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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เน่ืองจากการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาเป็นการศึกษาท่ีเน้นความรู้อย่าง    

กวา้ง ๆ แต่ เม่ือเขา้สู่สถานการณ์จริงอาจจะมีการผสมผสานแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงหากได ้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหว่าง ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัย่อมเกิดผลดีท่ีจะไดมี้การพฒันา

งานไปด้วยกันซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เขา้ใจ และรู้ถึง

วิชาการ ประสบการณ์หลากหลายไดด้ว้ยขอ้เท็จจริง ซ่ึงเป็น การฝึก ทกัษะในการบริหาร

และการจดัการใน การท างานภายในองคก์รต่างๆ ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ได้มุ่งเน้นผลิตวิศวกรไฟฟ้าให้มีความรู้อย่างสมดุล

ระหวา่งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัโดย ภาคทฤษฎีมุ่งเนน้ใหส้ามารถสอบผา่นและไดรั้บใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภา วิศวกรและภาคปฏิบติัมุ่งเน้นให้มีประสบการณ์จริง

โดยการส่งเขา้ร่วมปฏิบติังานกบัสถานประกอบการ ต่างๆ โดยโครงการท่ีจะน าเสนอใน

ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีคือ ระบบไฟฟ้าสนามบิน และ การติดตั้งสวิตช์เกียร์ และบริษทั ท่า

อากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) ส่วนหน่วยงานไฟฟ้า ได้รับงานทางด้าน ก ารออกแบบ 

เขียนแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนงานท่ีผูจ้ดัท าได้รับมอบหมายคือ ระบบไฟฟ้า

สนามบิน และ การติดตั้งสวิตช์เกียร์ หรือ การเขียนแบบให้สมบูรณ์ เพื่อใชติ้ดตั้งอุปกรณ์

หรือระบบเกิดปัญหา จะสามารถแกไ้ข ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อน าหลกัวิชาการท่ีไดศึ้กษาในหอ้งเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงท าให้

เกิด กระบวนการคิดและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ  

1.2.2 เพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถทางดา้นงานระบบไฟฟ้าซ่ึงสามารถน าไป ปรับ

ใชใ้น การประกอบอาชีพในอนาคตได ้ 

 



 

 

1.2.3  เพื่อพฒันาทกัษะการออกแบบระบบไฟฟ้าให้สอดคลอ้ง ตามมาตรฐาน วิศวกรรม

สถาน  

แห่งประเทศไทย  

1.2.4  เพื่อฝึกการวางแผนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหง้านส าเร็จเป็นไปตาม  

ระยะเวลาท่ีก าหนด  

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ท าการออกแบบระบบไฟฟ้า ตามแบบท่ีก าหนด 

1.3.2 ท าการเขียนแบบไดอะแกรมของระบบไฟฟ้า 

1.3.3 ท าการแกไ้ขแบบ การเก็บงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการเขียนแบบใหส้มบูรณ์   

  

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.4.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 1.4.2 ไดเ้รียนรู้ทกัษะทางดา้นการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม Auto CAD 2018  

1.4.3 ไดเ้รียนรู้ปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ 

  1.4.4 สามารถวางแผนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและท างานใหส้ าเร็จตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
 



 

 

บทที่ 2 

ระบบไฟฟ้าสนามบิน และ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2.1 ระบบไฟฟ้าสนามบิน ( Airfield Lighting System ) 

2.1.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสนามบิน   ระบบไฟฟ้าสนามบิน ( Airfield Lighting System ) 

หมายถึง ระบบไฟฟ้าต่างๆในสนามบินท่ีเป็นทศันสัญญาณ ประกอบด้วยโคมไฟฟ้าสนามบินและ 

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในบริเวณสนามบิน ท่ีเป็นเคร่ืองช่วยในการมองเห็นของนกับิน ( Visual Aids ) 

เพื่อให้การน าเคร่ืองบินร่อนลงสู่สนามบิน การน าเคร่ืองบินว่ิงขึ้น หรือช่วยให้น าเคร่ืองบินเคล่ือนท่ีไป

ยงัต าแหน่งต่างๆ ภายในสนามบินไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั ไฟฟ้าสนามบินจะมีประโยชน์อยา่งมาก

ส าหรับนกับิน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือเวลาท่ีสภาพอากาศปิด เช่น หมอกจดั หรือ ฝนตกหนัก 

เป็นตน้ 

 ระบบไฟฟ้าสนามบิน เป็นเพียงส่วนหน่ึงของระบบไฟฟ้าท่าอากาศยาน ( Airport Electrical 

System ) ซ่ึงระบบไฟฟ้าท่าอากาศยานจะหมายถึง ระบบไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใชภ้ายในท่าอากาศยาน ทั้งใน

เขตการบิน  

( Airside ) และนอกเขตการบิน 

 ( Landside ) เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการของท่าอากาศยานเป็นไปดว้ยความสะดวกและปลอดภยั 

 ระบบไฟฟ้าท่าอากาศยาน สามารถแบ่งตามการใหบ้ริการตามพื้นท่ีออกเป็น 2ส่วน คือ 

ระบบไฟฟ้าในเขตการบิน ( Airside ) คือ การให้บริการพลงังานไฟฟ้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

นักบินในบริเวณทางว่ิง ทางขับ และลานจอด ได้แก่ เคร่ืองวิทยุช่วยการเดินอากาศ ระบบไฟฟ้า

สนามบิน และอุตุนิยมวิทยา 

ระบบไฟฟ้านอกเขตการบิน ( Landside ) คือ การให้บริการพลงังานไฟฟ้าเพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ผูโ้ดยสารและเจา้หน้าท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ซ่ึงจ่ายให้กบัส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ตามอาคารต่างๆ เช่น  อาคารส านกังาน 

        อาคารผูโ้ดยสาร / อาคารเทียบเคร่ืองบิน 

        อาคารคลงัสินคา้ 

                                   อาคารโรงซ่อมเคร่ืองบิน 

        อาคารดบัเพลิงและกูภ้ยั 



 

 

        อาคารจอดรถ,ลานจอดรถ 

        ไฟถนน และสัญญาณจราจร 

        อาคารหอบงัคบัการบิน 

ส าหรับระบบไฟฟ้าสนามบินเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการบิน

โดยตรง และประเทศไทยเป็นสมาชิกขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) ซ่ึงจะต่อง

ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง ICAO เพื่อให้กิจการการบินของประเทศ เป็นไฟตามมาตรฐานสากล และเกิด

ความปลอดภยัสูงสุด 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงระบบไฟฟ้าสนามบิน ส่ิงท่ีควรรู้เบ้ืองตน้ คือ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสนามบิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าสนามบิน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 2.1 ผงับริเวณสนามบินทัว่ไป 



 

 

2.2 ไฟฟ้าสนามบิน ( Electric airport ) 
การออกแบบติดตั้งไฟฟ้าสนามบิน ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ใน

ส่วนของสนามบินพลเรือนโดยทัว่ไปจะยดึถือมาตรฐานขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( 

ICAO ) และใชม้าตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าของประเทศนั้นๆ เป็นส่วนประกอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

เช่น กฎการเดินสายไฟฟ้า การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า การร้อยสายไฟฟ้าในท่อร้อย

สายไฟฟ้า เป็นตน้ 

แสงสว่างจากไฟฟ้าภายในสนามบินหรือบริเวณใกลก้ับสนามบิน อาจจะก่อให้เกิดอนัตราย 

เช่น ความเขม้ของแสงมาก รูปแบบการจดัวางโคม หรือ สีของแสงไฟซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี อาจท าให้

นกับินเขา้ใจผิดได ้ดงันั้น แสงสวา่งเหล่าน้ีจะตอ้งถูกปิดไว ้ซ่อนพลาง หรือ ดดัแปลง เพื่อก าจดัแหล่งซ่ึง

อาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อการเดินอากาศ 

ลกัษณะและมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสนามบิน ท่ีจะกล่าวต่อไปอาจจะอ้างถึง Aerodrome 

Annex 14 Volume I ปี 1999 ซ่ึงเม่ือเวลาผ่านไป ลักษณะ ข้อก าหนด หรือ มาตรฐาน อาจจะมีการ

ปรับเปล่ียนไป โดยจะมีการประกาศเป็น Attachments เม่ือไดร้ะยะเวลาหน่ึงก็จะมีการรวบรวมเป็นเล่ม 

ซ่ึงไม่สามารถก าหนดเวลาแน่นอนไดแ้ต่การปรับเปล่ียนส่วนใหญ่จะปรับเปล่ียนไม่มากนัก และการ

ปรับเปล่ียนจะใหร้ะยะเวลาช่วงหน่ึงในการใชข้องเดิมจนเส่ือมสภาพ 

ดงันั้น การออกแบบ ติดตั้ง ไฟฟ้าสนามบินทุกคร้ัง เม่ือออกแบบเสร็จ ควรจะตรวจสอบกับ

มาตรฐานตามเอกสารอา้งอิงทา้ยเล่ม ซ่ึงควรจะตอ้งเป็นฉบบัล่าสุดดว้ยเพื่อให้ได้ระบบท่ีถูกตอ้งตาม

มาตรฐานและทนัสมยั 

ไฟฟ้าสนามบินในท่ีน้ี หมายถึง อุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองช่วยในการมองเห็นของนักบิน ( Visual 

Aids ) ซ่ึงมีหลอดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โคมไฟฟ้า ป้าย และถุงบอกทิศทางลม เป็นตน้ 

ไฟฟ้าสนามบิน ไดแ้ก่ 

 1. Approach Lights 

 2. Runway Threshold Identification Light ( RTIL ) 

 3. Runway Threshold Lights 



 

 

 4. Runway End Lights 

 5. Runway Edge Lights 

 6. Runway Center Line Lights 

 7. Runway Touchdown Zone Lights 

 8. Precision Approach Path Indicator Lights ( PAPI ) 

 9. Stopway Lights 

10. Distance Marker Sign 

 11. Taxiway Edge Lights 

 12. Taxiway Center Line Lights 

 13. Stop Bars 

 14. Runway Guard Light 

 15. Taxiway Guidance Sign 

 16. Aerodrome Beacon 

 17. Obstruction Lights 

 18. Road Holding Position Lights 

 19. Signal Light Gun 

 20. Apron Floodlighting 

 21. Wind Direction Indicator 

 22. Visual Docking Guidance System 

 



 

 

1. Approach Lights 

 การน าเคร่ืองบินเขา้สู่แนวทางว่ิง และลงแตะพื้นทางว่ิงเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัมากและมกัจะเกิด

อุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้ น จึงมี Approach Light เป็นสัญญาณไฟแสดงให้เห็นถึงแนวของทางว่ิงจาก

ระยะไกล อีกทั้งยงัสามารถท าให้นักบินรู้ว่า ณ ต าแหน่งต่างๆ ของโคมไฟฟ้าท่ีเคร่ืองบินเคล่ือนท่ีผ่าน 

อยูห่่างจากจุดเร่ิมตน้ของทางว่ิงเท่าใดโดยติดตั้งโคมไฟฟ้าก่อนถึงจุดเร่ิมตน้ของทางว่ิง ตั้งแต่ใกลสุ้ด 30 

เมตร จนถึงไกลสุด 900 เมตร 

 ลกัษณะทัว่ไป โคมไฟฟ้า Approach Light เป็นโคมท่ีมีความเขม้ของแสง คงท่ีและใหแ้สงสีขาว 

ทิศทางเดียว ในทิศทางท่ีมองเห็นไดจ้ากเคร่ืองบินเม่ือน าเคร่ืองบินร่อนลงสู่ทางว่ิง การจดัวางโคมไฟฟ้า

มีทั้งแบบท่ีวางเป็นโคมเด่ียว และวางโคมตั้งแต่ 3 โคมขึ้นไปเป็นชุดเรียกว่า Barrette โดยท่ีแต่ละ 

Barrette ยาวอย่างนอ้ย 3 เมตร ความยาวของ Barrette ท่ีนิยมให้กนั คือ 4 เมตร ส่วนการติดตั้งจะขึ้นอยู่

กบัชั้นของทางว่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบโคมเดี่ยว                                                แบบ Barrette 

รูปท่ี 2.2 รูปแบบและระยะการติดตั้ง Simple Approach Light System 



 

 

2. Runway Threshold Identification Light ( RTIL ) 

 Runway Threshold Identification Light หรือ เรียกโดยย่อว่า RTIL ใช้แสดงจุดเร่ิมตน้ของทาง

ว่ิง ส าหรับ Non-Precision Approach Runway เพื่อเพิ่มความเด่นชดัให้ Threshold หรือ ส าหรับท่ีซ่ึงไม่

สามารถติดตั้ง Approach Light ได ้

 สถานท่ีติดตั้ ง ติดตั้ งในแนวเดียวกับ Threshold Light ท่ีระยะประมาณ 10 เมตร จากแนว 

Runway Edge Light ลกัษณะการติดตั้ง Runway Threshold Identification Lights ( RTIL ) ตามรูปท่ี 2.3 

ลกัษณะทัว่ไป โคม RTIL เป็นไฟกระพริบใหแ้สงสีขาว โดยกระพริบท่ีความถ่ี 60 ถึง 120 คร้ัง

ต่อนาที และมองเห็นไดเ้ฉพาะทิศทางตามแนวท่ีเคร่ืองบินร่อนลงสู่ทางว่ิงเท่านั้น 

 

รูปท่ี 2.3 ลกัษณะการติดตั้ง Runway Threshold Identification Light ( RTIL ) 

3. Runway Threshold Lights 

Runway Threshold Lights และ Threshold Wing Bar Lights เป็น สัญญาณไฟแสดงจุดเร่ิมตน้

ของทางว่ิง 

สถานท่ีติดตั้ง Runway Threshold Lights ใหติ้ดตั้งโคมเป็นแถวตั้งฉากกบั Runway Center Line 

ห่างจาก Threshold ออกมานอกทางว่ิงไม่เกิน 3 เมตร โคมควรมีลกัษณะดงัน้ี 

-ส าหรับ Non-Instrument หรือ Non-Precision Approach Runway ให้ติดตั้งอย่างน้อย 6 ดวง 

โดยใชร้ะยะห่างเท่าๆกนั หรือติดตั้งโดยเวน้ช่องตรงกลางให้พอดีกบั Touchdown Zone Light หรือไม่

เกินคร่ึงหน่ึงของระยะห่างระหวา่งแถวของโคมไฟทางว่ิง ลกัษณะการติดตั้ง ตามรูปท่ี 2.4 A 



 

 

 

-ส าหรับ Percision Approach Runway Category I ใชร้ะยะห่างระหวา่งโคมไม่เกิน 3 เมตร โดน

ใช้ระระห่างเท่าๆกนั หรือติดตั้งโดยเวน้ช่องตรงกลางให้พอดีกบั Touchdown Zone Light หรือไม่เกิน

คร่ึงหน่ึงของระยะห่างระหวา่งแถวของโคมไฟทางว่ิง ลกัษณะการติดตั้ง ตามรูปท่ี 2.4 B 

-ส าหรับ Precision Approach Runway Category II,III ใช้ระยะห่างเท่าๆกัน ไม่เกิน 3 เมตร 

ลกัษณะการติดตั้ง ตามรูปท่ี 2.4 C และรูปท่ี 2.4 D  

การติดตั้ง Threshold Wing Bar Lights ให้แบ่งโคมออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย

โคมอย่างน้อย 5 โคม แนวโคมตั้งฉากกบัแนวก่ึงกลางทางว่ิงและเร่ิมจากแนวไฟทางว่ิงขยายออกไป

อยา่งนอ้ย 10 เมตร ลกัษณะการติดตั้งโคมไฟแสดงไวใ้นวงเลก็ของรูปท่ี 2.5 

ลกัษณะทัว่ไป Runway Threshold Lights และ Threshold Wing Bar Lights เป็นโคมท่ีมีความ

เขม้ของแสงคงท่ี และใหแ้สงสีเขียวทิศทางเดียว เป็นทิศทางท่ีใหน้กับินมองเห็นเม่ือน าเคร่ืองบินร่อนลง

สู่สนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 2.4 ลกัษณะการติดตั้ง Runway Threshold Lights and Wing Bar Lights 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 ลกัษณะการติดตั้ง Runway Displaced Threshold Lights and Wing Bar Lights 

4. Runway End Lights 

 Runway End Lights เป็นสัญญาณไฟแสดงจุดส้ินสุดของทางว่ิง กรณีท่ีจุดเร่ิมตน้ของทางว่ิง

เป็นจุดส้ินสุดของทางว่ิงอีกดา้นหน่ึง สามารถใชโ้คมเดียวกบั Threshold Light ได ้

 สถานท่ีติดตั้ง การติดตั้งใหติ้ดตั้งเป็นแถวตั้งฉากกบัแนว Runway Center Line และห่างจากเส้น

แสดงจุดส้ินสุดของทางว่ิงออกไปไม่เกิน 3 เมตร Runway End Light ควรประกอบดว้ยโคมอย่างนอ้ย 6 

โคม การติดตั้งท าได ้2 กรณี คือ  

 1. ติดตั้งใหร้ะยะห่างของโคมเท่าๆ กนั 

 2. ติดตั้งโดยเวน้ช่องตรงกลาง ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของระยะระหว่าง Runway Edge Light โดยแบ่ง

โคมออกเป็น 2 กลุ่ม ใหมี้ระยะระหวา่งโคมเท่าๆ กนั 

 ส าหรับ Precision Approach Runway Category III ระยะห่างของโคม ไม่ควรเกิน 6 เมตร 

ยกเวน้ โคมท่ีอยูร่ะหวา่งช่องตรงกลาง 



 

 

 ลักษณะการติดตั้ งไฟแสดงจุดส้ินสุดของทางว่ิง (  Runway End Light )  ส าหรับ Non – 

Instrument Runway, Non-Precision Approach Runway และ  Precision Approach Runway Category I 

and II เป็นไปตามรูปท่ี 2.6 A ส่วนลกัษณะการติดตั้งไฟแสดงจุดส้ินสุดของทางว่ิง ( Runway End Light 

) ส าหรับ Precision Approach Runway Category III เป็นไปตามรูปท่ี 2.6 B 

 ลกัษณะทัว่ไป โคมท่ีใชใ้หค้วามเขม้ของแสงคงท่ี และใหแ้สงสีแดงทิศทางเดียว 

 

รูปท่ี 2.6 ลกัษะการติดตั้ง Runway End Lights 

5. Runway Edge Lights 

 ไฟทางว่ิง เป็นไฟแสดงใหเ้ห็นถึงขอบของทางวิ่ง 

 สถานท่ีติดตั้ง อยู่ขา้งขอบทางว่ิง ห่างจากขอบทางว่ิงไม่เกิน 3 เมตร และระยะห่างระหว่างโคม 

ไม่เกิน 60 เมตร ลกัษณะการติดตั้งไฟทางว่ิง ( Runway Edge Light ) แสดงตามรูปท่ี 2.7 

 ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะเป็นโคมไฟท่ีใหค้วามเขม้ของแสงคงท่ี และใหแ้สงสีขาว และใหใ้ชแ้สง

สีเหลืองภายในระยะ 600 เมตร จาก Threshold / Runway End หรือ ระยะทาง 1 ใน 3 ของความยาวทาง

ว่ิง เง่ือนไขใดน้อยกว่าให้ใชเ้ง่ือนไขนั้น โดยทัว่ไปจะเป็นโคมแบบตั้ง สองทิศทาง โดยท่ีดา้นหน่ึงใช้

เลนส์สีใส ( Clear ) ส่วนอีกดา้นหน่ึงใชเ้ลนส์สีเหลือง ในบริเวณท่ีตดักบัทางขบัใหใ้ชโ้คมแบบฝัง 



 

 

 

รูปท่ี 2.7 ลกัษณะการติดตั้ง Runway Edge Lights 

6. Runway Center Line Lights 

 Runway Center Line Lights ใช้กับ Precision Approach Runway Category II หรือ III เป็นไฟ

แสดงใหเ้ห็นแนวก่ึงกลางทางว่ิง 

 สถานท่ีติดตั้ ง ติดตั้ งบน Center Line ของทางว่ิง จาก Threshold ถึง Runway End โดยใช้

ระยะห่าง 15 หรือ 30 เมตร ขึ้นอยู่กบัทศันวิสัยบนทางว่ิง ( RVR ) ลกัษณะการติดตั้ง Runway Center 

Line Lights ตามรูปท่ี 2.8 

 ลกัษณะทัว่ไป เป็นโคมไฟฟ้าให้ความเขม้ของแสงคงท่ี และให้ใชแ้สงสีขาวจาก Threshold ถึง

จุดท่ีมีระยะทาง 900 เมตร ก่อนถึงจุดส้ินสุดของทางว่ิง ถดัไปใชโ้คมใหแ้สงสีแดงสลบักบัโคมให้แสงสี

ขาว จากระยะระหว่าง 900 เมตร ถึง 300 เมตรก่อนถึงจุดส้ินสุดของทางว่ิง และช่วงสุดทา้ยใชโ้คมให้

แสงสีแดงจากระยะ 300 เมตร ถึงจุดส้ินสุดของทางว่ิง 

 

รูปท่ี 2.8 ลกัษณะการติดตั้ง Runway Center Line Lights 



 

 

7. Runway Touchdown Zone Lights 

 Runway Touchdown Zone Lights ใชก้บั Precision Approach Category II หรือ III 

 สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งบนทางว่ิงจาก Threshold ออกไปบนทางว่ิงเป็นระยะทาง 900 เมตร ส าหรับ

ทางว่ิงท่ียาว 1,800 เมตรขึ้นไป ส าหรับทางว่ิงท่ียาวไม่ถึง 1,800 เมตร ให้ติดตั้งจาก Threshold ออกไป

บนทางว่ิง เป็นระยะทางคร่ึงหน่ึงของความยาวทางว่ิง โดยตั้งเป็น Barrette ระยะห่างตามยาวของ 

Barrette เท่ากบั 30 เมตร หรือ 60 เมตร ในแต่ละ Barrette ระหว่าง 3 เมตร ถึง 4.5 เมตร ลกัษณะ การ

ติดตั้ง Touchdown Zone Lights ตามรูปท่ี 2.9 

 ลกัษณะทัว่ไป เป็นโคมไฟฟ้าแบบฝ่ังใหแ้สงสีขาว ในทิศทางเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 ลกัษณะการติดตั้ง Runway Touchdown Zone Lights 



 

 

8. Precision Approach Path Indicator ( PAPI ) 

PAPI   เป็นสัญญาณไฟท่ีแสดงใหน้กับินเห็นวา่ ขณะนั้นเคร่ืองบินอยูใ่นแนวมุมร่อนท่ีถูกตอ้ง

หรือไม่ เพื่อให้นกับินไดค้วบคุมเคร่ืองบินให้อยูใ่นแนวมุมร่อนท่ีถูกตอ้งจะไดน้ าเคร่ืองบินลงสู่สนาม

ดว้ยความเรียบร้อยและปลอดภยั สัญญาณไฟแสดงแนวมุมร่อนน้ี แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

- PAPI หรือ L-880 System ใชอุ้ปกรณ์ 4 โคม 

- APAPI หรือ L-881 System ใชอุ้ปกรณ์ 2 โคม 

สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งบนไหล่ทางว่ิงในแนวเดียวกนัแลกตั้งฉากกบั Runway Center Line โดย

ห่างจากขอบทางว่ิง และระยะห่างระหว่างโคมในการติดตั้งโคมไฟ PAPI และ APAPI เป็นไปตามรูปท่ี 

2.10 ส าหรับระยะห่างจาก Threshold นั้น จะตอ้งเลือดให้สัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงมีรายละเอียดมากและ

จะไม่กล่าวในท่ีน้ี การตั้งมุมร่อนแต่ละโคมจะตั้งมุมไม่เท่านั้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัมุมร่อนของสนามบินแต่

ละแห่ง โดยปกติจะติดตั้งชุดโคม PAPI ทั้งสองดา้นของทางว่ิง หรือ จะติดตั้งและตั้งมุมเรียบร้อยแลว้

จะตอ้งมีการตรวจสอบโดยการบินทดสอบ   ( Flight Check ) และจะตอ้งท าการบินทดสอบเพื่อปรับมุม

ใหถู้กตอ้ง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ลกัษณะทัว่ไป แต่ละโคมประกอบดว้ยดวงไฟอยา่งนอ้ย 2 ดวง บรรจุในกล่องใหแ้สงสีขาวและ

แดงในดวงเดียวกนั ให้ล าแสงสีแดงในระยะต ่าและล าแสงสีขาวในระยะสูงและมองเห็นไดไ้กลไม่นอ้ย

กวา่ 7.4 กิโลเมตร ตวัโคมสามารถแตกหกัไดง้่าย ( Frangible ) เม่ือถูกเคร่ืองบินชน 

 

รูปท่ี 2.10 ลกัษณะการติดตั้งโคมไฟ PAPI และ APAPI 



 

 

9. Stopway Lights 

Stopway Lights เป็นสัญญาณไฟแสดงขอบของ Stopway ใชใ้นเวลากลางคืน หรือ เม่ือสภาพ

อากาศปิด 

สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งตามแนวขอบ Stopway โดยใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบั Runway Edge Light และ

จุดส้ินสุดของ Stopway  อาจจะติดตั้ง Stopway Light นอก Stopwat ระยะห่างไม่เกิน 3 เมตร สถานท่ี

ติดตั้ง Stopway Lights ตามรูปท่ี 2.11 

ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะเป็นโคมท่ีใหค้วามเขม้ของแสงคงท่ี ทิศทางเดียว โดยใหแ้สงสีแดงใน

ทิศทางท่ี 

ใหน้กับินเห็นเม่ือน าเคร่ืองบินลงสู่สนาม 

 

รูปท่ี 2.11 สถานท่ีติดตั้ง Stopway Lights 

 

 



 

 

10. Distance Marker Sign 

 ป้ายบอกระยะทางว่ิงเป็นป้ายท่ีระบุตวัเลขอารบิค ซ่ึงแสดงใหน้กับินทราบว่าเม่ือเคร่ืองบินแตะ

พื้นทางว่ิงแลว้เคล่ือนท่ีไปตามทางว่ิงนั้น ณ ต าแหน่งท่ีเคร่ืองบินอยู่เหลือระยะทางบนทางว่ิงอีกเท่าไร 

โดยนกับินจะเห็นตวัเลขบนป้ายบอกระยะทางว่ิงลดลงทีละ 1 เช่น 5,4,3,2,1 โดยท่ีแต่ละป้ายจะแสดงว่า

ระยะทางลดลง 300 เมตร โดยทัว่ไปนิยมใช้กบัสนามบินทหาร หรือ สนามบินท่ีใช้เป็นสนามฝึกของ

นกับิน 

 สถานท่ีติดตั้ง ป้ายบอกระยะทางว่ิงติดตั้งทั้ งสองข้างของทางว่ิง หรือ อาจจะติดตั้งเฉพาะ

ดา้นซา้ยของเคร่ืองบิน เพื่อใหน้กับินมองเห็นเม่ือน าเคร่ืองบินลงสู่สนามระยะห่างของแต่ละป้ายเท่ากบั 

300 เมตร 

 ลกัษณะทัว่ไป เป็นป้ายส่ีเหล่ียม ตวัเลขสีขาวบนพื้นสีด า ภายในป้ายจะบรรจุหลอดไฟฟ้าเพื่อ

ส่องสวา่งใหเ้ห็นตวัเลขบนป้ายชดัเจน 

11. Taxiway Edge Lights 

 ไฟทางขบั เป็นสัญญาณไฟแสดงขอบทางขบั หรือ ลานจอด 

 สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งอยู่ท่ีขอบทางขบัหรือลานจอด โดยห่างจากขอบทางขบั หรือ ลานจอด ไม่

เกิด 3 เมตร และระยะห่างระหวา่งโคมส าหรับส่วนท่ีเป็นแนวตรงไม่เกิน 60 เมตร ส่วนท่ีเป็นทางโคง้ให้

ใชร้ะยะห่างระหวา่งโคมนอ้ยกวา่ 60 เมตร ซ่ึงจะตอ้งท าใหน้กับินมองเห็นส่วนโคง้อยา่งชดัเจน ลกัษณะ

การติดตั้ง Taxiway Edge Lights แสดงไวต้ามรูปท่ี 2.12 

 ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะเป็นโคมท่ีใหค้วามเขม้ของแสงคงท่ีและ ใหแ้สงรอบทิศทางสีน ้าเงิน 

12. Taxiway Center Line Lights 

 Taxiway Center Line Lights เป็นสัญญาณไฟท่ีใชแ้สดงแนวก่ึงกลางทางขบัทัว่ไป และทางขบั

ท่ีเป็นทางออกของเคร่ืองบินจากทางว่ิง ส าหรับทางว่ิงท่ีมี RVR นอ้ยกว่า 30 เมตร จะใชเ้ป็นเส้นน าให้

นักบินมองเห็นต่อจาก Runway Center Line Lights เพื่อน าไปยงัลานจอด แต่ไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้ง ถา้

ปริมาณเคร่ืองบินท่ีใชไ้ม่มากนกั 



 

 

 สถานท่ีติดตั้ง โดยปกติจะติดตั้งบนเส้นแสดงก่ึงกลางทางขบั หรืออาจจะติดตั้งตั้งห่างจากเส้น

แสดงก่ึงกลางทางขบัไม่เกิน 30 เซนติเมตร ส่วนระยะห่างของแต่ละโคมขึ้นอยูก่บัตวัประกอบอ่ืนๆ อีก 

เช่น เป็นทางขบัแบบใด อยู่ในแนวตรง หรือ โคง้ ค่า RVR เท่าใด ลกัษณะการติดตั้ง Taxiway Center 

Line Lights ตามรูปท่ี 2.12 

 ลกัษณะทัว่ไป เป็นโคมแบบฝัง ใหค้วามเขม้ของแสงคงท่ีและให้แสงสีเขียว หรือ สีเหลือง โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

Taxiway Center Line Lights ท่ีใช้กับทางขับทัว่ไปใช้โคมแบบฝังให้ความเข้มของแสงคงท่ี 

และใหแ้สงสีเขียวในทิศทางท่ีมองเห็นไดต้ามแนวท่ีเคร่ืองบินเคล่ือนไป 

Taxiway Center Line Lights ท่ีใช้กับทางขบัท่ีเป็นทางออกของเคร่ืองบินจากทาง ว่ิงใช้โคม

แบบฝัง ให้ความเขม้ของแสงคงท่ีและให้แสงสีเขียว หรือ สีเหลือง สลบักนัจากจุดท่ีใกลก้บั Runway 

Center Line Lights ไปยงัเส้นขอบตามแนว ILS / MLS ซ่ึงจะอยู่ประมาณต าแหน่งหยดุเคล่ือนตวั โดยท่ี

โคมท่ีใกล้จุดน้ีมากท่ีสุดให้แสงเหลือง และหลังจากจุดน้ีใช้โคมท่ีให้แสงสีเขียว ส่วนในทิศทางท่ี

เคร่ืองบินเขา้สู่ทางว่ิงใชโ้คมให้แสงสีเขียวทั้งหมด ขอ้ควรระวงัในการออกแบบ ติดตั้ง คือ การใชโ้คม

ใหแ้สงสีเขียวอยา่งท าใหเ้กิดความสับสนกบั  

 

 

          

 

 

 

 

 

            รูปท่ี 2.12 ลกัษณะการติดตั้ง Taxiway Edge Lights และ Taxiway Center Line Lights 



 

 

13. Stop Bars 

Stop Bars ใชก้บับริเวณท่ีทางขบัตดักนั เพื่อตอ้งการให้เคร่ืองบินหยดุรอ หรือบริเวณ Runway 

Holding Position 

สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งบนทางขบั ตั้งฉากกบัแนวก่ึงกลางทางขบั สถานท่ีติดตั้ง Stop Bars ตามรูป

ท่ี 2.13 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นโคมแบบฝัง ใหแ้สงในทิศทางเดียวและใหแ้สงสีแดงในทิศทางเขา้สู่ Stop 

Bar และอาจจะเพิ่มโคมแบบตั้ง จ านวนดา้นละ 1คู่ โดยมีระยะห่างจากขอบทางขบัไม่นอ้ยกวา่ 3เมตร  

 

รูปท่ี 2.13 สถานท่ีติดตั้ง Stop Bars 

14. Runway Guard Lights 

 Runway Guard Lights เป็นสัญญาณไฟเตือนให้นักบิน หรือ ผูข้บัขี่ยานพาหนะทราบว่าก าลงั

เขา้สู่ทางว่ิง 

 สถานท่ีติดตั้ง ใชใ้นบริเวณท่ีตดักนัระหว่างทางว่ิงกบัทางขบั โดยติดตั้งนอกทางขบัทั้งสองขา้ง

ก่อนเขา้ทางว่ิง หรือถา้มี Stop Bar Lights ใหติ้ดตั้งในแนวเดียวกบั Stop Bar Lights 

 ลกัษณะทัว่ไป เป็นโคมไฟคู่ แบบตั้ง ให้แสงสีเหลือง ทิศทางเดียวในทิศทางท่ีจะเขา้สู่ทางว่ิง 

และกระพริบสลบักนั 30 ถึง 60 คร้ังต่อนาที ลกัษณะของ Runway Guard Lights ตามรูปท่ี 2.14 



 

 

 

รูปท่ี 2.14 ลกัษณะของ Runway Guard Lights 

15. Taxiway Guidance Sign 

 Taxiway Guidance Sign เป็นกล่องไฟป้าย ซ่ึงจะเป็นแผน่ป้ายบงัคบั หรือแผน่ป้ายใหข้่าวสาร

แก่นกับิน เพื่อให้นกับินทราบวา่เส้นทางท่ีไปช่ืออะไร จะไปยงัจุดท่ีตอ้งการไดโ้ดยกานใชเ้ส้นทางใด 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.Mandatory Instruction Sign เป็นป้ายหา้มหรือบงัคบั ไดแ้ก่ ป้ายแสดงหวัทางว่ิง ป้ายหยดุรอ ( 

Holding Position ) ป้ายหา้มเขา้ เป็นตน้ นกับินท่ีจะน าเคร่ืองบินเคล่ือนท่ีผา่นจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก

เจา้หนา้ท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศบนหอบงัคบัการบินก่อน จึงจะท าการดงักล่าวได ้

  สถานท่ีติดตั้ง ป้ายแสดงหวัทางว่ิงและป้ายบงัคบัต่างๆ ใหติ้ดตั้งทั้งสองดา้นของทาง

ขบั หรือ ดา้นซา้ยเพียงดา้นเดียวก็ได ้การติดตั้งใหป้้ายตั้งฉาก หรือ ท ามุม 75 องศา กบัแนวก่ึงกลางทาง

ขบั ห่างจากขอบทางขบั 5-21 เมตร ทั้งน้ีป้ายจะตอ้งมีระยะห่างท่ีปลอดภยัในการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบิน 

  ลกัษณะทัว่ไป เป็นป้ายส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีตวัอกัษรสีขาว บนพื้นสีแดง โครงป้าย

สามารถแตกหกัไดง้่ายเม่ือถูกชน มีหลอดไฟฟ้าบรรจุอยูภ่ายใน เพื่อเพิ่มความเด่นชดัในเวลากลางคืน 

รูปท่ี 2.15 แสดงตวัอยา่งตวัอกัษรและสัญลกัษณ์บนป้าย Mandatory Instruction Sign 

 



 

 

 

      รูปท่ี 2.15 ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์บนป้าย Mandatory Instruction Sign 

 

2.Information Sign เป็นป้ายท่ีใหข้่าวสารแก่นกับิน เช่น บอกต าแหน่ง ( Location Sign ) หรือ

บอกทิศทาง (Direction Sign) ไดแ้ก่ ป้ายบอกทางไปลานจอด ป้ายบอกช่ือทางขบั ป้ายบอกทางออกจาก

ทางว่ิง เป็นตน้ รูปท่ี 2.20 แสดงตวัอยา่งตวัอกัษรและสัญลกัษณ์บนป้าย Information Sign 

 สถานท่ีติดตั้ง ป้ายบอกต าแหน่ง หรือ ทิศทางของทางขบั ติดตั้งทั้งสองดา้น หรือ

ดา้นซา้ยเพียงดา้นเดียวก็ได ้ส าหรับป้ายบอกทางออกจากทางว่ิงใหติ้ดตั้ง ก่อนถึงทางออก และป้ายตอ้ง

อยูด่า้นเดียวกบัทางออกดว้ย การติดตั้งใหป้้ายตั้งฉาก หรือท ามุม 75 องศา กบัแนวก่ึงกลางทางขบั หรือ 

ทางว่ิง ระยะห่างขึ้นอยูก่บัความยาวของทางว่ิงและขนาดของป้าย โดยเฉพาะเม่ือติดตั้งแลว้ความสูงของ

ป้ายจะตอ้งมีระยะห่างท่ีปลอดภยัต่อการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบิน 

 ลกัษณะทัว่ไป 

 Location Sign ตวัอกัษรสีเหลืองบนพื้นสีด า ถา้ตั้งอยู่เด่ียวๆ ตอ้งมีขอบเป็นสีเหลือง

ดว้ย 



 

 

 Direction Sign และ Destination Sign ตวัอกัษรสีด าบนพื้นสีเหลือง ไม่ควรติดตั้งคู่กบั 

Mandatory Instruction Sign ตวัอกัษรท่ีไม่ควรใช ้คือ I,O และ X เน่ืองจากจะไปสับสนกบัเลข 1,0 และ

เคร่ืองหมายกากบาทซ่ึงหมายถึง ทางปิด 

 

รูปท่ี 2.16 ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์บนป้าย Information Sign 

16. Aerodrome Beacon 

 ไฟหมุนบอกต าแหน่ง เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงเพื่อใหรู้้ต าแหน่งท่ีตั้งสนามบินใชใ้นเวลากลางคืน 

หรือขณะท่ีสภาพอากาศปิด 

 สถานท่ีติดตั้ง ใช้ติดตั้งบนส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคารท่ีอยู่ภายในบริเวณสนามบินท่ีสามารถ

มองเห็นไดทุ้กทิศทาง ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่บนหลงัคาของหอบงัคบัการบินลกัษณะการติดตั้งไฟหมุน

บอกต าแหน่ง               ( Aerodrome Beacon ) ตามรูปท่ี 2.17 

 ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะเป็นโคมไฟฟ้าแบบหมุน กรณีท่ีเป็นสนามบินบนพื้นดินใชสี้เขียวและสี

ขาวตรงขา้มกนั กรณีท่ีเป็นสนามบินบนพื้นน ้ าใช้สีเหลืองและสีขาวตรงขา้มกนั ความเขม้ของแสงไม่

นอ้ยกวา่ 2000 candelas ความถี่ในการกระพริบ 20-30 คร้ังต่อนาที 



 

 

 

รูปท่ี 2.17 ลกัษณะการติดตั้งไฟหมุนบอกต าแหน่ง ( Aerodrome Beacon ) 

17. Obstruction Light 

 ไฟแสดงส่ิงกีดขวางเป็นสัญญาณไฟ ซ่ึงแสดงใหรู้้ถึงต าแหน่งของส่ิงก่อสร้างสูงๆ ซ่ึงอยูบ่ริเวณ

สนามบิน ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายกบัการบิน เช่น อาคารสูงๆ หอถงัประปา เสาอากาศวิทย ุเป็นตน้ 

 สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งบนอาคาร หรือ ส่ิงก่อสร้างสูงๆ ลักษณะการติดตั้ง Obstruction Light 

แสดงคามรูปท่ี 2.22 โดยติดตั้งท่ีจุดท่ีสูงท่ีสุด หรือใกลก้บัจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะเป็นโคมไฟฟ้าติดตั้งอยูก่บัท่ี มีครอบแกว้เป็นสีแดง หรือสีขาว บางกรณี

อาจตอ้งใชแ้บบกระพริบได ้ซ่ึงจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในท่ีน้ี 

 

รูปท่ี 2.18 ลกัษณะการติดตั้งไฟแสดงส่ิงกีดขวาง 



 

 

18. Road Holding Position Lights  

 Road Holding Position Lights เป็นสัญญาณไฟท่ีติดตั้งบริเวณขา้งถนนท่ีตดักบัทางว่ิงหรือทาง

ขบั เพื่อตอ้งการใหร้ถยนต ์หรือ ยานพาหนะหยดุรอใหเ้คร่ืองบินใชเ้ส้นทางนั้นๆ ก่อน 

 สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งห่างจากขอบถนนเป็นระยะ 1.5 เมตร ทางดา้นซา้ย ของคนขบั 

 ลกัษณะทัว่ไป เป็นโคมไฟแบบตั้ง ทิศทางเดียว ในทิศทางท่ีใหค้นขบัเห็นเม่ือเขา้ใกลจุ้ดหยุดรอ 

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

 1.ใช้สัญญาณไฟสีแดง กบั สีเขียว เช่นเดียวกบัสัญญาณจราจรทัว่ไปแต่มีเพียงสองสี โดยท่ีสี

แดง หมายถึงให้หยุดรอ ส่วนสีเขียว หมายถึง ให้ผ่านไปได ้โคมไฟน้ีสามารถควบคุมไดจ้ากเจา้หน้าท่ี

ควบคุมการจราจรทางอากาศ 

 2.ใชส้ัญญาณไฟกระพริบสีแดง โดยกระพริบท่ีความเร็ว 30 ถึง 60 คร้ัง ต่อนาที 

19. Signal Light Gun 

 Signal Light Gun เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส่้งสัญญาณใหน้กับิน หรือ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในสนามบินทราบ

ถึงสภาพของสนามบิน เช่น เม่ือเคร่ืองบินท่ีจะขึ้นหรือลงก็ตามเจา้หนา้ท่ีบนหอบงัคบัการบินจะเปิดไฟ

ทศันสัญญาณสีเขียว โดยหันไปทางเคร่ืองบินเพื่อบอกให้ทราบว่าอนุญาตให้ขึ้นลงได ้ในทางตรงกนั

ขา้ม ถา้เจา้หน้าท่ีเปิดไฟสีแดงก็แสดงว่าไม่อนุญาต ไฟทศันสัญญาณน้ี ใช้เม่ืออุปกรณ์เคร่ืองช่วยการ

เดินอากาศทุกชนิดใชก้ารไม่ได ้แต่ปกติไม่ค่อยได้ใช ้เน่ืองจากอุปกรณ์เคร่ืองช่วยการเดินอากาศมีมาก

ชนิดและใชไ้ดผ้ลดีกวา่ 

 สถานท่ีติดตั้ง แขวนอยูบ่นหอบงัคบัการบิน 

 ลกัษณะทัว่ไป เป็นโคมไฟฟ้ารูปร่างทรงกระบอกมีดา้มถือ มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 

มีเลนส์สีเขียว และสีแดงขยายแสง ใช้หลอดไฟฟ้าธรรมดา ลกัษณะของ Signal Light Gun ตามรูปท่ี 

2.19 



 

 

 

รูปท่ี 2.19 ลกัษณะของ Signal Light Gun 

20. Apron Floodlighting 

 Apron Floodlighting ใชส้ าหรับใหแ้สงสวา่งกบัลานจอดในเวลากลางคืน เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหน้กับินในการน าเคร่ืองบินเขา้จอด และน าเคร่ืองบินออกจากหลุมจอด และอ านวยความ

สะดวกใหเ้จา้หนา้ท่ีบริการเคร่ืองบิน เช่น การขนถ่ายสินา้เติมน ้ามนัเช้ือเพลิง นอกจากน้ี ยงัเป็นการให้

แสงสวา่งเพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่เคร่ืองบินดว้ย 

 สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งบริเวณลานจอด เพื่อใหค้วามเขม้ของแสงพอเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีจะตอ้ง

ใหบ้ริการเคร่ืองบิน และจะตอ้งท าใหเ้กิดแสงบาดตา ( Glare ) นอ้ยท่ีสุดกบันกับิน เจา้หนา้ท่ี

หอบงัคบัการบิน เจา้หนา้ท่ีควบคุมลานจอด ตลอดจนผูป้ฏิบติังานในลานจอด การออกแบบความสูง

ของเสาไฟ Floodlight เพื่อไม่ใหเ้กิดแสงบาดตา ความสูงของเสาไฟจะตอ้งสูงอยา่งนอ้ยสองเท่าจาก

พื้นดินถึงสายตานกับินขณะอยูบ่นเคร่ืองบิน ตามรูปท่ี 2.20 การจดัวางโคมควรส่องสวา่งมายงับริเวณท่ี

เคร่ืองบินจอดไม่นอ้ยกวา่ 2 ทิศทางเพื่อใหเ้กิดเงานอ้ยท่ีสุด ตามรูปท่ี 2.21 สถานท่ีติดตั้ง Apron 

Floodlighting ตามรูปท่ี 2.22 

 ลกัษณะทัว่ไป เป็นโคมไฟส่องสวา่งแบบ Floodlight ใหค้วามเขม้ของแสงดงัน้ี 

 บริเวณหลุดจอด 

- ในแนวราบ ความเขม้ของแสงเฉล่ีย 20 Lux และค่าเฉล่ียต่อค่าต ่าสุดไม่เกิน 4 ต่อ 1 



 

 

- ในแนวด่ิง ความเขม้ของแสงเฉล่ีย 20 Lux ท่ีความสูง 2 เมตร 

บริเวณอ่ืนๆ ในลานจอด 

- ความเขม้ของแสงในแนวราบเฉล่ียเท่ากบั คร่ึงหน่ึงของความเขม้ของแสงเฉล่ียบริเวณหลุม

จอด และค่าเฉล่ียต่อค่าต ่าสุดไม่เกิน 4 ต่อ 1 

-  

รูปท่ี 2.20 ความสูงของเสาไฟ Floodlight เพื่อไม่ใหเ้กิดแสงบาดตา 

 

 

รูปท่ี 2.21 การจดัวางโคมควรส่องสวา่งมายงับริเวณท่ีเคร่ืองบินจอด 

 



 

 

 

รูปท่ี 2.22 สถานท่ีติดตั้ง Apron Floodlighting 

21. Wind Direction Indicator 

 Wind Direction Indicator หรือ ถุงบอกทิศทางลม ในสนามบินหน่ึงจะตอ้งติดตั้งอย่างน้อย 1 

ตวั เพื่อแสดงใหน้กับินเห็นทิศทางลม 

 สถานท่ีติดตั้ง ติดตั้งบริเวณท่ีท าให้นกับินเห็นไดง้่ายขณะท าการบิน หรือ ขบัเคล่ือนบินอยู่ใน

สนามบิน และตอ้งไม่ไดรั้บผลกระทบจากแรงลมอนัเน่ืองจากส่ิงก่อสร้างใกลเ้คียง 

 ลักษณะทั่วไป ถุงบอกทิศทางลืมท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ความยาวไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร 

เส้นผ่าศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 0.9 เมตร ใชสี้ขาว หรือ สีส้ม หรือท าเป็นตารางย่อยน้อย 5แถบ โดนใช้สี

ส้มกบัสีขาว, สีแดงกบัสีขาว, สีขาวกบัสีด า แถบแรกและแถบสุดทา้ย ควรเป็นสีเขม้และควรมีไฟส่อง

สวา่งติดอยูด่ว้ย ลกัษณะของ Wind Direction Indicator ตามรูปท่ี 2.23 



 

 

 

รูปท่ี 2.23 ลกัษณะของ Wind Direction Indicator 

22. Visual Docking Guidance System 

 Visual Docking Guidance System หรือ Docking Guidance System ( DGS ) เป็นเคร่ืองช่วยใน

การมองเห็นของนักบิน เพื่อให้นักบินสามารถน าเคร่ืองบินเข้าจอดในหลุดจอดได้ตรงต าแหน่งท่ี

ตอ้งการ DGS จะแสดงต าแหน่งท่ีแน่นอนของหลุดจอดในบริเวณลานจอดเคร่ืองบิน การพิจารณาใช้ 

DGS มีองค์ประกอบหลายประการ ไดแ้ก่ จ านวนแบบต่างๆ ของเคร่ืองท่ีก าหนดให้ใช้หลุดจอดนั้นๆ 

สภาพอากาศ สภาพพื้นท่ีบนลานจอด และเส้นทางเข้าสู่หลุดจอดเพื่อการเข้ารับบริการต่างๆ เช่น 

สะพานเทียบเคร่ืองบิน เติมน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

 ลกัษณะทัว่ไป DGS ตอ้งแสดงทั้งแนวการน าเคร่ืองบินเขา้จอด ( Azimuth ) และระยะการน า

เคร่ืองบินเขา้จอด ( Stopping Guidance ) ตอ้งมองเห็นไดใ้นทุกตาพร่า ในการออกแบบติดตั้ง จะตอ้ง

ระวงัเร่ืองแสงสะทอ้น และแสงไฟโดยรอบจะตอ้งไม่ท าใหค้วามชดัเจนในการมองเห็นลดลง 

- ถา้ระบบช ารุด ทั้งนกับินและผูค้วบคุมระบบ ตอ้งสามารถทราบได ้

- ระบบตอ้งสามารถปิดการใชง้านได ้

- DGS ตอ้งสัมพนัธ์กบัเส้นทางเขา้สู่หลุดจอด ซ่ึงไดก้ าหนดลงบนพื้นลานจอด 



 

 

- ความแม่นย  าตอ้งเหมาะสมกบัแบบต่างๆ ของเคร่ืองบิน ซ่ึงจะตอ้งพอดีกบัต าแหน่งของ

สะพานเทียบเคร่ืองบิน และอุปกรณ์บริการเคร่ืองบินท่ีติดตั้งประจ าท่ี 

- ระบบควรใช้ได้กับเคร่ืองบินทุกแบบ ท่ีตอ้งการให้เขา้จอดท่ีหลุดจอดนั้นๆ และถา้ให้

สะดวกมากขึ้น ระบบจะตอ้งสามารถก าหนดแบบของเคร่ืองบินไดอ้ตัโนมติัได ้แบบของ

เคร่ืองบินท่ีเลือกตอ้งแสดงใหผู้ค้วบคุมระบบ และนกับินทราบตลอดเวลา 

Azimuth Guidance Unit มีรายละเอียดดงัน้ี 

  สถานท่ีติดตั้ ง ต้องติดตั้ งท่ีต าแหน่งในแนวก่ึงกลางหลุดจอด ตรงแนวล าตัวของ

เคร่ืองบิน เพื่อใหน้กับินเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งนกับินท่ีนัง่ดา้นซา้ยและขวาของเคร่ืองบิน 

  คุณลกัษณะทัว่ไป 

  Azimuth ท่ีแสดงตอ้งชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่ท าให้สับสนว่าเคร่ืองบินก าลงัอยู่ทาง

ดา้นซา้ย-ขวา หรือ อยูใ่นก่ึงกลางแนวท่ีถูกตอ้งแลว้ 

  ถา้ใชสี้ของแสงแสดง ให้ใชสี้เขียว แสดงว่า ตรงแนวก่ึงกลาง สีแดงแสดงว่าเบ่ียงเบน

ออกจากแนวก่ึงกลาง 

 Stopping Position มีรายละเอียดดงัน้ี 

  สถานท่ีติดตั้ง ตอ้งติดตั้งอยูท่ี่เดียว หรือ ติดกบั Azimuth เพื่อใหน้กับินเห็นทัง่ Azimuth 

และ Stipping Position โดยไม่ตอ้งส่ายหนา้ไปมา 

  ลกัษณะทัว่ไป 

  แสดงอตัราเร็วในการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบินเขา้สู่ต าแหน่งท่ีตอ้งการแสดงต าแหน่ง

หยดุ และมีอีกสีหน่ึง เช่น สีเหลือง แสดงวา่ ใกลก้บัจุดหยดุมาก 

 ปัจจุบนั ระบบการน าเคร่ืองบินเขา้จอด หรือ DGS น้ี มีผูผ้ลิดและใช้กนัอยู่ตามท่าอากาศยาน

ต่างๆ ซ่ึงใช้เทคโนโลยีแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้ในท่าอากาศยานสากลจะต้องท าตาม

มาตรฐาน ICAO และในระบบใหม่ๆ ยงัสามารถน า DGS ไปต่อเช่ือมกับระบบอ่ืนๆ เช่น ต่อเขา้กับ

ระบบของสะพานเทียบเคร่ืองบิน เพื่อให้การท างานของทั่งสอบระบบสัมพันธ์กัน ระบบการน า

เคร่ืองบินเขา้จอดท่ีจะกล่างถึง แบ่งออกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่  



 

 

 1.แบบ Inductive Loop Sensors แบบน้ีใชต้วัรับสัญญาณฝังอยู่ใตพ้ื้นลานจอดเป็นระยะๆ โดย

ท่ีแต่ละตวัรับสัญญาณจะวางตั้งฉากกบัแนวก่ึงกลางของหลุมจอด ลกัษณะทัว่ไปของการติดตั้ง Loop 

Sensor ตามรูปท่ี 2.24 A เม่ือลอ้ของเคร่ืองบินเคล่ือนท่ีผา่นตวัรับสัญญาณเหล่าน้ี แนวก่ึงกลางล าตวัของ

เคร่ืองบินอยู่ในแนวก่ึงกลางของหลุดจอดหรือไม่ และแสดงระยะห่างจากต าแหน่งหยดุ เป็นสัญญาณสี

ของแสงจากหลอดไฟฟ้า ทั้งยงัแสดงถึงแบบของเคร่ืองบินท่ีเขา้จอดยงัหลุดจอดนั้นๆ ดว้ย 

 การแสดงแบบของเคร่ืองน้ี ก าหนดตั้ งโดยผูค้วบคุมระบบ ส่วนแสดงผลของ DGS แบบ 

Inductive Loop Sensor แสดงไวต้ามรูปท่ี  2.24 B 

 

รูปท่ี 2.24 A ลกัษณะทัว่ไปของการติดตั้ง Loop Sensor 

 

รูปท่ี 2.24 B ส่วนแสดงผลของ DGS แบบ Inductive Loop Sensors 

 



 

 

 

 2.แบบ Video Camera เป็นแบบท่ีใชก้ลอ้งถ่ายภาพวิดีโอจบัและติดตามภาพของเคร่ืองบิน แลว้

ส่งไปประมาลผลยงัส่วนควบคุม และแสดงผลให้นกับินทราบ แนวก่ึงกลางล าตวัของเคร่ืองบินอยู่ใน

แนวก่ึงกลางหลุดจอดหรือไม ้และแสดงระยะห่างจากต าแหน่งหยุดเป็นตวัเลข ทั้งยงัแสดงถึงแบบของ

เคร่ืองบินท่ีเขา้จอดยงัหลุมจอกนั้นๆ ดว้ย ส่วนแสดงผลของ DGS แบบ Video Camera แสดงไวใ้นรูปท่ี 

2.29 

 

รูปท่ี 2.25 ส่วนแสดงผลของ DGS แบบ Video Camera 

3.แบบ Laser Radar เป็นแบบท่ีใช้แสงเลเซอร์ยิงออกไป และรับสัญญาณท่ีสะทอ้นกลบัเขา้

มาแล้วส่งไปประมวลผลยงัส่วนควบคุม และแสดงผลให้นักบินทราบว่า แนวก่ึงกลางล าตัวของ

เคร่ืองบิน อยู่ในแนวก่ึงกลางหลุมจอดหรือไม่ และแสดงระยะห่างจากต าแหน่งหยุดเป็นตวัเลข ทั้งยงั

แสดงถึงแบบของเคร่ืองบินท่ีเขา้จอดยงัหลุดจอดนั้นๆ ดว้ย แสงเลเซอร์ท่ีใช้ตอ้งไดรั้บการรับรองตาม

มาตรฐานว่าไม่เป็นอนัตรายต่อสายตาและร่างกายของคน ส่วนแสดงผลของ DGS แบบ Laser Radar 

แสดงไวใ้นรูปท่ี 2.26 

 



 

 

 

             รูปท่ี 2.26 ส่วนแสดงผลของ DGS แบบ Laser Rader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการณ์ 

สถานประกอบการช่ือ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสี

กนั 

 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย 

3.2 ลกัษณะสถานประกอบการณ์ 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยประกอบการณ์ท่ีสั่งสมมานาน และทีมงาน

วิศวกร  

ท่ีมีความรู้และเขา้ใจในการท างาน ควบคู่ ไปกบัการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษทัต่ างๆ 

และลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดย

ธุรกิจหลกัประกอบดว้ย การจดัการ การด าเนินงาน และการพฒันาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานใน

ความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่า

อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซ่ึงท่าอากาศยานทั้ง 6 

แห่งน้ี ให้บริการเท่ียวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่า

อากาศยานหลกัของประเทศ  

ภารกจิของหน่วยงาน  

คือการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานรวมทั้งด าเนินกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบัการ

ประกอบกิจการไดแ้ก่  

- กิจการการจดัตั้งสนามบินหรือท่ีขึ้น-ลงชัว่คราวของอากาศยาน 

- กิจการการจดัตั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

- การใหบ้ริการช่างอากาศ 



 

 

- การบริการต่างๆเก่ียวกบัอากาศยานสินคา้พสัดุภณัฑ ์ผูโ้ดยสารและลูกจา้งของผูป้ระกอบธุรกิจในการ

เดินอากาศรวมตลอดถึงการใหบ้ริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน 

           การบริหารขององคก์รนั้น จะแบ่งเป็นส่วนตามล าดบั  

             1) เจา้ของโครงการ 

2) การออกแบบ / การวางแผนงาน 

3) ด าเนินการตามแบบแผนท่ีวางไว ้

4) การตรวจสอบ 

5) ส่งงานใหก้บัเจา้ของโครงการ 

           การบริหารงานของบริษทัจะเป็นการบริหารแบบครอบครัว อยูก่นัแบบพี่นอ้งง หากมี

ปัญหาหรือมีขอ้สงสัย ก็สามารถพูดคุยกนัไดต้ลอดเวลา และสามารถติดต่องานโดยตรงไดแ้ต่ตอ้งผา่น

สายงาน 

3.4 บทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

    ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานในต าแหน่งวิศวกรรมโครงการ  ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน)  งานท่ีได้รับมอบหมาย คือ ระบบไฟฟ้าสนามบิน และ การติดตั้งสวิตช์เกียร์ ทาง

นักศึกษาก็ได้ลงมือในการปฏิบติังานจริงโดยมีพนักงานพี่เล้ียงควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานอย่าง

ใกล้ชิด และคอยให้ค  าแนะน า ปรึกษาเวลาเกิดปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการ

ปฏิบติังาน ทางนกัศึกษาฝึกงานไดล้งมือปฏิบติังานอยา่งจริงจงั และไดอ้อกแบบ เขียนแบบไดอะแกรม 

ดว้ยตวันกัศึกษาเอง 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

          3.5.1 พนกังานท่ีปรึกษา นายพละศกัด์ิ คามะตะศิลา 

ต าแหน่ง วิศวกรช านาญการ 7ส่วนออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมฝ่ายวิศวกรรม

โครงการ(ฝวค.) 



 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ไดเ้ร่ิมท าการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  ตั้งแต่วนั ท่ี15 

พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562เวลาท า งาน ตั้งแต่เวลา 08.00 –17.00 น. มีช่วงพกัเท่ียง 12.00 -

13.00 น. ท างานวนัจนัทร์-ศุกร์ นอกจากมีติดธุรกิจสามารถลางานไดเ้ดือนละคร้ังท่ีพนกังานท่ีปรึกษาได ้

ไดท้ าการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนการด าเนินงานการฝึกปฏิบัติสหกจิศึกษา 

3.7.1 ศึกษารายละเอียดของงานท่ีไดท้ าและ ฝึกใชโ้ปรแกรม Auto CAD 

2018 สอบถามท่ีปรึกษาโดยตรงเพื่อท่ีจะท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วมากขึ้น 

3.7.2 ลงมือปฏิบติัออกแบบ เขียนแบบไดอะแกรม แกไ้ขแบบใหถู้กตอ้ง 

3.7.3 ตรวจสอบแบบท่ีไดอ้อกแบบและเขียนแบบจนถึงแกไ้ขแบบทุกขั้นตอน โดยส่ง 

ใหห้วัหนา้แผนกตรวจสอบ วา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ตรวจสอบแบบก่อน อาจจะเกิดขอ้ผิดพลาด 

ท าใหเ้สียเวลา งบประมาณ จะส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานได้ 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ล าดบั     
   ท่ี  

  หวัขอ้งาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 
 

ศึกษาทฤษฎี 
สหกิจ 

          

2 ปฏิบติังานสกิจ 
ศึกษา 

          

3 คน้หาขอ้มูล
และจดัท า
รายงาน 

          

4 ส่งรายงาน 
สหกิจศึกษา 

          

5 จดัท าปริญญา 
นิพนธ์ 

          

 



 

 

เวลาการด าเนินงาน  

เวลาท่ีคาดไว ้

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. Single Line  

2. โคมไฟ LED 2x18W ( Light Emitting Diode ) 

3. สายไฟ THW ( 750V ) 

4. ไฟฉุกเฉิน ( Emergency light ) 

5. กล่องพกัสายไฟ ( Junction Box ) 

 

 

 

 

           รูปท่ี3.1 Single Line  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โคมไฟ LED 2x18W ( Light Emitting Diode )  



 

 

 

 

รูปท่ี3.3 สายไฟ THW ( 750V ) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.4 ไฟฉุกเฉิน ( Emergency light ) 

 

รูปท่ี3.5 กล่องพกัสายไฟ ( Junction Box ) 
 



 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติตามโครงงาน 
4.1 ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.) ขั้นตอนการสั่งซ้ืออุปกรณ์ตูส้วิตชเ์กียร์แรงดนัปานกลาง ( RM6 ) 

- ประชุมรวมฝ่ายไฟฟ้า กบั บริษทั ASEFA ก่อนท าการสั่งซ้ือตูส้วิตชเ์กียร์แรงดนัปานกลาง  

ดงัรูปท่ี 4.1 

 - เดินทางไปท่ีบริษทั ASEFAโดยรถตู ้เพื่อท าการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนจะรับสินคา้ ดงัรูปท่ี 

4.2 

 - ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในตูส้วิตชเ์กียร์ วา่ตรงตามสเปคท่ีสั่งหรือไม่ ดงัรูปท่ี 4.3 

 - ตรวจเช็คระบบไฟของตูส้วิตชเ์กียร์ เพื่ออ่านค่าตรงตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้ดงัรูปท่ี 4.4 

 - สาธิตการโยกสับตูส้วิตชเ์กียร์ ในกรณีซ่อมบ ารุง หรือ ท าการแกไ้ข ดงัรูปท่ี 4.5 

 - ท าการจ่ายไฟจริงเขา้สวิตชเ์กียร์ วา่แรงดนัไฟฟ้าตรงตามมาตรฐานท่ีตั้งไวร้อบสุดทา้ย ก่อนท า

การเคล่ือนยา้ยไปยงับริษทัAOT ดงัรูปท่ี 4.6 

 - ท าการยกอุปกรณ์ขึ้นรถ เพื่อส่งไปใหย้งับริษทั AOT ดงัรูปท่ี  4.7 

2.) ตรวจเช็คอุปกรณ์ตูส้วิตชเ์กียร์ท่ีทางบริษทั ASEFA ส่งมาให ้ 

 - ท าการเปิดกล่องท่ีทางบริษทั ASEFA ส่งมาให้ ว่าสินคา้ท่ีไดรั้บนั้นตรงตามท่ีสั่งหรือไม่ โดย

มีวิศวกรทางบริษทั ASEFA คอยช่วยเช็คใหด้ว้ย 

 - เม่ือตรวจสอบแลว้ว่าสินคา้ไดรั้บตรงตามท่ีสั่ง ทางทีมช่างบริษทั ASEFA จะยกอุปกรณ์เพื่อ

ด าเนินการติดตั้งใหต่้อไป 

3.) ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ตูส้วิตชเ์กียร์ 

 - ท าการยกไปต าแหน่ง ตึกส านกังานใหญ่ AOT เพื่อท าการวางตูส้วิตช์เกียร์ โดยท่ีไดว้ดัระยะ

พื้นในการวางรอไวเ้รียบร้อย  

 - จากนั้นท าการวางตูส้วิตชเ์กียร์เป็นอนัเสร็จ  

 - ต่อมาทางวิศวกรบริษทั ASEFA ได้ท าการบอกขั้นตอนการตรวจเช็ค การสับสวิตช์ หาก

อุปกรณ์มีการขดัขอ้งจะไดแ้กไ้ขไดเ้ฉพาะหนา้ ไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูค้นบริเวณนั้น 

 - ส่งมอบตูส้วิตชเ์กียร์ใหท้างบริษทั AOT เป็นอนัเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย 

 



 

 

  

 

รูปท่ี 4.1 ท าการประชุมก่อนสั่งซ้ือตูส้วิตชเ์กียร์แรงดนัปานกลาง ( RM6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 เดินทางไปท่ีบริษทั ASEFAโดยรถตู ้



 

 

 

รูปท่ี 4.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในตูส้วิตชเ์กียร์ 



 

 

รูปท่ี 4.4 ตรวจเช็คระบบไฟของตูส้วิตช์เกียร์ 

 

รูปท่ี 4.5 สาธิตการโยกสับตูส้วิตชเ์กียร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 จ่ายไฟจริงเขา้สวิตช์เกียร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 ท าการยกอุปกรณ์ขึ้นรถส่งไปใหย้งับริษทั AOT 



 

 

4.2 การด าเนินงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้สวิตช์เกยีร์ (RM6) 

 จากท่ีไดก้ล่าวถึงในรูปขา้งตน้สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนการตรวจเช็คอุปกรณ์ไดด้งัน้ี 

 1.ส่วนประกอบตูส้วิตชเ์กียร์ 

 2.การใชง้านตูส้วิตช์เกียร์ 

 3.การบ ารุงรักษาตูส้วิตชเ์กียร์ 

 4.ขั้นตอนการจ่ายไฟเขา้ตูส้วิตชเ์กียร์ 

 5.ความปลอดภยั 

 

รูปท่ี 4.8 การตรวจเช็คตูส้วิตชเ์กียร์ 



 

 

4.3 ข้ันตอนท่ี 1 ส่วนประกอบตู้สวิตช์เกยีร์ 

  1. Switch Disconnector : สวิตชต์ดัโหลด 

  Switch Disconnector หรือ Load Break Switch เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถต่อวงจรขณะ

มีโหลดได ้และมีวิธีการดบัอาร์ค โดยใชต้วักลางคือ ก๊าซSF6 

 
รูปท่ี 4.9 Switch Disconnector 

   

2. Circuit Breaker : เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

  เซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชส้ าหรับการตดั – ต่อ กระแสไฟฟ้าในการ

ท างานตามปกติ และสามารุตดักระแสไฟฟ้าในสภาพไม่ปกติ เช่น เม่ือเกิดลดัวงจรเม่ือรับสัญญาณมา

จาก Protection Relay 

  การตดักระแสท าใน Chamber ซ่ึงบรรจุก๊าซ SF6 การตดักระแสจะเป็นแบบ Switching 

ท าใหไ้ด ้Overvoltage ต ่ามาก จึงเหมาะส าหรับการตดัต่อวงจรหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 4.10 Circuit Breaker 

 

 



 

 

  3. Protection Relay : รีเลยป้์องกนั 

  รีเลยป้์องกนัสายป้อนไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยงับริภณัฑ ์เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า 

  -phase to phase fault 

  -earth fault 

 

รูปท่ี 4.11 Protection Relay 

  4. Earthing Switch : สวิตช์ต่อลงดิน 

  Earthing Switch เป็นอุปกรณ์ส าหรับต่อส่วนโลหะของบริภณัฑไ์ฟฟ้าลงดิน เพื่อ

ความปลอดภยัในการบ ารุงรักษา สามารถทนกระแสขณะเกิดลดัวงจรได ้และจะตอ้งท างานร่วมกบั 

Switch Disconnector ซ่ึงมี Interlock กบั Switch Disconnector  

 

รูปท่ี 4.12 Earthing Switch 



 

 

  5. Voltage Present Indicator System : หลอดไฟแสดงสถานะแรงดนัไฟฟ้า 

  Voltage Present Indicator System หรือ VPIS ท าหนา้ท่ีแสดงแรงดนัไฟฟ้าในแต่ละ

เฟส 

 

รูปท่ี 4.13 Voltage Present Indicator System 

  6. Pressure Gauge : เกจวดัแรงดนัก๊าซ 

  ใชส้ าหรับตรวจวดัแรงดนัของก๊าซ SF6 ภายใน Tank ของตูส้วิตชเ์กียร์ไฟฟ้าแรงดนั

ปานกลาง      (RM6) ซ่ึงปกติจะมีระดบัแรงดนัอยูท่ี่ 0.2 bar 

 

รูปท่ี 4.14 Pressure Gauge 

 



 

 

 

7. Easergy Flair 

  ใชว้ดัค่ากระแสไฟฟ้ามอนิเตอร์ จะอ่านค่าเม่ือกระแสในระบบ 5A ขึ้นไปก็จะแสดงค่า

ของกระแสขึ้นมา สามารถดูค่ากระแสสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในระบบได ้

 

รูปท่ี 4.15 Easergy Flair 

4.4 ข้ันตอนท่ี 2 การใช้งานตู้สวิตช์เกยีร์ 

  1. CLOSE THE LOAD BREAK SWITCH : I – Function ล าดบัเร่ิมตน้ SWITCH 

OPEN EARTHING SWITCH OPEN 

 
รูปท่ี 4.16 CLOSE THE LOAD BREAK SWITCH : I – Function 



 

 

  2. OPEN THE LOAD BREAK SWITCH : I – Function ล าดบัเร่ิมตน้ SWITCH 

CLOSE EARTHING SWITCH OPEN 

 
รูปท่ี 4.17 OPEN THE LOAD BREAK SWITCH : I – Function 

   

  3. CLOSE AN EARTHING SWITCH : I – Function ล าดบัเร่ิมตน้ EARTHING 

SWITCH OPEN SWITCH OR CIRCUIT BREAKER OPEN 

 

 
รูปท่ี 4.18 CLOSE AN EARTHING SWITCH : I – Function 

 

 

 



 

 

  4. OPENING THE EARTHING SWITCH : I – Function ล าดบัเร่ิมตน้ 

EARTHING SWITCH CLOSE SWITCH OR CIRCUIT BREAKER OPEN 

 
รูปท่ี 4.19 OPENING THE EARTHING SWITCH : I – Function 

  5. CLOSE THE CIRCUIT : D – Function ล าดบัเร่ิมตน้ CIRCUIT BREAKER 

OPEN EARTHING SWITCH OPEN 

 
รูปท่ี 4.20 CLOSE THE CIRCUIT : D – Function 

   

 

 

 

 

 



 

 

  6. OPEN THE CIRCUIT BREAKER : D – Function ล าดบัเร่ิมตน้ 

CIRCUIT BREAKER CLOSE EARTHING SWITCH OPEN 

 
รูปท่ี 4.21 OPEN THE CIRCUIT BREAKER : D – Function 

  7. CLOSE THE EARTHING SWITCH : D – Function ล าดบัเร่ิมตน้ 

CIRCUIT BREAKER OPEN EARTHING SWITCH OPEN 

 
รูปท่ี 4.22 CLOSE THE EARTHING SWITCH : D – Function 

   

 



 

 

8. TRIP INDICATOR 

 

  
รูปท่ี 4.23 Trip Indicator 

 

9. OPERATING SAFETY 

  
รูปท่ี 4.24 OPERATING SAFETY 

 

 

 

 



 

 

4.5 ขั้นตอนที่ 3 การบ ารุงรักษาตู้สวิตช์เกยีร์ 

 - บริภณัฑไ์ฟฟ้า RM6 ไดอ้อกแบบ มีอายกุารใชง้าน 30ปี หรือ มีการ operation ไดท่ี้ 1000 คร้ัง 

ภายใตส้ภาวะการท างานท่ีเป็นปกติตามมาตารฐาน IEC 694 

 - Switch ควรมีการ Close และ Open วงจรอยา่งนอ้ยทุก 3 ปี 

 - การตรวจสอบสภาพทัว่ไป Mechanism ทุก 5 ปี เพื่อดูวา่มีการเกิดสนิมหรือมีความสกปรก

หรือไม่ 

 - หา้มใช ้Hight Pressure ในการท าความสะอาดโดยเด็ดขาด ซ่ึงเป็นการท าความสะอาดผิดวิธี 

 - ท าความสะอาดดว้ยผา้แหง้ และ หา้มใชส้าร Solvent โดยเด็ดขาดเพราะอาจจะท าให้สีหลุดได ้

 - ฝาครอบ Earthing Contact จะมีลกัษณะเป็นกระเปราะใสๆ หา้มใช ้Alcohol หรือ Solvent เช็ด

โดยเด็ดขาด ใหใ้ชผ้า้ชุบน ้าเช็ดใหส้ะอาด

 
รูปท่ี 4.25 การบ ารุงรักษาตูส้วิตชเ์กียร์ 

4.6 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการจ่ายไฟเข้าตู้สวิตช์เกยีร์ 

 - ตรวจสอบสาย Power Cable ต่อเขา้ตูเ้รียบร้อยหรือไม่ 

 - ตรวจสอบสาย Ground Cable ของตู ้RM6 ไดต้่อเขา้กบั Ground ของ Substation เรียบร้อย

หรือไม่ 

 - ตรวจสอบความเรียบร้อยของ Transformer และ ตู ้LV. อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมท าการจ่ายไฟฟ้า 

 - ตรวจสอบต าแหน่ง Switch ของ RM6 จะตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง “Open” ทั้งทางดา้น I – Function 

และ D – Function 



 

 

 
รูปท่ี 4.26 ตรวจสอบสายไฟเขา้ตูส้วิตชเ์กียร์ 

- CLOSE SWITCH ด้าน I – Function เพื่อจา่ยไฟเข้าสู่ RM6 และ ตู้  RM6 ตู้ถดัไป 

- CLOSE SWITCH ด้าน D – Function เพื่อจ่ายไฟเข้าสู่ TRANSFORMER 

- OPEN SWITCH ด้าน D – Function ตดัไฟที่จา่ยเข้าสู่ TRANSFORMER 

- CLOSE EARTH SWITCH ด้าน D – Function เพื่อ Discharge พลงังานไฟฟ้าที่ตกค้างอยู่ภายในสาย 
Power Cable 

 

รูปท่ี 4.27 ตรวจสอบสวิตชเ์กียร์ 

 

 

 

 



 

 

4.7 ขั้นตอนที่ 5 ความปลอดภัย 

 - จุดต่อ Ground ทุกจุดของตู ้RM6 จะตอ้งลงกราวดร์ะบบใหเ้รียบร้อยก่อนการต่อสาย HV 

Cable และก่อนการจ่ายไฟ 

 

รูปท่ี 4.28 จุดต่อ Ground 

- ในกรณีท่ีใช่งาน RM6 (คือ Switch Disconnector และ Circuit Breaker อยูใ่นต าแหน่ง Close) 

ไม่ควรถอดฝาหนา้ตูอ้อกเพราะอาจจะเกิดอนัตรายจากแรงดนัไฟฟ้าสูงได้ 

 

 
รูปท่ี 4.29 เตือนไม่ใหถ้อดฝาหนา้ตูอ้อก 

 

 

 



 

 

4.8 สรุปผลการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์เกยีร์ท่ีตึกส านักงานใหญ่AOT 

  

 
รูปท่ี 4.30 สวิตชเ์กียร์ไฟฟ้าแรงดนัปานกลาง ( RM6 ) 

 - ในรูปคือสวิตชเ์กียร์ท่ีท าการติดตั้งเรียบร้อย ผา่นการตรวจสอบ พร้อมใชง้านได ้ 

 
รูปท่ี 4.31 วิศวกรบริษทั ASEFA แนะน าวิธีใชง้าน 

 - วิศวกรแนะน าวิธีใชง้าน และ บ ารุงรักษาตูส้วิตช์เกียร์ อากาศตอ้งถ่ายเท และ ไม่ร้อน เพื่อใหตู้ ้

ไดร้ะบายความร้อนไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 



 

 

4.9 ขั้นตอนการตรวจเช็คหน้างานอาคารจอดรถใหม่ส านักงานใหญ่AOT 

 

 

รูปท่ี 4.32 ขณะท าการติดตั้งอุปกรณ์ และ ตรวจหนา้งานอาคารจอดรถ 

 

 

 รูปท่ี 4.33 ขณะท าการวางหมอ้แปลง 69KV ฝ่ังลงใตดิ้น 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.34 ขณะท าการปลอกสายไฟ ก่อนท าการฝ่ังลงใตดิ้น 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

           5.1.1 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

                              จากท่ีคณะผูจ้ดัท า ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติังานในโครงการ สหกิจศึกษากบับริษทั ท่าอากาศ

ยานไทย จ ากดั (มหาชน) โดยไดรั้บการมอบหมายให้ท าการออกแบบระบบไฟฟ้า และ ติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้า โดยเป็นไปตามแบบท่ีสมบูรณ์ 

                              จากการท่ีไดป้ฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษากบับริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 

(มหาชน)  ท าให้ไดรั้บความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการออกแบบระบบไฟฟ้า และ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ของบริษทั 

ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 

1.)  ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการด าเนินงานของการออกแบบระบบไฟฟ้า และ ติดตั้ง

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

2.) มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบไฟฟ้าและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ในระบบไฟฟ้ามากขึ้น 

3.)  ไดเ้สริมสร้างประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า ซ่ึงสามารถน าไปใช้

ปฏิบติังานไดจ้ริงในอนาคต 

4.)  รู้จกัการประสานงานกบั บุคคลอ่ืน ๆในองคก์ร เพื่อท าใหง้านท่ีไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

            5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

                           เน่ืองจากในตอนเรียนโปรแกรม Auto CAD ท่ีมหาวิทยาลยั อาจารยผ์ูส้อนสอนแค่

ทกัษะเบ้ืองตน้ ในการใชง้านโปรแกรม Auto CAD แต่พอไปท างานจริงแลว้ตอ้งใชท้กัษะท่ีสูงกว่า จึง

ตอ้งขอค าปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อใหส้ามารถท างานได ้

 



 

 

      5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

                           ควรศึกษาและเรียนรู้เร่ืองการออกแบบระบบไฟฟ้าและการเขียนแบบ อ่านแบบดว้ย

โปรแกรม Auto CAD เพื่อให้มีทักษะและความรู้ทางด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า การเขียนแบบ

เพิ่มขึ้นและเกิดความช านาญเม่ือมีการปฏิบติังานจริง 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

            5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                           ไดป้ฏิบติังานหลายๆ แบบเสมือนพนกังานคนหน่ึงในบริษทั ตอ้งปฏิบติัตาม

กฎระเบียบของบริษทั ตามท่ีก าหนดไวไ้ดค้วามรู้และประสบการณ์ในการการปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก 

            5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                          บริษทัท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษานั้นมีกฎระเบียบในการเขา้ปฏิบติังานและมี

พนกังานเป็นจ านวนมาก เป็นบริษทั ท่ีใหญ่และมีช่ือเสียง จึงตอ้งมีการปรับตวัเพื่อไม่ใหเ้กิดผลเสียต่อ

ตวัเอง 

            5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

                          ควรใหน้กัศึกษามาฝึกงานเป็นคู่หรือกลุ่ม เพื่อช่วยกนัปรึกษาหารือในการหาแนวทาง

ในแกไ้ขปัญหาท่ีพบเจอในแต่ละคร้ัง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ภาพผนวก ก บรัษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ภาพผนวก ข อาจารยท่ี์ปรึกษาไปนิเทศปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ค Single Line ของงาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ง lay out ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งอาคารจอดรถ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก จ ท าการออกแบบและเขียนไดอะแกรมของอาคารจอดรถ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ฉ ท าการถ่ายรูปเพื่อน าไปท าการเขียนแบบคร้ังสุดทา้ย 



 

 

ประวัติผู้จัดท ำ 
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