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บทคดัย่อ 

 
งานสหกจิน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ณ ปัจจุบนัประเทศไทยมีอาคารเกดิขึ้นมากมายทั้งน้ี ภายใน

อาคารประกอบระบบต่างๆภายในอาคาร เช่น ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับ
อากาศซ่ึงเปรียบเสมือนอวัยวะภายในของอาคาร จึงต้องมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยู่
สมํ่าเสมอ เพื่อลดการสูญเสีย งบประมาณและความเสียหายของเคร่ืองจกัร 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงเห็นความสําคญัของระบบน้ีจึงจัดทาํวิธีการตรวจสอบและการเสนอแนะ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ รวมถึงการ
บาํรุงรักษาและการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งถูกวิธี 

ผลจากการศึกษาพบว่า อาคารท่ีสร้างใหม่ระยะเวลา 2 ปี ด้านระบบดับเพลิงในส่วนของ
ระดับนํ้ ามันเคร่ืองมีค่าความผิด 30  %  แบตเตอร่ีค่าแรงดันไฟฟ้ามีค่าความผิดพลาด 22 % ด้าน
ระบบสุขาภิบาล ในส่วน กระแสขณะเคร่ืองทาํงานมีค่าความผิดพลาด 17 %  และด้านระบบปรับ
อากาศ ในส่วนของค่าสารทาํความเยน็มีค่าความผิดพลาด 15 % 

 
ค าส าคญั: การตรวจสอบ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ 
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Abstract  
              The purpose of this cooperative report was to show, there are many buildings in 

Thailand. Inside the buildings, there are various systems such as fire extinguishing system, 

sanitation system and air conditioning systems, that are internal organs of the building. These 

systems must be inspected and maintained regularly to reduce the budget loss and machine 

damage. 

The organizers saw the importance of these systems, and provided a method for checking 

and suggesting solutions for the problems of the fire system, sanitary system, and air conditioning 

system, including systematic maintenance and troubleshooting to be effective and correct. 

             The results of the study found that for 2 years the new buildings, fire extinguishing 

system engine oil level had an error of 30 %, the battery voltage had an error of 22%; The 

sanitation systems’ energy current while the machine was running had an error of 17%; And the 

air conditioning systems’ for the refrigerant value had an error of 15% 

 

Keywords: inspection, fire extinguishing system, sanitation system, air conditioning system 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ณ ปัจจุบนัประเทศไทยมีอาคารเกดิขึ้นมากมายทั้งน้ี ภายในอาคารประกอบระบบต่างๆ
ภายในอาคาร เช่น ระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศซ่ึงเปรียบเสมือนอวยัวะ
ภายในของอาคาร จึงต้องมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยู่สมํ่ าเสมอ เพื่อลดการสูญเสีย 
งบประมาณและความเสียหายของเคร่ืองจกัร 
 ดงันั้น ทางผูจ้ดัทาํเล็งเห็นความสําคญัของงานระบบน้ีภายในอาคารจึงมีความคิดรวบรวม
วิธีการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขของระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับ
อากาศ รวมถึงการวางแผนบาํรุงรักษาระบบภายในอาคาร การบาํรุงรักษาและการแกไ้ขปัญหาอย่าง
เป็นระบบใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งถูกวิธีและสามารถนาํไปศึกษาต่อเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพได้
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อตรวจสอบระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ  

 1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาของระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และ

ระบบปรับอากาศ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
ศึกษาหลักการทาํงานของระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ และ

วิธีการตรวจสอบและเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาของระบบ ภายในโครงการ พลัมคอนโด
เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 2 โดยศึกษาปัญหาท่ีพบ วิธีการซ่อมบาํรุงรักษา และวิธีการแกไ้ขอย่างเป็น
ระบบใหมี้ประสิทธิภาพ อยา่งถูกวิธีการ 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อให้ทราบหลักการตรวจสอบระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับ
อากาศ 

1.4.2  เพื่อใหท้ราบวิธีการวางแผนบาํรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร 
1.4.3  เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาของระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบ

ปรับอากาศ 
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1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 

  
 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
สิงหาคม 

2563 
กนัยายน 

2563 
ตุลาคม 
2563 

พฤศจิกายน 
2563 

ธนัวาคม 
2563 

1.ศึกษาขอ้มูล      
2.รวบรวมขอ้มูลท่ีเก ีย่วขอ้ง
ของโครงการ 

    
 

3.เร่ิมจดัทาํโครงการ      
4.ตรวจสอบเล่มโครงการ      
5.สรุปผลและปรับปรุง      



 
 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและหลกัการที่เกีย่วข้อง 

 

ตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคารฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 กาํหนดให้เจ้าของอาคารตาม
กฎหมายฉบบัน้ี ตอ้งจดัใหมี้ ผูต้รวจสอบดา้นวิศวกรรมหรือผูต้รวจสอบด้านสถาปัตยกรรม ทาํการ
ตรวจสอบสภาพอาคารท่ีจาํเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่าง ๆ โดยรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ 
ของการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ของอาคาร ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้ใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด ในปัจจุบนัมีอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง กอ่สร่างขึ้นมากมาย ซ่ึงเป็น
อาคารท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจาํนวนมาก ความปลอดภยัในการใชอ้าคารจึงเป็นเร่ืองสําคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความเส่ียงต่อความปลอดภยัทางดา้น อคัคีภยั ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพยสิ์น การวิจัยน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสอดคล้องกนัในแง่กฎหมายกบัมาตรฐานของประเทศไทยและ
สากล โดย หาความสัมพนัธ์ของกระบวนการ ลาํดบัขั้นตอน ความสําคญั เพื่อการจัดการ งานตรวจ 
และทดสอบ ระบบดบัเพลิงและ ป้องกนัอัคคีภัยในอาคาร รวมทั้งรู้ถึงการปฏิบติัในช่วงท่ีผ่านมา
ของ ผูจ้ดัการทรัพยากรกายภาพ ผูต้รวจสอบอาคาร สําหรับ อาคารท่ีใช้งานแล้ว และผูค้วบคุมงาน
กอ่สร่างในช่วงการส่งมอบอาคารให้เจ้าของอาคาร  การวิจัยน้ีดําเนินการโดย ศึกษาหลักการและ
ทฤษฎีท่ีเก ีย่วขอ้ง ได้แกค่วามรู้พื้นฐานด้านอัคคีภัย กฏหมาย มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และมาตรฐานสากล NFPA (National Fire Protection Association) และ รวบรวม
บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งสัมภาษณ์พฤติกรรมการปฏิบติังานจากกลุ่มตวัอย่าง นํามา
วิเคราะห์เพื่อสรุปและ ช้ีแจงสภาพความเป็นจริงในการปฏิบติัของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํ
การคดัเลือกมี 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก ่ผูจ้ดัการทรัพยากร กายภาพ ผูต้รวจสอบอาคาร และผูค้วบคุมงาน
กอ่สร้าง โดยเลือกอาคารดว้ยวิธีเลือกแบบเจาะจง ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ใน  เบ้ืองตน้ จํานวน 6 
อาคาร จากการศึกษาพบว่าแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างมีความหลากหลายและยงั
ไม่ครบถว้นบางประการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งการตรวจสอบขึ้นอยู่กบัความรู้ความสามารถ
ของผูจ้ดัการทรัพยากรกายภาพและผูต้รวจสอบอาคาร เป็นสําคญั ขอ้เสนอจากการวิจยัเสนอว่า ควร
มีแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดรั้บการแกไ้ขใหค้รบถ้วน และเสนอร่างเอกสาร  การจัดการ งาน
ตรวจและทดสอบ ระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภยั เพื่อใหท้ราบและใช้ในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ไดท้นัท่วงที เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยพร้อมใช้ไม่เพียงรอการตรวจจากผูต้รวจสอบ
อาคารเพียงปีละ 1 คร้ัง 
(ประพนธ์ ตั้งมโนเทียนชยั มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ คณะสถาปัตยากรรมศาสตร์) 

หากถามช่างกอ่สร้างว่างานซ่อมอะไรท่ีคิดว่ายากท่ีสุดผมคิดว่ามากกว่า80%จะตอ้ง ตอบว่า
ปัญหานํ้ าร่ัวซึม”ฉะนั้นงานระบบท่อสุขาภิบาลจะตอ้งถูกออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง ไวอ้ย่าง
ถูกตอ้ง สะดวกต่อการใชง้านของคนในบา้นและง่ายต่อการบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมใน  ภายหลัง
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ผูอ้อกแบบและผูค้วบคุมงานระบบสุขาภิบาลท่ีดีนั้น จะไม่มองเพียงความตอ้งการในการ ใช้งาน แต่
จะมองยาวไปถึงการบาํรุงรักษาด้วย เพื่อจะได้ไม่ถูกต่อว่าจากคนอยู่อาศัยในภายหลัง  หากพบว่า
ระบบท่ีดาํเนินการไปแลว้นั้นไม่สามารถซ่อมแซมได ้หรือมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย สูงในการ
ซ่อมแซมภายหลัง  ระบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคารมีอยู่ 7 ระบบ ได้แก  ่ 1) ระบบนํ้ าดี (หรือ
นํ้ าประปา) Coldwater Pipe System เป็นระบบท่อท่ีใชง้านในการลาํเลียงนํ้ าสะอาดไปใชง้านตามจุด
ต่างๆ ท่ีตอ้งการใชภ้ายในอาคาร 2) ระบบระบายนํ้ าโสโครก Soil Pipe System เป็นระบบท่อท่ีนํา
นํ้ าเสียท่ีถูกใชง้านจาก โถส้วม หรือโถปัสสาวะออกจากพื้นท่ีและนําเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียกอ่น
ระบายออกนอกอาคาร 3) ระบบระบายนํ้ าท้ิง Waste Pipe System เป็นระบบท่อท่ีนํานํ้ าเสียท่ีถูกใช้
งานจาก กจิกรรมอ่ืนๆ ออกจากพื้นท่ีและนาํเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียกอ่นระบายออกนอกอาคาร 4) 
ระบบบาํบดันํ้ าเสีย Water Treatment System เป็นระบบท่ีใชบ้าํบดันํ้ าจากการใช้ งานภายในอาคาร 
ใหมี้ค่าดชันีวดัค่าคุณสมบติัต่างๆ ของนํ้ าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนดกอ่น ระบายออกสู่ระบบ
ระบายนํ้ าสาธารณะ 5) ระบบท่อระบายอากาศ Vent Pipe System หรือเรียกสั้ นๆ ว่าท่ออากาศ 
ระบบท่อ Vent น้ีจะติดตั้งเขา้กบัระบบท่อระบายนํ้ าป้องกนัปัญหาสุญญากาศในเส้นท่อระบายนํ้ าทาํ
ใหร้ะบบระบายนํ้ าในเส้นท่อสามารถระบายนํ้ าไดส้ะดวก 6) ระบบท่อระบายนํ้ าฝน Rain Drainage 
Pipe System ระบบท่อท่ีทาํหนา้ท่ีลาํเลียงนํ้ าฝนท่ีเกดิขึ้นกรณีฝนตก ออกจากตวัอาคาร 
(ยทุธนา กอสัมพนัธ์ มหาวิทยาสยาม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม) 

การวิจยัเร่ือง “การศึกษาผลการใชพ้ลงังานทางอ้อมของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชพ้ลงังานของเคร่ืองปรับอากาศขนาด 12,600 BTU/h โดยทาํการศึกษา
การเปรีบเทียบการใช้พลังงานของการติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนติดตั้ งถูกต้องตาม
มาตรฐารเทียบกบัการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบการเดินท่อของสารทาํความเยน็ยาวเกนิมาตรฐาน
ในแนวเดียวกนั,การใช้เทอร์โมสตทัแบบ Binetal Type และแบบ Electronic Type,การลดปริมาณ
สารทําความเยน็ในระบบเคร่ืองปรับอากาศและการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ Condenser ท่ีไม่
สามารถระบายความร้อนได้ ทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบปริมาณสัดส่วนการทาํงานของ
เคร่ืองปรับอากาศ,พลงังานและค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่ม โดยใชท้ดสอบท่ีมีขนาดพื้นท่ี 18 ตารางเมตร 
จากผลการวิจยัพบว่าการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนผิดไปจากมาตรฐานใช้กระแสและ
พลงังานไฟฟ้าสูงกว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศลดลงค่าสัมประสิทธิในการของการทาํ
ความเยน็นั้นตํ่าลง นอกจากการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนนั้นท่ีผิดแบบนั้นจะทาํให้เกดิ
การสูญเสียพลงังานโดยส้ินเปลืองกว่าระบบปรับอากาศลดลงกว่าระบบมาตรฐาน 27.55 % และทาํ
ใหป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศลดลงเฉล่ีย 31.03 %สัดส่วนการทาํงานเพิ่มขึ้นเฉล่ีย  37.9 % 
และค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มต่อ/ปี 1-3 ตนัเพิ่มขึ้นจาก 30.35% และขนาด 3-5 ตนัเพิ่มขึ้น 48.70 ปัจจัยและ 
Passive ท่ีเกดิขึ้นในระบบจะเกดิผลโดยตรงต่อการใชพ้ลงังานทางออ้ม (Passive Energy Uesd) 
(ทะนงศกัด์ิ ภูมิอาจ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์สาขา วิชาการจดัการทางวิศวกรรม) 



5 

 

 

2.1 ระบบดบัเพลงิ 
 ความสําคญัของระบบดับเพลิง และป้องกนัอัคคีภัยภายในอาคาร ในการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบดับเพลิงภายในอาคารถือเป็นส่ิงสําคัญท่ี
ผูอ้อกแบบ และเจา้ของอาคารควรคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรกๆ เม่ือเกดิเหตุเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณ
เตือนภยั และการทาํงานของระบบควบคุมเพลิงภายในอาคาร ล้วนมีบทบาทสําคญัท่ีจะช่วยหยุด
เหตุการณ์เพลิงไหมใ้หส้งบลงได ้(ในกรณีเพลิงไหมใ้นระดบัความรุนแรงเล็กนอ้ย-ปานกลาง) หรือ 
ทุเลาความรุนแรง (ในกรณีเพลิงไหมร้ะดบัรุนแรงสูงสุด) พร้อมประวิงเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต
ใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัได ้
 หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นท่ีสําหรับการออกแบบระบบดับเพลิง และป้องกนัอัคคีภัย
ภายในอาคาร สําหรับในประเทศไทยการคาํนวณออกแบบติดตั้งระบบดบัเพลิง และป้องกนัอัคคีภัย
ภายในอาคาร ตามมาตรฐานระบบดับเพลิงของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ตอ้งพิจารณาจากลกัษณะ และรูปแบบฟังกช์ัน่การใชส้อยอาคารท่ีปลูกสร้างตามกฎหมาย 
โดยแบ่งเกณฑ์สําหรับการพิจารณาประเภทพื้นท่ี ท่ีมีอนัตรายน้อยไปยงัอันตรายมาก เพื่อพิจารณา
ความเส่ียงในการเกดิอคัคีภยั ซ่ึงจะช่วยใหก้ารออกแบบและคาํนวณมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ออกได ้3 ประเภทหลกัๆดงัน้ี  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.1 ระบบดับเพลิง 
2.1.1พืน้ที่อันตรายน้อย (Light Hazard Occupancies) 
 ไดแ้กท่ี่พกัอาศยั ,สํานกังานทัว่ไป ,ภตัตาคาร(ส่วนรับประทานอาหาร) โ,รงภาพยนตร์ และ
ศูนยก์ารประชุม (ไม่รวมเวที และเวทีหลงัม่าน), โบสถ์, วดั และวิหาร, สถานศึกษา, สถาบนัต่างๆ, 
โรงพยาบาล, สถานพยาบาลและพกัฟ้ืน, หอ้งสมุด (ยกเวน้ห้องสมุดท่ีมีชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่) 
และพิพิธภณัฑ์ 
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2.1.2 พืน้ที่อันตรายปานกลาง (Ordinary Hazard Occupancies)   

 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก ่ท่ีจอดรถยนต ์และหอ้งแสดงรถยนต์, โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ , 
โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม, ร้านทาํขนมปัง, ร้านซักผา้, โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง, โรงงานผลิตแกว้
และวสัดุท่ีทาํจากแกว้, ภตัตาคาร (ส่วนบริการ) และโรงงานผลิตเคร่ืองบริโภคประจาํวนั 
 กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก ่โรงงานผลิตสินคา้ท่ีทาํจากหนงัสัตว์, โรงงานผลิตลูกกวาด, โรงงานผลิตส่ิง
ทอ, โรงงานยาสูบ, โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ไม้, โรงพิมพ์และส่ิงพิมพ์โฆษณา, โรงงานท่ีใช้
สารเคมี, โรงสีขา้ว, โรงกลึง, โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ, โรงตม้กลั่น, อู่ซ่อมรถยนต์, 
โรงงานผลิตยางรถยนต์, โรงงานแปรรูปไม้ด้วยเคร่ือง, โรงงานกระดาษและผลิตเยื่อกระดาษ , 
โรงงานผลิตภณัฑ์กระดาษ, ร้านคา้, ท่าเรือ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์, เวทีแสดง, ท่ีทาํการไปรษณีย,์ 
หอ้งสมุด (มีชั้นเกบ็หนงัสือขนาดใหญ่) และร้านซักแหง้ 
2.1.3 พืน้ที่อนัตรายมาก (Extra Hazard Occupancies)  
 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 พื้นท่ีกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะการใชง้านท่ีเก ีย่วขอ้งกบั ของเหลวติดไฟ (Combustible 
Liquid) หรือของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ในปริมาณไม่มาก ได้แก ่โรงเกบ็และซ่อม
เคร่ืองบิน, โรงงานผลิตไม้อัดและไม้แผ่น , โรงพิมพ์ (ใช้หมึกพิมพ์ท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 37.9 °C), 
อุตสาหกรรมยาง, โรงเล่ือย, โรงงานส่ิงทอรวมทั้งโรงฟอก ยอ้ม ป่ันฝ้าย เส้นใย สังเคราะห์ และ
ฟอกขนสัตว ์และโรงทาํเฟอร์นิเจอร์ดว้ยโฟม 
 กลุ่มท่ี 2 พื้นท่ีกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะการใช้งานท่ีเก ีย่วขอ้งกบัของเหลวติดไฟ (Combustible 
Liquid) หรือของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ปริมาณมากๆ ไดแ้ก ่โรงงานผลิตยางมะตอย, โรง
พ่นสี, โรงกลัน่นํ้ ามนั, โรงงานผลิตนํ้ ามนัเคร่ือง, โรงชุบโลหะท่ีใช้นํ้ ามัน, อุตสาหกรรมพลาสติก, 
พื้นท่ีลา้งโลหะดว้ยสารละลาย หรือ การเคลือบสีดว้ยการจุ่ม 
 ระบบดับเพลิง และป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคารท่ีนิยมใชง้านในปัจจุบนัมีก ีแ่บบ และมี
หลกัเกณฑ์การเลือกใชว้สัดุอยา่งไร ประกอบดว้ย 
2.1.4 ระบบท่อยืน และตู้หัวฉีดดบัเพลงิ 
 แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ ระบบท่อเปียกโดยอัตโนมัติ (Automatic Wet) และระบบท่อ
เปียกควบคุมดว้ยมือ (Manual Wet) โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือกใช้วสัดุท่อนํ้ าในระบบท่อยืน และตู ้
หวัฉีดดบัเพลิง จะตอ้งเป็นท่อเหล็กผิวเรียบ ทาสีแดง (ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33) ซ่ึงจะตอ้งเป็น
ท่อท่ีไดม้าตรฐาน ASTM, JIS และ BS เท่านั้น 
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2.1.5 ระบบหัวกระจายน า้ดบัเพลงิ 
 แบ่งออกได ้2 รูปแบบ คือ ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ซ่ึงเป็นระบบท่ีนิยมใช้มาก
ในอาคารทัว่ไป และระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกใช้วสัดุท่อนํ้ าใน
ระบบหวักระจายนํ้ าดับเพลิง (ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33) จะตอ้งเป็นท่อท่ีได้มาตรฐาน ASTM, 
JIS และ BS เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ท่อระบบดับเพลิง 
2.2 ระบบสุขาภบิาล 
 ระบบสุขาภิบาลถือไดว้่ามีความสําคญัต่อตวัอาคารในแง่การจัดการระบบนํ้ าภายใน และ
ภายนอกอาคารทุกรูปแบบใหเ้ป็นสัดส่วน ใช้งานได้สะดวก และมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย 
อีกทั้งยงัมีความสําคญัต่อผูใ้ชง้านภายในอาคารในดา้นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมสุขอนามัยท่ีดีในการอยู่
อาศยั 
 ดงันั้นการจะนาํนํ้ ามาใช ้หรือ การจัดการนํ้ าเสียทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารนั้น 
จะตอ้งคาํนึงถึงการจัดวางระบบระบบสุขาภิบาลท่ีเป็นกจิจะลักษณะ ถูกตอ้งตามหลักวิศวกรรม 
และหลกัสุขอนามยั เพื่อใหเ้กดิประสิทธิภาพที่ และสะดวกต่อการบาํรุงรักษาตลอดอายกุารใชง้าน  
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รูปท่ี 2.2.1 ตวัอยา่งระบบจ่ายนํ้ าดี หรือนํ้ าประปา 
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2.2.2 ประเภทของระบบสุขาภบิาล (Types of Sanitary System) 
ตามมาตรฐานการออกแบบท่ีใชใ้นระดบัสากล และในประเทศไทย ระบบสุขาภิบาล สามารถแบ่ง
ออกได ้7 ระบบ ไดแ้ก ่
1. ระบบนํ้ าดี หรือนํ้ าประปา (Cold water Pipe System) 
คือ ระบบท่อท่ีใช้งานในการลําเลียงนํ้ าสะอาดไปใช้งานตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบ
นํ้ าประปาสําหรับหอ้งนํ้ า หอ้งครัว หอ้งซักลา้ง หรือ ระบบนํ้ าดบัเพลิงภายในอาคาร เป็นตน้ 
2. ระบบระบายนํ้ าโสโครก (Soil Pipe System) 
คือ ระบบท่อท่ีนาํนํ้ าเสียท่ีถูกใชง้านจากโถส้วม หรือโถปัสสาวะออกจากพื้นท่ีและนําเขา้สู่ระบบ
บาํบดันํ้ าเสียกอ่นระบายออกนอกอาคาร 
3. ระบบระบายนํ้ าท้ิง (Waste Pipe System) 
คือ ระบบท่อท่ีนาํนํ้ าเสียท่ีถูกใช้งานจากกจิกรรมอ่ืนๆ ออกจากพื้นท่ี และนําเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ า
เสียกอ่นระบายออกนอกอาคาร 
4. ระบบบาํบดันํ้ าเสีย (Water Treatment System)  
คือ ระบบท่ีใชบ้าํบดันํ้ าจากการใชง้านภายในอาคาร ใหมี้ค่าดชันีวดัค่าคุณสมบติัต่างๆของนํ้ า ให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนดกอ่นระบายออกสู่ระบบระบายนํ้ าสาธารณะ 
5. ระบบท่อระบายอากาศ หรือท่ออากาศ (Vent Pipe System)   
คือ ระบบท่อท่ีจะติดตั้งเขา้กบัระบบท่อระบายนํ้ า เพื่อป้องกนัปัญหาสุญญากาศในเส้นท่อระบายนํ้ า 
ซ่ึงจะทาํใหร้ะบบระบายนํ้ าในเส้นท่อสามารถระบายนํ้ าไดส้ะดวก 
6. ระบบท่อระบายนํ้ าฝน (Rain drainage Pipe System) 
คือ ระบบท่อท่ีทาํหนา้ท่ีลาํเลียงนํ้ าฝนท่ีเกดิขึ้นกรณีฝนตกออกจากตวัอาคาร 
7. ระบบระบายนํ้ าภายนอกอาคาร (Building Sewer System)  
คือ ระบบท่อระบายนํ้ าบริเวณโดยรอบของอาคาร ทาํหน้าท่ีลําเลียงนํ้ าออกจากบริเวณอาคารเขา้สู่
ระบบระบายนํ้ าสาธารณะ 
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รูปท่ี 2.2.3 ตวัอยา่งระบบระบายนํ้ าท้ิง และนํ้ าโสโครก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2.4 ตวัอยา่งลกัษณะการแยกไขมนัจากระบบระบายนํ้ าท้ิง 
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2.2.5 องค์ประกอบของงานระบบสุขาภบิาล 
สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
2.2.5.1 ท่อประเภทต่างๆ 
2.2.5.2  บ่อดกัไขมนั  
2.2.5.3  บ่อเกรอะ บ่อซึม 
2.2.5.4 ถงับาํบดันํ้ าเสียสําเร็จรูป 
2.2.5.5 ช่อง และตะแกรงระบายนํ้ าท้ิง  
2.2.5.6  ช่องลา้งท่อ 
2.2.5.7  ท่อระบายอากาศ 
2.2.5.8  บ่อตรวจระบายนํ้ า 
2.2.5.9  บ่อดกัขยะ 
2.2.5.10  ประตูเปิดปิดนํ้ า หรือ วาล์วนํ้ า 
2.2.5.11มาตรวดันํ้ า 
2.2.5.12  ป๊ัมนํ้ า 
2.2.5.13  สุขภณัฑ์ประเภทต่างๆ 
2.2.6 ท่อประเภทต่างๆในงานระบบสุขาภบิาล  (Types of Sanitary Pipe) 
 สําหรับงานระบบสุขาภิบาลแลว้ ท่อถือเป็นวสัดุหลกั และเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีมีส่วน
ทาํใหร้ะบบสุขาภิบาลทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงในดา้นการออกแบบ และการเลือกใช้วสัดุท่องาน
ระบบสุขาภิบาลในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทท่อท่ีใชใ้นงานระบบสุขาภิบาล ออกไดด้งัน้ี 
- ท่อประปาเหล็กอาบสังกะสี 
 หรือท่ีเรียกว่าแป๊บนํ้ า แป๊บประปา เป็นท่อท่ีเหมาะกบัการใช้งานในระบบส่งนํ้ า งาน
สาธารณูปโภค (งานท่อประปา) และงานท่อในระบบชลประทาน 
 มีลกัษณะเป็นท่อเหล็กกลา้กลมชุบกลัป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาด
เหลือง, คาดนํ้ าเงิน, ปลายเรียบ คาดแดง มีคุณสมบติัท่ีแข็งแรง รับนํ้ าหนักได้ดี ทนทานต่อแรง
กระแทกไม่หกังอ ทนทานการกดักร่อนได ้ทนต่อความดนัและอุณหภูมิท่ีสูงๆได ้  
  
 
 
 
- 
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 ท่อพีวีซีสีต่างๆ (Polyvinyl chloride or PVC) 
 ท่อพีวีซีสีฟ้า เป็นท่อท่ีเหมาะสําหรับใชง้านภายในอาคาร หรือในท่ีร่มเท่านั้น มีความหนา
ตามระดบัการรับแรงกดดนัไดข้องท่อ นิยมใชใ้นงานสุขาภิบาล เช่น ใชเ้ป็นท่อประปาสําหรับระบบ
นํ้ าด่ืม หรือใชก้บัระบบป๊ัมนํ้ า หรืองานท่อระบายนํ้ า 
 ท่อพีวีซีสีเทา เป็นท่อท่ีใช้สําหรับการเกษตร หรือนํ้ าท้ิงเท่านั้น มีขีดจํากดัในด้านความ
แขง็แรง เหมาะกบัการใชง้านแบบเดินลอย ไม่ควรฝังดิน เพราะอาจแตกหกัชาํรุดไดง่้าย 
- ท่อโพลีเอทิลีน (Polyethylene) 
 มีช่ือเรียกอีกอยา่งว่าท่อ P.E. เป็นท่อนํ้ าสีดาํ ตวัท่อมีความยดืหยุน่สูง เน่ืองจากใชค้วามร้อน
ในการเช่ือมต่อ มีความทนทาน และสามารถดดัใหโ้คง้งอได้ง่ายโดยไม่ตอ้งมีขอ้ต่อ ซ่ึงใช้แทนท่อ
นํ้ าเหล็ก หรือท่อ PVC ได ้ 
- ท่อโพลีบิวทีลีน (Polybutylene) 
 มีช่ือเรียกอีกอยา่งว่าท่อ P.B. มีลกัษณะโดยทัว่ไปคล้ายท่อ P.E. มีคุณสมบตัิทนความร้อน 
สามารถนาํไปใชเ้ป็นท่อนํ้ าร้อน 
- ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) 
 เป็นท่อท่ีมีนํ้ าหนักเบา ไม่แตกหักง่าย ดัดให้โคง้งอได้ ติดตั้ งง่ายโดยไม่ตอ้งใช้กาวต่อ 
สามารถใชเ้ป็นท่อนํ้ าเยน็ และท่อนํ้ าร้อนได ้มีอายกุารใชง้านค่อนขา้งนาน แต่อาจเส่ือมสภาพได้เร็ว
ขึ้นถา้หากไดรั้บ แสงอลัตราไวโอเลต กบัแสงแดดจดัเป็นเวลานานๆดงันั้นจึงนิยมใชง้านในร่ม หรือ 
พื้นท่ี ท่ีแดดไม่จดัมากเกนิไป 
- ท่อ PP-R 80 (Random Copolymer Polypropylene 80) 
 เป็นท่อท่ีผลิตจากพลาสติกสะอาด ปราศจากสารปนเป้ือน หรือ พิษท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์
มีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากว่า 30 ปี สามารถใช้งานร่วมกบัท่อชนิดอ่ืนได้ ใช้เป็นท่อนํ้ าร้อน และนํ้ า
อุณหภูมิปกติได ้มีราคาค่อนขา้งสูง และตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการติดตั้ง 
- ท่อเหล็กบุ PE ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี 
 เป็นท่อท่ีปราศจากสารปนเป้ือน มีความคงทนแขง็แรง ป้องกนัสนิมได้ สามารถรับแรงดัน
นํ้ าไดดี้ สามารถใชเ้ป็นท่อนํ้ าร้อน และนํ้ าอุณหภูมิปกติได ้ติดตั้งง่าย แต่มีราคาค่อนขา้งสูง 
- ท่อทองแดง 
 เป็นท่อท่ีไม่มีตะเข็บ ลักษณะทางกายภาพของตัววัสดุไม่มีรูพรุน เน่ืองจากเป็นโลหะ
บริสุทธ์ิท่ีมีส่วนประกอบของแร่ทองแดง 99.99% สามารถป้องกนัการดูดซึมของเช้ือแบคทีเรีย และ
ทนการกดักร่อน ไม่เป็นสนิม นิยมใช้เป็นท่อ นํ้ าร้อน เพราะทนทาน และเกบ็ความร้อนได้ดี 
นอกจากน้ียงัมีอตัราการขยายตวัท่ีค่อนขา้งตํ่า ทนต่อแรงดนัไดดี้ มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน  
- ท่อซีเมนต ์หรือท่อกระเบ้ืองกระดาษ  
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 เป็นท่อท่ีมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนัตลอด ไม่มีตะเขบ็ ซ่ึงไม่ค่อยทนต่อแรงดนัมากนกั นิยม
ใชใ้นงานระบายนํ้ าโสโครก งานส่งนํ้ าตามโรงงานอุตสาหกรรม และงานส่งนํ้ าเพื่อการเกษตร  
 นอกจากเน้ือหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมา การออกแบบระบบสุขาภิบาลให้มีความเหมาะสมกบัตวั
อาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอาจไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั 100% ซ่ึงยงัมีปัจจัยอ่ืนๆอีก ท่ีมีผลต่อการ
ออกแบบโดยจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
 ซ่ึงขนาด และความซับซ้อนหลากหลายของระบบสุขาภิบาล จะขึ้นอยู่กบัรูปแบบความ
ตอ้งการในการใชง้าน ประเภทอาคาร ขนาดอาคาร และบริบทตาํแหน่งท่ีตั้งอาคารเป็นสําคญั ใน
การออกแบบบางคร้ังจะตอ้งปรับใหมี้ความยดืหยุน่ในบางจุด เพื่อความเหมาะสมในการใชง้าน และ
สัมพนัธ์กบัปัจจัยต่างๆได้อย่างเหมาะสม และได้มาตรฐานปลอดภัยตามหลักการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม 
2.3 ระบบปรับอากาศ 
 ระบบปรับอากาศท่ีใชง้านมี 4 ประเภท  
 2.3.1 ประเภทท าน า้เย็นระบายความร้อนด้วยน า้ (Water Cooled Water Chiller)   
 ประเภททาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนด้วยนํ้ า เป็นระบบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด อุปกรณ์ท่ีใช้
พลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุดคือเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ และมีอุปกรณ์ประกอบคือป๊ัมนํ้ าเยน็ ป๊ัมนํ้ าระบายความ
ร้อน หอผึ่งเยน็ และอุปกรณ์ส่งจ่ายลมเยน็ การทาํงานแบ่งเป็น 2 วงจร คือ 
  1. วงจรนํ้ าเยน็ โดยเร่ิมจากป๊ัมนํ้ าเยน็ส่งนํ้ าเขา้ไป รับความเยน็จากสารทาํความเยน็
ท่ี Cooler เพื่อใหอุ้ณหภูมินํ้ าเยน็ไดต้ามตอ้งการ แล้วจึงส่งนํ้ าเยน็ไปยงัอุปกรณ์ส่งจ่าย ลมเยน็โดย
อุปกรณ์ส่งจ่ายลมเยน็แต่ละชุดจะมีล้ินควบคุมปริมาณนํ้ า ซ่ึงได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิ โดยถา้อุณหภูมิในพื้นท่ีสูงจะส่งสัญญาณใหล้ิ้นเปิดนํ้ าเขา้ขดท่อแลกเปล่ียนความร้อนมาก
ขึ้น หลงัจากนํ้ ารับความร้อนจากอากาศท่ีแลกเปล่ียนแลว้จะกลบัไปรับความเยน็จาก Cooler อีก โดย
การดูดของป๊ัมนํ้ าเยน็ 
  2. วงจรนํ้ าระบายความร้อน จะเร่ิมจากป๊ัมนํ้ าระบายความร้อนส่งนํ้ าเขา้ไปรับ
ความร้อนจากสารทาํความเยน็ท่ีคอยล์ร้อน นํ้ าร้อนท่ีไดจ้ะถูกส่งไประบายความร้อนท่ีหอผึ่ งเยน็ ซ่ึง
ท่ีหอผึ่งเยน็นั้นนํ้ าจะถูกระบายความร้อนด้วยอากาศท่ีอยู่แวดล้อม หลังจากอุณหภูมินํ้ าลดลงตาม
ตอ้งการจะถูกส่งไปเขา้คอยล์ร้อนโดยการดูดของป๊ัมนํ้ าระบายความร้อน การประหยดัพลังงานใน
ระบบน้ีจะตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละอุปกรณ์ให้สูงท่ีสุดและใช้งานให้สัมพนัธ์กบัภาระการ
ปรับอากาศ 
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รูปท่ี 2.6 ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ้ า 

 2.3.2 ประเภทท าน า้เย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooler Water Chiller) 
 ประเภททาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนด้วยอากาศ เป็นระบบท่ีเล็กกว่าระบบแรกโดยมีความ
แตกต่างกนัท่ีการระบายความร้อนเท่านั้น ซ่ึงระบบน้ีจะไม่มีวงจรของนํ้ าระบายความร้อนเพราะจะ
ใชอ้ากาศในการระบายความร้อน ดังนั้นอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้ามากท่ีสุดคือ เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็
และมีอุปกรณ์ประกอบคือ ป๊ัมนํ้ าเยน็และอุปกรณ์ส่งจ่ายลมเยน็ เท่านั้น การระบายความร้อนออก
จากสารทาํความเยน็จะใชอ้ากาศดูดหรือเป่าไปยงัขดท่อความร้อน ซ่ึงพดัลมอาจมีจํานวนหลายชุด
ใน Chiller แต่ละชุด ดงันั้นเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ระบบน้ีจะมีประสิทธิภาพตํ่ากว่าแบบระบายความร้อน
ดว้ยนํ้ าเพราะนํ้ าจะมีความสามารถในการระบายความร้อนสูงกว่า อีกทั้งเม่ือพดัลมชํารุดจะเกดิการ
ลดัวงจรของลมทาํใหป้ระสิทธิภาพลดลงดว้ย นอกจากนั้นเคร่ืองปรับอากาศระบบน้ีจะมีอายุการใช้
งานสั้นเพราะจะตอ้งติดตั้งภายนอกอาคารซ่ึงตากแดดตากฝนตลอดเวลา ดังนั้นผูใ้ช้ควรดูแลทาํ
ความสะอาดและหาวสัดุให้ร่มเงาแก ่ขดท่อความร้อน ปัจจุบนัมีโรงงานหลายแห่งได้ใช้นํ้ าช่วย
ระบายความร้อนโดยการสเปรยไ์ปท่ีขดท่อความร้อนส่งผลให้ ประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณ 10-
20% 
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รูปท่ี 2.7 ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนดว้ยอากาศ 

2.3.3 ประเภทเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน า้ (Water Cooled Package) 
 ประเภทเป็นชุดระบายความร้อนด้วยนํ้ าแบบน้ีจะมีขนาดเล็กโดยทั้งชุดอยู่ภายในบริเวณ
ปรับอากาศซ่ึงจะมีคอมเพรสเซอร์อยูภ่ายในดว้ย แต่จะมีขดท่อระบายความร้อนด้วยนํ้ าแยกกนัแต่
ละชุด ดงันั้นปัญหาของระบบน้ีคือการบาํรุงรักษาหรือการทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ซ่ึงมีขนาด
เล็กและมีจาํนวนมาก ส่วนระบบป๊ัมนํ้ าระบายความร้อนและหอผึ่ งเยน็จะเหมือนกบัระบบระบาย
ความร้อนด้วยนํ้ าแบบอ่ืน ในการตรวจสอบและบาํรุงรักษาคอนเดนเซอร์นั้นกท็าํเช่นเดียวกบั
คอนเดนเซอร์ของระบบใหญ่ 
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รูปท่ี 2.8 ระบบปรับอากาศแบบเป็นชุดระบายความร้อนดว้ยนํ้ า 

2.3.4 ประเภทแยกส่วน (Split Type) 
 ประเภทแยกส่วน เป็นแบบท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้กบัห้องปรับอากาศในโรงงาน
เพราะสะดวกในการใชง้านและการดูแลรักษาไม่ยุง่ยากมากนกัแต่ประสิทธิภาพตํ่ากว่าระบบใหญ่   
ส่วนประกอบท่ีใชพ้ลงังาน แยกเป็น 2 ส่วนคือ  
 2.3.4.1 Condensing Unit อาจอยู่ภายนอกห้อง ซ่ึงประกอบด้วยขดท่อความร้อน พดัลม 
และคอมเพรสเซอร์ 
 2.3.4.1 Fan Coil Unit จะอยูภ่ายในหอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยขดท่อความเยน็และพดัลม 
 โดยทั้งสองส่วนจะเช่ือมต่อกนัด้วยท่อทองแดง ส่ิงท่ีสําคญัของระบบน้ีจะตอ้งทาํความ
สะอาดขดท่อและกรองอากาศเป็นประจาํ รวมทั้งตรวจเช็คปริมาณสารทาํความเยน็และฉนวนหุ้ม
ท่อ นอกจากนั้นในการติดตั้งถา้มีระยะห่างกนัเกนิ 5 เมตร จะตอ้งขยายขนาดท่อดูดสารทาํความเยน็
(ท่อไอ)ใหใ้หญ่ขึ้นและเพิ่มปริมาณสารหล่อล่ืนเขา้ไปในคอมเพรสเซอร์ และถ้าติดตั้ง Condensing 
Unit สูงกว่า Fan Coil Unit ท่อทางดูดจะต้องทํา TAP เป็นรูปตัวยู หรือตัวเอส เพื่อจะให้
นํ้ ามันหล่อล่ืนถูกดูดกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ได้ มิเช่นนั้ นคอมเพรสเซอร์จะเกดิการไหม้ได ้
นอกจากนั้นกรณีท่ีล้ินลดความดันอยู่ท่ี Condensing Unit จะตอ้งทาํการหุ้มฉนวนท่อทองแดงทั้ง
สองท่อแยกจากกนั  
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รูปท่ี 2.9 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 



 
 

 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏบิัติงาน 

 
รายละเอียดของงานท่ีปฏิบตัิ จะกล่าวถึง ช่ือ -ท่ีต ั้ง ของสถานประกอบการ ลักษณะด้วย

วิธีการรวมของสถานประกอบการ รูปแบบการบริหารองค์กร ตําแหน่งงานท่ีนักศึกษาได้รับ
มอบหมาย ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ปฏิบตัิงานโครงการสหกจิ 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 สถานท่ีปฏิบตัิงาน : พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส 2 เลขท่ี 189 หมู่ 6 ถนน รัตนาธิ

เบศร์ ตาํบล เสาธงหิน อาํเภอ บางใหญ่ นนทบุรี11140 
 รายละเอียดบริษทั : นิติบุคคลอาคารชุด 
 โทรศพัท ์  : 02-001-5467 , 090-265-8212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 ท่ีต ั้ง พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส 2  
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 บริษทั ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จํากดั เป็นหน่วยงานเอกชน ท่ีให้บริการด้าน
ต่างๆ ดว้ยวิธีการ พลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส 2 เป็นหน่ึงในโครงการของบริษทั ควอลิต้ี 
พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

- การจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล  
- การบริหารจดัการอาคารและหมูบา้น 
- งานบริหารดูแลระบบวิศวกรรมอาคารและหมู่บา้น  
- งานบริหารดูแลดา้นบญัชี  
- การดูแลจดัการดา้นอ่ืนๆเพื่อใหอ้าคารหรือหมู่บา้นมีมูลค่า 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส 2 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 นิติบุคคลอาคารชุด พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 ตาํแหน่งงานในนิติบุคคลอาคารชุด พลมัคอนโด เซ็นทรัล สเตชัน่ เฟส 2 

ผูจ้ดัการนิติบคุคลอาคารชดุ 

ผูจ้ดัการอาคารชุด 

ช่างประจาํอาคาร 

ธุรการ-การเงิน หวัหนา้ช่างประจาํอาคาร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ตาํแหน่งงานท่ีนกัศึกษารับผิดชอบ : ช่างประจาํอาคาร 
 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษารับผิดชอบ : ตรวจเคร่ืองจกัรและพื้นท่ีส่วนกลาง 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นาย จตุพร นิลพลอย                
 ตาํแหน่ง   : หวัหนา้ช่างอาคาร 
 แผนก    : ช่างบริการ 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังาน  : วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 
 ส้ินสุดการปฏิบติังาน : วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษาข้อมูล 
  ปรึกษาพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตั้งหัวขอ้โครงการ การบาํรุงรักษาระบบ
วิศวกรรมภายในอาคาร 
 3.7.2 รวบรวมข้อมูลท่ีเกีย่วข้องของโครงการ 
  เป็นการตรวจสอบและสอบถามพี่เล้ียง ผูท่ี้เก ีย่วขอ้งในสถานประกอบการ เก ีย่วกบั
ระบบภายในอาคาร ระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาลและระบบปรับอากาศ เป็นตน้ 
 3.7.3 เร่ิมจัดท าโครงการ 
  ขั้นตอนน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการทาํงานท่ีไดม้าจดัทาํรูปเล่มโครงการ 
 3.7.4 ตรวจสอบเล่มโครงการ 
  เป็นขั้นตอนในการใหพ้ี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเล่ม
โครงการ 
 3.7.5 สรุปผลและปรับปรุง 
  เป็นการรวบรวมขอ้มูลในการปฏิบตัิงานและสรุปผลท่ีได้ 
3.8 อุปกรณ์ที่ใช้ 
  3.8.1 อุปกรณ์ 
  1. คลิปแอมป์ 
  2.เกจวดันํ้ ายาแอร์ 
  3.8.2 ฮาร์ดแวร์ 
  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  2. เคร่ืองปร้ินเตอร์/เคร่ืองสแกน 
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  3. กลอ้งถ่ายรูป 
  4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
 3.8.3 ซอฟต์แวร์ 
  1. โปรแกรม Microsoft Word 2010 
  2. โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 
3.9 การตรวจสอบระบบภายในอาคาร 
 3.9.1 ใบงานตรวจสอบระบบต่างๆภายในอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 ใบงานตรวจสอบงานระบบประจาํวนั 
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รูปท่ี 3.5 ใบงานตรวจสอบงานระบบประจาํวนั (ต่อ) 
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3.9.2 ตรวจสอบระบบ Fire Alarm 
วิธีการตรวจสอบระบบ Fire Alarm  
3.9.2.1 สภาพทัว่ไปของตู ้Fire Alarm 
3.9.2.2 ตรวจเช็คสภาพของตู ้Fire Alarm 
3.9.2.3 ใชไ้ขควงขนัน็อตและจุดต่อต่าง ๆ 
3.9.2.4 ตรวจสอบไฟแสดงสถานการณ์ทาํงาน Lamp Test 
3.9.2.5 ใชค้ลิปแอมป์ตรวจสอบการทาํงานของแหล่งจ่ายไฟ  
3.9.2.6 ใชค้ลิปแอมป์ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสํารอง 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6 การตรวจสอบแบตเตอร่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 ตรวจสอบหลอดไฟแจง้เตือน Alarm ท่ีตู ้Graphic Alarm 
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รูปท่ี 3.8 ใบงานการตรวจสอบระบบ Fire Alarm 
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3.9.3 ตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง(Fire Pump) 
วิธีการตรวจสอบ 
3.9.3.1 ตรวจสอบระดบันํ้ ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิงตอ้งอยู่ในช่วง Low-High ของกา้น
วดั 
3.9.3.2 ตรวจสอบระดบันํ้ ากลัน่ของแบตเตอร่ีตอ้งท่วมแผ่นธาตุ 
3.9.3.3 ตรวจสอบแรงดนัแบตเตอร่ีตรวจสอบไดท่ี้หนา้จอแสดงผล 
3.9.3.4 ตรวจสอบระดบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงตอ้งไม่ตํ่ากว่าคร่ึงถงั 1500 L 
3.9.3.5 ตรวจเช็คความเร็วรอบของเคร่ืองยนตต์รวจสอบไดท่ี้หนา้จอแสดงผลขณะเคร่ืองทาํงาน 
3.9.3.6 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ีตรวจสอบไดท่ี้หนา้จอแสดงผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.9 การจดบนัทึกค่าท่ีตรวจสอบได้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 หนา้ตูค้อนโทรล 
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รูปท่ี 3.11 ใบงานการตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง(Fire Pump) 
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3.9.4 ตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง(Jockey Pump) 
วิธีตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง(Jockey Pump) 
3.9.4.1 ตรวจสอบการทาํงานของมอเตอร์และตวัรองรับตอ้งมัน่คงแขง็แรงดว้ยวิธีการการ Start  
3.9.4.2 ตรวจสอบแรงดนันํ้ าในท่อดว้ยวิธีการตรวจสอบไดท่ี้หนา้จอแสดงผลขณะเคร่ืองทาํงาน 
3.9.4.3 ตรวจสอบค่าแรงดันนํ้ าท่ีต่อการทาํงานด้วยวิธีการตรวจสอบได้ท่ีหน้าจอแสดงผลขณะ
เคร่ืองทาํงาน 
3.9.4.4 ตรวจสอบค่าแรงดันนํ้ าท่ีตดัการทาํงานด้วยวิธีการตรวจสอบได้ท่ีหน้าจอแสดงผลขณะ
เคร่ืองทาํงาน 
3.9.4.5 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะเคร่ืองทํางานด้วยวิธีการใช้อุปกรณ์คลิปแอมป์ในการ
ตรวจสอบ 
3.9.4.6 ตรวจสอบค่าแรงดนันํ้ าท่ีออกจาก Jockey Pump ดว้ยวิธีการตรวจสอบได้ท่ีหน้าจอแสดงผล
ขณะเคร่ืองทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.12 การตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง (Jockey Pump) 
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รูปท่ี 3.13 ใบงานการตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง Jockey Pump 
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3.9.5 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อเติมอากาศ) 
วิธีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อเติมอากาศ) 
3.9.5.1 ตรวจสอบการทาํงานของมอเตอร์และแท่นรองตรวจสอบดว้ยวิธีการการ Start  
3.9.5.2 ตรวจสอบไฟแสดงการทาํงานและชุดควบคุมตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบได้ท่ีหน้าจอ
แสดงผลขณะเคร่ืองทาํงาน 
3.9.5.3 ตรวจสอบการสั่นของเคร่ืองตรวจสอบดว้ยวิธีการการ Start 
3.9.5.4 ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้าตรวจสอบดว้ยวิธีการอุปกรณ์คลิปแอมป์ 
3.9.5.5 ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าตรวจสอบดว้ยวิธีการอุปกรณ์คลิปแอมป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.14 การตรวจสอบระบบบ่อเติมอากาศ 
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รูปท่ี 3.15 ใบงานการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อเติมอากาศ) 
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3.9.6 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อหน่วงนํ้ า) 
วิธีการตรวจสอบ 
3.9.6.1 ตรวจสอบการทาํงานของป้ัมและแท่นรองดว้ยวิธีการ Start  
3.9.6.2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะชุดควบคุมดว้ยวิธีการตรวจสอบไดท่ี้ตูค้อนโทรลขณะทาํงาน 
3.9.6.3 ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดบันํ้ าตํ่าดว้ยวิธีการตรวจสอบได้ท่ีตูค้อนโทรลขณะทาํงานและ
ปล่อยนํ้ าออกใหร้ะดบันํ้ าตํ่าสุดของบ่อ 
3.9.6.4 ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 
3.9.6.5 ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 

3.9.7 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อพกันํ้ าใส) 
วิธีการตรวจสอบ 
3.9.7.1 ตรวจสอบการทาํงานของป้ัมและแท่นรองดว้ยวิธีการ Start  
3.9.7.2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะชุดควบคุมดว้ยวิธีการตรวจสอบไดท่ี้ตูค้อนโทรลขณะทาํงาน 
3.9.7.3 ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดบันํ้ าตํ่าดว้ยวิธีการตรวจสอบได้ท่ีตูค้อนโทรลขณะทาํงานและ
ปล่อยนํ้ าออกใหร้ะดบันํ้ าตํ่าสุดของบ่อ 
3.9.7.4 ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 
3.9.7.5 ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 

3.9.8 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อสูบตะกอนกลบั) 
วิธีการตรวจสอบ 
3.9.8.1 ตรวจสอบการทาํงานของป้ัมและแท่นรองดว้ยวิธีการ Start  
3.9.8.2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะชุดควบคุมดว้ยวิธีการตรวจสอบไดท่ี้ตูค้อนโทรลขณะทาํงาน 
3.9.8.3 ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดบันํ้ าตํ่าดว้ยวิธีการตรวจสอบได้ท่ีตูค้อนโทรลขณะทาํงานและ
ปล่อยนํ้ าออกใหร้ะดบันํ้ าตํ่าสุดของบ่อ 
3.9.8.4 ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 
3.9.8.5 ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 
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รูปท่ี 3.16 ใบงานการตรวจสอบระบบบ่อหน่วงนํ้ า 
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รูปท่ี 3.17 ใบงานการตรวจสอบระบบบ่อพกันํ้ าใส 
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รูปท่ี 3.18 ใบงานการตรวจสอบระบบบ่อดูดตะกอนกลบั 
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3.9.9 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล Submeraible Pump (หอ้ง Fire Pump) 
วิธีการตรวจสอบ 
3.9.9.1 ตรวจสอบการทาํงานของป้ัมและแท่นรองดว้ยวิธีการ Start  
3.9.9.2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะชุดควบคุมดว้ยวิธีการตรวจสอบไดท่ี้ตูค้อนโทรลขณะทาํงาน 
3.9.9.3 ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดบันํ้ าตํ่าดว้ยวิธีการตรวจสอบไดท่ี้ตูค้อนโทรลขณะทาํงาน 
3.9.9.4 ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 
3.9.9.5 ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.19 ตรวจสอบการทาํงานของระบบ Submeraible Pump (หอ้ง Fire Pump) 
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รูปท่ี 3.20 ใบงานการตรวจสอบการทาํงานของระบบ Submeraible Pump (หอ้ง Fire Pump) 
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3.9.10 ตรวจสอบระบบปรับอากาศ Spit Type 
วิธีการตรวจสอบ 
3.9.10.1 ตรวจสอบชุดควบคุมอุณหภูมิดว้ยวิธีการตรวจสอบชุดควบคุมสามารถปรับเพิ่มหรือลด 
3.9.10.2 ตรวจสอบการทาํงานของแรงลมดว้ยวิธีการ Start แลว้ตรวจสอบท่ีคอยล์เยน็ 
3.9.10.3 ตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้ ายาดว้ยวิธีการใชเ้กจวดันํ้ ายาแอร์ตรวจสอบ 
3.9.10.4 ตรวจสอบบนัทึกค่านํ้ ายาดา้นเขา้ดว้ยวิธีการใชเ้กจวดันํ้ ายาแอร์ตรวจสอบ 
3.9.10.5 ตรวจสอบบนัทึกค่านํ้ ายาดา้นออกดว้ยวิธีการใชเ้กจวดันํ้ ายาแอร์ตรวจสอบ 
3.9.10.6 ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้าดว้ยวิธีการใชอุ้ปกรณ์คลิปแอมป์ 
3.9.10.7 ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะท่ีคอมเพรสเซอร์ทาํงานดว้ยวิธีการใช้อุปกรณ์คลิปแอมป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.21 ขณะตรวจสอบระบบปรับอากาศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.22 เกจวดันํ้ ายาแอร์



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
  จากการท่ีผูจ้ดัทาํ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการฝึกสหกจิศึกษา ณ บริษทั ควอลิต้ี พรอพเพอร์
ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ในแผนกช่างประจําอาคาร โดยมีการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร 
ระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศผลการทดสอบดงัน้ี 
 
4.1 ตรวจสอบระบบ Fire Alarm 
ตารางท่ี 4.1 ตรวจสอบระบบ Fire Alarm 
สภาพท่ัวไปของตู้ Fire Alarm สภาพโดยรวมปกติ 
ตรวจเช็คสภาพของตู้ Fire Alarm สภาพโดยรวมปกติจุดต่อสายไฟปกติ 
ตรวจสอบไฟแสดงสถานการณ์ท างาน Lamp 
Test 

หลอดไฟแสดงสถานะติดครบ 

ตรวจสอบการท างานของแหล่งจ่ายไฟ  220 v 
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟส ารอง 27 vdc 
 
4.2 ตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิ (Fire Pump) 
ตารางท่ี 4.2 ตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง (Fire Pump) 
ตรวจสอบระดบัน า้มันหล่อล่ืนของเคร่ือง Fire 
Pump 

ระดบันํ้ ามนัเคร่ืองอยูก่ ึง่กลางของกา้นวดั
นํ้ ามนัเคร่ือง 

ตรวจสอบระดบัน า้กลัน่ของแบตเตอร่ี ระดบันํ้ ากลัน่ท่วมแผ่นธาตุปกติ 
ตรวจสอบแรงดนัแบตเตอร่ี 12 Vdc 
ตรวจสอบระดบัน า้มันเช้ือเพลงิ 1,250 L 
ตรวจเช็คความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ 1,650 Rpm 
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 4.2 Adc 
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4.3 ตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิ (Jockey Pump) 
ตารางท่ี 4.3 ตรวจสอบระบบเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง (Jockey Pump) 
ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์และตัวรองรับ การทาํงานของมอเตอร์ปกติไม่มีอาการสั่น 
ตรวจสอบแรงดนัน า้ในท่อ 250 Psi 
ตรวจสอบค่าแรงดนัน า้ที่ต่อการท างาน 240 Psi 
ตรวจสอบค่าแรงดนัน า้ที่ตัดการท างาน 250 Psi 
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะเคร่ืองท างาน 8.3/7.4/7.2 A 
ตรวจสอบค่าแรงดนัน า้ที่ออกจาก Jockey 
Pump 

140 Psi 

 
4.4 ตรวจสอบระบบสุขาภบิาล (บ่อเติมอากาศ) 
ตารางท่ี 4.4 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อเติมอากาศ) 
ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์และแท่นรอง การทาํงานของมอเตอร์และแท่นรองปกติไม่มี

อาการสั่นหรือเสียงดงั 
ตรวจสอบไฟแสดงการท างานและชุดควบคุม หลอดไฟแสดงสถานะปกติไม่พบหลอดเสีย 
ตรวจสอบการส่ันของเคร่ือง การสั่นของเคร่ืองขณะทาํงานปกติไม่มีอาการ

สั่นหรือเสียงดงั 
ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้า 392 V. 
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า 4.4/4.3/4.8 A. 
 
4.5 ตรวจสอบระบบสุขาภบิาล (บ่อหน่วงน า้) 
ตารางท่ี 4.5 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อหน่วงนํ้ า)  
ตรวจสอบการท างานของป้ัมและแท่นรอง การทาํงานของป้ัมและแท่นรองปกติไม่มีอาการ

สั่นหรือเสียงดงั 
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะชุดควบคุม หลอดไฟแสดงสถานะปกติไม่พบหลอดเสีย 
ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดบัน า้ต ่า ชุดสัญญาณเตือนแจง้ระดับนํ้ าตํ่าแจง้เตือนปกติ

ระดบันํ้ าอยูต่ ํ่าสุดของบ่อ 
ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้า 398 V. 
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า 14.3 A 
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4.6 ตรวจสอบระบบสุขาภบิาล (บ่อพกัน า้ใส) 
ตารางท่ี 4.6 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อพกันํ้ าใส) 
ตรวจสอบการท างานของป้ัมและแท่นรอง การทาํงานของป้ัมและแท่นรองปกติไม่มีอาการ

สั่นหรือเสียงดงั 
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะชุดควบคุม หลอดไฟแสดงสถานะปกติไม่พบหลอดเสีย 
ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดบัน า้ต ่า ชุดสัญญาณเตือนแจง้ระดับนํ้ าตํ่าแจง้เตือนปกติ

ระดบันํ้ าอยูต่ ํ่าสุดของบ่อ 
ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้า 396 V. 
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า 6.7 A 
 
4.7 ตรวจสอบระบบสุขาภบิาล (บ่อสูบตะกอนกลบั) 
ตารางท่ี 4.7 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (บ่อสูบตะกอนกลบั) 
ตรวจสอบการท างานของป้ัมและแท่นรอง การทาํงานของป้ัมและแท่นรองปกติไม่มีอาการ

สั่นหรือเสียงดงั 
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะชุดควบคุม หลอดไฟแสดงสถานะปกติไม่พบหลอดเสีย 
ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดบัน า้ต ่า ชุดสัญญาณเตือนแจง้ระดับนํ้ าตํ่าแจง้เตือนปกติ

ระดบันํ้ าอยูต่ ํ่าสุดของบ่อ 
ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้า 395 V. 
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า 1.3 A 
 
4.8 ตรวจสอบระบบสุขาภบิาล (Submeraible Pump ห้อง Fire Pump) 
ตารางท่ี 4.8 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล (Submeraible Pump หอ้ง Fire Pump) 
ตรวจสอบการท างานของป้ัมและแท่นรอง การทาํงานของป้ัมและแท่นรองปกติไม่มีอาการ

สั่นหรือเสียงดงั 
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะชุดควบคุม หลอดไฟแสดงสถานะปกติไม่พบหลอดเสีย 
ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดบัน า้ต ่า ชุดสัญญาณเตือนแจง้ระดับนํ้ าตํ่าแจง้เตือนปกติ

ระดบันํ้ าอยูต่ ํ่าสุดของบ่อ 
ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้า 396 V. 
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า 1.8 A 
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4.9 ตรวจสอบระบบปรับอากาศแบบ Spit Type 
ตารางท่ี 4.9 ตรวจสอบระบบปรับอากาศแบบ Spit Type 
ตรวจสอบชุดควบคุมอุณหภูมิ ชุดควบคุมอุณหภูมิใชค้าํสั่งไดป้กติ 
ตรวจสอบการท างานของแรงลม การทาํงานของพดัลมปกติมีลมดนัออกมา 
ตรวจสอบการร่ัวไหลของน า้ยา ไม่พบรอยร่ัวของนํ้ ายาแอร์ 
ตรวจสอบบันทึกค่าน า้ยาด้านเข้า 130 Psi 
ตรวจสอบบันทึกค่าน า้ยาด้านออก 650 Psi (3เท่าของฝ่ังดา้นเขา้)  
ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้า 380/3/50 
ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะที่
คอมเพรสเซอร์ท างาน 

8.3 A 

 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลโครงงานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน  

ผลของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาเก ีย่วกบัหลักการทาํงานของระบบวิศวกรรมภายใน
อาคาร การวางแผนและบาํรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคารนั้น ตอ้งมีการวางแผนบาํรุงรักษาท่ี
ดีอย่างเป็นระบบและหมั่นตรวจสอบตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกดิขึ้นได ้
ตารางท่ี 5.1 ระบบดบัเพลิง 

ระบบดบัเพลงิ 
Fire Alarm 

ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

การท างานของ
แหล่งจ่ายไฟ 

220 V. 220 V. 0 % 

ตรวจสอบ
แหล่งจ่ายไฟส ารอง 

12 vdc 12 Vdc 0% 

ตารางท่ี 5.2 ระบบดบัเพลิงเคร่ือง 
ระบบดบัเพลงิเคร่ือง 

Fire Pump 
ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

ตรวจสอบระดบั
น า้มันหล่อล่ืนของ
เคร่ือง Fire Pump 

บนก ึง่กลางระหว่าง 
Low-high 

บนสุดของกา้นวนั 
High 

30 % 

ตรวจสอบระดบัน า้
กลัน่ของแบตเตอร่ี 

ท่วมแผ่นธาตุ ท่วมแผ่นธาตุ 0 % 

ตรวจสอบแรงดนั
แบตเตอร่ี 

11 Vdc 12-14 vdc 22 % 

ตรวจสอบระดบัน า้มัน
เช้ือเพลงิ 

1,250 L 1500 L 17 % 

ตรวจเช็คความเร็ว
รอบของเคร่ืองยนต์ 

1650 Rpm 1500-2500 Rpm 0 % 
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ตรวจสอบระดับนํ้ ามันหล่อล่ืนของเคร่ือง Fire Pumpค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 30 % เป็นค่าท่ี
ยอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 60 % ควรทําการแจ้งประกนัทางอาคารเขา้มาตรวจสอบหารอยร่ัวของ
นํ้ ามนัเคร่ือง 

ตรวจสอบแรงดนัแบตเตอร่ีค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 22 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 50 % ควร
ตรวจสอบระดบันํ้ ากลัน่แบตเตอร่ีหรือทาํการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 

ตรวจสอบระดบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 17 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 50 % 
ควรเติมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงใหไ้ม่ตํ่ากว่า 50 % ของถงันํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ีค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 16 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 
50 % ตอ้งทาํการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 
ตารางท่ี 5.3 ระบบ Jockey Pump 
ระบบ Jockey Pump ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

ตรวจสอบแรงดันน ้า
ในท่อ 

250 Psi >250 Psi 0 % 

ตรวจสอบค่าแรงดนั
น า้ที่ต่อการท างาน 

240 Psi 240 Psi 0 % 

ตรวจสอบค่าแรงดัน
น า้ที่ตัดการท างาน 

250 Psi 250 Psi 0 % 

ตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้าขณะ
เคร่ืองท างาน 

8.3/7.4/7.2 A 10 A. 17 % 

ตรวจสอบค่าแรงดัน
น ้าที่ออกจาก Jockey 
Pump 

140 Psi 140 0 % 

ตรวจสอบตรวจสอบแรงดนันํ้ าในท่อค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 
5% ตอ้งทาํการแจง้ทางผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบแรงดนัว่าการทาํงานผิดปกติจุดใด 

ตรวจสอบตรวจสอบค่าแรงดนันํ้ าท่ีต่อการทาํงานค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้
ถา้เกนิกว่า 1 % ตอ้งแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดควบคุมการสั่งตดัการทาํงานของเคร่ือง 

ตรวจสอบตรวจสอบค่าแรงดนันํ้ าท่ีตดัการทาํงานค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้
ถา้เกนิกว่า กว่า 1 % ตอ้งแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดควบคุมการสั่งตดัการทาํงานของเคร่ือง 
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ตรวจสอบตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะเคร่ืองทาํงานค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 17 % เป็นค่าท่ี
ยอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 50 % ตอ้งทาํแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบการทาํงานของแหล่งจ่ายไฟหรือ
แหล่งรับไฟว่าปกติหรือไม่ 

ตรวจสอบตรวจสอบค่าแรงดนันํ้ าท่ีออกจาก Jockey Pump ค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ี
ยอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 10 %หรือตํ่ากว่า 30 %  ตอ้งแจ้งผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจเช็คระบบชุดควบคุม
แรงดนัว่าทาํงานปกติหรือไม่ถา้ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 
ตารางท่ี 5.4 ระบบสุขาภิบาล (บ่อเติมอากาศ) 

ระบบสุขาภบิาล 
(บ่อเติมอากาศ) 

ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

ตรวจสอบค่า
แรงดนัไฟฟ้า 

392 V. 380-400 v. 0 % 

ตรวจสอบค่า
กระแสไฟฟ้า 

4.4/4.3/4.8 A. 4.8 A. 0 % 

ตรวจสอบตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 
10% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟหรือรับไฟว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้า
ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 

ตรวจสอบตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 0 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 10 
% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดจ่ายไฟขณะทาํงานว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติ
อาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 
ตารางท่ี 5.5 ระบบสุขาภิบาล (บ่อหน่วงนํ้ า) 

ระบบสุขาภบิาล 
(บ่อหน่วงน า้) 

ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

ตรวจสอบค่า
แรงดนัไฟฟ้า 

398 V. 380-400 v. 0 % 

ตรวจสอบค่า
กระแสไฟฟ้า 

14.3 A 15 A. 0 % 

ตรวจสอบตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 
10% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟหรือรับไฟว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้า
ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 
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ตรวจสอบตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 0 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 10 
% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดจ่ายไฟขณะทาํงานว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติ
อาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 
ตารางท่ี 5.6 ระบบสุขาภิบาล (บ่อพกันํ้ าใส) 

ระบบสุขาภบิาล 
(บ่อพกัน า้ใส) 

ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

ตรวจสอบค่า
แรงดนัไฟฟ้า 

396 V. 380-400 v. 0 % 

ตรวจสอบค่า
กระแสไฟฟ้า 

6.7 A 7.6 A. 0 % 

ตรวจสอบตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 
10% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟหรือรับไฟว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้า
ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 

ตรวจสอบตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 0 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 10 
% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดจ่ายไฟขณะทาํงานว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติ
อาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 
ตารางท่ี 5.7 ระบบสุขาภิบาล (บ่อสูบตะกอนกลบั) 

ระบบสุขาภบิาล 
(บ่อสูบตะกอนกลบั) 

ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

ตรวจสอบค่า
แรงดนัไฟฟ้า 

395 V. 380-400 v. 0 % 

ตรวจสอบค่า
กระแสไฟฟ้า 

1.3 A 1.3 A 0 % 

ตรวจสอบตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 
10% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟหรือรับไฟว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้า
ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 

ตรวจสอบตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 0 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 10 
% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดจ่ายไฟขณะทาํงานว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติ
อาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 
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ตารางท่ี 5.8 ระบบสุขาภิบาล (Submeraible Pump หอ้ง Fire Pump) 
ระบบสุขาภบิาล 

(Submeraible Pump 
ห้อง Fire Pump) 

ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

ตรวจสอบค่า
แรงดนัไฟฟ้า 

396 V. 380-400 v. 0 % 

ตรวจสอบค่า
กระแสไฟฟ้า 

1.8 A 1.9 A 0 % 

ตรวจสอบตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิกว่า 
10% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟหรือรับไฟว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้า
ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 

ตรวจสอบตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 0 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 10 
% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดจ่ายไฟขณะทาํงานว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติ
อาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 
ตารางท่ี 5.9 ระบบปรับอากาศแบบ Spit Type 
ระบบปรับอากาศแบบ 

Spit Type 
ค่าที่ได้ ค่ามาตรฐาน % ค่าความผิดพลาด 

ตรวจสอบการร่ัวไหล
ของน า้ยา 

130 Psi 120-140 Psi 0 % 

ตรวจสอบบันทึกค่า
น า้ยาด้านเข้า 

130 Psi 140 Psi 15 % 

ตรวจสอบบันทึกค่า
น า้ยาด้านออก 

650 Psi 650 Psi 0 % 

ตรวจสอบค่า
แรงดนัไฟฟ้า 

380 V 380/3/50 0 % 

ตรวจสอบค่า
กระแสไฟฟ้าขณะที่
คอมเพรสเซอร์ท างาน 

10.3 A 10.3 A 0 % 

ตรวจสอบตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้ ายาค่าผิดพลาดอยู่ท่ี 0 % เป็นค่าท่ียอมรับได้ถ้าเกนิ

กว่า 30% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบหาจุดร่ัวของระบบและทาํการแกไ้ขจุดร่ัวของ

ระบบนํ้ ายาแอร์ 
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ตรวจสอบบนัทึกค่านํ้ ายาดา้นเขา้ค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 15 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้้าเกนิกว่า 30% 

ตอ้งทําการแจ้งผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟหรือรับไฟว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้า

ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 

ตรวจสอบบนัทึกค่านํ้ ายาดา้นออกค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 0 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้้าเกนิกว่า 10% 

ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบมีรอยร่ัวของนํ้ ายาแอร์หรือขอ้ต่อนํ้ ายาแอร์ร่ัวซึมหรือไม่ 

ถา้ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 

ตรวจสอบค่าแรงดนัไฟฟ้าค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 0 % เป็นค่าท่ียอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 10% ตอ้งทาํ

การแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟหรือรับไฟว่าทาํงานปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติอาจ

ทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 

ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะท่ีคอมเพรสเซอร์ทาํงานค่าผิดพลาดอยูท่ี่ 0 % เป็นค่าท่ี
ยอมรับไดถ้า้เกนิกว่า 10% ตอ้งทาํการแจง้ผูรั้บเหมาเขา้มาตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟหรือรับไฟว่า
ทาํงานปกติหรือไม่ ถา้ผิดปกติอาจทาํใหร้ะบบขดัขอ้ง 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
ในการลงมือปฏิบติังานนั้น ผูป้ฏิบติังานควรมีความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบติัควบคู่

กนั ซ่ึงในการลงมือตรวจสอบเคร่ืองจักรนั้ นควรมีความระมัดระวัง เ ร่ืองความปลอดภัยแก ่
ผูป้ฏิบตัิงาน สําหรับบุคคลท่ีเร่ิมปฏิบติังานในช่วงแรก ควรตอ้งมีการจัดฝึกอบรมให้เขา้หลักการ
ทาํงานของระบบวิศวกรรมภายในอาคาร การวางแผน วิธีการบาํรุงรักษาและควรรับฟังปฏิบตัิตาม
คาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัและการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

 
5.3 อุปกรณ์ในระบบที่พบปัญหาและวธีิการแก้ไข 
ตารางท่ี 5.10 อุปกรณ์ในระบบท่ีพบปัญหาและวิธีการแกไ้ข  

อุปกรณ์และรูปภาพประกอบ ปัญหาที่พบ สาเหตุ วธีิการแก้ไข 

1. ป้ัมสูบนํ้ าขึ้นอาคาร 

 

ป๊ัมสูบนํ้ าไม่ขึ้นทาํให้
ไม่สามารถสูบนํ้ าจาก
แทงกใ์ตดิ้นส่งไปยงั
แทงกน์ํ้ าชั้ นดาดฟ้า
ได ้

มีอากาศเขา้ไป
แ ท น ท่ี นํ้ า ใ น
ป๊ัม 

ขัน โ บ ล์ ท ท ว น เ ข็ ม
นาฬิกาเพื่อไล่อากาศ
ออกหวัป๊ัม 

2. โฟล์ทวาล์ว 

 

โฟล์ทวาล์วไม่ตดัการ
ทํางานทําให้นํ้ าเติม
ล ง ใ น แ ท ง ก ์ใ ต้ ดิ น
ตลอด 

มีเศษขหิน,ปูน 
อยู่ภ ายใ นล้ิ น
โฟล์ทวาล์ว 

ถอดโฟล์ทวาล์วและส
แตนเนอร์ออกมาลา้ง 
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3. ฟุตวาล์ว ฟุตวาล์วร่ัวทําให้ไม่
สามารถ สูบนํ้ าจา ก
แทงกใ์ตดิ้นส่งไปยงั
แทงกน์ํ้ าชั้ นดาดฟ้า
ได ้

ฟุตวาล์วร่ัว เปล่ียนฟุตวาล์วตวัใหม่ 

 
ตารางท่ี 5.11 อุปกรณ์ในระบบท่ีพบปัญหาและวิธีการแกไ้ข  
อุปกรณ์และรูปภาพประกอบ ปัญหาที่พบ สาเหตุ วธีิการแก้ไข 

4. ล้ินกนักลบั 

 

กนันํ้ าไหลยอ้นไม่อยู ่ มี เศษ หิน,ปูน 
อ ยู่ ภ า ย ล้ิ น
ว า ล์ ว ล ด
แรงดนั 

ถอดล้ินกนักลับและส
แตนเนอร์ออกมาลา้ง 

5. ป๊ัมเพิ่มแรงดนั 

 

ป๊ั ม ทํ า ง า น บ่ อ ย
ติ ด ต่ อ ก ั น ม า ก
จนเกนิไป 

ไม่มีลมในถัง
แรงดนั 

เติมลมลงไปในถงั 
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6. ถงัแรงดนั 

 

มีนํ้ าซึมออกมาจุกลม ยางภายในถัง
เกดิชาํรุด 

เปล่ียนยางภายในถัง
ใหม่ 

7. วาล์วลดแรงดนั 

 

ไม่สามารถลดแรงดัน
ในท่อ อาจจะทําให้
สุขภัณฑ์ในห้องนํ้ า
เสียหายได ้

มี เศษ หิน,ปูน 
อ ยู่ ภ า ย ล้ิ น
ว า ล์ ว ล ด
แรงดนั 

ถอดวาล์วลดแรงดัน
แ ล ะ ส แ ต น เ น อ ร์
ออกมาลา้ง 

ตารางท่ี 5.12 อุปกรณ์ในระบบท่ีพบปัญหาและวิธีการแกไ้ข  
อุปกรณ์และรูปภาพประกอบ ปัญหาที่พบ สาเหตุ วธีิการแก้ไข 

8. ขอ้ต่อยางยดื 

 

มีนํ้ าออกมาจากตัว
ยาง 

ยางเส่ือมสภาพ เปล่ียนขอ้ต่อยางยืดตวั
ใหม่ 
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9. สแตนเนอร์ 

 

เก จวัดแ รง ดัน นํ้ า ท่ี
ออกมีค่าลดลง 

สแตนเนอร์มี
เศษขยะเขา้ไป
ตนั 

นําสแตนเนอร์ออกมา
ลา้ง ทาํความสะอาด 
 
 
 
 

10. Neddle Valve  

 

Neddle Valve แตกมีนํ้ า
ร่ัวซึม 

ซีลยาง เส่ือม 
สภาพฉีกขาด 

เปล่ียนซีลยางตวัใหม่ 
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ตารางท่ี 5.13 อุปกรณ์ในระบบท่ีพบปัญหาและวิธีการแกไ้ข  
อุปกรณ์และรูปภาพประกอบ ปัญหาที่พบ สาเหตุ วธีิการแก้ไข 

11. ระบบปรับอากาศ 

 

แอร์ขึ้นโคด้ Fr อุ ณ ห ภู มิ ตํ่ า
เกนิไปนํ้ ายาทํา
ความเยน็นอ้ย 

ทําการตรวจสอบ
ระ บ บ ร่ัว แ ล ะ ทํา
กา ร เ ติ ม นํ้ า ยา ทํา
ความเยน็ 
 

12. แบต FIRE PUMP 

 

แบตเตอร่ี 1 สตาร์ทเคร่ือง 

Fire pump ไม่ติด 
แ บ ต เ ต อ ร่ี

เ ส่ื อ ม ส ภ า พ

แผ่นธาตุเสีย 

ทํา กา รแจ้ง เค ล ม
ป ร ะ ก ั น นํ า
แบตเตอร่ีลูกใหม่
มาเปล่ียน 
 

13. ส า ย พ า น เ ค ร่ือ ง  FIRE 
PUMP 

 

Fire Pump สายพาน
หนา้เคร่ืองขาด 

สานพานหน้า
เ ค ร่ื อ ง  FIRE 
PUMP 
เส่ือมสภาพฉีก
ขาด 

เ ป ล่ี ยน ส า ย พ า น
หน้าเคร่ือง  FIRE 
PUMP 
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