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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
งานบารุ งรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร โดยบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด ก่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจและทักษะการปฏิบตั ิงานในการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ คณะผูจ้ ดั ทาจะต้อง
ศึกษาและทาความเข้าใจถึงรายละเอียดของมาตรฐานต่างๆ ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดในการบารุ งรักษาซึ่ ง
เป็ นสิ่งสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการบารุ งรักษาระบบไฟฟ้า
การเข้า ร่ วมโครงการสหกิ จ ศึกษา ทาให้มีโ อกาสที่ จะได้หาความรู ้ และประสบการณ์
เพิ่ม เติ มในการนาไปประยุก ต์ใช้ใ นชี วิต ประจาวัน รวมทั้งทราบถึ ง การทางาน ที่มีข้ นั ตอนการ
ทางานและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งการปฏิบตั ิงานและการนาความรู ้ดา้ นเหล่านี้ มาเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมและนาไปปฏิบตั ิใช้ในอนาคตต่อไป
ด้วยเหตุน้ ีจึงจัดทารายงานโครงการสหกิจศึกษาเล่มนี้ข้ ึน เพือ่ ใช้สาหรับเป็ นแนวทางในการ
บารุ งรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งนาเสนอเนื้ อหาของการศึกษาและปฏิบตั ิวิธีการ
บารุ งรักษาในการติดตั้งกับการปฏิบตั ิงานทางระบบไฟฟ้า เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการ
ทางานของเครื่ องปรับอากาศ การเดินสายด้วยวิธีต่างๆ การติดตั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การติดตั้ง
ไฟฟ้ าในพื้นที่ อ ัน ตราย การตรวจสอบและการแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งของระบบไฟฟ้ า และ ระบบ
ควบคุมอาคารสูง
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพือ่ ซ่อมบารุ งรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร
1.2.2 เพือ่ สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารได้
1.2.3 เพือ่ ให้มีความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าสาหรับการติดตั้งในอาคาร
1.2.4 เพือ่ ให้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นหมู่คณะ
1.2.5 เพือ่ ให้ผปู ้ ฎิบตั ิงานรู ้จกั การทางานอย่างเป็ นขั้นตอนและถูกต้อง
1.2.6 เพือ่ ให้ทราบถึงหลักการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้อย่างถูกต้อง
1.2.7 เพือ่ เสริ มสร้างประสบการณ์ในการทางาน

2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 เข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบ
1.3.2 รู ้วธิ ีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในงานระบบไฟฟ้า
1.3.3 ตรวจสอบหาความบกพร่ องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
1.3.4 มีทกั ษะในการออกแบบไฟฟ้าในอาคาร
1.3.5 รู ้จกั การแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.3.6 สามารถอธิบายหลักการทางานของอุปกรณ์ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1.3.7 ดูแล และ รักษาเครื่ องดับเพลิง ระบบปรับอากาศ
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 มีความรับผิดชอบและเข้าใจในการทางานให้มากขึ้น
1.4.2 เข้าใจหลักการ และ วิชาการมากขึ้นจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.4.3 ทาให้มีความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนระบบไฟฟ้าในอาคาร
1.4.4 สามารถซ่อมบารุ งรักษาระบบไฟฟ้าได้
1.4.5 รู ้จกั แก้ไขปั ญหาเบื้องต้น การวางแผนปฎิบตั ิงาน
1.4.6 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขได้ตรงจุด
1.4.7 สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การตวรจเช็ค ระบบ BAS ( Building Automatic System )

รู ปที่ 2.1 ระบบ BAS

วัตถุประสงค์
1. การจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร
1.1 ตรวจสอบ BAS Specification / Typical Details
1.2 ตรวจสอบ BAS Points List ( Each M&E System and Function )
1.3 บริ หาร / จัดการให้เหมาะสม, แจ้งเตือนสิ่งที่ตอ้ งจัดหา / เตรี ยมการสรุ ปรู ปแบบ ลักษณะ
ของวัสดุและการติดตั้ง
1.4 จัดทา Combine Dwg / ประสานงานในส่ วนของ M&E
1.5 ควบคุมตรวจสอบการติดตั้งระบบฯ รวมถึงจัดการประสานงาน สั่งการให้ได้ผลสาเร็ จ
ตามเป้าหมาย
2. การบริหารอาคารให้ มีประสิ ทธิภาพได้ เน้ นในเรื่ อง
2.1 การประหยัดพลังงาน
2.2 การประหยัดจานวนช่างเทคนิคในการดูแลและบาารุ งรักษาอุปกรณ์ของอาคาร
2.3. การรักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิต และ ทรัพย์สินของอาคาร
2.4 การเพิม่ ความสะอาดสะดวกสะบายให้กบั ผูท้ างานอยูใ่ นอาคาร
2.5 การบารุ งรักษาอุปกรณ์ และ ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
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3. ประโยชน์ ที่ได้ รับเมื่อติดตั้งระบบ BAS
3.1 ระบบ BAS เป็ นศูนย์กลางการควบคุมระบบต่าง ๆ ของอาคาร ( Centraliation )
3.2 ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของอาคาร ( Energy Saving )
3.3 ลดค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาอุปกรณ์และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์
( Run Time Totalization & Analysys )
3.4 เป็ นศูนย์รวบรวมข้อมูลให้กบั ระบบบริ หารอาคารทาให้ประสิทธิภาพในการบริ หาร
อาคารเพิม่ ขึ้น
3.5 ทาให้ภาพพจน์ของอาคารเด่นขึ้นในกรณี ที่เป็ นอาคารให้เช่า
3.6 ระบบควบคุมอาคารช่วยให้เกิดความปลอดภัยในอาคาร
ระบบ BAS จะเป็ นที่ใช้สาหรับควบคุม และ ตรวจสอบการทาของระบบทางานของอุปกรณ์
และประสานงานกับระบบต่างๆ ภายในอาคารโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นศูนย์กลางควบคุม ดังนี้ คือ
1. ระบบปรับอากาศ ( Aircondition )
2. ระบบไฟฟ้า ( Electrical )
3. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ( Fire Alarm )
4. ระบบป้องกันอัคคีภยั ( Fire Protection )
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ลักษณะการควบคุมระบบต่ างๆ
1. ระบบไฟฟ้ า (Electrical)
- วัดค่าต่าง ๆ เช่น แรงดัน , กระแส , พลังงานที่ใช้
- แสดงสถานะค่ากระแสและการจ่ายไฟ
- ส่งสัญญาณเตือน เมื่อเกิดเหตุผดิ ปกติกบั ระบบ
- แสดงสถานะ การ Trip ของ Breaker

รู ปที่ 2.2 ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง
2.2 ระบบ Fire Alarm Systems รุ่น MS-9600LS

รู ปที่ 2.3 ตู ้ Fire Alarm Systems รุ่ น MS-9600LS
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2.2.1. หลักการทางาน
Fire Alarm Systems หรื อ ระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สาหรับ แจ้งเตือนเมื่อมี
เหตุเพลิ งไหม้ไฟไหม้โดยจะใช้อุ ปกรณ์ ตรวจจับชนิ ดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสมเช่ น
Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station ( Manual Call Point ) เป็ นต้นซึ่ งจะทาให้เรา
สามารถรับรู ้และแก้ไข ไม่ให้ไฟไหม้น้ นั ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

รู ปที่ 2.4 หลักการทางาน ระบบ Fire Alarm
2.2.2. ส่ วนประกอบของระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System Component )
ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม ซึ่งทางานเชื่อมโยงกัน
1. ชุดจ่ายไฟ ( Power Supply ) ชุดจ่ายไฟเป็ นอุปกรณ์แปลงกาลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมา
เป็ นกาลังไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ปฎิบตั ิงาน ของระบบและจะต้องมีระบบไฟฟ้าสารอง เพื่อให้ระบบ
ทางานได้ในขณะที่ไฟปกติดบั
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2. แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel )เป็ นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทางานของ
อุปกรณ์ และส่ วนต่างๆในระบบทั้งหมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจควบคุมคอยรับสัญญาณจาก
อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณ,วงจรทดสอบการทางาน,วงจรป้ องกันระบบ,วงจรสัญญาณแจ้งการทางานใน
สภาวะปกติและภาวะขัดข้องเช่นสายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด , แบตเตอรี่ ต่าหรื อไฟจ่ายตูแ้ ผง
ควบคุมโดนตัดขาดเป็ นต้น ตูแ้ ผงควบคุม (FCP) จะมี สัญญาณไฟและเสี ยงแสดงสภาวะต่างๆบน
หน้าตูเ้ ช่น
-

Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
Main Sound Buzzer : จะมีเสียงดังขณะแจ้งเหตุ
Zone Lamp : จะติดค้างแสดงโซนที่เกิด Alarm
Trouble Lamp : แจ้งเหตุขดั ข้องต่างๆ
Battery,Reset ระบบหลังเหตุการณ์เป็ นปกติ

รู ปที่ 2.5 แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel )
กฎหมายกาหนดไว้วา่ อาคารที่เป็ นอาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่และอาคารสู งต้องมี
ข้อกาหนดสาหรับการป้องกันอัคคีภยั ที่หลีกเลี่ยงมิได้เด็ดขาดแต่ ใน อาคารพักอาศัยทัว่ ไปไม่ว่าจะ
เป็ นขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ก็จาเป็ นต้องมีระบบป้ องกันอัคคีภยั
ตามสมควรไว้ดว้ ยทั้งนี้เพือ่ ประโยชน์ และความปลอดภัยแก่ชีวติ และทรัพย์สิน ของผูอ้ ยูอ่ าศัย
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2.3 ระบบเครื่ องสู บน้าดับเพลิง ( Fire Pump System )
ระบบเครื่ องสู บน้ าดับเพลิ ง (Fire Pump System) เป็ นระบบที่มีความจาเป็ นต่อสถานที่ที่
ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภยั อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสิ นค้า อาคารสู ง และหน่ วยงาน
ราชการต่างๆ เป็ นระบบปั๊ มน้ าดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็ นระบบ
ขนาดเล็ก หรื อขนาดใหญ่ และการควบคุมการทางานได้ท้ งั แบบ Manual และ Automatic

รู ปที่ 2.6 เครื่ องสูบน้ าดับเพลิง ( Fire Pump ) แบบ Horizontal Split Case Centrifugal Pump
2.3.1 ปั๊มแบบจ็อกกี้ ( Jockey Pump )
Pressure Switch คืออุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งอยูใ่ นตู ้ Controller ของ Fire Pump และ Jockey
Pump มีหน้าที่ในการควบคุมการทางานของ Fire Pump ดังกล่ าว เมื่อความดันของน้ าในท่อน้ า
ดับเพลิงลดลงผิดปกติจาก Set Point ที่ต้ งั ไว้ ดังนั้น การตั้งค่า Pressure Switch จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ควรจะต้องเรี ยนรู ้เพือ่ ให้ระบบป้องกันอัคคีภยั ทางานได้ตามวัตถุประสงค์ สิ่งที่ควรเรี ยนรู ้มีดงั นี้

รู ปที่ 2.7 ปั๊ มแบบจ็อกกี้
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2.5 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ ( Synchronous Generator )
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่ตอ้ งใช้คอมมิวเตเตอร์ , ไดนาโมกลายเป็ นเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเป็ นเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสซิงเกิลฟี ด Alternators ผลิตกระแสสลับ
ด้วยความถี่หนึ่งที่จะขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วในการหมุนของโรเตอร์และจานวนขั้วแม่เหล็ก Alternators
ในรถยนต์ผลิตความถี่ ที่แตกต่างกัน เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ แล้วจะถู ก
แปลงเป็ น DC โดยตัวเรี ยงกระแส Alternators ที่ป้อนให้กบั เพาเวอร์กริ ดไฟฟ้าจะทางานโดยทัว่ ไปที่
ความเร็ วที่ ใกล้เคียงกับความถี่ หนึ่ ง ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ ประโยชน์ ของ อุ ปกรณ์ AC ที่ค วบคุ ม
ความเร็วและประสิทธิภาพการทางานบนความถี่ของกริ ด อุปกรณ์บางอย่างเช่นหลอดไส้และหลอด
เรื อ งแสงที่ ทางานด้ว ยบัลลาสต์ไ ม่ จาเป็ นต้อ งมี ความถี่ คงที่ แต่ ม อเตอร์ แ บบซิ ง โครนัส เช่ นใน
นาฬิกาไฟฟ้าแขวนผนังจาเป็ นต้องใช้ความถี่กริ ดคงที่ เมื่อต่อเข้ากับกริ ดไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่าที่มี
Alternators อื่นๆ จะทาปฏิสมั พันธ์แบบไดนามิกกับความถี่ที่มีอยูแ่ ล้วในกริ ด และจะต้องทางานที่
ความเร็ วที่เข้ากันได้กบั ความถี่ กริ ด ถ้าไม่ มีพลังงานขับใส่ เข้าไป alternator จะยังคงหมุนต่อไปที่
ความเร็วคงที่อยูด่ ี แต่จะถูกขับเหมือนกับว่าเป็ นมอเตอร์ซิงโครนัสตัวหนึ่งตามความถี่กริ ด ปกติแล้ว
มันจาเป็ นสาหรับ alternator ที่จะ ถูกเร่ งความเร็วให้ได้ถึงความเร็วและการจัดตาแหน่งเฟสที่ถูกต้อง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับกริ ด เพราะการที่มีความถี่ไม่ตรงกันจะทาให้ alternator ทางานเป็ นมอเตอร์
ซิงโครนัส และจะ กระโดดทันทีทนั ใดไปที่การจัดตาแหน่งเฟสที่ถูกต้องเนื่ องจากมันดูดซับกระแส
ไหลเข้าฉับพลันอย่างมากจากกริ ด ซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับโรเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ
ทัว่ ไปใช้ขดลวดสนามโรเตอร์ที่ถูกกระตุน้ ด้วยกระแสตรง และขดลวดอยูก่ บั ที่ (สเตเตอร์)
เพือ่ ผลิตกระแสสลับ เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์ตอ้ งการเป็ นเพียงส่วนเล็กๆของพลังงานที่ถูก
สร้างขึ้นโดยเครื่ อ ง, แปรงถ่ านสาหรับต่อ กับสนามจะสามารถมี ขนาดค่อนข้างเล็กได้ ในกรณี ที่
ตัวกระตุน้ ไม่ได้ใช้แปรงถ่าน แกนโรเตอร์จะมีตวั เรี ยงกระแสเกาะอยูเ่ พือ่ กระตุน้ ขดลวดสนามหลัก

รู ปที่ 2.8 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
อาคาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด ท่าพระ
ที่อยู่ เลขที่ 99 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระตัดใหม่) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
3.2 ลักษณะการประกอบการ ประเภทสานักงานเช่ า
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิการควบคุมต่างๆ ดูแลการทางาน วางแผน และ การบริ หารจัดการ
ซ่อมบารุ งรักษา ออกแบบเพือ่ การซ่อมบารุ ง จดบันทึก จัดทาประวัติ และ ทะเบียน สรุ ปรายงานผล
การปฏิบ ัติงาน ปั ญหาสาเหตุ ของแต่ล ะเดื อ น ประสานงาน และให้คาปรึ กษาแนะนาทางด้า น
วิศวกรรม ดังต่อไปนี้
1. ระบบเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าสารอง
2. ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้าแรงดันต่าภายในอาคารทั้งหมด
3. ระบบสายไฟฟ้าแรงต่า
4. ระบบแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้าส่วนกลางอาคาร
5. ระบบแสงสว่าง
6. ระบบปรับอากาศ
7. ระบบสุขาภิบาล
8. ระบบป้องกันอัคคีภยั
9. ระบบบาบัดน้ าเสีย
10. ระบบ BAS
11. ระบบ Fire Alarm
12. ระบบ VSD
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.1 โครงสร้างการบริ หารงาน
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ผูป้ ฏิบตั ิงาน นายปรัชญา บินมาวัง
นายสุทธิรัฐ ปั ญญาพิสุทธิกุล
1. ตรวจ เช็ค ระบบ Fire Alarm
2. ตรวจ เช็ค ระบบ VSD
3. ตรวจ เช็ค ระบบ BAS
4. ตรวจสอบการเปิ ด / ปิ ด ระบบ
5. ตรวจสอบห้องไฟฟ้าหลัก
6. ตรวจสอบ Booster Pump
7. ตรวจสอบห้องไฟฟ้าหลัก
8. ตรวจสอบห้องเครื่ องลิฟต์
9. ตรวจระบบปรับอากาศ
10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
11. ปิ ดไฟแสงสว่างรอบนอกอาคาร
12. บารุ งรักษาเครื่ องจักรตามแผนก
13. เปิ ด-ปิ ดระบบ บันไดเลื่อน , ลิฟท์
14. ตรวจเช็คเอกสาร OT แอร์
15. ตรวจสอบและเช็คระบบน้ าดี
16. ตรวจสอบ Transfer Pump
17. ตรวจสอบและเช็คระบบน้ าดี
18. ดูแลตามแผนงานที่กาเนิดให้
19. ทาความสะอาด เช่น การจากัดฝุ่ นละออง
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา
ชนแดน ชื่นวรรณูปภัมภ์ พนักงานที่ปรึ กษา ตาแหน่ง ผจก.แผนกไฟฟ้าและการสื่อสาร
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด เริ่ มเข้ามาฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้ น 15 สัปดาห์ โดยระยะเวลาใน
การทางานใน 1 วันจะทางานทั้งหมด 9 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งทางานตามตารางที่บริ ษทั จัดให้เป็ นการ
ทางานแบบเป็ นกะเช้า 08.00 – 17.00 น. ซึ่งมีเวลาพัก 1 ชัว่ โมง วันหยุดแล้วแต่บริ ษทั จัดให้
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม
ตั้งหัวข้อของโครงงาน
รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
เริ่ มเขียนโครงงาน
ตรวจสอบโครงงาน
โครงงานเสร็จเรี ยบร้อย

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
หลังจากได้ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า .
ในอาคาร หลังจากนั้นจึงมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องของงาน
และป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั ที อุปกรณ์
ไฟฟ้าและระบบของอาคารที่จะทาการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
4.1 ระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร ( BAS )

รู ปที่ 4.1 เช็คระบบ BAS
ระบบ BAS จะเป็ นที่ใช้สาหรับควบคุม และ ตรวจสอบการทาของระบบทานของอุปกรณ์
และประสานงานกับระบบต่างๆ ภายในอาคาร โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นศูนย์กลางควบคุม ดังนี้ คือ
1.
2.
3.
4.

ระบบไฟฟ้า ( Electrical )
ระบบสุขาภิบาล ( Sanitary )
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ( Fire Alarm )
ระบบป้องกันอัคคีภยั ( Fire Protection )
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รู ปที่ 4.2 แบบอาคาร ในระบบ BAS
4.1.1 หลักการทางานของ ระบบไฟฟ้ าและแสงสว่ าง BAS
- วัดค่าต่างๆ เช่น แรงดัน, กระแส, พลังงาน ที่ใช้
- แสดงสถานะการทางานของเครื่ อง
- ส่งสัญญาณเตือน เมื่อเกิดเหตุผดิ ปกติกบั ระบบ
- แสดงสถานะ การ Trip ของ Breaker
- ตรวจเช็คระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร ( BAS )
- ทาความสะอาด แผ่นการ์ด
- ความสะอาดตู ้ NCU,RPU
- ตรวจเช็ค Relay ทุกชั้น ทุกตัว
- ตรวจเช็ค ตู ้ NC1-NC2
- ตรวจสอบโปรแกรมและจัดเก็บข้อมูล
- ตรวจสอบ UPS
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รู ปที่ 4.3 จอแสดงค่ากระแส แรงดัน และ สถานะของตู ้ MDB
4.2 ระบบ Fire Alarm System รุ่น MS9600

รู ปที่ 4.4 ตู ้ Fire Alarm System
ระบบป้องกันอัคคีภยั ในอาคารสูงสามารถแยกนิยามเป็ น 2 ส่วนคือระบบป้องกัน และ ระงับอัคคีภยั
ดั้งนี้
4.2.1 ส่ วนของระบบป้ องกันอัคคีภัย
บริ เวณที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเช่นอุปกรณ์ของระบบตรวจจับควัน , ระบบตรวจจับความ
ร้อน , กระดิงและระบบแจ้งเหตุด้วยมื อจะมี อยูท่ ุกชั้นของอาคาร จะแบ่งเป็ น ในพื้นที่ และพื้นที่
ส่วนกลางเช่น หน้าลิฟท์ และห้องมิเตอร์ไฟฟ้า
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4.2.2 การทางานของระบบ แจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ในกรณี ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ ึนภายในอาคารอุปกรณ์ ( Detector ) และอุปกรณ์แจ้งเหตุจะ
ตรวจสอบว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ซ่ ึ งอุปกรณ์ที่ใช้ ตรวจจับ ได้ แก่ ( Heat Detector Smoke Detector )
และ Manual Station อุปกรณ์แจ้งเหตุจะส่งสัญญาณไปที่ตู ้ ( Fire Alarm Control ) และจะมีไฟแสดง
ที่ตู ้ ( Annunciator Fire Alarm System ) ช่างอาคารจะเข้า ไปยัง จุดที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบว่า เกิด
เหตุเพลิงไหมขึ้นจริ งหรื อ ไม่และทาาการ แก้ไขสถานการณ์ต่อ ไป ถ้า ไม่ เกิดเหตุช่างอาคารจะทา
การ Reset ระบบ แต่หากเกิดเหตุเพลิงไหมในจุดที่ได้ รับสัญญาณแจ้ง เหตุจริ งการทางานของระบบ
ในขั้นต่อไปหลัง จากที่อุปกรณ์ Detector จะจับสัญญาณได้แล้ว ระบบจะมีการหน่ วงเวลาประมาณ
5 นาทีและจะมีสญ
ั ญาณ Bell ดังเฉพาะโซนที่เกิดเหตุเมื่อเวลาผ่านไป อีก 3 นาที Bell จะดังขึ้น ที่ช้ นั
ล่างกับชั้นบน ของชั้นที่เกิ ดเหตุ หรื อเรี ยก อี กอย่างว่า แซนวิส และ เมื่ อ เวลาผ่านไปอี ก 3 นาที
ระบบจะสัง่ ให้ Ball ดังทั้ง ตึก และระบบ จะสัง่ ให้ลิฟท์ทุกตัว ลงมาจอดชั้น 1 โดยอัตโนมัติ และ จะ
ตัดระบบไฟฟ้า และ แอร์ ให้หยุดทางาน และ จะมีพดั ลมดูดอากาศทางาน เพื่อเติมอากาศ เข้ามาใน
บันไดหนีไฟ เป็ นต้น
4.2.3 ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบสั ญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System
การตรวจเช็ค อุปกรณ์
- ฉีด Smoke Tester เพือ่ ทดสอบระบบ
- ทาความสะอาด Smoke
- ถอดสายมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน
- ทดสอบการทางาน Heat
- ทาความสะอาด Heat
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รู ปที่ 4.5 ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System

รู ปที่ 4.6 ทาการ Test Smoke Detector
การตรวจเช็ค อุปกรณ์
- เปิ ดฝาตู ้ Super Visory และหมุนวาว์ล ทดสอบ
- เปิ ดฝาครอบ Flow Switch
- ฉีดน้ ายาหน้า Contact และ หล่อลื่น พร้อมลองขยับก้าน
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-

ปิ ดฝาครอบและทาความสะอาด
ทาความสะอาด Zam
ตรวจเช็ค สาย
ทดสอบ Point และการทางาน ของ Zam
ฉีดสเปรย์หน้า Contact
ไขกุญแจ Switch ไขกุญแจ Pull Station
ทดสอบสัญญาณกระดิ่ง

รู ปที่ 4.7 ทาการ Test Manual Key และ กระดิ่ง Bell
เมื่ อ เกิ ดเหตุ Fire Alarm หรื อ การท างานผิดปกติ ระบบแจ้งเหตุจะส่ งสัญญาณมาที่ ตู ้
คอนโทรลตู ้ Fire Alarm System ตูจ้ ะมีเสียงเตือนดังขึ้นและหน้าจอ LCD จะทางานบอกชื่ ออุปกรณ์
แจ้งเหตุและโซนที่เกิดเหตุโชว์ที่ตคู ้ วบคุม และ ที่จอคอม
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รู ปที่ 4.8 แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel )

รู ปที่ 4.9 แสดงหน้าจอ ถ้าเกิดเหตุผดิ ปกติข้ ึนจะมีขอ้ ความเตือน
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เมื่ อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุแล้วพนักงานซ้อ มบารุ งจะกดปุ่ มที่ ตูค้ อนโทรลเพื่อรับทราบ
เหตุการณ์ และรี บตรวจสอบบริ เวณโซนทีเกิดเหตุโดยด่วนเมื่ อตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วไม่พบเหตุ
เพลิ งไหม้จริ ง ควรทาการกดปุ่ ม Reset เพื่อ ให้ระบบกลับคืนสู่ สภาพปกติและทาการตรวจเช็ค
อุปกรณ์แจ้งเหตุน้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานเหมือนเดิม แต่ถา้ พนักงานซ้อมบารุ งไปที่เกิดเหตุชา้
กว่าระบบแจ้งเตือนอพยพ ( กระดิ่งดัง ) ให้รีบทาการกดปุ่ มหยุดเสี ยงกระดิ่ง และรี บตรวจสอบจุด
เกิดเหตุโดยเร็ว
4.2.4 ส่ วนของระบบระงับอัคคีภัย

รู ปที่ 4.10 การทางานของหัวสปริ งเกอร์

รู ปที่ 4.11 การกระจายนาของหัวสปริ งเกอร์
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การตรวจเช็ค สายดับเพลิง
- ทาความสะอาดภายในตู ้ และอุปกรณ์
- ตรวจเช็ค Value ต่างๆ
- ตรวจเช็ค สปริ งล็อคหัวต่อเร็ว และ ซีลยาง
- ตรวจเช็ค สภาพสายดับเพลิง และหัวฉีด
- ไม่มีวสั ดุกีดขวาง / วางปิ ดตูด้ บั เพลิง

รู ปที่ 4.12 ตู ้ และ สายดับเพลิง
การตรวจเช็คของเครื่ องสู บน้าดับเพลิง
- ตรวจเช็ค สภาพการเปิ ด - ปิ ด Valve ที่เข้าหม้อน้ า
- ตรวจเช็ค น้ ามันเครื่ อง
- ตรวจเช็ค น้ ากลัน่ แบตเตอรี่
- ตรวจเช็ค สิ่งผิดปกติ และ Test เครื่ อง
- ตรวจเช็ค มาตวัดที่หน้า ปั ดเครื่ องและตู ้ Control
- Test เครื่ องยนต์ 10 นาที
- ตรวจเช็ค แรงดันในระบบ
- ตรวจเช็ค ความเรี ยบร้อยและพร้อมในตาแหน่ง Auto
- ตรวจสอบการรั่วซึม
- ตรวจสอบตูค้ วบคุม
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รู ปที่ 4.13 ตู ้ Control Fire Pump มอเตอร์ Fire Pump
4.2.5 หลักการทางานระบบระงับอัคคีภัย

รู ปที่ 4.14 หลักการทางานระบบระงับอัคคีภยั
4.3 ระบบปรับอากาศ อาคารสู ง สานักงาน
4.3.1 การตรวจเช็ค เครื่ องปรับอากาศ PAC
- ตรวจเช็คสิ่งผิดปกติ ( เสียง , ความสัน
่ สะเทือน )
- ทาความสะอาด / ตรวจเช็ค Fan และ Motor
- ปรับแต่ง Alignment และความตึงของสายพานพัดลมอัดจารบีแบริ่ งพัด
- อัดจารบีแบริ่ งพัดลม ( อย่าอัดมากเกินไป )
- ตรวจเช็คระดับและสี ของน้ ามันหล่อลื่น Compressor
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-

ตรวจเช็คการรั่วซึม ของน้ ายาแอร์
จดบันทึกค่า อุณหภูมิและความดันน้ า
จดบันทึกค่า H.P. , L.P.
ทาความสะอาด Strainer ของน้ าระบายความร้อน
ทาความสะอาด Fresh Air Grill และ Return
ตรวจเช็คปรับแต่ง Supporter ของ Compressor
ตรวจเช็คปรับแต่ง Supporter ของตัวเครื่ อง
ตรวจเช็คค่าความต้านทานของ Motor
ตรวจเช็คปรับแต่ง ค่ากระแส Over Load
ตรวจเช็ค Flow Switch และ Motorized Value
ตรวจเช็ค Balance น้ าระบายความร้อน
ทาความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและขันกวดขั้วสายไฟ
Calibrate อุณหภูมิกบั ระบบ BAS เปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่ น ( Filter ) หลังเครื่ อง

รู ปที่ 4.15 เครื่ องปรับอากาศ PAC และตูค้ วบคุม
4.3.2 การตรวจเช็ค หอระบายความร้ อน CT
- ตรวจเช็คสภาพ และทาความสะอาด Motor
- ตรวจเช็คสภาพพัดลม ขันกวด Bolt , Nut ให้แน่ น
- ทาความสะอาด / ตรวจเช็ค Strainer
- ทาความสะอาด / ตรวจเช็ค Filter ถาดกระจายน้ า
- ทาความสะอาด / ตรวจเช็ค Louver กาจัดสิ่งอุดตัน
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ตรวจเช็คค่ากระแส
- ตรวจเช็ค แบริ่ งของ Motor
- ตรวจเช็คโครงสร้างของ Cooling Tower
-

รู ปที่ 4.16 หอระบายความร้อน CT
4.3.3 การตรวจเช็ค VSD ควบคุมปั้ม COP
ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู ้
- ตรวจเช็คหน้าเครื่ องอยูต่ าแหน่งปกติ Auto
-

รู ปที่ 4.17 VSD ควบคุมปั้ ม COP
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4.3.4 การตรวจเช็ค ปั๊มน้าหล่อเย็น COP
-

ตรวจเช็คการรั่วซึม
ตรวจเช็ค Air Vent
ทาความสะอาด / ตรวจเช็คสภาพ Strainer
ตรวจเช็ค Alignment สภาพ Coupling ของ Pump
ตรวจเช็ค Alignment สภาพ Coupling ของ Motor
จดบันทึกค่าความดัน Suction และ Discharge Flex.
วัดค่ากระแสไฟฟ้า
อัดจารบีแบริ่ ง มอเตอร์
ฟังเสียงลูกปื นว่าผิดปกติหรื อไม่

รู ปที่ 4.18 ปั๊ มน้ าหล่อเย็น COP และ ตูค้ วบคุม COP
4.4 ระบบสุ ขาภิบาล
4.4.1 การตรวจเช็ค WP WT
- วัดกระแสค่า R S T
- ฟังเสียงลูกปื น
- ตรวจเช็ค การทางานของ Check Valve
- ตรวจเช็ค การดูดของ Pump ที่บ่อและปลายท่อน้ าออก
- ตรวจเช็ค Switch และ Pilot Lamp ของตู ้ Control
- ตรวจเช็คความเรี ยบร้อย และพร้อมอยูต่ าแหน่ง Auto..
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ตรวจเช็ค Alignment
- ตรวจเช็ค Coupling
- ตรวจเช็ค ลมในถัง
- ตรวจเช็คการ Start / Stop ของ Pump
-

รู ปที่ 4.19 ตูค้ วบคุมระบบ SLR , SWP

รู ปที่ 4.20 ระบบปั๊ มน้ าดี WP

28

รู ปที่ 4.21 ห้องควบคุมระบบน้ าบาบัด

รู ปที่ 4.22 ตูค้ วบคุม ระบบ WT
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รู ปที่ 4.23 Pump ระบบ น้ าบาบัด WT

รู ปที่ 4.24 ระบบกรองน้ าบาบัด
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รู ปที่ 4.25 ถังเก็บน้ า และ ใส่สารดับกลิ่น

รู ปที่ 4.26 ถังพักน้ าบาบัด
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รู ปที่ 4.27 ตูค้ วบคุม ระบบ SLR และ Bell แจ้งเตือน เมื่อน้ าเต็มบ่อ

รู ปที่ 4.28 บ่อดักน้ าเสีย , บ่อน้ าทิ้ง
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4.5 ระบบไฟฟ้ าและแสงสว่ าง
4.5.1 การตรวจเช็คเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า Generator
- ตรวจเช็ค น้ ามันเชื้อเพลิง จานวนลิตร
- ตรวจเช็ค น้ ามันเครื่ อง
- ตรวจเช็ค แรงดันของเครื่ อง
- ตรวจเช็ค ปริ มาณน้ าหล่อเย็น
- ตรวจเช็ค Selector และไฟโชว์
- อุ่นเครื่ อง 15 นาที และตรวจเช็คระบบการทางาน
- ตรวจเช็คแรงดัน และกระแสไฟฟ้า
- ทาความสะอาด ตัวเครื่ องยนต์
- กระแส 722 แอมป์
- ผลิตพลังงานได้ 400 kw
- ใช้น้ ามัน 11 ลิตร / ช.ม

รู ปที่ 4.29 เครื่ องสารอง Generator และ พัดลมระบายความร้อน
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รู ปที่ 4.30 แผงแสดงสถานะต่างๆของเครื่ อง Generator

รู ปที่ 4.31 ตรวจเช็คน้ ามัน

รู ปที่ 4.32 ตูค้ วบคุมเครื่ อง Generator
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4.6 หม้ อแปลงตู้ HV, หม้ อแปลง TR
4.6.1 การตรวจเช็ค ห้ อง HV
- ทาความสะอาดหน้าตู ้ และภายในตู ้
- ตรวจเช็คการทางาน แบบ Auto - Manual
- ตรวจเช็ค Fuse ทุกตัว
- วัดกระแสทุก Phase
- วัดค่า kVar
- ตรวจเช็ค Smoke Detector ว่าใช้งานได้หรื อไม่
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รู ปที่ 4.33 หม้อแปลง ตู ้ HV ,หม้อแปลง TR
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4.7 ระบบแก๊ ส
4.7.1 การตรวจเช็คแก๊ ส

รู ปที่ 4.34 สถานีแก๊ส 3 และ 4

รู ปที่ 4.35 ตูค้ วบคุมระบบแก๊ส และ ตูค้ วบคุมหม้อต้มแก๊ส

รู ปที่ 4.36 ตูค้ วบคุมเตือนแก๊สหมด และ ตูค้ วบคุมตรวจจับแก๊สรั่ว
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4.8 งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย และ งานเปลีย่ นอุปกรณ์

รู ปที่ 4.37 เรี ยบเรี ยง เอกสาร ใบ PM ,CM และนาไปสเกลเอกสาร รวมไฟล์ ไว้เป็ นข้อมูล ออดิต
ตรวจสอบ

รู ปที่ 4.38 จดมิเตอร์ระบบน้ าบาบัด
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รู ปที่ 4.39 ตรวจเช็คถังดับเพลิง

รู ปที่ 4.40 เปลี่ยนไส้กรองของระบบน้ าบาบัด
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รู ปที่ 4.41 ทดสอบ ความใส และ กลิ่น ถังพักน้ าบาบัด

รู ปที่ 4.42 เปิ ด-ปิ ด วาล์วน้ าเข้า ระบบบาบัด
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รู ปที่ 4.43 ตรวจความปกติของ Compressor

รู ปที่ 4.44 ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตู ้ Control
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รู ปที่ 4.45 ทดสอบตู ้ Emergency

รู ปที่ 4.46 ทาความสะอาดแอร์เก่า
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4.9 ตรวจแบบ ระบบไฟฟ้ า ก่ อนทาการติดตั้ง

รู ปที่ 4.47 รายละเอียด และ เอกสารขอตรวจสอบ
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รู ปที่ 4.48 แบบการวางตาแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ

รู ปที่ 4.49 ตารางอุปกรณ์และข้อกาหนดของอุปกรณ์ต่างๆ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
5.1.1 การซ่อมบํารุ งอุปกรณ์บางชนิดต้องมีผคู ้ วบคุมในการทํางาน
5.1.2 อุปกรณ์ที่เปลี่ยนต้องมีคา่ เหมือนกันหรื อค่าใกล้เคียงกัน เพื่อป้ องกันเครื่ องจักรไม่ให้
เสียหายหรื อสามารถเดินเครื่ องได้ทนั ที
5.1.3 ในการตรวจซ่อมระบบไฟในเครื่ องจักรกลต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังใน
การทํางาน
5.1.4 งานที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ ต้องทําให้รอบคอบมากที่สุด เพือ่ ที่จะไม่ให้เกิดความเสีย
หายหรื อต่อวงจรผิดพลาด
5.1.5 งานที่ทาํ ต้องคํานึ งถึงความปลอดภัย และคํานึ งผลกระทบที่จะตามมาเพื่อลดความ
สูญเสียไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องจักรกลหรื อตัวเราเอง
5.1.6 สามารถอธิบายหลักการทํางาน ของระบบต่าง ๆ ในอาคาร ได้เบื้องต้น
5.2 ประโยชน์ ด้านสั งคม
5.2.1 ได้มีการทํางานเป็ นทีม มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
5.2.2 ได้ทราบถึงการทํางานจริ งและปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในที่ทาํ งาน
5.2.3 ได้เข้าถึงการวางตัวในแผนก ต่างแผนก ให้เหมาะสมว่าควรทําอย่างไร
5.2.4 เพิม่ ประสบการณ์ของตัวเองในเรื่ องการเสนอแนะความคิดเห็นต่อแผนกอื่นๆ
5.2.5 เรี ยนรู ้บุคคลอื่นทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
5.2.6 รู ้จกั รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ การตรงต่อเวลา
5.3 ประโยชน์ ด้านการทํางาน
5.3.1 ได้พบเห็นเครื่ องจักรประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้เห็นทัว่ ไป
5.3.2 ได้ทาํ งานเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
5.3.3 ได้รู้จกั รเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ไม่เคยใช้มาก่อน
5.3.4 ได้นาํ ไปใช้งาน ได้ในชีวติ ประจําวัน
5.3.5 ได้รู้การวางแผน ขอบเขต กําหนดการทํางาน อันไหนสําคัญก่อน
5.3.5 ได้รู้จกั กฎระเบียบ ความปลอดภัย , ISO , การอนุรักษ์พลังงาน , 7 ส
5.3.6 ได้รู้จกั การประสานงานการควบคุมงาน เช่นผูร้ ับเหมา
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5.4 ปัญหาในการปฏิบัติงาน
5.4.1 ในช่ วงแรกของการฝึ กงาน ไม่ ส ามารถทํา งานตามที่ ไ ด้รั บมอบหมาย เกี่ ย วกับ
เครื่ องมือ เครื่ องทําความเย็น , ระบบดับเพลิง,เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า ระบบ BAS ระบบ Fire Alarm
5.4.2 ไม่เข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมือใหม่ๆ
5.4.3 เกิดปั ญหาในการตรวจเช็คซึ่ งยังไม่ค่อยมีความรู ้มาก่อน
5.4.4 เครื่ องจักรมีสภาพเก่าและชํารุ ด ขาดคู่มือในการศึกษาเวลาซ่อมหรื อเช็คสภาพ
5.4.5 ผูใ้ ช้บริ การภายใน พล่าซ่า ทําให้การซ่อม เป็ นไปได้ชา้ ในบางช่วงเวลา
5.4.6 การทํางานค่อนข้างลําบากเพราะบางครั้งต้องมีการจํากัดพื้นที่ในการปฎิบตั ิงาน
สิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่อาํ นวย
5.5 การแก้ ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
5.5.1 สอบถามพนักงานประจําหรื อพนักงานพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
5.5.2 ทดลองปฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมของพนักงานพีเ่ ลี้ยง
5.5.3 ฟังคําแนะนําจากหัวหน้าหรื อผูด้ ูแลอย่างตั้งใจแล้วนํามาปฎิบตั ิ
5.5.4 การทํางานค่อ นข้า งลําบากเพราะบางครั้ งต้อ งมี การจํากัดพื้นที่ในการปฎิ บตั ิงาน
สิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่อาํ นวยควรจะจัดเวลาในการทํางานให้เหมาะสมกับสถานที่และเวลา
5.5.5 ต้องมีความรู ้และประสบการณ์ ในการตัดสินใจ ปฎิบตั ิงาน
5.5.6 มี การจัดฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการตรวจเช็คและการ
บํารุ งรักษา
5.6 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
5.6.1 การทํางานเกี่ยวกับซ่อมบํารุ งจะต้องมีการวางแผนบํารุ งรักษาล่วงหน้า เพือ่ จะได้
ลดอัตราการเสียหายจากอายุที่ใช้งานนาน และการเสื่ อมสภาพของเครื่ องจักร
5.6.2 มีการทํางานที่เป็ นขั้นตอน วางแผนการทํางานเป็ นประจํา แบ่งหน้าที่ชดั เจน
5.6.3 ใช้อุปกรณ์ซ่อมเครื่ องจักรให้ถูกต้องตรงกับงาน
5.6.4 มีการจดบันทึกและตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่ องจักรเป็ นระยะเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ก บั
อุปกรณ์
5.6.5 ต้องมีความรู ้ความเข้าใจก่อนเข้าปฎิบตั ิงานซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
5.6.6 ผูค้ วบคุมงานควรมีความชื่อตรงต่อหน้าที่และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5.6.7 ไม่ควรประมาทในการทํางานมิเช่นนั้นอาจเกิดอันตรายได้
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5.7 ความปลอดภัยในงานช่ าง
การทํางานงานช่างทุกชนิด หรื อการใช้เครื่ องมืองานช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สิ่ งแรกที่
ต้องคํานึงถึงคือความปลอดภัย ของตนเองเป็ นอันดับแรกดังนี้
5.7.1 ตรวจสอบเครื่ องมือทุกชนิดก่อนและหลังใช้งานเพือ่ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
5.7.2 ใช้เครื่ องมือให้ถูกประเภทกับประเภทของงาน เช่น ใช้สิ่วในงานไม้สกัดในงาปูน
5.7.3 แต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดของงาน
5.7.4 สถานที่ทาํ งานควรมีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทอย่างพอเพียง
5.7.5 การแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกเสี ยก่อน โดยยกคัทเอาท์ออกและ
ต้องเขียนป้ายบอกกําลังซ่อมไฟฟ้า
5.7.6 ไม่พกพาเครื่ องมือที่มีคมในกระเป๋ าเสื้ อหรื อกางเกง
5.7.7 ไม่แตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อร่ างกายเปี ยกชื้น
5.7.8 ไม่ติดตั้งเต้ารับตํ่าเกินไป อาจเป็ นอันตรายเมื่อเด็กเล่นหรื อนํ้าท่วมถึงได้ง่าย
5.7.9 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
5.7.10 ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน
5.7.11 ศึกษาคู่มือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งาน
5.7.12 ขั้วต่อต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องแน่นและมัน่ คงแข็งแรง
5.7.13 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้อง เช่น ใช้ฟิวส์ให้ถูกขนาด และไม่ใช้เส้นทองแดงแทน
5.7.14 ไม่หยอกล้อเล่นกันในขณะทํางาน
5.7.15 ไม่ทาํ งานเกินกําลังของตนเอง

47

บรรณานุกรม
ระบบปรั บอากาศ. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก www.sithiphol.com/index.php?name=products2
ระบบแจ้ งเตือนเหตุเพลิงไหม้.(ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก www.vecthai.com/main/?p=644
วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป). เครือ่� งกํ าเนิดไฟฟ้ า. วันที่สบื ค้น 11 กรกฏาคม 2561, จาก
http://wikipedia.org/wiki/

ภาคผนวก ก

49

ตัวอย่ างแบบ ฟอร์ ม ออกใบงาน CM , PM ของระบบต่ างๆ

50

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ออกใบงาน แผน PM ประจาปี ของระบบต่ างๆ

51

52

รูปถ่ ายขณะปฏิบัติงาน

53

54

55

56

57

อาจารย์ ทปี่ รึกษาตรวจเยี่ยมสหกิจศึกษา

58

การนาเสนอ สหกิจศึกษา

59

60

ผลการตรวจ อักขราวิสุทธิ์

61

ประวัติผ้ จู ดั ทา

ชื่ อ – นามสกุล

:

นายสุทธิรัฐ ปั ญญาพิสุทธิกุล

รหัสนักศึกษา : 5903200019
คณะ
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วิศวกรรมไฟฟ้า
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Email
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ประวัติการศึกษา
ปวส
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โรงเรี ยนเทคโนโลยีสยาม

ปริญญาตรี

:

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
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