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โครงงานสหกิจศึกษานี� นาํเสนอเกี�ยวกบัการแนะนํามิเตอร์แบบต่างๆ การวางแผนการติดตั�ง
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มิเตอร์ไฟฟ้า และการบาํรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดันครปฐม รวมทั�งการใช้

โปรแกรม PEA MAP ในการคน้หาตาํแหน่งมิเตอร์เพื�อที�จะทาํการตรวจสอบการคน้หาระบบขอ้มูลสาย

ส่งระบบข้อมูลจําหน่ายแรงสูงระบบข้อมูลจําหน่ายแรงตํ� า ข้อมูลระบบไฟฟ้าด้านอื�นๆข้อมูล

ระบบสื�อสารขอ้มูลระบบสื�อสารหน่วยภายนอก โปรแกรมตรวจสอบมิเตอร์และมาตรฐานSCS&ESIS 

ในการรับคาํร้องขอใชไ้ฟฟ้า คาํร้องขอมิเตอร์ รายงานผลการตรวจสอบสถานะมิเตอร์ของพนักงานการ

ไฟฟ้า รายงานผลตรวจสอบสถานะของขอ้ร้องเรียน  และโปรแกรม Meter Section เป็นการแสดงขอ้มูล

ต่างๆของมิเตอร์รวมทั�งพลงังานไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าผา่นสมาร์ทโฟน 
 

คาํสําคญั : การติดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้า/ตรวจสอบและแกไ้ข/บาํรุงรักษา 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็น รัฐวิสาหกิจที�มุ่งเน้นการให้บริการทางดา้นพลงังาน

ไฟฟ้าแก่ที�พกัอาศยัและธุรกิจอุตสาหกรรม อนัเป็นปัจจยัสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไดมี้การวางแผนการใช้พลงังานไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุดและจดัการ

ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและจาํเป็นต้องมีข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที�ถูกต้องและแม่นยาํซึ� ง

สามารถวดัค่าอตัราการใช้พลังงานไฟฟ้าที�ใช้ไปนั�นได้จาก มิเตอร์ไฟฟ้า และค่าอัตราการใช้

พลังงานไฟฟ้าที�ได้จากมิเตอร์ไฟฟ้านั�นตอ้งมีความถูกต้อง นอกจากนี� การติดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้าที�

ถูกตอ้งจาํเป็นตอ้งรู้ถึงขั�นตอนในการขอใช้มิเตอร์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและขั�นตอนในการ

ติดตั�งมิเตอร์ที�ถูกตอ้งและปลอดภยัตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื�อศึกษาการขอใช้มิเตอร์ตามขนาดของที�พกัอาศัยและอุตสาหกรรมที�มีความ

แตกต่างกนัในการใชไ้ฟฟ้า  

1.2.2 เพื�อศึกษาการติดตั�งมิเตอร์ของที�พกัอาศยัและอุตสาหกรรม ตามคาํขอของผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ที�มาขอมิเตอร์ไปติดตั�ง 

1.2.3 เพื�อศึกษาการตรวจสอบมิเตอร์ที�ผิดปกติ ของผูใ้ช้ไฟฟ้าที�มาแจ้งเรื� อง ด้วยจาก

เหตุการณ์ธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์และศึกษาการแก้ไขมิเตอร์ที�ผิดปกติ เพื�อ

ผลประโยชนข์องผูใ้ชไ้ฟฟ้าและของการไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 จดัหาและติดตั�งมิเตอร์ให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ประเภทบา้นที�อยู่อาศยั ขนาดมิเตอร์ตั�งแต่ 

5(15) แอมป์ 1 เฟส 15(45) แอมป์ 1 เฟส และ 30(100) แอมป์ 1 เฟส  และประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรม ขนาดมิเตอร์ตั�งแต่ 15(45) แอมป์ 3 เฟส 30(100) แอมป์ 3 เฟส และมิเตอร์ TOU 

 1.3.2 วดัค่ากระแสไฟฟ้าและการทาํงานของมิเตอร์ที�ต้องการตรวจสอบตามรายงาน

 1.3.3 แกไ้ขมิเตอร์ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�ชาํรุด ทางธรรมชาติ และการกระทาํของมนุษย ์
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1.4 ประโยชน์ที�จะได้รับ 

 1.4.1 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�เขา้ร่วมโครงการจะไดใ้ชไ้ฟฟ้าในราคาที�ถูก 

 1.4.2 ช่วยใหเ้กิดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.4.3 ช่วยให้ กฟภ. ประหยดัการลงทุนดว้ยเรื�องเครื�องมือวดั และการจดัหาระบบสื�อสาร 

และเพิ�มประสิทธิภาพในการบริการ 

 1.4.4 ช่วยลดปริมาณการไฟฟ้า และชะลอในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  



 

 

บทที� 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 

2.1 ระบบไฟฟ้า 

 มาตรฐานการออกแบบและติดตั�งระบบไฟฟ้า มีความสําคญัยิ�ง เพื�อความปลอดภยั คงทน

ถาวร และเพื�อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที�ใช้อยู่ระบบให้ยาวนานยิ�งขึ�น การติดตั�ง

ระบบไฟฟ้า มีมาตรฐานกาํหนดที�แน่นอน และมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมพฒันาและส่งเสริม

พลงังาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ (วสท.) การไฟฟ้านคร

หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานจากต่างประเทศที�ประเทศไทยนํามายึดถือ เช่น 

National Electric Code (NEC) American National Standard Institute (ANSI) International Electro 

technicalCommission (IEC) เป็นตน้ หน่วยงานที�รับผิดชอบดา้นการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใน

ปัจจุบนั คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย

การไฟฝ่ายผลิต เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปจาํหน่าย การ

ไฟฟ้านครหลวง จะจาํหน่ายไฟฟ้าให้กรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ

จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัต่างจงัหวดัของทุกภาคในประเทศ ระบบไฟฟ้าในภาคใตก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะ

ผลิตไฟฟ้าที�โรงไฟฟ้า แลว้แปลงแรงดนัไฟฟ้าให้สูงถึง 380 กิโลโวลต์ (Kv.) แลว้ส่งไปตามเมือง

ต่างๆเขา้ที�สถานีไฟฟ้ายอ่ยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้ายอ่ยจะปรับลดแรงดนัไฟฟ้าเหลือ 

33 กิโลโวลต์ แลว้จ่ายเขา้ในตวัเมือง และผูใ้ช้ไฟฟ้าตอ้งติดตั�งหมอ้แปลง เพื�อลดแรงดนัไฟฟ้าให้

เป็นแรงตํ�า เพื�อนาํมาใชง้านต่อไป 

 

2.2 ศัพท์เฉพาะ หรือ คําจํากดัความ ด้านระบบไฟฟ้า  

 2.2.1 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส จะมี 2 สายในระบบ ประกอบดว้ย สาย LINE (มีไฟฟ้า) 1 เส้น 

และสาย Neutral (ไม่มีไฟฟ้า) 1 เส้น มีแรงดนัไฟฟ้า 220-230 โวลต ์มีความถี� 50 เฮิรตซ์(Hz)  

 2.2.2 ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จะมี 4 สายในระบบ ประกอบดว้ย สาย LINE (มีไฟฟ้า) 3 เส้น 

และสาย Neutral (ไม่มีไฟฟ้า) 1 เส้น มีแรงดนัไฟฟ้า ระหวา่ง สาย LINE  กบั LINE 380 – 400 โวลต ์

และมีแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสาย LINE กบั Neutral 220 – 230  โวลต ์และมีความถี� 50 เฮิรตซ์(Hz) 

เดียวกนั 

 2.2.3 สาย ดิน หรือ GROUND มีทั�ง 2 ระบบ ติดตั�งเขา้ไฟในระบบเพื�อความปลอดภยั

ของระบบ สายดินจะตอ้งต่อเขา้ไปกบัพื�นโลกตามที�มาตรฐานกาํหนด 

2.2.4 ระบบไฟฟ้าแรงสูง คือ ระบบไฟฟ้าที�มีแรงดนัไฟฟ้า เกิน 1,000โวลต ์

 2.2.5 ระบบไฟฟ้าแรงตํ�า คือ ระบบไฟฟ้าที�มีแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 1,000โวลต ์
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 2.2.6 โวลต(์V) คือ หน่วยวดัแรงดนัไฟฟ้า  

 2.2.7 แอมแปร์ (A) คือ หน่วยวดักระแสไฟฟ้า  

2.2.8 วตัต ์(W)คือ หน่วยของกาํลงัไฟฟ้าใชจ้ริง 

 2.2.9 หน่วย (Unit)  คือ หน่วยกาํลงัไฟฟ้าที�ใช้ ต่อชั�วโมง มีอุปกรณ์ที�ใชว้ดั กิโลวตัต์

ชั�วโมง(kWh)  

2.2.10 กาํลงัไฟฟ้า  

กาํลงัไฟฟ้ามี 3ด้วยกนัอย่างคือ 

-กาํลงัไฟฟ้าจริง มีหน่วย วตัต ์(W) 

-กาํลงัไฟฟ้าแฝง มีหน่วย วาร์ (VAR) 

 -กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ มีหน่วยเป็น โวลตแ์อมป์ (VA) 

 

2.3ตัวประกอบกาํลงั (Power Factor) 

 คือ อตัราส่วน ระหว่าง กาํลงัไฟฟ้าที�ใช้จริง (W) กบั กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ หรือ กาํลงัไฟฟ้า

ปรากฏ(VA) ซึ� งค่าที�ดีที�สุด คือ มีอตัราส่วนที� เท่ากนั จะมีค่าเป็นหนึ� ง แต่ในทางความเป็นจริงไม่

สามารถทาํได ้ซึ� งค่า Power Factor เปลี�ยนแปลงไปตามการใช ้โหลด (Load)ซึ� ง Load ทางไฟฟ้ามี

อยู ่3 ลกัษณะ คือ  

 2.3.1  Load ประเภท ความตา้นทาน หรือResistive จะ มีค่า Power Factor เป็นหนึ�ง อนั

ไดแ้ก่ หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ เตารีด หมอ้หุงขา้ว เครื�องทาํนํ� าอุ่น เป็นตน้ ถา้หน่วยงานหรือองคก์ร มี 

Load ประเภทนี� เป็นจาํนวนมาก ก็ไม่จาํเป็นที�จะตอ้งปรับปรุงค่า Power Factor 

 2.3.2  Load ประเภท ความเหนี�ยวนาํ หรือ Inductive จะมีค่า Power Factor ไม่เป็นหนึ�ง 

อนัได้แก่ เครื�องใช้ไฟฟ้าที�ใช้ขดลวด เช่น มอเตอร์ บาลาสต์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดแก้

ดิสชาร์จ เครื�องปรับอากาศ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่หน่วยงานหรือองคก์ารส่วนใหญ่ จะหลีกเลี�ยง Load 

ประเภทนี�ไม่ได ้และมีเป็นจาํนวนมาก ซึ� งจะทาํใหค้่า Power Factor ไม่เป็นหนึ�ง และ Load ประเภท

นี�ทาํให้ค่า Power Factor ลา้หลงั (Lagging) จาํเป็นที�จะตอ้งปรับปรุงค่า Power Factorโดยการนาํ

โหลด Load ประเภทให้ค่า Power Factor นาํหนา้ (Lagging) มาต่อเขา้ในวงจรไฟฟ้าของระบบ เช่น 

การต่อชุด Capacitor Bank เขา้ไปในชุดควบคุมไฟฟ้า  

 2.3.3 Load ประเภท ค่าความจุ หรือ Capacitive เป็นโหลดตวัเก็บประจุ (Capacitor) เป็น

องคป์ระกอบ Load ประเภทนี�จะใชน้อ้ยมาก จะมีค่า Power Factor ไม่เป็นหนึ�ง Load  ประเภทนี�จะ

ทาํให้ Power Factor นาํหนา้ (Leading) คือกระแสไฟฟ้านาํหนา้แรงดนั จึงนิยมนาํLoad ประเภท นี�

มาปรับปรุง ค่า Power Factor ของระบบที�มีค่า Power Factor ลา้หลงั เพื�อให้ค่า Power Factor มีค่า

ใกลเ้คียงหนึ�ง 
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ข้อดี ของการปรับปรุงค่า Power Factor  

-กระแสไฟฟ้าที�ไหลในวงจรไฟฟ้าลดลง 

-หมอ้แปลงและรายเมนไฟฟ้า สามารถรับ Load เพิ�มไดม้ากขึ�น 

-ลดกาํลงังานสูญเสียในสายไฟฟ้าลง 

-ลดแรงดนัไฟฟ้าตก 

-เพิ�มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าทั�งระบบ 

 

2.4การส่งพลงังานไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้าส่งพลังงานไฟฟ้ามายงับ้านเรือนได้โดยใช้สายไฟ นําพลังงานไฟฟ้ามาตาม

สายไฟแรงสูง จากนั�นจึงผ่านหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื�อลดแรงเคลื�อนไฟฟ้าให้ตํ�าลงแลว้ใช้สายไฟต่อ

แยกเอาพลงังานไฟฟ้าเขา้มาใชใ้นบา้น ทั�งนี�ตอ้งต่อผา่นมาตรวดัพลงังานไฟฟ้าก่อนสายไฟที�ต่อแยก

เอาพลงังานฟ้าเขา้มาใช้ในบา้นตอ้งนาํไปต่อเขา้กบัอุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าในบา้นเป็นวงจรไฟฟ้า

เพื�อใหเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าเหล่านั�นทาํงานได ้

 

 
รูปที� 2.1 การส่งพลงังานไฟฟ้า 

 

2.5หม้อแปลงไฟฟ้า  

 หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า สําหรับแปลงแรงดนัไฟฟ้าให้สูงขึ�นหรือตํ�าลง เพื�อให้

เหมาะสมกบังานที�จะใช้ งานบางอย่างตอ้งการใช้แรงดนัสูง เช่น การส่งพลงังานงานไฟฟ้ามายงั

สถานีย่อย ตอ้งใช้หมอ้แปลงแรงไฟฟ้าแรงสูง แต่การใช้ในบา้นเรือน หรือ โรงงานตอ้งใช้หมอ้

แปลงไฟฟ้าแรงตํ�า ซึ� งหมอ้แปลงมีหลายชนิดหลายขนาด เลือกใชต้ามความเหมาะสมของงาน  



 

2.6ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  

- MDB (Main distribution board) 

เพื�อติดต่อวงจรไฟฟ้าทั�งหมดของอาคาร 

-SDB (Sub distribution board) 

Center หลายๆตูขึ้�นอยูก่บัขนาดของอาคาร 

-PB (Panel board) 

กระแสไฟฟ้าใหก้บัเครื�องใชไ้ฟฟ้าต่างๆมีหลายขนาดขึ�นอยูก่บั 

 

2.7การต่อลงดิน 

 การต่อลงดิน คือการใชต้วันาํทางไฟฟ้าต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้าหรือบริภณัฑ์ไฟฟ้าและต่อเขา้

กบัพื�นโลกอยา่งมั�นคง ถาวร การต่อลงดินมีวตัถุประสงค ์เพื�อลดอนัตรายที�อาจจะเกิดกบับุคคลและ

ลดความเสียหายที�อาจจะเกิดกบัเครื�องใชไ้ฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 

หนา้ที�หลกัของสายดินมีอยู ่

รูปที� 2.2 หมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

 

(Main distribution board) เป็นตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า หลกั มี Main Circuit Breaker 

ดต่อวงจรไฟฟ้าทั�งหมดของอาคาร  

SDB (Sub distribution board) เป็นตูค้วบคุมยอ่ย จ่ายกระแสไฟฟ้าตามตู้

หลายๆตูขึ้�นอยูก่บัขนาดของอาคาร  

PB (Panel board) หรือ Load Center เป็นแผง Circuit Breaker 

กระแสไฟฟ้าใหก้บัเครื�องใชไ้ฟฟ้าต่างๆมีหลายขนาดขึ�นอยูก่บั Load 

รูปที�2.3ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า 

 

การต่อลงดิน คือการใชต้วันาํทางไฟฟ้าต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้าหรือบริภณัฑ์ไฟฟ้าและต่อเขา้

กบัพื�นโลกอยา่งมั�นคง ถาวร การต่อลงดินมีวตัถุประสงค ์เพื�อลดอนัตรายที�อาจจะเกิดกบับุคคลและ

ลดความเสียหายที�อาจจะเกิดกบัเครื�องใชไ้ฟฟ้าและระบบไฟฟ้า  

หนา้ที�หลกัของสายดินมีอยู ่2 ประเภท 
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Main Circuit Breaker 

เป็นตูค้วบคุมยอ่ย จ่ายกระแสไฟฟ้าตามตู ้ PB หรือ Load 

Circuit Breaker ที�ควบคุมการจ่าย

 

การต่อลงดิน คือการใชต้วันาํทางไฟฟ้าต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้าหรือบริภณัฑ์ไฟฟ้าและต่อเขา้

กบัพื�นโลกอยา่งมั�นคง ถาวร การต่อลงดินมีวตัถุประสงค ์เพื�อลดอนัตรายที�อาจจะเกิดกบับุคคลและ
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2.7.1 เมื�อเกิดแรงดันเกิน จะจํากัดแรงดันไฟฟ้าของวงจร ไม่ให้สูงจนอาจทําให้

เครื�องใช้ไฟฟ้า เสียหาย และลดแรงดนัไฟฟ้าที�อาจเกิดขึ�นที�เครื�อง อุปกรณ์ หรือ ส่วนประกอบ 

เนื�องจากการรั�ว หรือการเหนี�ยวนาํเพื�อลดอนัตรายจากบุคคลที�ไปสัมผสั 

2.7.2 เมื�อเกิดกระแสไฟฟ้ารั�วลงดิน จะช่วยลดความเสียหานของเครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ 

ระบบไฟฟ้า การต่อลงดินที�ถูกตอ้งจะช่วยใหเ้ครื�องมือ อุปกรณ์ ป้องกนัทาํงานไดต้ามที�ออกแบบไว ้

โดยสามารถแบ่งชนิดของการต่อลงดิน มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ คือ  

1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) 

2. การต่อลงดินของเครื�องอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding) 

3. การต่อลงดินของระบบป้องกนัฟ้าฝ่า (Lightning Grounding) 

 

 
รูปที� 2.4 การต่อลงดิน 

 

2.8ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 

เป็นระบบที�ตอ้งมีในระบบไฟฟ้า โดยมาตรฐาน การติดตั�งเป็นตวับงัคบั ประเทศไทยใช้

มาตรฐานของ (IEC)เป็นหลกั ระบบป้องกนัฟ้าผ่าจะประกอบด้วย ระบบป้องกนัฟ้าผ่าภายนอก

อาคาร และระบบป้องกนัฟ้าผ่า ภายในอาคาร ระบบป้องกนัฟ้าผ่ามีวตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนัความ

เสียหายต่างๆที�จะเกิดขึ�น กบัระบบไฟฟ้าและบริภณัฑต่์างๆ อนัเนื�องจากฟ้าผา่  



8 

 

 
รูปที� 2.5 ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

 

2.9 อุปกรณ์ตัดตอน หรืออุปกรณ์ลดัวงจร  

 อุปกรณ์ตดัตอน หรือ อุปกรณ์ปลดวงจร มีหนา้ที� ตดัตอนวงจรไฟฟ้าออกเมื�อไม่ตอ้งการให้

มีกระแสไฟฟ้าไหลในระบบ เช่น การซ่อมแซม และ เพื�อป้องกนัอนัตรายต่อระบบ อนัเนื�องจากการ

ใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกดั หรือ เกิดการลดัวงจร อุปกรณ์ ตดัตอนที�ใช้กนัส่วนใหญ่ในปัจจุบนั คือ 

ฟิวส์เซอร์กิตแบรกเกอร์(CB) แต่การใชง้านและการออกแบบจะติดตั�งตอ้งใช้ขนาดและรูปแบบที�

เหมาะสมกบังานมิฉะนั�น อุปกรณ์ดงักล่าวจะไม่ทาํงาน ตามที�ไดอ้อกแบบไวเ้ช่น การเลือกขนาดCB 

สูงเกินไป เมื�อเกิดปัญหา หรือ กระแสไหลเกินพิกดัของสายจะทาํให้อุปกรณ์ จะไม่ตดัวงจรและเกิด

ความเสียหายเกิดขึ�นตามมา เช่น สายไหม ้หรือ อนัตรายต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นตน้  

 

 
รูปที� 2.6 อุปกรณ์ตดัตอนฟิวส์เซอร์กิตแบรกเกอร์ 
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2.10สายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้าที�ใช้งานโดยทั�วไป 

 มีฉนวนไฟฟ้าหุม้อยู ่เช่น หุม้ดว้ย พีวซีีหรือยาง เพื�อไม่ให้สายไฟฟ้าแตะกนั นอกจากนี� ยงัมี

สายไฟฟ้าบางชนิดอาบดว้ยสารเคมีที�มีสมบติัเป็นฉนวน สายไฟเหล่านี� มกัใช้ในการทาํหมอ้แปลง 

มอเตอร์ ไดนาโม หรือเป็นส่วนประกอบในเครื�องใชไ้ฟฟ้า  

 
รูปที� 2.7สายไฟฟ้าในบา้น 

 

 สายไฟต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า 

ประเภทของสายไฟฟ้ามาตรฐานทั�วไป ที�พบเห็นตามบา้นและใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไดแ้ก่ 

สายอะลูมิเนียมแกนโลหะผสม เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที�คลา้ยกบัสายอะลูมิเนียม แกนเหล็ก 

แต่รับแรงดึงไดน้อ้ยกวา่ 

สายไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Cable) ซึ� งส่วนใหญ่หน่วยงานควบคุมไฟฟ้าจะเป็นผูใ้ช้

เช่น กฟผ., กฟภ.กฟน. 

สายไฟฟ้ายงัแยกยอ่ยออกเป็นแต่ละแบบดงันี�  

สายไฟฟ้าแบบเปลือย ส่วนมากสายไฟฟ้าประเภทนี�จะใชภ้ายนอกอาคาร 

สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAA Cable) 

สายอูลมิเนียมผสม (AAA Cable) 

สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable) 

สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable) 

สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable) 

สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable) 

สายไฟฟ้าแบบหุม้ สายไฟฟ้าประเภทนี� มีใชท้ั�งภายนอกและภายในอาคารทั�วๆไป 

สาย Partial Insulated Cable (PIC Cable) 

สาย Space Aerial Cable(SAC Cable) 

สาย Preassembly Aerial Cable 
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สาย Cross-Linked Polyethylene (XLPE Cable) 

สายไฟฟ้าแรงตํ�า (Low Voltage Cable) เป็นสายไฟฟ้าที�ใชต้ามบา้นและอาคารทั�วไป 

วเีอเอฟ (VAF Cable) 

ทีเอชดบัเบิลย ู(THW Cable) 

เอน็วายวาย (NYY Cable) 

วซีีที (VCT Cable) 

ประเภทยี�ห้อสายไฟฟ้า  

สายไฟฟ้ายาซากิ (Thai Yazaki) 

สายไฟฟ้าสางกอกเคเบิ�ล (Bangkok Cable) 

สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ดอดจ์ (PhelpsDodge Cable)  

สายไฟฟ้าฟลูเลอร์(Fuhrer Cable)  

สายไฟฟ้าจรุงไทย (CTW Cable) 

 

 สายไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สายสําหรับไฟฟ้าแรงดนัตํ�าและสําหรับ

ไฟฟ้าแรงดนัสูง ในที�นี� จะกล่าวถึงสายไฟฟ้าที�ใชใ้นอาคารบา้นเรือนซึ� งจดัเป็นสายไฟฟ้าแรงดนัตํ�า 

สาํหรับประเทศไทยสายไฟฟ้าแรงดนัตํ�าจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 11-2531 หรือ TIS -11-

2531 ตามมาตรฐานแลว้สายไฟแรงดนัตํ�าจะมีหลายขนาด (พื�นที�หน้าตดั) ตั�งแต่ขนาดเล็กจนถึง

ขนาดใหญ่ซึ� งจะทนแรงดนัไฟฟ้าตั�งแต่ 300 โวลต์ ถึง 750 โวลต ์ส่วนไฟตามมาตรฐาน มอก. 11-

2531 จะแบ่งเป็นประเภทตามขนาด ความทนแรงดนัไฟฟ้าและการใช้งาน ในที�นี� จะยกตวัอย่าง

สายไฟฟ้าบางชนิด 

 

 

สายไอว ี(IV) 

สายไฟฟ้าชนิดนี� เป็นสายเดียวหรือแกนเดียวชนิดทนแรงดนัไฟฟ้า 300 โวลต์ใช้เป็นสาย

เดินเขา้อาคารหรือสําหรับที�พกัอาศยัที�ใชร้ะบบ 1 เฟสและห้ามใชก้บัระบบ 3 เฟสที�มีแรงดนั 380 

โวลต ์การใชง้านถา้เดินสายลอยตอ้งยึดดว้ยวสัดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายในสถานที�แห้ง แต่

หา้มร้อยท่อฝั�งดินโดยตรง    

 
รูปที� 2.8สายไฟไอว ี
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สายวเีอเอฟ (VAF) 

เป็นสายไฟฟ้าชนิดแรงดนั 300 โวลตมี์ทั�งชนิดสายเดียวสายคู่และมีที�สายดินอยูด่ว้ย ถา้เป็น

สายเดียวจะเป็นสายกลมและถา้เป็นชนิด 2 แกนหรือ 3 แกนจะเป็นสายแบน ตวันาํนอก จากจะมี

ฉนวนหุ้มแล้วยงัมีเปลืองหุ้มอีกชั�นหนึ� งสายคู่จะนิยมเดิน ตามฝากผนังด้วยเข็มขดัรัดสาย (Clip) 

หรือเดินในช่องเดินสาย แต่ห้ามเดินฝั�งดินโดยตรง การจะเดินประเภทนี� ใตดิ้นจะตอ้งเดินในท่อฝั�ง

ดินที�มีการป้องกนันํ�าซึมเขา้ท่อ ใชใ้นบา้นอยูอ่าศยัทั�วไปสายชนิดนี�หา้มใชใ้นวงจร 3 เฟสที�มีแรงดนั 

380 โวลตเ์ช่นกนั (ในระบบ3เฟสจะแยกไปใชง้านเป็น 1 เฟสแรงดนั 280 โวลตจ์ะใชไ้ด)้ 

 
รูปที� 2.9สายไฟฟ้าวเีอเอฟ 

 

สายไฟฟ้าทเีอชดับเบิลยู (THW) 

เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดนั 750 โวลต์เป็นสายเดี�ยวนิยมใช้กันอย่างกวา้งขวางโดน

เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เนื�องจากใช้งานวงจรไฟฟ้า 3 เฟสปกติ แกนของสายประเภทนี� มี

ตวันาํทองแดงจะมีหลายสายร้อยเป็นสายใหญ่หนึ�งแกน การใชง้านคือเดินลอยดว้ยตวัยึดทาํจากวสัดุ

ฉนวน เดินในช่องเดินสาย หรือเดินในท่อฝั�งดินที�มีการป้องกนันํ�าซึมเขา้สู่ท่อ แต่หา้มฝั�งดินโดยตรง 

 
รูปที� 2.10สายไฟฟ้าทีเอชดบัเบิลย ู

 

สายเอน็วายวาย (NYY) 

มีทั�งชนิดแกนเดียวและหลายแกนก็จะเป็นสายกลมเช่นกนัสายชนิดนี�ทนแรงดนั 750 โวลต์

นิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวางเช่นกนั เนื�องจากถูกออกแบบใหมี้ความทนต่อสภาพแวดลอ้มเพราะมีเปลือก

หุม้อีกชั�นหนึ�งบา้งๆ สําหรับสายเอ็นวายวายชนิดเดียว สายชนิดนี� จะมีฉนวนหุ้มแกนหนึ�งชั�นและมี

เปลือกเพียงชั�นเดียวทาํหนา้ที�ป้องกนัความเสียหายทางกาย สาํหรับสายเอน็วายวายที�มีหลายแกนขึ�น

ไปอาจถูกเรียกวา่สายฉนวน 3 ชั�น ความจริงแลว้สายชนิดนี� มีฉนวนชั�นเดียวอีกสองชั�นที�เหลืองเป็น

เปลือกชั�นใน ทาํหนา้ที�เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนร้อยเกลียวเขา้ดว้ยกนัจนมีลกัษณะกลม 

และมีเปลือกนอกหุ้มแลว้อีกชั�นหนึ� งทาํหน้าที�ป้องกนัความเสียหายทางกายภาพ สายเอ็นวายวาย
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หลายแกนจะมีชนิด 2 แกนและ 4 แกน ซึ� งแลว้แต่ความตอ้งการใชง้าน สายชนิดนี� จะมีเปลือกสอง

ชั�นดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ สายเอน็วายวายชนิด 4 แกนมีสายนิวทรัลรวมอยูด่ว้ยเรียกวา่เป็นสายเอ็มวาย

วาย-เอ็น (NYY-N) คือ สายไฟอยู3่เส้นและมีสายนิวทรัลอีกหนึ�งเส้นมีขนาดพื�นที�หนา้ตดัประมาณ 

ครึ� งหนึ�งของสายเส้นไฟ จึงเหมาะที�จะใชต้่อเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้าที�ตอ้งต่อลงดิน สายเอ็นวายๆทุกชนิด

สามารถเดินใต ้ดินไดโ้ดยตรงเพราะมีเปลือกชั�นนอกทาํใหท้นต่อสภาพแวดลอ้ม 

 
รูปที� 2.11สายไฟ เอน็วายวาย 

 

สายวซีีท ี(VCT) 

เป็นสายกลมทั�ง 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน สามารถทนแรงดนั 750 โวลตมี์ฉนวน

และเปลือกเช่นกนักบัสายเอ็นวายวาย มีขอ้พิเศษ กว่าก็คือตวันาํจะประกอบดว้ยทองแดงฝอยเส้น

เล็กๆร้อยรวมกนัเป็น หนึ�งแกนทาํให้มีขอ้ดีคืออ่อนตวัและทนต่อสภาพการสั�นสะเทือนไดดี้ เหมาะ

ที�ใช้จะเป็นสายเดินเขา้เครื�องจกัรที�มีการสั�นสะเทือนขณะใช้งาน สายชนิดนี� ใช้งาน สายชนิดนี� ใช้

งานไดท้ั�วไปเหมือนสายชนิดเอ็นวายวาย นอกจากนี� ยงัมีสายวีซีที-กราวด์ (VCT-G) ซึ� งมี2 แกน 3 

แกน 4แกน และมีสายดินเดินรวมไปดว้ยอีกเส้นหนึ� งเพื�อให้เหมาะสมสําหรับใชก้บัเครื�องอุปกรณ์

ไฟฟ้าที�ตอ้งต่อลงดิน สายวซีีทีสามารถเดินแบบฝั�งดินโดยตรงได ้ 

 
รูปที� 2.12 สายไฟฟ้าวซีีที 

สายไฟเป็นอุปกรณ์ที�ใชส่้งพลงังานไฟฟ้าจากที�หนึ�งไปยงัอีกที�หนึ�ง โดยกระแสไฟฟ้าจะ

เป็นตวันาํพลงังานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื�องใช้ไฟฟ้า สายไฟฟ้าทาํดว้ยสารที�ยอมให้

กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนําไฟฟ้า และตัวนําไฟฟ้าที�ใช้ทาํสายไฟเป็นโลหะที�ยอมให้

กระแสไฟฟ้าผา่นไดดี้ ลวดตวันาํแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผา่นมีความตา้นทานไฟฟ้ามากจะ

ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นไดน้อ้ย 
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2.11 ประเภทมิเตอร์ meter  

 มิเตอร์มีหลากหลายประเภทโดยจะแบ่งตามขนาดของการใช้ไฟฟ้าภายในที�พกัอาศยัหรือ

อุสาหกรรม เพื�อหามิเตรอที์�ทาํการวดัค่าในการใชไ้ฟฟ้าไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ตารางที� 2.1 ขนาดการใชไ้ฟ 

ขนาดการใชไ้ฟฟ้า (แอมแปร์) 

A 

ขนาดมิเตอร์ (แอมแปร์) จาํนวนเฟส 

การใชไ้ฟฟ้าไม่เกิน 10 A 5(15) 1 

11-30 15(45) 1 

31-75 30(100) 1 

76-100 50(150) 1 

การใชไ้ฟไม่เกิน 30 A 15(45) 3 

31-75 30(100) 3 

76-100 50(150) 3 

101-200 200 3 

201-400 400 3 

 

2.12 การทาํงานของมิเตอร์ไฟฟ้า (Kilowatt-Hour Meter) 

  เป็นเครื�องวดัที�ทาํงานดว้ยการเหนี�ยวนาํไฟฟ้า ถูกสร้างขึ�นมาเพื�อวดั ปริมาณกาํลงัไฟฟ้า

กระแสสลบัทั�งในบา้นเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยวดัพลงังานไฟฟ้าเป็นกิโลวตัล์

ชั�วโมง สามารถจาํแนกตามระบบไฟฟ้าได2้ประเภท ดงันี�  

 

2.12.1 มิเตอร์ 1 เฟส (Single Phase Watt-hour meter) 

  มีหลักการ ทาํงานเหมือนกับวตัต์มิเตอร์ชนิดที�ทาํงานด้วยการเหนี�ยวนําไฟฟ้า และมี

ส่วนประกอบที�เหมือนกนั คือ ขดลวดกระแสไฟฟ้า (Current coil) และขดลวดแรงดนัไฟฟ้า 

(Potential coil) ส่วนที�แตกต่างกนัคือในจะแสดงค่าบ่ายเบนจองเขม็ชี� ซึ� งใชชี้�ค่าบนสเกล ส่วนมิเตอร์

จะแสดงค่าโดยใช้ แม่เหล็กเหนี�ยวนําให้เกิดกระแสไหลวนทาํให้จานหนุมและใช้ชุดเฟืองไป

ขบัเคลื�อนชุดตวัเลขหรือชุดเขม็ชี� ใหแ้สดงค่าออกมาหนา้ปัทม ์

  โครงสร้างดงัรูปประกอบดว้ยขดลวดกระแสต่ออนุกรมกบัโหลด และขดลวดแรงดนั ต่อ

ขนานกบัโหลดขดลวดทั�งวองชุดจะพนัอยูบ่นแกนเหล็กที�ออกแบบโดยเฉพาะและมีจานอะลูมิเนียม

บางๆยดึติดกนักบัแกนหมุนวางอยูใ่นช่องวา่งนะหวา่งแกนลวดทั�งสอง 
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รูปที� 2.13โครงสร้างมิเตอร์วตัตฮ์าวร์มิเตอร์ 1เฟส แบบเหนียวนาํไฟฟ้า 

 

  หลักการทํางาน ขดลวดกระแสสลบัและขดลวดแรงดนัทาํหน้าที�สร้างสนามแม่เหล็ก 

ส่งผ่านไปยงัจานหมุนอะลูมิเนียมที�วางอยูร่ะหว่างขดลวดทั�งสองทาํให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าเหนี�ยวนาํ

และมีกระแสไหลวน (Eddy current) เกิดขึ�นในจานอะลูมิเนียม แรงดนัระหวา่งกระแสไฟไหลวน

และสนามแม่เหล็กของขดลวดแรงดนัจะทาํให้เกิดแรงผลกัขึ�นกบัจานอลูมิเนียมจึงหมุนไปได้ที� 

แกนของจานหมุนอะลูมิเนียมจะมีเฟืองติดอยู่ เฟืองนี� จะไปขบัชุดตัวเลขของหน้าปัทมข์ของ

เครื�องวดั แรงผลกัที�เกิดขึ�นจะเป็นสัดส่วนระหว่างความเขม้ของสนามแม่เหล็กของขดลวดแรงดนั

และกระแสไหลวนในจานอะลูมิเนียมและขึ�นอยู่กบัจานวนรอบของขดลวดดว้ย ส่วนจาํนวนรอบ

การหมุนของจานอะลูมิเนียมขึ�นอยูก่บัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของโหลด 

 
รูปที� 2.14ส่วนประกอบมิเตอร์ 

 

  นาํไปใช้งาน การต่อวตัต์ฮาวร์มิเตอร์หรือกิโลวตัต์ฮาวร์มิเตอร์เพื�อใช้ปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าดงัรูปโดยดา้นที�ต่อกบัแหล่งจ่ายจะมีตวัเลขกาํกบัอยู่ไวคื้อ 1S และ 2S ส่วนดา้นที�ต่อไปยงั

โหลดจะมีตวัเลขกาํกบัไวคื้อ 1L และ 2L ตวัอกัษร S ยอ่มาจากคาํวา่ Supply หมายถึง ดา้นที�จ่ายไฟ
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เขา้ส่วนอกัษร L ยอ่มาจาก Load หมายถึง ดา้นที�ต่อกบัโหลดไฟฟ้า ส่วนตวัเลข 1 หมายถึง ต่อกบั

สายไฟ Line และเลข 2 หมายถึงสายนิวทรอล Neutral 

 

2.12.2 มิเตอร์3เฟส (Three phase watt-hour meter)  

มีแบบ 3จานหมุนและ2จานหมุน 

ส่วนประกอบเครื�องวดัแบบนี� จะมีส่วนประกอบเหมือนกบัวตัต์มิเตอร์ชนิด 3 เฟส หรือ อาจจะเอา

มิเตอร์หนึ�งเฟส 3 ตวัมาประกอบรวมกนัเป็น วตัตฮ์าวร์มิเตอร์สามเฟส 

การทาํงาน อาศยัการทาํงานเหมือนกบัวตัตมิ์เตอร์ชนิดเหนี�ยวนาํไฟฟ้า 

นําไปใช้งาน การต่อใชง้านวตัตฮ์าวร์มิเตอร์สามเฟสแบบ 3 จานหมุนดงัรูปหรืออาจจะนาํวตัตฮ์าวร์

มิเตอร์หนึ�งเฟส 2 ตวัมาประกอบรวมกนัเป็นกิโลวตัตฮ์าวร์มิเตอร์ 3 เฟส แบบ 2 จานหมุน 

 
รูปที� 2.15วงจรการต่อวตัตฮ์าวร์มิเตอร์ชนิดอาศยัการเหนียวนาํไฟฟ้า แบบ 2 จานหมุน 

 

รูปที� 2.16 วงจรการต่อวตัตฮ์าวร์มิเตอร์ชนิดอาศยัการเหนี�ยวนาํไฟฟ้า แบบ 3 จานหมุน 
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2.12.3 วธีิการอ่านหน่วยของมิเตอร์ไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฯจะอ่านหน่วยจากมิเตอร์เฉพาะเลขจาํนวนเต็มเท่านั�นคือ อ่านตวัเลขสีดาํ มี

ตวัเลขสําหรับอ่านหน่วยทั�งหมด 5 หลกั และเป็นเลขจาํนวนเต็มทั�ง 5 หลกั (ตวัเลขสีดาํทั�งหมด) 

หรือ มีตวัเลขสําหรับอ่านหน่วยทั�งหมด 5 หลกั เป็นจาํนวนเต็ม 4 หลกั (ตวัเลขสีดาํ) และเป็นเลข

ทศนิยม 1 หลกั (ตวัเลขสีขาว)โดยมีวธีิอ่านดงันี�   

 

 
รูปที� 2.17การอ่านมิเตอร์ 
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2.13 การทาํงานของ CT วดักระแส  (Measuring Current Transformer ) 

  ทาํหนา้ที�ลดกระแสที�มีขนาดใหญ่ใหมี้ขนาดเล็กลงเพื�อให้ง่ายและปลอดภยัต่อการใชง้าน

ในระบบไฟฟ้า ความแตกต่างระหวา่งหมอ้แปลงแรงดนั (Voltage Transformer) และหมอ้แปลงวดั

กระแส CT  คือขนาดลางดา้นปฐมภูมิ (Primary) ของ CT เพียงรอบเดียว 

 
รูปที� 2.18 ภายใน current transformer 

 

ขดลวดดา้นปฐมภูมิ (Primary) มีสายไฟหรือบสับาร์ ผา่นแกนของ CT เพียงเส้นเดียว หมายความวา่ 

CT 1 ตวัจะใชง้านไดต่้อโหลดได ้1 ตวัต่อเฟส ในส่วนของขดทางดา้นทุติยภูมิ (Secondary) จะมี

จาํนวนรอบขดลวดมากกว่าดา้นเขา้ แกนรูปโดนทัของ CT ทาํมากจากเหล็กที�มีความสูญเสียตํ�าซึ� ง

คุณภาพของวสัดุที�นํามาทาํแกนของ CT มีความสําคัญมากเนื�องจากจะส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและค่าความแม่นยาํของตวั CT เองการทาํงานของของหมอ้แปลงกระแสจะอาศยั

หลกัการลดกระแสทางดา้นอินพุทและเอาคพ์ุทแบบสัดส่วน (Ratio) โดยการเอาสายตวันาํหรือบสั

บาร์เป็นขดลวดทางดา้นปฐมภูมิ เมื�อมีกระแสไหลผ่านตวันาํจะทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ�นภายใน

ของแกน CT และมีกระแสไหลในขดลวดทุติยภูมิ  

 

2.13.1 การเลือกใช้งาน CT  

  กระแสปฐมภูมิ (Primary) การเลือกตอ้งคาํนึงถึงการใชง้านที�กระแสพิกดัของโหลดเช่น 

ในระบบตอ้งการกระแส ที� 250 แอมแปร์ ให้เลือกหมอ้แปลงวดักระแส ที� 300 A เป็น 1.2 เท่าของ

กระแสพิกดัของโหลดที�ใชง้านกระแสทุติยภูมิเป็นค่าที�ถูกกาํหนดขึ�นใชง้านเป็นมาตรฐานเดียวกนั

คือ 1 A และ 5A  
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ตวัอยา่งเช่น กระแสที� 500Aเลือกใช ้CT ขนาด 600/5 อตัราส่วน (Ratio) ของ CT คือ 120 กระแสที�

เพื�อขึ�นดา้น ปฐมภูมิ 120 Amp จะมีกระแสที�ขดทุติยภูมิ 1A8 คือกระแสดา้นปฐมภูมิ 100 Amp ทาํ

ใหเ้กิดกระแสทางดา้นขดลวดทุติยภูมิ 0.83 A 

จากสูตร  

Is(Secondary)  =Ip(pimary).Np(Amp ratlo pimary) 

Is(Secondary)  = 
Ip(pimary.Np(Ampratiopimary)

Ns(AmpratioSecondary)
 

= 100 ∗
�

���
 

=  0.833   

ค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย (Burden) 

  เป็นค่าความสามารถในการต่อกบัโหลดทางดา้นทุติยภูมิ ของหมอ้แปลงวดักระแส (CT) 

โดยอุปกรณ์ที�จะมาต่อร่วมจะตอ้งมีค่าไม่เกินคา้กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียของ CT ค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียจะ

แสดงค่าเป็น VA (VOLT X AMP) เราสามารถหาค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียของอุปกรณ์ที�จะนาํมาต่อ

ร่วมกบั CT  

ตวัอยา่ง CT รุ่น AS1A-250/5A-Class 0.5 5VA 

 CT รุ่น AS1A-250/5A – Class 0.5 5VA หมายความวา่เราสามารถต่ออุปกรณ์อื�นร่วมกบั CT เกิน 

5VAซึ� งจะทาํให้ CT เกิน 5 VA ซึ� งจะทาํให้ CTไม่อยู่ใน Class 0.5 เราสามารถคาํนวณหาค่า

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียโดยพิจารณาจากค่าสูญเสียของสายที�ต่อร่วมกบัขดทุติยภูมิของ CT ดงัแสดงใน

ตาราง 

ตารางที� 2.2 ค่าสูญเสียของสายส่ง CT 
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ตัวอย่าง การคํานวณกาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย(Burden) 

อุปกรณ์ที�ต่อร่วมกบั CT ประกอบดว้ย 

- 252-SAR AC RMS Transducer  = 2.5VA 

- E224-02A AC Ammeter = 2.5 VA 

- 1.5mm2 cable 2 meters long = 1.19 VA 

VA  =  2.5 VA+0.5VA+1.19VA 

= 4.19VA 

จากผลรวมของ Burden ของอุปกรณ์ที�ต่อรวมกนัทั�งหมดเท่ากบั 4.19 VA เราสามารถใช้ CT รุ่น  

AS1A-250/5A 5VAไดค้่าความเที�ยงตรง(Accuracy Class) 

  ค่าคามเที�ยงตรงที�ระบุวา่ Class  ของหมอ้แปลงวดักระแส (CT)จะมีผลกบัการใชง้านซึ� ง

แต่ละการใชง้านจะเลือกCT ที�มีค่าความเที�ยงตรงไม่เท่ากนั เช่น ในการใชง้านที�ตอ้งการตรวจวดัค่า

พลงังานควรใช้ CT ที�มีสามเที�ยงตรงไม่เกิน 1% แต่ในงานที�วดัค่าเฉพาะกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว

สามารถใช ้CT ที�มีค่าความเที�ยงตรงไม่เกิน 3%  

 

2.13.3 แรงดันไฟฟ้ากาํหนดของระบบ (Syustem Voltage rating) 

  แรงดนัไฟฟ้าสูงสุดที�สามารถใชง้านกบั CT สามารถแบ่งออกไดด้งันี�  

-แรงดนัไฟฟ้าตํ�าใชไ้ม่เกิน 1000V 

-แรงดนัไฟฟ้าขนาดกลาง 1.1 kV-72.5kV 

-แรงดนัไฟฟ้าสูง 132kV -475kV 

 
รูปที� 2.19 ตวัอยา่งการติดตั�ง CT 
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2.14 ระบบ TOU(Time of Use Rate) 

อตัราค่าไฟฟ้า ตามช่วงเวลา ของการใช้ไฟฟ้า หรือ TOU เริ� มนํามาใช้ตั�งแต่สันที� 1 

มกราคม 2540 โดยขณะนั�นกาํหนดช่วง On Peak ตั�งแต่วนัจนัทร์-วนัเสาร์เวลา 09.00-22.00 น. และ

ช่วงเวลา Off Peak ตั�งแต่วนัจนัทร์-เสาร์เวลา 22.00-09.00 น. และวนัอาทิตยท์ั�งวนั โดยกาํหนดให้

อตัราค่าไฟฟ้า TOU เป็นอตัราเลือกสําหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดิม แต่เป็นอตัราบงัคบั สําหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้า

รายใหม่ ที�ใช้พลังงาน ตั�งแต่ 355,000 หน่วยต่อเดือนขึ� นไปหรือพลังงานไฟฟ้า เกินกว่า 2,000 

กิโลวตัตขึ์�นไป ปรากฏวา่ ในช่วง 3 ปี (จนถึงวนัที� 30 กนัยายน 2543) มีผูใ้ชไ้ฟฟ้า ใชอ้ตัราค่าไฟฟ้า 

TOU ทั�งสิ�น 562 ราย ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า ที�สมคัรไขเลือกใชอ้นัตราไฟฟ้า TOU  

ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2543 รัฐบาลไดป้ระกาศ โครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าใหม่และไดก้าํหนดอตัราค่า

ไฟฟ้า TOU ให้มีช่วง  Off Peak มากขึ�น คือ เพิ�มวนัเสาร์ และวนัหยุดราชการ (ยกเวน้วนัหยุด

ชดเชย) ทั�งวนัด้วย และกาํหนดให้เป็นอตัราเลือก สําหรับผูใ้ช้ไฟฟ้ารายเดิมแต่เป็นอตัราบงัคบั 

สําหรับใช้ไฟฟ้า กิจการเฉพาะอย่าง (กิจการโรงแรม) และผูใ้ช้ไฟฟ้ารายใหม่ที�ใช้พลงังานไฟฟ้า 

ตั� งแต่ 250,000 หน่วยต่อเดือนขึ� นไป หรือใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 1,000 กิโลวตัต์ขึ� นไป ผล

ปรากฏว่าในรอบ 1 ปีที�ผ่านมา (สิ�นเดือนกนัยายน 2544) ทีผูใ้ช้ไฟฟ้า ใช้อตัราค่าไฟฟ้า TOU 

เพิ�มขึ�นเป็น 2,920 ราย ผูใ้ช้ไฟฟ้า TOU เหล่านี� ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัอตัราค่าไฟฟ้า TOU 

เนื�องจากทาํใหค้่าไฟฟ้า ของตนลดลง เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราค่าไฟฟ้าเดิม 

Rate 

 คือ อตัราการจดัเก็บค่าไฟฟ้าที�ขึ�นอยูก่บัช่วงเวลาการใชโ้ดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

 -On Peak ตั�งแต่วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น. 

 -Off Peak ตั� งแต่ว ันจันทร์-ว ันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น.  และวันเสาร์-อาทิตย ์

วนัหยดุราชการ (ไม่รวมวนัหยดุชดเชย ทั�งวนั) 

 อตัราค่าไฟฟ้า TOU ที�กาํหนดใชใ้นปัจจุบนั สะทอ้นถึงตน้ทุนไฟฟ้าอย่างแทจ้ริง กล่าวคือ 

ในช่วงเวลาที�มีความตอ้งการไฟฟ้าสูง(On Peak) ค่าไฟฟ้าจะสูง เนื�องจากการไฟฟ้า ตอ้งลงทุนสร้าง

โรงไฟฟ้าระบบสายส่ง/สายจาํหน่ายใหเ้พียงพอ ความตอ้งการไฟฟ้าช่วงนั�น และตอ้งใชเ้ชื�อเพลิงทุก

ชนิด ๖(ทั�งถูกและแพง) ในการผลิตไฟฟ้า แต่ในช่วงที�มีความตอ้งการไฟฟ้าตํ�า (Off Peak) ค่าไฟฟ้า

จะตํ�า เนื�องจากการไฟฟ้าไม่ตอ้งสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสายส่ง/สายจาํหน่าย (สร้างไวแ้ลว้ในช่วง 

On Peak) จึงไม่มีตน้ทุนค่าไฟฟ้าในส่วนนี� มีเพียงตน้ทุนค่าเชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ� งการไฟฟ้า 

สามารถเลือกใชเ้ชื�อเพลิงที�ถูกมาผลิตไฟฟ้าจึงทาํให้ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าในช่วง Off Peak ตํ�ากว่า

ช่วง On Peak มากกวา่ครึ� ง 

ประโยชน์ TOU  

 อตัรา TOU  สามารถประหยดัไฟฟ้าลงได ้เมื�อมีการบิหารใชไ้ฟฟ้าที�ดีและเหมาะสม เช่น  
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 1.หลีกเลี�ยงการใชอุ้ปกรณ์ หรือเครื�องจกัร ที�ก่อใหเ้กิดความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak 

Demand) ในช่วง On Peak (09.00-22.00) น. เพื�อลดค่าพลงังานไฟฟ้า (Demand Charge)  

 2.ในกรณีที�กิจการนั�นมีการทาํงาน 2 กะ พิจารณาเลื�อนขบวนการผลิต 1 กะ ให้ไปอยู่

ในช่วง Off Peak(22.00-09.00) น. เพื�อลดค่าความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในช่วง On Peak ซึ� งค่า

พลงังานไฟฟ้า (Energy Charge) ในช่วง Off Peak จะถูกมากกวา่ช่วง On Peak กวา่ร้อยละ 55 

 3.ทาํงานวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดราชการ อยา่งเต็มที� แทนวนัทาํงานปกติ เนื�องจาก

วนัดงักล่าวไม่ตอ้งเสียค่าพลงังานไฟฟ้าและค่าหลงังานไฟฟ้า จะถูกกวา่วนัปกติในช่วง On Peak 

กวา่ร้อยละ 65นอกจากนี�  ผูป้ระกอยการควรคาํนึงถึง การนาํเอาเทคโนโลยีในการประหยดัพลงังาน

ที�เหมาะสม มาใชค้วบคู่กนั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟ้า 

 

ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1.อุสาหกรรมที�มีการผลิตอย่างต่อเนื�องตลอด 24 ชั�วโมง และมีการใช้พลังงาน อย่าง

สมํ�าเสมอ (Load Factor สูง)  

2.โรงแรมและกิจการใหเ้ช่าพกัอาศยั ซึ� งเสียค่าไฟฟ้าในอตัราปกติ ที�มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในช่วงกลางคืน สูงกวา่กลางวนั 

3.ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ที�สามารถปรับเปลี�ยนเวลาทาํงาน ให้มาอยูใ่นช่วง Off Peak ไดโ้ดยไม่ส่งผล

กระทบ ต่อกระบวนการผลิต 

4.ผูใ้ชไ้ฟฟ้าแบบ TOUรายเดิม 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะทาํการคาํนวณ และเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแบบ TOD และ TOD ไดอ้ยา่งไร  

 อตัราค่าไฟฟ้า ทีโอดี เคยเป็นที�นิยมในช่วงปี 2535-2539 ไดช่้วยลดความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า

สูงสุด ในช่วงเวลา 18.30-21.30 น. ลงไดป้ระมาณ 700 เมกะวตัต์ มีผลทาํให้ความตอ้งการไฟฟ้า 

ในช่วงเวลากลางวนั ขยบัตวัสูงขึ�นมาในระดบัเดียวกบัช่วงเวลา 18.30-21.30 น. ทาํให้ความตอ้งการ

ใชไ้ฟฟ้าสูงสุด ของประเทศเปลี�ยนช่วงเวลา 9.00-22.00 น. ดงันั�น สถานการณ์ในปัจจุบนั อตัราค่า

ใชไ้ฟฟ้า ทีโอยู จึงมีความเหมาะสมมากกวา่อตัราค่าไฟฟ้า ทีโอดี อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัรา ที

โอดี เดิมยงัคงมีสิทธ์ใชอ้ตัรานี�อยู ่และมีสิทธ์ที�จะเลือกใชอ้ตัรา ทีโอยู ก็ได ้ขึ�นอยูก่บัความตอ้งการ

ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 โดยปกติ อตัราค่าไฟฟ้า ทีโอยู จะเหมาะสมกบัผูใ้ช้ไฟฟ้ากิจการขนาดใหญ่ ซึ� งมีการใช้

ไฟฟ้ามากตลอดทั�งวนั เนื�องจากไดป้ระโยชน์ จากค่าไฟฟ้าในช่วง Off Peak จึงทาํให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ที

โอดี สมคัรใจเลือกใชอ้ตัรา ทีโอย ูเพิ�มขึ�นอยา่งมาก ในช่วงปี 2540-2543 มีผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทีโอดี เปลี�ยน

มาใช ้ ทีโอย ูประมาณ 500 รายตั�งแต่เดือนตุลาคม 2543 – เดือนกนัยายน 2544  

 



 

อตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU   

ตารางที� 2.3อตัราค่าไฟฟ้า TOU 
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บทที� 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ชื�อและที�ตั�งของสถานประกอบการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดั นครปฐม  

ที�อยู ่ 2018 ซอย 25 มกรา 3 ตาํบล พระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 

ช่วงเวลาทาํการ เปิดเวลา 8:30น.ปิดเวลา16:30น. 

เวบ็ไซต ์http://www.pea.co.thโทรศพัท ์034 243 053 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ประเทศไทยมีไฟฟ้าใชเ้ป็นครั� งแรกเมื�อปี พ.ศ. 2427 ในรัชสมยั ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 5 ผูใ้หก้าํเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพล เจา้พระยา สุร

ศกัดิ� มนตรี เมื�อครั� งมีบรรดาศกัดิ� เป็นเจา้หมื�นไวยวรนาถ โดยท่านไดติ้ดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าเดิน

สายไฟฟ้าและติดดวงโคมไฟฟ้าที�กรมทหารหนา้ ซึ� งเป็นที�ตั�งกระทรวงกระกลาโหมในปัจจุบนั ใน

วนัที�เปิดทดลองใช้แสงสงว่างดว้ยไฟฟ้าเป็นครั� งแรกนั�น ปรากฏว่าบรรดาขุนนางขา้ราชการและ

ประชาชนมาดูแสงไฟฟ้าอยา่งแน่นขนดัดว้ยความตื�นตาตื�นใจ เมื�อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระ

บาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที� 5 ทรงโปรดเกล้า ให้ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างขึ�นในวงั

หลวงทนัที จากนั�นไฟฟ้าก็เริ�มแพร่หลายไปตามวงัเจา้นาย 

 

ทศวรรษที� 1 บุกเบิกก่อสร้างใหชุ้มชน  

 เมื�อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดรั้บการสถาปนาตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พทุธศกัราช 2530 ณ วนัที� 28 กนัยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจตอ่จากองค์การไฟฟา้สว่นภมูิภาคมาดําเนินการ

อย่างต่อเนื�อง ด้วยทุนประเดิม 87 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบ 200 แห่ง มีผู้ ใช้ไฟฟ้าจํานวน 

137,377 ราย และพนังงาน 2,119 คน กําลงัไฟฟ้าสูงสดุในปี 2503 เพียง 15,000 กิโลวตัต์ ผลิตด้วยเครื�อง

กําเนิดไฟฟา้ ที�ขบัเคลื�อนด้วยเครื�องยนต์ดีเซลล์ทั �งสนิ สามารถผลติพลงังานไฟฟา้บริการประชาชนได้ 16.2 ล้าน

หนว่ย (กิโลวตัต์-ชั�วโมง) ตอ่ปี และมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟา้ประมาณ 1 ล้านคน หรือร้อยละ 5 

ของประชาชนที�มีอยูท่ั�วประเทศในขณะนั �น 23 ล้านคน 
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ทศวรรษที� 2 เร่งรัดขยายไฟฟ้าสู่ชนบท 

ย่างเขา้สู่สิบปีที�สอง ของการก่อตั�งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2514-2523)ศกัภาพของความ

พร้อมในการพฒันาที�สะสมไวใ้นช่วงปลายทศวรรษที� 1 บวกกับการเริ� มต้นของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบบัที� 3 (2515-2519) และแรงผลกัดนัของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประชาชนที�เพิ�มขั�นอยู่

ตลอดเวลาในอตัราที�สูงมากเกือบร้อยละ 30 ต่อปี มีผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอ้งเตรียมปรับแผน

เพื�อตั�งรับการพฒันาชนบทดา้นไฟฟ้าอยา่งแข่งขนั และทนัต่อความตอ้งการของประชาชน 

 

ทศวรรษที� 3 ส่งเสริมความเจริญสู่ธุรกจิและอุตสาหกรรม  

 ไฟฟ้ามีบทบาทสําคญัยิ�งต่อความเจริญกา้วหน้าในทุกๆด้านของประเทศ เนื�องจากไฟฟ้า

เป็นส่วนหนึ� งในโครงสร้างพื�นฐานที�ในการดาํเนินกิจกรรมทุกประเภท สร้างผลผลิต ช่วยส่งเสริม

ให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื�อง ดังนั� นอัตราการใช้ไฟฟ้าของประเทศมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ รายไดป้ระชาชาติ 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ทศวรรษที� 4 นําเทคโนโลยชัี�นสูงมาพฒันามาตรฐานการบริการ 

การดาํเนินการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที�ผา่นมา 30 ปี ประสบผลสาํเร็จอยา่งดียิ�ง สามารถ

ขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าใหบ้ริการกบัประชาชนในเขตพื�นที�รับผิดชอบอยา่งทั�วถึงทาํใหก้าร

บริการดา้นพลงังานไฟฟ้าสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมที�ยา้ยแหล่งการลงทุนจากในเมืองให้

กระจ่ายในแหล่งชนบท และทาํใหบ้ริการประชาชนไดม้ากขึ�นเป็นการกระจายในชนบทและทาํ

ใหบ้ริการประเภทอื�นๆ สามารถเขา้ไปใหบ้ริการประชาชนไดม้ากขึ�น เป็นการกระจายความเจริญ

ไปทั�วประเทศ 

 

ทศวรรษที� 5 พฒันาองค์กรเพื�อก้าวสู่ระดับสากลในธุรกจิพลงังาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิตระหนกัในความสาํคญัของการใหบ้ริการเพื�อสร้างความพึงพอใจให้

ลูกคา้ ควบคู่กบัการเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมทั�งมุ่งเนน้การปรับเปลี�ยนวธีิการ

บริหารงานใหท้นัสมยั รวมทั�งการมุ่งเนน้การปรับเปลี�ยนวิธีการบริหารใหท้นัสมยั คล่องตวัและ

รวดเร็ว เพื�อใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นเชิงธุรกิจและสร้างความเชื�อมั�นแก่นกัลงทุนในการประกอบ

กิจการต่างๆ 
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ทศวรรษที� 6 พฒันาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ พฒันาคนด้วยวตักรรม พฒันางานด้วย

เทคโนโลยี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับโครงสร้างองคก์รและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวการณ์ปัจจุบนั โดยมีเป้าหมายงานในการบริหารและพฒันาองคก์ร สู่การเป็น การไฟฟ้าแห่ง

อนาคต 

 พฒันาคนดว้ยวตักรรม พฒันางานดว้ยเทคโนโลย ีมุ่งมั�นใหบ้ริการพลงังานไฟฟ้าอยา่งมี

ประสิทธิภาพควบคู่กบัการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมและ

สิ�งแวดลอ้ม เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด ทั�งดา้นคุณภาพ

และบริการ 

 

วตัถุประสงค์ขององค์กร  

1.เพื�อใหมี้ระบบไฟฟ้าที�มีคุณภาพไดม้าตรฐานมั�นคงเชื�อถือได ้

2.เพื�อจดัหาพลงังานไฟฟ้าที�มีคุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการ 

3.เพื�อใหบ้ริการที�สะดวกรวดเร็วและตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

4.เพื�อใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพในการดาํเดินการเชิงธุรกิจ 

5.เพื�อการพฒันาราคุณภาพสินคา้และบริการโดยใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

6.เพื�อพฒันาระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตวั ภายใตม้าตรฐานที�คาํนึงถึง

ความคุม้ค่าและจุดคุม้ทุนเป็นประการสาํคญั 

 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิขององค์กร 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรธุรกิจของรัฐขนาดใหญ่ที�ดาํเนินการมีส่วนสําคญัยิ�งต่อ

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการบริหารงานเพื�อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่

ที�ดีของประชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าตลอดจนประโยชน์สูงสุดของ PEA ซึ� งไดด้าํเนินการบริหารกิจการที�ดี

ไดรั้บการยกยอ่งและเชื�อถือสืบเนื�องจากการประพฤติปฏิบติัที�ดีงามของพนกังานทุกคน จึงไดม้าซึ� ง

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ดงัต่อไปนี�  

1.ความรับผดิชอบต่อลูกค้าและประชาชน 

จดัหาและใหบ้ริการไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ มั�นคง ปลอดภยั และเชื�อถือไดโ้ดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้และประชาชนเป็นสาํคญั 

2.ความรับผดิชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกจิการ 

บริหารกิจการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลคาํนึงถึงความคุม้ค่าของกิจการ 

สนองนโยบายของรัฐอยา่งเป็นรูปธรรม ทาํรายไดแ้ละกาํไรให้ PEA เจา้ของกิจการ และพนกังาน

อยา่งเป็นธรรม  



26 
 

 
 

3.ความรับผดิชอบต่อพนักงาน 

ให้ค่าตอบแทนที�เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และ มาตรฐานการครองชีพพร้อมด้วย

สวสัดิการที�ดีฝึกอบรมและพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง หนา้ที� 

และศกัยภาพพิจารณาใหคุ้ณและโทษดว้ยความเสมอภาค โปร่งใสและยติุธรรม 

4.ความรับผดิชอบต่อรัฐ 

ใหค้วามร่วมมือกบัรัฐในการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการ 

5.ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ให้บริการอย่างทั�วถึงตามมาตรฐานที�กาํหนด สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

อนุรักษ์สภาวะแวดลอ้ม ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้าและสร้างสัมพนัธภาพที�ดี

และย ั�งยนืต่อสังคม 

6.ความรับผดิชอบต่อความบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

มีการบริหารที�ดีให้สําคญัต่อการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน เพื�อนาํไปสู่การ

สร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัองคก์ร 

 

ตราสัญลกัษณ์การฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3.1 โลโกข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

วสัิยทศัน์  

 กฟภ.เป็นองค์กรชั�นนาํที�ทนัสมยัในระดับภูมิภาค มุ่งมั�นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ

ธุรกิจเกี�ยวเนื�องอยา่งมีประสิทธิภาพ เชื�อถือไดเ้พื�อพฒันาชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ั�งยนื 
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ภารกจิ 

 จดัหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอื�นที� เกี�ยวเนื�องเพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ให้เกิดความพึงพอใจทั�งดา้นคุณภาพและการบริการ โดยการพฒันาองคก์รอยา่ง

ต่อเนื�องมีความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม 

แผนที�พอสังเขปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดันครปฐม 

 
รูปที� 3.2 แผนที�การไฟฟ้านครปฐม 

 

สถานที�ทาํการ 

 
รูปที� 3.3 สถานที�ทาํการ 

 



28 
 

 
 

3.3 แผนผงัองค์กร 

 
รูปทิ� 3.4 แผนผงัองคก์ร 

 

แผนกมิเตอร์ 

นาย พิเชฐ         อรุณมาส          (หวัหนา้แผนก       มิเตอร์) 

นาย จิรพฒัน์     จงประดิษฐ ์     (รองหวัหนา้แผนก มิเตอร์) 

นาย กมล           อุ่นเรือง                 พนกังาน 

นาย ชนิสร         พุกพว่ง                 พนกังาน 

นาย สยมุภู         ดิษฐรําเริง           พนกังาน 

นาย ส่องแสง     สิงห์ศรีกาญจน์   พนกังาน 

นาย ศิร   ทองสุกดี              พนกังาน 

นาย สิระ            คา้ธญัะมงคล               พนกังาน 
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3.4 บทบาทและหน้าที�ที�ได้รับหมอบหมาย 

 3.4.1 ตําแหน่งที�ได้รับหมอบหมาย 

นาย ธรรมนูญ คนึงรัมย ์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

นาย อิทธิพร    จนัทร์แดง สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

นาย ปฐมชยั    เขียวพราย สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ทาํหน้าที� ผูช่้วยรองหัวหน้าแผนกมิเตอร์และพนกังานออกปฏิบติังานติดตั�งและตรวจสอบ

มิเตอร์ไฟฟ้า 

 

3.4.2 ลกัษณะงานที�ได้รับหมอบหมาย 

- ตรวจสอบมิเตอร์ก่อนนาํไปติดตั�ง 

- ติดตั�งมิเตอร์ แรงตํ�าและแรงสูง 

- คน้หามิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม PEA MAP 

- ตรวจสอบมิเตอร์ ใหมี้ความถูกตอ้ง 

- ตรวจสอบมิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SCS 

-ซ่อมบาํรุงรักษามิเตอร์  

 

3.5 ชื�อและตําแหน่งพนักงานที�ปรึกษา 

ชื�อ นายจิรพฒัน์ จงประดิษฐ ์

ตาํแหน่ง รองหวัหนา้แผนก (มิเตอร์) 

 

3.6 ระยะเวลาที�ปฏิบัติงาน 

ระยะเลาที�ปฏิบติังานที� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครปฐม เริ�มเขา้มาฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาตั�งแต่

วนัที�15 พฤษภาคม ถึงวนัที� 31 สิหาคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยระยะเวลาในการ

ทาํงานใน 1 วนัจะทาํงานทั�งหมด 7 ชั�วโมงต่อวนั ซึ� งทาํงานตามตารางที�การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จดั

ใหเ้ป็นการทาํงานตั�งแต่ เวลา 8.30-16.30 น. โดยพนกังานจะตอ้งมาทาํงานก่อนเวลา 8.30 น. เพื�อทาํ

การเตรียมความพร้อมที�จะปฏิบติังาน ซึ� งนักศึกษาจะต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบของสํานักงาน

เช่นเดียวกบัพนกังานทุกคนซึ� งมีเวลาพกั 1 ชั�วโมง 12.00 น. วนัหยุด สําหรับนกัศึกษาฝึกสหกิจ 

เสาร์-อาทิตย ์ 
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3.7 ขั�นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

ตารางที� 3.1 ขั�นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

ขั�นตอนการดําเนินการ พฤษภาคม 

2561 

มิถุนายน

2561 

กรกฎาคม

2561 

สิงหาคม

2561 

หวัขอ้ของโครงงาน     

รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     

เริ�มเขียนโครงงาน     

ตรวจสอบโครงงาน     

นาํเสนอโครงงาน     

แกไ้ข และส่งเล่มที�เสร็จสมบูรณ์     

 

3.8ขอบเขตของงานที�ดําเนินการจะครอบคุลมงานต่างๆดังนี� 

3.8.1แนะนํามิเตอร์และวางแผนการติดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้า  

ผูป้ฏิบติังานการไฟฟ้าจะตอ้งแนะนาํและให้ขอ้มูลมิเตอร์ไฟฟ้า ขาดของมิเตอร์ไฟฟ้า ที�

เหมาะสมกบัการใชไ้ฟฟ้าให้กบัที�พกัอาศยัหรืออุสาหกรรม เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้

ไฟฟ้าในการใชไ้ฟฟ้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 

การเลือกขนาดมิเตอร์ให้เหมาะกบับ้านพกัอาศัย 

โดยบา้นหลงันั�นจะตอ้งมีการขอบา้นเลขที�และมีทะเบียนบา้นเสียก่อน เราจึงไปดาํเนินการ

ยื�นหลักฐานเพื�อ ขอใช้บริการ เราจะต้องชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอใช้บริการซึ� ง

ค่าธรรมเนียมทั�งหลายนี� จะสูงขึ� นตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที�ขอใช้ นั� นคือยิ�งขอใช้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้ามากก็ตอ้งยิ�งเสียค่าใชจ่้ายมากนั�นเอง (ตารางที�3.2 และ 3.3) ฉะนั�นควรจะเลือกขนาด

ปริมาณกระแสไฟฟ้าที�เหมาะสมกบัการใชง้านเพื�อที�จะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็น การขอ

ปริมาณกระแสไฟฟ้าที�ใช้นั�น ชาวบ้านทั�วไปมกัจะเรียกแทนด้วยขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า เมื�อขอใช้

บริการกระแสไฟฟ้านั� น การไฟฟ้าจะต้องไปติดตั� งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื�อว ัดปริมาณการใช้งาน

กระแสไฟฟ้าของบ้านที�พ ักอาศัยและนําไปคิดค่าบริการรายเดือนตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ค่าใช้จ่ายแปรผนัตามขนาดปริมาณไฟฟ้าที�ขอใช้นั�น เริ�มจากการสํารวจการใช้งานเครื�องใช้ไฟฟ้า

ภายในบา้น มีอะไรบา้ง หาฉลากที�ติดไว ้จะระบุกาํลงัไฟฟ้าที�ใชง้านหน่วยเป็นวตัต ์(W) ทาํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเครื�องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดเพื�อจะนาํมาหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที�ใชโ้ดยใชสู้ตรในการ

คาํนวณคือ 
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P = I x V (กาํลงัไฟฟ้า W ) = กระแสไฟฟ้า (A) x ความต่างศักย์ (V) 

“  I = P/V ”เมื�อหาปริมาณกระแสไฟฟ้าทั�งหมดแลว้ใหน้าํค่ากระแสไฟฟ้าทั�งหมดมา

รวมกนัและคูณดว้ย 1.25 เป็น Factor  

ยกตวัอยา่งเช่นทาํการสาํรวจเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทั�งหมดแลว้นาํมาคาํนวณแปลงจาก

ค่ากาํลงัไฟฟ้า (W) เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที�ใช ้(A) โดยใชสู้ตรการคาํนวณที�กล่าวไปขา้งตน้ ดงันี�  

1)โคมไฟฟลูออเรสเซนต ์36 W 10 ชุด คิดเป็นกระแสไฟฟ้าได ้36/220x10= 1.64แอมแปร์ 

2โคมไฟหลอดไส้  20 W  5  ชุด     20/200x5 = 0.45 แอมแปร์ 

3)พดัลม  100 W 4 ชุด    100/200x4 = 1.82 แอมแปร์ 

4)เครื�องปรับอากาศ  1,800 W 2 ชุด   1,800/200x2 = 16.36 แอมแปร์ 

5)โทรทศัน์  250  W 1 ชุด    250/200 = 1.14 แอมแปร์ 

6)เครื�องเสียง  200 W 1ชุด     200/200 = 0.91 แอมแปร์ 

7)เครื�องซกัผา้  3,000 W 1 ชุด   3,000/200 = 13.64 แอมแปร์ 

รวมกระแสไฟฟ้า = 1.64 + 0.45 + 1.82 + 16.36 + 1.14 + 0.91 + 13.64 = 35.96 แอมแปร์ 

คูณ Factorเพื�อปริมาณกระแสไฟฟ้า 25 เปอร์เซ็นต ์ จะได ้35.96 x 1.25 = 44.95 แอมแปร์  

เราจะใชก้ระแสไฟฟ้าประมาณ 44.95 แอมแปร์ ฉะนั�น ควรเลือกมิเตอร์ขนาด 30 แอมป์ ก็เพียงพอ

เนื�องจากมิเตอร์ขนาด 30  แอมแปร์ นั�นเผื�อค่ากระแสไฟฟ้าไวถึ้ง 100 แอมแปร์ หรือทั�วไปเรียกว่า

มิเตอร์ขนาด 30/100 แอมแปร์ (ดูตารางที� 3.2 และ 3.3) คิดโหลดไฟฟ้าทั�งหมดเสมือนว่าเราเปิด

เครื�องใชไ้ฟฟ้าทุกตวัพร้อมกนั ฉะนั�นขนาดมิเตอร์ 30 แอมป์ ที�เราเลือกนั�นจึงเพียงพอ ทั�งนี�อาจคิด

เผื�อปริมาณเครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ตอ้งการใชง้านเผื�อในอนาคตรวมดว้ย  

ตารางที� 3.2 ค่าบริการขอใชไ้ฟฟ้าแรงตํ�าในพื�นที�จ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงระบบสายอากาศ (กฟน.) 
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ตารางที� 3.3  ค่าบริการขอใชไ้ฟฟ้าแรงตํ�าในพื�นที�จ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงระบบสายใตดิ้น(กฟน.) 

 
 

การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผูก้าํหนดขนาด จาํนวนและตาํแหน่งที�จะติดตั�งเครื�องวดัฯ ผูข้อใช้

ไฟฟ้าขอทราบรายละเอียดได้ก่อนติดตั�งสถานที�ใช้ไฟฟ้าทั�วไป ที�ขอใช้ไฟฟ้าแรงตํ�าอยู่ห่างจาก

สายไฟฟ้าแรงตํ�า หรือแรงสูงที�ตอ้งปีกเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงตํ�าไม่เกิน 4 ตน้และระยะทางตาม

แนวสายไฟฟ้าไม่เกิน 140 เมตร เครื�องวดัหน่วยไฟฟ้า 1 เฟส หมายถึง เครื�องวดัหน่วยไฟฟ้าใชก้บั

แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์2 สายเครื�องวดัหน่วยไฟฟ้า 3 เฟส หมายถึง เครื�องวดัหน่วยไฟฟ้าที�ใชก้บั

แรงดนัไฟฟ้า 380/220 โวลต ์4สาย 

 ในกรณีที�ผูข้อใชไ้ฟฟ้าแรงตํ�าว่าจา้งการไฟฟ้านครหลวงเดินสายไฟฟ้าและติดตั�งอุปกรณ์

ไฟฟ้าทั�งหมด การไฟฟ้านครหลวงไม่คิดค่าตรวจไฟฟ้า 

 

3.8.1.2สถานที�ของผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องมีบ้านเลขที�หรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้ามา

แสดง 

สถานที�ติดต่อขอใชไ้ฟฟ้า ติดต่อขอแบบฟอร์มคาํร้องขอใชไ้ฟฟ้าไดที้�สํานกังานการไฟฟ้า

ทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์มใหถู้กตอ้งแลว้ยื�นแบบฟอร์มที�การไฟฟ้า  

 

หลกัฐานที�ต้องนํามาแสดง 

1.บตัรประจาํตวัประชาชยหรือบตัรประจาํตวัราชการหรือบตัรประจาํตวัพนกังานองค์การ

ของรัฐ 

2.สาํเนาทาํเบียนบา้นที�จะขอใชไ้ฟฟ้า 

3.ในกรณีที�ผูข้อใชไ้ฟฟ้าเดินสายและติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง ถา้มีจาํนวนดวง

โคมเตา้รับและ เครื�องไฟฟ้า ที�ติดตั�งไวแ้ลว้และ ที�ติดตั�งใหม่รวมกนัเกินกวา่20 จุด (หนึ�งจุด

เท่ากบัดวงโครม 1 ชุด หรือ เต่ารับ 1 ชุด ) หรือ ใช ้ไฟฟ้าเกิน 5 กิโลวตัต ์จะตอ้งส่งแผนผงั
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การเดินสายและติดตั�งอุปกรณ์ ไฟฟ้าขนาดมาตรฐานไม่เกิน 1:100 จาํนวน2ชุด เพื�อใช้

ประกอบในการตรวจสอบแผนผงัการเดินสายนี�  ผูข้อใชไ้ฟฟ้าจะจา้ง การฟ้าฯจดัทาํใหก้็ได ้ 

4.ผูข้อใชไ้ฟฟ้า อาจจะมอบใหผู้อื้�นไปทาํการแทนไดโ้ดยทาํหนงัสือมอบอาํนาจซึ� งมีผูล้งนาม

เป็นพยาน 2 คนและปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอาํนาจ ตอ้งนาํหลกัฐานตามขอ้ 1-3 

ของผูม้อบอาํนาจไปแสดงพร้อมหลกัฐาน ตามขอ้ 1 ของผูรั้บมอบอาํนาจเองดว้ย 

 

ขั�นตอนการขอใช้ไฟฟ้า 

1. เมื�อการไฟฟ้า ไดรั้บการร้อง และมีหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ การไฟฟ้า จะส่ง

เจา้หนา้ที�ไปตรวจสอบ การเดินสายภายในอาคาร 

2. เมื�อการไฟฟ้า ได้ทาํการตรวจสอบแล้วหากการเดินสายและการติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่

ถูกต้องและ ไม่ปลอดภัย การไฟฟ้าจะให้การแนะนํา เพื�อแก้ไขให้ถูกต้อง และเมื�อ

ตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ จะแจง้ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า ทราบ เพื�อชาํระค่าธรรมเนียม 

3. ในกรณีผูข้อใชไ้ฟฟ้ายงัไม่ไดติ้ดตั�งสายภายในอาคารเมื�อติดตั�งสายภายในอาคารเรียบร้อย

แลว้ ขอใหแ้จง้การไฟฟ้า ทราบอีกครั� ง เพื�อเป็นการตรวจสอบใหต่้อไป 

4. เมื�อตรวจสอบถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ โปรดชาํระค่าธรรมเนียมที�การไฟฟ้า ที�ท่านขอใชไ้ฟฟ้า 

และโปรดรับใบเสร็จเงิน จากเจา้หนา้ที�เก็บไว ้เป็นหลกัฐานต่อไปดว้ย ค่าธรรมเนียมการใช้

ไฟฟ้า 

ในการขอใชไ้ฟฟ้า ผูข้อใชไ้ฟฟ้าจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการใชไ้ฟฟ้าตามที�การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคได ้กาํหนดอตัราไวต้ามชนิด และ ขนาดมิเตอร์ที�ขอติดตั�ง โดยสอบถามรายละเอียด 

ที�สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ดงันี�  

 ค่าธรรมเนียมต่อระบบใชง้านไฟฟ้า 

 ค่าตรวจสอบการติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 

 ค่าส่วนเฉลี�ยการใชพ้ลงัไฟฟ้า 

 เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลงัมิเตอร์ 

 

การชําระค่าไฟฟ้าและการตรวจสอบมิเตอร์ 

1. การอ่านหน่วยมิเตอร์ การใชไ้ฟฟ้าจะอ่านหน่วยในมิเตอร์ตามระเบียบของการไฟฟ้า 

2. การชาํระค่าไฟฟ้า ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้งชาํระค่าไฟฟ้าเมื�อพนกังานเก็บงานไปเรียกเก็บจากท่าน 

ถา้ไม่ไดรั้บชาํระพนกังานเก็บงาน จะมอบใบเตือนใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า นาํเงินไปชาํระที�สํานกังาน
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การไฟฟ้า ในเขตที�ท่านอยู ่ถา้ครบกาํหนดในใบเตือนแลว้ยงัมิไดช้าํระเงิน การไฟฟ้าจะงด

จ่ายไฟฟ้าชั�วคราว 

3. การตรวจสอบมิเตอร์ตามที�ผู ้ใช้ไฟฟ้าร้องขอ ผู ้ใช้ไฟฟ้ารายใด ที�สงสัยว่ามิเตอร์

คลาดเคลื�อน มีสิทธิ� ที�จะร้องขอให้การไฟฟ้า ทาํการทดสอบมิเตอร์ดงักล่าวได้ โดยการ

ไฟฟ้า จะทดสอบติดตั�งมิเตอร์เปรียบเทียบ เป็นเวลา 24 ชั�วโมง หรือนาํมิเตอร์ไปตรวจสอบ

ที�กองมิเตอร์ และจะถือผลการทดสอบมิเตอร์ที�คลาดเคลื�อนไม่เกิน 2.5 % ถือวา่มิเตอร์นั�น

ถูกตอ้ง การไฟฟ้าจะคิดค่าใชจ่้ายในการทดสอบตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถา้

ผลทดสอบคลาดเคลื�อนแสดงค่าเกิน 2.5 % การไฟฟ้าจะเปลี�ยนมิเตอร์ให้ใหม่ และไม่คิดค่า

ทดสอบมิเตอร์ กบัทั�งจะปรับปรุงเพิ�ม หรือลดหนี� สินส่วนที�คลาดเคลื�อน กบัค่าไฟฟ้าใน

เดือดถดัไป 

 

การย้ายมิเตอร์ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้งนาํหลกัฐานดงัต่อไปนี�แสดงต่อพนกังานไฟฟ้าในทอ้งที�ที�จะขอยา้ย คือ 

 ใบเสร็จค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

 ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั� งสุดทา้ย 

 บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรประจาํตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ 

ทะเบียนบา้นที�จะยา้ยมิเตอร์ไป 

 

การเพิ�มขนาดมิเตอร์ 

ถา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะติดตั�งอุปกรณ์เพิ�มขึ�นจาดที�มีอยูเ่ดิม ตอ้งไปแจง้การไฟฟ้า เพื�อมาตรวจสอบเพิ�ม

ขนาดมิเตอร์ โดยผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้งนาํหลกัฐานไปแสดงเพื�อจะขอเพิ�มขนาดมิเตอร์ ดงันี�  

 ใบเสร็จค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

 ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั� งสุดทา้ย 

 บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

 

การโอนชื�อผู้ใช้ไฟฟ้า 

การโอนชื�ออาจมีไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี�  

1. มีการซื�อขายบา้นที�ติดตั�งการไฟฟ้านั�น 

2. ผูข้อใชไ้ฟฟ้าเดิมถึงแก่ความตาย 
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3. อื�นๆ เช่นการโอนระหว่างผูเ้ช่ากบัผูใ้ห้เช่าหรือผูเ้ช่ากบัผูเ้ช่าช่วง เป็นตน้ การโอนชื�อผูใ้ช้

ไฟฟ้าคู่กรณีตอ้งนาํหลกัฐานดงัต่อไปนี�แสดงดว้ย คือ  

 บตัรประจาํตวัของผูโ้อนและผูรั้บโอน 

 สาํเนาทะเบียนบา้นที�ติดตั�งการใชไ้ฟฟ้าของผูรั้บโอน 

 สาํเนาใบมรณบตัรของผูใ้ชไ้ฟฟ้าเดิม 

 สาํเนาสัญญาซื�อขาย 

 ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั� งสุดทา้ยของผูโ้อน 

 ใบเสร็จรับเงินค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

 หลกัฐานอื�นที�จาํเป็นสําหรับค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการยา้ยมิเตอร์ การเพิ�มขนาดมิเตอร์ 

และการโอนชื�อผูใ้ช้ไฟฟ้าพนักงานไฟฟ้าจะชี� แจ้งรายละเอียดต่อท่านเมื�อนํา

หลกัฐานไปติดต่อแจง้ความประสงค ์

 

การเลกิใช้ไฟฟ้า 

หลกัฐานที�จาํตอ้งนาํไปแสดงเพื�อขอรับเงินค่าประกนัการไฟฟ้าคืน 

 บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรประจาํตวัพนกังานองคก์ารรัฐ 

 ใบเสร็จค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั� งสุดทา้ยผูใ้ช้ไฟฟ้าอาจจะมอบให้ผูอื้�นทาํไปทาํการแทน โดยทาํหนังสือมอบ

อาํนาจซึ� งมีผูล้งนามเป็นพยาน 2 คน และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผูรั้บมอบอาํนาจจะต้องนํา

หลกัฐานตามขอ้ 1-3 ของผูม้อบอาํนาจไปแสดงพร้อมหลกัฐาน ตามขอ้ 1 ของผูรั้บมอบอาํนาจเอง

เมื�อนาํหลกัฐานดงักล่าวไปแสดงต่อการไฟฟ้า ในทอ้งที�ของท่านและเขียนคาํร้องขอขอเลิกใชไ้ฟฟ้า 

การไฟฟ้าจะตรวจสอบหลกัฐานวา่ท่านยงัเป็นหนี�ค่าไฟฟ้าและภาระผูกพนัอื�นๆ อยูห่รือไม่แลว้คืน

ค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหแ้ก่ท่าน การปฏิบติัผดิระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เมื�อผูใ้ชไ้ฟฟ้าปฏิบติัผดิระเบียบขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า จะไม่จ่ายหรืองดจ่าย

ไฟฟ้าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าในกรณีต่อไปนี�  

 การเดินสายไฟฟ้าและติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหรือภายนอก ยงัไม่เรียบร้อยถูกตอ้งตาม

มาตรฐาน 

 ไม่ชาํระตามกาํหนดในใบเตือน 

 ยนิยอมใหผู้อื้�นต่อพว่งไฟฟ้าไปใชส้ถานที�อื�นนอกเหนือจากระบุไวใ้นคาํร้องขอไฟฟ้า 

 ละเมิดการใชไ้ฟฟ้าหรือกระทาํการใดๆ ใหก้ารไฟฟ้าไดรั้บการเสียหาย 
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 กระทาํการอนัอาจจะทาํให้เกิดขดัขอ้งหรืออาจเกิดอนัตราย เช่น การไฟฟ้าตรงโดยไม่ผา่น

ต่อมิเตอร์ตลอดจนการกระทาํใดๆ ที�ทาํให้มิเตอร์วดัค่าผิด ความผิดตอ้งถูกดาํเนินคดีทั�ง

แพง่และอาญา 

การไฟฟ้า ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ� งเกิดจากไฟฟ้าขดัขอ้งหรือตอ้งหยุดจ่ายไฟฟ้าเพราะ

ความจาํเป็นหรือจ่ายไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้ การแจง้กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เมื�อผูใ้ชไ้ฟฟ้าเกิดปัญหาใน

เรื�องระบบไฟฟ้าขดัขอ้งภายในหรือภายนอกอาคารของท่านซึ� งท่านไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเอง

ได ้กรุณาติดต่อการไฟฟ้าในทอ้งถิ�นที�ท่านอยู ่ซึ� งจะมีพนกังานช่างของการไฟฟ้าประจาํอยูต่ลอด 24 

ชม. 

การอ่านหน่วยมิเตอร์สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที�อยู่อาศัย และใช้ไฟสมํ�าเสมอ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทาํการอ่านหน่วยในมิเตอร์สําหรับผูใ้ชไ้ฟประเภทที�อยูอ่าศยัและใช้

ไฟสมํ�าเสมอ 2 เดือนครั� งในเดือนที�เวน้การจดหน่วยจะใช้วิธีเฉลี�ยหน่วยการใชไ้ฟของผูใ้ชไ้ฟผา่น

มา 2 เดือน หากหน่วยที�นาํมาเฉลี�ยคิดค่าไฟในเดือนที�เวน้การจดหน่วยสูงหรือตํ�ากวา่หน่วยที�ใชจ้ริง 

การไฟฟ้า จะปรับปรุงใหถู้กตอ้งในเดือนถดัไป ซึ� งเป็นเดือนที�ทาํการจดหน่วย  

 

3.8.2การจัดหามิเตอร์ไฟฟ้าตามขนาดที�ผู้ใช้ไฟต้องการ 

ผูป้ฏิบติังานจะต้องจัดหามอเตอร์ตามขนาดของผูใ้ช้ไฟฟ้าตามต้องการ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเน้นบริการด้านไฟฟ้าเพื�อประชาชน ทั�งในบา้นพกัอาศยัและอุสาหกรรม เพื�อให้มีความ

เหมาะสม  

 

รูปที� 3.5อตัราค่าธรรมเนียมการขอใชไ้ฟฟ้า 
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3.9อุปกรณ์การติดตั�งมิเตอร์ 

3.9.1 อุปกรณ์ในการติดตั�งมิเตอร์ 

Meter ขนาด15-45 3 phase,30-100 3 phase, 15 (45) A, 30(100) A, 5(15)A 

 
รูปที� 3.6 มิเตอร์ขนาด 15-45 3 Phasecและ30-100phase 

 

 
รูปที� 3.7 มิเตอร์ขนาด 15(45)Aและ30(100)A 

 

 
รูปที� 3.8 มิเตอร์ขนาด 5(15)A 
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TOU Meter  

 
รูปที� 3.9 มิเตอร์ TOU แรงสูงและแรงตํ�า 

สวา่นเจาะมือ    ดอกสวา่นขนาด  น๊อตขนาด 2 mm 

 
รูปที� 3.10สวา่นเจาะมือ  รูปที� 3.11 ดอกสวา่น  รูปที� 3.12 น๊อต 

คีมปากจิ�งจก    ประแจเลื�อนและประแจ 

 
รูปที� 3.13คีมปากจิ�งจก   รูปที� 3.14ประแจเลื�อนและประแจ 

ไขควง        คีมตดัสายไฟ 

 

รูปที� 3.15ไขควง      รูปที� 3.16 คีมตดัสายไฟ 
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ตราตะกั�ว 

 
รูปที� 3.17ตราตะกั�ว 

ใชใ้นการปั� มตราสาํหรับของการไฟฟ้า ซึ� งมีความผดิทางกฎหมายถา้กระทาํการแกะหรืองดั

แงะมิเตอร์โดยมิใช่พนงังานการไฟฟ้าที�ไดรั้บมอบหมายในการตรวจมิเตอร์ 

ลวดมดัสาํหรับตีกริบสายไฟ  คีมตีตราปั� ม    เทปพนัสายไฟ  

 
รูปที� 3.18ลวดมดั   รูปที�3.19 คีมตีตรา รูปที� 3.20 เทปพนัสายไฟ  

บนัได 

 
 รูปที� 3.21 บนัได  
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3.9.2 อุปการณ์ในการตรวจมิเตอร์  

ปากกาเช็คไฟ Voltage Alert 

 
รูปที� 3.22 ปากกาเช็คไฟ 

การทาํงาน ปากกาวดัไฟแบบไม่ตอ้งสําผงัผิวตวันาํไฟฟ้าโดยตรง เหมือนไขควงวดัไฟทั�วไป 

เพียงแตะหรือนาํไปใกลก้บัสายไฟ,สายเคเบิ�ล,วงจรไฟฟ้า,สวิทช์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที�ยงัมีฉนวนอยู ่

หากมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นจุดที�แตะไฟ LED ที�เครื�องจะกระพริบพร้อมส่งเสียงเตือนดงัตามระดบั

ความแรงของกระแสไฟฟ้า โดยสามารถปรับความไวของการวดัแรงดนัไฟฟ้าได ้3 ระดบั ตํ�า (AC 

12 – 48 V), กลาง,สูง(48-1000V) มีระบบปิดการทาํงานอตัโนมติัเมื�อไม่ไดใ้ชง้านในระยะหนึ�ง 

ไขควงปากแบนและควงแฉก   ไขควงวดัไฟ  คลิปแอมป์ 

 
รูปที� 3.23 ไขควงปากแบนและไขควงแฉก รูปที� 3.24 ไขวดัไฟ รูปที� 3.25คลิปแอมป์ 

โหลดเทียม 

 
รูปที� 3.26โหลดเทียม 

การทาํงาน นาํสายสะพายเครื�องตรวจสอบมิเตอร์ สะพายหรือคลอ้งคอหรือแขวนไวก้บัเสา

ไฟฟ้า กด สวทิช์ไปที�ตาํแหน่ง OFF ปิด สวิทช์ไฟ นาํขั�วปลายสายไฟที�จะตรวจสอบมี 2 ขั�ว โดยใช้
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ขั�วสาย N (Neutral)เสียบเขา้ไปที�สาย Neutral ของสาย Output Main มิเตอร์ (ส่วนที�ต่อเขา้บา้น) 

สังเกตสายจะอยู่เส้นที�2นบัจากขา้งนอกมิเตอร์ (ดา้นขวามือ) ส่วนอีกเส้นให้เสียบเขา้กบัสาย line 

(เส้นขวามือสุด) บริเวณส่วนล่างของมิเตอร์โดยแทงให้ถึงเส้นสายไฟของขา้งใน กดสวิทช์ที�

ตาํแหน่ง ON เปิดสวิทช์ไฟ ถา้มีไฟ 220 V เขา้มาในระบบ ขวดลวด,พดัลมจะทาํงาน ขณะเดียวกนั

แผน่จานมิเตอร์จะหมุน 

วธีิตรวจสอบดูการหมุนของมิเตอร์(รอบของแผ่นจานหมุนมิเตอร์) ของ มต.ขนาดต่างๆ 

เครื�องตรวจสอบเป็นโหลดเทียม 720 V กระแส 3.15 A โดยตรวจสอบดงันี�  

5.1 ถา้มิเตอร์ขนาด 5/15 1200 rev/kwh ใชเ้วลาตรวจสอบ 1รอบ 5 วนิาที 

5.2ถา้มิเตอร์ขนาด15/45 400 rev/kwh ใชเ้วลาตรวจสอบ 1 รอบ 13 วนิาที 

5.3 ถา้มิเตอร์ขนาด15/45 300 rev/kwh ใชเ้วลาตรวจสอบ 1 รอบ 17 วินาทีถา้ใชเ้วลามากหรือ

นอ้ยกวา่นี�  2-3วนิาที คือค่า error 

6.ใบงานตามคาํร้องผูใ้ชไ้ฟฟ้า  

 
รูปที� 3.27ในงานตรวจมิเตอร์ 

 

3.10 โปรแกรมตรวจสอบมิเตอร์ SCS 

การใชโ้ปรแกรม SCS โดยมีกรพฒันาโปรแกรมมาตลอดเพื�อใชใ้นการตรวจสอบขอ้มูลของ

พนกังานที�ทาํการจดหน่วยมิเตอร์ตามคาํร้องของผูใ้ชไ้ฟฟ้า และทาํการเปิดคาํสั�งใบงานปิดคาํสั�งใบ

งาน เพื�อที�จะแกไ้ขการทาํงานของพนกังานที�ทาํการตรวจมิเตอร์ ที�ปกติหรือชาํรุดเสียหายจะทาํการ

ส่งพนงังานเขา้มาแกไ้ขมิเตอร์ที�ชาํรุดเสียหายต่อไป ตามลาํดบั ขั�นตอนของการไฟฟ้า 
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รูปที� 3.28โปรแกรม SCS  

ขั�นตอนการทาํงานของระบบ SCS  

3.10.1.กดปุ่ม “1.บนัทึกคาํร้อง” เพื�อแสดงรายการคาํร้องตรวจสอบมิเตอร์  

 
รูปที� 3.29ภายในโปรแกรม SCS  

3.10.2.เลือกคาํร้องที�ตอ้งการดบัเบิ�ลคลิกรายการนั�นๆ 

 
รูปที� 3.30เลือกคาํร้อง 
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3.10.3.ระบบจะแสดงหนา้จอเพื�อทาํการบนัทึกขอ้มูลเพื�อเปิดใบสั�งตรวจสอบมิเตอร์ 

 
รูปที� 3.31แสดงภายในการบนัทึกขอ้มูล 

โดยมีรายระเอียดหนา้จอดงันี�   

3.10.3.1 ขอ้มูลลูกคา้ แสดงขอ้มูลลูกคา้และรายระเอียดเพิ�มเติม  

 
รูปที� 3.32แสดงขอ้มูลลูกคา้ 

สามารถกดปุ่ม  เพื�อแสดงจุดติดตั�งมิเตอร์ใน PEA MAP 

สามารถกดปุ่ม เพื�อแสดงจุดติดตั�งมิเตอร์ใน Google map 

3.10.3.2 ขอ้มูลมิเตอร์แสดงรายระเอียดขอ้มูลมิเตอร์ที�จาํทาํการตรวจสอบ  

 
รูปที� 3.33รายละเอียดมิเตอร์ 

3.10.3.3 รายระเอียดที�ตอ้งดาํเนินการ สาํหรับบนัทึกขอ้มูลรายระเอียดต่างๆ สาํหรับการเปิดใบสั�ง

ตรวจสอบ 
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รูปที� 3.34เปิดใบสั�งงาน 

3.10.3.4การปฏิบติังาน สาํหรับบนัทึกขอ้มูลรายชื�อของผูที้�ไป ปฏิบติังานตรวจสอบมิเตอร์  

 
รูปที� 3.35รายชื�อปฏิบติังาน 

กดปุ่ม  เพื�อเพิ�มรายชื�อผูป้ฏิบติังานโดยเลือกวา่ผูป้ฏิบติังานนั�นเป็นผูรั้บจา้งหรือ

พนกังาน 

เลือกสูนยง์านผูป้ฏิบติัและประเภทกิจกรรม และใส่จาํนวนชั�วโมงหรือจาํนวนงานแลว้กดปุ่ม 

“บนัทึก” 

 
รูปที� 3.36ขั�นตอนการบนัทึก 

 

3.10.4 เมื�อทาํการระบุรายระเอียดที�ตอ้งการดาํเนินการและเพิ�มรายชื�อผูป้ฏิบติังานเรียบร้อยลว้ กด

ปุ่ม “save” เพื�อทาํการบนัทึกขอ้มูล  

3.10.5 เมื�อบนัทึกขอ้มูลสาํเสร็จแลว้ สถานะคาํร้องจะเปลี�ยนเป็น 2 “เปิดใบสั�งตรวจสอบ”  สามารถ

ทาํการดบัเบิ�ลคลิกเลือกคาํร้องเพื�อทาํการบนัทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ 



45 
 

 
 

 
รูปที� 3.37เปิดใบสั�ง 

3.10.6 ระบบแสดงหนา้จอสาํหรับการบนัทึกผลตรวจสอบมิเตอร์ 

 
รูปที� 3.38แสดงการบนัทึกผลการตรวจสอบ 

หน้าจอสําหรับบนัทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ จะมีส่วนให้บนัทึกขอ้มูลเพิ�มเติม โดยรายระ

เอียด ดงันี�   

3.10.6.1 บนัทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 

 
รูปที� 3.39แสดงผลการตรวจและอุปกรณ์ประกอบ 
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3.10.6.2 ยนืยนัการปฏิบติังาน โดยการลงวนัเวลาเริ�มตน้และสิ�นสุดการปฏิบติังาน 

 
รูปที� 3.40การยนืยนัปฏิบติังาน 

3.10.7 เมื�อทาํการบนัทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์และลงวนัเวลาเริ�มตน้และสิ�นสุดการปฏิบติังาน

เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม save เพื�อทาํการบนัทึกขอ้มูล  

3.10.8 หลงัจากบนัทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์แลว้ สถานะคาํร้องจะเปลี�ยนเป็น “3บนัทึกผล/ปิด

งานการตรวจสอบ” เพื�อรอทาํการ Interface ส่งขอ้มูลขึ�น SAP ต่อไป  

 

 
รูปที� 3.41ผลการบนัทึกผล 

 

3.11โปรแกรม PEA MAP สําหรับหามิเตอร์  

การใชโ้ปรแกรม PEA MAP เพื�อหามิเตอร์ไฟฟ้าตามที�ผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดร้ายงานเรื�องเอาไว ้เพื�อ

ทาํการตรวจสอบมิเตอร์ และแขไ้ขต่อไปโปรแกรมนี�  สามารถ คน้หาตาํแหน่งมิเตอร์ที�ทางการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดท้าํการติดตั�งให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยมิเตอร์ที�นาํไปติดตั�งจะมี ระบบ GPS ติดอยู่

กบัมิเตอร์ ซึงจะทาํใหง้านต่อการระบุตํ�าแหน่งของมิเตอร์ที�จะทาํการตรวจสอบ 

โดยทําการ log inเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(บุคคลภายนอกไม่สามารถใชโ้ปรแกรมนี�ไดน้อกจากพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั�น) 
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รูปที� 3.42โปรแกรม PEA MAP 

โดยภายในโปรแกรมจะประกอบดว้ย  

Web ViewingและProject Trackingคือการคน้หาระบบขอ้มูลสายส่ง,ระบบขอ้มูลจาํหน่ายแรง

สูง,ระบบข้อมูลจาํหน่ายแรงตํ� า , ข้อมูลระบบไฟฟ้าด้านอื�นๆ,ข้อมูลระบบสื� อสาร,ข้อมูล

ระบบสื�อสารหน่วยภายนอก  

 

 
รูปที� 3.43แผนที�และการคน้หาขอ้มูล 
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กดเขา้ที� One Touch  โปรแกรมจะแสดงแผนที ที�มีกาติดตั�งมิเตอร์ โดยคลิกที� “คน้หาขอ้มูล

มิเตอร์”จากนั�นทาํการกรอกขอ้มูล มิเตอร์ เพื�อคน้หามิเตอร์ที�จะทาํการตรวจ  

 

 
รูปที� 3.44ขอ้มูลผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

หน้าจอแสดงเมื�อกรอกขอ้มูลมิเตอร์ เป็นที�เรียบร้อยแล้วจะแสดงรายระเอียดของ ขอ้มูลผูที้�

ครอบครองมิเตอร์ 

 
รูปที� 3.45ตาํแหน่งมิเตอร์ 
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จากนั�น แผนที�ติดตั�งมิเตอร์แสดง มิเตอร์ในพื�นที�นั�นๆ ให้ทาํการคน้หามิเตอร์ โดยการดูขอ้มูล

ควบคู่ไปดว้ย 

 
รูปที� 3.46มิเตอร์ที�ทาํการคน้หา 

 

เมื�อเจอมิเตอร์ที�ตอ้งการแลว้ให้ ใชเ้มาส์ชี� ที� มิเตอร์เพื�อกาํหนด LAT,LONG เพื�อแสดงตาํแหน่ง

ที�แน่นอนของมิเตอร์ เพื�อทาํการตรวจสอบต่อไป  

 

3.12 โปรแกรม Meter section 

การใชโ้ปรแกรม Meter section จะช่วยในการตรวจสอบมิเตอร์ดว้ย สมาร์ทโฟน เพื�อความ

สะดวกในการตรวจสอบมิเตอร์มากยิ�งขึ�น การทาํงานของแต่ยงัเป็นขั�นตอนในการทดลอง ใชง้านอยู ่

การทาํงานของ Meter Section ทาํการ login เขา้สู่ระบบโดยรหสัพนงังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื�อ

เขา้สู่ระบบใหท้าํการใส่หมายเลข PEA เพื�อคน้หามิเตอร์ที�จะทาํการตรวจสอบ เมื�อใส่หมายเลขPEA 

แลว้ โปรแกรมจะแสดงขอ้มูลทั�งหมดของมิเตอร์ที�ทาํการคน้หา หมายเลขผูใ้ชไ้ฟฟ้า หมายเลขสาย

หมายเลขเก่าPEA   วนัที�ติดตั�งมิเตอร์ขนาดมิเตอร์ยี�หอ้มิเตอร์   เฟส-สาย-โวลตว์นัที�จดหน่วยครั� ง

ก่อน    หน่วยวนัที�จดหน่วยครั� งหลงัหน่วยครั� งหลงัหน่วยที�ใชไ้ปที�อยูข่องผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทาํการอ่าน

หน่วยมิเตอร์ถา้มีการใชไ้ฟฟ้าเกินหน่วยที�มากผดิปกติที�โปรแกรมนี�แสดง หมายถึง การทาํงาน

ผดิปกติของมิเตอร์ 
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รูปที� 3.47การทาํงานโปรแกรม Meter Section 

รูปที� 3.48มิเตอร์ที�ทาํการคน้หาโยใช ้Meter Section 



 
 

บทที� 4 

ผลการปฏิบัติตามโครงงาน  

 

4.1 แนะนําขนาดมิเตอร์ก่อนนําไปติดตั�ง  

พนกังานการไฟฟ้าทาํการแนะนาํขนาดมิเตอร์ ตามขนาดของเครื�องใชไ้ฟฟ้า หรือ ขนาดของ

หมอ้แปลงไฟฟ้าก่อนไปติดตั�ง  

 

รูปที� 4.1 ทาํการแนะนาํขนาดมิเตอร์ 

 

4.2 การเตรียมมิเตอร์ก่อนนําไปติดตั�ง  

      4.2.1 มิเตอร์คลงัก่อนนาํไปติดตั�ง จะตอ้งมีการตรวจสอบสภาพภายนอกเรียบร้อย ไม่มีสิ�งใด

ชาํรุดโดยเฉพาะตราตะกั�วและลวดร้อยฝาครอบตวัมิเตอร์ 

4.2.2นาํมิเตอร์ตามขอ้ 4.2.1 มาทาํการทดสอบที�แผงทดสอบ ซึ� งได้จดัทาํเรียบร้อยแล้ว ขั�นตอน

ต่อไปให ้ดาํเนินการตามขอ้ 4.2.1 

 

4.3การทดสอบมิเตอร์ มี 3 วธีิ 

4.3.1วธีิทดสอบมิเตอร์มาตรฐาน ที�มีใบรับรองผา่นการสอบเทียบแลว้ 

          1)   นาํมิเตอร์ ทดสอบ (ขอ้ 4.2.2) ทดสอบโดยเทียบกบัมิเตอร์เปรียบเทียบ (มาตรฐาน) ซึ� งมี

ขนาด A, Vรอบ kWhเท่ากับมิเตอร์เปรียบเทียบ (มาตรฐาน) โดยติดตั�งวงจรตวัมิเตอร์แบบ                                          

อนุกรม วงจรในตวัมิเตอร์ Current Coil (CC) ต่ออนุกรม Potential Coil  
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รูปที� 4.2 วงจรการเทียบมิเตอร์  

          2) มิเตอร์มาตรฐานและมิเตอร์ทดสอบรับโหลดเท่ากนัจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมกนั 

          3) มิเตอร์มาตรฐานนบัจาํนวนการหมุน 5 รอบ จบัไดกี้�วนิาที และบนัทึกค่าไว ้

          4) มิเตอร์ทดสอบนบัจาํนวนการหมุน 5 รอบ จบัไดกี้�วนิาที และบนัทึกค่าไว ้

          5) หาค่าความคลาดเคลื�อนของมิเตอร์ที�นํามาทดสอบ (ข้อ 4.2.2) ใช้สูตรดังนี� ความ

คลาดเคลื�อน 

เวลาที�มิเตอร์ทดสอบหมุน 5 รอบ – เวลามิเตอร์มาตรฐานหมุนได ้5 รอบ *100%  

เวลามิเตอร์มาตรฐานหมุนได ้5 รอบ 

           6) ตวัอย่าง มิเตอร์มาตรฐานจบัเวลาที�จานหมุนได ้5 รอบใช้เวลา 15 วินาที มิเตอร์ทดสอบ

เวลาที�จาน หมุนได ้5 รอบใชเ้วลา 15.10 วนิาที 

 

ความคลาดเคลื�อน =
��.�����∗���%

��
= 0.66%    (4.1) 

4.3.2 การตรวจสอบมิเตอร์ภาพภายนอกทั�วไป 

         1) นาํมิเตอร์ทดสอบ (ขอ้ 4.2.2) ไปติดตั�งที�แผง 

          2) จ่ายโหลดเขา้มิเตอร์ ทดสอบ (Load) 

          3) จบัเวลาเป็นวนิาที (โดยเทียบกบัการหมุนของจาน)พร้อมนบัการหมุนของจานวา่หมุนไดกี้�

รอบ  

          4) ตรวจสอบหน้ามิเตอร์ที�มีค่าคงที�คือ จาํนวนรอบต่อการหมุนต่อ KWh(Rev/kWh) เช่น 

1200Rev/kWh เป็นตน้ 

          5) 1KW = 1000 W, h=1 ชม. =3600 วนิาที 

          6) หาความเที�ยงตรงที�มิเตอร์ทดสอบ โดยใชสู้ตรดงันี�   

ความเที�ยงตรง =
1000∗3600∗จาํนวนรอบที�นบัได∗้100%

���/��� �(����)เวลาที�จบัได ้(วินาที)
   (4.2) 
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     7) ใหคิ้ดค่า Power factor (pf) = 1 เสมอ ตวัอยา่งมิเตอร์1 Phase ขนาด 5* 2200 มีค่าคงที� 1200 

Rev/ kWh จานการทดสอบโดยการจบัจานหมุนของมิเตอร์ได ้5 รอบ จบัเวลาได ้153 วนิาที                                                       

ขณะที�จ่ายโหลดเขา้มิเตอร์ 100 W 

ความเที�ยงตรง =
1000∗3600∗5

1200∗100∗15
 100 =98.04    (4.3) 

 

4.3.3 วธีิการทดสอบเทยีบกบัมิเตอร์มาตรฐาน  

      1) ดาํเนินการตามขอ้ 4.4.2 ขอ้ 1 ) และ 2 ) ตามลาํดบั 

      2) ใชเ้วลาติดตั�งเทียบเป็นระยะเวลา 24 ชม. 

       3) อ่านหน่วยมิเตอร์มาตรฐานและอ่านหน่วยมิเตอร์ทดสอบ (ขอ้ 4.2.2) 

       4) หาค่าความคลาดเคลื�อนของมิเตอร์ ใชสู้ตรดงันี�  

ความคลาดเคลื�อน =
หน่วยมิเตอร์ทดสอบ – หน่วยมิเตอร์มาตรฐาน ∗ 100%

หน่วยมิเตอร์มาตรฐาน
   (4.4) 

 

        5) ตวัอยา่ง  มิเตอร์มาตรฐานอ่านหน่วยได ้100 หน่วย มิเตอร์ทดสอบอ่านหน่วยได ้98 หน่วย  

ความคลาดเคลื�อน =
98�100 ∗���% 

���
 = -2%     (4.5) 

 

4.4นําค่าทดสอบความเที�ยงตรงของมิเตอร์ที�กาํหนดทดสอบแล้วมาเปรียบเทยีบมาตรฐาน 

กฟภ. กาํหนดค่ามาตรฐานของมิเตอร์ทุกเครื�อง ที�นาํไปติดตั�งให้ผูใ้ชไ้ฟจะตอ้งมีความคลาดเคลื�อน

ของมิเตอร์แต่ละเครื�องไม่เกิน +-2.5% 

4.5 มิเตอร์ที�ทดสอบแล้วให้ทาํการแยกและจัดเกบ็ให้เรียบร้อย โดยมีป้ายชี�ดังนี� 

4.4.1 มิเตอร์ที�ผา่นการตรวจสอบและทดสอบความเที�ยงตรงตามมาตรฐาน กฟภ. 

     4.4.2 มิเตอร์ที�ไม่ผา่นการตรวจสอบและทดสอบ ความเที�ยงตรงตามมาตรฐาน กฟภ. 

4.6 มิเตอร์ข้อ 4.3.1 ให้นําไปติดตั�งผู้ใช้ไฟได้และมิเตอร์ตามข้อ 4.3.2 ให้รวบร่วมทําบันทึกจัดส่ง 

กมต. เพื�อทาํการปรับแต่งต่อไป 
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รูปที� 4.3 การทดสอบมิเตอร์โดยใชแ้ผงวงจรเทียบ 

 นาํมิเตอร์มาติดตั�งกบัแผงวงจรเทียบ เพื�อทาํการตรวจสอบการทาํงานของมิเตอร์และความ

ถูกตอ้งในการแสดงหน่วยไฟฟ้า  

 จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื�อทดสอบการหมุนของจานอะลูมิเนียมที�มีเฟืองไปขบัเคลื�อนตวัเลขของ

มิเตอร์วา่มีการหมุนที�ติดขดัหรือตวัเลขไม่หมุนหรือไม่  

 มิเตอร์ที�ทาํการทดสอบตอ้งถูกตอ้งและไดม้าตรฐานการไฟฟ้าในการแสดงหน่วยการใช้

ไฟฟ้า 

 

 

รูปที� 4.4ตรวจสอบการทาํงานของมิเตอร์ 
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4.7การติดตั�งมิเตอร์  

 

รูปที� 4.5 แป้นไมท้าํการติดเข็มขดัรัดสาย 

 เตรียมแป้นไมพ้ร้อมกบัเข็มขดัรัดสายสําหรับรัดสายไฟฟ้าให้เขา้กบัแป้นไม ้ขนาดของ

แป้นไม้มีหลากหลายขนาด ใช้แป้นไม้ตามขนาดในงานติดตั� งมิเตอร์แต่ละงานไม่

เหมือนกนั 

 ในที�นี� ตอ้งใชแ้ป้นไมต้อ้งมีขนาด 30 X 120 เพื�อติดตั�งมิเตอร์ และมีรูเพื�อทาํการยึดเขา้กบั

เสาไฟ 

 ทาํการติดตั�งมิเตอร์เขา้กบัแป้นไมโ้ดนใชส้วา่นเจาะรูและยดึมิเตอร์ดว้ยน็อต 

 

 
รูปที� 4.6 ทาํการติดตั�งมิเตอร์ 
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 ยึดมิเตอร์เขา้กบัเสาโดยใช้เหล็กเสียบเขา้รูที�เสาพร้อมยึดดว้ยน็อต จากนั�นจะทาํการเตรียม

สายไฟและนาํสายฟ้าเขา้มิเตอร์ จากฝั�งการไฟฟ้าและฝั�งของผูใ้ชไ้ฟฟ้า  

 ใชค้รีมปลอกสายไฟ ทาํการปลอกสายไฟ เพื�อนาํสายไฟเขา้มิเตอร์ ใชส้วา่นคลายน็อตที�ขั�ว

มิเตอร์ โดยเริ�มจากฝั�งการไฟฟ้าก่อน จะตอ้งนาํสาย N เขา้ก่อนตามดว้ย สาย L เขา้ จากนั�น

นาํสายไฟอีก 2 สายจากฝั�งผูใ้ช้ไฟฟ้าทาํการปลอกสายแลว้คลายน็อตที�ขั�วมิเตอร์นาํสายไฟ

เขา้ที� N ก่อนจากนั�นตามดว้ยสายไฟเขา้ที�ขั�ว L ตามลาํดบั  

 ทาํการไขน็อตให้แน่นพอประมาณ เพื�อไม่ให้สายไฟหลุดออกจากขั�ว การไขน็อตแน่น

เกินไปอาจทาํใหต้วัมิเตอร์แตกได ้

 ในกรณีที�มิเตอร์อยู่สูง ก็อาจจะตอ้งใช้อุปกรณ์ในการปีนเสา เพื�อปฏิบติังานในการติดตั�ง

มิเตอร์ ตอ้งมีการฝึกในการปีนเสาไฟฟ้าเพื�อ ปฏิบติังานในดา้นติดตั�งต่างๆ 

 

 
รูปที�  4.7นาํสายไฟเขา้มิเตอร์  

 เมื�อติดตั� งเสร็จแล้วทาํการตรวจสอบการติดตั�งมิเตอร์อีกครั� งเพื�อความถูกต้องในการ 

ใหบ้ริการเก็บอนัตราการใชไ้ฟฟ้าของประชาชน 

 ทาํการตรวจสอบใบงานที�ได้รับมอบหมาย ของผูใ้ช้ไฟฟ้าที�มาขอติดตั�งมิเตอร์ และให้

เซ็นชื�อ เมื�อทาํการติดตั�งเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 จากนั� น ผูใ้ช้ไฟฟ้าก็สามารถใช้ไฟฟ้าและค่าไฟตามที�ต้องการโดยในแต่ละเดือนจะมี

พนักงานมาตรวจค่าไฟและถ้าได้รับแจ้งเรื� องมิเตอร์ชํารุดเสียหานทางการไฟฟ้าจะส่ง

พนกังานมาตวัสอบใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
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รูปที�  4.8ใบงานการติดตั�งมิเตอร์ 

 

รูปที� 4.9สัญญาขายการไฟฟ้า 
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4.8ขั�นตอนการติดตั�งมิเตอร์ แบบ TOU (Time of Use Rate) 

 

รูปที� 4.10 การติดตั�งมิเตอร์เขา้กบัแป้นไมแ้ละเขม็ขดัรัดสาย 

 นาํมิเตอร์ติดเขา้กบัแป้นไม ้ โดยมีระยะห่างจากรูปที�แป้นไม ้5-10 cm. และใชส้วา่นเจาะรู

เพื�อยดึมิเตอร์เขา้กบัแป้นไม ้โดยใชน็้อต 2.5 cm. เป็นตวัยึดมิเตอร์ จากนั�นทาํการตีเขม็ขดั

รัดสายเพื�อ ใชใ้นการยึดสายไฟใหอ้ยูก่บัที� โดยระยะห่างช่องเขม็ขดัรัดสายจะอยูที่� 10 cm.  

 ใชส้วา่นเจาะแป้นไมเ้พื�อทาํการติดตั�ง CT 3 ตวั โดยใชน็้อต2.5 cm. ยดึ CT เอาไว ้   

 

 
รูปที� 4.11การติดตั�ง CT 

 



59 
 

 ใช้ไขควงปากแฉกไขเปิดฝามิเตอร์แลว้ทาํใช้สว่านคลายน็อตที�ขั�วมิเตอร์ เพื�อทาํการต่อ

สายไฟเขา้ตวัมิเตอร์ เมื�อดาํเนินการต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแลว้ใชส้วา่นหมุนยึดน็อตที�ขั�ว

ใหแ้น่นพอประมาณ 

 

4.9การติดตั�ง CT 

  การต่อสายไฟของการวดักระแสการใชพ้ลงังานดา้นปฐมภูมิตอ้งต่อสายไฟจากแหล่งจ่าย

จากดา้น P1 ออก P2 แลอ้อกไปหาโหลด ส่วนดา้นทุติยภูมิต่อ S1เขา้กบัขั�วที�มีความเป็นบวกมาก

ที�สุด S2 ต่อเขา้กบัขั�วลบของอุปกรณ์ที�นาํมาต่อร่วม เช่น มิเตอร์ตรวจสอบลาํดบัเฟสให้ถูกตอ้งถา้

หากลาํดบัเฟสผดิจะทาํใหค้่าพลงังานผดิพลาด และควรต่อ S2 ลงกราวดเ์ขา้ระบบ 

 

 
รูปที� 4.12 ขอ้มูล CTที�ใชติ้ดตั�ง 

 

 ทาํการจดัหา CT ทั�ง 3 ตวั เพื�อทาํการติดตั�ง 

 ในแต่ละ CT จะมีขอ้มูลประกอบ ซึ� งจะทาํให้สามารถ ใชข้อ้มูลเหล่านี�มาดูวา่ CT แต่ละตวั

ควรใชง้านในรูปแบบใบ เหมาะกบังานแบบใด 

 ทาํการตรวจสอบสายไฟที�ติดตั�งเขา้กบั CT วา่มีความเรียบร้อยหรือไม่ เพื�อไม่ให้เกิดความ

เสียหายในภายภาคหนา้และเพื�อการวดัค่าที�ถูกตอ้งที�สุด 

 เมื�อตรวจสอบการติดตั�ง CTเรียบร้อยแลว้ใหท้าํการปลอกสายไฟและใส่เขา้ที�ขั�วเขา้มิเตอร์ 
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รูปที� 4.13 วงจรการต่อสายไฟเขา้มิเตอร์ 

 

 
รูปที� 4.14นาํสายไฟต่อเขา้ขั�วมิเตอร์ 

 จากนั�นนาํปลายสายไฟเขา้ที� CT แต่ละตวัโดยแต่ละสายที�เขา้ CT ตอ้งเลียงลาํดบัสายไฟแต่

ละเฟส เพื�อใหมี้ความแม่นยาํในการวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

 แลว้ทาํการตีเขม็ขดัรัดสายยดึสายไฟใหอ้ยูก่บัที�  จากนั�นใชล้วดทางการไฟฟ้าแลว้สอดเขา้

ตราตะกั�วหมุนเป็นเกียว จากนั�นใชค้รีมตีตราของการไฟฟ้า ย ํ�าไปที�ตราตะกั�ว จะการเป็นตรา

ของการไฟฟ้า 
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 ถา้ผูใ้ดที�ทาํการดึงตราการไฟฟ้าหรือแกะทาํความเสียหายต่อตราการไฟฟ้า ถือวา่เป็น

ความผดิทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะถูกดาํเนินคดี ตามกฎของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 
รูปที� 4.15ตราตะกั�วที�ตีตราการไฟฟ้า  

 

 
รูปที� 4.16ตราตะกั�วที�ตีตราการไฟฟ้า 
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รูปที� 4.17มิเตอร์ที�ติดตั�งเขา้กบัแป้นไมเ้รียบร้อยแลว้ 

 จากนั�นการไฟฟ้าจะทาํการดบัไฟโดยสับฟิวล์ที�เสาไฟก่อนทาํการติดตั�งมิเตอร์เขา้กบัเสา

ไฟ หรือในบางกรณีการไฟฟ้ายงัไม่ทาํการจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ในพื�นที�ที�จะทาํการติดตั�ง

มิเตอร์เพื�อลดความอนัตรายที�จะเกิดขึ�นในขณะปฏิบติังาน 

 

 
รูปที� 4.18นาํมิเตอร์ติดเขา้กบัเสาไฟ 

 นาํมิเตอร์เขา้ตูแ้ล้วนาํไปติดตั�งที�เสาไฟฟ้าโดยใช้เหล็กเสียบยึดไวแ้ล้วขนัน็อตให้แน่น 

จากนั�นจะทาํการต่อสายไฟแต่ละเฟสเขา้ที� CT เพื�อใชใ้นการวดักระแส  
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 โดยเริ�มที�Phase Aก่อน , PhaseB , Phase c ตามลาํดบัทาํการปลอกสายไฟที� Phase A แลว้

ตดัสายไฟขา้งในหนึ� งเส้นดึงออกมาเพื�อที�จะใช้สายไฟจากมิเตอร์ทาํการต่อเขา้ที�สายไฟ 

Phase A ที�ดึงออกมาจากนั�นให้ทาํการต่อสายไฟเป็นเกียวเพื�อทาํการยึดสายไฟเขา้กนัเมื�อ

เสร็จแลว้ใหท้าํ Phase B และ Phase C ตามลาํดบั  

 

 

รูปที� 4.19เตรียมการต่อสายไฟเขา้ CT 

 

รูปที� 4.20ติดตั�งสายไฟ3Phaseเขา้ CTแลว้มิเตอร์ 
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รูปที�4.21 การต่อสายไฟ 

 ใชเ้ทปพนัสายไฟเอาไวเ้พื�อป้องกนัสายไฟจากความร้อนและยงัทาํให้ป้องกนัการช๊อตของ

สายไฟภายในตูอี้กดว้ย 

 ทาํการตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั�งมิเตอร์ก่อนที�จะทาํการจ่ายกระแสไฟเขา้มายงั

มิเตอร์ 

 เมื�อติดตั�งมิเตอร์เสร็จแลว้จะทาํการตรวจสอบมิเตอร์ใหเ้รียบร้อยก่อนจ่ายไฟฟ้า 

 พนกังานการไฟฟ้าจะทาํการ จ่ายกระแสไฟโดยการสับฟิวส์แรงสูง 

 

 

รูปที� 4.22ตอนชกัฟิวส์แรงสูง 
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4.10 การตรวจสอบมิเตอร์ 

ในการทาํงานของมิเตอร์ไฟฟ้าก็ตอ้งมีการตรวจสอบมิเตอร์ทุกครั� ง เพื�อผลประโยชน์ของ

การใชไ้ฟฟ้าไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด และป้องการละเมิดการใชไ้ฟฟ้าโดยผดิกฎหมาย 

การละเมิดการใชไ้ฟฟ้า หมายถึง การกระทาํใดๆโดยมิชอบดว้ยกฎหมายต่ออุปกรณ์ระบบการจ่าย

ไฟฟ้าหรือมิเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์หรือเครื�องหมายตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ

การต่อไฟตรงโดยไม่ผา่นมิเตอร์หรือการละเมิดไฟฟ้าใชโ้ดยกรณีอื�นๆ 

 

4.10.1 บทลงโทษต่อผู้ละเมิดการใช้ไฟฟ้า 

การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใชไ้ฟฟ้า เมื�อการไฟฟ้าตรวจพบวา่มีการละเมิดใชไ้ฟฟ้า

ให้เรียกเก็บเงินจากผูล้ะเมิดการใช้ไฟฟ้าหรือผูที้�ได้รับผลประโยชน์จากการ กระทาํการหรือผู ้

ครอบครองอาคารหรือผูที้�อยูอ่าศยัโดยเรียกค่าเบี�ยปรับตามอนัตราที�กาํหนด และค่าไฟฟ้าที�เสียหาย

ตามการปรับปรุงซึ� งเกิดจากผลการกระทาํละเมิดการใชไ้ฟฟ้าและค่าเสียหายอื�นๆอีกส่วนหนึ�ง 

 

อตัราเบี�ยปรับ 

มิเตอร์แรงตํ�า 

ตรารางที� 4.1  อตัราเบี�ยปรับ 

ขนาดมิเตอร์ 1เฟส(บาท) 3เฟส(บาท) 

3-5 2,000 - 

10-30 5,000 - 

เกิน30 7,000 - 

10-50 - 10,000 

เกิน50 - 20,000 

 

4.10.2มิเตอร์แรงสูง 

กรณีละเมิดการใชไ้ฟฟ้าต่อตรงจากสายเมนโดยมิไดติ้ดตั�งมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ

คาํนวณขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ใชก้บัการต่อไฟตรงรวม (แอมป์) แลว้นาํมาเปรียบเทียบคิดค่าเบี�ยปรับ

เรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ หากต่อสายไฟตรงจากสายเมนใหอ้าคารหรือที�อาศยัหลายแห่งให ้

1. คาํนวณขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้ารวม (แอมป์) แยกเป็นแต่ละแห่ง แลว้นาํมาเปรียบเทียบเบี�ยปรับเรียก

เก็บตามขนาดของมิเตอร์เป็นแต่ละแห่งแลว้แต่ละกรณีค่าเสียหายอื�นๆ 

2.ค่าไฟฟ้าที�เสียหายตามการปรับปรุงซึ� งเกิดจากผลการกระทาํละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้เรียกเก็บค่า

ไฟฟ้าปรับปรุงตามเกณฑว์ธีิที�ประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนั�นอีกส่วนหนึ�ง 
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3.หากปรากฏค่าเสียหายอื�นๆนอกเหนือจากเบี�ยปรับและค่าไฟฟ้าที�เสียหายแลว้ตามการปรับปรุง ซึ� ง

เกิดจากการกระทาํละเมิดการใชไ้ฟฟ้าดงักล่าวใหเ้รียกเก็บค่าเสียหายดงักล่าวอีกส่วนหนึ�ง 

 

4.10.3การเตรียมข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนตรวจสอบมิเตอร์ 

การตรวจสอบมิเตอร์จะมีผูใ้ช้ไฟฟ้ามาแจง้เรื�องที�การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรืออตัราการใช้

ไฟฟ้าลดลงหรือมากขึ�นกว่าเดิมผิดปกติ จากนั�นจะส่งพนักงานเขา้ไฟตรวจสอบมิเตอร์ดงักล่าว 

พนกังานจะคน้หาตาํแหน่งมิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม PEA MAP เพื�อคน้หาตาํแหน่งมิเตอร์ที�ตอ้งการ

ตรวจสอบ 

 

 

รูปที� 4.23 ภาพการคน้หามิเตอร์ 

 โดยภายในโปรแกรมจะมีขอ้มูลผูใ้ชไ้ฟฟ้าและตาํแหน่งของมิเตอร์ผูใ้ชไ้ฟฟ้า พนกังานการ

ไฟฟ้าจะทาํการป้อนรหัสมิเตอร์หรือหมายเลข PEA ของมิเตอร์เข้าไฟในโปรแกรมจะ

แสดงตาํแหน่งของมิเตอร์และทาํการจดค่า along ของตาํแหน่งมิเตอร์เพื�อจะทาํการไป

ตรวจสอบมิเตอร์ต่อไป  

 ทั�งนี�ตาํแหน่งมิเตอร์ยงัคงยากลาํบากในการเขา้ถึงในบางพื�นที�ที�ยากลาํบากอาจตอ้งทาํการ

คน้หาหลายครั� งเพื�อตาํแหน่งที�แน่นอนและแม่นยาํของตาํแหน่งมิเตอร์ 
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รูปที� 4.24 ตาํแหน่งมิเตอร์ต่างๆ 

 จากนั�นจะทาํการเตรียมใบงานการตรวจสอบมิเตอร์โดยใบงานแต่ละใบจะมีหมายเหตุของ

มิเตอร์ที�จะทาํการตรวจสอบวา่ชาํรุดเสียหายอะไรบา้ง 

 

 

รูปที� 4.25 ใบงานตรวจสอบมิเตอร์ 

 เมื�อเตรียมการเรียบร้อยแลว้พนงัการจะเดินทางไปยงัตาํแหน่งมิเตอร์ที�จะทาํการตรวจสอบ

ทนัทีโดยกาํหนดมิเตอร์ที�อยูต่ามพื�นที�ต่างๆ เรียงจากความไกล-ใกลข้องมิเตอร์เพื�อง่ายต่อ

การเดินทางไปตรวจสอบ  
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 จะใชป้ากกาเช็คเฟสก่อนเพื�อทาํการดูวา่สายไฟเส้นไหนมีไฟหรือไม่ ถา้ไม่มีไฟตามวงจร

ของมิเตอร์ถือวา่มีความผดิปกติ 

 จากนั�นจะทาํการใช ้Clamp เปิด เครื�องทาํการหมุนไปยา่นที�ตอ้งการใชว้ดัโดยในที�นี� จะใช้

ยา่น Aวดัค่า I ไหลเขา้และ Iไหลออก หรือสาย LกบัN โดยที�กระแสไหลเขา้ตอ้งเท่ากบั

กระแสไหลออกและเมื�อวดัสาย LกบัNพร้อมกนัตอ้งเป็น 0 ค่าที�อ่านจะเป็น A แสดงว่า

มิเตอร์ปกติ และทาํการจดค่าหน่วยไฟฟ้าที�มิเตอร์แสดง จากนั�นจะดูความผิดปกติของ

มิเตอร์วา่มีการ ทาํลายหรือ มีการแกะตราตะกั�วหรือไม่  

 ถา้หากมิเตอร์ไม่หมุนจะให้เครื�องมือทดสอบมิเตอร์คือ เทสโหลดจะใช้เทสโหลดมิเตอร์

ไฟฟ้าเพื�อทดสอบการหมุนของมิเตอร์วา่มีความผดิปกติหรือไม่   

 ถา้ตรวจสอบแลว้มิเตอร์ชาํรุดเสียหายจะทาํการแจง้เรื�องไปยงัผูใ้ชไ้ฟฟ้าวา่มิเตอร์เสียหาย

เพราะสาเหตุใดถา้เป็นการกระทาํของมนุษยจ์ะตอ้งเสียค่าเบี�ยปรับถา้เกิดจากภยัธรรมชาติ

การไฟฟ้าจะทาํการเปลี�ยนมิเตอร์ใหฟ้รี 

 การทดสอบสําหรับผูที้�ละเมิดใช้ไฟฟ้า ใช้ เมื�อวดัค่ากระแสไฟฟ้าที�ไม่ตรงตามวงจรของ

มิเตอร์ พนังงานจะทาํการทดสอบมิเตอร์โดยการ หยุดจ่ายไฟฟ้า แล้วให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าปิด

เครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทั�งหมดเพื�อจะดูวา่มิเตอร์มีการหมุนหรือไม่ ถา้มิเตอร์ยงัหมุนอยู่

แสดงวา่ภายในบา้นจะตอ้งมีการต่อตรงกบัสายไฟของการไฟฟ้า (เนื�องจาก พนงังานการ

ไฟฟ้าไม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบภายในบา้นของผูใ้ชไ้ฟฟ้าได ้สาเหตุแบบนี�มกัจะเกิดจาก

ผูรั้บเหมาหรือผูที้�แอบอา้งวา่เป็นพนงังานการไฟฟ้ามาทาํให้ผูใ้ชไ้ฟหรือผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีความรู้

เห็นกบัการละเมิดในครั� งนี�ดว้ย) ถา้มีความผิดครั� งที�1พนกังานจะทาํการตกัเตือนผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

ครั� งที�2 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งเสียค่าเบี�ยปรับตามกฎของการไฟฟ้าสําหรับผูล้ะเมิดในการใชไ้ฟฟ้า 

ครั� งที�3 การพูดคุยกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งมีพนกังานตาํรวจเขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ยเนื�องจากละเมิด

ไฟฟ้าใชโ้ดยมิชอบและกระทาํผดิซํ� าอาจถึงขั�นติดคุกถา้ไม่ยอมรับผิดหรือมีความรุนแรงใน

การเจรจา 

 
รูปที� 4.26ปากกาเช็คเฟสตรวจสอบสายไฟ 
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รูปที� 4.27การตรวจสอบมิเตอร์ 

 

รูปที� 4.28 การทดสอบมิเตอร์ 
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รูปที� 4.29 การละเมิดของผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

4.10.4การตรวจสอบการทาํงานของพนักงานที�ตรวจมิเตอร์ 

เมื�อพนกังานทาํการตรวจสอบมิเตอร์ตามคาํร้องของผูใ้ช้ไฟฟ้า การตรวจแต่ละครั� งจะส่ง

รายงานการตรวจเขา้ที�โปรแกรม SCS เป็นขั�นตอนสุดทา้ยเพื�อทาํการตรวจสอบการทาํงานของ

พนกังานและตรวจสอบวา่มิเตอร์ชาํรุดเสียหายหรือไม่ เพื�อทาํการแขไ้ขต่อไป  

 เมื�อทาํการตรวจเสร็จแล้วทางระบบจะนาํขอ้มูลการตรวจมิเตอร์เขา้โปรแกรม SCS 

ภายในโปรแกรมจะมี ขอ้มูลของผูที้�ทาํการออกตรวจสอบมิเตอร์ วนัเวลาปฏิบติังาน 

ขอ้มูลของผูที้�ครอบครองมิเตอร์ สาเหตุของการตรวจมิเตอร์  ผลการตรวจสอบมิเตอร์ 

 

 
รูปที� 4.30 โปรแกรม SCS 
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รูปที� 4.31 โปรแกรม SCSแสดงขอ้มูล 

 เมื�อทําการเปิดโปรแกรมจะต้องระบุชื�อพนักงานที�ท ําการตรวจสอบมิเตอร์และ

ช่วงเวลาในการปฏิบติังาน จากนั�นจะทาํการตรวจสอบขอ้มูลมิเตอร์ให้ตรงตามขอ้มูลที�

มีอยู่หรือไม่ โดยอา้งอิงจากใบงานที�เป็นขอ้มูลของมิเตอร์ไฟฟ้าโดยที�การตรวจสอบ

มิเตอร์จะทาํตามขั�นตอน 

 ขั�นตอนที� 1คือ เปิดคาํสั�งใบงานที�จะทาํการตรวจสอบ  

 ขั�นตอนที�2 คือ การตรวจสอบมิเตอร์ที�ปกติกบัมิเตอร์ที�ชาํรุดเสียหาย มิเตอร์ที�ปกติจะ

ทาํการปิดใบงานการตรวจจากโปรแกรมนี�  ส่วนมิเตอร์ที�ชาํรุดจะทาํการตรวจสอบจาก

ใบงานที�เป็นขอ้มูลของไฟฟ้าและทาํการส่งเรื�องมิเตอร์ที�ชาํรุด 

 ขั�นตอนที�3 คือการปิดใบงานการตรวจสอบสาํหรับมิเตอร์ที�ปกติ 

 ขั�นตอนที�4 คือมิเตอร์ที�ชาํรุดและจะทาํการส่งเรื�องแจง้ให้พนังงานเขา้ไปซ่อมบาํรุง

แกไ้ขมิเตอร์นั�นๆ  

 ในบางครั� งขอ้มูลมีจาํนวนมากพนักงานจาํเป็นตอ้งรีบตรวจสอบให้ถูกตอ้งและเร็ว

ที�สุดเพื�อใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าไดรั้บการบริการตามความตอ้งการ 
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รูปที�4.32งานตรวจสอบมิเตอร์ 

 

รูปที�  4.33ใบงานการตรวจสอบมิเตอร์ที�ชาํรุด 

4.11 การบํารุงรักษามิเตอร์ที�ชํารุด 

การบาํรุงรักษามิเตอร์ที�ชาํรุดเสียหายจากภยัธรรมชาติหรือการกระทาํของมนุษย ์ซึ� งจะมีค่า

เบี�ยปรับสาํหรับมิเตอร์ที�ชาํรุดดว้ยการกระทาํของมนุษยใ์นการซ่อมบาํรุงรักษามิเตอร์แต่ละ

สาเหตุจะแตกต่างกนั มิเตอร์ที�ชาํรุดเสียหายจากภยัธรรมชาติการไฟฟ้าจะทาํการเปลี�ยนใหฟ้รี

ไม่ค่าเบี�ยปรับสาเหตุที�พบบ่อยในการซ่อมบาํรุงมิเตอร์  
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-มิเตอร์หลุดจากแป้นไม ้

-ฝาครอบมิเตอร์แตก 

-มิเตอร์นํ�าเขา้ 

-มิเตอร์มีสตร์เขา้ไปตายขา้งใน 

-มิเตอร์ตวัเลขแสดงหน่วยติดขดั 

-ตราตะกั�วหลุด 

-ตวัเลขPEAหลุดหาย 

-มีคนขโมยมิเตอร์ 

-สายไฟที�ต่อเขา้มิเตอร์หลุด 

-ฝาครอบมิเตอร์หาย 

 

 

รูปที� 4.34ตวัอยา่งมิเตอร์ชาํรุด 
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รูปที� 4.35 แกไ้ขมิเตอร์ที�ชาํรุด 

รูปที� 4.36ฝาครอบมิเตอร์ 



บทที� 5 

สรุปผลของโครงงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงานกบัวตัถุประสงคต์ามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้

โครงงานเล่มนี�คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูลการขอใชมิ้เตอร์ไฟฟ้า การติดตั�งมิเตอร์

ไฟฟ้าและการบาํรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยศึกษาในดา้นให้คาํแนะนาํ

ตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที�เหมาะสมกบับา้นพกัอาศยัหรือธุรกิจอุตสาหกรรม และการใหบ้ริการติดตั�ง

มิเตอร์ตามบา้นพกัอาศยัหรือธุรกิจอุสาหกรรมตามที�ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งการ และทาํการตรวจสอบการ

ทาํงานของมิเตอร์ของผูใ้ช้ไฟฟ้าเพื�อการแสดงอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าให้ถูกตามมาตรฐานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบาํรุงรักษามิเตอร์ที�ชาํรุดเสียหายเพื�อใช้พลงังานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิผล

อยา่งสูงสุด  

5.1.2ปัญหาของโครงงาน 

 โครงงานเล่มนี� คณะผูจ้ ัดทาํใช้ระยะเวลาตลอดการฝึกงานรวบรวมข้อมูลซึ� ง

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลนั�นมีขอ้จาํกดั

 ขอ้มูลบา้งส่วนที�ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถนาํมาเผยแพร่ได้

 ข้อมูลที�ได้มานั� นอาจจะทาํให้เนื� อหาที�นํามาประกอบโครงงานเล่มนี� ไม่ค่อย

ละเอียดมากนกัยงัมีบางส่วนที�ตอ้งเพิ�มเติม

5.1.3ขอ้เสนอแนะ 

 โครงงานเล่มนี� ยงัมีเนื�อหาที�ไม่ละเอียดพอทางคณะผูจ้ดัทาํอยากให้มีผูม้าศึกษา

ขั�นตอนการขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า การติดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้าและการบาํรุงรักษามิเตอร์

ไฟฟ้า

 ตอ้งทาํการขออนุญาตการไฟฟ้าเพื�อนาํขอ้มูลบางส่วนออกมาเผยแพร่ก่อน

 การจดัเรียงเนิ�อหาในโครงงานเล่มนนี� ยงัไม่สมบูรณ์ ควรไดรั้บการปรับปรุงและ

แกไ้ข

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ได้เรียนรู้ขั�นตอนในการขอใช้มิเตอร์และการให้คาํแนะนาํสําหรับผูที้�ตอ้งการใช้มิเตอร์

ไฟฟ้าเพื�อการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การใช้มิเตอร์เพื�อแสดงขอ้มูลการใช้

พลงังานไฟฟ้าที�แม่นยาํถูกตอ้งตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเรียนรู้ขั�นตอนการทาํงาน
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ของพนกังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้าการใช้อุปกณ์ในการตรวจสอบการ

ทาํงานของมิเตอร์ไฟฟ้า และทาํการบาํรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าที�ชาํรุดเสียหายเพื�อให้การใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้า การใหค้วามสาํคญัแก่พลงังานไฟฟ้าที�ใชไ้ป 

5.2.2 ปัญหาที�พบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ตัวคณะผู ้จ ัดทํา ย ังขาดประสบการณ์จึงทําให้ไม่ มีความมั�นใจในการออก

ปฏิบติังาน ที�วศิวกรไดรั้บมอบหมาย

 สถานที�ในการออกปฏิบติังานนั�นค่อนขา้งยากลาํบากจึงทาํให้ขอ้มูลบา้งส่วนไม่

สามารถนาํมาใชใ้นเนื�อหาโครงงานเล่มนี�ได้

 สภาพอากาศที�มีฝนตกอาจทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานไดใ้นบางกรณี

 การสื�อสารกบัพนกังานในการออกปฏิบติังาน ที�ทาํให้ไม่มีความเขา้ใจตรงกนักบั

คาํสั�งที�พนงังานไดม้อบหมายใหป้ฏิบติังานในแต่ละครั� ง

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

 คณะผูจ้ดัทาํมีความคิดว่า นกัศึกษาควรจะเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสหกิจ

ศึกษาดว้ยการหาความรู้จากใน Internet และในหนงัสือเพื�อให้ตวันกัศึกษาจะไดมี้

ความพร้อมมากขึ� นจะได้มีความมั�นใจเชื�อในตนเองต่อการทํางานในสถาน

ประกอบการ

 ควรศึกษาการใชเ้ครื�องมือในการปฏิบติังานควรศึกษาขั�นตอนการทาํงานของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนทาํการขอฝึกสหกิจศึกษา

 จดัหาอุปกรณ์บางส่วนที�นกัศึกษาสามารถติดตวั ออกไปปฏิบติังานไดท้นัที
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ภาพผนวก ก 

รูปภาพ ปฏิบัตงิานภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 



ภาพผนวก ก รูปที� 1 การต่อสายไฟเขา้มิเตอร์ TOU 

 ภาพผนวก ก รูปที� 2 ตรวจสอบผลการตรวจมิเตอร์ SCS 



ภาพผนวก ก รูปที� 3 ออกปฏิบติังานติดตั�งมิเตอร์ 

ภาพผนวก ก รูปที� 4 ทาํการติดตั�งอุปกรณ์ 



ภาพผนวก ก รูปที� 5 ติดตั�งมิเตอร์ TOU 

ภาพผนวก ก รูปที� 6 ปีนเสาตรวจสอบลูกถว้ย 



ภาพผนวก ก รูปที� 7 ตรวจสอบมิเตอร์ที�ชาํรุด 

ภาพผนวก ก รูปที� 7 ติดตั�งมิเตอร์วงจรเทียบ 



ภาพผนวก ก รูปที� 8 ใชโ้ปรแกรม PEA MAP 

ภาพผนวก ก รูปที� 9 ติดตั�งมิเตอร์ TOU 



 

 

ภาพผนวก ก รูปที� 10 นาํสายไฟเขา้มิเตอร์ 

 

ภาพผนวก ก รูปที� 11 นาํมิเตอร์มาตรวจสอบ 



ภาพผนวก ก รูปที� 12 ติดตั�ง CT 

ภาพผนวก ก รูปที� 13 ติดตั�งมิเตอร์ TOU 



ภาพผนวก ก รูปที� 14 เตรียมอุปกรณ์การติดมิเตอร์ 

ภาพผนวก ก รูปที� 15 ติดตั�งมิเตอร์และนาํสายไฟเขา้มิเตอร์ 



 

 

ภาพผนวก ก รูปที� 16 แกไ้ขมิเตอร์ที�เสียหาย 

 

ภาพผนวก ก รูปที� 17 ติดตั�งมิเตอร์TOU 



 

 

ภาพผนวก ก รูปที� 18 ตรวจสอบมิเตอร์TOU ก่อนนาํไปติดตั�ง 

 

ภาพผนวก ก รูปที� 19 คน้หามิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม PEAMAP 



 

 

ภาพผนวก ก รูปที� 20 ติดตั�งมิเตอร์ TOU และ CT 

 

ภาพผนวก ก รูปที� 21 ต่อวงจรมิเตอร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ข 

รูปภาพ สถานที�ในการปฏิบัตงิานและเอกสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 



ภาพผนวก ข รูปที� 22 โปรแกรม SCS 

ภาพผนวก ข รูปที� 23 การติดตั�งCT 



ภาพผนวก ข รูปที� 24 นาํมิเตอร์ติดกบัเสา 

ภาพผนวก ข รูปที� 25 การปฏิบติังาน 



 

 

ภาพผนวก ข รูปที� 26 ใบงานการตรวจสอบ 

 

ภาพผนวก ข รูปที� 27 เอกสารการระเมิดการใชไ้ฟฟ้า 



 

 

ภาพผนวก ข รูปที� 28 ใบเสร็จการปรับปรุงมิเตอร์ 

 

ภาพผนวก ข รูปที� 29 เอกการระเมิดมิเตอร์ไฟฟ้า 



 

 

ภาพผนวก ข รูปที� 30 วางแผนการปฏิบติังานกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 

ภาพผนวก ข รูปที� 31 ตรวจสอบการทาํงานของมิเตอร์ 



 

 

ภาพผนวก ข รูปที� 32 ตรวจสอบมิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อาจารย์ที�ปรึกษามานิเทศงาน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

รูปนําเสนอผลการปฎบิัติสหกจิศึกษา  

 

 

 





 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

นาย ธรรมนูญ คนึงรัมย์  

ที�อยูปั่จจุบนั : บา้นเลขที� 41/3 หมู่ 6 ซอย นุมประสงค ์4 ตาํบล ศาลากลาง อาํเภอ บางกรวย จงัหวดั นนทบุรี 

รหสัไปรษณีย ์11130  

E-mail : tangep1997@gmail.com  

เบอร์โทร : 094-4898093 วนัเกิด : 10 ธนัวาคม 2539  

สัญชาติ : ไทย    เชื�อชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  

สถานภาพ : โสด  

นาํหนกั : 43 kg.  ส่วนสูง : 168 cm. 

ประวตัิการศึกษา 

- จบการศึกษาระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาก โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ ์จบการศึกษาสายอาชีพ ปวช. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ จาก 

วทิยาลยัเทคนิค นครปฐม  

- ปัจจุบนักาํลงัศึกษาระดบัชั�นปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

ทกัษะความสามารถพเิศษอื�นๆ 

- ไดผ้า่นการฝึกงานเกี�ยวกบัหมอ้แปลงไฟฟ้า เอกรัฐวศิวกรรม ต่อวงไฟฟ้าและเดินสายไฟภายใน

อาคาร งานช่างเกี�ยวกบัไฟฟ้าและยานยนตร์  

mailto:tangep1997@gmail.com


 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

นาย อทิธิพร จันทร์แดง 

ที�อยูปั่จจุบนั : บา้นเลขที� 150/7 ตาํบลแปะซะ อาํเภอท่าแพ จงัหวดั สตูล รหสัไปรษณีย ์91150 

E-mail : kaw094980@gmail.com 

เบอร์โทร : 063-2370870 วดัเกิด : 08 มิถุนายน 2539 

สัยชาติ : ไทย  เชื�อชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  

สถานภาพ : โสด  

นาํหนกั : 69 kg.  ส่วนสูง : 172 cm. 

ประวตัิการศึกษา 

- จบการศึกษาชั�นมธัยมตอนตน้-ปลาย จาก โรงเรียนท่าแพผดุงวทิย ์

- ปัจจุบนักาํลงัศึกษาระดบัชั�นปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

ทกัษะความสามารถพเิศษอื�นๆ 

- สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ Autocad 

- ทกัษะการเล่นฟุตยอล  

mailto:kaw094980@gmail.com


 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

นาย ปฐมชัย เขียวพราย 

ที�อยูปั่จจุบนั : บา้นเลขที� 68 ซอย เพชรเกษม แยก1-4 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 10160 

Email: - 

เบอร์โทรศพัท ์0960847144 วนัเกิด : 4 มีนาคม 2539 

สัญชาติ :ไทย  เชื�อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ 

สถานภาพ : โสด  

นํ�าหนกั : 85 kg. ส่วนสูง : 180 cm. 

ประวตัิการศึกษา 

 -  จบการศึกษามธัยมตอนตน้ จากโรงเรียนคลองนาเกลือนอ้ย จ.สมุทรปราการ 

 -  จบมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์จ.สมุทรปราการ 

 -  ปัจจุบนักาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สยาม 

ทกัษะความสามารถพเิศษอื�นๆ 

- เล่นกีฬาเป็นทุกชนิด  

- ซ่อมรถยนตไ์ด ้
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