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รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้จดั ทาขึ้นเพื่อนาเสนอการปฎิบตั ิงานเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบ
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บริ ษทั นนกรุ๊ ป จากัด ซึ่ งทางบริ ษทั ได้มอบหมายงานให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูต้ รวจสอบ
ระบบไฟฟ้ า โดยนาเสนอการปฏิบตั ิหน้าที่ของนักศึกษา คือทารายงานภาพถ่ายความร้อนที่ได้จาก
เครื่ องเทอร์ โมสแกนและวิเคราะห์จุดที่มีความร้อน เพื่อหาวิธีการแก้ไขบริ เวณที่มีความเสี่ ยงของ
อาคาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ทาการตรวจสอบ โดยทักษะดังกล่าวจะต้องอาศัยความ
ละเอียด รอบคอบและมีความรู ้ในการทางาน เนื่องจากเป็ นการตรวจสอบปี ละ 1 ครั้ง บริ ษทั ของเรา
ต้องรับผิดชอบหากเกิดเหตุที่อาจเป็ นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยวิธีการดาเนินงานและ
รายละเอียดต่างๆของงานได้ถูกนาเสนอไว้อย่างสมบูรณ์ ในรายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้
คาสาคัญ : การตรวจสอบระบบไฟฟ้ า/เทอโมสแกน/ภาพถ่ายความร้อน
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานสหกิจ
1.3 ขอบเขตของโครงงานสหกิจ
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
2.1 เทอร์โมสแกนคืออะไร
2.1.1 เหตุผลที่ตอ้ งใช้เทอร์ โมสแกน
2.1.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบไฟฟ้ า
2.2.1 เครื่ องวัดชนิดคล้องสายหรื อแคล้มป์ ออนมิเตอร์
2.2.2 Fluke Ti10 และ Ti25
2.2.3 แคลมป์ มิเตอร์สาํ หรับวัดกราวด์หลูปของดิน PROVA5637 : Earth Resistance
Clamp Meter
2.2.4 ปากกาวัดไฟแบบไม่ตอ้ งสัมผัส Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen
2.2.5 มิเตอร์ MS5908 เครื่ องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้ า MASTECH
2.2.6 เครื่ องค้นหา ตําแหน่งเซอร์ กิตเบรกเกอร์ Circuit Breaker Finder Socket Tester
Finder 220V AC
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3.1 เกี่ยวกับบริ ษทั
3.2 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ชื่อและตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.4 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
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3.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนิ นงาน
บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
4.1 วางแผนการดําเนินงาน
4.2 การเทอร์ โมสแกน Hotline Clamp
4.3 การเทอร์ โมสแกน CT,PT
4.4 การเทอร์ โมสแกน Drop Out Fuse
4.5 การเทอร์ โมสแกน High Voltage Bushing
4.6 การเทอร์ โมสแกน Low Voltage Bushing
4.7 การเทอร์ โมสแกน Transformer (หม้อแปลงไฟฟ้ า)
4.8 การเทอร์ โมสแกน ACB Input
4.9 การเทอร์ โมสแกน ACB Output
4.10 การเทอร์ โมสแกน ACB
4.11 การเทอร์ โมสแกน MCCB
4.12 การเทอร์ โมสแกน MAGNETIC CAPACITOR
4.13 การเทอร์ โมสแกน MAGNETIC
4.14 การเทอร์ โมสแกน ลางสายไฟฟ้ า
4.15 การเทอร์ โมสแกน Circuit Breaker
4.16 การเทอร์ โมสแกน Circuit Breaker
4.17 การเทอร์ โมสแกน Circuit Breaker
4.18 การเทอร์ โมสแกน Circuit Breaker
4.19 การเทอร์ โมสแกน BAR Ground
4.20 การเทอร์ โมสแกน BAR Neutron
4.21 การเทอร์ โมสแกน Motor
4.22 การเทอร์ โมสแกน Magnetic contactor
4.23 การเทอร์ โมสแกน Switch
4.24 การเทอร์ โมสแกน BUS BARS
4.25 การเทอร์ โมสแกน cast iron frame motor
4.26 การเทอร์ โมสแกน Automatic Transfer Switch (ATS)
4.27 การใช้ เครื่ องวัดชนิดคล้องสายหรื อแคล้มป์ ออนมิเตอร์
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4.31 การใช้ มิเตอร์ MS5908 เครื่ องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้ า MASTECH
4.32 การทํารายงาน
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของการดําเนินงาน
5.1.2 ข้อดีการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา
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รู ปที่ 2.1 หลักการทํางานของเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรด
รู ปที่ 2.2 แสดงตัวอย่างมุมมองการมองเห็นของเทอร์ โมสแกนทั้งสองแบบ
รู ปที่ 2.3 เครื่ องวัดชนิดคล้องสายหรื อแคล้มป์ ออนมิเตอร์
รู ปที่ 2.4 การใช้เครื่ องวัดชนิดคล้องสายหรื อแคล้มป์ ออนมิเตอร์
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รู ปที่ 2.8 การใช้งาน Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen
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รู ปที่ 3.12 ระบบดับเพลิง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีเหตุไฟไหม้อาคาร โรแรม โรงงาน สาหตุที่พบส่ วนใหญ่คือ
ไฟฟ้ าลัดวงจร การตรวจสอบระบบไฟฟ้ าประจาปี นั้นจึงจาเป็ นมากในด้านความปลอดภัย เนื่องจาก
สามารถรู ้ได้วา่ ตู ้ MDB ตู้ DB ระบบแสงสว่าง เบรกเกอร์ ฯลฯ มีปัญหาหรื อกาลังทางานผิดปกติ
หรื อไม่ เพื่อหาวิธีป้องกันมิให้เกิดเหตุที่ทาให้เสี ยทั้งชีวติ และทรัพย์สิน สาหรับการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ าที่มีความละเอียดที่สุด คือการตรวจโดยเทอร์โมสแกน
เนื่องจากการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพและให้นกั ษาได้รับทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ ดังนั้นการเรี ยนการสอนเฉพาะในห้องเรี ยนอาจไม่ใช่คาตอบ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้
ให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับภาควิชาที่
กาลังศึกษาอยู่ โดยให้นกั ศึกษาเลือกสถานประกอบการณ์ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อให้นกั ศึกษาได้นาความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรี ยนไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ทั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษาเรี ยนรู ้จากการทางานและหาความรู้ในระหว่างนี้เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดมหาวิทยาลัยกาหนดให้นกั ศึกษาที่ได้ฝึกงาน ณ สถานประกอบ
การณ์ที่ต่างกัน ให้มีโอกาสเรี ยนรู ้ร่วมกันในภาควิชา โดยให้นกั ศึกษาสรุ ปและอภิปรายผลการ
ฝึ กงานของสถานประกอบการณ์ที่ตนได้ไปปฏิบตั ิงาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงานสหกิจ
1.2.1.เพื่อศึกษาการทางานจริ ง
1.2.2.เพื่อนาความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรี ยนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน
1.2.3.เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ทางานในอนาคตได้
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1.3 ขอบเขตของโครงงานสหกิจ
1.3.1.สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆกี่ยวกับไฟฟ้ าได้
1.3.2.สามารถใช้โปรแกรม Smart view, Microsoft Word, Microsoft PowerPiont,
Microsoft Exel ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1.4.1. มีความรู้เรื่ องการตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับวิศวกร
ไฟฟ้ า
1.4.2. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆกี่ยวกับไฟฟ้ าได้
1.4.3.มีความรู้ความสามารถในการทางานอย่างเป็ นระบบและคานึงถึงความปลอดภัยเป็ น
อันดับแรก

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เทอร์ โมสแกนคืออะไร
กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal camera) หรื อที่เรี ยก กันแพร่ หลายในประเทศไทยว่า
เทอร์ โมสแกนนั้น สามารถเรี ยกได้ ทั้ง Thermal imaging หรื อ Thermography camera สุ ดแล้วแต่วา่
ผูผ้ ลิตจะเรี ยกเครื่ องมือของตัวเองว่าอย่างไร หรื อนาไปประยุกต์ใช้ ทางด้านใด โดยทัว่ ไปจะ
สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สาหรับ สังเกตการณ์และสาหรับวัดอุณหภูมิ
กลุ่มแรกส่ วนใหญ่ถูกนาไปใช้ ทางทหาร หรื อในสภาพที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้
เช่น ในที่ มืด หรื อพื้นที่ที่มีหมอกควัน ซึ่ งเน้นความสามารถในการแยกแยะ ภาพความร้อนเป็ น
อันดับแรก ส่ วนกลุ่มหลังถูกนาไปใช้งานใน อุตสาหกรรมและทางการแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเน้น
ความถูกต้อง ในการวัดอุณหภูมิมากกว่าในกลุ่มแรก อย่างไรก็ตาม เพราะเหตุวา่ กลุ่มหลังเป็ นที่
นิยมและใช้งานกันแพร่ หลายมากกว่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องจากความสามารถใน
การนาไปใช้งานได้ หลากหลายกว่า ดังนั้น ในที่น้ ีจึงขอกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มที่นาไปใช้กบั การวัด
อุณหภูมิเท่านั้น
เทอร์โมสแกนในความหมายที่เข้าใจกันแพร่ หลาย หมายถึง เครื่ องมือวัดอุณหภูมิแบบ
อินฟราเรด หรื ออินฟราเรดเทอร์ โมมิเตอร์ (Infrared Thermometer) ชนิดหนึ่งที่สามารถวัดค่า
อุณหภูมิได้ มากกว่าหนึ่งตาแหน่งในเวลาเดียวกัน โดยไม่ตอ้ งสัมผัสกับวัตถุที่ ต้องการวัด ซึ่งคล้าย
กับการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรู ปนัน่ เอง โดยสิ่ งที่ ตรวจจับ คือ รังสี อินฟราเรด (Infrared Radiation)
ช่วงความยาวคลื่น หนึ่งแล้วแปลงเป็ นอุณหภูมิตามกฎการแผ่รังสี ของแพลงค์ (Planck’s Radiation
Law) และประมวลผลเป็ นภาพสองมิติของอุณหภูมิที่คานวณได้ในท้ายที่สุด หลักการทางานของ
เครื่ องมือดังกล่าวแสดง ดังรู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 หลักการทางานของเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรด
รู ปที่ 2.2 แสดงตัวอย่างมุมมองการมองเห็น
ของเทอร์ โมสแกนทั้งสองแบบ
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2.1.1 เหตุผลทีต่ ้ องใช้ เทอร์ โมสแกน

-ลดปัญหาเครื่ องจักรหยุดทางาน หากมีการตรวจเช็คอุณหภูมิอย่างสม่าเสมอก็สามารถ
หาทางแก้ไขได้ล่วงหน้าลดความเสี่ ยงโดยไม่ตอ้ งรอให้เครื่ องจักรเสี ยก่อนจึงค่อยแก้ไข
-ช่วยประหยัดพลังงาน ปั ญหาความร้อนที่เกิดขึ้นเพราะใช้งานเกินกาลังที่อุปรณ์ไฟฟ้ า หรื อ
เครื่ องจักรจะสามารถรับไหวนั้น นอกจากจะเสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั แล้ว ยังก่อให้เกิดการสู ญเสี ย
พลังงานโดยใช่เหตุดว้ ย เพราะเครื่ องต้องทางานหนักทาให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ า
-วางแผนการเก็บสต๊อกอะไหล่ กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถช่วยให้ท่านเห็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ า หรื อเครื่ องจักรในด้านอุณหภูมิ ทาให้ท่านสามารถเฝ้ าระวังได้ถูกจุดว่าควรจะ
เก็บสต๊อกอะไหล่ตวั ใดที่มกั จะเกิดปัญหาบ่อยครั้ง สามารถซ่อมแซมได้ทนั ที ไม่ตอ้ งรอให้เกิด
Down Time เสี ยก่อน
-ช่วยในการวางแผนซ่อมบารุ ง สามารถนาข้อมูลไปเป็ นส่ วนพิจารณาในการวางแผนซ่อม
บารุ งเพื่อกาหนดช่วงระยะเวลาในการซ่อมบารุ ง การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive
Maintenance) เป็ นงานที่มีความสาคัญมาก เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้ าเปรี ยบเสมือนหัวใจหลักของ
โรงงาน / อาคาร ช่วยจัดลาดับความเร่ งด่วนในการซ่อมบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
-นาข้อมูลมาวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ โดยทัว่ ไปกล้องถ่ายภาพความร้อนจะมี Software
สาหรับใช้เก็บบันทึกข้อมูลในการวัด ซึ่ งทาให้สะดวกแกผูใ้ ช้งานในการนาข้อมูลที่ได้กลับมา
วิเคราะห์ถึงความผิดพลาดและหาทางป้ องกัน
-ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องจักร หมัน่ ตรวจเช็คโดยใช้กล้องถ่ายภาพความ
ร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องจักรอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้ท่านหาจุดปกพร่ องได้ตรงจุดเช่น
ขั้วต่อสายไม่เน้น, ใช้สายไฟขนาดเล็กเกินไป หรื ออายุการใช้งานของเบรคเกอร์ถึงระยะเวลาต้อง
เปลี่ยนใหม่แล้ว ซึ่ งส่ วนย่อยๆเหล่านี้ก็มีผลทาให้เกิดการเสี ยหายลุกลามไปถึงตัวเครื่ องจักร หรื อ
ระบบไฟฟ้ าที่มีราคาสู งได้
-เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการซ่อมบารุ ง เนื่องมาจากการวางแผนซ่อมบารุ งที่ดี
-ป้ องกันการเกิดอัคคีภยั ช่วยลดความเสี่ ยงการเกิดอัคคีภยั อันเนื่องจากไฟฟ้ าลัดวงจร
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2.1.2 ตัวอย่ างการประยุกต์ ใช้ งานกล้องถ่ ายภาพความร้ อนในอุตสาหกรรมอาหาร
1. การตรวจสอบสภาพของฉนวนความร้อน เช่น ฉนวนห้องเย็นหรื อห้องแช่แข็ง ฉนวนหุม้
หม้อฆ่าเชื้อ และฉนวนหุ ม้ ท่อไอน้ า ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน ซึ่ งสามารถใช้ตรวจหาความ
ผิดปกติได้อยางรวดเร็ ว โดยแสดงผลเป็ นภาพถ่ายความร้อน ตัวอยางการแปลผลการตรวจสอบ
สภาพฉนวนห้องเย็นด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน ได้แก่ การถ่ายภาพความร้อนจากภายนอกห้อง
เย็นแล้วปรากฏพื้นที่บางบริ เวณของผนังมีอุณหภูมิต่ากว่าผนังส่ วนอื่น หรื อการถ่ายภาพความร้อน
ภายในห้องเย็นแล้วปรากฏพื้นที่บางบริ เวณมีอุณหภูมิสูง สามารถแปลผลได้วาอาจเกิดการ
เสื่ อมสภาพของฉนวนที่บริ เวณนั้น
2. การตรวจสอบการทางานของมอเตอร์ที่อยูในกระบวนการผลิตด้วยกล้องถ่ายภาพความ
ร้อน เป็ นการตรวจสอบแบบพื้นที่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจแสดงในรู ปของเฉดสี แดงปรากฏใน
ภาพถ่ายความร้อน อย่างไรก็ตาม การแปลผลที่ได้จากเครื่ องมือวัดเพื่อประเมินความผิดปกติ
ดังกล่าว ควรอาศัยข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
3. การวัดอุณหภูมิของผูป้ ฏิบตั ิงานในสายการผลิตอาหารด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน ซึ่ ง
เป็ นการวัดแบบไม่สัมผัส ซึ่ งในอุตสาหกรรมอาหารหากผูป้ ฏิบตั ิงานมีการเจ็บป่ วยโดยไม่แสดง
อาการให้สังเกตเห็น สามารถใช้เครื่ องมือวัดอุณหภูมิช่วยตรวจสอบได้ เพื่อป้ องกนการแพร่ กระจาย
เชื้อโรคจากคนไปสู่ อาหาร โดยนิยมใช้เครื่ องมือวัดอุณหภูมิชนิดใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน หรื อ
เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดอินฟราเรด (Infrared thermometer) เนื่องจากสามารถวัดได้อยางรวดเร็ วโดยที่
ผูต้ รวจไม่ตอ้ งสัมผัสกบผูป้ ่ วย
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการแปรรู ปโดยติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อนที่
บริ เวณปลายสายพานลาเลียง (Conveyor) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของชิ้น อาหารหากพบว่ามี
อุณหภูมิต่ากว่าที่กาหนดไว้ ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถนาชิ้นอาหารที่มีปัญหาออกได้ทนั ที หรื อหากพบว่า
ความผิดปกติอยูท่ ี่เครื่ องจักรที่ใช้แปรรู ป ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถหยุดการปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีเช่นกัน
โดยไม่ตอ้ งสู ญเสี ยเวลาและสิ้ นเปลืองวัตถุดิบ
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2.2 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตรวจสอบไฟฟ้า
2.2.1 เครื่องวัดชนิดคล้ องสายหรื อแคล้มป์ ออนมิเตอร์
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั กระแสไฟฟ้ าชนิดกระแสสลับ สามารถวัดค่าได้โดยการคล้องรอบสายเส้นที่
ต้องการวัด มีท้ งั ชนิ ดที่เป็ นแบบเข็มและแบบตัวเลข ปั จจุบนั สามารถใช้วดั ค่าอย่างอื่นได้อีก เช่น วัด
แรงดันไฟฟ้ า และความต้านทาน เป็ นต้น แต่การวัดแรงดันไฟฟ้ าและความต้านทาน จะต้องใช้สาย
ต่อเช่นเดียวกับมัลติมิเตอร์ ในการวัดจะต้องทาการปรับตั้งซีเล็กเตอร์สวิตช์ ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ
วัดด้วยเช่นเดียวกัน

รู ปที่ 2.3 เครื่ องวัดชนิดคล้องสายหรื อแคล้มป์ ออนมิเตอร์
การวัดกระแสไฟฟ้ าสลับ
1. หมุนซีเล็กเตอร์สวิตช์ไปที่การวัดกระแส (Ã)
2. ตั้งย่านการวัดให้เหมาะสม กรณี ไม่สามารถประมาณค่ากระแสได้ ให้เลือกตั้งไปที่ค่าสู งสุ ด ถ้า
ค่าที่วดั ได้นอ้ ยจนอ่านค่าได้ยาก ให้ปรับค่ากระแสให้ต่าลงจนสามารถอ่านค่าได้ชดั เจน
3. คล้องก้ามคล้องสายที่สายเพียงเส้นเดียว (หรื อเฟสเดียว) ของวงจรในขณะที่มี
กระแสไหลอยู่
4. อ่านค่ากระแส

รู ปที่ 2.4 การใช้เครื่ องวัดชนิดคล้องสายหรื อแคล้มป์ ออนมิเตอร์
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2.2.2 Fluke Ti10 และ Ti25
เป็ นกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่ นพิเศษที่มีเทคโนโลยีIR (IR-FusionTechnology) ให้ใช้ได้ท้ งั ในตัว
กล้อง และในซอฟต์แวร์ ช่วยให้ช้ ีจุดปัญหาและทารายงานได้อยาง่ายดาย ด้วยความสามารถในการ
รวมภาพความร้อนกบภาพที่ตาเห็นพร้อมกับ (Molded) แบบเต็มจอ (Full Screen) หรื อวางภาพ
ความร้อนบนบางส่ วนของภาพจริ ง (Picture-in-Picture)

รู ปที่ 2.5 Fluke Ti10 และ Ti25
ความสามารถของ Fluke Ti10 และ Ti25







เทคโนโลยี IR-Fusion Technology มีให้ใช้ได้ท้ งั ในตัวกล้องและในซอฟต์แวร์ สาหรับการ
รวมภาพความร้อนกับภาพจริ ง เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและชี้จุดปัญหาได้โดยง่าย และจัดทา
รายงานได้ทนั ที โดยการรวมภาพจริ งกับภาพความร้อนได้ท้ งั แบบเต็มจอ และแบบภาพเล็ก
บนภาพใหญ่
ตัวเครื่ องแข็งแรง เชื่อถือได้สูง ทนทานต่อการตกจากที่สูงได้ 2 เมตร (6 ฟุต)
มีความใวต่อความร้อนดีเยีย่ ม แยกความแตกต่างอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยได้ดี (ซึ่ งมักแสดงถึง
ปัญหา)
จอแสดงผลสี แบบ LCD กว้าง 3.6 นิ้ว ความละเอียด 640 x 480 จุด (แนวนอน)
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ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ออกแบบให้เหมาะสมกับงานซ่อมบารุ งในอุตสาหกรรมและงาน
พานิชย์
มีซอฟต์แวร์ SmartView สาหรับการวิเคราะห์และจัดทารายงานอย่างมืออาชีพ (อัพเกรด
ซอฟต์แวร์ได้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน)
หน่วยความจาแบบถอดเปลี่ยนได้ชนิด SD ขนาด 2 GB เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและ
โอนย้ายข้อมูลภาพความร้อนและภาพถ่ายประกอบ
มีอุปกรณ์ให้ครบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ปฏิบตั ิงานได้ทนั ที

2.2.3 แคลมป์ มิเตอร์ สาหรับวัดกราวด์ หลูปของดิน PROVA5637 : Earth Resistance Clamp
Meter
▪ หน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 4 digits, 9999 counts
▪ เป็ นเครื่ องวัดค่าความต้านทานของหลักดินแบบคล้องสาย
▪ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ปากแคล้มป์ ไม่นอ้ ยกว่า 35 mm.
▪ ตัวเครื่ องสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างน้อย 116 ค่า
▪ สามารถกาหนดช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูลได้
▪ กาหนดระดับการเตือน Hi and Lo Alarm ได้
▪ ตัวเครื่ องสามารถแสดงสัญญลักษณ์เมื่อแบตเตอรี่ อ่อน
▪ ตัวเครื่ องสามารถแจ้งเตือนเมื่อปากแคล้มป์ ปิ ดไม่สนิท
▪ ตัวเครื่ องสามารถทางานที่อุณหภูมิในช่วง 0 to 50 °C
▪ ตัวเครื่ องสามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิในช่วง -20 to 60 °C
▪ ตัวเครื่ องผ่านมาตราฐาน CE mark, CAT III 300V, CAT II 600V
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รู ปที่ 2.6 Clamp Meter

รายละเอียดด้านเทคนิค
▪ ย่านการวัดความต้านทาน (Auto range)

: 0.025 - 1500 Ohm.

▪ ความละเอียด

: 0.002 Ohm.

▪ ความแม่นยาในการอ่าน

: ± 1.5% ± 0.02 Ohm.

▪ ย่านการวัดกระแสรั่วไหล (Leakage current) : 0.2mA– 35A ; True RMS
▪ ความละเอียด

: 0.001mA- 0.01A

▪ ความแม่นยาในการอ่าน

: ± 2.0% ± 0.05mA
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2.2.4 ปากกาวัดไฟแบบไม่ต้องสั มผัส Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen
สามารถตรวจสอบกระแสไฟรั่วโดยไม่ตอ้ ง สัมผัสกับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้ า ใช้งานง่าย เพียงนา
ปากกากันไฟซ๊อตเข้าไปใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้ า หรื อสายไฟฟ้ าที่ตอ้ งการตรวจสอบ เมื่อมีกระแสไฟรั่ว
หลอดไฟสี แดงจะกระพริ บพร้อมกับส่ งเสี ยงดัง บี๊บๆ เตือนอย่างถี่รัว และมีหลอดไฟขนาดเล็กๆ สี
ขาวสว่างตรงปลายปากกาใช้ส่องสว่างในสถานที่มืด ปากกากันไฟซ๊อตนี้ใช้งานได้หลายอย่าง อาทิ
ป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ า พกติดตัวเตือนไฟรั่วเมื่อเกิดสถานการณ์น้ าท่วม งานช่างไฟฟ้ า งานซ่อม
บารุ ง และเป็ นอุปกรณ์ประจาบ้านได้ดว้ ย

รู ปที่ 2.7 Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen
คุณสมบัติ
1. ตัวเรื อนปากกาทาจากพลาสติก ที่เป็ นฉนวนกันไฟฟ้ า และไม่มีส่วนประกอบของโลหะ
2. ใช้ตรวจแรงดันไฟฟ้ ารั่วตั้งแต่ 90 – 1,000 โวลต์ (กระแสสลับ)
3. ใช้พลังงานจากถ่าน AAA จานวน 2 ก้อน (ลูกค้าจัดหาเอง)
4. ขนาด 1.8 cm. X 1.5 cm. ความยาวตลอด ยาวประมาณ 15 cm. 5. น้ าหนัก 25 กรัม
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วิธีการใช้ งาน
- นาvoltalert pen สัมผัสกับสายไฟ ถ้ามีไฟฟ้ าจะมีเสี ยงเตือน แต่ไม่มีเสี ยงเตือนแสดงว่า
เป็ นสายนิวตรอน หรื อไม่มีไฟฟ้ า
-ใช้ตรวจสอบสายไฟทองแดง ที่ขาดในได้หรื อจุดต่อหลุด โดยใช้voltalert pen สัมผัสตาม
สายไฟไปจะมีเสี ยงเตือน ถ้าเสี ยงหาย(เงียบ) แสดงว่าจุดแถวนั้นสายขาดหรื อจุดต่อหลุด
-ใช้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า มีไฟรั่วหรื อเปล่า โดยใช้ voltalert pen
สัมผัสกับ อุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ถ้ามีไฟรั่วจะมีเสี ยงเตือน แต่ไม่มีเสี ยงเตือนแสดงว่า
ไม่มีไฟรั่ว

รู ปที่ 2.8 การใช้งาน Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen
รายละเอียดทางด้ านเทคนิค
 Test voltage range: 90-1000V AC

 Net weight: 39g

 Power Supply: 2 x 1.5V AAA

 Package weight: 62g

 Range: 50 to 500 Hz
 Operating Temperature: -10°C ~ 50°C
 Operating Humidity ≤95

 Safety Rating: 1000V, CAT IV
 Dimension: 150*26*18mm

 Package size: 210*92
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2.2.5 มิเตอร์ MS5908 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH
เครื่ องทดสอบ RCD และ GFCI เหลืออยู่ ทดสอบแรงดันไฟฟ้ าเครื อข่ายในโหมด True Rmsชุดรวม:
แบตเตอรี่ , เคส, สายต่อ F VAT / Paragon
- การทดสอบการต่อสายที่ถูกต้องของซ็อกเก็ต 3 สาย (ศูนย์ซา้ ยที่เฟสด้านขวา, PE ด้านบนการส่ ง
สัญญาณถึงการขาด PE และการเปลี่ยนสถานที่ L และ N)
- การวัดแรงดันไฟ AC (TrueRMS)
- การวัดค่าความถี่แรงดันเฟส LN แรงดันไฟฟ้ า LE และแรงดันไฟฟ้ าจุดสู งสุ ด
- การวัดแรงดันไฟตก LN ภายใต้โหลด (โหลดจาลอง 5A, 8A และ 10A)
- การวัดความต้านทานของวงจรลัดวงจร (ค่าลูปสาหรับตัวนา L, N, E และกระแสไฟลัดที่มี)
- การทดสอบการป้ องกัน RCD ปัจจุบนั (จาลองปั จจุบนั > 30mA มีสาย LE, การวัดเวลาตอบสนอง)
- การทดสอบการป้ องกันไฟฟ้ าช็อต GFCI (การจาลองกระแสไฟฟ้ า> 5mA มีสาย LE, การวัดเวลา
ตอบสนอง)

รู ปที่ 2.9 มิเตอร์ MS5908 เครื่ องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้ า MASTECH
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คุณสมบัติทางด้ านเทคนิค
 การวัดแรงดันไฟฟ้ าสายไฟฟ้ า 85 ÷ 265 V ± 1.0%
 การวัดแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ด 120 ÷ 375 V ± 1.0%
 การวัดค่าอิมพีแดนซ์ 0 ÷ 3 Ω± 2.5%
 การทดสอบอุปกรณ์ทงั สเตนที่เหลือเวลาชนวน - 1 ÷ 6,500 ms ± 1.0%
 กาลังเรี ยกใช้งาน - 30mA ± 1.0%
 การวัดค่าความถี่ 45 ÷ 65 Hz การลดแรงดัน 0.1 ÷ 99% ± 2.5%
 จาลองกระแสไฟโหลด - 5/8/10 A
2.2.6 เครื่องค้ นหา ตาแหน่ งเซอร์ กติ เบรกเกอร์ Circuit Breaker Finder Socket Tester Finder
220V AC
เบรกเกอร์ เป็ นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สะดวกมากในการป้ องกันสถานการณ์ในปัจจุบนั
เกินกว่าระบบไฟฟ้ าของคุณ ค้นหาเบรกเกอร์หรื อฟิ วส์เฉพาะที่ควบคุมปลัก๊ หรื อปลัก๊ ของคุณโคม
ไฟ ฯลฯ
ซ็อกเก็ตและอะแดปเตอร์ ขาออกที่รวมไว้ช่วยให้เครื่ องมือนี้มีพลังมากขึ้น

รู ปที่ 2.10 เครื่ องค้นหาตาแหน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์ MASTECH
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คุณสมบัติด้านเทคนิค
 ค้นหาเบรกเกอร์หรื อฟิ วส์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและรวดเร็ ว
 ระบุสภาวะของซ็อกเก็ตวงจรได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย
 เครื่ องส่ งสัญญาณทางานบน 220VAC
 อุณหภูมิในการทางาน: 0 ~ 50
 เครื่ องมือค้นพบซ็อกเก็ต
 ปรับความไวอัตโนมัติ
 คาแนะนาเกี่ยวกับภาพและเสี ยง
 ฟังก์ชนั ไฟฉาย
 แสดงสถานะแบตเตอรี่ ต่า

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 เกีย่ วกับบริษัท

CONTACT NON GROUP CO.,LTD


13 ซอยเพชรเกษม 36 แยก 1, ถนนเพชรเกษม, แขวงบางจาก,เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
13 SOI PETCHKASEM 36 YAK 1,PETCHKASEM ROAD,BANGJAK,PASICHAROEN
BANGKOK 10160


TEL: +66-2868-5967



FAX: +66-2467-1298



MOBILE: +668-1810-9846



non_group@hotmail.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั
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บริ ษทั นนกรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั นนกรุ๊ ป จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่ มจากรับออกแบบติดตั้งงานระบบ
ไฟฟ้ า ประปา งานปรับปรุ งระบบอาคารสู ง /อาคารโรงงานอุตสาหกรรม และปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
อาคารโรงงานหลังน้ าท่วม ติดตั้งหม้อแปลง ระบบบาบัดน้ าเสี ย กว่า 23 ปี ที่ผา่ นมาทางบริ ษทั ฯ ได้
มีการพัฒนาองค์ความรู ้ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์และความสามารถด้านการออกแบบและการ
ติดตั้ง รวมทั้งมีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถรองรับ กฎหมายและ พรบ.
ต่างๆ (พรบ.ควบคุมอาคารฯ พรบ.โรงงานฯ พรบ.การนิคมฯ) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผูใ้ ช้งาน/ผูอ้ ยูอ่ าศัย โดยทางบริ ษทั ฯ มีทีมงานวิศกรผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น
วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้ า, วิศวกรเครื่ องกล,วิศวกรอุตสาหการ, วิศวกรสิ่ งแวดล้อม , วิศวกรเคมี
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รู ปที่ 3.2 ระบบไฟฟ้ า
ระบบไฟฟ้ า (ELECTRICAL SYSTEMS)
ปรึ กษา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ ง ระบบไฟฟ้ า
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า, ระบบการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบดาต้าเซนเตอร์ , ระบบ
ไฟฟ้ าในโรงพยาบาล, ในอาคาร, โรงงาน, ห้างสรรพสิ นค้า ฯลฯ
โดยวุฒิวศิ วกรไฟฟ้ า

รู ปที่ 3.3 การตรวจสอบอุปกรณ์
บริ การตรวจสอบรับรอง ระบบไฟฟ้ า ตามกฎกระทรวง
1.ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรมตาม กฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า ของกระทรวงแรงงาน รับรองโดยวุฒิวศิ วกร/สามัญวิศวกร
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2.ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม รับรอง
โดยวุฒิวศิ วกร/สามัญวิศวกร
3.มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการตรวจสอบ,สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้ านคร
หลวง,การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค, National Fire Protection Association , OSHA Standards 29 CFR
1910,
EIT Standard 022011-14

รู ปที่ 3.4 การจัดการพลังงาน

ตรวจสอบรับรองจัดการพลังงาน (ENERGY AUDITOR)
1. ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน ตามพ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
2. เสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุ งวิธีการจัดการพลังงาน ตามข้อกาหนดของ พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
3. จัดทารายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามข้อกาหนดของพ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535
4.ตรวจสอบรับรองโดยผูช้ านาญการจัดการพลังงาน(วุฒิวศิ วกรไฟฟ้ า),ผูช้ ่วยผูช้ านาญการจัด
การพลังงาน
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บริการของบริษัท

รู ปที่ 3.5 การเทอร์โมสแกน
บริ การตรวจ และออกใบรับรอง ระบบไฟฟ้ า ตามกฎกระทรวง
บริ การตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้ า ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
วิธี THERMOGRAPHIC และ PREVENTIVE MAINTENANCE โดยวุฒิวศิ วกร/สามัญวิศวกร
ไฟฟ้ ากาลัง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจากทางราชการ ตามระเบียบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การ
นิคมอุตสาหกรรม

รู ปที่ 3.6 สัญลักษณ์ warning

20

บริ การคานวณ ออกแบบแผ่นป้ ายที่มีตวั อักษรหรื อสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตราย (ARC FLASH)
กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า กระทรวงแรงงาน

รู ปที่ 3.7 การตรวจสอบอาคาร
บริ การตรวจสอบ อาคารควบคุม ตามกฎหมาย
กาหนดให้อาคารดังต่อไปนี้เข้าข่ายต้องจัดให้มีการตรวจสอบ มี 9 ประเภท ได้แก่
อาคารสู ง/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ/อาคารชุมนุมคน/โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร/โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป/อาคารชุด หรื อ
อาคารอยูอ่ าศัยรวมที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป/โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มี
ความสู งมากกว่า 1 ชั้น และมีพ้นื ที่ใช้สอย ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป/ป้ ายสู งตั้งแต่ 15 เมตรขึ้น
ไปหรื อมีพ้ืนที่ต้ งั แต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรื อป้ ายที่ติดหรื อตั้งบนหลังคาหรื อดาดฟ้ าของอาคารที่
มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป/สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ ที่มีพ้ืนที่ต้ งั แต่
200 ตารางเมตรขึ้นไป
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รู ปที่ 3.8 งานออกแบบ
บริ การตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้ง ฐานรองรับเครื่ องจักรต่างๆ ระบบท่อและระบบดับเพลิง/
ป้ องกันอัคคีภยั ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสู ง โดยวิศวกรโยธา,เครื่ องกลและสิ่ งแวดล้อม

รู ปที่ 3.9 โรงงานที่กาลังสร้าง
บริ การตรวจสอบและเซ็นต์รับรองทุกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเช่น
ต่ออายุโรงงาน / แบบติดตั้งเครื่ องจักรงานประมูลต่าง /ควบคุมงานก่อสร้าง / บัญชีเครื่ องจักร / แบบ
แปลนระบบไฟฟ้ า /แบบแปลนระบบกาจัดมลพิษ สิ่ งแวดล้อม/ งานตรวจสอบทางวิศวกรรม
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รู ปที่ 3.10 รถฟอร์คลิฟท์
บริ การตรวจ และออกใบรับรอง เครน, ลิฟท์, ปั่ นจัน่ , รถฟอร์คลิฟท์ (แก๊ส) ตามกฎกระทรวง
บริ การตรวจสอบ และออกเอกสารรับรองความปลอดภัย รถฟอร์คลิฟท์ (แก๊ส),เครน, ลิฟท์, ปั่ นจัน่
โดยวิศวกรเครื่ องกล (วุฒิ/สามัญ) ตามระเบียบของ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การนิคม
อุตสาหกรรม

รู ปที่ 3.11 ติดตั้งแรงสู ง
บริ การออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้ าแรงสู ง-แรงต่า และออกใบรับรอง แก้ไขปรับปรุ งหม้อแปลง
ไฟฟ้ า ติดตั้งระบบไฟฟ้ าแรงสู งโดยวุฒิวศิ วกรไฟฟ้ ากาลัง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจากทางราชการ ตาม
ระเบียบของการไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าภูมิภาค
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รู ปที่ 3.12 ระบบดับเพลิง
บริ การตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อและระบบดับเพลิง/ป้ องกันอัคคีภยั ในโรงงาน
อุตสาหกรรม, อาคารสู ง โดยวิศวกรเครื่ องกลและสิ่ งแวดล้อม

รู ปที่ 3.13 วาวท่อ
บริ การงานเปลี่ยนและปรับปรุ งระบบท่อในอาคารสู ง/โรงงานอุตสาหกรรม
บริ การงานเปลี่ยนและปรับปรุ งระบบทุกชนิด ท่อเหล็ก,ท่อทองแดง, ท่อ PVC ,PE, PPR,PB,
โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสู ง
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รู ปที่ 3.14 การประชุมการจัดการพลังงาน
บริ การการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
บริ การการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สาหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม
โดยผูช้ านาญและผูช้ ่วยผูช้ านาญการตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550

3.2 หน้ าที่ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
- ลงพื้นที่ปฏิบตั ิงาน ที่อาคารสานักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ที่ลูกค้าใช้บริ การ
- ถ่ายถาพอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกอย่างที่ตรวจสอบและใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
- วิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน(เทอร์โมสแกน)เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
- ทาเอกสารรายงานในส่ วนภาพถ่ายความร้อน และEarth/Ground Tester
- Suggested solutions ให้กบั บริ ษทั ที่ให้บริ การ
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3.3 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
พนักงานที่ปรึ กษา(Job Supervisor)
นายธนปพน ชัยวาณิ ชยา
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ
เบอร์โทรศัพท์ 081-810-9846
นางฐิติรัตน์ ปราบไพรี กุล
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ
3.4 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 25 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561
3.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 ศึกษารายละเอียดการปฏิบตั ิงานในสถานที่ฝึกงาน
3.8.2 ศึกษาวิธีการปฏิบตั ิงาน
3.8.3 ศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดของโครงการ
3.8.4 ศึกษาโปรแกรมและอุปกรที่ใช้ในการทางาน
3.8.5 ศึกษารายละเอียดการทางานจริ ง
3.8.6 ปฏิบตั ิงานด้วยความตั้งใจ
3.8.7 จัดทารายงาน

ศึกษารายละเอียด
ของงาน

ศึกษาวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน

ปฏิบตั ิงานจริง

จัดทารายงาน

วางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ 3.1 ผังเวลาในการดาเนินงาน
ลาดับ

หัวข้อ

1

เรี ยนทฤษฎี

2

ออกปฏิบตั ิ
สหกิจ
สื บค้น
ข้อมูล
จัดทา
โครงงาน
ส่ งรู ปเล่ม
สหกิจ
แก้รูปเล่ม
สหกิจ

3
4
5
6

เวลาที่วางแผน
เวลาที่ดาเนินการ

พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การปฏิบตั ิงานตามโครงงานสหกิจ มีดงั นี้
4.1 วางแผนการดาเนินงาน
การวางแผนก่อนทางาน โดยการปรึ กษาหัวหน้างาน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้
ปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 4.1 อุปกรณ์ในการทางาน
4.2 การเทอร์ โมสแกน Hotline Clamp

รู ปที่ 4.2 Hotline Clamp
เป็ นขั้นตอนแรกของการปฏิบตั ิงาน Hotline Clamp จะอยูห่ น้าโรงงานหรื ออยูด่ า้ นนอก
อาคาร ส่ วนใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
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4.3 การเทอร์ โมสแกน CT,PT

รู ปที่ 4.3 CT,PT

4.4 การเทอร์ โมสแกน Drop Out Fuse

รู ปที่ 4.4 Drop Out Fuse
ควรทาการตรวจวัดปริ มาณความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์ โมสแกน
และการตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
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4.5 การเทอร์ โมสแกน High Voltage Bushing

รู ปที่ 4.5 High Voltage Bushing

4.6 การเทอร์ โมสแกน Low Voltage Bushing

รู ปที่ 4.6 Low Voltage Bushing
ควรทาการตรวจวัดปริ มาณความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์ โมสแกน
และการตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
ถ้าส่ วนของจุดต่อสายเข้ามาถึงหม้อแปลง(แรงสู ง)เกิดปัญหาจาแนะนาให้เรี ยกการไฟฟ้ าให้
มาดูแล เนื่ องจากเกินอานาจของช่างในโรงงาน
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4.7 การเทอร์ โมสแกน Transformer (หม้ อแปลงไฟฟ้า)

รู ปที่ 4.7 Transformer

4.8 การเทอร์ โมสแกน ACB Input

รู ปที่ 4.8 ACB Input
ควรทาการตรวจวัดปริ มาณความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์ โมสแกน
และการตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า และดาเนินการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าเชิง
ป้ องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
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4.9 การเทอร์ โมสแกน ACB Output

รู ปที่ 4.9 ACB Output

4.10 การเทอร์ โมสแกน ACB

รู ปที่ 4.10 ACB
อุปกรณ์น้ ี จะไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากราคาสู งและคุณภาพดี ควรทาการตรวจวัดปริ มาณ
ความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์โมสแกนและการตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือ
วัดทางไฟฟ้ า และดาเนินการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าเชิงป้ องกัน (PREVENTIVE
MAINTENANCE) ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
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4.11 การเทอร์ โมสแกน MCCB

รู ปที่ 4.11 MCCB
ปั ญหาที่เกิดของอุปกรณ์น้ ี คือ ไม่บาลานซ์โหลด ใช้ไฟเยอะ จุดต่อสายหลวม สายเล็กกว่า
เบรกเกอร์ ที่ตวั เบรกเกอร์ จะไม่ค่อยมีปัญหา
4.12 การเทอร์ โมสแกน MAGNETIC CAPACITOR

รู ปที่ 4.12 MAGNETIC CAPACITOR
ควรทาการตรวจวัดปริ มาณความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์ โมสแกน
และการตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า และดาเนินการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าเชิง
ป้ องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
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4.13 การเทอร์ โมสแกน MAGNETIC

รู ปที่ 4.13 MAGNETIC

4.14 การเทอร์ โมสแกน ลางสายไฟฟ้า

รู ปที่ 4.14 ลางสายไฟฟ้ า
ควรทาการตรวจวัดปริ มาณความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์ โมสแกน
และการตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า และดาเนินการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าเชิง
ป้ องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
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4.15 การเทอร์ โมสแกน Circuit Breaker

รู ปที่ 4.15 Circuit Breaker

4.16 การเทอร์ โมสแกน Circuit Breaker

รู ปที่ 4.16 Circuit Breaker
ปั ญหาจะเกิดปั ญหาที่สายมีขนาดเล็กกว่าเบรกเกอร์ จุดต่อสายหลวม และตัวเบรกเกอร์
ควรทาการตรวจวัดปริ มาณความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์ โมสแกนและการ
ตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า และดาเนินการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าเชิงป้ องกัน
(PREVENTIVE MAINTENANCE) ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
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4.17 การเทอร์ โมสแกน Circuit Breaker

รู ปที่ 4.17 Circuit Breaker
ถ้าใช้สายที่ถูกต้องตามพิกดั ปัญหาที่พบจะเป็ นที่ตวั เบรกกอร์ที่อาจจะเก่าหรื อใช้งานมา
นานวิธีแก้ไขง่ายๆคือ เปลี่ยนตัวใหม่ทนั ที
4.18 การเทอร์ โมสแกน Circuit Breaker

รู ปที่ 4.18 Circuit Breaker
ควรทาการตรวจวัดปริ มาณความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์ โมสแกน
และการตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า และดาเนินการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าเชิง
ป้ องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
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4.19 การเทอร์ โมสแกน BAR Ground

รู ปที่ 4.19 BAR Ground
ส่ วนใหญ่ไม่มีปัญหาเนื่ องจากไม่มีโหลด เป็ นสายที่ต่อเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้ องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้ าดูด
4.20 การเทอร์ โมสแกน BAR Neutron

รู ปที่ 4.20 BAR Neutron
ถ้าเกิดปั ญหาที่จุดนี้ คือ นิวตรอนหลวมสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั คือ แรงดันจะเกิน
จาก 220 โวลล์ เป็ น 240 250 หรื อมากกว่า ต้องทาการขันทอร์คให้แน่นอย่างเร่ งด่วน
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4.21 การเทอร์ โมสแกน Motor

รู ปที่ 4.21 Motor
การระบายความร้อนไม่ดี เนื่องจากอากาศไหลผ่านไม่สะดวก ปัญหาคุณภาพไฟฟ้ า เช่น
อันบาลานซ์, โอเวอร์ โหลด หรื อเกิดแรงดันฮาร์มอนิกส์ที่ 5การปรับตั้งแนวแกนไม่ดีปัญหาฉนวน
ในขดลวดมอเตอร์ ปั ญหาตลับลูกปื น การหล่อลื่น, สึ กหรอ, และอื่นๆ
4.22 การเทอร์ โมสแกน Magnetic contactor

รู ปที่ 4.22 Magnetic contactor
อุปกรณ์น้ ี จะทางานตลอดและกิดความร้อนเป็ นปกติ และเมื่ออยูร่ วมกันจานวนมากแบบนี้
จะทาให้มีอุณหภูมิสูง แนะนาให้มีการระบายความร้อนเพื่อไม่ให้มีอุณหภูมิสูงเกินไป
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4.23 การเทอร์ โมสแกน Switch

รู ปที่ 4.23 Switch
สวิทช์ไฟเป็ นจุดที่พบความผิดปกตินอ้ ยมาก เมื่อเกิดปั ญหาจึงควรเปลี่ยนทันที กรณี น้ ีเกิด
จากตัวสวิทช์ใช้งานมานานจึงเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพ
4.24 การเทอร์ โมสแกน BUS BARS

รู ปที่ 4.24 BUS BARS
จากภาพจะเห็นว่าบาร์ ซา้ ยจะมีความร้อนกว่า เนื่องจากใช้ไฟเยอะจึงแนะนาให้เฝ้ าระวัง
อย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
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4.25 การเทอร์ โมสแกน cast iron frame motor

รู ปที่ 4.25 cast iron frame motor
ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่จะเป็ นการระบายความร้อนไม่ดี เนื่ องจากอากาศไหลผ่านไม่สะดวก
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้ า เช่น อันบาลานซ์, โอเวอร์โหลด หรื อเกิดแรงดันฮาร์มอนิกส์ที่ 5 การปรับตั้
งแนวแกนไม่ดี แต่เนื่องจากทามาจากวัสดุที่มีคุณภาพจึงพบที่มีปัญหาน้อย
4.26 การเทอร์ โมสแกน Automatic Transfer Switch (ATS)

รู ปที่ 4.26 Automatic Transfer Switch (ATS)
ควรทาการตรวจวัดปริ มาณความร้อน จุดต่อสายด้านแรงต่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์ โมสแกน
และการตรวจวัดค่าต่างๆ ด้วยเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า และดาเนินการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าเชิง
ป้ องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ตามวาระอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
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4.27 การใช้ เครื่องวัดชนิดคล้ องสายหรือแคล้มป์ ออนมิเตอร์

รู ปที่ 4.27 เครื่ องวัดชนิดคล้องสายหรื อแคล้มป์ ออนมิเตอร์
เป็ นการทางานต่อเนื่ องจากการถ่ายภาพความร้อน กรณี MCCB มีบางเฟสที่มีความร้อนสู ง
กว่า ปั ญหาหลักคือการไม่ Balance load สามารถเช็คได้จากอุปกรณ์น้ ี

4.28 การใช้ แคลมป์ มิเตอร์ สาหรับวัดกราวด์ หลูปของดิน PROVA5637 : Earth Resistance Clamp
Meter

รู ปที่ 4.28 PROVA5637 : Earth Resistance Clamp Meter
หน้าที่หลักของอุปกรณ์น้ ีคือ ใช้วดั กราวด์ที่เสาไฟฟ้ าจากหม้อแปลง วัดกราวด์ที่ Test box
วัดกราวด์ที่ตู้ MDB และอื่นๆ
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4.29 การใช้ ปากกาวัดไฟแบบไม่ ต้องสั มผัส Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen

รู ปที่ 4.29 Non Contact Voltage Detector Alert AC Pen
เป็ นการเช็คไฟว่ามี่กระแสรั่วไหลหรื อไม่ ใช้เมื่อพบจุดเสี่ ยงตามรอยต่อ สายไฟที่ชารุ ด
และตามผิวโลหะที่เป็ นจุดเสี่ ยง อุปกรณื น้ ีใช้งานเหมือนกับไขควงเช็คไฟแต่มีความปลอดภัยกว่า

4.30 การใช้ มิเตอร์ MS5908 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH

รู ปที่ 4.30 มิเตอร์ MS5908 เครื่ องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้ า MASTECH
อุปกรณ์น้ ี นบั ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้งานได้หลากหลาย แต่จะยกตัวอย่างการใช้งานที่ใช้บ่อย
คือการเช็คสายดินที่ต่อกับปลัก๊ ส่ วนใหญ่ถึงจะมีปลัก๊ 3 ตาแต่ไม่ได้ต่อสายดิน
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4.31 การใช้ มิเตอร์ MS5908 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTECH

รู ปที่ 4.31 มิเตอร์ MS5908 เครื่ องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้ า MASTECH
อุปกรณ์น้ ีสามารถหาเบรกเกอร์ ของเต้ารับกรณี ที่จะทาการออฟเบรกเกอร์ โดยใช้
หน้าสัมผัสไปแตะตัวเบรกเกอร์ ถา้ ไม่ใช่ตวั มันไฟจะขึ้นสี แดง แต่ถา้ ใช่ไฟจะขึ้นสี เขียว
4.32 การทารายงาน
เป็ นการใช้โปรแกรม SmartView เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนจากเครื่ องเทอร์ โมสแกน
และแนะนาให้ลูกค้าทาการบารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างถูกต้อง

รู ปที่ 4.32 การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน
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รู ปที่ 4.33 ตัวอย่างรายงานบางส่ วน

เมื่อทาการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนเรี ยบร้อย จึงส่ งให้หวั หน้างานตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อ
ความถูกต้องและชัดเจนในการแนะนาลูกค้า

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของการดาเนินงาน
5.1.1 การดาเนินงานโครงการ
การปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั นนกรุ๊ ป จากัด ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้ า
ภายในอาคาร สานักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรื อการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าประจาปี
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั ที่อาจเกิดจากไฟฟ้ า ซึ่ งอาจเกิดความเสี ยหายกับชีวิตและ
ทรัพย์สิน การตรวจอสบระบบไฟฟ้ าเป็ นเพียงแค่การป้ องการเชิ งเทคนิ คเท่านั้น พนักงานจะต้อง
คานึงถึงความปลอดภัยในการทางานด้วย การปฏิบตั ิงานสามารถสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีจากการให้
ความช่วยเหลือ และแนะนาจากพนักงานพี่เลี้ยงที่คอยกากับดูแลเป็ นอย่างดี
5.1.2 ข้ อดีการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา
- ทาให้ได้ความรู้ในเรื่ องการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าประจาปี
- ได้รู้จกั การทางานจริ ง
- ได้ศึกหาหาความรู ้เพิ่มเติมเพื่อทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
- เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์การทางานก่อนสมัครทางานในอนาคต
5.1.3 ปัญหาของโครงการ
- ขาดความรู้ทกั ษะในการวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ไฟฟ้ า และการดาเนินงานต่าง ๆ
- ขาดทักษะในการใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
- ไม่มีประสบการณ์ในการทางานจึงทาให้การตัดสิ นใจค่อนข้างยาก
5.1.4 ข้ อเสนอแนะ
- หาความรู ้เพิ่มเติมจากหนังสื อและการเรี ยนปฏิบตั ิในห้องเรี ยน
- สอบถามหัวหน้างาน
- ให้ผทู ้ ี่มีความชานาญทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/351/13.PDF

ภาคผนวก ก
(กฏกระทรวง)

กฎกระทรวง
กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกีย่ วกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
พ.ศ. 2550
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๓) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แห่ง พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ระบบไฟฟ้ าในโรงงาน” หมายความว่า
(๑) สายไฟฟ้ า การเดินสายไฟฟ้ า เครื่ องยนต์ไฟฟ้ า การติดตั้งเครื่ องยนต์ไฟฟ้ า
สวิตช์ไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้ า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า หรื อเครื่ องไฟฟ้ าอื่น
(๒) เครื่ องจักร เครื่ องอุปกรณ์ สิ่ งที่นามาใช้ในโรงงาน หรื อส่ วนประกอบต่าง
ๆ ของระบบไฟฟ้ า ที่อาจมีไฟฟ้ า ประจุไฟฟ้ า หรื อไฟฟ้ าสถิตย์
(๓) ระบบสายดิน (earthing system) ระบบสายต่อฝาก (bonding system) หรื อ
ระบบสายป้ องกัน เนื้ อโลหะผุกร่ อน (electrochemical corrosive system )
(๔) ระบบไฟฟ้ าอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“การตรวจสอบระบบไฟฟ้ าในโรงงาน” หมายความว่า การตรวจสอบ การ
ทดสอบ การตรวจทดสอบ การศึกษาหรื อค้นคว้า การวิเคราะห์ การหาข้อมูลหรื อสถิติต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นหลักเกณฑ์หรื อเป็ นประโยชน์ ประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การ
ส่ งหรื อเพื่อส่ ง การจ่ายหรื อเพื่อจ่าย การใช้ หรื อการซ่อมระบบไฟฟ้ าในโรงงาน
“การใช้งานระบบไฟฟ้ าในโรงงาน” หมายความว่า การนามาใช้ การเฝ้ าตรวจ
การดูแล การแก้ไข ระบบไฟฟ้ าในโรงงาน และให้หมายความรวมถึงการติดตั้ง การซ่อม การ
ปรับปรุ ง หรื อการเพิ่มเติม ระบบไฟฟ้ าในโรงงานด้วย
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้าง ติดตั้ง
ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ระบบไฟฟ้ าในโรงงาน โดยแสดงเป็ นแผนภาพ
เส้นเดี่ยว (single line diagram) ที่มีรายละเอียดตาแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง ตูส้ วิตช์ประธาน
(main distribution board) ตูค้ วบคุมวงจรไฟฟ้ ากาลังย่อย และขนาดสายไฟฟ้ าของวงจรอย่างชัดเจน
พอที่จะใช้ในการดาเนินการได้ ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า

“ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานทุกจาพวก
และทุกประเภท หรื อชนิ ดของโรงงานที่กาหนดไว้ในบัญชีทา้ ยกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่กฎกระทรวงนี้จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
“วิศวกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลซึ่ งได้รับใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้ าตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ข้อ ๒ ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานจาพวกที่สองและผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่สาม ต้องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้ าในโรงงานตามความเป็ นจริ ง (as-built
drawing) และรายการ ประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนั้นต้องมีคารับรองของวิศวกรหรื อ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่ระบบไฟฟ้ าในโรงงานมีการปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติม หรื อ
เปลี่ยนแปลงให้ผดิ ไปจาก แบบแปลนตามวรรคหนึ่ง ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องดาเนินการแก้ไข
แบบแปลนดังกล่าว ให้ถูกต้อง ตลอดเวลา โดยในแบบแปลนนั้นต้องมีคารับรองของวิศวกรหรื อ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดย ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบต่าง ๆ
ของระบบไฟฟ้ า ในโรงงานที่มีลกั ษณะและคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตาม กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรื อมาตรฐานอื่นที่ยอมรับกัน โดยมีคา
รับรองของวิศวกรหรื อบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ การใช้งานระบบไฟฟ้ าในโรงงาน ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้อง
ดาเนินการให้เป็ นไป ตามหลักวิชาการหรื อมาตรฐานที่ยอมรับกัน หรื อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าใน
โรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ าในโรงงานเป็ นประจาทุกปี โดยวิศวกรหรื อ
บุคคลอื่นที่ รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรอง
ดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็ นหลักฐาน
การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควร รัฐมนตรี จะประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ า
ในโรงงานตามวรรค หนึ่งก็ได้
การตรวจสอบระบบไฟฟ้ าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้ าในโรงงาน ที่จดั อยูใ่ นประเภทอาคารที่ตอ้ งจัดให้มีผตู้ รวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารให้เป็ นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้ถือว่าผูป้ ระกอบกิจการโรงงานที่ได้จดั
ให้มี ผูต้ รวจสอบนั้นได้ดาเนิ นการ ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ข้อ ๖ ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรื อชนิดของโรงงานในบัญชีทา้ ย
กฎกระทรวงนี้ ต้องจัดให้มีบุคลากรประจาโรงงาน
คุณสมบัติ จานวน และหน้าที่ของบุคลากรประจาโรงงาน รวมทั้งการส่ งรายชื่อ
บุคลากร ประจาโรงงานให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บุคลากรประจาโรงงานตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงคนงานและวิศวกรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบไฟฟ้ า ในโรงงาน
ข้อ ๗ ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานต้องจัดเก็บและรักษาแบบแปลนตามข้อ ๒ และ
เอกสาร ตามข้อ ๕ หรื อเอกสารใดตามกฎกระทรวงนี้ไว้เป็ นเอกสารประจาโรงงาน เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๘ ภายในสามปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ มิให้นาความในข้อ ๒
มาใช้บงั คับ กับโรงงานที่ได้รับใบรับแจ้งหรื อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่กฎ
กระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
โฆสิ ต ปั้ นเปี่ ยมรัษฎ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาคผนวก ข
(การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

รู ปที่ 1 บริ ษทั นนกรุ๊ ป จากัด

รู ปที่ 2 อาจารย์ที่ปรึ กษานิเทศน์ที่ฝึกงาน

รู ปที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้ า

รู ปที่ 4 วัดกราวด์

รู ปที่ 5 ตู้ MDB

รู ปที่ 6 ตู้ DB

รู ปที่ 7 ตู้ DB

รู ปที่ 8 MCCB

รู ปที่ 9 MCCB

รู ปที่ 10 Inverter

รู ปที่ 11 วงจรในตูค้ อนโทล

รู ปที่ 12 Magnetic Contactor ที่มีปัญหา

รู ปที่ 13 แสดงการใช้ไฟใรโรงงาน

รู ปที่ 14 แสดงค่า C ต้องไม่เกิน 0.8

รู ปที่ 15 การเช็คการ Balance Load ของ MCCB

รู ปที่ 16 ตู้ Lihting

รู ปที่ 17 Circuit Breaker ที่มีการไหม้

รู ปที่ 18 การใช้เทอร์ โมสแกน

รู ปที่ 19 วัดกราวด์ Test Box

รู ปที่ 20 มิเตอร์ไฟฟ้ า

รู ปที่ 21 การปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 22 การนาเสนอการปฏิบตั ิงาน
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