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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร โดยบริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั ก่อให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจและทกัษะการปฏิบตัิงานในการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท  าจะตอ้ง
ศึกษาและท าความเขา้ใจถึงรายละเอียดของมาตรฐานต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดในการบ ารุงรักษาซ่ึง
เป็นส่ิงส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

การเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ท าให้มีโอกาสที่จะได้หาความรู้และประสบการณ์
เพิ่มเติมในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งทราบถึงการท างาน ที่มีขั้นตอนการ
ท างานและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ซ่ึงการปฏิบติังานและการน าความรู้ดา้นเหล่าน้ี มาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาหาความรู้เพิม่เติมและน าไปปฏิบติัใชใ้นอนาคตต่อไป 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงจดัท ารายงานโครงการสหกิจศึกษาเล่มน้ีขึ้น เพือ่ใชส้ าหรับเป็นแนวทางในการ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงน าเสนอเน้ือหาของการศึกษาและปฏิบติัวิธีการ
บ ารุงรักษาในการติดตั้งกบัการปฏิบตัิงานทางระบบไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั หลกัการ
ท างานของเคร่ืองปรับอากาศ การเดินสายดว้ยวธีิต่างๆ การติดตั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในอาคาร การติดตั้ง
ไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย การตรวจสอบและการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้า และ ระบบ
ควบคุมอาคารสูง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพือ่ซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร 
1.2.2 เพือ่สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารได ้
1.2.3 เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ทางไฟฟ้าส าหรับการติดตั้งในอาคาร 
1.2.4 เพือ่ใหเ้รียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ 
1.2.5 เพือ่ใหผู้ป้ฎิบติังานรู้จกัการท างานอยา่งเป็นขั้นตอนและถูกตอ้ง 
1.2.6 เพือ่ใหท้ราบถึงหลกัการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบแจง้เหตุเพลิงใหมอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.2.7 เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 เขา้ใจหลกัการปฏิบตัิงานทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบ 
1.3.2 รู้วธีิการเลือกใชอุ้ปกรณ์ที่เหมาะสมในงานระบบไฟฟ้า 
1.3.3 ตรวจสอบหาความบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
1.3.4 มีทกัษะในการออกแบบไฟฟ้าในอาคาร 
1.3.5 รู้จกัการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานจริง 
1.3.6 สามารถอธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์ในระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
1.3.7 ดูแล และ รักษาเคร่ืองดบัเพลิง ระบบปรับอากาศ 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 มีความรับผดิชอบและเขา้ใจในการท างานใหม้ากขึ้น 
1.4.2 เขา้ใจหลกัการ และ วชิาการมากขึ้นจากการปฏิบติังานจริง 
1.4.3 ท าใหมี้ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนระบบไฟฟ้าในอาคาร 
1.4.4 สามารถซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าได ้
1.4.5 รู้จกัแกไ้ขปัญหาเบื้องตน้ การวางแผนปฎิบติังาน 
1.4.6 สามารถวเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแกไ้ขไดต้รงจุด 
1.4.7 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

 
 



 

 

บทที่ 2  
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การตวรจเช็ค ระบบ BAS ( Building Automatic System ) 

 

รูปที่ 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 บริหาร / จดัการใหเ้หมาะสม, แจง้เตือนส่ิงที่ตอ้งจดัหา / เตรียมการสรุปรูปแบบ ลกัษณะ 

ของวสัดุและการติดตั้ง 
1.4 จดัท า Combine Dwg / ประสานงานในส่วนของ M&E 
1.5 ควบคุมตรวจสอบการติดตั้งระบบฯ รวมถึงจดัการประสานงาน สั่งการให้ได้ผลส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
    2. การบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพได้เน้นในเร่ือง 

2.1 การประหยดัพลงังาน 
2.2 การประหยดัจ านวนช่างเทคนิคในการดูแลและบ าารุงรักษาอุปกรณ์ของอาคาร 
2.3. การรักษาความปลอดภยัให้แก่ชีวิต และ ทรัพยสิ์นของอาคาร 
2.4 การเพิม่ความสะอาดสะดวกสะบายใหก้บัผูท้  างานอยูใ่นอาคาร 
2.5 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และ ช่วยยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์  
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    3. ประโยชน์ที่ได้รับเม่ือติดต้ังระบบ BAS 

3.1 ระบบ BAS เป็นศูนยก์ลางการควบคุมระบบต่าง ๆ ของอาคาร ( Centraliation ) 
3.2 ลดค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังานของอาคาร ( Energy Saving ) 
3.3 ลดค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และยดือายกุารใชง้านอุปกรณ์  

( Run Time Totalization & Analysys ) 
3.4 เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลใหก้บัระบบบริหารอาคารท าให้ประสิทธิภาพในการบริหาร

อาคารเพิม่ขึ้น 
3.5 ท าใหภ้าพพจน์ของอาคารเด่นขึ้นในกรณีที่เป็นอาคารให้เช่า 
3.6 ระบบควบคุมอาคารช่วยให้เกิดความปลอดภยัในอาคาร 
 

ระบบ BAS จะเป็นที่ใชส้ าหรับควบคุม และ ตรวจสอบการท าของระบบท างานของอุปกรณ์
และประสานงานกบัระบบต่างๆ ภายในอาคารโดยใชค้อมพวิเตอร์เป็นศูนยก์ลางควบคุม ดงัน้ีคือ 

1. ระบบปรับอากาศ ( Aircondition ) 
2. ระบบไฟฟ้า ( Electrical ) 
3. ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั ( Fire Alarm ) 
4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั ( Fire Protection ) 
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ลักษณะการควบคุมระบบต่างๆ 
    1. ระบบไฟฟ้า (Electrical) 

- วดัค่าต่าง ๆ เช่น แรงดนั , กระแส , พลงังานที่ใช ้
- แสดงสถานะค่ากระแสและการจ่ายไฟ 
- ส่งสญัญาณเตือน เม่ือเกิดเหตุผดิปกติกบัระบบ 
- แสดงสถานะ การ Trip ของ Breaker 

 

 

รูปที่ 2.2 ระบบไฟฟ้า และ แสงสวา่ง 

2.2 ระบบ Fire Alarm Systems รุ่น MS-9600LS 

 

รูปที่ 2.3 ตู ้Fire Alarm Systems รุ่น MS-9600LS 
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2.2.1. หลักการท างาน 

Fire Alarm Systems หรือ ระบบแจง้เหตุ เพลิงไหม ้คือ ระบบที่มีไวส้ าหรับแจง้เตือนเม่ือมี
เหตุเพลิงไหมไ้ฟไหม้โดยจะใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสมเช่น 
Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station ( Manual Call Point ) เป็นตน้ซ่ึงจะท าให้เรา
สามารถรับรู้และแกไ้ข ไม่ใหไ้ฟไหมน้ั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได ้

 

รูปที่ 2.4 หลกัการท างาน ระบบ Fire Alarm 

2.2.2. ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System Component ) 

ส่วนประกอบที่ส าคญัของระบบแจง้เหตุ เพลิงไหม ซ่ึงท างานเช่ือมโยงกนั 

1. ชุดจ่ายไฟ ( Power Supply ) ชุดจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์แปลงก าลงัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมา
เป็นก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงที่ใชป้ฎิบติังาน ของระบบและจะตอ้งมีระบบไฟฟ้าส ารอง เพื่อให้ระบบ
ท างานไดใ้นขณะที่ไฟปกติดบั 
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2. แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel )เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมดจะประกอบดว้ยวงจรตรวจควบคุมคอยรับสัญญาณจาก
อุปกรณ์เร่ิมสญัญาณ,วงจรทดสอบการท างาน,วงจรป้องกนัระบบ,วงจรสัญญาณแจง้การท างานใน
สภาวะปกติและภาวะขดัขอ้งเช่นสายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจบัขาด , แบตเตอร่ีต  ่าหรือไฟจ่ายตูแ้ผง
ควบคุมโดนตดัขาดเป็นตน้ตูแ้ผงควบคุม (FCP) จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆบน
หนา้ตูเ้ช่น 

- Fire Lamp : จะติดเม่ือเกิดเพลิงไหม ้
- Main Sound Buzzer : จะมีเสียงดงัขณะแจง้เหตุ 
- Zone Lamp : จะติดคา้งแสดงโซนที่เกิด Alarm  
- Trouble Lamp : แจง้เหตุขดัขอ้งต่างๆ 
- Battery,Reset ระบบหลงัเหตุการณ์เป็นปกติ 

 

 

รูปที่ 2.5 แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel ) 

กฎหมายก าหนดไวว้า่อาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงตอ้งมี
ขอ้ก าหนดส าหรับการป้องกนัอคัคีภยั ที่หลีกเล่ียงมิไดเ้ด็ดขาดแต่ ใน อาคารพกัอาศยัทัว่ไปไม่ว่าจะ
เป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท ์ก็จ  าเป็นตอ้งมีระบบป้องกนัอคัคีภยั
ตามสมควรไวด้ว้ยทั้งน้ีเพือ่ประโยชน์ และความปลอดภยัแก่ชีวติ และทรัพยสิ์น ของผูอ้ยูอ่าศยั  
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2.3 ระบบเคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง ( Fire Pump System ) 
ระบบเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิง (Fire Pump System) เป็นระบบที่มีความจ าเป็นต่อสถานที่ที่

ตอ้งการความปลอดภยัจากอคัคีภยั อยา่งเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินคา้ อาคารสูง และหน่วยงาน
ราชการต่างๆ เป็นระบบป๊ัมน ้ าดบัเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกบังานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และการควบคุมการท างานไดท้ั้งแบบ Manual และ Automatic 
 

 

รูปที่ 2.6 เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ( Fire Pump ) แบบ Horizontal Split Case Centrifugal Pump 

 
2.3.1 ป๊ัมแบบจ็อกกี ้( Jockey Pump ) 
Pressure Switch คืออุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งอยูใ่นตู ้Controller ของ Fire Pump และ Jockey 

Pump มีหน้าที่ในการควบคุมการท างานของ Fire Pump ดังกล่าว เม่ือความดนัของน ้ าในท่อน ้ า
ดบัเพลิงลดลงผิดปกติจาก Set Point ที่ตั้งไว ้ดงันั้น การตั้งค่า Pressure Switch จึงเป็นส่ิงส าคญัที่
ควรจะตอ้งเรียนรู้เพือ่ใหร้ะบบป้องกนัอคัคีภยัท างานไดต้ามวตัถุประสงค ์ส่ิงที่ควรเรียนรู้มีดงัน้ี 

 

 

รูปที่ 2.7 ป๊ัมแบบจอ็กก้ี 
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2.5 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ( Synchronous Generator ) 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ไม่ตอ้งใชค้อมมิวเตเตอร์, ไดนาโมกลายเป็นเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงเป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนสัซิงเกิลฟีด Alternators ผลิตกระแสสลบั
ดว้ยความถ่ีหน่ึงที่จะขึ้นอยูก่บัความเร็วในการหมุนของโรเตอร์และจ านวนขั้วแม่เหล็ก Alternators 
ในรถยนตผ์ลิตความถ่ีที่แตกต่างกนั เปล่ียนแปลงไปตามความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ แลว้จะถูก
แปลงเป็น DC โดยตวัเรียงกระแส Alternators ที่ป้อนใหก้บัเพาเวอร์กริดไฟฟ้าจะท างานโดยทัว่ไปที่
ความเร็วที่ใกล้เคียงกับความถ่ีหน่ึงที่เฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ของ อุปกรณ์ AC ที่ควบคุม
ความเร็วและประสิทธิภาพการท างานบนความถ่ีของกริด อุปกรณ์บางอยา่งเช่นหลอดไส้และหลอด
เรืองแสงที่ท  างานด้วยบลัลาสต์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความถ่ีคงที่ แต่มอเตอร์แบบซิงโครนัส เช่นใน
นาฬิกาไฟฟ้าแขวนผนังจ าเป็นตอ้งใชค้วามถ่ีกริดคงที่  เม่ือต่อเขา้กบักริดไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่าที่มี 
Alternators อ่ืนๆ จะท าปฏิสมัพนัธ์แบบไดนามิกกบัความถ่ีที่มีอยูแ่ลว้ในกริด และจะตอ้งท างานที่
ความเร็วที่เขา้กนัได้กบัความถ่ีกริด ถา้ไม่มีพลงังานขบัใส่เขา้ไป alternator จะยงัคงหมุนต่อไปที่
ความเร็วคงที่อยูดี่ แต่จะถูกขบัเหมือนกบัวา่เป็นมอเตอร์ซิงโครนสัตวัหน่ึงตามความถ่ีกริด ปกติแลว้ 
มนัจ าเป็นส าหรับ alternator ที่จะ ถูกเร่งความเร็วใหไ้ดถึ้งความเร็วและการจดัต าแหน่งเฟสที่ถูกตอ้ง
ก่อนที่จะเช่ือมต่อเขา้กบักริด เพราะการที่มีความถ่ีไม่ตรงกนัจะท าให้ alternator ท างานเป็นมอเตอร์
ซิงโครนสั และจะ กระโดดทนัทีทนัใดไปที่การจดัต าแหน่งเฟสที่ถูกตอ้งเน่ืองจากมนัดูดซับกระแส
ไหลเขา้ฉบัพลนัอยา่งมากจากกริด ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายกบัโรเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ทัว่ไปใชข้ดลวดสนามโรเตอร์ที่ถูกกระตุน้ดว้ยกระแสตรง และขดลวดอยูก่บัที่ (สเตเตอร์)
เพือ่ผลิตกระแสสลบั เน่ืองจากสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์ตอ้งการเป็นเพยีงส่วนเล็กๆของพลงังานที่ถูก
สร้างขึ้นโดยเคร่ือง, แปรงถ่านส าหรับต่อกบัสนามจะสามารถมีขนาดค่อนขา้งเล็กได ้ในกรณีที่
ตวักระตุน้ไม่ไดใ้ชแ้ปรงถ่าน แกนโรเตอร์จะมีตวัเรียงกระแสเกาะอยูเ่พือ่กระตุน้ขดลวดสนามหลกั 

 

 
 รูปที่ 2.8 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
อาคาร เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั ท่าพระ 
ที่อยู ่เลขที่ 99 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระตดัใหม่) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 

3.2  ลักษณะการประกอบการ ประเภทส านักงานเช่า  
 รับผดิชอบในการปฏิบติัการควบคุมต่างๆ ดูแลการท างาน วางแผน และ การบริหารจดัการ
ซ่อมบ ารุงรักษา ออกแบบเพือ่การซ่อมบ ารุง จดบนัทึก จดัท าประวติั และ ทะเบียน สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน ปัญหาสาเหตุ ของแต่ละเดือน ประสานงาน และให้ค  าปรึกษาแนะน าทางด้าน
วศิวกรรม ดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
2. ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้าแรงดนัต ่าภายในอาคารทั้งหมด 
3. ระบบสายไฟฟ้าแรงต ่า 
4. ระบบแสงสวา่งและเตา้รับไฟฟ้าส่วนกลางอาคาร 
5. ระบบแสงสวา่ง 
6. ระบบปรับอากาศ 
7. ระบบสุขาภิบาล  
8. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
9. ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
10. ระบบ BAS 
11. ระบบ  Fire Alarm 
12. ระบบ VSD 

 

 

 

 

 



11 
 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที่ 3.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
       ผูป้ฏิบตัิงาน  นายปรัชญา  บินมาวงั 
                           นายสุทธิรัฐ  ปัญญาพสุิทธิกุล 

1. ตรวจ เช็ค ระบบ  Fire Alarm  
2. ตรวจ เช็ค ระบบ  VSD  
3. ตรวจ เช็ค ระบบ  BAS 
4. ตรวจสอบการเปิด / ปิด ระบบ 
5. ตรวจสอบหอ้งไฟฟ้าหลกั 
6. ตรวจสอบ Booster Pump  
7. ตรวจสอบหอ้งไฟฟ้าหลกั 
8. ตรวจสอบหอ้งเคร่ืองลิฟต ์ 
9. ตรวจระบบปรับอากาศ 
10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
11. ปิดไฟแสงสวา่งรอบนอกอาคาร 
12. บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตามแผนก 
13. เปิด-ปิดระบบ บนัไดเล่ือน , ลิฟท ์
14. ตรวจเช็คเอกสาร OT แอร์ 
15. ตรวจสอบและเช็คระบบน ้ าดี 
16. ตรวจสอบ Transfer Pump 
17. ตรวจสอบและเช็คระบบน ้ าดี 
18. ดูแลตามแผนงานที่ก  าเนิดให ้
19. ท าความสะอาด เช่น การจ ากดัฝุ่ นละออง 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

ชนแดน ช่ืนวรรณูปภมัภ ์ พนกังานที่ปรึกษา  ต  าแหน่ง  ผจก.แผนกไฟฟ้าและการส่ือสาร 
 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาที่ไดป้ฏิบตัิงานที่บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั เร่ิมเขา้มาฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 

ตั้งแต่วนัที่ 15 พฤษภาคม ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  รวมทั้งส้ิน 15 สัปดาห์ โดยระยะเวลาใน
การท างานใน 1 วนัจะท างานทั้งหมด 9 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงท างานตามตารางที่บริษทัจดัให้เป็นการ
ท างานแบบเป็นกะเชา้ 08.00 – 17.00 น.  ซ่ึงมีเวลาพกั 1 ชัว่โมง วนัหยดุแลว้แต่บริษทัจดัให ้
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

      ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม  
ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน      

รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน      
เร่ิมเขียนโครงงาน      
ตรวจสอบโครงงาน      

โครงงานเสร็จเรียบร้อย      



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

หลงัจากไดป้ฏิบตัิงานตามที่ไดรั้บมอบหมายใหท้  าการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า .
ในอาคาร หลงัจากนั้นจึงมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความถูกตอ้งของงาน
และป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลงั เพื่อที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัที อุปกรณ์
ไฟฟ้าและระบบของอาคารที่จะท าการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

4.1 ระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร ( BAS ) 

 

รูปที่ 4.1 เช็คระบบ BAS 

ระบบ BAS จะเป็นที่ใชส้ าหรับควบคุม และ ตรวจสอบการท าของระบบท านของอุปกรณ์ 
และประสานงานกบัระบบต่างๆ ภายในอาคาร โดยใชค้อมพวิเตอร์ เป็นศูนยก์ลางควบคุม ดงัน้ีคือ 

1. ระบบไฟฟ้า ( Electrical ) 
2. ระบบสุขาภิบาล ( Sanitary ) 
3. ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั ( Fire Alarm ) 
4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั ( Fire Protection )
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รูปที่ 4.2 แบบอาคาร ในระบบ BAS 

4.1.1 หลักการท างานของ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง BAS 
- วดัค่าต่างๆ เช่น แรงดนั, กระแส, พลงังาน ที่ใช ้
- แสดงสถานะการท างานของเคร่ือง 
- ส่งสญัญาณเตือน เม่ือเกิดเหตุผดิปกติกบัระบบ 
- แสดงสถานะ การ Trip ของ Breaker 
- ตรวจเช็คระบบควบคุมอตัโนมตัิในอาคาร ( BAS ) 
- ท าความสะอาด แผน่การ์ด 
- ความสะอาดตู ้NCU,RPU 
- ตรวจเช็ค Relay ทุกชั้น  ทุกตวั 
- ตรวจเช็ค ตู ้NC1-NC2 
- ตรวจสอบโปรแกรมและจดัเก็บขอ้มูล 
- ตรวจสอบ UPS 
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รูปที่ 4.3 จอแสดงค่ากระแส แรงดนั และ สถานะของตู ้ MDB       

                

4.2 ระบบ Fire Alarm System รุ่น MS9600 

 
รูปที่ 4.4 ตู ้Fire Alarm System 

ระบบป้องกนัอคัคีภยัในอาคารสูงสามารถแยกนิยามเป็น 2 ส่วนคือระบบป้องกนั และ ระงบัอคัคีภยั
ดั้งน้ี 

4.2.1 ส่วนของระบบป้องกันอัคคภีัย 
บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์แจง้เหตุเช่นอุปกรณ์ของระบบตรวจจบัควนั , ระบบตรวจจบัความ

ร้อน , กระดิงและระบบแจง้เหตุด้วยมือจะมีอยูทุ่กชั้นของอาคาร จะแบ่งเป็น ในพื้นที่ และพื้นที่
ส่วนกลางเช่น หนา้ลิฟท ์และหอ้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
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4.2.2 การท างานของระบบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหมข้ึ้นภายในอาคารอุปกรณ์ ( Detector ) และอุปกรณ์แจง้เหตุจะ 

ตรวจสอบว่า เกิดเหตุเพลิงไหมซ่ึ้งอุปกรณ์ที่ใช ้ตรวจจบั ได ้แก่ ( Heat Detector Smoke Detector ) 
และ Manual Station อุปกรณ์แจง้เหตุจะส่งสญัญาณไปที่ตู ้( Fire Alarm Control ) และจะมีไฟแสดง
ที่ตู ้( Annunciator Fire Alarm System ) ช่างอาคารจะเขา้ ไปยงั จุดที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบว่า เกิด
เหตุเพลิงไหมขึ้นจริงหรือไม่และท าาการ แกไ้ขสถานการณ์ต่อไป ถา้ ไม่เกิดเหตุช่างอาคารจะท า
การ Reset ระบบ แต่หากเกิดเหตุเพลิงไหมในจุดที่ได ้รับสญัญาณแจง้ เหตุจริงการท างานของระบบ
ในขั้นต่อไปหลงั จากที่อุปกรณ์ Detector จะจบัสญัญาณไดแ้ลว้  ระบบจะมีการหน่วงเวลาประมาณ 
5 นาทีและจะมีสญัญาณ Bell ดงัเฉพาะโซนที่เกิดเหตุเม่ือเวลาผา่นไป อีก 3 นาที Bell จะดงัขึ้น ที่ชั้น
ล่างกับชั้นบน ของชั้นที่เกิดเหตุ หรือเรียก อีกอย่างว่า แซนวิส และ เม่ือเวลาผ่านไปอีก 3 นาที 
ระบบจะสัง่ให ้Ball ดงัทั้ง ตึก และระบบ จะสัง่ใหลิ้ฟทท์ุกตวั ลงมาจอดชั้น 1 โดยอตัโนมตัิ และ จะ
ตดัระบบไฟฟ้า และ แอร์ ใหห้ยดุท างาน และ จะมีพดัลมดูดอากาศท างาน เพื่อเติมอากาศ เขา้มาใน 
บนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 

4.2.3 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System 
 การตรวจเช็ค อุปกรณ์ 
- ฉีด Smoke Tester เพือ่ทดสอบระบบ 
- ท าความสะอาด Smoke 
- ถอดสายมิเตอร์ วดัค่าความตา้นทาน 
- ทดสอบการท างาน Heat 
- ท าความสะอาด Heat  
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รูปที่ 4.5 ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System 

 

 
รูปที่ 4.6  ท  าการ Test Smoke Detector 

การตรวจเช็ค อุปกรณ์ 
- เปิดฝาตู ้Super Visory และหมุนวาวล์ ทดสอบ 
- เปิดฝาครอบ Flow Switch 
- ฉีดน ้ ายาหนา้ Contact และ หล่อล่ืน พร้อมลองขยบักา้น 
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- ปิดฝาครอบและท าความสะอาด 
- ท าความสะอาด Zam 
- ตรวจเช็ค สาย   
- ทดสอบ Point และการท างาน ของ Zam 
- ฉีดสเปรยห์นา้ Contact  
- ไขกุญแจ Switch ไขกุญแจ Pull Station 
- ทดสอบสญัญาณกระด่ิง 

 

รูปที่ 4.7 ท าการ Test Manual Key และ กระด่ิง Bell 

เม่ือเกิดเหตุ Fire Alarm หรือการท างานผิดปกติ ระบบแจง้เหตุจะส่งสัญญาณมาที่ตู ้
คอนโทรลตู ้Fire Alarm System ตูจ้ะมีเสียงเตือนดงัขึ้นและหนา้จอ LCD จะท างานบอกช่ืออุปกรณ์
แจง้เหตุและโซนที่เกิดเหตุโชวท์ี่ตูค้วบคุม และ ที่จอคอม  
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รูปที่ 4.8 แผงควบคุม ( Fire Alarm Control Panel ) 

 

รูปที่ 4.9 แสดงหนา้จอ ถา้เกิดเหตุผดิปกติขึ้นจะมีขอ้ความเตือน 
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เม่ือได้รับสัญญาณแจง้เหตุแล้วพนักงานซ้อมบ ารุงจะกดปุ่ มที่ตูค้อนโทรลเพื่อรับทราบ
เหตุการณ์ และรีบตรวจสอบบริเวณโซนทีเกิดเหตุโดยด่วนเม่ือตรวจสอบที่เกิดเหตุแลว้ไม่พบเหตุ
เพลิงไหม้จริง ควรท าการกดปุ่ ม Reset เพื่อให้ระบบกลับคืนสู่สภาพปกติและท าการตรวจเช็ค
อุปกรณ์แจง้เหตุนั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านเหมือนเดิม แต่ถา้พนกังานซอ้มบ ารุงไปที่เกิดเหตุชา้
กวา่ระบบแจง้เตือนอพยพ ( กระด่ิงดงั ) ให้รีบท าการกดปุ่ มหยดุเสียงกระด่ิง และรีบตรวจสอบจุด
เกิดเหตุโดยเร็ว 
 

4.2.4 ส่วนของระบบระงับอัคคภีัย 

 

รูปที่ 4.10 การท างานของหวัสปริงเกอร์ 

 

รูปที่ 4.11 การกระจายน าของหวัสปริงเกอร์ 
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การตรวจเช็ค สายดับเพลิง 
- ท าความสะอาดภายในตู ้และอุปกรณ์ 
- ตรวจเช็ค Value ต่างๆ 
- ตรวจเช็ค สปริงล็อคหวัต่อเร็ว และ ซีลยาง 
- ตรวจเช็ค สภาพสายดบัเพลิง และหวัฉีด 
- ไม่มีวสัดุกีดขวาง / วางปิดตูด้บัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.12 ตู ้และ สายดบัเพลิง 

 การตรวจเช็คของเคร่ืองสูบน ้าดับเพลิง 
- ตรวจเช็ค สภาพการเปิด - ปิด Valve ที่เขา้หมอ้น ้า 
- ตรวจเช็ค น ้ ามนัเคร่ือง    
- ตรวจเช็ค น ้ ากลัน่แบตเตอร่ี 
- ตรวจเช็ค ส่ิงผดิปกติ และ Test เคร่ือง 
- ตรวจเช็ค มาตวดัที่หนา้ ปัดเคร่ืองและตู ้Control 
- Test เคร่ืองยนต ์10 นาที 
- ตรวจเช็ค แรงดนัในระบบ 
- ตรวจเช็ค ความเรียบร้อยและพร้อมในต าแหน่ง Auto 
- ตรวจสอบการร่ัวซึม 
- ตรวจสอบตูค้วบคุม 
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รูปที่ 4.13 ตู ้Control Fire Pump มอเตอร์ Fire Pump 

4.2.5 หลักการท างานระบบระงับอัคคภีัย 

 

รูปที่ 4.14 หลกัการท างานระบบระงบัอคัคีภยั 

4.3 ระบบปรับอากาศ อาคารสูง ส านักงาน 
4.3.1 การตรวจเช็ค เคร่ืองปรับอากาศ PAC 
- ตรวจเช็คส่ิงผดิปกติ ( เสียง , ความสัน่สะเทือน )     
- ท าความสะอาด / ตรวจเช็ค Fan และ Motor 
- ปรับแต่ง Alignment และความตึงของสายพานพดัลมอดัจารบีแบร่ิงพดั 
- อดัจารบีแบร่ิงพดัลม ( อยา่อดัมากเกินไป ) 
- ตรวจเช็คระดบัและสี ของน ้ ามนัหล่อล่ืน Compressor  
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- ตรวจเช็คการร่ัวซึม ของน ้ ายาแอร์  
- จดบนัทึกค่า อุณหภูมิและความดนัน ้ า  
- จดบนัทึกค่า H.P. , L.P. 
- ท าความสะอาด Strainer ของน ้ าระบายความร้อน 
- ท าความสะอาด Fresh Air Grill และ Return  
- ตรวจเช็คปรับแต่ง Supporter ของ Compressor 
- ตรวจเช็คปรับแต่ง Supporter ของตวัเคร่ือง  
- ตรวจเช็คค่าความตา้นทานของ Motor 
- ตรวจเช็คปรับแต่ง ค่ากระแส Over Load  
- ตรวจเช็ค Flow Switch และ Motorized Value  
- ตรวจเช็ค Balance น ้ าระบายความร้อน  
- ท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและขนักวดขั้วสายไฟ  
- Calibrate อุณหภูมิกบัระบบ BAS เปล่ียนแผน่กรองฝุ่ น ( Filter ) หลงัเคร่ือง 

 

 

 

รูปที่ 4.15 เคร่ืองปรับอากาศ PAC และตูค้วบคุม 

 4.3.2 การตรวจเช็ค หอระบายความร้อน CT 
- ตรวจเช็คสภาพ และท าความสะอาด Motor   
- ตรวจเช็คสภาพพดัลม ขนักวด Bolt , Nut ใหแ้น่น  
- ท าความสะอาด / ตรวจเช็ค Strainer   
- ท าความสะอาด / ตรวจเช็ค Filter ถาดกระจายน ้ า  
- ท าความสะอาด / ตรวจเช็ค Louver ก าจดัส่ิงอุดตนั  
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- ตรวจเช็คค่ากระแส  
- ตรวจเช็ค แบร่ิงของ Motor  
- ตรวจเช็คโครงสร้างของ Cooling Tower 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.16 หอระบายความร้อน CT 

4.3.3 การตรวจเช็ค VSD ควบคุมป้ัม COP 

- ตรวจเช็คพดัลมระบายอากาศ 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู ้
- ตรวจเช็คหนา้เคร่ืองอยูต่  าแหน่งปกติ Auto 

 

 
 

รูปที่ 4.17 VSD ควบคุมป้ัม COP 
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 4.3.4 การตรวจเช็ค ป๊ัมน ้าหล่อเย็น COP 

- ตรวจเช็คการร่ัวซึม 
- ตรวจเช็ค Air Vent  
- ท าความสะอาด / ตรวจเช็คสภาพ Strainer 
- ตรวจเช็ค Alignment สภาพ Coupling ของ Pump 
- ตรวจเช็ค Alignment สภาพ Coupling ของ Motor 
- จดบนัทึกค่าความดนั Suction และ Discharge Flex. 
- วดัค่ากระแสไฟฟ้า 
- อดัจารบีแบร่ิง มอเตอร์ 
- ฟังเสียงลูกปืนวา่ผดิปกติหรือไม่ 

 

          รูปที่ 4.18 ป๊ัมน ้ าหล่อเยน็ COP และ ตูค้วบคุม COP 
4.4 ระบบสุขาภิบาล 

4.4.1 การตรวจเช็ค WP  WT 
- วดักระแสค่า R S T 
- ฟังเสียงลูกปืน 
- ตรวจเช็ค การท างานของ Check Valve 
- ตรวจเช็ค การดูดของ Pump ที่บ่อและปลายท่อน ้าออก 
- ตรวจเช็ค Switch และ Pilot Lamp ของตู ้Control 
- ตรวจเช็คความเรียบร้อย และพร้อมอยูต่  าแหน่ง Auto.. 
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- ตรวจเช็ค Alignment 
- ตรวจเช็ค Coupling 
- ตรวจเช็ค ลมในถงั 
- ตรวจเช็คการ Start / Stop ของ Pump 

 

รูปที่ 4.19 ตูค้วบคุมระบบ SLR , SWP 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.20 ระบบป๊ัมน ้ าดี WP 
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รูปที่ 4.21 หอ้งควบคุมระบบน ้ าบ  าบดั 

 

 

รูปที่ 4.22 ตูค้วบคุม ระบบ WT 
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รูปที่ 4.23 Pump ระบบ น ้ าบ  าบดั WT 

 

 

รูปที่ 4.24 ระบบกรองน ้ าบ  าบดั 
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                                              รูปที่ 4.25 ถงัเก็บน ้ า และ ใส่สารดบักล่ิน 

 

 

รูปที่ 4.26 ถงัพกัน ้ าบ  าบดั 
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รูปที่ 4.27 ตูค้วบคุม ระบบ SLR และ Bell แจง้เตือน เม่ือน ้ าเตม็บอ่ 

 

 

รูปที่ 4.28 บ่อดกัน ้ าเสีย , บ่อน ้ าทิ้ง 



32 
 

 

4.5 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

4.5.1 การตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า Generator 
- ตรวจเช็ค น ้ ามนัเช้ือเพลิง   จ  านวนลิตร 
- ตรวจเช็ค น ้ ามนัเคร่ือง 
- ตรวจเช็ค แรงดนัของเคร่ือง 
- ตรวจเช็ค ปริมาณน ้ าหล่อเยน็ 
- ตรวจเช็ค Selector และไฟโชว ์
- อุ่นเคร่ือง 15 นาที และตรวจเช็คระบบการท างาน 
- ตรวจเช็คแรงดนั และกระแสไฟฟ้า 
- ท าความสะอาด ตวัเคร่ืองยนต ์
- กระแส 722 แอมป์ 
- ผลิตพลงังานได ้400 kw 
- ใชน้ ้ ามนั 11 ลิตร / ช.ม 

 

 

รูปที่ 4.29 เคร่ืองส ารอง Generator และ พดัลมระบายความร้อน 
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รูปที่ 4.30  แผงแสดงสถานะต่างๆของเคร่ือง Generator 

 

รูปที่ 4.31 ตรวจเช็คน ้ ามนั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.32 ตูค้วบคุมเคร่ือง Generator 
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4.6 หม้อแปลงตู้ HV, หม้อแปลง TR  

4.6.1 การตรวจเช็ค ห้อง HV 
- ท าความสะอาดหนา้ตู ้และภายในตู ้
- ตรวจเช็คการท างาน แบบ Auto - Manual 
- ตรวจเช็ค Fuse ทุกตวั 
- วดักระแสทุก Phase 
- วดัค่า kVar 
- ตรวจเช็ค Smoke Detector วา่ใชง้านไดห้รือไม่ 
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รูปที่ 4.33 หมอ้แปลง ตู ้HV ,หมอ้แปลง TR 
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4.7 ระบบแก๊ส 

4.7.1 การตรวจเช็คแก๊ส 

 

รูปที่ 4.34 สถานีแก๊ส 3 และ 4 

 

รูปที่ 4.35 ตูค้วบคุมระบบแก๊ส และ ตูค้วบคุมหมอ้ตม้แก๊ส 

 

รูปที่ 4.36 ตูค้วบคุมเตือนแก๊สหมด และ ตูค้วบคุมตรวจจบัแก๊สร่ัว 
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4.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ งานเปลีย่นอุปกรณ์ 

 

รูปที่ 4.37 เรียบเรียง เอกสาร ใบ PM ,CM และน าไปสเกลเอกสาร รวมไฟล ์ไวเ้ป็นขอ้มูล ออดิต 
ตรวจสอบ 

 

 

รูปที่ 4.38 จดมิเตอร์ระบบน ้ าบ  าบดั 
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รูปที่ 4.39 ตรวจเช็คถงัดบัเพลิง 

 

รูปที่ 4.40 เปล่ียนไสก้รองของระบบน ้ าบ  าบดั 
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รูปที่ 4.41 ทดสอบ ความใส และ กล่ิน ถงัพกัน ้ าบ  าบดั 

 

 

รูปที่ 4.42 เปิด-ปิด วาลว์น ้ าเขา้ ระบบบ าบดั 
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รูปที่ 4.43 ตรวจความปกติของ Compressor 

 

 

รูปที่ 4.44 ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตู ้Control 
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รูปที่ 4.45 ทดสอบตู ้Emergency 

 

รูปที่ 4.46 ท าความสะอาดแอร์เก่า 
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4.9 ตรวจแบบ ระบบไฟฟ้า ก่อนท าการติดต้ัง 
 

 

รูปที่ 4.47 รายละเอียด และ เอกสารขอตรวจสอบ 
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รูปที่ 4.48 แบบการวางต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ 

 

รูปที่ 4.49 ตารางอุปกรณ์และขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ต่างๆ 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
5.1.1 การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์บางชนิดตอ้งมีผูค้วบคุมในการทาํงาน 
5.1.2 อุปกรณ์ที่เปล่ียนตอ้งมีคา่เหมือนกนัหรือค่าใกลเ้คียงกนั เพื่อป้องกนัเคร่ืองจกัรไม่ให้

เสียหายหรือสามารถเดินเคร่ืองไดท้นัที 
5.1.3 ในการตรวจซ่อมระบบไฟในเคร่ืองจกัรกลตอ้งใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัใน

การทาํงาน 
5.1.4 งานที่ไดรั้บมอบหมายใหท้าํ ตอ้งทาํใหร้อบคอบมากที่สุด เพือ่ที่จะไม่ใหเ้กิดความเสีย 

หายหรือต่อวงจรผดิพลาด 
5.1.5 งานที่ทาํตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั และคาํนึงผลกระทบที่จะตามมาเพื่อลดความ

สูญเสียไม่วา่จะเป็นเคร่ืองจกัรกลหรือตวัเราเอง 
5.1.6 สามารถอธิบายหลกัการทาํงาน ของระบบต่าง ๆ ในอาคาร ไดเ้บื้องตน้ 
 

5.2 ประโยชน์ด้านสังคม 
5.2.1 ไดมี้การทาํงานเป็นทีม มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดี 
5.2.2 ไดท้ราบถึงการทาํงานจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในที่ทาํงาน 
5.2.3 ไดเ้ขา้ถึงการวางตวัในแผนก ต่างแผนก ให้เหมาะสมวา่ควรทาํอยา่งไร 
5.2.4 เพิม่ประสบการณ์ของตวัเองในเร่ืองการเสนอแนะความคิดเห็นต่อแผนกอ่ืนๆ 
5.2.5 เรียนรู้บุคคลอ่ืนทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
5.2.6 รู้จกัรับผดิชอบต่อตนเอง รับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย และ การตรงต่อเวลา 
 

5.3 ประโยชน์ด้านการทํางาน 
5.3.1 ไดพ้บเห็นเคร่ืองจกัรประเภทต่างๆ ที่ไม่ไดเ้ห็นทัว่ไป  
5.3.2 ไดท้าํงานเก่ียวกบัความปลอดภยัในอาคาร 
5.3.3 ไดรู้้จกัรเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ไม่เคยใชม้าก่อน 

 5.3.4 ไดน้าํไปใชง้าน ไดใ้นชีวติประจาํวนั 
5.3.5 ไดรู้้การวางแผน ขอบเขต กาํหนดการทาํงาน อนัไหนสาํคญัก่อน 
5.3.5 ไดรู้้จกั กฎระเบียบ ความปลอดภยั , ISO , การอนุรักษพ์ลงังาน , 7 ส   
5.3.6  ไดรู้้จกัการประสานงานการควบคุมงาน เช่นผูรั้บเหมา
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5.4 ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
5.4.1 ในช่วงแรกของการฝึกงาน ไม่สามารถทาํงานตามที่ได้รับมอบหมาย เก่ียวกับ

เคร่ืองมือ เคร่ืองทาํความเยน็ , ระบบดบัเพลิง,เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ระบบ BAS ระบบ Fire Alarm 
5.4.2 ไม่เขา้ใจวธีิการใชเ้คร่ืองมือใหม่ๆ 
5.4.3 เกิดปัญหาในการตรวจเช็คซ่ึงยงัไม่ค่อยมีความรู้มาก่อน 
5.4.4 เคร่ืองจกัรมีสภาพเก่าและชาํรุด ขาดคู่มือในการศึกษาเวลาซ่อมหรือเช็คสภาพ 
5.4.5 ผูใ้ชบ้ริการภายใน พล่าซ่า ทาํใหก้ารซ่อม เป็นไปไดช้า้ในบางช่วงเวลา 
5.4.6 การทาํงานค่อนขา้งลาํบากเพราะบางคร้ังตอ้งมีการจาํกดัพื้นที่ในการปฎิบติังาน 

ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งไม่อาํนวย 
 

5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
5.5.1 สอบถามพนกังานประจาํหรือพนกังานพี่เล้ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน  
5.5.2 ทดลองปฏิบตัิงานภายใตก้ารควบคุมของพนกังานพีเ่ล้ียง 
5.5.3 ฟังคาํแนะนาํจากหวัหนา้หรือผูดู้แลอยา่งตั้งใจแลว้นาํมาปฎิบติั 
5.5.4 การทาํงานค่อนขา้งลาํบากเพราะบางคร้ังตอ้งมีการจาํกัดพื้นที่ในการปฎิบติังาน 

ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งไม่อาํนวยควรจะจดัเวลาในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัสถานที่และเวลา 
5.5.5 ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ ในการตดัสินใจ ปฎิบตัิงาน 
5.5.6 มีการจดัฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการตรวจเช็คและการ

บาํรุงรักษา 
 

5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
5.6.1 การทาํงานเก่ียวกบัซ่อมบาํรุงจะตอ้งมีการวางแผนบาํรุงรักษาล่วงหนา้ เพือ่จะได ้

 ลดอตัราการเสียหายจากอายทุี่ใชง้านนาน และการเส่ือมสภาพของเคร่ืองจกัร 
5.6.2 มีการทาํงานที่เป็นขั้นตอน วางแผนการทาํงานเป็นประจาํ แบ่งหนา้ที่ชดัเจน 
5.6.3 ใชอุ้ปกรณ์ซ่อมเคร่ืองจกัรใหถู้กตอ้งตรงกบังาน 
5.6.4 มีการจดบนัทึกและตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองจกัรเป็นระยะเพื่อยดือายกุารใชง้านให้กบั

อุปกรณ์ 
5.6.5 ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้ปฎิบติังานซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร 
5.6.6 ผูค้วบคุมงานควรมีความช่ือตรงต่อหนา้ที่และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
5.6.7 ไม่ควรประมาทในการทาํงานมิเช่นนั้นอาจเกิดอนัตรายได ้ 
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5.7 ความปลอดภัยในงานช่าง 
              การทาํงานงานช่างทุกชนิด หรือการใชเ้คร่ืองมืองานช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ส่ิงแรกที่
ตอ้งคาํนึงถึงคือความปลอดภยั ของตนเองเป็นอนัดบัแรกดงัน้ี 

5.7.1 ตรวจสอบเคร่ืองมือทุกชนิดก่อนและหลงัใชง้านเพือ่ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 
5.7.2 ใชเ้คร่ืองมือใหถู้กประเภทกบัประเภทของงาน เช่น ใชส่ิ้วในงานไมส้กดัในงาปูน 
5.7.3 แต่งกายใหเ้หมาะสมกบัชนิดของงาน 
5.7.4 สถานที่ทาํงานควรมีแสงสวา่งและอากาศถ่ายเทอยา่งพอเพยีง 

     5.7.5 การแกไ้ขอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งตดักระแสไฟฟ้าออกเสียก่อน โดยยกคทัเอาทอ์อกและ
ตอ้งเขียนป้ายบอกกาํลงัซ่อมไฟฟ้า          

5.7.6 ไม่พกพาเคร่ืองมือที่มีคมในกระเป๋าเส้ือหรือกางเกง 
5.7.7 ไม่แตะตอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเม่ือร่างกายเปียกช้ืน 
5.7.8 ไม่ติดตั้งเตา้รับตํ่าเกินไป  อาจเป็นอนัตรายเม่ือเด็กเล่นหรือนํ้ าท่วมถึงไดง่้าย 
5.7.9 ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าที่ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรม 
5.7.10 ปฏิบติังานตามขั้นตอน 
5.7.11 ศึกษาคู่มือการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใชง้าน 
5.7.12 ขั้วต่อต่างๆ  ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งแน่นและมัน่คงแขง็แรง 

    5.7.13 ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหถู้กตอ้ง เช่น ใชฟิ้วส์ใหถู้กขนาด และไม่ใชเ้สน้ทองแดงแทน  
5.7.14 ไม่หยอกลอ้เล่นกนัในขณะทาํงาน 
5.7.15  ไม่ทาํงานเกินกาํลงัของตนเอง 
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