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คํานํา 
การสั่นสะเทือนเปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเม่ือเครื่องจักรมีการทํางาน คาการสั่นสะเทือนสามารถบงชี้สภาพภายในของ

เครื่องจักรน้ันๆ ได อยางไรก็ตามในการตัดสินวาเครื่องจักรจะอยูในสภาพอยางไรนั้น จําเปนท่ีตองมีเกณฑมาตรฐานอันหน่ึงไว
ชวยใหวิศวกรตัดสินใจ อร.ในฐานะหนวยรับผิดชอบในการซอมทํา และเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงในการตรวจวัดการสั่นสะเทือน
ของเครื่องจักรกลภายในเรือ ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางมาตรฐานการวิเคราะหความ
สั่นสะเทือนภายในเรือ ตามคําสั่งกรมอูทหารเรือ (เฉพาะ) ท่ี 109/2548 ลง 1 มีนาคม 2548 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
รางมาตรฐานการวิเคราะหความสั่นสะเทือนในเรือ โดยคณะทํางานประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ อันประกอบดวย 

1. น.อ.ขรรคชัย  สมบูรณสุข  รอง จก.กพช.อร. / หน.คณะทํางาน 

2. น.อ.จักรชัย  ชื่นวาริน   ผอ.กคภ.อรม.อร. 
3. น.อ.เศวตนันท  ประยูรรัตน  ผอ.กวก.สวพ.ทร. 
4. น.อ.บุญฤทธิ์  โผกรุด   ผอ.กคภ.กพช.อร. / เลขานุการ 
5. น.อ.พัลลภ  เขมนงาน  รอง ผอ.กรล.อจปร.อร. 
6. น.อ.สกล  สิริปทุมรัตน  รอง ผอ.กคภ.อจปร.อร. 
7. น.อ.สถาพร  สรอยสอาด  หน.วิเคราะหงานชาง กคภ.กพช.อร. 
8. น.ท.จตุพล  โฉมทองดี  นายชาง แผนกออกแบบเครื่องเย็นฯ กอจ.กผช.อร. 
9. น.ท.สุมิตร  ชอบสอาด  ประจําแผนกวิเคราะหงานชาง กคภ.กพช.อร.และ รรก.นายธง จก.อร. 
10. น.ท.ดนุพล  จาตกานนท  ประจําแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ.กพช.อร. 
11. น.ต.อรรถสิทธิ์  พงษเกษตรกรรม  ประจําแผนกทดสอบวัสดุ กคภ.กพช.อร. 

คณะทํางานฯ ไดทําการรวบรวมขอมูลจากมาตรฐานตางๆ ท่ีมีใชงานอยูในปจจุบัน รวมทั้งขอมูลการตรวจวัดท่ีผานมา โดย
ไดนํามาศึกษา และวิเคราะหจนสรุปออกมาเปนมาตรฐานฯ ฉบับน้ี ซึ่งครอบคลุมอุปกรณท่ีสําคัญทั้งหมด ท่ีมีใชงานอยูภายใน
เรือของ ทร. ซึ่งเกณฑมาตรฐานฯ ฉบับน้ีจะชวยใหการปฏิบัติงานในการซอมบํารุงเรือของ อร. มีความเปนมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
อน่ึงหากในการปฏิบัติงานมีขอผิดพลาดของมาตรฐานฯ ท่ีตรวจสอบพบ ขอใหรายงานใหกับคณะทํางานฯ เพื่อท่ีจะไดตรวจสอบ 
และแกไขตอไป 
 

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการวิเคราะหความสั่นสะเทือนในเรือ 

   27 ก.ย. 48 
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1. กลาวนํา 
การวัดและวิเคราะหคาการสั่นสะเทือนในเรือมีความสําคัญตอการซอมบํารุงเรือ  เน่ืองจากการตรวจสอบโดยวิธีวัดคาการ

สั่นสะเทือนเปนวิธีการที่ดีท่ีสุดวิธีหน่ึงในการตรวจสอบสภาวะทางพลวัตร (Dynamic) ของเครื่องจักรกล อุปกรณและตัวเรือ 

เพื่อเปนการวิเคราะหแนวโนม และการวิเคราะหเพื่อการแกไข ของการชํารุดของเครื่องจักรกลและอุปกรณตาง ๆ ในอดีตการวัด
และวิเคราะหการสั่นสะเทือนใชมาตรฐานสากลที่มีอยูในขณะนั้นเปนเกณฑในการตัดสิน และตอมากองควบคุมคุณภาพ อจปร.
อร. (น.อ.เศวตนันท ประยูรรัตน) ซึ่งมีหนาท่ีตรวจวัดและวิเคราะหคาการสั่นสะเทือนในเรือของ อร. ไดกําหนดเกณฑการวัด
การสั่นสะเทือนเพื่อใชในการประเมินสภาพของเครื่องจักรกลขึ้นเม่ือป พ.ศ.2538 และไดใชงานแพรหลายภายใน อร. โดยเปน
ท่ียอมรับโดยทั่วไปจนสามารถนํามาใชเปนขอกําหนดไดในระดับหนึ่ง แตเกณฑมาตรฐานดังกลาวก็ยังไมครอบคลุมกับอุปกรณ
ท่ีติดต้ังบนเรือท้ังหมด รวมทั้งในบางกรณีเกิดการขัดแยงกับเกณฑมาตรฐานที่บริษัทผูผลิตเครื่องจักรกําหนดไวสําหรับ
เครื่องจักรน้ันๆ ทําใหประสบกับปญหาที่ผลการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรไมสามารถตัดสินไดวาผานตามเกณฑ
หรือไม ซึ่งเปนขอขัดของที่พบในงานควบคุมคุณภาพการสรางและซอมเรือของ อร.  

ในฐานะท่ี อร. เปนหนวยงานรับผิดชอบงานดานการสรางและซอมบํารุงเรือของ ทร. รวมทั้งมีหนวยเทคนิคท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจวัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือนในเรือ อร. จึงจําเปนท่ีตองกําหนดมาตรฐานการวิเคราะหเกณฑคาการสั่นสะเทือนเพื่อ
ใชงานภายใน ทร. โดยเกณฑดังกลาวตองมีความเหมาะสมและสอดคลองตามมาตรฐานสากลทั่วๆ ไปที่มีใชอยูในปจจุบัน  ซึ่ง
ในการจัดทํามาตรฐาน ฯ น้ี อร.ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางมาตรฐานการวิเคราะหการสั่นสะเทือนในเรือขึ้น โดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการวัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือน รวมทั้งได
รวบรวมและแปลเรียบเรียงเอกสารตามความเหมาะสม โดยอางอิงจากมาตรฐานที่มีใชอยูในระดับสากล เชน Technical 

Report ของ Det Norske Veritas (DNV), International Organization for Standardization (ISO) และ 
Military Standard (MIL – STD) เปนตน สําหรับมาตรฐานคาการสั่นสะเทือนในเรือท่ีไดจัดทําขึ้นฉบับน้ีไดกลาวถึง
เกณฑกําหนดสําหรับการตรวจวัดและวิเคราะหคาการสั่นสะเทือนของสถานที่และอุปกรณท่ีอยูภายในเรือ  ประกอบดวยการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานคาการสั่นสะเทือนของโครงสรางตัวเรือ หองพักอาศัย และหองปฏิบัติงาน เครื่องจักรกลตาง ๆ 

ตลอดจนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดต้ังภายในเรือ ซึ่งการกําหนดเกณฑคาการสั่นสะเทือนของอุปกรณตาง ๆ ดังกลาวสามารถ
เสนอขอทบทวนไดตามความเหมาะสม  เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนดตาง ๆ และเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอๆ 
ท้ังน้ีเกณฑมาตรฐานการวิเคราะหคาการสั่นสะเทือนในเรือฉบับน้ี จะเปนเอกสารคูมือท่ีสามารถใชในการตรวจสอบสภาพของ
เครื่องจักรกล และผลการซอมทําของหนวยเทคนิคใหมีความถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานสากล อันจะนํามาซึ่งความมั่นใจ
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ท่ี อร. ใหการสนับสนุนตอไป 
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2. การตรวจวัด และการวิเคราะห 
ในการตรวจวัดคาการสั่นสะเทือนน้ัน อุปกรณท่ีใชในการตรวจวัด และวิเคราะหคาการสั่นสะเทือนตองเปนอุปกรณทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยที่คาสัญญาณที่ตรวจวัดได (Signal)  ตองทําการวิเคราะหโดยใชอุปกรณท่ีสามารถทําการวิเคราะหแบบ 
Fast Fourier Transform (FFT) ได หรือโดยใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมในการวิเคราะหการสั่นสะเทือนท่ีปฏิบัติงานบน
เครื่องคํานวณ (PC-based) ซึ่งโดยปกติแลวผลการวิเคราะหจะแสดงในรูปของกราฟสองมิติ ท่ีมีแกนในแนวนอนแสดง
คาความถี่ (Frequency axis) และแกนในแนวตั้งแสดงคาขนาด (Amplitude) ของ Spectrum 

2.1. เครื่องมือ และอปุกรณท่ีใชในการตรวจวัด และวิเคราะห 
2.1.1. เครื่องมือตองไดรับการปรับเทียบใหถูกตองตามเกณฑกอนการใชงาน 

2.1.2. หนวยที่ใชในการตรวจวัดใหใชระบบ เมตริกซ 
2.1.2.1. ระยะทาง (Displacement) ใหใชหนวย   มิลลิเมตร (mm) 

2.1.2.2. ความเร็ว (Velocity) ใหใชหนวย          มิลลิเมตรตอวินาที (mm/s) 

2.1.2.3. ความเรง (Acceleration) ใหใชหนวย    มิลลิเมตรตอวินาทีกําลังสอง (mm/s2) 

2.1.3. ในการวิเคราะหชวงคลื่นตองใช Window function ท่ีสามารถใหความถูกตองเพียงพอที่จะแสดง
คาสูงสุดในแตละยอดสัญญาณได ซึ่งโดยปกติแลว Window function ท่ีใชงานมีอาทิเชน Flat top window, Hanning 

window สําหรับในการตรวจวัดถามิไดกําหนดเปนกรณีพิเศษแตอยางใดแลว ใหใช Hanning window ในการวิเคราะห
ชวงคลื่น 

2.1.4. คาความละเอียดในการตรวจวัด ตองใชคาความละเอียดของเครื่องตรวจวัดไมนอยกวา 400  เสน และ
ยานความถี่ตองครอบคลุมความถี่ใชงานของอุปกรณ และสวนประกอบทั้งหมดของเครื่องจักรที่ตรวจวัด 

2.1.5. ชวงเวลาในการตรวจวัดแตละตําแหนงตองใชเวลาเพียงพอที่จะตรวจวัดไดคาเฉลี่ยท่ีถูกตองของคาการ
สั่นสะเทือนท่ีตําแหนงน้ัน โดยปกติแลวจะใชเวลาในการตรวจวัดไมตํ่ากวาคาเฉลี่ย  

2.2. เครื่องจักร หรืออุปกรณท่ีจะทําการตรวจวัด 

2.2.1. เครื่องจักร หรืออุปกรณตองผานการทํางานในชวงทดสอบเรียบรอยแลว 
2.2.2. พื้นผิวที่จะใชในการตรวจวัดตองผานการเตรียมการใหเหมาะสมกับการติดต้ังหัวตรวจวัด ดังที่ระบุในคูมือ

ใชงานของหัวตรวจวัดประเภทตางๆ ท่ีจะใชงาน 

2.2.3. เครื่องจักร หรืออุปกรณตองผานการทําสมดุล (Balancing) และการตั้งศูนย (Alignment) ตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่กําหนดไวโดยบริษัทผูผลิตใหเรียบรอยกอนการตรวจสอบ และวิเคราะหคาการสั่นสะเทือน  

2.2.4. ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติแตกตางจากขอปฏิบัติในมาตรฐานนี้ ตองจดบันทึกรายละเอียดตางๆ ไวเพื่อการ
ตรวจสอบในภายหลัง 

2.3. บุคลากรในการตรวจวัด 

2.3.1. ผูปฏิบัติงานในการตรวจวัด ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรของกรมพัฒนาการชาง กรมอูทหารเรือ 
ตามเกณฑท่ีกําหนด หรือมาตรฐานการฝกอบรมอื่นๆ ท่ีเทียบเทา หรือดีกวา 
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2.3.2. ผูทําการวิเคราะห ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรของกรมพัฒนาการชาง กรมอูทหารเรือ ตามเกณฑท่ี
กําหนด หรือมาตรฐานการฝกอบรมอื่นๆ ท่ีเทียบเทา หรือดีกวา 

2.4. รูปแบบการเก็บขอมูล 

2.4.1. การควบคุมขอมูล ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

2.4.2. การเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยตรวจวัด และวิเคราะหใหดําเนินการเก็บขอมูลโดยแยกเปนขอมูลของเรือ
แตละลํา ใหเดนชัดโดยใชหมายเลขประจําเรือแตละลําแทนชื่อเรือท่ีตรวจวัด เชน ร.ล.กระบุรีมีหมายเลขประจําเรือคือ 457 ให
ใชหมายเลข 457 แทนชื่อเรือกระบุรี เพื่อใหงาย และสะดวกตอการคนหา สําหรับเครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ภายในเรือให
ใชคํายอดังที่ปรากฏอยูใน ผนวก ง. แทนอุปกรณน้ันๆ แลวตามดวยหมายเลขในกรณีท่ีมีเครื่องจักรน้ันๆ มากกวา 1 เครื่อง 
สําหรับคํายอท่ีจะใชแทนตําแหนงของการตรวจวัด ใหดําเนินการตามรายละเอียดในผนวก ง. 

2.4.3. ขอมูลท่ีสําคัญ และใชกรอกในรายงานอาจจะเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลประเภทตางๆ (Excel, 

Access, dBase, Fox Pro, My SQL ฯลฯ) เพื่อแสดงผลทางระบบเครือขายได ท้ังน้ีขอมูลท่ีเปนรายงานตองเก็บรักษาไว 
ณ หนวยที่ทําการตรวจสอบ และวิเคราะหเปนเวลา 2 (สอง) ป จึงจะพิจารณาดําเนินการตอไป สวนขอมูลท่ีเปนคาการตรวจวัด
น้ัน ใหทําการบันทึกสํารองขอมูลอิเล็คทรอนิกสทุก ๆ 1 (หน่ึง) ป แลวเก็บรักษาไวเพ่ือการตรวจสอบ เปรียบเทียบ และ
ประเมินผลในอนาคต 

2.4.4. ตารางบันทึกขอมูล การบันทึกขอมูลลงในตารางใหใชแบบฟอรมดังที่ปรากฏในผนวก ง.  
2.4.5. แบบฟอรมการรายงานผลการตรวจวัดการสั่นสะเทือน ใหใชแบบฟอรมดังที่ปรากฏในผนวก ง.  
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2.5. นิยามศัพท 
2.5.1. Simple  harmonic การเคลื่อนท่ี ท่ีเปนไปตาม  Sine  function 

2.5.2. Amplitude, displacement คาการสั่นสะเทือนสูงสุดของการเคลื่อนท่ีแบบ simple  harmonic  

ซึ่งมีหนวยวัดเปน มิลลิเมตร (มม., mm) 

2.5.3. Amplitude, velocity คาขนาดความเร็วสูงสุดของการสัน่สะเทือน ของการเคลื่อนท่ีแบบ simple  

harmonic  ซึ่งมีหนวยวัดเปน มิลลิเมตรตอวินาท ี(มม./วินาท,ี mm/s) 

2.5.4. ความถี่ธรรมชาติ (Natural  frequency) ความถี่ของระบบที่เกิดขึ้นโดยลักษณะและวสัดุท่ีใชประกอบ
เปนอุปกรณน้ัน ๆ โดยไมมีแรงหรือมีแรงภายนอกมากระทําแต ไมกระทําอยางตอเน่ืองกบัระบบนั้น ๆ ความถี่ธรรมชาติน้ี

อาจจะสามารถคํานวณไดโดยสมการ n
k
m

ω = , 60
2n nf ω
π

=  โดยที ่

ωn คือความถี่ธรรมชาติในหนวย เรเดียนตอวินาที (Radian/sec) 

fn คือความถี่ธรรมชาติในหนวย เฮิรท (Hz) 

k คือคาความแข็งแรง (Stiffness) ของระบบหรืออุปกรณน้ัน ๆ มีหนวยเปน นิวตันตอเมตร 
(N/m) 

m คือนํ้าหนักของระบบหรืออุปกรณน้ัน มีหนวยเปน กิโลกรัม (kg) 

2.5.5. Resonance  ปรากฏการณกําธร ซึ่งเปนผลมาจากการที่อุปกรณน้ันๆ ถูกกระตุนใหเกิดการสั่นสะเทือน 
โดยที่แรงที่มากระตุน (Excitation  force) น้ันมีความถี่ในการกระตุนมีคาใกลเคียงหรือเทียบเทากับความถี่ธรรมชาติของ
อุปกรณน้ันๆ และทําใหขนาดการเคลื่อนท่ีของอุปกรณมีคาเขาสูอนันต (Infinity, ∞ ) ตามหลักทฤษฎี 

2.5.6. คาสูงสุด (Peak  value)  คา Amplitude สูงสุดของการเคลื่อนท่ี, ความเร็ว หรือ ความเรง 
2.5.7. คารากที่สองของกําลังสองเฉลี่ย (root  means  square value, rms) ขนาดของการเคลื่อนท่ี, 

ความเร็ว หรือ ความเรง ท่ีสามารถคํานวณไดจากรากที่สองของคาน้ัน ๆ กําลังสองเฉลี่ย สามารถคํานวณไดจาก ผนวก ค. 
2.5.8. แนวแกน (Axial) ทิศทางการตรวจวัดในแนวแกนเพลาของอุปกรณท่ีมีสวนหมุน  เชน   เพลาหรือเพลา

ขอเสือ 

2.5.9. แนวระดับ (Horizontal) ทิศทางการตรวจวัดท่ีแกนของหัวตรวจวัดทํามุม  90  องศา   (ต้ังฉาก)   กับ
ทิศทางในแนวแกน โดยที่หัวตรวจวัดอยูในลักษณะขนาดกับพื้นโลก 

2.5.10. แนวตั้ง (Vertical)  ทิศทางการตรวจวัดท่ีแกนของหัวตรวจวัดทํามุม  90 องศา  (ต้ังฉาก)  กับทิศทาง
ในแนวแกน  โดยที่หัวตรวจวัดอยูในลักษณะตั้งฉากกับพื้นโลก 

2.5.11. แนวรัศมี (Radians) ทิศทางการตรวจวัดในแนวรัศมีแกนเพลาของอุปกรณ  ในกรณีท่ีไมสามารถ
ตรวจวัดในแนวระดับหรือแนวตั้งได 

2.5.12. คาความไว (Sensitivity) คาความไวในการตรวจจับการสั่นสะเทือนของหัวตรวจวัด ซึ่งเปนคาเฉพาะ
ของแตละหัวตรวจวัด 

2.5.13. คาการสั่นสะเทือนรวม (Overall  Vibration) คาการสั่นสะเทือนท่ีไดจากการหาคาเฉลี่ยของ  
Amplitude  ท้ังหมดที่สามารถตรวจวัดไดในแตละแนวแกนของแตละรอบความเร็วของการปฏิบัติงานของอุปกรณหรือระบบ
น้ัน ๆ  ในแตละจุดวัด ซึ่งสามารถหาคาไดจากสมการ 

2 2 2 2
1 2 3 ...overall ix x x x x= + + + +  
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2.5.14. ความเรง (Acceleration) อัตราการเปลี่ยนความเร็ว มีหนวยเปน มิลลิเมตร/วินาที2 หรือ G’s ( 1G 

= 9.81 mm/s2) การวัดความเรงสามารถวัดไดโดยใช หัววัดแบบความเรง (Accelerometers) 

2.5.15. ขนาดคาการสั่นสะเทือน (Vibration Amplitude) ขนาดของการเคลื่อนท่ีแบบพลวัตร (Dynamic 

motion) หรือขนาดของการสั่นสะเทือน โดยที่ขนาดของการสั่นสะเทือนแสดงอยูในเทอม ของ Peak-to-Peak, Zero-to-

Peak หรือ rms โดยที่    rms = 0.707 x Zero – to - Peak; Peak-to-Peak = 2 x Zero – to - Peak.  

2.5.16. ความถี่ของใบพัด (Blade Passing Frequency) ความถี่ของการสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นจากใบพัดของ
เครื่องจักร (turbine, axial compressor, fan, etc.). ซึ่งคํานวณไดจาก จํานวนใบพัด (number of blades) คูณ
ความเร็วในการหมุนของเพลา (shaft-rotating frequency) 

2.5.17. ความถี่รางนอกของแบริ่งแบบเม็ดหมุน (Ball Pass Frequency Outer, BPFO) ความถี่ของรอย
บกพรองที่เกิดขึ้นกับแบริ่งแบบเม็ดหมุน (Ball Bearing) บนรางนอกของแบริ่ง (Outer races) 

2.5.18. ความถี่รางในของแบริ่งแบบเม็ดหมุน (Ball Pass Frequency Inner, BPFI) ความถี่ของรอย
บกพรองที่เกิดขึ้นกับแบริ่งแบบเม็ดหมุน (Ball Bearing) บนรางในของแบริ่ง (Inner races)  

2.5.19. ความถี่ของการชํารุดของโครง (Fundamental Train Frequency, FTF) ความถี่ของโกรงแบริ่ง 
2.5.20. ความถี่ของการชํารุดของเม็ดหมุน (Ball or Roller Spin Frequency, BSF) ความถี่ของเม็ดหมุน

ของแบริ่ง 
2.5.21. การปรับเทียบ (Calibration) คือการตรวจสอบ หรือปรับแตงเพื่อใหอุปกรณสามารถทํางานไดถูกตอง 

และแมนยําตามที่กําหนดไว 
2.5.22. ระยะทาง (Displacement) การเคลื่อนท่ีจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง หรือการเปลี่ยนระยะหรือ

ตําแหนงเม่ือเทียบกับจุดอางอิง  
2.5.23. หัววัดแบบระยะทาง (Displacement Transducer) หัววัดการสั่นสะเทือน ชนิดท่ีคาการสั่นสะเทือน

เปนสัดสวนโดยตรงกับระยะทาง 
2.5.24. ความถี่  (Frequency) จํานวนรอบที่เคลื่อนท่ีไดในหนึ่งหนวยเวลามีหนวยเปน เฮิรซ (Hz) หรือ รอบ

ตอวินาที (RPS) หรือรอบตอนาที (RPM, CPM)  

2.5.25. ความถี่ของฟนเกียร (Gear Mesh Frequency)  ความถี่ท่ีเกิดจากการขบกันของฟนเกียร โดย
คํานวณจาก ความเร็วรอบการหมุนของเฟองน้ันๆ คูณกับจํานวนฟนเกียร  

2.5.26. Harmonic องคประกอบของความถี่ท่ีเปนจํานวนเต็มคูณกับความถี่พื้นฐาน (Fundamental 
frequency) เชน 1st Harmonic คือ 1 x Fundamental frequency, 2nd Harmonic คือ 2 x Fundamental 

frequency เปนตน 

2.5.27. คาความละเอียด (Resolution)   คาระยะหางระหวางชวงคํานวณของการแสดงผลบนเครื่องมือ
ตรวจวัดการสั่นสะเทือน เชนต้ังคาความละเอียดไวท่ี 400 คาชวงความถี่ในการตรวจวัด (Frequency range) เทากับ 
16000 CPM ดังน้ันระยะหางของแตละชวงคํานวณจะมีคาเทากับ 16000/400 = 40 CPM เปนตน 
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3. เกณฑมาตรฐานสําหรับหองพักอาศัย และหองปฏิบัติงาน 

3.1. ขอบเขต 

มาตรฐานฉบับน้ี ประกอบดวยคําแนะนําขอกําหนดของเครื่องมือ วิธีการในการตรวจวัด และเกณฑการประเมินผล
ของคาการสั่นสะเทือนสําหรับที่พักอาศัย และหองปฏิบัติงาน 

3.2. ชุดเครื่องมือวัด 

รูปแบบของการวัด และอุปกรณในการบันทึกใหใชเครื่องมือแบบ อานาลอค, ดิจิตอล, สเปคตรัม (Spectrum) 

หรือแบบ Time-Signal โดยอุปกรณท่ีใชในการตรวจวัดตองเปนไปตามขอกําหนดดังในหัวขอ 2.1 (เครื่องมือ และอุปกรณท่ี
ใชในการตรวจวัด และวิเคราะห)  

3.3. ทิศทางในการตรวจวัด 

ทิศทางของหัวตรวจวัดตองสอดคลองกับแกนของเรือท้ังสามแกนอันไดแก ตามแนวยาว (Longitudinal), ตาม
แนวขวาง (Transverse) และตามแนวดิ่ง (Vertical) 

3.4. เงื่อนไขในการตรวจวัด  
3.4.1. การบันทึกขอมูลในการตรวจวัดใหกระทําเม่ือเรือแลนดวยความเร็วคงที ่
3.4.2. ระวางขับนํ้าตองเปนระวางขับนํ้าปกติของเรือ   

3.4.3. ในการเดินเรือตองเดินหนาในลักษณะไมมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งขณะที่ตรวจวัดตองใชหางเสือในอัตราที่มุม 0 องศา 
± 2 องศา (ใชหางเสือใหนอยท่ีสุด) 

3.4.4. เครื่องยนตเดินท่ีรอบคงที ่
3.4.5. การตรวจสอบตองกระทําในทะเลเรียบ(Quiet Sea)  สภาพของทะเลที่ Sea state 3 หรือนอยกวา 
3.4.6. การตรวจวัดการสั่นสะเทือนตองตรวจวัดในบริเวณที่มีความลึกไมตํ่ากวาสาม (3) เทาของอัตราการกินนํ้าลึก

ของเรือท่ีระวางขับนํ้าปกติ  
3.4.7. ในการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูท่ีทําการตรวจวัดตองบันทึก และระบุอยางชัดเจน

ในรายงานการตรวจสอบ 

3.5. ขั้นตอนในการตรวจวัด  

ตําแหนงที่ทําการตรวจวัดตองสามารถสงถายการสั่นสะเทือนของโครงสรางตัวเรือออกมาได สําหรับพื้นท่ีขนาดใหญ 
(หองรับประทานอาหาร, หองพักผอน ฯลฯ) อาจตองพิจารณาเพิ่มเติมตําแหนงในการตรวจวัดตามความเหมาะสม 

3.5.1. ในแตละหองที่ทําการตรวจวัด ตองทําการตรวจวัดท่ีบริเวณกลางหองทั้ง 3 ทิศทาง (ถาสามารถกระทําได) 
และตรวจวัดในตําแหนงมุมหองทั้งสี่มุมในแนวดิ่ง (Vertical direction) และแนวรัศมี (Radial direction) สวนใน
ตําแหนงอื่นๆ ท่ีสนใจตรวจสอบเปนการเฉพาะใหตรวจวัดเฉพาะในแนวดิ่ง เทาน้ัน 

3.5.2. ยานความถี่ในการตรวจวัด ระหวาง 1 Hz ถึง 100 Hz 

3.5.3. ระยะเวลาในการตรวจวัดตองไมตํ่ากวา 1 นาที แตถายานความถี่ตํ่ากวา 2 Hz ระยะเวลาในการตรวจวัด
ตองไมตํ่ากวา 2 นาทีตอครั้ง 
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3.6. เกณฑการประเมินผลของหองพักอาศัย และหองปฏิบัติงาน 

3.6.1. เกณฑการสั่นสะเทือนแสดงที่คาสูงสุด (Zero–to-Peak) ในหนวย มิลลิเมตรตอวินาที (mm/s Peak) 

โดยยานความถี่ในการประเมินอยูระหวาง 5 – 100 Hz (300 – 6000 RPM) 
 

 

ตําแหนงในการตรวจวัด (Location) เกณฑมาตรฐานการสั่นสะเทือน 
(mm/s) 

หองพัก (Cabins) 5.0 

หองอาหาร/หองพักผอน  
(Mess/recreation rooms) 

5.0 

หองพักนายทหาร (Officers) 5.0 

สะพานเดินเรือ (Navigation bridge) 5.0 

หองควบคุม (Control rooms) 6.0 

สถานที่ปฏิบัติงาน (Work places) 6.0 

ตาราง 3.1 หองพัก และสถานที่ปฏิบัติงานของลกูเรือ (Crew accommodation and work places) 
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4 เกณฑมาตรฐานสําหรับเครื่องจักรกล 

4.1. ขอบเขต      
มาตรฐานฉบับน้ี ประกอบดวยคําแนะนํา ขอกําหนดของเครื่องมือ วิธีการในการตรวจวัด และเกณฑการประเมินผล

ของคาการสั่นสะเทือนสําหรับเพลา, แบริ่งในระบบเพลา, เครื่องยนตดีเซล, เครื่องยนตท่ีใชขบัเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ In-line 

และเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีตอเขากับเครื่องขับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ Single bearing, เครื่องกําเนิดไฟฟา, เครื่องเกียร,
เครื่องจักรกลทัว่ไป, เครื่องอัด และแบริ่งประเภทเม็ดหมุน (Ball or Roller Element Bearing)  

4.2. ชุดเครื่องมือวัด 

รูปแบบของการวัด และอุปกรณในการบันทึกใหใชเครื่องมือแบบ อานาลอค, ดิจิตอล, สเปคตรัม (Spectrum) 

หรือแบบ Time-Signal โดยอุปกรณท่ีใชในการตรวจวัดตองเปนไปตามขอกําหนดดังในหัวขอ 2.1 (เครื่องมือ และอุปกรณท่ี
ใชในการตรวจวัด และวิเคราะห)  

4.3. ทิศทางในการตรวจวัด 

ถาไมไดกําหนดเปนอยางอื่นแลวใหทําการวัดอยางนอย 3 ทิศทางหลัก คือ แนวนอน (Horizontal), แนวตั้ง
(Vertical) และแนวแกน (Axial)   

4.3.1 เพลาใบจักร  
                    ตองวางหัวตรวจวัดท่ีตําแหนงเปลือกนอกของแบริ่ง 

4.3.2 เครื่องยนตดีเซล ท่ีไมใชเครื่องอัด (Compressor)  
4.3.2.1 การตรวจวัดท่ียอดสูบตองวางตําแหนงของหัวตรวจวัดในแนวแกน และแนวรัศมี 

4.3.2.2 การตรวจวัดท่ีแบริ่งเพลาขอเหวี่ยง ตองวางตําแหนงของหัวตรวจวัดดังแสดงไวในรูปที่ ข.1 – ข.3 
(ผนวก ข.) 

4.3.3 เครื่องยนตท่ีใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ In-line และเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ตองวางตําแหนงหัวตรวจวัดตามรูปที่ ข.4 (ผนวก ข.) ซึ่งตําแหนงในการตรวจวัดตองเปนตําแหนงที่อยูบน

โครงสรางที่แข็งแรงของเครื่องยนตขับ และบนตําแหนงโครงสรางของเครื่องกําเนิดฯ เพ่ือปองกันการสั่นสะเทือนของตัวเรือท่ี
อาจจะสงผานขึ้นมาได 

4.3.4 เครื่องเกียร  
ตําแหนงที่วัดตองเปนตําแหนงที่การสั่นสะเทือนสามารถสงผานมาไดมากท่ีสุด สําหรับเครื่องเกียรตองศึกษา

สวนประกอบภายในเกียรของเกียรแตละแบบ ซึ่งตําแหนงวัดตองทําการตรวจวัดตามรูปที่ ข.5 (ผนวก ข.) โดยใหวัดภายนอก
เครื่องเกียรในตําแหนงที่ใกลแบริ่งมากที่สุด ตําแหนงจุดวัดอยางนอยท่ีสุดท่ีตองวัดไดแสดงไวในรูปที ่ข.6 (ผนวก ข.) 

4.3.5 เครื่องจักรกลทั่วไป  

ตองใหตรวจวัดภายนอกเครื่องจักรในตําแหนงที่ใกลแบริ่งมากที่สุด ดังแสดงไวในรูป ข.7 – ข.8 (ผนวก ข.) 
4.3.6 เครื่องอัด (Compressor)  

ตองวางหัวตรวจวัดท่ีตําแหนงยอดสูบ รวมทั้งแบริ่งของเพลาขอเหวี่ยงในแนวเดียวกับเครื่องยนตดีเซลดังใน
ขอ 4.3.2 

4.3.7 แบริ่งประเภทเม็ดหมุน  
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 ตองวางหัวตรวจวัดภายนอกเครื่องจักรในตําแหนงใกลแบริ่งมากที่สุด ดังแสดงไวในรูป ข.8 (ผนวก ข.) 

4.4. เงื่อนไขในการตรวจวัด 

4.4.1. เพลาใบจักร  
4.4.1.1 เรือตอใหม ตองทําการตรวจวัดในขณะที่เครื่องยนตหมุนดวยความเร็ว 50% , 75% และ 

100% ของความเร็วสูงสุดของเครื่องยนตดีเซล รวมถึงความเร็วอื่นๆ ท่ีทําใหคาการสั่นสะเทือนสูงสุด โดยท่ีอุณหภูมิ และ
สภาพการหลอลื่นตองไมเกินคาท่ีระบุไวโดยบริษัทผูผลิต การตั้งคายานความถี่ของแบริ่งรับเพลาชนิดแบริ่งกาบ ถาไมไดกําหนด
เปนอยางอื่นตองตั้งคาไมนอยกวา 20 เทา สําหรับการตรวจวัดแบริ่งประเภทเม็ดหมุน ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอ 4.5.9 

แบริ่งประเภทเม็ดหมุน 

4.4.1.2 เรือซอม ตองทําการตรวจวัดในขณะที่เครื่องยนตหมุนดวยความเร็ว 50% และ 75% ของ
ความเร็วสูงสุดของเครื่องยนตดีเซล รวมถึงความเร็วอื่นๆ ท่ีทําใหคาการสั่นสะเทือนสูงสุด โดยที่อุณหภูมิ และสภาพการหลอ
ลื่นตองไมเกินคาท่ีระบุไวโดยบริษัทผูผลิต การตั้งคายานความถี่ของแบริ่งรับเพลาชนิดแบริ่งกาบ ถาไมไดกําหนดเปนอยางอื่น
ตองตั้งคาไมนอยกวา 20 เทา สําหรับการตรวจวัดแบริ่งประเภทเม็ดหมุน ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอ 4.5.9 แบริ่ง
ประเภทเม็ดหมุน 

4.4.2 เครื่องยนตดีเซล  
ตองทําการตรวจวัดในขณะที่ใชงานระบบขับเคลื่อนท่ีความเร็วขณะปฏิบัติการในสภาวะปกติ ความเร็ว

เดินทาง และที่ความเร็วสูงสุด หรืออาจจะพิจารณาตรวจสอบในขณะที่เครื่องยนตทํางานจายภาระ (Load) ท่ี 50%, 75% 

และ 100% หรือความเร็วอื่นใดที่เปนความเร็วที่ใชงานมากท่ีสุด ของเรือประเภทนั้นๆ  
4.4.3 เครื่องยนตดีเซลท่ีใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ V-Type และ In - line  

4.4.3.1 ในกรณีท่ียังไมไดจายภาระ ตองทําการตรวจวัดท่ี 50%, 75% และ 100% ของความเร็ว
สูงสุด 

4.4.3.2 ในกรณีท่ีกําลังจายภาระอยู ตองทําการตรวจวัดตามขอ 4.4.4 

4.4.4 เครื่องกําเนิดไฟฟา  
 ตองทําการตรวจวัดในขณะที่ทําการจายภาระที่ 50%, 75% และ 100% ของความสามารถในการจาย

ภาระของเครื่องน้ันๆ 

4.4.5 เครื่องเกียร  
 ตองทําการตรวจวัดในขณะที่เครื่องเกียรทํางานจายภาระตามความสัมพันธกับเครื่องยนตขับในระบบ

ขับเคลื่อน ตามขอ 4.4.2 ถาไมไดกําหนดเปนอยางอื่นตองตั้งคายานความถี่ในการตรวจวัดไมนอยกวา 3.25 เทาของความถี่ 
Gear Meshing Frequency (GMF) หากไมสามารถคํานวณหาคาความถี่ GMF ไดใหต้ังคายานความถี่ในการตรวจวัด
เทากับ 100 เทาของความเร็วรอบในการตรวจวัด สําหรับการตรวจวัดเฉพาะแบริ่งประเภทเม็ดหมุนซึ่งเปนสวนประกอบของ
เครื่องเกียรน้ัน ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในหัวขอ 4.4.9 

4.4.6 เครื่องจักรกลทั่วไป 

ตองทําการตรวจวัดในขณะที่เครื่องจักรกําลังทํางานดวยความเร็วรอบทํางานปกติ และจายภาระตามที่ได
ออกแบบไว เกณฑน้ีสามารถใชไดกับเครื่องจักรกลที่มีแบริ่งประเภทเม็ดหมุนเปนสวนประกอบเทาน้ัน หนวยที่ใชในการ
ตรวจวัดคือ mm/s (RMS) และใหใชคาการสั่นสะเทือนรวม (Overall vibration) ในการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ท่ีกําหนดให โดยแบงเครื่องจักรที่จะสามารถตรวจวัดไดออกเปนสองประเภทคือ 
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4.4.6.1 เครื่องจักรที่มีฐานแทนแนนหนาแข็งแรง (Rigidly mounted machine) 

4.4.6.2 เครื่องจักรที่อยูบนฐานสปริง หรือฐานรองรับหยุนอื่นๆ (Elastically mounted machine) 

4.4.7 เครื่องอัด (Compressor)  
ตองทําการตรวจวัดในขณะที่ทํางานดวยความเร็วรอบทํางาน 

4.4.8 แบริ่งประเภทเม็ดหมุน (Ball & Roller Element Bearing)  

ตองทําการตรวจวัดในขณะที่ทํางานดวยความเร็วรอบปกต ิในกรณีท่ีตองการตรวจสอบสภาพของแบริ่งเปน
การเฉพาะเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุผิดปกติตองตั้งคายานความถี่ในการตรวจวัดเพื่อการวิเคราะหโดยเฉพาะตองตั้งคาไมตํ่ากวา 
40 เทาของความเร็วที่ทําการตรวจสอบ คาความละเอียด (Lines resolution) ไมตํ่ากวา 1600 เสน (FFT Lines) หนวย
ท่ีตรวจวัดคือ mm/s (RMS) ยกเวนในกรณีท่ีตรวจวัดอุปกรณเครื่องจักรกลใดๆ ท่ีตรวจวัดในหนวย mm/s (Peak) แลว
ตองการจะประเมินสภาพแบริ่งประเภทเม็ดหมุนดวย ใหใชหนวยที่ตรวจวัดแบบ mm/s (Peak) ในการประเมินสภาพ 

4.4.9 การบันทึกขอมูลในการตรวจวัดใหกระทําเม่ือเรือแลนดวยความเร็วคงที ่
4.4.10 ระวางขับนํ้าตองเปนระวางขับนํ้าปกติของเรือ 

4.4.11 ในการเดินเรือตองเดินหนาในลักษณะไมมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งขณะที่ตรวจวัดตองใชหางเสือในอัตราที่มุม 0 

องศา ± 2 องศา (ใชหางเสือใหนอยท่ีสุด) 
4.4.12 เครื่องยนตเดินท่ีรอบคงที ่
4.4.13 การตรวจสอบตองกระทําในทะเลเรียบสภาพของทะเลที่ Sea state 3 หรือนอยกวา 
4.4.14 การตรวจวัดการสั่นสะเทือนตองตรวจวัดในบริเวณที่มีความลึกไมตํ่ากวาสาม (3) เทาของอัตราการกินนํ้า

ลึกของเรือท่ีระวางขับนํ้าปกติ  
4.4.15 ในการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูท่ีทําการตรวจวัดตองบันทึก และระบุอยางชัดเจน

ในรายงานการตรวจสอบ 

4.5 ขั้นตอนในการตรวจวัด 

สําหรับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลน้ัน การตรวจวัดตองกระทําบนชิ้นสวนที่สามารถกระทําการ
ตรวจวัดได โดยตองทําการตรวจวัดดวยความระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาการตรวจวัดไดแสดงคาการสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นจริง 
โดยจะไมตรวจวัดคากําธร (Resonance) ของพ้ืนท่ีน้ัน และสิ่งที่จะสงผลใหเกิดการขยายสัญญาณสูงเกินความเปนจริง 
ตําแหนงและทิศทางของการตรวจวัดตองเปนตําแหนงที่สามารถตรวจวัดคาแรงพลวัตของเครื่องจักรไดโดยงาย 

4.5.1 ตรวจสอบสภาพการหลอลื่น อณุหภูมิ และคาตัวแปรตางๆ ของเครื่องยนตกอนการตรวจวัด  
4.5.2 การบันทึกขอมูลในการตรวจวดั ใหทําการบันทึกขอมูลดังน้ี 

4.5.2.1 เพลาใบจักร ตองใหทําการบันทึกเม่ือเรือแลนดวยความเร็วตามขอ 4.4.1 ไมนอยกวา 5 นาท ี

4.5.2.2 เครื่องยนตดีเซล ตองทําการบันทึกขอมูลเม่ือเรือแลนดวยความเร็วตามขอ 4.4.2 ไมนอยกวา     
5 นาท ี

4.5.2.3 เครื่องยนตดีเซลท่ีใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟา ตองทําการบันทึกขอมูลเม่ือทําการจายภาระตามขอ 
4.4.3  ไมนอยกวา 5 นาท ี

4.5.2.4 เครื่องกําเนิดไฟฟา ตองทําการบันทึกขอมูลเม่ือทําการจายภาระตามขอ 4.4.4 ไมนอยกวา 5 

นาท ี
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4.5.2.5 เครื่องเกียร ตองทําการบันทึกขอมูลเม่ือเม่ือทําการจายภาระตามขอ 4.4.5 ไมนอยกวา 5 นาท ี

4.5.2.6 เครื่องจักรกลทั่วไป ตองทําการบันทึกขอมูลเม่ือเม่ือทําการจายภาระตามขอ 4.4.6 ไมนอยกวา 
5 นาท ี

4.5.2.7 เครื่องอัด ใหทําการบันทึกขอมูลเม่ือเครื่องอัดทํางานตามขอ 4.4.7 ไมนอยกวา 5 นาท ี

4.5.2.8 แบริ่งประเภทเม็ดหมุน ใหทําการบันทึกขอมูลเม่ือเครื่องจักรทํางานตามขอ 4.4.8 ไมนอยกวา 
5 นาที  

4.6 เกณฑการประเมินผลเพลาใบจกัร (Shafting) 

คาเกณฑการสั่นสะเทือนท่ีของเพลาใบจักรเปนดังในรูป ท่ี 4.1  

4.7 เกณฑการประเมินผลเครื่องจักรกล (Machinery) 

เครื่องจักรกลทีทํ่างานผิดปกติ มักจะเกิดจากการสั่นสะเทือน เม่ือนําคาเกณฑการสั่นสะเทือนท่ีกําหนดนี้ไปพิจารณา
ตองคํานึงวาคาการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/อุปกรณตางๆ สามารถแบงออกไดเปนสองลกัษณะคือ 

• การสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดภายในเครื่องจักรกล/อุปกรณเอง (Internal excitation) 

• การสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากการกระตุนของแหลงกําเนิดภายนอกเครื่องจักรกล/อุปกรณ (External excitation) 

การตรวจวัดคาการสั่นสะเทือนตองตรวจวัดท่ีอุณหภูมิใชงานปกติ คาเกณฑการสั่นสะเทือนท่ีกําหนดใหน้ีสามารถ
ใชไดกับความเร็วในการใชงานทุกยานความเร็ว และทุกภาระขณะใชงานที่สภาวะคงที่  

4.7.1 เครื่องยนตดีเซลท่ัวไป 

• คาการสั่นสะเทือนท่ียอมรับไดตองนอยกวาหรือเทากับ 26 mm/s (Peak) ดังแสดงเปนเกณฑไวตามรูป
ท่ี 4.2 

หมายเหต ุเกณฑท่ีกําหนดนี้ไมสามารถใชในการประเมินเครื่องยนตประเภทสูบในแนวเดียว  (In-Line Engine)  

4.7.2 เครื่องยนตดีเซลแบบ In-Line, ชุดเครื่องไฟฟาแบบ In-Line และชุดเครื่องไฟฟาท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบ Single bearing 

• คาการสั่นสะเทือนท่ียอมรับไดตองนอยกวาหรือเทากับ 45 mm/s (Peak) ดังแสดงเปนเกณฑไวตามรูป
ท่ี 4.3 

4.7.3 เกียร (Gears) 

คาเกณฑการสั่นสะเทือนของเกียร (Gear Meshing Frequency) ปรากฏดังในรูป 4.7 ซึ่งการคํานวณ
การสั่นสะเทือนของเครื่องเกียรจะสามารถคํานวณไดดังในผนวก ค. (หัวขอ ค.9 การคํานวณความถี่ตางๆ ของเครื่องเกียร) คือ 

• คาการสั่นสะเทือนสูงสุดตองนอยกวาหรือเทากับกราฟตามรูปที่ 4.4 

4.7.4 เครื่องจักรกลทัว่ไป (Electrical motors, pumps, separators and fans) 

เกณฑการสั่นสะเทือนท่ีกําหนดไวสามารถใชไดกับอุปกรณตอไปนี้ 
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4.7.4.1 มอเตอรไฟฟาท่ัวไป (Electrical motor) 

4.7.4.2 ปม (Pump) 

4.7.4.3 MG-Set 

4.7.4.4 เครื่องแยกนํ้ามันเชื้อเพลิง และเครื่องแยกน้ํามันหลอ (Fuel and Lubricating oil 
separator) 

4.7.4.5 ปมไฮดรอลิกสแบบแรงเหวี่ยง (Hydraulic centrifugal pump) 

4.7.4.6 สกรูปมแบบแรงเหวี่ยง และแบบ Rotary ท้ังแบบตั้งที่มีความสูงไมเกิน 2.0 เมตร และ    แบบ
นอน (Centrifugal and rotary screw pumps vertical pumps with height up to 2.0 m and horizontal 
pumps) 

4.7.4.7 พัดลม (Fans) 

• คาการสั่นสะเทือนสูงสุดของเครื่องจักรที่มีฐานแทนหนาแข็งแรงตองนอยกวาหรือเทากับเสนทึบของกราฟ
ตามรูปที่ 4.5 เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทั่วไป (General Machinery) 

• คาการสั่นสะเทือนสูงสุดของเครื่องจักรที่มีฐานสปริงหรือฐานรองรับยืดหยุนอื่น ๆ ตองนอยกวา หรือ
เทากับเสนประของกราฟตามรูปที่ 4.5 เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทั่วไป (General Machinery)  

4.7.5 เครื่องอัด (Compressors) 

4.7.5.1. เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องอัดแบบ Screw type  

4.7.5.1.1. ติดต้ังแบบฐานแบบคงที่ (Fixed mounted screw type compressor) ท่ีการ
สั่นสะเทือนเกิดจากแหลงกําเนิดภายใน คาการสั่นสะเทือนตองนอยกวาหรือเทากับเสนทึบของกราฟรูปที่ รูป 4.6 เกณฑการ
สั่นสะเทือนของเครื่องอัดแบบฐานคงที่ 

4.7.5.1.2. ติดต้ังแบบฐานแบบยืดหยุน (Elastically mounted screw type 

compressor) คาการสั่นสะเทือนตองนอยกวาหรือเทากับเสนทึบของกราฟรูปที่ รูป 4.7 เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องอัด
แบบฐานยืดหยุน 

4.7.5.2. เครื่องอัดแบบขอเสือ-ขอเหวี่ยง (Reciprocating compressor)  

เครื่องอัดแบบขอเสือ-ขอเหวี่ยง ท่ีติดต้ังแบบฐานแข็งแรง และฐานยืดหยุนท่ีติดต้ังแบบฐานแบบ
คงที่ (Fixed mounted screw type compressor) คาการสั่นสะเทือนตองนอยกวาหรือเทากับเสนทึบของกราฟรูปที่ 4.8 
เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องอัดแบบขอเหวี่ยง 

หมายเหตุ การตรวจวัดของเครื่องอัดท้ังสองแบบตองตรวจวัดท่ีตําแหนงของเรือนแบริ่ง และ bearing pedestal สําหรับ
เครื่องอัดท่ีติดต้ังในแนวระดับ (Horizontally mounted compressor) ในกรณีของเครื่องอัดท่ีติดต้ังในแนวตั้ง หรือท่ี
ติดต้ังในแนวลาดเอียง (Vertically or inclined machines) ตําแหนงในการตรวจวัดตองใหคาการสั่นสะเทือนท่ีสูงที่สุด 
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4.7.6 แบริ่งประเภทเม็ดหมุน (Ball & Rolling Element Bearing) 

กอนการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของแบริ่งน้ัน ผูตรวจวัดจําเปนตองคํานวณคาความถี่ชํารุดของแบริ่ง 
(Faulty Frequency) ในแตละยานความเร็วที่ตรวจวัดออกมาเสียกอนแลวนํามาเปรียบเทียบคาความสูงของแตละ 
Amplitude ของการชํารุดประเภทตางๆ ของแบริ่ง (BPFO, BPFI, FTF, BSF) ณ Harmonics ตางๆ  

โดยขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการคํานวณความถี่ชํารุดของแบริ่ง คือ 

4.7.6.1 ประเภทของแบริ่ง (Roller , Ball, Needle  or Spherical) 

4.7.6.2 ความเร็วของเพลา  (Shaft  Speed) 

4.7.6.3 ขนาดโครงสรางของแบริ่ง  (Bearing  Geometry) 

4.7.6.4 จํานวนเม็ดหมุน (Number  of  Ball , Roller) 

4.7.6.5 มุมสัมผัสของภาระที่กระทํากับแบริ่ง (Load Contact  Angle) 

ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะสามารถนํามาคํานวณคาความถี่ชํารุดของแบริ่งประเภทตาง ๆ คือ 

• การชํารุดท่ีดานในของรองราง (Ball Pass Frequency Inner, BPFO) 

• การชํารุดท่ีดานนอกของรองราง (Ball Pass Frequency Outer, BPFO) 

• การชํารุดของเมด็บอล (Ball Spin Frequency, BSF) 

• การชํารุดของโครง (Fundamental Train Frequency, FTF) 

หลักการคํานวณคาความถี่ชํารุดของแบริ่งไดแสดงไวในผนวก ค. (หัวขอ ค.7 การคํานวณคาถี่การชํารุด
ประเภทตางๆ ของแบริ่งประเภทเม็ดหมุน)  

• คาการสั่นสะเทือนท่ียอมรับไดตองนอยกวาหรอืเทากับเสนทึบของกราฟในรูปที่ 4.9 เกณฑมาตรฐานของ
แบริ่งประเภทเม็ดหมุน (Rolling Element Bearing) สําหรับหนวย mm/s (RMS) ในกรณีตรวจวัดแบริ่งประเภทเม็ด
หมุนท่ัวๆ ไปโดยเฉพาะ 

• คาการสั่นสะเทือนท่ียอมรับไดตองนอยกวาหรือเทากับเสนประของกราฟในรูปที่ 4.9 เกณฑมาตรฐาน
ของแบริ่งประเภทเม็ดหมุน (Rolling Element Bearing) สําหรับหนวย mm/s (Peak) ในกรณีท่ีตรวจวัดอุปกรณ
เครื่องจักรกลอื่นๆ (เชนเครื่องเกียร) แลวตองการประเมินผลแบริ่งประเภทเม็ดหมุนดวย 
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รูป 4.1 เกณฑการสั่นสะเทือนของเพลาใบจักร 

 

รูป 4.2 เกณฑการสั่นสะเทือนเครื่องยนตของดีเซล (ไมสามารถใชกับเครื่องยนตประเภท In – Line ได) 



 18

 

รูป 4.3 เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องยนตดีเซลแบบ In-line, ชุดเครื่องไฟฟาแบบ In-Line  และชุดเครื่องไฟฟาท่ีมี
เครื่องกําเนิดแบบ Single bearing 
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รูป 4.4 เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องเกียร (Gear Meshing Frequency) 

หมายเหต ุ คาเกณฑดังกลาวจะสามารถใชไดกับการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดภายใน และแหลงกําเนิดภายนอกท่ี
ตรวจวัดท่ีตําแหนงของแบริง่ 

 
รูป 4.5  เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทั่วไป (General Machinery) 
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รูป 4.6 เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องอัดแบบฐานคงที่ 

 
รูป 4.7 เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องอัดแบบฐานยืดหยุน 
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รูป 4.8 เกณฑการสั่นสะเทือนของเครื่องอัดแบบขอเหวี่ยง 

 
รูป 4.9 เกณฑมาตรฐานของแบริ่งประเภทเม็ดหมุน (Rolling Element Bearing) 
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5. เกณฑมาตรฐานสําหรับอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส 

5.1. ขอบเขต 

มาตรฐานฉบับน้ี ประกอบดวยคําแนะนํา ขอกําหนดของเครื่องมือ วิธีการในการตรวจวัด และเกณฑการประเมินผล
ของคาการสั่นสะเทือนสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดต้ังบนผนังกั้นนํ้า (Bulkhead mounted), เครื่องจักรกล 
(Machinery mounted)และ เสากระโดง (Mast mounted) 

5.2. ชุดเครื่องมือวัด 

รูปแบบของการวัด และอุปกรณในการบันทึกใหใชเครื่องมือแบบ อานาลอค, ดิจิตอล, สเปคตรัม (Spectrum) 

หรือแบบ Time-Signal โดยอุปกรณท่ีใชในการตรวจวัดตองเปนไปตามขอกําหนดดังในหัวขอ 2.1 (เครื่องมือ และอุปกรณท่ี
ใชในการตรวจวัด และวิเคราะห)  

5.3. ทิศทางในการตรวจวัด 

ทิศทางของหัวตรวจวัดตองสอดคลองกับแกนของเรือท้ังสามแกนอันไดแก ตามแนวยาว (Longitudinal), ตาม
แนวขวาง (Transverse) และตามแนวดิ่ง (Vertical) 

5.4. เงื่อนไขในการตรวจวัด 

5.4.1. การบันทึกขอมูลในการตรวจวัดใหกระทําเม่ือเรือแลนดวยความเร็วคงที ่
5.4.2. ระวางขับนํ้าตองเปนระวางขับนํ้าปกติของเรือ   

5.4.3. ในการเดินเรือตองเดินหนาในลักษณะไมมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งขณะที่ตรวจวัดตองใชหางเสือในอัตราที่มุม 0 องศา 
± 2 องศา (ใชหางเสือใหนอยท่ีสุด) 

5.4.4. เครื่องยนตเดินท่ีรอบคงที ่
5.4.5. การตรวจสอบตองกระทําในทะเลเรียบ สภาพของทะเลที่ Sea state 3 หรือนอยกวา 
5.4.6. การตรวจวัดการสั่นสะเทือนตองตรวจวัดในบริเวณที่มีความลึกไมตํ่ากวาสาม (3) เทาของอัตราการกินนํ้าลึก

ของเรือท่ีระวางขับนํ้าปกติ  
5.4.7. ในการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูท่ีทําการตรวจวัดตองบันทึก และระบุอยางชัดเจน

ในรายงานการตรวจสอบ 

5.5. ขั้นตอนในการตรวจวัด 

การตรวจวัดตองเลือกตําแหนงที่แสดงคาการสั่นสะเทือนโดยรวม และคาการสั่นสะเทือนเฉพาะที่ และตําแหนง
ดังกลาวตองสามารถสงถายการสั่นสะเทือนของโครงสรางออกมาได สําหรับอุปกรณท่ีมีขนาดใหญ อาจตองพิจารณาเพิ่มเติม
ตําแหนงในการตรวจวัดตามความเหมาะสม 
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5.6. เกณฑการประเมินผลของอุปกรณอิเลกทรอนิคส 

5.6.1. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดต้ังบนผนังกั้นนํ้า (Bulkhead mounted) 

• คาการสั่นสะเทือนสูงสุดตองนอยกวาหรือเทากับเกณฑตามรูปที่ 5.1 เกณฑการสั่นสะเทือนของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีติดต้ังบนผนังกั้นนํ้า (Bulkhead mounted) 

5.6.2. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดต้ังบนเครื่องจักรกล (Machinery mounted) 

• คาการสั่นสะเทือนสูงสุดตองนอยกวาหรือเทากับเกณฑตามรูปที่ 5.2 เกณฑการสั่นสะเทือนของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีติดต้ังบนเครื่องจักรกล (Machinery mounted) 

5.6.3. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดต้ังบนเสากระโดง (Mast mounted) 

คาการสั่นสะเทือนสูงสุดตองนอยกวาหรือเทากับเกณฑตามรูปที่ 5.3 เกณฑการสั่นสะเทือนของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีติดต้ังบนเสากระโดง (Mast mounted) 
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รูป 5.1 เกณฑการสั่นสะเทือนของอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสท่ีติดต้ังบนผนังกั้นนํ้า (Bulkhead mounted) 

 
รูป 5.2 เกณฑการสั่นสะเทือนของอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสท่ีติดต้ังบนเครื่องจักรกล (Machinery mounted) 
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รูป 5.3 เกณฑการสั่นสะเทือนของอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสท่ีติดต้ังบนเสากระโดง (Mast mounted) 
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6. เกณฑมาตรฐานสําหรับโครงสรางตัวเรือ 

6.1. ขอบเขต 

มาตรฐานฉบับน้ี ประกอบดวยคําแนะนํา ขอกําหนดของเครื่องมือ วิธีการในการตรวจวัด และเกณฑการประเมินผล
ของคาการสั่นสะเทือนสําหรับโครงสรางตัวเรือท่ีเปนเหล็ก และอลูมิเนียมเทาน้ัน 

6.2. ชุดเครื่องมือวัด 

รูปแบบของการวัด และอุปกรณในการบันทึกใหใชเครื่องมือแบบ อานาลอค, ดิจิตอล, สเปคตรัม (Spectrum) 

หรือแบบ Time-Signal โดยอุปกรณท่ีใชในการตรวจวัดตองเปนไปตามขอกําหนดดังในหัวขอ 2.1 (เครื่องมือ และอุปกรณท่ี
ใชในการตรวจวัด และวิเคราะห)  

6.3. ทิศทางในการตรวจวัด 

ทิศทางของหัวตรวจวัดตองสอดคลองกับแกนของเรือท้ังสามแกนอันไดแก ตามแนวยาว (Longitudinal), ตาม
แนวขวาง (Transverse) และตามแนวดิ่ง (Vertical) 

6.4. เงื่อนไขในการตรวจวัด 

6.4.1. การบันทึกขอมูลในการตรวจวัดใหกระทําเม่ือเรือแลนดวยความเร็วคงที ่
6.4.2. ระวางขับนํ้าตองเปนระวางขับนํ้าปกติของเรือ   

6.4.3. ในการเดินเรือตองเดินหนาในลักษณะไมมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งขณะที่ตรวจวัดตองใชหางเสือในอัตราที่มุม 0 องศา 
± 2 องศา (ใชหางเสือใหนอยท่ีสุด) 

6.4.4. เครื่องยนตเดินท่ีรอบคงที ่
6.4.5. การตรวจสอบตองกระทําในทะเลเรียบ สภาพของทะเลที่ Sea state 3 หรือนอยกวา 
6.4.6. การตรวจวัดการสั่นสะเทือนตองตรวจวัดในบริเวณที่มีความลึกไมตํ่ากวาสาม (3) เทาของอัตราการกินนํ้าลึก

ของเรือท่ีระวางขับนํ้าปกติ  
6.4.7. ในการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูท่ีทําการตรวจวัดตองบันทึก และระบุอยางชัดเจน

ในรายงานการตรวจสอบ 

6.5. ขั้นตอนในการตรวจวัด 

ตําแหนงที่ทําการตรวจวัดตองสามารถสงถายการสั่นสะเทือนของโครงสรางตัวเรือออกมาได สําหรับพื้นท่ีขนาดใหญ 
อาจตองพิจารณาเพิ่มเติมตําแหนงในการตรวจวัดตามความเหมาะสม 

6.5.1. ในแตละหองที่ทําการตรวจวัด ตองทําการตรวจวัดท่ีบริเวณกลางหองทั้ง 3 ทิศทาง (ถาสามารถกระทําได) 
และตรวจวัดในตําแหนงมุมหองทั้งสี่มุมในแนวดิ่ง (Vertical direction) และแนวรัศมี (Radial direction) สวนใน
ตําแหนงอื่นๆ ท่ีสนใจตรวจสอบเปนการเฉพาะใหตรวจวัดเฉพาะในแนวดิ่ง เทาน้ัน 

6.5.2. ยานความถี่ในการตรวจวัด ระหวาง 1 Hz ถึง 100 Hz 

6.5.3. ระยะเวลาในการตรวจวัดตองไมตํ่ากวา 1 นาที แตถายานความถี่ตํ่ากวา 2 Hz ระยะเวลาในการตรวจวัด
ตองไมตํ่ากวา 2 นาทีตอครั้ง 
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6.6. เกณฑการประเมินผลสําหรับโครงสรางตวัเรือ 

คาการสั่นสะเทือนของโครงสรางตัวเรือมีองคประกอบจาก 

6.6.1 ขนาดของการสั่นสะเทือนท่ีมากระตุน (Magnitude of excitation force) 

6.6.2 การเกิดปรากฏการณ Resonance (Presence of resonance condition) 

6.6.3 ขนาดของตัวหนวงของโครงสราง (Damping of structure) 

เกณฑการสั่นสะเทือนท่ีปรากฏน้ีไดมาจากผลการประเมินสภาพโครงสรางอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งการสั่นสะเทือนของ
โครงสรางเปนผลมาจากตัวแปรที่เกี่ยวของคือความแข็งแรงของโครงสราง (Stiffened boundaries) การสั่นสะเทือนของ
เสากระโดง (Mast vibration) และการสั่นสะเทือนของทอทางตางๆ (Piping vibration) ดังน้ันการวิเคราะหสภาพจึง
จํากัดอยูท่ีการสั่นสะเทือนเฉพาะที่ซึ่งเปนผลมาจากความแข็งแรงของโครงสรางเหล็กท่ีสัมพันธกับขอบเขตที่เกี่ยวของกับตัวแปร
เหลาน้ัน นอกจากนี้การที่การสั่นสะเทือนของโครงสรางของเรือมีความซับซอนอันจะสงผลใหเกิดการแตกราวเน่ืองจากความลา 
(Fatigue crack) และรอยตําหนิ (Stippled zone) รวมทั้งอาจจะมีการสั่นสะเทือนในรูปแบบอื่นๆ ท่ีอาจจะเปนผลมาจาก
กรณีดังตอไปนี้ไดดังเชน 

6.6.4 ความเคนเฉพาะจุด (Stress concentration factor) เชนองคประกอบของโครงสราง (Structural 

configuration) แบบ (Geometry) และรายละเอียดของการเชื่อม (Weld details) 

6.6.5 สภาวะแวดลอมเชนการกัดกรอน (Corrosion) ท่ีเกิดขึ้น 

6.6.6 Workmanship 

6.6.7 รูปแบบของการสั่นสะเทือน (Vibration mode) 

เกณฑการสั่นสะเทือนของโครงสรางปรากฏดังในรูปที่ 6.1 และ 6.2 สําหรับโครงสรางที่เปนเหล็ก (Steel structure) และ
โครงสรางที่เปนอลูมิเนียม (Aluminum structure) คือ 

6.6.8. โครงสรางที่เปนเหล็ก 

• คาการสั่นสะเทือนท่ียอมรับไดตองนอยกวาหรือเทากับ 12 mm/s (Peak) ดังแสดงเปนเกณฑไวตามรูป
ท่ี 6.1 เกณฑการสั่นสะเทือนของโครงสรางที่เปนเหล็ก (Steel structure) 

• คาการสั่นสะเทือนสูงสุดตองนอยกวาหรือเทากับเกณฑตามรูปที่ 6.1  

6.6.9. โครงสรางที่เปนอลูมิเนียม 

• คาการสั่นสะเทือนท่ียอมรับไดตองนอยกวาหรอืเทากับ 10 mm/s (Peak) ดังแสดงเปนเกณฑไวตามรูป
ท่ี 6.1 เกณฑการสั่นสะเทือนของโครงสรางที่เปนอลูมิเนียม (Aluminum structure) 

 

หมายเหตุ นอกจากน้ีการตรวจสอบคาการสั่นสะเทือนของโครงสรางอาจจะใชวิธีการอื่นๆ เชนการตรวจวัดความลา (Stain 

measurement) รวมกับผลของความลามีปรากฏ 
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รูป 6.1 เกณฑการสั่นสะเทือนของโครงสรางตวัเรือท่ีเปนเหล็ก (Steel structure) 

 
รูป 6.2 เกณฑการสั่นสะเทือนของโครงสรางตวัเรือท่ีเปนอลูมิเนียม (Aluminum structure) 

 



ผนวก ก. เอกสารอางอิง 

ก.1. เกณฑมาตรฐานทั่วไป 

ก.1.1. Det Norske Veritas, DNV Guidelines for Vibration Evaluation, Report No. 95-0421, 
2004 

ก.1.2. อทร.3504 ประเภทเรือในกองทัพเรือ 

ก.2. เกณฑมาตรฐานสําหรับหองพักอาศัย และหองปฏิบัติงาน 

ก.2.1. International Standard Organization, ISO 6954: Mechanical vibration and shock - 
Guidelines for the overall evaluation of vibration in merchant ships. 

ก.2.2. DNV’s Rules for Classification of Ship, Part 5, Chapter 12 Comfort Class 

ก.2.3. Lloyd’s Register of Shipping, Vibration Levels – Accommodation and Workspaces. 

ก.3. เกณฑมาตรฐานสําหรับเครื่องจักรกล 

ก.3.1. Lloyd’s Register of Shipping, Vibration Levels – Reciprocating Machines. 

ก.3.2. Lloyd’s Register of Shipping, Vibration Assessment – Rotating Machines. 

ก.3.3. International Standard Organization, ISO 2375: Mechanical vibration of machines with 
operating speeds from 10 to 200 rev/s – Basis for specifying evaluation standards. 

ก.3.4. International Standard Organization ISO 2954 : Mechanical vibration of rotating and 
reciprocating machinery : Requirements for instruments for measuring vibration 
severity 

ก.3.5. International Standard Organization ISO 8528-2 : 1993 - Reciprocating internal 
combustion engine driven alternating current generating sets – Part 2 : Engines 

ก.3.6. International Standard Organization ISO 8528-2 : 1993 - Reciprocating internal 
combustion engine driven alternating current generating sets – Part 3 : Alternating 
current generators for generating sets 

ก.3.7. International Standard Organization ISO 8528-9 : 1995 – Reciprocating internal 
combustion engine driven alternating current generating sets – Part 9 : Measurement 
and evaluation of mechanical vibration 

ก.3.8. International Standard Organization, ISO10816-3: Mechanical vibration: Evaluation of 
machine vibration by measurements on non-rotating parts; Part 3: Industrial machines 
with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 and 1500 rev/min 
when measured in situ. 

ก.3.9. International Standard Organization, ISO/CD 10816-4: Mechanical vibration: 
Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts; Part 4: Gas 
turbine driven sets excluding aircraft derivates. 

ก.3.10. International Standard Organization, ISO/CD 10816-6: Mechanical vibration: 
Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts; Part 6: 
Reciprocating machines with power ratings above 100 kW. 

ก.3.11. USSR-recommended technical standards on acceptable limits of vibration for sea-
going ships. 
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ก.3.12. The United State Military Standard, MIL-STD-167-2 (Ship) :  Mechanical vibration of 
shipboard equipment (Reciprocating machinery and propulsion system and shafting) 
Type III, IV and V 

ก.3.13. VDI 2063 : Measurement and evaluation of mechanical vibration of reciprocating 
piston engines and piston compressors  

ก.3.14. Det Norske Veritas, DNV Guidelines for vibration evaluation, Report No. 95-0421, 
2004 

ก.3.15. MTU Document on HTMS Choa Phraya A.8972 6V396 TB53 mit Geislinger-
Kupplung und Siemens-Generator 

ก.3.16. รางเกณฑมาตรฐานคาการสั่นสะเทือนของกองควบคุมคุณภาพ (ฉบับรางเพื่อใชเปนการภายใน) อูทหารเรือพระ
จุลจอมเกลา พ.ศ.2538 

ก.4. เกณฑมาตรฐานสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ก.4.1. Det Norske Veritas, DNV Guidelines for vibration evaluation, Report No. 95-0421, 
2004 

ก.5. เกณฑมาตรฐานสําหรับโครงสรางตัวเรือ 

ก.5.1. USSR-recommended technical standards on acceptable limits of vibration for sea-
going ships. 

ก.5.2. Lloyd’s Register of Shipping, Local Vibration Levels – Steel Structure. 
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ผนวก ข. ตําแหนงของการตรวจวัด 

 
 

รูป ข.1 – ตําแหนงในการตรวจวัดของเครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชขับระบบขับเคลื่อนแบบ In-Line 
 

 
 

รูป ข.2 – ตําแหนงในการตรวจวัดของเครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชขับระบบขับเคลื่อนแบบ V-Type 
 

 
 

รูป ข.3 – ตําแหนงในการตรวจวัดของเครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชขับระบบขับเคลื่อนแบบ Oppose 
 
หมายเหต ุ

ดานของการวัด L ดานซายของเครื่องเมื่อหันหนาเขาหาหนาแปลนตอ (Coupling flange) 

   R ดานขวาของเครือ่งเมื่อหันหนาเขาหาหนาแปลนตอ (Coupling flange) 

ตําแหนงของการวัด 1 ฐานของเครื่อง (Machine end of mounting) 

2 เพลาขอเหวี่ยง (Crankshaft) 

3 ขอบดานบนของเครื่อง (Top edge of frame) 

จุดในการตรวจวัด .1 ดานหนาแปลนตอ (Coupling end) 

   .2 กึ่งกลางของเครื่อง (Mid-machine) 

   .3 ดานหัวเครื่อง (Free end of machine) 
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(เม่ือเทียบกับความยาวของเครื่อง) 

 
รูปที่ ข.4 – ตําแหนงในการตรวจวัดการสั่นสะเทือน 

คําอธิบาย 
1, 2: ขอบบนดานหนา (front end top edge) และขอบบนดานหลัง (back end top edge) 

3, 4: ขอบดานหนา (front end) และขอบดานหลัง (rear end) ของฐานเครื่อง (engine base) 

5, 6: Main bearing housing ของเครื่องกาํเนิดไฟฟา 
7, 8: ฐานของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
หมายเหตุ 
เครื่องยนตฯ ท่ีแสดงในรูปเปนแบบ vertical in-line สําหรับตําแหนงที่ 1 – 4 สามารถนําไปใชเครื่องยนตแบบอื่นๆ เชน V-

engines หรือ horizontal engine ได 
 

 
รูป ข.5 -  ทิศทางในการตรวจวดัการสั่นสะเทือนของเกียร 

 

 
รูป ข.6 - ตําแหนงในการตรวจวัดของเกียร 
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คําอธิบาย 

S คือดานที่เกียรตอกับเพลา (Gear to Shaft) 

G คือดานที่เครื่องจักรตอกับเกียร (Engine to Gear) 

 
 

รูป ข.7 – ตําแหนงในการตรวจวัดของเครื่องจกัรกลทัว่ไป (Machinery) 
 

 
รูป ข.8 – ตําแหนงในการตรวจวัดบนเรือนแบริ่ง (Bearing Housing) 
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ผนวก ค. รายละเอียดการคาํนวณ 

ค.1. ความถี่ และคาบ (Frequency & Period) 

• ความถี่ (Frequency, f) = 1/คาบ = 1
T

 cycle/second (Hz) or cycle/minute (CPM, RPM) 

• คาบ (Period, T) = 1/ความถี่ = 1
f

 second/cycle or minute/cycle  

 
รูป ค.1 ความสัมพันธระหวางความถี่ และคาบ 

ค.2. เวลาในการสุมตัวอยาง และความสัมพันธระหวางจํานวนเสน (# Lines) และจาํนวนตัวอยาง (# Sample) 

• ( )( ) ( )( )
( )( )max(sec)

max max

60  60
2.56

FFT Lines Sample
t

F F
= =  สําหรับ การเฉลี่ย 1 ครั้ง 

• ( )( ) ( )( )
( )( )max( )

max max

60 #  60  
2.56CPM

FFT Lines Sample Size
F

t t
= =  

เม่ือ Fmax = ชวงความกวางของความถี่ (Maximum Spectral Frequency or Frequency Span - 
CPM) 

 tmax = ชวงเวลาที่ใชในการในการเก็บขอมูลจนไดขอมูลหน่ึงชวงเวลา (Total sampling period 
required to capture one time block of data in second) 

 Sample size  = จํานวนขอมูลท่ีใชในการแปลงขอมูลจากอนาลอก เปนขอมูลแบบดิจิตอล 
        # Lines          # Samples 

100   =  256 
200   =  512 
300   =  1024 
400   =  2048 
500   =  4096 
600   =  8192  

ค.3. การประมาณเวลาในการสุมขอมูลตัวอยางเมื่อทําการเฉลี่ยมากกวา 1 ครั้ง 

• ( )( )( )
(sec)

60 #  #
  ( )avg

FFT Lines Averages
t

Frequency Span CPM
=  (Assuming no overlap processing) 

ค.4. คาการสั่นสะเทือน 
• Peak-to-Peak Vibration  = 2.000 x Peak Vibration 
• Peak-to-Peak Vibration = 2.828 x RMS. Vibration 
• Peak Vibration  = 0.500 x Peak-to-Peak Vibration 
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• Peak Vibration  = 1.414 x RMS. Vibration 
• RMS. Vibration  = 3.54 x Peak-to-Peak Vibration 
• RMS. Vibration  = 0.707 x Peak Vibration 

ค.5. การแปลงหนวย 

• 
27,010

DFV =   

• 
2

92.53 10
DFA =
×

 

• 66,170AV
F

=  

• 27,010VD
F

=  

• 
9

2

2.53 10 AD
F
×

=  

• 
66,170

VFA =  

เม่ือ 
A = RMS. Acceleration (g) 
V = RMS. Velocity (mm/s) 
D = Peak-to-Peak Displacement (microns) 
F = Frequency (CPM, RPM) 
CPM = 60 x Hz 

ค.6. การประมาณอายุของแบริ่งประเภทเม็ดหมุน (Bearing Life Calculation) 

• 
3

10
16,666 B

E

RatingL
RPM Load

⎛ ⎞⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 Hours 

• 
mCL

Fe
⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦

 

เม่ือ 

L10, L  = จํานวนชั่วโมงทีแ่บริ่งประเภทเม็ดหมุนสามารถใชงานได 
RatingB, C = Basic dynamic load rating สําหรับแบริ่งแตละชนิด (kg) 
LoadE , Fe = Equivalent bearing load impressed upon a bearing – including radial 

and axial loads (kg) 
m  = Load-life exponent ซึ่งมีคาเทากับ 3 สําหรับ elliptical contact เชน ball 

bearing และมีคาเทากับ 1/3 สําหรับ rectangular contact เชน roller element bearing 

ค.7. การคํานวณคาถี่การชํารุดประเภทตางๆ ของแบริ่งประเภทเม็ดหมุน (Bearing Defect Frequency 

 
รูป ค.2 Bearing geometry 

• ความถี่ของการชํารุดดานในของรองราง (Inner race defect frequency or Ball pass frequency inner, 

BPFI) ( ) 1 cos( )
2

i o
BPFI

f f df n
D

φ− ⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠
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• ความถี่ของการชํารุดดานนอกของรองราง (Outer race defect frequency or Ball pass frequency outer, 

BPFO) ( ) 1 cos( )
2

i o
BPFO

f f df n
D

φ− ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

     

• ความถี่ของการชํารุดของโครง (Bearing case damage or Fundamental train frequency, FTF) 

 
1 cos( ) 1 cos( )

2 2

i o

FTF

d df f
D Df

φ φ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠= +     

• ความถี่ของการชํารุดของเม็ดหมุน (Rolling element damage or Ball or Roller spin frequency, 

BSF) 
2( ) 1 cos( )

2
i o

BSF
f f d df

D D
φ

⎛ ⎞− ⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
     

เม่ือ n คือ จํานวนของเม็ดหมุน (Number of balls or rollers) 

 d คือ เสนผานศูนยกลางของเม็ดหมุน (Balls or rollers diameter, น้ิวหรือ มม.) 

 D คือ ระยะหางระหวางเม็ดหมุน (Bearing pitch diameter, น้ิวหรือ มม.) 

 fi คือ ความเร็วของรองรางดานใน (Inner race speed, rpm.) ปกติแลวจะมีคาเทากับความเร็วของเพลา 
(Shaft speed, fr rpm.) 

 fo คือ ความเร็วของรองรางดานนอก (Outer race speed, rpm.) ปกติแลวจะไมหมุนทําใหมีความเร็ว
เทากับศูนย 

 φ คือ มุมสัมผัสของภาระ (Load contact angle, องศา) 
ค.8. การคํานวณความถี่ของใบพัด (Blade Pass Frequency) 

• Blade Pass Frequency (BPF) = Number of Blade x RPM. 
ค.9. การคํานวณความถี่ตางๆ ของเครื่องเกียร (Gear Frequency) 

 
รูป ค.3 Gear Frequency 

• Gear Meshing Frequency (GMF) 
Number of Gear Teeth x Gear RPM = Number of Pinion teeth x Pinion RPM 

• Gear Assembly Phase Frequency (GAPF) 

A

GMFGAPF
N

=  
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เม่ือ GMF  = Gear Meshing Frequency 
 NA = Number of unique assembly phases 
  = Product of the prime numbers (factored from the number of teeth on 
the gear and pinion) those are common to both gears. 

• Hunting Tooth Frequency (Tooth Repeat Frequency, FHT) 
A

HT
G P

N GMFF
T T
×

=
×

 

เม่ือ FHT = Hunting tooth frequency 
 GMF = Gear meshing frequency 
 TG = Number of teeth on the gear 
 TP = Number of teeth on the pinion 
 NA = Number of unique assembly phases 
  = Product of the prime numbers (factored from the number of teeth on 
the gear and pinion) those are common to both gears. 
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ผนวก ง. การกาํหนดคํายอ สําหรับการตรวจวดัการสัน่สะเทือน 

ตารางที่ ง.1: ชื่อและรหัส เรือและหนวยตางๆ 

 
รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร (Helicopter Carrier, CVH) 

CVH 911 ร.ล.จักรีนฤเบศร CHAKRINARUEBET 

ฟริเกต (Frigate, FF) 

FF411 ร,ล.ทาจีน TACHIN 

FF412 ร.ล.ประแส PRASAE 

FF413 ร.ล.ปนเกลา PINKLAO 

FF415 ร.ล.โพสามตน PHOSAMTON 

FF421 ร.ล.นเรศวร NARESUAN 

FF422 ร.ล.ตากสิน TAKSIN 

FF431 ร.ล.ตาป TAPI 

FF432 ร.ล.คีรีรัฐ KHIRIRAT 

FF433 ร.ล.มกุฎราชกุมาร MAKUTRAJAKUMARN 

FF455 ร.ล.เจาพระยา CHAOPHRAYA 

FF456 ร.ล.บางปะกง BANGPAKONG 

FF457 ร.ล.กระบุร ี KRABURI 

FF458 ร.ล.สายบุรี SAIBURI 

FF461 ร.ล.พุทธยอดฟาจุฬาโลก PHUTTHAYODFACHULALOK 

FF462 ร.ล.พุทธเลิศหลานภาลัย PHUTTHALOETLA NAPHALAI 

คอวรเวต (Corvette, FS) 

FS441 ร.ล.รัตนโกสินทร RATANAKOSIN 

FS442 ร.ล.สุโขทัย SUKHOTHAI 

เรือเร็วโจมตี อาวุธนําวิถี (Fast Attack Craft, Guided Missile, FAC(G)) 

FACG 311 ร.ล.ปราบปรปกษ PRABPARAPAK 

FACG 312 ร.ล.หาญหักศัตรู HANHAKSATTRU 

FACG 313 ร.ล.สูไพรินทร SUPHARIN 

FACG 321 ร.ล.ราชฤทธิ์ RTCHARIT 

FACG 322 ร.ล.วิทยาคม VITHAYAKHOM 

FACG 323 ร.ล.อุดมเดช UDOMDET 

   



 39

รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

เรือเร็วโจมตีปน (Fast Attack Craft, FAC) 

FAC331 ร.ล.ชลบุร ี CHONBURI 

FAC332 ร.ล.สงขลา SONGKHLA 

FAC333 ร.ล.ภูเก็ต PHUKET 

เรือกวาดทุนระเบิดใกลฝง (Minesweeper Coastal, MSC) 
MSC612 ร.ล.บางแกว BANGKAEO 

MSC613 ร.ล.ดอนเจดีย DONCHEDI 

เรือกวาดทุนระเบิดนํ้าต้ืน(Motor Launch Minesweeper/Minesweeping Boat 
(MLMS/MSB)) 
MSB1-12 เรือ ท.1 – ท.12  

เรือลาทําลายทุนระเบิดใกลฝง (Minehunter, Coastal, MHC) 
MHC631 ร.ล.บางระจัน BANGRACHAN 

MHC632 ร.ล.หนองสาหราย NONGSARAI 

MHC633 ร.ล.ลาดหญา LATYA 

MHC634 ร.ล.ทาดินแดง THADINDAENG 

เรือสนับสนุนการตอตานทุนระเบิด (Mine Countermeasures Support Ship, MCS) 
MCS621 ร.ล.ถลาง TALANG 

เรือยกพลขนาดใหญ (Landing Ship, Tank, LST) 
LST711 ร.ล.อางทอง AUNTHONG 

LST712 ร.ล.ชาง CHANG 

LST713 ร.ล.พงัน PANGAN 

LST714 ร.ล.ลันตา LANTA 

LST715 ร.ล.พระทอง PHRATHONG 

LST721 ร.ล.สีชัง SICHANG 

LST722 ร.ล.สุรินทร SURIN 

เรือยกพลขนาดกลาง (Landing Ship, Medium, LSM) 
LSM731 ร.ล.กูด KUT 

LSM732 ร.ล.คราม KRAM 

เรือยกพลขนาดเล็ก(Landing Ship, Infantry, Large, LSIL) 

LSIL741 ร.ล.ปราบ PRAB 

LSIL742 ร.ล.สัตกูด SATTAKUT 
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รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

เรือระบายพลขนาดใหญ(Landing Craft, Utility, LCU) 

LCU761 ร.ล.มัตโพน MATTAPHON 

LCU 762 ร.ล.ราว ี RAVI 

LCU 763 ร.ล.อาดัง ADANG 

LCU 764 ร.ล.เภตรา PHETRA 

LCU 765 ร.ล.โกลํา KHORUM 

LCU 766 ร.ล.ตะลิบง TALIBONG 

LCU 771 ร.ล.ทองแกว  THONGKAEO 

LCU 772 ร.ล.ทองหลาง THONGLANG 

LCU 773 ร.ล.วังนอก WANGNOK 

LCU 774 ร.ล.วังใน WANGNOI 

LCU 781 ร.ล.มันนอก MANNOK 

LCU 782 ร.ล.มันใน MANNAI 

LCU 783 ร.ล.มันกลาง MANKLANG 

เรือสนับสนุนการยกพล(Landing Ship Support Large, LSSL) 

LSSL751 ร.ล.นาคา NAKHA 

เรือระบายพลขนาดเล็ก 
Landing Craft, Vehicle, Personnel, LCVP) 
Large/Landing craft, Personnel, LCPL) 
Large/Landing Craft, Personnel, Ramped , LCPR) 

LCVP51- 
56 เรือ ล.51-ล.56  

   

เรือหุมเกราะลําเลียงพล(Mini-Armoured Troop Carrier, ATC) 

ATC41-43 เรือ ล.41-ล.43  
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รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

เรือตรวจการณปน(Patrol Craft, PG) 

PG521 ร.ล.สัตหีบ SATTAHIP 

PG522 ร.ล.คลองใหญ KLONGYAI 

PG523 ร.ล.ตากใบ TAKBAI 

PG524 ร.ล.กันตัง KANTANG 

PG525 ร.ล.เทพา TEPHA 

PG526 ร.ล.ทายเหมือง THAIMUANG 

PG541 ร.ล.หัวหิน HUAHIN 

PG542 ร.ล.แกลง KLAENG 

PG543 ร.ล.ศรีราชา SIRICHA 

เรือตรวจการณปราบเรือดํานํ้า (Patrol Craft, Antisubmarine, PC) 

PC531 ร.ล.คํารณสินธุ KHAMRONSIN 

PC532 ร.ล.ทยานชล THAYANCHON 

PC533 ร.ล.ลองลม LONGLOM 

เรือตรวจการณใกลฝง(Coastal Patrol Craft, PGM/CGC) 

PGM11-110 เรือ ต.11-ต.110  

PGM91-99 เรือ ต.91-ต.99  

PGM81-83 เรือ ต.81-83  

เรือตรวจการณชายฝง(Inshore Patrol Craft, PCF) 

PCF21-226 เรือ ต.21- ต.226  

PCF231 เรือ ต.231  

เรือเร็วตรวจการณลํานํ้า(River Patrol Boat, PBR) 

PBR11-145 เรือ ล.11-ล.145  

เรือยนตตรวจการณลํานํ้า(River Patrol Craft, RPC) 

RPC21-26 เรือ ล. 21- ล.26  

เรือจูโจมลํานํ้าเครื่องติดทาย(Outboard Motor Assault Boat, AB(M)) 
ABM31-

3135 เรือ ล.31-ล.3135  

เรือจูโจมลํานํ้าแบบพนนํ้า(Hydro Jet Assault Boat, AB(H)) 
ABH3130-

3132 เรือ ล.3130-ล.3132  

เรือสงกําลงับํารงุขนาดใหญ(Replenishment ship, Large , AOR(H)) 

AORH871 ร.ล.สิมิลัน SIMILAN 
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รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

เรือนํ้ามัน(Fuel Barge/Fuel Barge(Gasolene), YO/YOG) 

YO831 ร.ล.จุฬา CHULA 

YO832 ร.ล.สมุย SAMUT 

YO833 ร.ล.ปรง PRONG 

YO834 ร.ล.เปริด PROET 

YO835 ร.ล.เสม็ด SAMAD 

เรือนํ้า(Water Barge, YW) 
YW841 ร.ล.จวง CHUANG 

YW842 ร.ล.จิก CHIK 

เรือลากจูงขนาดกลาง(Harbour Tug, Medium, YTM) 

YTM853 ร.ล.ริ้น RIN 

YTM854 ร.ล.รัง RANG 

YTM855 ร.ล.แสมสาร SAMAESAN 

YTM856 ร.ล.แรด RAD 

เรือลากจูงขนาดเล็ก(Harbour Tug, Small, YTL) 

YTL851 ร.ล.กลึงบาดาล KLUENGBADAN 

YTL852 ร.ล.มารวิชัย MARNVICHI 

เรือเสบียง(Stores Ship, AKS) 

AKS861 ร.ล.เกล็ดแกว KLEDKAEO 

เรือสํารวจขนาดใหญ(Oceanographic Research Ship, AGOR) 

AGOR811 ร.ล.จันทร CHANTHARA 

AGOR812 ร.ล.ศุกร SUK 

เรือสํารวจขนาดเล็ก(Surveying Ship, AGSC) 
AGSC2 เรือ อศ.2  

AGSC3 เรือ อศ.3  

เรือใชงานเครื่องหมายทางเรือ(Navigational Aids Service Ship/Buoy Tender, ABU) 

ABU821 ร.ล.สุริยะ SURIYA 
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หนวยบก (LU, Land Unit) 

 
รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

L101 อธบ.อร. THONBUREE DOCK YARD 

L102 กทบ.อร. MINE SQUARDON FLEET 

L103 สพ.ทร. WEAPONERY DEPARTMENT 

L104 กซส.อจปร.อร. REPAIR DIVISION 

L105 กบต.อจปร.อร. MISCELLANEOUS DIVISION 

L106 กบก.อจปร.อร SUPPLY DIVISION 

L107 กรก.อจปร.อร. MECHANICAL DEPARTMENT 

L108 สก.บางนา FLAT BANGNA 

L109 สก.บุคคโล FLAT BUKCALO 

L110 สก.ทุงมหาเมฆ FLAT TUNGMAHAMATH 

L111 สก.สวนอนันต FLAT SUANANAN 

L112 สก.ภูติอนันต FLAT PUTIANUN 

L113 สก.ทร. SAWATDIKARN 
L114 TEST BENCH           TEST BENCH 
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ตารางที่ ง.2: ชือ่และรหัส เครื่องจักรตางๆ 

รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

ACU เครื่องปรับอากาศ Air Conditioning Unit 

AFS ระบบกันโคลงเรือ Active Fin Stabilizer 

APU เครื่องอัดลม Air Compressor Unit 

BAW กวานสมอหัวเรอื Bow Anchor Winch 

BDW กวานเรือยนต Boat Davit Winch 

BTT ระบบชวยในการเทียบ หัวเรือ Bow Thruster 

BWP ระบบสูบนํ้าบัลลาด (สูบนํ้าถวงเรือ) Ballast Water Pump 

CAC ระบบควบคุมเคร่ืองอัดลม Control Air Compressor 

CFT ระบบระบายความรอนโดยนํ้าจืด Cooling Fresh Water Pump 

CPH ปมสูบนํ้ามันระบบปรับพิชใบจักร CPP. Header Tank Toping-up Pump 

CPM สูบหลักระบบปรับพิชใบจักร CPP. Main Pump 

CPS สูบสํารองระบบปรับพิชใบจักร CPP. Stand-by Pump 

CSP ระบบระบายความรอนโดยนํ้าทะเล Cooling Sea Water Pump 

CWP สูบนํ้าเย็น (ระบบเครื่องปรับอากาศ) Chilled Water Pump 

DCS ระบบเครนบนดาดฟา Deck Crane System 

DFP สูบนํ้ามันเชื้อเพลิงสกปรก Dirty Fuel-oil Pump 

DLP สูบนํ้ามันหลอลื่นสกปรก Dirty Lubricant-oil Pump  

DSU เครื่องแยกน้ํามันสกปรก Dirty Separator Unit 

DTP เครื่องกลั่นนํ้า Distiller Pump 

DWP สูบนํ้าสกปรก Dirty Water Pump 

ESP สูบนํ้าฉุกเฉิน Emergency Submersible Pump 

FAC พัดลมระบบปรับอากาศ Fan Air Conditioning 

FAR พัดลมหองเครื่องจักรชวย (คฟฟ.) Fan Auxiliary Mach. Room 

FMR พัดลมหองเครื่องจักรใหญ (คจญ.) Fan Machinery Room 

FMU ระบบน้ําดับเพลิง Fire Main Unit 

FOP สูบนํ้ามันเชื้อเพลิง   Fuel Oil Pump 

FSP สูบนํ้ามันเชื้อเพลิงใชการ Fuel-oil Service Pump 

FTP สูบถายนํ้ามันเชื้อเพลิง Fuel-oil Transfer Pump 

FWP สูบนํ้าจืด Fresh Water Pump 

FWS สูบนํ้าจืดใชการ Fresh Water Service-Pump 

FWT สูบถายนํ้าจืด Fresh Water Transfer-Pump 
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รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

GNS ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา Generator Set 

HAS ระบบไฮดรอลิคสมอทายเรือ Hydraulic-Unit Stern Anchor 

HBA ระบบไฮดรอลิคสมอหัวเรือ Hydraulic-Unit Bow Anchor 

HBP สูบเพิ่มกําลังระบบไฮดรอลิค Hydraulic Booster Pump 

HDB ระบบไฮดรอลิคกวานเรือยนต Hydraulic-Unit Davit Boat 

HSG ระบบไฮดรอลิคเครื่องหางเสือ Hydraulic-Unit Steering Gear 

HUB ชุดไฮดรอลิคหัวเรือ Hydraulic Unit Bow 

HUC ชุดไฮดรอลิคเครน Hydraulic Unit Crane 

HUM ชุดไฮดรอลิคหลัก Hydraulic Unit Main 

HUS ชุดไฮดรอลิคทายเรือ Hydraulic Unit Stern 

HWP สูบนํ้ารอน Hot Water Pump 

JP.5S สูบนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินใชการ JP.5 Service 

JP.5T สูบนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินถายถัง JP.5 Transfer 

LAC ลิฟทยกอากาศยาน Life Aircraft 

LGE สูบนํ้ามันหลอลื่นฉุกเฉิน Lubricant-oil Gear Emergency 

LGS สูบนํ้ามันหลอลื่นใชการ Lubricant-oil Gear Service 

LOG สูบนํ้ามันหลอเกียร Lubricant Oil Gear 

LOP สูบนํ้ามันหลอลื่น Lubricant Oil Pump 

LSG สูบนํ้าทะเลระบายความรอน นมล.เกียร Sea-water Lubricant-oil Gear 

PHP ปมอุนนํ้า Pre-Heater Pump 

PMP สูบเริ่มเดิน (ของระบบ Priming) Priming Pump 

PMS ระบบเครื่องจักรใหญ Pri-Mover System 

RCU เครื่องทําความเย็น (ตูเย็น) Refrigerator Compressor Unit 

SAC สูบนํ้าทะเลระบายความรอนเครื่องปรับอากาศ Sea Water Air Conditioning 

SAW กวานสมอทาย Stern Anchor Winch 

SDP สูบนํ้าทะเลเขาเครื่องกลั่นนํ้า Sea-water Distiller Pump 

SMB สูบนํ้าใตนํ้า Submersible Pump Submersible 

SPR มอเตอรแยกนํ้ามันเชื้อเพลิง Separator (Fuel-Motor) 

STG ชุดเครื่องหางเสือ Steering-Gear Unit 

STP ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล Sewage Treatment System 

SWP สูบนํ้าทะเล Sea Water Pump 

SWR สูบนํ้าทะเลระบายความรอนเครื่องทําความเย็น Sea Water Refrigerator 

SWS สูบนํ้าทะเลใชการ Sea Water Service-Pump 
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รหัส ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

VFS ระบบพัดลมระบายอากาศ Vent Fan System 

WLL สูบนํ้าวนเวียน Water Loop Line 
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ตารางที่ ง.3: ชือ่และรหัส จุดวดัตางๆ 

Position Code Description 

รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย 
BR  Bearing  FI Fuel Injection Pump (DE) 
CA Charge Air Cooler  FP Free End of Pump (PP) 

CE Coupling End of Engine 
(DE)  LP Loose End of Pump (PP) 

CG  Coupling End of Gear (GB)  FP Fresh Water Pump (DE) 
CG  Coupling End of Gen. (GNS)  GC Gear - Casing (DE) 
CM Coupling End of Motor (MT)  LO Lubrication Oil Pump (DE) 
CP Coupling End of Pump (PP)  LS Loose End of Shaft (SHF)  
CS Coupling End of Shaft (GB)  FS Free End of Shaft (SHF) 
EC Engine Coolant Pump (DE)  MB Main Bearing (DE) 
EE Engine End (GB)  PE Propeller End (GB) 
FF Fuel Feed Pump (DE)  PH  Piston Head (DE) 
FG Free End of Gear/Generator  PL Plunger (DE) 

LG Loose End of 
Gear/Generator  SP Sea Water Pump (DE) 

FM Free End of Motor (MT)  TC Turbocharger (DE) 
LM Loose End of Motor (MT)    

 

Point ID Code Description 

รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย 

A-Z Alphabetical Identification  AP Bank A - Blade Position 
(TC) 

0-99 Numeric Identification  BC Bank B - Coupling Position 
(TC) 

# Machine Number   BP Bank B - Blade Position 
(TC) 

AA Bank A - Aft End (TC)  FA Bank A - Forward End (TC) 
AB Bank B - Aft End (TC)  FB Bank B - Forward End (TC) 

AC Bank A - Coupling Position 
(TC)  P# Position Number #  
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Directions Code Description 

รหัส คําอธิบาย  รหัส คําอธิบาย 
A Axial Direction  R Radial 
H Horizontal Direction  R Right Angle of "A" 

HL  Horizontal - Ship 
Longitudinal   V Vertical 

HT  Horizontal - Ship Transverse    
 

Part Type Name Code Description 

รหัส ชื่อภาษาอังกฤษ คําอธิบาย 

CO Coupling การตอวัตถุสองชิ้นใหติดกัน 

DE Diesel Engine เครื่องยนตดีเซล 

FD Foundation รากฐาน, พื้นฐาน 

GB Gear Box ระบบเกียร 
GE Generator เครื่องกําเนิดไฟฟา 
MT Motor มอเตอร 
PP Pump ปม, (เครื่องสูบนํ้า) 
SC Sea Water Coolant Pump ปมระบายความรอนดวยนํ้าทะเล 

SHF Shafting, Pro - Lay เพลาใบจักร 
AFT After End ทางทายเรือ 

FWD Forward End ทางขางหนา 
STB Starboard กราบขวา 
PRT Port กราบซาย 

TOP Top บน 

BOT Bottom กน, สวนลางสดุ 

BOW Bow หัวเรือ 

STE Stern ทายเรือ 

MID Middle ตรงกลาง 
GT Gas Turbine แกสเทอรไบด 
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ผนวก จ. 
รายการแจกจาย 

มอร. ๒๐๐ - ๐๐๐๑ - ๑๑๔๘ 
การวิเคราะหการสั่นสะเทือน 

 








