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WHAT IS 3D PRINTING? 

สวสัดีครับ วนัน้ีหนูด่วนจะพาท่านผูอ่้านไปรู้จักเทคโนโลยีท่ีมีส่วนช่วยในงานซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า 
เทคโนโลยีดงักล่าวเรียกวา่เทคโนโลยกีารพิมพแ์บบสามมิติ (3D Printing) ซ่ึงเป็นนวตักรรมเปล่ียนโลกท่ีไดรั้บการ
กล่าวถึงมากท่ีสุดในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทั้ง ๆ ท่ีเทคโนโลยน้ีีไดถู้กคิดคน้มาตั้งแต่ปี 1984 แลว้ นวตักรรมดงักล่าว
ก าลงัขยายเขา้สู่ผูใ้ช้ระดบัครัวเรือนมากข้ึนในราคาท่ีต ่าลงเร่ือย ๆ จนมีผูน้ าไปพฒันาต่อยอดและประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง ตั้ งแต่ของเล่น ตุ๊กตาคนจริงย่อส่วน เคร่ืองประดับ รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึง
ช้ินส่วนรถยนต ์หรือแมก้ระทัง่อาหารและอวยัวะเทียมซ่ึงผลิตข้ึนเฉพาะบุคคล  

หนูด่วนจะพามาดูการใชง้านเคร่ือง 3D Printer กนันะครับ... 

การใช้งานเคร่ือง 3D Printer มีด้วยกนั 3 ขั้นตอน ดังนี้  
1. ขั้นตอนการออกแบบ 

ขั้นแรกจะตอ้งท าการสร้างรูปแบบจ าลองสามมิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท CAD/CAM 
(Solidwork) หรือท าการสแกนวตัถุแบบสามมิติใหไ้ดรู้ปทรงของวตัถุออกมา  
 

 
                                            
                                               วาดแบบ 3มิติดว้ยโปรแกรม Solidwork  
 

2. ขั้นตอนการทดสอบแบบ (Simulation)  
หลงัจากออกแบบชั้นงานแลว้ ตอ้งเอาแบบ 3 มิติ มาทดลองประกอบในโปรแกรม เพื่อดูวา่แบบท่ี
วาดมานั้นสามารถประกอบเขา้กบัช้ินงานไดห้รือไม่ 
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          ภาพการประกอบช้ินงานท่ีวาดกบัแบบ 
 
 

3. ขั้นตอนการแปลงไฟล ์3 มิติ มาเขา้เคร่ือง 3D Printer 
ขั้นตอนน้ีจะตอ้งน าแบบภาพ 3มิติ มาตั้งค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิท่ีหลอมพลากติก ความเร็วท่ีใชใ้น
การท างาน แรงลมท่ีท าให้งานแข็งตวั (Set)  ฯลฯ ซ่ึงหลงัจากท่ีเราตั้งค่าทั้งหมดแลว้ จะแปลงไฟล์
เป็นขอ้มูล ใส่ SD Card และปล่อยให้ระบบสร้างวตัถุข้ึน โดยเร่ิมจากชั้นล่างสุด แลว้ค่อย ๆ ข้ึนมา
เหมือนกบัการสร้างพีระมิดนัน่เอง ส าหรับเวลาท่ีใช้นั้นก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
ความซบัซอ้นของงาน หรือความเร็วของเคร่ืองพิมพ ์ซ่ึงอาจกินเวลาตั้งแต่หลายนาทีไปจนถึงหลาย
ชัว่โมง  

 

                                                                 
 
                                                         ภาพหลกัการข้ึนรูป 3D Printer                                                       ภาพช้ินงานท่ี 
Set up พร้อมท่ีจะสั่งข้ึนรูป 

 
ขั้นตอนการข้ึนช้ินงานใหมี้ความแขง็แรงมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นของช้ินงานท่ีเราก าหนด 
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                                                          เปรียบเทียบความหนาแน่นของช้ินงาน (Infill) 20% (ซา้ย)  50% (กลาง) และ 
75% (ขวา) 
 

4. ขั้นตอนการทดสอบช้ินงานและใชง้าน 
หลงัจากเคร่ือง 3D Printer ข้ึนรูปช้ินงานเสร็จแลว้ ก็สามารถน าช้ินงานนั้นมาทดสอบวา่สามารถใช้
งานไดห้รือไม่ 

 

              
 
     

 
ประโยชน์ของ 3D Printing 

ประโยชน์ของ 3D Printing ท่ีเห็นได้ชัดเจนมากสุดก็คือ สามารถเห็นโมเดลสามมิติได้ในทันที ท าให้
สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่ตอ้งเสียเวลาวา่จา้งผูผ้ลิต จึงถือวา่เป็นการประหยดัตน้ทุน
อีกทางหน่ึงส าหรับผูใ้ช้ 3D Printing นอกจากน้ียงัสามารถผลิตช้ินส่วนเท่าท่ีต้องการใช้ โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงเร่ือง “การประหยดัทางขนาด” (Economy of Scale) ซ่ึงต้องสั่งซ้ือช้ินส่วนจ านวนมากเพื่อลด
ตน้ทุน และ 3D Printing ยงัช่วยประหยดัพื้นท่ีจดัเก็บช้ินส่วน ซ่ึงหมายถึงประหยดัตน้ทุนการจดัเก็บไดม้าก 
เม่ือเทียบกบักระบวนการสั่งซ้ือช้ินส่วนจากผูผ้ลิตในประเทศ หรือต่างประเทศ 
 
 
 

    ภาพช้ินงานท่ีข้ึนรูปเสร็จแลว้ และน าไปติดตั้ง  
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ผลงานจากเคร่ือง 3D Printer ทีน่ ามาใช้ในงานซ่อมบ ารุง 

จากขั้นตอนการท างานของเคร่ือง 3D Printer ท าให้เห็นวา่การท าช้ินงานมาทดแทน สามารถช่วย
ลดระยะเวลาและตน้ทุนในงานซ่อมบ ารุง และท่ีส าคญั พนกังานไดเ้พิ่มทกัษะในการเรียนรู้และน า
เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาต่อยอดงานท่ีท าอยู ่

 
ตวัอยา่งช้ินงานท่ีใชเ้ทคโนโลยกีารพิมพแ์บบสามมิติ เพื่องานซ่อมบ ารุง 
 

                                 
     
 บานพบักล่องอเนกประสงค ์         ตวัจบัยดืช้ินงาน 
 
 

                                
        
         ตวัเขา้ฉากของช้ินงาน                  ท่ีจบัยดึอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ 
 
 

 



บันไดเลือ่นในระบบรถไฟฟ้าบีทเีอส 

 

บนัไดเล่ือนในระบบขนส่งมวลชนเป็นหน่ึงในส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีไดจ้ดัไวใ้หผู้โ้ดยสำรท่ีเขำ้

มำใชบ้ริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส 

ลกัษณะของบันไดเลือ่นในระบบขนส่งมวลชน 

บนัไดเล่ือนทุกตวัไดถู้กก ำหนดใหอ้อกแบบตำมมำตรฐำนยโุรป EN-115 (European Standard) จึง

มัน่ใจไดถึ้งควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนบนัไดเล่ือนเทียบเท่ำกบัมำตรฐำนยโุรป โดยบนัไดเล่ือนในระบบ

ขนส่งมวลชนไดอ้อกแบบให้มีควำมเร็วท่ี 45 เมตรต่อนำที ซ่ึงเป็นควำมเร็วท่ีสูงกวำ่บนัไดเล่ือนทัว่ไป 1.5 

เท่ำ โดยบนัไดเล่ือนทัว่ไปมีควำมเร็วท่ี 30 เมตรต่อนำที ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์หบ้นัไดเล่ือนสำมำรถน ำพำ

ผูโ้ดยสำรไปถึงชั้นท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็วข้ึน เพิม่ประสิทธิภำพในกำรเคล่ือนยำ้ยขนถ่ำยผูโ้ดยสำรในกำร

ข้ึนลงระหวำ่งชั้นไดดี้ข้ึน ช่วยลดควำมหนำแน่น ควำมแออดัของผูโ้ดยสำรบนสถำนี 

การออกแบบเพือ่การประหยัดพลงังาน 

ส ำหรับบนัไดเล่ือนท่ีติดตั้งอยูเ่ดิม จะท ำงำนดว้ยควำมเร็วคงท่ีท่ี 45 เมตรต่อนำทีตลอดเวลำ ภำยหลงั

พบวำ่ บำงสถำนีมีผูโ้ดยสำรใชง้ำนนอ้ย แต่บนัไดเล่ือนยงัคงท ำงำนตลอดเวลำ จึงไดท้  ำติดตั้งอุปกรณ์ชุด 

เปิด-ปิด อตัโนมติั (Auto Start-Stop) (รูปท่ี 1) เพื่อหยดุกำรท ำงำนของบนัไดเล่ือนกรณีไม่มีผูโ้ดยสำรใชง้ำน

บนัไดเล่ือนโดยท ำกำรติดตั้งไปทั้งหมด 20 ตวั 

ส ำหรับบนัไดเล่ือนรุ่นท่ีติดตั้งใหม่ จะออกแบบใหมี้ควำมเร็ว 2 ระดบั คือควำมเร็วปกติ (45 เมตรต่อ

นำที) และควำมเร็วประหยดั (12 เมตรต่อนำที) กรณีไม่มีผูโ้ดยสำรใชง้ำนบนัไดเล่ือน 

การออกแบบด้านความปลอดภัย 

บนัไดเล่ือนไดถู้กออกแบบใหมี้ควำมปลอดภยัในภำวะกำรใชง้ำนปกติ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ ควำม

เสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนทั้งจำกผูโ้ดยสำรและตวับนัไดเล่ือน ยกตวัอยำ่งเช่น 

- 4 Flat Steps (รูปท่ี 2)   บนัไดเล่ือนในระบบขนส่งมวลชนมีควำมเร็วมำกกวำ่ปกติ จึงไดอ้อกแบบ

โดยเพิ่มจ ำนวนพื้นเรียบของลูกขั้นบนัไดเล่ือนเป็น 4 ขั้น (4 Flat Steps) ก่อนท่ีลูกขั้นจะยกตวัข้ึน

หรือลงก่อนเขำ้ชำนพกั เพื่อใหผู้โ้ดยสำรมีเวลำในกำรปรับตวัให้เขำ้กบัควำมเร็วของบนัไดเล่ือน

ก่อนกำ้วเขำ้หรือออกจำกบนัไดเล่ือน 

- Comb Plate หรือหวบีนัไดเล่ือน (รูปท่ี 3) ถูกออกแบบมำเพื่อป้องกนัวตัถุ วสัดุอ่ืนๆ เช่นเหรียญ 

รองเทำ้ น้ิวเทำ้ หลุดเขำ้ไปพร้อมกบัลูกขั้นบนัไดเล่ือนท่ีเคล่ือนท่ีเขำ้ไปภำยในบนัไดเล่ือน พร้อมทั้ง



ยงัออกแบบใหห้วบีนัไดเล่ือนหกัออกทั้งซ่ี เม่ือไดรั้บแรงกระแทก เพื่อไม่ให้เป็นอนัตรำยต่อ

ผูใ้ชง้ำน 

  

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Device) 

บนัไดเล่ือนจะมีอุปกรณ์ตวัจบัดำ้นควำมปลอดภภยัจ ำนวนมำก ติดตั้งในหลำยจุดและจะสั่งหยดุ

บนัไดเล่ือนทนัทีเม่ืออุปกรณ์ดงักล่ำวท ำงำน เพื่อให้มัน่ใจวำ่ผูโ้ดยสำรสำมำรถใชง้ำนบนัเล่ือนไดอ้ยำ่ง

ปลอดภยั ยกตวัอยำ่งเช่น 

- Handrail Inlet Device (รูปท่ี 4)  เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณดำ้นบนและดำ้นล่ำงของบนัไดเล่ือน 

เพื่อป้องกนัมือ วสัดุ หรืออ่ืนๆ ติดไปกบัรำวมือ (Handrail) เขำ้ไปดำ้นในบนัไดเล่ือน 

- Comb Plate Device เป็นอุปกรณ์ท่ีตั้งบริเวณหวบีนัไดเล่ือนและชำนพกั โดยจะท ำงำนก็ต่อเม่ือมี

วตัถุกระแทกอยำ่งแรงบริเวณหวบีนัไดเล่ือน 

อยำ่งไรก็ตำม แมบ้นัไดเล่ือนจะถูกออกแบบใหป้ลอดภยัแค่ไหนก็ตำม ผูโ้ดยสำรหรือผูใ้ชง้ำน

บนัไดเล่ือนควรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำกำรใชบ้นัไดเล่ือนทุกคร้ัง โดยเฉพำะควรจบัรำวมือ (Handrail) ขณะใช้

งำนบนัไดเล่ือน และระมดัระวงัขณะกำ้วขำเขำ้หรือออกจำกลูกขั้นบนัไดเล่ือนทุกคร้ัง 

 

                
 รูปท่ี 1          รูปท่ี 2   



                  

รูปท่ี 3        รูปท่ี 4 

                

 



ประตูกั้นชานชาลา Platform Screen Door 
   
 ถ้าถามถึงอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบนชั้นชานชาลาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อให้ความปลอดภยั ป้องกัน
อุบติัเหตุจากผูโ้ดยสารเบียดเสียด หรือส่ิงของตกหล่นจากชานชาลาลงสู่ทางวิ่งรถไฟฟ้า  และป้องกนัการเขา้
สู่เขตการเดินรถซ่ึงเป็นเขตพิกดัไม่ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร  ประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door - PSD) 
คือค าตอบ ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ดงักล่าวบนชั้นชานชาลา โดยค านึงถึงความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสารเป็นหลกั   
          ประตูกั้นชานชาลาท่ีระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสน ามาใช้เป็นแบบคร่ึงความสูง (Half Height Platform 
Screen Door)  ท่ีใช้กระจกนิรภยัท่ีมีความปลอดภยัสูงและสวยงาม ท าให้ผูอ้ยู่ภายในชานชาลาสามารถ
มองเห็นทศันียภาพดา้นนอกไดช้ดัเจน   
 ส่วนประกอบของประตูกั้นชานชาลา ในดา้นความปลอดภยัส าหรับผูโ้ดยสารประกอบดว้ย  

1. ประตูเลื่อนอัตโนมัติ  (Automatic Sliding Door - ASD) ออกแบบโดยใช้กระจกนิรภัย  มีความ
กวา้งกว่าประตูรถไฟฟ้าเพื่อให้ผูโ้ดยสารสามารถเขา้สู่ขบวนรถไฟไดอ้ย่างรวดเร็ว การท างาน
ของประตูเล่ือนจะท างานนอตัโนมติัสัมพนัธ์กบัประตูของรถไฟฟ้า โดยมีระบบอาณัติสัญาณ 
(Signalling) เป็นตวัเช่ือมต่อระหวา่งชุดควบคุมประตูกั้นชานชาลากบัขบวนรถไฟฟ้า  เม่ือประตู
ปิดสุดจะมีระบบล็อคอตัโนมติั ท าให้ไม่สามารถเปิดจากดา้นนอกบริเวณชั้นชานชาลาได้  แต่
สามารถใชเ้ป็นทางออกฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่ออพยพผูโ้ดยสารออกจากขบวน
รถไฟฟ้า นอกจากน้ี มีไฟแสดงสถานะการท างานของประตู (Door Open Indicator - DOI) เม่ือ
ประตูอยูใ่นสภาวะปิดไฟจะดบั เม่ือประตูก าลงัเปิดหรือก าลงัปิดไฟจะกระพริบ และเม่ือประตู
เปิดสุดไฟจะแสดงเป็นสีเหลืองอ าพนั   

2. ประตูทางออกฉุกเฉิน (Emergency Escape Door - EED) คือบานประตูท่ีใช้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ 
และขบวนรถไม่ไดจ้อดตรงต าแหน่งท่ีสามารถเขา้ออกผ่านประตูเล่ือนอตัโนมติัได ้เพื่ออพยพ
ผูโ้ดยสารออกจากเขตทางวิ่งรถไฟฟ้าหรือออกจากขบวนรถไฟฟ้า ซ่ึงประตู EED น้ีออกแบบ
โดยใชก้ระจกนิรภยัทั้งบานประตู มีไฟแสดงสถานะการท างาน เม่ือประตูเปิดออกจะมีไฟสีแดง 
และเม่ือประตูปิด ไฟจะดบั ลกัษณะการท างานของประตู EED คือ ท าการผลกัคนัโยก ก็สามารถ
เปิดประตูและออกจากบริเวณทางวิง่ของรถไฟฟ้าได ้

เน่ืองจากประตูกั้นชานชาลาของรถไฟฟ้าบีทีเอสมีระยะใกลก้บัเขตการเดินรถไฟฟ้า หากผูโ้ดยสารยืน
พิงประตูกั้นชานชาลา โดยมีบางส่วนของร่างกายล ้ าออกจากประตูกั้นชานชาลาเขา้สู่เขตการเดินรถไฟฟ้า 
อาจท าให้ไดรั้บบาดเจ็บจากการเฉ่ียวชนของขบวนรถไฟฟ้าได้ ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั ห้ามพิงประตูกั้น  
ชานชาลา และกรุณายนืรอรถไฟฟ้าหลงัเส้นสีเหลือง 

 

 

 



    
     

       ประตกูัน้ชานชาลา 
 

    
 

       ประตกู าลงัเปิด หรือปิด ไฟกระพริบ 

 

              
 

         ประตปิูด ไฟดบั 



ระบบซ่อมบ ำรุง 

 

ระบบซ่อมบ ำรุง   

  รถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารทุกวนัระหวา่งเวลา 06.00 - 24.00 น. การซ่อมบ ารุงรักษา

ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมส าหรับใหบ้ริการในแต่ละวนั คือ หน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีท า

ใหร้ถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถรักษามาตรฐานการใหบ้ริการท่ีปลอดภยั รวดเร็ว ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 

ขอบเขตของงานซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบดว้ย  

1. งำนซ่อมบ ำรุงโครงสร้ำงอำคำรในระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส  

เช่น สถานีรถไฟฟ้า อาคารศูนยค์วบคุมและปฏิบติัการเดินรถ โรงจอดและซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า 

2. งำนซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำเคร่ืองกล 

เช่น ขบวนรถไฟฟ้า ระบบราง ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบส่ือสาร รวมถึงระบบไฟฟ้า

เคร่ืองกลในอาคารศูนยค์วบคุมและปฏิบติัการเดินรถ 

 

 

 

 



ซ่ึงการด าเนินการซ่อมบ ารุง บริษทัไดน้ าระบบบริหารจดัการ และเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากลมา

ใชใ้นระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยไดมี้การปรับปรุง และพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อใหง้านซ่อมบ ารุงสามารถ

ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัยงัไดน้ าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการบริหารการซ่อมบ ารุง 

(Computerized Maintenance Management System - CMMS) ในระบบต่างๆ ดงัน้ี  

 

• การวางแผนการซ่อมบ ารุงตามเง่ือนไข (Scheduled or Preventive Maintenance) 

• การซ่อมบ ารุงเชิงปรับปรุงแกไ้ข (Unscheduled or Corrective Maintenance) 

• การตรวจสอบระดบัคงคลงัของวสัดุ (Stock Level and Inventory) 

• การแจง้และติดตามกระบวนการซ่อมบ ารุง (Fault Notification and Tracking) 

• การเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลการซ่อมบ ารุง (Fault Analyses) 

 

นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัท าแผนการซ่อมบ ารุงอยา่งละเอียดในทุกขั้นตอน และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งมีการ

ติดตามวดัผลการด าเนินการดว้ยตวัช้ีวดัของระบบต่างๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของงานซ่อมบ ารุง และน าผลท่ี

ไดม้าวเิคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนงานและการด าเนินการต่อไป อีกทั้ง ไดจ้ดัการอบรมแก่เจา้หนา้ท่ี เพื่อเพิ่มพนู

และพฒันาทกัษะการท างานอยูเ่สมอ 

 

ทั้งหมดน้ี เพื่อความมัน่ใจ และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัสูงสุดแก่ผูโ้ดยสารทุกคร้ังเม่ือมาใช้

บริการ  



ระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงด้วยคอมพวิเตอร์  

(Computerized Maintenance Management System: CMMS) 

ฝ่ายซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าบีทีเอส ไดน้ าระบบบริหารจดัการซ่อมบ ารุงดว้ยระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใช ้

ช่ือโปรแกรมแอปพลิเคชนัวา่ SAP (เอส เอ พี) ซ่ึงแอปพลิเคชนั SAP ถือเป็นท่ียอมรับและไวว้างใจขององคก์ร

ชั้นน าทัว่โลก ในองคก์รต่าง ๆ ลว้นน า SAP ไปใชเ้ป็น Corporate Software หรือมีช่ือเรียกทางวชิาการวา่ 

Enterprise Resources Planning (การวางแผนทรัพยากรทัว่ทั้งองคก์ร)   

 

ฝ่ายซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าบีทีเอสไดเ้ร่ิมน าระบบ SAP มาใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 พร้อมกบัการเปิด

ใหบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2542  โดยมีเป้าหมายในระยะแรกคือ การวางแผนท าการ

บ ารุงรักษา (Preventive Maintenance) การซ่อมและบนัทึกขอ้มูลปัญหาของอุปกรณ์ (Corrective Maintenance)  

การติดตามผลความคืบหนา้ของงานซ่อมบ ารุงท่ีเกิดข้ึน (Monitor and Control) และการบริหารจดัการคลงั

อะไหล่ (Spare Parts Management)  

1. การวางแผนท าการบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance)  

เป็นการวางแผนเพื่อท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ เช่น ตวัรถไฟฟ้า ซ่ึงในตวัรถไฟฟ้าขบวนหน่ึง 

ๆ นั้นประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ชุดยอ่ย (Component) มากมาย ทั้งท่ีเป็นชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

เคร่ืองกล ซ่ึงในแต่ละชุดอุปกรณ์ก็จ  าตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหอุ้ปกรณ์

เหล่านั้นยงัคงมีเสถียรภาพการใชง้านไดเ้ป็นปกติ ซ่ึงในการวางแผนท าการบ ารุงรักษา จะมีดว้ยกนั 3 

แบบคือ 

• การวางแผนบ ารุงรักษาตามระยะเวลา (Time-based Maintenance) เป็นการท าการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ใด ๆ ตามระยะเวลา เช่น ทุก ๆ 1 สัปดาห์ เป็นตน้ 

• การวางแผนบ ารุงรักษาตามรอบการใช ้(Counter-based Maintenance) เป็นการท าการ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ใด ๆ ตามรอบการใชง้าน เช่น ตามการวิง่ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร เป็นตน้  

• การวางแผนบ ารุงรักษาตามสภาพของอุปกรณ์ (Conditioned-based Maintenance) เป็นการท า

การบ ารุงรักษาตามสภาพความเส่ือมหรือสึกหรอของอุปกรณ์ โดยมีการวดัผลเป็นระยะๆ เพื่อ

ประเมินสภาพการใชง้านและเขา้ท าการบ ารุงรักษาคร้ังต่อไป 

ซ่ึงระบบ SAP จะประมวลผลขอ้มูล และสร้างแผนงานเขา้ท าการบ ารุงรักษาล่วงหนา้ เพื่อให้

มัน่ใจวา่อุปกรณ์ทุกตวัจะไดรั้บดูแลและบ ารุงรักษาตามแบบท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์นั้น ๆ  



2. การซ่อมและบนัทึกขอ้มูลปัญหาของอุปกรณ์ (Corrective Maintenance)  

แน่นอนวา่การขดัขอ้งของอุปกรณ์เป็นส่ิงอาจท่ีเกิดข้ึนได ้แมว้า่จะมีการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา หรือ

ตามรอบการใชง้าน ซ่ึงเม่ือความขดัขอ้งเกิดข้ึน และไดรั้บการแกไ้ขแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งท าคือ การบนัทึก

ขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกปั้ญหา และระยะเวลาการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้  เพื่อระบบจะได้

น าขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลเป็นขอ้มูลทางสถิติ ท่ีจะสามารถน าไปต่อยอดในการวเิคราะห์ เพื่อ

ปรับปรุงแผนงานบ ารุงรักษาต่อไป   

3. การติดตามผลความคืบหนา้ของงานซ่อมบ ารุงท่ีเกิดข้ึน (Monitor and Control) 

เม่ือมีการซ่อมอุปกรณ์ ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกบนัทึกในระบบ SAP เพื่อใชใ้นการติดตามผลความ

คืบหนา้ของงานซ่อมบ ารุงท่ีเกิดข้ึน  

4. การบริหารจดัการคลงัอะไหล่ (Spare Parts Management)  

ระบบ SAP ช่วยบริหารจดัการคลงัอะไหล่ โดยใชข้อ้มูลการบนัทึกการซ้ือ รับและจ่ายอะไหล่ผา่น

ระบบ และประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว มาเป็นขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการบริหารคลงัอะไหล่มิใหข้าดมือ 

(Stock Out)   

ระบบ SAP เป็นพระเอกตวัหน่ึงเลยท่ีมีส่วนช่วยใหง้านซ่อมบ ารุงระบบต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าบีทีเอสมี

ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ สามารถท างานไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ  เพื่อใหบ้ริการผูโ้ดยสารอยา่ง

ต่อเน่ืองนะครับ 



 

 



ล้อรถไฟฟ้า BTS 

 

ขณะท่ีรถไฟฟ้าวิง่ไปบนราง เราจะไดย้นิเสียงของโลหะกระทบกนัดงัมาจากช่วงล่างของรถไฟ นัน่

คือเสียงของลอ้ท่ีวิง่บดไปบนราง ซ่ึงรูปแบบและระดบัของเสียงนั้นเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะกายภาพของ

รางท่ีรถไฟวิง่ไปทั้งทางตรง ทางโคง้ และความเร็วของรถไฟฟ้าก็เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีมีผลต่อการสัมผสักนั

ระหวา่งลอ้และราง ส่งผลใหเ้สียงท่ีดงัออกมานั้นแตกต่างกนัไปดว้ย...ปู๊ นๆ    

ส าหรับรถไฟฟ้าบีทีเอสนั้น แต่ละขบวนประกอบดว้ยตูโ้ดยสาร (Car) จ  านวน 4 ตู ้ แต่ละตู้

ประกอบดว้ยโบก้ี(Bogie) หรือชุดลอ้จ านวน 2 โบก้ี แต่ละโบก้ีมีอยู ่4 ลอ้ซ่ึงประกอบเขา้กบัเพลาหรือแกนลอ้

จ านวน 2 ดว้ยกนั เพลา (รูปที ่ 1) ดงันั้นในรถไฟฟ้า 1 ตูโ้ดยสารจะมีอยู ่ 8 ลอ้ และรถไฟฟ้า 1 ขบวนก็จะมี

ทั้งหมด 32 ลอ้ เอะ๊.....แลว้ลอ้ทั้งหมดน้ีเขาท างานกนัยงัไงล่ะ......ลอ้ของรถไฟฟ้าน้ีเขาแบ่งหนา้ท่ีกนัท านะ...

มีลอ้ท่ีท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือน16 ลอ้ และลอ้ท่ีวิง่ตามไปอีก 16 ลอ้ 

รูปทรงของลอ้รถไฟ (Wheel profile) ...ลอ้รถไฟมีรูปลกัษณะเป็นทรงกรวย (Cone) (รูปที ่ 2) เม่ือ

ประกอบเขา้กบัเพลาแลว้เป็นแบบหนัดา้นฐานกรวยเขา้หากนั ดา้นปลายแหลมออกขา้งนอก (รูปที ่ 3)  ทั้งน้ี

ถา้มองแบบเผนิๆก็จะดูไม่ออกวา่เป็นทรงกรวย เอะ๊เอ...ท าไมตอ้งเป็นทรงกรวยล่ะ...เร่ืองน้ีมีท่ีมาครับ... ถา้

ลอ้รถไฟเป็นรูปทรงกระบอกเวลาวิง่ในช่วงรางวิง่ทางโคง้ ลอ้ดา้นท่ีอยูโ่คง้ดา้นนอกจะมีระยะทางวิง่ยาวกวา่

ลอ้ท่ีอยูโ่คง้ดา้นใน ดงันั้นการวิง่ของลอ้ทั้งสองขา้งจึงไม่สัมพนัธ์กนัและท าใหต้กรางไดใ้นท่ีสุด น่ีเป็นท่ีมา

ของการออกแบบลอ้รูปทรงกรวยเพื่อให้รองรับรูปทรงของรางวิง่ 

บงัใบลอ้ (Wheel flange) …บงัใบลอ้รถไฟ (รูปที ่2) เป็นตวัช่วยบงัคบัลอ้ใหว้ิง่อยูใ่นแนวของรางวิง่ 

และป้องกนัไม่ใหล้อ้หลุดออกจากรางในบริเวณทางโคง้และจุดสับราง  

 



ประเภทของลอ้รถไฟ…ลอ้รถไฟฟ้าบีทีเอสมี 2 แบบคือ 1. ลอ้แบบ Resilient wheel เป็นลอ้ท่ีท ามา

จากวสัดุหลกัสองชนิดคือเหล็กหล่อชนิดพิเศษและยาง กล่าวคือในเน้ือของลอ้จะมีชั้นของยางฝังอยูภ่ายใน

ดว้ย ซ่ึงลอ้ชนิดน้ีท ามาเพื่อลดปัญหาในดา้นของเสียงท่ีเกิดจากการสัมผสักนัของลอ้และรางขณะวิง่ แต่มี

ขอ้จ ากดัในดา้นความปลอดภยั 2. ลอ้แบบ Modified monobloc wheel เป็นลอ้ท่ีท าจากเหล็กหล่อชนิดพิเศษ มี

คุณสมบติัทั้งดา้นความแขง็แรง และความเหนียวสูง แต่นอ้ยกวา่รางวิง่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการซ่อมบ ารุง

และยดือายกุารใชง้าน แต่มีปัญหาของเสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึน จึงไดมี้การพฒันาลอ้รุ่นใหม่โดยการเพิ่มโลหะ

ส าหรับดูดซบัเสียง (Noise damping ring) เขา้ไปในลอ้แบบ Monobloc wheel และน ามาวิง่ทดสอบ

เปรียบเทียบกบัลอ้แบบ Resilient wheel ผลปรากฏวา่ระดบัของเสียงท่ีเกิดข้ึนไม่แตกต่างกนั รถไฟฟ้าบีที

เอสของเราจึงไดน้ าลอ้แบบ Monobloc wheel มาใชจ้นถึงปัจจุบนั 

 

อายกุารใชง้านและการซ่อมบ ารุงลอ้รถไฟ...ลอ้รถไฟฟ้าบีทีเอสมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางอยูท่ี่ 850 

มิลลิเมตรและสามารถใชง้านไดถึ้ง 775 มิลลิเมตร แน่นอนวา่เม่ือมีการใชง้าน รูปทรงของลอ้ก็จะเปล่ียนไป

ตามระยะทางท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และจะส่งผลใหเ้กิดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนได ้ ในระยะยาวจะท าให้

เกิดผลเสียต่อลอ้และรางรถไฟถึงขั้นรถไฟตกรางได ้ ดงันั้นเพื่อความปลอดภยัและลดการเกิดเสียงและความ

สั่นสะเทือนขณะขบัเคล่ือนรถไฟฟ้า บีทีเอสจึงมีแผนการซ่อมบ ารุงรักษาสภาพรูปทรงของลอ้รถไฟฟ้าอยู่

เสมอ นัน่คือการกลึงลอ้รถไฟหรือเราเรียกวา่ Re-profile เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงเดิมแมว้า่ขนาดความโตของลอ้

รถไฟจะเล็กลงไป ส าหรับการกลึงลอ้รถไฟนั้น จะท าทุกๆ 40,000 กิโลเมตรข้ึนไป และเม่ือใชง้านจนลอ้มี

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 775 มิลลิเมตร ก็จะท าการเปล่ียนลอ้ใหม่ โดยการน าชุดเพลาลอ้ไปอดัลอ้เก่าออก

และน าลอ้ใหมอ่ดัเขา้กบัเพลาเดิม นอกจากน้ียงัมีการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั (Preventive maintenance) คือการ

ตรวจสอบ (Inspection) ลอ้รถไฟซ่ึงจะท าเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากพบวา่ลอ้เกิดรอยซ่ึงอาจเกิดจากการวิง่บน

รางปกติหรือมีส่ิงของไปวางทบับนรางแลว้รถไฟฟ้าวิง่ผา่นได ้ จะท าการกลึงลอ้ใหม่ทนัทีโดยไม่รอให้



ครบรอบตามระยะทาง 40,000 กิโลเมตร เพราะวา่จุดรอยเล็กๆท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถขยายวงกวา้งออกไปและ

อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุได ้ 

ภาพประกอบ 

          

    รูปที ่1 โบกี ้Bogie                                                                  รูปที ่2 รูปล้อมลีกัษณะคล้ายกรวย 

            

รูปที ่3  ล้อและเพลาล้อ       รูปที ่4 การถอดชุดล้อออกจากโบกีเ้พือ่น าไปถอดกระกอบล้อใหม่เข้ากบัเพลา 

            

รูปที ่5 เคร่ืองจกัรส าหรับถอดและประกอบล้อเข้ากบัเพลา         รูปที ่6 เคร่ืองจกัรส าหรับถอดและประกอบล้อเข้ากบัเพลา 



อปุกรณ์บนรถไฟฟ้า Audio Warning Device 

หากใครเคยข้ึนรถไฟฟ้า ทุกคนคงเคยไดย้นิเสียงป๊ิบๆๆๆ ทุกคร้ังก่อนท่ีประตูรถไฟฟ้าจะปิด ผูโ้ดยสารหลายท่าน

เขา้ใจวา่ เม่ือเสียงน้ีดงัข้ึนจะตอ้งรีบวิง่เขา้ไปในตวัรถไฟฟ้า ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง อนัท่ีจริงแลว้ เสียงน้ีไม่ไดเ้ป็น

เสียงท่ีบอกใหผู้โ้ดยสารรีบเขา้ในตวัรถไฟฟ้า แต่เป็นเสียงท่ีเตือนใหผู้โ้ดยสารหยดุ และระวงั เน่ืองจากประตูรถไฟฟ้าก าลงัจะ

ปิด วนัน้ีเรามาท าความรู้จกักบัอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนช้ินน้ีกนั อุปกรณ์ช้ินน้ีเรียกวา่ Audio Warning Device หรือ Door 

Buzzer 

 Audio Warning Device หรือ Door Buzzer ท่ีใชใ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส คือยีห่อ้ Faiveley ติดตั้งอยูภ่ายในขบวนรถไฟฟ้า 

เหนือประตูผูโ้ดยสาร โดยรถไฟฟ้าSiemens จะมี Audio Warning Device 4 ชุด จะติดตั้งอยูท่ี่ประตูหมายเลข 1, 3, 5  และ 7 

ตามรูปท่ี 1 และ 2 และรถไฟฟ้า CNR จะมี Audio Warning Device 8 ชุด จะติดตั้งอยูท่ี่ประตูรถไฟฟ้าทุกบาน ตามรูปท่ี 3 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงต ำแหน่งกำรตดิตัง้ Buzzer ที่รถไฟฟ้ำ Siemens 

Buzzer 

รูปที่ 2 แสดงต ำแหน่งกำรตดิตัง้ Buzzer ที่รถไฟฟ้ำ Siemens ที่ประตู 1,3, 5 และ7 



Buzzer Buzzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio Warning Device หรือ Door Buzzer เป็นอุปกรณ์ท่ีมีหนา้ท่ีส่งสัญญาณเตือนวา่ประตูรถไฟฟ้าก าลงัจะปิด ซ่ึง

จะส่งเสียงเตือนทนัที หลงัจากผูค้วบคุมรถไฟฟ้ากดสวติช์ปิดประตูรถไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ช้ินน้ีจะส่งสัญญาณเสียง  

รูปที่ 3 แสดงต ำแหน่งกำรตดิตัง้ Buzzer ที่รถไฟฟ้ำ CNR 

รูปที่ 4 แสดงต ำแหน่งกำรตดิตัง้ Buzzer  

ที่รถไฟฟ้ำ CNR ที่ประตู 2, 3, 4, 6, 7 และ8 

รูปที่ 5 แสดงต ำแหน่งกำรตดิตัง้ Buzzer  

ที่รถไฟฟ้ำ CNR ที่ประตู 1 และ5 



 

 

“ป๊ิบๆๆๆๆๆๆๆ” เป็นเวลาประมาณ 2 วนิาที, ท่ีคล่ืนความถ่ี 2.85 – 2.95 kHz, มีความดงั 85 – 90 dB(A) เม่ือวดัห่างจากตวั

อุปกรณ์ 30 เซนติเมตร โดยหลงัจากส้ินเสียงเตือนจาก Door Buzzer ประตูรถไฟฟ้าจะปิดลงทนัที 

 อน่ึง ระยะเวลาท่ีรถไฟฟ้าจอดท่ีชานชาลาและเปิดประตูนั้น จะถูกก าหนดโดยระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) 

เม่ือไดเ้วลาออกรถจะมีสัญญาณเตือนใหผู้ค้วบคุมรถไฟฟ้ากดปุ่มปิดประตูและท าการออกรถ ถา้หากวา่ผูค้วบคุมรถไฟฟ้า

ท าการปิดประตูช้าไปก็จะท าให้รถเสียเวลา รถไฟฟ้าจะวิ่งไม่ตรงกบัตารางเวลาท่ีก าหนดไว ้และส่งผลกระทบไปถึง

รถไฟฟ้าขบวนถดัไปดว้ย 

ดงันั้นแลว้ เพื่อเป็นการลดอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการถูกประตูรถไฟฟ้าหนีบ หรือไม่ท าให้เกิดการเดินรถท่ี

ล่าชา้ไม่ตรงกบัตารางเวลาเดินรถ เม่ือผูโ้ดยสารไดย้นิเสียงเตือนจากประตูรถไฟฟ้า กรุณาหยดุและไม่วิ่งเขา้หรือออกจาก

รถไฟฟ้า เพราะประตูรถไฟฟ้าก าลงัจะปิดนัน่เอง รออีกไม่นานขบวนถดัไปก็ก าลงัจะตามมา....ป๊ิบ ๆ ๆ ๆ ๆ 
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