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บทนํา 

 

 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยใหบริการสูบน้ําชวยเหลือเกษตรกรเพ่ือ

ทําการเพาะปลูกในชวงฤดูแลง และฤดูฝน ในชวงฝนท้ิงชวง ซ่ึงเปนการเพ่ิมรายได และผลผลิต ตลอดจนความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

 ปจจุบันสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในเขตจังหวัดเลย มีจํานวน 44 สถานี และอยูในเขตลําน้ําตางๆ ดังนี้  

 แมน้ําโขง    7 สถานี 

 ลําน้ําเลย  23 สถานี 

 ลําน้ําเหือง    9 สถานี 

ลําน้ําหมัน   1 สถานี 

ลําน้ําพวย   2 สถานี 

ลําน้ําสวย   1 สถานี  

ลําน้ําทบ   1 สถานี  

เครื่องสูบน้ําท่ีติดตั้งบนแพเหล็กฉุดดวยมอเตอรไฟฟาซ่ึงการใชงานตูควบคุมเครื่องสูบน้ําถือเปนหัวใจ

สําคัญของเครื่องสูบน้ํา จําเปนตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาการอยางเครงครัด และสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการ

ใชงานของเครื่องสูบน้ํามีประสิทธิภาพท่ีดี 

 วัตถุประสงคขององคความรูการใชงานตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา และการบํารุงรักษา  เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน นําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี 

และแกไขปญหาเบื้องตนไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

การใชงานตูควบคุมเคร่ืองสูบน้ํา 

1. การใชงานตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา 

 

 

รูปท่ี 1.1 แสดงอุปกรณหนาตู 
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รูปท่ี 1.2 แสดงอุปกรณภายในตู 
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2. METERING UNIT 

 

รูปท่ี 2 แสดงอุปกรณ METERING UNIT 

2.1 PILOT LAMP R. S. T ; ใชแสดงสภาวะของเมนไฟฟาท้ังสามเฟส 

2.2 VOLT METER / VOLT SELECTOR ; ใชสําหรับแสดงแรงดันไฟฟาระบบ 

การดูคาแรงดันไฟฟาใหปฏิบัติดังนี้ เลือกดูคาแรงดันไฟฟาไดโดยบิด VOLT SELECTOR  ไปท่ีตําแหนงตางๆ 

ดังนี้ 

“O” เม่ือไมตองการใหแสดงคาแรงดันไฟฟา 

“R-S” เม่ือตองการใหแสดงคาแรงดันไฟฟาระหวางเฟส R และเฟส S 

“S-T” เม่ือตองการใหแสดงคาแรงดันไฟฟาระหวางเฟส S และเฟส T 

“R-T” เม่ือตองการใหแสดงคาแรงดันไฟฟาระหวางเฟส R และเฟส T 

“R-N” เม่ือตองการใหแสดงคาแรงดันไฟฟาระหวางเฟส  R  

“S-N” เม่ือตองการใหแสดงคาแรงดันไฟฟาระหวางเฟส  S 

“T-N” เม่ือตองการใหแสดงคาแรงดันไฟฟาระหวางเฟส  T 

2.3 AMMETER / AMP SELECTOR : ใชสําหรับแสดงคากระแสไฟฟาของระบบ 

การดูคากระแสไฟฟาใหปฏิบัติดังนี้ เลือกดูคากระแสไฟฟาไดโดยบิด  AMP SELECTOR  ไปท่ีตําแหนงตางๆ 

ดังนี้ 

“0” เม่ือไมตองการใหแสดงคากระแสไฟฟา 

“1” เม่ือตองการใหแสดงคากระแสไฟฟาของเฟส R 

“2” เม่ือตองการใหแสดงคากระแสไฟฟาของเฟส S 

“3” เม่ือตองการใหแสดงคากระแสไฟฟาของเฟส T 
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3. CIRCUIT BREAKER : 

3.1 การใชงาน : กอน “ON” เมนเบรกเกอรทุกครั้ง ตองตรวจสอบดูใหแนใจกอนวาแรงดันไฟฟา  

มาครบท้ัง 3 เฟสแลว โดยสังเกตไดจาก PILOT LAMP (R , S , T) ตองติดสวางทุกดวง และดูคาแรงดันไฟฟา

จาก VOLT METER  ตองมีคาปกติ (แรงดันไฟฟาระหวางเฟสประมาณ 400 โวลท แรงดันไฟฟาแตละเฟส

ประมาณ 230 โวลท) 

- การ “ON” เบรกเกอรในกรณีท่ีอยูตําแหนง “OFF” ใหโยกจมูกเบรกเกอรข้ึนดานบน 

- การ “ON” เบรกเกอรในกรณีท่ีอยูตําแหนง “TRIP” ใหโยกจมูกเบรกเกอรลงมาดานลางท่ี 

ตําแหนง “OFF” เพ่ือ “RESET” จากนั้นใหโยกจมูกเบรกเกอรข้ึนดานบนเพ่ือ “ON” 

- การ “OFF” เบรกเกอรใหโยกจมูกเบรกเกอรลงมาดานลาง 

 

รูปท่ี 3 แสดงอุปกรณ CIRCUIT BREAKER 
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3.2 การปรับตั้งคา : สามารถปรับตั้งคาดังนี้ 

3.2.1 คาปองกันกระแสไฟฟาเกิน (L) 

-    คากระแสไฟฟา (11) ท่ี In = 400A 

คาปรับตั้ง ∑(0.4+คา

ปรับตั้ง) 

11 = In × ∑

(0.4+คา

ปรับตั้ง) 

0.04 0.08 0.16 0.32 

    0.4 160A 

•    0.44 176A 

 •   0.48 192A 

• •   0.52 208A 

  •  0.56 224A 

•  •  0.6 240A 

 • •  0.64 256A 

• • •  0.68 272A 

   • 0.72 288A 

•   • 0.76 304A 

 •  • 0.8 320A 

• •  • 0.84 336A 

  • • 0.88 352A 

•  • • 0.92 368A 

 • • • 0.96 384A 

• • • • 1 400A 

 

- คาเวลาหนวย (tI) ท่ี I = 6 II 

คาเวลาหนวง 3 Sec 12 Sec 
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3.2.2 คาปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร (S หรือ I เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 

-  ถาตองการคาปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรแบบมีเวลาหนวง ใหเลือก S = 12  และใหตั้งคาเวลา

หนวง (t2) ดวย 

-  ถาตองการคาปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรแบบไมมีเวลาหนวง ใหเลือก S = 13 

- คากระแสไฟฟา (12 หรือ 13) ท่ี In = 400A 
 

คาปรับตั้ง ∑(คาปรับตั้ง) 12 หรือ 13 = 

In × ∑(คา

ปรับตั้ง) 

1 1.5 2 5.5 

    0 ไมใชงาน 

•    1 400A 

 •   1.5 600A 

  •  2 800A 

• •   2.5 1000A 

•  •  3 1200A 

 • •  3.5 1400A 

• • •  4.5 1800A 

   • 5.5 2200A 

•   • 6.5 2600A 

 •  • 7 2800A 

  • • 7.5 3000A 

• •  • 8 3200A 

•  • • 8.5 3400A 

 • • • 9 3600A 

• • • • 10 4000A 

 

- คาเวลาหนวย (t2) ท่ี I = 8In 

คาเวลาหนวง 0.4 Sec 0.25 Sec 
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4. PHASE PROTCTION RELAY (UVR) : 

4.1 การใชงาน : เปนอุปกรณปองกันเม่ือแรงดันไฟฟาผิดปกติ เชน ไฟตก ไฟเกิน ไฟขาดเฟส  

ไฟสลับเฟส เปนตน ใชตรวจเช็คระบบแรงดันไฟฟาของเมน กรณีท่ีแรงดันไฟฟาปกติ UVR จะตอวงจรใหใชงาน

เครื่องสูบน้ําได กรณีท่ีแรงดันไฟฟาผิดปกติ UVR จะตัดวงจรไมใหใชงานเครื่องสูบน้ําได 

หลอดไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟาปกติ(สีเขียว) จะติดสวางทุกดวง ถามีหลอดไฟแสดงสถานะ   

(สีแดง) ติดอยู แสดงวา แรงดันไฟฟาผิดปกติ (ตก-เกิน) 

 

รูปท่ี 4 : แสดงอุปกรณ PHASE PROTECTION RELAY (UVR) 

4.2 การปรับตั้งคา : สามารถปรับตั้งคาดังนี้ 

4.2.1 การปรับตั้งคาปองกันแรงดันไฟฟาตก “UNDER VOLTAGE” สามารถปรับคาแรงดันไฟ 

ตกได 270-370 โวลท (ควรปรับตั้งคาพิกัดต่ําสุดท่ีมอเตอรทนได โดยดูตาม SPEC. ของมอเตอร) 

 4.2.2 การปบตั้งคาปองกันแรงดันไฟฟาเกิน “OVER VOLTAGE” สามารถปรับคาแรงดันไฟ 

เกินได 410-510 โวลท (ควรปรับตั้งคาพิกัดสูงสุดท่ีมอเตอรทนได โดยดูตาม SPEC. ของมอเตอร) 

4.2.3 การปรับตั้งคาหนวงเวลา สามารถปรับคาหนวยเวลาได 0.1-10 วินาที (ควรปรับตั้งคา 

ตามพิกัดเวลาขณะท่ีไฟตก-ไฟเกินท่ีมอเตอรทนได โดยดูตาม SPEC. ของมอเตอร) 
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5. GROUND FAULT RELAY (GFR) : 

5.1 การใชงาน : เปนอุปกรณปองกันกระแสไฟฟารั่วลงดิน กรณีท่ีกระแสไฟฟารั่วลงดินเกินคาท่ีตั้ง  

ไว GFR จะสั่งตัดวงจรไมใหใชงานเครื่องสูบน้ํา 

เม่ือกระแสไฟฟารั่วลงดินสูงถึง 100 % อุปกรณปองกันกระแสไฟฟารั่วลงดินจะสั่งตัดวงจรไมใหใช 

งานเครื่องสูบน้ํา 

กรณีท่ีตองการทดสอบให GFR สั่ง “TRIP” ใหกดปุม “TEST/RESET” หนึ่งครั้ง 

การ RESET GFR เม่ือเกิดการ “TRIP” ใหกดปุม “TEST/RESET” หนึ่งครั้ง 

 

รูปท่ี 5 : แสดงอุปกรณ GROUND FAULT RELAY (GFR) 

5.2 การปรับตั้งคาและการดูคา : สามารถทําดังนี้ 

5.2.1 การปรับตั้งคาปองกันกระแสไฟฟารั่วลงดิน “I∆n” 

-  กดปุม “DISPLAY” หนึ่งครั้ง ไฟแสดงคาหนวย “mA” หรือ “A” กระพริบ 

-  กดปุม “I∆n” ทีละครั้งเพ่ือปรับเปลี่ยนคา 

5.2.2 การปรับตั้งคาเวลาหนวง “∆t” 

-  กดปุม “DISPLAY” หนึ่งครั้ง หลังจากขอ 4.2.1 หลอดไฟแสดงคาหนวย “sec” กระพริบ 

-  กดปุม “∆t” ทีละครั้งเพ่ือปรับเปลี่ยนคา 
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5.2.3 การดูคา % การเกิดกระแสไฟฟารั่วลงดิน 

-  กดปุม “DISPLAY” หนึ่งครั้งหลังจากขอ 4.2.2 หลอดไฟแสดงคาหนวย “mA และ A” 

กระพริบพรอมกัน 

-  กดปุม “I∆n” และ “∆t”  พรอมกันทีละครั้งเพ่ือดูคา 

5.2.4 การดูคากระแสไฟฟารั่วลงดินสูงสุดท่ีทําให GFR สั่ง “TRIP” 

-  กดปุม “DISPLAY” หนึ่งครั้งหลังจากขอ 4.2.3 หนาจอจะแสดงคาท่ีทริป 

หมายเหตุ : ควรปรับตั้งคาตามกระแสไฟท่ีวัดไดจากสายท่ีตอเขามอเตอร (คาสูงสุด-คาต่ําสุด)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



6. OVERLOAD RELAY (OL) : 

6.1 การใชงาน : กรณีท่ีกระแสไฟฟาเกินคาท่ีตั้งไว OL จะสั่ง “TRIP” วงจรควบคุม ทําให 

หลอดไฟสัญญาณ “OVERLOAD” หนาตูติดสวาง 

กรณีท่ีตองการทดสอบใหเข่ียกาน TEST ไปตามตําแหนง “TRIP” 

กรณีท่ีตองการ RESET OVERLOAD ใหกดปุม RESET 

 

รูปท่ี 6 : แสดงอุปกรณ  OVERLOAD RELAY (OL) 

6.2 การปรับตั้งคา : ใหปรับตั้งคาใหเหมาะสมกับกระแสของมอเตอรเพ่ือปองกันมอเตอรไหม  

เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟาเกินพิกัด 

คาท่ีตองการ = คากระแสไฟสูงสุดท่ีวัดไดจากสายไฟท่ีตอเขา OVERLOAD  ( A ) x 1.1 

หมายเหตุ : แตตองไมเกินคากระแสไฟท่ีระบุบน NAME PLATE ของมอเตอร / 1.732 

ตัวอยาง : กระแสไฟท่ีวัดได U1 = 50A , V1 = 45A , W1 = 48A  (คาสูงสุด = 50A) 

กระแสท่ี NAME PLATE  = 105A (คาท่ีตองการปรับตั้งตองไมเกิน 105A/1.732 = 60.6A) 

คาท่ีตองการ = 50 ( A ) x 1.1 = 55A 

เพราะฉะนั้นใหตั้งคา OVERLOAD ท่ี 55A 

หมายเหตุ : กรณีคาท่ีตองการเกินคากระแสไฟท่ีระบุบน NAME PLATE ของมอเตอร /1.732 ใหตั้ง

เทาท่ีคํานวณไดจาก NAME PLATE 
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7. Y-D TIMER : 

7.1 การใชงาน : เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับหนวงเวลาในการตอวงจรของมอเตอรจากการ START  

เปนแบบ START (Y) และการ RUN เปนแบบ DELTA (D) 

 

รูท่ี 7 : แสดงอุปกรณ Y-D TIMER 

7.2 การปรับตั้งคา : สามารถปรับคาไดตั้งแต 0.3-30 วินาที (ควรปรับตั้งคาตามพิกัดเวลาขณะ 

สตารทมอเตอร โดยดูตาม SPEC. ของมอเตอร) 
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8. PTC CONTROLLER : 

8.1 การใชงาน : เปนอุปกรณปองกันเม่ืออุณหภูมิของมอเตอรสูงเกินพิกัด โดยใช PTC เปน 

อุปกรณในการตรวจเช็คอุณหภูมิของมอเตอร กรณีท่ีอุณหภูมิของมอเตอรสูงเกินพิกัด PTC CONTROLLER จะ

ตัดวงจรไมใหใชงานเครื่องสูบน้ําได 

 

รูปท่ี 8 : แสดงอุปกรณ PTC CONTROLLER 
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9. CONTROL UNIT : 

9.1 การใชงาน : เปนชุดควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ํา ประกอบดวย 

-  ปุมกด “START” ใชเม่ือตองการใหเครื่องสูบน้ําทํางาน 

-  ปุมกด “STOP” ใชเม่ือตองการใหเครื่องสูบน้ําหยุดทํางาน 

-  หลอดไฟสัญญาณ “ON” แสดงเม่ือเครื่องสูบน้ําทํางาน 

-  หลอดไฟสัญญาณ “OFF” แสดงเม่ือเครื่องสูบน้ําหยุดทํางาน 

-  หลอดไฟสัญญาณ “OVERLOAD” แสดงเม่ือเครื่องสูบน้ําเกิดโอเวอรโหลด 

-  HOUR METER ใชสําหรับนับชั่วโมงการทํางานของเครื่องสูบน้ํา 

 

รูปท่ี 9 : แสดงอุปกรณ CONTROL UNIT 
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บทที่ 2 

ปญหาและวิธีแกไขเบื้องตน 
อาการผิดปกต ิ สาเหต ุ วิธีการแกไข 

1. เบรคเกอรทริป -เนื่องจากกระแสเกินพิกัด (OVER 

CURRENT) ขณะที่มอเตอร START 

-แกไขจุดที่ทําใหกระแสเกินพิกัด เชน ลด

โหลดของมอเตอร ฯลฯ 

-ปรับตั้งคา 13 ใหสูงข้ึน 

-เนื่องจากกระแสเกินพิกัด (OVER 

CURRENT) ขณะที่มอเตอร RUN 

-แกไขจุดที่ทําใหกระแสเกินพิกัด เชน ลด

โหลดของมอเตอร ฯลฯ 

-ปรับตั้งคา 11 ใหสูงข้ึน 

-เนื่องจากกระแสลัดวงจร (SHORT 

CURRENT) 

-แกไขจุดที่ทําใหเกินกระแสลัดวงจร เชน 

ซอมแซมจุดที่ลัดวงจร ฯลฯ 

2. โอเวอรโหลดรีเลยท

ริป 

-เนื่องจากกระแสเกินพิกัด (OVERLOAD) -แกไขจุดที่ทําใหกระแสเกินพิกัด เชน ลด

โหลดของมอเตอร ฯลฯ 

-ปรับตั้งคาพิกัดกระแสเกินที่โอเวอรโหลด

รีเลยใหสูงข้ึน 

-เนื่องจากแรงดันไฟที่จายใหกับมอเตอร

ผิดปกติ เชน ขาดเฟส หรือแรงดันไฟฟาต่ํา

กวาพิกัด 

-แกไขจุดที่ทําใหแรงดันผิดปกติ เชน 

ซอมแซมหนาสัมผัสของคอนแทคเตอร ฯลฯ 

3. วงจรควบคุมมอเตอร

ไมทํางาน 

-เนื่องจากเบรกเกอรทริป หรือ “OFF” อยู -“ON” เบรกเกอร 

-เนื่องจากฟวสวงจรควบคุมขาด -เปลี่ยนฟวสใหม 

-เนื่องจากโอเวอรโหลดรีเลยทริป -รีเซ็ทโอเวอรโหลดรีเลย 

-ปรับคาโอเวอรโหลดใหสูงข้ึน 

-เนื่องจากแรงดันไฟฟาที่จายเขาตูผิดปกติ 

เชน ไฟตก, ไฟเกิน ฯลฯ 

-แกไขจุดที่ทําใหเกิดแรงดันไฟผิดปกติ เชน 

ซอมแซมแหลงจายไฟฟา ฯลฯ  

-ปรับตั้งคา “แรงดันไฟเกิน” ที่ UVR ให

สูงข้ึน (ในกรณีที่ไฟเกิน) 

-ปรับตั้งคา “แรงดันไฟตก” ที่ UVR ให

ต่ําลง (ในกรณีไฟตก) 

-ปรับตั้งคา “DELAY” ที ่UVR ใหสูงข้ึน 

(หนวงเวลาในการทริป) 

-เนื่องจาก GFR “TRIP” -รีเซ็ท GFR 

-เนื่องจาก PTC CONTROLLER ตัดวงจร -รอจนกวาอุณหภูมิของมอเตอรต่ําลง 

-ทําการตอสาย PTC SENSOR เขาที่ตู 
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อาการผิดปกต ิ สาเหต ุ วิธีการแกไข 

4. ไฟจายเขามอเตอรไม

ครบเฟส 

-เนื่องจากหนาสัมผัสของคอนแทคเตอร

ชํารุด 

-เปลี่ยนหนาสัมผัสใหม หรือซอม 

-เนื่องจากเบรกเกอรเสีย -เปลี่ยนเบรกเกอรใหม หรือซอม 

5. โวลทมิเตอรเข็มไมข้ึน -เนื่องจากฟวสขาด -เปลี่ยนฟวสใหม 

-เนื่องจากสวิทซเลือกอานคาที่ตําแหนง 

“0” 

-บิดสวิทซเลือกไปที่ตําแหนงตางๆ 

-เนื่องจากโวลทมิเตอรเสีย -เปลี่ยนโวลทมิเตอรใหม หรือซอม 

-เนื่องจากสวิทซเลือกอานคาเสีย -เปลี่ยนสวิทซเลือกอานคาใหม หรือซอม 

-เนื่องจากไฟดับ หรือแรงดันไฟผิดปกต ิ -แกไขจุดที่ทําใหแรงดันไฟผิดปกติ เชน 

ซอมแซมแหลงจายไฟฟา ฯลฯ 

6. แอมปมิเตอรเข็มไม

ข้ึน 

-เนื่องจาก C.T. เสีย -เปลี่ยน C.T. ใหม หรือซอมแซมใหม 

-เนื่องจากสวิทซเลือกอานคาที่ตําแหนง 

“0” 

-บิดสวิทซเลือกไปที่ตําแหนงตางๆ 

-เนื่องจากแอมปมิเตอรเสีย -เปลี่ยนแอมปมิเตอรใหม หรือซอม 

-เนื่องจากสวิทซเลือกอานคาเสีย -เปลี่ยนสวิทซเลือกอานคาใหม หรือซอม 

-เนื่องจากมอเตอรไมทํางาน -รอดูอีกคร้ังขณะนี้มอเตอรทํางาน 

7. หลอดไฟสัญญาณไม

ติด 

-เนื่องจากหลอดขาด -เปลี่ยนหลอดใหม 

-เนื่องจากหลอดหลวม -ถอดออกแลวใสใหมอีกคร้ัง 

8. หลอดฟูออเรสเซนต

ไมติดขณะเปดตู 

-เนื่องจากไม “ON” เบรกเกอร -“ON” เบรกเกอร 

-เนื่องจากลิมิตสวิทซเสีย -เปลี่ยนลิมิตสวิทซใหม 

-เนื่องจากหลอดฟูออเรสเซนตเสีย -เปลี่ยนหลอดฟูออเรสเซนตใหม 

-เนื่องจากสตารทเตอรเสีย -เปลี่ยนสตารทเตอรใหม 

-เนื่องจากบัลลาสทเสีย -เปลี่ยนบัลลาสทใหม 

9. คอนแทคเตอรไม

ทํางาน 

-เนื่องจากยังไมสตารทมอเตอร -รอดูอีกคร้ังขณะที่สตารทมอเตอร 

-เนื่องจากโอเวอรโหลดรีเลยทริป -รีเซ็ทโอเวอรโหลดรีเลย 

-เนื่องจากคอยลคอนแทคเตอรเสีย -เปลี่ยนคอยลคอนแทคเตอรใหม หรือซอม 

10. HOUR METER ไม

ทํางาน 

-เนื่องจากมอเตอรไมทํางาน -รอดูอีกคร้ังขณะมอเตอรทํางาน 

-เนื่องจาก HOUR METER เสีย -เปลี่ยน HOUR METER ใหม หรือซอม 

11. มอเตอรสตารท

แบบ Y นานเกินไฟ 

-เนื่องจากตั้งเวลานานเกินไฟ -ปรับตั้งเวลาที่ไทมเมอรรีเลยใหเร็วข้ึน 

-เนื่องจากไทมเมอรรีเลยเสีย -เปลี่ยนไทมเมอรรีเลยใหม หรือซอม 

12. PTC 

CONTROLLER ไมตอ

วงจร 

-เนื่องจากอุณหภูมิของมอเตอรสูงเกินพิกัด -รอจนกวาอุณหภูมิของมอเตอรต่ําลง 

-ไมไดตอสาย PTC SENSOR -ทําการตอสาย PTC SENSOR เขาที่ตู 
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บทที่ 3 

การบํารุงรักษาตูควบคุมเคร่ืองสูบน้ํา 

1. การบํารุงรักษา 

1.1 ดูแลความสะอาด Switchgear และตองแหงอยูเสมอ (ไมมีหยดน้ําในตู) จุดตอตางๆ ใน  

Switchgear  ตองแนน 

1.2 ตรวจสอบดวยสายตา ตรวจสภาพตู และสภาพแวดลอมโดยรอบ ความสะอาด การระบาย 

อากาศ สภาพทางกลภายนอก การเปด-ปด สภาพสี รอยขีดขวน อุปกรณแสดงผล Pilot Lamp , Metering 

สภาพสายวัดความชื้น และปริมาณฝุน 

1.3 อยาใหสัตว หรือแมลงตางๆ เขาภายในตูได (ปดรูใหสนิท) 

1.4 ตองทําความสะอาดตูอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในตู เชน หนาทองขาวของเมน และ  

เดลตาคอนแทคเตอร และข้ัวสายไฟฟาท่ีเกิดครอบของกอกไซดจับอยู)   

1.5 ตรวจสอบข้ัวสายไฟฟา ใหแนนอยูเสมอหากข้ัวหลวมจะทําใหไฟฟาลัดวงจร 
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