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เร่ือง ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
เรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา   ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 อาจารยศุ์ขนที คงตนั 
  
 ตามท่ีขา้พเจา้ นายสราวธุ  กูเ้มือง  นกัศึกษาภาควชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตร 4 ปีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ระห่าวงวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ  
2558 ถึง วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ในแผนกซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือทุนแรง3 ท่ีการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย โดยไดรั้บมอบหมายงานจากพนกังานท่ีปรึกษาให้ศึกษาและท ารายงายเร่ือง การซ่อม
บ ารุงรักษาเครนป่ันจัน่บูมม่าแบบแขนขนาด 40 ตนั (Maintenance 40t Boom Gantry Crane)  และ
ใหใ้ชว้ชิาท่ีไดศึ้กษามาประยกุตป์ระกอบการท างาน 
 
 บดัน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดส้ิ้นสุดแลว้ขา้พเจา้จึงขอส่งรายงานดงักล่าวมาพร้อมกนั
กนัน้ี จ  านวน 1 เล่ม เพื่อขอรับค าปรึกษาต่อไป 
 จึงขอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
           ( สราวธุ กูเ้มือง ) 
             นกัศึกษาสหกิจศึกษา ภาควชิา  
           วศิวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตร 4 ปี  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การท่ีขา้พเจา้ไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 24เมษายน พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้
ประสบการณ์ความรู้ต่างๆท่ีมีค่าจ  าเป็นต่อการน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพจริงส าหรับรายงานสห
กิจศึกษาฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากการอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ดงัน้ี 
 ขอขอบพระคุณ  คุณ ธงไชย  ชุตินะสวา่งพร  หวัหนา้แผนกซ่อมเคร่ืองทุ่นแรง 3 ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการเขา้มาศึกษาและปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ คุณ นกัรบ  นนัตา             ช่างเทคนิค ท่ี ค อ ย ใ ห้ ค  า แ น ะ น า แ ล ะ
ตรวจสอบแกไ้ขกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายดา้นเคร่ืองกล 
 ขอขอบพระคุณ  คุณ วรวฒิุ  อาวาท ช่างเทคนิค ท่ี ค อ ย ใ ห้ ค  า แ น ะ น า แ ล ะ
ตรวจสอบแกไ้ขกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายดา้นเคร่ืองกล 

ขอขอบพระคุณ  คุณ ธนสาร  ล้ิมยง้ ช่างเทคนิค ท่ี ค อ ย ใ ห้ ค  า แ น ะ น า แ ล ะ
ตรวจสอบแกไ้ขกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายดา้นไฟฟ้า 
 ขอขอบพระคุณ พนกังานทุกฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานเป็นอย่างดีและคอย
ช่วยเหลือในทุกๆดา้น 
 รวมทั้ ง เจ้าหน้า ท่ี โครงการสหกิจ ศึกษามหาวิทยาลัยสยามคณาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล กรรมการสอบสวนและบุคคลอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา 
แนวคิดและช่วยตรวจแก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องต่างๆจนท าให้โครงงานน้ีเสร็จสมบรูณ์ ผูจ้ดัท า
โครงงานขอขอบคุณไวม้า ณ โอกาสน้ี    
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หวัขอ้โครงการสหกิจศึกษา                        การซ่อมบ ารุงรักษาเครนป่ันจัน่บูมม่าแบบแขน 
 ขนาด 40  ตนั          
                                                                        Maintenance 40t Bromma Boom Ganmtry Crane 
หน่วยกิจของโครงการสหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 
โดย                           นายสราวธุ กูเ้มือง 
อาจารยท่ี์ปรึกษา          ศุขนที  คงตนั 
ระดบัการศึกษา                     วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
ภาควชิา                   วศิวกรรมเคร่ืองกล 
ปีการศึกษา                    2557 
 

บทคดัยอ่ 
 

 โครงการ การซ่อมบ ารุงรักษาเครนป่ันจัน่บูมม่าแบบแขนขนาด 40 ตนั(Maintenance 
40t Bromma Boom Ganmtry Crane) น้ีจดัท าข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาเครนป่ัน
จัน่บูมม่าแบบแขนขนาด 40 ตนัและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน ขั้นตอนใน
การด าเนินงานเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการท างานการบ ารุงรักษาเครนป่ันจัน่บูมม่าแบบ
แขนขนาด 40 ตนั จากนั้นวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานของระบบเครนป่ัน
จัน่บูมม่าแบบแขนขนาด 40 ตนั เพื่อให้ระบบเครนป่ันจัน่บูมม่าแบบแขนขนาด 40 ตนั ท างาน
ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ การท่ีจะท าให้เครนป่ันจัน่บูมม่าแบบแขนขนาด 40 ตนั ท างานได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบโดยรวมของการท างานร่วมดว้ย เช่น อุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในการบ ารุงรักษา ตอ้งอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน เพื่อลดปัญหาความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ้จึงท าใหเ้ครนป่ันจัน่บูมม่าแบบแขนขนาด 40 ตนั สามารถท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 
จากผลการบ ารุงรักษาสามารถปรับปรุงแกไ้ขประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
การท างานเพิ่มข้ึนไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ยงัไม่สามารถแกไ้ขปรับปรุงไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ 
เน่ืองจากการบ ารุงรักษายงัไม่จบโครงการ ดังนั้ นจึงต้องมีการพฒันาและปรับปรุงแก้ไข
ประสิทธิภาพในการแกไ้ขการซ่อมบ ารุงรักษาต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ/เครนป่ันจัน่/บ ารุงรักษา 

 
 

 



ง 

 
Project  Title     Maintenance 40t Bromma Boom Ganmtry 
      Crane 
Project  Credit     6 Units 
By      Mr.SarawutGoomuang 
Advisor  Teacher    Mr.SooknateeKongtun 
Education  Level    Bachelor of Engineering 
Faculty      Mechanical Engineering 
Academic Year     2014 

 
Abstract 

     The project of maintenance 40t bromma boom ganmtry crane is written as enhance 
the performance of maintenance and solve problems of operation gantry crane. First ,the 
process of operation is to collect data the 40t bromma boom ganmtry crane .After that, analyze 
and solve the problems occurred in the system of 40t bromma boom ganmtry crane  to keep 
the system working more efficiently that it depends on the overall elements of 40t bromma 
boom ganmtry crane working such as equipment that used in maintenance 40t bromma boom 
ganmtry crane .it must have system availability for reducing damages that may have occurred. 
The result of maintenance can improve its efficiency but can improve increasing work in some 
parts. It can’t improve perfectly because the project of maintenance hasn’t finished yet. 
Therefore, it needs to keep developing and improving the maintenance efficiency better. 
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