ้วน จึงท้าให้การพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ดีสมัยนี้มุ่งเน้นไปในประเด็นเกี่ยวกับการ
ประดิษฐ์คิดค้นหรือการสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ หรือนวัตกรรม (Innovation) นั้น อาจท้าได้ 2 ลักษณะ 
คือ การน้างานออกแบบเก่ามาปรับปรุงทางด้านการใช้สอยให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและอยู่ใน
ลักษณะหน้าตาใหม่ และการสร้างให้เกิดการใช้งานอย่างใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  

เกณฑ์พิจารณางานออกแบบทั้ง 5 ข้อดังกล่าว เป็นการก้าหนดหัวข้อหรือประเด็น 
ในขอบเขตที่ใช้ส้าหรับการตรวจสอบ เพื่อคัดแยกงานออกแบบที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมออกไป วิธีการ
ออกแบบอย่างเป็นระบบนี้ ได้แบ่งการออกแบบออกเป็นขั้นตอนย่อยต่อเนื่องกัน มีการร่วมมือกัน
ท้างานเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และพยายามผสมผสานร่วมกันระหว่างวิธีการออกแบบ
ลักษณะดั้งเดิมซึ่งใช้จินตนาการ ความชาญฉลาดและประสบการณ์ของนักออกแบบ กับวิธีการคิด
อย่างนักวิทยาศาสตร์ซ่ึงใช้ความเป็นเหตุเป็นผลและการท้างานอย่างเป็นระบบ 
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4.1 การออกแบบทางวิศวกรรม  
               การออกแบบทางวิศวกรรมเป็นกระบวนการสรรค์สร้างชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือระบบใหม่ 
ส้าหรับวิศวกรผู้ออกแบบจะต้องตั้งค้าถามว่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือระบบที่ต้องการจะสามารถสร้าง
ด้วยวัสดุอะไรและด้วยวิธีใดบ้าง และจะต้องหาค้าตอบออกมาตามปัจจัยที่เป็นข้อก้าหนดทางเทคนิค
ที่ต้องปฏิบัติตาม (บัญชา ธนบุญสมบัติ.  2543: 6) ดังนี ้
               4.1.1 ข้อก้าหนดด้านสมรรถนะการใช้งานของสิ่งที่ต้องการจะสร้างคืออะไร ค้าตอบคือ 
สมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนั้นๆ เช่น สมบัติทางกล ทางกายภาพ ทางไฟฟ้า แม่เหล็ก 
เป็นต้น และข้อก้าหนดทางเคมีจะต้องเป็นอย่างไร 
               4.1.2 ข้อมูลส้าหรับการออกแบบมีครบแล้วหรือไม่ และครอบคลุมข้อก้าหนดทั้งหมด
แล้วหรือยัง 
               4.1.3 สิ่งที่สร้างใหม่สามารถเข้ากันได้กับชิ้นส่วน อุปกรณ์ และระบบที่มีอยู่เดิมหรือไม่  

จากนั้นจะต้องพิจารณาเพื่อการตัดสินใจเลือกวัสดุและกรรมวิธีการผลิตดังนี ้
              1. วัสดุที่ก้าลังพิจารณาหาได้ง่ายเพียงใด เชื่อถือได้แค่ไหน จ้าเป็นต้องท้าการตรวจสอบ
สภาพการใช้งานบ่อยแค่ไหน เสียค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน 
              2. ราคาของวัสดุและกระบวนการผลิตในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเท่าไหร่ และเม่ือ
เปรียบเทียบกับระบบอื่นแล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
              3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเลือกใช้วัสดุนี้เป็นอย่างไร และเม่ือชิ้นส่วนหรือระบบ
หมดอายุแล้ว เราจะจัดการอย่างไร 
              4. ในกรณีที่ชิ้นส่วนหรือระบบเกิดความเสียหายระหว่างการใช้งาน จะมีผลกระทบ
โดยตรงและผลกระทบต่อเนื่องอย่างไรบ้าง จะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อวัสดุนั้น 

การด้าเนินการออกแบบเครื่องจักรกลหรือชิ้นส่วนจะต้องประกอบด้วยหลักการและขั้นตอน 
(มานพ ตันตระบัณฑิตย์.  2545: 1) ดังนี ้
                 1. การวางแผน (Planning) คือ การเลือกงานที่จะออกแบบ 
                  2. แนวคิด (Concept) คือ การแจงรูปแบบของงานออกแบบ การแบ่งแยกของระบบ
ท้างานรวมไปเป็นระบบการท้างานย่อย (Subsystem) การรวมแนวการออกแบบเพื่อให้เกิดเป็น
ระบบท้างานรวม การประเมินคุณค่าแนวการออกแบบในเชิงวิศวกรรมและเชิงเศรษฐศาสตร์  
                  3. การออกแบบร่าง (Lay Out) คือ การออกแบบร่างอย่างเป็นมาตราส่วน โดยจะต้อง 
มีการประเมินคุณค่าการออกแบบร่างเชิงวิศวกรรม เชิงเศรษฐศาสตร์ และการปรับปรุงออกแบบร่าง
ให้ดีขึ้นด้วยการออกแบบรูปร่างในโซนต่างๆ ให้ดูเหมาะสมมากขึ้น 
                 4. การออกแบบรายละเอียด คือ การเขียนรายละเอียดรูปร่างชิ้นส่วนย่อยให้มีความ
เหมาะสม (การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน เช่น สกรู สลัก โซ่ สายพาน เป็นต้น ตารางรายการวัสดุ 
วิธีการผลิต การประกอบ การขนส่ง และการเก็บรักษา การตรวจสอบต้นทุนการผลิต การสร้าง  
ชุดต้นแบบ (Prototype) หรือโมเดล (Model) และการตัดสินใจเพื่อการผลิต) 
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 การออกแบบรูปร่างจะเป็นจุดหลักของการออกแบบร่าง ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ที่มีการ
ก้าหนดขึ้น การไม่ค้านึงถึงกฎเกณฑ์ก้าหนดจะมีผลให้เกิดการผิดพลาดในกระบวนการผลิตและการ
น้าไปใช้งาน หลักเกณฑ์พื้นฐานในการออกแบบรูปร่าง คือ โดดเด่น ผลิตง่าย ใช้งานง่าย  
และปลอดภัยต่อมนุษย์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม (มานพ ตันตระบัณฑิตย์ .  2545: 2) หลักเกณฑ์ 
ในการออกแบบรูปร่างทั่วไป คือ (1) การท้างาน (Function) บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เช่น  
การท้างานของแต่ละส่วน เป็นต้น หรือการมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่ก้าหนด ประสิทธิภาพ 
ข้อขัดข้องหรือสิ่งรบกวนท่ีจะเกิดขึ้น และ (2) วัสดุและรูปร่างการผลิต 

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกี่ยวข้องกับการออกแบบรูปร่าง พื้นฐานทางด้านการ
ค้านวณ และหลักการเลือกใช้วัสดุส้าหรับท้าชิ้นส่วนตามความเหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกล  
กับงานลักษณะต่างกัน การออกแบบเครื่องจักรกลเป็นศิลปะของการพัฒนาทางด้านความคิดใหม่ๆ 
ทางด้านเครื่องจักรกล แล้วแสดงความคิดนั้นลงบนกระดาษในรูปของแบบ เครื่องจักรกลใหม่ๆ 
เกิดขึ้นได้ก็เพราะความต้องการในการใช้งาน และเกิดจากมโนภาพที่ได้จากบุคคลหลายฝ่าย  
เช่น ผู้ใช้เครื่องจักรกล ผู้ผลิตเครื่องจักรกล เป็นต้น ซึ่งผลจากความคิดเห็นต่างๆ ท้าให้เกิดการ
ดัดแปลงปรับปรุงเครื่องจักรกลอยู่ตลอดเวลา ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมากจนกระทั่ง
ค้นพบวิธีที่ดีที่สุด สิ่งหนึ่งที่จะขาดไมไ่ด้ก็คือ ศิลปะในการออกแบบ ผู้ออกแบบที่ดีควรมีศิลปะในการ
ออกแบบด้วย คือ ผู้ออกแบบต้องใช้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สร้าง
แบบที่สามารถผลิตได้โดยวิธีทางวิศวกรรมซึ่งไม่เพียงแต่จะท้างานได้เท่านั้นแต่จะต้องผลิต  
ได้โดยวิธีที่ประหยัดที่สุด และท้างานได้ดีมีประสิทธิภาพที่สุด (วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์; และ ชาญ ถนัด
งาน.  2534: 11) ผู้ออกแบบจะเริ่มต้นด้วยการเขียนและสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ ขึ้นมา แม้ว่าในการ
สร้างเครื่องจักรกลชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีใช้มาก่อน จะต้องใช้ความคิดโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ต่างๆ  
อาศัยประสบการณ์และใช้เวลามากหรือน้อยก็ตาม ผู้ออกแบบจะได้ผลก้าไรจากความช้านาญ 
ทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหลายประการ การออกแบบส่วนมากจะท้าตามแบบอย่าง
ที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกลึงรุ่นใหม่ก็มีลักษณะคล้ายกับเครื่องกลึงรุ่นเก่า เพียงแต่มีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ในบางครั้งการปรับปรุงจะท้าเม่ือต้องการ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มผลการแข่งขันทางด้านการตลาด ปรัชญาของการออกแบบงานเฉพาะ
อย่างขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมหรือชนิดของเครื่องจักรกล การออกแบบในบางครั้ง 
จะมีแบบต่างๆ หลายแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบว่าประสงค์จะให้งานออกมาในรูปใด งานออกแบบ
บางชนิดผู้ออกแบบจะต้องค่อยๆ เปลี่ยนแปลงปรัชญาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของงานนั้น  
เช่น เม่ือออกแบบเครื่องบินจะต้องท้าด้วยความแม่นย้าสูง ระวังทางด้านความต้านแรงและน้้าหนัก 
ซึ่งเป็นการออกแบบที่เสียค่าใช้จ่ายสูง เม่ือเปรียบเทียบกับการออกแบบถังความดันขนาดใหญ่ 
ผู้ออกแบบไม่จ้าเป็นต้องค้านึงถึงความแม่นย้าสูงเหมือนกับการออกแบบเครื่องบิน เป็นต้น  
(วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์; และ ชาญ ถนัดงาน.  2534: 12) 
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ขั้นตอนในการออกแบบทั่วไปซึ่งงานบางประเภทอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ก็ได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและกรรมวิธีในการออกแบบ (วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์; และ 
ชาญ ถนัดงาน.  2534: 14) มีขั้นตอนดังนี้ (ดังภาพประกอบ 20) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20  ขั้นตอนของการออกแบบที่มีวงป้อนกลับ 
 

ที่มา: วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์; และ ชาญ ถนัดงาน.  (2534).  การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1.  
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  หน้า 14. 

 

ป้อนกลับ 

ป้อนกลับ 

ป้อนกลับ 

ป้อนกลับ 

รับรู้ความต้องการ 

ลักษณะจ้าเพาะ 

ศึกษารายละเอียด 

สังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการออกแบบ 

สร้างต้นแบบและทดสอบ 

ออกแบบรายละเอียด 

ออกแบบเบื้องต้นและปรับปรุง 

ออกแบบส้าหรับผลิต 

ส่งผลิตภัณฑ์ออก 
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1. รับรู้ความต้องการ การออกแบบอาจเริ่มต้นจากการที่วิศวกรได้รับรู้ความต้องการ 
และตัดสินใจที่จะท้าอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้น หรืออาจได้รับข้อมูลจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ในด้านการใช้งานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจเป็นแรงผลักดันให้มีการออกแบบขึ้น การแข่งขัน
กันทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ท้าให้เกิดความต้องการในการออกแบบอุปกรณ์ กระบวนการ 
และเครื่องจักรกลใหม่ๆ สิ่งส้าคัญคือ ต้องยอมรับรู้ว่าเกิดความต้องการขึ้นแล้ว ใช้ประสบการณ์
พื้นฐานท่ีมีอยู่ท้าความเข้าใจกับความต้องการนั้นให้ถ่องแท้ 

2. ลักษณะจ้าเพาะ รวบรวมรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการออกแบบให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
ซึ่งอาจประกอบไปด้วย คุณลักษณะ ขนาด ราคา จ้านวนที่ต้องการผลิต อายุการใช้งาน อุณหภูมิ  
ใช้งาน ความเชื่อถือได้ และสิ่งที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง เช่น น้้าหนัก ขนาดต่างๆ  
พร้อมทั้งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกแบบ เช่น กรรมวิธีการผลิต ความช้านาญ  
ของช่าง และการแข่งขันทางด้านตลาด เป็นต้น การออกแบบงานบางประเภทต้องท้าตามเกณฑ์ 
เช่น หม้อไอน้้า ภาชนะความดัน ก็จ้าเป็นจะต้องศึกษาเกณฑ์นั้นให้ทราบถึงสิ่งส้าคัญต่างๆ ที่เป็น 
ข้อควรระมัดระวังและปฏิบัติตาม 

3. ศึกษารายละเอียด เมื่อได้ลักษณะจ้าเพาะต่างๆ แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือศึกษารายละเอียด 
ทั้งนี้ก็ เพื่อแยกแยะถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลวทางด้านเทคนิ ค 
และทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยปกติแล้วผู้ที่รับผิดชอบในการศึกษารายละเอียดมักจะเป็นวิศวกร  
ที่ผ่านงานออกแบบมาแล้วอย่างมาก มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆ เป็นอย่างดี  
รู้วิธีเลือกใช้วัสดุ รู้วิธีการผลิตและความต้องการของแผนกขาย ผู้ที่ท้าการศึกษารายละเอียด  
มักจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด มีบ่อยครั้งที่ผลจากการศึกษารายละเอียดจะท้าให้ลักษณะ
จ้าเพาะต้องเปลี่ยนไปเพื่อความส้าเร็จของโครงการ 
 4. สังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เม่ือศึกษารายละเอียดแล้ว ต่อไปก็จะถึง
ขั้นการสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท้าทายและน่าสนใจที่สุด 
ในการออกแบบ การสังเคราะห์คือการวิเคราะห์และท้าให้อ้านวยประโยชน์ที่สุด ในขั้นนี้จะต้อง
สังเคราะห์ความคิดใหม่กับความคิดเก่าเพื่อท้าให้เกิดความคิดใหม่ขึ้น ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
สั่งสอนกันไม่ได้แม้ว่าจะใช้วิธีกระตุ้นก็ตาม แต่เชื่อได้ว่าการศึกษาที่เหมาะสมท้าให้มนุษย์ 
มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์กว้างขวางขึ้น 
  5. ออกแบบเบื้องต้นและปรับปรุง หลังจากผ่านกระบวนการสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการออกแบบแล้ว อาจจะมีวิธีการออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะจ้าเพาะและความต้องการหลาย
วิธี จึงจ้าเป็นที่จะต้องตัดสินใจเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นแบบเบื้องต้นและปรับปรุงต่อไป ในขั้นนี้
จ้าเป็นจะต้องมีแบบแสดงเครื่องจักรกลหรือระบบที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อหาความสัมพันธ์ต่างๆ 
ของระบบทั้งหมด แบบควรมีขนาดส้าคัญพร้อมทั้งรูปประกอบ รูปด้านข้างอย่างสมบูรณ์ 
นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาทางด้านคิเนมาติก (Kinematic) ของระบบด้วยเพื่อความม่ันใจว่า 
จะท้างานได้  
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 6. ออกแบบรายละเอียด การออกแบบรายละเอียดเกี่ยวข้องกับขนาดจริง และขนาดของ
ส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดทั้งที่จะผลิตขึ้นเอง หรือผลิตภัณฑ์ส้าเร็จที่จะซื้อมาใช้ ซึ่งจะประกอบ 
เข้าด้วยกันทั้งหมดเป็นระบบ ดังนั้นจึงต้องมีแบบรายละเอียดของชิ้นส่วนทุกชิ้น แสดงรูปด้านต่างๆ  
เท่าที่จ้าเป็นโดยต้องก้าหนดทั้งขนาด พิกัดความเผื่อไว้ให้ครบถ้วน วัสดุที่ใช้ กรรมวิธีความร้อน  
(ถ้ามี) จ้านวนชิ้นส่วน ชื่อชิ้นส่วน และบางครั้งอาจจะต้องใช้แบบประกอบของชิ้นงานส้าเร็จด้วย  
โดยปกติช่างเขียนแบบจะท้างานไปพร้อมกับวิศวกร เพื่อเขียนแบบที่วิศวกรก้าหนดขึ้น วิศวกร
จะต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่จ้าเป็น เช่น รูปแบบเบื้องต้นที่วิศวกรควรจะร่างขึ้นมาก่อน จะต้องให้ขนาด 
ชนิดของวัสดุโดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์และประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่ งหมายความว่าวิศวกร 
ต้องใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  กลศาสตร์  ความแข็งแรงของวัสดุ  กลศาสตร์ของไหล  
การสั่นสะเทือน โลหะวิทยา กระบวนการผลิต โดยที่วิศวกรอาจจะหาผู้ช่วยที่มีความช้านาญพิเศษ
เฉพาะสาขามาช่วยได้ 

7. สร้างต้นแบบและทดสอบ หลังจากที่มีรายละเอียดต่างๆ สมบูรณ์ มีแบบแยกชิ้น  
แบบประกอบ รวมทั้งวัสดุและรายการชิ้นส่วนต่างๆ แล้ว จึงส่งแบบที่สมบูรณ์ทั้งหมดไปยังโรงงาน
เพื่อสร้างต้นแบบ เม่ือสร้างต้นแบบเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมประเมินผลและทดสอบ ผลจากการ
ทดสอบอาจท้าให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการออกแบบเบื้องต้น หรือแบบรายละเอียดบาง
ประการ หลังการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชิ้นส่วนบางชิ้นแล้วจะทดสอบและประเมินผลใหม่อีกครั้ง  
หรืออาจต้องท้าอีกหลายครั้งจนกระทั่งวิศวกรผู้ออกแบบพึงพอใจว่ามีสมรรถนะตามต้องการ เม่ือถึง
ขั้นนี้แล้วจะส่งแบบชิ้นส่วนและรายการวัสดุไปยังแผนกวิศวกรรมการผลิตเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม
กับการผลิตต่อไป 

8. ออกแบบส้าหรับผลิต ในขั้นนี้จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อความ
เหมาะสม (โดยมากจะพิจารณาจากหลักเศรษฐศาสตร์) ของวิธีการผลิตที่ดีที่สุด เนื่องจากการผลิต
ชิ้นงานน้อยชิ้นกับชิ้นงานมากชิ้นอาจจะต้องใช้วิธีการผลิตต่างกัน จึงต้องหาวิธีการผลิตที่ประหยัด
ที่สุด บางครั้งอาจรวมชิ้นงานหลายชิ้นเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน หรือเปลี่ยนใช้ชิ้นส่วนที่มีในท้องตลาด
แทน อีกประการหน่ึงวิศวกรอาจเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าก็ได้ จากนั้นจึง
เขียนแบบแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยแล้วจึงส่งฝ่ายผลิต เพื่อผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ออกจ้าหน่าย 

9. ส่งผลิตภัณฑ์ออก โดยปกติมักจะผลิตชิ้นงานต้นแบบแล้วทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีปัญหา
ที่แก้ไขไม่ได้ก็จะส่งกลับไปยังแผนกออกแบบเบื้องต้นและปรับปรุง หรืออาจเสนอแนะข้อคิดเห็น 
ไปได้ 

ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบนั้นจะมีลักษณะเฉพาะที่ส้าคัญประการหนึ่งของการ
ออกแบบอย่างเป็นระบบ คือ การแบ่งกระจายการท้างานออกจากกันเป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อช่วยให้
ผู้ท้างานสามารถมุ่งความสนใจกับงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างเต็มที่ ช่วยลดความสับสนในการคิดค้น
แก้ปัญหา (นวลน้อย บุญวงษ์.  2542: 138) 
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4.2 ส่วนประกอบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
     การวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่ วน

เครื่องยนต์ ผู้วิจัยได้เลือกอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ มาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อให้เครื่องท้าความสะอาด
คราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีสมรรถนะตามที่ต้องการ ดังนี ้

    4.2.1 โครงสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ท้าจาก
เหล็กแผ่นส้าหรับงานโครงสร้างทั่วไปตามมาตรฐาน JIS G 3101 เกรด SS400 (Rolled Steel for 
General Structure, 400 MPa) เนื่องจากเหล็กแผ่นมาตรฐาน JIS เกรด SS400 มีคุณสมบัติในการ
เชื่อมที่ดี สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย และเหมาะส้าหรับงานโครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบต่างๆ  
เช่น การสร้างอาคาร สร้างสะพานเหล็ก การต่อเรือ หรือใช้ในงานโครงสร้างรถยนต์ เป็นต้น  
(บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ้ากัด (มหาชน).  2554: ออนไลน์) เหล็กเกรด SS400 จะมีธาตุส้าคัญ
เป็นส่วนผสมอยู่ ได้แก่ คาร์บอน (Carbon) แมงกานีส (Manganese) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 
และก้ามะถัน (Sulphur) ท้าให้เหล็กมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน (บริษัทกรุงเทพเหล็กกล้า 
จ้ากัด.  2554: ออนไลน์) เหล็กเกรด SS400 มีรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติดังตาราง 3 และตาราง 4 
 
ตาราง 3  ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กเกรด SS400 
 
มาตรฐาน ส่วนผสมทางเคมี (ไม่เกินร้อยละ) 
 C Mn P S 
เกรด SS-400 - - 0.050 (max.) 0.050 (max.) 
 
หมายเหตุ:   C   คือ   Carbon (คาร์บอน) 

    Mn   คือ   Manganese (แมงกานีส) 
      P   คือ   Phosphorus (ฟอสฟอรัส) 
      S   คือ   Sulphur (ก้ามะถัน) 
 
ที่มา: บริษัทแม็กนั่ม สตีล จ้ากัด.  (2554).  มาตรฐาน JIS SS-400.  สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 

2554, จาก http://www.magnumsteel.co.th/standard.html#1 
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ตาราง 4  สมบัติทางกลของเหล็กเกรด SS400 
 
ความหนา สมบัติทางกล (ไม่ต่ ากว่า) 
 Tensile Strength  

(MN/m2) 
Yield Strength 

(MN/m2) 
Percentage (%) 

Elongation 
ต่้ากว่า 5 mm 400 - 510 245 21% 
5 - 16 mm 400 - 510 245 17% 
16 - 40 mm 400 - 510 235 21% 
40 mm ขึ้นไป  400 - 510 215 23% 

 
ที่มา: บริษัทแม็กนั่ม สตีล จ้ากัด.  (2554).  มาตรฐาน JIS SS-400.  สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 

2554, จาก http://www.magnumsteel.co.th/standard.html#1 
 
           4.2.1 เครื่องสูบน้ า (Pump) หรือที่เรียกว่า ปั๊มน้้า คือ เครื่องมือกลที่ท้าหน้าที่เพิ่ม
พลังงานให้แก่ของเหลว เพื่อให้ของเหลวไหลผ่านระบบท่อปิดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตาม
ความต้องการ พลังงานที่น้ามาเพิ่มให้แก่ของเหลวนั้นอาจได้มาจากมอเตอร์ เครื่องยนต์ แรงลม  
แรงคน หรือพลังงานแหล่งอื่นๆ ก็ได้ (วิบูลย์ บุญยธโรกุล.  2529: 1) 
                         4.2.1.1 การแยกประเภท มีการผลิตปั๊มน้้าเพื่อจ้าหน่ายอยู่หลายชนิด และเรียกชื่อ
แตกต่างกันออกไปจนบางครั้งท้าให้เกิดการสับสน ดังนั้นจึงมีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้สามารถแยก
ประเภทและเรียกชื่อได้ถูกต้อง การแยกประเภทอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
                                ก. แยกประเภทตามลักษณะการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว หรือการ
ไหลเวียนของของเหลวในปั๊ม ได้แก่ (1) ประเภทเซนตริฟูกอล (Centrifugal) ท้าหน้าที่เพิ่มพลังงาน
ให้แก่ของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง ปั๊มประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า ประเภท  
Roto-dynamic (2) ประเภทโรตารี่ (Rotary) ท้าหน้าที่เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการหมุนของฟันเฟือง
รอบแกนกลาง (3) ประเภทลูกสูบชัก (Reciprocating) ท้าหน้าที่เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการอัด
โดยตรงในกระบอกสูบ และ (4) ประเภทนอกแบบ (Special) ซึ่งเป็นปั๊มที่มีลักษณะพิเศษไม่สามารถ
จัดให้อยู่ใน 3 ประเภทแรกได้              
                          ข. แยกประเภทตามลักษณะการขับดันของเหลวในปั๊ม ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ (1) ท้างานโดยไม่อาศัยหลักการแทนที่ของเหลว ปั๊มประเภทอาศัยแรงเหวี่ยง 
หนีศูนย์กลางอาจจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้ และ (2) ท้างานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลวในห้องสูบ
ด้วยการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนของปั๊ม ปั๊มประเภทนี้รวมแบบโรตารี่และลูกสูบชักเข้าอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน 
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                          4.2.1.2 การท างานของปั๊มน้ าชนิดเซนตริฟูกอล ปั๊มน้้าประเภทนี้ท้างาน 
โดยอาศัยการหมุนของใบพัดหรืออิมเพลเลอร์ (Impeller) ที่ได้รับการถ่ายเทก้าลังจากเครื่องยนต์ 
ต้นก้าลังหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเม่ือใบพัดหมุนพลังงานจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะถูกถ่ายเท
โดยการผลักดันของครีบใบพัดต่อของเหลวที่อยู่รอบๆ ท้าให้เกิดการไหลในแนวสัมผัสกับเส้นรอบวง 
เม่ือมีการไหลในลักษณะดังกล่าวก็จะเกิดแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง และเป็นผลให้มีการไหล  
จากจุดศูนย์กลางของใบพัดออกไปสู่แนวเส้นรอบวงทุกทิศทาง ดังนั้นของเหลวที่ถูกใบพัดผลักดัน
ออกมาก็จะมีทิศทางการไหลที่เป็นผลรวมของแนวทั้งสอง  (วิบูลย์ บุญยธโรกุล.  2529: 3)  
(ดังภาพประกอบ 21) 
 

 
 

ภาพประกอบ 21  ทิศทางการไหลของของเหลวขณะผ่านออกจากใบพัดของปั๊มน้้า 
 

ที่มา: วิบูรณ์ บุญยธโรกุล.  (2529).  ปั๊มและระบบสูบน้้า.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรม 
ชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  หน้า 3. 
 

ตามหลักชลศาสตร์ เ ม่ือของเหลวถูกหมุนให้เกิดแรงหนีจุดศูนย์กลาง ความกดดัน 
ของของเหลวจะมีค่ามากขึ้นเม่ืออยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของใบพัดมากขึ้น เม่ือความเร็วของใบพัด  
ซึ่งหมุนอยู่ในภาชนะปิดมากพอ ความกดดันที่จุดศูนย์กลางก็จะต่้ากว่าความกดดันของบรรยากาศ 
ดังนั้นปั๊มแบบอาศัยแรงเหวี่ยงหนี จุดศูนย์กลาง จึงมีทางให้ของเหลวไหลเข้าหรือทางดูด  
(Suction Opening) อยู่ท่ีศูนย์กลางใบพัด ของเหลวที่ถูกดูดเข้าทางศูนย์กลางเม่ือถูกผลักดันออกไป
ด้วยแรงผลักดันของครีบใบพัดและแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลางก็จะไหลออกมาตลอดแนวเส้นรอบวง 
ดังนั้นใบพัดจึงจ้าเป็นต้องอยู่ในเรือนปั๊ม เพื่อท้าหน้าที่รวบรวมและผันของเหลวเหล่านี้ไปสู่ทางจ่าย 
(Discharge Opening) เพื่อต่อเข้ากับท่อส่งหรือระบบใช้งานต่อไป ลักษณะโดยทั่วๆ ไปของเรือนปั๊ม 
(วิบูรณ์ บุญยธโรกุล.  2529: 3-4) (ดังภาพประกอบ 22) 
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ภาพประกอบ 22  ลักษณะทั่วไปของเรือนป๊ัมน้้าประเภทเซนตรฟิูกอล 
 

ที่มา: วิบูรณ์ บุญยธโรกุล.  (2529).  ปั๊มและระบบสูบน้้า.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  หน้า 4. 
 

จากลิ้นของเรือนปั๊มไปตามทิศทางการหมุนของใบพัด จะมีของเหลวไหลออกมามากขึ้นตาม
ความยาวของเส้นรอบวงของใบพัดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นช่องว่างที่เป็นทางเดินของของเหลวระหว่างผนัง
ของเรือนป๊ัมกับใบพัดก็จะต้องเพิ่มขนาดขึ้นด้วย โดยหลักการแล้วอัตราการเพิ่มพื้นที่หน้าตัดจะคงที่
เพื่อให้ความเร็วของการไหลสม้่าเสมอซึ่งจะเป็นผลให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยลงนั่นเอง  
อย่างไรก็ตาม ความเร็วของการไหลจะลดลงเนื่องจากพลังงานบางส่วนถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังงาน
ศักย์ในรูปของความดันแทน 
                          4.2.1.3 ปั๊มน้ าประเภทเซนตริฟูกอล สามารถแยกได้หลายแบบดังนี้ 

                 ก. แบบหอยโข่ง (Volute Type) เป็นแบบพื้นฐานของปั๊มประเภทนี้ คือเป็น
แบบที่ของเหลวที่ไหลเข้ามาสู่ศูนย์กลางของใบพัดมีทิศทางขนานกับแกนของเพลา แล้วไหลออก  
ท้ามุม 90๐ กับทิศทางท่ีไหลเข้า ช่องทางเดินของของเหลวจากลิ้นของเรือนปั๊มมีพื้นที่หน้าตัดเพิ่มขึ้น
ตามความยาวของเส้นรอบวงในทิศทางการหมุนของใบพัด บางแบบมีการเพิ่มช่องทางเดินให้มาก
ขึ้น การดัดแปลงแบบนี้จะช่วยให้แรงกดบนเพลาของปั๊มมีความสมดุลดีขึ้น  

                 ข. แบบมีครีบผันน้้า (Diffuser Type) ปั๊มแบบนี้มีลักษณะของใบพัด 
และรูปร่างภายนอกของเรือนปั๊มเหมือนกับแบบหอยโข่งทุกประการ จะผิดกันก็เพียงแต่ว่าภายใน 
จะมีครีบผันน้้าเพิ่มขึ้นมา ครีบดังกล่าวซึ่งติดอยู่กับเรือนปั๊มจะช่วยให้ของเหลวที่ถูกผลักดันออกมา
ค่อยๆ เบนทิศทางไปสู่ช่องทางเดินซึ่งเป็นส่วนโค้งได้ดีขึ้น ท้าให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยลง  
และเป็นผลให้การเปลี่ยนพลังงานจลน์มาเป็นพลังศักย์ในรูปของความดันมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
(ดังภาพประกอบ 23) 
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ภาพประกอบ 23  ปั๊มน้้าประเภทเซนติฟูกอลแบบมีครีบผันน้้า  
 

ที่มา: วิบูรณ์ บุญยธโรกุล.  (2529).  ปั๊มและระบบสูบน้้า.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  หน้า 5. 
 

                 ค. แบบเทอร์ไบน์ (Turbine Type) บางครั้งเรียกว่าแบบ Vortex, Periphery 
หรือ Regenerative Turbine ลักษณะพิเศษของปั๊มคือใบพัดจะเป็นแผ่นแบบกลมมีความหนา  
ครีบของใบพัดเกิดจากการเซาะร่องบนขอบของแผ่นใบพัด ท้าให้เกิดเป็นแผ่นครีบแคบๆ และสั้น 
ในแนวรัศมีขณะที่ของเหลวไหลเข้ามาจากทางดูดสู่ช่องว่างระหว่างครีบของใบพัดมันจะถูกเหวี่ยง
ออกด้วยแรงหนีศูนย์กลาง แต่ เนื่ องจากผนังของเรือนปั๊มปิดกั้นอยู่  ของเหลวดังกล่าว  
ก็จะวิ่งย้อนกลับเข้ามาสู่ช่องว่างระหว่างใบพัดและถูกเหวี่ยงออกไปอีก พลังงานที่ของเหลวได้รับ 
จะขึ้นอยู่กับจ้านวนครั้งที่ของเหลววิ่งเข้ามาสู่ช่องว่างระหว่างครีบของใบพัดและถูกเหวี่ ยงออกไป 
ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 2-50 ครั้ง ถ้าจ้านวนครั้งมากพลังงานศักย์ของของเหลวก็จะมากตามขึ้นด้วย 

                 ง. แบบ Vertical Turbine (Vertical Turbine Type) ปั๊มแบบนี้เดิมผลิตขึ้นมา
ส้าหรับสูบน้้าจากบ่อบาดาล ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกว่า ปั๊มน้้าบาดาล โดยแท้จริงแล้วใบพัดของปั๊ม
แบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบเทอร์ไบน์ แต่เป็นแบบ Radial Flow หรือ Mixed Flow เนื่องจากส่วนประกอบ
ทั้งหมดของปั๊มจะต้องประกอบกันเป็นท่อนทรงกระบอกเพื่อให้สามารถบรรจุลงในท่อบ่อน้้าบาดาล
ได้ และบ่อบาดาลส่วนใหญ่มีระดับน้้าลึกมาก ปั๊มชุดเดียวอาจให้พลังงานศักย์ไม่พอ ปั๊มแบบนี้จึง
ต้องออกแบบให้ใบพัดและเรือนปั๊มหลายชุดต่อเข้าด้วยกันได้เป็นชั้นๆ โดยอาศัยเพลาหมุนใบพัด
ท่อนเดียวกัน เรือนปั๊มก็จะต้องดัดแปลงให้รับน้้าจากใบพัดแล้วส่งขึ้นไปสู่ทางดูดของใบพัดตัวบนได้ 
และเนื่องจากลักษณะของเรือนปั๊มแตกต่างจากแบบหอยโข่ง ชื่อของส่วนนี้จึงเปลี่ยนไปเรียกว่า 
โบว์ล ภายในโบว์ลจะประกอบด้วยครีบผันน้้าซึ่งมีลักษณะของแบบมีครีบผันน้้า โบว์ลหนึ่งชุด  
จะเทียบได้กับปั๊ม 1 เครื่อง ปั๊มแบบ Vertical Turbine โดยทั่วๆ ไป มีโบว์ลมากกว่าหนึ่งชั้นซ้อนกัน 
ในกรณีที่ว่านี้ก็อาจจ้าเป็นต้องบอกจ้านวนชั้นควบคู่ไปกับการเรียกชื่อปั๊มด้วย เช่น Single-stage 
Vertical Turbine, Three-stage Deep Well Turbine ส้าหรับปั๊มที่มีโบว์ลชั้นเดียว และสามชั้น  
เป็นต้น 
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                           จ. แบบ Mixed Flow ปั๊ม Mixed Flow เป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะของใบพัด 
หรือทิศทางการไหลของของเหลวออกจากใบพัด ปั๊มหรือใบพัดแบบนี้จะเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว
โดยอาศัยทั้งแรงเหวี่ยงและหนีจุดศูนย์กลางและแรงผลักดันของแผ่นใบพัดในแนวขนานกับแกน 
ของเพลา ของเหลวที่ไหลออกจะท้ามุม 45-80๐ กับแกนของเพลา ปั๊มแบบนี้ให้เฮดน้อยกว่าแบบ 
Radial Flow แต่จะให้อัตราการสูบสูงกว่า ใบพัดแบบ Mixed Flow ใช้กันมากในแบบ Vertical 
Turbine ปั๊มแบบ Mixed Flow นี้จะให้เฮดตั้งแต่ 3 ถึง 50 เมตร ต่อใบพัด 1 ชุด อัตราการสูบมากได้
ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ความเร็วปกติของใบพัดอยู่ท่ี 1,450 รอบต่อนาที หรือมากกว่า 

                 ฉ. แบบ Axial Flow ในปั๊มแบบ Axial Flow ของเหลวที่ไหลเข้าและออกจาก
ใบพัดมีทิศทางขนานกับแกนของเพลา แรงที่ เพิ่มพลังงานให้กับของเหลวเป็นแรงผลักดัน 
ในทิศทางการไหลเพียงอย่างเดียว ไม่มีแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง ปั๊มแบบนี้ให้เฮดตั้งแต่ประมาณ 
50 เซนติเมตร ถึง 7 เมตร ต่อใบพัด 1 ชุด อัตราการสูบอาจมากได้ถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อชั่วโมง ความเร็วปกติของใบพัดอยู่ท่ี 1,160 รอบต่อนาที หรือมากกว่า        

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ปั๊มน้้าประเภทเซนตริฟูกอล ยี่ห้อ EBARA ขนาด 1.5 KW,  
2 HP (ดังภาพประกอบ 24) เนื่องจากการท้างานของปั๊มน้้าแบบนี้คือการหมุนของใบพัดท้าให้เกิด
เป็นแรงดัน ท้าให้น้้าที่ปล่อยออกทางด้านจ่ายมีแรงดันสูง และมีขอบเขตการใช้งานกว้าง เช่น ใช้ปั๊ม
น้้าที่มีอุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง ปั๊มน้้ายาเคมี เป็นต้น  
 

        
            
             (ก) ปั๊มน้้าประเภทเซนตริฟูกอล                      (ข) ข้อมูลทางเทคนิค  
 

ภาพประกอบ 24  ปั๊มน้้าประเภทเซนตริฟูกอล ยี่ห้อ EBARA ขนาด 1.5 KW, 2 HP 
                               

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

                 4.2.2 หัวฉีด (Nozzle) มีหน้าที่ท้าให้สารแตกกระจายเป็นละอองสาร ควบคุมการ
กระจายของละอองสาร และควบคุมอัตราการไหลของสาร หัวฉีดมีลักษณะเป็นท่อสั้นๆ และมีรูที่มี
ลักษณะเรียว ใช้ส้าหรับติดที่ปลายท่อเพื่อเปลี่ยนพลังงานการไหลของน้้าให้เป็นพลังงานความเร็ว 
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(Velocity Energy) ดังนั้นจึงใช้หัวฉีดในที่ที่ต้องการความเร็วในการไหลสูงๆ เช่น ในการดับเพลิง 
ซึ่งจะติดหัวฉีดไว้ที่ปลายท่อ หรือในกรณีของเทอร์ไบน์แบบใช้แรงกระทบ เช่น เพลตันวีล (Pelton 
Wheel) ซึ่งใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานของของไหลให้เป็นพลังงานจลน์ด้วยการติดหัวฉีดที่เรียกว่า
เพนสโตก (Penstock) ไว้ที่ปลายท่อฉีดน้้า เป็นต้น (วิศิษฏ์ จาตุรมาน; และ ขวัญชัย สินทิพย์
สมบูรณ์.  2544: 442)  
                      4.2.2.1 ประเภทของหัวฉีด มีการแบ่งประเภทของหัวฉีดออกตามประเภทของ
พลังงานที่ก่อให้เกิดละอองสาร ได้แก่ (1) หัวฉีดประเภทใช้แรงดันของเหลว (2) หัวฉีดประเภทใช้
แรงลม (3) หัวฉีดประเภทใช้แรงเหวี่ยง (4) หัวฉีดประเภทใช้ความร้อน และ (5) หัวฉีดประเภทใช้
ประจุไฟฟ้า ส้าหรับงานวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงเฉพาะหัวฉีดประเภทใช้แรงดันของเหลวเท่านั้น หัวฉีด
ประเภทใช้แรงดันของเหลวมีหลักการท้างาน คือ ใช้แรงดันบังคับให้ของเหลวไหลผ่านรูฉีดขนาดเล็ก 
ของเหลวที่หลุดพ้นจากรูฉีดออกไปจะแตกตัวเป็นละอองขนาดต่างๆ กัน มีทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ที่มีความแตกต่างกันมาก ขนาดของละอองสารจะเล็กหรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับแรงดันและขนาดของ 
รูฉีดเช่นกัน รูฉีดขนาดใหญ่ให้ละอองสารหยาบ รูฉีดขนาดเล็กให้ละอองสารละเอียด  

หัวฉีดประเภทใช้แรงดันของเหลว แบ่งออกเป็น 3 แบบ (กรมส่งเสริมการเกษตร.  2554: 
ออนไลน์) คือ 
          1. หัวฉีดแบบแรงปะทะ ท้าด้วยโลหะหรือพลาสติกแข็งเป็นชิ้นเดียวกัน มีรูขนาดเล็กตรง
กลาง ของเหลวที่ไหลผ่านรูน้ีจะปะทะกับแผ่นกั้นแล้วกระจายตัวออกเป็นละอองสารในลักษณะรูปพัด 
อาจจะมีมุมระหว่าง 25-180๐ ขึ้นอยู่กับแรงดันท่ีใช้แต่โดยทั่วไปหัวฉีดแบบนี้จะใช้แรงดันต่้าประมาณ 
4-15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว พื้นที่ที่ละอองสารตกลงดินจะเป็นรูปวงรีแคบๆ บริเวณปลายทั้งสองข้าง 
จะโตเล็กน้อย 
          2. หัวฉีดแบบรูปพัด ท้าด้วยโลหะเป็นชิ้นเดียวกันมีลักษณะกลม ตรงกลางเจาะเป็นรูปวงรี
เล็กๆ เพื่อให้ของเหลวไหลผ่าน ขนาดของของเหลวที่ไหลผ่านรูหัวฉีดด้วยแรงดันสูงจะแผ่เป็นรูปพัด 
มีความกว้างของมุมที่ของเหลวออกมาต่างๆ กัน มีมุมระหว่าง 65-80๐ อัตราการไหลมากน้อยขึ้นอยู่
กับขนาดของรูหัวฉีด หัวฉีดแบบน้ีจะใชแ้รงดันต่้าประมาณ 15 ปอนดต์่อตารางนิ้ว  
          3. หัวฉีดแบบรูปกรวย รูหัวฉีดท้าด้วยโลหะหรือวัสดุแข็งเป็นแผ่นแบนๆ หรือเป็นแท่งกลม 
มีรูหรือร่องเอียงให้ของเหลวไหลผ่านเพื่อเกิดกระแสวนด้านหลังของรูฉีดและผ่านออกไป 
เป็นรูปกรวยกลม ถ้าพื้นที่ตรงกลางของรูปกรวยนั้นว่างเรียกว่าหัวฉีดแบบกรวยกลวง แต่ถ้าพื้นที่
ตรงกลางรูปกรวยนั้นมีละอองสารเต็มเรียกว่าหัวฉีดแบบกรวยทึบ หัวฉีดแบบนี้มีขนาดของรูหัวฉีด
และแผ่นท้าให้เกิดกระแสวนให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้ได้อัตราการไหลและขนาดของละอองสาร 
ที่ต้องการ มักจะใช้แรงดันสูงตั้งแต่ 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ขึ้นไป 

             4.2.2.2 การไหลผ่านหัวฉีดที่ติดที่ปลายท่อ อัตราการไหลที่เกิดในท่อและที่
หัวฉีดมีความสัมพันธ์กันดังน้ี (วิศิษฏ์ จาตุรมาน; และ ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์.  2544: 442) 

             Q = AV = av 
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 เมื่อ   
         Q   คือ   อัตราการไหล 

                    A   คือ   พืน้ท่ีภาคตัดของท่อ 
                    V   คือ   ความเร็วของของไหลในท่อ 
                    a   คอื   พืน้ท่ีภาคตัดที่ปลายหัวฉีด 
                    v   คอื   ความเร็วของน้้าที่พุ่งออกที่ปลายหัวฉีด 
 

 ดังนั้น       
 
 =  

 
               

                                                

  หรือ     Q =  
   

 
 x V   =   

   

 
 x v 

 
ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้หัวฉีดน้้าสแตนเลสแบบ Flat fan Spray (ดังภาพประกอบ 25) 
รับปริมาณน้้าได้ 4.6 ลิตรต่อนาที โดยมีมุมการฉีดน้้าอยู่ที่ 65๐ ที่แรงดันน้้า 1 บาร์ และหัวฉีดน้้า
แบบ Axial Flow Full Cone (ดังภาพประกอบ 26) 
 

          
 

ภาพประกอบ 25  หัวฉีดน้้าสแตนเลส แบบ Flat fan Spray  
         

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

 
 

 ภาพประกอบ 26  หัวฉีดน้้าสแตนเลส แบบ Axial Flow Full Cone  
 

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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                4.2.3 อุปกรณ์ท าความร้อนหรือฮีทเตอร์ (Heater) เป็นอุปกรณ์ใช้ส้าหรับท้าความร้อน
ในงานอุตสาหกรรม โดยมีหลักการพื้นฐานคือเม่ือมีกระแสไหลผ่านลวดตัวน้าที่มีค่าความต้านทาน
สูง ลวดตัวน้าจะร้อน ดังนั้นลวดที่ใช้ผลิตฮีทเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติเหนียวและทนอุณหภูมิสูงได้ 
ฮีทเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน (ดังตาราง 5) 
 
ตาราง 5  ฮีทเตอร์ชนิดต่างๆ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน  
 

ชนิดของฮีทเตอร์ ลักษณะการใช้งาน 
ฮีทเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) ให้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นของแข็ง เช่น เหล็ก และโลหะต่างๆ 

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อ งานขึ้นรูปพลาสติก 
ฮีทเตอร์ครีบ (Finned Heater) ให้ความร้อนกับอากาศ เช่น ใช้ในห้องอบแห้งในเตาอบ 
ฮีทเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater) ให้ความร้อนกับอากาศ ในลักษณะเดียวกันกับฮีทเตอร์ครีบ 
ฮีทเตอร์จุ่ม (Immersion Heater) ฮีทเตอร์จุ่ม บางครั้งเรียกว่า ฮีทเตอร์ต้มน้้า ใช้ให้ความร้อนกับ

ของเหลวทุกชนิด เช่น งานต้มน้้า ต้มน้้ามัน เป็นต้น 
บอบบิ้นฮีทเตอร ์(Bobbin Heater) ให้ความร้อนของเหลวเหมือนฮีทเตอร์จุ่ม 
ฮีทเตอร์อินฟราเรด (Infrared 
Heater) 

ให้ความร้อนกับวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง ไม่เหมาะกับ
วัตถุที่มีลักษณะมันวาว เนื่องจากวัตถุมันวาวจะมีคุณสมบัติ
สะท้อนแสง ท้าให้ไม่สามารถดูดซับรังสีอินฟราเรดได้อย่าง
เต็มที่ที่ติดตั้งในเตาอบ หรือเหนือคอนเวย์เยอร์ได้ 

ฮีทเตอร์รัดท่อ (Band Heater) ให้ความร้อนกับของเหลวที่อยู่ในท่อ 
ฮีทเตอร์แผ่น (Strip Heater) ให้ความร้อนโดยแนบกับวัตถุโดยตรง 

ที่มา: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไฮเด็น-ฮีตเทค.  (2554).  Heater.  สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2554, 
จาก http://www.be2hand.com/scripts/shop.php?user=heater 

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ฮีทเตอร์แบบจุ่ม (ฮีทเตอร์ต้มน้้า) ยี่ห้อ SANGI ความยาว 380 
มิลลิเมตร ขนาด 4,500 วัตต์ (3x1500), 220VAC จ้านวน 2 ชุด (ดังภาพประกอบ 27) ฮีทเตอร์  
รุ่น EG มีรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติดังตาราง 6   
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(ก) ฝาครอบจุดต่อสายไฟ  
 

 
 

(ข) ขดลวดท่อฮีทเตอร์  
 

ภาพประกอบ 27  ฮีทเตอร์ต้มน้้า ยี่ห้อ SANGI รุ่น EG-452 
 
ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 
ข้อมูลจ้าเพาะของฮีทเตอร์ ยี่ห้อ SANGI รุ่น EG-452 
1. ขนาดความยาว 380 มิลลิเมตร  
2. ขดลวดความร้อน ขนาด 4,500 วัตต์ (3x1,500)  
3. ใช้กระแสไฟฟ้า AC 220V        

          4. ขนาดเกลียว 1½ นิ้ว 
          5. ฮีทเตอร์ 1 ตัว มีท่อฮีทเตอร์ 3 ขด 
          6. ท้าความร้อนให้กับน้้า น้้ามัน และของเหลวทั่วไปได้ ให้ความร้อนคงที่สม้่าเสมอ 
          7. ตัวท่อฮีทเตอร์ท้าจากสแตนเลส 316 (SUS 316) และข้อต่อเกลียวท้าจากสแตนเลส 304  
(SUS 304) ทนต่อการกัดกร่อน  
          8. มีฝาครอบจุดต่อสายไฟ  
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ตาราง 6  คุณสมบัติของฮีทเตอร์ ยี่ห้อ SANGI รุ่น EG 
 

รุ่น ความยาว (มม.) วัตต์ (W) ใช้ไฟ (VAC) 
EG-302 245 3,000 220 
EG-303 245 3,000 380 
EG-452 380 4,500 220 
EG-453 380 4,500 380 
EG-602 482 6,000 220 
EG-603 482 6,000 380 
EG-752 615 7,500 220 
EG-753 615 7,500 380 
EG-902 715 9,000 220 
EG-903 715 9,000 380 

 
ที่มา: บริษัทเจ.เอส เทรดดิ้ง.  (2554).  อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ.  สืบค้นเม่ือ 25 สิงหาคม 

2554, จาก http://www.jaroensupply.com/product-th-580452-อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ.html 
 
การต่อวงจรเพื่อใช้งานฮีทเตอร์ ยี่ห้อ SANGI รุ่น EG (ดังภาพประกอบ 28) 
 

 
  

ภาพประกอบ 28  การต่อวงจรเพื่อใช้งานฮีทเตอร์ ยี่ห้อ SANGI รุ่น EG 
 
ที่มา: บริษัทเจ.เอส เทรดดิ้ง.  (2554).  อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ.  สืบค้นเม่ือ 25 สิงหาคม 

2554, จาก http://www.jaroensupply.com/product-th-580452-อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ.html 
 
                4.2.4 สวิตซ์ความร้อนอัตโนมัติหรือเทอร์โมสตัท (Thermostat) ท้าหน้าที่ควบคุม
อุณหภูมิ หรือระดับความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยจะตัดวงจรไฟฟ้าเม่ือเครื่องใช้นั้นมีความร้อน
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ถึงจุดก้าหนด ส่วนประกอบของเทอร์โมสตัทจะมีโลหะต่างชนิดกัน 2 แผ่นประกบกัน เม่ือโลหะได้รับ
ความร้อนจะขยายตัวได้ต่างกัน เช่น เหล็กกับทองเหลือง โดยให้แผ่นโลหะที่ขยายตัวได้น้อย (เหล็ก) 
อยู่ด้านบน ส่วนแผ่นโลหะที่ขยายตัวได้มาก (ทองเหลือง) อยู่ด้านล่าง เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่น
โลหะทั้งสองมากขึ้น จะท้าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนแผ่นโลหะทั้งสองโค้งงอ ท้าให้จุดสัมผัสของโลหะ 
ทั้งสองแยกออกจากกัน เกิดเป็นวงจรเปิดกระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านไม่ได้ และเม่ือแผ่นโลหะทั้งสอง
เย็นลงก็จะสัมผัสกันเหมือนเดิม เกิดเป็นวงจรปิดกระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านแผ่นโลหะทั้งสองได้อีกครั้ง 
และจะท้างานลักษณะเช่นนี้สลับกันไป (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล.  2554ก: ออนไลน์)   

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทอร์โมสตัท ยี่ห้อ E.G.O. Germany รุ่น TR711/N120 (ดัง
ภาพประกอบ 29) เพื่อใช้ส้าหรับควบคุมระดับอุณหภูมิน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามันที่อยู่ภายใน
เครื่องท้าความสะอาด เทอร์โมสตัท รุ่น TR711/N มีรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติดังตาราง 7  

 

                      
  
         (ก) ตัวหมุนปรับตั้งระดับอุณหภูมิน้้า      (ข) สายส้าหรับวัดอุณหภูมิน้้า 
 

ภาพประกอบ 29  ส่วนประกอบของเทอร์โมสตัท ยี่ห้อ E.G.O. Germany รุ่น TR711/N120 
 
ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 

 
ข้อมูลจ้าเพาะของเทอร์โมสตัท ยี่ห้อ E.G.O. Germany รุ่น TR711/N120 

          1. ย่านวัด 30๐C-120๐C ชนิดปลายโพรบขนาด 6x104 มิลลิเมตร 
          2. ความยาวท่อ 930 มิลลิเมตร                                           
          3. การทนกระแสไฟฟ้าของสวิทซ์ 16A-250/360V 
          4. มีช่วงอุณหภูมิให้เลือกใช้งานกว้าง และมีการท้างานเที่ยงตรง สม่้าเสมอ 
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ตาราง 7  คุณสมบัติของเทอร์โมสตัท ยี่ห้อ E.G.O. Germany รุ่น TR711/N  
 

รุ่น 
TR711/N 

ย่านวัด 
(๐C) 

การทนกระแสไฟฟ้า
ของสวิทซ์  

16A-250/360V 

ชนิดปลายโพรบ 
ขนาด (Xยาว) 

(มม.) 

ความยาวท่อ 
(มม.) 

TR711/N40    (cu) 0-40๐C SPDT  6x111     มม.  930 มม. 
TR711/N90    (cu) 30-90๐C SPDT  6.5x65    มม.  930 มม. 
TR711/N120  (cu) 30-120๐C SPDT  6x104     มม.  930 มม. 
TR711/N220  (cu) 40-220๐C SPDT  6.5x63    มม.  930 มม. 
TR711/N350  (cu) 50-350๐C SPDT  2.95x151 มม.  930 มม. 
 

หมายเหตุ: Cu คือ Copper (ทองแดง) 
 

ที่มา: บริษัทเจ.เอส เทรดดิ้ง.  (2554).  อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ.  สืบค้นเม่ือ 25 สิงหาคม 
2554, จาก http://www.jaroensupply.com/product-th-580452-อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ.html 
 
                4.2.5 อุปกรณ์ตั้งเวลาหรือไทม์เมอร์ (Timer) คือ อุปกรณ์ที่น้ามาใช้ก้าหนด 
หรือควบคุมเวลาการท้างานของเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ท้างานหรือหยุด
ท้างานตามที่ผู้ใช้ต้องการ อุปกรณ์ตั้งเวลาที่ใช้ในงานทางอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งแบบอนาล็อก 
และแบบดิจิตอล ซึ่งอุปกรณ์ตั้งเวลาทั้งสองแบบจะมีหน้าที่เหมือนกันคือการควบคุมระยะเวลา 
ในการท้างานให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ก้าหนดตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท ซึ่งผู้ท้าหน้าที่
ออกแบบเครื่องจักรกลต้องค้านึงถึงก่อนท่ีจะมีการสร้างเครื่องจักรกลขึ้นมาใช้งานจริง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท้างานของเครื่องท้าความสะอาด 
ชนิดต่างๆ ซึ่งมีระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการท้าความสะอาด สรุปได้ดังนี้      
      เกรียงศักดิ์ จันทร์นวล; ชัยยันต์ ขวัญเกื้อ; และ สมชัย รอดสีเสน (2540: บทคัดย่อ) ได้สร้าง 
เครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล สรุปไว้ว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมในการล้าง คือ 3 นาที และ 5 นาที 
      สมชาย นุชไพโรจน์; วิศณุ ทองเฝือ; และ ไพรัตน์ โยรัมย์ (2545: บทคัดย่อ) ได้สร้างเครื่อง
ล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ สรุปไว้ว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมในการล้าง คือ 5 นาท ี

ธนง ม่ันวงศ์; กิตติบดี ปราบภัย; และ นามชัย อ้าพันทรัพย์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ออกแบบ 
และสร้างเครื่องล้างกระทะเนื้อย่าง สรุปไว้ว่า ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 นาทีต่อการล้างกระทะเนื้อย่าง 
1 ใบ  

นาวิน เจนทรทิน; พัชราภรณ์ จีนขาวข้า; และ จิณณพัต พูลสวัสดิ์ (2552: 40-64) ได้พัฒนา
สร้างเครื่องท้าความสะอาดส้าหรับกาพ่นสี สรุปไว้ว่า ระยะเวลาในการล้างกาพ่นสี คือ 2 นาที  



 54 

และเม่ือน้าผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนล้าง คือ 15 นาที พบว่า เครื่องท้า
ความสะอาดส้าหรับกาพ่นสี ประหยัดเวลาได้ 13 นาที  

ธีระ ฤทธิรอด (2545: 20) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องล้างหลอดแก้วขนาดเล็ก สรุปไว้ว่า  
ระยะเวลาล้างประมาณ 5 นาที  

อัษฎาวุธ ยีหวันจิ; และ อ้านาจ วงค์ค้าชาว (2552: บทคัดย่อ) ได้ออกแบบและสร้างเครื่อง
ล้างจานอัตโนมัติ สรุปไว้ว่า ระยะเวลาล้างจานเฉลี่ย 5.34 นาทีต่อครั้ง 

          ชลธิศ พุ่มวิเชียร; ณัฐสิทธิ์ อริยชาติผดุงกิจ; และ นนทพล งามพีระพงศ์ (2549: บทคัดย่อ) 
ได้ออกแบบและสร้างเครื่องล้างจานโดยใช้เทคโนโลยีโอโซน สรุปไว้ว่า จานแก้วมีความเหมาะสมกับ
การล้างด้วยโอโซนมากที่สุด ระยะเวลาการล้าง คือ 3 นาท ี

หน้าที่หลักของเครื่องมือหรือเครื่องจักรกลช่วยท้าความสะอาด คือ ความสะดวก ความ
ปลอดภัย ความรวดเร็วและประหยัดระยะเวลาในการท้างาน จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้า สรุปได้ว่า เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลใช้ระยะเวลาท้าความสะอาดตั้งแต่ 1-5 นาที  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานท้าความสะอาดแต่ละประเภทด้วย ส้าหรับการวิจัยเรื่องการ
ออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
เลือกใช้อุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer) แบบอนาล็อก ยี่ห้อ OMRON รุ่น H3CR-A, 100- 240 VAC, 50/60 
Hz (ดังภาพประกอบ 30, 31 และ 32) มาเป็นอุปกรณ์ควบคุมระยะเวลาการท้างานของเครื่อง 
ท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยก้าหนดระยะเวลาทดลองท้าความสะอาด  
คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาท ีตามล้าดับ  

 

                                         
 
ภาพประกอบ 30  หน้าปัดของ Timer ยี่ห้อ OMRON รุ่น H3CR-A, 100-240 VAC 

 
ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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หมายเหตุ: หน่วยวัด คือ มิลลิเมตร (mm) 

 
ภาพประกอบ 31  ขนาดของ Timer ยี่ห้อ OMRON รุ่น H3CR-A, 100-240 VAC 

  
ที่มา: บริษัทออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จ้ากัด.  (2554ก).  Analog Timers: H3CR Solid-State 

Timer.  สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2554, จาก http://www.omron-ap.co.th/product_info/H3CR/ 
index.asp 
 

 
 

ภาพประกอบ 32  วิธีการปรับตั้งเวลาของ Timer ยี่ห้อ OMRON รุ่น H3CR-A, 100-240 VAC 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

   4.2.6 อุปกรณ์วัดความดัน (Measuring Pressure) ความดันเป็นคุณสมบัติที่ส้าคัญ
อย่างหนึ่งของของไหล จึงมีการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาหลายอย่างเพื่อท้าหน้าที่วัดความ
ดัน เช่น บารโ์รมิเตอร์ พิโซมิเตอร์ทิว ยูทิวมาโนมิเตอร ์มาโนมิเตอร์แบบท่อเอียง และมาตรวัดความ
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ดันแบบบูดอง เป็นต้น (ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 
2554: ออนไลน์) อุปกรณ์ส้าหรับวัดความดันแบบต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

          4.2.6.1 บาร์โรมิเตอร์ (Barometer) เป็นหลอดแก้ว ปลายด้านหนึ่งปิด ส่วนปลาย
อีกด้านเปิด ปลายด้านทีเ่ปิดจะจุ่มอยู่ในภาชนะบรรจุปรอท 
                        4.2.6.2 พิโซมิเตอร์ทิว (Piezometer Tube) เป็นเทคนิคการวัดค่าความดันเกจ 
โดยการใช้แท่งบรรจุของเหลวตั้งไว้ในแนวดิ่ง ปลายเปิดติดเข้ากับภาชนะบรรจุของเหลวที่ต้องการ
วัดค่าความดัน 

            4.2.6.3 ยูทิวมาโนมิเตอร์ (U Tube Manometer) เนื่องจากอุปกรณ์วัดความดัน
แบบพิโซมิเตอร์นั้นยังมีข้อจ้ากัด ดังนั้นเพื่อเอาชนะข้อจ้ากัดของพิโซมิเตอร์ รูปแบบของมาโนมิเตอร์
แบบตัวยูจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ โดยเรียกของไหลที่อยู่ในยูทิวมาโนมิเตอร์ว่าของไหลเกจ  
(Gage Fluid) 

            4.2.6.4 มาโนมิเตอร์แบบท่อเอียง (Inclined Tube Manometer) การวัดความดัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าน้อยๆ ขาด้านหนึ่งของมาโนมิเตอร์จะถูกจัดให้มีมุมเอียง  

            4.2.6.5 มาตรวัดความดันแบบบูดอง (Bourdon Pressure Gage) มาตรวัด
ความดันแบบบูดองได้ถูกพัฒนามาจากท่อกลวงที่มีความอ่อนตัว โดยน้ามาดัดให้มีความโค้ง เม่ือต่อ
ของไหลให้ไหลเข้าไปในท่อกลวงนี้ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงความดัน ความดันของของไหลเพิ่มขึ้น 
ท่อจะยืดออกเป็นเส้นตรงไปขับฟันเฟืองให้หมุนขับเข็มและชี้ไปตามสเกลเพื่อบอกความดันท่ีเกิดขึ้น 

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้มาตรวัดความดัน แบบบูดอง ย่านวัดความดัน 0-7 Kg/m2  
(ดังภาพประกอบ 33) เนื่องจากอุปกรณ์วัดความดันแบบอื่นๆ มีข้อจ้ากัดคือ ไม่สามารถวัดความดัน
สูงมากๆ ได้ หรือความดันทีมี่การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

ภาพประกอบ 33  มาตรวัดความดัน แบบบูดอง  
 

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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               4.2.7 ลิมิตสวิตซ์ (Limit Switch) หรือสวิตซ์จ้ากัดระยะ เป็นสวิตซ์ที่ท้างานโดยการ 
ชนหรือกดของวัตถุกับลูกล้อ (Roller) ของลิมิตสวิตซ์ ท้าให้หน้าสัมผัสที่ต่ออยู่กับก้านโยกเปิด-ปิด 
ตามจังหวะของการชนหรือกด ในงานทางอุตสาหกรรมมีการน้าลิมิตสวิตซ์มาใช้ประโยชน์หลาย
อย่าง เช่น ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนของ ประตูที่ท้างานด้วยไฟฟ้า ระบบสายพานล้าเลียง เป็นต้น 
(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ล้าปาง.  2554ก: ออนไลน์)   

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ลิมิตสวิตซ์แบบก้านโยก (ดังภาพประกอบ 34) เม่ือปิดฝาเครื่อง
ท้าความสะอาดจะท้าให้บริเวณขอบของฝาเครื่องกดลงบนลูกล้อที่ปลายก้านโยกของลิมิตสวิตซ์  
ท้าให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร 
 

 
             

ภาพประกอบ 34  ลิมิตสวิตซ์แบบก้านโยก  
 

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

    4.2.8 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า ผู้วิจัยได้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือการมี
กระแสไฟฟ้ารั่วไหล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร หรือกระแสไฟฟ้าไหลเกินพิกัด ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่ง 
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ได้แก่ 
                        4.2.8.1 ฟิวส์ (Fuse) คือ ตัวน้าไฟฟ้า ประกอบด้วย เส้นลวดที่ท้ามาจากวัสดุที่มี 
จุดหลอมละลายต่้าบรรจุอยู่ภายในภาชนะห่อหุ้ม ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและป้องกันการ
ลัดวงจร ฟิวส์จะมีคุณสมบัติที่ตัดกระแสลัดวงจรได้ถึงพิกัดสูงสุด และมีคุณสมบัติสามารถจ้ากัด
กระแสไหลผ่านฟิวส์ต่้ากว่าค่ากระแสลัดวงจรที่ขึ้นสูงสุด  (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.  2554ข: ออนไลน์) ฟิวส์แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 

                  ก. ฟิวส์เส้น มีลักษณะเป็นลวดเปลือย ใช้กับสวิตซ์ตัดตอนแบบใบมีด  
(Cut Out) สามารถยึดโดยการใช้น๊อตขันหัวท้ายของฟิวส์ ขนาดการทนกระแสของฟิวส์ขึ้นอยู่กับ
พื้นที่หน้าตัดของฟิวส์ นอกจากนี้ยังมีฟิวส์อีกชนิดหนึ่งคือฟิวส์ชนิดก้ามปู การใช้งานเหมือนกันกับ
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แบบฟิวส์เส้น นิยมใช้กับวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร เช่น วงจรเต้ารับหรือวงจรแสงสว่าง ที่มีขนาด
โหลดไม่เกิน 30 แอมแปร์  

                  ข. ฟิวส์หลอด มีลักษณะเป็นกระบอกไฟเบอร์ที่มีหัวและท้ายเป็นโลหะตัวน้า
รูปทรงกระบอกหรือคล้ายใบมีด ภายในบรรจุฟิวส์เส้นกับสิ่งที่ท้าหน้าที่ระบายความร้อน และท้า
หน้าที่ดับประกายไฟเม่ือฟิวส์ขาดเป็นสารจ้าพวกทรายละเอียดหรือสารบางอย่าง  ขนาดกระแส 
ที่สามารถทนได้มีค่าตั้งแต่ 2-1,200 แอมป์ มีทั้งแบบที่ใช้กับสวิตซ์นิรภัย และตลับกระเบื้อง  
(คาร์ทริดจ์ฟิวส์) ตัวคาทริดจ์ฟิวส์นั้น มี 2 แบบ คือ แบบที่ถอดเปลี่ยนไส้ฟิวส์ได้ และแบบที่ถอด
เปลี่ยนไส้ฟิวส์ไม่ได้ 
                            ค. ฟิวส์ปลั๊ก มีลักษณะรูปร่างคล้ายจุกก๊อกทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งใหญ่
กว่าปลายอีกด้านหนึ่ง หลอดฟิวส์ท้าด้วยกระเบื้อง ภายในหลอดฟิวส์มีเส้นฟิวส์และทรายบรรจุ
อยู่ เวลาใช้ฟิวส์ต้องใส่ลงในตลับฟิวส์ และหมุนฝาครอบฟิวส์ปิดฟิวส์ให้แน่น ที่ฝาครอบฟิวส์ 
มีช่องส้าหรับดูสภาพของฟิวส์  ถ้าเส้นฟิวส์ขาด  ปุ่มบอกสภาพฟิวส์จะหลุดออกจากหลอด
ฟิวส์ สามารถมองเห็นได้ ฟิวส์ปลั๊กนิยมใช้ทั้งในวงจรไฟแสงสว่าง และวงจรที่ใช้ก้าลังไฟฟ้าสูงๆ 
ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนฟิวส์ท้าได้ง่าย มีความปลอดภัยในขณะเปลี่ยนฟิวส์ และขณะฟิวส์หลอม
ละลายจะไม่มีการกระเด็นของเศษฟิวส์จึงไม่เกิดอันตราย  

หมายเหตุ:  
1. กระแสเกินพิกัด (Overload Current) เกิดขึ้นเนื่องจากการดึงกระแสที่มากเกินจาก

อุปกรณ์ปลายทาง  
2. กระแสลัดวงจร (Short Circuit Current) เกิดจากการที่กระแสเคลื่อนที่ผ่านทางลัด 

ที่อาจจะเกิดจากการแตะกันของสายไฟหรือมีตัวน้าไฟฟ้าเชื่อมต่อการลัดวงจร  ซึ่งสามารถมีค่า
มากกว่าพันเท่าของกระแสต่อเนื่องที่ฟิวส์ทนได้  

หลักการเลือกใช้ฟิวส์ (บริษัทบ้านเทค จ้ากัด.  2554: ออนไลน์) 
          1. ในการเลือกใช้ฟิวส์ที่มีขนาดถูกต้อง ผู้ใช้จะต้องทราบขนาดของกระแสปกติในวงจร 
ที่อุณหภูมิห้องก่อน เมื่อทราบขนาดของกระแสดังกล่าวแล้ว จึงเลือกใช้ฟิวส์ที่มีค่าพิกัดกระแส 135% 
ของค่ากระแสนั้น โดยให้เลือกฟิวส์ขนาดมาตรฐานถัดไปจากค่ากระแสที่ค้านวณได้ เช่น ระบบที่เดิน
ปกติซึ่งมีกระแสในระบบ 10A ที่อุณหภูมิห้อง 25๐C ควรเลือกใช้ฟิวส์ขนาด 15A (ค่า 135%  
ของกระแสดังกล่าวคือ 1.35x10A = 13.5A ซึ่งขนาดมาตรฐานของฟิวส์ถัดไปที่ควรเลือกใช้ก็คือ 
ขนาด 15A) 
           2. อุณหภูมิในการใช้งานฟิวส์ก็มีผลต่อการเลือกใช้ฟิวส์เช่นกัน คือ ฟิวส์ขนาดเท่ากัน หาก
ถูกน้าไปใช้ที่อุณหภูมิสูงจะท้าให้ฟิวส์ขาดได้ง่ายกว่าการน้าฟิวส์ไปใช้ที่อุณหภูมิต่้า ดังนั้นหาก 
น้าฟิวส์ไปใช้ที่อุณหภูมิมากกว่า 25๐C ควรเลือกฟิวส์ที่มีขนาดสูงกว่าการเลือกแบบปกติ  
(จากหลักการเลือกใช้ฟิวส์ ข้อ 1) เพื่อชดเชยอุณหภูมิที่สูงขึ้นและลดการตัดวงจรแบบไม่จ้าเป็น 
(Nuisance Tripping) เช่นเดียวกันหากน้าฟิวส์ไปใช้ที่อุณหภูมิต่้ากว่า 25๐C ก็ควรเลือกฟิวส์ขนาด
ต่้ากว่าการเลือกแบบปกติ (จากหลักการเลือกใช้ฟิวส์ ข้อ 1) เช่นกัน โดยหลักการทั่วๆ ไปแล้ว  
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ทุกๆ อุณหภูมิ 20๐C ที่สูงขึ้นหรือต่้าลงจากอุณหภูมิห้อง (25๐C) ควรเลือกฟิวส์ขนาดเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง 10-15% ตัวอย่างเช่น ถ้าค่ากระแสปกติในวงจรที่อุณหภูมิห้องเท่ากับ 1A โดยหากน้าไปใช้ 
ที่อุณหภูมิห้อง (25๐C) ควรเลือกฟิวส์ขนาด 1.5A (ค่า 135% ของกระแสดังกล่าว คือ 1.35x1A = 
1.35A โดยเลือกขนาดมาตรฐานถัดไป คือ 1.5A) แต่ถ้าหากน้าไปใช้ที่อุณหภูมิ 65๐C ก็ต้องเพิ่ม
ขนาดฟิวส์ไปอีกประมาณ 30% ซึ่งก็คือควรเลือกฟิวส์ขนาด 2A (ค่า 130% ของกระแสดังกล่าว ก็คือ 
1.35x1.3A = 1.755A โดยเลือกขนาดมาตรฐานถัดไปก็คือ 2A)  

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ฟิวส์หลอด ยี่ห้อ SHINOHAWA RT14-20, 500V-100KV, 4A 
ขนาด 10x38 มิลลิเมตร และตลับใส่ฟิวส์ ยี่ห้อ SHINOHAWA RT18-32, 500V 1P ขนาด 10x38 
มิลลิเมตร (ดังภาพประกอบ 35) 
 

                                                                                                                  
 
   (ก) ฟิวส์หลอด RT14-20, 500V-100KV, 4A                (ข) ตลับใส่ฟิวส์ RT18-32, 500V 1P 

 
ภาพประกอบ 35  ฟิวส์หลอดและตลับใส่ฟิวส์  

 
ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

                         4.2.8.2 สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breakers) 
เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันความเสียหายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า ข้อดีของสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ  
คือ สามารถเปิดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยไม่ท้าให้อุปกรณ์ภายในตัวสวิทซ์ตัดตอน
อัตโนมัติเสียหาย เช่น การขาดของฟิวส์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถท้าการรีเซ็ตให้กลับมา 
ใช้งานได้อีก หรือกล่าวได้ว่าสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ คือ ฟิวส์ที่สามารถน้ากลับมาใช้งานได้อีกนั่นเอง 
(ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.  2554ข: ออนไลน์) 

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่ อ งยนต์ ในครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ยได้ เลื อกใช้สวิทซ์ตัดตอนอัต โนมัติ หรือ เซอร์กิต เบรกเกอร์  
(Circuit Breakers) ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น NF63-HW 2P 40A, 220V (ดังภาพประกอบ 36) 



 60 

   
 

ภาพประกอบ 36  เซอร์กิตเบรกเกอร์ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น NF63-HW 2P 40A, 220V 
 

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

                         4.2.8.3 แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) หรือเรียกว่าสวิตซ์
แม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการท้างานของอ้านาจแม่เหล็กในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส เพื่อควบคุม
วงจร เช่น วงจรมอเตอร์ วงจรฮีทเตอร์ เป็นต้น ข้อดีของการใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์เม่ือเทียบกับ
สวิตซ์อื่นๆ คือ มีความปลอดภัยสูงส้าหรับผู้ควบคุม มีความสะดวกในการควบคุม และประหยัด 
เม่ือเทียบกับการควบคุมด้วยมือ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ทุกยี่ห้อจะมีโครงสร้างหลักที่ส้าคัญ
เหมือนกัน คือ มีแกนเหล็ก ขดลวด และหน้าสัมผัส (ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์.  2554: ออนไลน์)  
หลักการท้างานของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ คือ เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวด
สนามแม่เหล็กที่อยู่ขากลางของแกนเหล็ก ขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรง สนามแม่เหล็กจะชนะ
แรงสปริงและดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ลงมา ในสภาวะนี้คอนแทคเตอร์ทั้งสองชุด 
จะเปลี่ยนสภาวะการท้างาน คือ คอนแทคเตอร์ปกติปิดจะเปิดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทคเตอร์
ปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เม่ือไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวด คอนแทคเตอร์ 
ทั้งสองชุดจะกลับไปสู่สภาวะเดิม (ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์.  2554: ออนไลน์)   

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) ยี่ห้อ 
Mitsubishi รุ่น S-N11, 220V (ดังภาพประกอบ 37) 
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ภาพประกอบ 37  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น S-N11, 220V 
 

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 
                         4.2.8.4 รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ท้างานคล้ายกับสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า  
ท้าหน้าที่เชื่อมต่อหรือเปิดวงจรการท้างาน ซึ่งจะดึงหน้าสัมผัสเข้าหาหรือให้หนีออกจากอีกข้างหนึ่ง 
เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟให้กับรีเลย์จะมีลักษณะการท้างาน 2 แบบ คือ รีเลย์แบบปกติเปิด (Normally 
Open Relay, NO) เป็นการดึงหน้าสัมผัสเข้าหาอีกข้างหนึ่ง และรีเลย์แบบปกติปิด (Normally 
Closed Relay, NC) เป็นการเปิดหน้าสัมผัสให้หนีออกจากกัน (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.  2554ค: ออนไลน์)   

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้รีเลย์ ยี่ห้อ OMRON รุ่น MY2N, 220/240 VAC จ้านวน 2 ตัว 
(ดังภาพประกอบ 38 และ 39) เพื่อใช้ควบคุมการท้างานของฮีทเตอร์ทั้ง 2 ชุด และมอเตอร์ปั๊มน้้า  
จ้านวน 1 ตัว 
 

 
 

ภาพประกอบ 38  รีเลย์ ยี่ห้อ OMRON รุ่น MY2N, 220/240 VAC 
 

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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                     หมายเหตุ: หน่วยวัด คือ มิลลิเมตร (mm) 
 

ภาพประกอบ 39  ขนาดของรีเลย์ ยี่ห้อ OMRON รุ่น MY2N, 220/240 VAC 
 

ที่มา: บริษัทออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จ้ากัด.  (2554ข).  Control Panel Relays: MY 
General-purpose Relay. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2554, จาก http://www.omron-ap.co.th/ 
product_info/MY/index.asp 
 
                         4.2.8.5 อุปกรณ์ป้องกันโหลดเกิน (Overload Protection) การใช้งานมอเตอร์
จะมีความร้อนเกิดขึ้นเสมอ ความร้อนที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น กระแสเกินเนื่องจาก
มอเตอร์รับภาระมากเกินไป (Overload) ความถี่ในการสตาร์ทมอเตอร์ อุณหภูมิแวดล้อม และการ
ระบายความร้อน เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้ท้าให้มอเตอร์เกิดความเสียหายขึ้นได้ ดังนั้นจึงมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท้าการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินที่มีขนาดเหมาะสมในอุปกรณ์ควบคุม
การสตาร์ทมอเตอร์ เพื่อป้องกันมอเตอร์จากการเกิดโอเวอร์โหลด หรือความร้อนที่เกิดขึ้น 
กับมอเตอร์เกินพิกัด ซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ อุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินที่นิยม
ใช้ป้องกันมอเตอร์จากภาระงานเกินก้าลัง คือ โอเวอร์โหลดรีเลย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้าปาง.  2554ข: 
ออนไลน์) 

                       ก. โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay) เป็นอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ 
จากภาระงานเกินก้าลังหรือโอเวอร์โหลด (Overload) มีทั้งชนิดที่ท้างานด้วยความร้อนและชนิด 
ทีท่้างานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ระดับกระแสโอเวอร์โหลดสามารถท้าการปรับได้ตามขนาดพิกัดกระแส
สูงสุดของมอเตอร์ โอเวอร์โหลดประกอบด้วย ขดลวดความร้อน (Heater) พันอยู่บนแผ่นไบเมทัล 
(Bimetal) ซึ่งท้าจากโลหะ 2 ชนิด เชื่อมติดกันและจะโก่งตัวได้เม่ือเกิดความร้อนขึ้น  
ขดลวดความร้อนเป็นทางผ่านของกระแสจากแหล่งจ่ายไปยังมอเตอร์ เม่ือกระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ 
มีค่าสูง ท้าให้ชุดขดลวดความร้อนเกิดความร้อนสูงขึ้น ส่งผลให้แผ่นไบเมลทัลร้อนและโก่งตัว 
ดันให้หน้าสัมผัสปกติปิดของโอเวอร์โหลดที่ต่ออนุกรมอยู่กับวงจรควบคุมเปิดวงจร ตัดกระแสออก



 63 

จากคอยล์แม่เหล็กของคอนแทกเตอร์ ท้าให้หน้าสัมผัสหลัก (Main Contact) ของคอนแทกเตอร์ 
แยกออกจากแหล่งจ่ายกระแสไฟ ช่วยป้องกันมอเตอร์จากความเสียหาย 

                       ข. โอเวอร์โหลดรีเลย์ชนิดท้างานด้วยความร้อน (Thermal Overload Relay) 
มี 2 แบบ คือ แบบธรรมดาคือเม่ือแผ่นไบเมทัลงอไปแล้วจะกลับมาอยู่ต้าแหน่งเดิมเม่ือมีการเย็นตัว
ลง ลักษณะการท้างานเช่นเดียวกับที่อยู่ในเตารีดไฟฟ้า และแบบมีรีเซท (Reset) คือเม่ือตัดวงจรไป
แล้ว หน้าสัมผัสจะถูกล็อกเอาไว้ ถ้าต้องการจะให้วงจรท้างานอีกครั้ง จะต้องกดที่ปุ่ม Reset เพื่อให้
หน้าสัมผัสกลับมาต่อวงจรเหมือนเดิม  

ส้าหรับการวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ Thermal Overload Relay แบบมีรีเซท ยี่ห้อ Mitsubishi  
รุ่น TH-N12, 5.2-8A (ดังภาพประกอบ 40) 
 

 
 

ภาพประกอบ 40  Thermal Overload Relay ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น TH-N12, 5.2-8A 
                      

ที่มา: จากการวิจัย (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

สรุป 
               กระบวนการเลือกวัสดุและการเลือกวิธีการผลิตนั้น ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ หลายประการ เช่น ข้อก้าหนดเกี่ยวกับสมรรถนะของวัสดุ ความทนทานของชิ้นส่วน ราคา 
ความเชื่อถือได้ ความรับผิดชอบต่อการออกแบบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพความ
ปลอดภัยของมนุษย์ เป็นต้น          
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5. สมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
การประเมินสมรรถนะเครื่องจักรจะต้องพิจารณาด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น การวัด

ความสามารถในการท้างานของเครื่องจักรกลการเกษตรจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ ความสามารถ 
ในการท้างานเชิงพื้นที่ ความสามารถในการท้างานเชิงวัสดุ และความสามารถในการท้างานเชิงวัสดุ 
ที่ป้อนเข้าไปทั้งหมด การหาความสามารถในการท้างานชนิดต่างๆ สามารถท้าได้โดยการวัดพื้นที่
หาน้้าหนักและเวลา (วินิต ชินสุวรรณ.  2530: 1-2) สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าการท้างานนั้นจะประสบ 
ผลความส้าเร็จมากหรือน้อยเพียงใดนั่นก็คือการวัดสมรรถนะของการท้างานนั้นๆ มีผู้ให้ความหมาย 
ค้าว่า สมรรถนะ ไว้หลายความหมาย ดังนี้  

สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ ใช้กับเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยม
เหมาะส้าหรับเดินทางไกล (ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  2546: 1128) 

สมรรถนะของเครื่องยนต์ หมายถึง ความสามารถในการท้างานของเครื่องยนต์ที่บอก  
ให้ทราบถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของเครื่องยนต์นั้นๆ สามารถน้ามาใช้ในการพิจารณาเลือกและการใช้
เครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ (ประณต กุลประสูติ.  2538: 59)  

สมรรถนะของเครื่องท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบคาร์ทริจ หมายถึง การตรวจประเมิน
ลักษณะของเครื่องท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบคาร์ทริจ 5 ด้าน คือ ลักษณะด้านวิศวกรรม 
ลักษณะด้านความปลอดภัย ลักษณะด้านกายภาพ ลักษณะด้านการใช้งาน และลักษณะ 
ด้านการซ่อมบ้ารุงรักษา ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (ชาญชัย บุญชู.  2545: 4)  

สมรรถนะของเตาหลอมละลายโลหะขนาดเล็ก หมายถึง คุณสมบัติของเตาหลอมละลาย
โลหะขนาดเล็กที่เหมาะแก่การจัดท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นสมรรถนะของเตาตามความหมายนี้  
หมายถึง ไม่ว่าจะเป็นเตาประเภทใดก็ตาม เตานั้นย่อมจัดท้าสิ่งต่างๆ ได้ดังนี้ เผาได้ในอุณหภูมิ 
ที่ต้องการ กระจายความร้อนได้สม้่าเสมอทั้งเตา มีความทนทานต่อการใช้งาน ประหยัดเชื้อเพลิง  
มีความปลอดภัยสูง บ้ารุงรักษาได้ง่าย และใช้ได้สะดวกคล่องตัว (ชวลิต เชียงกุล.  2538: 6-7) 
ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสมรรถนะของเตาได้ 5 ด้าน ดังนี ้ 

    1. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ขนาดของเตากะทัดรัด สวยงาม ชิ้นส่วนทุกชิ้น
ออกแบบให้มีรูปร่างลักษณะที่สามารถแยกชิ้นส่วนและประกอบได้ มีความแข็งแรง ปลอดภัย 
ขณะใช้งาน และขนาดของเตาออกแบบได้อย่างเหมาะสม 

    2. ลักษณะการใช้งาน หมายถึง การเตรียมวัตถุดิบและการอุ่นเตาสามารถท้าได้อย่าง
รวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกทั้งการใส่วัตถุดิบก็ท้าได้สะดวก และการหยุดปฏิบัติงานก็ท้าได้โดยการปิด
น้้ามันและปิดพัดลมเป่า 

    3. ลักษณะการบ้ารุงรักษา หมายถึง การบ้ารุงรักษาก่อนการปฏิบัติงานท้าได้เหมาะสม 
การประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นไม่ก่อให้เกิดการช้ารุดเสียหาย ถ้าช้ารุดก็สามารถซ่อมแซมได้ง่าย  
ทั้งน้ีเพราะวัสดุทุกชิ้นหาได้ง่ายและราคาถูก 
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    4. สมรรถนะการหลอมละลาย หมายถึง การหลอมละลายอะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม  
ได้ภายในเวลา 30 นาที ท้าให้อุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิเทน้้าโลหะ หลอมละลายโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ได้ และประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง  

    5. ความเหมาะสมด้านการน้าไปใช้งาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ก็สามารถใช้ได้ 
โดยการน้าไปใช้ในห้องทดลอง โรงฝึกงานของสถานศึกษา หรือน้าไปใช้ในการหล่อแบบวิจิตร  
และเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในที่ต่างๆ ได้ 

สมรรถนะของเครื่องตรวจฟังความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร หมายถึง ความสามารถ  
ในการตรวจความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร โดยการน้าส่วนปลายของอุปกรณ์ไปสัมผัสต้าแหน่ง  
ที่ต้องการวัด และฟังเสียงเพื่อท้าให้ทราบความผิดปกติของเครื่องจักร หรือท้าให้ทราบว่าตลับลูกปืน
ก้าลังเกิดปัญหา เหมาะส้าหรับใช้งานในที่ๆ มีเสียงดังรบกวน (พีรเชษฐ์ ศรีชัย.  2546: 4)  
โดยแบ่งกลุ่มสมรรถนะได้ 3 ด้าน ดังนี ้

    1. สมรรถนะด้านกายภาพ หมายถึง ขนาดของเครื่องตรวจความสั่นสะเทือน 
ของเครื่องจักร มีขนาดกะทัดรัด สวยงาม เหมาะแก่การใช้งานและมีความแข็งแรงปลอดภัย 
ในขณะใช้งาน 

    2. สมรรถนะด้านการใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้สามารถน้าอุปกรณ์ตรวจฟังไปใช้งานได้ง่าย 
เนื่องจากมีขนาดเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก และใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 โวลต์ 

    3. สมรรถนะด้านการบ้ารุงรักษา หมายถึง การบ้ารุงรักษาก่อนและหลังการใช้งานท้าได้
อย่างเหมาะสมเพราะมีอุปกรณ์หลัก 3 ส่วน คือ ส่วนตัวเครื่อง ส่วนหัวสัมผัส และส่วนหูฟัง  
สามารถถอดประกอบได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดความช้ารุดเสียหาย 

สมรรถนะของเครื่องลับมีดกลึง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน (มานพ อาจปรุ. 2551: 5)  
มีความหมาย ดังนี้  

    1. สมรรถนะด้านการน้าไปใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องลับมีดกลึงลับมุมต่างๆ 
ได้ค่า คือ (1) มุมคม หมายถึง ลับมีดกลึงมุมคมข้าง 15๐ และมุมคมหลัง 30๐ ผิดพลาดได้ ±1๐  
(2) มุมคาย หมายถึง ลับมีดกลึงมุมคายข้าง 12๐ และมุมคายหลัง 10๐ ผิดพลาดได้ ±1๐ (3) มุมหลบ 
หมายถึง ลับมีดกลึงมุมหลบข้าง 6๐ และมุมหลบหลัง 10๐ ผิดพลาดได้ ±1๐ 

    2. สมรรถนะด้านกายภาพ หมายถึง การเตรียมเครื่องเพื่อการลับมีดกลึงท้าได้ 
อย่างเหมาะสม มีความปลอดภัยในขณะใช้เครื่องลับมีดกลึง การเคลื่อนย้ายตัวเครื่องลับมีดกลึง 
ท้าได้โดยสะดวก และสามารถลับมีดกลึงได้อย่างรวดเร็ว 

    3. สมรรถนะด้านการออกแบบ หมายถึง วัสดุทุกชิ้นที่น้ามาประกอบเป็นเครื่อง 
ลับมีดกลึง ได้รับการออกแบบให้เหมาะสม มีโครงสร้างที่ไม่สลับซับซ้อน 

    4. สมรรถนะด้านการบ้ารุงรักษา หมายถึง การบ้ารุงรักษาก่อนการปฏิบัติงานท้าได้ 
อย่างเหมาะสม การถอดและประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นท้าได้อย่างสะดวก สามารถเก็บเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการลับมีดกลึงได้ ท้าความสะอาดหลังการใช้งานได้ง่าย     



 66 

สมรรถนะของเครื่องตั้งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก หมายถึง ความสามารถในการใช้งาน  
การติดตั้ง ความแข็งแรง และการบ้ารุงรักษา ของเครื่องตั้งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไกในลักษณะ 
แต่ละด้าน (ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาสสุขหวาน; และ ไพทูล ค้าคอนสาร.  2552: 65-71)  
โดยประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 

    1. ความสามารถในการใช้งาน หมายถึง การควบคุมการท้างานท้าได้ง่าย สามารถ
ท้างานได้อย่างต่อเนื่อง การปรับระดับความสูงต่้าท้าได้สะดวก สามารถตั้งลูกกอล์ฟได้อย่างแม่นย้า
สามารถบรรจุลูกกอล์ฟได้เหมาะสมกับขนาด สามารถตั้งลูกกอล์ฟได้ภายในเวลาที่ก้าหนด  
คือ 3 วินาที/1 ลูก ความเร็วในการตั้งลูกมีความเหมาะสม เครื่องตั้งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไกมีความ
คล่องตัวในขณะใช้งาน มีความสะดวกในการใช้เครื่องตั้งลูกกอล์ฟด้วยตนเอง มีความสะดวก 
ประหยัด และความปลอดภัยสูง 

    2. ด้านการติดตั้ง หมายถึง การติดตั้งท้าด้วยความสะดวก สามารถติดตั้งได้เอง 
โดยการศึกษาจากคู่มือส้าหรับผู้ใช้ การใช้พื้นที่ในการตั้งเครื่องลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก 
ไม่เปลืองเนื้อที่มาก การจัดวางเครื่องตั้งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไกสามารถท้าได้ง่าย สามารถถอด
แยกชิ้นส่วนประกอบของเครื่องตั้งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไกเองได้ เครื่องมือที่ใช้ในการถอดแยก 
หาได้ง่าย เครื่องตั้งลูกกอล์ฟมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
การติดตั้งใช้เวลาไม่นานสามารถติดตั้งได้โดยปลอดภัย 

    3. ด้านความแข็งแรง หมายถึง การออกแบบเครื่องตั้งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไกมีความ
เหมาะสม การสร้างใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ได้ 
ทุกสภาพอากาศไม่เป็นสนิม ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ มีความแข็งแรง มีความแข็งแรงของโครงสร้าง  
มีความแข็งแรงของรอยเชื่อม น้้าหนักของเครื่องตั้งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไกเหมาะสมกับขนาด 
ชิ้นส่วนทุกชิ้นมีรูปร่างลักษณะแยกชิ้นส่วนประกอบได้ วัสดุในการสร้างมีภายในประเทศสามารถ 
หาซ้ือได้ง่าย 

    4. ด้านการบ้ารุงรักษา หมายถึง การท้าความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ท้าได้ง่าย ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา การเก็บรักษาท้าได้สะดวก มีความสะดวกในการถอดแยกประกอบ
เครื่องมีจุดตรวจที่ต้องการบ้ารุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ น้อย สามารถตรวจสอบสภาพและการท้างาน
ของเครื่องตั้งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไกได้ง่าย การซ่อมแซมส่วนประกอบที่ช้ารุดหรือสึกหรอ 
ท้าได้ง่าย สามารถตรวจสอบเม่ือเครื่องเกิดขัดข้องขณะใช้งานท้าได้ง่าย สามารถหาซื้ออุปกรณ์ 
ที่ต้องบ้ารุงรักษาได้ง่ายภายในประเทศ วัสดุที่ใช้ในการสร้างสามารถหาซ้ือได้ง่าย ราคาไม่แพง 

สมรรถนะของเครื่องหยอดขนมทองหยอด หมายถึง ความสามารถของเครื่องหยอดขนม
ทองหยอด (สกล นันทศรีวิวัฒน์.  2543: 4-5) ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสมรรถนะเครื่องหยอดขนม
ทองหยอดได้ 4 ด้าน ดังนี้  

    1. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ขนาดของเครื่องหยอดขนมทองหยอด สวยงาม 
กะทัดรัด ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนออกแบบให้มีรูปทรงที่สามารถแยกชิ้นและประกอบได้ มีความแข็งแรง 
ปลอดภัยขณะใช้งานและขนาดของเครื่องหยอดขนมทองหยอดออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
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    2. ลักษณะการใช้งาน หมายถึง การบรรจุวัตถุดิบสามารถท้าได้สะดวก ประหยัดเวลา 
ในการใส่แป้งทองหยอด การท้างานของชิ้นส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์กันและการหยุดการปฏิบัติงาน
ท้าได้โดยอัตโนมัติ 

    3. ลักษณะการบ้ารุงรักษา หมายถึง การบ้ารุงรักษาก่อนการปฏิบัติงานท้าได้อย่าง
เหมาะสม การประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นไม่ก่อให้เกิดการช้ารุดเสียหาย ถ้าช้ารุดก็สามารถซ่อมแซม  
และเปลี่ยนได้ง่าย ทั้งน้ีวัสดุทุกชิ้นหาได้ง่ายและราคาถูก 

    4. ความเหมาะสมด้านการน้าไปใช้งาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน 1 หรือ 2 คน สามารถ 
ใช้งานได้ มีความปลอดภัย โดยน้าไปใช้งานเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาด
เล็ก และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย 

สมรรถนะทางกายภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ทางด้านกายภาพ ซึ่งใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 4 คน เป็นผู้ประเมิน (สุดธิดา อินทผล; อุปวิทย์ สุวคัน 
ธกุล; และ โอภาส สุขหวาน.  2551: 71-81) โดยมีหัวข้อ ดังนี ้

    1. การออกแบบและการใช้งาน หมายถึง การออกแบบโครงสร้างของเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ และการใช้งานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อความสะดวกเหมาะสมต่อการน้าไปใช้งาน ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาจากรูปแบบความ
เหมาะสมของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในด้านโครงสร้างการจัดวางของอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใช้ในการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งความสะดวกในการใช้งานและการ
เคลื่อนย้ายไปในท่ีต่างๆ โดยการให้คะแนนจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับน้อยที่สุด จนถึง ระดับดี
มาก โดยใชผู้้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินให้คะแนน 

    2. ความปลอดภัยในการใช้งาน หมายถึง ความปลอดภัยของการใช้งานตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จัดสร้างขึ้น โดยค้านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้งาน  
ซึ่งพิจารณาจากวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้  การจัดวางอุปกรณ์ในต้าแหน่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  
ในขณะใช้งาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะใช้งานที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้ โดยการ 
ให้คะแนนจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับน้อยที่สุด จนถึง ระดับดีมาก โดยใช้ผู้ เชี่ยวชาญ 
เป็นผู้ประเมินให้คะแนน 

    3. ความสวยงาม หมายถึง ความสวยงามของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
เป็นการพิจารณาในด้านของความเหมาะสมของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพิจารณา 
จากองค์ประกอบชิ้นส่วนที่ใช้ในการจัดท้า การตกแต่ง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่อง  
โดยการให้คะแนนจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับน้อยที่สุด จนถึง ระดับดีมาก โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ประเมินให้คะแนน 

สมรรถนะของเครื่องกวนสารเคมี หมายถึง ความสามารถในการท้างานของเครื่องกวน
สารเคมีในแต่ละด้านซึ่งตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติที่ส้าคัญต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้แบบ
ประเมินสมรรถนะเครื่องกวนสารเคมีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (สุวัฒน์ วงษ์จ้าปา.  2546: 5) โดยจัดกลุ่ม 
ของสมรรถนะไว้ 3 ด้าน ดังนี ้
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    1. สมรรถนะของระบบควบคุมความเร็วรอบในการกวน หมายถึง ความสามารถของ 
ชุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการท้างานของมอเตอร์ ส้าหรับการปรับและตั้งค่าความเร็วรอบในการ
กวนท่ีคงที่และปรับตั้งความเร็วรอบในการกวนได้ตามความต้องการ 

    2. สมรรถนะของระบบควบคุมเวลาท้างาน หมายถึง ความสามารถของระบบตั้งเวลา 
ที่ควบคุมด้วยชุดอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับตั้งเวลาให้เครื่องท้างานและปิดการท้างานได้อย่าง
เที่ยงตรงตามเวลาที่ก้าหนดไว้ 

    3. สมรรถนะของระบบควบคุมอุณหภูมิ หมายถึง ความสามารถของชุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ท้าหน้าที่ควบคุมชุดลวดความร้อนที่แผ่นให้ความร้อน ระบบดังกล่าวสามารถปรับตั้งอุณหภูมิ 
ให้เครื่องก้าเนิดพลังงานความร้อนได้อย่างเที่ยงตรงตามอุณหภูมิที่ต้องการใช้งาน 

สมรรถนะของเครื่องพับแผ่นอะคริลิก หมายถึง ขีดความสามารถของเครื่องด้านเครื่องพับ
แผ่นอะคริลิกและด้านรอยพับแผ่นอะคริลิกซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพับแผ่นอะคริลิก 
จ้านวน 5 คน ที่ได้ทดลองใช้เครื่องพับแผ่นอะคริลิกแล้วใช้บรรทัดโลหะ บรรทัดวัดมุม เวอร์เนียร์ 
คาลิปเปอร์วัดความหนาและแว่นขยายประกอบในการตรวจชิ้นงานที่ผ่านการทดลองพับแล้ว 
จากนั้นจึงประเมินขีดความสามารถของเครื่องพับแผ่นอะคริลิก (อนุวัติ สุเพียร.  2544: 7-8)  
โดยท้าการประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน ดังนี ้

    1. สมรรถนะด้านเครื่องพับแผ่นอะคริลิก หมายถึง ความสามารถของเครื่องในการตั้งมุม
ในการพับได้ตั้งแต่ 30๐-179๐ พับแผ่นอะคริลิกที่มีความหนา 1-3 มิลลิเมตรได้ พับแผ่นอะคริลิก 
ที่มีแนวพับยาวไม่เกิน 600 มิลลิเมตรได้ พับแผ่นอะคริลิกเป็นรางตัวยูได้ พับแผ่นอะคริลิกเป็นท่อ
เหลี่ยมได้ พับแผ่นอะคริลิกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมได้ พับแผ่นอะคริลิกได้ทุกสี พับแผ่นอะคริลิก  
ได้สะดวกกว่าการพับด้วยมือทั่วไป ควบคุมการท้างานโดยใช้คนเพียงคนเดียว พับได้เสร็จสิ้นภายใน
เครื่องเพียงเครื่องเดียว โครงสร้างของเครื่อง มีความแข็งแรง มีความปลอดภัยในการใช้งาน  
เป็นเครื่องต้นแบบได้และบ้ารุงรักษาเครื่องง่าย 

    2. สมรรถนะด้านรอยพับแผ่นอะคริลิก หมายถึง คุณภาพของชิ้นงานที่ผ่านการพับจาก
เครื่องพับแผ่นอะคริลิก คือ ได้องศาตามมุมพับที่ต้องการ ความตรงของรอยพับและผิวของรอยพับ            

ส้าหรับการวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ ผู้วิจัยท้าการประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดและประเมินลักษณะทาง
กายภาพ พบว่า เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
มีความสามารถในการท้าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนดและมีลักษณะทางกายภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยนิยามค้าว่าสมรรถนะ ดังนี้  

    1. สมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้านความสามารถ
ในการท้าความสะอาด หมายถึง เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบ
และสร้างขึ้นมีความสามารถในการท้าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนด โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 
จ้านวน 3 คน ก้าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดโดยการสังเกต ดังนี ้
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                  1.1 ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ไม่มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่หรือยังมีคราบน้้ามันหล่อลื่น
ติดอยู่บ้างบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
                  1.2 ต้องปรับปรุง หมายถึง มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่ปานกลางบนพื้นผิวของชิ้น 
ส่วนเครื่องยนต์ 
                  1.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่มากบนพื้นผิวของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 

    2. สมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้านลักษณะ 
ทางกายภาพ หมายถึง เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้าง
ขึ้นมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน เป็นผู้ประเมินลักษณะ 
ทางกายภาพ แยกเป็นด้านย่อย 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านการใช้งาน  
และด้านการบ้ารุงรักษา แต่ละด้านมีความหมายดังน้ี 
                      2.1 ด้านวิศวกรรม หมายถึง มีความเหมาะสมในการออกแบบ มีความเหมาะสม 
ในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ มีความเหมาะสมในการจัดวางต้าแหน่งของอุปกรณ์ เครื่องสามารถ
ทนต่ออุณหภูมิของน้้าร้อนได้ และมีความม่ันคงและแข็งแรงของโครงสร้าง 
                  2.2 ด้านความปลอดภัย หมายถึง เครื่องจะท้างานเม่ือปิดฝาเครื่อง เครื่องจะหยุด
ท้างานเมื่อเปิดฝาเครื่อง มีความปลอดภัยจากน้้าร้อนที่อยู่ภายในเครื่อง มีความปลอดภัยจากแรงดัน
น้้าที่ออกจากหัวฉีด และมีความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
                  2.3 ด้านการใช้งาน หมายถึง มีระบบการใช้งานสะดวกไม่ซับซ้อน ประหยัดพื้นที่ 
ในการติดตั้งเครื่อง ตั้งเวลาการท้างานของเครื่องได้ ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการใช้งานได้ และมีความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่อง 
                      2.4 ด้านการบ้ารุงรักษา หมายถึง มีความสะดวกในการตรวจสอบการท้างาน มีความ
สะดวกในการท้าความสะอาดเครื่อง มีความสะดวกในการดูแลชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ มีความ
สะดวกในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ และการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้มีจ้าหน่ายในประเทศ 
 

สรุป 
      การวัดสมรรถนะของเครื่องจักรหรือเครื่องจักรกลต่างๆ นิยมใช้อัตราการท้างาน 

และคุณภาพของผลงานเป็นเครื่องชี้วัดอัตราการท้างานเป็นเครื่องชี้ที่ส้าคัญต่อสมรรถนะ  
ของเครื่องจักรกลนั้นๆ ส้าหรับคุณภาพของผลงานนั้นจะต้องค้านึงถึงด้านการท้างาน โดยปราศจาก
การสูญเสียผลผลิต และด้านความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตท้าให้คุณภาพของผลผลิตลดลง  
การวัดสมรรถนะจะท้าให้ทราบความสามารถของเครื่องจักรน้ันๆ ว่ามีคุณภาพหรือมาตรฐานเพียงใด 
การวัดสมรรถนะของสิ่งต่างๆ นั้นจะมีลักษณะการวัดที่แตกต่างกันออกไป เช่น การวัดสมรรถนะ 
ของเครื่องยนต์ จะท้าให้ทราบถึงความสามารถในการท้างานของเครื่องยนต์ ที่จะบอกถึงคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของเครื่องยนต์นั้นๆ เพื่อที่จะสามารถน้ามาใช้ในการพิจารณาเลือกและการใช้  
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6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้      
 6.1 เอกสารและงานวิจัยในประเทศ   

     เกรียงศักดิ์ จันทร์นวล ชัยยันต์ ขวัญเกื้อ และสมชัย รอดสีเสน (2540: บทคัดย่อ)  
ได้สร้างเครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ซึ่งมีขนาดของห้องล้าง 1x1x0.722 เมตร มีหัวฉีด 14 หัว 
หัวเป่าลม 2 หัว ท้างานด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมี Timer จ้านวน  2 ตัว ซึ่งท้าการตั้งเวลาในการฉีด 
1 ตัว และการเป่า 1 ตัว และเวลาที่เหมาะสมในการล้าง คือ 3 นาที และ 5 นาที เวลาในการเป่าลม 
ที่เหมาะสม คือ 15 นาที และ 25 นาที สามารถล้างชิ้นส่วนสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร และกว้างยาว 
ในแนวราบไม่เกิน 90 เซนติเมตร น้้าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม และแท่นรองรับชิ้นส่วนสามารถ 
หมุนได้โดยการขับมอเตอร์ผ่านไปยังเฟืองทดอัตรา 1:80 ผลการทดลองเครื่องล้างชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล สังเกตได้ว่าเมื่อชิ้นงานมีขนาดต่างกันจะท้าให้เวลาในการล้าง และการเป่าลมก็ต่างกัน
ด้วย เครื่องล้างแบบนี้ไม่สามารถล้างวัสดุจ้าพวกซีลยางได้ เนื่องจากได้ใช้น้้ามันดีเซลมาเป็นสาร 
ใช้ท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

     สมชาย นุชไพโรจน์ วิศณุ ทองเฝือ และไพรัตน์ โยรัมย์ (2545: บทคัดย่อ) ได้สร้าง
เครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยเครื่องล้างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร ความสูง 1.50 
เมตร และมีหัวฉีด 23 หัว สารท้าความสะอาดถูกขับโดยใช้ปั๊มน้้าชนิดปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 
เวลาที่ใช้ในการล้าง คือ 5 นาที ซึ่งน้้าที่หัวฉีดฉีดออกมาจะถูกให้ความร้อนจากขดลวดท้าความร้อน
ขนาด 5,000 วัตต์ ขดลวดท้าความร้อนท้างานด้วยระบบอัตโนมัติโดยมีเทอร์โมสตัทท้าการควบคุม
อุณหภูมิจะอยู่ ในช่วง 40 -60๐C ชิ้นส่วนที่จะน้ามาล้างด้วย เครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ต้องมีความกว้างและความยาวไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงต้องไม่เกิน  50 เซนติเมตร น้้าหนัก 
ไม่เกิน 70 กิโลกรัม หรือความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี ขนาดของชิ้นส่วนขนาดเล็ก 
ที่น้ามาล้างต้องมีขนาดความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 2.54 เซนติเมตร เครื่องล้างชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด 380 โวลต์ (สมชาย นุชไพโรจน์; วิศณุ ทองเฝือ; และ ไพรัตน์ 
โยรัมย์.  2545: 2) และแท่นรองรับชิ้นส่วนสามารถหมุนได้โดยใช้ความดันน้้าที่หัวฉีดเป็นตัวขับ 
ให้แท่นรองรับชิ้นส่วนหมุน ผลจากการทดลองเครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์โดยการสร้างสิ่งสกปรก 
คือ คราบน้้ามันท่ีเกาะติดเครื่องยนต์ จ้านวน 50 จุด และน้าไปท้าความสะอาดด้วยเครื่องล้างชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ทีไ่ด้สร้างขึ้นพบว่า การท้าความสะอาดที่ใช้อุณหภูมิต่างกันประสิทธิภาพในการท้าความ
สะอาดก็แตกต่างกันด้วย คือ ความสะอาดจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ จากนั้นได้ท้าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท้างานกับเครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของสถานประกอบการออโต้เทคนิคพบว่า 
มีประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 และมีข้อเสนอแนะไว้ว่าเครื่องล้าง
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ควรติดกระจกใสด้วยเพื่อจะได้ดูการท้างานของเครื่องล้างได้ เนื่องจากการเปิด 
ดูความสะอาดของชิ้นส่วนจ้าเป็นต้องหยุดเครื่องและท้าการเปิดดูเป็นการเสียเวลาในการล้าง  



 71 

     ธนง ม่ันวงศ์; กิตติบดี ปราบภัย; และ นามชัย อ้าพันทรัพย์ (2549: บทคัดย่อ)  
ได้ออกแบบและสร้างเครื่องล้างกระทะเนื้อย่าง ซึ่งมีขนาดความกว้าง 640 มิลลิเมตร ยาว 495 
มิลลิเมตร และสูง 695 มิลลิเมตร โดยใช้เหล็กรูปพรรณท้าโครงสร้างหลักแล้วหุ้มด้วยเหล็กไร้สนิม 
ซึ่งมีชุดเกลียวจับยึดกระทะทองเหลืองชนิดมีหูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร 
ให้แน่นในอ่างจากนั้นใช้ล้อแปรงลวดทองเหลืองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 115 มิลลิเมตร ถูกขับ
ให้หมุนที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที โดยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมีชุดเฟืองทดเป็นต้นก้าลังขับ การปรับ
แรงกดของแปรงลวดจะอาศัยแรงกดจากสปริงและชุดกลไกเกลียวปรับระยะที่อยู่ในแนวแกนเพลา 
ในขั้นตอนการล้างจะใช้น้้ายาล้างจานเป็นตัวช่วยจากนั้นจะมีหัวฉีดท้าหน้าที่ฉีดน้้าล้างกระทะ  
ให้สะอาด จากการทดลองพบว่า การล้างกระทะจะใช้เวลาประมาณ 2 นาทีต่อการล้างกระทะ 1 ใบ  

     สมจินต์ พ่วงเจริญชัย (2550: บทคัดย่อ) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องล้างท้าความ
สะอาดแผงคอนเดนเซอร์ โดยใช้มอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้และติดตั้งเข้ากับตัวชุดเกลียว
หมุนเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นลงของชุดแผงหัวฉีดและใช้โซลินอยด์วาล์วมาเป็นตัวควบคุม 
การจ่ายน้้าในการท้าความสะอาดเพื่อใช้ในการล้างท้าความแผงคอนเดนเซอร์  จากการทดสอบ 
การท้างานของเครื่องท้าความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์พบว่า  เครื่องท้าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศมีความสามารถท้างานได้เป็นอย่างดี  โดยก่อนการล้างท้าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการท้าความเย็นเฉลี่ยเท่ากับ 34,179 บีทียูต่อชั่วโมง 
สัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.62 และประสิทธิภาพการให้ความเย็นเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  
8.9 Btu/hr.Watt และหลังจากการท้าความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ 
มีความสามารถในการท้าความเย็นเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 39,766 บีทียูต่อชั่วโมง สัมประสิทธิ์สมรรถนะ
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.12 และประสิทธิภาพการให้ความเย็นเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 10.7 Btu/hr.Watt  
และเม่ือเปรียบเทียบการท้างานของเครื่องปรับอากาศ ก่อนการล้างและหลังการล้างท้าความสะอาด
แผงคอนเดนเซอร์ พบว่าความสามารถในการท้าความเย็นเพิ่มขึ้น 16.35% และประสิทธิภาพ 
การให้ความเย็นเพิ่มขึ้น 19.19%  

     นาวิน เจนทรทิน; พัชราภรณ์ จีนขาวข้า; และ จิณณพัต พูลสวัสดิ์ (2552: 40-64)  
ได้พัฒนาสร้างเครื่องท้าความสะอาดส้าหรับกาพ่นสี โดยเครื่องล้างกาพ่นสีที่สร้างขึ้นมีขนาด 
ของฐานรองรับน้้าหนัก คือ กว้าง 419 มิลลิเมตร ยาว 520 มิลลิเมตร และสูง 533 มิลลิเมตร  
ขนาดของถังล้าง คือ กว้าง 406 มิลลิเมตร ยาว 508 มิลลิเมตร และสูง 482 มิลลิเมตร และขนาด
ของถังกรอง คือ กว้าง 368 มิลลิเมตร ยาว 292 มิลลิเมตร และสูง 203 มิลลิเมตร จากผล 
การทดลองเครื่องท้าความสะอาดส้าหรับกาพ่นสี พบว่าเวลาที่ใช้ท้าความสะอาดกาพ่นสีในแต่ละครั้ง
จะไม่เท่ากัน เนื่องจากสีที่ใช้พ่นเป็นสีต่างชนิดกัน คือ สีรองพื้นจะใช้เวลาในการท้าความสะอาดมาก
ที่สุด สีจริงจะใช้เวลาในการท้าความสะอาดน้อยรองลงมา และสีเคลือบเงาเป็นสีที่ใช้เวลา 
ในการท้าความสะอาดน้อยที่สุด ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการท้าความสะอาดกาพ่นสีควรใช้เวลาที่มากที่สุด
จากการทดลอง คือ 2 นาที เนื่องจากในการใช้งานจริงอาจไม่ทราบว่าเป็นสีชนิดใด ถ้าใช้เวลาที่น้อย
กว่า 2 นาที กาพ่นสีที่ใช้กับสีรองพื้นอาจไม่สะอาดได้ สรุปได้ว่าเครื่องล้างกาพ่นสีใช้เวลาในการล้าง
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กาพ่นสี คือ 2 นาที และเม่ือน้าผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนล้าง คือ 15 นาที 
พบว่าเครือ่งล้างกาพ่นสีประหยัดเวลาได้ 13 นาที  

     ธีระ ฤทธิรอด (2545: 20) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องล้างหลอดแก้วขนาดเล็ก 
โครงสร้างประกอบด้วย (1) แท่นประกอบยึดมอเตอร์ (2) ส่วนควบคุมเวลา และ (3) ส่วน Reservoir 
ที่ใช้เก็บน้้ายาท้าความสะอาด (Detergent) และน้้ากลั่น เครื่องจะท้างานโดยการฉีดน้้าประปาเข้าสู่
หลอดแก้ว จากนั้นจึงฉีดน้้ายาท้าความสะอาด ล้างต่อด้วยน้้าประปาและน้้ากลั่น ตามล้าดับ จากนั้น
จึงเป่าลมให้หลอดแก้วแห้ง สามารถล้างหลอดแก้วขนาดเล็กได้ครั้งละ 40 หลอด จากผลการทดลอง 
พบว่า การล้างหลอดแก้วขนาดเล็ก จ้านวน 100 หลอด ใช้น้้าประปาไม่เกิน 10 ลิตร และใช้เวลาล้าง
ประมาณ 5 นาที และเครื่องนี้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับการท้าความสะอาดเครื่องแก้วหรือภาชนะ
บรรจุขนาดเล็กอื่นๆ ได้ 

     ธีรพร พรรคพวก; จีรศักดิ์ สีนวน; และ ศักรินทร์ เอียดแก้ว (2547: บทคัดย่อ)  
ได้ออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดและทดสอบหัวเทียน โดยก้าหนดลักษณะของห้องพ่น
ทรายเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 254 มิลลิเมตร มีความยาว 381 มิลลิเมตร  
อยู่ในลักษณะแนวตั้ง ใช้หัวพ่นทรายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิ เมตร จ้านวน 1 หัว  
หัวพ่นทรายสามารถเลื่อนขึ้น-ลงปรับระยะพ่นทรายไปยังบริเวณเขี้ยวของหัวเทียน ช่วยให้การพ่น
ทรายท้าได้อย่างทั่วถึงบริเวณที่ต้องการท้าความสะอาด มีอุปกรณ์ปรับต้าแหน่งหัวเทียน 
โดยสามารถท้าการเอียงท้ามุม 45๐ และหมุนเป็นวงกลม การทดลองการท้างานได้ก้าหนดความดัน
ใช้งานอยู่ที่ 5-7 บาร์ พบว่าในระดับความดันที่ก้าหนดนั้นสามารถที่จะพ่นเม็ดขัดให้ไปขัดท้าความ
สะอาดหัวเทียนได้ ส่วนเวลาในการท้าความสะอาดขึ้นอยู่กับความสกปรกของหัวเทียนแต่ละหัว  
      อัษฎาวุธ ยีหวันจิ; และ อ้านาจ วงค์ค้าชาว (2552: บทคัดย่อ) ได้ออกแบบและสร้าง
เครื่องล้างจานอัตโนมัติ โครงสร้างเครื่องล้างจานท้าด้วยอลูมิเนียมขนาด 1×1 นิ้ว หนา 1.2 
มิลลิเมตร สายพานล้าเลียงออกแบบโดยใช้แบริ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร วางเรียง
ติดกันบนรางสามารถรับน้้าหนักจานและเคลื่อนที่ได้ แท่นรองจานท้าจากสแตนเลสแท่งกลมมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ใช้ปั๊มน้้าชนิดปั๊มหอยโข่งมีอัตราการไหล 34 ลิตรต่อนาที  
ใช้หัวฉีดที่ท้าจากทองเหลือง สามารถปรับระยะการฉีดได้ ใช้ขดลวดท้าความร้อนแบบขด และใช้
มอเตอร์ชนิดกระแสตรง ก้าหนดขั้นตอนการท้างานแยกกันไปตามสถานีงานต่างๆ แบ่งออกได้เป็น 
4 ขั้นตอน คือ (1) การล้างและขัด (2) การอบแห้งครั้งที่หนึ่ง (3) การอบไอน้้า และ (4) การอบแห้ง
ครั้งที่สอง ซึ่งการควบคุมขั้นตอนการท้างานต่างๆ ที่ใช้เครื่องควบคุมแบบล้าดับขั้นและเขียน
โปรแกรมสั่งงานให้อุปกรณ์ในสถานีงานท้างานสอดคล้องกันไปตามล้าดับขั้นตอนที่ออกแบบไว้  
ก่อนการทดลองล้างจานจะต้องท้าการเขี่ยเศษอาหารที่ติดอยู่ที่จานทิ้งออกก่อน จากนั้นจึงจะน้าจาน
ที่ต้องการล้างเข้าเครื่องล้างจานอัตโนมัติที่สร้างขึ้น จากผลการทดลองในการล้างจานทีละ 1 ใบ 
จ้านวน 10 ครั้ง พบว่า เครื่องสามารถท้างานถูกต้องทุกสถานีจ้านวน 7 ครั้ง ใช้เวลาล้างจานเฉลี่ย 
5.34 นาทีต่อครั้ง 
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     ชาญชัย บุญชู (2545: 154) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบ
คาร์ทริจ โดยใช้ท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบคาร์ทริจของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนต่างๆ ของเครื่องท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบคาร์ทริจ ประกอบด้วย ชุดถัง
เก็บฝุ่นแบบไซโคลน หัวจับไส้กรองฝุ่นแบบคาร์ทริจ และชุดการท้างานของเครื่อง โดยใช้พีแอลซี 
ผลการทดลองมีรายละเอียด คือ (1) ทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบ
คาร์ทริจ โดยใช้ท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบคาร์ทริจ ที่ผ่านการใช้งาน 1–24 สัปดาห์  
วัดความเร็วลมที่ไหลผ่านไส้กรอง (V) ค้านวณหาปริมาตรของลมที่ไหลผ่านไส้กรอง (Q) เท่ากับ 
11.943–9.983 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที คิดเป็นร้อยละ 98.26–82.14 ตามล้าดับ มีประสิทธิภาพ 
ในการท้าความสะอาดไส้กรองได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของไส้กรองใหม่ ตลอดทั้ง 24 สัปดาห์  
และ (2)  การประเ มินหาสมรรถนะของเครื่องท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบคาร์ทริจ  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน คือ ลักษณะทางด้านวิศวกรรม อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ลักษณะทางด้านความปลอดภัย อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ลักษณะทางด้านกายภาพ อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี ลักษณะทางด้านการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และลักษณะทางด้านการบ้ารุงรักษา
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยภาพรวมของเครื่องท้าความสะอาดไส้กรองฝุ่นแบบคาร์ทริจ  
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

     ชลธิศ พุ่มวิเชียร ; ณัฐสิทธิ์  อริยชาติผดุงกิจ ; และ นนทพล งามพีระพงศ์ (2549: 
บทคัดย่อ) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องล้างจานโดยใช้เทคโนโลยีโอโซน ซึ่งโอโซนที่น้ามาใช้นั้น
ก้าเนิดจากวิธีโคโรนาดิสชาร์จ ซึ่งเป็นวิธีการก้าเนิดโอโซนโดยอาศัยการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  
ที่แรงดันสูงเพื่อท้าให้โมเลกุลออกซิเจนที่ผ่านเข้าไปยังช่วงดิสชาร์จแก็ปเกิดการแตกตัวและรวมตัว
กันเป็นโมเลกุลใหม่ซึ่งคือ โอโซนที่จะถูกน้ามาผสมกับน้้าโดยผ่านท่อเวนจูรี่เพื่อที่จะน้าน้้าผสม
โอโซนที่ได้มาใช้ฉีดจานเพื่อท้าความสะอาดโดยมีการน้าตัวคอนโทรลเลอร์มาใช้ควบคุมกระบวนการ
ในการผลิตโอโซนจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการในการท้าความสะอาดจาน หลังจากนั้นจึงน้าจาน 
มาตรวจสอบและเปรียบเทียบหาคราบไขมันตกค้างบนผิวของจาน พบว่า หลังการล้าง 3 นาที  
จานแก้วมีความเหมาะสมกับการล้างด้วยโอโซนมากที่สุด 

     สมภพ นราภิรมย์อนันต์; ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์; และ สมนึก สังข์หนู (2542: 322)  
ได้ออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดเข็มถักผ้าด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์ โดยอาศัยหลักการ
ท้างานของคลื่นอัลทราโซนิกส์ ท้าให้ของเหลวที่ใช้ท้าความสะอาดเข็มถักเกิดการสั่นสะเทือน 
ที่ความถี่สูง ซึ่งท้าให้สิ่งสกปรกที่ติดมากับเข็มถักเกิดการสั่นสะเทือนและหลุดออกจากเข็มถัก  
ผลการทดลองพบว่า  สิ่ งสกปรกที่ติดมากับเข็มถักหลุดออกจากเข็มถักได้ดีแม้จะติดอยู่ 
ตามซอกเล็กๆ ของเข็มถัก เวลาที่ใช้ท้าความสะอาดน้อยและมีความสะดวกในการใช้งาน  

     ชูเกียรติ ก่อกตัญญู; สมพงศ์ ตระการวรกุล; และ โสฬส นราภินนท์.  (2552: บทคัดย่อ) 
ได้ออกแบบและสร้างเครื่องล้างท้าความสะอาดด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์ แบบ 2 หัว ตัวเครื่อง
ประกอบด้วย ชุดควบคุม ถังทดสอบ และท่อระบายตัวกลางและฝุ่น โดยทดลองการท้างาน 
ของเครื่องที่สร้าง 3 แบบ คือ การทดลองแบบที่ 1 เป็นการท้าความสะอาดแหวนรองน็อตที่ใช้งาน
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แล้วซึ่งท้าจากเหล็กด้วยตัวกลางต่างๆ ได้แก่ น้้า น้้ายาที่ 1 ซึ่งไว้ขจัดคราบมัน และน้้ายาที่ 2 ซึ่งไว้
ขจัดคราบสนิม พบว่า น้้ายาที่ 1 มีประสิทธิภาพเฉลี่ยดีที่สุด คือ 80.8% เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทดสอบ 
มีคราบน้้ามันติดเป็นส่วนใหญ่ เม่ือทดลองให้มีจ้านวนแหวนแตกต่างกัน พบว่า ประสิทธิภาพเฉลี่ย
ในการท้าความสะอาดแหวนเพียงชิ้นเดียวมีค่าอยู่ที่ 60% และมีค่าลดลงเม่ือมีแหวนรองน็อตจ้านวน
ต่างกันออกไป การทดลองแบบที่ 2 คือ การทดลองกับวัสดุที่มีรูปร่างต่างกัน พบว่า เครื่องที่สร้าง
สามารถท้าความสะอาดวัสดุซึ่งมีพื้นที่ผิวส่วนใหญ่สัมผัสกับตัวกลาง เนื่องจากคลื่นอัลทราโซนิกส์
เดินทางเข้าไปได้ทั่วถึงกว่า และการทดลองแบบที่ 3 คือ ทดลองกับวัสดุหลายๆ ชนิดที่มีขนาด 
และรูปร่างแบบเดียวกัน พบว่า สามารถท้าความสะอาดอะคริลิกได้ดีที่สุด เฉลี่ย 94.5% เนื่องจาก
พื้นผิวของอะคริลิกมีลักษณะเรียบ ลื่น ยากต่อการยึดติด และมีประสิทธิภาพในการท้าความสะอาด
ผ้าได้น้อยที่สุดเฉลี่ย 21.6% เนื่องจากผ้ามีพื้นผิวขรุขระคราบสกปรกจึงสามารถฝังตัวได้แน่น 

     ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต; และ คณะ (2543: บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
เครื่องท้าความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์ทางการแพทย์ พบว่า  การท้าความสะอาดด้วยอัลทรา 
โซนิกส์ เป็นวิธีการท้าความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงมากวิธีหนึ่งที่เหมาะส้าหรับ  
ท้าความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พลังงานอัลทราโซนิกส์เม่ือส่งผ่านไปยังน้้ายาท้าความสะอาด 
ท้ า ให้ เ กิ ดกระบวนการ  Cavitations เ กิ ด เป็ นฟองอากาศ  ในกระบวนการ  Cavitations  
พลังงานอัลทราโซนิกส์ท้าให้ฟองอากาศเกิดการขยายตัวและแตกออก ลักษณะเช่นนี้ท้าให้เกิดการ
ท้าความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามบริเวณที่เป็นซอก โดยไม่ท้าให้ผิวหน้าของวัสดุ 
เกิดการเสียหาย  
 

6.2 เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศ 
     เลียรี่ เจมส์ โอ (Leary, James O.  1989: Abstract) ได้ออกแบบและสร้างเครื่อง 

ท้าความสะอาดในงานอุตสาหกรรม การท้าความสะอาดชิ้นส่วนนั้นจะน้าชิ้นส่วนที่ต้องการท้าความ
สะอาดวางลงในตะกร้าซึ่งสามารถหมุนได้ จากนั้นหัวฉีดจะฉีดน้้าที่มีแรงดันไปยังชิ้นส่วนที่น้ามา 
ท้าความสะอาด และแรงดันน้้าที่ออกจากหัวฉีดจะท้าให้ตะกร้ารองรับชิ้นส่วนหมุนในขณะ 
ที่ท้าความสะอาด ส่วนความเร็วรอบในการหมุนของตะกร้าจะเป็นไปตามที่ก้าหนด 

     เลียรี่ เจมส์ โอ (Leary, James O.  1996: Abstract) ได้ออกแบบและสร้างเครื่อง 
ท้าความสะอาดในงานอุตสาหกรรม ตัวเครื่องท้าความสะอาดจะมีฝาปิดและมีพื้นที่ที่ใช้เก็บน้้า 
ที่น้ามาใช้ท้าความสะอาดรวมอยู่ภายในเครื่อง ส่วนน้้าที่ผ่านการใช้งานแล้วจะหมุนเวียนอยู่ภายใน
ตัวเครื่อง รวมถึงมีอุปกรณ์ส้าหรับกรองน้้าซึ่งจะท้าหน้าที่กรองคราบจาระบีและคราบน้้ามันที่ผสมอยู่
ในน้้าที่ผ่านการท้าความสะอาดแล้วโดยคราบจาระบีและคราบน้้ามันจะถูกเก็บรวบรวมไว้และน้าไป
ก้าจัดทิ้งต่อไป 

     การ์เซีย คาสเกลล์ (García-Cascales, M.S.; & Lamata, M.T.  2009: Abstract)  
ได้ศึกษาเรื่อง การเลือกระบบการท้าความสะอาดส้าหรับการบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์ด้วยกระบวนการ
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วิเคราะห์ตามล้าดับขั้น เนื่องจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่มีความ
ซับซ้อนอยู่จ้านวนมาก ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และกิจกรรมหลายๆ อย่าง หลักเกณฑ์ที่เป็น
วิธีการนั้นจะมีอยู่หลายวิธี โดยสามารถน้าเข้ามาช่วยในการตัดสินใจส้าหรับการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้ งานวิจัยนี้ได้น้าเสนอการใช้หลักเกณฑ์ทางเทคนิคหลายๆ แบบ ซึ่งการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับขั้นจะเป็นการช่วยในการตัดสินใจและใช้เป็นวิธีเลือกกระบวนการ
บ้ารุงรักษา ส้าหรับการวิจัยเรื่องนี้ก็คือการเลือกระบบการท้าความสะอาดชิ้นส่วนส้าหรับการ
บ้ารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล กระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับขั้นจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ส้าหรับการ
เลือกหลักเกณฑ์และทางเลือกอื่นๆ ของระบบการท้าความสะอาด การประยุกต์ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ตามล้าดับขั้นนั้นสามารถจัดล้าดับความส้าคัญของหลักเกณฑ์และทางเลือกอื่นๆ ในล้าดับ
รองลงมาได้ เพื่อให้สามารถเลือกระบบที่ดีที่สุดในการท้าความสะอาดชิ้นส่วน วิธีการท้าความสะอาด
ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของความสกปรก กระบวนการท้าความสะอาดชิ้นส่วนจึงมีอยู่หลายแบบ 
สรุปได้ คือ (1) การท้าความสะอาดแบบทั่วไป (Conventional Cleaning) (2) การท้าความสะอาด
ด้วยสารเคมี (Chemical Cleaning) (3) การท้าความสะอาดด้วยความร้อน (Thermal Cleaning) 
(4) การท้าความสะอาดโดยใช้เครื่องกล (Mechanical Cleaning) (5) การท้าความสะอาดโดยคลื่น
อัลทราโซนิกส์ (Ultrasonic Cleaning) 
 
     สรุป 

     จากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิ จัยพบว่า  มีเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ยวข้องกับ 
การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดในทางอุตสาหกรรมอยู่หลายแบบด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากสารพิษอันตรายต่างๆ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว  
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท้าความสะอาด จากเอกสารของผู้วิจัยแต่ละคน พบว่า ยังมีปัญหา
อีกหลายๆ ด้านที่ต้องท้าการปรับปรุงและแก้ไข ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่อง  
ท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยใช้หลักการท้างานของเครื่องล้างชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลที่เกรียงศักดิ์ จันทร์นวล ชัยยันต์ ขวัญเกื้อ และสมชัย รอดสีเสน ได้ออกแบบและสร้าง
ไว้ คือ การท้าความสะอาดนั้นจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ออกก่อนและใช้หัวฉีดเป็นตัวฉีด 
พ่นสารท้าความสะอาด และสอดคล้องกับหลักการท้างานของเครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สมชาย 
นุชไพโรจน์ วิศณุ ทองเฝือ และไพรัตน์ โยรัมย์ ซึ่งได้เลือกใช้ปั๊มน้้าชนิดหอยโข่งมาสร้างแรงดัน
ให้กับชุดหัวฉีดเพื่อฉีดสารท้าความสะอาดไปยังชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และใช้ฮีทเตอร์ท้าหน้าที่เพิ่ม
ระดับอุณหภูมิให้กับน้้า 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ ผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี ้
1. ขั้นตอนด้าเนินการวิจัย 
2. การออกแบบเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
3. การสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
4. การสร้างแบบประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
5. การประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ขั้นตอนด าเนินการวจิัย  

ผู้วิจัยก้าหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ                     
ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
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สรุปขั้นตอนด้าเนินการวิจัย (ดังภาพประกอบ 41) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 41  ขั้นตอนด้าเนินการวิจัย 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ศึกษารายละเอียดการออกแบบและสร้างเครื่อง 
ท้าความสะอาดคราบน้า้มันของชิ้นส่วนเครื่องยนต ์

 
 
 ออกแบบเครื่องท้าความสะอาด 

คราบน้้ามนัของชิ้นสว่นเครื่องยนต ์

ก้าหนดอุปกรณ์ สถานที่ และระยะเวลา 
ส้าหรบัการสรา้งเครื่องท้าความสะอาด 

 
เครื่องท้าความสะอาด 

 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพ 
แบบประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน 

 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ภาพออกแบบ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

สร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต ์

 

ทดลองการท้างาน ปรับปรุง/แก้ไข 

สร้างแบบประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความ
สะอาดคราบน้้ามันของชิ้นสว่นเครื่องยนต์ 

 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ประเมินลกัษณะทางกายภาพ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ประเมินความสามารถ 
ในการท้าความสะอาด โดยการทดลอง 
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ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
               1.1 ศึกษารายละเอียดการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
                    1.1.1 ศึกษาปัญหาและวิธีการท้าความสะอาดคราบน้้ามันหล่อลื่นของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ในอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ 
                    1.1.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วารสาร ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และสร้างเครื่องจักรกล 
                1.2 ออกแบบเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
                    1.2.1 ออกแบบเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และพื้นที่
เก็บน้้า  
                     1.2.2 ออกแบบตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
                     1.2.3 ออกแบบชุดแขนรองรับตะกร้า 
                     1.2.4 ออกแบบต้าแหน่งการติดตั้งชุดหัวฉีด 
                     1.2.5 ออกแบบตัวกรองน้้า 
                     1.2.6 ออกแบบตู้คอนโทรล 
                1.3 ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาพออกแบบ 
                1.4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภาพออกแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
               1.5 ก้าหนดอุปกรณ์ สถานท่ี และระยะเวลาส้าหรับการสร้างเครื่องท้าความสะอาด 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
                2.1 สร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

            2.1.1 สร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และพื้นที่เก็บ
น้้า  
                       2.1.2 สร้างตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
                       2.1.3 สร้างชุดแขนรองรับตะกร้า 
                       2.1.4 ติดตั้งชุดหัวฉีด 
                       2.1.5 สร้างตัวกรองน้้า 
                       2.1.6 ติดตั้งตู้คอนโทรล 
                       2.1.7 ทดลองการท้างาน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
                  2.2 จัดท้าคู่มือการใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 
                3.1 สร้างแบบประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 2 ด้าน คือ 
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                     3.1.1 แบบประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด 
                     3.1.2 แบบประเมินลักษณะทางกายภาพ 
                3.2 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินทั้ง 2 ด้าน คือ 
                      3.2.1 ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความสามารถ 
ในการท้าความสะอาด 
                      3.2.2 ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินลักษณะทาง
กายภาพ 
                3.3 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
                4.1 ผู้วิจัยทดลองท้าความสะอาดคราบน้้ามันหล่อลื่นบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
โดยใช้เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น และบันทึก
ผลการทดลองลงในแบบประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด 
                4.2 ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน ท้าการประเมินลักษณะทางกายภาพ 
                 4.3 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
2. การออกแบบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครือ่งยนต์ 

มีการออกแบบชิ้นส่วนประกอบที่ส้าคัญ ดังนี ้
2.1 ออกแบบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และพื้นที่เก็บ

น้ า  

 
 
ภาพประกอบ 42  ขนาดของเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และพื้นท่ีเก็บ 
      น้้า (หน่วยวัด: มิลลิเมตร) 
       

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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2.2 ออกแบบตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
 

 
 

ภาพประกอบ 43  ขนาดของตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (หน่วยวัด: มิลลิเมตร) 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

2.3 ออกแบบชุดแขนรองรับตะกร้า 
 

                         
 

ภาพประกอบ 44  ขนาดของชุดแขนรองรับตะกร้า (หน่วยวัด: มิลลิเมตร) 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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2.4 ออกแบบต าแหน่งการติดตั้งชุดหัวฉีด 
 

 
 

ภาพประกอบ 45  ต้าแหน่งการติดตั้งชุดหัวฉีด (หน่วยวัด: มิลลิเมตร) 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 
          2.5 ออกแบบตัวกรองน้ า 
 

 
 

ภาพประกอบ 46  ขนาดของตัวกรองน้้า (หน่วยวัด: มิลลิเมตร) 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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          2.6 ออกแบบตูค้อนโทรล 
 

 
 

ภาพประกอบ 47  ขนาดของตู้คอนโทรล (หน่วยวัด: มิลลิเมตร) 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 
            2.7 ก าหนดอุปกรณ์ สถานที่ และระยะเวลาส าหรับการสร้างเครื่องท าความสะอาด 
               2.7.1 จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ และเครื่องมือ (ดังภาคผนวก ฉ) ส้าหรับใช้สร้างเครื่องท้า
ความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
               2.7.2 สถานที่ และระยะเวลาส้าหรับสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์  
                       2.7.2.1 ผู้วิจัยได้ขออนุญาตใช้โรงฝึกงานของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
เป็นสถานท่ีสร้างเครื่องท้าความสะอาด ทดลองการท้างาน และประเมินสมรรถนะ 
                       2.7.2.2 ระยะเวลาส้าหรับสร้างเครื่องท้าความสะอาด ทดลองการท้างาน  
และประเมินสมรรถนะตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
 
3. การสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

มีการสร้างและติดตั้งชิ้นส่วนประกอบที่ส้าคัญ ดังนี้ 
3.1 สร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และพื้นที่เก็บน้ า 

               น้าเหล็กแผ่น SS400 (Rolled Steel for General Structure, 400 MPa) ส้าหรับงาน
โครงสร้างทั่วไป ขนาด 1,219x2,438 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร จ้านวน 3 แผ่น มาม้วนและเชื่อม
ประกอบเป็นโครงสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร สูง 827 มิลลิเมตร และสร้างพื้นที่เก็บน้้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 786 
มิลลิเมตร สูง 440 มิลลิเมตร  
 

 
 

ภาพประกอบ 48  เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และพื้นที่เก็บน้้า 
 

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

3.2 สร้างตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
                  น้าแผ่นตะแกรงลวดตัวหนอน ขนาด 210x1,712 มิลลิเมตร มาตัดและเชื่อมประกอบ 
เข้ากับโครงเหล็กของตะกร้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 545 มิลลิเมตร สูง 210 มิลลิเมตร ระยะห่าง
ของรูตะกร้ากว้าง 25.4 มิลลิเมตร ยาว 25.4 มิลลิเมตร 
 

                         
 

      ภาพประกอบ 49  ตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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3.3 สร้างชุดแขนรองรับตะกร้า 
     น้าเหล็กแบน (FB) SS400 ขนาด 20x280 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร จ้านวน  

12 ชิ้น มาเชื่อมประกอบติดกับชุดลูกปืนรองรับชุดแขนทั้งหมด ระยะห่างของแขนแต่ละแขนท้ามุม 
30๐  

 

 
 

        ภาพประกอบ 50  ชุดแขนรองรับตะกร้า 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

3.4 ติดตั้งชุดหัวฉีด 
     ท้าการติดตั้งชุดหัวฉีดแบบ Flat Fan Spray จ้านวน 10 หัว กับท่อน้้าขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 25.40 มิลลิเมตร อยู่ภายในเครื่องท้าความสะอาดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบน 5 หัว ด้านข้าง 
2 หัว และด้านล่าง 3 หัว ซึ่งท้าหน้าที่ฉีดน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามันเพื่อท้าความสะอาดชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ และติดตั้งชุดหัวฉีดแบบ Axial Flow Full Cone จ้านวน 2 หัว กับท่อน้้า ภายในเครื่อง
ท้าความสะอาด จ้านวน 2 ด้าน คือ ด้านข้าง 1 หัว และด้านล่าง 1 หัว ซึ่งท้าหน้าที่ฉีดน้้าขับหมุน
ตะกร้ารองรับช้ินสว่นเครื่องยนต์ในขณะท่ีเครื่องท้าความสะอาดท้างาน  
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(ก) ต้าแหน่งติดตั้งชุดหัวฉีดด้านบน  
 

  
 

(ข) ต้าแหน่งติดตั้งชุดหัวฉีดด้านข้างและด้านล่าง 
 

ภาพประกอบ 51  ชุดหัวฉีด 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 

 3.5 สร้างตัวกรองน้ า 
              น้าตะแกรงลวดเบอร์ 80 มาตัดและเชื่อมประกอบกับโครงเหล็กของตัวกรองน้้ามีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 146 มิลลิเมตร สูง 150 มิลลิเมตร  
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ภาพประกอบ 52  ตัวกรองน้้า 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 
           3.6 ติดตั้งปั๊มน้ า  
              ท้าการติดตั้งปั๊มน้้าชนิด Centrifugal ขนาด 2 แรงม้า จ้านวน 1 ตัว ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 
โวลต์ ท้าหน้าที่ดูดน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามันจากพื้นที่เก็บน้้าภายในเครื่องท้าความสะอาด  
และส่งเข้าชุดหัวฉีดท้าความสะอาดและหัวฉีดขับหมุนตะกร้า 
 

 
 

ภาพประกอบ 53  ปั๊มน้้าชนิด Centrifugal ขนาด 2 แรงม้า 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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           3.7 ติดตั้งลิมิตสวิตซ์ 
              ท้าการติดตั้งลิมิตสวิตซ์แบบก้านโยกบริเวณด้านข้างของเครื่องท้าความสะอาด ขณะปิด
ฝาเครื่องท้าความสะอาดจะท้าให้บริเวณขอบของฝาเครื่องกดทับลูกล้อซึ่งอยู่ที่ปลายก้านโยก 
ของลิมิตสวิตซ์ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร เม่ือกดปุ่ม START เครื่องท้าความสะอาด 
จะท้างาน และเม่ือกดปุ่ม STOP เครื่องท้าความสะอาดจะหยุดท้างาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 54  ลิมิตสวิตซ์แบบก้านโยก 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 
           3.8 ติดตั้งตู้คอนโทรล 
              ท้าการติดตั้งตู้คอนโทรล ขนาดกว้าง 350 มิลลิเมตร สูง 400 มิลลิเมตร หนา 180 
มิลลิเมตร ภายในตู้คอนโทรลประกอบด้วย เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟิวส์ ชุดแมกเนติกคอนแทกเตอร์
ควบคุมการท้างานมอเตอร์ปั๊มน้้า ชุดแมกเนติกคอนแทกเตอร์ควบคุมการท้างานฮีทเตอร์ ชุดรีเลย์
ควบคุมการท้างานฮีทเตอร์ และอุปกรณ์ตั้งเวลาการท้างาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 55  ตู้คอนโทรล 
    

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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         3.9 ทดลองการท างาน  
              ศึกษาวิธีควบคุมการท้างานเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์
อย่างละเอียดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทดลอง และเริ่มทดลอง 
การท้างาน ดังนี ้
               3.9.1 ทดลองเปิด-ปิดฝาเครื่องท้าความสะอาด 
               3.9.2 ทดลองการท้างานของปั๊มน้้าและการฉีดน้้าของชุดหัวฉีด 
               3.9.3 ทดลองการท้างานของ LIMIT SWITCH โดยเม่ือกดปุ่ม START ขณะท่ีฝาเครื่อง
เปิดอยู่น้ันป๊ัมน้้าจะต้องไม่ท้างาน แต่เมื่อฝาเครื่องปิดสนิทและกดปุ่ม START ปั๊มน้้าต้องจะท้างาน                  
              3.9.4 ทดลองการท้างานของอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ได้แก่ การท้างานของเซอร์กิต
เบรกเกอร ์การท้างานของสวิตช์ POWER OFF-ON การท้างานของปุ่ม START-STOP การท้างาน
ของฮีทเตอร์ การท้างานของเทอร์โมสตัท การท้างานของชุดแมกเนติกคอนแทกเตอร์ การท้างาน
ของชุดรีเลย์ และการท้างานของอุปกรณ์ตั้งเวลา  
              3.9.5 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่น้ามาท้าความสะอาดควรมีขนาดความจุของกระบอกสูบ 
ไม่เกิน 1,600 CC โดยมีข้อก้าหนดดังน้ี 
                     3.9.5.1 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีขนาดความสูงไม่เกิน 200 มิลลิเมตร ความยาวและ
กว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร     
                     3.9.5.2 กรณีที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีรูน็อตหรือรูน้้าหล่อเย็นต้องมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่า 5 มิลลิเมตรขึ้นไป และมีความลึกของรูไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  
                     3.9.5.3  ชิ้ นส่วนเครื่อ งยนต์ขนาดเล็กต้อง มีขนาดความยาวไ ม่น้อยกว่ า  
10 เซนติเมตร 

     3.9.6 วิธีการท้าความสะอาด คือ ปั๊มน้้าจะสร้างแรงดันให้กับชุดหัวฉีดและชุดหัวฉีด 
จะฉีดน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามันไปยังชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่น้ามาท้าความสะอาด โดยมีระดับ
อุณหภูมิน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามันและระยะเวลาท้าความสะอาดตามที่ก้าหนด 
               3.9.7 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบเพื่อให้เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามัน
ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์สามารถท้างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทีก่้าหนดไว้และเกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน       
 

3.10 คู่มือการใช้งาน 
      จัดท้าคู่ มือการใช้งานเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  

(ดังภาคผนวก ซ) ประกอบด้วย ค้าแนะน้าก่อนการใช้งาน ส่วนประกอบเครื่องท้าความสะอาดคราบ
น้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ข้อมูลทางเทคนิค ขั้นตอนการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน 
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการบ้ารุงรักษาเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์  



 

 

 

89 

4. การสร้างแบบประเมินสมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 
 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ แบบประเมินความสามารถ 
ในการท้าความสะอาด (ดังภาคผนวก ง) และแบบประเมินลักษณะทางกายภาพ (ดังภาคผนวก จ)                                                   

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับสร้างแบบประเมินความ 
สามารถในการท้าความสะอาดและสร้างแบบประเมินลักษณะทางกายภาพ 

2. สร้างแบบประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
      ตอนท่ี 1 ตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เลือกมาทดลองท้าความสะอาด 

                ตอนท่ี 2 การประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด 
ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน ได้ก้าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการท้าความ

สะอาดโดยการสังเกต ดังนี้ 
              เกณฑ์ความสะอาด                           แปลความ                           
               ผ่านเกณฑ์              ไมมี่คราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่หรือยังมีคราบน้้ามันหล่อลื่น 
                                           ติดอยูบ่้างบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
               ต้องปรับปรุง            มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่ปานกลางบนพื้นผิวของชิ้นส่วน 
                                           เครื่องยนต์ 
               ไม่ผ่านเกณฑ์           มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่มากบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

3. สร้างแบบประเมินลักษณะทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
                ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
                ตอนท่ี 2 การประเมินลักษณะทางกายภาพ แบ่งเป็นด้านย่อย 4 ด้าน คือ 
                            1. ด้านวิศวกรรม        จ้านวน 5 ข้อ 
                            2. ด้านความปลอดภัย  จ้านวน 5 ข้อ 
                            3. ด้านการใช้งาน        จ้านวน 5 ข้อ 
                            4. ด้านการบ้ารุงรักษา   จ้านวน 5 ข้อ 

โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ก้าหนด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 107)  
                                    คะแนน                         แปลความหมาย                 
                                5                               ดมีาก 
                                4                               ด ี
                                3                               พอใช้ 
                                2                               ตอ้งปรับปรุง 
                                1                               ใช้ไม่ได้ 
               ตอนท่ี 3 ค้าถามปลายเปิดส้าหรับผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
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4. น้าแบบประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด  และแบบประเมินลักษณะ 
ทางกายภาพที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการท้าปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนส่งถึงผู้เชี่ยวชาญ 

5. ขอหนังสือรับรองเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเพื่อท้าปริญญา
นิพนธ์ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้เชี่ยวชาญ (ดังภาคผนวก ข) 

6. ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน (ดังภาคผนวก ก) ได้แก่ (1) อาจารย์ศักดา มยูขโชติ  
(2) อาจารย์บุญช่วย บัวคลี่ และ (3) อาจารย์นพดล นภวรรณ ท้าการตรวจสอบคุณภาพแบบ
ประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด  

7. ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน (ดังภาคผนวก ก) ได้แก่ (1) ผศ.เกียรติชัย รักษาชาติ  
(2) อาจารย์ ดร.ละเอียด รักษ์เผ่า และ (3) อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน ท้าการตรวจสอบคุณภาพ 
แบบประเมินลักษณะทางกายภาพ  
 
5. การประเมินสมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 

ประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน คือ ประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด และประเมิน
ลักษณะทางกายภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 

5.1 การประเมินความสามารถในการท าความสะอาด 
               ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขนาดความจุของกระบอกสูบ 1,600 CC ที่มี
คราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแยกขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ที่เลือกมาทดลองท้าความสะอาดออกเป็น 3 ขนาด คือ  
               1. ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ได้แก่ ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และอ่างน้้ามันเครื่อง 
               2. ชิ้นส่วนขนาดกลาง ได้แก่ ลูกสูบและก้านสูบ และเพลาลูกเบี้ยว  
               3. ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ได้แก่ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย  

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยทดลองท้าความสะอาดคราบน้้ามันหล่อลื่นของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์และบันทึกผลการทดลองลงในแบบประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด และน้า
ผลการประเมินไปท้าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

5.2 การประเมินลักษณะทางกายภาพ 
     5.2.1 ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน (ดังภาคผนวก ก) แยกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล จ้านวน 5 คน ได้แก่ (1) รศ.ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ (2) พันเอก ผศ.ดร.
อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง (3) นายไพบูลย์ ค้ายัง (4) นายสิทธิพล งามเสงี่ยม (5) นายพันชารี หล่อศิริ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จ้านวน 4 คน ได้แก่ (1) อาจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร  
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(2) อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา (3) นายเอกภักดิ์ ธีรานุวรรตน์ (4) นายโชคชัย อนามธวัช  
ท้าการประเมินลักษณะทางกายภาพ แบ่งเป็นด้านย่อย 4 ด้าน คือ 

              5.2.1.1 ด้านวิศวกรรม         จ้านวน 5 ข้อ 
             5.2.1.2 ด้านความปลอดภัย   จ้านวน 5 ข้อ 
             5.2.1.3 ด้านการใช้งาน        จ้านวน 5 ข้อ 
             5.2.1.4 ด้านการบ้ารุงรักษา   จ้านวน 5 ข้อ 

     5.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
                     5.2.2.1 ขอหนังสือรับรองเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินลักษณะทางกายภาพ จาก 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                    5.2.2.2 ผู้วิจัยน้าหนังสือรับรองเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ ส่งถึงผู้เชี่ยวชาญ 
                    5.2.2.3 ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน ท้าการประเมินลักษณะทางกายภาพ 
                    5.2.2.4 ผู้วิจัยรับแบบประเมินลักษณะทางกายภาพ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน  
มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนน้าผลการประเมินไปท้าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                   6.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 105) 
 

                                       =   
  

 
 

                         เมื่อ 
                                           คือ   ค่าเฉลี่ย 
                                       คอื   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                   N       คอื   จ้านวนของผู้ประเมิน 
 
               6.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 106) 
 

                                   S.D.   =    
          

      
                     

                           เมื่อ   
                                   S.D. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                    X    คือ คะแนนของแต่ละข้อ 
                                     คือ ผลรวมของคะแนน 
                                    N    คือ จ้านวนของผู้ประเมิน 
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      6.1.3 ค่าที (t-test) แบบ One-tailed test เม่ือกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก (n < 30)  
ที่ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติร้อยละ 95 (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  2550: 134) 
 

                         t  =    
     

 

  

  , โดย df = n-1     

                           เมื่อ  
                                       คอื ค่าเฉลี่ย 
                                      คือ ค่าคงที่ 
                                   S   คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ประเมิน 
                                   n   คอื จ้านวนของผู้ประเมิน 
 
           6.2 ก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนนลักษณะทางกายภาพ  
                           คะแนน                     แปลความ                   เกณฑ์ 
                                5                       ดีมาก                   ผ่านเกณฑ์ 
                                4                       ดี                        ผ่านเกณฑ์ 
                                3                       พอใช้                   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
                                2                       ต้องปรับปรุง           ไม่ผ่านเกณฑ์ 
                                1                       ใช้ไม่ได้                 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
         6.3 ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความข้อมูลที่ได้จากลักษณะทางกายภาพเป็นค่าเฉลี่ย
ต่างๆ  
                           คะแนนเฉลี่ยระหว่าง            แปลความ 
                               4.50 – 5.00                   ดมีาก 
                               3.50 – 4.49                   ดี 
                               2.50 – 3.49                   พอใช้ 
                               1.50 – 2.49                   ตอ้งปรับปรุง 
                               1.00 – 1.49                    ใช้ไม่ได้        
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         6.4 ก าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการท าความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญ  
                   เกณฑ์ความสะอาด                   แปลความ                           
                         ผ่านเกณฑ ์              ไมมี่คราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่หรือยังมีคราบน้้ามัน                                          
                                                      หล่อลื่นติดอยู่บ้างบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
                         ต้องปรับปรุง              มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่ปานกลางบนพื้นผิว 
                                                       ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
                         ไม่ผ่านเกณฑ์             มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่มากบนพื้นผิวของชิ้นส่วน 
                                                       เครื่องยนต์ 
 

6.5 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
     6.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด ซึ่งได้จาก

การทดลองท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (ดังตาราง 9) 
               6.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินลักษณะทางกายภาพ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ้านวน 9 คน (ดังตาราง 10, 11, 12, 13 และ 14) 
               6.5.3 น้าข้อมูลความคิดเห็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญจากแบบประเมินลักษณะทางกายภาพ 
มาเรียงล้าดับน้าเสนอเป็นข้อๆ จากข้อที่มีความถี่ของผู้เชี่ยวชาญตอบมากที่สุดไปจนถึงข้อที่มี
ความถี่ของผู้เชี่ยวชาญตอบน้อยท่ีสุดตามล้าดับ (ดังตาราง 15) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ

เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องท าความ
สะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะเครื่อง 
ท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และขั้นตอนที่ 4 การประเมินสมรรถนะเครื่อง 
ท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  และน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
          1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
            2. ผลการประเมินความสามารถในการท าความสะอาด 
          3. ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ 
           4. ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 
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1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 

เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 786 
มิลลิเมตร สูง 1,132 มิลลิเมตร มีส่วนประกอบ (ดังภาคผนวก ช) และรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้

1.1 เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 56  เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

14. วาล์วเปิด-ปิดน้ าเข้าหวัฉีด 
15. PRESSURE GAUGE 

16. ตู้คอนโทรล ประกอบด้วย 
       A คือ SWITCH POWER OFF-ON 
       B คือ หลอดไฟแสดงสถานะ SWITCH  
               POWER OFF-ON 
       C คือ ปุ่ม START เคร่ือง (ปุ่มสีเขียว) 
       D คือ ปุ่มกดเปิดตู้คอนโทรล 
       E คือ ปล๊ักต่อกระแสไฟฟา้ 
       F คือ ปุ่ม STOP เคร่ือง (ปุ่มสีแดง) 
        G คือ ตัวหมุนปรับตั้งระดับอุณหภูมิน้ า          
        H คือ ปุ่ม HEATER ON (ปุ่มสีเขียว) 
         I คือ ปุ่ม HEATER OFF (ปุ่มสีแดง) 
17. LIMIT SWITCH 

1. ฝาเปิด-ปิด 
2. ก้านโช๊คประคองฝา เปิด-ปิด 
3. หูจับฝาเปิด-ปิด 
4. ถังเคร่ืองท าความสะอาด 
5. เทอร์โมมิเตอร์และมาตรวัดระดับน้ า 
6. วาล์วเปิด-ปิดท่อน้ าทิ้ง 
7. HEATER  
8. ล้อเข็น 
9. GLOBE VALVE 
10. Y-STRAINER 
11. ฐานรองปั๊มน้ า 
12. ปั๊มน้ า 
13. สาย Thermostat วัดอุณหภูมิน้ า 
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1.2 ข้อมูลทางเทคนิค 
     เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีข้อมูลทางเทคนิคที่ส าคัญ 

(ดังตาราง 8) 
 

ตาราง 8  ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 

ข้อมูลทางเทคนิค ขนาด 
ความสูง  1,132 mm 
ความกว้าง  1,050 mm 
เส้นผ่านศูนย์กลางของถัง    786 mm 
เส้นผ่านศูนย์กลางของตะกร้ารองรับชิ้นส่วน    545 mm 
น้ าหนักชิ้นงานส าหรับท าความสะอาด (ไม่เกิน)   30 Kg 
ปริมาตรน้ า    210 Liter 
แรงดันน้ า                 1 Bar (kg/cm2) 
มอเตอร์     2 Hp 
ฮีทเตอร์ไฟฟ้า  9,000 Watt 
แรงดันไฟฟ้า   220/380 Voltage 
เฟส                       3 
ความถี่                   50/60 Hz 
 

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 

 

2. ผลการประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด 
ผู้วิจัยทดลองท าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ซึ่งมีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่ทั้ง 3 ขนาด 

คือ (1) ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ได้แก่ ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และอ่างน้ ามันเครื่อง  
(2) ชิ้นส่วนขนาดกลาง ได้แก่ ลูกสูบและก้านสูบ และเพลาลูกเบี้ยว และ (3) ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ได้แก่ 
ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย ทดลองท าความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 30๐C,  
40๐C และ 50๐C ระยะเวลาทดลองท าความสะอาด คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที มีผลการประเมิน
แสดงในตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ดังตาราง 9) 
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ตาราง 9  ความสามารถในการท าความสะอาด  
 

 
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

อุณหภูมิน้้า
ผสมน้้ายาล้าง
คราบน้้ามัน  

(๐C) 

การประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด  
สรุปผล 

การประเมิน 
 

ระยะเวลาทดลอง  
ท้าความสะอาด  

1 นาที 

ระยะเวลาทดลอง  
ท้าความสะอาด  

 2 นาที 

ระยะเวลาทดลอง 
ท้าความสะอาด  

3 นาที 
1. ชิ้นส่วนขนาดใหญ่      

    ฝาครอบวาล์ว 30๐C ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุง   

 40๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 50๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

      
    ฝาสูบ 30๐C ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุง   

 40๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 50๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

      
    เพลาข้อเหวี่ยง 30๐C ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุง   

 40๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 50๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

      

    อ่างน้ ามันเครื่อง 30๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 40๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 50๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

2. ชิ้นส่วนขนาดกลาง      
    ลูกสูบและก้านสูบ 30๐C ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุง   

 40๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 50๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

      
    เพลาลูกเบี้ยว 30๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 40๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 50๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

3. ชิ้นส่วนขนาดเล็ก      

    ลิ้นไอดีและลิน้ไอเสีย 30๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 40๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 50๐C ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 
หมายเหต:ุ ผ่านเกณฑ์    หมายถึง ไมม่ีคราบน้ ามันหล่อล่ืนติดอยู่หรือยังมีคราบน้ ามันหล่อล่ืนตดิอยู่บ้างบนพื้นผวิ 
                                            ของชิ้นส่วนเครื่องยนต ์
              ต้องปรับปรุง  หมายถึง มีคราบน้ ามันหล่อล่ืนติดอยู่ปานกลางบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต ์
              ไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีคราบน้ ามันหล่อล่ืนติดอยู่มากบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
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จากตาราง 9 สรุปได้ว่า ผลการประเมินเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์มีความสามารถในการท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด โดยทดลองที่ระดับ
อุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 30๐C, 40๐C และ 50๐C และระยะเวลาทดลองท าความสะอาด 
คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท าความสะอาดชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ขนาดใหญ่และขนาดกลางต้องไม่ต่ ากว่า 40๐C ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ส าหรับ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขนาดเล็กระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท าความสะอาดต้องไม่ต่ ากว่า 30๐C  
ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยพบว่า เครื่องท าความสะอาด
คราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีความสามารถในการท าความสะอาด
ผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 9 มีผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ได้แก่ ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และอ่างน้ ามันเครื่อง

โดยทดลองท าความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 30๐C, 40๐C, 50๐C 
ระยะเวลาทดลองท าความสะอาด คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ และ
เพลาข้อเหวี่ยง มีผลการประเมินความสามารถในการท าความสะอาดต้องปรับปรุงที่ระดับอุณหภูมิ 
30๐C ทุกช่วงเวลา และเม่ือทดลองท าความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิ 40๐C และ 50๐C ทุกช่วงเวลา 
พบว่า มีผลการประเมินความสามารถในการท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด ส าหรับอ่าง
น้ ามันเครื่องมีผลการประเมินความสามารถในการท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทุกระดับ
อุณหภูมิและทุกช่วงเวลา  

 2. ชิ้นส่วนขนาดกลาง ได้แก่ ลูกสูบและก้านสูบ และเพลาลูกเบี้ยว โดยทดลองท าความ
สะอาดที่ระดับอุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 30๐C, 40๐C, 50๐C ระยะเวลาทดลองท าความ
สะอาด คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ลูกสูบและก้านสูบ มีผลการประเมินความสามารถใน
การท าความสะอาดต้องปรับปรุงที่ระดับอุณหภูมิ 30๐C ทุกช่วงเวลา และเม่ือทดลองท าความสะอาด
ที่ระดับอุณหภูมิ 40๐C และ 50๐C ทุกช่วงเวลา พบว่า มีผลการประเมินความสามารถในการท าความ
สะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด ส าหรับเพลาลูกเบี้ยวมีผลการประเมินความสามารถในการท าความ
สะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทุกระดับอุณหภูมิและทุกช่วงเวลา  

  3. ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ได้แก่ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย ทดลองท าความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิ
น้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 30๐C, 40๐C, 50๐C ระยะเวลาทดลองท าความสะอาด  
คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย มีผลการประเมินความสามารถในการ
ท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทุกระดับอุณหภูมิและทุกช่วงเวลา  
 
 
 
 



 

 
99 

3. ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ 
จากการประเมินลักษณะทางกายภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน มีผลการประเมิน 

แสดงในตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ดังตาราง 10)  
 

ตาราง 10  ลักษณะทางกายภาพ 
 
ลักษณะทางกายภาพ     S.D. แปลความหมาย t-test -value 
1. ด้านวิศวกรรม     4.13 0.510 ดี 0.784 0.455 
2. ด้านความปลอดภัย 4.49 0.459 ดี 3.192* 0.013 
3. ด้านการใชง้าน 4.40 0.387 ดี 3.098* 0.015 
4. ด้านการบ ารุงรักษา 4.27 0.490 ดี 1.633 0.141 

ค่าเฉลี่ยรวมลักษณะทางกายภาพ  4.32    0.342 ดี  2.827* 0.022 

n = 9, 0 = 4, * < 0.05 
                                     

จากตาราง 10 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยรวมลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์  
โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.342 และค่าที (t-test) 2.827* และการ
ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย พบว่า เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 10 พบว่า ด้านที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ ด้านความ
ปลอดภัย ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.459 และค่าที 
3.192* และด้านที่มีระดับคะแนนต่ าสุด คือ ด้านวิศวกรรม ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.510 และค่าที 0.784 

ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพแยกเป็นด้านย่อย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านวิศวกรรม  
(2) ด้านความปลอดภัย (3) ด้านการใช้งาน และ (4) ด้านการบ ารุงรักษา มีผลการประเมินแสดง 
ในตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ดังตาราง 11, 12, 13 และ 14)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
100 

1. ด้านวิศวกรรม     
 
ตาราง 11  ด้านวิศวกรรม 
 

1. ด้านวิศวกรรม    S.D. 
แปล

ความหมาย 
t-test -value 

1.1 ความเหมาะสมในการออกแบบ  3.89  0.333 ดี   -1.000 0.347 
1.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์  3.89  0.601 ดี  -0.555 0.594 
1.3 ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งของอุปกรณ์  4.22  0.972 ดี   0.686 0.512 
1.4 เคร่ืองสามารถทนต่ออุณหภมูิของน้ าร้อนได ้  4.22  0.833 ดี   0.800 0.447 
1.5 ความมั่นคงและแขง็แรงของโครงสร้าง  4.44  0.726 ดี  1.835 0.104 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านวิศวกรรม  4.13  0.510 ดี    0.784 0.455 

n = 9, 0 = 4, * < 0.05 
 

จากตาราง 11 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยรวมด้านวิศวกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ โดยมี
ค่าเฉลี่ย (  ) 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.510 และค่าที (t-test) 0.784 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 11 สมรรถนะด้านวิศวกรรม พบว่า ข้อที่มีระดับคะแนน
สูงสุด คือ ความม่ันคงและแข็งแรงของโครงสร้าง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.726 และค่าที 1.835 และข้อที่มีระดับคะแนนต่ าสุด มีจ านวน 2 ข้อ  
คือ ความเหมาะสมในการออกแบบ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.333 และค่าที -1.000 และความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.601 และค่าที -0.555 
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2. ด้านความปลอดภัย 
 
ตาราง 12  ด้านความปลอดภัย 
 

2. ด้านความปลอดภยั       S.D. 
แปล

ความหมาย 
t-test -value 

2.1 เคร่ืองจะท างานเมื่อปิดฝาเครื่อง 4.78 0.441 ดีมาก 5.292* 0.001 
2.2 เคร่ืองจะหยุดท างานเมื่อเปดิฝาเคร่ือง 4.78 0.441 ดีมาก 5.292* 0.001 
2.3 ความปลอดภยัจากน้ าร้อนทีอ่ยู่ภายในเคร่ือง 4.33 0.866 ดี  1.155 0.282 
2.4 ความปลอดภยัจากแรงดันน้ าที่ออกจากหวัฉีด 4.44 0.726 ดี  1.835 0.104 
2.5 ความปลอดภยัจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 4.11 0.333 ดี  1.000 0.347 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความปลอดภัย 4.49 0.459 ดี  3.192* 0.013 

n = 9, 0 = 4, * < 0.05 
 

จากตาราง 12 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยรวมด้านความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ โดย
มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.459 และค่าที (t-test) 3.192* 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 12 สมรรถนะด้านความปลอดภัย พบว่า ข้อที่มีระดับ
คะแนนสูงสุด มีจ านวน 2 ข้อ คือ เครื่องจะท างานเมื่อปิดฝาเครื่อง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.441 และค่าที 5.292* และเครื่องจะหยุดท างานเม่ือเปิด
ฝาเครื่อง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.441  
และค่าที 5.292* และข้อที่มีระดับคะแนนต่ าสุด คือ ความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.333 และค่าที 1.000      
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3. ด้านการใช้งาน 
 
ตาราง 13  ด้านการใช้งาน 
 

3. ด้านการใช้งาน     S.D. 
แปล

ความหมาย 
t-test -value 

3.1 ระบบการใช้งานสะดวกไม่ซบัซ้อน 4.22 0.441 ดี 1.512 0.169 
3.2 ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งเครื่อง 4.33 0.500 ดี 2.000 0.081 
3.3 ตั้งเวลาการท างานของเคร่ืองได้ 4.56 0.726 ดีมาก 2.294 0.051 
3.4 ตั้งอุณหภมูิทีต่้องการใช้งานได ้ 4.67 0.707 ดีมาก  2.828* 0.022 
3.5 ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยเครื่อง 4.22 0.441 ดี 1.512 0.169 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน 4.40 0.387 ดี 3.098* 0.015 

n = 9, 0 = 4, * < 0.05 
 

จากตาราง 13 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยรวมด้านการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ โดยมี
ค่าเฉลี่ย (  ) 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.387 และค่าที (t-test) 3.098* 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 13 สมรรถนะด้านการใช้งาน พบว่า ข้อที่มีระดับคะแนน
สูงสุด คือ ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการใช้งานได้ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.707 และค่าที 2.828* และข้อที่มีระดับคะแนนต่ าสุด มีจ านวน 2 ข้อ คือ ระบบ
การใช้งานสะดวกไม่ซับซ้อน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.441 และค่าที 1.512 และความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่อง ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.441 และค่าที 1.512 
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4. ด้านการบ้ารุงรักษา 
 
ตาราง 14  ด้านการบ ารุงรักษา 
 

4. ด้านการบา้รุงรักษา     S.D. 
แปล

ความหมาย 
t-test -value 

4.1 ความสะดวกในการตรวจสอบการท างาน 4.22 0.667 ดี 1.000 0.347 
4.2 ความสะดวกในการท าความสะอาดเคร่ือง 4.33 0.500 ดี 2.000 0.081 
4.3 ความสะดวกในการดูแลชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ 4.22 0.441 ดี 1.512 0.169 
4.4 ความสะดวกในการซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ 4.11 0.782 ดี  0.426 0.681 
4.5 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ชม้ีจ าหน่ายในประเทศ 4.44 0.726 ดี 1.835 0.104 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการบ้ารุงรักษา 4.27 0.490 ดี 1.633 0.141 

n = 9, 0 = 4, * < 0.05 
 

จากตาราง 14 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยรวมด้านการบ ารุงรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ โดย
มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.490 และค่าที (t-test) 1.633 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 14 สมรรถนะด้านการบ ารุงรักษา พบว่า ข้อที่มีระดับ
คะแนนสูงสุด คือ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้มีจ าหน่ายในประเทศ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.726 และค่าที 1.835 และข้อที่มีระดับคะแนนต่ าสุด คือ 
ความสะดวกในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.782 และค่าที 0.426 
 

2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินลักษณะทาง
กายภาพ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเป็นความคิดเห็นอิสระ
ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ที่มีต่อลักษณะทางกายภาพ แยกเป็นด้านย่อย 4 ด้าน (ดังตาราง 15) 
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ตาราง 15  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดของผู้เชี่ยวชาญ 
      ในการประเมินลักษณะทางกายภาพ 
 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้เชีย่วชาญ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

จ้านวนผู้เชีย่วชาญ
แสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านวิศวกรรม 
   1.1 โครงสร้างของเคร่ืองท าความสะอาดทั้งภายนอกและภายในควรสร้างจากวัสดุ 
        Stainless Steel เพื่อป้องกันการเกิดสนิม 

 
2 

   1.2 การออกแบบโครงสร้างมคีวามแข็งแรงสามารถรองรับชิ้นงานได้ 1 
   1.3 การจัดต าแหนง่ของอุปกรณ์สามารถถอดเปล่ียนหรือมองเห็นได้ง่าย 1 
   1.4 การใช้อปุกรณ์การล้างเป็นของที่ผลิตจากโรงงานจรงิ (วัสดุและอุปกรณ์ที่ใชม้ี  
        จ าหน่ายในประเทศ) โดยเฉพาะหัวฉีดน้ า (Nozzle) ซึ่งมผีลต่อประสิทธิภาพการ 
        ล้างเป็นอย่างมาก 

1 

   1.5 ตะกร้าใส่ชิ้นส่วนควรสร้างจากวัสดุ Stainless Steel เพื่อป้องกันการเกิดสนิม 1 
   1.6 ข้อต่อ ท่อต่างๆ ควรเป็นวัสดุทองเหลือง เพื่อป้องกันการเกิดสนิม 1 
   1.7 ตู้คอนโทรลควรอยูใ่นต าแหน่งเปิด-ปิดฝาเคร่ือง (ด้านหน้า) เพื่อความสะดวกใน 
        การใช้งาน 

1 

   1.8 ควรออกแบบให้ Timer อยู่ด้านนอกตู้คอนโทรลเพื่อความสะดวกในการปรับตั้ง 
        เวลาที่เครื่องท างาน 

1 

   1.9 ควรออกแบบให้มีสวติซ์ควบคุมการท างานของ Heater แยกควบคมุแต่ละตัว และ 
        อาจจะพฒันาเพิ่มเตมิระบบการควบคมุและการแสดงผลการท างานแบบดิจิตอล 

1 

2. ด้านความปลอดภยั 
   2.1 ความปลอดภัยพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะเครื่องจะท างานได้ก็ต่อเมื่อปิดฝา 

        เคร่ือง และเคร่ืองจะหยุดท างานเมื่อเปิดฝาเคร่ือง 

 
1 
 

   2.2 ควรมีสัญญาณเสียงเตือนในขณะที่เคร่ืองหยุดท างาน หรือหลังจากเครื่องท างาน 
        เสร็จแล้ว 

1 

   2.3 ควรติดตั้งตวัล็อคแกนเพลารองรับตะกร้า เพื่อให้การถอดตัวกรองหยาบออกมา 
        ท าความสะอาดสามารถท าได้สะดวกขึ้น 

1 

   2.4 ควรจัดสร้างที่เก็บสายไฟให้เรียบร้อย (เพื่อความสวยงามและความปลอดภยั 
        ในการใช้งาน) 

1 

   2.5 ควรติดตั้งตวัล็อคล้อเคร่ืองล้าง เพื่อป้องกันการเคล่ือนที่ขณะเคร่ืองท างาน 1 
   2.6 ควรติดตั้งตะแกรงล้อมรอบเครื่องล้างเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้ผูใ้ช้งานไปสัมผัส 
        กับพื้นผวิภายนอกเคร่ืองบริเวณพื้นที่เก็บน้ าร้อนโดยไม่ตัง้ใจ 

1 

   2.7 ควรติดตั้งตวัล็อคฝาปิดเครื่องล้างเพื่อความปลอดภยัในขณะใช้งาน 1 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้เชีย่วชาญ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

จ้านวนผู้เชีย่วชาญ
แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ 

3. ด้านการใช้งาน 
   3.1 ฝาเปิด-ปิดเคร่ืองยังมีน้ าหนักมาก (ต้องใช้แรงยกเพื่อเปดิฝาในชว่งแรก) 

 
2 

   3.2 การเคล่ือนย้ายเคร่ืองในมมุแคบ (การเคล่ือนย้าย 1 คน ท าไดไ้ม่ค่อยสะดวก) 2 
   3.3 มีความสะดวกกับผู้ใช้งานที่ไมม่ีความรู้ทางด้านช่างด้วยการอธิบายส้ันๆ 

        ผู้ใช้งานก็สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
1 

   3.4 ควรปรับปรุงการหมุนของตะกร้าเมื่อใส่ชิ้นส่วนที่มีน้ าหนักมากซึ่งจะท าให้ 
        ตะกร้าไม่หมุน โดยการเพิ่มจ านวนหวัฉีดน้ าเป็นชุดผลักดันตะกร้าและเพิ่ม 
        แรงดันน้ าโดยติดตั้ง Solenoid Valve และ Timer เพื่อใหแ้รงดันน้ าทั้งหมดจ่าย 
        เฉพาะหัวฉีดน้ าชุดผลักดันในตอนเริ่มเปิดเคร่ืองท างานเมือ่ตะกร้าหมุนแล้ว  
        Solenoid Valve ก็จะเปิดใหชุ้ดหัวฉีดน้ าล้างชิ้นส่วนท างาน 

1 

   3.5 การถอดหัวฉีดน้ า (Nozzle) ออกมาท าความสะอาดยังท าได้ไม่สะดวก 1 
4. ด้านการบา้รุงรักษา 
   4.1 อุปกรณ์ส าคัญๆ ส่วนมากอยู่ด้านนอกเคร่ืองและออกแบบมาให้สามารถถอด 

        ประกอบไดโ้ดยง่าย จึงท าให้การบ ารงุรักษาเป็นไปได้อยา่งสะดวก และอุปกรณ์ 

        ทุกชิ้นเมื่อเสียหายก็สามารถจัดหาซื้อได้ภายในประเทศ 

 
2 
 
 

   4.2 ควรติดตั้งชุดกรองละเอียดเพื่อกรองน้ าที่ผ่านการล้างชิ้นส่วนก่อนที่น้ าจะไหลลง 
        ไปเก็บในพื้นที่เก็บน้ าด้านล่างเพื่อป้องกันเศษโลหะไหลเข้าไปในท่อดูดซึ่งจะ 
        ท าให้ Strainer อุดตันได้งา่ย 

1 

   4.3 การถอดกรองหยาบออกมาท าความสะอาดยังท าได้ไม่สะดวก เน่ืองจากขณะ 
        ถอดตัวกรองหยาบจะติดกับโครงแขนรองรับตะกร้า 

1 

   4.4 ควรจัดท า Check List (ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ) ให้กับผูใ้ช้งานเคร่ืองล้าง 1 
   4.5 ควรใช้น้ ายาล้างถังมาท าความสะอาดโครงสร้างภายในเครื่อง (พื้นที่เก็บน้ า)     
        เน่ืองจากคราบสิ่งสกปรกต่างปนเปื้อนน้ ามันหล่อล่ืน ซึ่งถ้าใช้น้ าปกติอาจจะล้าง 
        ได้ไม่สะอาด 

1 

   4.6 ควรท าความสะอาดเคร่ืองและเป่าลมให้แห้งก่อนการจัดเก็บทุกครั้งเพื่อป้องกัน 
        การเกิดสนิม 

1 

อื่นๆ 
   1. ควรจัดท า Name Plate ระบุ Spec ต่างๆ ติดไวข้้างตัวเคร่ือง 

 
2 

   2. เพื่อประสิทธภิาพการล้างทีด่ีเพิ่มขึ้นและท าให้น้ ามีความสะอาดอยู่เสมอ 
       ควรเพิม่ Filter เพื่อกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ าก่อนที่หวัฉดีจะฉีดน้ าไปที ่
       ชิ้นงาน และเพิ่ม Oil Skimmer เพือ่กวาดน้ ามันที่ลอยอยูบ่นผิวน้ าออกไป 
       ซึ่งจะท าให้คุณภาพของการล้างชิ้นงานเพิ่มขึ้น 

1 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้เชีย่วชาญ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

จ้านวนผู้เชีย่วชาญ
แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ 

อื่นๆ (ต่อ) 
   3. ควรติดตั้ง Digital Display เพื่อแสดงอุณหภูมขิองน้ าร้อนในพื้นที่เก็บน้ า 

 
1 

   4. ควรติดตั้ง Indicator Lamp เพื่อแสดงการท างานของปั๊มน้ า (START-STOP)   
      และ Heater (ON-OFF) 

1 

 
4. ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 

การวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
มีผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้  
            4.1 ผลการทดลองท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
               ผลการทดลองท าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ได้แก่ ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เพลาข้อ
เหวี่ยง อ่างน้ ามันเครื่อง ลูกสูบและก้านสูบ เพลาลูกเบี้ยว และ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย พบว่า เครื่อง
ท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีความสามารถในการ 
ท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดที่ระดับอุณหภูมิน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 40 องศา
เซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย (อ้างอิงจากตาราง 9) 
 
          4.2 ผลการประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด  
               ผลการประเมินความสามารถในการท าความสะอาดโดยทดลองท าความสะอาดชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ พบว่า เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
มีความสามารถในการท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ในการวิจัย (อ้างอิงจากตาราง 9) 
 
          4.3 ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ  
               ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน พบว่า เครื่อง 
ท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีลักษณะทางกายภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ดี ซึง่สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย (อ้างอิงจากตาราง 10) 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง สามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

สรุปผล 
ผู้วิจัยออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ประเมิน

ความสามารถในการท้าความสะอาด ประเมินลักษณะทางกายภาพ และน้าผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาเสนอเป็นรายข้อเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย สามารถสรุปผลโดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
มีส่วนประกอบที่ส้าคัญ คือ 
                   1.1 โครงสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร สูง 1,132 มิลลิเมตร และพื้นที่เก็บน้้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 786 
มิลลิเมตร สูง 440 มิลลิเมตร ใช้ฮีทเตอร์ ขนาด 4,500 วัตต์ จ้านวน 2 ชุด ท้าหน้าที่เพิ่มระดับ
อุณหภูมิน้้าที่อยู่ภายในเครื่องท้าความสะอาด โดยมีเทอร์โมสตัทชนิดปลายโพรบ จ้านวน 1 ชุด ท้า
หน้าทีค่วบคุมระดับอุณหภูมิน้้าให้ได้ตามก้าหนด 

      1.2 หัวฉีดแบบ Flat Fan Spray จ้านวน 10 หัว ท้าหน้าที่ฉีดน้้าผสมน้้ายาล้างคราบ
น้้ามันเพื่อท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และหัวฉีดแบบ Axial Flow Full Cone จ้านวน 2 หัว 
ท้าหน้าที่ฉีดน้้าเพื่อขับหมุนตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องท้าความสะอาดท้างาน 
โดยมีปั๊มน้้า ชนิด Centrifugal ขนาด 2 แรงม้า จ้านวน 1 ตัว ท้าหน้าที่ดูดน้้าผสมน้้ายาล้างคราบ
น้้ามันจากพื้นที่เก็บน้้าภายในเครื่องท้าความสะอาดและส่งเข้าชุดหัวฉีดท้าความสะอาดและหัวฉีดขับ
หมุนตะกร้ารองรับช้ินส่วนเครื่องยนต์ 

      1.3 ตะกร้ารองรับช้ินส่วนเครื่องยนต์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 545 มิลลิเมตร สูง 210 
มิลลิเมตร รูตะกร้ากว้าง 25.4 มิลลิเมตร ยาว 25.4 มิลลิเมตร ตะกร้ารับน้้าหนักชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ไม่เกิน 30 กิโลกรัม         

      1.4 น้้ายาล้างคราบน้้ามัน (CHEMAX 302) น้ามาผสมกับน้้าในอัตราส่วน 1:50 เพื่อใช้
งานกับเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ น้้าที่ผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามัน  
เม่ือผ่านการใช้งานแล้วจะหมุนเวียนและใช้ซ้้าอยู่ภายในเครื่องท้าความสะอาดจนกว่าจะหมด
ประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดคราบน้้ามัน       
                1.5 คู่ มือการใช้งานเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ประกอบด้วย ค้าแนะน้าก่อนการใช้งาน ส่วนประกอบเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน
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เครื่องยนต์ ข้อมูลทางเทคนิค ขั้นตอนการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน การแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น และการบ้ารุงรักษาเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 
 2. การประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ได้ท้าการประเมิน 2 ด้าน คือ การประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด และการประเมิน
ลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 

       2.1 การประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด ผู้วิจัยทดลองท้าความสะอาด
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ สรุปได้ว่า มีผลการประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดผ่านเกณฑ์ 
ตามที่ก้าหนด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย จากทดลองท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ที่มีคราบน้้ามันหล่อลื่นติดอยู่ท้ัง 3 ขนาด สรุปได้ดังนี ้            

            2.1.1 ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ได้แก่ ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และอ่าง
น้้ามันเครื่องโดยทดลองท้าความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามัน 30๐C, 40๐C, 
50๐C ระยะเวลาทดลองท้าความสะอาด คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ 
และเพลาข้อเหวี่ยง มีผลการประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดต้องปรับปรุงที่ระดับ
อุณหภูมิ 30๐C ทุกช่วงเวลา และเม่ือทดลองท้าความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิ 40๐C และ 50๐C  
ทุกช่วงเวลา พบว่า มีผลการประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนด 
ส้าหรับอ่างน้้ามันเครื่องมีผลการประเมินความสามารถในการท้า ความสะอาดผ่านเกณฑ์ 
ตามที่ก้าหนดทุกระดับอุณหภูมิและทุกช่วงเวลา สรุปได้ว่า ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ 
ท้าความสะอาดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่น้ามาทดลองต้องไม่ต่้ากว่า 40๐C และระยะเวลาท้าความสะอาด 
ไม่น้อยกว่า 1 นาที 

            2.1.2 ชิ้นส่วนขนาดกลาง ได้แก่ ลูกสูบและก้านสูบ และเพลาลูกเบี้ยว  
โดยทดลองท้าความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามัน 30๐C, 40๐C, 50๐C 
ระยะเวลาทดลองท้าความสะอาด คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ลูกสูบและก้านสูบ มีผลการ
ประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดต้องปรับปรุงที่ระดับอุณหภูมิ 30๐C ทุกช่วงเวลา  
และเม่ือทดลองท้าความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิ 40๐C และ 50๐C ทุกช่วงเวลา พบว่า มีผลการ
ประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนด ส้าหรับเพลาลูกเบี้ยวมีผลการ
ประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนดทุกระดับอุณหภูมิ 
และทุกช่วงเวลา สรุปได้ว่า ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท้าความสะอาดชิ้นส่วนขนาดกลาง 
ที่น้ามาทดลองต้องไม่ต่้ากว่า 40๐C และระยะเวลาท้าความสะอาดไม่น้อยกว่า 1 นาท ี

             2.1.3 ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ได้แก่ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย ทดลองท้าความสะอาด 
ที่ระดับอุณหภูมิน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามัน 30๐C, 40๐C, 50๐C ระยะเวลาทดลองท้าความสะอาด  
คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการท้าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนดทุกระดับอุณหภูมิและทุกช่วงเวลา สรุปได้ว่า ระดับ
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อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท้าความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็กที่น้ามาทดลองต้องไม่ต่้ากว่า 30๐C  
และระยะเวลาท้าความสะอาดไม่น้อยกว่า 1 นาที 

จากผลการประเมินความสามารถในการท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีคราบ
น้้ามันหล่อลื่นติดอยู่ทั้ง 3 ขนาด พบว่า ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท้าความสะอาดชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่น้ามาทดลองต้องไม่ต่้ากว่า 40๐C และระยะเวลาท้าความ
สะอาดไม่น้อยกว่า 1 นาที และระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ขนาดเล็กที่น้ามาทดลองต้องไม่ต่้ากว่า 30๐C และระยะเวลาท้าความสะอาดไม่น้อยกว่า 1 นาท ี

       2.2 การประเมินลักษณะทางกายภาพ ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน สรุปได้ว่า มีผลค่าเฉลี่ยรวมลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่าน
เกณฑ์ มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.342 และค่าที (t-test) 2.827 และการ
ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย พบว่า เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย 
ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ ซึ่งแบ่งเป็นด้านย่อย 4 ด้าน ได้แก่ 

              2.2.1 ด้านวิศวกรรม พบว่า มีผลค่าเฉลี่ยรวมสมรรถนะด้านวิศวกรรม 
อยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.510 และค่าที  
(t-test) 0.784 

              2.2.2 ด้านความปลอดภัย พบว่า มีผลค่าเฉลี่ยรวมสมรรถนะด้านความปลอดภัย
อยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.459 และค่าที  
(t-test) 3.192 

              2.2.3 ด้านการใช้งาน พบว่า มีผลค่าเฉลี่ยรวมสมรรถนะด้านการใช้งาน 
อยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.387 และค่าที  
(t-test) 3.098 

              2.2.4 ด้านการบ้ารุงรักษา พบว่า มีผลค่าเฉลี่ยรวมสมรรถนะด้านการบ้ารุงรักษา
อยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.490 และค่าที  
(t-test) 1.633 

จากผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ แบ่งเป็นด้านย่อย 4 ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับ
คะแนนสูงสุด คือ ด้านความปลอดภัย ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.49 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.459 และค่าที (t-test) 3.192 และด้านที่มีระดับคะแนนต่้าสุด คือ ด้านวิศวกรรม 
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย (  ) 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.510 และค่าที  
(t-test) 0.784 
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อภิปรายผล  
จากการวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ ผู้วิจัยตั้งความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ คือ (1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องท้าความ
สะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และ (2) เพื่อประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาด
คราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสามารถ 
ในการท้าความสะอาดและการประเมินลักษณะทางกายภาพ พบว่า เครื่องท้าความสะอาดคราบ
น้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีความสามารถในการท้าความสะอาด 
ผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนดและมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ในการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. การออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
มีรายละเอียด ดังนี้      
                1.1 โครงสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท้าจากเหล็ก
แผ่นมาตรฐาน เกรด SS400 ส้าหรับงานโครงสร้างทั่วไป เนื่องจากโครงสร้างเครื่องจะต้องรับ
น้้าหนักของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่น้ามาท้าความสะอาดและรับน้้าหนักของน้้าที่อยู่ภายในพื้นที่เก็บน้้า 
ดังนั้นการใช้เหล็กแผ่นมาตรฐานจึงมีความเหมาะสมส้าหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความม่ันคง 
และแข็งแรงซึ่งสอดคล้องกับสกล นันทศรีวิวัฒน์ (2543: 73) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องหยอด 
ขนมทองหยอด พบว่า การออกแบบสร้างเครื่องด้วยเหล็กจะท้าให้โครงสร้างมีความแข็งแรงด้วย 
และสอดคล้องกับบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ้ากัด (มหาชน) (2554: ออนไลน์) อธิบายว่า เหล็ก
แผ่นมาตรฐาน JIS เกรด SS400 สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและเหมาะกับงานโครงสร้างเหล็กเชื่อม
ประกอบต่างๆ เช่น การใช้ในงานโครงสร้างรถยนต์ การสร้างสะพานเหล็ก การต่อเรือ เป็นต้น 
เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร 
สูง 1,132 มิลลิเมตร เป็นโครงสร้างที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ผู้ใช้งานสามารถน้าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ที่ต้องการท้าความสะอาดวางลงในตะกร้ารองรับชิ้นส่วนได้ง่าย เพราะตะกร้ารองรับชิ้นส่วนที่อยู่
ภายในเครื่องท้าความสะอาดมีความสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1 เมตร และเป็นเครื่องท้าความสะอาด
แบบมีฝาปิดด้วย เนื่องจากขณะที่เครื่องท้าความสะอาดท้างานหัวฉีดท้าความสะอาดและหัวฉีดขับ
หมุนตะกร้าจะสเปรย์น้้าออกมาด้วยแรงดันสูงและถ้าสเปรย์น้้าที่ฉีดออกมามีอุณหภูมิสูงด้วยก็อาจจะ
เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ จึงได้สร้างฝาปิดไว้เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท้างานของหัวฉีดที่อยู่ภายในเครื่องท้าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับเลียรี่ 
เจมส์ โอ (Leary, James O.  1996: Abstract) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดในงาน
อุตสาหกรรม อธิบายว่า ตัวเครื่องท้าความสะอาดจะต้องมีฝาปิด และบริเวณด้านบนของฝาปิดเครื่อง
ได้ติดกระจกใสขนาดความกว้าง 220 มิลลิเมตร และยาว 300 มิลลิเมตร เพื่อใช้ส้าหรับสังเกต 
ดูความสะอาดของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่น้ามาท้าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับสมชาย นุชไพโรจน์ 
วิศณุ ทองเฝือ และไพรัตน์ โยรัมย์ (2545: 93) ได้สร้างเครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ มีข้อเสนอแนะ
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ว่า เครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ควรติดกระจกใสด้วยเพื่อจะได้ดูการท้างานของเครื่องล้างได้ 
เนื่องจากการเปิดดูความสะอาดของชิ้นส่วนจ้าเป็นต้องหยุดเครื่องและท้าการเปิดดูเป็นการเสียเวลา
ในการล้าง 
                1.2 หัวฉีดแบบ Flat Fan Spray น้ามาใช้ฉีดท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
เนื่องจากสเปรย์น้้าที่ออกจากรูหัวฉีดมีลักษณะแบนหรือทรงพัดมีมุมการแตกกระจายตัวของน้้าผสม
น้้ายาล้างคราบน้้ามันไม่น้อยกว่า 65๐ ท้าให้สามารถท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้อย่างทั่วถึง 
หัวฉีดแบบนี้ จึงเหมาะใช้ฉีดน้้าล้างท้าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร  
(2554: ออนไลน์) อธิบายว่า หัวฉีดแบบรูปพัดท้าด้วยโลหะเป็นชิ้นเดียวกัน มีลักษณะกลม ตรงกลาง
เจาะเป็นรูปวงรีเล็กๆ เพื่อให้ของเหลวไหลผ่าน ขนาดของของเหลวที่ไหลผ่านรูหัวฉีดด้วยแรงดันสูง
จะแผ่เป็นรูปพัดมีความกว้างของมุมที่ของเหลวออกมาต่างๆ กัน อยู่ระหว่าง 65-80๐และหัวฉีดแบบ 
Axial Flow Full Cone น้ามาใช้ฉีดขับหมุนตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เนื่องจากสเปรย์น้้าที่
ออกจากรูหัวฉีดมีลักษณะแบบกรวยทึบท้าให้มีแรงดันสูง หัวฉีดแบบนี้จึงเหมาะใช้ฉีดขับหมุนตะกร้า
ในขณะที่เครื่องท้าความสะอาดท้างาน ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร (2554: ออนไลน์) 
อธิบายว่า หัวฉีดแบบรูปกรวย รูหัวฉีดท้าด้วยโลหะหรือวัสดุแข็งเป็นแผ่นแบนๆ หรือเป็นแท่งกลม 
มีรูหรือร่องเอียงให้ของเหลวไหลผ่านเพื่อเกิดกระแสวนด้านหลังของรูหัวฉีดและผ่านออกไปเป็นรูป
กรวยกลม ถ้าพื้นท่ีตรงกลางของรูปกรวยนั้นว่างเรียกว่าหัวฉีดแบบกรวยกลวง แต่ถ้าพื้นที่ตรงกลาง
รูปกรวยนั้นมีละอองสารเต็มเรียกว่าหัวฉีดแบบกรวยทึบ และสอดคล้องกับเลียรี่ เจมส์ โอ (Leary, 
James O.  1989: Abstract) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดในงานอุตสาหกรรม อธิบาย
ว่า หัวฉีดจะฉีดน้้าที่มีแรงดันไปยังชิ้นส่วนที่น้ามาท้าความสะอาด และสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ 
จันทร์นวล ชัยยันต์ ขวัญเกื้อ และสมชัย รอดสีเสน (2540: บทคัดย่อ) ได้สร้างเครื่องล้างชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล ได้ก้าหนดให้มีหัวฉีดท้าหน้าที่ฉีดน้้ามันดีเซลซึ่งใช้เป็นสารท้าความสะอาดชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล และสอดคล้องกับสมชาย นุชไพโรจน์ วิศณุ ทองเฝือ และไพรัตน์ โยรัมย์ (2545: 
บทคัดย่อ) ได้สร้างเครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ได้ก้าหนดให้มีหัวฉีดฉีดน้้าผสมสารท้าความสะอาด 
                1.3 ตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์หมุนรอบตัวเองในขณะที่เครื่องท้าความสะอาด
ท้างาน เนื่องจากได้ออกแบบให้หัวฉีดน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามัน (หัวฉีดแบบ Flat Fan Spray) 
ยึดติดอยู่กับท่อน้้าภายในเครื่องท้าความสะอาดซึ่งท่อน้้านี้ไม่สามารถหมุนเคลื่อนที่ได้ จะท้าให้การ
ท้าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท้าได้ไม่ทั่วถึง จึงออกแบบให้ตะกร้าหมุนเคลื่อนที่รอบตัวเองได้
ด้วยแรงดันของน้้าที่ออกจากหัวฉีดแบบ Axial Flow Full Cone เพื่อให้หัวฉีดแบบ Flat Fan Spray 
สามารถฉีดท้าความสะอาดคราบน้้ามันหล่อลื่นบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้อย่างทั่วถึง 
ทุกบริเวณ ซึ่งสอดคล้องกับเลียรี่ เจมส์ โอ (Leary, James O.  1989: Abstract) ได้ออกแบบ 
และสร้างเครื่องท้าความสะอาดในงานอุตสาหกรรม อธิบายว่า แรงดันน้้าที่ออกจากหัวฉีดจะท้าให้
ตะกร้ารองรับชิ้นส่วนหมุนหรือหยุดหมุนในขณะที่เครื่องท้าความสะอาดท้างาน ส่วนความเร็วรอบ 
ในการหมุนของตะกร้าจะเป็นไปตามที่ก้าหนด และสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ จันทร์นวล ชัยยันต์ 
ขวัญเกื้อ และสมชัย รอดสีเสน (2540: บทคัดย่อ) ได้สร้างเครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อธิบายว่า 
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แท่นรองรับชิ้นส่วนสามารถหมุนได้โดยการขับมอเตอร์ผ่านไปยังเฟืองทดอัตรา 1:80 และสอดคล้อง
กับสมชาย นุชไพโรจน์ วิศณุ ทองเฝือ และไพรัตน์ โยรัมย์ (2545: บทคัดย่อ) ได้สร้างเครื่องล้าง
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ อธิบายว่า แท่นรองรบัชิ้นส่วนสามารถหมุนได้โดยแรงดันของน้้าที่ออกจากหัวฉีด
เป็นตัวขับให้แท่นรองรับชิ้นส่วนหมุน และเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ก้าหนดให้ตะกร้ารองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์รับน้้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
เนื่องจากหากน้้าหนักของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่น้ามาท้าความสะอาดเกินจากที่ก้าหนดจะท้าให้ตะกร้า
ไม่หมุนเพราะหัวฉีดแบบ Axial Flow Full Cone ที่ท้าหน้าที่ฉีดขับหมุนตะกร้ามีจ้านวน 2 หัว จึงท้า
ให้มแีรงดันน้้าไมเ่พียงพอในการขับหมุนตะกร้า 
                1.4 น้้ายาล้างคราบน้้ามัน (CHEMAX 302) เป็นน้้ายาท้าความสะอาดคราบน้้ามัน 
ที่น้ามาใช้ผสมกับน้้าเพื่อใช้งานกับเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ที่ออกแบบและสร้างขึ้น เนื่องจากน้้ายา CHEMAX 302 เป็นสารละลายเข้มข้นสามารถผสม 
ให้เจือจางได้ในน้้า มีค่า pH = 8.55 จึงไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเหมาะสมส้าหรับใช้
ล้างคราบน้้ามันและไม่กัดกร่อนผิวโลหะ น้้าที่ผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามันเม่ือผ่านการใช้งานแล้ว 
จะสามารถใช้หมุนเวียนซ้้าอยู่ภายในเครื่องท้าความสะอาดได้จนกว่าจะหมดประสิทธิภาพในการ 
ท้าความสะอาดคราบน้้ามัน ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารท้าความสะอาด และเหมาะต่อ
การน้ามาใช้ล้างคราบน้้ามันหรือไขมัน ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทเคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จ้ากัด 
(2554: ออนไลน์) อธิบายว่า ผลิตภัณฑ์ CHEMAX 302 เป็นน้้ายาล้างคราบน้้ามันแบบเอนกประสงค์  
และเป็นตัวท้าละลายสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้้ามันหล่อลื่น ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน มีคุณสมบัติที่ส้าคัญ คือ (1) เป็นของเหลวท้าละลายอินทรีย์ มีความ
หนาแน่น () = 0.83 - 0.87 (2) ของเหลวมีฤทธิ์เป็นด่าง (pH) = 8.55 (3) ใช้ล้างคราบที่ติดแน่น
โดยเฉพาะคราบน้้ามัน และ (4) ไม่กัดกร่อนโลหะทุกชนิด และสอดคล้องกับศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2554: ออนไลน์) อธิบายว่า 
สิ่งมีชีวิตในน้้าส่วนมากจะอาศัยอยู่ในน้้าที่มีค่า pH = 6.5-9 และสอดคล้องกับเลียรี่ เจมส์ โอ (Leary, 
James O.  1996: Abstract) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องท้าความสะอาดในงานอุตสาหกรรม  
อธิบายว่า น้้าที่ผ่านการใช้งานแล้วจะหมุนเวียนอยู่ภายในตัวเครื่อง รวมถึงมีอุปกรณ์ส้าหรับกรองน้้า
ซึ่งจะท้าหน้าที่กรองคราบจาระบีและคราบน้้ามันที่ผสมอยู่ในน้้าที่ผ่านการท้าความสะอาดมาแล้ว 
โดยคราบจาระบีและคราบน้้ามันจะถูกเก็บรวบรวมไว้และน้าไปก้าจัดทิ้งต่อไป ส่วนระยะเวลาในการ
ใช้งานจะขึ้นอยู่กับจ้านวนครั้งที่ท้าความสะอาดและปริมาณความสกปรกของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ที่น้ามาท้าความสะอาดด้วย  
 
          2. การประเมินสมรรถนะเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ได้ท้าการประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน คือ การประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด 
และการประเมินลักษณะทางกายภาพ มีรายละเอียด ดังนี ้
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                 2.1 การประเมินความสามารถในการท้าความสะอาด ผู้วิจัยทดลองท้าความสะอาด
คราบน้้ามันหล่อลื่นของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทั้ง 3 ขนาดเพื่อประเมินความสามารถในการท้าความ
สะอาด มีรายละเอียดดังนี้  
                    2.1.1 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนดทุกช่วง
อุณหภูมิและทุกช่วงเวลา ได้แก่ อ่างน้้ามันเครื่อง เพลาลูกเบี้ยว และ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย เนื่องจาก 
มีลักษณะทางกายภาพเป็นชิ้นเดียวกัน มีความแตกต่างของพื้นผิวในชิ้นเดียวกันน้อย ช่วยให้หัวฉีด
สามารถฉีดท้าความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุม เม่ือเปรียบเทียบความสะอาดที่ระดับ
อุณหภูมิ 30๐C, 40๐C และ 50๐C ระยะเวลาทดลอง 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ความสะอาด
มีความแตกต่างกันน้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจึงก้าหนดระดับอุณหภูมิ  
ที่เหมาะสมต่อการท้าความสะอาดอ่างน้้ามันเครื่อง เพลาลูกเบี้ยว  และ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย  
คือ 30๐C และระยะเวลา คือ 1 นาท ี

          2.1.2 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีผลการประเมินต้องปรับปรุงที่ระดับอุณหภูมิของน้้า
ผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามัน 30๐C ระยะเวลาทดลอง คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที ได้แก่ ฝาครอบ
วาล์ว ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และลูกสูบและก้านสูบ เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพด้านความสูงต่้า 
ไม่เท่ากัน พื้นผิวมีซอกมุมเล็กๆ ท้าให้มีคราบน้้ามันหล่อลื่นเข้าไปติดอยู่ หัวฉีดไม่สามารถฉีด 
ท้าความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ดังนั้นจึงต้องเพิ่มระดับอุณหภูมิน้้าผสมน้้ายาล้างคราบ
น้้ามัน เป็น 40๐C และ 50๐C ระยะเวลาทดลอง คือ 1 นาที 2 นาที และ 3 นาที พบว่า ความร้อน 
ที่สูงขึ้นท้าให้ค่าความหนืดของน้้ามันหล่อลื่นลดลง ส่งผลให้หัวฉีดฉีดท้าความสะอาดได้ดีขึ้น จึงมีผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนด เม่ือเปรียบเทียบความสะอาดที่ระดับอุณหภูมิระหว่าง 40๐C 
และ 50๐C ทุกช่วงเวลา พบว่า ความสะอาดมีความแตกต่างกันน้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าจึงก้าหนดให้ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท้าความสะอาดฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ 
เพลาข้อเหวี่ยง และลูกสูบและก้านสูบ คือ 40๐C ระยะเวลา คือ 1 นาท ี 

      2.2 การประเมินลักษณะทางกายภาพ ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน ท้าการประเมิน
ลักษณะทางกายภาพ แบ่งเป็นด้านย่อย 4 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี ้

             2.2.1 ด้านวิศวกรรม ผลการประเมิน พบว่า ข้อที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ ความ
ม่ันคงและแข็งแรงของโครงสร้าง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเครื่องท้าความสะอาดคราบ
น้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท้าจากเหล็กแผ่นตามมาตรฐาน JIS G 3101 เกรด SS400 มาจัดท้า
เป็นโครงสร้างของเครื่องท้าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับสกล นันทศรีวิวัฒน์ (2543: 73) ได้วิจัย
เรื่อง การพัฒนาเครื่องหยอดขนมทองหยอด พบว่า การออกแบบสร้างเครื่องด้วยเหล็กจะท้าให้
โครงสร้างมีความแข็งแรงด้วยและสอดคล้องกับบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ้ากัด (มหาชน) (2554: 
ออนไลน์) อธิบายว่า เหล็กแผ่นมาตรฐาน JIS เกรด SS400 มีคุณสมบัติในการเชื่อมที่ดี สามารถ
เชื่อมต่อได้ง่ายและเหมาะส้าหรับงานโครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบต่างๆ  และข้อที่มีระดับคะแนน
ต่้าสุด มีจ้านวน 2 ข้อ คือ ความเหมาะสมในการออกแบบ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
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เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ มีขนาดตัวเครื่องที่ไม่ใหญ่เกินไป 
และสามารถท้างานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับมานพ ตันตระบัณฑิตย์ (2545: 2) 
อธิบายว่า หลักเกณฑ์ในการออกแบบรูปร่างทั่วไปนั้นจะต้องมีการท้างาน (Function) บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เช่น การท้างานของแต่ละส่วน เป็นต้น หรือการมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน  
ที่ก้าหนด และความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
เนื่องจากเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ 
ที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นวัสดุและอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับที่โรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช้ในงานผลิต
เครื่องจักรจริง ซึ่งสอดคล้องกับนวลน้อย บุญวงษ์ (2542: 121-137) อธิบายว่า งานออกแบบที่ดี 
ควรมีการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สามารถ
ผลิตได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียในระหว่างการผลิต และสอดคล้องกับท้านอง จันทิมา 
(2532: 2) อธิบายว่า การออกแบบคือการใช้ความคิดในการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างสรรค์งาน 
ให้มีหน้าที่ใช้สอยตามความต้องการทั้งในด้านประโยชน์ต่างๆ และความงามในรูปร่างลักษณะตลอด
ทั้งรูปทรง 
                       2.2.2 ด้านความปลอดภัย ผลการประเมิน พบว่า ข้อที่มีระดับคะแนนสูงสุด  
มีจ้านวน 2 ข้อ คือ เครื่องจะท้างานเม่ือปิดฝาเครื่องผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และเครื่อง 
จะหยุดท้างานเม่ือเปิดฝาเครื่องผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากเครื่องท้าความสะอาด
คราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ท้าการติดตั้ง LIMIT SWITCH จ้านวน 1 ตัว ท้าหน้าที่เป็น
อุปกรณ์ช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ ใช้ในขณะใช้งานเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามัน 
ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องท้าความสะอาด ถ้ามีการกดปุ่ม 

START เครื่อง ในขณะที่ฝาเครื่องท้าความสะอาดยังเปิดค้างอยู่นั้นปั๊มน้้าจะไม่ท้างาน แต่เม่ือปิดฝา
เครื่องจะท้าให้บริเวณขอบของฝากดทับลูกล้อของ LIMIT SWITCH ท้าให้กระแสไฟฟ้าไหลครบ
วงจรส่งผลให้ปั๊มน้้าท้างาน และหากเปิดฝาเครื่องท้าความสะอาดในขณะที่เครื่องยังท้างานอยู่นั้น 
ปั๊มน้้าจะหยุดท้างานอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้าปาง (2554: ออนไลน์) อธิบายว่า 
ลิมิตสวิตซ์เป็นสวิตซ์ที่ท้างานโดยการชนหรือกดของวัตถุกับลูกล้อของลิมิตสวิตซ์ ท้าให้หน้าสัมผัส 
ที่ต่ออยู่กับก้านโยกเปิด-ปิด ตามจังหวะของการชนหรือกด เช่น ประตูลิฟต์โดยสารจะต้องปิดสนิท
มอเตอร์ลิฟต์จึงจะท้างานทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทุกคน เป็นต้น และข้อที่มีระดับคะแนน
ต่้าสุด คือ ความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเครื่อง 
ท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ท้าการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเรียกว่า
สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติและฟิวส์หลอดไว้เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งสอดคล้องกับภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (2554ข: ออนไลน์) อธิบายว่า ข้อดีของ 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ สามารถเปิดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านโดยไม่ท้าให้อุปกรณ์ภายในตัว
เซอร์กิตเบรกเกอร์เสียหาย เช่น การขาดของฟิวส์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถรีเซ็ตให้เซอร์กิต 
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เบรกเกอรก์ลับมาใช้งานได้อีก และฟิวส์หลอดเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกินพิกัดและช่วย
ป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า 
                       2.2.3 ด้านการใช้งาน ผลการประเมิน พบว่า ข้อที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ ตั้ง
อุณหภูมิที่ต้องการใช้งานได้ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากเครื่องท้าความสะอาดคราบ
น้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ท้าการติดตั้งฮีทเตอร์ (แบบจุ่ม) ขนาด 4,500 วัตต์ จ้านวน 2 ชุด  
อยู่ภายในพื้นที่เก็บน้้าของเครื่องท้าความสะอาดท้าให้สามารถเพิ่มระดับอุณหภูมิของน้้าผสมน้้ายา
ล้างคราบน้้ามันได้อย่างรวดเร็ว และได้ท้าการติดตั้งเทอร์โมสตัทชนิดปลายโพรบอยู่ภายในพื้นที่เก็บ
น้้าของเครื่องท้าความสะอาดด้วยเพื่อวัดระดับอุณหภูมิของน้้าผสมน้้ายาล้างคราบน้้ามัน เม่ือ
อุณหภูมิถึงระดับตามที่ก้าหนดชุดแมกเนติกคอนแทกเตอร์จะตัดวงจรกระแสไฟฟ้าของฮีทเตอร์แบบ
อัตโนมัติ และเม่ืออุณหภูมิลดลงจากระดับที่ก้าหนดชุดแมกเนติกคอนแทกเตอร์จะต่อวงจร
กระแสไฟฟ้าท้าให้ฮีทเตอร์ท้างาน ซึ่งสอดคล้องกับธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์ (2554: ออนไลน์) 
อธิบายว่า แมกเนติกคอนแทคเตอร์หรือเรียกว่าสวิตซ์แม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการท้างานของ
อ้านาจแม่เหล็กในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส เพื่อควบคุมวงจร เช่น วงจรมอเตอร์ วงจรฮีทเตอร์ เป็นต้น 
ข้อดีของการใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์เม่ือเทียบกับสวิตซ์อื่นๆ คือ มีความปลอดภัยสูงส้าหรับ 
ผู้ควบคุม มีความสะดวกในการควบคุม และประหยัดเม่ือเทียบกับการควบคุมด้วยมือ แมกเนติก
คอนแทคเตอร์ทุกยี่ห้อจะมีโครงสร้างหลักที่ส้าคัญเหมือนกัน คือ มีแกนเหล็ก ขดลวด และ
หน้าสัมผัส และข้อที่มีระดับคะแนนต่้าสุด มีจ้านวน 2 ข้อ คือ ระบบการใช้งานสะดวกไม่ซับซ้อน ผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีระบบ
ควบคุมการท้างานที่ง่ายต่อการท้าความเข้าใจและมีคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานเครื่องท้าความ
สะอาดไว้อย่างละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับมานพ ตันตระบัณฑิตย์ (2545: 2) อธิบายว่า หลักเกณฑ์
พื้นฐานในการออกแบบรูปร่าง เช่น โดดเด่น ผลิตง่าย และต้องใช้งานง่าย เป็นต้น และความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายเครื่อง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามัน
ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ท้าการติดตั้งชุดล้อเข็นไว้จ้านวน 4 ล้อ ซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียง 1 คน  
ก็สามารถเข็นเครื่องท้าความสะอาดไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ
ชวลิต เชียงกุล (2538: 7) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างเตาหลอมละลายอลูมิเนียมขนาด 1 กิโลกรัม พบว่า 
ความเหมาะสมด้านการน้าไปใช้งานคือผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ก็สามารถใช้งานได้โดยการน้าไปใช้ใน
ห้องทดลอง โรงฝึกงานของสถานศึกษาและสามารถเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในที่ต่างๆ ได้  
และสอดคล้องกับพีรเชษฐ์ ศรีชัย (2546: 4) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องตรวจความสั่นสะเทือน
ของเครื่องจักร พบว่า สมรรถนะด้านการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี คือ เครื่องต้องสามารถเคลื่อนย้ายไป
ใช้งานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้คนเพียง 1 คน ก็สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว 
                       2.2.4 ด้านการบ้ารุงรักษา ผลการประเมิน พบว่า ข้อที่มีระดับคะแนนสูงสุด  
คือ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้มีจ้าหน่ายในประเทศ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถ 
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หาซื้อได้ง่ายและมีจ้าหน่ายภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับบัญชา ธนบุญสมบัติ (2543: 6) 
อธิบายว่า การออกแบบทางวิศวกรรมจะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกวัสดุและกรรมวิธีการผลิตว่าวัสดุ
ที่ใช้จะต้องสามารถหาได้ง่าย และข้อที่มีระดับคะแนนต่้าสุด คือ ความสะดวกในการซ่อมแซม 
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ท้าการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น ปั๊มน้้า สวิตช์เปิด-ปิดควบคุมการท้างาน ลิมิตสวิตซ์ 
เป็นต้น อยู่ภายนอกตัวเครื่องท้าความสะอาดจึงท้าให้สามารถท้าการตรวจสอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ช้ารุดได้ง่ายและสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับพีรเชษฐ์ ศรีชัย (2546: 4) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
เครื่องตรวจความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร พบว่า สมรรถนะด้านการบ้ารุงรักษาอยู่ในเกณฑ์ดี  
คือ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกิดการช้ารุดเสียหายต้องสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ง่าย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป  

1. ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่น้ามาท้าความสะอาดต้องไม่มีคราบสนิมหรือรอยกาวติดปะเก็น 
ติดอยู ่เนื่องจากคราบสนิมและรอยกาวติดปะเก็นจะฝังติดแน่นบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  

2. โครงสร้างเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท้าจากเหล็กแผ่น  
ท้าให้บริเวณที่ต้องสัมผัสกับน้้าจะเกิดสนิม  
          3. การตั้งเวลาท้าความสะอาดยังท้าได้ไม่สะดวกเนื่องจากอุปกรณ์ตั้งเวลาได้ติดตั้งอยู่ภายใน
ตู้คอนโทรล เมื่อต้องการปรับตั้งเวลาจะต้องเปิดฝาตู้คอนโทรลทุกครั้ง 

4. หน่วยงานของภาครัฐที่มีอ้านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้แก่สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ ควรออก
ข้อก้าหนดหรือระเบียบเฉพาะธุรกิจมาควบคุมหรือก้ากับให้ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ต้องมี
เครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ติดตั้งใช้งานอยู่ในสถานประกอบการด้วย 

ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยควรท้าการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ ดังนี ้
1. ศึกษาคุณสมบัติและอายุการใช้งานของวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม  

เป็นต้น เพื่อน้ามาก้าหนดอายุการใช้งานเครื่องท้าความสะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  
และการเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมต่อการจัดท้าโครงสร้างมากยิ่งขึ้น 

2. ศึกษาการน้าระบบเป่าลมแห้งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ผ่านการท้าความสะอาดแล้วมาใช้
ร่วมกันในระบบการท้าความสะอาด  

3. ศึกษาและวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อการใช้งานในศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่
ซ่อมรถยนต์ขนาดต่างๆ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องท้าความ
สะอาดคราบน้้ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น 
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 ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สถานที่ท างาน กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
           
3. นายไพบูลย์ ค ายัง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 ต าแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 8 
 สถานที่ท างาน ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา  

บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
          
4. นายสิทธิพล งามเสงี่ยม วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
 สถานที่ท างาน บริษัท เวิลด์สเปรย์เทคโนโลยี 

และออกแบบ จ ากัด 
          
5. นายพันชารี หล่อศิริ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
 สถานที่ท างาน บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เซรามิค  

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
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ผู้เชี่ยวชาญประเมินลักษณะทางกายภาพ (ต่อ) 
 

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
1. อาจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 สถานที่ท างาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                   
2. อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สถานที่ท างาน ภาควิชาการจัดการอุตสาหการ  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
                 
3. นายเอกภักดิ์ ธีรานุวรรตน์ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 
 สถานที่ท างาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

(มหาชน) 
              
4. นายโชคชัย อนามธวัช วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 ต าแหน่ง Test of Energy Services 
 สถานที่ท างาน บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอบคุณบริษัทเคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จ ากัด 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความสามารถในการท าความสะอาด 
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แบบประเมินความสามารถในการท าความสะอาด 
 
เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน 
         เครื่องยนต์ 
 
ค าชี้แจง แบบประเมินความสามารถในการท าความสะอาด แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เลือกมาทดลองท าความสะอาด 
ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถในการท าความสะอาด 

 
วัตถุประสงค์ของแบบประเมินความสามารถในการท าความสะอาด 

แบบประเมินความสามารถในการท าความสะอาดชุดนี้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัย เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้บันทึกผลการทดลองความสามารถในการท าความสะอาดของเครื่องท าความ
สะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
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ตอนที่ 1 ตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เลือกมาทดลองท าความสะอาด 
 

ใช้เครื่องยนต์มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 CC ได้แก่ ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ 
เพลาข้อเหวี่ยง อ่างน้ ามันเครื่อง ลูกสูบและก้านสูบ เพลาลูกเบี้ยว ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย   

 
ตาราง 16  ตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 CC  

 
ชื่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ลักษณะของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

1. ฝาครอบวาล์ว 

 

  
 

2. ฝาสูบ 

 

  
 

3. เพลาข้อเหวี่ยง 

 

  
 

4. อ่างน้ ามันเครื่อง 

 
 

  
 

 

5. ลูกสูบและก้านสูบ 
 

 

 
 

6. เพลาลูกเบี้ยว 
 

 
 

7. ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย 
 

 

 
 



149 

 

 
 

ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถในการท าความสะอาด 
1. การสังเกตคราบน้ ามันหล่อลื่นที่ติดอยู่บนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
2. การเปรียบเทียบภาพถ่ายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ซึ่งมีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่ก่อนการ 

ทดลองท าความสะอาด และภาพถ่ายช้ินส่วนเครื่องยนต์หลังการทดลองท าความสะอาดโดยใช้เครื่อง
ท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ออกแบบและสรา้งขึ้น 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ก าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการท าความ
สะอาดโดยการสังเกต ดังนี้ 
        เกณฑ์                      แปลความ                         
      ผ่านเกณฑ ์            ไม่มีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่หรือยังมีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่บ้าง 
                                บนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
      ต้องปรับปรุง            มีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่ปานกลางบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
      ไม่ผ่านเกณฑ์           มีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่มากบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      ลงชื่อ..................................................... 
                                                                             (...................................................) 
                                                                                         ผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                          
                                                                                  วันท่ี........./........./...........  
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินลักษณะทางกายภาพ 
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แบบประเมินลักษณะทางกายภาพ 
 
เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน 
         เครื่องยนต์ 
 
ค าชี้แจง แบบประเมินลักษณะทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
ตอนที่ 2 การประเมินลักษณะทางกายภาพ แบ่งเป็นด้านย่อย 4 ด้าน คือ                         

                 1. ด้านวิศวกรรม            จ านวน 5 ข้อ 
                 2. ด้านการใช้งาน           จ านวน 5 ข้อ 
                 3. ด้านความปลอดภัย      จ านวน 5 ข้อ 

                      4. ด้านการบ ารุงรักษา      จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดส าหรับผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ 

 
วัตถุประสงค์ของแบบประเมินลักษณะทางกายภาพ 

แบบประเมินลักษณะทางกายภาพชุดนี้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ 
ของเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
 
1. ระดับการศึกษา 
             ปริญญาเอก 
             ปริญญาโท 
             ปริญญาตรี 
 
2. ประสบการณ์ท างาน  
             ด้านวิศวกรรมเครื่องกล                        ระยะเวลา..................ปี 
             ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                            ระยะเวลา..................ปี 
             ด้านวิศวกรรมยานยนต์                        ระยะเวลา..................ปี 
             ด้านการสอนสาขาอุตสาหกรรม              ระยะเวลา..................ปี 
             อื่นๆ........................................              ระยะเวลา..................ปี       
 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน ....................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
ตอนที่ 2 การประเมินลักษณะทางกายภาพ แบ่งเป็นด้านย่อย 4 ด้าน โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องมาตราส่วนประเมินค่าตามความคิดเห็น 

  ค่าระดับคะแนนก าหนดไว้ดังนี้ 
                 5  หมายถึง   ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                 4  หมายถึง   ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
                 3  หมายถึง   ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
                 2   หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
                 1   หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับใช้ไม่ได้ 
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ตาราง 38  การประเมินลักษณะทางกายภาพ 

 
 
 
 
 

ข้อที ่
 

รายละเอยีดลักษณะทางกายภาพ 
 

ระดับการประเมินลักษณะทางกายภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้
ต้อง

ปรับปรุง 
ใช้
ไม่ได ้

  ด้านวิศวกรรม 
          1. ความเหมาะสมในการออกแบบ 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์           

3. ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งของอุปกรณ์           

4. เคร่ืองสามารถทนต่ออุณหภูมขิองน้ าร้อนได ้           

5. ความมั่นคงและแขง็แรงของโครงสร้าง           

 ด้านความปลอดภยั           

6. เคร่ืองจะท างานเมื่อปิดฝาเครื่อง           

7. เคร่ืองจะหยุดท างานเมื่อเปิดฝาเครื่อง           

8. ความปลอดภัยจากน้ าร้อนที่อยูภ่ายในเคร่ือง           

9. ความปลอดภัยจากแรงดันน้ าที่ออกจากหัวฉีด           

10. ความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร           

 ด้านการใช้งาน           

11. ระบบการใช้งานสะดวกไม่ซับซอ้น           

12. ประหยัดพื้นทีใ่นการติดตั้งเคร่ือง           

13. ตั้งเวลาการท างานของเคร่ืองได ้           

14. ตั้งอุณหภมูิที่ต้องการใช้งานได ้           

15. ความสะดวกในการเคล่ือนย้ายเครื่อง           

 ด้านการบ ารุงรักษา           

16. ความสะดวกในการตรวจสอบการท างาน           

17. ความสะดวกในการท าความสะอาดเครื่อง           

18. ความสะดวกในการดูแลชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ           

19. ความสะดวกในการซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์           

20. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ชม้จี าหน่ายในประเทศ          
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ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดส าหรับผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
 
1. ด้านวิศวกรรม…..…………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
2. ด้านความปลอดภัย.................................................................................................................                 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………..……………………………………………. 
 
3. ด้านการใช้งาน........................................................................................................................                     
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………..……………………………….... 
 
4. ด้านการบ ารุงรักษา..................................................................................................................               
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
อื่นๆ.............................................................................................................................................    
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
                                                                                 ลงชื่อ ...............................................                                                                                      
                                                                        (.................................................) 
                                                                                    ผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                    
                                                                            วันท่ี ......../........./...........  
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ภาคผนวก ฉ 
รายการอุปกรณ์ วัสดุ และเครื่องมือที่ใช้สร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ 
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รายการอุปกรณ์ วัสดุ และเครื่องมือที่ใช้สร้างเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 

  
รายการอุปกรณ์และวัสดุ 
1. ปั๊มน้ า ชนิด Centrifugal ยี่ห้อ EBARA ขนาด 1.5 kW, 2 HP                       จ านวน 1 ตัว 
2. วาล์วเปิด-ปิดท่อน้ าทิ้ง (Ball Valve) ขนาด 1¼ นิ้ว                                 จ านวน 1 ตัว 
3. วาล์วเปิด-ปิดท่อน้ า (Ball Valve) ขนาด 1 นิ้ว                                       จ านวน 1 ตัว 
4. Y-Strainer ขนาด 1 ¼ นิ้ว                                                               จ านวน 1 ตัว 
5. Globe Valve ทองเหลือง Class 125 ขนาด 1¼ นิ้ว                                 จ านวน 1 ตัว 
6. ท่อยาง PVC ชนิดเสริมความแข็งแรงด้วยขดลวด ทนอุณหภูมิ -5๐C ถึง 60๐C  
    ยาว 2 เมตร ขนาด 1 นิ้ว                                                                 จ านวน 1 เส้น                                                                                                        
7. ท่อประปา (เหล็ก) ยาว 3 เมตร ขนาด 1 นิ้ว                                           จ านวน 1 เส้น 
8. ข้อต่อ 3 ทางเชื่อม ขนาด ¾ นิ้ว                                                          จ านวน 1 อัน    
9. ข้องอเชื่อม 90 องศา ขนาด ¾ นิ้ว                                                       จ านวน 2 ตัว                                           
10. หัวฉีดสแตนเลส แบบ Flat fan Spray #6520 ขนาด ¼ นิ้ว                        จ านวน 10 หัว 
11. หัวฉีดสแตนเลส แบบ Axial flow full cone ขนาด ¼ นิ้ว                           จ านวน 2 หัว 
12. ชุดล้อเข็น วัสดุโพลียูรีเทน ขนาด 4 นิ้ว                                                จ านวน 4 ล้อ 
13. เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ย่านวัดระดับอุณหภูมิน้ า 0๐C -80๐C                       จ านวน 1 ชุด 
14. Heater ยี่ห้อ SANGI รุ่น EG-452 ยาว 380 มม. ขนาด 4,500 วัตต์ (3x1500)    จ านวน 2 ชุด                                                   
15. Limit Switch แบบก้านโยก                                                                   จ านวน 1 ตัว 
16. Pressure Gauge ยี่ห้อ Nuova Fima ย่านวัดความดัน 0-7 kg/m2   
     ขนาดหน้าปัด 2½ นิ้ว                                                                       จ านวน 1 ตัว                                                              
17. ตู้คอนโทรล ขนาดกว้าง 350 มม. สูง 400 มม. หนา 180 มม.                          จ านวน 1 ตู้ 
18. หลอดไฟแสดงผล Switch Power OFF-ON (สขีาว)                                  จ านวน 1 หลอด 
19. Switch Power OFF-ON                                                                     จ านวน 1 ตัว 
20. Switch ON (ปุ่มสีเขียว)                                                                       จ านวน 2 ตัว 
21. Switch OFF (ปุ่มสีแดง)                                                                      จ านวน 2 ตัว 
22. Thermostat ยี่ห้อ E.G.O. Germany รุ่น TR711/N120 ย่านวัด 30๐C -120๐C  
      ชนิดปลายโพรบ ขนาด 6x104 มม.                                                      จ านวน 1 ตัว                                                                                                                                                            
23. Circuit Breakers ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น NF63-HW 2P 40A, 220V                    จ านวน 1 ตัว                              
24. Magnetic Contactor ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น S-N11, 220V                              จ านวน 3 ตัว 
25. Thermal Overload Relay ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น TH-N12, 5.2-8A                     จ านวน 1 ตัว 
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26. ฟิวส์หลอด ยี่ห้อ SHINOHAWA RT14-20, 500V-100KV, 4A  
      ขนาด 10x38 มม.                                                                       จ านวน 1 ตัว 
27. ตลับใส่ฟิวส ์ยี่ห้อ SHINOHAWA RT18-32, 500V 1P ขนาด 10x38 มม.        จ านวน 1 ตัว 
28. Timers ยี่ห้อ OMRON รุ่น H3CR-A, 100-240 VAC, 50/60 Hz                 จ านวน 1 ตัว 
29. Relay ยี่ห้อ OMRON รุ่น MY2N, 220/240 VAC                                      จ านวน 2 ตัว 
30. ตลับลูกปืน ยี่ห้อ NTN STD#6006ZZ แบบ Ball&Roller ขนาด 30x55x13 มม.  จ านวน 2 ตลับ                                                                                                                                                          
31. Shock up ค้ าฝากระโปรงรถยนต์                                                          จ านวน 2 ตัว                                                                 
32. ตะแกรงลวดแบบตัวหนอน ขนาด W150x500L ซม.                                   จ านวน 1 ชิ้น 
33. เพลามาตรฐาน JIS เกรด SS400 ขนาด 1½ นิ้วx12L ซม.                         จ านวน 1 ชิ้น 
34. เหล็กแผ่นมาตรฐาน JIS G 3101 เกรด SS400 ขนาด 1,219 x 2,438 มม.  
     หนา 3 มม.                                                                                    จ านวน 3 แผ่น 
35. แผ่นกระจกใส ขนาดความกว้าง 220 มม. ยาว 300 มม.                              จ านวน 1 แผ่น                                                
36. เข็มขัดรัดท่อน้ า                                                                               จ านวน 2 เส้น 
37. เทปพันเกลียวท่อน้ า                                                                         จ านวน 2 ม้วน 
38. เทปพันสายไฟ                                                                                จ านวน 2 ม้วน 
 

รายการเครื่องมือ                         
1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
2. เครื่องเจียรและหินเจียร 
3. เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 
4. สว่านไฟฟ้าชนิดแท่นเจาะ 
5. สว่านไฟฟ้ามือ 
6. ชุดประแจปากตาย    
7. หัวแร้งไฟฟ้าและตะกั่วบัดกรี 
8. ปากกาจับชิ้นงาน 
9. คีมตัดเหล็ก 
10. ไขควงทดสอบไฟฟ้า 
11. ชุดไขควงปากแบนและสี่แฉก 
12. ชุดดอกสว่าน 
13. ชุดตะไบเหล็ก 
 

 
 
 

14. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
15. เลื่อยตัดเหล็ก 
16. มัลติมิเตอร ์
17. ตลับเมตร 
18. ค้อน 
19. เหล็กฉาก 
20. เหล็กตอกน าศูนย์ 
21. บรรทัดเหล็ก 
22. เหล็กขีด 
23. ชุดประแจบล็อก 
24. คีมตัดสายไฟ 
25. คีมล็อค 
26. คีมย้ าสายไฟ 
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ภาคผนวก ช 
ส่วนประกอบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
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ส่วนประกอบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
  
ตาราง 39  ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
              

ชื่อส่วนประกอบ เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

1. ฝาปิดเครื่อง  
 
 
 
 
 
 

2. โช๊คประคองส าหรับเปิด-ปิดฝาเครื่อง  
 
 

 
3. หูจับส าหรับเปิด-ปิดฝาเครื่อง  

 
 
 
   

4. ถังส าหรับใส่ชิ้นส่วนที่ต้องการท าความสะอาด  
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ตาราง 39  (ต่อ) 
 

ชื่อส่วนประกอบ เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

5. มาตรวัดระดับน้ าและเทอร์โมมิเตอร์  
 
 
 
 

6. วาล์วเปิด-ปิด ท่อน้ าทิ้ง  
 
 
 

7. HEATER  
 
 
 

8. ชุดล้อเข็น  

9. GLOBE VALVE  
 
 
 
 

10. Y-STRAINER  
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ตาราง 39  (ต่อ) 
 

ชื่อส่วนประกอบ เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

11. ฐานรองรับปั๊มน้ า  
 
 
 
 

12. ปั๊มน้ า ขนาด 2 HP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. สาย Thermostat ส าหรับวัดอุณหภูมิน้ า 
     ผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามันที่อยู่ภายในถัง 

 
 
 
 
 
 
 

14. วาล์วเปิด-ปิดน้ าเข้าชุดหัวฉีด  
 
 
 
 
 
 

15. PRESSURE GAUGE  
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ตาราง 39  (ต่อ) 
 

ชื่อส่วนประกอบ เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

16. ตู้คอนโทรล 
      A คือ SWITCH POWER OFF-ON 
      B คือ หลอดไฟแสดงสถานะ SWITCH POWER 
              OFF-ON ท างาน 
      C คือ ปุ่ม START เคร่ือง (ปุ่มสีเขียว) 
      D คือ ปุ่มกดเปิดตู้คอนโทรล 
      E คือ ปล๊ักต่อกระแสไฟฟ้า 
      F คือ ปุ่ม STOP เคร่ือง (ปุ่มสีแดง) 
      G คือ ตัวหมุนปรบัตั้งระดับอุณหภูมิน้ า 
      H คือ ปุ่ม HEATER ON (ปุ่มสีเขียว) 
       I คือ ปุ่ม HEATER OFF (ปุ่มสีแดง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. LIMIT SWITCH  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



174 
 

 

ตาราง 40  ส่วนประกอบภายในของเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 

ชื่อส่วนประกอบ เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

1. ตะกร้าส าหรับรองรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
   ที่น ามาท าความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 

2. ชุดหัวฉีดท าความสะอาดและหัวฉีดขับหมุน 
    ตะกร้ารองรับชิ้นส่วน 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ชุดหัวฉีดท าความสะอาดติดอยู่กับฝาถัง 
    ด้านบน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กรองหยาบส าหรับช่วยดักเศษสิ่งสกปรก 

    ต่างๆ 
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ภาคผนวก ซ 
คู่มือการใช้งานเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
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คู่มือการใช้งาน 
เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                    จัดท าโดย 
 

                                      นายนิพนธ์ ราชวุฒิ 
                             

 
 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าน า 
 

คู่มือการใช้งานเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าแนะน าก่อนการใช้งาน ส่วนประกอบ
เครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ข้อมูลทางเทคนิค ขั้นตอนการใช้งาน 
ความปลอดภัยในการใช้งาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การบ ารุงรักษา เพื่อให้การใช้งานเครื่องท า
ความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ และช่วยรักษาอายุการใช้งานให้ยาวนาน 

ผู้วิจัยหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

                                                      
 
                                     
 

                                                                                                  นิพนธ์ ราชวุฒิ 
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1. ค าแนะน าก่อนการใช้งาน 
1) ค าแนะน าเบื้องต้น ควรท าตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย

และความเสียหายในขณะใช้งาน 
 1.1) ศึกษาคู่มือการใช้งานและท าความเข้าใจก่อนการใช้งานเครื่องท าความสะอาด 
 1.2) ศึกษาคุณสมบัติ วิธีใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวังของน้ ายาล้างคราบน้ ามัน 

           CHEMAX 302 ก่อนน ามาผสมกับน้ าเพื่อใช้ท าความสะอาดคราบน้ ามัน 
 1.3) ก่อนเร่ิมใช้งานเครื่องท าความสะอาดควรตรวจดูชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ว่าอยู่ใน 
       สภาพปกติ 
 1.4) ติดตั้งเครื่องท าความสะอาดในสถานท่ีที่เหมาะสม เช่น พื้นที่ตั้งต้องมีความสมดุล 
       มีความม่ันคงและแข็งแรง ไม่เปียกชื้น เป็นต้น 
 1.5) เพื่อประสิทธิภาพในการท าความสะอาดควร START เครื่องท างานเมื่อ Heater 
       เพิ่มระดับความร้อนให้กับน้ าผสมน้ ายาล้างคราบน้ ามันได้ตามค่าที่ก าหนดไว้  
 

 2) น้ ายาล้างคราบน้ ามัน CHEMAX 302 (บริษัทเคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จ ากัด.  2554: 
ออนไลน์) 
        2.1) คุณสมบัติทางเคมี 
                      2.1.1) เป็นของเหลว ท าละลายอินทรีย์ (Organic Solvent) 
                      2.1.2) ความหนาแน่น () = 0.83 - 0.87 
                      2.1.3) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) = 8.55 (มีฤทธิ์เป็นด่าง) 
                      2.1.4) จุดเยือกแข็งที่ท าให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ -67๐F หรือ  
                               -19.44๐C 
                      2.1.5) จุดวาบไฟที่อุณหภูมิ 108๐F หรือ 42.22๐C 
                      2.1.6) ควรเก็บภายในภาชนะปิด ทีอุ่ณหภูมิระหว่าง 5๐C-40๐C 
                   2.2) คุณสมบัติด้านการใช้งาน  
                      2.2.1) ใช้ล้างคราบที่ติดแน่นโดยเฉพาะคราบน้ ามัน  

  2.2.2) ใช้ล้างจารบีที่ติดอยู่กับชิ้นงานต่างๆ โดยไม่กัดกร่อนโลหะทุกชนิด  
  2.2.3) เป็นสารละลายเข้มข้นที่ระเหยได้ และผสมให้เจือจางได้ในน้ า ใช้ได้กับ 

                     น้ าทะเล  
                   2.3) วิธีใช้ น าน้ ายาล้างคราบน้ ามัน CHEMAX 302 ผสมลงในน้ าที่อยู่ภายในเครื่อง 
                              ท าความสะอาด อัตราส่วนผสม 1 : 50 (ลิตร) 
                   2.4) ข้อควรระวัง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง นัยน์ตา และปาก 
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2. ส่วนประกอบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
     
 
  

                                             
 

 
 
 
 

                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 57  ส่วนประกอบเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 

ที่มา: จากการวิจัย (โดยผู้วิจัย: วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 
 

1. ฝาเปิด-ปิด 
2. โช๊คประคองฝา เปิด-ปิด 
3. หูจับฝาเปิด-ปิด 
4. ถังเคร่ืองท าความสะอาด 
5. เทอร์โมมิเตอร์และมาตรวัดระดับน้ า 
6. วาล์วเปิด-ปิดท่อน้ าทิ้ง 
7. HEATER  
8. ชุดล้อเข็น 
9. GLOBE VALVE 
10. Y-STRAINER 
11. ฐานรองปั๊มน้ า 
12. ปั๊มน้ า 
13. สาย Thermostat วัดอุณหภมูิน้ า 
14. วาล์วเปิด-ปิดน้ าเข้าหวัฉีด 
15. PRESSURE GAUGE 

16. ตู้คอนโทรล ประกอบด้วย 
       A คือ SWITCH POWER OFF-ON 
       B คือ หลอดไฟแสดงสถานะ  
               SWITCH POWER OFF-ON 
       C คือ ปุ่ม START เคร่ือง (ปุ่มสีเขียว) 
       D คือ ปุ่มกดเปิดตู้คอนโทรล 
       E คือ ปล๊ักต่อกระแสไฟฟา้ 
       F คือ ปุ่ม STOP เคร่ือง (ปุ่มสีแดง) 
       G คือ ตัวหมุนปรบัตั้งระดบัอุณหภูมิน้ า          
       H คือ ปุ่ม HEATER ON (ปุ่มสีเขียว) 
        I คือ ปุ่ม HEATER OFF (ปุ่มสีแดง) 
17. LIMIT SWITCH 
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3. ข้อมูลทางเทคนิค 
 

ตาราง 41  ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
 

ข้อมูลทางเทคนิค ขนาด 
ความสูง  1,132 mm 
ความกว้าง   1,050 mm 
เส้นผ่านศูนย์กลางของถัง                         786 mm 
เส้นผ่านศูนย์กลางของตะกร้ารองรับชิ้นส่วน                         545 mm 
น้ าหนักชิ้นงาน                           30 Kg 
ปริมาตรน้ า                         213 Liter 
แรงดันน้ า                            1 Bar (kg/cm2) 
มอเตอร์                            2 Hp 
ฮีทเตอร์ไฟฟ้า                       9,000 Watt 
แรงดันไฟฟ้า                    220/380 Voltage 
เฟส                            3 
ความถี่                       50/60 Hz 
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4. ขั้นตอนการใช้งาน  
1) เปิดฝาเครื่องท าความสะอาด  
 
 
 

 
 

2) ตรวจวาล์วท่อทางเดินของน้ าทุกๆ ตัว ว่าอยู่ในสถานะ เปิด 
 
 
 
 
 
 
3) ตรวจวาล์วท่อน้ าทิ้งว่าอยู่ในสถานะ ปิด 
 
 

 
          4) เติมน้ าสะอาดลงในถังให้อยู่ในระดับตามก าหนด  
                 H คือ ระดับน้ าสูงสุดที่ควรมีอยู่ในถัง 
                 L คือ ระดับน้ าต่ าสุดที่ควรมีอยู่ในถัง     
 

     
 

 
5) เติมน้ ายาล้างคราบน้ ามัน CHEMAX 302 ลงในเครื่อง โดยใช้อัตราส่วนผสมน้ ายาล้าง 
    คราบน้ ามันต่อน้ า คือ 1:50 (ลิตร) 
6) น าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่จะท าความสะอาดวางลงในตะกร้าของเครื่องท าความสะอาด 
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7) ปิดฝาเครื่องท าความสะอาด 
 
 
 

 
8) ต่อปลั๊กเสียบสายไฟของเครื่องท าความสะอาดเข้ากับเต้ารับจากสาย Main  
    โดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า 220 Volt 
9) เปิดฝาตู้คอนโทรล  
  

 
 

      9.1) หมุนปรับตั้งเวลาการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      9.2) เปิด Circuit Breakers ไปต าแหน่ง ON 

                9.3) ปิดฝาตู้คอนโทรล 
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10) เปิดสวิตช์ POWER (A) ไปต าแหน่ง ON  
                หลอดไฟแสดงสถานะ POWER ON (B) จะติด  

11) ตั้งอุณหภูมิความร้อนของน้ าที่ต้องการใช้งาน (G) 
     (อยู่ระหว่าง 40๐C-60๐C) 

          12) กดปุ่ม HEATER ON (H) (ปุ่มสีเขียว)  
               เมื่อต้องการให้ Heater ท างานตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 
          13) กดปุ่ม HEATER OFF (I) (ปุ่มสีแดง)  
               เมื่อต้องการให้ Heater หยุดการท างาน 
          14) กดปุ่ม START (C) (ปุ่มสีเขียว) เพื่อให้เครื่องเริ่มท างาน 
          15) กดปุ่ม STOP (F) (ปุ่มสีแดง) เพื่อให้เครื่องหยุดการท างาน 
               หมายเหตุ: D คือ ปุ่มกดเปิดตู้คอนโทรล และ E คือ ปลั๊กต่อกระแสไฟฟ้า 
          16) เมื่อเครื่องหยุดการท างาน จึงเปิดฝาเครื่องแล้วน าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ท าความสะอาด 
               เสร็จแล้วออกจากตะกร้า จากนั้นจึงปิดฝาเครื่อง 
          17) ปิดสวิตช์ POWER ไปต าแหน่ง OFF หลอดไฟแสดงสถานะ POWER ON จะดับ 
          18) ถอดเต้าเสียบสายไฟเครื่องท าความสะอาดออกจากเต้ารับจากสาย Main 
          19) เปิดวาล์วท่อน้ าทิ้งเพื่อปล่อยน้ าที่ผ่านการใช้งานแล้วลงในสถานท่ีที่เหมาะสม หรือน าน้ า 
               ไปผ่านการบ าบัดน้ าเสีย ก่อนปล่อยน้ าลงท่อระบายน้ าต่อไป  
          20) ก่อนการจัดเก็บเครื่องท าความสะอาด ต้องล้างคราบน้ ามันหล่อลื่นและสิ่งปรกออกจาก 
               ถัง และใช้ลมเป่าชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ภายในถังท าความสะอาดให้แห้ง 
 
5. ความปลอดภัยในการใช้งาน  

1) ศึกษาคู่มือการใช้งานเครื่องท าความสะอาดอย่างละเอียดก่อนใช้ 
2) ขณะใช้งานต้องระมัดระวังไม่สัมผัสพื้นผิวภายนอกของเครื่อง เนื่องจากความร้อน 
    ของน้ าจะถ่ายเทออกมาท าให้พื้นผิวภายนอกมีความร้อน 
3) ห้ามเปิดฝาเครื่องท าความสะอาด ขณะทีเ่ครื่องก าลังท างานอยู่ 
4) ไม่ติดตั้งเครื่องท าความสะอาดในสถานท่ีที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ตั้งไม่มีความสมดุล  
    ไม่มีความม่ันคงและแข็งแรง เป็นต้น 
5) เมื่อหยุดใช้งานเครื่องท าความสะอาดควรปิดสวิตช์ POWER ไปต าแหน่ง OFF ทุกครั้ง 
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6. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
1) ปัญหาปั๊มน้ าไม่ท างานควรตรวจสอบดังนี้  
   1.1) ตรวจสอบ Circuit Breakers และ สวิตซ์ POWER ที่ตู้คอนโทรล ว่าอยู่ในต าแหน่ง 

                   ON  
   1.2) ตรวจสอบฟิวส์ที่อยู่ในตลับใส่ฟิวส์ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ   
   1.3) ตรวจสอบชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปั๊มน้ า 
         ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ 
   1.4) ตรวจสอบ LIMIT SWITCH ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ 
   1.5) ตรวจสอบฝาปิดของเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันว่าปิดสนิท 
2) ปัญหาแกนเพลาของมอเตอร์ป๊ัมน้ าไม่หมุน ควรตรวจสอบดังนี้  

              2.1) ตรวจสอบการท างานของปั๊มน้ า (ข้อ 1) 
              2.2) ปิดสวิตซ์ POWER และ Circuit Breakers ไปยังต าแหน่ง OFF จากนั้นถอดปลั๊ก 
                    ต่อกระแสไฟฟ้าออกจากสาย Main แล้วจึงถอดฝาครอบใบพัดลมระบายความร้อน  
                    ของมอเตอร์ออกมาตรวจสอบใบพัดลมว่าหมุนได้คล่องหรือไม ่หากหมุนฝืดๆ ให้ใช้ 
                    มือช่วยหมุนใบพัดลมประมาณ 5-10 รอบ เมื่อใบพัดลมหมุนคล่องเป็นปกติ จึงปิด 
                    ฝาครอบเข้าที่เดิม 
              2.3) เมื่อท าตามขั้นตอนจากข้อ 2.2 แล้ว แต่ใบพัดลมระบายความร้อนของมอเตอร์ยัง 
                     ไม่หมุน อาจมีสาเหตุมาจากแกนเพลาของมอเตอร์เกิดสนิมเนื่องจากการหยุดใช้ 
                     งานปั๊มน้ าเป็นระยะเวลานาน วิธีแก้ไขโดยการถอดมอเตอร์ออกมาท าความสะอาด  
                     และเช็คขดลวดอาเมเจอร์ว่ามีการช็อตหรือไม่  

3) ปัญหาน้ าไม่มีความร้อน ควรตรวจสอบดังนี้ 
              3.1) ตรวจสอบ Circuit Breakers และ สวิตซ์ POWER ว่าอยู่ในต าแหน่ง ON 

    3.2) ตรวจสอบชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 
                    ท าความร้อนว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ 

    3.3) ตรวจสอบว่ามีการกดปุ่ม HEATER ON หรือยัง 
          4) ปัญหาหัวฉีดไม่ฉีดน้ า ควรตรวจสอบ ดังนี้ 
              4.1) ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์ปั๊มน้ า (ข้อ 1) 
              4.2) ตรวจสอบวาล์วบริเวณท่อทางเดินน้ าว่าอยู่ในสถานะ เปิด 
              4.3) ตรวจสอบรูหัวฉีดว่ามีการอุดตันจากสิ่งสกปรกหรือไม่ 
          5) ปัญหาตะกร้าไม่หมุนขณะปั๊มน้ าท างาน ควรตรวจสอบ ดังนี้ 
              5.1) ตรวจสอบการฉีดน้ าของหัวฉีด (ข้อ 4) 
              5.2) ตรวจสอบหัวฉีดน้ าที่ท าหน้าที่ฉีดน้ าผลักดันขารองรับตะกร้าว่าอุดตันหรือไม่ 
              5.3) ตรวจสอบน้ าหนักชิ้นส่วนเครื่องยนต์ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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          6) ปัญหาการรั่วไหลของน้ าบริเวณวาล์ว ข้อต่อ และท่อทางเดินน้ า ควรตรวจสอบ ดังนี้ 
              6.1) ตรวจสอบวาล์ว และข้อต่อต่างๆ ว่ามีการขันน็อตแน่นหรือไม่ หากพบการรั่วของน้ า 
                    ให้ใช้เทปพันเกลียวพันบริเวณเกลียวน็อตหรือข้อต่อต่างๆ แลว้ขันน็อตล็อคให้แน่น                                                               
              6.2) ตรวจสอบท่อทางเดินน้ าว่ามีรอยแตกหรือไม่ ถ้าพบว่ามีรอยแตกให้ท าการเปลี่ยน 
                    ท่อใหม่ 
 
7. การบ ารุงรักษา 

1) ก่อนถอดชิ้นส่วนประกอบของเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันเพื่อท าการบ ารุงรักษา 
              เชิงป้องกัน ควรศึกษาคู่มือและรายละเอียดการท างานทั้งหมดให้เข้าใจ 

2) ควรถอดกรองน้ า (กรองหยาบ) ออกมาท าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานเครื่อง 
3) ควรถอด Y-Strainer ออกมาท าความสะอาดทุกๆ 1-2 อาทิตย์หลังการใช้งานเครื่อง 

              หรือทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสกปรกของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่น ามาท าความสะอาด  
4) ตรวจดูการรั่วไหลของวาล์ว ข้อตอ่และท่อทางเดินน้ า ขณะท่ีปั๊มน้ าท างาน 
5) ตรวจดูการท างานว่าปั๊มน้ ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นขณะท างานหรือไม่ เช่น การ 

              สั่นสะเทือน ฐานรองรับและโบลท์ยึดปั๊มน้ าหลวมหรือไม่ เป็นต้น 
6) หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้คอนโทรล ว่าท างานเป็นปกติหรือไม่ 
7) เช็ดท าความสะอาดภายนอกตัวเครื่องและช้ินส่วนประกอบต่างๆ ด้วยผ้าแห้ง 
8) เช็ดท าความสะอาดกระจกที่ฝาปิดเครื่องด้วยผ้าชุบน้ าสะอาด  

          9) ล้างคราบน้ ามันหล่อลื่นและสิ่งปรกออกจากถังท าความสะอาด และใช้ลมเป่าชิ้นส่วน 
              ประกอบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกถังให้แห้งก่อนจัดเก็บ 
         10) เมื่อหยุดใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานๆ ควรใช้ผ้าหรือพลาสติกคลุมเครื่องเพื่อ 
              ป้องกันฝุ่นละอองเกาะตามส่วนประกอบต่างๆ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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