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 คู่มือฉบับนี้จัดท าโดยชุมชนนักปฏิบัติ ช่างซ่อมเครื่องกลไฟฟ้า  โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า แผนกโรงงาน
ไฟฟ้า กงน.กรง.ฐท.สส. สาขาโรงงานไฟฟ้า ได้คิดค้น ประดิษฐ์เครื่องมือทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กมอเตอร์ 3 
เฟสโดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็ก มาเพ่ือพัฒนากระบวนการซ่อมท ามอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยการลดกระบวน ลดระยะเวลา และลด ค่าใช้จ่าย ในการซ่อมท า  ซ่ึงคณะท างานได้ ท าการ ทดลองใช้
เครื่องมือดังกล่า วได้ผลลัพธ์เทียบเคียงกับอุปกรณ์ทดสอบที่มีราค าแพงได้ (Surge Test) ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ   
นายอภิชาต ิ  งามเสงี่ยม ซึ่งเป็นเจ้าขององค์ความรู้ในเรื่องนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย        

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
น าไปใช้ในการซ่อมท าเครื่องกลไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป                                                                               

                                                                              ร.อ. 
                  (เอนกพงษ์ พานเจิม)  
                                                 ช่วยราชการ รง.ซ่อมเครื่องไฟฟ้า 
                            แผนกโรงงานไฟฟ้า กงน.กรง.ฐท.สส. 
                                                                                                พ.ค.๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 1.2 สร้างเครื่องมือทดสอบการพันมอเตอร์แทนเครื่องมือที่มีราคาสูง  
 1.3 ตรวจสอบการพันและต่อวงจรขดลวดสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ที่ซ่อมท าการพันใหม่โดยไม่ 
                ประกอบชิ้นส่วน  
 1.4 เพ่ือพัฒนาการซ่อมท ามอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการซ่อมท า 
 1.5 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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2. ขอบเขต 
 2.1 มีความสามารถในการทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
 2.2 มีความสามารถในการทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  3 เฟส 
 
3. อ้างอิง 
 3.1 มาตรฐานการซ่อมท ามอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ อร . 
  
4. เอกสารประกอบ 
 4.1 คู่มือการซ่อมท ามอเตอร์ของ กพช .อร. 
    
5. ความเป็นมา 

 ในการซ่อมท า มอเตอร์ ไฟฟ้าหรือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยการพันขดลวดใหม่  เนื่องมาจากชุดขดลวด
สนามแม่เหลก็เสียหาย ซึ่งในขั้นตอนการซ่อมท าตามปกติ เมื่อช่างพันขดลวดและต่อวงจรภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะท าการทดสอบขดลวดและการต่อวงจรสนามแม่เหล็กว่าถูกต้องหรือไม่โดยประกอบส่วนต่างๆของมอเตอร์เพื่อ
ทดสอบการท างานก่อนที่จะน าไปอบและเคลือบฉนวน  เรียกว่าการทดสอบขณะไม่มีโหลด เพื่อทดสอบขดลวด
และการต่อวงจร ก่อนที่จะน าไปอบและเคลือบฉนวน ถ้าน าขดลวดที่ได้รับการพันใหม่ไปอบและเคลือบฉนวนแล้ว 
เมื่อการต่อ วงจรผิดพลาดหรือ ขดลวดเสียหาย จะไม่สามารถ แก้ไขได้ ซ่ึง ในการประกอบส่วน ประกอบ ต่างๆ
นี่เอง  ต้องใช้เวลา ค่อนข้างมาก  และอาจจะท าให้ ส่วนประกอบต่างๆเสียหายได้ เมื่อทดสอบเรียบร้อย ก็ต้องถอด 

ส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ออกอีกครั้ง เพ่ือน าไปอบและเคลือบฉนวน และหลังจาก นั้นจะน ามาประกอบและ
ทดลองอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ  ยิ่งถ้าเป็นมอเตอร์ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยแล้ว ยิ่งท า
ให้เสียเวลาและแรงงานมาก  

 ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณแล้ว ช่างผู้เชี่ยวชาญจึงได้ ร่วมกัน คิดค้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองขดลวดสนามแม่เหล็ก  โดยลดขั้นตอนการท างานให้ได้มากท่ีสุด แต่สามารถเชื่อถือได้
มากกว่าเดิม อีกท้ังยังช่วยลดความเสียหายจากการถอด /ประกอบส่วนประกอบต่างๆบ่อยครั้ง ซ่ึงท าให้ประหยัด
งบประมาณในการซ่อมท าได้อีกด้วย โดยทางโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าฯได้ท าวิธีการใหม่นี้มาใช้งานแล้วได้ผลเกือบ
ทุกชิ้นงานมาเกิน 10 ปีร่วงมาแล้ว 
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กระบวนการซ่อมบ ารุงเรือ (CP2) 
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5.1 Work Flow เปรียบเทียบขั้นตอนในการซ่อมท ามอเตอร์ 

 

 

5.2 ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนในการซ่อมท า 
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ล าดับ ขั้นตอนการซ่อมท าแบบเดิม 
แรงงาน 

ขั้นตอนการซ่อมท าแบบใหม่ 
แรงงาน 

คน/ชม คน/ชม 
1 ถอดส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ 4/16 ถอดส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ 4/16 
2 รื้อขดลวดเดิม 2/16 รื้อขดลวดเดิม 2/16 
3 ท าความสะอาดโรเตอร์/สเตเตอร์/อ่ืนๆ 2/8 ท าความสะอาดโรเตอร์/สเตเตอร์/อ่ืนๆ 2/8 
4 กรรมวิธีการพันขวดลวดสนามแม่เหล็ก 2/48 กรรมวิธีการพันขวดลวดสนามแม่เหล็ก 2/48 
5 ต่อวงจรภายใน/ผูกลวด/พันผ้า 1/8 ต่อวงจรภายใน/ผูกลวด/พันผ้า 1/8 
6 ประกอบส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ 4/16 - - 
7 ทดลองขณะไม่มีโหลด 3/6 ทดสอบโดยใช้หม้อแปลงและโรเตอร์เล็ก 4/4 
8 ถอดส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ 4/16 - - 
9 อบ เคลือบฉนวน 2/120 อบ เคลือบฉนวน 2/120 
10 ประกอบส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ 4/16 ประกอบส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ 4/16 
11 ทดลองขณะไม่มีโหลด 3/6 ทดลองขณะไม่มีโหลด 3/6 
12 ส่งงาน  ส่งงาน  
     
                                   รวม 1/684                                  รวม 1/554 

 

จากตาราง จะเห็นได้ว่ากา รซ่อมท าแบบเดิม กับแบบใหม่ที่ รง .ซ่อมเครื่องไฟฟ้า  ฯ น ามาปฏิบัตินั้นขั้นตอนการ
ท างานจะค่อนข้างเหมือนกันทุกประการ แต่ในการซ่อมท าแบบใหม่จะสามารถลดเวลาในการถอด และประกอบ
ส่วนประกอบต่าง  ๆ ของมอเตอร์ ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากเดิมต้องถอดและประกอบถึง 2 รอบ  แต่การ    
ซ่อมท าแบบใหม่จะถอดและประกอบแค่รอบเดียว ถ้าเป็น การซ่อมท า มอเตอร์หรือเครื่องก าเนิดที่มี
ขนาดใหญ่แล้ว อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ในการถอดและประกอบ ดั้งนั้นการซ่อมท าแบบใหม่จึงท าให้        
รง.ซ่อมเครื่องไฟฟ้าฯ และช่างที่ปฏิบัติงาน สามารถลดเวลาและแรงงานลงได้อย่างมาก 

 

ล าดับ รายการซ่อม  จ านวนมอเตอร์ ฯ 
(ตัว) 

ค่าแรง 
บาท/ชม. 

แบบเดิม (1คน) แบบใหม่ (1คน) ค่าแรง 
(ลดลง ) 

ชม./
ตัว 

ค่าแรง 
(บาท) 

ชม./
ตัว 

ค่าแรง 
(บาท) 

1 งานซ่อม งป .59 350  50 684 11,970,000 554 9,695,000 2,275,000 
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5.3 ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย (แรงงาน ) ของการซ่อมท า  

 

5.4 เครื่องมือทดสอบ การซ่อมท ามอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

    5.4.1 SURGE TESTER ราคาประมาณ 3,000,000 บาท (กรง .ฐท.สส.ไม่มีใช้งาน ) 

 

 

  5.4.2 โรเตอร์ ขนาดเล็กที่จัดท า  ราคาประมาณ 7,000 บาท 

2 งานซ่อม งป .60 230  50 684  7,866,000 554 6,371,000 1,495,000 

 รวม 580  - - 19,836,000 - 16,066,000 3,770,000 
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ส่วนประกอบชุดเครื่องมือทดสอบ  

ล าดับ รายการ  ราคา (บาท ) หมายเหตุ  
1 ท่อ PVC 3/4นิ้ว 50  
2 ข้อต่อลด PVC 1.5 นิ้ว 15  
3 ฝาครอบท่อ PVC 1.5 นิ้ว 15  
4 ข้อต่อท าโครงโรเตอร์  12  
5 ทองเหลืองกลมท าบู๊ช  200  
6 ชุดโรเตอร์  50 ชิ้นส่วนเก่า 
7 หม้อแปลง STEP-DOWN 6,500 หม้อแปลงเก่าน ามาพันใหม่  
 ค่าแรง - เจ้าหน้าที่ กรง .ฐท.สส. 
 รวม 6,842  

 

 

 

 

5.5 หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบการต่อวงจรสนามแม่เหล็กโดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็กและหม้อแปลงแรงดันต่ า  
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ใช้หลักการ ท างานมอเตอร์เหนี่ยวน าชนิด  Squirrel Cage มอเตอร์ 3 เฟส โดยใช้สนามแม่เหล็กหมุนรอบ
ขดลวดสเตเตอร์ ตัดตัวน าในโรเตอร์เกิดการเหนี่ยวน ากระแสไฟขึ้นในโรเตอร์ จึงมีสนามแม่เหล็กอีก 1 ชุด เกิดที่  
โรเตอร์ ท าให้โรเตอร์หมุนตามสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์ 

                                                               

            

 

 

การสร้างเครื่อง ทดสอบทิศทางการหมุนของสนามแม่เหล็ก จะใช้โรเตอร์ขนาดเล็กแทนโรเตอร์ ขนาดใหญ่ของ
มอเตอร์ในการทดสอบและใช้หม้อแปลง 3 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่ากระแสพิกัดสูงสุดของมอเตอร์และลดแรงดัน  
ขาออกได้ 25% ของแรงดันที่ใช้งานจริง 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=651&q=squirrel+cage&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-xdja-vPTAhXKu48KHdhOAdcQvwUIHSgA
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5.6 เครื่องมือทดสอบ 
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   5.6.2 ส่วนประกอบโครงสร้าง 

 - โรเตอร์ขนาดเล็ก 

 

- โครงโรเตอร ์
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-  บูช๊หัว-ท้ายเพลาโรเตอร์ 

    

- ฝาครอบ 
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- ด้ามจับ 

 

 

5.6.3 หม้อแปลงสามเฟส step-down 100/50 V จ่ายไฟให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก 
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5.6.4. เครื่องมือร่วมในการทดสอบ 

- มัลติมิเตอร์   
 

                
 

- แคล้มออนมิเตอร์   
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsJvn8PXTAhULq48KHajXBAgQjRwIBw&url=http://www.twksport.com/product/1229/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-dt9205a-digital-multimeter&psig=AFQjCNGqnuuOPCDQfly_CG04dvYQLuqUgQ&ust=1495074507745730
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- เครื่องมือพ้ืนฐานช่างไฟฟ้าฯ  

                           

 5.7 วิธีการทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กโดยใช้โรเตอร์เล็กและหม้อแปลงแรงดันต่ า 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieh4mW8fXTAhUDTY8KHbCgAIwQjRwIBw&url=https://www.pballtechno.com/product/355/clamp-meter-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-true-rms-%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD-uni-t-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-ut204-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-ac-dc&psig=AFQjCNHznnS0ALVDN_10lW7HiRVj9IZTVQ&ust=1495074598154085
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 การทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กโดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็กและหม้อแปลงแรงดันต่ าหรือท่ีช่างจะเรียกกัน
ว่า การทดลองมอเตอร์โดยไม่ต้องประกอบ  มีอุปกรณ์หลักใน การทดลองคือโรเตอร์เล็กและ หม้อแปลงไฟฟ้า       
3 เฟส ซึ่งมีแรงดันอินพุท 440/220Vac 50 Hz 3 เฟส และแรงดันเอาพุท 100/50 Vac 50Hz 3 เฟส และโร
เตอร์ขนาดเล็กการต่อหม้อแปลง 3 เฟส ทางด้านแรงดันไฟเข้าเข้า 220Vac 3 เฟส ส่วนแรงดันไฟออกจะสามารถต่อได้ 
2 แบบ คือ  

- ต่อแบบสตาร์ จะมีแรงดันไฟออก 100Vac 3 เฟส 5oHz 

 

- ต่อแบบเดลต้า จะมีแรงดันไฟออก 50Vac 3 เฟส 5oHz  

 

 ในการทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กโดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็กและหม้อแปลงแรงดันต่ านั้น เมื่อน ามอเตอร์
หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามาทดลอง ให้หาข้อมูลพิกัดกระแส และพิกัดแรงดัน ขอ งอุปกรณ์นั้นๆ โดยสามารถดูได้
จากป้ายชื่อของเครื่อง (NAME PLATE) เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ให้ปรับการต่อ ด้านทางออกของหม้อแปลงตามพิกัด
แรงดันของอุปกรณ์นั้นๆ  ว่าแรงดันที่เหมาะสม ในการทดลองนั้น ควรจะใช้ 50Vac  หรือ 100Vac ซึ่งในการ
ทดลองนี้จะจ่ายแรงดันที่ 25% ของพิกัดแร งดันที่ใช้งานจริง กล่าวคือ เมื่อเตรียมหม้อแปลงส าหรับการทดสอบ
เรียบร้อย ให้น าอุปกรณ์มาต่อทางด้านแรงดันไฟออกของหม้อแปลง  จากข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการ
ทดสอบขดลวดส นามแม่เหล็กจะจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ฯ ประมาณ 25% ของพิกัดแรงดันใช้งานปกติ เมื่อทดลอง  
วัดกระแสของแต่ละเฟสจะมีค่าเท่ากับอัตราการกินกระแสขณะไม่มีโหลดมีพิกัดกระแสตามเนมเพลท  

6. การทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กท าได้ 2 แบบ คือ 
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   6.1 แบบทางไฟฟ้า  จะใช้เครื่องมือวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันแต่ละเฟส ถ้าต่อวงจรภายในขดลวด
สนามแม่เหล็กถูกต้องและสนามแม่เหล็กไม่เสียหายกระแสที่วัด ได้จะเท่ากันท้ัง 3 เฟส และถ้าต่อวงจรภายใน
ขดลวดสนามแม่เหล็กไม่ถูกต้องหรือลัดวงจร กระแสที่วัดได้ในแต่ละเฟสจะไม่เท่ากัน 

   6.2 แบบทางกล ใช้โรเตอร์ขนาดเล็กเข้าทดสอบสนามแม่เหล็กโดยเคลื่อนโรเตอร์ไปรอบๆหน้า ขดลวดแกน
เหล็ก โรเตอร์เล็กจะถูกหมุนตามการเหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า ถ้าต่อวงจรสนามแม่เหล็กถูก โรเตอร์เล็ก
จะหมุนไปทิศทางเดียวกันทุกขั้ว แต่ถ้าขดลวดชุดใดต่อวงจรผิดโรเตอร์จะหยุดหมุนและหมุนทิศทางตรงข้าม 

ข้อดี ของการทดสอบแบบนี้คือ การที่ไม่ต้องประกอบส่วนประกอบต่างๆ เพื่อท าการทดสอบแบบไม่มีโหลด ท าให้
ประหยัดเวลาและแรงงาน และการทดสอบสามารถให้ผลที่เชื่อถือได้ 

 

 

 

7. กระบวนการท าการทดสอบแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน 

  

 
1.เตรียมมอเตอร์หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ต้องการทดสอบ  
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8. ขั้นตอนการท างาน 

     8.1 เตรียมมอเตอร์หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ต้องการทดสอบ  
           8.1.1 น ามอเตอร์หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่เข้ารับการซ่อมท าหลังจากพันขดลวดใหม่และต่อวงจรของ
ขดลวดเรียบร้อยแล้ว มายังจุดทดสอบ 

           8.1.2 ตรวจสอบพิกัดกระแส และพิกัดแรงดัน ของอุปกรณ์นั้น  ๆจากป้ายชื่อของเครื่อง (NAME PLATE) 
เพ่ือปรับแรงดันขาออกของหม้อแปลงให้จ่ายที่ 25% ของแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานจริง  

 

2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ 

  

3. ต่อวงจรเพื่อทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็ก 

 

4. จ่ายไฟจากหม้อแปลงเข้าขดลวดสนามแม่เหล็ก  
 

5. ทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กโดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็ก  

 

6. สังเกตการท างาน,บันทึกค่าการทดสอบ 
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8.2 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ  

     8.2.1 ผู้ที่ท าการทดสอบจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  

     8.2.2 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการทดลอง เช่น หม้อแปลงแรงดัน แคล้มออนมิเตอร์ 
มัลติมิเตอร์ และโรเตอร์เล็ก ให้พร้อมใช้มายังจุดทดสอบ  
     8.2.3 ปรับค่าแรงดันขาออกของหม้อแปลงมีค่าเท่ากับ 25% ของแรงดันที่ใช้กับมอเตอร์ 
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8.3 ต่อวงจรเพื่อทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็ก 
     8.3.1ปลดเบรกเกอร์สวิตช์จ่ายเข้าหม้อแปลงไฟฟา้ 

     8.3.2ต่อวงจรไฟจากหม้อแปลงเข้าข้ัวขดลวดสนามแม่เหล็กโดยให้ขั้วเฟสตรงกันตรวจสอบรอยต่อให้พร้อม
ใช้งาน 

     8.3.3น าเครื่องมือทดสอบแรงดัน กระแสไฟฟ้า เข้าในวงจร 
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8.4 จ่ายไฟจากหม้อแปลงเข้าขดลวดสนามแม่เหล็ก  
     8.4.1ช่างผู้ท าการทดสอบ ท าการจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อทดลอง  
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     8.4.2 วัดค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส บันทึกค่าการทดลอง  

     

 
 

     8.4.3 วัดค่าแรงดันไฟฟ้า บันทึกค่าการทดลอง 
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8.4 ทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กโดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็ก 
     8.5.1 น าโรเตอร์เล็กเข้าทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็ก ให้ครบทุกขั้ว 

                
     8.5.2 สังเกตทิศทางการหมุนของโรเตอร์ขนาดเล็ก 

                
     8.5.3 ถ้าการต่อวงจรภายในขดลวดถูกต้อง โรเตอร์จะหมุนทางเดียวตลอด แต่ถ้าต่อวงจรของขั้วใดขั้วหนึ่ง  
ไม่ถูกต้อง โรเตอร์จะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามทันที 
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หมายเหตุ สังเกตการทดลอง ถ้ามีสิ่งผิดปดติเกิดข้ึนระหว่างทดลองให้หยุดทันที  

8.6 สังเกตการท างาน,บันทึกค่าการทดสอบ 

     8.6.1 ตารางข้อมูลการทดสอบขดลวดสนามแม่เหล็กเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 30 KVA 
 

 
 
ล าดับ 

 
รูปแบบการต่อขดลวดใช้งาน 

 
อาการหมุนโรเตอร ์

     
     เฟส A 

     
    เฟส B 

     
     เฟส C 

 
     การแก้ไข 

  
I(A) 

 
V(V) 

 
I(A) 

 
V(V) 

 
I(A) 

 
V(V) 

 

   
  1 

 
การต่อขั้วแม่เหล็กถูกต้อง 

หมุนทิศทางเดียวกัน
สม่ าเสมอ 
(ทวนเข็มนาฬิกา) 

22.5 52.0 22.5 52.0 22.5 52.0 ส่งมอบงาน 

 
  2 

 
การต่อขั้วแม่เหล็กผิด 
(ต่อเฟส B ผิด 1 ขั้ว) 

หมุนทิศทางเดียวกันไม่
สม่ าเสมอ ขดต่อผิดจะ
หยุดหมุน 

22.5 52.0 36.7 52.0 30.6 52.0 สลับขั้วแม่เหล็กเฟส B 
5 กับ 2 

 
  3 

 
การต่อสายไฟเข้าสลับเฟส 

หมุนกลับทิศทางไม่
เป็นไปตาม Nameplate 
ระบุไว้ 

22.5 52.0 22.5 52.0 22.5 52.0 กลับสายเฟสคู่ใดคู่หน่ึง 
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  4 

 
ขดลวดลัดวงจร 

หมุนช้าและหยุดบริเวณ
ขดลวดลัดวงจร 

23.4 52.0 40.2 52.0 32.6 52.0 รื้อมอเตอร์ซ่อมท าใหม ่

 
     8.6.2 น าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือด าเนินการการแก้ไขตามผลการทดสอบ 
 
 

 

9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ระดับ (นายทหาร,พันจ่า,ช่างชั้น 4,3,2,1,พนักงานราชการ) 

 9.1 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติ  ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 
 9.2 ผู้ปฏิบัติงาน ”  ช่างระดับ 4,3,2,1 และพนักงานราชการ 
 9.3 ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ”  พนักงานราชการ 
 9.4 เจ้าหน้าที่อ่ืน ”  เจ้าหน้าที่   . 
 

10. ข้อควรระวัง 

 10.1 ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 
 10.2 ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าพ้ืนที่การทดลอง  
 10.3 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 

11. คุณวุฒิผู้ปฏิบัติงาน 

 11.1 ต าแหน่งผู้ควบคุม หัวหน้านายช่าง 
 11.2 ต าแหน่งผู้ปฏิบัติ ช่างไฟฟ้าระดับ 4,3,2,1 และพนักงานราชการ 
 
12. การกลั่นกรอง 
                          รายชื่อผู้กลั่นกรองความรู้ 
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