บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

4.1 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
การตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสี ยและพบปัญหาบ่อบําบัดนํ้าเสี ยของคอนโดศุภาลัย
คาซ่าริ วา มีน้ าํ จากในบ่อบําบัดล้นขึ้นมาที่ฝาปิ ดบ่อบําบัด ตรวจสอบพบว่ามอเตอร์ ปั๊มภายในบ่อ
บําบัดนํ้าเสี ยหยุดทํางาน
4.2 การแก้ ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ทาํ การตรวจเช็คอุปกรณ์ในตูค้ อนโทรลใช้คลิปแอมป์ ตรวจเช็ค
อุปกรณ์เพื่อค้นหาอุปกรณ์ต่างๆภายในตูท้ ี่เกิดการชํารุ ด เช่น ตรวจเช็คเบรกเกอร์ ตรวจเช็คแม็กเนติ
คอนโทรล ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟจาก 220V เป็ น 12Vแปลงกระแสไฟฟ้ าเพื่อปรับใช้กบั ดีเลย์
ตูค้ อนโทรลที่มีท้งั 12V และ 220V ตรวจเช็คดีเลย์12V และ 220V ตรวจเช็คเซนเซอร์ลูกลอย
ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟ ตรวจเช็คจุดขันน็อตทุกจุด พบว่าจุดต่อสายไฟมีการช็อตและได้ ดูดนํ้าออก
จากบ่อบําบัดนํ้าเสี ยเพื่อตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มนํ้า
4.3 วางแผนการซ่ อมบํารุ ง
4.3.1 ทําการแจ้งทางผูจ้ ดั การของนิติบุคคลให้ทาํ การติดป้ ายประกาศให้ผพู ้ กั อาศัยภายใน
คอนโดทราบ
4.3.2 ตรวจสอบวันและเวลาที่มีผพู้ กั อาศัยภายในคอนโดอยูน่ อ้ ยที่สุด
4.3.3 ทําการเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการตรวจเช็คและการซ่อมบํารุ ง
4.4 ขั้นการซ่ อมบํารุ ง
4.4.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์ในตูค้ อนโทรลใช้คลิปแอมป์ ในการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อค้นหา
อุปกรณ์ต่างๆภายในตูท้ ี่เกิดการชํารุ ด เช่น เบรกเกอร์ แม็กเนติคอนโทรล ดีเลย์ควบคุมการทํางาน
เซนเซอร์ ลูกลอย สายไฟ จุดขันน็อต พบว่าอุปกรณ์ภายในตูค้ อนโทรลใช้งานได้ปกติ
4.4.2 ปิ ดระบบไฟฟ้ าที่ตคู ้ วบคุมมอเตอร์ และปิ ดระบบไฟฟ้ าที่เกี่ยวข้องกับบ่อบําบัดนํ้าเสี ย
ทั้งหมดเพื่อตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มนํ้า และตรวจสอบท่อส่ งนํ้าเสี ยภายใน
บ่อบําบัด
4.4.3 ตรวจเช็คสายไฟและจุดต่อของสายไฟต่างๆเช่น จุดต่อระหว่างมอเตอร์ กบั ตู ้
คอนโทรลพบว่ามีจุดต่อสายไฟระหว่างตูค้ อนโทรลกับมอเตอร์ ปั๊มนั้นเกิดการช็อตสาเหตุเกิดจาก
สายไฟขาดทําให้เกิดการช็อต ได้ทาํ การเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่และตัดต่อสายไฟจุดที่เกิดการช็อต
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4.4.4 ทําการดูดนํ้าออกจากบ่อบําบัดเพื่อลงไปในบ่อบําบัดตรวจสอบท่อส่ งนํ้าเสี ยภายใน
บ่อบําบัดพบว่าท่อส่ งนํ้าเสี ยบ่อบําบัดมีการแตกหักได้ทาํ การตัดต่อท่อที่แตกและนํามอเตอร์ข้ ึนมา
จากบ่อบัดนํ้าเสี ยตรวจเช็คขดลวดและซีดยางกันนํ้าของมอเตอร์ปั๊มพบว่าซี ลยางกันนํ้าของมอเตอร์
ปั๊ มมีรอยฉี กขาดทําให้น้ าํ เข้าไปที่ดา้ นในตัวมอเตอร์ปั๊มที่มีขดลวดทองแดง ทําให้เกิดการช็อตที่
ขดลวดทองแดง ได้ทาํ การส่ งมอเตอร์ ปั๊มนํ้าไปซ่อมที่ร้านรับซ่อมเฉพาะมอเตอร์
4.5 อุปกรณ์ ทตี่ รวจเช็ ค

รู ปที่ 4.1 ตรวจเช็คตูค้ อนโทรลใช้คลิปแอมป์
การตรวจเช็คจุดที่อุปกรณ์เกิดการชํารุ ด

รู ปที่ 4.3 ตรวจเช็คเบรกเกอร์
ใช้คลิปแอมป์ เช็คการทํางาน
สามรถตัด-ต่อกระแสไฟฟ้ าได้

รู ปที่ 4.2 ตรวจเช็คแมกเนติคอนแทคเตอร์
ใช้คลิปแอมป์ เช็คการทํางานสามรถตัด-ต่อ
การทํางานของมอเตอร์ ได้

รู ปที่ 4.4 ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้ า 220V เป็ น 24V
โดยการนําไปต่อกระแสไฟฟ้ า 220V ใช้คลิปแอมป์ วัด
กระแสไฟฟ้ าที่แปลงออกมาได้ 24 V
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รู ปที่ 4.5 ตรวจเช็คดีเลย์12V และ 220Vใช้คลิปแอมป์
การทํางานสามรถตัด-ต่อได้

รู ปที่ 4.7 ตรวจเช็คสายไฟที่ขาด

รู ปที่ 4.9 ดูดนํ้าออกจากบ่อบําบัด

รู ปที่ 4.6 ตรวจเช็คมอเตอร์ ปั๊มนํ้า

ใช้คลิปแอมป์ เช็คขดลวดมอเตอร์

รู ปที่ 4.8 เปลี่ยนสายไฟและตัดต่อสายจุดที่ช็อค

รู ปที่ 4.10 ติดตั้งรอกยกมอเตอร์ปั๊มนํ้า
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รู ปที่ 4.11 ตะขอรอกไปเกี่ยวกับตะขอมอเตอร์ปั๊ม

รู ปที่ 4.13 นํามอเตอร์ ปั๊มขึ้น

รู ปที่ 4.15 ตัดต่อท่อส่ งนํ้าเสี ย

รู ปที่ 4.12 ฉี ดนํ้าทําความสะอาด

รู ปที่ 4.14 นําเอามอเตอร์ ปั๊มขึ้นมาจากบ่อบําบัด

รู ปที่ 4.16 ทําการเปลี่ยนวาล์วกันกลับ
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4.6 อุปกรณ์ ป้องกันในการทํางาน

รู ปที่ 4.17 หมวกเซฟตี้

รู ปที่ 4.18 หน้ากากป้ องกัน

รู ปที่ 4.19 รองเท้าเซฟตี้หวั เหล็ก

รู ปที่ 4.20 ถุงมือผ้า

รู ปที่ 4.21 ถุงมือยาง

รู ปที่ 4.22 รองเท้ายางกันนํ้า
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4.7 ขั้นตอนตรวจสอบหลังจากการซ่ อมแซม
4.7.1 ตรวจเช็คสายไฟที่จุดต่อสายไฟที่มีการช็อตสาเหตุเกิดจากสายไฟขาดทําให้เกิด
การช็อตได้มีการเปลี่ยนสายไฟใหม่ พบว่าระบบคอนโทรลทํางานเป็ นปกติ
4.7.2 ตรวจสอบมอเตอร์ ปั๊มนํ้าหลังจากที่ ได้ทาํ การส่ งมอเตอร์ ปั๊มนํ้าไปซ่อมที่ร้านรับซ่อม
เฉพาะมอเตอร์ ร้านรับซ่อมมอเตอร์ ได้เปลี่ยนซีล ยางกันนํ้าที่ฉีกขาดเปลี่ยนขดลวดที่ซ็อตและเปลี่ยน
สายไฟที่ตวั มอเตอร์ ใหม่ท้ งั หมดได้ทาํ การตรวจเช็คก่อนนําลงบ่อบัดมอเตอร์ ทาํ งานเป็ นปกติ
4.7.2 ตรวจสอบท่อส่ งนํ้าเสี ยโดยการทดสอบโดยการเปิ ดระบบบําบัดนํ้าเสี ยโดยการทํา งาน
เต็มระบบพบว่าไม่มีรอยแตกทํางานเป็ นปกติ
4.8 สรุ ปผลการตรวจสอบหลังจากซ่ อมแซม
หลังจากการเปลี่ยนสายไฟที่เกิดการช็อตและการซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มนํ้าและตัดต่อท่อส่ ง
นํ้าในบ่อบําบัดทํางานอย่างเป็ นปกติระบบบําบัดนํ้าเสี ยทํางานปกติ ได้ทาํ การติดตามผลและได้มี
การตรวจเช็คระบบบําบัดนํ้าเสี ยอย่างสมํ่าเสมอ

