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Abstract 

This project presents the installation of electrical system for office buiding at Aira One 
Project. The experiences took place during the cooperative education practice of Siam University 
with Genpower Engineers Compang limited The author was assigned to installing, maintaining 
the office electrical distribution system and testing of power supply in the office. The practical 
knowledge results can be applied to practical work well. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงงาน 

ส านกังานขนาดใหญ่มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง จึงจ าเป็นต้องมีการติดตั้ งระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยในส านกังานจะมี
ระบบไฟฟ้าหลายระบบ เช่น การจ่ายก าลงัไฟฟ้า (Power  Distribution  System) ระบบไฟฟ้าส ารอง 
(Standby  Power  System)  ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (Lighting  System)  ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั (Fire  
Alarm  System)  เป็นตน้ ระบบเหล่าน้ี มีความส าคญัอยา่งมากส าหรับอาคารสูงท่ีใชส้ าหรับการอยูอ่าัยั
เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าไดมี้ความเช่ือถือในการใชไ้ฟฟ้าของส านกังาน ทั้ ง น้ีก็ เพื่ อความปลอดภัยของผู ้ ท่ี
ท  างานของทางส านกังาน นอกจากน้ียงัช่วยให้ส านกังานลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในส านกังานและมีความ
ปลอดภยัต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้า ซ่ึงในการออกแบบและติดตั้งจะตอ้งเลือกใช้บริภณัฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านมากท่ีสุด โดยตอ้งติดตั้งท่ีไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ เ พื่ อ ช่ ว ย เ พิ่ ม
ประสิทธิผลใหก้บัระบบไฟฟ้าของส านกังาน 

เน่ืองด้วยทางมหาวิทยาลัยสยามต้องการมุ่งให้นักัึกษาจะต้องจบการัึกษาอย่างมีคุณภาพมี
ความสามารถท่ีจะประกอบวชิาในสายอาชีพสาขาของตนเองได ้ แต่จากการ เ รี ยนการสอนภายใน
สถาบันการัึกษาท่ีเป็นการัึกษาท่ีเน้นความรู้แบบกวา้งๆหากสามารถให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังานตรงก็ไดย้อ่มเป็นเองดีท่ีท าให้นกััึกษาไดฝึ้กทกัษะความรู้สามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน
ไดแ้ละท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์การท างาน ทางด้านวาวิัวกรไฟฟ้าท่ีมีความรู้ด้านทฤษฎีและด้าน
การปฏิบติัโดยความรู้ดา้นทฤษฎีเพื่อให้นกััึกษาไดส้ามารถสอบผา่น และไดใ้บประกอบวิชาชีพวิัวกรรม
จากสภาวิัวกรรม และความรู้ดา้นการปฏิบติัเพื่อให้ัึกษาจากประสบการณ์จริง จึงไดจ้ดัการัึกษาวิชาสห
กิจัึกษา ภาคทฤษฎี 1 ภาคการัึกษา และออกไปปฏิบติังานกบัสถานประกอบการระหวา่งวนัท่ี 15 เดือน
พฤษภาคม พ.ั. 2562 ถึงวนัท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ั. 2562 โดยทางมหาวิทยาลยัได้ให้นักัึกษาติดต่อหา
สถานประกอบการเอง คณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติัสหกิจ คือ โครงการ ไอร่า วนั (AIRA ONE) เป็นส านกังาน
ท่ีทาง บริษทัเจนพาวเวอร์ เอน็จิเนียร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการ ด้านการออกแบบและติดตั้ ง
ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล ส่วนงานท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บหมอบหมายคือ ระบบไฟฟ้าก าลงั ท าการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผูจ้ดัท าน าการติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับส านักงาน มาจดัท าเป็น
โครงงานเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจไดน้ าไปใชใ้นการัึกษาเรียนรู้และประยกุตใ์ชต่้อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1  เพื่อฝึกทกัษะทางสังคมในการปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรในองคก์รนั้นได ้

1.2.2  เพื่อฝึกทกัษะการประยกุตใ์ชค้วามรู้จากทฤษฎีท่ีได้ั ึกษามาปฏิบติังานจริง 

1.2.3  เพื่อฝึกทกัษะการวางแผนงานและแกไ้ขปั้ญหาเฉพาะหนา้ขณะปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

1.2.4  เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมาปฏิบติังานให้ได้ตามระยะเวลาท่ี                                

ก าหนด 

1.2.5  เพื่อฝึกพฒันาทกัษะการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ทางไฟฟ้า 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1  ติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับอาคาร  27 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น 

1.3.2  ติดตั้งตูค้วบคุมไฟฟ้าภายในหอ้งส านกังานขนาดแรงดนั 220 V และกระแสไฟฟ้า  32 A 

1.3.3  ท าการทดสอบระบบวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลงัการติดตั้ง 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1  สามารถวา่งแผนงานอยา่งเป็นระบบและสามารถค านวณระยะเวลาในการปฏิบติังานได ้

1.4.2  มีความรู้ความเขา้ใจในการออกแบบระบบไฟฟ้า และรู้ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.4.3  สามารถปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกวธีิตามมาตรฐาน 

1.4.4  สามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรในองคก์รได ้

 
 

 



 

 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 หลกัการเบือ้งต้น 
 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารสูง ตอ้งเลือกใชบ้ริภณัฑ์และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
แมว้า่การออกแบบระบบไฟฟ้าจะออกแบบให้มีค่าลงทุนเร่ิมแรกท่ีต ่าท่ีสุด แต่ตอ้งให้ไดร้ะบบไฟฟ้าท่ีดี มี
ความถูกตอ้ง และปลอดภยัในการใช้งานต่อผูใ้ช้งานเป็นส าคญั โดยให้เป็นตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย หรือ ตามมาตรฐานต่างประเทศท่ีนิยมใช้กนัมากในประเทศไทยอย่าง NEC 
(National Electrical Code) ท่ีเป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตอ้งท าความเขา้ใจอย่าง
ระมดัระวงัเพื่อให้เป็นไปตามท่ีประเทศไทยไดข้อ้ก าหนดไวเ้น่ืองจากผูท่ี้ท  าการออกแบบระบบไฟฟ้าตอ้ง
รับผดิชอบต่องานท่ีไดท้  า 
ส าหรับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
นิยมน ามาใชใ้นประเทศแบ่งไดด้งัน้ี 
 2.1.1 มาตรฐานประจ าชาติ ประเทศอุตสาหกรรมท่ีส าคญัในโลก ต่างมีมาตรฐานของตนเองนาน
แลว้ โดยมาตรฐานประจ าชาติของแต่ละประเทศต่างร่างข้ึนมาใชภ้ายในประเทศของตนเอง เพื่อให้ตรงกบั
อุตสาหกรรมภายในประเทศและตรงกบัวิธีปฏิบติัของตนเอง นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศและ
สภาพแวดลอ้มของประเทศนั้นๆ ดว้ย 
 มาตรฐานประจ าชาติท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

 ANSI ( American National Standard Institute ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 BS ( British Standard ) ของประเทศสหราชอาณาจกัร 
 DIN ( German Industrial Standard ) ของประเทศเยอรมนี 
 VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker ) ของประเยอรมนี 
 JIS ( Japanese Industrial Standard ) ของประเทศญ่ีปุ่น 
 มอก. ( มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ) ของประเทศไทย 

 
มาตรฐานการติดตั้ งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 
1. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

เน่ืองจากหลายๆ ประเทศมีมาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ส าหรับประเทศ
ไทยเองก็ไดมี้การจดัท า “ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ” ดว้ยความร่วมมือจาก
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การไฟฟ้าและสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ( วสท. ) เพื่อให้ทั้งประเทศไดมี้มาตรฐานท่ี
เป็นเร่ืองของการติดตั้งทางไฟฟ้าเพียงฉบบัเดียวไวใ้ชป้ระโยชน์ 
2. มาตรฐานสากลในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ประเทศในทวีปยุโรปไดมี้มาตรฐานการติดตั้งระบบในและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็นของตวัเอง 
ซ่ึงรายละเอียดต่างๆจะมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก ดงันั้น International Electro Technical 
Commission ( IEC ) จึง ไดจ้ดัท ามาตรฐานเก่ียวกบัการติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าข้ึนในปี 1972 
คือ IEC 60364 “ Electrical Installation of Buildings ” 
3. มาตรฐานสากล NEC 

NEC ( National Electrical Code ) เป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากส าหรับในประเทศ
ไทย ซ่ึงเป็นมาตรฐานการออกแบบติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ตั้งแต่ปี 1897 และมีการแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 3 ปีจึงเป็นมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งท่ี
สมบูรณ์มากแมว้า่ NEC จะเป็นมาตรฐานท่ีดีมากแต่ก็มีขอ้ก าหนดท่ีวิศวกรไฟฟ้าไทยตอ้งอ่าน
และท าความเข้าใจอย่างระมดัระวงั เพื่อให้การออกแบบระบบต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง
เน่ืองจากระบบต่างๆท่ีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาตาม NEC นั้นมีขอ้แตกต่างจากระบบท่ีใช้
ภายในประเทศไทยหลายอยา่งดว้ยกนั ตามท่ีไดแ้สดงในตารางดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบมาตรของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 
 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย 

ความถ่ี 60 Hz 50 Hz 

ระบบไฟฟ้า 120/208V,277/480V 230/400V 

สายไฟฟ้า AWG mm2 

มิติ Inch, feet m , mm 

น ้าหนกั Pound kg. 

 
           แต่เน่ืองจากข้อแตกต่างของระบบท่ีใช้ ดังกล่าวมาแล้วมีใช้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา
เท่านั้นหากประเทศสหรัฐอเมริกายงัไม่ปรับปรุงมาตรฐาน NEC ของตนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลคงจะเส่ือมความนิยมไปอยา่งชา้ๆ และในท่ีสุดก็อาจมีแค่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ท่ีใชเ้ท่านั้น 
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2.2 สายไฟฟ้า 
              สายไฟฟ้ามีหน้าท่ีคือการน าพลงังานไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปยงับริภณัฑ์ไฟฟ้า
ต่างๆสายไฟฟ้ามีผูท่ี้ผลิตมากมายและหลายชนิดตามความตอ้งการในรูปแบบของการติดตั้ง
ต่างๆดังนั้ นการเลือกใช้สายไฟฟ้าเพื่อให้ความเหมาะสมกับงานท่ีใช้เพื่อความปลอดภัย
ประหยดัและเช่ือถือไดซ่ึ้ง จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัหลายประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ความเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มท่ีติดตั้งความสามารถในการน ากระแสของตวัน า ขนาดแรงดนัตกท่ีเกิดข้ึน
ความสามารถในการทนต่อความร้อนท่ีเกิดข้ึนทั้งในขณะใชง้านปกติและขณะเกิดลงัวงจร 
    2.2.1 ส่วนประกอบ 
    สายไฟฟ้าประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตวัน า ฉนวน และเปลือก 
         2.2.1.1 ตวัน า 
       - ทองแดงเป็นโลหะท่ีมีความน าไฟฟ้าสูงมากมีความแข็งแรงเหนียวทนต่อการกดักร่อนได้
ดีแต่มีขอ้เสียอยูคื่อมีน ้าหนกัมากและราคาสูง 
       - อะลูมิเนียมเป็นโลหะท่ีมีความน าไฟฟ้าสูงลองจากทองแดง แต่เม่ือเปรียบเทียบในกรณี
กระแสเท่ากนัแลว้พบวา่อะลูมิเนียมจะมีน ้าหนกัท่ีเบาและราคาถูกกวา่ทองแดง 

 
ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบคุณสมบติัของทองแดงและอะลูมิเนียม 

 
        2.2.1.2 ฉนวน 
       ฉนวนมีหน้าท่ีห่อหุ้มตวัน าเพื่อป้องกนัการสัมผสักนัโดยตรงระหวา่งตวัน าหบัส่วนท่ีต่อลงดินและเพื่อ
ป้องกนัตวัน าจากผลกระทบทางกลและทางเคมีต่างๆในระหวา่งท่ีตวัน ากระแสไฟฟ้าจะเกิดพลงังานสูญเสีย
ในรูปแบบความร้อน ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะถ่ายเทไปยงัเน้ือฉนวนความสามารถในการทนต่อความร้อนของ
ฉนวนจะเป็นตวัก าหนดความสามารถในการทนต่อความร้อนของสายไฟฟ้านั้นเอง 
 
 

คุณสมบติั ทองแดง อะลูมิเนียม 
ความน าไฟฟ้าสัมพทัธ์ (ทองแดง=100) 100 61 
สภาพความตา้นทานไฟฟ้าท่ี 20°C ( Ωm x 10-8  ) 1.724 2.803 
สัมประสิทธ์ิการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน ( per °C x 10-6 ) 17 23 
จุดหลอมเหลว (°C) 1083 659 
ความน าความร้อน ( W / cm °C) 3.8 2.4 
ความหนาแน่นท่ี 20°C ( g / cm3 ) 8.89 2.7 
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ตารางท่ี 2.3 คุณสมบติัของฉนวน PVC และ XLPX 
 

คุณสมบติั PVC XLPE 
พิกดัอุณหภูมิสูงสุดขณะใช ้(°C)  70 90 
พิกดัอุณหภูมิสูงสุดขณะลดัวงจร (°C)  120 250 
ค่าคงท่ีไดอิเล็กตริก  6 2.4 
ความหนาแน่น ( g / cm3 )  1.4 0.92 
ความน าความร้อน ( cal / cm.sec °C )    3.5 8 
ความทนทานต่อแรงดึง ( kg / mm.2 )  2.5 3 

 
                จะเห็นวา่ฉนวน XLPE มีความแขง็แรง ทนต่อความร้อนและถ่ายเทความร้อนไดดี้กวา่ฉนวน PVC 
ท าใหมี้ความนิยมท่ีฉนวนชนิด XLPE 
                2.2.1.3 เปลือก 
                เปลือกท าหน้าท่ีหุ้มแกนหรือหุ้นสายชั้นนอกสุดอาจจะมี 1 หรือ 2 ชั้นก็ไดเ้พื่อป้องกนัความ
เสียหายทางกายภาพท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะติดตั้งหรือใชง้าน 
               2.2.2  สายไฟฟ้าแรงดนัต ่า 
               สายไฟฟ้าแรงดนัต ่าเป็นสายไฟฟ้าท่ีใช้ไดก้บัแรงดนัไม่เกิน 1000 V มีลกัษณะเป็นสายไฟฟ้าหุ้ม
ด้วยฉนวน โดยท่ีตวัน าส าหรับสายไฟฟ้าชนิดน้ี อาจจะใช้ทองแดงหรืออะลูมิเนียมแต่ ท่ีนิยมใช้ส าหรับ
สายไฟฟ้าแรงดนัต ่า คือ สายทองแดง สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นตวัตีเกลียวแต่ถ้าเป็นสายไฟฟ้า
ขนาดเล็ก ตวัน าก็จะเป็นตวัน าเด่ียว วสัดุฉนวนท่ีนิยมใชก้บัสายไฟฟ้าแรงดนัต ่าไดแ้ก่ Polyvinyl Chloride 
(PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE) 
              2.2.2.1 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุม้ดว้ยฉนวน PVC 
              สายไฟฟ้าชนิดน้ีแลว้จะมีตวัน าท่ีใช้วสัดุเป็นอะลูมิเนียม และหุ้มดว้ยฉนวน PVC โดยอาจจะเป็น 
PVC ธรรมดาหรือเป็นแบบ Heat Resisting PVC ก็ไดซ่ึ้งไฟฟ้าชนิดน้ีสามารถใชก้บัแรงดนัไดไ้ม่เกิน 750 V 
ตามท่ีมาตรฐาน ไดก้ าหนดโดยสายไฟฟ้าชนิดน้ีจะเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 293-2541 
            
   2.2.2.2 สายไฟฟ้าทองแดงหุม้ฉนวน PVC 
              เน่ืองจากทองแดงนั้นมีคุณสมบติัขอ้ดีท่ีเหนือกว่าอะลูมิเนียมหลายประการด้วยกนัไม่ว่าขะเป็น
โลหะท่ีมีความน าไฟฟ้าสูงกว่า การตดัต่อก็ท าได้ง่ายกว่า จึงนิยมใช้สายไฟฟ้าชนิดน้ีกนัมากสายไฟฟ้า
ทองแดงหุ้มดว้ยฉนวน PVC มีดว้ยกนัมากมายหลายชนิดและแต่บะชนิดก็เหมาะกบังานแต่ละแบบ โดยท่ี
สามารถจะเป็นสายเช่ือมต่อวงจรเล็กๆ จนกระทัง่เป็นสายประธารหรือสายป้อน 
              2.2.2.3 สายไฟฟ้าทองแดงหุม้ดว้ยฉนวน XLPE 
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              เน่ืองจากคุณสมบติัของฉนวน XLPE ท่ีมีความสามารถในการท่ีจะทนต่อความร้อนไดสู้ง มีความ
แข็งแรง ทนต่อแรงทางกล และการกดักร่อนทางเคมีไดใ้นปัจจุบนัจึง มีการใช้สายไฟฟ้าท่ีหุ้มดว้ยฉนวน 
XLPE มากข้ึนโดยสายชนิดน้ีมีช่ือเรียกวา่สาย CV หรือ CVE ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นระบบมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม แต่จะใชต้ามมาตรฐานอ่ืน เช่น IEC 60502 โดยทัว่ไปสายชนิดน้ีจะสามารถใชง้าน
ไดเ้หมือนกบัสาย NYY จึงนิยมใชเ้ป็นสายป้อนหรือสายประธาน 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 สาย CV 

              2.2.2.4 สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) 

           สายไฟฟ้าปกติจะมีฉนวนหรือเปลือกท่ีท ามาจากวสัดุ เช่น PVC หรือ XLPE โดยหากเม่ือวสัดุเหล่าน้ี

ถูกเพลิงไหม้ ก็จะท าให้วสัดุเหล่าน้ีสามารถติดไฟและลุกลามไปทั่วบริเวณตามช่องทางเดินสายไฟ

นอกจากน้ีจะท าให้เกิดควนัหนาแน่นและอากาศพิษกระจายไปทัว่ซ่ึงท าให้คนหมดสติและเสียชีวิตในท่ีสุด

ได ้เพื่อแกปั้ญหาจะตอ้งเลือกสายไฟท่ีมีลกัษณะทนไฟ 

             

   สายไฟฟ้าทนไฟมีลกัษณะสมบัติทีส่ าคัญดังต่อไปนี้ 

               1.  คุณสมบติัดา้นเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardancy) คือคุณสมบติัการหน่วง

เหน่ียวลุกลามของการลุกไหมข้องสายไฟฟ้า เม่ือเกิดไฟไหมส้ายไฟฟ้าจะช่วยลดปัญหาลุกลามของไฟไป

ตามสายไฟฟ้า ดงันั้นบริเวณท่ีถูกเพลิงไหมจ้ะขยายเป็นบริเวณกวา้งและเม่ือเอาแหล่งไฟออกก็จะดบัลง

(Self-extinguish) ก าหนดใหใ้ชต้ามฐานของ IEC 610332-1 หรือ IEC 60332-3 
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               2.  คุณสมบติัการปล่อยก๊าซกรด (Acid and Corrosive Gas Emission) คือคุณสมบติัซ่ึงแสดงการ

เกิดกรดหลงัจากเกิดไฟไหมก้รดท่ีเกิดข้ึนจะกดัโลหะของโตรงสร้างและอุปกรณ์อ่ืนๆสายไฟฟ้าท่ีมีสาร 

Halongen นอ้ย หรือไม่มีเลยก็จะลดการเกิดกรดและก๊าซพิษก าหนดใหใ้ชต้ามมาตรฐานของ IEC 60754-2 

               3.  คุณสมบติัการปล่อยควนั (Smoke Emission) คือ คุณสมบติัท่ีแสดงวา่ปริมาณควนัท่ีจะเกิดขณะ

เพลิงไหมส้ายไฟฟ้า ก าหนดใหใ้ชต้ามมาตรฐานของ IEC 61034-2 

               4.  คุณสมบติัตา้นทานการติดไฟ (Fire Resistance) คือคุณสมบติัท่ีแสดงวา่ ภายใตส้ถานการณ์ไฟ

ไหมส้ายไฟไหม ้สายไฟฟ้ายงัสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง ก าหนดให้ใชต้ามมาตรฐานของ 

BS6387 หรือ IEC 60331 ส่วนประกอบของสายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) 

    

 

 

 

รูปท่ี 2.2 สายทนไฟ (FRC) 

- ตวัน า (Conductor) : ทองแดง 

- เทปกนัไฟ (Fire Barrier Tape) : Mica/Glass 

- ฉนวน (Insulator) : XLPE 

- ฉนวนหุม้ชั้นนอก (Outer Sheath) : ท าดว้ยสารจ าพวก Zero Halongen,Low 

smoke (OHLS) 

                                             สายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ควรใช้กับระบบและวงจรไฟฟ้าท่ีมีความส าคญัต่อ

ความปลอดภยั เช่น 

1. ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System) 

2. ระบบควบคุมอาคารอตัโนมติั (Building Automation) 

3. ระบบไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน (Emergency Lighting System) 

4. ระบบเสียงอากาศ (Public Address System) 
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5. ระบบไฟฟ้าส ารอง (Standby Power System) 

6. ระบบเครือข่ทยคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 

7. ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) 

8. ระบบลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือน (Lifts and Escalators System) 

9. ระบบป้ัมน ้ าดีบเพลิงและป้ัมอดัอากาศในช่องบนัไดหนีไฟ (Fire Pumps and 

Pressurised Stairs) 

10. ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงตอ้งการให้ระบบสามารถปฏิบติังานไดใ้นขณะท่ีเกิดไฟ

ไหม ้

ตารางท่ี 2.4 เคร่ืองหมายการทนไฟ อุณหภูมิและเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ประเภท การทดสอบ เคร่ืองหมาย  

  
การทนไฟ  

650°C เป็นเวลา 3 ชั้วโมง A 

750°C เป็นเวลา 3 ชั้วโมง B 
950°C เป็นเวลา 3 ชั้วโมง C 
650°C เป็นเวลา 20 นาที S 

การทนไฟและน ้า  650°C เป็นเวลา 15 นาที 
จากนั้น พน่น ้าและท าการทดสอบ 

650°C เป็นเวลา 15 นาที 

W 

การทนไฟและทนแรง
กระแทก  

650°C เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก X 

750°C เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก Y 
950°C เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก Z 
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     2.2.3 สายไฟฟ้าแรงดันสูง 

           สายไฟฟ้าท่ีใช้กบัระบบไฟฟ้าแรงดนัสูงเป็นสายท่ีมีขนาดใหญ่ ในลกัษณะตวัน าตีกลวัสายไฟฟ้า

แรงดนัสูงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

                2.2.3.1 สายเปลือย (Bare Wires) 

                สายแปลือย คือ สายท่ีไม่มีฉนวนหุ้มสาย ถ้าหากน าไปใช้กับระบบจ าหน่ายแรงดันต ่าจะไม่

ปลอดภยัจึงจะใชส้ายน้ีเฉพาะกบังานแรงดนัสูงเท่านั้น สายปลือยท่ีนิยมใช้งานมกัจะท ามาจากอะลูมิเนียม

เพราะน ้าหนกัเบา และราคาถูก สายเปลือยท่ีนิยมใชง้านในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

1. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC-All Aluminium Conductor) เป็นสายท่ีตวัน า

อะลูมิเนียมพนัตีเกลียวเป็นชั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 สาย ACC 

2. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมผสม (AAAC-All Aluminium Alloy Conductor) เป็นสายท่ีมีส่วนผสมของ

อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และซิลิกอน 

3. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR-Aluminium Conductor Steel Reinforced) สายไฟฟ้า

ประเภทน้ีเป็นสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียว และมีสายอยูต่รงกลาง 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 สาย ACSR 
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             2.2.3.2 สายหุม้ฉนวน (Insulated Wires) 

             การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านบริเวณท่ีมีผูค้นอาศยัจะต้องใช้สายไฟฟ้าแรงดันสูงท่ีมี

ฉนวนหุ้มและการใช้สายหุ้มฉนวนเพื่อความปลอดภยัและยงัช่วยลดการเกิดลดัวงจรจากสัตว์

หรือก่ิงไมแ้ตะถูกสายไฟฟ้าอีกดว้ย ท าให้ระบบไฟฟ้ามีความเช่ือถือไดสู้งข้ึน สายไฟฟ้าแรงดนั

สูงหุม้ฉนวนท่ีนิยมใชมี้ดงัน้ี 

1. สาย Partial Insulated Cable (PIC) 

                                  การใช้สายเปลือยจะมีโอกาสเกิดลดัวงจรข้ึนได้ง่ายเพื่อลดปัญหาน้ีจึงได้ให้มีการน า

สาย PIC มาใช้แทนสายเปลือยโดยโครงสร้างของสาย PIC น้ีประกอบด้วยตวัน าอะลูมิเนียมตีเกลียวหุ้ม

ฉนวน XLPE 1 ชั้น ดงัรูปท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 สาย PIC 

2. สาย Space Aerial Cable (SAC) 

                                สายSACโครงสร้างเป็นตวัน าอะลูมิเนียมตีเกลียว มีฉนวน XLPE หุ้ม เช่นเดียวกบัสาย 

PIC แต่จะมีเปลือก (Sheath) ท่ีท าจาก XLPE หุ้มฉนวนอีกชั้นหน่ึง ท าให้สายSACมีความทนทานมากกว่า

สาย PIC สายSACมีลกัษณะดงัรูปท่ี 2.6 
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รูปท่ี 2.6 สาย SAC 

3.      สาย Preassembly Aerial Cable 

                                  สายชนิดน้ี จดัเป็นสาย Fully Insulated มีโครงสร้างคลา้ยสาย XLPE เน่ืองจากสายชนิด

น้ีสามารถวางใกลก้นัไดจึ้งใช้สายชนิดน้ีเม่ือสายไฟฟ้าผ่านใน บริเวณท่ีมีระยะห่าง (Clearance) กบัอาคาร

จ ากดัหรือผา่นบริเวณท่ีมีคนอาศยัอยู ่สายชนิดน้ียงั สามารถวางพาดไปกบัมุมตึกไดเ้น่ืองจากมีความแข็งแรง

ทนทานมาก 

4.        สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE) 

สาย XLPE สาย Fully Insulated โดยมีโครงสร้าง และ ส่วนประกอบดงัรูป 

            

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 สาย XLPE 
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ตวัน า (Conductor) ส่วนใหญ่เป็นทองแดงในลักษณะตีเกลียว (Strand) ซ่ึงอาจจะจดัอยู่ในรูปแบบของ 

Copper Concentric Strand 

                      ชีลด์ของตวัน า (Conductor Shield) ท าด้วนสารก่ึงตวัน า (Semi-conducting Material) ท่ีมี

หนา้ท่ีช่วยใหส้นามไฟฟ้าระหวา่งตวัน ากบัฉนวนกระจายอยา่งสม ่าเสมอในแนวรัศมีเป็นการช่วยลดการเกิด 

Breakdown ได ้

                     ฉนวน (Insulation) เป็นชั้นท่ีหุม้ห่อชั้นชีลดข์องตวัน าอีกท่ีหน่ึง ท าดว้ยฉนวน XLPE สายเคเบิล

ท่ีดีนั้นผวิดา้นนอกของชั้นฉนวนจะตอ้งเรียบ 

                     ชีลด์ของฉนวน (Insulation Shield) เป็นชั้นของ Semi-conducting Tape พนัทบัชั้นขอฉนวน 

จากนั้นก็จะหุ้มดว้นชั้นของ Copper Tape อีกหน่ึงชีลด์ของฉนวนน้ีจะท าหน้าท่ีจ  ากดัสนามไฟฟ้าให้อยู่

ภายในสายเคเบิลเป็นการป้องกนัรบกวนระบบส่ือสาร นอกจากน้ีการต่อชีลด์ลงดินจะช่วยลดอนัตรายจาก

การสัมผสัถูกสายเคเบิลดว้ยและท าใหเ้กิดการกระจายของแรงดนัอยา่งสม ่าเสมอขณะใชง้าน 

                      เปลือกนอก (Jacket) ของสายน้ีอาจจะเป็น Polyvinyl Chloride หรือ Polyethylene ก็ไดแ้ลว้แต่

วา่ลกัษณะของงานจะเป็นอย่างไรถา้เป็นงานกลางแจง้ก็มกัจะใช ้Polyvinyl Chloride เพราะวา่มนัเฉ่ือยต่อ

การติดไฟในขณะท่ี Polyethylene มกัจะใชง้านแบบเดินลอยเน่ืองจากความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศส่วนใน

กรณีวางเคเบิลใตดิ้นอาจมีชั้นของ Service Tape ซ่ึงอาจท าดว้นช้ินผา้ (Fabric Tape) คัน่ระหว่างชีลด์กบั

เปลือกนอกช่วยป้องกนัการเสียดสีและการกระทบกระแทก สายชนิดน้ีสามารถเดินลอยในอากาศหรือฝ่ังใต้

ดินก็ได ้แต่นิยมใชฝ่ั้งใตดิ้น เนืองจากมีความแขง็แรงทนทานสามาทนต่อความช้ือไดดี้ 

      2.2.4 สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553 

      สายไฟฟ้าแรงต ่าหุ้มฉนวนพอลิไวคลอไรด์มีใช้อยู่มากมายและมีมาตรฐานบงัคบัมานานแลว้ฉบบัแรก 

คือ มอก. 11-2518 ต่อมาไดป้รับปรุงเป็น มอก. 11-2553 

    ขอ้ก าหมดทัว่ไป 

แรงดนัไฟฟ้า ก าหนดให ้เป็น    / U 

   =  แรงดนั RMS ระหวา่งตวัน ากบัดิน 

   =  แรงดนั RMS ระหวา่งตวัน ากบัตวัน า 

     สีฉนวน 
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สายแกนเด่ียว ไม่มีก าหนด 

สาย 2 แกน      สีฟ้าและสีน ้าตาล 

สาย 3 แกน      สีเขียวแถบเหลือง,สีฟ้า,สีน ้าตาล หรือ สีน ้าตาล,สีด า,สีเทา 

สาย 4 แกน      สีเขียวแถบเหลือง,สีน ้าตาล,สีด า,สีเทา หรือ สีฟ้า,สีน ้าตาล,สีด า,สีเทา 

สาย 5 แกน      สีฟ้าและสีน ้าตาล,สีฟ้า,สีน ้าตาล,สีด า,สีเทา, หรือ สีฟ้า,สีน ้าตาล,สีด า,สีเทา,สีด า 

ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 

สาย สีเขียวแถบเหลือง    สายดิน 

สาย สีฟ้า                  สาย Neutral 

สาย สีน ้าตาล           สายเฟส 1 (A) 

สาย สีด า                  สายเฟส 2 (A) 

สาย สีเทา                 สายเฟส 3 (A) 

     สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553 ท่ีนิยมใชง้านคือ 

1.  60227 IEC 01 สาย THW 

60227 IEC 01 คือสายไฟฟ้าแกนเดียวไม่มีเปลือก ชนิดตวัน าสายแข็งส าหรับงานทัว่ไป รหสั 

60227 IEC 01 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด 450/750 V 

คลา้ยสายไฟฟ้า มอก. 11-2531 หรือเรียกทัว่ไปวา่ สาย THW 

มีขนาด 1.5     ถึง 400     

การใชง้าน 

- ใชง้านทัว่ไป 

- เดินในช่องเดินสาย และตอ้งป้องกนัน ้าเขา้ช่องเดินสาย 

- หา้ร้อยท่อฝังงดินหรือฝังดินโดยตรง 

- หา้มเดินบน Cable Trays 
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รูปท่ี 2.8 สาย 60227 IEC 01 

2.   สาย VEF 

สาย VAF คือ สายไฟฟ้าหุ้มดว้ยฉนวนและเปลือก มี 2 แบบ คือสายแบบ 2แกนและ 2แกนมี

สายดิน 

รหสัชนิด กรณีไม่มีสายดิน VAF 

             กรณีมีสายดิน VAF – G หรือ VAF / G 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด 300 / 500 V 

มีขนาด 1    ถึง 16     

การใชง้าน 

- ใชเ้ดินเกาะผนงั 

- เดินในช่องเดินสาย 

- หา้มร้อยท่อ 

- หา้มฝังดิน 

 

 

 

 

รูป 2.9 สาย VAF 

3.    สาย NYY 

สาย NYY คือ สายไฟฟ้าหุ้มดว้ยฉนวนและเปลือก มี 2 แบบ คือสายแบบ 2 แกนและ 2 แกนมี

สายดิน 

รหสัชนิด กรณีไม่มีสายดิน NYY 
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          กรณีมีสายดิน NYY-G 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด 450 / 750 V 

NYY แกนเด่ียว                 มีขนาด 1    ถึง 500     

NYY หลายแกน                มีขนาด 1    ถึง 500     

NYY หลายแกนมีสายดิน  มีขนาด 1    ถึง 500     

การใชง้าน 

- ใชง้านทัว่ไป 

- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 

- เดินบน Cable Trays 

 

 

รูปท่ี 2.10 สาย NYY 

    กลุ่มการติดตั้ง 

มาตรฐานการติดตั้ งทางไฟฟ้า วสท.ได้ปรับปรุงแบบการติดตั้ง และลักษณะการติดตั้ งสายไฟฟ้า

แบ่งเป็น 7 กลุ่ม 

- กลุ่มท่ี 1 สายแกนเด่ียวหรือหลายแกนหุม้ฉนวนมี / ไม่มีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะ ภายในฝ้า

เพดานท่ีเป็น ฉนวนความร้อน หรือ ผนงักนัไฟ 

- กลุ่มท่ี 2 สายแกนเด่ียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมี / ไม่มีเปลือกเดินในท่อโลหะหรืออโลหะ

เดินเกาะผนงัหรือฝังในผนงัคอนกรีตหรือท่ีคลา้ยกนั 

- กลุ่มท่ี 3 สายแกนเด่ียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกเดินเกาะผนงัหรือเพดานท่ีไม่มี

ส่ิงปิดหุม้คลา้ยกนั 

- กลุ่มท่ี 4 สายเคเบิ้ลแกนเด่ียวหุ้มฉนวนมี / ไม่มีเปลือกนอกวางเรียงแบบมีระยะห่างเดินบน

ฉนวนลูกถว้ยอากาศ 

- กลุ่มท่ี 5 สายแกนเด่ียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะหรืออโลหะฝัง

ดิน 
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- กลุ่มท่ี 6 สายแกนเด่ียวหรือหลายแกนหุม้ฉนวนมีเปลือกนอกฝังดินโดยตรง 

- กลุ่มท่ี 7 สายเคเบิ้ลแกนเด่ียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอกวางบรางเคเบิ้ลแบบ

ดา้นล่างทึบ, รางเคเบิ้ลแบบระบายอากาศหรือรางเคเบิ้ลแบบบนัใด 

      2.2.4 แรงดันตก 

      แรงดนัตก (Voltage Drop) คือ ความแตกต่างระหวา่งแรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดแหล่งจ่ายตน้ทางและจุดรับไฟฟ้า

โดยเกิดเน่ืองจากการท่ีมีกระแสไฟฟ้านั้นไหลผ่านสายไฟฟ้าท่ีมีค่าอิมพีแดนซ์(Impedance)ขอตวัสายไฟฟ้า

เองแรงดนัตกนั้นถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากปัญหาหน่ึงท่ีจะตอ้งพิจารณาเม่ือใชส้ายไฟฟ้าท่ีมีความยาวมากๆ

ผลของแรงดนัตกต่อบริภณัฑ์ไฟฟ้ามีมากมายเช่นมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้าเพราะความสวา่งของ

หลอดไฟฟ้าจะแปรตามแรงดนัยกก าลงัสองเม่ือแรงดนัตกลงไปจะท าให้ความสวา่งลดลงไปเป็นอนนัตม์าก

ถา้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต(์Fluorescent)การท่ีแรงดนัตกจะท าใหห้ลอดติดยากบลัลาสตร้์อนเกินไปเป็นตน้ 

     แรงดนัตกส าหรับระบบแรงดนัต ่ากรณีรับไฟแรงต ่าจากไฟฟ้าแรงดนัตกคิดจากเคร่ืองวดัฯจนถึงจุดใชไ้ฟ

จุดสุดทา้ยรวมกนัตอ้งไม่เกิน 5% จากแรงดนัท่ีระบุ  

แรงดนัตกในวงจรไฟฟ้า โหลดจะมีอยู ่2 ลกัษณะคือ Concentrated Load, Distributed Load 

- Concentrated Load คือ วงจรท่ีโหลดมีเพียงชุดเดียวและอยู่ท่ีสายแรงดนัตกของการจ่ายโหลด 

ลกัษณะน้ีจะมีค่าสูงสุด 

- Distributed Load คือ วงจรท่ีมีโหลดหลายชุดกระจายไปตามความยาวสายแรงดนัตกของการจ่าย

โหลดลกัษณะน้ีจะมีค่านอ้ยกวา่แบบแรก 

2.2.4.1 ตารางแรงดนัตก 

เพื่อให้การคิดค านวณแรงดันตกท าให้ได้สะดวกข้ึนมาตรฐานหลายฉบบัจะท าตารางให้โดยตาราง

จะใเป็นแต่ละขนาดแต่ละชนิดตามการติดตั้ งเป็น mV/A/m ดังนั้นถ้าทราบกระแสและระยะทางก็

สามารถค านวณแรงดนัตกไดม้าตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ไดใ้ห้การค านวณแรงดนัตกในซ่ึง

มี 4 ตารางดงัต่อไปน้ี 

 

 



18 
 

 

ตารางท่ี 2.5 แรงดนัตกส าหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC แกนเด่ียวท่ี 70C 

 
ขนาดสาย
(mm2) 

1 เฟส AC (mV/Am) 3 เฟส AC  (mV/Am) 
รูปแบบการติดตั้ง 

กลุ่มท่ี 1,2 กลุ่มท่ี 3,7 กลุ่มท่ี 1,2 กลุ่มท่ี 3,7 
Touching Spaced Touching Flat Spaced 

1.0 44 44 44 38 38 38 38 
1.5 29 29 29 25 25 25 25 
2.5 18 18 18 15 15 15 15 
4 11 11 11 9.5 9.5 9.5 9.5 
6 7.3 7.3 7.3 6.4 6.4 6.4 6.4 

10 4.4 4.4 4.4 3.8 3.8 3.8 3.8 
16 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4 
25 1.81 1.75 1.75 1.52 1.50 1.50 1.52 
35 1.33 1.25 1.27 1.13 1.11 1.12 1.15 
50 1.00 0.94 0.97 0.85 0.81 0.84 0.86 
70 0.71 0.66 0.69 0.61 0.57 0.60 0.63 
95 0.56 0.50 0.54 0.48 0.44 0.47 0.50 

120 0.48 0.41 0.45 0.40 0.35 0.39 0.43 
150 0.41 0.35 0.39 0.35 0.30 0.34 0.38 
185 0.36 0.29 0.34 0.31 0.26 0.30 0.34 
240 0.30 0.25 0.29 0.27 0.21 0.25 0.29 
300 0.27 0.22 0.26 0.24 0.18 0.23 0.26 
400 0.25 0.19 0.23 0.22 0.16 0.20 0.24 
500 0.23 0.17 0.21 0.20 0.15 0.18 0.22 
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ตารางท่ี 2.6 แรงดนัตกส าหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC หลายแกน ท่ี 70C 

ขนาดสาย  (mm2) 1 เฟส AC (mV/Am) 3 เฟส AC (mV/Am) 
ทุกกลุ่มการติดตั้ง ทุกกลุ่มการติดตั้ง 

1.0 44 38 
1.5 29 25 
2.5 18 15 
4 11 9.5 
6 7.3 6.4 

10 4.4 3.8 
16 2.8 2.4 
25 1.75 1.50 
35 1.25 1.10 
50 0.93 0.80 
70 0.65 0.57 
95 0.49 0.43 

120 0.41 0.36 
150 0.34 0.29 
185 0.29 0.25 
240 0.24 0.21 
300 0.21 0.18 
400 0.17 0.15 
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ตารางท่ี 2.7 แรงดนัตกส าหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE แกนเด่ียว ท่ี 90C 

 
ขนาดสาย
(mm2) 

1 เฟส AC (mV/Am) 3 เฟส AC (mV/Am) 
รูปแบบการติดตั้ง 

กลุ่มท่ี 1,2 กลุ่มท่ี 3,7 กลุ่มท่ี 1,2 กลุ่มท่ี 3,7 
Touching Spaced Touching Flat Spaced 

1.0 46 46 46 40 40 40 40 
1.5 31 31 31 27 27 27 27 
2.5 19 19 19 16 16 16 16 
4 12 12 12 10 10 10 10 
6 7.9 7.9 7.9 6.8 6.8 6.8 6.8 

10 4.7 4.7 4.7 4.0 4.0 4.0 4.0 
16 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5 2.5 2.5 
25 1.85 1.85 1.85 1.60 1.57 1.58 1.60 
35 1.37 1.35 1.37 1.17 1.14 1.15 1.17 
50 1.04 1.00 1.02 0.91 0.87 0.87 0.90 
70 0.75 0.70 0.73 0.65 0.61 0.62 0.64 
95 0.58 0.52 0.56 0.50 0.45 0.46 0.52 

120 0.49 0.42 0.47 0.42 0.37 0.38 0.42 
150 0.42 0.36 0.40 0.37 0.31 0.33 0.37 
185 0.37 0.31 0.35 0.32 0.26 0.27 0.31 
240 0.32 0.25 0.30 0.27 0.22 0.23 0.27 
300 0.28 0.22 0.26 0.24 0.19 0.20 0.24 
400 0.25 0.19 0.23 0.22 0.17 0.18 0.22 
500 0.23 0.17 0.21 0.20 0.15 0.16 0.20 
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ตาราง 2.8 แรงดนัตกส าหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE หลายแกน ท่ี 90C 

ขนาดสาย  (mm2) 1 เฟส AC (mV/Am) 3 เฟส AC (mV/Am) 
ทุกกลุ่มการติดตั้ง ทุกกลุ่มการติดตั้ง 

1.0 46 40 
1.5 31 27 
2.5 19 16 
4 12 10 
6 7.9 6.8 

10 4.7 4 
16 2.9 2.5 
25 1.85 1.60 
35 1.35 1.15 
50 0.99 0.86 
70 0.68 0.60 
95 0.52 0.44 

120 0.42 0.36 
150 0.35 0.31 
185 0.30 0.25 
240 0.24 0.22 
300 0.21 0.18 
400 0.19 0.16 

 
2.3 ท่อสาย (Raceways) 
      การเดินสายไฟฟ้าในท่อสาย (Raceways) นั้นเพื่อป้องกนัสายไฟฟ้าจากแรงกระแทกต่างๆเน่ืองจาก
สายไฟฟ้าถึงแมว้า่จะมีฉนวนท่ีหุม้สายไฟฟ้า ท่ีมีความแขง็แรงทนทานพอสมควร แต่ยงัไม่แขง็แรงพอ 
ประโยชน์ของการใชท้่อสาย มีดงัน้ี 

1. ป้องกนัสายไฟฟ้าจากความเสียหายทางกายภาพ เช่น การถูกกระทบกระแทกจากวตัถุมีคมหรือถูก
สารเคมีต่างๆ 

2. ป้องกนัอนัตรายกบัคนท่ีอาจจะไปแตะถูกสายไฟฟ้าเม่ือฉนวนของมนัเสียหายหรือมีการเส่ือมสภาพ 
3. สะดวกต่อการร้อยสาย และ เปล่ียนสายไฟฟ้าสายใหม่ เม่ือสายหมดอายกุารใชง้าน 
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4. ท่อสายท่ีเป็นโล จะตอ้งมีการต่อลงดิน ดงันั้น จะเป็นการป้องกนัไฟฟ้าช๊อตได ้
5. สามารถป้องกนัไฟไหมไ้ดเ้น่ืองจากถา้เกิดการลดัวงจรภายในท่อประกายไฟหรือความร้อนจะถูก

จ ากดัอยูภ่ายในท่อ 
ชนิดของท่อสายท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั มีดงัน้ี 

 ท่อโลหะหนา (Rigid Metal Conduit) 
 ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) 
 ท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing) 
 ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metallic Conduit) 
 ท่อโลหะแขง็ (Rigid Nonmetallic Conduit) 
 รางเดินสาย (Wire ways) 
 รางเดินสายประกอบ (Auxiliary Gutters) 

     2.3.1 ท่อโลหะหนา (Rigid Metal Conduit, RMC) 
     ท่อโลหะหนาเป็นท่อท่ีมีความแข็งแรงท่ีสุด สามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆโดยท่อชนิดน้ีถา้ท ามา
จากเหล็กกลา้จะเรียกว่า ท่อRSC (Rind Steel Conduit) และส่วนใหญ่จะผ่านขบวนการชุบดว้ยสังกะสี 
(Galvanized) ซ่ึงจะช่วยไดก้ารป้องกนัสนิมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 ท่อ RSC (Rigid Steel Conduit) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 ท่อ RMC (Rigid Metal Conduit) 



23 
 

 

 สถานท่ีใชง้าน 

- ใช้งานไดทุ้กสถานท่ีและอากาศ (All Occupancies and All Atmospheric Conditions) 

สามารถใชท้ั้งภายนอก ภายในอาคาร และ สามารถฝังใตดิ้นได ้

 ขนาดมาตรฐาน 

- มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง (ขนาดทางการคา้) 15mm.(1/2”) – 150 mm.(6”) 

- ความยาวท่อนละ 3 m 

 การติดตั้ง 

- ในสถานท่ีเปียก (Wet Location) ส่วนประกอบท่ีใชย้ึดท่อ เช่น Bolt, Strap และ Screw เป็น

ตน้ ตอ้งเป็นชนิดท่ีทนต่อการผกุร่อนได ้

- ในท่ีท่ีมีการผกุร่อน (Cinder Fill) ท่อจะตอ้งเป็นชนิดท่ีทนต่อการผกุร่อนไดห้รือหุ้มท่อดว้ย

คอนกรีตหนาอยา่งนอ้ย 2 น้ิว 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 การติดตั้งท่อในท่ีมีการผกุร่อน 

- การต่อท่อเข้ากับเคร่ืองประกอบจะต้องใช้บุชช่ิง (Bushing) เพื่อป้องกันฉนวนของ

สายไฟฟ้าเสียหาย 

 

 

 

รูปท่ี 2.14 บุชช่ิง 
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- มุดดดัโคง้ของท่อระหวา่งจุดดึงสายรวมกนัจะตอ้งไม่เกิน 60 องศา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.15 มุมดดัโคง้ท่อระหวา่งจุดดึงสาย 

- การเดินท่อจะตอ้งมีการจบัยืดท่ีมัน่คงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 3.0 m และตอ้งให้ห่างจาก

กล่องไฟฟ้าหรือจุดต่อไฟไม่เกิน 0.9 m 

 

 

 

รูปท่ี 2.16 การติดตั้งท่อ RMC 

 การต่อท่อ 

- ท่อ RMC สามารถต่อให้ยาวข้ึนได้โดยท าเกลียวท่ีปลายท่อแล้วชันต่อกันด้วยข้อต่อ 

(Coupling) ดงัรูปท่ี 2.17 โดยการท าเกล่ียวจะตอ้งใชเ้คร่ืองท าเกลียวชนิดปลายเรียว 

- ปลายท่อท่ีถูกตดัจะตอ้งมีการลบคมเพื่อป้องกนัไม่ใหบ้าดฉนวนของสายไฟ 
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รูปท่ี 2.17 การต่อท่อ RMC 

 การต่อสาย และ การต่อแยก 

- การต่อสายหรือต่อแยก จะตอ้งท าให้ในกล่องไฟฟ้า (Boxes) ท่ีสามารถเปิดได้

เท่านั้น  โดยปริมาตรของสาย , ฉนวน   และ   หวัต่อสายรวมกนัจะตอ้งไม่เกิน  

75%  ของปริมาตรกล่องไฟฟ้า   ลกัษณะดงัรูปท่ี   2.18 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.18 การต่อสายไฟ 

 

2.3.2 ท่อโลหะหนาปานกลาง  (Intermediate Metal Conduit , IMC) 

ท่อโลหะหนาปานกลาง  หรือ  ท่อ  IMC  เป็นท่อท่ีมีความหนานอ้ยกวา่ท่อ  RMC  แต่สามารถใช้

งานแทนท่อ  RMC  ได ้ และมีราคาถูก 
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รูปท่ี  2.19  ท่อโลหะหนาปานกลาง  (IMC) 

 สถานท่ีใชง้าน 

- ทุกสถานท่ีเช่นเดียวกบัท่อ  RMC 

 ขนาดมาตรฐาน 

- มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  15 mm.  (1/2”)-100 mm.(4”) 

- ความยาวท่อนละ  3 m. 

 การติดตั้ง 

- เช่นเดียวกบัท่อ  RMC 

 การต่อท่อ 

- เช่นเดียวกบัท่อ  RMC 

 การต่อสาย และ การต่อแยก 

- เช่นเดียวกบัท่อ  RMC 

2.3.3 ท่อโลหะบาง  (Electrical Metallic Tubing , EMT) 

  ท่อโลหะบางหรือท่อ EMT  เป็นท่อท่ีมีผนงับางกวา่ท่อ RMC และ IMC จึงมีความแขง็แรงท่ีนอ้ยกวา่ และมี

ราคาถูกกวา่ 

 

 

 

รูปท่ี  2.20 ท่อโลหะบาง (EMT) 
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 สถานท่ีใชง้าน 

- ใช้ได้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้ น  ทั้ งในท่ีเปิดโล่ง (Exposed) และ ท่ีซ้อน

(Conceal)  เช่น เดินลอยตามผนงั เดินในฝ้าเพดาน หรือท าการฝ่ังในผนงัคอนกรีต

ไดไ้ม่ควรใชท้่อ EMT ในท่ีท่ีมีการกระทบกระแทกทางกล ไม่ใช่ในระบบแรงสูง 

 ขนาดมาตรฐาน 

- มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 mm. (1/2) – 50 mm. (2”) 

- ความยาวท่อนละ  3 m. 

 การติดตั้ง 

- เช่นเดียวกบัท่อ RMC แต่ไม่อนุญาตใหใ้ชท้่อ EMT เป็นตวัส าหรับต่อลงดิน 

 การต่อท่อ 

- ท่อ EMT หา้มท าเกลียวการต่อท่อจะใชข้อ้ต่อชนิดไม่มีเกลียว เช่น แบบใชส้กรูไข  

ดงัรูปท่ี 2. 

 การต่อสาย และ การต่อแยก 

- เช่นเดียวกบัท่อ RMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.21 การต่อท่อ EMT 
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2.3.4  ท่อโลหะอ่อน  (Flexible Metal Conduit , FMC) 

    ท่อโลหะอ่อนท ามาจากเหล็กกลา้ชุบสังกะสีในลกัษณะท่ีมีความอ่อนตวัสูง สามารถโคง้งอได ้  ดงัรูปท่ี 

2.22 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.22 ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit) 

 สถานท่ีใชง้าน 

ท่อโลหะอ่อนเหมาะส าหรับใช้กบังานท่ีอุปกรณ์นั้นมีการกัน่สะเทือนขณะใชง้าน อธิเช่น 

มอเตอร์เคร่ืองจกัรต่างๆ หรือ ใช้กบังานท่ีตอ้งการความโคง้งอดว้ยมุมสูง เช่น จุดต่อดวง

โคม ท่อโลหะอ่อนไม่อนุญาตใหใ้ชใ้นบางกรณี ดงัน้ี 

- ในปล่องลิฟต ์หรือ ปล่องขนของ 

- ในหอ้งแบตเตอร่ี 

- ในสถานท่ีอนัตราย 

- ในสถานท่ีเปียก ยกเวน้เม่ือมีการป้องกนัไม่ให้น ้ าเขา้ไปในท่อ และใชส้ายไฟฟ้าท่ี

เหมาะสม 

- ฝังในดิน หรือ ฝังในคอนกรีต 
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รูปท่ี 2.23 การใชง้านท่อ  FMC 

 ขนาดมาตรฐาน 

- มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 mm. (1/2”) -80 mm. (3”) 

 การติดตั้ง 

- ตอ้งมีการจบัยึดท่ีมัน่คงแข็งแรง โดยทุกระยะไม่เกิน 1.50 m. และตอ้งให้ห่าง

ออกมาจากกล่องไฟฟ้า หรือ จากจุดต่อไฟไม่เกิน 0.3 m. 

 

 

 

รูปท่ี 2.24 การติดตั้งท่อโลหะอ่อน 

- มุมดดัโคง้ระหวา่งจุดดึงสาย  รวมกนัไม่เกิน  360  องศา 

- สามารถใช้ท่อโลหะอ่อนเป็นตวัน าส าหรับต่อลงดินไดเ้ม่ือท่อโลหะอ่อนมีความ

ยาวไม่เกิน  1.80 m  และ สายไฟภายในต่อกบัเคร่ืองป้องกนักระแสเกินขนาดไม่

เกิน  20 A  

 

 

 



30 
 

 

2.3.5 ท่อโลหะแข็ง 

         ท่อโลหะแข็งจะมีความทนทานต่อการกดักร่อน และ การกระทบกระแทกได้ดี แมว้่าท่อชนิดน้ีจะมี

ความแข็งแรงน้อยกว่าท่อโลหะ แต่มีความทนทานต่อความช้ืน และการกดักร่อนจากสารเคมีในอากาศได้

ดีกวา่ 

   

 

 

 

 

 รูปท่ี 2.25 ท่อโลหะ 

 

 สถานท่ีใชง้าน 

- ท่อโลหะแขง็สามารถใชง้านไดใ้นสถานท่ีดงัน้ี 

 ในท่ีเปิดโล่ง (Exposed) ท่ีป้องกนัความเสียหายทางกายภาพ 

 ในท่ีซ่อน (Conceal) เช่นเดินซ่อนในผนงั พื้น และ เพดาน 

 ในท่ีเปียก และ ช้ืน โดยมีการป้องกนัน ้าในท่อ 

 สามารถฝังใตดิ้นไดเ้พราะมนัทนต่อความช้ืนและการผุกร่อนไดแ้ต่เพื่อความ

แขง็แรงส่วนมากจะหุม้ดว้ยคอนกรีต ท่ีเรียกวา่ Duct Bank 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.26 Duct Bank 
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- ท่อโลหะแขง็ไม่อนุญาตใหใ้ชบ้างกรณีดงัน้ี 

 ใชเ้ป็นเคร่ืองแขวน และจบัยดึดวงโคม 

 ในท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ของอุณหภูมิของท่อท่ีระบุ 

            2.3.6 รางเดินสาย (Wire ways) 

             รางเดินสายเป็นรางท่ีใชเ้ดินสายไฟฟ้า ท าจากแผน่เหล็กแผน่พบัเป็นส่ีเหล่ียมจะมีฝาเปิดปิดเป็นแบบ

บานพบัหรือแบบถอดออกไดแ้ผน่เหล็กท่ีใชท้  ารางเดินสายจะตอ้งผา่นขบวนการต่างๆเพื่อกนัสนิมก่อน 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 2.27 รางเดินสาย 

      การต่อรางเดินสายเขา้ด้วยกนัหรือจะเดินเป็นทางโคง้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ส าเร็จรูปต่อเขา้กบัราง

เดินสายไดเ้ลยเพื่อความสะดวกเช่น ขอ้งอ(Elbow)จุดเช่ือมต่อตวัที(Tee)และตวัลดขนาด(Reducer)เป็นตน้ 

 การเดินสายไฟฟ้าในรางเดินสาย Wire ways มีดงัต่อไปน้ี 

1. อนุญาตใหใ้ชใ้นท่ีเปิดโล่งซ่ึงเขา้ถึงได ้

2. หา้มใชใ้นแผน่ฝ้าเพดาน 

3. รางเดินสายขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีใหใ้ช ้150 x 300 mm. 

4. สายแกนเด่ียวของวงจรเดียวกนัทั้งสายดินตอ้งวางเป็นกลุ่มเดียวกนัแล้วมดัรวมเข้า

ดว้ยกนั 

5. พื้นท่ีหนา้ตดัรวมของสายไฟฟ้าตอ้งไม่เกิน 20% ของพื้นท่ีหนา้ตดัรางเดินสาย 

6. ถา้ตวัน ากระแสไม่เกิน 30 เส้นพิกดักระแสติดตวัน ากระแส 3 เส้นในท่อไม่ตอ้งใชต้วั

คูณปรับค่า 

 สถานท่ีใชง้าน 
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- รางเดินสายใชใ้นท่ีเปิดโล่งถา้เป็นภายนอกอาคารจะตอ้งเป็นชนิดท่ีกนัฝนได(้Rain 

tight)ไม่ใชใ้นท่ีท่ีมีอนัตรายทางกายภาพ 

 จ านวนตวัน า 

- ผมรวมของพื้นท่ีภาคตดัขวางของสายไฟฟ้าจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นท่ี

ภาพตดัขวางภายในของรางเดินสาย 

 พิกดักระแสของตวัน า 

- พิกัดกระแสของตวัน าในรางเดินสายในกรณีเดินสายในท่อโลหะในอากาศถ้า

จ านวนตวัน าเกิน 30 เส้นจะตอ้งใช้ตวัคูณลดโดยจะนบัตวัน าท่ีมีกระแสเท่านั้น 

ตวัน าส าหรับวงจรสัญญาณตวัน าในระบบควบคุมมอเตอร์และสตาร์ทเตอร์ท่ีใชใ้น

การเดินเคร่ืองเท่านั้นไม่ถือเป็นตวัน ากระแส 

 ขนาดมาตรฐาน 

- รางเดินสายท่ีบริษทัผูผ้ลิตนิยมปลิตออกมาจ าหน่ายมีขนาดดงัน้ี 

H(ความสูง) = 50,75,100,150 และ 200 mm. 

W(ความกวา้ง) = 50,75,100,150,200,250 และ 300 mm. 

L(ความยาว) = 1200 และ 2400 mm. 

T(ความหนา) = 1.0 และ 1.5 mm. 

 การติดตั้ง 

- จะตอ้งมีการจบัยดึท่ีมัน่คงแขง็แรง ทุกระยะห่างกนั 1.5 mm. 

- ไม่อนุญาตใหต่้อรางเดินสายตรงจุดท่ีผนงั หรือ พื้น 

- ไม่อนุญาตใหใ้ชร้างเดินสายเป๋นตวัน าส าหรับต่อลงดิน 

 2.3.7 รางเคเบิล (Cable Trays) 

     รางเคบิลหรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าเคเบิลเทรยเ์ป็นโครงสร้างส าหรับรับรองสายเคเบิลจะตอ้งมีความ

แขง็แรงมากพอท่ีจะรับน ้าหนกัของทั้งหมด รางเคเบิลอาจแบ่งออกตามลกัษณะต่างๆไดด้งัน้ี 

1. รางเคเบิลแบบบนัใด (Ladder Type) 

2. รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Type) 

3. รางเคเบิลแบบดา้นล่างทึบ (Solid Bottom Type) 
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 สายเคเบิลชนิด MI (Mineral-Insulated, Metal – Sheathed Cable) ชนิด MC (Metal – Clad 

Cable) และชนิด AC (Armored Cable) 

 สายเคเบิลแกนเด่ียวชนิดมีเปลือกนอกทั้งในระบบแรงสูงและแรงต ่าและขนาดไม่เล็กกว่า 

50     

 สายเคเบิลหลายแกนในระบบแรงสูง และระบบแรงต ่าทุกขนาด 

 ท่อร้อยสายชนิดต่างๆ 

 สายชนิดหลายแกนส าหรับควบคุมสัญญาณและไฟฟ้าก าลงั 

           2.3.7.1 รางเคเบิลบนัได (Ladder Type) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.28 รางเคเบิลแบบบนัได (Ladder Type) 

              รางเคเบิลแบบบนัได(Ladder Type) จะมีลกัษณะคลา้ยบนัได (Rung) ใชก้บัสายเคเบิลก าลงัท ามาจก

แผน่เหล็กแผน่มาตรฐานผา่นการพน่ดว้ยสีฝุ่ น Epoxy/Polyester หรือเคลือบผวิดว้ย Hot-Dip Galvanized 

2.3.7.2 รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Type) 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.29 รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Type) 
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      รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ(Perforated Type)จะมีลกัษณะเป็นช้ินเดียวตลอดและมีรูระบายอากาศ

ด้านล่างใช้มือจับยึดสายชนิดเส้นใหญ่เส้นเดียวหรือสายควบคุมชนิดหลายตวัน าท ามาจากแผ่นเหล็ก

มาตรฐานผา่นการพ่นดว้ยสีฝุ่ น Epoxy/Polyester หรือเคลือบผิวดว้ยกรรมวิธี Hot-Dip Galvanized หรือ

เคลือบดว้ยวธีิอะลูซิงค ์(Aluzinc) 

2,3,7.3 รางเคเบิลแบบดา้นล่างทึบ (Solid Bottom Type) 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.30 รางเคเบิลแบบดา้นล่างทึบ (Solid Bottom Type) 

         รางเคเบิลแบบดา้นลา้งทึบ (Solid Bottom Type) จะมีลกัษณะเป็นช้ินเดียวโดยตลอดและโดยท่ีดา้นล่าง

เป็นโลหะทึบ ใช้กบัสายตวัน าโดยทัว่ไปท่ีมีขนาดเล็กซ่ึงสามารถเพิ่มเคล่ือนยา้ยเปล่ียนแปลง สายไฟฟ้า

โดยสะดวก 

    2.3.8 เคร่ืองประกอบ (Fittings) 

            เคร่ืองมือประกอบ หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบในการเดินสายจะใชร่้วมกบัท่อสายต่างๆเช่นท่อ

ร้อยสายและรางเคเบิลเป็นตน้การใชเ้คร่ืองประกอบในการเดินสายจะมีวตัถุประสงคเ์พื่องานทางกลมากกวา่

ทางไฟฟ้า โดยสรุปดงัน้ี 

 เพื่อช่วยในการจบัยดึท่อสายใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง 

 เพื่อการเปล่ียนทิศทางในการเดินสาย 

 เพื่อความสะดวกในการเดินสาย 

 เพื่อการตดัต่อสาย 

เคร่ืองประกอบสามารถแบ่งตามหนา้ท่ีการใชง้านได ้3 ประเภทดงัน้ี 

 กล่องไฟฟ้า (Boxes) 
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 กล่องดึงสาย (Pull Boxes) 

 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fittings) 

   2.3.8.1 กล่องไฟ (Boxes) 

   กล่องไฟฟ้าท่ีใชใ้นการเดินสายมีมากมายหลายชนิดโดยท่ีแต่ละชนิดจะมีหนา้ท่ีจ่างกนัเช่นกล่องส าหรับจุด

ต่อไฟฟ้าของสวติช์หรืออุปกรณ์ (Outlet Boxes) กล่องส าหรับต่อสายกล่องแยกเป็นตน้กล่องไฟฟ้าเหล่าน้ีจะ

ช่วยใหมี้ความปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประกายไฟท่ีจุดต่อไฟไปใกลว้สัดุท่ีติดไฟ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.31 กล่องไฟฟ้า และแผน่ปิดชนิดต่างๆ 

              กล่องไฟฟ้านั้นมีแบบท่ีท ามาจากโลหะและอโลหะโดยกล่องไฟฟ้าท่ีท ามาจากโลหะพวกเหล็กแลว้

เคลือบดว้ยสังกะสี (Galvanized Steel) จะตอ้งมีการต่อลงดินเพื่อให้มีความปลอดภยักล่องไฟฟ้าแบบท่ีท ามา

จากพวกอโลหะ Porcelain, Bakelite และ PVC กล่องไฟฟ้านั้นจะมีขนาดตามท่ีการใช้งานโดยจะข้ึนอยู่ท่ี

จ  านวนของสายไฟฟ้าท่ีผา่ยกล่องไฟฟ้านั้นการไฟฟ้าไดใ้หข้อ้ก าหนดส าหรับกล่องไฟฟ้าไวด้งัน้ี 

- กล่องไฟฟ้าจะตอ้งสามารถเขา้ถึงได ้และ มีท่ีวา่ปฏิบติังานพอเพียง 

- ตรงต าแหน่งท่ีสายไฟผา่นกบ่องจะตอ้งมีบุชช่ิงหรือเคร่ืองประกอบขอบบนเพื่อป้องกนัฉนวนของ

สายไฟเสียหาย 

- กล่องไฟฟ้าในระบบแรงสูงตอ้งมีป้าน อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง ติดไวถ้าวรท่ีดา้นนอกของฝากล่อง 
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    2.3.8.2 กล่องดึงสาย (Pull Boxes) 

    ถา้ท่อร้อยสายไฟนั้นมีความยาวมากและอาจตอ้งเปล่ียนทิศทางการเดินสายจะใชก้ล่องดึงสายช่วยในการ

เดินสายไฟฟ้าโดยจะช่วยลดช่วงความยาวในการดึงสายไฟป้องกนัไม่ใหเ้สียไฟฟ้าและเสียหายและเพื่อความ

สะดวก 

    2.3.8.2.1 แบบดึงตรง (Straight Pull)  

    ในกรณีชนิดดึงตรงกล่องดึงสายจะตอ้งมีความยาวไม่นอ้ย 8 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของท่อท่ีใหญ่ท่ีสุด

ดงัรูปท่ี 2.32 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.32 กล่องดึงสายชนิดดึงตรง 

               2.3.8.2.2 แบบดึงตรง (Angle Pull) 

               ในกรณีชนิดดึงเป็นมุมนั้นระยะระหวา่งท่อไปถึงผนงัฝ่ังตรงขา้มของกล่องดึงสายจะตอ้งมีระยะไม่

นอ้ยกวา่ 6 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของท่อท่ีใหญ่ท่ีสุดรวมกบัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของท่อท่ีเหลือซ่ึง

เขา้สู่ผนงัของกล่องในแถวเดียวกนัและระยะท่ีส้ินสุดระหวา่งท่อทางดา้นเชา้และท่อทางดา้นออกจะตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ 6 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของท่อนั้นดงัรูปท่ี 2.33 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.33 กล่องดึงสายชนิดดึงเป็นมุม 
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        2.3.8.3 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fittings) 

        เคร่ืองประกอบท่อร้อยสายหมายถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกบัท่อร้อยสายเช่นขอ้ต่อ(Couplings),ขอ้ต่อยึด

(Connectors),บุชช่ิง(Bushing),ขอ้งอ(Elbows),ตวัจบัยึด(Supports)เป็นตน้เคร่ืองประกอบท่อร้อยสายชนิดท่ี

ใช้กบัท่อโลหะหนา(RMC)และท่อโลหะหนาปานกลาง(IMC)และส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีเกลียวส่วนใน

กรณีท่ีใช่กับท่อโลหะบาง(EMT)นั้นเน่ืองจากท่อชนิดน้ีไม่มีเกลียวจึงต้องเช่ือมเข้ากับกล่องไฟฟ้าหรือ

อุปกรณ์อ่ืนๆโดยใช้ข้อต่อและข้อต่อยึดชนิดต่างๆได้แก่แบบขันสกรู(Set screw)แบบชนิดอัดแน่น

(Compression)และแบบชนิดย  ้าร่อง(Indenter)เคร่ืองประกอบท่อร้อยสายชนิดต่างๆแสดงในรูปท่ี 2.34และ

รูปท่ี 2.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2.34 เคร่ืองประกอบท่อ RMC,EMT และบุชช่ิง 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.35 ขอ้งอและตวัจบัยึด 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดประกอบงาน 

3.1  ช่ือ และ ทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั เจนพาวเวอร์ อินจีเนียร์ส จ ากัด ตั้ งอยู่ท่ี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 

3.2  ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั เจนพาวเวอร์ อินจิเนียร์ส จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการออกแบบและรับเหมาติดตั้ง

ระบบต่างๆ คือ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาล ของ

อาคารสูงใหบ้ริการซ่อมบ ารุงระบบต่างๆ รวมทั้งให้ค  าแนะน า ปรึกษาการใชบ้ริการใดๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งและการบ ารุงรักษางานระบบวศิวกรรมประกอบอาคารทุกประเภท 

ผูว้่าจ้างมอบหมายงานให้ทางบริษัทด าเนินการปรับแก้ไขแบบระบบต่างๆ เลือกวสัดุ

อุปกรณ์เสนอทางส านกังาน ตลอดจนจดัการท างานและควบคุมทีมงานท่ีด าเนินการติดตั้ง

ระบบต่างๆ ดงัน้ี 

 ระบบไฟฟ้า 

 ระบบปรับอากาศ 
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 ระบบดบัเพลิง 

 ระบบสุขาภิบาล 

3.3  รูปแบบการจัดการขององค์กร 

ระบบส านกังาน 

1. กรรมการผูจ้ดัการบริษทั Managing Director 

2. ผูจ้ดัการ Director 

3. เลขา Secretary 

4. ฝ่ายบญัชี Accounting 

5. ฝ่ายจดัซ้ือ Purchaser 

6. ฝ่ายบุคคล Human Resource 

          

             ระบบวศิวกรรม 

1. Sr. Project Manager 

2. Project Manager 

3. Site Manager (EE,ME) 

4. Project Engineer (EE,ME) 

5. Site Engineer (EE,ME) 

6. Supervisor (EE,ME) 

7. Draft man (EE,ME) 

8. Foreman (EE,AC,FP,SN) 

9. Headman (EE,AC,FP,SN) 

10. ช่าง Worker 

             ระบบรักษาความปลอดภยั 

1. Safety Officer 

2. Site secretary 
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 การบริหารขององคก์รประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

        ไดรั้บมอบหมายให้ท างานต าแหน่งผูช่้วยวิศวกรไฟฟ้า (Assistant Site Engineer) โดยมีหนา้ท่ี

ประสานงานระหวา่งวศิวกรผูจ้ดัการโครงการกบัทีมงานช่าง คอยควบคุมงาน ส าหรับในส่วนต่างๆ

เพื่อให้เป็นไปตามแบบท่ีโครงการนั้นไดก้ าหนดแบบงานไวแ้ละรวมทั้งการจดัการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งการท างาน เช่น ลกัษณะพื้นท่ีหนา้งานไม่ตรงตามแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าคุณภาพ

อุปกรณ์ส่องสวา่งไม่ตรงกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีตรวจเช็ควสัดุอุปกรณ์ระบบ

เตือนภยัและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ตรงความตอ้งการของผูว้า่จา้ง และมีการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู ้

DB จดัสถานท่ีและฐานตั้ง เพื่อติดตั้งตู ้DB ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของส านกังาน ท าการติดตั้งตู ้

DB และออกแบบการเดินสายไปยงัตู ้CB ในหอ้งส านกังาน ซ่ึงหอ้งส านกังานจะมีอยูใ่นชั้น 9 ถึงชั้น 

27 ท าการเดินสายเขา้ตู ้RCU และการตรวจสอบการท างานของตู ้CB อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง

ส านกังาน ฟังก์ชนัการท างานของตู ้RCU ท่ีเป็นวงจรควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในห้อง ทดสอบ

ความปลอดภยัใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้า 

3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

       พนกังานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) 

       ช่ือ : นาย กฤษฏา ศรีสุข 

       ต  าแหน่ง : วศิวกรโครงการ (Project Engineer) 

       แผนงานท่ีท างาน : ไฟฟ้า (Electrical Engineering) 

       เบอร์โทรติดต่อ : 089-999527-5 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

       วนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 3.1 ผงัเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี  หวัขอ้  พ.ศ. 2562 
ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.   

1  ศึกษาทฤษฎี  
สหกิจศึกษา  

                     
                     

2  ปฏิบติังาน  
สหกิจศึกษา  

                     
                     

3  คน้ควา้หาขอ้มูล                       
                     

4  จดัท าโครงงาน                       
                     

5  สอบประเมินผล  
และส่งเล่มโครงงาน  

                     

                     
                   เวลาท่ีวางแผนไว ้
                   เวลาด าเนินการ 
3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

โครงการส านักงาน ไอร่า วนั ซ่ึงได้ว่าจ้างบริษัทเจนพาวเวอร์ อินจิเนียร์ส จ ากัด เป็น

ผูรั้บเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าของส านกังาน จึงมีขั้นตอนในการปฎิบติังานติดตั้งระบบไฟฟ้า

และอุปกรณ์ไฟฟ้า ส าหรับส านกังาน ดงัน้ี 

1. ติดตั้งแผงไฟฟ้าขนาดยอ่ย DB 

2. เดินท่อร้อนสายไฟฟ้า 

3. ติดตั้งคอนซูมเมอร์ 

4. ติดตั้งกล่องควบคุมระบบภายในหอ้ง RCU 

5. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ , สวทิช์ , ปลัก๊ , เตา้รับอ่ืนๆ 
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รูปท่ี 3.3 แผงไฟฟ้าขนาดยอ่ย DB 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชั้นส านกังาน 
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วธีิการด าเนินงานประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. ไขควง หรือ สกรูไร 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 ไขควง หรือ สกรูไร 

2. ไขควงเช็คไฟ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 ไขควงเช็คไฟ 

3. คีมตดัสายไฟฟ้า 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 คีมตดัสายไฟฟ้า 
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4. คอ้น 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 คอ้น 

5. สวา่นไฟฟ้า 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 สวา่นไฟฟ้า 

6. เคร่ืองมือวดัระดบัน ้า 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 เคร่ืองมือวดัระดบัน ้า 

7. เคร่ืองมือวดัระยะ หรือ ตลบัเมตร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 เคร่ืองมือวดัระยะ หรือ ตลบัเมตร 
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8. เคร่ืองมือวดัไฟ หรือ มลัติมิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 เคร่ืองมือวดัไฟ หรือ มลัติมิเตอร์ 

 

9. แบบไดอะแกรม 

 

รูปท่ี 3.14 แบบไดอะแกรม 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฎบิัติงานตามโครงงาน 

 

4.1 บทน า 

 ส านักงานขนาดใหญ่มีความตอ้งการใช้ไฟอย่างต่อเน่ือง ภายในส านกังานนอกจากจะมี

ส่วนห้องส านกังานแลว้ ยงัมีพื้นท่ีส่วนรวมในการให้บริการอาทิเช่น ห้องอาหาร  ลานจอดรถ เป็น

ตน้ เพื่อให้ทางส านกังานนั้นมีบริการท่ีดีให้กบัผูใ้ช้บริการอย่างมีระดบั และมีความพึงพอใจ โดย

ส านักงานได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่ึงสามรถแบ่งเป็นระบบต่างๆได้ดงัน้ี คือ การจ่ายก าลงัไฟ 

(Power Distribution System) ระบบไฟฟ้าส ารอง  (Standby Power System) ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  

(Lighting System) และระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั (Fire Alarm System) ระบบเหล่าน้ีมี

ความส าคญัอยา่งมากส าหรับอาคารสูงท่ีใชส้ าหรับการอยู่อาศยั เพื่อผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดมี้ความเช่ือถือใน

การใชไ้ฟฟ้า หากไฟฟ้าดบัจะตอ้งมีไฟฟ้าส ารองท่ีพร้อมใชง้านไดท้นัทีทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั เช่น 

เม่ือเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม ้หรือเหตุไฟฟ้าลดัวงจร ก็สามารถท่ีจะรับรู้และป้องกนัเหตุไม่ให้ลุกลาม

ได้อย่างรวดเร็วทนัทีทนัใด การติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับส านักงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้น 

จะตอ้งพิจารณาเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งมีคุณภาพตาม มอก. (มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรมม) 

ของประเทศไทย โดยผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาหาความรู้จากหนา้งานจริงในส่วนของระบบไฟฟ้าก าลงั 

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง และระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั ถึงขั้นตอนการปฎิบติังานตั้งแต่เร่ิมตน้ จน

แลว้เสร็จ และการส่งงาน ซ่ึงจะตอ้งติดต่อประสานงานกบัวิศวกร และให้ร่วมมือกบังานระบบอ่ืนๆ 

เพื่อท่ีใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสถาปนิกผูอ้อกแบบ และเจา้ของโครงการ 

 

1.2 ระบบไฟฟ้าก าลงั 

 ไฟ้เฟ้าท่ีส านกังานใชจ้ะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู ้

ท่ีท  าหนา้ท่ีในการเดินสายเขา้อาคาร มีการติดตั้งริงเมนยนิูต และติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า 

ซ่ึงทางการไฟฟ้า ฯ จ่ายไฟฟ้าแรงดนั 24 kV โดยรับไฟฟ้าดว้ยสายไฟฟ้าใตดิ้นจากสายป้อนอากาศ

ของการไฟฟ้าฯ ใชส้ายไฟฟ้า XLPE ขนาดสาย 240 mm²  น าสายไฟฟ้าลงใตดิ้นผา่น บ่อแมนโฮล 

โดยทางโครงการมีบ่อแมนโฮล 2 บ่อ บ่อแรกจะเป็นไทน์ท่ีลึกเน่ืองจากการไฟฟ้าจะให้สร้างไว้

รองรับการลิงคก์บัอนัเดอร์กราว (underground)  ในอนาคตแลว้ส่งมาท่ีห้อง RMU (Ring main unit) 
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ของทางการไฟฟ้าท่ีชั้น 1 เพื่อป้องกนัเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าแรงดนัสูง วตัตฮ์าวร์มิเตอร์ (Watt Hour 

Meter) โดยมีมอเตอร์มาตรไฟฟ้าคอยหมุนตวัเลขบอกค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ไปเป็น กิโลวตัต์/

ชั่วโมง หรือยูนิต จากนั้นจะเข้ามาท่ีห้อง RMU ของทางโครงการเป็นแบบ 3 ฟังก์ชั่น คือ 1 

Incoming 2 Outgoing และส่งเขา้ไปท่ี  RMU  ท่ีชั้น6 M เป็นแบบ 4 ฟังก์ชัน่ แลว้จ่ายไฟให้กบัหมอ้

แปลง (Transformer) ขนาด 1000 kVA จ  านวน 2 ลูก และส่งต่อไปยงัห้องบริภณัฑ์ประธาน MDB 

หรือแผงสวทิช์ไฟฟ้าหลกั 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

รูปท่ี 4.1 สายไฟฟ้า XLPE 

 

 

 

 

     รูปท่ี 4.2 ตะกร้อดึงสายไฟฟ้า  
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 สารหล่อล่ืนใช้ทาสายไฟฟ้าให้เกิดความล่ืนก่อนดึงสายไฟผ่านท่อป้องกันการเสียดสี

ระหว่างสายไฟกบัท่อซ่ึงอาจท าให้สายไฟเสียหาย และเป็นอนัตรายขณะใช้ไฟฟ้า เม่ือแห้งจะท า

หน้าท่ีเป็นฉนวนเคลือบสายไฟอีกชั้นหน่ึงในตวั เหมาะส าหรับ สายไฟท่ีเคลือบดว้ยยาง (R, RH, 

ETC) แต่ไม่ใชก้บัสารท่ีหุม้ดว้ย ความหนาแน่นต ่า (Low Density Polyethylene)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 การเดินสายท่อใตดิ้น 

 

 ริงเมนยนิูต RMU (Ring main unit) การใชง้านตู ้RM6 ท่ีเป็น 4 ฟังก์ชัน่ 2 (Incoming)  2 

(Outgoing) แบบ NE-DIDI คือไม่สามารถท่ีจะต่อขยายเพิ่งได ้ส าหรับภายในจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

Cricui Breaker มีค่ากระแสพิกดั 200 A  จะมีตวัทริปยนิูต (VIP45) เป็นรีเลยป้์องกนัของตูมี้ฟังก์ชัน่

กระแสเกิน (Over current) และการป้องกนัลดัวงจรลงดิน (Earth Fault) มีแลมป์แสดงสัญญาณการ

รับไฟฟ้าครบทั้ง 3 เฟส  มีปุ่ม Emergency ใชส้ าหรับหยุดจ่ายไฟฟ้าดา้นเบรกเกอร์ (Outgoing) ถา้

หมอ้แปลงท างานหนกัมีความร้อนเกิน หมอ้แปลงจะส่งสัญญาณให้ RMU ไม่ให้จ่ายไฟฟ้าเขา้หมอ้

แปลงเพื่อเป็นการป้องกนัหมอ้แปลงอีกชั้นหน่ึง มาตรวดัระดบัความดนั (Pressure Gauge) ใชว้ดั

แรงดนัของก๊าซ SF6 ซ่ึงปกติจะมีแรงดนัอยูท่ี่ 0.2 bar ก่อนเร่ิมท าการจ่ายไฟฟ้าตอ้งตรวจสอบวา่สาย

พาวเ์วอร์ และสายกราวดไ์ดต่้อไวดี้แลว้ 
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รูปท่ี 4.4 ริงเมนยนิูต (RMU) 

 

 

 หมอ้แปลง (Transformer)  โรงแรงใชห้มอ้แปลง ขนาดพิกดั 1000 kVA (Input)   24 kV 

แปลงไฟ (Output) 416/240 V อุณหภูมิพิกดั 155 c° เป็นหมอ้แปลงแบบ Dry type ช่วยในการ

ประหยดัพื้นท่ีการติดตั้ง แต่ตอ้งรักษาความสะอาดของห้องเป็นอยา่งดี หมอ้แปลง                ชนิด 

Cast Resin หรือ Class F เป็นหมอ้แปลงซ่ิงแปลงแรงดนัปานกลางไปเป็นแรงต ่า ขนาด 24 kV การ

ติดตั้งหมอ้แปลงภายในอาคารเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการระเบิด จึงตอ้ง

มีคุณสมบติัท่ีติดไฟไดย้าก โดยขอ้ก าหนดและลกัษณะการติดตั้งหมอ้แปลงมีดงัต่อไปน้ี 

1. ห้องหมอ้แปลง จะตอ้งมีความสูงเหนือพื้นไม่น้อยกว่า 2 m ระยะห่างระหว่างหม้อ

แปลงกบัผนงัหรือประตูห้องหมอ้แปลงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1 m ระยะห่างระหวา่งหมอ้

แปลง 0.60 m และระยะท่ีวา่งเหนือหมอ้แปลงหรือเคร่ืองห่อหุม้ไม่นอ้ยกวา่ 0.60 m 

2. หมอ้แปลงตอ้งไม่ตั้งใกลก้บัวสัดุท่ีไวไฟหรือติดไฟง่าย หากเกิดหมอ้แปลงระเบิดอาจ

เกิดเพลิงไหมไ้ด ้ 

3. ทางเขา้ตอ้งมีท่ีวา่งอยา่งนอ้ย 1 ทาง คือสูง 2.00 m กวา้ง 0.60 m เพื่อปฎิบติังาน 

4. ส่วนห่อหุ้มหรือตวัถงัหมอ้แปลง และครีบระบายอากาศตอ้งไม่เป็นสนิม และจะตอ้ง

ไม่มีการผกุร่อน 

5. จุดสายต่อดินตอ้งมีสภาพไม่ช ารุดเสียหาย  
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รูปท่ี 4.5 หมอ้แปลงไฟฟ้า 

            หมอ้แปลง Cast Resin จะมีชุดควบคุมการท างานของหมอ้แปลง ซ่ึงจะมีระบบป้องกนัความ

ร้อนเกินพิกดัส าหรับขดลวด เพื่อความปลอดภยั โดยระบบป้องกนัความร้อนน้ีจะมีตวัรับสัญญาณ  

(Sensore) และ รีเลยค์วามร้อน (Temperature Relay) เม่ืออุณหภูมิของหมอ้แปลงมีค่าสูงกวา่ค่าท่ี

ปรับตั้งไวท่ี้ชุดควบคุม ก็จะสั่งใหรี้เลยท์  างาน ซ่ึงจะท าให้พดัลมท างานท่ี อุณหภูมิ 80 c° เกิดการ

เตือน (Alarm) ท่ีอุณหภูมิ 100 c° และตดัวงจร (Trip) ท่ีอุณหภูมิ 140 c° 

 

 

 

            พดัลมระบบความร้อน ติดตั้งไวด้า้นล่าง จะเป่าลมจากดา้นล่างผา่นช่องอากาศ (Air Ducth) 

ระหวา่งขดลวดแรงดนัปานกลาง (MV) และแรงดนัต ่า (LV) และผา่นขดลวดดา้นนอก ท าให้

สามารถจ่ายโหลดเพิ่มประมาณ 30 - 40% ของพิกดัปกติได ้ส่วนระกอบท่ีส าคญัของหมอ้แปลง 

ไดแ้ก่ บาร์ส่ิงฝ่ังแรงสูงท่ีเช่ือมต่อกบั RMU ทั้ง 3 เฟส  โดยมี Box PT 100 -1 เป็นตวัรับสัญญาณ 

(Sensors) ท่ีวดัอุณหภูมิของแต่ละเฟส  A, B, C ช่ึงตวักลางจะมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด  อุณหภูมิจะสูง

มากกวา่ 2 – 5 c° เน่ืองจากไดรั้บความร้อนจากทั้ง 2 ขา้ง มีพดัลม (Cross Flow Fans) ช่วยระบาย

ความร้อนโดยจะเป่าลมจากทางดา้นล่างข้ึนบน และมีจุดต่อ Earth Terminal ท่ีส าหรับต่อลงดิน เพื่อ

ความปลอดภยั ส่วนของชุดควบคุม (Control Box) ท่ีหนา้ตูห้มอ้แปลง จะเป็นตวัแสดงผลขอ้มูลของ

อุณหภูมิแต่ละเฟส มีสวทิช์ปรับระบบการท างานของพดัลม (Auto Manual Selector Switch) 

สามารถสั่งเป็นการควบคุมดว้ยมือ กบัแบบอตัโนมติั ซ่ึงจะท างานตามค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว ้มี Buzzer 
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ตวัแสดงสัญญาณเตือนเม่ืออุณหภูมิสูงเกินท่ีตั้งไว ้ความดงั 85 – 90 dB ท่ี 1 m และสวทิช์รีเซ็ต

สัญญาณเตือน (Reset Alarm Switch)  ใช่เพื่อกดในการหยุดสัญญาณเตือนท่ีดงัข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี4.6 ลกัษณะ Tap Charger 

ตารางท่ี 4.1 Ratio Tap Charger 

 HV LV Ratio 

Tap 1 24000 416 57.69 

Tap 2 23800 416 56.25 

Tap 3 22800 416 54.8 

Tap 4 22200 416 53.36 

Tap 5 24600 416 51.9 

 ตวัอย่างเช่น ถา้ปัจจุบนัต าแหน่ง  Tap ของหมอ้แปลงอยู่ท่ี Tap 1 แลว้วดัแรงดนัท่ีตู ้MDB 

ไดเ้ท่ากบั 380 V แสดงวา่ Input เขา้มาคือ  

380*57.69 = 21922.2 V  

 ถา้ปรับ Tap ไปท่ี Tap2 จะไดแ้รงดนั 21922.2/56.25 = 389.73 V 

 ถา้ปรับ Tap ไปท่ี Tap3 จะไดแ้รงดนั 21922.2/54.8= 400.04 V 
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 ถา้ปรับ Tap ไปท่ี Tap2 จะไดแ้รงดนั 21922.2/53.36 = 410.84 V 

 ถา้ปรับ Tap ไปท่ี Tap2 จะไดแ้รงดนั 21922.2/51.9 = 422.39 V 

 

 

 

 

 

     

รูปท่ี 4.7 ชุดควบคุมการท างานของหมอ้แปลง 

 

4.2.1 บริภัณฑ์ประธาน 

 บริภณัฑ์ประธาน MDB (Main Distribution Board) หรือแผงสวิทช์ (Switchboards) เป็น

แผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ ซ่ึงทางโรงแรมมีบริภณัฑ์ประธาน 2 ชุด คือ MDBI และ MDB2 ท่ีรับไฟจาก

ดา้นแรงดนัต ่าของหมอ้แปลง 2 ชุด คือ MBD1 รับไฟฟ้ามาจากหมอ้แปลง 1 และ MDB2 ก็รับไฟฟ้า

มาจากหมอ้แปลง 2 เพื่อน าไปต่ายโหลดต่างๆ เช่น แผงยอ่ย (Panel board) MCC เป็นตน้ MDB มี

ส่วนประกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่โครงห่อหุ้ม บสับาร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker : CB) 

โดยโครงสร้างแบบ Modular เป็นตูจ่้ายไฟมีความสูงประมาณ 2000 mm – 2200 mm ขนาด

มาตรฐาน ซ่ึงความหนาจะตอ้งค านึงถึงขนาดและจ านวนของบริภณัฑป้์องกนัแผงสวทิช์  

 ตามมาตรฐานของแผงสวิทช์ คือ IEC 60439 – 1 “Low Voltage Switchgear and Control 

gear Assemblies” ซ่ึงมีการทดสอบ การทดสอบประจ าและการทดสอบเฉพาะแบบ ตวัอย่างการ

ทดสอบประจ า เช่น การตรวจพินิจพิจารณา การทดสอบไดอิเล็กตริก การตรวจสอบความต่อเน่ือง

ของวงจรป้องกนั และทดสอบค่าความตา้นทานฉนวน เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.8 บริภณัฑป์ระธาน MDB 

 

 ACB (Air Circuit Breaker) เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต ่าท่ีสามารถจะท าการดบัดบัอาร์ค

ไดด้ว้ยอากาศหรือเรียกวา่ Air Insulator Circuit Breaker ซ่ึง ACB จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด

ใหญ่มีพิกดักระแสไฟฟ้าต่อเน่ืองสูง ซ่ึงจะมีขนาดใหญ่ใชส้ าหรับเป็นเมนเบรกเกอร์ จะมีบริภณัฑ์

ไฟฟ้าเป็นจ านวนมากอยูภ่ายในตวัซ่ึงจะสามารถน าไปใชง้านไดโ้ดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB 
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 การทดสอบความตา้นทานฉนวนของสายไฟฟ้าท่ีมีความส าคญัก่อนท่ีจะใชส้ายไฟฟ้า เช่น 

สายไฟท่ีต่อเขา้กบับริภณัฑ์ประธาน โดยใช้เคร่ืองวดัความตา้นทานฉนวน หรือ Insulation Tester  

(M OHT) คือเคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบฉนวนว่ายงัอยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดต่้อไปหรือไม่การ

ทดสอบความตา้นทานฉนวนจึงจ าเป็นจอ้งทดสอบเพื่อความปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้าน 

 

 

 

 

 

   

 

รูปท่ี 4.10 เคร่ืองทดสอบฉนวนแบบอนาล็อก 

 

 เคร่ืองวดัระดบัเฟส (Phase Rotation Tester) เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบระดบัเฟสของระบบ

ไฟฟ้า 3เฟสมีทั้ งแบบหน้าจอดิจิตอลและแบบ LED หลักการท างานคือว่าในระบบไฟฟ้า

กระแสสลบั 3 เฟส ล าดบัเฟสส าคญัจ าแนกได ้2 ระบบ ดว้ยกนัเรียกวา่ ล าดบัเฟสบวกหรือตามเข็ม

นาฬิกา (Clockwise) และล าดบัเฟสลบหรือทวนเข็มนาฬิกา (Counter clockwise) ถา้หากวา่มอเตอร์

ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าท่ีมีล าดบัเฟสบวก แต่ถ้าป้อนระบบไฟฟ้าท่ีมีล าดบัเฟสลบให้ก็อาจจะท าให้

มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนกลบัทิศทาง การท างานได ้2 แบบ ดว้ยกนั คือเคร่ืองวดัล าดบัเฟสแบบอาศยัการ

เหน่ียวน าของแม่เหล็กไฟฟ้า และเคร่ืองวดัล าดบัเฟสแบบอาศยัหลอดไฟฟ้าดคร่ืองวดัล าดบัเฟส

แบบอาศยัการเหน่ียวน าของแม่เหล็กไฟฟ้าเคร่ืองวดัแบบน้ี บางท่ีเรียกวา่แบบจานหมุน 
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รูปท่ี 4.11 การใชเ้คร่ืองวดัล าดบัเฟส 

ส านกังานตั้งแต่ 9 – 27 มีทั้งหมด 19 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้นจะมีหอ้งไฟฟ้าท่ีแผงไฟฟ้ายอ่ย DB เพื่อจ่ายไฟ

ให้กบัส านกังานในแต่ละชั้น โดยจะมี Tap off ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมต่อกบัสายส่งไฟฟ้าท่ีมาจาก

บริภณัฑ์ประธาน MDB ทั้ง 2 แลว้ส่งต่อให้แผงไฟฟ้ายอ่ย ซ่ึงจะใช ้Cam Switch หรือ Rotary เป็น

อุปกรณ์ปิดเปิดด้วยการหมุด สวิทช์ทางไฟฟ้า 2 ชุดน้ีจะเลือกให้เปิดปิดหนา้สัมผสัพร้อมกนัไม่ได ้

เป็นการเลือกรับไฟฟ้าจากแผงไฟฟ้าหลกัชุดใดชุดหน่ึงเพื่อจ่ายให้กบัแผงไฟฟ้ายอ่ย DB แลว้จ่ายไฟ

ใหก้บัคอนซูมเมอร์ยนิูตในหอ้งแต่ละหอ้ง 

 

 บริภณัฑ์ประธานส ารอง EMDB (Emergency Main Distribution Board) แผงสวิทช์ส ารอง

นั้นมีไวเ้พื่อจ่ายไฟฟ้าใหก้บัโหลดท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งการไฟฟ้าท่ีโดยจะรับไฟฟ้ามาจาก ATS ท่ีรับไฟฟ้า

จาก 2 แหล่ง ระหวา่งไฟฟ้าทางการไฟฟ้า ฯ และไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง EMDB มีเพื่อ

จ่ายไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ้งการไฟฟ้าต่อเน่ืองตลอด เช่น ไฟฟ้าในห้องรักษาความปลอดภยั

ทีควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั เพราะไม่สามารถท่ีจะหยุดการท างานเป็น

เวลานานไดเ้น่ืองจากอาจเกิดเหตุเพลิงไหมไ้ด ้EMDB มีหลกัการคลา้ยกบั MDB และมีจอแสดงผล 

ขอ้มูลแบบเดียวกนั MDB โดยจะจ่ายไฟฟ้าให้กบัแผงไฟฟ้าประจ าชั้นหลกัของส านกังาน ไดแ้ก่ชั้น 

8, 1 เป็นตน้  
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รูปท่ี 4.12 บริภณัฑป์ระธานส ารอง ตู ้EMDB 

 

4.3 ระบบไฟฟ้าฟ้าส ารอง 

 ระบบไฟฟ้าส ารอง จะต้องมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองเป็นส่ิงส าคัญ เคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าแรงสูง    (601 V ถึง 15 kV) และมี UPS เพื่อส ารองไฟให้ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยัและ

ระบบส่ือสารของระบบรักษาความปลอดภยั ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบโทรทศัน์วงจรปิดของส านกังาน

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 

คือเป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเปล่ียนแปลงพลงังานกลมาเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัการเหน่ียวน า

ของแม่ เหล็กตามหลักการ ของ ไมเคิล ฟาราเดย์ คือการเคล่ือนท่ีของขดลวดตัวน าผ่าน

สนามแม่เหล็ก หรือการเคล่ือนท่ีแม่เหล็กผา่นขดลวดตวัน า จะท าให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าข้ึน

ในขดลวดตัวน านั้ น ซ่ึงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดกระแสตรง เรียกว่า ไดนาโม 

(Dynamo) และชนิดกระแสสลบั เรียกวา่ อลัเตอร์เนเตอร์ (Alternator) ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ี

ใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมนั้น โดยมากจะเป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลบั ซ่ึงมีทั้งแบบ 1 

เฟส และแบบ 3 เฟส โดยเฉพาะเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีใชจ้ะเป็นเคร่ืองก าเนิดแบบ 3 เฟส 

ทั้งหมด 

 อุปกรณ์ควบคุม เป็นระบบไมโครโปรเซสร์เซอร์ เพื่อใชใ้นการควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

โดยสามารถก าหนดการจ่ายเช้ือเพลิง เพื่อควบคุมความเร็วรอบและ ปรับแรงดนัไฟฟ้าดา้น Output 

ให้คงท่ี  รวมถึงการแสดงค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทางเคร่ืองยนต ์ทางไฟฟ้า การเตือนและการสั่งดบั
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เคร่ืองทนัทีเม่ือพบเหตุผิดปกติ การควบคุมการท างานจะใช้ Control Panel เป็นตวักลางระหว่าง

ผูใ้ชง้านกบั Commins Generator โดยจะมีสวิทช์บนหนา้ปัดเพื่อ เลือกการใชง้านการตั้งค่าและการ

แสดงผลทางจอ Digital Display  เจนเนอร์เรเตอร์ จะซิงโครนสักบัตวั AST คือการท างานท่ีจะตอ้ง

ท าการส่ือสารระหวา่งกนัตลอดโดยใช่สายส่งขอ้มูล 

 Automatic Transfer Switch (ATS) คืออุปกร์ท่ีใชเ้ลือกทางเดินไฟหรือแหล่งจ่ายไฟระหวา่ง

แหล่งจ่าย 2 แหล่ง โดยส่วนใหญ่มกัจะใชเ้ลือกระหวา่งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากบัหมอ้แปลงหรือเลือก

ระหว่างหมอ้แปลงกบัหมอ้แปลง โดยท่ีมกัจะใช้เลือกระหว่างหมอ้แปลงไฟฟ้ากบัเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า ATS Controller และ Gen set Controller เป็นอุปกรณ์อีกตวัหน่ึงท่ีจ าเป็นส าหรับระบบส ารอง

ไฟ โดย ATS Controller ใชค้วบคุมการท างานของ ATS โดยจะท าหนา้ท่ีสั่ง  ATS Transfer ไปรับ

ไฟจากฝ่ัง Gen หรือฝ่ังหมอ้แปลงจากการไฟฟ้า ซ่ึง ATS Controller จะท างานโดยเช็คแรงดนัและ

ความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟทั้ง 2 แหล่ง ว่าเหมาะสมพร้อมท่ีจะจ่ายให้กบั Load ไดห้รือไม่ หรือเรา

อาจจะใชชุ้ด Control Gen – Set แทน ATS Controller ก็ได ้แต่เน่ืองจากแบบ Auto Mains Failure 

(AMF) น่ีสามารถน ามาใชง้านแทน ATS Controller ได ้เพราะนอกจาก AMF จะท าหนา้ท่ีควบคุม

การท างานของ Gen  แลว้ตวั  AMF ยงัสามารถตรวจเช็คไฟจากากรไฟฟ้าผิดปกติและส่งสัญญาณ

ให้ ATS  สับไปรับไฟจากฝ่ัง Gen เพื่อจ่าย Load และเม่ือไฟจากการไฟฟ้ากลบัมาปกติก็จะสั่งให ้

ATS สับไปรับฝ่ังหมอ้แปลงตามเดิม และสั่งดบั Gen โดยอตัโนมติั นอกจากน้ียงัมีระบบป้องกนั

ความเสียหายจากความผดิปกติของเคร่ืองยนต ์โดยจะสั่งดบัเคร่ืองยนตอ์ตัโนมติั ดงัน้ี 

 ความดนัน ้ามนัหล่อล่ืนต ่ากวา่ปกติ 

 อุณหภูมิน ้าในหมอ้น ้าสูงกวา่ปกติ 

 เคร่ืองยนตมี์ความเร็วสูงเกินพิกดั 

 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ประกอบดว้ย  

1. Oil Filter ไส้กรองน ้ ามนัเคร่ือง ควรตรวจเช็คบ่อยๆและเปล่ียนใหม่ทุกคร้ังท่ีท า

การเปล่ียนน ้ ามนัเคร่ือง เพราะเม่ือถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองออกแลว้ จะมีส่ิงสกปรกส่วน

หน่ึงเหลืออยู่ในไส้กรองน ้ ามนัเคร่ืองท่ีผสมผสานกบัน ้ ามนัใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

ท าใหน้ ้ามนัเคร่ืองใหม่สกปรก และอายกุารใชง้านนอ้ยลง  

2. Fuel Filter ไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีส่งมาจากถงั มาเคร่ืองยนตจ์ะ

มีส่ิงสกปรก เช่น สนิม หรือฝุ่ นผง ถา้ใช้น ้ าจนเกือบหมด ป้ัมน ้ าจะดูดเอาตะกอน
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กน้ถงัน ้ามนัเขา้ไปดว้ย ถา้ไม่มีไส้กรองน ้ามนัเช้ือเพลิง ส่ิง สกปรกเหล่าน้ีจะไปอุด

ตนัตามส่วนต่างๆ ทั้งยงัก่อใหเ้กิดการขดัสีจนเคร่ืองยนตสึ์กหรอไดด้ว้ย 

3. Air Filter ไส้กรองอากาศ สกดักั้นฝุ่ นละออง และส่ิงสกปรกท่ีปะปนอยูใ่นอากาศ

ไม่ใหเ้ขา้เคร่ืองยนต ์โดยจะไปอุดตนัอยูบ่ริเวณไส้กรอง เป็นการลดปริมาณอากาศ

ท่ีจะเข้าสู่ เคร่ืองยนต์ ท าให้เคร่ืองยนต์บริโภคน ้ ามันมากทั้ งย ังเกิบปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซด์มากดว้ย จึงควรถอดไส้กรองมาท าความสะอาดหรือเปล่ียน

ใหม่เม่ือสกปรก 

4. Radiator หมอ้น ้ า เป็นท่ีระบายอากาศถ่ายเทความร้อนออกไปดว้ยใบพดัขนาด

ใหญ่ 

5. Fuel Pump ป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงท าหน้าท่ีดูดน ้ ามนัจากถงัส่งไปยงัหัวฉีดของ

เคร่ืองยนต ์

6. Water Filter ตวักรองน ้าของระบาย ระบายอากาศ หรือตวักรองน ้าของหมอ้น ้า 

7. Starter Motor ตวัสตาร์ทเคร่ืองยนต์ เม่ือเคร่ืองยนต์ติด สตาร์ทมอเตอร์จึงหยุด

ท างาน 

8. ชุดควบคุม ใชค้วบคุมการท างานทั้งหมดของตวัเจนเนอร์เรเตอร์ 

9. ตูเ้บรกเกอร์ขนาดกระแส 800A ปรับค่าได ้600-800 A 

10. แบตเตอร่ีน ้า Ah ขนาดแรงดนั 12 V ใชจ้  านวน 2 ลูกแรงดนั 24 V 

11. ถงัน ้ามนั ขนาด 1800 ลิตรความจุปกติอยูท่ี่ 1200 ลิตร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 

 



62 
 

 

ตารางท่ี 4.2 หลกัการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 

การตรวจ 
ประจ าวนั 

การตรวจทุก 250 
ชัว่โมง/ปี 

การตรวจทุก 1500 
ชัว่โมง 

การตรวจทุก 6000 
ชัว่โมง 

การตรวจทัว่ไป 

รายการผูใ้ชเ้คร่ือง ถ่ายน ้ามนัเคร่ือง ปรับตั้งวาลว์และ 
หวัฉีด 

น าหวัฉีดและป้ัม 
เ ช่ื อ เ พ ลิ ง ไ ป
ตรวจเช็คใหม่ 

ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
ระบบความร้อน 

ตรวจดูระดบัหมอ้น ้า เปล่ียนกรองโซล่า ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เปล่ียนไส้กรอง 

ตรวจเช็คระยะการ
หมุนของขอ้เหวีย่ง 

เปล่ียนท่อยางต่างๆท่ี
จ าเป็น 

ตรวจดูระดับน ้ าหม้อ
น ้า 

เปล่ียนกรองบายพาส การตรวจเช็คเป็นไป
ตามมาตรฐานของ
ผูผ้ลิต 

ตรว จ เ ช็ ค ก า ร ย ก
ซ่อมเปล่ียนป้ัมน ้ า
,พัด ล ม ,เ ท อ ร์ โ บ
,มู่เลย ์

ต ร ว จ ท า ค ว า ม
สะอาดขั่วส ายไฟ
ต่างๆและแบตเตอร่ี 

ตรวจ ดู รอย ร่ั ว ก า ร
ช ารุดจ่างๆ 
ตรวจดูสายพานเคร่ือง 

ท าความสะอาดเคร่ือง   ต ร ง จ ดู ค ว า ม ตึ ง
ของสกยูดึ 

ตรวจ ดู รอย ร่ั ว ก า ร
ช ารุดต่าง 

ท าความสะอาดท่อหายใจ   ต ร ว จ ดู ร ะ บ บ ใ ด
ชาร์จ 

ตรวจดูสายพานเคร่ือง ท าความสะอาดเคร่ือง   ต ร ว จ ดู ร ะ บ บ
มอเตอร์สตาร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 ชุดควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
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             เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง สามารถใชง้านเคร่ืองได ้2 สถานะความเหมาะสมคือ 

1. Manual Mode ผูใ้ชง้านสั่งเดินเคร่ืองดว้ยมือหนา้เคร่ือง ใชใ้นกรณีไม่มีชุดควบคุมระยะไกล

ชุดควบคุมอตัโนมติั (ATS) หรือตอ้งการสั่งเดินเคร่ืองโดยทนัทีไม่ผ่านชุด ATS ขั้นตอน

การใชง้านดงัน้ี 

1.1 ตรวจสอบ Generator ให้พร้อมเดินเคร่ืองหมุนสวิทช์ควบคุมหลักไปท่ีต าแหน่ง 

Manual Mode 

1.2 เม่ือถึงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม Generator จะเดินเต็มรอบท่ีใช้งานท่ี 1500 รอยต่อนาที 

Generator สามารถใชง้านได ้

1.3 เม่ือตอ้งการเลิกใช้งาน สามารถหยุดเคร่ืองโดยกดปุ่ม Manual Run/Stop อีกคร้ัง 

Generator จะเร่ิมลดรอบเคร่ืองลงและเดินรอบต ่าอีกประมาณ 1 นาทีถึง 5 นาที (ข้ึนอยู่

กบัอุณหภูมิของน ้าระบายความร้อยประมาณ 38c) จึงดบัลง 

 

2. Auto Mode ผูใ้ช้งานสามารถสั่งเดินเคร่ืองจากพื้นท่ีอ่ืน หรือใช้ร่วมกบัชุด ATS เพื่อ

เดินเคร่ืองอตัโนมติั เม่ือระบบไฟฟ้าหลกัขดัขอ้ง ขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 

2.1 ตรวจสอบ Generator ใหพ้ร้อมเดินเคร่ือง หมุนสวิทช์ควบคุมหลกัไปท่ีต าแหน่ง Auto 

Mode 

2.2 รอค าสั่งเดินเคร่ืองจาก ATS (Standby Auto) 

2.3 เม่ือสั่งการเดินเคร่ืองจาก ATS Generator จะเดินเคร่ืองรอบใชง้านทนัที (3 วนิาที) 

2.4 Generator พร้อมใชง้าน (On Load) 

2.5 เม่ือมีการสั่งการหยุดเดินเคร่ืองจาก ATS Generator จะเดินรอบต ่าอีกประมาณ 5 นาที

จึงดบั มีการลดความร้อนก่อนดบัเคร่ือง (Cool down) ประมาณ 5 นาที 

 

4.4 แผงไฟฟ้าย่อย DB และ Consumer 

              DB (Distribution Board) คือ แผงไฟฟ้ายอ่ยท่ีไฟรับมาจาก MDB เพื่อมาจ่ายให้กบัโหลด

ในชั้นหอ้งพกัภายในตูจ่้ายไฟรอง (Distribution Board) จะมีหางปลา (Lug) ต่อสายซ่ึงใชต่้อกบัสาน

เมนทั้ง 3 เฟสเชา้กบัเมนเบรกเกอร์และ terminal ส าหรับต่อสานนิวทรัล โดยมีเบรกเกอร์ค่ากระพิกดั 

50 A ขนาดบสับาร์ 50 A เป็นตวัควบคุมหลกัในการจ่ายกระแสผา่นบสับาร์ไปยงัเบรกเกอร์ลูกยอ่ย
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เพื่อป้องกนัหลายวงจรคุมเบรกเกอร์ลูกย่อยทั้งหมดการติดตั้งตูจ้ะอยู่ภายในห้องไฟฟ้าประจ าชั้น

ของหอ้งพกัและสามารถป้องกนัไฟร่ัวได ้โดยกระแสใชง้านทั้งหมดไม่ควรเกิน 80% ของพิกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 แผงไฟฟ้ายอ่ย 

           คอนซูมเมอร์ยนิูต (Consumer Unit) หรือเรียกว่าแผงเมนไฟฟ้าเป็นแผงจ่ายไฟฟ้าหลกั(หรือ

แผงเมนไฟฟ้า)โดยต่อกบัไฟฟ้าเฟสเดียวภายในประกอบดว้ยเบรกเกอร์เมน(Main Circuit Breaker) 

เบรกเกอร์ย่อย(Branch Circuit Breaker) บสับาร์นิวทรัล (Neutral Busbar) และบสับาร์กราวด ์

(Ground Busbar) จ  านวนเบรกเกอร์ยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัการใชง้านโดยท่ีห้องพกัของส านกังานโดยจะมี 

8 วงจร และจ่ายไฟให้กบัวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในห้อง โดยภายในตูค้อนซูมเมอร์มี

การเผือ่เบรกเกอร์ยอ่ยไว ้3 ตวั ส าหรับโหลดในอนาคต 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 คอนซูมเมอร์ยนิูต (Consumer Unit) 
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              การติดตั้งเบรกเกอร์ลงในตูค้อนซูมเมอร์ยนิูต (Consumer Unit) ตอ้งเปิดฝาครอบออกก่อน

แลว้จึงเสียบเมนเบรกเกอร์ลงในช่องดา้นซ้ายสุดซ่ึงสายมีไฟ (สาย Line) จะต่ออยูด่า้นขวาของเบรก

เกอร์ส่วนสายนิวทรัลจะต่อดา้นซ้ายมือของเบรกเกอร์ ถา้หากต่อผิดจะท าให้มีไฟฟ้าคา้งในวงจร

เพราะเบรกเกอร์จะตดัสายนิวทรัลแทนซ่ึงมีอนัตรายมาก จุดต่อจะมีตวัอกัษร L กบั N 

        กล่องระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง หรือเรียกอีกช่ือนึงว่า RCU (Guest Room 

Control หรือ Room Control Unit) เป็นระบบพื้นฐานท่ีติดตั้งภายในห้องของส านกังานทัว่ไป(โดย

จะติดตั้งซ่อนอยู่ภายในตูเ้อกสาร) คือใชส้ าหรับระบบควบคุมการเปิดปิดระบบส่องสว่างและเปิด

ปิดระบบปรับอากาศควบคุมปรับเปล่ียน (ลดเพิ่ม) อุณหภูมิหรือระดบัความแรงของพดัลมแอร์ ได้

โดยสะดวก ทั้งยงัใชเ้ช่ือมต่อกบัสวทิช์ หรือ Key Card 

         เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker : CB) ท าหนา้ท่ีเป็นสวิตซ์ส าหรับเปิดผิดวงจร โดยจะเปิด

วงจรอตัโนมติัเม่ือเกิดภาวะผดิปกติข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชก้ าลงัเกิน (Overload) หรือการลดัวงจร 

(Short Circuit) หลงัจากท าการแกไ้ขส่ิงผิดปกติบอกพร่องเรียบร้อยแลว้ก็สามารถสับไฟเขา้ให้ใช้

งานต่ออีกได ้ 

         อุปกรณ์ไฟฟ้าการทดสอบเบรกเกอร์ตดัไฟร่ัวไหลลงดินโดยใชเ้คร่ืองตรวจสอบเบรกเกอร์ตวั

ไฟร่ัวไหลหรือ ELCB Tester คือมิเตอร์ท่ีใชว้ดัเบรกเกอร์แบบ RCD หรือ ELCB โดยจะวดัค่าเวลา

ในการตดัวงจรวา่มีเวลาเท่าไหร่เม่ือมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหลเกิดข้ึนเพื่อตรวจสอบการท างานให้อยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

         คุณลกัษณ์ทัว่ไปของเคร่ืองทดสอบอุปกรณ์กนัไฟดูด 

 ควบคุมการท างานดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ ท าใหมี้ความถูกตอ้งแม่นย  าสูง 

 มีหลอด LED 3ดวง ส าหรับตรวจสอบความถูกตอ้งของการต่อสายไฟเขา้กบัระบบไฟฟ้า 

 เลือกมุมเฟสท่ีจะวดัไดท้ั้งท่ี 0 และ 180 องศา โดยใชส้วิทช์เลือกเพื่อรการอ่านค่าท่ีรวดเร็ว

และถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

 แสดงเวลาตดัวงจรดว้ยตวัเลขขนาดใหญ่ 

 สามาถรถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ RCD ส่วนใหญ่ท่ีมีในทอ้งตลาด 

 มีวงจรจ่ายกระแสคงที ท าใหค้่าท่ีอ่านไดมี้ความถูกตอ้งแมใ้นสภาวะไฟตก 

 แสดงการกลบัขั้วสายไฟและสายนิวทรัลได ้
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รูปท่ี 4.17 เคร่ืองตรวจสอบเบรกเกอร์ตวัไฟร้ัวไหล (ELCB Tester) 

 

4.5 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวทิช์ และเต้ารับ 

              ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (Lighting System) เป็นงานระบบท่ีช่วยประหยดัการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าภายในอาคารไดถ้า้ออกแบบแสงสวา่งอย่างเหมาะสมแสงสวา่งส าหรับส านกังานจะเน้น

ให้ความสว่างมากเพื่อสะดวกต่อการท างานเหมาะกบัการท างานทัว่ไปและช่วยสร้างความ

ปลอดภยัเช่นไฟท่ีจอดรถ ไฟตาแนวร้ัวเป็นตน้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของส านกังานอาจแบ่งได ้

2 ส่วน คือ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของห้องท างานและระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของส่วนกลางโดย

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของห้องท างานจะรับไฟฟ้าจากแผงไฟฟ้ายอ่ยท่ีมีอยูใ่นแต่ละห้องโดยจะ

มีชุดควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้าแสงสวา่งจึงจะไดรั้บจากแผงไฟฟ้ายอ่ย 

               การท่ีจะท าให้เกิดแสงสว่างในวงจรไฟฟ้าได้นั้นในวงจรจะต้องประกอบไปด้วย

แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับป้อนแรงดนัและกระแสให้กบัหลอดผ่านสายไฟฟ้าโดยท่ีแหล่งจ่าย

ไฟฟ้าจะเป็นแบบไฟฟ้ากระแสตรงจึงจะตอ้งมีหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็น 12 V หรือ 5 V ตามท่ี

หลอดไฟตอ้งการท่ีใช้ไฟฟ้าก่ีโวลต์แล้วส่งต่อมายงัสายไฟฟ้า คือ ไลน์ (Line) และ นิวทรัล 

(Neutral) ไลน์เป็นสายไฟท่ีมีไฟฟ้า ส่วนนิวทรัลเป็นสายดินไม่มีไฟฟ้า 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกระบอกยาวเป็นฟลูออเรสเซนต์แบบฟลกัซ์การส่องสว่างสูง

หลอดประเภทน้ีจะตอ้งใชร่้วมกบัอิเล็กทรอนิกส์บลัลาสตซ่ึ์งการใชแ้บบให้แสงสวา่งทัว่บริเวณโดย

โครมไฟจะติดตั้งกระจายอยา่งสม ่าเสมอบนเพดานท าให้สวา่งเกือบเท่ากนัตลอดพื้นท่ีสถานท่ีท่ีใช้

เช่นหอ้งไฟฟ้าหอ้งแม่บา้น ท่ีจอดรถ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.18 การติดตั้งโคมตะแกรง (Fin Louver Type) 

       หลอดแอลอีดี LED เป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าท่ีมีการเปล่งแสงและถูกควบคุมการกระจายแสง

ด้วยแลนส์ท่ีเคลือบไวเ้ม่ือใช้งานกับแหล่งจ่ายแสงไฟฟ้ากระแสตกอิเล็กตรอนจะผ่านไปตาม

อุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ท าให้เกิดแสงออกมาตามความถ่ีของแสงมีขอ้ดีคือขนาดเล็กกะทดัรัดทน

การสั้นสะเทือนสูงเปิดปิดไดบ้่อยคร้ังอายยุาวนานมีประสิทธิผลดา้นแสงสูง 

        โคมไฟดาวน์ไลท ์(Down Light) มีหนา้ท่ีให้แสงสวา่งใชก้บัหลอด LED เป็นโคมส่องเฉพาะ

จุดฝังฝ้าสามารถท่ีจะปรับมุมไดถ้อดออและใส่หลอดจากดา้นในโดยทัว่ไฟจะอายุการใชง้านอบู่ท่ี 

25,000 ชั่วโมงใช้ประกอบกบัหม้อแปลงไดร์เวอร์ส าหรับดาวน์ไลท์แรงดนัเช้า (Input) AC100-

240V กระแสไฟฟ้าออก (Output) DC9-12 V300 MA 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19 โคมไฟดาวน์ไลท ์(Down Light) 

        ไฟเส้น (LED Ribbon Strip) เป็นไฟซ่อนลืบฝ้าใช้ตกแต่งภายในดว้ยเทคโนโลยีของเม็ด

แอลอีดีท าใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้ากวา่หลอดท่ีใชก้นัอยูปั่จจุบนัโดยมีอายุการใชง้านอยูท่ี่ 50,000 



68 
 

 

ชัว่โมงใช้ไฟแรงดนั 12V กินอยู่ท่ี 14.4 วตัต์ ต่อ 1 m จะท าให้ใช้งานได้ยาวนานและให้แสงท่ี

สวยงาม 

 

      สวิทช์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการไหลขอลกระแสไฟฟ้าภายในวงจร คือ

อุปกรณ์ปิดเปิดกระแสไฟฟ้าเป็นสวทิช์ 2 ทางแบบกระดกท่ีใชก้ารกดเม่ือตอ้งการเปิดหรือปิดสวิทช์

และยงัมีสวิทช์อีกชนิดหน่ึงคือสวืทช์บนัไดหรือสวิทช์3 ทางคือเอา L สายเส้นท่ีมีไฟต่อเขา้ขา C 

โดยสาย N ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ไวแ้ลว้ซ่ึงสวทิช์ 2 ตวัน้ีสามารถจะปิดหรือเปิดวงจรจากตวัใดก็ได ้

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 สวทิช์ (Switch) 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 ลกัษณะการต่อสวทิช์บนัไดหรือสวทิช์ 3 ทาง 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.22 การวดัระดบัการติดตั้งสวทิช์ดว้ยระดบัน ้า 
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       สวทิช์ไฟภายในหอ้งท างานเป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนสถานีจ่ายไฟฟ้าโคมไฟท่ีใชง้านกาน

ติดตั้งปลัก๊และสวิทช์ไฟฟ้าในต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งานควรติดตั้งสวิทช์ในระดับ

ความสูงท่ี 0.3 m ขั้นไปและระดบัความสูงท่ี 1.1 m ข้ึนไประดบัของปลัก๊ไฟเป็นระดบัท่ีเหมาะสม

กบัการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทศั โคมไฟตั้งโตะ๊ เป็นตน้ 

 

      เต้ารับไฟฟ้า (Socket Outlets หรือ Receptacle) หรือปลั๊กตวัเมียขั้วรับส าหรับหัวเสียบจาก

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นบริภณัฑ์ซ่ึงติดตั้งไวเ้พื่อความสะดวกกบัการใชบ้ริภณัฑ์ไฟฟ้าติดตั้งแบบติดอยู่

กบัผนงัโดยเตา้ท่ีรับใช้งานทัว่ไป 1-3 เตา้รับ โดยในทางการค านวณโหลดให้ค านวณโหลดจุดละ 

180 VA ส่วน 4 เตา้ ให้ใช ้360 VA เตา้รับหรือเรียกกนัทัว่ไปวา่ ปลัก๊โดยปลัก๊ท่ีใชใ้นห้องท างานมี

ปลัก๊เด่ียวและคู่ 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.23 เตา้รับไฟฟ้า (Outlets) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.24 ฝาครอบกนัน ้า 

       อุปกรณ์ทดสอบเตา้รับไฟฟ้าตรวจสอบความถูกตอ้งในการต่อสายไฟฟ้าเขา้เตา้รับจะตอ้งมี

สายไฟ สายนิวทรัล และ สายกราวด ์ครบทุกเส้นโดยอุปกรณ์ทดสอบจะแสดง LED สีส้มติด 2 ดวง 
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ถา้หากอุปกรณ์ทดสอบแสดง LED ติดท่ีต่างจากน้ีอาจเป็นเพราะสายไฟฟ้าขาดหลวมหรือหลุดท่ีจุด

ต่อสาย เป็นตน้ท าใหเ้กิดไฟฟ้าร้ัวท่ีเตา้รับและเป็นอนัตรายกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าได ้

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.25 อุปกรณ์ทดสอบเตา้รับไฟฟ้า (Easy Check Outlet) 

4.6 การเดินสาย (Wiring) 

             การออกแบบระบบไฟฟ้าท่ีดีควรค านึงถึงการออกแบบการเดินสายให้ระบบนั้นท างานได้

สมบูรณ์และเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อการใชง้านไม่ตอ้งเส่ียงกบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้

การออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ่าจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกักบัวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการใช้งานและจะตอ้งรู้วิธีการใช้งานเบ้ืองตน้เพื่อให้สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าไดแ้ละเพื่อ

ความปลอดภยัในการใช้งานสายไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเดินท่อร้อยสายรางเดินสายและเคร่ือง

ประกอบเป็นตน้ หากลงมือปฏิบติัโดยขาดความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้

แลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวติและทรัพยสิ์น 

 

         สายไฟฟ้าอุปกรณ์น ากระแสไฟฟ้าให้จากแหล่งจ่ายไหลผ่านไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้า

แบบหุม้ฉนวน ฉนวนมกัผลิตจาก PVC เน่ืองจากมีลกัษณะ ท่ียืดหยุน่นอกจากน้ีฉนวนท่ีหุ้มสายอาจ

เป็น ยาว สายถกัอลูมิเนียม (ใชง้านควบคุมเช่นเดินสายไฟในตูค้วบคุมเพื่อป้องกนัการรบกวนจาก

คล่ืนต่างๆ) เน่ืองด้วยราคาค่อนขา้งถูกมีให้เลือกหลายขนาดในการเลือกใช้สายไฟฟ้านั้นตอ้งใช้

เฉพาะสายไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐานใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการติดตั้ งใช้งาน ขนาดของ

สายไฟฟ้าตอ้งใชส้ายตวัน าทองแดงให้เหมาะกบัขนาดแรงดนัไฟฟ้าและเลือกใชสี้ฉนวนสายไฟฟ้า

ตามมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 4.3 ขนาดสายไฟฟ้าต่อการทนกระแสไฟฟ้า 

ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัของ 
สาย (ตร.มม.) 

ทนกระแสไฟฟ้า 
(แอมแปร์) 

การน าไปใชง้าน 

0.5 4 สายต่อชัว่คราว (ปัจจุบนัไม่นิยมใช)้ 

1.0 6 ดวงโคม 

1.5 8 สายปลัก๊ 

2.5 14 สายเมนวงจรแสงสวา่ง 

4.0 19 สายเมนยอ่ยภายใน 

6.0 27 สายเมนภายใน 

10 35 สายเมนภายนอก 
 

         เคร่ืองประกอบหมายถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในการเดินสายซ่ึงใช้ร่วมท่อสายต่างๆเช่นท่อ

ร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล เป็นตน้ เคร่ืองประกอบสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

 กล่องไฟฟ้าท่ีใชใ้นการเดินสายส าหรับจุดต่อไฟฟ้าของอุปกรณ์ (Outlet Box) ต่อสาย กล่อง

แยกสาย 

 กล่องดึงสายจะใช้ในการดึงสายท่ีตอ้งเปล่ียนทิศทางการเดินสายช่วยลดช่วงความยาวใน

การดึงสายมีทั้งชนิดดึงตรง (Straight Pull) และดึงเป็นมุม (Angle Pull) 

 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย เช่น ขอ้ต่อ ขอ้ต่อยดึ บุชช่ิง ขอ้งอ และตวัจบัยดึ 

 

        วายนทั (Wire Nut) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการต่อสายไฟฟ้าลกัษณะการใชง้านคือตอ้งบิดสาย

ตีเกลียวเขา้หากนัทั้ง 2 สายแลว้สวมหมุนวานนทั (Wire Nut) ขนาดของวายนทัจะมีอยู ่3 ขนาด

ท่ีใชง้านกบัสายไฟฟ้าขนาด 1.5 2.5 และ 4     หลงัจากบิดตีเกลียวของสายทั้ง 2 สายแลว้ควร

พนัเทปอยา่งนอ้ย 1 รอบเพื่อป้องกนัอนัตรายแลว้ค่อยสวมบิดวายนทัเขา้ไป 

           แผงผงัไฟฟ้าท่ีสมบูรณ์แบบจะต้องท าข้ึน 2 ขั้นตอน ขั้นแรกคือท าแผนผงัอุปกรณ์ไฟฟ้า 

(Component Plan) ขั้นตอนท่ีสองคือแผนผงัการเดินสายไฟฟ้า (Wiring Plan) 
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        แผนผงัอุปกรณ์ไฟฟ้าคือแบบแสดงต าแหน่งโดยประมาณท่ีคิดว่าดีท่ีสุดของเตา้รับไฟฟ้าดวง

โคม และสวิทช์เพื่อให้เกิดผลดียิ่งข้ึนแฟนผงัอุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งท าให้ง่ายและตรงไฟตรงมาเพื่อ

บอกถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีตอ้งการในพื้นท่ีนั้นๆ 

         แผนผงัการเดินสายไฟฟ้าฟลงัจากท่ีไดก้ าหนดต าแหน่งของเตา้รับดวงโคมและสวิทช์ลงใน

แผนผงัอุปกรณ์ไฟฟ่แลว้จึงเขียนแบบการเดินสายไฟฟ้าเพื่อสามารถแบ่งกลุ่มของอุปกรณ์ไฟฟเออก

ใหช้ดัเจนเป็นวงจรความจ าเป็นในการท าแบบการเดินสายไฟฟ้าก็เพื่อก าหนดจ านวนอุปกรณ์เป็นส่ิง

ท่ีคุม้ค่าเพราะท าใหท้ราบปัญหาในการเดินสายไฟฟ้าก่อนการท างานจริงและลดจ านวนสายไฟฟ้าท่ี

ตอ้งการลง 

         ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารต่างๆส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการอธิบายความหมาย

และความตอ้งการของการติดตั้งระบบไฟฟ้าคือแบบไฟฟ้า (Electrical Drawing) การอ่านแบบไฟฟ้า

นั้นจะตอ้งแปลความหมายสัญลกัษณ์ชนิดต่างๆโดยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีความรู้ความ

เขา้ใจในการก าหนดพิกดัมาตราส่วนแบบทางไฟฟ้านั้นมีหลายประเภทเช่นแบบไดอะแกรมเส้น

เดียว,แบบตู้จ่ายไฟหลัก MDB แบบแผงจ่ายไฟ แบบผงัไฟฟ้า เป็นต้น จุดประสงค์ของแบบ

ไดอะแกรมเส้นเดียว 

1. ทราบแนวทิศท่ีมาของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และวธีิการจ าหน่ายไฟฟ้าไปยงัปลายทาง 

2. ทราบชนิดและขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีส าคญัในระบบไฟฟ้า 

3. แสดงชนิดของโหลดต่างๆในระบบไฟฟ้า 

4. สามารถค านวณกระแสไฟฟ้าท่ีมาจากแหล่งจ่ายไฟไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

           การเดินสายในรางเดินสายไฟฟ้า (Wire ways) การใชร้างเดินสายไดเ้ฉพาะการติดตั้งในท่ีเปิด

โล่งท่ีสามารถเขา้ถึงเพื่อตรวจสอบและบ ารุงรักษาไดต้ลอดความยาวของรางเดินสายการติดตั้งตอ้ง

มีความแขง็แรงเพียงพอท่ีจะไม่เสียรูปภายหลงัการติดตั้งการเดินสายในแนวด่ิงตอ้งมีการจบัยึดสาย 

จุดปลายรางเดินสายตอ้งปิด 

             การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเหนือฝ้าเพดานจะเดินท่อสายไปก่อนซ่ึงท่อจะเกาะไฟตามแนว

ผนงัเสาคานแลว้ทิ้งปลายสายไวใ้นจุดท่ีตอ้งการติดตั้งอุปกรณ์เม่ือติดตั้งแผน่ฝ้าแลว้จึงจะท าการหา

ปลายสายท่ีทิ้งไวเ้พื่อท าการติดตั้งบริภณัฑแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง 
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4.7 การต่อลงดิน (Grounding) 

       การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าการต่อลงดินมีจุดประสงค์เพื่อจ ากดัแรงดนัเกินซ่ึงอาจเกิดจาก

ฟ้าผ่าช่วยให้อุปกรณ์ป้องกนักนะแสเกินท างานไดร้วดเร็วข้ึน วิธีติดตั้งระบบสายดินท่ีถูกตอ้ง คือ 

จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนยห์รือนิวทรัล) ตอ้งอยูด่า้นในขา้วของเคร่ือง

ตดัวงจรตวัแรกขแงตูเ้มนสวิทช์ จุดต่อลงควรตอ้งมีมากกว่า 1 จุด สายดินละสายเส้นศูนยส์ามารถ

กนัไดเ้พียงแห่งเดียวท่ีจุดต่อลงดินภายในตูเ้มนสวิทช์ห้ามต่อกนัในท่ีอ่ืนๆอีกการทดสอบหลกัดิน 

ส าหรับหลกัดินท่ีตอกลงไปในพื้นดินนั้น ก่อนจะติดตั้งสายต่อหลกัดินควรท าการทดสอบหลกัดินท่ี

โผล่พน้ดินมามีความแข็งแรงพอประมาณ และในส่วนของการทดสอบวดัค่าทางไฟฟ้าเป็นวิธีการ

ทดสอบท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัค่าความตา้นทานของหลกัดิน เรียกวา่ Earth Tester Meter หรือ Earth 

Resistance Tester โดยหลกัดินท่ีไดม้าตรฐานตอ้งมีค่าไม่เกิน 5 Ω 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.26 อุปกรณ์การวดัความตา้นทานดิน  Earth Tester Meter 

         ระบบหลกัดินท่ีตอกลึกเขา้ไปในดิน ซ่ึงสายต่อหลกัดินจะตอ้งไม่มีการตดัต่อใดๆโดยการต่อ

สายต่อหลักดินเข้ากับหลักดินวิธี ท่ีดี ท่ี สุดคือวิธีการต่อหลักดินด้วยชุดเบ้าหลอมหลักดิน 

Exothermic Welding ดงัในรูปท่ี 4.58 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.27 การต่อหลกัดินดว้ยชุดเบา้หลอมหลกัดิน (Exothermic Welding) 
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         ค่าความตา้นทานดินถา้มีค่าสูงเกินมาตรฐานตอ้งตอกแท่งหลกัดินเพิ่มหนือท าการต่อสายดิน

เขา้กบัโครงสร้างอาคารโดยการใชแ้คลมป์เพื่อจบัยึดสายให้ต่อกบัเหล็กโครงสร้างใตอ้าคารเพื่อให้

ค่าความตา้นทานดินนอ้ยลง หรือท าใหค้่าความตา้นทานเป็น 0 Ω 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.28 การต่อสายเขา้กบัโครงสร้างอาคาร 

 

4.8 ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภัย 

          ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั (Alarm System) หรือระบบแจง้เหตุเพลิงไหมคื้อระบบท่ีมีไว้

ส าหรับแจง้เตือนเม่ือมีเหตุเพลิงไหมโ้ดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจบัชนิดต่างๆตามความเหมาะสมเช่น 

Smoke Detector , Heat Detector , Manual Pull Station (Manual Call Point) เป็นตน้ซ่ึงจะท าให้

สามารถรู้และแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้นั้ นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้เพื่อไม่ให้เป็นเช่นนั้ น

ส านกังานไดติ้ดตั้งถงัสูงและป้ัมน ้ าเพื่อจากจ่ายน ้ าโดยรอบอาคารยอกจากน้ีส านกังานยงัไดติ้ดตั้ง

ระบบดบัเพลิงท่อดบัเพลิง ระบบฉีดน ้าแบบอติัโนมติั 

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Fire Alarm System Componenet) 

1. ชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 

ชุดจ่ายไฟ เป็นอุปกรณ์แปลงก าลงัไฟฟ้าของเหล่าน้ีจ่ายไฟมาเป็นก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงท่ี

ใชป้ฏิบติงานของระบบไฟฟ้าส าราง เพื่อใหร้ะบบท างานไดใ้นขณะท่ีไฟปกติดบั 

2. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 

เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด 

      ประกอบดว้ย 
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1. ชุดจ่ายไฟ 

2. แผงควบคุม 

3. อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณ 

4. อุปกรณ์แจง้สัญญาณ 

3. อุปกรณ์เร้ิมสัญญาณ (Initiating Devices) 

เป็นอุปกรณ์ตน้ก าเนิดของสัญญาณเตือนอคัคีภยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณจากบุคคล ไดแ้ก่สถานีแจง้สัญญาณเตือนอคัคีภยัแบบใชมื้อกด 

2. อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณโดยอตัโนมติัเป็นอุปกรณ์ท่ีมีปฏิกิริยาไวต่อสภาวะตามระยะต่างๆ

ของการเกิดเพลิงไหมไ้ดอุ้ปกรณ์จบัควนั อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน อุปกรณ์ตรวจจบั

เปลวไฟ อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส 

4. อุปกรณ์แจง้สัญญาณดว้ยเสียงและแสง 

หลงัจากอุปกรณ์เร่ิมสัญญาณท างานโดยส่งสัญญาณมายงัตูค้วบคุม (FCP) แลว้ (FCP) จึงส่ง

สัญญาณออกมาโดยผา่นอุปกรณ์ ไดแ้ก่ กระด่ิง ไซเรน ไฟสัญญาณ เป็นตน้ 

5. อุปกรณ์ประกอบ 

เป็นอุปกรณ์ท่ีท างานเช่ือมโยงกบัระบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมป้องกนั และดบัเพลิงโดย

จะถ่ายยทอดสัญญาณระหวา่งระบบเตือนอคัคีภยักบัระบบอ่ืน เช่น 

5.1 ส่งสัญญาณกระตุน้การท างานของระบบบงัคบัลิฟตล์งชั้นล่าง การปิดพีดลมในระบบปรับ

อากาศเปิดพดัลมในระบบระบายอากาศเปล่ียนแปลงเพื่อควบคุมควนัไฟ การควบคุมเปิด

ประตูทางออกเปิดประตูทางหนีไฟปิดประตูกนัควนัไฟควบคุมระบบกระจายเสียงและการ

ประกาศแจง้ข่าวเปิดระบบดบัเพลิง เป็นตน้ 

5.2 รับสัญญาณของระบบอ่ืนมากระตุน้การท างานของระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั เช่น จาก

ระบบพน่น ้าป้ัมดบัเพลิง ระบบดบัเพลิงดว้ยสารเคมีชนิดอตัโนมติั เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.29 แผงควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.30 อุปกรณ์โมดูลระบุต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.31 สายไฟฟ้าทนความร้อน 
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รูปท่ี 4.32 อุปกรณ์แจง้สัญญาณเตือนอคัคีภยัแบบใชมื้อกด (Manual Push Station) 

          ส านกังานมีระบบมากกวา่ 5 โซนจึงตอ้งมีเจ็ทโทรศพัทเ์พื่อใชติ้ดต่อระหวา่งเจา้หนา้ท่ีบริเวณ

ท่ีเกิดเหตุกบัหอ้งควบคุมของส านกังานเพื่อรายงานสถานการณ์และสั่งให้เปิดสวิตช์ General Alarm 

ใหก้ระด่ิงดงัทุกโซนการก าหนดต าแหน่งอุปกรณ์แจง้สัญญาณในระดบัท่ีไดย้นิชดัเจนทุกคน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.33 เจท็โทรศพัท ์

          อุปกรณ์ตรวจจบัควนั จดัเป็นอุปกรณ์ตน้ก าเนิดของสัญญาณเตือนอคัคีภยัหรือเรียกกนัว่า

อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณแบบอตัโนมติัอุปกรณ์ตรวจจบัควีนท่ีใชแ้บบโฟโตอิ้เลคตริกโดยตรวจจบัควนั

ท่ีมาจากการเผาไหมแ้ละสามารถตรวจจบัความร้อนไดส้ าหรับการเกิดเพลิงไหมท้ั้งแบบท่ีค่อยๆลาม

ชา้ๆและเพลิงไหมป้ระเภทเกิดเปลวไฟอยา่งรวดเร็วซ่ึงจะช่วยป้องกนัเหตุเพลิงไหมไ้ม่ให้เกิดความ

เสียหายมาก และเตือนใหรั้บทราบถึงจุดเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.34 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
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     การตรวจสอบการท างานของระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยัจะมีขอบเขตในการตรวจสอบดงัน้ี 

ทดสอบการท างานของแผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหมเ้พื่อแสดงผลงการตรวจจบัควนัและความร้อน 

ท าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารองของชุดควบคุม ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

(Smoke Detector) โดยการใชส้เปรยค์วนัเทียมทดสอบควนัเทียมท่ีพ่นออกมาจะระเหยหมดอย่าง

รวดเร็วโดยไม่ทิ้งคราบบนอุปกรณ์ตรวจจบัควยัเม่ือท าการทดสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จะตอ้งท า

ความสะอาดอุปกรณ์ตรวจจบัควนัแลว้น าอุปกรณ์กลบัคืนท่ีต าแหน่งเดิมเพื่อความถูกตอ้งในการ

ตรวจจบัของอุปกรณ์และเพื่อความถูกต้องในการระบุต าแหน่งตามท่ีได้ลงโปรแกรมไวใ้นแผง

ควบคุม 

 

        อุปกรณ์ตรวจจบัการไหลของน ้าเพื่อแจง้เหตุกรณีมีน ้ าไหลในระบบท่อน ้ าดบัเพลิง กบัอุปกรณ์

ตรวจสอบสถานะวาล์วเป็นอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดน้ีในการมาเช่ือมต่อท างานร่วมกบัระบบสัญญาณ

เตือนอคัคีภยัโดยอุปกรณ์ควบคุมสั่งการฉีดน ้ าในโซนท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัแจง้เหตุเพลิงไหมโ้ดย

ระบบมีท่อน ้ายนืท่อหน่ึงท่ีตอ้งจ่ายน ้ าส าหรับระบบหวัฉีดอตัโนมติัท่ีตอ้งท างานต่อระบบเคร่ืองสูบ

น ้าดบัเพลิงและมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจจบัการไหลของน ้ากบัอุปกรณ์ตรวจสอบสถาะวาล์วของ

แต่ละชั้นภายในส านกังาน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.35 อุปกรณ์แจง้สัญญาณดว้ยเสียงและแสง 

 

        ไฟฉุกเฉินมีสภาวะการท างาน คือจ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดบัซ่ึงการติดตั้ง

เป็นแบบติดผนงัหรือก าแพงมีระบบป้องกนัการชาร์จแบตเตอร่ีเกิน ท่ีเป็นสาเหตุท าให้แบตเตอร่ีเกิด

การบวม ฟิวส์ AC ป้องกนัการลดัวงจรดา้นไฟเขา้เคร่ือง วงจรป้องกนัการใชแ้บตเตอร่ีจนหมดประจุ
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ไฟฟ้าท าให้อายุแบตเตอร่ียาวนานข้ึนหลอดไฟเป็น LED แบตเตอร่ีเป็นแบบชนิดแบตเตอร่ีแห้ง 

แรงดนัไฟเขา้เคร่ือง AC 220V ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอร่ีทั้งหมด 10-15 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.36 ลกัษณะแสงสวา่งของไฟฉุกเฉิน 

 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสมอแนะ 

5.1 สรุปผลงานโครงสร้าง 

        การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 30 เดือน

สิงหาคม พ.ศ.2562 กบั บริษทัเจนพาวเวอร์ อินจิเนียร์ส จ ากดั ซ่ึงทางบริษทันั้นไดป้ฏิบติังาน ณ โครงการ 

ไอล่าวนัเป็นส านกังานสูง 27 ชั้น (ชั้นใตดิ้น 1 ชั้น) โดยงานท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ไดไ้ปปฏิบติัคือ การ

เดินท่อร้อยสาย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแสงสว่างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั

ตรวจเช็คระบบของต าแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้ งวงจรย่อยและต่อสายวงจรย่อยภายในห้องพักโดย

ท าการศึกษาวธีิการท างานของระบบต่างๆ จากหนา้งานจริงโดยการคิดวเิคราะห์หาวิธีแกปั้ญหาจากอุปสรรค

ท่ีไดป้ระสบ หากแกไ้ขยงัไม่ไดใ้ห้น าขอ้สงสัยมาปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษา ส่ิงท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บจากการ

ปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ได้เรียนรู้การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสามารถค านวณหาระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานได ้

2. มีความเขา้ใจในกานปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาการติดตั้งระบบไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน

มากยิง่ข้ึน 

3. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมาปฏิบติังาน 

4. สามารถติดต่อประสานงานร่วมกบับุคลาในองคก์รได ้

5. สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาศึกษา 

       5.2.1 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจ 

       การปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท ายงัไดพ้บปัญหาขณะท่ีปฏิบติังาน และ วิธีการแกไ้ข

ปัญหานั้นท่ีผูจ้ดัท าพบ มีรายละเอียดดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 ปัญหาท่ีไดพ้บและวธีิแก ้

 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะ 

              การออกแบบมีดีนั้นควรออกแบบรายละเอียดให้สมบูรณ์มากท่ีเพื่อการแก้ไขน้อยท่ีสุดถ้าหาก

ประสบปัญหาทางโครงสร้างท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ลว้ก็จะท าให้การติดตั้งระบบท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรเช่น 

การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าโครงสร้างไม่มีพื้นท่ีให้สามารถท่ีจะวางท่อร้อยสายจึงท าให้ตอ้งมีการแกไ้ขงาน

ส่วนโครงสร้างนั้นๆเพื่อใหมี้พื้นท่ีในการวางท่อไดเ้พียงพอในแนวตรงถูกตอ้งและหากพบปัญหาเช่นน้ีก็จะ

ท าให้กระทบต่อระยะเวลาในการท างานท่ีจะตอ้งใช้เวลาท างานเพิ่มข้ึนและเกิดความส้ินเปลืองต่อวสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ มากข้ึน 

               ระบบรักษาความปลอดภยั (Safety) นั้นควรมีระบบอ านวยความสะดวกต่อผูป้ฏิบติังานท่ีจะท าให้

การปฏิบติังานเป็นไปอย่างปลอดภยัควรจะเน้นก าชบัให้ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบในการใช้อุปกรณ์

รักษาความปลอดภยัในขณะท่ีก าลงัปฏิบติัหน้าท่ีเช่น สวมหมวกนิรภยัสวมใส่ถุงมือใส่รองเทา้เซฟต้ีและ

อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัในการข้ึนนัง่ร้านโดยการออกไปปฏิบติังานนอกตวัอาคารจ าเป็นตอ้งใส่ชุดกนั

ตกจากท่ีสูง หรือเขม็ขดันิรภยั (Safety Belt) ซ่ึงช่วยป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุท่ีอาจจะถึงแก่ชีวิตไดด้งันั้นทาง

ระบบความปลอดภยั (Safety) ความมีอุปกรณ์ป้องกนัในบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเร่ือง

ของอุบติัเหตุควรมีบุคลากรท่ีท างานดา้นระบบความปลอดภยั (Safety) ให้เพียงพอท่ีคอยดูแลความปลอดภยั

ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและตอ้งไม่ละเลยต่อความรับผิดพลาด โดยจะตอ้งยึดหลกัการท่ีวา่ความปลอดภยัตอ้งมาก่อน

เพื่อท่ีจะท าใหร้ะบบรักษาความปลอดภยั (Safety) นั้นมีความน่าเช่ือถือและมีความปลอดภยัมากท่ีสุด               

 

ปัญหาทีพ่บ วธีิแก้ 
โครงการก่อสร้างมีอนัตรายหลายอยา่ง และ อุบติัเหตุ
สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือหากมีความประมาทเลินเล่อใน
การปฏิบติังาน 

จดัการฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภยัทุกสัปดาห์ใหก้บั
พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ความรู้เขา้ใจในการ
ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั 

การส่ือสารกบัแรงงานต่างดา้วมีการส่ือสารท่ีผิดพลาดท า
ใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก 

โครงการก่อสร้างอาจมีแรงงานต่างดา้วปฏิบติังานตอ้งมี
ผูรู้้ทางดา้นภาษานั้นๆ ในการส่ือสารเพื่อใหส้ะจ่อการ
ปฏิบติังาน 

อุปกรณ์ SAFETY มีการเส่ือมสภาพเน่ืองจากถูกใชม้า
เป็นเวลานาน 

ตอ้งมรการตรวจเช็คอุปกรณ์ SAFETY ก่อนน าไปใชง้าน
ของผูป้ฏิบติังานยา่งเคร่งขดั 
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