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ก่อนน ้าท่วม 
1. ฉีดไล่วตัถดิุบค้างกระบอกออกให้หมด 
2. อดุหรือปิดช่องคอ Hopper  ของ กระบอกฉีด 
3. ถอดแม่พิมพอ์อก และปิดปากกาเคร่ืองฉีด (ในต าแหน่งปิดไม่สดุ) 
4. ตดัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า น ้าหล่อเยน็เลี้ยงเคร่ือง-แม่พิมพ ์ ระบบลม 
5. ถอดอปุกรณ์ต่อพ่วงทัง้หลาย ยกเกบ็ขึน้ในท่ีปลอดภยั 

 
 



ก่อนน ้าท่วม หากมีเวลาพอ ขอให้ติดต่อขอค าแนะน าจากผูผ้ลิตเคร่ืองในการป้องกนั 
หรือลดความเสียหายกบัเคร่ืองฉีด  ส าหรบัการด าเนินการตามขัน้ตอนพืน้ฐานทัว่ไป ดงัน้ี 
1. ถอดช้ินส่วน-อปุกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
กรณุาท าเคร่ืองหมายขณะท่ีท าการถอด เพ่ือน ามาประกอบใหม่หลงัน ้าลดได้สะดวกถกูต้อง 

• มอเตอรไ์ฟฟ้า และ เซอรโ์วมอเตอร ์
• แมคเนติค คอนแทคเตอร ์Magnetic Contactors 
• แผงวงจรอิเลค็ทรอนิกส ์PC Boards  
• หม้อแปลง Transformer 
• เบรกเกอร ์Breaker 
• แอมปริฟายเออร ์Amplifier 
• เอนโค้ดเดอร ์Encoder 



2. ปิดผนึกป้องกนัน ้าเข้าส าหรบัเคร่ืองฉีดระบบไฮดรอลิก 
• ถอดไส้กรองน ้ามนัไฮดรอลิกและเกบ็ขึน้  
• ปิดผนึกช่องเติมน ้ามนั และอดุช่องรหูายใจถงัไฮดรอลิก 
    ป้องกนัน ้าเข้าถงัด้วยสตอ๊ปเปอรเ์พลทและปลัก๊อดุ 

3. การปิดผนึกป้องกนัน ้าเข้าด้วยปลัก๊อดุช่องรหูายใจของเส้ือแบร่ิงบอลล์สกรู
ต่างๆ    (ไม่มีมากบัเคร่ือง) ดงัน้ี 

• ท่ีชดุปิด-เปิดแม่พิมพ ์
• ท่ีชดุฉีด  

 
 



ในกรณีท่ีน ้าท่วมเคร่ือง หรือเคร่ืองจมน ้า 
1. ห้ามเปิดกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ ทัง้ตวัโรงงานและเคร่ืองฉีด  
 จนกว่าการกอบกู้เคร่ืองฉีดได้ด าเนินการเรียบร้อยสมบรูณ์  
 และได้รบัการตรวจสอบยืนยนัความปลอดภยัโดยผู้เช่ียวชาญ 
 
การปล่อยปละละเลยหรือมองข้ามในจดุน้ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ียงต่อ
กระแสไฟฟ้ารัว่ และ/หรือไฟฟ้าลดัวงจรก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต 
และเพลิงไหม้ได้  
  
 
 

 



3.0m. 

2.0m. 

1.2m. 

60cm. 

ระดบัน ้าท่ีท่วม 



ในกรณีท่ีน ้าท่วมเคร่ือง หรือเคร่ืองจมน ้า 
2. ประเมนิความเสียหายจากเหตุการณ์น า้ท่วมโดยลูกค้า : ก่อนท าการติดต่อเจ้าหน้าที่
ของผู้ผลติเคร่ือง 
 
ตรวจสอบและบนัทกึ 
ระดบัความสูงของน า้ทีท่่วม 
ตัวเคร่ือง เช่น สูงระดบัไหน 

สูงกีเ่ซ็นติเมตรจากพืน้  
หรือเขยีนต าแหน่งระดบัน า้ 
จากรูปข้างล่างนี ้

และบนัทึกลงในตราง 



ในกรณีท่ีน ้าท่วมเคร่ือง หรือเคร่ืองจมน ้า 
3. บนัทึกข้อมลูระดบัความสงูของน ้าของแต่ละเคร่ืองลงในตราง 

รุ่นเคร่ืองฉีด  
IMM 

Model 

หมายเลขผลิตของ
เครื่อง

Manufacturing No. 

ระดบัความสงู
ของน ้าท่ีท่วม

Flooded Height 

หมายเหต ุ
Comment 



ในกรณีท่ีน ้าท่วมเคร่ือง หรือเคร่ืองจมน ้า 
ส่วนของแขนกล ROBOT กเ็ช่นเดียวกนั 
ประเมินความเสียหายจากเหตกุารณ์น ้าท่วมโดยลกูค้า : ก่อนท าการติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีของผูผ้ลิตเคร่ือง 
กรณุาตรวจสอบและบนัทึก 
ระดบัความสงูของน ้าท่ีท่วม 
ตวัเคร่ือง เช่น สงูระดบัไหน 
ท่วมถึงส่วนไหนของ ROBOT  
หรือเขียนต าแหน่งระดบัน ้า 
จากรปูด้านข้างน้ี 
และบนัทึกลงในตราง 



ในกรณีท่ีน ้าท่วมเคร่ือง หรือเคร่ืองจมน ้า 
บนัทึกข้อมลูระดบัความสงูของน ้าของแต่ละเคร่ืองลงในตราง 

รุ่น 
ROBOT 
Model 

หมายเลขผลิต
ของเครื่อง

Manufacturing 
No. 

น ้าท่วมถึง
ส่วนไหนของ 

ROBOT 
Flooded 
Height 

รุ่นเครื่องฉีด   
IMM 

Model 

หมายเหต ุ
Comment 
 



4. ในกรณีท่ีน ้าท่วมเคร่ือง หรือเคร่ืองจมน ้า หลงัน ้าลด  
ขณะท่ีน ้าก าลงัไหลออกจากเคร่ือง ให้เปิดประตตูู้ควบคมุไฟฟ้า และระบายน ้า
ท่ีค้างอยู่ให้ไหลออก/ตกัหรือวิดน ้าออกจากตู้ควบคมุไฟฟ้า 
 
หลงัจากระบายน ้าออกจากตู้ควบคมุไฟฟ้า ท าความสะอาดช้ินส่วนอปุกรณ์
ไฟฟ้าด้วยน ้าสะอาดทนัที (ดีท่ีสดุโดยใช้น ้าฉีดล้าง) 
คราบเมือก/ขี้โคลนท่ีแห้งติดเกาะท่ีช้ินส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้าน้ี ซ่ึงส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการกอบกู้เคร่ืองฉีด 
 
*ช้ินส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน ไม่สามารถกอบกู้ใช้ได้ต่อ  
แม้มีการล้างท าความสะอาดเป็นอย่างดี 



ตารางที ่2 *ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน ไม่สามารถกอบกู้ใช้ได้ต่อ แม้มกีารล้างท า
ความสะอาดเป็นอย่างดี 

ช้ินส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้า การกู้คืน หมายเหต ุ
มอเตอรไ์ฟฟ้า (ยกเว้นเซอรโ์ว
มอเตอร)์ 

△ 
อาจจะ 

มอเตอรเ์กียร,์ อินดกัชัน่มอเตอร ์อาจจะต้อง
ใช้เวลานานมากในการท าให้แห้ง หรือพนั
มอเตอรใ์หม่ ส่วนเซอรโ์วมอเตอรไ์ม่สามารถ
กู้คืนได้ 

แมก็เนติก คอนแทก๊เตอร ์ × 
ไม่ได้ 

เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัสงูเกิน
กว่า AC200V จึงไม่สามารถกู้คืนได้ แต่ถ้า
เป็นระบบแรงดนัไฟฟ้าต า่ กอ็าจจะกู้คืนได้ 

แผงวงจร PC Boards △ 
อาจจะ 

อาจจะสามารถกู้คืนได้ หลงัจากเป่าแห้งเป็น
เวลานานๆ ส่วนจอ. LCD และ แผงควบคมุ 
(CPU Board) นัน้ไม่สามารถกู้คืนได้ 



ตารางที ่2 *ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน ไม่สามารถกอบกู้ใช้ได้ต่อ แม้มกีารล้างท า
ความสะอาดเป็นอย่างดี 

ช้ินส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้า การกู้คืน หมายเหต ุ
แอมปริฟายเออร ์Amplifiers × ไม่ได้ ไม่สามารถกู้คืนได้ 

เบรกเกอร ์Breakers △ 
อาจจะ 

เซอรกิ์ตเบรกเกอร ์สามารถกู้คืนได้หลงัจาก
เป่าแห้งเป็นเวลานานๆ  Non-Leakage 
Breakers ไม่สามารถกู้คืนได้. 

หม้อแปลง Transformers 〇 ได้ สามารถกู้คืนได้หลงัจากเป่าแห้งเป็น
เวลานานๆ   



ตารางที ่2 *ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน ไม่สามารถกอบกู้ใช้ได้ต่อ แม้มกีารล้างท า
ความสะอาดเป็นอย่างดี 
 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางนีใ้ช้ส าหรับการประมาณการและใช้อ้างองิจากการทีป่ระสบเหตุน า้ท่วมเท่าน้ัน  

โอกาสความเป็นไปได้ในการน าช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากลบัมาใช้ใหม่น้ัน  
ยากทีจ่ะประเมนิ ขึน้อยู่กบัระยะเวลาและสภาพแวดล้อมของน า้ทีท่่วม 

ช้ินส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้า การกู้คืน หมายเหต ุ
เอนโค้ดเดอร ์Encoders × ไม่ได้ ไม่สามารถกู้คืนได้ 

ช้ินส่วนอปุกรณ์ไฮดรอลิกส ์ 〇 ได้ ส่วนใหญ่สามารถกู้คืนได้หลงัจากเป่าแห้ง 
หรือใช้ลมเป่า ส่วนคอลยข์องโซลินอยดต้์อง
ใช้เป่าแห้งเป็นเวลานานหน่อย 

ช้ินส่วนอปุกรณ์ส่งก าลงั 
Mechanical Components 

〇 ได้ ส่วนใหญ่สามารถกู้คืนได้หลงัจากท าความ
สะอาดแล้วเป่าแห้ง 



หลงัน า้ลด 
5. ถ่ายน ้ามนัไฮดรอลิกสอ์อกจากถงัให้หมด (เคร่ืองระบบไฮดรอลิกส ์และชดุ
ปัม๊ไฮดรอลิกสข์องเคร่ืองระบบไฟฟ้า) 
โปรดระวงั การเอ่อล้นของน ้ามนัท่ีออกมานอกเคร่ือง อนัเกิดจากปริมาณน ้าท่ี
ท่วมอยู่ในถงั 
 
6. ฝาปิด และ แผงท่อร้อยสายไฟ กล่องเช่ือมสาย ตู้ควบคมุ เป็นต้น ควร
จะต้องเปิดหรือถอดออก (แนะน าให้ถอดออกในทกุจดุท่ีด าเนินการ) 
ขอแนะน าให้ใช้พดัลมไฟฟ้า พดัลมเป่าลมร้อน Industrial Dryer (ลมแห้ง), 
(ไดรเ์ป่าผม กส็ามารถน ามาใช้เป่าแผงวงจรได้) 



หลงัน า้ลด 
7. ท าตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีของผูผ้ลิตเคร่ือง ส าหรบัอปุกรณ์ช้ินส่วน
ไฟฟ้า/อิเลกทรอนิกส ์
ห้ามใช้เคร่ืองหรือท าการเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเคร่ืองโดยการตดัสินใจจาก
การสงัเกตดุ้วยสายตาโดยเดด็ขาด 
เคร่ืองท่ีประสบเหตนุ ้าท่วมจ าเป็นต้องได้รบัการเป่าให้แห้งอย่างสนิทจริง และ
ท าการตรวจสอบการไม่เป็นส่ือน าไฟฟ้าหรือการรัว่ไหลของไฟฟ้าก่อนท าการ
ตรวจสอบการท างานของเครื่อง 
 
8. ในส่วนของแบร่ิงนัน้ ในการท่ีจะน ากลบัมาใช้ใหม่ ต้องท าการชะล้างท า
ความสะอาด เพ่ือประเมินสภาพ ในการน ามาใช้ หรือไม่กค็วรเปล่ียนใหม่ 



หลงัน า้ลด 
9. ถงัน ้ามนัไฮดรอลิกส ์จะต้องล้างท าความสะอาดขจดัคราบเมือก ขี้โคลน 
และส่ิงสกปรกท่ีติดอยู่ภายในถงั และเติมน ้ามนัด้วยน ้ามนัใหม่ แล้วเดินเคร่ือง
ตวัเปล่าทัง้ระบบ จากนัน้ ถ่ายน ้ามนัท้ิง และท าความสะอาดถงัอีกหน่ึงครัง้ 
แล้วเติมน ้ามนัใหม่ การเติมน ้ามนั ต้องเติมด้วยน ้ามนัใหม่เท่านัน้ 
 
10.  บชูต่างๆ หลงัท าความสะอาดภายนอกแล้ว ให้ท าการอดัจารบี หรือ
น ้ามนัหล่อล่ืนตามชนิดท่ีผูผ้ลิตเคร่ืองระบ ุโดยอดัให้จารบีนัน้ทะลกัหรือท่วม 
ล้นออกมา เพ่ือเป็นการไล่ล้างจารบีหรือน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีตกค้างภายในออก 
แล้วเชด็ท าความสะอาด ท าเช่นน้ีซ า้ประมาณ 1-2 รอบ หรือจนกว่าแน่ใจว่าไม่
มีส่ิงตกค้างหลงเหลืออยู่ 



เปล่ียนเบรกเกอร ์และ
พดัลมระบายความ
ร้อน 

ท าความสะอาดชะล้างสนิมท่ี 
Tie bar. ตรวจสอบการท างาน
ของปัม๊อดัจารบี 

ตู้ควบคมุ : ระบายน ้าออก 
และท าความสะอาด 

ท าความสะอาดชะล้างสนิมท่ี 
Tie bar และผิวฐานเคร่ือง 
 

วดัค่ากระแสไฟฟ้ารัว่ของ 
Servo Motor และท าความ
สะอาดชะล้างสนิมท่ี pulley 

ท าความสะอาดชะล้าง
สนิมท่ี ผิวฐานเคร่ือง และ
รางเล่ือนของชุด Clamp 

ตรวจสอบสนิมบน Ball screw    
และการผสมของจารบีกบัน ้า
บน Nut ของ Ball screw ให้ท า
ความสะอาดและล้างจารบีเก่า
ออกให้หมด 

วดัค่าความต้านทาน
กระแสไฟฟ้ารัว่ของ Servo 
Motor  



ตรวจสอบค่าความต้านทานของ
มอเตอรป์รบัตัง้ความหนาแม่พิมพ/์
พนัมอเตอรใ์หม่ 

ท าความสะอาดชะล้างสนิมท่ี 
Tie bar และผิวฐานเคร่ือง 
 

เปล่ียนอปุกรณ์ไฟฟ้าภายใน
ตู้ควบคมุ 

ตรวจสอบค่าความต้านทาน
ของมอเตอรช์ุดฉีด/พนั
มอเตอรใ์หม่ 

ท าความสะอาดชะล้างสนิมท่ี 
รางเล่ือน 



กรณกีารกอบกู้เคร่ืองจักรประเภทอืน่ๆ 
จากกรณีการกอบกู้เคร่ืองฉีดดงักล่าว การกอบกู้เคร่ืองจกัรประเภทอ่ืนๆกมี็
หลกัการไม่แตกต่างกนัมากนัก  ส่ิงท่ีควรจะพิจารณามีดงัน้ี 
1. ระวงั! เรื่องไฟฟ้าดดู ไฟฟ้ารัว่ 
2. เคร่ืองจกัรนัน้ๆ จมน ้าระดบัแค่ไหน บนัทึกไว้ 
3. ส่วนท่ีจมน ้านัน้เป็นช้ินส่วนประเภทใด 

• ช้ินส่วนไฟฟ้า (ส่งก าลงั หรือส่งกระแส) 
• ช้ินส่วนอิเลค็ทรอนิค (ประมวลผล ส่งสญัญาน ) 
• ช้ินส่วน Hydraulic-Pneumatic 
• ช้ินส่วนเคร่ืองกลส่งก าลงั 
ช้ินส่วนเหล่าน้ีมีความต้องการการดแูล และการกอบกู้แตกต่างกนัไป  
แต่กย็งัอยู่ในแนวทางท่ีกล่าวมา 

4. ความเป็นไปได้ในการกอบกู้  



ข้อควรพจิารณาในการกอบกู้เคร่ืองจักร 
เน่ืองจากสภาพของน ้าท่ีท่วม และระยะเวลาของน ้าท่วมท่ีเกิดขึน้กบัเคร่ือง  
ผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นต้องคิด-พิจารณาความเป็นไปได้ในการกอบกู้ 
รวมทัง้ประสิทธิภาพและความเสถียรของการท างานของเคร่ืองจกัร ค่าใช้จ่าย 
และผลท่ีได้หลงัการกอบกู้เคร่ืองจกัรในแต่ละเคร่ืองท่ีอาจตามมา ได้แก่  

• มลูค่า ราคา ค่าใช้จ่าย ท่ีต้องเสีย 
• ปัญหา ประสิทธิภาพ และก าลงัการผลิต ของเคร่ืองจกัรท่ีตามมา

หลงัการกอบกู้ 
• ระยะเวลา ในการกอบกู้ และซ้ือใหม่ 
• เงื่อนไขทางธรุกิจ คู่ค้า และความจ าเป็น-เร่งด่วน 

 



ด้วยความปรารถนาดี และ ขอขอบพระคณุอย่างสงู 
จาก 

 
บจก. เจ เอส ดบับลิว พลาสติกส ์แมชชีนเนอร่ี (ที) 

info@jswpmt.co.th Tel : 02 738 5272-6 
 
 

 
บจก. เจ เอส ที เอน็จิเนียร่ิง 

somkiat@jst.co.th Tel : 02 738 5050-4 
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