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Abstract 

This co-operative study project presented the design and renovation of electrical 

systems in BTS buildings (9 th Floor) at Bangkok Mass Transit System Company Limited 

(Public) which was derived experience from operations in the cooperative education project 

operations between Siam University with Bangkok Mass Transit System Company Limited 

(Public). The responsibility was the design and renovation of electrical systems for checking 

electrical equipment, including calculation of the load schedule of electrical equipment in 

the 9th floor of the BTS building and real performance. The results Can be applied to 

learned knowledge and actual work. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

เนื่องจากมีโอกาสได้เข้ามาฝึกงานที่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในช่วงนั้น

ทางบริษัทมีแผนจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารบีทีเอส (ชั้น9) โดยมีใบแจ้งปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 มายังแผนกฝ่าย

บริหารจัดการสินทรัพย์และวิศวกรรม ให้ด าเนินการหาผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงแก้ไขงานครั้งนี้ ลักษณะงานที่

เจ้าของพื้นที่แจ้งให้มีการปรับปรุง เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ท างานของพนักงาน และจัดโต๊ะท างานให้มีพื้นที่

ท างานเพิ่มมากขึ้น และจัดโซนที่นั่งให้เหมาะสมกลับการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานพนักงาน และ

ได้แก้ไขปัญหาตามเจ้าของพื้นที่ใช้งานภายในอาคารบีทีเอส (ชั้น9) ได้รายงานให้ทางแผนกฝ่ายบริหารจัดการ

สินทรัพย์และวิศวกรรมได้รับทราบปัญหาเพื่อด าเนินงานหาผู้รับเหมามาท าการปรับปรุงระบบแสงสว่างและ

พื้นที่ท างานใหม่ 

1.2 วัตถปุระสงคข์องโครงงาน 

1.2.1 เพื่อออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9)  

1.2.2 เพื่อปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่ท างานพนักงาน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 เรียนรู้ท าความเข้าใจการปรับปรุงวงจรแสงสว่างและเต้ารับตลอดจนอุปกรณ์ในการควบคุมใน

ตู้คอนโทรล เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น 

1.3.2 การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9) 

1.3.3 ปฏิบัติงานเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 

1.4 ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1.4.1 มีความรับผิดชอบและเข้าใจในการท างานให้มากขึ้น 

1.4.2 เข้าใจหลักการและวิชาการมากขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง 

1.4.3 เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง การท างานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจ 

1.4.4 ส่งผลให้มีการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเน่ืองด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

1.4.5 สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น 

1.4.6 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขได้ตรงจุด 

1.4.7 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 



 

บทที ่2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ระบบแจ้งเตอืนอคัคีภัย 

ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดการเกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบโดยอัตโนมัติ 

ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับแหละแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายใน

อาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหมเริ่มต้นได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินได้มาก การท างานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีกลุ่มควันเกิดขึ้น จะถูก

ตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความร้อนและส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม ตู้ควบคุมก็จะส่งสัญญาณไปยัง

อุปกรณ์แจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ต่อไป ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ใช้ได้ หมายถึง เมื่อเกิด

อัคคีภัยขึ้นสามารถท างานได้ตามเป้าหมาย ตามที่ได้ตั้งไว้ คือ "ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุด ธุรกิจ

ด าเนินต่อเนื่อง" ซึ่งวิธีการบรรลุถึงวลีดังกล่าว ต้องให้ความส าคัญตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมการติดตั้ง และ

ทดสอบระบบให้เป็นไปมาตรฐานสากล เช่น NFPA (National Fire Protection Association Standard) 

เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา ก็เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกัน 

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแยกนิยามได้ 2 ส่วน คือ  

2.1.1 ส่วนของระบบป้องกันอัคคีภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรืออุปกรณ์แจ้งเหตุ 

เช่นอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุ

ด้วยมือ (Manual Call Point) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง (Strobe Light) และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง (Bell) 

เป็นต้น 

2.1.2 ส่วนอุปกรณ์ระบบระงับอัคคีภัย หมายถึง อุปกรณ์ทีใ่ช้ควบคุมและดับอัคคีภัย เช่น ระบบหัว

กระจายน้ าดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler System) สายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ถังดับเพลิง 

(Fire Extinguisher) และระบบก๊าซดับเพลิง (Gas Suppression System) เป็นต้น 
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รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

2.2 ตู้ควบคมุระบบแจ้งเตือนเหตเุพลงิไหม้ (Fire Alarm Control Panel) 

เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ภายในระบบทั้งหมดจะประกอบไป

ด้วย วงจรควบคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ , วงจรทดสอบการท างาน, วงจรป้องกันระบบ, 

วงจรสัญญาณแจ้งการท างานในสภาวะปกติหรือสภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด , 

แบตเตอรี่ต่ า หรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น  

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้มี 2 ประเภท 

2.2.1 ตู้ควบคุมระบบแบบ Hard – Wire (Conventtional) ตู้ควบคุมระบบแบบ Hard – Wire จะ

ต่อโซนอุปกรณ์ตรวจจับกับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนบนแผงบอร์ดภายในตู้ควบคุม ส่วนจ านวนโซนนั้นขึ้นอยู่

กับตู้ควบคุมแต่ละรุ่น มีทั้งแบบ 2 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ 4 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ 5 โซนอุปกรณ์ตรวจจับหรือ

แบบ 6 โซนอุปกรณ์ตรวจจับและ 10 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ (Conventional) โดยเฉพาะแบรนด์อเมริกาหรือ

แคนนาดาที่ได้รับ 
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2.2.2.ตู้ ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ แ บ บ  Multiplex(Addressable) ตู้ ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ แ บ บ  Multiplex 

(Addressable) จะเหมาะส าหรับสถานทีข่นาดใหญ่ ที่มีการออกแบบแบ่งโซน(พื้นที่ตรวจจับ) ไว้ 11 โซนจนถึง 

1,000 กว่าโซน อุปกรณ์ตรวจจับแบบธรรมดา (Conventional) และตู้ควบคุมระบบแบบนี้ยังสามารถให้ระบบ

ไปท างานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ไปควบคุมลิฟต์ (Lift) หรือควบคุมแอร์ (AHU) หรือควบคุม

พัดลม (Fan Control) ต่างๆ หรือควบคุมระบบฉีดน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Water Sprinker 

System) หรือควบคุมระบบการเข้า – ออกประตู (Access Control System) และระบบอื่นๆ  

2.3 สายไฟฟา้ (Cable) 

ชุดสายไฟเป็นอุปกรณ์แปลงก าลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นก าลังไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในการ

ท างานของระบบควบคุม และจะต้องมีระบบไฟฟ้าส ารองเพื่อให้ระบบท างานได้ในขณะที่ไฟฟ้าปกติของสถานที่

ดับ จึงควรเลือกใช้สายไฟที่เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการ

ท างานโดยสายไฟมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของสายไฟมีอยู่ 2 ส่วน ดังนี้ 

2.3.1 ตัวน า คือ ท าจากโลหะที่มีความน าไฟฟ้าสูง อาจอยู่ในรูปของตัวน าเดี่ยว (Solid) หรือตัวน าตี

เกลียว (Strand) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวน าเล็กๆ ตีเกลียวเข้าด้วยกันซึ่งมีข้อดีคือ การน ากระแสต่อพื้นที่สูงขึ้น 

เนื่องจากผลของ Skin Effect ลดลง โลหะที่นิยมใช้เป็นตัวน าได้แก่ ทองแดง และอลูมิเนียม โดยสามารถดูการ

เปรียบเทียบคุณสมบัติจากตารางดังนี้   

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบตัิของทองแดงและอลูมิเนียม 
คณุสมบตั ิ ทองแดง อลมูิเนียม 

ความน าไฟฟ้า 100 61 

สภาพความต้านทานไฟฟ้าที่ 20 °c (Ωm ×     ) 1.724 2.803 

คณุสมบตั ิ ทองแดง อลมูิเนียม 

สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเนื่องจากความร้อน (per °c ×    ) 17 23 

จุดหลอมเหลว (°c) 1083 659 

ความน าความร้อน (W/cm°c) 3.8 2.4 

ความหนาแน่นที่ 20 °c (g/   ) 8.89 2.7 
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2.3.2 ฉนวน คือ ท าหน้าที่ห่อหุ้มตัวน าเพื่อป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างตัวน า หรือระหว่าง

ตัวน ากับส่วนที่ต่อลงดินเพื่อป้องกันตัวน าจากผลกระทบทางกลและเคมีต่างๆ ในระหว่างที่ตัวน ากระแสไฟฟ้า

จะเกิดพลังงานสูญเสียในรูปของความร้อน โดยความร้อนที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทไปยังฉนวน ความสามารถในการ

ทนความร้อนของฉนวนจะเป็นตัวก าหนดความสามารถในการทนความร้อนของสายไฟนั่นเอง วัสดุที่นิยมใช้

เป็นฉนวนมากที่สุดคือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross linked Polyethylene (XLPE) โดยสามารถ

ดูคุณสมบัติของฉนวนตารางดังนี้  

ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติของฉนวน PVC และ XLPE 

คณุสมบัติ PVC XLPE 

พิกัดอุณหภูมิสูงสุดขณะก าลังใช้ (°c) 70 90 

พิกัดอุณหภูมิสูงสุดขณะลัดวงจร (°c) 120 250 

ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก 6 2.4 

ความหนาแน่น (g/   ) 1.4 0.92 

ความน าความร้อน (cal/cm.sec°c ) 3.5 8 

ความทนทานต่อแรงดึง (kg/   ) 2.5 3 

 

สายไฟที่ใช้งานระบบม ี2 ระดบั ดังนี ้

1. สายไฟฟ้าแรงดันสงู 

สายไฟฟ้าที่ใช้กับระบบแรงดันสูงเป็นสายที่มีขนาดใหญ่ในลักษณะตัวน าตีเกลียว สายไฟแรงดันสูง

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สายเปลือย (Bare Wires) และ สายหุ้มฉนวน (Insulated Wires)  

1.1 สายเปลือย (Bare Wires) คือ สายที่ไม่มีฉนวนหุ้ม ถ้าน าไปใช้กับระบบจ าหน่ายแรงดันต่ าจะไม่

ปลอดภัย จึงใช้สายประเภทนี้กับแรงดันสูง ซึ่งมักเป็นสายที่ท าจากอลูมิเนียมเพราะน้ าหนักเบาและราคาถูกแต่

รับแรงดึงได้ต่ า จึงมีการเสริมแกนเหล็ก หรือ ใช้โลหะอื่นผสม สายเปลือยที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ 

1.1.1 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC-All Aluminium Conductor) สายประเภทเป็น

ตัวน าอลูมิเนียมพันตีเกลียวเป็นชั้นๆ จะรับแรงดึงได้ต่ า สามารถขึงสายให้มีระยะห่างช่วงเสา (Span) มากๆ ได้

ไม่เกิน 50m ถ้าเป็นสายที่มีขนาด 92mm 2 ขึ้นไปนั้นสามารถที่จะมีระยะห่างช่วงเสาได้ไม่เกิน 100m 

มาตรฐานคือ มอก. 85-2522 
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1.1.2 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมผสม (AAAC-All Aluminium Alloy Conductor) สายประเภทนี้มี

ส่วนผสมของอลูมิเนียม แมกนีเซียม และซิลิกอน จะมีความเหนียวและรับแรงดึงได้สูงกว่าสาย AAC จะนิยมใช้

เดินสายบริเวณชายทะเล เพราะทนต่อการกัดกร่อนของไอเกลือได้ดี 

1.1.3 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR-Aluminium Conductor Steel Reinfored) สาย

ประเภทนี้เป็นสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวและมีสายเหล็กอยู่ตรงกลางรับแรงดึงได้สูงขึ้น ท าให้สามารถขยาย

ระยะห่างระหว่างช่วงเสา ไม่ใช้สายชนิดนี้บริเวณชายทะเล เพราะจะมีการกัดกร่อนของไอเกลือ มาตรฐาน คือ 

มอก. 86-2522 

1.2 สายหุ้มฉนวน (Insulated Wires) 

คือ สายที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าแรงดันสูงผ่านบริเวณที่มีผู้อาศัย เพื่อความปลอดภัยจะต้องใช้

สายไฟฟ้าแรงดันสูงที่มีฉนวนหุ้มและการใช้สายหุ้มฉนวนยังช่วยลดการเกิดลัดวงจรจากสัตว์หรือกิ่งไม้แตะถูก

สายไฟอีกด้วย ท าให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มฉนวนที่นิยมใช้มีดังนี้ 

1.2.1 สาย Partial Insulated Cable (PIC) สายประเภทนี้มีฉนวน XPLE หุ้มบางๆ ไม่สามารถแตะ

ต้องโดยตรง ลักษณะใช้งานเดินในอากาศผ่านลูกถ้วยบนเสาไฟฟ้าแทนสายเปลือย 

1.2.2 สาย Space Aerial Cable (SAC) สายประเภทนี้มีฉนวน XLPE หุ้ม มีเปลือก (Sheath) ท า

ด้วย XLPE อีกชั้น มีความทนทานมากกว่าสาย PIC ไม่ควรสัมผัสโดยตรงการเดินสายต้องใช้ Spacer และมี 

Messenger Wires ช่วยดึงสาย 

1.2.3 สาย Preassembly Aerial Cable สายประเภทนี้เป็นสาย Fully Insulated สามารถวางใกล้

กันได้ วางพาดกับมุมตึกได้เนื่องจากมีความทนทาน 

1.2.4 สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE) ตัวน า (Conductor) เป็นลักษณะตีเกลียว ชีลล์

ของตัวน า (Conductor Shield) ช่วยลดการเกิด Breakdown ได้ ฉนวน (Insulation) ห่อหุ้มชีลล์ของตัวน า 

ชีลล์ของฉนวน (Insulation Shield) ก าจัดสนามไฟฟ้าและป้องกันการรบกวนของระบบสื่อสาร เปลือกนอก 

(Jacket) ป้องกันการเสียดสี การกระทบกระแทก 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. สายไฟฟ้าแรงดันต่ า  

สายไฟฟ้าที่ใช้กับระบบแรงดันต่ า เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 750V ลักษณะเป็นสายหุ้ม

ฉนวนโดยที่ตัวน าส าหรับสายไฟฟ้าชนิดนี้ อาจจะใช้ทองแดงหรืออลูมิเนียม แต่ที่นิยมใช้ส าหรับสายแรงดันต่ า 

คือ สายทองแดง ส่วนสายไฟฟ้าขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นตัวน าตีเกลียว แต่ถ้าเป็นสายขนาดเล็ก ตัวน าจะเป็น

ตัวน าเดี่ยว วัสดุที่นิยมใช้ท าฉนวนสายไฟแรงดันต่ า คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross linked 

Polyethylene (XLPE)   

สายไฟฟา้ทีหุ่ม้ฉนวน Polyvinyl Chloride (PVC) 

เนื่องจากทองแดง มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าอลูมิเนียมหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโลหะที่น า

ไฟฟ้าสูง ตัดต่อท าได้ง่ายกว่า จึงนิยมใช้สายชนิดนี้มาก สายที่หุ้มฉนวน PVC มีหลายชนิดแต่ละชนิดก็เหมาะกับ

งานแต่ละแบบ ท าให้สามารถใช้สายไฟฟ้าชนิดนี้กับงานได้กว้างขวาง ตาม มอก. 11-2531 โดยจะกล่าวถึงสาย

ถาวรที่ใช้กันโดยทั่วๆ ไป ตามสถานประกอบการต่างๆ ดังต่อไปนี ้

2.1 สายไฟฟ้า (VAF) สายไฟตาม มอก. 11-2531 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่าสายชนิด วีเอเอฟ (VAF) 

เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300V มีทั้งชนิดที่เป็นสายเดี่ยว สายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวและเป็น

สายกลม และถ้าเป็นชนิด 2 แกนหรือ 3 แกน จะเป็นสายแบนตัวน านอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้ม

อีกชั้นหนึ่ง สายคู่จะนิยมรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไป สายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 

phase ที่มีแรงดัน 380V เช่นกัน (ในระบบ 3 phase แต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ 1 phase แรงดัน 220V จะ

ใช้ได้) 

รูปที่ 2.2 สายไฟฟ้า (VAF) 
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2.2 สาย (THW) สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า ทีเฮชดับเบิลยู (THW) 

เป็นสายไฟชนิดทนแรงดัน 750V เป็นสายเดี่ยว นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องจากใช้ในวงจร 3 phase ได้ ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสาย ชื่อ (THW) เป็นชื่อมาตรฐานอเมริกัน ซึ่งเป็น

สายชนิดทนแรงดัน 600V อุณหภูมิใช้งานที่ 75 องศาเซลเซียส แต่ในประเทศไทยนิยมเรียกสายที่ผลิตตาม 

มอก. 11-2531 ว่าสาย THW เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกัน 

รูปที่ 2.3 สายไฟฟ้า (THW) 

2.3 สาย (VCT) สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2531 ตามท้องตลาดเรียกว่า สายวีซีที (VCT) เป็นสายกลม

มีทั้งชนิด 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน ทนแรงดันที่ 750V มีฉนวนและเปลือกเช่นกัน มีข้อพิเศษกว่าก็

คือ ตัวน าประกอบไปด้วย ทองแดงฝอยเส้นเล็กๆ ท าให้มีข้อดีคือ อ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี

เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน สายชนิดนี้ใช้งานได้เหมือนสายชนิด 

(NYY)  

รูปที่ 2.4 สายไฟฟ้า (VCT) 

2.4 สาย (NYY) สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2531 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่า สายเอ็นวายวาย (NYY) 

มีทั้งชนิดแกนเดียวและหลายแกน ก็จะเป็นสายกลมเช่นเดิม สายชนิดนี้ทนแรงดันที่ 750V นิยมใช้กันอย่าง

กว้างขวาง เนื่องจากมีความทนต่อสภาพแวดล้อมเพระมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าสายฉนวน 3 ชั้น 

ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือก เปลือกชั้นในท าหน้าที่เป็นแบบฟอร์ม 

(Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลมแล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม ส่วนอีกชั้นหนึ่งท าหน้าที่

ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ 
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รูปที่ 2.5 สายไฟฟ้า (NYY) 

สายไฟฟา้ทีหุ่ม้ด้วยฉนวน Cross linked Polyethylene (XLPE) 

สายที่หุ้มด้วยฉนวน XLPE ที่สามารถทนต่อความร้อนได้สูง มีความแข็งแรง ทนต่อแรงทางกล และ

การกัดกร่อนทางเคมีได้ดี ในปัจจุบันจึงมีการใช้สายหุ้มฉนวนมากขึ้น โดยสายชนิดนี้เรียกว่าสาย CV หรือ CVV 

ซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม แต่จะใช้กับมาตรฐานอื่น เช่น IEC 60502 โดยทั่วไปสายชนิดนี้

จะใช้งานได้เหมือนกับสาย NYY จึงนิยมใช้เป็นสายป้อนหรือสายประธาน แรงดันที่ใช้งานอยู่ที่ 0.6 – 1 kV 

อุณหภูมิที่ใช้งาน 90°c เหมาะส าหรับสถานที่แห้งและเปียก ลักษณะการติดต้ัง สามารถใช้ได้ทั้งติดตั้งทั่วไปและ

ฝังดินโดยตรง  

 

 

สายทนไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) 

สายไฟฟ้าปกติทั่วไปฉนวนท าจากวัสดุ เช่น PVC และ XLPE เมื่อวัสดุเหล่านี้ถูกเพลิงไหม้อาจท าให้

เกิดอันตรายร้ายแรงได้ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้สามารถติดไฟและลุกลามไปทั่วบริเวณรวมทั้งตามช่องทางเดินสาย 

นอกจากนี้จะท าให้เกิดควันหนาแน่นและอากาศเป็นพิษกระจายไปทั่ว 

เพือ่แก้ปัญหานี้จะต้องเลอืกสายไฟฟ้าที่ไดม้าตรฐานดังตอ่ไปนี้ 

1. คุณสมบัติต้านทานเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardant) คือ ตามมาตรฐาน 

IEC 60332-1 หรือ IEC 60332-3 

 

รูปที่ 2.6 สายไฟฟ้า (CV) 
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2. คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission) คือ มาตรฐาน IEC 60754-2 

3. คุณสมบัติการปล่อยควัน (Smoke Emission) คือ มาตรฐาน IEC 61034-2 

4. คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ (Fire Resistance) คือ มาตรฐาน IEC 60331 

 

 

ส่วนประกอบของสายทนไฟ (Fire Resistant Cable : FRC) 

Conductor : ตัวน า 

Couper : ทองแดง 

Mica/Glass : เทปกันไฟ (Fire Barrier Tape) 

XLPE Insulation : ฉนวน (Insulator) 

Outer Sheath : ฉนวนหุ้มชั้นนอก ท าด้วยสารจ าพวก Zero Halogen, Low smoke (OHLS) 

ลักษณะการน าไปใช้งาน 

สายทนไฟควรน าไปใช้กับระบบและวงจรที่มีความส าคัญต่อความปลอดภัย เช่น 

1. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) 

2. ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation) 

3. ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Lighting System) 

4. ระบบเสียงอากาศ (Public Address System) 

5. ระบบไฟฟ้าส ารอง (Stanby Power System) 

6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 

7. ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) 

8. ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lifts and Escalators System) 

 

 

รูปที่ 2.7 ส่วนประกอบของสายทนไฟ (FRC) 
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9. ระบบปั๊มน้ าดับเพลิงและปั๊มอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ (Fire Pumps and Pressurised 

Stairs) 

10. ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องการให้ระบบที่สามารถปฏิบัติงานได้ในขณะที่เกิดไฟไหม ้

ตารางที่ 2.3 อัตราล าดับการทนไฟของสายตามการทดสอบ 

ประเภท การทนไฟ เครื่องหมาย 

การทนไฟ 

650°c เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

750°c เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

950°c เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

650°c เป็นเวลา 20 นาท ี

A 

B 

C 

S 

การทนไฟและน้ า 

650°c เป็นเวลา 15 นาท ี

จากนั้นพ่นน้ าและท าการทดสอบ 

650°c เป็นเวลา 15 นาท ี

W 

การทนไฟและแรง

กระแทก 

650°c เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก 

750°c เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก 

950°c เป็นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก 

X 

Y 

Z 

 

2.4 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า 

ท่อร้อยสายไฟฟ้ามีให้เลือกหลายชนิด เช่น EMT, IMC, RSC, UPVC เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดก็มี

ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

2.4.1. ท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit) ท าด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่น

เหล็กกล้าเคลือบสังกะสีทั้งผิวภายนอกและภายใน ท าให้ผิวท่อเรียบทั้งภายในและภายนอก แต่ผิวจะด้านและ

หนากว่าท่อ EMT และ IMC ปลายท่อท าเกลียวไว้ทั้ง 2 ด้าน มาตรฐานก าหนดให้ใช้ตัวอักษรสีด า ระบุชนิดและ

ขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ RSC ขนาดที่มีขายในท้องตลาดมีตั้งแต่ 1/2" – 6" และยาวท่อนละ 10 ฟุต

หรือประมาณ 3 เมตร ท่อ RSC ใช้เดินนอกอาคาร หรือฝังในผนัง – พื้นคอนกรีต การดัดท่อชนิดนี้ใช้ hickey 
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หรือเครื่องดัดท่อไฮดรอลิกส์ที่มีขนาดเท่ากัน ส าหรับท่อที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้ข้องอโค้งส าเร็จรูปคล้ายกับข้องอ

โค้งส าเร็จรูปของท่อ IMC ที่วางขายทั่วไปได้เช่น ข้องอโค้ง 90 องศาเป็นต้นไป 

 

 

 

2.4.2. ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) ท าด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อน

และรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ผิวภายในเคลือบด้วยอีนาเมล์  ท าให้ผิวท่อเรียบทั้งภายในและ

ภายนอกและมีความมันวาว มีความหนากว่าท่อ EMT ปลายท่อท าเกลียวได้ทั้ง 2 ด้าน มาตรฐานก าหนดให้ใช้

ตัวอักษรสีส้ม (บางครั้งอาจเห็นเป็นสีแดง) ระบุชนิดและขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ IMC ขนาดที่มีขาย

ในท้องตลาดมีขนาดตั้งแต่ 1/2" – 4" และยาวท่อนละ 10 ฟุต หรือประมาณ 3 เมตร ท่อ IMC ใช้เดินนอก

อาคาร หรือฝังในผนัง – พื้นคอนกรีตได้ การดัดท่อชนิดนี้ใช้ hickey ที่มีขนาดเท่ากัน ส าหรับท่อที่มีขนาดใหญ่

อาจใช้ข้องอโค้งส าเร็จรูปที่มีวางขายได้ทั่วไป 

รูปที่ 2.9 ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC) 

2.4.3. ท่อโลหะบาง (Electrical Metalic Tubing) ท าด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนและรีดเย็น 

หรือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ผิวภายในเคลือบด้วยอีนาเมล ท าให้ท่อเรียบทั้งภายในและภายนอก และมีความ

มันวาว ปลายท่อเรียบทั้ง 2 ด้าน ไม่สามารถท าเกลียวได้ มาตรฐานก าหนดให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวระบุชนิดและ

ขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ EMT ขนาดที่มีขายในท้องตลาดมีตั้งแต่ 1/2" - 2"  และยาวท่อนละ 10 ฟุต 

หรือประมาณ 3 เมตร ท่อ EMT ใช้เดินลอยในอากาศหรือฝังในผนังคอนกรีตได้ แต่ห้ามฝังดินหรือฝังในพื้น

รูปที่ 2.8 ท่อโลหะหนา (RSC) 



13 
 

คอนกรีต ในสถานที่อันตราย ระบบแรงสูงหรือบริเวณที่อาจท าให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ การดัดท่อ

ชนิดนี้ใช้ bender ที่มีขนาดเท่ากับท่อ ส าหรับท่อที่มีขนาดใหญ่อาจใช้ง้อโค้งส าเร็จรูป (Elbow) ที่มีวางขาย

ทั่วไป 

รูปที่ 2.10 ท่อโลหะบาง (EMT) 

2.4.4. ทอ่โลหะออ่น (Flexible Metal Conduit) 

ท าด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีทั้งผิวภายในและภายนอก เป็นท่อที่มีความอ่อนตัว โค้งงอไปมา

ได้ เหมาะที่จะต่อเข้ากับดวงโคม หรือเครื่องจักรกลที่มีการสั่นสะเทือน มีขนาดตั้งแต่ 1/2" - 4" ลักษณะของ

ท่อมี 2 ชนิดคือ  

2.4.4.1 ท่อโลหะอ่อนชนิดธรรมดาที่ใช้เดินในสถานที่แห้งและเข้าถึงได้ ห้ามใช้เดินในสถานที่เปียก, 

ในช่องขึ้นลง, ในห้องเก็บแบตเตอรี่, ฝังดินหรือฝังในคอนกรีต ขนาดท่อที่มีขายในท้องตลาดคือ 1/2" - 4" ท่อ

โลหะอ่อนที่ใช้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1/2" ยกเว้นท่อโลหะอ่อนทีประกอบมากับขั้วหลอดไฟฟ้าและมีความยาว

ไม่เกิน 180 ซ.ม. การจับยึดท่อชนิดนี้ต้องมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 1.50 เมตร และห่างจากเสาไม่เกิน 

30 เซนติเมตร และห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนเป็นตัวน าแทนสายดิน 

 

รูปที่ 2.11 ท่อโลหะอ่อนชนิดธรรมดา 
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2.4.4.2 ท่อโลหะอ่อนชนิดกันน้ าเป็นท่อโลหะอ่อนที่มีเปลือก PVC หุ้มด้านนอกเพื่อกันความชื้นไม่ให้

เข้าไปภายในท่อได้ ใช้งานในบริเวณที่ต้องการความอ่อนตัวของท่อเพื่อป้องกันสายไฟฟ้า ช ารุด จากไอ

ของเหลวหรือของแข็งหรือในที่อันตราย ห้ามใช้ในบริเวณที่อุณหภูมิใช้งานของสายไฟสูงมากจนท าให้ท่อ

เสียหาย ขนาดท่อมีตั้งแต่ 1/2" - 4" ส าหรับการติดท่อชนิดนี้ก็ใช้เลื่อยตัดเหล็กทั่วไปตัดตรงๆ 

รูปที่ 2.12 ท่อโลหะอ่อนชนิดกันน้ า 

2.4.5. ทอ่อโลหะแขง็ 

2.4.5.1. ท่อพีวีซี (PolyVinyl Chloride) ท าด้วยพลาสติกพีวีซีที่มีคุณสมบัติต้านเปลวไฟ แต่ข้อเสีย

คือขณะถูกไฟไหม้จะมีก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อคน และไม่ทนต่อแสงอัลตราไวโอเลตท าให้กรอบเมื่อโดนแดด

เป็นเวลานาน ท่อพีวีซีที่ใช้ในงานไฟฟ้าจะเป็นท่อสีเหลือง มีตั้งแต่แต่ขนาด 1/2" - 4" และยาวท่อนละ 4 เมตร 

ท่อพีวีซีใช้เดินลอยในอากาศหรือฝังในผนังคอนกรีตได้ 

รูปที่ 2.13 ท่อ (PVC) 
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2.4.5.2. ท่อยูพีวีซี UPVC (Unplasticized Polyvinly Chloride) ท่อยูพีวีซีในปัจจุบันมีการใช้อย่าง

กว้างขวาง เนื่องมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีหลายประเภท ทนต่อแดด รังสียูวี ไม่ลามไฟ 

น้ าหนักเบา ทนแรกกระแทกได้สูงและรับน้ าหนักได้ดี อุณหภูมิสูงสุดในการเฉลี่ยในการใช้งานท่ออยู่ที่ - 5°c ถึง 

+ 60°c ความยาวท่อมาตรฐานอยู่ที่ 2.92 เมตร มีตั้งแต่ขนาด 1/2" - 4"  ท่อยูพีวีซีใช้เดินลอยในอากาศหรือฝัง

ในผนังคอนกรีตได้ 

รูปที่ 2.14 ท่อ UPVC 

2.4.6. ทอ่ HDPE (High Density Polyethylene) 

ท่อ HDPE มี 2 แบบ 1. แบบผิวเรียบ 2. แบบลูกฟูก ท่อ HDPE ผลิตจากพลาสติกเชิงวิศวกรรม มี

คุณภาพสูง นิยมใช้เป็นท่อส่งน้ าภายใต้ความดัน สามารถรับแรงดันได้สูงถึง PN 25 บริษัทฯ สามารถผลิตท่อ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16-800 มม. โดยจัดแบ่งท่อเฮชดีพีอี ตามเกรดพลาสติกที่ใช้ในการผลิต เช่น 

PE63 , PE80 ,PE100 น้ าหนักเบา โค้งงอได้ดี ท่อพีอี หนัก 1 ใน 5 เท่าของท่อเหล็ก และ 2 ใน 3 ของท่อพีวีซี 

สามารถโค้งงอได้ 20 – 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สามารถม้วนได้สะดวกในการขนส่ง ประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ไม่หักงอ หรือแตกร้าวจากการทรุดตัวของพื้นดิน ทนทานแสงแดด ทนต่อแรงกด แรง

กระแทก ท่อพีอี ผลิตจากพลาสติกเชิงวิศวกรรมเกรดท่อซึ่งมีสารป้องกันแสงแดด จึงไม่กรอบแตก ทนทานต่อ

แรงกระแทก และแรงกดทับต่าง ๆ จากการฝังดินได้ดี ทนต่อสภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลง ไม่เสียหายหรือ

แตกหักง่าย จากแรงกด แรงกระแทก อายุการใช้งานจึงยาวนาน ทนทานต่อสารเคมี ท่อพีอี มีคุณสมบัติเป็น

กลางทางเคมี ทนต่อกรด ด่างได้ดี ดังนั้นไม่ว่าจะติดตั้งท่อใต้ดินหรือในน้ าทะเล ท่อพีอีจะไม่ผุกร่อนเป็นสนิม 

ประหยัดค่าบ ารุงรักษา แรงเสียดทานในท่อต่ า การไหลตัวดี ผิวภายในของท่อพีอี มีความเรียบมัน ความเสียด

ทานต่ า ของเหลวไหลผ่านท่อได้สะดวกช่วยประหยัดพลังงาน และส่งของเหลวได้มากกว่าเมื่อเทียบกับท่อชนิด

อื่น ๆ ในขนาดเดียวกัน ปราศจากสารพิษ ท่อพีอีมีความปลอดภัยส าหรับการใช้งานเป็นท่อส่งน้ าดื่ม ไม่ท าให้

เสียรสชาติ หรือสีสันของน้ าดื่มเปลี่ยนไป และสามารถใช้กับของเหลวชนิดอ่ืนได้ด้วย 

 

 



16 
 

 
รูปที่ 2.15 ท่อ (HPDE) 

2.5 อุปกรณ์โมดูลระบุต าแหนง่ (Addressable Modules) 

อุปกรณ์โมดูลระบุต าแหน่ง (Addressable Modules) ต่าง หรือ Remote Terminal Unit (RTU) 

เป็นหน่วยรับ – ส่งสัญญาณ Digital Signal จาก Detector หรือ Switch แล้วแปลงเป็น Multiplex Signal 

ส่งไปยังตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) อีกครั้ง และในทางตรงข้ามสัญญาณค าสั่งจากตู้ควบคุม FCP 

สามารถส่งไปยังตัว Module หรือ Remote Terminal Unit (RTU) ให้แปลงเป็น Digital Output ไปใช้

สั่งงานอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆ ท างานต่อไป โดยอุปกรณ์ Module หรือ Remote Terminal Unit 

(RTU) จะมี Address Setting Mean เพื่อก าหนดที่อยู่ของพวกอุปกรณ์ Detector หรือ Detector Zone 

เพื่อรับสัญญาณการตรวจจับจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณต่างๆ แล้วสัญญาณจะไปแจ้งต าแหน่งตรวจจับที่ตู้ควบคุม 

(FCP) ส่วน Control Module จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณขาออกแบบเอาท์พุต ใช้ต่อกับอุปกรณ์สัญญาณ

เตือน (Signalling Alarm Devices) แบบ Supervised หรือ Alarm Zone โดยท าหน้าที่รับสัญญาณสั่งการ

จากตู้ควบคุมแล้วส่งสัญญาณออกไปสั่งการเตือนต่างๆ ตามที่ก าหนด 

อุปกรณ์โมดูลระบตุ าแหน่ง (Addressable Modules) มอียู่ 8 ชนดิ คือ 

1. มอนิเตอร์อินเตอร์เฟสโมดูล (Monitor Interface Module)  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่งแบบอินพุทที่ต้องมีไฟเลี้ยง (Power Resetable) ให้อุปกรณ์ประเภทที่ต้อง

อาศัย การรีเซ็ตจากการหยุดจ่ายไฟชั่วขณะ ซึ่งมีหน้าที่สั่งงานไปควบคุม (Supervises DC) พวกอุปกรณ์เริ่ม

สัญญาณ (Initiating Devices) แบบ Conventional ชนิดการเดินระบบแบบ 2 สาย Class – B เช่น อุปกรณ์

ตรวจจับควัน (Smoke Detector) หรือเฉพาะอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอิเล็กโทรนิกส์, อุปกรณ ์

ตรวจจับควันภายในท่อ หรือ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นต้น  
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รูปที่ 2.16 มอนิเตอร์อินเตอร์เฟสโมดูล (Monitor Interface Module) 

2. ดูอัลมอนิเตอร์โมดูล (Dual Monitor Modules)  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่งแบบ 2 อินพุท ในตัว ที่ต้องมีไฟเลี้ยงให้พวกอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยการรีเซ็ต 

จากการหยุดจ่ายไฟชั่วขณะ ซึ่งมีหน้าที่ไปสั่งงานควบคุมอุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบ Conventional ชนิดการ

เดินระบบแบบ 2 สาย Class – B เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) หรือเฉพาะอุปกรณ์ตวรจจับ

ความร้อนแบบอิเล็กโทรนิกส์, อุปกรณ์ตรวจจับควันภายในท่อ หรือ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นต้น 

3. มอนิเตอร์โมดูล (Monitor Module) 

เป็นโมดูลระบุต าแหน่งชนิด Dry – Contact Normal Open แบบอินพุทที่ไม่ต้องมีไฟเลี้ยง (Non-

Power Resetable) จึงไม่ต้องต่อสายไฟที่โมดูล ใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องอาศัยการรีเซ็ตในตัวกับพวกอุปกรณ์ที่มี

ไฟเลี้ยงส ารอง รับรองการต่อสายได้ทั้งแบบ 2 สาย Class-B กับ 4 สาย Class-A เช่น ตัวอุปกรณ์ตรวจจับ

ความร้อนแบบแม็คคานิคส์ (Mechanical Heat Detector) หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแบบต่าง คีย์สวิทช์, 

อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยล าแสงบีม(Projected Beam Smoke Detector), อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟแบบ

ต่างๆ, อุปกรณ์จับแก๊ส หรือจะใช้ตรวจเช็คสถานะอื่นๆ เช่น Flow Switch, Supervisory Switch จาก Fire 

Pump System กับ Automatic Water Sprinkler System เป็นต้น 

4. มินิมอนิเตอร์โมดูล (Mini Monitor Module)  

เป็นโมดูลระบุต าแหน่ง ชนิด Dry-Contact N.O. แบบอินพุทมีขนาดเล็กที่ไม่ต้องมีไฟเลี้ยง จึงไม่ต้อง

ต่อไฟเลี้ยงที่โมดูล ใช้กับตัวอุปกรณ์ที่ไม่ต้องอาศัยการรีเซ็ต รองรับการต่อสายแบบ 2 สาย Class-B เช่น 

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแบบต่างๆ, คีย์สวิทช์ หรือจะใช้ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Flow Switch, 

Supervisory Switch จาก Fire Pump System กับ Automatic Water Sprinkler System, ใช้เป็นตัว

ควบคุมสั่งการสวิทช์ควบคุม เป็นต้น 
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5. คอนโทรลโมดูล (Control Module)  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่ง แบบอาท์พุทต้องต่อไฟเลี้ ยง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าส่งให้อุปกรณ์ส่ง

สัญญาณเตือน (Signalling Alarm Device) แบบ Supervises หรือ Alarm Zone, Sound Zone, 

Telephone Zone เมื่อได้รับสัญญาณจากตู้ควบคุม (FCP) ก็จะไปสั่งงานควบคุมการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ส่ง

สัญญาณเตือน เช่น กระดิ่ง (Bell), ฮอร์น (Horn), แสงไฟกระพริบ(Strobe) หรือเต้ารับโทรศัพท์ติดต่อดับเพลิง 

(Fire Telephone Jack) เป็นต้น 

6. รีเลย์โมดูล (Relay Module)  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่งแบบรีเลย์เอาท์พุท (2 N.O. + 2 N.C.) ที่ต้องมีไฟเลี้ยงเพื่อไปสั่งงาน

ควบคุมอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ โดยเชื่อมต่อไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ได้ทั้งแบบการควบคุมแบบเปิด N.O. 

(Normal Open) กับแบบควบคุมแบบปิด N.C. (Normal Close) ของอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ ไปสั่งงานแผง

ควบคุมลิฟท์ (Lift Controller) ทุกชุด เพื่อควบคุมลิฟท์เข้าสู่การท างานสภาวะฉุกเฉิน (Fire Mode) เมื่อเกิด

เหตุเพลิงไหม้ ไปสั่งงานแผงควบคุมพัดลมอากาศ (Pressurzed Fan) กับพัดลมระบายควัน (Exhaust Fan) 

กับอุปกรณ์ลิ้นควัน (Smoke Damper) และอุปกรณ์ประกอบทุกชุดเพื่อไปสั่งพัดลมให้ท างานตามฟังก์ชั่น ไป

ตรวจเช็คสถานะ (Monitor) ของแผงควบคุม ระบบปั๊มน้ าดับเพลิง (Fire Pump) และ Jokey Pump, 

Booster Pump ว่าท างานหรือไม่ ไปสั่งงานแผงควบคุมของระบบ Access Control เพื่อให้ระบบควบคุมสั่ง

ให้ประตูที่ควบคุมในระบบคลายล็อคหรือปลดล็อค เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

7. Isolator Module  

จะเป็นโมดูลระบุต าแหน่ง ส าหรับป้องการลัดวงจรในสายน าสัญญาณของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในลูป

เดียวกัน หากเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้น วงจรจะถูกตัดการท างานแต่ตัวอุปกรณ์โมดูลระบุต าแหน่งตัวอื่นๆ ในลูป

เดียวกันคงจะยังท างานได้ตามปกติ โดยแยกวงจรสัญญาณที่สายลัดวงจรออกจากระบบ เพื่อป้องการเสียหายที่

เกิดขึ้นกับระบบ โมดลูและระบบควบคุม 

8. Lamp Driver Module  

จะเป็นแลมป์ไดรเวอร์โมดูลระบุต าแหน่ง ส าหรับผลแสดงการท างานของการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

จากตู้ควบคุม (FCP) ไปแสดงผลที่ดวงไฟ (LED) บนแผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic 

Annunciator) โดยน าการ์ดโมดูลชนิดนี้ไปเชื่อมต่อภายในตู้ แผนผังแสดงผล (ANN) แล้วเชื่อมข้อมูลสัญญาณ

กับระบบตู้ควบคุม (FCP) ผ่านทาง RS-485 
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รูปที่ 2.17 Lamp Driver Module 

2.6 อุปกรณก์ าเนิดสญัญาณเหตเุพลงิไหม้ (Signal Initiating Devices) 

- เป็นอุปกรณต์้นก าเนิดสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

2.6.1. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station) ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้แบบให้

มือกด (Manual Push Station) หรือแบบใช้มือดึงคันโยก (Manual Pull Station) และแบบใช้มือทุบกระจก

ให้แตก (Manual Call Point with Break Glass) โดยมีหลักการท างาน คือ เมื่อพบเห็นเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น 

ก่อนที่อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบอัตโนมัติจะตรวจจับเหตุการณ์ได้ให้เรารีบไป กด , ดึง หรือ ทุบ อุปกรณ์เริ่ม

สัญญาณด้วยมือ เพื่อให้ตัวอุปกรณ์ท าการส่งสัญญาณไปแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ตู้ควบคุมระบบ (FCP) แล้ว

ตู้ควบคุมก็จะไปสั่งงานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนต่างๆ ให้ท างานตามที่ก าหดไว้ 

 

รูปที่ 2.18 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้แบบให้มือกด (Manual Push Station) 
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รูปที่ 2.19 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้แบบใช้มือดึงคันโยก (Manual Pull Station) 

รูปที่ 2.20 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้แบบใช้มือทุบกระจกให้แตก 

 (Manual Call Point with Break Glass) 

2.6.2. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีปฏิกิริยาไวต่อสภาวะ ได้แก่ 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจับ

เปลวไฟ (Flame Detector) อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector)  

อุปกรณ์เรมิสญัญาณแบบอตัโนมัติ (Automatic Initiation Devices) มหีลายชนดิดงันี้ 

2.6.2.1. อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) แบ่งออกเปน็ 2 แบบดังนี้  

2.6.2.1.1 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชั่น (Ionization Smoke Detector)  

อุปกรณ์ชนิดนี้เหมาะส าหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควัน ในระยะเริ่มต้นที่มีอนุภาคของควันเล็กมาก 

Ionization Detector ท างานโดยการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางไฟฟ้า โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีปริมาณ

น้อยมากซึ่งอยู่ใน Chamber จะท าปฏิกิริยากับอากาศระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ ท าให้ความน าไฟฟ้า 

(Conductivity) เพิ่มขึ้นมีผลท าให้กระแสไหลผ่านได้โดยสะดวก เมื่ออนุภาคควันเข้ามาใน Sensing Chamber
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อนุภาคของควันจะไปรวมตัวกับอิออน จะมีผลท าให้การไหลของกระแสลดลง ซึ่งจะท าให้ตัวตรวจจับควันแจ้ง

สถานะ Alarm 

 

รูปที่ 2.21 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชั่น (Ionization Smoke Detector) 

2.6.2.1.2 อุปกรณ์ตรวจจับชนิดโฟโต้อิเล็กตริก (Photoelectric Smoke Detector) เหมาะส าหรับ

ใช้ตรวจจับควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น ท างานโดยใช้หลักการสะท้อนแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัว

ตรวจจับจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photoemiter ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo 

Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ท าให้วงจร

ของตัวตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm 

รูปที่ 2.22 อุปกรณ์ตรวจจับชนิดโฟโต้อิเล็กตริก (Photoelectric Smoke Detector) 

2.6.2.2. อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเป็นอุปกรณ์แจ้งอัคคีภัยอัตโนมัติรุ่นแรกๆ มีหลายชนิด จึงเป็นอุปกรณ์ที่มี

ราคาถูกและมีสัญญาณหลอก (Fault Alarm) น้อยที่สุดในปัจจุบัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่นิยมใช้ใน

ปัจจุบันมีดังนี ้

2.6.2.2.1 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat 

Detector) อุปกรณ์ชนิดนี้จะท างานเมื่อมีอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปต้ังแต ่10 องศาเซลเซียสใน 

1 นาที ส่วนลักษณะการท างานในส่วนด้านบนของส่วนรับความร้อน เมื่อถูกความร้อนจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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มากจนอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ท าให้เกิดความดันสูงมากขึ้น และไปดันแผ่น

ไดอะแฟรมให้ดันแตะขาคอนเทคกัน ท าให้อุปกรณ์นี้ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม 

รูปที่ 2.23 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat Detector) 

2.6.2.2.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature Heat Detector) 

อุปกรณ์ชนิดนนี้จะท างานเมื่ออุณหภูมิของ Sensors ที่ก าหนดไว้ซึ่งมีตั้งแต่ 57 องศาเซลเซียสไปจนถึง 150 

องศาเซลเซียส การท างานอาศัยหลักการของโลหะสองชนิด เมื่อถูกความร้อนแล้วมีสัมประสิทธิ์การขยายตัว

แตกต่างกัน เมื่อน าโลหะทั้งสองมาแนบติดกัน (Bimetal) และให้ความร้อนเกิดการขยายตัวแตกต่างกัน ท าให้

เกิดบิดโค้งงอไปอีกด้านหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะคืนสู่สภาพเดิม 

รูปที่ 2.24 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature Heat Detector) 

2.6.2.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรวม (Combination Heat Detector) อุปกรณ์ชนิดนี้ได้

รวมเอาคุณสมบัติของ Rate of Rise และ Fixed Temp เข้ามาอยู่ในตัวเดียวกัน เพื่อตรวจจับความร้อนที่เกิด

ได้ทั้งสองลักษณะ 
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2.6.2.3. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)  

โดยปกติจะน าไปใช้ในบริเวณพื้นที่อันตรายและมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้สูง (Heat Area) 

เช่น คลังจ่ายน้ ามัน, โรงงานอุตสาหกรรม, บริเวณเก็บวัสดุที่เมื่อติดไฟจะเกิดควันไม่มาก หรือบริเวณที่ง่ายต่อ

การระเบิด ง่ายต่อการลุกลาม อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟจะดักจับความถี่คลื่นแสงในย่านอุลตร้าไวโอเล็ท ซึ่งจะ

มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.18 – 0.36 ไมครอน ที่แผร่ออกมาจากเปลวไฟเท่านั้น แสงสว่างที่เกิด จาก

หลอดไฟและแสงอินฟาเรดจะไม่มีผลท าให้เกิด Fault Alarm  

 

 

2.6.2.4. อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซและแก๊ส (Co Sensor – Gas Detector) 

คือ อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ Carbon Monoxide (CO) และแก๊ส Gas หน้าที่หลักจะตรวจจับ ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ แก๊สธรรมชาติ Natural Gas, แก๊ส LPG  ระดับการแจ้งเตือน Alarm level : 10% LEL 

of Natural gas, 100 PPM of CO (Photoelectric Smoke Detector with Heat and Carbon 

monoxide Sensors) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบล าแสง ร่วมกับตรวจจับความร้อน และก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ท างานที่อุณหภูมิเพ่ิมมากกว่า +135 °F (+57 °C)  

 

รูปที่ 2.25 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรวม (Combination Heat Detector) 
 

รูปที่ 2.26 อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) 
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รูปที่ 2.27 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซและแก๊ส (CO Sensor – Gas Detector) 

2.7 อุปกรณแ์จ้งสัญญาณด้วยเสยีงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices) 

หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณท างานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม (FCP)  แล้วตู้ควบคุม (FCP) จึง

ส่งสัญญาณผ่านออกมาโดยผ่านอุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสงได้แก่ 

2.7.1. อุปกรณแ์จ้งเตอืนดว้ยเสยีง (Alarm bell) 

รูปที่ 2.28 อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง (Alarm bell) 

2.7.2. อุปกรณแ์จ้งเตอืนดว้ยเสยีงและแสง (Horn / Strobe) 

รูปที่ 2.29 อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง (Horn / Strobe) 
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2.7.3. อุปกรณแ์จ้งเตอืนดว้ยเสยีงดังเตอืน (Horn) 

รูปที่ 2.30 อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงดังเตือน (Horn) 

2.7.4. อุปกรณแ์จ้งเตอืนเพลิงไหม้ด้วยล าโพงเสยีงประกาศ (Speaker) 

รูปที่ 2.31 อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ด้วยล าโพงเสียงประกาศ (Speaker) 

2.8 อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices) 

เป็นอุปกรณ์ที่ท างานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันและดับเพลิง โดยจะ

ถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่นๆ เช่น 

2.8.1. ส่งสัญญาณกระตุ้นการท างานของระบบบังคับลิฟต์ชั้นล่าง, การปิดพัดลมในระบบปรับอากาศ

, เปิดพัดลมในระบบระบายอากาศ, เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ, การควบคุมการเปิดประตูทางออก, เปิด

ประตูหนีไฟ, ปิดประตูกันควันไฟ, ควบคุมระบบกระจายเสียงและการประกาศแจ้งข่าว , เปิดระบบดับเพลิง 

เป็นต้น 

2.8.2. รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการท างานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เช่น ระบบ

พ่นน้ าปั๊มดับเพลิง, ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น 
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2.9 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Other Devices) 

2.9.1. ตู้แสดงผลและควบคุมระยะไกล (Remote Annunciator) 

ตู้ควบคุมแสดงผลระยะไกล (Remote Displays) เป็นตู้ควบคุมและดูสถานะ การแจ้งเหตุต่างๆของ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ที่เชื่อมข้อมูลทั้งหมดมาจากชุดตู้ควบคุมหลัก (Main Fire 

Alarm Control Panel) เพื่อน าไปติดตั้งในระยะที่ห่างไกลจากตู้ควบคุมหลัก ส าหรับใช้ควบคุมและดูสถานะ 

แจ้งเตือนต่างๆในระยะไกลและท าให้สะดวกในการควบคุมดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในสถานที่ติดตั้ง

ระบบที่มีขนาดใหญ่ 

รูปที่ 2.32 ตู้แสดงผลและควบคุมระยะไกล (Remote Annunciator) 

2.9.2. ตู้ต าแผนผังแสดงจดุเกิดเหตเุพลงิไหม ้ (Graphic Annunciator) 

ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) เป็นตู้ที่ต้องสั่งท าแบบแผนผังจุดติดตั้ง

ระบบเพลิงไหม้ของสถานที่ติดตั้ง ที่ก าหนดแบบโดยลูกค้าส าหรับน ามาเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อแสดงผลกับตู้ควบคุม

ผล (Fire Alarm Control Panel) เพื่อน าไปติดตั้งในระยะที่ห่างไกลจากตู้ควบคุม ส าหรับใช้ดูการแจ้งเหตุตาม

จุดและโซนต่างๆในระยะไกล ซึ่งท าให้สะดวกในการแจ้งเตือนของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานที่ติดตั้ง

ระบบ 

 

รูปที่ 2.33 ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

2.9.3. ระบบประกาศเสยีงเตอืนการอพยพ EVAC (Evacuation System)   

2.9.4. ระบบโทรศัพทต์ิดต่อแจ้งเหตเุพลิงไหม ้(Firefighter’s Master Telephone) 
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2.10 ระบบเครื่องสูบน้ าดบัเพลิง (Fire Pump System) 

ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire  Pump System) เป็นระบบที่มีความจ าเป็นต่อสถานที่ที่ ต้องการ

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง และหน่วยงาน ราชการต่างๆ 

เป็นระบบปั๊มน้ าดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ ขนาดเล็ก หรือขนาด

ใหญ่ และการควบคุมการท างานได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic 

การแบ่งประเภทเครื่องสูบน้ าดับเพลิงตามการติดตั้งจะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ แบบ นอน 

(Horizontal) และแบบตั้ง(Vertical) ซึ่งการเลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จะต้องค านึงถึงระดับ น้ าเริ่มต้นที่

ใช้เครื่องสูบน้ าดับเพลิงดูดและจ่ายออกไปยังระบบท่อดับเพลิง ส่วนประเภทของระบบต้น ก าลังของเครื่องสูบ

น้ าดับเพลิงมี 2 ประเภท คือ แบบเครื่องยนต์ดีเซลและแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยระบบ ทั้งสองประเภทสามารถ

ใช้กับเครื่องสูบน้ าดับเพลิงทั้งแบบนอนและตั้ง รูปร่างของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ทั้งสองแบบจะมีลักษณะตามรูป

ข้างลา่งนี้  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.34 เครือ่งสูบน้ าดับเพลิงแบบนอน 

 

 

 

 
รูปที่ 2.35 เครือ่งสูบน้ าดับเพลิงแบบตั้ง 
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2.10.1. ขนาดเครือ่งสบูน้ าดบัเพลิง  

ส าหรับขนาดของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ตามมาตรฐานสากลนั้น มีการก าหนดขนาดของเครื่อง สูบน้ า

ดับเพลิงได้อย่างชัดเจน ซึ่งในการเลือกใช้จะต้องเลือกให้อยู่ในขนาดที่ระบุไว้ตามตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 ขนาดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

ลิตร/นาที (แกนลอน/นาที) ลิตร/นาที (แกนลอน/นาที) ลิตร/นาที (แกนลอน/นาที) 

1. 95 (25) 8. 1,514 (400) 15. 7,570 (2,000) 

2. 189 (50) 9. 1,703 (450) 16. 9,462 (2,500) 

3. 379 (100) 10. 1,892 (500) 17. 11,355 (3,000) 

4. 568 (150) 11. 2,839 (750) 18. 13,247 (3,500) 

5. 757 (200) 12. 3,785 (1,000) 19. 15,140 (4,000) 

6. 946 (250) 13. 4,731 (1,250) 20. 17,032 (4,500) 

7. 1,136 (300) 14. 5,677 (1,500) 21. 18,925 (5,000) 

 

2.10.2. การเลอืกประเภทเครื่องสูบน้ าดบัเพลิง 

 ในการเลือกเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบตั้งแสดงในรูปในที่ 2.19 นั้นระดับของแหล่งน้ าดับเพลิง 

จะต้องมีระดับสูงกว่าระดับท่อดูดน้ าของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบนอนนี้จะ มีหลาย

ลักษณะ เช่น แบบหอยโข่ง เป็นต้น  โดยปกติเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหอยโข่ง ดังแสดงในรูปในที่ 2.20 จะ

เลือกใช้กับความ ต้องการปริมาณน้ าดับเพลิงที่ไม่เกิน 750 แกลลอนต่อนาที ในกรณีทีม่ีความต้องการปริมาณ

น้ าดับเพลิง สูงมากกว่า 750 แกลอนต่อนาที ควรเลือกใชเ้ครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบอื่น 
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รูปที่ 2.36 การติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบต้ัง 

ในกรณีที่แหล่งน้ าดับเพลิงมีระดับน้ าต่ ากว่าระดับท่อดูดน้ าของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงจะต้องท าการ

เลือกเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเป็นแบบตั้ง (Vertical Type) เท่านั้น โดยการออกแบบและติดตั้งจะต้องมี การ

จัดสร้างตะแกรงกันขยะ หรือเศษสิ่งของต่างๆ ที่จะเข้ามาในบ่อน้ าที่ใช้ส าหรับการดูดน้ าของเครื่องสูบน้ า

ดับเพลิง รวมทั้งการติดตั้งตัวกรอง (Strainer) ไว้ที่ปลายของท่อดูดเสมอเครื่องสูบน้ าดับเพลิง รักษาแรงดันใน

ระบบ (Jockey Pump) โดยปกติเป็นเครื่องสูบน้ าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก าลัง หน้าที่ ของเครื่องสูบน้ า

ดับเพลิงรักษาแรงดันนี้ คือการเติมน้ าทดแทนน้ าส่วนที่อาจมีการรั่วซึมออกไปจากระบบท่อน้ าดับเพลิง โดย

เครื่องสูบน้ านี้จะท างานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันภายในระบบท่อน้ าดับเพลิงลดลงจากระดับที่ก าหนดไว้และเมื่อ

มีการเติมน้ าอยูใ่นระดับปกติแล้ว เครื่องสูบน้ านี้จะหยุดเองโดยอัตโนมัติเช่นกันห้องเครื่องสูบน้ าดับเพลิงจะต้อง

มีเส้นทางการเข้าออกที่ปลอดภัยและสามารถเข้าได้ โดยสะดวกตลอดเวลา ต าแหน่งของห้องควรจะอยู่ในพื้นที่

ที่มีการระบายอากาศได้ดีและไม่มีน้ าท่วมขัง ผนังห้องเครื่องสูบน้ าดับเพลิงจะต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อย

กว่า 2 ชั่วโมง  

2.10.3. อุปกรณป์ระกอบระบบ 

อุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบและผลิตเพื่อใช้ กับ

เครื่องสูบน้ าดับเพลิงเท่านั้น โดยอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะต้องได้รับการรับรองการทดสอบตาม มาตรฐานสากล

เท่านั้น อุปกรณ์หลักของระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ คือ 1. อุปกรณ์ระบายลม

อัตโนมัติส าหรับเครื่องสูบน้ าดับเพลิง โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 12.7 มิลลิเมตร 2. วาล์วลดแรงดัน (Pressure 

Relief Valve) เพื่อป้องกันแรงดันเกินที่ด้านส่ง (Discharge) ของ เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 3. มาตรวัดแรงดัน 

จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมาตรวัดไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร (3 ½ นิ้ว) พร้อมวาล์วปิดเปิดขนาด 

6.25 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว) 4. วาล์วปิด-เปิด จะต้องเป็นวาล์วที่สามารถเห็นการปิด-เปิดได้ด้วยตาเปล่า เช่น 

วาล์ว OS&Y วาล์วปีกผีเสื้อ เป็นต้น 5.มาตรวัดอัตราการไหลของน้ าดับเพลิง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและ

ทดสอบเครื่องสูบน้ า ดับเพลิง 6. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าดับเพลิง จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการควบคุม

สั่งงานเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและจะต้องถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการควบคุมเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเท่านั้น 
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ดังนั้นเมื่อมีการติดต้ังระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump System) ดังที่ได้กล่าวมาขั้นต้น เมื่อแหล่งชุมชน 

ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง และหน่วยงานราชการต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย ขึ้นมาจะสามารถช่วย

ป้องกันไม่ให้ไฟและควันไฟลุกลามออกไปยังพื้นที่หรือห้องใกล้เคียงท าให้ไฟอยู่ ภายในพื้นที่ที่จ ากัดและเมื่อ

เชื้อเพลิงที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นหมดลงไฟก็จะดับ สามารถลดความสูญเสียที่ จะเกิดจากเหตุการณ์เลวร้าย

ทางด้านอัคคีภัยได้อย่างมากเลยทีเดียว   

2.10.4. หวักระจายน้ าดบัเพลิง  

หัวกระจายน้ าดับเพลิงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักตามประเภทของการตรวจจับความ ร้อน 

(Heat Sensing Element) ที่หัวกระจายน้ าดับเพลิง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นแบบโลหะ (Fusible 

Element) และแบบกระเปาะแก้ว (Glass Bulb) โดยในการตรวจจับความร้อนของแต่ละประเภทนั้น จะ มี

การก าหนดอุณหภูมิการท างานของหัวกระจายน้ าดับเพลิงระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการ เลือกใช้งาน

ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน  

 
รูปที่ 2.37 หัวกระจายน้ าดับเพลิงแบบโลหะและแบบกระเปราะแก้ว 

ในการเลือกอุณหภูมิการท างานของหัวกระจายน้ าดับเพลิง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการ ติดตั้งนั้น 

สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้จากตารางที่ 2.5 
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ตารางที่ 2.5  การเลือกอุณหภูมิท างานของหัวกระจายน้ าดับเพลิง 

อุณหภูมิสูงสุดระดับ

เพดาน (องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิท างาน 

(องศาเซลเซียส) 
ประเภทของอุณหภูม ิ

รหัสสี (Code) 

โลหะรับความ

ร้อน 

ของเหลวใน

กระเปราะ

แก้ว 

38 57 - 77 ธรรมดา ไม่มีส ี ส้มหรือแดง 

66 79 – 107 ปานกลาง ขาว 
เหลืองหรือ

เขียว 

107 121 – 149 สูง น้ าเงิน น้ าเงิน 

149 163 – 191 สูงมาก แดง ม่วง 

191 204 -246 สูงมากพิเศษ เขียว ด า 

246 260 – 302 สูงยิ่งยวด ส้ม ด า 

 

ส าหรับการแบ่งลักษณะการติดตั้ง (Orientation Type) ของหัวกระจายน้ าดับเพลิงนั้นสามารถ แบ่ง

ออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ แบบคว่ า (Pendent Type) แสดงดังรูปที่ 2.39 และแบบตั้ง (Upright Type) 

แสดงดังรูปที่ 2.40 ซึ่งหัวกระจายน้ าดับเพลิงนั้นมีการติดตั้งได้หลายแบบ เช่น แบบฉีด ก าแพง (Side Wall 

Type) เป็นต้น 

 

 

 

 

รูปที่ 2.38 ลักษณะของหัวกระจายน้ าดับเพลิงแบบคว่ า (Pendent Type) 
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2.11 ตู้ฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 

- ภายในตู้ Fire Hose Cabinet จะประกอบไปด้วย 

2.11.1. สายรับน้ าดับเพลิง (สายสวมเร็ว) เป็นสายสีขาวขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร มีอายุการใช้

งาน ประมาณ 5 ปี  

2.11.2. ถังน้ าดับเพลิง 

2.11.3. ขวาน 1 อัน 

2.11.4. หัวฉีดน้ าดับเพลิง 

ภายในตู้จะมีท่อรับส่งน้ าดับเพลิงอยู่ภายในส าหรับต่อสายรับน้ าดับเพลิ งเพื่อดับไฟในบริเวณจุด

ใกล้เคียง ตู้ฉีดน้ าดับเพลิงจะมีระยะห่างระหว่างตู้ไม่เกิน 64 เมตร ตามที่กฎหมายก าหนด และหน้าตู้จะต้องติด

รายละเอียดวิธีการใช้สายดับเพลิง กระจกด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย กรณีฉุกเฉินสามารถทุบแตกได้ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.39 ลักษณะของหัวกระจายน้ าดับเพลิงแบบตั้ง (Upright Type) 

รูปที่ 2.40 ตู้ฉดีน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัตงิาน 

3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท ์: 0 2617 7300  

โทรสาร : 0 2617 7133 , 0 2617 7155  

อีเมล : nuduan@bts.co.th  

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บีทีเอส : 0 2617 6000  

ทุกวัน เวลา : 06:00-24:00 น.  

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว: 0 2617 7341  

ทุกวัน เวลา : 08:00-20:00 น.  

Line @btsskytrain  

Twitter @BTS_SkyTrain  

FB รถไฟฟ้าบีทีเอส 

 

รูปที่ 3.1 อาคารบีทีเอส 
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3.2 ประวัติความเป็นมา 

รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยด าเนินการ โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือสายสุขุมวิท 

ระยะทาง 17 กม. ได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑" และ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิทอย่างเป็นทางการ ระยะทาง 5.25 กม. 

จากสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่ง และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กม. ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิม

พระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๒" วันที่ 23 สิงหาคม 2552 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลม

อย่างเป็นทางการ ระยะทาง 2.2 กม. จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2556 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี ระยะทาง 2.17 กม. คือสถานีโพธิ์นิมิตรและ

สถานีตลาดพลู วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ได้เปิดเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี คือสถานีวุฒากาศและสถานีบางหว้า 

ระยะทาง 3.8 กม. วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – 

ส าโรง อีก 1 สถานี คือ สถานีส าโรงระยะทาง 1.8 กม. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เปิดบริการรถไฟฟ้าส่วนต่อ

ขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ อีก 9 สถานี คือ สถานีส าโรง สถานีปู่เจ้า สถานีช้างเอราวัณ สถานี

โรงเรียนนายเรือ สถานีปากน้ า สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด สถานีเคหะฯ ระยะทาง 11 

กม.วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เปิดให้บริการ 1 สถานี สถานีห้าแยกลาดพร้าว ระยะทาง 1.13 กม. และล่าสุดเมื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้เปิดให้บริการอีก 4 สถานี คือ สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม 

สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมระยะทางให้บริการทั้งหมด 54.12 กม. ใน 48 สถาน ี
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3.3 แผนผงัโครงสร้างองคก์ร 
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3.4 แผนผังฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์และวิศวกรรม 
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3.5 การรับรองมาตรฐานสากล  
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ 

ความสามารถ พร้อมทั้งความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในบริษัททุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการ

บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า จึงท าให้วันนี้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด  

(มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในด้านต่างๆ ดังนี้  

 

รูปที่ 3.4 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 

และได้ต่ออายุการรับรองทุกๆ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3.5 ใบรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 

              20 สิงหาคม 2551 และได้ต่ออายุการรับรองทุกๆ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3.6 ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้าน Railway Safety ตาม Best Practice Model 

          (BPM) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 และได้ต่ออายุการรับรองทุกๆ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3.7 ใบรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และได ้

ต่ออายุการรับรองทุกๆ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3.8 ใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  

2562 
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3.6 แผนทีเ่สน้ทางรถไฟฟา้บีทีเอส 

 

รูปที่ 3.9 เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 
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3.7 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีน่ักศกึษาไดร้ับมอบหมาย 

3.7.1 ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 

 นายอานนท์ ทองปลาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

 นายชานนท์ กิจโชติประเสริฐ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

3.7.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  

- ได้รับใบแจ้งจากเจ้าของพ้ืนที่  

- ตรวจสอบว่าเจ้าของพ้ืนที่ต้องการอะไรบ้าง  

- หาแบบอันเก่าเพื่อไปดีไซน์ใหม่ตามเจ้าของพ้ืนที่ต้องการ  

- วางแผนงานตามที่เราดีไซน์เอาไว้  

- หาตารางโหลดที่ต้องใช่เพ่ือค านวณโหลดที่ต้องเพ่ิมในงาน  

- ส่งจดหมายหาผู้รับเหมาประจาของหน่วยงาน  

- ประเมินผู้รับเหมาและหาผู้ที่ชนะการประเมิน  

- ประชุมโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในงานมาสรุปวันในการท างาน  

- ขอใบอนุญาตอนุญาตในการเข้าพ้ืนที่ท างานให้แก่ ผู้รับเหมา  

- ในกรณีเรื่องความปลอดภัยต้องขอใบเวิร์คเพอร์มิทเพื่อขอตัดระบบ  ความปลอดภัยภายใน

สถานที่ ที่จะเข้าท างานงานที่ต้องขอ เช่น งานเชื่อม งานที่มีฝุ่นควัน งานที่สูง  

- คุมผู้รับเหมาเข้าท างาน  

- เชิญผู้เกี่ยวข้องในงานเข้าร่วมการตรวจเช็คงานที่ผู้รับเหมางานได้ทาว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้ามี

ก็จะท างานส่งเรื่องให้ผู้รับเหมาทาการแก้งานที่มีปัญหา  

- ตรวจเช็คหน้างานที่ได้ท าเสร็จแล้ว และท าการอัพเดทแบบใหม่ที่ได้ท าการปรับปรุง และ

ตารางโหลด 

3.8 ชื่อและต าแหน่งงานของพนกังานที่ปรึกษา 

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา นายกิตติภณ ทองพรหม  

ต าแหน่ง  วิศวกรรมไฟฟ้า 

3.9 ระยะเวลาทีป่ฏบิัตงิาน 

ระหว่างวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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3.10 ขัน้ตอนและวิธกีารด าเนินงาน 

- ศึกษางานต่างๆ ของการท างานในแผนกจากพี่เลี้ยง 

- ศึกษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในองค์กร 

- ศึกษาการท างานของกลุ่มงานแก้วงจรไฟฟ้า 

- ศึกษาการใช้อุปกรณ์การวัดไฟฟ้า 

- ปฏิบัติงานการเกี่ยวกับไฟฟ้า 

- สรุปและบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1. ตั้งหัวข้อของโครงงาน    

2.รวบรวมข้อมูลของโครงงาน 
 

  

3. เริ่มเขียนโครงงาน  
 

 

4. ตรวจสอบโครงงาน  
 

 

5. โครงงานเสร็จเรียบร้อย   
 

ตารางที่ 3.10 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการโครงงาน 
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3.11 วงจรแสงสว่างชั้น 9 ในอาคารบทีีเอส มอีงคป์ระกอบและพื้นทีด่ังนี้ 

 

รูปที่ 3.11 แบบเก่าวงจรแสงสว่างชั้น 9 ก่อนที่จะท าการปรับปรุง 

จะสลับต าแหน่งการควบคุมสวิตช์เปิดและปิดของหลอดไฟบางจุด และเลื่อนต าแหน่งหลอดไฟบาง

จุดให้อยู่ในแนวเดียวกันเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริง 

 

 

 

 



46 
 

3.12 เตา้รับชัน้ 9 

 

รูปที่ 3.12 แบบเก่าเต้ารับชั้น 9 ก่อนที่จะท าการปรับปรุง 

เต้ารับมีการปรับต าแหน่งในบางจุดเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และเพิ่มเต้ารับใต้โต๊ะท างานของ

พนักงานจ านวน 2 อัน ต่อ 1 โต๊ะ  
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3.13 แบบเกา่พื้นทีช่ั้น 9  

 

รูปที่ 3.13 แบบเก่าพื้นที่ชั้น 9 ก่อนที่จะท าการปรับปรุง 

การปรับปรุงครั้งนี้เจ้าของพ้ืนที่ต้องการพื้นที่ท างานเพิ่มมากขึ้น และจัดระเบียบโซนที่นั่งท างานกับ

ผู้ที่มาสมัครงานใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการไปรบกวนเวลาพนักงานท างาน 
 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

การปฏิบัติงานตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

4.1 ได้รับใบแจ้งจากเจ้าของพื้นที่ 

4.2 หาวงจรแสงสว่างและแบบเต้ารับและแบบพ้ืนที่ชั้น 9 แบบเก่าเพื่อน าไปออกแบบใหม่ตาม

เจ้าของพ้ืนที่ต้องการ 

4.3 ค านวณหาตารางโหลดที่ต้องใช้เพ่ือค านวณโหลดที่ต้องเพิ่มในงาน 

4.4 ประเมินผูร้ับเหมาและหาผู้ที่ชนะการประเมิน 

4.5 วางแผนการท างาน 

4.6 ขอใบอนุญาตในการเข้าพ้ืนที่ท างานให้ผู้รับเหมา 

4.7 ในกรณีเรือ่งความปลอดภัยต้องขอใบเวิร์คเพอร์มิทเพื่อขอตัดระบบความปลอดภัยภายใน

สถานที่ ที่จะเข้าท างานและงานที่ต้องขอ เช่น งานเช่ือม งานที่มีฝุ่นควัน งานที่สูง 

4.8 เชิญผู้เกี่ยวข้องในงานเข้าร่วมการตรวจเช็คงานที่ผู้รับเหมางานได้ท าว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีก็

ท างานส่งเรื่องให้ผู้รับเหมาท าการแก้งานที่มีปัญหา 

4.9 ตรวจเช็คหน้างานที่ได้ท าเสร็จแล้ว และท าการอัพเดทแบบใหม่ที่ไดท้ าการปรับปรุง  
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4.1 ได้รับใบแจ้งจากเจ้าของพื้นที่ 

 

รูปที่ 4.1 ใบแจ้งจากเจ้าของพื้นที่  (Engineering Work Request)(ER) 

ใบแจ้งซ่อมหรือปรังปรุงพื้นที่ใหม่ เป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการโดยมีเอกสารจากเจ้าของพื้นที่ใช้

งาน ไปยังฝ่ายงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสานงานหาผู้รับเหมา 
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4.2 หาแบบเก่าวงจรแสงสว่างและแบบเต้ารับและแบบพืน้ที่ชั้น 9 เพื่อไปออกแบบใหมต่ามเจ้าของพื้นที่

ต้องการ 

- ลงหน้างานเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ออกแบบใหม่และเช็ครายละเอียดตามใบแจ้งปรับปรุงใหม่  

- หาแบบเก่าเพื่อที่จะท างานได้ง่ายขึ้นต่อในการการออกแบบ 

- ออกแบบใหม่ตามที่เจ้าของพ้ืนที่ต้องการ 

- ในส่วนของงานระบบก็จะแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนเอ โซนบีและโซนซี 

 

รูปที่ 4.2 แบบเก่าวงจรแสงสว่างโซนเอ (Zone A) 
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รูปที่ 4.3 แบบใหม่วงจรแสงสว่างโซนเอ (Zone A) 

วงจรแสงสว่างโซนเอได้มีการแก้ไขต าแหน่งของหลอดไฟให้อยู่ในแนวเดียวกัน และได้แก้ไขสวิตช์บาง

จุดให้เปิดและปิดหลอดไฟให้อยู่ในแนวเดียวกัน และเพิ่มโคมไฟเข้ามา 1 จุด เพื่อให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น 
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รูปที่ 4.4 แบบเก่าวงจรแสงสว่างโซนบี (Zone B) 
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รูปที่ 4.5 แบบใหม่วงจรแสงสว่างโซนบี (Zone B) 

วงจรแสงสว่างโซนบีได้มีการแก้ไขต าแหน่งของหลอดไฟให้อยู่ในแนวเดียวกัน และได้แก้ไขสวิตช์บาง

จุดให้เปิดและปิดหลอดไฟให้อยู่ในแนวเดียวกัน และเพิ่มโคมไฟเข้ามา 2 จุด เพื่อให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น 
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รูปที่ 4.6 แบบเก่าวงจรแสงสว่างโซนซี (Zone C) 
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รูปที่ 4.7 แบบใหม่วงจรแสงสว่างโซนซี (Zone C) 

วงจรแสงสว่างโซนซีได้มีการแก้ไขต าแหน่งของหลอดไฟให้อยู่ในแนวเดียวกัน และได้แก้ไขสวิตช์บาง

จุดให้เปิดและปิดหลอดไฟให้อยู่ในแนวเดียวกัน และเพิ่มโคมไฟเข้ามา 7 จุด เพื่อให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น 
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รูปที่ 4.8 แบบเก่าวงจรเต้ารับโซนเอ (Zone A) 
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รูปที่ 4.9 แบบใหม่วงจรเต้ารับโซนเอ (Zone A) 

เต้ารับโซนเอได้มีการแก้ไขเต้ารับในพื้นที่ท างานใหม่เนื่องจากได้จัดโต๊ะท างานของพนักงานให้มีพื้นที่

ท างานที่มากขึ้น ทางเจ้าของพื้นที่ได้มีการขอให้เพิ่มเต้ารับที่ใต้โต๊ะท างานของพนักงานเพิ่มจ านวน 2 จุดต่อ 1 

โต๊ะ  
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รูปที่ 4.10 แบบเก่าเต้าวงจรรับโซนบี (Zone B) 
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รูปที่ 4.11 แบบใหม่วงจรเต้ารับโซนบี (Zone B) 

เต้ารับโซนบีได้มีการแก้ไขเต้ารับในพื้นที่ท างานใหม่เนื่องจากได้จัดโต๊ะท างานของพนักงานให้มีพื้นที่

ท างานที่มากขึ้น ทางเจ้าของพื้นที่ได้มีการขอให้เพิ่มเต้ารับที่ใต้โต๊ะท างานของพนักงานเพิ่มจ านวน 2 จุดต่อ 1 

โต๊ะ 
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เต้ารับโซนบีก็ได้มีการแก้ไขเต้ารับในพื้นที่ท างานใหม่เนื่องจากได้จัดโต๊ะท างานของพนักงานให้มี
พื้นที่ท างานที่มากขึ้น ทางเจ้าของพื้นที่ได้มีการขอให้เพิ่มเต้ารับที่ใต้โต๊ะท างานของพนักงานเพิ่มจ านวน 2 จุด
ต่อ 1 โต๊ะ และในส่วนของงานระบบก็จะแบ่งออกเป็น 3 โซน เพื่อง่ายต่อการค านวณโหลดที่ใช้งาน 

รูป
ที่ 

4.1
3 
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บใ
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จร
เต

้าร
ับโ

ซน
ซี 

(Z
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e 
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4.3 หาตารางโหลดที่ต้องใช้เพื่อค านวณโหลดที่ต้องเพิ่มในงาน 

 

 

รูป
ที่ 

4.1
4 

ห้อ
งค

อน
โท

รล
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เซอร์กิตที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้าทั้ง 3 โซน เซอร์กิตไหนที่มีการแก้ไขหรือลดโหลดไฟฟ้าลงจะท า

เครื่องหมายใว้หรือเปลี่ยนสีทีต่ัวอักษร 

 

รูป
ที่ 
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7 

ตา
รา

งโห
ลด

ที่ใ
ช้ง

าน
โซ

นซ
ี (Z

on
e 

C)
 



66 
 

4.4 ประเมนิผูร้ับเหมาและหาผู้ที่ชนะการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.18 ใบประเมินผู้รับเหมา 
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4.5 วางแผนการท างาน 

- ก าหนดวันและเวลาเข้าท างานให้ผู้รับเหมา 

 

การวางแผนการท างานก็จะท าให้รูปแบบของงานมีระบบและแบบแผนมากขึ้น เพราะการที่ผู้รับเหมาจะเข้ามา

ท างานจะต้องท าเรื่องขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ 

รูป
ที่ 

4.1
9 

ตา
รา

งว
ันเ

ข้า
ท า

งา
นข

อง
ผู้ร

ับเ
หม

า 
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4.6 ขอใบอนุญาตในการเข้าพื้นที่ท างานให้ผู้รับเหมา 

- กรอกรายละเอียดผู้ขอเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานและก าหนดเวลาเข้าปฏิบัติงาน 

 

รูปที่ 4.20 ใบอนุญาตในการเข้าพ้ืนที่ท างาน 



69 
 

4.7 ในกรณีเรือ่งความปลอดภัยต้องขอใบเวิรค์เพอร์มิทเพื่อขอตัดระบบความปลอดภัยภายในสถานที่ ทีจ่ะเข้า

ท างานงานที่ตอ้งขอเชน่ งานเชื่อม งานทีม่ฝีุน่ควัน งานทีส่งู 

4.7.1 ระบุพ้ืนที่เข้าท างานให้ชัดเจนเพ่ือที่จะขอตัดสโม๊ค 

โครงการ : Renovate 9th floor 

วันที่ท างาน :  31 มกราคม 2563 –  3 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลาท างาน : เวลา 17.30 – 04.00 น. ( 31 มกราคม 2563) , เวลา 08.00 น. – 04.00 น. ( 1 - 2 

กุมภาพันธ์ 2563) 

สถานที่ : BTS ชั้น 9 

ลักษณะงานที่ท า : Renovate 9th floor โดยจะเป็นงานรื้อ เดินงานระบบไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 

4.7.2 แบบพื้นที่เข้าปฏิบัติงาน 

 

รูปที่ 4.21 แบบพื้นที่เข้าปฏิบัติงาน 
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4.7.3 รายละเอียดต าแหน่งที่จะขอท าการปิดสโม๊ค (Smoke detector) 

 

รูปที่ 4.22 ต าแหน่งที่จะขอท าการปิดสโม๊ค (Smoke detector) 

4.7.4 อุปกรณท์ี่ใช้ในการท างาน 

- มัลติมิเตอร ์

- ประแจคอม้า 

- ประแจเลื่อน 

- อุปกรณ์ช่าง 

 



71 
 

 

รูปที่ 4.23 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 

 

 

รูปที่ 4.24 ประแจคอม้า 

 

 

รูปที่ 4.25 ประแจเลื่อน 
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รูปที่ 4.26 ไขควงเช็คไฟฟ้า 

4.7.5 ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

- ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเช่น รองเท้าเซฟตี้  หมวกนิรภัย ถุงมือและอื่นๆ

ตามความเหมาะสมตลอดการท างาน 

- ท าการประสานงาน BTS เจ้าของพ้ืนที่ท าการปิดระบบดับเพลิงชนิด Smoke detector 

- ติดป้ายเตือนการท างานหรือกั้นพ้ืนที่เพื่อให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้ในขณะปฏิบัติงาน 

- ก่อนท าการปิดระบบดับเพลิงชนิดชนิด Smoke detector ต้องตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งว่าไม่มีการ

ท างานที่จะไปท าให้ระบบเบ้ืองต้นท างานโดยไม่ตั้งใจ 

- ท าการรื้อระบบระบบไฟฟ้า/ระบบแสงสว่าง/เฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง 

- ท าการติดตั้งระบบไฟฟ้า แอร์ / เก็บงานระบบไฟฟ้าอื่นๆ 

- ทดสอบระบบ Smoke detector ที่ติดต้ังว่าสามารถท างานได้ปกติหรือไม่ 

- เมื่อท างานเสร็จเรียบร้อยท าความสะอาดบริเวณที่ท างานให้เรียบร้อยก่อนคืนพ้ืนที่ 

 

รูปที่ 4.27 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
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4.7.6 เอกสารแนบผู้คุมงานบีทีเอส (BTS) 

 

 

 
รูปที่ 4.28 ผู้คุมงานบีทีเอส 

4.7.7 เอกสารแนบผู้รับเหมาที่คุมงาน 

 

 
รูปที่ 4.29 ผู้คุมงานผู้รับเหมา 
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4.8 เชญิผูเ้กี่ยวขอ้งในงานเขา้รว่มการตรวจเช็คงานทีผู่ร้บัเหมางานไดท้ าว่ามปีัญหาหรือไม ่ถา้มกีจ็ะท างานส่ง

เรือ่งใหผู้ร้บัเหมาท าการแกง้านทีม่ปีัญหา 

 

รูปที่ 4.30 ลักษณะงานที่ไม่เรียบร้อย 
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รูปที่ 4.31 ลักษณะงานที่ไม่เรียบร้อย (ต่อ) 
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รูปที่ 4.32 ลักษณะงานที่ไม่เรียบร้อย (ต่อ) 
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รูปที่ 4.33 ลักษณะงานที่ไม่เรียบร้อย (ต่อ) 

ลักษณะงานที่ไม่เรียบร้อยจะถ่ายรูปและท าเอกสารส่งให้ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขใหม่ งานที่ไม่
เรียบร้อยจะใส่รูปลงในตารางว่าต้องแก้ไขส่วนไหนและท าการเปรียบเทียบรูปก่อนแก้ไขและหลังท าการแก้ไข
งานใหม่ ถ้างานยังไม่เรียบร้อยจะท าเรื่องส่งให้ผู้รับเหมาจนกว่างานจะเรียบร้อย 



78 
 

4.9 ตรวจเช็คหน้างานที่ได้ท าเสรจ็แลว้ และท าการอัพเดทแบบใหมท่ีไ่ด้ท าการปรับปรงุ 

 
รูปที่ 4.34 วงจรแสงสว่างโซนเอ (Zone A) แบบเก่า 
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รูปที่ 4.35 อัพเดทแบบวงจรแสงสว่างโซนเอ (Zone A) 
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รูปที่ 4.36 วงจรแสงสว่างโซนบี (Zone B) แบบเก่า 
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รูปที่ 4.37 อัพเดทแบบวงจรแสงสว่างโซนบี (Zone B) 
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รูปที่ 4.38 วงจรแสงสว่างโซนซี (Zone C) แบบเก่า 
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รูปที่ 4.39 อัพเดทแบบวงจรแสงสว่างโซนซ ี(Zone C) 

อัพเดทแบบระบบไฟฟ้าทั้ง 3 โซน แก้ไขแบบให้ตรงกลับหน้างานที่ท าการปรับปรุงใหม่ เช็คต าแหน่ง

หลอดไฟ สโม๊ค ถ้าในแบบใหม่มีอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกลับหน้างานก็ท าเครื่องหมายลงในแบบโดยใช้ปากกาสีแดง

เพื่อให้รู้ว่ายังมีอุปกรณ์ที่ยังตกหล่นไปจากแบบใหม่ 
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รูปที่ 4.40 แบบวงจรแสงสว่างชั้น 9 ที่ท าการอัพเดทใหม ่

แบบวงจรแสงสว่างหลังจากที่เราท าการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ก็จะท าการอัพเดทเข้าระบบหน่วยงาน 

เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีการปรับปรุงพื้นที่   
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รูปที่ 4.41 การจัดพ้ืนที่แบบใหม่ของพื้นที่ชั้น 9  

การปรับปรุงใหม่ครั้งนี้เจ้าของพื้นที่ต้องการพื้นที่ท างานเพิ่มมากขึ้น และจัดระเบียบโซนที่นั่งท างาน

กลับผู้ที่มาสมัครงานใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการไปรบกวนเวลาพนักงานท างาน 

 

 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการปฏบิัติงาน 

5.1 สรปุผลการปฏิบัติงาน 

จากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ชั้น 9 ของอาคารบีทีเอส มีการแก้ไขวงจรแสงสว่างและวงจรเต้ารับใน

พื้นที่การท างานของพนักงานทั้งหมด โดยมีการค านวณค่าลักซ์เพื่อให้เหมาะสมในการท างานของเจ้าของพื้นที่ 

และมีการใช้ค่าลักซ์ที่ค านวณเพื่อถนอมสายตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานสูงสุดทั้งนี้ งานออกมาตามที่

ออกแบบไว้และเรียบร้อยตามที่เจ้าของพื้นที่ก าหนดไว้ทุกอย่าง 

5.2 ขอ้เสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5.2.1 ออกแบบแสงสว่างให้ตรงกับเจ้าของพ้ืนที่ต้องการ 

5.2.2 มีการจัดหาผู้รับเหมาให้เหมาะสมกับการท างาน และคอยวางแผนการท างานเป็นประจ า 

5.2.3 มีการประสานงานเรื่องระเบียบและความปลอดภัยตามมาตรฐานหน่วยงานเพื่อความ

ปลอดภัยต่อผู้รับเหมาและเจา้ของพื้นที่ในการใช้งาน 

5.2.4 จัดท าเช็คลิตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและเจ้าของพ้ืนที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหา 

5.2.5 รับการแจ้งปัญหาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและเจ้าของพื้น และพร้อมด าเนินการแก้ไข 

5.2.6 ผู้ควบคุมงานควรมีความชื่อตรงต่อหน้าที่และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5.2.7 ไม่ควรประมาทในการท างานมิเช่นนั้นอาจเกิดอันตรายได ้
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การปรับปรุงพ้ืนที่ท างานใหม่ 
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แก้ไขระบบไฟฟ้าและงานฝ้าเพดานใหม่ 
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เดินวงจรเต้ารับตามโต๊ะท างาน 
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ก้ันฉากที่นั่งท างาน 
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ลักษณะงานที่ท าการปรับปรุงเรียบร้อย 

 

ระบบแสงสว่างที่ปรับปรุงเรียบร้อย 
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ขณะที่ฝึกงานพี่เลี้ยง 
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ระหว่างที่ฝึกงานกับพ่ีเลี้ยง 
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รหัสนักศึกษา  : 6023200007 

คณะ   : วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา  : วิศวกรรมไฟฟ้า 
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