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บทคัดย่อ 

โครงงานสหกิจศึกษาน้ี น าเสนอการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยเคร่ืองเทอร์โมสแกน ซ่ึงออก

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัสยาม ร่วมกบับริษทั นน กรุ๊ป จ ากดั ใน

ระหว่างวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยได้รับหมอบหมายเป็นผูช่้วย

วิศวกรตรวจระบบไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองเทอร์โมสแกน และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความร้อนของอุปกรณ์

ไฟฟ้า และจดัท ารูปเล่มรายงานประจ าปีเพื่อส่งบริษทัให้กบัลูกคา้ และไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์

ไฟฟ้า และสามารถแนะน าขอ้มูลแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าได ้ 

 

ค าส าคัญ : การตรวจสอบระบบไฟฟ้า / เทอร์โมสแกน / ถ่ายภาพความร้อน นน กรุ๊ป จ ากดั ในระหวา่งการด าเนินการ

นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายใหอ้อกตรวจระบบไฟฟ้า รายงานการปฏิบติัของนกัศึกษาเป็นการถ่ายภาพความร้อนโดยเทอร์โมสแกน จากการด าเนินการ

จุดใหค้วามร้อนของอาคาร โรงงาน และโรงแรม สามารถระบุไดว้า่ส่ิงใดเป็นประโยชนส์ าหรับการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียง และก าหนดประสิทธิภาพของ
ระบบจากการตรวจสอบประจ าปี บริษทัจะรับผิดชอบหากเกิดอุบติัเหตุข้ึน 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัพบว่าสาเหตุท่ีไฟไหมอ้าคาร โรงงาน โรงแรม โดยส่วนใหญ่ เกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร การ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจาํปี จึงจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะทาํให้เรารู้สาเหตุ ท่ีเกิดจุดร้อนต่างๆ และหาวิธีการ

แกปั้ญหาเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตราย เน่ืองจากเราสามารถรู้ไดว้า่ระบบไฟฟ้าแรงสูง จุดต่อแรงสูง ตู ้MDB 

ตู ้DB เบรกเกอร์ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ฯลฯ มีปัญหาหรือการทาํงานท่ีผดิปกติหรือไม่ 

 จากการปฏิบติังานท่ีบริษทั นนกรุ๊ป จาํกดั ทาํใหมี้โอกาสท่ีจะไดห้าความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ 

การเรียน การสอนในห้องเรียนอาจจะไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานในชีวติจริง ดงันั้นทางมหาวทิยาลยัสยาม

จึงจดัการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาเพื่อให้นึกศึกษาได้ออกปฏิบติังานจริง ณ สถานท่ีประกอบการณ์

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยทางมหาวิทยาลยัสยามไดใ้ห้นกัศึกษาเลือกสถานประกอบ

การณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนในภาควิชา และมีอาจารยแ์นะนาํสถานท่ีประกอบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษา

ไดห้าความรู้เพิ่มเติมจากการปฏิบติังานจริง 

 ในการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการณ์ บริษทั นนกรุ๊ป จาํกดั จึงทาํให้มีความรู้ในดา้นของ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ตรวจสอบอาคาร โรงงาน โรงแรม สถานท่ีประกอบการณ์ต่างๆ ดว้ยเคร่ืองเทอร์

โมสแกน โดยท่ีจะไดจุ้ดบกพร่องต่างๆของระบบไฟฟ้า โดยทางนกัศึกษาสรุป และอภิปรายผลการฝึกงาน

ของสถานประกอบการณ์ท่ีตนได้ปฏิบติังาน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้กับผูท่ี้ได้ออกปฏิบติังานในสถาน

ประกอบการณ์ท่ีต่างกนั 

 

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงานสหกิจ 

 1.2.1. เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองเทอร์โมสแกน 

 1.2.2. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบไฟฟ้า 

 1.2.3. เพื่อนาํทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาจากหอ้งเรียน นาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะกบังาน 

 1.2.4. เพื่อศึกษา และเรียนรู้กบัการปฏิบติังานจริง 
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1.3 ขอบเขตของโครงงานสหกจิ 

 1.3.1. สามารถใชเ้คร่ืองเทอร์โมสแกนตรวจสอบระบบไฟฟ้าได ้

 1.3.2. สามารถใชโ้ปรแกรม Smart view มาวเิคราะห์ขอ้มูลไฟฟ้าหาค่าความร้อน 

 1.3.3. สามารถจดัทาํรูปเล่มรายงานประจาํปี 

1.3.4. สามารถแนะนาํแกไ้ขปัญหาในระบบไฟฟ้าในเบ้ืองตน้ได ้

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

 1.4.2. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการทาํงานเคร่ืองของเทอร์โมสแกนไดอ้ยา่งดี 

 1.4.3. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองตรวจวดัค่าต่างๆเก่ียวกบัไฟฟ้า 

1.4.4. ไดรู้้วธีิการแกปั้ญหาท่ีพบจากจุดร้อนต่างๆ 
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บทที ่2 

ทฤษฎีและหลกัการที่เกีย่วข้อง 

2.1 เคร่ืองเทอร์โมสแกนคืออะไร 

เทอร์โมสแกน (Thermo Scan) กลอ้งถ่ายภาพความร้อน ( หรือท่ีเรียกวา่กลอ้งอินฟราเรดหรือกลอ้ง

ถ่ายภาพความร้อนหรือถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ) เป็นอุปกรณ์ท่ีสร้างภาพโซนความร้อนโดยใช้รังสี

อินฟราเรดคลา้ยกบักลอ้งทัว่ไปท่ีสร้างภาพโดยใชแ้สงท่ีมองเห็น เทอร์โมสแกน (Thermo Scan) เป็นอุปกรณ์ 

แบบไม่สัมผสัท่ีตรวจจบัพลงังานอินฟราเรด (ความร้อน) และแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจะถูก

ประมวลผลเพื่อสร้างภาพความร้อนบนจอภาพวิดีโอและทาํการคาํนวณอุณหภูมิ การตรวจจบัความร้อนดว้ย

กลอ้งอินฟราเรดสามารถวดัหรือวดัไดอ้ยา่งแม่นยาํช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายความร้อน แต่ยงั

สามารถระบุและประเมินความรุนแรงของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร้อน 

 

2.2 เหตุผลทีต้่องใช้เทอร์โมสแกน 

2.2.1 ลดความเส่ียงจากการเกดิอคัคีภัย 

 -อคัคีภยัสามารถเกิดไดต้ลอดเวลา จากหลายๆ สาเหตุหลกัๆ เกิดจากการท่ีอุปกรณ์ทาํงานไฟฟ้าท่ี

เส่ือมสภาพหรือปัจจยัอ่ืนๆ กลอ้งเทอร์โมสแกนสาํหรับตรวจงานไฟฟ้าสามารถช่วยลดความเส่ียงในการเกิด

อคัคีภยัไดเ้น่ืองจากเม่ือตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็ทาํใหส้ามารถทราบปัญหาและแกไ้ขไดท้นัท่วงท่ี 

2.2.2 ลดความเสียหายจากการทีเ่คร่ืองจักรหยุดทาํงาน 

 -การท่ีเคร่ืองจกัรหยุดทาํงานส่งผลทาํให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ถา้หากไดรั้บการป้องกนั

อย่างถูกวิธีและทนัท่วงทีก็ทาํให้สามารถรับมือกบัปัญหา กลอ้งเทอร์โมสแกนสําหรับโรงงานอุตสาหรรม

สามารถช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด 

2.2.3 ลดความส้ินเปลอืงพลงังานและประหยดัค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟ 

 -การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องเทอร์โมสแกน สําหรับงานไฟฟ้าสามารถช่วยในการ

วางแผนในการเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอุปกรณ์นั้นๆ ซ่ึงช่วยใหล้ดค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าไฟได ้

2.2.4 เพิม่อายุการใช้งานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

 -การท่ีสามารถคน้หาจุดบกพร่องต่างๆ ของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทาํให้ซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

เหล่าน้ีไดท้นัท่วงท่ีซ่ึงช่วยยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์เหล่านั้นไปไดอี้ก 

 

 

 



4 
 

2.2.5 สามารถเตรียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้ 

 -เม่ือทราบสาเหตุและรู้ปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้าวา่มีสาเหตุเน่ืองจากอะไร ทาํให้

สามารถคาดการณ์ไดว้า่มีอุปกรณ์ไหนบา้งท่ีใกลเ้ส่ือมสภาพทาํใหส้ามารถเปล่ียนอะไหล่ไวล่้วงหนา้ไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงทีช่วยลดความเสียหายของเคร่ืองจกัรและไม่ทาํใหก้ระบวนการผลิตเสียหายอีกดว้ย 

2.2.6 เพิม่ประสิทธิภาพการทาํงานของเจ้าหน้าทีบ่ํารุงรักษา 

 -กล้องอินฟราเรดช่วยลดภาระหน้าท่ีในการทาํงานของเจา้หน้าท่ีบาํรุงรักษาได้ เน่ืองจากกล้อง

อินฟราเรดสามารถตรวจสอบและพบปัญหาไดอ้ยา่งแม่นยาํใหก้ารทาํงานของเจา้หนา้ท่ีลดลงดว้ย 

 

2.3 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจสอบไฟฟ้า 

2.3.1 Fluke Ti10 และ Ti25 

Fluke Ti10 และ Ti25 เป็นกลอ้งถ่ายภาพความร้อนรุ่นพิเศษ ท่ีมีเทคโนโลย ีIR-Fusion ใหช้ี้จุดปัญหา

และทาํรายงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถในการรวมภาพความร้อนกับภาพท่ีตาเห็นพร้อมกนั 

(Molded) แบบเตม็จอ (Full Screen) หรือวางภาพความร้อนบนบางส่วนของภาพจริง (Picture-in-Picture) 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 Fluke Ti10 และ Ti25 
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การประยุกต์ใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน 

Fluke Ti10/Ti25 เหมาะสําหรับงานบาํรุงรักษาในโรงงานและงานติดตั้ง เป็นเคร่ืองมือของวิศวกร

และช่างเทคนิคในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาท่ีขอ้งเก่ียวกบั งานไฟฟ้าระบบจ่ายและบริการ, มอเตอร์/ป๊ัม

และเคร่ืองกล, อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและการติดตั้ง, งานระบบถ่ายเทอากาศและทาํความเยน็ 

 

ความสามารถของ Fluke Ti10/Ti25 

1. เทคโนโลย ีIR-Fusion Technology มีใหใ้ชไ้ดท้ั้งในตวักลอ้งและในซอฟตแ์วร์ สาํหรับการรวม

ภาพความร้อนกบัภาพจริง เพื่อช่วยในการวินิจฉยัและช้ีจุดปัญหาไดโ้ดยง่าย และจดัทาํรายงาน

ไดท้นัที โดยการรวมภาพจริงกบัภาพความร้อนไดท้ั้งแบบเตม็จอ และแบบภาพเล็กบนภาพ

ใหญ่ 

2. ตวัเคร่ืองแขง็แรง เช่ือถือไดสู้ง ทนทานต่อการตกจากท่ีสูงได ้2 เมตร (6 ฟุต) 

3. มีความใวต่อความร้อนดีเยีย่ม แยกความแตกต่างอุณหภูมิเพียงเล็กนอ้ยไดดี้ (ซ่ึงมกัแสดงถึง

ปัญหา) 

4. จอแสดงผลสีแบบ LCD กวา้ง 3.6 น้ิว ความละเอียด 640 x 480 จุด (แนวนอน) 

5. ช่วงอุณหภูมิใชง้าน ออกแบบใหเ้หมาะสมกบังานซ่อมบาํรุงในอุตสาหกรรมและงานพานิชย ์

6. มีซอฟตแ์วร์ SmartView สาํหรับการวิเคราะห์และจดัทาํรายงานอยา่งมืออาชีพ (อพัเกรด

ซอฟตแ์วร์ไดฟ้รี ตลอดอายกุารใชง้าน) 

7. หน่วยความจาํแบบถอดเปล่ียนไดช้นิด SD ขนาด 2 GB เพิ่มความสะดวกในการจดัเก็บและ

โอนยา้ยขอ้มูลภาพความร้อนและภาพถ่ายประกอบ 

8. มีอุปกรณ์ใหค้รบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ปฏิบติังานไดท้นัที 

 

2.3.2 แคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter UNI-T UT203+  

เคร่ืองมือวดัแคลมป์มิเตอร์เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีความโดดเด่นในการวดักระแสไฟฟ้า ซ่ึงแคลมป์

มิเตอร์สามารถใชว้ดัค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรได ้โดยนาํเอาแคลมป์มิเตอร์ไปคลอ้งท่ีสายไฟก็จะทาํใหเ้ราวดั

ค่ากระแสไฟได ้สาํหรับเคร่ือง Clamp meter ยีห่อ้ UNI-T รุ่น UT23 สามารถวดักระแสไฟฟ้าไดสู้งสุดถึง 

400 แอมป์ ท่ีตวัเคร่ืองมียา่นวดักระแสมาให2้ยา่นวดัคือ 40A และ 400A ค่าของการวดัจะมีหน่วยเป็น A 

แอมป์ 
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รูปท่ี 2.2 แคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter UNI-T UT-203+ 

 

จุดเด่นของแคลมป์มิเตอร์ รุ่น UT203+ 

1. เคร่ืองมีโหมด Auto สามารถวดัค่าไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเปล่ียนยา่นวดั เคร่ืองจะวดัค่าและแสดงผลลพัธ์   

พร้อมทั้งหน่วยออกมา หรือจะเปล่ียนเป็นโหมดแมนนัว่เพื่อปรับยา่นหน่วยวดัเองก็ได ้

2. สามารถหาค่ากระแสไฟไดง่้าย โดยนาํแคลมป์มิเตอร์ไฟคลีบสายไฟก็จะสามารถวดัค่ากระแส

ออกมาได ้

3. ใชง้านง่ายในการวดักระแสและยงัสามารถวดักระแสACและDCไดสู้งถึง 400 แอมป์ 

4. วดัหาค่าความตา้นทานไดสู้งถึง 40 เมกกะโอห์ม 

5. วดัแรงดนัไฟACและDC ไดใ้นระดบัไฮโวลตท่ี์ 600 โวลต ์

6. ตรวจสอบสายไฟขาด ลายวงจรขาด ตรวจเช็คไดโอดดีหรือเสีย และชนิดของทรานซิสเตอร์ได ้

7. พกพาง่าย จบัถนดัมือ ปุ่มเล่ือนง่ายไม่ฝืด วดัความถ่ีได ้มีปุ่มSELECTไวป้รับเลือกการใชA้C-DC มี

ปุ่มHOLDล็อคค่า มีปุ่มRELเซ็ตค่าใหต้วัเลขให้เป็น0ได ้อุปกรณ์มีมาตราฐานแขง็แรงความทนทาน 

สายโพรบท่ีใชว้ดัมีมาตราฐานน่าใชง้าน 

8. วดัค่าไดแ้ม่นยาํ มีความคาดเคล่ือนนอ้ย 

9. ท่ีสาํคญัผมขายในราคาไม่แพง แบ่งปันเคร่ืองมือดีๆใหไ้ปใชง้านกนัครับ 
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คุณสมบัติของแคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter UNI-T UT203+ 

1. วดักระแสไฟ AC-DC ตั้งแต่ 0-400A  

2. วดัแรงดนัไฟ AC-DC ตั้งแต่ 0-600V (ไฮโวลต)์ 

3. วดัหาค่าความตา้นทาน (Resister) 0-40MΩ 

4. ยา่นวดัแรงดนัไฟ DC 400 mV / 4 V / 400 V / 600 V 

5. ยา่นวดัแรงดนัไฟ AC 4 V / 40 V / 400 V / 600 V 

6. ยา่นวดักระแสไฟ DC 40 A / 400 A 

7. ยา่นวดักระแสไฟ AC 40 A / 400 A 

8. ยา่นวดัความถ่ี 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 1 MHz 

2.3.3 แคล้มป์มิเตอร์สําหรับวัดกราวด์หลูปของดิน PROVA 5637 

1. หนา้จอแสดงผล LCD ขนาด 4 digits, 9999 counts 

2. เป็นเคร่ืองวดัค่าความตา้นทานของหลกัดินแบบคลอ้งสาย 

3. ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางรูปากแคลม้ป์ไม่นอ้ยกวา่ 35 mm. 

4. ตวัเคร่ืองสามารถบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งนอ้ย 116 ค่า 

5. สามารถกาํหนดช่วงเวลาในการบนัทึกขอ้มูลได ้

6. กาํหนดระดบัการเตือน Hi and Lo Alarm ได ้

7. ตวัเคร่ืองสามารถแสดงสัญญาลกัษณ์เม่ือแบตเตอร่ีอ่อน 

8. ตวัเคร่ืองสามารถแจง้เตือนเม่ือปากแคลม้ป์ปิดไม่สนิท 

9. ตวัเคร่ืองสามารถทาํงานท่ีอุณหภูมิในช่วง 0 to 50 °C 

10. ตวัเคร่ืองสามารถจดัเก็บท่ีอุณหภูมิในช่วง -20 to 60 °C 

11. ตวัเคร่ืองผา่นมาตราฐาน CE mark, CAT III 300V, CAT II 600V 
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รูปท่ี 2.3 แคลม้ป์มิเตอร์สาํหรับวดักราวดห์ลูปของดิน PROVA 5637 

 

รายละเอยีดทางด้านเทคนิค 

1. ยา่นการวดัความตา้นทาน (Auto range)          :   0.025 – 1500 Ohm. 

2. ความละเอียด                                                   :   0.002 Ohm. 

3. ความแม่นยาํในการอ่าน                                 :   ± 1.5% ± 0.02 Ohm. 

4. ยา่นการวดักระแสร่ัวไหล (Leakage current)       :   0.2mA– 35A ; True RMS 

5. ความละเอียด                                                        :   0.001mA- 0.01A 

6. ความแม่นยาํในการอ่าน                                       :   ± 2.0% ± 0.05Ma 

 

2.3.4 มิเตอร์ MS5908A และ MS5908C เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTE 

1. TRMS วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 

2. โหลดเทียม 12A, 15A, 20A สายวดัหล่น (MS5908A)  

3. โหลดเทียม 5A, 8A, 10A สายวดัลดลง (MS5908C) 

4. การวดัแรงดนัเฟส, สายกลาง, แรงดนัไฟฟ้าต่อดิน, แรงดนัไฟฟ้าสูงสุด, ความถ่ี 
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5. ระยะการวดั (สายไฟ), สายกลาง, อิมพีแดนซ์ของตวันาํสายดิน 

6. การระบุโหมดการเช่ือมต่อซ็อกเก็ต 3 สาย (ศูนยซ์า้ยท่ีเฟสดา้นขวา, PE ดา้นบนการส่งสัญญาณถึง

การขาด PE และเปล่ียนแปลงสถารท่ี L และ N) 

7. ทดสอบความน่าเช่ือถือของอุปกรณ์กระแสไฟตกคา้ง (RCD) และเวลาดาํเนินการตอบสนอง 

8. ทดสอบความน่าเช่ือถือของการดาํเนินการ GFCI และเวลาดาํเนินการตอบสนอง 

9. ฟังกช์นัแบค็ไลทแ์ละฟังกช์นัการเก็บขอ้มูล 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 มิเตอร์ MS5908A และ MS5908C เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTE 
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2.3.5 ปากกาวดัไฟแบบไม่ต้องสัมผสั  

 เน่ืองจากสามารถใช้วดัไฟได ้ เพียงแค่เขา้ใกล ้แหล่งจ่ายไฟ ไม่ว่าจะเป็นสวิตซ์ สายไฟต่างๆ ท่ีมี

กระแสไฟฟ้า ปลอดภยั เพราะไม่ตอ้งสัมผสั สามารถใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น เช็คไฟ หลงัจากตดัไฟ วา่ไฟ

ท่ีตดัยงัมีกระแสคา้งหรือไม่ ลดความเส่ียงในการเกิดการถูกไฟดูด หรือปัญหาจากกระแสไฟท่ีคา้งในสาย จน

เกิดความเสียหายต่อบุคคล และ ส่ิงของอ่ืนๆ 
 
 

 

รูปท่ี 2.5 ปากกาวดัไฟแบบไม่ตอ้งสัมผสั 

 

คุณสมบัติปากกาวดัไฟแบบไม่ต้องสัมผสั 

ใชเ้ช็คไฟฟ้ากระแสสลบัเตา้เสียบไฟฟ้า เทคโนโลยใีหม่ ใชต้รวจแรงดนัไฟฟ้าโดยไม่สัมผสั ใช้

ทดสอบ,ใชง้านง่ายเพียงแค่สมัผสัท่ีขั้วแถบเตา้เสียบหรือสายซพัพลาย เม่ือปลายมีแสงสีแดงและเสียงดงัข้ึน,

แสดงวา่มีแรงดนัไฟฟ้า เหมาะกบัช่างไฟฟ้า การบาํรุงรักษา บริการความปลอดภยับุคลากรและใชบ้า้น ดว้ย

จุดเด่นท่ีต่างจาก ไขควงวดัไฟท่ีตอ้งสัมผสักบัขา หรือ จุดเช่ือมสายไฟโดยตรง ปากกาวดัไฟแบบไม่ตอ้ง

สัมผสั ขอแค่อุปกรณ์อยูใ่กลก้บั สาย หรือ อุปกรณ์ท่ีมีสัญญาณ หรือ กระแสไฟฟ้า ก็จะมีแสง และ เสียง

เตือน ทนัที ลดการเกิดอุบติัเหตุกบัช่างไฟ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เหมาะสาํหรับมีติดบา้น หรือจะเป็น

ช่างไฟมือใหม่ แมแ้ต่ช่างมืออาชีพ ก็เหมาะในการพกพา เพื่อเป็นอุปกรณ์คู่ใจในการใชง้าน พกพาง่าย

นํ้าหนกัเบา ไม่ตอ้งชาร์จ เพียงใชถ่้านไฟฉาย AAA 2 กอ้นเท่านั้น ก็พร้อมใชท้นัที เหมาะสาํหรับการทดสอบ

สายไฟเบรกเกอร์ วงจรซ็อกเก็ต ผนงั กล่องฟิวส์ ฯลฯ เพื่อหาจุดไฟร่ัวนั้นเอง อุปกรณ์มาพร้อมกบัไฟฉาย 

พร้อมใชใ้นท่ีมืด สามารถทาํงานไดส้ะดวกยิง่ข้ึน มีรายละเอียดวธีิการใชง้านต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 2.6 การใชง้านปากกาวดัไฟ 

 

วธีิการใช้ปากกาวดัไฟ 

1. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในสายไฟไดเ้สถียรและแม่นยาํ 

2. มีไฟ LED ในตวั สามารถใชง้านไดใ้นท่ีมืด 

3. ไฟเตือนสวา่งชดัเจน แดง-มีไฟ/เขียว-ปลอดภยั เสียงเตือน Beep ดงัฟังชดั 

4. สามารถใชต้รวจสอบสายไดด้งัน้ี 

5. สายไฟเปล่า – สีเขียว 

6. สาย Line - สีแดง กระพริบถ่ี 

7. สาย Neutral - สีแดง กระพริบปกติ 
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2.3.6 เคร่ืองตรวจสอบปลัก๊ไฟ เต้ารับ Easy Check Outlet ชนิดมีสายดิน 

 อุปกรณ์ทีใ่ช้สําหรับตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งปลัก๊ไฟ ชนิดมีสายดิน ว่ามีการต่อสายดิน

หรือไม่ ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้จากภายนอก 
เคร่ืองมือน้ีจึงเหมาะสาํหรับท่านท่ีกาํลงัซ้ือบา้นหรือคอนโดใหม่ หรือบา้นมือสอง เพื่อใชเ้คร่ืองมือน้ี

ตรวจสอบตอนตรวจรับบา้น/คอนโด/อาคาร โรงงาน หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในการติดตั้งจะไดแ้จง้

โครงการหรือผูรั้บเหมาแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยไม่มีค่าใชจ่้าย ซ่ึงหากไม่มีการตรวจสอบก่อนแลว้มาทราบใน

ภายหลงั ท่านอาจไดรั้บบาดเจบ็และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเอง 
การต่อสายท่ีไม่ถูกตอ้งหรือการไม่มีสายดินน้ีอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากไฟฟ้าดูดได ้

และเหตุการณ์เหล่าน้ีอาจทาํใหผู้ป้ระสบเหตุไดรั้บอนัตรายบาดเจบ็หรือเสียชีวติได ้
การมีเคร่ืองมือน้ีไวต้รวจสอบปลัก๊ไฟก่อนใชง้านสามารถช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้าใน

สถานท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ บา้นท่ีอยูอ่าศยั คอนโดมิเน่ียม และโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป จึงเหมาะสาํหรับใช้

ตรวจสอบหลงัการติดตั้ง หรือมีการซ่อมแซมบา้น/อาคาร เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น

เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถป้องกนัและลดการบาดเจบ็หรือเสียชีวติจากอุบติัเหตุไฟฟ้าดูด เน่ืองจากการ

สัมผสัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีไฟฟ้าร่ัวซ่ึงต่อใชง้านกบัเตา้รับท่ีต่อสายไม่ถูกตอ้งได ้
 
 

 

 

  รูปท่ี 2.7 เคร่ืองตรวจสอบปลัก๊ไฟ เตา้รับ Easy Check Outlet ชนิดมีสายดิน 
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รูปท่ี 2.8 ตารางอ่านผลเคร่ืองตรวจสอบปลัก๊ไฟ 

 การอ่านตารางผลของอุปกรณ์เคร่ืองตรวจสอบปลัก๊ไฟ เตา้รับ Easy Check Outlet ชนิดมีสายดินจะ

มีไฟสีแดง,เขียว,เหลือง สามารถเช็คไดใ้นการเสียบอุปกรณ์กบัปลัก๊ไฟ ถา้ไฟโชวสี์แดงกบัเขียวปลัก๊ไฟนั้น

ปกติ ถา้ไฟแต่ละดวงไม่ข้ึนโชวแ์สดงวา่ไม่มีไฟมา N,G ไม่ต่อ เป็นตน้ สามารถอ่านผลไดใ้นรูปภาพท่ี 2.8 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือทีต่ั้งของสถานประกอบการณ์ 

 ช่ือสถานประกอบการณ์ บริษทั นนกรุ๊ป จาํกดั 

 

 สถานท่ีตั้งสถานประกอบการณ์  13หมู่3 ซอยเพชรเกษม 36 แยก 1 , ถนน เพชรเกษม แขวง บางจาก 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

  LOCATION, ESTABLISHMENT 13 SOI PETCHKASEM 36 YAK 1, PETCHKASEM ROAD, 

BANGJAK, PASICHAROEN BANGKOK 10160  

 TEL  : +66-2868-5967 

FAX  : +66-2467-1298 

MOBILE : +668-1810-9846 

EMAIL  : non_group@hotmail.com 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั นนกรุ๊ป จาํกดั 

 

mailto:non_group@hotmail.com
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บริษัท นนกรุ๊ป จํากดั 

 บริษทั นนกรุ๊ป จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2536 โดยเร่ิมจากรับออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 

ประปา งานปรับปรุงระบบอาคารสูง /อาคารโรงงานอุตสาหกรรม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน

หลงันํ้าท่วม ติดตั้งหมอ้แปลง ระบบบาํบดันํ้าเสีย กวา่ 23 ปี ท่ีผา่นมาทางบริษทัฯ ไดมี้การพฒันาองคค์วามรู้ 

รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์และความสามารถดา้นการออกแบบและการติดตั้ง รวมทั้งมีการนาํเอาเทคโนโลยี

ใหม่ๆเขา้มาช่วยเพื่อใหส้ามารถรองรับ กฎหมายและ พรบ. ต่างๆ (พรบ.ควบคุมอาคารฯ พรบ.โรงงานฯ 

พรบ.การนิคมฯ) เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของผูใ้ชง้าน/ผูอ้ยูอ่าศยั โดยทางบริษทัฯ มีทีมงาน 

วศิกรผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา เช่น วศิวกรโยธา, วศิวกรไฟฟ้า, วศิวกรเคร่ืองกล,วศิวกรอุตสาหการ, วศิวกร

ส่ิงแวดลอ้ม , วศิวกรเคมี 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 ระบบไฟฟ้า 

3.2 ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEMS) 

ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า, ระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย,์ ระบบดาตา้เซนเตอร์, ระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาล, ในอาคาร, โรงงาน, หา้งสรรพสินคา้ 

ฯลฯ โดยวุฒิวศิวกรไฟฟ้า 
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รูปท่ี 3.3 การจดัการพลงังาน 

3.3 การจัดการพลงังาน 

1. ตรวจสอบรับรองการจดัการพลงังาน ตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 

2. เสนอขอ้คิดเห็นการปรับปรุงวธีิการจดัการพลงังาน ตามขอ้กาํหนดของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 

3. จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามขอ้กาํหนดของพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ.2535 

4. ตรวจสอบรับรองโดยผูช้าํนาญการจดัการพลงังาน(วฒิุวศิวกรไฟฟ้า)ผูช่้วยผูช้าํนาญการจดั

การพลงังาน 
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รูปท่ี 3.4 การตรวจสอบอุปกรณ์ 

3.4 การตรวจสอบอุปกรณ์ 

1. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรมตาม กฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า ของกระทรวงแรงงาน รับรองโดยวุฒิวศิวกร/สามญัวศิวกร 

2. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองโดย

วฒิุวศิวกร/สามญัวศิวกร 

3. มาตรฐานอา้งอิงท่ีใชใ้นการตรวจสอบ, สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านคร

หลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, National Fire Protection Association, OSHA Standards 29 CFR 

1910,EIT Standard 022011-14 
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การบริการของทางบริษทั 

 

 

รูปท่ี 3.5 การเทอร์โมสแกน 

3.5 การเทอร์โมสแกน 

1. บริการตรวจ และออกใบรับรอง ระบบไฟฟ้า ตามกฎกระทรวง 

2. บริการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภยั ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมดว้ย

วธีิการTHERMOGRAPHIC และ PREVENTIVE MAINTENANCE โดยวฒิุวศิวกร/สามญัวศิวกร

ไฟฟ้ากาํลงั ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจากทางราชการ ตามระเบียบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การ

นิคมอุตสาหกรรม 

 

 

รูปท่ี 3.6 สัญลกัษณ์ WARNING 
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3.6 สัญลกัษณ์ WARNING 

บริการคาํนวณ ออกแบบแผน่ป้ายท่ีมีตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์เตือนใหร้ะวงัอนัตราย (ARC FLASH)

กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 การตรวจสอบอาคาร 

3.7 บริการตรวจสอบ อาคารควบคุม ตามกฎหมาย 

กาํหนดใหอ้าคารดงัต่อไปน้ีเขา้ข่ายตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบ มี 9 ประเภท ไดแ้ก่ 

อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ/อาคารชุมนุมคน/โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร/

โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ 80 หอ้งข้ึนไป/อาคารชุด หรือ อาคารอยูอ่าศยั

รวมท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป/โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานท่ีมีความสูงมากกวา่ 1 ชั้น 

และมีพื้นท่ีใชส้อย ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป/ป้ายสูงตั้งแต่ 15 เมตรข้ึนไปหรือมีพื้นท่ีตั้งแต่ 50 ตาราง

เมตรข้ึนไป หรือป้ายท่ีติดหรือตั้งบนหลงัคาหรือดาดฟ้าของอาคารท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 25 ตารางเมตรข้ึนไป/

สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
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รูปท่ี 3.8 งานออกแบบ 

3.8 บริการตรวจสอบงานออกแบบ 

บริการตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้ง ฐานรองรับเคร่ืองจกัรต่างๆ ระบบท่อและระบบดบัเพลิง/

ป้องกนัอคัคีภยั ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูง โดยวิศวกรโยธา,เคร่ืองกลและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 ป๊ัมนํ้า 

3.9 บริการงานเปลีย่นและปรับปรุงท่อทุกชนิด 

1. บริการงานเปล่ียนและปรับปรุงระบบท่อในอาคารสูง/โรงงานอุตสาหกรรม 

2. บริการงานเปล่ียนและปรับปรุงระบบทุกชนิด ท่อเหลก็,ท่อทองแดง, ท่อ PVC ,PE, PPR,PB, 

โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูง 
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รูปท่ี 3.10 การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 

3.10 การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 

1. บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงตํ่า และออกใบรับรอง แกไ้ขปรับปรุงหมอ้แปลง

ไฟฟ้า 

2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยวฒิุวศิวกรไฟฟ้ากาํลงั ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจากทางราชการ ตามระเบียบ

ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค 

 

                      

รูปท่ี 3.11 โกดงัท่ีกาํลงัก่อสร้าง 

3.11 บริการตรวจสอบและเซ็นต์รับรอง 

บริการตรวจสอบและเซ็นตรั์บรองทุกสาขาวชิาชีพวศิวกรรมเช่นต่ออายโุรงงาน / แบบติดตั้ง

เคร่ืองจกัรงานประมูลต่าง /ควบคุมงานก่อสร้าง / บญัชีเคร่ืองจกัร / แบบแปลนระบบไฟฟ้า /แบบแปลน

ระบบกาํจดัมลพิษ ส่ิงแวดลอ้ม/ งานตรวจสอบทางวศิวกรรม 
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รูปท่ี 3.12 ระบบดบัเพลิง 

3.12 บริการตรวจสอบรับรองออกแบบติดตั้งระบบดับเพลงิ 

บริการตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อและระบบดบัเพลิง/ป้องกนัอคัคีภยั ในโรงงาน

อุตสาหกรรม, อาคารสูง โดยวศิวกรเคร่ืองกลและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

รูปท่ี 3.13 การตรวจรถฟอร์คลิฟท ์

3.13 การตรวจรถฟอร์คลฟิท์ 

1. บริการตรวจ และออกใบรับรอง เครน, ลิฟท,์ ป่ันจัน่ , รถฟอร์คลิฟท ์(แก๊ส) ตามกฎกระทรวง 

2. บริการตรวจสอบ และออกเอกสารรับรองความปลอดภยั รถฟอร์คลิฟท ์(แก๊ส),เครน, ลิฟท,์ ป่ันจัน่ 

โดยวศิวกรเคร่ืองกล (วฒิุ/สามญั) ตามระเบียบของ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การนิคม

อุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 3.14 การประชุมการจดัพลงังาน 

3.14 บริการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

บริการการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน สาํหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม   

โดยผูช้าํนาญและผูช่้วยผูช้าํนาญการตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) 

 พ.ศ. 2550 

 

3.15 หน้าที่ทีไ่ด้รับหมอบหมายในการปฏิบัติงานสหกจิ 

1. ลงพื้นท่ีปฏิบติังาน ท่ีโรงงานอุตสหกรรม อาคารสาํนกังาน โรงแรม และอ่ืนๆท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

2. ถ่ายภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตรวจสอบและใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์การวดัทางไฟฟ้า 

3. วเิคราะห์ภาพถ่ายความร้อนการจากเทอร์โมสแกนเพื่อป้องกนัความผดิพลาด 

4. ทาํ Report ในส่วนภาพถ่ายความร้อนดว้ยโปรแกรม SmartView และ Earth/Ground Tester 

5. บอกวธีิการแกไ้ขและแนะนาํใหก้บัโรงงานอุตสหกรรม โรงแรม และอาคารสาํนกังานท่ีใชบ้ริการ 

 

3.16 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 พนกังานท่ีปรึกษา 

 นาย ธนปพน ชยัวาณิชยา 

 ตาํแหน่งผูจ้ดัการ 

 เบอร์โทรศพัท ์081-810-9846 
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3.17 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 วนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวนัท่ี 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

 

3.18 ข้ันตอนปฏิบัติงานและวธีิการดําเนินงาน 

1. กาํหนดหวัขอ้ ท่ีจะทาํและสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถมาแกไ้ขไดโ้ดยมาเป็นหวัขอ้ 

2. เขียนโครงร่างรายงานศึกษาหาขอ้มูลหรือปัญหาท่ีสมควรแกไ้ข 

3. นาํปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานมาปรับปรุง 

4. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน ส่งงานใหลู้กคา้หลงัจากแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

5. วเิคราะห์ขอ้มูลก่อนและหลงัแกไ้ขถึงความแตกต่างของปัญหา 

6. สรุปขอ้มูล และเขียนรายงานสรุปผลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมนาํส่ง 

7. นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อทาํการตรวจสอบและรับฟังคาํเสนอแนะเพื่อทาํการแกไ้ขรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ศกึษา

รายละเอียด

งาน

ศกึษาอปุกรณ์

ที่ใช้ปฏิบตัิงาน

ศกึษาวิธีการ

ปฏิบตัิงาน

วางแผน

ปฏิบตัิงาน

ลงพืน้ที่

ปฏิบตัิงานจริง

จดัทํา 

Report ให้

ลกูค้า
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ลาํดบั หวัขอ้ พ.ศ.2563 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาเอกสาร

ต่างๆ 

    

    

2 เขียนโครงร่างและหวัขอ้นาํเสนอ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

    

    

3 เร่ิมนาํปัญหาท่ีพบมาปรับปรุง     

    

4 เก็บรวบรวมขอ้มูล     

    

5 วเิคราะห์ขอ้มูล     

    

6 สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     

    

ตารางท่ี 3.1 ผงัเวลาในการปฏิบติังาน 

                เวลาท่ีวางแผนงาน                  

   เวลาท่ีดาํเนินงาน 
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บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ 

การปฏิบัติงานตามโครงการสหกจิศึกษา 

4.1 วางแผนการดําเนินงาน 

การวางแผนการดาํเนินงานก่อนทาํงาน โดยจะปรึกษาหวัหนา้งานก่อนออกปฏิบติังานทุกคร้ังและ

ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใชก่้อนออกปฏิบติังานทุกคร้ัง 

4.2 การเทอร์โมสแกน Hotline Clamp 

      

                   รูปท่ี 4.1 ภาพถ่ายความร้อน                                              รูปท่ี 4.2 Hotline Clamp 

 

 

รูปท่ี 4.3 กราฟแสดงผล Hotline Clamp 

เป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบติังานโดยจะใชเ้คร่ือง Fluke เทอร์โมสแกนเพื่อหาจุดร้อนวา่การใช้

งานเป็นปกติหรือผดิปกติส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาการใชง้านปกติ 
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4.3 การเทอร์โมสแกน Drop Out Fuse 

 

                  รูปท่ี 4.4 ภาพถ่ายความร้อน                                              รูปท่ี 4.5 Drop Out Fuse 

 

 

รูปท่ี 4.6 กราฟแสดงผล  Drop Out Fuse 

ควรทาํการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงสูงต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกนและการ

ตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง 
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4.4 การเทอร์โมสแกน High Voltage Bushing 

 

 

 

                        รูปท่ี 4.7 ภาพถ่ายความร้อน                              รูปท่ี 4.8 High Voltage Bushing 

 

 

          รูปท่ี 4.9 กราฟแสดงผล High Voltage Bushing 

ควรทาํการตรวจวดัปริมาณความร้อน จุดต่อสายดา้นแรงสูงต่างๆ โดยวธีิเทอร์โมสแกนและการ

ตรวจวดัค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ถา้ส่วนดา้นแรงสูงเกิดปัญหาผดิปกติควรเรียกหน่วยงานการไฟฟ้ามาดูแล เน่ืองจากเกินอาํนาจการ

ดูแลของช่างไฟฟ้าในโรงงาน 
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4.5 การเทอร์โมสแกน ACB 

 

 

 

                รูปท่ี 4.10 ภาพถ่ายความร้อน                                                   รูปท่ี 4.11 ACB 

 

 

รูปท่ี 4.12 กราฟแสดงผล ACB 

 

อุปกรณ์ ACB จะไม่ค่อยมีปัญหา เน่ืองจากราคาสูงและคุณภาพดี ควรทาํการตรวจสอบวดัปริมาณ

ความร้อนจุดต่อสายดา้นแรงตํ่า โดยการเทอร์โมสแกนควรตรวจอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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4.6 การเทอร์โมสแกน MCCB IN PUT 

 

                รูปท่ี 4.13 ภาพถ่ายความร้อน                                         รูปท่ี 4.14 MCCB IN PUT 

 

 

รูปท่ี 4.15 กราฟแสดงผล MCCB IN PUT 

สาเหตุท่ีเกิดกบัอุปกรณ์ MCCB น้ีจะเกิดจากการ ไม่บาลานซ์โหลด จุดต่อสายไฟหลวม ใชไ้ฟเยอะ 

เบิ้ลสาย เป็นตน้  
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4.7 การเทอร์โมสแกน Miniature Circuit Breaker (MCB) ทีม่ีปัญหา       

 

 

          รูปท่ี 4.16 ภาพถ่ายความร้อน                             รูปท่ี 4.17 Miniature Circuit Breaker (MCB) 

 

 

 

รูปท่ี 4.18 กราฟแสดงผล Miniature Circuit Breaker (MCB) 

สาเหตุท่ีเกิดกบัอุปกรณ์ Miniature Circuit Breaker น้ีจะเกิดจากสายท่ีมีขนาดเล็กกวา่ตวัเบรกเกอร์ 

จุดต่อสายหลวม หางปลาหลวม และตวัเบรกเกอร์ เป็นตน้ 
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4.8 การเทอร์โมสแกน บัสบาร์กราวด์ 

 

 

                 รูปท่ี 4.19 ภาพถ่ายความร้อน                                          รูปท่ี 4.20 บสับาร์กราวด์ 

 

 

รูปท่ี 4.21 กราฟแสดงผล บสับาร์กราวด์ 

บสับาร์กราวดส่์วนใหญ่จะไม่มีปัญหา เป็นสายท่ีต่อเพื่อความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอนัตรายจาก

ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลดัวงจร เป็นตน้ 
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4.9 การเทอร์โมสแกน บัสบาร์นิวตรอน 

 

 

                    รูปท่ี 4.22 ภาพถ่ายความร้อน                                        รูปท่ี 4.23 บสับาร์นิวตรอน 

 

 

รูปท่ี 4.24 กราฟแสดงผล บสับาร์นิวตรอน 

 

 ถา้เกิดปัญหาท่ีจุดบสับาร์นิวตรอน คือ นิวตรอนหลวมส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดช้ดัท่ีสุดคือแรงดนัจาก 

220 โวลต ์จะเพิ่มเป็น 240 250 หรือมากกวา่นั้นตอ้งทาํการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยวธีิการแกไ้ขตอ้งทอร์คให้

แน่น 
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4.10 การเทอร์โมสแกน Magnetic Contactor      

 

 

   รูปท่ี 4.25 ภาพถ่ายความร้อน                                 รูปท่ี 4.26 Magnetic Contactor      

 

 

รูปท่ี 4.27 กราฟแสดงผล Magnetic Contactor      

 

อุปกรณ์ Magnetic Contactor น้ีจะทาํงานตลอดเวลาและจะเกิดความร้อนเป็นปกติ และอยูร่วมกนัจะ

ยิ่งทาํให้เกิดความร้อนมากยิ่งข้ึน แนะนาํให้มีการระบายความร้อนเช่นติดตั้งพดัลมระบายอากาศเพื่อไม่ให้

ความร้อนสูงเกินไป ควรทาํการตรวจวดัปริมาณความร้อนจุดต่อสายดา้นแรงตํ่าต่างๆ โดยวิธีเทอร์โมสแกน

และการตรวจวดัค่าต่างๆ ด้วยเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและดาํเนินการบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน 

(PREVENTIVE MAINTENANCE) ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 1คร้ัง 
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4.11 การใช้แคลมป์มิเตอร์สําหรับวดัค่ากราวด์หลูปของดิน PROVA 5637 

 

รูปท่ี 4.28 Earth Resistance Clamp Meter  

หนา้ท่ีหลกัของอุปกรณ์แคลมป์มิเตอร์ คือ ใชว้ดัค่ากราวด์ท่ีตู ้MDB วดัค่ากราดท่ี์เสาไฟฟ้า วดัค่า

กราวดท่ี์ Test Box และอ่ืนๆ  

 

4.12 การใช้เคร่ืองมิเตอร์ MS5908A เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTE 

  

รูปท่ี 4.29 มิเตอร์ MS5908A เคร่ืองทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า MASTE 

มิเตอร์ MS5908A นบัวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถใชไ้ดห้ลากหลาย แต่จะยกตวัอยา่งการใชง้านท่ีใช่

บ่อย คือ การเช็คหาสายดินท่ีต่อในปลัก๊เพราะส่วนใหญ่ปลัก๊ 3 ตาจะไม่ติดตั้งสายดิน และเช็คสาย L กบั N 

สลบัสายกนัหรือไหม แลว้ Test Rcd  เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

4.13 การใช้เคร่ืองมือวดัชนิดคล้องสายหรือแคลมป์ออนมิเตอร์ 
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รูปท่ี 4.30 เคร่ืองมือวดัชนิดคลอ้งสายหรือแคลมป์ออนมิเตอร์ 

เคร่ืองมือวดัแคลมป์ออนมิเตอร์สามารถวดัค่ากระแสไฟฟ้าวา่เราใชก้ระแสมากนอ้ยเพียงใด และ

เป็นการทาํงานต่อเน่ืองจากภาพการถ่ายเทอร์โมสแกนในกรณีท่ีเฟส MCCB บางเฟสท่ีมีอุณหภูมิท่ีสูงกวา่

ปกติปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดจะเกิดจากการเฟสแต่ละเฟสไม่ Balance load สามารถเช็คไดจ้ากอุปกรณ์น้ี 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของการดําเนินงาน 

5.1.1. การดาํเนินงานโครงการ 

  การปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั นนกรุ๊ป จาํกดั จากการท่ีไดเ้รียนรู้ในการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเคร่ืองเทอร์โมสแกนสามาใช้เคร่ืองมือเทอร์โมสแกน เคร่ืองมือวดักราวด์ 

เคร่ืองมือวดัแคลมป์ออนมิเตอร์ เคร่ืองมือทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าได ้แลว้นาํขอ้มูลจากเคร่ืองเทอร์โม

สแกนมาวิเคราะห์หาค่าความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดได ้และแนะนาํแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้แลว้

นาํขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ไดม้าจดัทาํรูปเล่มรายงานประจาํปี 
 

5.1.2. ขอ้ดีการปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา 

  - รู้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจาํปี  

  - รู้การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

- ไดรู้้การปฏิบติังานจริง  

  - ทาํใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ก่อนออกทาํงานจริง 
 

5.1.3. ปัญหาการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษา 

  - ขาดความรู้ดา้นเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า 

- ขาดความรู้ในดา้นการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า  

  - ขาดทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา 

  - ไม่มีประสบการณ์ในการทาํงานจึงทาํใหต้ดัสินใจไดย้าก 

 

 5.1.4. ขอ้เสนอแนะ 

  - สอบถามหวัหนา้งาน 

  - หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต หนงัสือ ตาํราต่างๆ 
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รูปท่ี 1 บริษทั นนกรุ๊ป จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 อาจารยท่ี์ปรึกษานิเทศน์ฝึกงาน 
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รูปท่ี 3 หมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

 

 

รูปท่ี 4 วดัค่ากราวดห์มอ้แปลง 
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รูปท่ี 5 มิเตอร์ 

 

 

รูปท่ี 6 วดัค่ากระแสแอมป์มิเตอร์ 
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รูปท่ี 7 ตู ้MDB 

 

 

รูปท่ี 8 MCCB 
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รูปท่ี 9 MCCB  

 

 

รูปท่ี10 ACB 
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รูปท่ี 11 วงจรในตูค้อนโทล 

 

 

รูปท่ี 12 Magnetic Contactor      
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รูปท่ี 13 Miniature Circuit Breaker หวัน็อตหลวม 

 

 

รูปท่ี 14 วดัค่ากราวด ์Test Box 
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รูปท่ี 15 การเทอร์โมสแกน 

 

 

รูปท่ี 16 ปฏิบติังานจริง 
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รูปท่ี 17 ปฏิบติังานจริง 
 

 

รูปท่ี 18 การนาํเสนอการปฏิบติังาน 
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