
สารบัญ 
 

 หน้า 
1. ระบบไฟฟ้าที่ดี 1 
2. ความหมายของการบํารุงรักษา 2 
3. วัตถุประสงค์ของการบํารุงรักษา 3 
4. ประโยชน์ที่ได้จากการบํารุงรักษา 3 
5. เศรษฐศาสตร์กับการบํารุงรักษา 4 
6. เทคนิคการบํารุงรักษาแบบต่างๆ 5 
7. ลักษณะการเสื่อมสภาพของบริภัณฑ์ไฟฟ้า 6 
8. สาเหตุของการชํารุด 7 
9. การหาอายุการใช้งานของบริภัณฑ์ 8 
10. แผนการบํารุงรักษา 8 
11. การเตรียมการก่อนการบํารุงรักษา (การเตรียมข้อมูล) 9 
12. ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษา 10 
13. การจัดการหลังการตรวจสอบ 12 
14. บทสรุป 12 
15. ตารางการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 13 

  



1 
 

หลักการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
 
 ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) ต้องสามารถใช้งานได้ดีตามท่ีต้องการ ทํางาน 
ได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความเช่ือถือได้ วิศวกรไฟฟ้าและผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องให้ความสนใจและให้
ความสําคัญในทุกขั้นตอนเร่ิมต้ังแต่การออกแบบ การเลือกบริภัณฑ์ไฟฟ้า การติดต้ัง การตรวจรับงาน การใช้
งาน และการบํารุงรักษาดังน้ันการที่จะให้ได้ระบบไฟฟ้าที่ดีจึงไม่ใช่เพียงการซ่อมบํารุงหรือการบํารุงรักษา 
เชิงป้องกันเท่าน้ัน 
 ในบทความน้ีเป็นการแนะนําถึงหลักการบํารุงรักษา และแนวทางการจัดทําระบบการบํารุงรักษา  
โดยไม่ได้ลงในรายละเอียดถึงวิธีการบํารุงรักษาบริภัณฑ์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 
1. ระบบไฟฟ้าท่ีด ี

 
 

รูปที่ 1 องคป์ระกอบของระบบไฟฟ้าที่ดี 

  

การที่จะให้ได้ระบบไฟฟ้าที่ดีน้ันต้องประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน ดังน้ี 
 1. การออกแบบ ต้องสอดคล้องและตรงกับความต้องการใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐานฯ ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย และ มาตรฐานและข้อกําหนดของบริภัณฑ์
ที่จะใช้งาน เป็นต้น ผู้ออกแบบต้องศึกษารายละเอียดทั้งหมดและดําเนินการให้ถูกต้อง โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ 
เหมาะสมด้วย 
 การเลือกระบบไฟฟ้า ต้องมีความมั่นคงเช่ือถือได้ และมีความปลอกภัย โดยคํานึงถึงความสําคัญของ
การผลิตและค่าใช้จ่ายประกอบกัน ระบบท่ีมีความเช่ือถือได้สูงก็มักจะต้องมีค่าใช้จ่ายลงทุนสูงตามไปด้วย  
บางระบบอาจจําเป็นต้องมีระบบสํารองด้วย หรือบางระบบจะต้องคํานึงถึงการรบกวนด้วย เป็นต้น 
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 2. การเลือกบริภัณฑ์ไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ทั้งชนิดและขนาด 
รวมถึงสายไฟฟ้าและวิธีเดินสายด้วยเช่น บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้งานในบริเวณที่มีฝุ่น ละอองนํ้า การกัดกร่อน  
สารไวไฟ ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วย หรือถ้าเป็นการเดินสายฝังดินสายไฟฟ้าและวิธีการเดินสายก็ต้อง
เหมาะสมด้วยเช่นกัน 
 3. การติดต้ังระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การติดต้ังและเดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
การติดต้ังที่เก่ียวข้อง ตามข้อแนะนําของผู้ผลิตบริภัณฑ์ไฟฟ้า และติดต้ังด้วยความประณีตระมัดระวัง ไม่ทําให้
บริภัณฑ์ชํารุดเสียหายระหว่างการติดต้ัง 
 4. การตรวจรับงาน เป็นขั้นตอนที่ทําให้มั่นใจว่าการเลือกใช้บริภัณฑ์และการติดต้ังตรงตาม 
ความต้องการและข้อกําหนด ผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจรับงานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในจุดประสงค์ 
ของงาน และที่สําคัญคือต้องมีจรรยาบัญในวิชาชีพด้วย 
 5. การใช้งาน เมื่อขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมาข้างต้นถูกต้อง สมบูรณ์ การใช้งานก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้
ให้ถูกต้อง ไม่ใช้งานนอกเหนือหรือเลยจากที่ได้ออกแบบไว้ ผู้ใช้งานต้องศึกษาวิธีการใช้งานและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดด้วย 
 6. การตรวจสอบและบํารุงรักษา ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญ เน่ืองจากบริภัณฑ์ไฟฟ้าย่อม 
มีการเสื่อมสภาพและชํารุด จึงจําเป็นต้องบํารุงรักษา ปกติจะทําทั้งในขณะที่ใช้งานและเมื่อชํารุด รวมถึง 
การตรวจสอบและตรวจวัดค่าต่าง ๆ ด้วยเพ่ือประกอบการวางแผนการบํารุงรักษา 
 
2. ความหมายของการบาํรุงรักษา 

การบํารุงรักษา หมายถึงการพยายามรักษาสภาพของระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้มีสภาพ 
ที่พร้อมจะใช้งานตลอดเวลา การบํารุงรักษาจะครอบคลุมการซ่อมบํารุงด้วย ดังน้ันการบํารุงรักษาจึงมี
ความหมายกว้างและครอบคลุมหลายเรื่อง แต่พอสรุปความหมายของการบํารุงรักษาได้ว่า 

 “การบํารุงรักษาเป็นการกระทําที่ผสมผสานกันทั้งด้านเทคนิคและการจัดการในอันที่จะคงไว้ซึ่งสภาพ
หรือเพ่ือฟ้ืนฟูระบบและบริภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีจะทํางานได้ตามท่ีต้องการ” 

 การบํารุงรักษาตามความหมายที่กล่าว จึงมิใช่เป็นเพียงการซ่อมเมื่อพบว่าบริภัณฑ์เสียหรือชํารุด
เท่าน้ัน การจัดการเร่ืองการบํารุงรักษาจึงมีความสําคัญซึ่งมีหลายเทคนิคและหลายทฤษฎีด้วยกันเช่นเดียวกับ
การบริหารจัดการทั่วไป ผู้ที่เก่ียวข้องจึงต้องเลือกใช้ใหเ้หมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keep it dry 
keep it cool 
keep it clean 
keep it tight 

ข้อควรจําเมื่อการทํางาน
กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
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3. วัตถุประสงค์ของการบํารุงรักษา 

 การบํารุงรักษามีวัตถุประสงค์หลักที่สําคัญ ดังน้ี 
1. เพื่อให้ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าทํางานอย่างมีประสิทธิผล (effectiveness) เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถใช้งานได้เต็มกําลังความสามารถและตรงกับความต้องการที่ติดต้ังมากที่สุด  
2. เพื่อให้ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีสมรรถนะการทํางานสูง (performance) การบํารุงรักษาที่ดี

จะช่วยให้ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีขีดความสมารถสูง อายุการใช้งานยาวนาน ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าถ้าใช้
งานไประยะเวลาหน่ึง จะเกิดความชํารุด สึกหรอ ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือทําการซ่อมบํารุงแล้วอาจเกิด
การขัดข้อง ชํารุดเสียหาย ทํางานผิดพลาด และขีดความสามารถในการใช้งานลดลง 

3. เพื่อให้ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีความเช่ือถือได้ (reliability) ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้านอกจาก
จะต้องมีคุณภาพที่ ดีแล้ว  จะต้องมีความเ ช่ือถือได้สู ง  ทํางานได้ ต่อเ น่ือง  เที่ยงตรง  แม่นยํา  ไม่มี 
ความคลาดเคลื่อนใด ๆ ซึ่งต้องมีโปรแกรมการบํารุงรักษาที่ดีด้วย 

4. มีความปลอดภัย (safety) ปัจจุบันความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสําคัญและเป็นเป้าหมายที่สําคัญ
ของสถานประกอบการที่จะรักษาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การจัดการความปลอดภัยปัจจุบันน้ีถือว่า อุบัติเหตุเป็น
ความสูญเสียของสถานประกอบการดังน้ันระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าจะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน
และผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียง การบํารุงรักษาที่ดีจะช่วยคงสภาพความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมได้ หรืออาจสามารถเพ่ิม
ระดับความปลอดภัยในสูงขึ้นได้ 
 
4. ประโยชน์ท่ีได้จากการบํารุงรักษา 

 การบํารุงรักษาที่ดีจะให้ประโยชน์กับสถานประกอบการหลายเรื่องด้วยกัน ดังน้ี 
1. ปริมาณการผลิตได้ตามต้องการ (Production) ถ้าระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้งานได้ดี ไม่ชํารุด

ระหว่างการผลิต ผลผลิตก็จะได้ปริมาณตามที่วางแผนไว้ 
2. สินค้าคุณภาพตามต้องการ (Quality) ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีส่วนสําคัญกับคุณภาพของ

ผลผลิต สินค้าจํานวนไม่น้อยที่แม้เพียงไฟฟ้ากระพริบก็จะผลให้คุณภาพของสินค้าเสีย หรือสินค้าอาจใช้ไม่ได้
เลย ตัวอย่างเช่นการทอผ้า ถ้าไฟฟ้ากระพริบจะทําให้เส้นด้ายขาด ผ้าที่ได้ก็มีตําหนิ ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ 

3. ผลิตสินค้าได้ตามเวลาท่ีกําหนด (Delivery) ปัจจุบันการวางแผนการผลิตมีความแม่นยําและ 
ไม่เผื่อเวลาไว้มาก แต่ถ้าระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง  หรือต้องหยุดเพ่ือซ่อมแซม
บ่อยแผนท่ีวางไว้ก็อาจผิดพลาดไม่ได้ตามท่ีกําหนดไว้ มีผลกระทบถึงกําหนดการส่งของที่อาจทําให้
คลาดเคลื่อนไปได้ ซึ่งจะมีผลถึงความเช่ือมั่น หรือสูญเสียลูกค้าได้ 

4. มีค่าใช้จ่ายในการผลิตเหมาะสม (Cost) ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีผลโดยตรงกับค่าใช้จ่ายใน 
การผลิต โดยปกติค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาจะต่ํากว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อม และถ้าการผลิตหยุดลงเนื่องจาก
ระบบหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ อาจจําเป็นต้องทํางานล่วงเวลาเพื่อให้สินค้าเสร็จตามกําหนด ค่าใช้จ่าย 
ในการผลิตจึงสูงขึ้น 

5. มีความปลอดภัยในระหว่างการใช้งาน (Safety) เน่ืองจากไฟฟ้ามีอันตรายสูง ระบบและบริภัณฑ์
ไฟฟ้าที่ ชํารุดจึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ เ ก่ียวข้องได้เช่น เกิดไฟรั่วและไฟดูด เป็นต้น  
ความปลอดภัยน้ีหมายความรวมถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินด้วย ทรัพย์สินอาจเสียหายจากเพลิงไหม้ที่มี
เหตุจากไฟฟ้าได้ การบํารุงรักษาที่ดีจะช่วยลดสาเหตุดังกล่าวได้ 



4 
 

6. พนักงานมีขวัญและกําลังใจดี (Morale) เก่ียวข้องกับหลายเรื่อง ที่เก่ียวข้องโดยตรงคือ 
ความปลอดภัย ถ้าเคยเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูพนักงานจนเสียชีวิต พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ก็อาจขวัญเสีย เพราะ
กลัวจะเกิดอันตราย เพราะไฟฟ้ามองไม่เห็นการป้องกันอันตรายจึงยาก 

7. ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม (Environment) ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ารั่วมีนํ้ามันไหล
ลงที่สาถารณะซึ่งเป็นการทําลายสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
 
5. เศรษฐศาสตร์กับการบํารุงรักษา 

ถึงแม้การบํารุงรักษาเป็นเรื่องจําเป็นตามที่กล่าวแล้วในตอนต้น แต่การบํารุงรักษาก็มีค่าใช้จ่าย  
การบํารุงรักษาเชิงป้องกันอาจต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บางรายการก่อนที่จะชํารุดเช่นตามคาบเวลาที่ผู้ผลิตกําหนด 
ซึ่งในความเป็นจริงอุปกรณ์น้ันยังสามารถใช้งานได้อยู่ จึงเป็นค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ กรณีน้ี
เศรษฐศาสตร์กับการบํารุงรักษาจึงมีความสําคัญ เป็นการพิจารณาเร่ืองความจําเป็นในการบํารุงรักษาเพ่ือหา
จุดคุ้มทุน หรือจุดที่ค่าใช้จ่ายตํ่าสุด เป็นไปตามที่แสดงในรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคา่ใช้จ่ายกับช่วงเวลาการบํารุงรักษา 

 
 จากรูปที่ 2 กําหนดให้แกน X แทนช่วงเวลาการบํารุงรักษา และแกน Y แทนค่าใช้จ่ายประจําปี ถ้าดูที่
กราฟเส้นค่าบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เมื่อช่วงเวลาการบํารุงรักษาสั้นหมายถึงมีความถี่ในการบํารุงรักษาสูงหรือ
บ่อย ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งประกอบด้วยค่าอุปกรณ์และแรงงานก็จะสูง และจะลดลง 
ถ้าความถ่ีในการบํารุงรักษาห่างออกไป สําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์จะเป็นไปในทาง 
ตรงข้าม หมายถึง ถ้าความถ่ีในการบํารุงรักษาน้อยอุปกรณ์ก็มีโอกาสชํารุดหรือเสียหายมาก ค่าใช้จ่ายใน 
การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์จะมากขึ้นตามด้วย ผลรวมของค่าใช้จ่ายทั้งสองเส้นคือค่าใช้จ่ายรวม จุดที่ดีที่สุด
คือจุดที่ค่าใช้จ่ายรวมตํ่าที่สุด ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องพยายามหาจุดตํ่าสุดน้ีให้ได้ 
 หลายคร้ังพบว่าผู้บริหารบางท่านไม่ได้ให้ความสําคัญกับค่าซ่อมและค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ และไม่ได้
ศึกษาถึงจุดที่เหมาะสม จึงไม่สามารถกําหนดช่วงเวลาการบํารุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสมได้ เพราะว่า 
ถ้าความถ่ีของการบํารุงรักษาสูงค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไปด้วย ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะชํารุดเสียหายน้อยก็ตาม 
อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายหรือค่าสูญเสียโอกาสจากการหยุดเครื่องจักร

จุดท่ีค่าใช้จ่ายตํ่าสุด ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่า
ใช

้จ่า
ยป

ระ
จํา

ปี 

ค่าบํารุงรักษาเชงิป้องกัน 

0 
ช่วงเวลาการบํารุงรักษา 

ค่าซ่อมและเปล่ียนอุปกรณ์ 
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ด้วย และในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายน้ี จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีด้วยการเก็บข้อมูลการบํารุงรักษาจึงเป็น
เรื่องสําคัญและใช้ประโยชน์ได้มาก 
 
6. เทคนิคการบํารุงรักษาแบบต่างๆ 

 เทคนิคการบํารุงรักษามีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับการจัดการ แต่ละสถานประกอบการ
อาจเลือกใช้เทคนิคต่างกันเน่ืองจากสภาพแวดล้อมต่างกัน ตัวอย่างของเทคนิคการบํารุงรักษามีดังน้ี 
 การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Break – down Maintenance) คือ การบํารุงรักษาเมื่อ
ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชํารุดและต้องหยุดใช้งานฉุกเฉิน หรือเรียกอีกอย่างว่า ซ่อมเมื่อพบว่าชํารุด 
วิธีการน้ีถึงแม้จะเป็นวิธีการด้ังเดิมในการบํารุงรักษาแต่ยังจําเป็นต้องนํามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองจาก
อุปกรณ์ทั้งหลายแม้ว่าจะได้รับการบํารุงรักษาป้องกันดีเย่ียมเพียงใด ก็ยังมีโอกาสเกิดเหตุขัดข้องต้องหยุดเพ่ือ
ซ่อมฉุกเฉินได้ตลอดเวลา แต่ควรต้องให้มีน้อยที่สุด 

การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) คือ การบํารุงรักษาที่ดําเนินการเพ่ือ
ป้องกันเหตุขัดข้องหรือการหยุดของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแบบฉุกเฉิน สามารถทําได้ด้วยการตรวจวัดและสภาพ
บริภัณฑ์ การทําความสะอาด และหล่อลื่นโดยถูกวิธี การปรับแต่งให้อุปกรณ์ทํางานที่จุดทํางานตามคําแนะนํา
ของคู่มือ รวมทั้งการบํารุงและเปลี่ยนช้ินส่วนตามกําหนดเวลา 

การตรวจวัด เป็นวิธีหน่ึงในการตรวจสภาพบริภัณฑ์ไฟฟ้าเช่น การวัดค่าความเป็นฉนวน และการวัด
ความร้อน เป็นต้น ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจะนํามาวิเคราะห์หาการเส่ือมสภาพและวางแผนการบํารุงรักษา
ต่อไป 

การบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) คือ การดําเนินการเพ่ือ 
การดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์หรือส่วนของอุปกรณ์เพ่ือขจัดเหตุขัดข้องเร้ือรังให้หมดไปโดยสิ้นเชิง  

การป้องกันการบํารุงรักษา (Maintenance Preventive) คือ การดําเนินการใด ๆ ก็ตามท่ีจะให้
ได้มาซึ่งอุปกรณ์ที่ไม่ต้องมีการบํารุงรักษา หรือถ้ามีก็ต้องน้อยที่สุด สามารถดําเนินการได้โดยการออกแบบ
ระบบและบริภัณฑ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้ง
ติดต้ังถูกต้องได้มาตรฐาน และในระหว่างใช้งานก็มีการบํารุงรักษาเชิงป้องกันอีกด้วย 

การบํารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) คือ กรรมวิธีการบํารุงรักษาที่นําเอา 
การบํารุงรักษาที่กล่าวข้างต้น มาประกอบเข้าด้วยกัน การบํารุงรักษาท่ีดี ย่อมจะไม่อาศัยการบํารุงรักษา 
ชนิดหน่ึงชนิดใดเพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะใช้ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ประกอบเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการ “ทวีผล” 
และมีประสิทธิผลสูงสุด 

การบํารุงรักษาทวีผลรวม (Total Productive Maintenance) คือ การบํารุงรักษาที่นําเอา
วิธีการข้างต้นมาประยุกต์ใช้ และเพ่ิมเติมเทคนิคบางอย่างเข้าไปด้วยเช่น การระดมคนทุกคนที่ทํางานอยู่ตาม
สายการผลิตต่าง ๆ และผู้ทําหน้าที่บํารุงรักษาโดยตรงให้มีส่วนรับผิดชอบในการบํารุงรักษาอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีผลผลิตตามท่ีได้ออกแบบหรือตามที่กําหนดไว้ ตัวอย่างหลักคิดของการบํารุงรักษา 
ทวีผลรวม ดังน้ี 

Focus improvement ปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
Autonomous maintenance บํารุงรักษาด้วยตนเอง 
Planned maintenance บํารุงรักษาตามแผน 
Education & training พัฒนาทักษะ 
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Early management เริ่มต้ังแต่ต้น (การออกแบบ) 
Quality maintenance บํารุงรักษาเชิงคุณภาพ 
Office improvement พัฒนาอย่างต่อเน่ือง (กิจกรรม TPM) 
Safety, health & environment ให้ความสําคัญกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
7. ลักษณะการเสื่อมสภาพของบรภิัณฑ์ไฟฟ้า 

 ลักษณะการเสื่อมสภาพของระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ  คือ 
1. แบบค่อย ๆ เสื่อมสภาพลงไปตามอายุการใช้งานพบว่าอัตราการเสื่อมสภาพของระบบและ

บริภัณฑ์ไฟฟ้าจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น การออกแบบ การเลือกวัสดุ และการติดต้ังเป็นต้น 
การเสื่อมสภาพเช่นน้ี มักจะมีอาการแสดงบอกล่วงหน้า ในระยะแรกค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอาจไม่สูง 
แต่ต่อไปย่ิงนานวันเข้าค่าใช้จ่ายจะสูงมากขึ้นตามลําดับจนถึงจุดที่ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย หรือไม่สามารถใช้งานต่อได้
จําเป็นต้องเลิกใช้งานไป 

ลักษณะการเสื่อมสภาพแบบนี้  เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากการวัด การทดสอบ และการดู
อัตราการชํารุดของอุปกรณ์ (failure  rate)  ซึ่งบริภัณฑ์ไฟฟ้าจะมีอายุการใช้งานและการเสื่อมสภาพแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ คุณภาพของบริภัณฑ์ และการใช้งาน  อัตราการชํารุดสามารถแยกออกเป็นหลาย
ระยะ ดังที่แสดงในรูปที่ 3 

2. การเสื่อมสภาพแบบทันทีทันใดการชํารุดเสื่อมสภาพเช่นน้ีอาจจะไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็น
และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ประสิทธิภาพไม่ได้ตกตํ่าก่อน เช่น อุปกรณ์ภายในชํารุด แตกหัก ฉนวน
ชํารุดหรือเสื่อมสภาพลงก่อนถึงเวลาอันสมควรเช่น หลอดไฟขาด สายพานขาด หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า
ละลาย หรือเกิดอุบัติเหตุหรือ Fault จนอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย จะทราบเหตุก็ต่อเมื่อบริภัณฑ์หยุดทํางาน
แล้วซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จําเป็นต้องเตรียมพร้อมสําหรับการซ่อมบํารุง 

ในการวางแผนการบํารุงรักษา จําเป็นต้องทราบลักษณะการเสื่อมสภาพของบริภัณฑ์ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้เตรียมการได้อย่างถูกต้อง ดังน้ันการบันทึกประวัติการบํารุงรักษา ศึกษาธรรมชาติของ
บริภัณฑ์ต่าง ๆ และการวิเคราะห์สาเหตุการชํารุด จึงมีความสําคัญมาก 
 จากลักษณะของการเส่ือมสภาพจะสามารถวางกลยุทธการบํารุงรักษาที่เหมาะสม ซึ่งแบ่งออกเป็น  
4 วิธีด้วยกัน ดังน้ี 
 1. ใช้งานจนกว่าชํารุดจึงซ่อมบํารุง เหมาะกับอุปกรณ์ที่โอกาสชํารุดไม่แน่นอน มีลักษณะ 
การเสื่อมสภาพแบบทันทีทันใด หรือการชํารุดมีผลกระทบต่อการทํางานน้อย 
 2. บํารุงรักษาตามเวลาที่กําหนด เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีโอกาสชํารุดหรือมีอายุการใช้งานที่แน่นอน 
และใช้กับอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพแบบทันทีทันใดได้ด้วย 
 3. บํารุงรักษาเมื่อเสื่อมสภาพ เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีโอกาสชํารุดหรือมีอายุการใช้งานทั้งที่แน่นอน  
ที่ไม่แน่นอน และใช้กับอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพแบบทันทีทันใดได้ด้วย 
 4. การออกแบบที่ไม่ต้องบํารุงรักษา ผู้ที่เก่ียวข้องกับการบํารุงรักษาจะเข้ามามีส่วนร่วมกับ 
การออกแบบ กําหนดรายละเอียดของบริภัณฑ์หรืออุปกรณ์ เพ่ือให้ได้บริภัณฑ์ที่คุณภาพดี ตรงตาม 
ความต้องการใช้งาน เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ซึ่งทําให้ลดการบํารุงรักษาลง และถ้าต้องบํารุงรักษา 
ก็ทําได้ง่าย 
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8. สาเหตุของการชํารุด 

 การทราบสาเหตุการชํารุดจะทําให้สามารถหาวิธีแก้ไขและป้องกันได้ โดยทั่วไปสาเหตุการชํารุดมี  
4 ประการ ดังน้ี 

1. จากการติดต้ัง 
2. จากการใช้งาน 
3. จากตัวบริภัณฑ์เอง(การผลิต) 
4. ตามสภาพ 

 
 การชํารุดจากการติดต้ัง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ติดต้ังขาดความรู้ ความชํานาญ และผู้ควบคุมงาน
ไม่ดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง 

การชํารุดจากการใช้งาน แบ่งเป็นสาเหตุชํารุดเมื่อเริ่มต้นใช้งานและขณะใช้งาน 
1. สาเหตุการชํารุดเมื่อเริ่มต้นใช้งาน สาเหตุหลักเกิดจากกรณีดังต่อไปน้ี 

ก. การออกแบบไม่ถูกต้อง 
ข. วัสดุไม่มีคุณภาพ 
ค. การประกอบไม่เหมาะสม 
ค. การติดต้ังไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
ง. ใช้งานไม่ถูกต้อง หรือใช้งานไม่เป็น 

2. สาเหตุการชํารุดระหว่างการใช้งานสาเหตุหลักเกิดจากกรณีดังต่อไปน้ี 
ก. ใช้งานไม่ถูกต้อง / เกินหรือผิดจากที่ได้ออกแบบไว้ 
ข. ขาดการบํารุงรักษาที่เหมาะสม 
ค. จากสภาพแวดล้อม 
ง. ข้อบกพร่องของอุปกรณ์/เครื่องจักร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 อัตราการชํารุดของบริภัณฑ์ในระยะต่าง ๆ 
 

อัต
รา

กา
รชํ

าร
ุด 

ระยะเวลา

B C A 
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 จากรูปที่ 3 ซึ่งแสดงถึงอัตราการชํารุดของบริภัณฑ์ไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ช่วงระยะเวลา A 
แสดงการชํารุดเมื่อเริ่มต้นใช้งาน มีสาเหตุตามท่ีกล่าวข้างต้น เทคนิคการบํารุงรักษาที่ใช้คือ การป้องกัน 
การบํารุงรักษา 

การชํารุดในในย่าน B เป็นการชํารุดจากการใช้งาน เทคนิคที่ใช้คือการการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
การชํารุดในย่าน C เป็นการชํารุดเน่ืองจากบริภัณฑ์หมดอายุหรือเป็นการชํารุดตามสภาพ เทคนิคที่ใช้

คือการบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 
การทราบอัตราชํารุดตามช่วงระยะเวลาการใช้งานดังกล่าว  เราก็จะทราบว่าจุดที่อุปกรณ์เริ่มเสื่อม

คุณภาพซึ่งจะได้นํามาใช้เตรียมการซ่อมบํารุงรักษาต่อไป ซึ่งการพยากรณ์จําเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอและ
ผู้ทําการพยากรณ์ทราบถึงวิธีการพยากรณ์ด้วย 
 
9. การหาอายุการใช้งานของบริภัณฑ์ 

ถ้าเราสามารถทราบอายุการใช้งานของบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้ ก็จะสามารถวางแผนการบํารุงรักษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับค่าใช้จ่าย แต่เน่ืองจากอายุการใช้งานของบริภัณฑ์ไฟฟ้าอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามปัจจัยต่าง ๆ การหาอายุการใช้งานจึงเป็นการประมาณการเพ่ือหาอายุเฉลี่ย หรืออัตราการชํารุด ดังน้ี 

 
อัตราการชํารุด () =  จํานวนคร้ังการชํารุดในช่วงเวลาใดๆ 

เวลาการใช้งานเคร่ืองจักรในช่วงน้ัน 
 
 อายุเฉลี่ย (meantime between failure หรือ MTBF) ของบริภัณฑ์ไฟฟ้าคือส่วนกลับของอัตรา 
การชํารุดได้ดังน้ี 

Meantime between failure (MTBF) =  1 /  
 
ตัวอย่าง ในการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคร่ืองจักรชนิดหน่ึงในช่วงเวลา 10,000 ช่ัวโมง พบว่าขดลวดของ
มอเตอร์มีการชํารุด 10 ครั้ง จะหาอัตราการชํารุดได้ ดังน้ี 
 อัตราการชํารุด   =  10/10,000   =   0.001  ครั้งต่อช่ัวโมง 

หรือ MTBF = 1/0.001   =  1,000 ช่ัวโมงต่อครั้ง 
 
 จากตัวอย่างจะเห็นว่าอายุการใช้งานของขดลวดมีค่าประมาณ 1,000 ช่ัวโมง ซึ่งจะทําให้สามารถ 
วางแผนการบํารุงรักษาได้ อย่างไรก็ตาม มอเตอร์ยังมีช้ินส่วนอ่ืนอีกที่ชํารุด เช่น แบริ่ง จําเป็นต้องหาอายุ 
การใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน การหาอายุเฉลี่ยจะประสบความสําเร็จได้จึงต้องมีการบันทึกประวัติการซ่อมบํารุง
ที่ถูกต้องและยาวนาน ระยะเวลาและจํานวนตัวอย่างย่ิงมากข้อมูลที่ได้ก็จะมีความแม่นยําย่ิงขึ้น 
 
10. แผนการบํารุงรักษา 

ในการบํารุงรักษาจะมีวิธีการเข้าไปบํารุงรักษาแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และความต้องการของ 
ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแล ดังน้ี 
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1. การบํารุงรักษาตามปกติ (routine maintenance) หมายถึง การทําการบํารุงรักษาหรือ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประจําวัน ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน หรือ ประจําปี ซึ่งตามลักษณะงานน้ันผู้ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายซ่อมบํารุงจะเป็นผู้ทําเอง เป็นงานที่ทําได้ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนมากเกินไป เช่น การสังเกต เช็ดถู 
ทําความสะอาดอุปกรณ์ การจดบันทึกค่า การตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติเช่น สี เสียง ความร้อน การหล่อลื่น
อุปกรณ์ การปรับแต่งตามความจําเป็น การแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เปลี่ยนฟิวส์ เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น 

2. การบํารุงรักษาหรือตรวจซ่อมตามแผนที่กําหนด (periodic schedule repair) หมายถึง 
การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตามกําหนดเวลาที่วางไว้ อันเน่ืองมาจากสภาพอายุการใช้งานของอุปกรณ์หรือ
ตามกําหนดวันว่างของอุปกรณ์เช่น การบํารุงรักษาหม้อแปลง และการบํารุงรักษาแผงสวิตช์ เป็นต้น  
การบํารุงรักษาแบบน้ีอาจต้องทําการตรวจวัดเพ่ือประมาณอายุการใช้งานของบริภัณฑ์ หรือตามข้อแนะนําของ
ผู้ผลิตบริภัณฑ์น้ัน 
 
11. การเตรียมการก่อนการบํารุงรักษา (การเตรียมข้อมูล) 

 การบํารุงรักษาท่ีดีจําเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลที่พร้อมและเพียงพอ การที่จะประสบความสําเร็จ 
ได้น้ันจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนที่เก่ียวข้อง ข้อมูลที่สําคัญมีดังน้ี 

1. วิธีตรวจสอบและทดสอบบริภัณฑ์ทั้งหมดเน่ืองจากบริภัณฑ์ไฟฟ้าแต่ละรายการจะมีวิธี 
การตรวจสอบและบํารุงรักษาต่างกัน บางรายการอาจมีความซับซ้อนและยุ่งยาก สถานประกอบการจึงควร
จัดทําวิธีการในการตรวจสอบและบํารุงรักษาเก็บไว้ด้วยเพ่ือใช้อ้างอิงในเวลาที่ต้องการและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้อ้างอิงและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

2. สําเนารายงานการตรวจสอบคร้ังก่อน เน่ืองจากการตรวจสอบต้องมีการจดบันทึกค่าต่าง ๆ มาใช้
วิเคราะห์หาความต้องการในการบํารุงรักษา และในการวิเคราะห์ผลบางอย่างจําเป็นต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังมา
ประกอบด้วย การเก็บประวัติรายงานการตววจสอบจึงจําเป็น การเก็บควรจัดระบบการเก็บเอกสารให้สามารถ
ค้นหาได้สะดวกด้วย 

3. Single Line & Schematic Diagram คือ แบบไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการซ่อม
บํารุง แบบไฟฟ้าจะต้องเป็นแบบที่ทันสมัย ตรงตามความเป็นจริง หลายสถานประกอบการอาจไม่มีเก็บไว้หรือ
ที่มีก็ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง จําเป็นต้องจัดทําขึ้นใหม่ 

4. บันทึก Name Plate ที่สมบูรณ์ทั้งหมด ข้อมูลน้ีมีความสําคัญและจําเป็น เน่ืองจากพบว่าหลาย
ครั้งที่เมื่อต้องการเปลี่ยนบริภัณฑ์บางรายการแต่หารายละเอียดไม่ได้เพราะ Name Plate เดิมหลุดหาย 

5. แค๊ตตาล็อกของผู้ขาย เมื่อติดต้ังบริภัณฑ์เสร็จแล้วควรเก็บแค๊ตตาลอกไว้ด้วย เน่ืองจากมีข้อมูลที่
อาจนํามาใช้ประโยชน์ได้ 

6. แบบการทํารายงาน เป็นรายงานสรุปผลการตรวจสอบและบํารุงรักษาที่หลายสถานประกอบการ
ใช้ในการนําเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าได้ดําเนินการอะไรไปบ้าง ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการนํามา
ประกอบการวิเคราะห์ และวางแผนการบํารุงรักษาครั้งต่อไป 

7. คู่มือการบํารุงรักษา บริภัณฑ์หลายรายการจะมีคู่มือการบํารุงรักษาให้มาด้วย สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้มาก กรณีไม่มีอาจต้อจัดทําขึ้นเองโดยอาศัยประสบการณ์จากบุคลากรในหน่วยงาน 

8. ทะเบียนประวัติบริภัณฑ์ไฟฟ้า การทําทะเบียนประวัติบริภัณฑ์ไฟฟ้าก็เหมือนกับประวัติผู้ป่วยของ
โรงพยาบาล จะทราบว่าได้เคยทําการบํารุงรักษาอะไรไปบ้าง เปลี่ยนช้ินส่วนใดไปแล้วบ้าง 
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ประวัติอุปกรณ์ต่างๆ 

ชื่อ/ชนิด ………………………. หมายเลข………...… สถานท่ีต้ัง……………….…………วันท่ีติดต้ัง …….……….. 

ข้อมูลบน Name plate  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

บํารุงรักษาทุก…………...…..เดือน จํานวนคน-ชั่วโมงท่ีใช้ ………………M.H 

เคร่ืองมือท่ีใช้ อะไหล่ท่ีใช้ 
  1……………………………..……….………………...   1……………………………………………… 
  2………………………………………………….…….   2…………………………….……………..…. 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย …………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เงื่อนไขเชิงปริมาณ(ค่าท่ีวัดได้ต้องไม่ตํ่ากว่า 30 kV) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..…………………………………………………………….……..………………… 
………………………………………………………………..……………………………………………………………..……..…………..…… 
ประวัติการบํารุงรักษา 

วัน เดือน ปี รายการบํารุงรักษา ผู้บํารุงรักษา 

    

      

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างการ์ดประวัติการบํารงุรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

 
12. ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบและบาํรุงรักษา 

 ในแผนการบํารุงรักษาสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรกเป็นการเปลี่ยนช้ินส่วนตาม
คาบเวลาที่กําหนด ถึงแม้ว่าบริภัณฑ์หรืออุปกรณ์จะยังสามารถใช้งานได้ก็ตาม เป็นการป้องกันบริภัณฑ์ชํารุด
ระหว่างการใช้งานที่อาจเกิดผลกระทบสูง และอีกส่วนหน่ึงคือการตรวจสอบเพ่ือการบํารุงรักษา  
เป็นการดําเนินการตรวจสอบและตรวจวัดก่อน เมื่อพบข้อบกพร่องก็ค่อยทําการบํารุงรักษา โดยอาจ
ดําเนินการบํารุงรักษาในเวลานั้นเลยหรือภายหลังก็ได้ตามความจําเป็น ในการตรวจสอบและบํารุงรักษาจะ
แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ 9 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. สํารวจและจัดทํารายชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นการจัดทําประวัติเพ่ือให้ทราบว่าใน 
สถานประกอบการน้ัน มีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอะไรบ้างที่ต้องทําการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

2. แบ่งกลุ่มและเรียงลําดับความสําคัญของบริภัณฑ์ นํารายการบริภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่มีมา
เรียงลําดับความสําคัญ โดยเรียงลําดับจากบริภัณฑ์ที่มีผลกระทบสูงต่อผลผลิต ความปลอดภัย และการจัดหา
อะหลั่ย สาเหตุที่ต้องเรียงลําดับความสําคัญน้ันเน่ืองจากทรัพยากรในการตรวจสอบและบํารุงรักษามีจํากัด 
รวมทั้งจะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายด้ายเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย โดยพิจารณาองค์ประกอบเพ่ิมเติมดังน้ี 
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ก. ถ้ามีอุปกรณ์สํารอง ความจําเป็นในการทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาอาจลดลง แต่ถ้า
เมื่อเกิดbreakdown แล้วค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงสูงก็อาจต้องทําการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

ข. ถ้าค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงสูงจนไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือไม่สามารถลดปัญหา
การสึกหรอและการชํารุดได้ก็ไม่จําเป็นต้องทําการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

ค. ถ้าอุปกรณ์จะล้าสมัยก่อนเวลาชํารุด ก็อาจไม่ต้องทําการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
 
3. จัดทํารายท่ีต้องตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบและบํารุงรักษา วิธีที่ดีคือจัดทําในลักษณะของ 

Checklists แสดงรายการที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดของแต่ละบริภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบโดยย่อ เพ่ือผู้ที่
จะทําการตรวจสอบจะได้ดําเนินการได้โดยไม่หลงลืม ตัวอย่างส่วนหน่ึงของ Checklists การตรวจสอบและ
บํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดฉนวนนํ้ามันเป็นไปตามรูปที่ 5 

 
รายการ การดําเนินการ (วิธีการตรวจสอบ) 

อุณหภูมิ จดอุณหภูมิอากาศ นํ้ามันหมอ้แปลงและขดลวด 
ระดับนํ้ามันหม้อแปลง อ่านค่าจากเครื่องวัดระดับนํ้ามัน (สังเกตรอยแตกร้าวหรือมีไอนํ้าเกาะใน

กระจกหรือไม)่ 
นํ้ามันรั่วซึม ตรวจตามครีบระบายความร้อน ข้อต่อวาล์ว และช้ินส่วนอ่ืน ๆ 
เสียงดังผิดปกติขณะ
ทํางาน 

ตรวจสอบโดยการฟังเสียง ถ้าเกิดจากการสั่นสะเทือนผิดปกติจะทราบได้จาก
การใช้มือสัมผสัตัวถังหม้อแปลง 

บุชช่ิง ตรวจรอยรั่วซึมของนํ้ามัน รอยแตก บ่ิน และสิ่งสกปรก 
สภาพภายนอกทั่วไป สังเกตสิ่งสกปรก สนิม หยดนํ้า การเปลี่ยนสีของจุดต่าง ๆสังเกตเสียงและแสง

ที่เกิดจาก Partial discharge  สังเกตกลิ่นที่ผิดปกติ 
จุดต่อสาย (บุชช่ิง) ตรวจวัดความร้อนจุดต่อสายทั้งด้านแรงสูงและแรงต่ํา

นํ้ามันหม้อแปลง 
วัดค่าความเป็นฉนวนของนํ้ามันหม้อแปลงวัดค่าความเป็นกรด และแก๊ส วัด
ปริมาณ Water content (สาํหรับหม้อแปลงขนาดใหญ)่ 

สายดินและหลกัดิน ตรวจจุดต่อสายดินและสภาพสายดิน ว่าหลุดหลวมหรือสกึกร่อนหรือไม่ วัดค่า
ความต้านทานการต่อลงดินของหลักดิน 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่าง “ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาหม้อแปลงน้าํมัน” 

 
4. จัดทําใบรายการบํารุงรักษาและตารางเวลาการบํารุงรักษาเน่ืองจากรายการตรวจสอบและ

บํารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าเช่น หม้อแปลงไฟฟ้าตามท่ีแสดงข้างบนน้ัน บางรายการไม่ได้ทําในคาบเวลาเดียวกัน 
โดยบางการทําทุกวันเช่น การจดค่าอุณหภูมินํ้ามัน แต่บางรายการปีละคร้ัง เช่น การวัดค่าความเป็นฉนวนของ
นํ้ามันหม้อแปลง หรือบางรายการจะทําหลังเกิดเหตุ เช่น กับดักฟ้าผ่าจะทําหลังจากเกิดเหตุฝนฟ้าคะนอง หรือ
เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทําหลังเกิดการลัดวงจรท่ีรุนแรง เป็นต้น ดังน้ัน จากตารางการตรวจอบและบํารุงรักษา
หม้อแปลงดังกล่าว จึงสามารถแยกออกเป็นหลายใบตามคาบเวลา เพ่ือให้สามารถจ่ายงานได้สะดวกข้ึน 

5. เตรียมความรู้ให้พนักงาน ผู้ที่จะทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาจําเป็นต้องมีความรู้อย่างเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความปลอดภัย ความรู้พ้ืนฐานที่ต้องทราบเป็นอย่างน้อย มีดังน้ี 

 

ตัวอย่าง
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ก. โครงสร้างและการทํางานของอุปกรณ์ 
ข. วิธีเฉพาะสําหรับการทํางาน (ถ้ามี) 
ค. อันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดได้จากตัวอุปกรณ์หรือจากการทํางาน 
ง. การระมัดระวังเป็นพิเศษการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) การใช้

อุปกรณ์และเคร่ืองมือฉนวน และการใช้เครื่องมือทดสอบ 
จ. เทคนิคและความชํานาญที่จําเป็นในการแยกแยะส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่ง 
ฉ. เทคนิคและความชํานาญที่จําเป็น ที่จะทราบถึงระดับแรงดันของส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่ง 
ช. กระบวนการที่จําเป็นในการหาระดับอันตรายและการขยายตัวของอันตราย 
ซ. การวางแผนการทํางานที่จําเป็นเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

6. จัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือจากใบรายการบํารุงรักษานํามากําหนดแผนการใช้ทรัพยากรได้ 
ดังรายการต่อไปน้ี 

ก. แรงงานที่ต้องการใช้ 
ข. เครื่องมือที่ต้องใช้ 
ค. อะไหล่และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นเคร่ืองป้องกันภัยส่วนบุคคล 
ง. กําหนดเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ 

7. ทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาโดยใช้ Checklists 
8. สรุปผล วิเคราะห์และรายงานรวมท้ังแก้ไขปรับปรุง เมื่อทําการตรวจสอบแล้ว สิ่งสําคัญคือต้อง

สามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบได้ ว่ายังสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่อย่างไร และบางรายการ
สามารถประมาณอายุการใช้งานได้ เช่น ฉนวนไฟฟ้า เพ่ือจะได้นํามาประกอบการวางแผนการบํารุงรักษาต่อไป 
และบันทึกรายการอุปกรณ์ที่ทําการเปลี่ยนไปแล้วด้วย (ตามคาบเวลาที่ผู้ผลิตแนะนําหรือจากการตรวจพบ) 

9. บํารุงรักษาตามความจําเป็น การบํารุงรักษาอาจทําไปพร้อมกันกับการตรวจสอบ หรือภายหลัง 
ก็ได้ โดยพิจารณาถึงความจําเป็น ความรุนแรง และทรัพยากรท่ีมีประกอบด้วย 
 
13. การจัดการหลังการตรวจสอบ 

 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวสสอบและการตรวจวัดน้ันมีความสําคัญมาก อุปกรณ์บางอย่างอาจ
จําเป็นต้องตรวจวัดในรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกเพ่ือความชัดเจนและเพ่ิมความมั่นใจ รายละเอียดการวิเคราะห์
ผลน้ันจะไม่กล่าวในที่น้ี ผู้อ่านจะต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมต่างหาก 

หลังการตรวจสอบและตรวจวัดค่าต่าง ๆ และนํามาวิเคราะห์แล้วพบว่าจําเป็นต้องทําการซ่อมบํารุง
หรือเปลี่ยนใหม่ จะต้องวางแผนการซ่อมบํารุงตามความจําเป็นเร่งด่วน โดยจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิต ความพร้อมของบุคลากรและอะหลั่ย 
 
14. บทสรุป 

 หลักการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามที่กล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบ 
การบํารุงรักษาให้ทําได้อย่างเป็นระบบ ที่สําคัญคือผู้ที่ทําหน้าที่จะต้องเป็นผู้ที่ความรู้เรื่องการตรวจสอบและ
การบํารุงรักษาเป็นอย่างดี ให้ความสําคัญกับระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล และใฝ่หาความรู้
ตลอดเวลาด้วย เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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15. ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้า 

 ตารางการตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบไฟฟ้าต่อไปน้ีเป็นเพียงตัวอย่างที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้
งานได้ โดยสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของสถานประกอบการ 

 
1. หม้อแปลงไฟฟ้า 

  
ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาหม้อแปลงน้าํมัน 

✓ รายการ การดําเนินการ 
 อุณหภูมิ จดอุณหภูมิอากาศ น้ํามันหม้อแปลงและขดลวด 
 ระดับน้ํามันหม้อแปลง  อ่านค่าจากเครื่องวัดระดับน้ํามัน (สังเกตรอยแตกร้าวหรือมีไอน้ําเกาะในกระจกหรือไม่) 
 น้ํามันร่ัวซึม ตรวจตามครีบระบายความร้อน ข้อต่อวาล์ว และชิ้นส่วนอ่ืน ๆ 
 เสียงดังผิดปกติขณะ

ทํางาน 
ตรวจสอบโดยการฟังเสียง ถ้าเกิดจากการสั่นสะเทือนผิดปกติจะทราบได้จากการใชมื้อ
สัมผัสตัวถังหม้อแปลง 

 บุชชิ่ง ตรวจรอยรั่วซึมของน้ํามัน รอยแตก บิ่น และสิ่งสกปรก 
 กล่องสารดูดความชื้น ตรวจการเปลี่ยนสีของสารดูดความชื้น (Silica gel) หากมีการเปลี่ยนสี(เป็นสีชมพู) ต้อง

เปลี่ยนใหม่ ตรวจคราบน้ํามัน 
 สภาพภายนอกท่ัวไป สังเกตสิ่งสกปรก สนิม หยดนํ้า การเปลี่ยนสีของจุดต่าง ๆสังเกตเสียงและแสงท่ีเกิดจาก 

Partial discharge  สังเกตกลิ่นท่ีผิดปกติ 
 ล่อฟ้า ตรวจสภาพท่ัวไป รอยบิ่น แตก จด Counter ของล่อฟ้า (ถ้ามี) 
 จุดต่อสาย (บุชชิ่ง) ตรวจวัดความร้อนจุดต่อสายท้ังด้านแรงสูงและแรงตํ่า
 

น้ํามันหม้อแปลง 
วัดค่าความเป็นฉนวนของน้ํามันหม้อแปลงวัดค่าความเป็นกรด และแก๊ส วัดปริมาณ 
Water content (สําหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่) 

 สายดินและหลักดิน ตรวจจุดต่อสายดินและสภาพสายดิน ว่าหลุดหลวมหรือสึกกร่อนหรือไม่ วัดค่าความ
ต้านทานการต่อลงดินของหลักดิน 

 อุปกรณป้องกันต่าง ๆ ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทํางาน และสภาพท่ัวไป 
 วัดค่าความต้านทาน

ฉนวน 
วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงสูงกับแรงตํ่า และความต้านทานระหว่าง
ขดลวดกับตัวถังหม้อแปลงด้วยเมกโอห์มมิเตอร์ 

 วัดค่าความต้านทานของ
ขดลวดหม้อแปลง 

วัดค่าความต้านทานของขดลวด กรณีท่ีแช่ในน้ํามันต้องจดอุณหภูมิของนํ้ามันไว้ด้วย 

 วัดค่า Exciting current วัดค่า Exciting current ของหม้อแปลงขณะท่ีไม่มีโหลด 
 วัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ วัดค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ด้วยเคร่ืองมือวัดฯ เพ่ือหาค่าพลังงานสูญเสียในฉนวน 

 
ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาหม้อแปลงชนิดแหง้ 

✓ รายการ การดําเนินการ 
 ตรวจเหมือนหม้อแปลงนํ้ามันในส่วนท่ีเหมือนกัน และเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 
 การระบายอากาศ ช่อง หรือครีบ ระบายอากาศ 
 ตรวจภายในตู้ ฝุ่นท่ีขดลวด Insulator ช่องทางระบายอากาศ การเปลี่ยนสีเนื่องจากความร้อน 

Tracing & Carbonization Insulator, Clamps, Coil Spacer หลุด หลวม หรือไม่ 
ความสกปรกของตู้ จุดต่อไฟฟ้า หลวมหรือผุกร่อน และทําความสะอาด 

 วัด Partial discharge ตรวจวัดด้วยเคร่ืองวัด เปรียบเทียบกับค่าจากผู้ผลิตหรือค่าในอดีต 
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2. ระบบการเดินสายไฟฟา้ 
 

ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาสายไฟฟ้าและการเดินสายทั่วไป 
✓ รายการ การดําเนินการ 
 ตรวจการเดินสายท่ัวไป ตรวจวิธีการเดินสายท่ัวไป ว่าเหมาะสมกับสถานท่ีและสภาพการใช้งานหรือไม่ มีการ

ป้องกันท่ีเหมาะสมหรือไม่  
 ท่อร้อยสายและกล่องต่อ

สาย 
ตรวจการผุกร่อน การจับยึด ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ความร้อนจากการเหนี่ยวนําและ
กระแสเกิน การป้องกันสายไฟฟ้าชํารุด  

 รางเดินสาย ตรวจการผุกร่อน การจับยึด ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ความร้อนจากการเหนี่ยวนําและ
กระแสเกิน การป้องกันสายไฟฟ้าชํารุด 

 รางเคเบิล ตรวจการผุกร่อน การจับยึด ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การเดินสายเป็นกลุ่มและการจับ
ยึด การป้องกันสายไฟฟ้าชํารุด วัดความร้อนจากการเหนี่ยวนํา จากกระแสเกิน และ
จากการเดินสายควบ 

 บัสเวย์  ตรวจการผุกร่อน การจับยึด ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า วัดความร้อนของบัสเวย์และจุดต่อ 
วัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 

 พิกัดสายไฟฟ้า ตรวจชนิด ขนาด พิกัดแรงดัน ขนาดกระแส (เน้นท่ีการเดินสายควบ..วัดความร้อน) 
 ความเสียหายของ

สายไฟฟ้า 
ตรวจความเสียหายทางกลของฉนวน การโค้งงอ แรงดึงท่ีมากเกิน ร่องรอยการเกิด 
corona (กรณี MV) ตรวจ cable terminators  

 ฉนวนของสาย วัดค่าความเป็นฉนวน ตรวจร่องรอยความเสียหายและการเปลี่ยนสีจากความร้อน 
สภาพกรอบ แตก ถ้าพบควรหาสาเหตุและแก้ไข 

 จุดต่อสาย และตัวนําอ่ืน ตรวจวัดความร้อน ความแน่นของจุดต่อสายและตัวนําอ่ืนและขันให้แน่น ตรวจฉนวน
หุ้มจุดต่อสาย 

 
ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบการเดินสายอากาศ 

✓ รายการ การดําเนินการ 
 เสาไฟฟ้า ตรวจสภาพเสาว่าเอนเอียงแตกหักคอดินร้าว หรือปักอยู่ในท่ีล่อแหลมต่อการเกิด

อันตราย ถ้าพบต้องแก้ไข 
 ลูกถ้วย ตรวจสภาพแตกบิ่นมีรอยคราบท่ีผิวความมันของผิวลูกถ้วย 
 คอนสาย แตกผุหักร้าว หรือบิดเบี้ยวจากแรงดึง 
 การประกอบชุดยึดโยง สายยึดโยงขาดหลุดเป็นสนิมผุกร่อนสายยึดโยงหย่อน และลูกถ้วยยึดโยงแตกชํารุด 
 สายไฟฟ้า เกลียวของสายรอบนอกขาดสายหัก และแตกเกลียวมีรอยอาร์กจนสายขาดเหลือแกน

ภายใน 
 ระยะห่างของสาย ตาม

แนวระดับ กับอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้ 

มีระยะห่างตํ่าสุดน้อยกว่าท่ีกําหนดตามมาตรฐาน หรือไม่ มีต้นไม้ปกคลุมหรือไม่ 

 ระยะห่างของสาย ตาม
แนวดิ่งเหนือพ้ืนดินหรือ
อาคาร 

มีระยะห่างตํ่าสุดน้อยกว่าท่ีกําหนดตามมาตรฐาน หรือไม่ มีต้นไม้ปกคลุมหรือไม่ 

 ล่อฟ้า (กับดักฟ้าผ่า) สภาพท่ัวไปของกับดักฟ้าผ่า เช่น มีรอยคราบท่ีผิวลูกถ้วยลูกถ้วยแตก บิ่น จุดต่อสาย
หลวม หลุด 

 จุดต่อสาย ตัวต่อสายหลุด หลวม มีความร้อนสูงสังเกตดูสภาพท่ัวไปของจุดต่อเช่น คอมเปาด์ว แค
ล้มป์เปลี่ยนสีเป็นน้ําตาลหรือดํา เป็นต้นและวัดความร้อน 

 การต่อลงดิน สภาพสาย จุดต่อสายดินหลุด หลวม วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน 
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3. การตรวจสอบ Switchgear และแผงสวิตช์ 
 

ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาตู้ LV & MV Switchgear 
✓ รายการ การดําเนินการ 
 สภาพสถานท่ีติดต้ัง มีส่งอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องและเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่ ฐานเอียงหรือทรุด กรณีติดต้ังในห้องต้อง

ตรวจการระบายอากาศว่าใช้ได้ดีหรือไม่ 
 พ้ืนท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน พ้ืนท่ีว่างโดยรอบและทางเข้าไม่มีสิ่งกีดขวาง 
 การระบายอากาศในตู้ 

และช่องระบายแรงดัน 
ตรวจช่องระบายอากาศ การระบายอากาศในตัวตู้ว่ายังอยู่ในปกติหรือไม่ ตรวจช่อง
ระบายความดันว่าทํางานได้ดีหรือไม่(ถ้ามี) 

 โครงสร้างและสภาพ
ท่ัวไปของตู้ 

ตรวจสภาพตัวตู้ ฝาตู้และกุญแจ ตรวจเสียง ควัน กลิ่น การสั่นสะเทือน ความชื้น  
ความสะอาด สนิม ฝุ่น หยากไย่ และอ่ืน ๆ  
ตู้ท่ีติดต้ังภายนอกอาคาร ตรวจสภาพหลังคา ผนัง ว่ายังกันฝนได้ดีและไม่เป็นสนิม 

 ข้ัวต่อสาย จุดต่อสาย ตรวจจุดต่อสายท้ังหมดว่า หลุด หลวม และมีมีร่องรอยของความร้อนสูงหรือไม่ และ 
ขันให้แน่นอีกคร้ัง (ตรวจวัดอุณหภูมิขณะจ่ายไฟ) 

 Cable terminator ร่องรอยการเกิด corona การหลุดหลวมของเทป ความสะอาด รอยร้าว การต่อลงดิน
ของชิลด์ิ 

 สายไฟฟ้า ตรวจสภาพสายไฟฟ้า และอุปกรณ์การเดินสายในตู้และส่วนท่ีเข้าตู้ 
 บัสบาร์ การจับยึด ความร้อน การต่อกับสายและอุปกรณ์ 
 ลูกถ้วยรองรับบัสบาร์ ตรวจความสกปรก ตรวจว่าหลุด หลวม ร่องรอยชํารุด (Tracing) การเปลี่ยนสี รอยแตก

บิ่น พร้อมทําความสะอาด 
 CT & PT รอยแตกร้าว  การต่อสาย 
 ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 

และ Power Factor 
หลังจากทําความสะอาดแล้ว วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าต่าง ๆ และ Power Factor 
ตามวิธีท่ีกําหนด (CB ใหม่จะมี PF 1-2&) 

 การต่อลงดินและการต่อ
ฝาก 

สภาพจุดต่อลงดินท่ีตู้และที่หลักดิน การต่อฝากของฝาตู้ วัดค่าความต้านทานการต่อลง
ดิน สภาพสายดินและสายต่อฝาก และขันจุดต่อสายให้แน่นอีกคร้ัง 

 Heater  ตรวจสอบการทํางาน และระบบควบคุมการทํางาน 
 เคร่ืองวัดต่าง ๆ ตรวจสภาพท่ัวไป การชํารุด แตกหัก และการทํางาน 
 หลอดไฟ (Indicator 

lamp) 
ตรวจว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หลอดไม่หลุด ไม่แตก 

 Protective relay ตรวจสอบการทํางานด้วยเคร่ืองมือทดอสอบ 
 สวิตช์ควบคุมต่าง ๆ  ตรวจสภาพและการทํางาน 
 ชุด draw out ดึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด draw out ออก ตรวจหน้าสัมผัสและทําความสะอาด ตรวจ

การ draw out ว่าคล่องตัวหรือไม่ ใส่สารหล่อลื่น ตรวจกลไกและการทํางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ตรวจการทํางานและระบบ interlock ทําการทดสอบตามวิธีท่ีกําหนด 
 ทดสอบการทํางาน ตรวจการทํางานทางไฟฟ้า และระบบอินเตอร์ล็อกอีกคร้ัง 
 ตรวจแผ่นป้ายประจํา

เคร่ือง 
ตรวจแผ่นป้ายประจําเคร่ืองว่าตรงกับท่ีระบุในแบบไฟฟ้าหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ตรงให้ระบุ
ลงในรายงานการตรวจสอบ 

 ตรวจ mimic diagram ตรวจวงจรการต่อสายว่าตรงกับ mimic diagram หรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ระบุลงใน
รายงานการตรวจสอบ 

 ทําความสะอาด ตรวจตัวตู้และทําความสะอาดอีกคร้ัง 
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ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษา ACB และ VCB 
✓ รายการ การดําเนินการ 

 การตรวจสอบทางกล
 Arc interrupters ถอดทําความสะอาด ตรวจความเสียหาย (ยกเว้น VCB) 
 หน้าสัมผัส (Main& 

arcing contact) 
ตรวจร่องรอยความเสียหายจากอาร์ก ตรวจความสกปรก ทําความสะอาด ถ้าชํารุดต้อง
เปลี่ยนใหม่ ปรับแต่งระยะต่างท่ีผู้ผลิตกําหนด ตรวจสปริง (ยกเว้น VCB) 

 Insulation (bushing 
porcelains & others) 

ตรวจความเสียหายของฉนวนท้ังหมด ตรวจรอยคราบ เขม่า แตก บิ่น ความสกปรก 
และทําความสะอาด 

 Current parts & 
terminals 

ตรวจความเสียหาย ความร้อน การยึดแน่น 

 ขดลวด การต่อสาย ร่องรอยความเสียหายจากความร้อนและกระแสร่ัว 
 กลไกต่าง ๆ  ตรวจการติดขัด สารหล่อลื่น และการทํางานต่าง ๆ  
 อุปกรณ์อ่ืน ตรวจ aux. Device, shock absorbers, bumpers, position indicator, latch 

checking switch, key lock-out, etc. 
 Alignment ตรวจความเรียบร้อย ปรับแต่งตามความจําเป็น 
 การตรวจสอบทางไฟฟ้า
 การทํางาน ตรวจสอบการทํางานทางไฟฟ้า เช่น ON-OFF 
 ขดลวด (Closing coil) ตรวจการต่อสาย การทํางาน ความต้านทานฉนวน วัดค่าความต้านทานขดลวด  

วัดกระแสและแรงดัน 
 หน้าสัมผัส ตรวจหน้าสัมผัสต่าง ๆ และทําความสะอาด วัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัสของ main 

contact 
 ความต้านทานฉนวน HV test และ/หรือ ใช้เมกโอห์มมิเตอร์ 
 Tripping Unit ตรวจการทํางานและความเสียหาย 
 Setting ตรวจค่าปรับต้ังต่าง ๆ และบันทึกค่า 
 การทํางาน ตรวจการทํางานของ Trip free, closing, tripping, etc. ทดสอบการทํางานทางกล

และทางไฟฟ้าหลาย ๆ คร้ัง เพ่ือความมั่นใจ 
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ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษา Molded case circuit breaker และแผงย่อย 
✓ รายการ การดําเนินการ 

 ตรวจสภาพท่ัวไป ตรวจรอยแตกร้าว ความสกปรก ร่องรอยการเกิดความร้อนสูง และทําความสะอาด
เพ่ือให้ระบายอากาศได้ดี 

 ข้ัวต่อสาย ตรวจข้ัวต่อสายท่ีเซอร์กิตเบรกเกอร์และบัสบาร์ว่าหลุด หลวม หรือไม่ ตรวจวัดความ
ร้อน ตรวจสายที่ต่อเข้าข้ัวต่อสายว่ามีร่องรอยชํารุดจากความร้อนหรือไม่ ถ้าตรวจพบ
ต้องหาสาเหตุและแก้ไข และขันข้ัวต่อสายใหม่ให้แน่น 

 การทํางานทางกล ทดสอบโดยการ ON-OFF ด้วยมือ หลาย ๆ คร้ัง และเพ่ือให้การทํางานคล่องตัว 
 หน้าสัมผัส วัดค่าความต้านทาน ถ้าผิดปกติต้องเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวใหม่ 
 อุปกรณ์ประกอบ ตรวจสภาพและการทํางานของอุปกรณ์ประกอบเช่น Shunt trip, UV release & 

auxiliary switch, etcรวมท้ังหลอดสัญญาณและเครื่องวัดต่าง ๆ (ถ้ามี) 
 พิกัด ตรวจพิกัดกระแส พิกัดตัดกระแสลัดวงจร อีกคร้ัง 
 สิ่งสกปรก ตรวจและทําความสะอาดสิ่งสกปรกในตัวตู้ ฉนวน สายไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 ความร้อน ตรวจจุดท่ีอาจเกิดความร้อนสูงเช่นจุดต่อต่าง ๆ ถ้าพบให้หาสาเหตุ ขันใหม่ให้แน่น 
 การระบายอากาศ ทําความสะอาดช่องระบายอากาศ และการทํางานของฝาปิด เปิดต่าง ๆ 
 ความชื้น ตรวจความชื้นซ่ึงเป็นสาเหตุให้ฉนวนสกปรก ทําความสะอาด รวมทั้งหาสาเหตุและ

แก้ไข 
 ความเป็นฉนวนไฟฟ้า หลังจากทําความสะอาดแล้ว วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าต่าง ๆ ตามวิธีท่ีกําหนด 
 ตรวจสอบคร้ังสุดท้าย ตรวจสอบและทําความสะอาดคร้ังสุดท้ายอีกคร้ัง ใส่สารหล่อลื่น และทาสีในส่วนท่ี

จําเป็น 
 

ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาฟิวสแ์รงสูง 
✓ รายการ การดําเนินการ 
 Insulation ตรวจว่ามีรอยแตก ร้าว ไหม้ การเปลี่ยนสีจากความร้อนหรือไม่ 
 ตรวจสิ่งสกปรก ตรวจหาสิ่งสกปรกท่ีเป็นสาเหตุของFash Over เช่น คราบเกลือและฝุ่น ถ้าพบให้ทํา

ความสะอาด 
 ตรวจหน้า Contact วัดความร้อนขณะใช้งาน ถ้ามีร่อง รอยไหม้ หรือ Alignment และแรงกดไม่ถูกต้อง 

ต้องปรับปรุงหรือเปล่ียนใหม่ ขาหนีบฟิวส์ต้องแน่น 
 จุดต่อต่าง ๆ วัดความร้อนขณะใช้งานBolts, Nuts, Washers, Pin & Terminal Connector ต้อง

อยู่ในตําแหน่งเดิม และในสภาพดี และขันใหม่ให้แน่น 
 ไส้ฟิวส์ ตรวจสภาพไส้ฟิวส์ กรณีเป็น power fuse ตรวจชุด renewable ว่ามีการผุกร่อน 

ร่องรอยการเกิด tracking และความสกปรกต่าง ๆ ถ้าพบร่องรอยชํารุดต้องเปลี่ยนใหม่ 
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ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาฟิวสแ์รงตํ่า 
✓ รายการ การดําเนินการ 
 Insulation ตรวจว่ามีรอยแตก ร้าว ไหม้ การเปลี่ยนสีจากความร้อนหรือไม่ 
 ตรวจสิ่งสกปรก ตรวจหาสิ่งสกปรกท่ีเป็นสาเหตุของ Fash Over เช่น คราบเกลือและฝุ่น ถ้าพบให้ทํา

ความสะอาด  
 ตรวจหน้า Contact วัดความร้อนขณะใช้งาน ถ้ามีร่อง รอยไหม้ หรือ Alignment และแรงกดไม่ถูกต้อง 

ต้องปรับปรุงหรือเปล่ียนใหม่ ขาหนีบฟิวส์ต้องแน่น 
 จุดต่อต่าง ๆ วัดความร้อนขณะใช้งานBolts, Nuts, Washers, Pin & Terminal Connector ต้อง

อยู่ในตําแหน่งเดิม และในสภาพดี และขันใหม่ให้แน่น 
 ตัวฟิวส์ ตรวจร่องรอยการเสื่อมสภาพ เปลี่ยนสี ชํารุด ถ้าพบควรเปล่ียนใหม่ วัดค่าความ

ต้านทานฟิวส์ ตรวจพิกัดแรงดันกระแส และพิกัดตัดกระแสลัดวงจร ให้ถูกต้องและเป็น
แบบท่ีได้กําหนดไว้เดิม 

 
4. มอเตอร ์
 

ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษามอเตอร์ 
✓ รายการ การดําเนินการ 
 สภาพสถานท่ีท่ีใช้งาน ตรวจว่ามีการระบายอากาศดีหรือไม่ 
 ความร้อน ตรวจว่ามอเตอร์มีความร้อนสูงเกินปกติหรือไม่ โดยการสัมผัส หรือดมกลิ่น ถ้าไม่ม่ันใจ

ให้ใช้เคร่ืองมือวัด 
 การสั่นสะเทือน สังเกตจากการฟังเสียง กรณีไม่ม่ันใจให้ใช้เคร่ืองมือวัด 
 เสียงดังผิดปกติขณะ

ทํางาน 
ตรวจสอบโดยการฟังเสียง ว่าเกิดจากการเสียดสี หรือถ้าเกิดจากการสั่นสะเทือน
ผิดปกติจะทราบได้จากการใช้มือสัมผัสตัวมอเตอร์ 

 ตรวจแบร่ิง ตรวจการรั่วซึมของน้ํามัน ฟังเสียงลูกปืนว่าดังผิดปกติหรือไม่ ตรวจความเสียหายของ
แบร่ิง และลูกปืน (stecthoscope) 

 ข้ัวต่อสาย ตรวจสอบว่าข้ัวต่อสายแน่นหรือไม่ มีความร้อนหรือไม่ รวมทั้งกล่องต่อสายท่ีมอเตอร์อยู่
ในสภาพดีหรือไม่ 

 การต่อลงดิน ตรวจสภาพสายดิน จุดต่อหลุดหลวมหรือไม่ วัดค่าความต้านทานของวงจรสายดิน 
 ค่าความเป็นฉนวน วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด เม่ือมอเตอร์ไม่ใช้งานนาน ๆ หรือหลังจากการถอด

ชิ้นส่วนออกซ่อมบํารุงแล้ว 
 ชุดควบคุม ตรวจการทํางาน เคร่ืองวัดอ่านค่าได้ตามปกติหรือไม่ pilot lamp ใช้ได้หรือไม่ ตรวจ

สภาพหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า 
 อุปกรณ์ป้องกัน ตรวจพิกัด และการทํางานของ Overload relay และเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 กระแส แรงดัน วัดกระแสและแรงดัน ว่าเป็นไปตามที่ระบุบนแผ่นป้ายประจําเคร่ืองหรือไม่ ระบบ 3 

เฟส วัดว่าแต่ละเฟสเท่ากันหรือไม่ 
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ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาหนา้สัมผสัแม่เหลก็ไฟฟ้า 
✓ รายการ การดําเนินการ 
 สภาพท่ัวไป ตรวจรอยบิ่น แตก โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการเคล่ือนท่ีต่าง ๆ ว่าสะดวกหรือไม่ และทํา

ความสะอาด การทํางานมีเสียงดังหรือไม่ 
 ขดลวด ตรวจสภาพท่ัวไป รอยไหม้ เหลือง แรงดันท่ีข้ัว ปกติจะต้องมีแรงดูดได้เม่ือแรงดัน

ประมาณ 85% และหลุดเม่ือแรงดัน 65% ของพิกัด และทํางานได้ต่อเนื่องโดยไม่มี
ปัญหาร้อนจัดเม่ือมีแรงดันเกิน 110% 

 หน้าสัมผัส วัดค่าความต้านทาน ตรวจร่อยรองชํารุด ไหม้ และทําความสะอาดด้วยน้ํายา (ห้ามขัด
ด้วยกระดาษทราย) 

 จุดต่อสาย หลุด หลวม ความร้อนสูง 
 พิกัด ตรวจสอบพิกัดกระแส แรงดัน (kW) และ Utilization categories ว่าตรงกับท่ีกําหนด

ไว้เดิมหรือไม่ 
 
 

5. บริภัณฑ์อ่ืน ๆ 
 

ตารางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 
✓ รายการ การดําเนินการ 
 สภาพสถานท่ีท่ีใช้งาน ตรวจว่ามีการระบายอากาศดีหรือไม่ 
 ความร้อน ตรวจว่ามอเตอร์มีความร้อนสูงเกินปกติหรือไม่ โดยการสัมผัส หรือดมกลิ่น ถ้าไม่ม่ันใจ

ให้ใช้เคร่ืองมือวัด 
 การสั่นสะเทือน สังเกตจากการฟังเสียง กรณีไม่ม่ันใจให้ใช้เคร่ืองมือวัด 
 เสียงดังผิดปกติขณะ

ทํางาน 
ตรวจสอบโดยการฟังเสียง ว่าเกิดจากการเสียดสี หรือถ้าเกิดจากการสั่นสะเทือน
ผิดปกติจะทราบได้จากการใช้มือสัมผัส 

 ข้ัวต่อสาย ตรวจสอบว่าข้ัวต่อสายแน่นหรือไม่ มีความร้อนหรือไม่ รวมทั้งกล่องต่อสายท่ีมอเตอร์อยู่
ในสภาพดีหรือไม่ 

 การต่อลงดิน ตรวจสภาพสายดิน จุดต่อหลุดหลวมหรือไม่ วัดค่าความต้านทานของวงจรสายดิน 
 ค่าความเป็นฉนวน (ถ้า

มี) 
วัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวด เม่ือมอเตอร์ไม่ใช้งานนาน ๆ หรือหลังจากการถอด
ชิ้นส่วนออกซ่อมบํารุงแล้ว 

 กระแส แรงดัน วัดกระแสและแรงดัน ว่าเป็นไปตามที่ระบุบนแผ่นป้ายประจําเคร่ืองหรือไม่ ระบบ 3 
เฟส วัดว่าแต่ละเฟสเท่ากันหรือไม่ 
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6. การต่อลงดิน 
 

แบบตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบการต่อลงดิน 
✓ รายการ การดําเนินการ 
 วงจรสายดิน ตรวจความถูกต้องและความต่อเนื่องของระบบสายดินท้ังหมด 
 การต่อลงดินท่ีเมนสวิตช์ ตรวจจุดต่อสายหลุด สภาพท่ัวไป การต่อฝากระหว่างฝาตู้กับตัวตู้ 
 สายต่อหลักดิน ตรวจสภาพสายที่ต่อกับหลักดิน จุดต่อสายดินกับหลักดิน (ชํารุด หลุด หลวม เป็นสนิม) 
 หลักดิน วัดความต้านทานการต่อลงดิน (ถอดสายดินออกก่อน) 
 แผงย่อย ตรวจการต่อลงดินท่ีแผงย่อย (วิธีการต่อ สภาพสายดินและจุดต่อสาย) ท่ีแผงย่อยสาย

นิวทรัลต้องไม่ต่อลงดินอีก 
 อุปกรณ์การเดินสาย ตรวจความต่อเนื่องของอุปกรณ์การเดินสายเช่น ท่อร้อยสาย รางเดินสาย และราง

เคเบิล โดยการวัดความต้านทาน ตรวจสภาพจุดต่อฝากและสายต่อฝาก 
 สายดิน ตรวจสอบสภาพสาย และจุดต่อสาย 
 อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มีการต่อลงดินถูกต้อง จุดต่อสายดินกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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