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Abstract 

This cooperative education project report presented the results of an 

internship at Siam Engineering Consultants Co., Ltd. under the Electrical Engineering 

System Design Department. The apprenticeship was assigned to draft electrical work 

in the main distribution room and generator room for Siam Premium Outlets, which is 

a very important part of the electrical system. For this work, the student had to 

study electrical installation standards for Thailand and standards for design and 

installation of generators for design by load calculation are introduced. There was 

also a sizing of electrical equipment and the use of an AutoCAD program to arrange 

electrical equipment in order to meet the standards of the EIT. The design reduced 

errors and can be installed on-site. Inside the room, there is an area for convenient 

operation, repair, maintenance of electrical equipment and safety. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 จากท่ีผูจัดทําไดไปศึกษาฝกปฏิบัติงานท่ีบริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนซ จํากัด ซ่ึง

เปนบริษัทท่ีทํางานการออกแบบงานระบบวิศกรรม ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ   

ทางผูจัดทําไดรับมอบหมายจากบริษัทใหเขาไปศึกษาและทํารายงานเรื่อง การออกแบบพ้ืนท่ีวางเพ่ือ

การปฏิบัติงานของหองจําหนายไฟฟาหลักและหองสํารองไฟฟาสําหรับหางสยามพรีเม่ียมเอาทเล็ต จึง

ไดนําประสบการณและ สิ่งท่ีไดรับจากการทํางานมาจัดทํารายงานสหกิจศึกษา 

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 

1.2.1 เพ่ือเรียนรูข้ันตอนการทํางาน และหลักการการออกแบบระบบไฟฟาสําหรับหอง

จําหนายไฟฟาหลักและหองสํารองไฟฟา 

1.2.2 เพ่ือศึกษาการออกแบบท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานสําหรับหองบริภัณไฟฟาและหองเครื่อง

สํารองไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐาน วสท. 

1.2.3 เพ่ือเรียนรูการใชโปรแกรม AutoCad สําหรับงานออกแบบระบบไฟฟา 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1  การออกแบบท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานสําหรับหองบริภัณไฟฟาและหองเครื่องสํารองไฟฟาให

เปนไปตามมาตรฐาน วสท. 

1.3.2  การเขียนแบบโดยใชโปรแกรม AutoCad  

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1  เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการทํางานการออกแบบระบบไฟฟาสําหรับหอง

จําหนายไฟฟาหลักและหองสํารองไฟฟา 

1.4.2  เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในรายละเอียดของการคํานวนโหลดไฟฟา 

1.4.3  เพ่ือสามารถใชโปรแกรม AutoCad ในการออกแบบระบบไฟฟา 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ท่ีวางเพ่ือปฏิบัตงิานสําหรับบริภันฑไฟฟา  

 เปนพ้ืนท่ีใชปฏิบัติการ ซอมแซม บํารุงรักษา ตัวบริภัณฑไฟฟา ใหมีขนาดเพียงพอสําหรับ

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความสะดวกและปลอกภัย  

 ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานสําหรับบริภันฑไฟฟาแบงเปน 

1. ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานระบบแรงต่ํา แรงดันวัดเทียบกับดินไมเกิน 600V  

2. ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานระบบแรงสูง แรงดันวัดเทียบกับดินเกิน 600V  

 

2.1.1 สําหรับระบบแรงตํ่า 

2.1.1.1 ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน 

ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานสําหรับบริภัณฑไฟฟาท่ีมีโอกาสตรวจสอบ ปรับแตงหรือบํารุงรักษาขณะ

มีไฟ ตองมีความกวางไมนอยกวา 0.75 เมตร และไมนอยกวาขนาดความกวางของบริภัณฑไฟฟาและ

ความลึกตองเปนไปตามในตารางท่ี 2.1 และท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานเพียงพอสําหรับการเปดประตูตูหรือ

ฝาตูอยางนอย 90 องศา ทุกกรณี คอนกรีต อิฐ ผนังกระเบื้อง ใหถือเปนสวนตอลงดิน 

 
 

รูปท่ี 2. 1 ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานของระบบแรงตํ่า 
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2.1.1.2 การวัดความลึก 

ความลึกใหวัดจากสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยู หรือวัดจากดานหนาของเครื่องหอง

หุมถาสวนท่ีมีไฟฟามีการหอหุม 

2.1.1.3 ทางเขาท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน 

- ตองมีทางเขาขนาดกไมนอยกวา 0.60 เมตร และสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร ท่ีจะ

เขาถึงท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานกับบริภัณฑไฟฟา ไดอยางนอยหนึ่งทาง 

- สําหรับแผงสวิตชและแผงควบคุม ท่ีมีพิกัดกระแสตั้งแต 1,200 แอมแปรข้ึนไป 

และกวางเกิน 1.80 เมตร ตองมีทางเขาท้ังสองแผงท่ีมีความกวางไมนอยกวา 0.60 เมตรและ

ความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 

ขอยกเวนขอท่ี 1 ถาดานหนาของแผงสวิตซหรือแผงยอยเปนท่ีวาง สามารถออกไป

ยังทางเขาไดดดยตรงและไมมีสิ่งกีดขวาง อนุญาตใหมีทางเขาท่ีวางเพ่ือปฏิบตัิงานทางเดียวได 

ขอยกเวนท่ี 2 ในกรณีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานมีความลึกเปน 2 เทาท่ีกําหนดในขอ 

2.1.1.1 มีทางเขาท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานทางเดียวได ทางเขาตองอยูหางจากแผงสวิตซหรือแผง

ยอยไมนอยกวาท่ีกําหนดในตารางท่ี 2.1 ดวย 

 
รูปท่ี 2. 2 ทางเขาท่ีวางเพ่ือปฎิบัตงานของระบบแรงตํ่า (151 – 600 โวลต) 

 

ตารางท่ี 2. 1 ความลึก (Depth) ตํ่าสุดของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานกับบบริภัณฑไฟฟา ระบบแรงตํ่า 

แรงดันไฟฟา 

วัดเทียบกับดิน (โวลต) 

ความลึกตํ่าสุด (เมตร) 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

0-150 0.90 0.90 0.90 

151-600 0.90 1.10 1.20 
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กรณีท่ี 1 มีสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยูทางดานหนึ่งของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และ

อีกดานหนึ่งของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานไมมีท้ังสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงและสวนท่ีตอลงดินหรือ

มีสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยูท้ังสองดานของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน แตไมมีการกันดวยวัสดุท่ี

เหมาะสมเชน ไม หรือวัสดุฉนวนอ่ืน  

 
 

รูปท่ี 2. 3 ทางเขาท่ีวางเพ่ือปฎิบัตงานของระบบแรงตํ่า กรณีท่ี 1 

 

กรณีท่ี 2 มีสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยูทางดานหนึ่งของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และ

อีกดานหนึ่งของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานเปนสวนท่ีตอลงดิน 

 

 
 

รูปท่ี 2. 4 ทางเขาท่ีวางเพ่ือปฎิบัตงานของระบบแรงตํ่า กรณีท่ี 2 
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กรณีท่ี 3 มีสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยูท้ังสองดานของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน (ไมมี

การก้ันตามกรณีท่ี 1 ) โดยผูปฏิบัติงานจะอยูระหวางนั้น 

 
 

รูปท่ี 2. 5 ทางเขาท่ีวางเพ่ือปฎิบัตงานของระบบแรงตํ่า กรณีท่ี 3 

 

ขอยกเวนท่ี 1 บริภัณฑท่ีเขาถึงเพ่ือปฏิบัติงานไดจากดานอ่ืนท่ีไมใชดานหลังไมตองมีท่ีวาง

เพ่ือปฏิบัติงานดานหลังของบริภัณฑก็ได 

ขอยกเวนท่ี 2 สวนท่ีไมมีไฟฟาเปดโลง มีแรงดันไมเกิน 30 VAC หรือ 60 VAC และสามารถ

เขาถึงได ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานอาจเล็กกวาท่ีกําหนดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟากอน 

ขอยกเวนท่ี 3 บริภัณฑท่ีเขาถึงเพ่ือปฏิบัติงานจากดานอ่ืนท่ีไมใชดานหลัง ไมตองมีท่ีวางเพ่ือ

ปฏิบัติงานดานหลังของบริภัณฑก็ได ตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานแนวนอนไมนอยกวา 0.75 เมตร 

ตลอดแนวของบริภัณฑ 

2.1.1.4 แสงสวาง 

เมนสวิตช แผงสวิตชและแผงยอย หรือเครื่องควบคุมมอเตอร เม่ือติดตั้งอยูในอาคาร ตองมี

แสงสวางบริเวณท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานอยางเพียงพอท่ีปฏิบัติงานไดทันที โดยท่ีความสองสวางเฉลี่ยไม

นอยกวา 200 ลักซ ยกเวน เมนสวิตชหรือแผงยอย (เดี่ยวหรือกลุม) ในสถานท่ีอยูอาศัยมีขนาดรวมกัน

ไมเกิน 100 แอมแปร 

2.1.1.5 ท่ีวางเหนือพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน (Headroom) 

บริเวณท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานสําหรับเมนสวิตซ แผงสวิตซและแผงยอย หรือเครื่องควบคุมมอเตอรตองมี

ความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร และสวนบนของแผงสวิตชตองอยูหางจากเพดานติดไฟไดไมนอยกวา 

0.90 เมตร หากเปนเพดานไมติดไฟ หรือมีแผนก้ันท่ีไมติดไฟระหวางแผงสวิตชกับเพดาน ระยะหาง
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ระหวางสวนบนของแผงสวิตชและเพดานตองไมนอยกวา 0.60 เมตร ยกเวน เมนสวิตชหรือแผงยอบ 

ในสถานท่ีอยูอาศัยมีขนาดรวมกันไมเกิน 200 แอมแปร 

2.1.2 สําหรับระบบฟฟาแรงสูง 

2.1.2.1 ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน 

ตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานอยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานไดสะดวกและปลอดภัยในการ

บํารุงรักษาบริภัณฑ ในท่ีซ่ึงมีสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยู ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานตองมีความสุงไมนอย

กวา 2.00 เมตร กวางไมนอยกวา 0.90 เมตร และความลึกตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2.2 

และวางเพ่ือปฏิบัติงานตองพอเพียงสําหรับการเปดประตูตูหรือฝาตูไดอยางนอย 90 องศา ในทุกกรณี 

คอนกรีต อิฐ ผนังกระเบื้อง ใหถือวาเปนสวนท่ีตอลงดิน 

 

 
 

รูปท่ี 2. 6 วางเพ่ือปฏิบัติงานของระบบแรงสูง 

 

2.1.2.2 การวัดความลึก 

ความลึกใหวัดจากสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยู หรือวัดจากดานหนาของเครี่องหอหุม 

2.1.2.3 ทางเขาท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  

- ตองมีอยางนอย 1 ทาง ท่ีมีความกวางไมนอยกวา 0.60 เมตร และความสุงไมนอยกวากวา 

2.00 เมตร 

          - เม่ือมีตัวนําเปลือยไมวาระดับแรงดันใด หรือตัวนําหุมฉนวนท่ีมีแรงดันมากกวา 1,000 โวลต 

อยูใกลเคียงกับทางเขา ตองมีกันตามขอ 2.1.3 

- ตองมีบันไดถาวรท่ีเหมาะสมในการเขาไปยังท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานในกรณีท่ีบริภัณฑติดตั้ง

แบบยกพ้ืน ชั้นลอย หรือลักษณะ เชนเดียวกัน 
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ตารางท่ี 2. 2 ความลึก (Depth) ตํ่าสุดของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานกับบริภัณฑไฟฟา ระบบแรงสูง 

แรงดันไฟฟา 

วัดเทียบกับดิน (โวลต) 

ความลึกตํ่าสุด (เมตร) 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

601-2,500 0.90 1.20 1.50 

2,501-9000 1.20 1.50 1.80 

9,001-25,000 1.50 1.80 2.80 

25,001-75,000 1.80 2.50 3.00 

 

กรณีท่ี 1 มีสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยูทางดานหนึ่งของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และ

อีกดานหนึ่งของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานไมมีท้ังสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงและสวนท่ีตอลงดินหรือ

มีสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยูท้ังสองดานของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานหรือไมมีท่ีก้ันดวยวัสดุท่ี

เหมาะสม เชน ไม หรือวัสดุฉนวนอ่ืน สายไฟฟาหุมฉนวนอ่ืน สายไฟฟาหุมฉนวนหรือบัสบาร

หุมฉนวนท่ีมีแรงดันไฟฟาไมเกิน 300 โวลต ใหถือวาเปนสวนท่ีไมมีไฟฟา 

 

 
 

รูปท่ี 2. 7 ท่ีวางเพ่ือการปฏิบัติงานของระบบแรงสูง (601 – 2500 โวลต) สําหรับกรณีท่ี 1 
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กรณีท่ี 2 มีสวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงอยูทางดานหนึ่งของท่ีวาวเพ่ือปฏิบัติงาน และ

อีกดานหนึ่งของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานเปนสวนท่ีตอลงดิน 

 

 
 

รูปท่ี 2. 8 ท่ีวางเพ่ือการปฏิบัติงานของระบบแรงสูง (601 – 2500 โวลต) สําหรับกรณีท่ี 2 

 

กรณีท่ี 3 มีสวนไฟฟาและเปดโลงอยูท้ังสองดานของท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน (ไมมีท่ีก้ัน

ตามกรณีท่ี 1 ) โดยผูปฏิบัติงานจะอยูระหวางนั้น 

 

 
 

รูปท่ี 2. 9 ท่ีวางเพ่ือการปฏิบัติงานของระบบแรงสูง (601 – 2500 โวลต) สําหรับกรณีท่ี 3 
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ยกเวน บริภัณท่ีเขาถึงเพ่ือปฏิบัติงานจากดานอ่ืนท่ีไมใชดานหลังไมตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน

ดานหลังของบริภัณฑก็ได ในท่ีซ่ึงตองเขาถึงทางดานหลังเพ่ือทํางานในสวนท่ีไดปลดวงจรไฟฟาออก

แลวตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานในแนวนอนไมนอยกวา 0.75 เมตร ตลอดแนวของบริภัณฑ 

- แผงสวิตชและแผงควบคุมท่ีมีความกวางเกิน 1.80 เมตร ตองมีทางเขาท้ังสองขางของแผง

สวิตช ยกเวน เม่ือดานหนาของตูอุปกรณ ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติ งานเปนสองเทาของ

ท่ีกําหนดไวในตาราง 1-2 ยอมใหมาทางเขาทางเดียว สวนท่ีมีไฟฟาและเปดโลงและอยูใกลกับทางเขา

ท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานตองมีการก้ันอยางเหมาะสม 

 

 
 

รูปท่ี 2. 10 ทางเขาและท่ีวางปฏิบัติงาน 

 

2.1.2.4 แสงสวางเหนือท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน 

ตองมีแสงสวางอยางพอเพียงเหนือพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โดยท่ีความสองสวางเฉลี่ยไมนอยกวา 

200 ลักซ และจัดใหสามารถซอมหรือเปลี่ยนดวงโคมไดโดยไมเกิดอันตรายจากสวนท่ีมีไฟฟา 

2.1.2.5 ท่ีวางเหนือพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน (Headroom) 

บริเวณท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน ตองมีความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร และสวนบนของแผงสวิตช

ตองอยูหางจากเพดานติดไฟไดไมนอยกวา 0.90 เมตร หากเปนเพดานไมติดไฟ หรือมีแผนก้ันท่ีไมติด

ไฟระหวางแผงสวิตชกับเพดาน ระยะหางระหวางสวนบนของแผงสวิตชและเพดานตองไมนอยกวา 

0.60 เมตร 
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         ตารางท่ี 2. 3  ระดับความสูงของสวนท่ีมีไฟฟาและไมมีท่ีก้ัน 

แรงดันไฟฟาระหวางสายเสนไฟ (โวลต) ระดับความสูง (เมตร) 

1,000-7,500 2.80 

7,501-35,000 2.90 

>35,00 2.90 + 0.01 (เมตร/กิโลวัลต) 

 

2.1.3  เครื่องหอหุมบริภัณฑและการก้ันสวนท่ีมีไฟฟา 

 สวนท่ีมีไฟฟาบริภัณฑท่ีมีแรงดันเกิน 50 โวลตข้ึนไป ตองมีการก้ันเพ่ือปองกันการสัมผัสสวน

ท่ีมีไฟฟาโดยบังเอิญ การก้ันอาจใชเครื่องหอหุมหรือวิธีการใดการหนึ่งท่ีเมาพสมดั้งนี้ 

 2.1.3.1 สาํหรับระบบแรงตํ่า 

1. การก้ันอาจจะใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้ 

- อยูในหองหรือเครื่องหอหุมท่ีมีลักษณะคลายกันซ่ึงอนุญาตใหเขาไดเฉพาะบุคคลท่ีมี

หนาท่ีเก่ียวของเทานั้น 

- อยูในสถานท่ีซ่ึงมีแผงหรือรั้วตาขายก้ันท่ีถาวรและเหมาะสม และการเขาไปยังท่ีวาง

ซ่ึงอาจสัมผัสสวนท่ีมีไฟฟาไดนั้นทําไดเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวของเทานั้น ชองเปดใดๆท่ี

ก้ันหรือปดบังตองมีขนาดหรืออยูในตําแหนงท่ีบุคคลอ่ืนไมสามารถสัมผัสสวนท่ีมี

ไฟฟาไดโดยบังเอิญ หรือไมอาจนําวัตถุซ่ึงเปนตัวนําไฟฟาไปสัมผัสสวนท่ีมีไฟฟานั้น

ไดโดยบังเอิญ 

- ติดตั้งแยกสวนในพ้ืนท่ีหรือบริเวณ เพ่ือไมใหบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปได 

เชนติดตั้งบนระเบียง บนกันสาด หรือบนนั่งราน 

- ติดตั้งยกข้ึนเหนือพ้ืนหรือพ้ืนท่ีทํางานไมนอยกวา 2.40 เมตร 

- ในท่ีซ่ึงมีการติดตั้ง สวิตซ หริอบริภัณฑอ่ืนในระบบแรงตํ่า ตองมีการก้ันแยกออก

จากระบบแรงสูงดวยแผนก้ัน รั้ว หรือตาขายท่ีเหมาะสม 

2.1.3.2 สําหรับระบบแรงสูง 

 1. การติดตั้งทางไฟฟาในหองท่ีปดลอม หรือบริเวณท่ีลอมดวยกําแพง ผนัง หรือรั้ว โดยมีการ

ปดก้ันทางเขาออกดวยกุญแจ หรือวิธีการอ่ืนท่ีไดรับการรับรองแลว ใหถือวาเปนสถานท่ีเขาไดเฉพาะ

บุคคลท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของเทานั้น ชนิดของเครื่องหอหุมตองออกแบบและสรางใหสอดคลองกับ

ประเภทและระดับของอันตรายท่ีเก่ียวของกับการติดตั้ง กําแพง ผนัง หรือรั้วมีความสูงนอยกวา 2.00 

เมตร ไมถือวาเปนการปองกันเขาถึง นอกจากจะมีสิ่งอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีทําใหการก้ันนั้นมีคุณสมบัติในการ

ก้ันเทียบเทากําแพง ผนัง หรือรั้ว ท่ีมีความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 

 2. การติดตั้งภายในอาคาร ในสวนท่ีบุคคลท่ัวไปเขาถึงได การติดตั้งทางไฟฟาเปนดังนี้ 

 -  เปนบริภัณฑท่ีอยูในเครื่องหอหุมท่ีเปนโลหะหรืออยูในหองหรือบริเวณท่ีใสกุญแจได 
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 - สวิตซเกียรท่ีอยูในเครื่องหอหุมท่ีเปนโลหะ หนวยสถานียอย (Unit Substation) หมอ

แปลง กลองดึงสาย กลองตอสาย และบริภัณฑอ่ืนท่ีคลายกัน ตองทําปายหรือเครื่องหมายเตือนภัยท่ี

เหมาะสม 

 - ชองระบายอากาศของหมอแปลงแบบแหงหรือชองของบริภัณฑอ่ืนท่ีคลายกัน ตอง

ออกแบบใหวัตถุจากภายนอกท่ีอาจลอดเขาไปใหเบี่ยงเบนพนไปจากสวนท่ีมีไฟฟา 

 3. การติดตั้งภายนอกอาคาร ในสถานท่ีมีบุคคลท้ัวไปเขาถึงได การติดตั้งทางไฟฟาตองอยูใน

เครื่องหอหุม หรือวิธีการื่นท่ีไดรับรองแลววาปลอดภัย 

 4. สถานท่ีซ่ึงบริภัณฑไฟฟาอาจไดรับความเสียหายทางกายภาพได ในสถานท่ีซ่ึงบริภัณฑ

ไฟฟาอาจไดรับความเสียหายทางกายภาพได ตองก้ันดวยท่ีก้ันหรือเครื่องหอหุมท่ีมีความแข็งแรง ท่ีจะ

ปองกันความเสียหายนั้นได 

 5. เครื่องหมายเตือนภัย ทางเขาหองหรือท่ี ก้ันมีไฟฟาอยูภายในและเปดโลง ตองมี

เครื่องหมายเตือนภัยท่ีชัดเจนและเห็นไดงาย เพ่ือหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไป 

 6. สวนท่ีมีประกายไฟ สวนของบริภัณฑซ่ึงในขณะใชงานปกติทําใหเกิดอารก ประกายไฟ 

เปลวไฟ หรือโลหะ หลอมเหลว ตองมีการหุมหรือปดก้ันและแยกจากวัสดุท่ีติดไฟได 

 7. การทําเครื่องหมายระบุ เครื่องปลดวงจร เครื่องปลดวงจรท่ีใชสําหรับมอรเตอร 

เครื่องใชไฟฟา สายเมน สายปอนหรือวงจรยอยทุกเครื่องตองทําเครื่องหมายระบุวัตถุประสงคใช

ชัดเจนติดไวท่ีเครื่องปลดล็อควงจรนั้น นอกจากวาตําแหนงและการจัดเครื่องปลดวงจรนั้นชัดเจนอยู

แลว เครื่องหมายตองชัดเจนและทนตอสภาพแวดลอม 

 

2.2  หองเครื่องสํารองไฟฟา ฐานแทนเครื่องและความตองการในการติดตั้ง (Generator room, 

foundation and Installation requirements) 

หองเครื่องสํารองไฟฟาฐานแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาและตําแหนงติดตั้งตองเปนไปตาม

มาตรฐาน ขอกําหนดของบริษัทผูผลิตและขอบังคับตามกฎหมายอยางนอยตองมีรายละเอียดดั้งนี้ 

 

2.2.1 หองเครื่องสํารองไฟฟา 

  2.2.1.1 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator set) จะตองติดตั้งภายในหองซ้ึงแยกตางหาก

ออกจากระบบอ่ืนๆ และมีการระบายอากาศไดดี ยกเวนอุปกรณประกอบตางๆ ของระบบเครื่อง

กําเนิดไฟฟา เชน อะไหล เครื่องมือและคูมือสําหรับซอมบํารุงรักษาและซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา เปน

ตน อนุญาตใหเก็บหรือติดตั้งภายในหองเครื่องสํารองไฟฟาหรือตูครอบซ่ึงสามารถปองกันฝนเขามา

ภายในตูครอบได โดยความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดท่ีผานชองลมเขามาภายในหองเครื่องสํารองไฟฟาหรือตู

ครอบจะตองเปนไปตามมาตรฐานชองบริษัทผูผลิตหรือขอบังคับตางๆตามกฎหมาย ท้ังนี้ตองถูกจํากัด

ใหอยูในชวง 15-220 เมตรตอนาที (500-700 ฟุตตอนาที) 
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รูปท่ี 2. 11 แสดงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณประกอบตางๆ 

2.2.1.2 หองเครื่องสํารองไฟฟาและอุปกรณท่ีติดตั้งบนผนังหองเครื่องสํารองไฟฟาจะตองทน

ไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 

2.2.1.3 ตําแหนงชองอากาศเขา (Inlet) หองเครื่องสํารองไฟฟาจะตองอยูดานหลังเครื่อง

กําเนิดไฟฟา (Generator) ตรงขามกับชุดรังผึ้งระบายความรอน (Radiator) หรือชองอากาศออก 

(Outlet) จากหองเครื่องสํารองไฟฟา และตองไมมีสิ่งกีดขวางระหวางชองลมเขากับเครื่องกําเนิด

ไฟฟา กรณีท่ีชองอากาศไมสามารถอยูดานหลังเครื่องกําเนิดไฟฟาได อนุญาตใหอยูตรงตําแหนง

ดานขางของเครื่องกําเนิดไฟฟาได แตตองไมเลยชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาไปดานเครื่องยนตขับ 
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รูปท่ี 2. 12 แสดงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา และตําแหนงของอากาศเขา 

 

 

รูปท่ี 2. 13 แสดงการติดตั้งจํานวนมากกวา 1 ชุดและตําแนงของชองอากาศเขา 

2.2.1.4 ตําแหนงชองอากาศออกจากหองเครื่องสํารองไฟฟา จะตองอยูดานหนาชุดหมอนํ้า

ระบายความรอน ยกเวน เปนการระบายความรอนแบบอ่ืน เชน แบบ Heat exchanger cool หรือ 

Ari cool เปนตน โดยความเร็วสูงสุดของอากาศท่ีออกจากหองเครื่องสํารองไฟฟา จะตองเปนไปตาม

มาตรฐานของบริษัทผูผลิตหรือขอบังคับตางๆตามกฎหมาย ท้ังนี้ความเร็วลมจะตองถูกจํากัดใหอยู

ในชวง 220-320 เมตรตอนาที (750-1050 ฟุตตอนาที)  
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2.2.1.5 ตําแหนงชองอากาศออกภายในหองเครื่องสํารองไฟฟาแบบรังผึ้งระบายความรอน

แยก (remote radiator) และแบบถังแลกเปลี่ยนความรอน (heat exchanger cooling system) 

จะตองอยูในตําแหนงสูงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และตําแหนงชองอากาศเขาจะตองอยูในตําแหนงตํ่า

ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

 

รูปท่ี 2. 14 แสดงตําแหนงชองอากาศเขา-ออกท่ีเหมาะสม และไมเหมาะสม 

 2.2.1.6 อากาศเขาหองเครื่องสํารองไฟฟา (Fresh air) ตองถูกนําเขาโดยตรงจากภายนอก

อาคารและปริมาณเพียงพอสําหรับการระบายความรอนและสันดาปของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 2.2.1.7 ตําแหนงชองอากาศเขาหองเครื่องสํารองไฟฟาจะตองไมติดตั้งใกลบริเวณปลอยทอ

ไอเสียระยะหางระหวางชองอากาศเขาและปลายทอไอเสียตองหางกันไมนอยกวา 5 เมตร 

 2.2.1.8 ภายในหองเครื่องสํารองไฟฟาใหมีระยะหางระหวางฐานแทน (Foundation) เครื่อง

กําเนิดไฟฟาและผนังไมตํ่ากวา 1 เมตร ดานทายเครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีพ้ืนท่ีวางสําหรับปฏิบัติงาน 

ไมตํ่ากวา 1.5 เมตร และไมตองมีฝาเพดานภายในหองเครื่องสํารองไฟฟา 

 2.2.1.9 ระยะหางระหวางเพดานหองเครื่องถึงทอเก็บเสียงไอเสีย (Exhaust silencer) ตองมี

ระยะหางอยางนอย 230 มม. หรือ 9 นิ้ว เพ่ือปองกันความรอนท่ีเกิดจากแกสไอเสีย 

 2.2.1.10 ไมอนุญาตใหเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ ภายในหองเครื่องสํารองไฟฟา ยกเวน ถังนํ้ามัน

เชื้อเพลิงประจําเครื่อง (Fuel day tank) และถังนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีติดตั้งมาจากบริษัทผูผลิตเครื่องกํา

เนิกไฟฟา (Integral fuel tank) และไมอนุญาตใหใชวัสดุไวไฟเปนสวนประกอบของเครื่องกําเนิด

ไฟฟา 

2.2.1.11 หองเครื่องสํารองไฟฟาสํารอง จะตองมีแสงสวางเพียงพอสําหรับการทํางานอยาง

ปลอดภัยโดยมีความสองสวางข้ันตํ่าโดยเฉลี่ยระดับพ้ืนผิวทํางาน (Work plan) 200 ลักซ เวนแต

กําหนดเปนอยางอ่ืนโดยมาตรฐานหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของฉบับลาสุด วงจรไฟฟาสําหรับไฟฟาแสง

สวางดังกลาวตองจายจากดานจายโหลดของอุปกรณโอนถายแหลงจายไฟ (Transfer switch) 

 2.2.1.12 หองเครื่องสํารองไฟฟาสํารอง จะตองมีระบบไฟฟาแสงสวางสํารองฉุกเฉินซ่ึงมี

แหลงจายไฟจากแบตเตอรี่แยกตางหากจากวงจายไฟปกติ โดยมีระยะเวลาการสองสวางตามพิกัดท่ี
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กําหนดไวติดตอกันไมนอยกวา 90 นาที โดยระดับความสองสวางข้ันตํ่าโดยเฉลี่ยของระบบไฟฟาแสง

สวางสํารองฉุกเฉินท่ีระดับพ้ืนผิวการทํางานตองไมนอยกวา 32.3 ลักซ (3 ฟุต-แคนเดิ้ล) เวนแต

กําหนดเปนอยางอ่ืนโดยมาตรฐานหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของฉบับลาสุด 

 2.2.1.13 การออกแบบ ติดต้ังทอ-ทางเดินสายไฟ ดวงโคมไฟฟา ภายในหองเครื่องสํารอง

ไฟฟาสํารองฉุกเฉินใหพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการแผความรอนในขณะการทํางานของ

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

 2.2.1.14 ตองจัดเตรียมเตารับไฟฟา 1 เฟส พรอมสายดินอยางนอย 2 จุด สําหรับใชในการ

ซอมบํารุงและการบํารุงรักษาอุปกรณ ท้ังนี้  วงจรไฟฟาสําหรับเตารับนี้จะตองแยกอิสระจาก

วงจรไฟฟาอ่ืนและตองจางไฟจากดานจายโหลดของอุปกรณโอนถายแหลงจายไฟ 

 2.2.1.15 ตองจัดเตรียมวงจรยอยไวสําหรับอุปกรณประกอบท่ีมีความจําเปนท้ังหมดสําหรับ

การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน วงจรยอยดังกลาวนี้จะตองจายไฟจากดานจายโหลด

ของอุปกรณโอนถายแหลงจางไฟ หรือขัวตอไฟฟา (Terminal) ของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

อุปกรณดังกลาวไดแก เครื่องสูบนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องสูบสารหลอความเย็นของระบบ Remote 

radiator และระบบระบายอากาศขับดวยมอเตอร 

 2.2.1.16 ตองจัดเตรียมวงจรยอยจากระบบจายไฟฟาปกติ ไวสําหรับชุดอัดประจุแบตเตอรี่ 

และชุดในความรอนสารหลอเย็น (Coolant heater) 

 2.2.1.17 ตองจัดเตรียมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานระบบ

แจงเหตุเพลิงไหมฉบับลาสุด 

2.2.1.18 การติดตั้งระบบดับเพลิงภายในหองเครื่องสํารองไฟฟา ตองเปนไปตามมาตรฐาน

การปองกันอัคคีภัยของ วสท. ฉบับลาสุดและไมอนุญาตใหใชระบบหรือสารดับเพลิงดังตอไปนี้ 

 2.2.1.18.1 ระบบเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด หรือสารสะอาด (Clean agent) ยกเวน

ไอดี (Combustion air) ของเครื่องตนกําลัง (Prime mover) ถูกนําเขามาโดยตรงจากภายนอก

อาคาร 

2.2.1.18.2 ผงเคมีแหงระบอัตโนมัติ (Automatic dry chemical system) ยกเวนไดรับการ

รับรองจากบริษัทผูผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟาวาผงเคมีแหงท่ีใชจะไมมีอันตรายตอเครื่องกําเนิดไฟฟา ไม

มีผลกระทบตอการทํางาน หรือทําใหความสามารถผลิตกําลังไฟฟาลดลง (Reduce its output) 
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2.2.2 ฐานแทนเครื่อง (Foundation) 

 2.2.2.1 ฐานแทนเครื่องจะตองมีขนาดใหญกวาแทนเครื่องกําเนิดไฟฟา (skid base) 150 

มม. หรือ 6 นิ้ว ทุกดานเพ่ือใหสปริงหรือยางรองแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถติดตั้งบนฐานแทน

เครื่องกําเนิดไฟฟาไดโดยไมตกจากแทน 

 2.2.2.2 ฐานแทนเครื่องจะตองยกสูงจากพ้ืนอยางนอย 150 มม. หรือ 6 นิ้ว เพ่ือสะดวกใน

การซอมบํารุงรักษาชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 2.2.2.3 กรณีฐานแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาแยกออกจากพ้ืนอาคาร 

 2.2.2.3.1 นํ้าหนักของฐานแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาจะตองไมนอยกวา 2 เทาของนํ้าหนักชุด

เครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ือใหสามารถตานทานไดนามิกสโหลดได 

 2.2.2.2 สามารถคํานวณหาความหนา (h) ของฐานแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาไดจากสูตร 

  H   =   w/d.l.w 

  h   =   ความหนาของฐานแทน เครื่องกําเนิดไฟฟ า หนวยเปนฟุต (เมตร) 

  l    =   ความยาวของฐานแทน เครื่องกําเนิดไฟฟ า หน วยเปนฟุต (เมตร) 

  w   =   ความกวางของฐานแทนเครื่องกําเนิดไฟฟา หนวยเปนฟุต (เมตร) 

  d    =   ความหนาแนนของคอนกรีต 

        =   145 ปอนดตอลูกบาศก ฟุต หรือ = 2400 กิโลกรัม/ลูกบาศก เมตร 

  w    =   นํ้าหนักรวม (Total wet weight of genset) ของชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 

หนวยเปนปอนด (กิโลกรัม) 

 

รูปท่ี 2. 15 แสดงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาบนฐานแทนเครื่อง 
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 2.2.3 ตําแหนงติดตั้ง 

 2.2.3.1 หองเครื่องสํารองไฟฟาจะตองอยูในตําแหนงท่ีสะดวกตอการขนยายชุดเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเขาหรือออกจากหองเครื่องสํารองไฟฟา 

 2.2.3.2 หองเครื่องสํารองไฟฟาตองมีปริมาณอากาศท่ีใชในการระบายความรอนและการ

สันดาปเพียงพอ และอยูในตําแหนงท่ีอากาศดี (Fresh air) สามารถไหลเขาหองเครื่องสํารองไฟฟาได

สะดวก 

2.2.3.3 หองเครื่องสํารองไฟฟาจะตองอยู ในท่ีปลอดภัยจากนํ้าทวม สาเหตุเกิดจาก 

        2.2.3.3.1 นํ้าดับเพลิง 

         2.2.3.2.2  นํ้าเสีย หรือแหลงนํ้าอ่ืนๆ 

2.2.3.4 ไมอนุญาตใหเครื่องกําเนิดไฟฟา ตูไฟฟา ตูควบคุมและอุปกรณประกอบอ่ืน สําหรับ

โหลดระดับ 1 (Level 1) ติดตั้งอยูในหองเดียวกันกับระบบไฟฟาอ่ืนทีมีแรงดันไฟฟาเทียบกับดิน

มากกวา 150 v และมีพิกัดกระแสมากกวาหรือเทากับ 1000 แอมป 

2.2.4 ระยะการติดตั้งของหองเครื่องสํารองไฟฟา 

ภายในหองเครื่องสํารองไฟฟา 

 - ใหมีระยะหาง ระหวางฐานแทน (Foundation) เครื่องกําเนิดไฟฟาและผนังหองไมตํ่ากวา 

1 เมตร 

 - ดานทายเครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีพ้ืนท่ีวางสําหรับปฏิบัติงานไมตํ่ากวา 1.5  

 - ไมมีฝาเพดานภายในหองเครื่องสํารองไฟฟา 

 - ฐานแทนเครื่องจะตองมีขนาดใหญกวาแทนเครื่องกําเนิดไฟฟา (skid base) 150 มม. หรือ 

6 นิ้ว ทุกดานเพ่ือใหสปริงหรือยางรองแทนเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถติดตั้งบนฐานแทนเครื่อง 

กําเนิดไฟฟาไดโดยไมตกจากแทน 

 - ฐานแทนเครื่องจะตองยกสูงจากพ้ืน อยางนอย 150 มม. หรือ 6 นิ้ว เพ่ือความสะดวกใน

การซอมบํารุงรักษาชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 
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รูปท่ี 2. 16 แสดงการระยะการติดตั้งภายในหองเครื่องสํารองไฟฟา 

2.3  บริภัณฑไฟฟา (Electrical Equipment) 

2.3.1 ริงเมนยูนิต (Ring Main Units : RMU) 

 เปนบริภัณฑไฟฟาระดับแรงดันแรงดันปานกลาง สําหรับใชจายไฟฟา ใหกับระบบ Open 

Ring หรือ Open Loop) แกผูใชไฟฟา RMU เปนสวิตซเกียรซ่ึงใช SF6  เปนฉนวน และบรรจุ

บริภัณฑดาน MV ไวในตูโลหะเพียงตูเดียว (Single Metal Enclosure) 

 RMU โดยท่ัวไปประกอบดวย 

 1. Switch Disconnector 400 A หรือ 630 A แรงดัน 24 kV 

 2. Fuse สําหรับปองกันหมอแปลง 

 3. CB พิกัดถึง 200 A พรอม Protective Relay  

 4. Earthing Switch 

 สวิตซเกียรและ Busbar บรรจุอยูภายใน Housing ซ่ึงบรรจุ SF6 และปดผนึกเพ่ือใชตลอด

อายกุารใชงาน (Sealed For Life) 

          การเลือกใช RMU นั้นจะตองพิจารณาดังนี้ 

 1. จํานวนชองบริภัณฑ (Bays) ซ่ึง RMU ตามปกติจะมี 3 ชอง 
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 2. พิกัดแรงดัน 24 kV, BIL 125 kV 

 3. พิกัดกระแส  Switch 200 A, 400 A, 60 A  CB 200 A 

 4. พิกัดกระแสลัดวงจร 16 kV หรือ 24 kA ท่ี 24 kV 

 

                                             

รูปท่ี 2. 17 ริงเมนยูนิต (Ring Main Units : RMU) 

2.3.2 หมอแปลง (Transformers) 

 หมอแปลงท่ี ใช ในระบบจําหนายไฟฟ า เรียกวา หมอแปลงจําหนาย (Distribution 

Transformers) ซ่ึงจะแปลงแรงดันไฟฟา จากระบบแรงดันปานกลาง (MV) ไปเปนระบบแรงดันต่ํา 

(LV) โดยท่ังไปหมอแปลงชนิดนี้จะมีพิกัดถึง 2000 kVA แตบางกรณีอาจมีพิกัดสูงถึง 3150 kVA 

ชนิดของหมอแปลง ตามปกติเรียกชื่อตามวัสดุท่ีใชเปนแบบฉนวน และระบายความรอน หมอแปลง

จําหนาย ท่ี ใชอยู ใน  ปจจุบันมี 2 แบบ คือ หมอแปลงแบบใชของเหลว (Liquid-immersed 

Transformers) และ หมอแปลงแบบแหง (Dry – Type Transformers) 

2.3.2.1 หมอแปลงแบบใชของเหลว (Liquid-immersed Transformers) 

 ของเหลวท่ีนิยมใชเปนฉนวน และตัวระบายความรอน คือ นํ้ามันหมอแปลง (Mineral Oil) 

และของเหลวท่ีติดไฟยาก (Less Flammable Liquid) 

  1. หมอแปลงนํ้ามัน (Oil-type Transformers) เปนหมอแปลงท่ีใชนํ้ามันหมอแปลงเปน

ฉนวนและเปนตัวระบายความรอนดวย หมอแปลงนํ้ามันนิยมใชกันมากกับงานภายนอกอาคาร 

เนื่องจากมีราคาถูก แตถานํามาใชภายในอาคารจะตองมีการสรางหองพิเศษซ่ึงสามารถปองกันไฟได 

เนื่องจากนํ้ามันสามารถติดไฟได โดยมีจุดติดไฟ (Fire Point) ท่ี 165 องศา 

 2. หม อแปลงแบบ ใช ขอ งเหลวติ ด ไฟยาก  (Less - Flammable Liquid-insulated 

Transformers) เปนหมอแปลงชนิดท่ีใชของเหลวท่ีติดไฟยากเปนฉนวนและระบายความรอน 
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โดยท่ัวไปนิยมใชสารซิลิกอน (sillicone) ซ่ึงมีจุกติดไฟท่ี 342 องศา ไมเปนพิษ และไมเปนอันตราย

ตอคนและสิ่งแวดลอม หมอแปลงแบบใชของเหลวติดไฟยากอนุญาตใหติดตั้งภายในอาคารได 

          2.3.2.2 หมอแปลงแบบแหง (Dry-Type Transformers) 

 หมอแปลงแหงเปนหมอแปลงท่ีใชฉนวนเปนของแข็ง โดยท่ัวไปนิยมใชสารเรซิน (Resin) อัด

ระหวางขดลวดของหมอแปลง จึงเรียกวา Cast Resin Transformers สารเรซินมีจุดติดไฟท่ี 350 

องศา มีความแข็งแรงทนทาน หมอแปลงประเภทนี้นิยมใชติดตั้งภายในอาคาร  

 ในปจจุบัน หมอแปลงท่ีนิยมใชกันมาก คือ หมอแปลงนํ้ามัน และหมอแปลง Cast Resin จึง

จะกลาวถึงโดยละเอียดตอไปนี้ 

          2.3.2.3 หมอแปลงนํ้ามัน (Oil-type Transformers) 

หมอแปลงนํ้ามัน เปนหมอแปลงท่ีนิยมใชมากท่ีสุด เนื่องจากใชงานไดดี และมีราคาถูก เหมาะสําหรับ 

ติดตั้งนอกอาคาร 

 ปจจุบันไดมีการทําหมอแปลงท่ีมีตัวถังปดผนึก (Hermetically Sealed Tank) ข้ึน หมอ

แปลงแบบนี้ไมมีถังพักและไมตองมี Sillica Gel จึงสามารถปองกันความชื่นไดอยางสมบูรณ หมอ 

แปลงแบบนี้จึงไมตองการบํารุงรักษา 

 หมอแปลงปดผนึกมีปญหาท่ีตองแกไขคือ การขยายตัวของนํ้ามันขณะจายโหลดหรือเกิดการ 

ลัดวงจรดังนั้นจึงมีหมอแปลงปดผนึกอยางนอยสองแบบท่ีจะแกปญหานี้คือ 

 1. หมอแปลงปดผนึกแบบใชกาซไนโตรเจน หมอแปลงแบบนีจ้ะอัดกาซไนโตรเจนเขาเหนือ 

นํ้ามันเพ่ือใหมีท่ีวางสําหรับการขยายตัวของนํ้ามัน 

 2. หมอแปลงปดผนึกแบบผนังเปนลอนคลื่น (Corrugated) หมอแปลงแบบนี้ออกแบบให

ผนังสามารถระบายความรอนดวยลอนคลื่น ขณะเดียวกันตัวถังสามารถยืดหยุนไดเพ่ือรองรับการ 

ขยายตัวของนํ้ามัน 

 
 

รูปท่ี 2. 18 หมอแปลงนํ้ามัน (Oil-type Transformers) 
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   2.3.2.4 หมอแปลง Cast Resin (Cast Resin Transformers) 

 ในการติดตั้งหมอแปลงภายในอาคาร จะนิยมใชหมอแปลงแหง เนื่องจากจะมีความปลอดภัย

จากอันตรายท่ีอาจจะเกิดจากการระเบิดเนื่องจากนํ้ามันของหมอแปลงนํ้ามัน หมอแปลงแหงท่ีนิยมใช

กันมากคือ หมอแปลง Cast Resin ซ่ึงเปนหมอแปลงท่ีระหวางขดลวดอัดดวย Cast Resin 

Reinforced Glass Fiber ซ่ึง Resin จะมีคุณสมบัติติดไฟไดท่ีอุณหภูมิสูงถึง 350 องศา ทําใหหมอ 

แปลงชนิดนี้ติดไฟไดยาก 

 

 
 

รูปท่ี 2. 19 หมอแปลง Cast Resin (Cast Resin Transformers) 

 

2.3.3 แผงสวิตซ (Switchboards) 

 หมายถึง แผงจายไฟขนาดใหญท่ีรับไฟจากการไฟฟาหรือจากดานแรงดันตํ่าจากหมอแปลง

เพ่ือไปจายโหลดตางๆ เชนแผงยอย (Panel Board) MCC เปนตน บางทีเรียกวา Main Distribution 

Board (MDB) การเลือกใชแผงสวิตซ จาก พิกัดแรงดันของแผงสวิตซ พิกัดกระแสของแผงสวิตซ และ

พิกัดกรแสลักวงจร สําหรับแผงสวิตซท่ีสําคัญ เชน ตู MDB, MCC ควรใชแบบท่ีมีการทดสอบ Type 

Test ดวย 

 2.3.3.1 สวนประกอบ เนื่องจากมีขนาดใหญสวนมากเปนแบบต้ังพ้ืน ปจจุบันมีการสรางตู

จายไฟขนาดขนาดมาตรฐาน หรือเปนแบบ Modullar มีความสูงประมาณ 2,000 mm – 2,200 

mm ขนาดความกวางและความหนาอาจแตกตางกันตามบรษัทผูผลิต ซ่ึงมีความหนาจะตองคํานึงถึง 

ขนาดและจํานวนของบริษัทปองกันแผงสวิตซแสดง ดังรูปท่ี 2.20 
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รูปท่ี 2. 20 แผงสวิตซ (Switchboards) 

แผงสวิตซมีสวนประกอบสําคัญดังนี้คือ 

 2.3.3.1.1 โครงหอหุม (Enclosure) โครงหอหุมมักจะทํามาจากแผนโลหะ (Steel Sheet) 

ซ่ึงมักจะตองมีการปรับปรุงคุณสมบัติตางๆมาเรียบรอยแลวคุณสมบัติของโครงหอหุมท่ีสําคัญคือ 

 1. คุณสมบัติทางกล จะตองสามารถรับแรงทางกลจากภายนอกไดเพียงพอตอสภาพการใช 

งานจริงตลอดจนตองทนตอสภาพการใชงานในภาวะไมปกติได 

 2. คุณสมบัติทางความรอน จะตองสามารถทนตอความรอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ังท่ีเกิดจาก

สภาพแวดลอม ความรอนจากการเกิดจากการผิดพรองในระบบ ตลอดจนความรอนจากอารคท่ีเกิด 

จากการลัดวงจร 

3. คุณสมบัติตอการกัดกรอน เชน การกัดกรอนทางเคมีหรือความชื้น เปนตน 

2.3.3.1.2 บัสบารและการฉนวน 

 บัสบาร คือ สวนท่ีจะทําหนาท่ีเชื่อมตอทางไฟฟาระหวางสายประธานและสายปอน บัสบาร

สวนมากทําจากทองแดงท่ีมีความบริสุทธิ์สูงมาก เนื่องจากตองนํากระแสปริมาณมากๆเสมอ และเพ่ือ

ความปลอดภัยตองหุมฉนวนท่ีข้ัวตอทางไฟฟาดวยเสมอ เนื่องจากบัสบารตองนํากระแสปริมาณมาก 

ถาหากเกิดการผิดพรองข้ึนจะเกิดแรงตึงการชากท่ีตัวบัสบาร ดังนั้นการยึดบัสบารจึงเปนเรื่องสําคัญ 

มากเชนกัน การยึดจับจะตองมีความแข็งแรงเพียงพอโดยผาน Insulator 

2.3.3.1.3 เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker : CB) 

เซอรกิตเบรกเกอรท่ีอยูใรแผงสวิตซจะแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 

 1. เซอรกิตเบรกเกอรสําหรับสายปอน (Feeder Circuit Breaker) คือ Circuit Breaker ท่ีมี

หนาท่ีปองกันสายปอนเสนตางๆ 
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 2. เซอรกิตเบรกเกอรสําหรับวงจรประธาน (Main Circuit Breaker) คือ Circuit Breaker 

ซ่ึงมีหนาท่ีปองกันสายประธาน 

 CB ท้ังหมดจะตองมีพิกัดการตัดกระแสวงจร (Interrupting Capacity) เพียงพอสําหรับ

กระแสลัดวงจรท่ีแผงสวิตซ 

2.3.3.1.4 บริภัณฑตรวจวัดและบริภัณฑปองกันอ่ืนๆ 

 ในสวนนี้จะข้ึนอยูกับผูออกแบบระบบไฟฟาวาตองการบริภัณฑตางๆ เหลานี้อยางไรบาง 

บริภัณฑตรวจวัดมักหมายถึง โวลตมิเตอร แอมมิเตอร เพาเวอรเฟคเตอรมิเตอร กิโลวัตต-ชั่วโมง

มิเตอร ตลอดจนรีเลยปองกันตางๆ สวนบริภัณฑปองกันหมายถึง Ground Fault Protection, 

Lighting Arrester หรือ Automatic Power Factor Controller เปนตน 

 

2.2.4 คาปาซิเตอร แบงค แรงตํ่า (LV Capacitor Bank) 

 LV Capacitor ป จ จุ บั น นิ ย ม ใช แบ บ  Dry Type LV Capacitor แบ บ  Dry Type ใช  

Polypropylene เป น  Dielectric Polypropylene เป น  Dielectric ท่ี มี  Permittivity สู ง , จุ ด 

Beakdown สูง ทําใหสามารถลดความหนาแนนลงได คา Capacitance จึงมีคาสูง LV จะมีขนาด 

Compact Loss ลดลงเหลือประมาณ 0.2 W/kVAR 

 Polypropylene Film ท่ี ใช เป น  Dielectric จะถูก Metalized ดวย  Zinc/Aluminium 

Alloy ซ่ึงใชเปน Electrodes เรียก Capacitor แบบนี้วา MKP Capacitor 

  2.2.4.1 การควบคุม Capacitors แบบอัตโนมัติ 

  การติดตั้ง Capacitors แบบถาวรนั้นเหมาะสมสําหรับโหลดท่ีคอนขางคงท่ีเชน ติดตั้งเขากับ 

มอเตอรขนาดใหญ ติดตั้งดานทุติยภูมิของหมอแปลง เปนตน แตถาระบบไฟฟาท่ีมีโหลดไมคงท่ีจะมี 

ผลเสียดังนี้ 

 - ในสภาวะโหลดตํ่า Capacitor ท่ีติดตั้งไวจะทําใหแรงดันท่ีมีคาสูงข้ึนมาก ซ่ึงเกิดผลเสียแก 

อุปกรณไฟฟาท่ีตออยูกับระบบไฟฟารวมท้ัง capacitors เองดวย 

  - กําลังสูญจะเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากการมีกระแสไหลเขา capacitors ตลอดเวลา 

  - แรงดันท่ีสูงข้ึนอาจจะเกิดแรงดันท่ีอ่ิมตัวทางแมเหล็กของแกนหมอแปลง ทําใหมีโอกาศเกิด

ฮารโมนิค-เรโซแนนซได 

  - ถาใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟา capacitor ท่ีตออยูมากเกินไปจะทําใหเกิดการขาดเสถียรภาพ 

  ดังนั้นการติดตั้งระบบควบคุม capacitors แบบอัตโนมัติจึงถูกนํามาใชปรับปรุงเพาเวอรแฟค

เตอรสําหรับโหลดท่ีไมคงท่ี ซ่ึงความตองการกําลังไฟฟา Reactive ไมคงท่ี โดยท่ีระบบนี้จะทําการ

ควบคุมการตัดตอ capacitors ตามความตองการขอโหลดตลอดเวลา 
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  สวนประกอบของระบบควบคุม Capacitor แบบอัตโนมัติ ประกอบดวย Capacitors หลาย

ตัวตอขนาดกัน, Power Factor Controller (P.F.C), คอนแทคเตอร และฟวส หรือ เซอรกิตเบรค

เกอร 

  2.2.4.2 ขนาดพิกัดรวมของ Capacitor ในระบบไฟฟา 

  สําหรับระบบท่ีทราบขนาดหมอแปลงแลว ถาตองการปรับปรุงตัวประกอบกําลังจาก 80% 

เปน 95% Lagging จะตองใช Capacitor ขนาด 30% พิกัดหมอแปลง 

 

 

รูปท่ี 2. 21 คาปาซิเตอรแบงคแรงตํ่า (LV Capacitor Bank) 

2.2.5 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Standby Generator) 

  ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาจะทํางานเม่ือระบบไฟฟาของทางการไฟฟาขัดของ หรือตอขนานไฟฟา

ในชวง Peak-load 

  2.2.5.1 เครื่องตนกําลัง (Engine Prime Mover) คือ เครื่องยนตท่ีผลิตพลังงานเพ่ือนําไปฉุด

เครื่องกําเนิดไฟฟา ใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาจายไปยังโหลดท่ีตองการได เครื่องตนกําเนิดไฟฟามี

อยูหลายชนิด เชน เครื่องยนตดีเซล (Diesel Engine), เครื่องกังหันแกส (Gas Turbine), เครื่องกังหัน

ไอนํ้า (Steam Turbine) และเครื่องกังหันนํ้า (Water Tubine) ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะเครื่องยนตดีเซล 

เปนเครื่องยนตแบบสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ใชนํ้ามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงมีท้ัง

ระบบ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ โดยจํานวนลูกสูบข้ึนอยูกับพิกัดขนาดของเครื่องยนต แบบท่ีใชกัน

มากคือ แบบ 4 สูบ แตเครื่องยนตมีพิกัดสูงมากก็อาจใชเปน 6 สูบ หรือ 12 สูบ โดยท่ีลูกสูบอาจ

จัดเรียงตามแนวเสน (In line) หรือเปนรูปตัว V ก็ได 
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รูปท่ี 2. 22 เครื่องสํารองไฟฟา (Generator) 

  

2.2.5.2. เครื่องกําเนิดไฟฟา (Altermator) ท่ีใชกันท่ัวไปเปนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 

(A.C. Generator) มีสวนประกอบสําคัญคือ  

  - สวนท่ีหมุน (Rotor) 

  - สวนท่ีอยูกับท่ี (Stator) 

  - สวน Brushless Rotating with a Rotating Rectifier 

  - สวนควบคุมแรงดัน (Voltage Regulator) 

  1. Rotor เปนสวนสรางสนามแมเหล็ก มีข้ัวแมเหล็กพรอมขดลวดเหลานี้เม่ือมีกระแสไฟฟา

ไหลผานจะสรางสนามแมเหล็กข้ันมา ปริมาณสนามแมเหล็กจะเปนสัดสวนกับจํานวนรอบขดลวดและ

กระแสสนามโรเตอรหมุนทําใหไดสนามแมเหล็กหมุน (Rotating field) สนามแมเหล็กหมุนนี้จะวิ่ง

ผานชองวางอากาศ (Air Gap) แลวไปตัดขดลวดอารเมเจอรทําใหเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําข้ึน 

  2. Stator เปนสวนท่ีอยูกับท่ี คือแกนแมเหล็กซ่ึงมีขดลวดหุมฉนวนพันอยู ขดลวดเหลานี้

บางครั้งเรียกวาขดลวดอารเมเจอร (Armature) สนามแมเหล็กหมุนจากโรเตอรจะตัดขดลวดสเตอร 

ทําใหเกิดแรงดันเหนี่ยวนําข้ึนกับความถ่ีของไฟฟากระแสสลับ ซ่ึงหาไดจากสูตร 

                                 n    =        120f/p 

                   โดยท่ี       n    =         ความเร็วรอบของโรเตอร (rpm) 

                                 f     =        ความถ่ี  (Hz) 

                                 p    =        จํานวนข้ัวแมเหล็ก (Pole) 

  3. A.C Exciter คือ ชุดสรางสนามแมเหล็กกระตุนเพ่ือจายกระแสตรงใหขดลวดของเครื่อง

กําเนิดไฟฟาประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟา A.C. ตัวเล็กๆ ซ่ึงมีขดลวดอารเมเจอรติดตั้งบนเพลา

เดียวกับโรเตอร และขดลวดสนามบนสเตเตอร บนขาออกของขดลวดอารเมเจอรยังมีชุดตัวเรียง
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กระแสเต็มคลื่น (Full wave rectifier) ติดอยู ดังนั้นไฟฟากระแสสลับท่ีถูกเหนี่ยวนําท่ีขดลวดอาร

เมเจอรจะถูกเรียงกระแส และจายเขาขดลวดสนามของเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยตรง จึงไมจําเปนตองมี

แปรงถานหรือสลิปรงิ (Slip Ring) จึงเรียกวาแบบ Brushless Rotating Exciter 

  4. Automatic Voltage Regulator (AVR) 

  AVR คือ ชุดควบคุมแรงดันขาออกโดยอัตโนมัติ โดยจะทําการปรับคากระแสสนามเพ่ือใหได

คาแรงดันคงท่ีท่ีโหลดตางๆ การควบคุมแรงดันของเครื่องกําเนิดไฟฟาอาจทําได 2 แบบ คือ แบบ 

Self Excited และแบบ Separately Excited 

 

 

รูปท่ี 2. 23 Block Diagram การควบคุมแรงดันแบบ Self Excited 

แบบ Self Excited นี้ไดรับกําลังไฟฟากระตุน (Excited Power) จากแรงดันขาออกของ

เครื่องกําเนิดไฟฟา เม่ือโรเตอรหมุน Residual Magnetism ซ่ึงมีอยูเล็กนอยในแกนจะเหนี่ยวนํา

แรงดันนอยๆข้ึน ชุดควบคุมแรงดัน (Voltagecomtrol unit : VCU) จะเห็นแรงดันนอยๆนี้ เม่ือเทียบ

กับแรงดันเปรียบเทียบ (Refernce Voltage) VCU จะคอยๆ เพ่ิมคาแรงดันใหมากข้ึนจากขดลวดสเต

เตอร เพ่ือจายไฟให Exciter มากข้ึน กระแสกระตุนซ่ึงมากจาก Exciter จะเพ่ิมกระแสกระตุนของ 

Main Generator เพ่ือใหไดแรงดันขาออกมาข้ึน จนไดคาแรงดันขาออกท่ีตองการ 
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รูปท่ี 2. 24  Block Diagram  การควบคุมแรงดันแบบ Separately Excited 

 แบบ Self Excited ในระบบนี้ไฟฟาจะกระตุนของ A.C. ไดมาจาก A.C. Generator ตัว

เล็กๆซ่ึงสนามท่ีไดเปนแม เหล็กถาวร (Permanent Magnet) ติดตั้งบนเพลาเดียวกับโรเตอร 

  เม่ือเครื่องยนตวิ่งท่ีความเร็วพิกัดเครื่อง A.C. Generator แมเหล็กถาวรจะสรางแรงดัน

เกิดข้ึนโดยอิสระจากโหลดของ Main Generator ระบบ Residual Magmetism VCU จะทําการ

เปรียบเทียบแรงดันขาออกของเครื่องกําเนิกไฟฟา และแรงดันจากเครื่องกระตุนแมเหล็กถาวร เม่ือ

ไมไดตามคาท่ีตั้งไว มักจะจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดสนามของ Exciter มากข้ึน จนกระท้ังกระแส

กระตุนของ Main Generator เพ่ิมข้ึนเปนผลใหแรงดันขาออกของ Main Generator เพ่ิมข้ึนจนได 

คาท่ีปรับตั้งไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการการ  

บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส จํากัด 

สถานท่ีตั้ง 959 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 
รูปท่ี 3. 1  ตราสัญลักษณ (Logo) บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส จํากัด 

 

 
 

รูปท่ี 3. 2 แผนท่ี บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส จํากัด 
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑการใหบริการหลักขององคกร 

กอตั้ง 1 พฤษจิกายน 2561 ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท จํานวนพนักงาน 13 คน 

ความเปนมา จากเดิมเปนฝายออกแบบงานระบบวิศกรรมของบริษัทสยามพิวรรธน ตอมาใน

ป 2561 จึงทําการจัดตั้งบริษัทใหมเปน บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส จํากัด ทําเก่ียวกับ

ออกแบบงานระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบสุขภิบาลดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร

โดยมีการรับทําโครงการตางๆ 

3.3 รูปแบบการจัดองคการและการบริหารงานขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

3.4  บทบาทและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงท่ีไดรับมอบหมาย 

นางสาว ปวีณา บุญนํา สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

ตําแหนง เจาหนาท่ีเขียนแบบระบบไฟฟา 

3.5 ช่ือและตําแหนงพนักงานท่ีปรึกษา 

ชื่อพนักงานท่ีปรึกษา คุณวิชัย โลหรัตนวิศิษฎ 

ตําแหนง            ผูจัดการฝายออกแบบงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สยาม เอ็นจิเน่ียร่ิง คอนซลัแทนซ์ จํากดั 

 

 

 

กลุม่งานออกแบบระบบวศิวกรรม 

 

 

 

ฝ่ายออกแบบระบบ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

 

 

ฝ่ายออกแบบระบบ

วิศวกรรมไฟฟา้ 

 

 

 

ฝ่ายออกแบบระบบ    

สขุภิบาลและดบัเพลงิ 
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3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน เริ่มเขามาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้งแตวันท่ี 4 เดือน มกราคม 

ถึงวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เปนระยะเวลา 16 สัปดาห 

3.6.2 ใน 1 วันจะทํางานท้ังหมด 8 ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงทํางานตามตารางท่ีบริษัทจัดใหเปนการ

ทํางานตั้งแต เวลา 9:00-18:00 น. ซ่ึงมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง คือชวง  12.00 น.วันหยุดสําหรับนักศึกษา

ฝกสหกิจวันเสาร-อาทิตย 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 3. 1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน 

ตั้งหัวขอของโครงงาน     

รวบรวมขอมูลของโครงงาน     

เริ่มเขียนโครงงาน     

ตรวจสอบโครงงาน     

โครงงานเสร็จเรียบรอย     

 

3.8 ขอบเขตของงานท่ีดําเนินการ  

ขอบเขตของงานท่ีดําเนินงานออกแบบจัดวางบริภัณฑไฟฟาในหองจําหนายไฟฟาหลักและ

หองเครื่องสํารองไฟฟา โดยใชโปรแกรม AutoCad ใหการเขียนแบบ 

 

3.9 อุปกรณและเครื่องมือท่ีใช 

1. Computer    

2. เครื่องปริ้น    

3. เครื่องคิดเลข    

4. ปากา,ดินสอ    

5. ไมบรรทัด scale     

6. กระดาษ      

7. โปรแกรม AutoCad     

8. โปรแกรม DIALux   

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

4.1 จัดเตรียมขอมูลพ้ืนท่ีกอสราง 

 การออกแบบระบบไฟฟาของหางสรรพสินคา จําเปนตองมีหองจําหนายไฟฟาหลักและหอง

เครื่องสํารองไฟฟาไปยังอุปกรณใชงาน ดังนั้นการจัดวางตําแหนงหองจําหนายไฟฟาหลักตองเหมาะ

กับการใชงานในการจายไฟฟาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและประหยัดงบประมาณ โดยมีการวาง

ตามแบบแปลนอาคาร ดังรูปท่ี 4.1 

 

 
 ตําแหนงหองจําหนายไฟฟาหลัก 

            ตําแหนงหองเครื่องสํารองไฟฟา    

 

รูปท่ี 4. 1 แปลนแสดงตําแหนงหองจําหนายไฟฟาหลัก และหองเครื่องสํารองไฟฟา 
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4.2 การคํานวณโหลด 

 การคํานวณโหลดรวมของอาคารเพ่ือการพาณิชย คาโหลดรวมจะเปนตัวกําหนดขนาดของ

บริภัณฑไฟฟา พิกัดของหมอแปลง ขนาดของคาปาซิเตอร และขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟาดังนี้ 

 4.2.1  โหลดไฟฟาท่ีจายโดยหมอแปลง 

 

ตารางท่ี 4. 1 โหลดไฟฟาท่ีจายโดยหมอแปลง 1 และ 2  สําหรับอาคาร 2A, 2B, 3, 9A, 9B และ  

15A-15E 

รายละเอียด โหลดไฟฟา (kVA) 

1. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนกลาง  43.08 

2. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนพาณิชย 602.02 

3.พัดลมหมุนเวียนอากาศและพัดลมระบายอากาศ  50kw. 62.50 

4. โหลดแสงสวางสําหรับพ้ืนท่ีทางเดิน คสล ขนาด 8,229 ตร.ม. (คิดท่ี 20 VA 

ตอ ตร.ม.) 

164.58 

5. โหลดแสงสวางพ้ืนท่ีถนนและท่ีกลับรถ ขนาด 15,735 ตร.ม. (คิดท่ี 20 VA 

ตอ ตร.ม.) 

314.70 

รวมความตองการโหลดไฟฟา  1,186.88 

เผื่อ 50% ของผลรวมความตองการโหลดไฟฟา สําหรับอนาคต  1,780.32 

ขนาดหมอแปลงไฟฟาท่ีได   2 x 1,000 
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ตารางท่ี 4. 2 โหลดไฟฟาท่ีจายโดยหมอแปลง 3 และ 4 สําหรับอาคาร 1A, 1B, 8A, 8B, 8C, 9C, 

9D  และ 15P-15U 

รายละเอียด โหลดไฟฟา (kVA) 

1. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนกลาง  85.92 

2. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนพาณิชย 876.46 

3. ปมนํ้าประปา 70 kw 1 ชุด 87.50 

4.พัดลมหมุนเวียนอากาศและพัดลมระบายอากาศ  50kw. 62.50 

5. โหลดแสงสวางสําหรับพ้ืนท่ีทางเดิน คสล ขนาด 8,229 ตร.ม. (คิดท่ี 20 VA 

ตอ ตร.ม.) 

164.58 

6. โหลดแสงสวางพ้ืนท่ีถนนและท่ีกลับรถ ขนาด 15,735 ตร.ม. (คิดท่ี 20 VA 

ตอ ตร.ม.) 

314.70 

รวมความตองการโหลดไฟฟา  1,591.66 

เผื่อ 20% ของผลรวมความตองการโหลดไฟฟา สําหรับอนาคต  1,909.99 

ขนาดหมอแปลงไฟฟาท่ีได   2 x 1,000 

 

ตารางท่ี 4. 3 โหลดไฟฟาท่ีจายโดยหมอแปลง 5 และ 6 สําหรับอาคาร 6A, 7A, 7B, 10A, 10C, 14  

และ 15J-15N 

รายละเอียด โหลดไฟฟา (kVA) 

1. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนกลาง  57.84 

2. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนพาณิชย 560.76 

3. ปมนํ้าประปา 70 kw 1 ชุด 187.5 

4.พัดลมหมุนเวียนอากาศและพัดลมระบายอากาศ  50kw. 62.50 

5. โหลดแสงสวางสําหรับพ้ืนท่ีทางเดิน คสล ขนาด 8,229 ตร.ม. (คิดท่ี 20 VA 

ตอ ตร.ม.) 

164.58 

6. โหลดแสงสวางพ้ืนท่ีถนนและท่ีกลับรถ ขนาด 15,735 ตร.ม. (คิดท่ี 20 VA 

ตอ ตร.ม.) 

314.70 

รวมความตองการโหลดไฟฟา  1,347.88 

เผื่อ 40% ของผลรวมความตองการโหลดไฟฟา สําหรับอนาคต  1,887.04 

ขนาดหมอแปลงไฟฟาท่ีได   2 x 1,000 
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ตารางท่ี 4. 4 โหลดไฟฟาท่ีจายโดยหมอแปลง 7 และ 8 สําหรับอาคาร 4A, 4B, 5A, 10B, 10D, 

11A, 13 และ 15F-15H 

รายละเอียด โหลดไฟฟา (kVA) 

1. โหลดไฟฟาสําหรบัพ้ืนท่ีสวนกลาง  76.28 

2. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนพาณิชย 691.90 

3. ลิฟตบรรทุกของ 3 kw. 1 ชุด  3.75 

4.พัดลมหมุนเวียนอากาศและพัดลมระบายอากาศ  50kw. 62.50 

5. โหลดแสงสวางสําหรับพ้ืนท่ีทางเดิน คสล ขนาด 8,229 ตร.ม. (คิดท่ี 20 VA 

ตอ ตร.ม.) 

164.58 

6. โหลดแสงสวางพ้ืนท่ีถนนและท่ีกลับรถ ขนาด 15,735 ตร.ม. (คิดท่ี 20 VA 

ตอ ตร.ม.) 

314.70 

รวมความตองการโหลดไฟฟา  1,313.71 

เผื่อ 40% ของผลรวมความตองการโหลดไฟฟา สําหรับอนาคต  1,839.19 

ขนาดหมอแปลงไฟฟาท่ีได   2 x 1,000 

 

 4.2.2  ขนาดพิกัดรวมของ Capacitor  

 สําหรับอาคารเพ่ือการพาณิชยกรรมมีขนาดหมอแปลง 1,000 kVA จะตองใช Capacitor 

ขนาด 30% พิกัดหมอแปลง  

 

ตารางท่ี 4. 5 ขนาดพิกัดรวมของ Capacitor 

รายละเอียด หมอแปลง(kVA) Capacitor (kVAR) 

1. หอง Main Distribution Board อาคาร 2B  2 x 1,000 12 x 50 

2. หอง Main Distribution Board อาคาร 4B 2 x 1,000 12 x 50 

3. หอง Main Distribution Board อาคาร 7A 2 x 1,000 12 x 50 

4. หอง Main Distribution Board อาคาร 8A 2 x 1,000 12 x 50 
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4.2.3  โหลดไฟฟาท่ีจายโดยระบบไฟฟาสํารอง 

สําหรับอาคารเพ่ือการพาณิชยกรรมจะตองหองเครื่องสํารองไฟฟาโดยแตละอาคารมีความ

จําเปนใชโหลดอะไรบางเพ่ือนํามาหาขนาดของเครื่องสํารองไฟฟา 

 

ตารางท่ี 4. 6 โหลดไฟฟาท่ีจายโดยเครื่องกําเนิดไฟฟา 1 สําหรับอาคาร 2A, 2B, 3, 9A, 9B และ  

15A-15E 

รายละเอียด โหลดไฟฟา (kVA) 

1. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนกลาง  10.57 

2. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนพาณิชย 83.33 

3. 30% ของโหลดแสงสวางสําหรับพ้ืนท่ีทางเดิน คสล ขนาด 8,229 ตร.ม. (คิด

ท่ี 20 VA ตอ ตร.ม.)  

49.37 

4. 30% ของโหลดแสงสวางพ้ืนท่ีถนนและท่ีกลับรถ ขนาด 15,735 ตร.ม. (คิด

ท่ี 20 VA ตอ ตร.ม.)  

3.00 

รวมความตองการโหลดไฟฟา  146.28 

ขนาดโหลดไฟฟาท่ีตองจายดวยระบบไฟฟาสํารอง    200.00 

 

ตารางท่ี 4. 7 โหลดไฟฟาท่ีจายโดยเครื่องกําเนิดไฟฟา 2 สําหรับอาคาร 1A, 1B, 8A, 8B, 8C, 9C, 

9D  และ 15P-15U 

รายละเอียด โหลดไฟฟา (kVA) 

1. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนกลาง  17.67 

2. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนพาณิชย 48.64 

3. ปมนํ้าประปา  70 kw 1 ชุด  87.50 

3. 20% ของโหลดแสงสวางสําหรับพ้ืนท่ีทางเดิน คสล ขนาด 8,229 ตร.ม. (คิด

ท่ี 20 VA ตอ ตร.ม.)  

32.92 

4. 20% ของโหลดแสงสวางพ้ืนท่ีถนนและท่ีกลับรถ ขนาด 15,735 ตร.ม. (คิด

ท่ี 20 VA ตอ ตร.ม.)  

62.94 

รวมความตองการโหลดไฟฟา  249.66 

ขนาดโหลดไฟฟาท่ีตองจายดวยระบบไฟฟาสํารอง    250 
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ตารางท่ี 4. 8 โหลดไฟฟาท่ีจายโดยเครื่องกําเนิดไฟฟา3 สําหรับอาคาร   6A, 7A, 7B, 10A, 10C, 14  

และ 15J-15N 

รายละเอียด โหลดไฟฟา (kVA) 

1. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนกลาง  8.42 

2. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนพาณิชย 21.00 

3. ระบบบําบัดนํ้าเสีย 150 kw.  125.00 

3. 20% ของโหลดแสงสวางสําหรับพ้ืนท่ีทางเดิน คสล ขนาด 8,229 ตร.ม. (คิด

ท่ี 20 VA ตอ ตร.ม.)  

32.92 

4. 20% ของโหลดแสงสวางพ้ืนท่ีถนนและท่ีกลับรถ ขนาด 15,735 ตร.ม. (คิด

ท่ี 20 VA ตอ ตร.ม.)  

62.94 

รวมความตองการโหลดไฟฟา  250.27 

ขนาดโหลดไฟฟาท่ีตองจายดวยระบบไฟฟาสํารอง    250 

 

ตารางท่ี 4. 9 โหลดไฟฟาท่ีจายโดยเครื่องกําเนิดไฟฟา4 สําหรับอาคาร   4A, 4B, 5A, 10B, 10D, 

11A, 13 และ 15F-15H 

รายละเอียด โหลดไฟฟา (kVA) 

1. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนกลาง  14.78 

2. โหลดไฟฟาสําหรับพ้ืนท่ีสวนพาณิชย 39.86 

3. 30% ของโหลดแสงสวางสําหรับพ้ืนท่ีทางเดิน คสล ขนาด 8,229 ตร.ม. (คิด

ท่ี 20 VA ตอ ตร.ม.)  

49.37 

4. 30% ของโหลดแสงสวางพ้ืนท่ีถนนและท่ีกลับรถ ขนาด 15,735 ตร.ม. (คิด

ท่ี 20 VA ตอ ตร.ม.)  

94.41 

รวมความตองการโหลดไฟฟา  198.42 

ขนาดโหลดไฟฟาท่ีตองจายดวยระบบไฟฟาสํารอง    200 
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4.3 การจัดวางบริภัณฑไฟฟาตามมาตรฐาน วสท. 

4.3.1 หองจําหนายไฟฟาหลัก (Main Distribution Board Room) 

  จากการคํานวณโหลดทําใหได ขนาด กวาง x ยาว x สูง ของบริภัณฑไฟฟาตามรุนท่ีเลือกของ

ยี่หอนั้นๆ มีท้ังหมด 4 หอง อยู อาคาร 2B, 4B, 7A และ 8A โดยการจัดวางใหมีพ้ืนท่ีวางเพ่ือ

ปฏิบัติงาน ตามมารตฐาน วสท. 

 

 
รูปท่ี 4. 2  หองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 2B 

 

 
รูปท่ี 4. 3 หองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 2B 
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รูปท่ี 4. 4 หองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 8A 

 

 

รูปท่ี 4. 5 หองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 8A 
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รูปท่ี 4. 6 หองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 7A 

 

 
 

รูปท่ี 4. 7 หองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 7A 
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รูปท่ี 4. 8  หองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 4B 

 

 
 

 

รูปท่ี 4. 9  หองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 4B 
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4.3.2 หองเครื่องสํารองไฟฟา (Generator Room)  

- ระหวางฐานแทน (Foundation) เครื่องกําเนิดไฟฟาและผนังหองตองมีพ้ืนท่ีวางไมต่ํากวา 

1 เมตร 

- ดานทายเครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีพ้ืนท่ีวางสําหรับปฏิบัติงานไมตํ่ากวา 1.5 

- ไมมีฝาเพดานภายในหองเครื่องสํารองไฟฟา 

- ฐานแทนเครื่องจะตองมีขนาดใหญกวาแทนเครื่องกําเนิดไฟฟา (Skid base) 150 มม. หรือ 

6 นิ้ว ทุกดานเพ่ือใหสปริงหรือยางรองแทนเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถติดตั้งบนฐานแทนเครื่อง 

กําเนิดไฟฟาไดโดยไมตกจากแทน 

- ฐานแทนเครื่องจะตองยกสูงจากพ้ืน อยางนอย 150 มม. หรือ 6 นิ้ว เพ่ือความสะดวกใน

การซอมบํารุงรักษาชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 

- ถังนํ้ามันตองมีทําพ้ืนท่ีก้ัน หางจากผนัง 0.6 เมตร หางจากเครื่องอยางนอย 1 เมตร 

  

 
 

รูปท่ี 4. 10 หองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 2B 
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รูปท่ี 4. 11 หองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 8A 

 

 

 

รูปท่ี 4. 12 หองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 7A 
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รูปท่ี 4. 13 หองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 4B 

 

4.3.3 แสงสวาง 

 ตามมาตฐาน วสท. กําหนดใหภายในพ้ืนท่ีตองการปฏิบัติงานตองมีแสงสวางโดนเฉลี่ยไมนอย

กวา 200 ลักซ 

1. นําแบบหองจําหนายไฟฟาหลักและแบบหองเครื่องสํารองไฟฟา ไปคํานวนหาคาแสงสวาง

ภายในหองดยใชโปรแกรม DIALux ดังตอไปนี้ 
 

 
รูปท่ี 4. 14 การคํานวนแสงสวางของหองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 2B 
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รูปท่ี 4. 15 การคํานวนแสงสวางของหองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 2B 

 
 

รูปท่ี 4. 16 การคํานวนแสงสวางของหองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 4B 
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รูปท่ี 4. 17 การคํานวนแสงสวางของหองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 4B 

 

 
รูปท่ี 4. 18 การคํานวนแสงสวางของหองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 7A 

 



46 
 

 
 

รูปท่ี 4. 19 การคํานวนแสงสวางของหองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 7A 

 
 

รูปท่ี 4. 20 การคํานวนแสงสวางของหองจําหนายไฟฟาหลัก อาคาร 8A 
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รูปท่ี 4. 21 การคํานวนแสงสวางของหองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 8A 

 

2. เม่ือไดจํานวนโคมแลวก็ทํามาจัดวางในโปรแกรม AutoCad และจัดทําแบบสงเพ่ือทําการ

ติดตั้งโคมไฟ 

 
 

รูปท่ี 4. 22  การจัดวางโคมไฟในหองจําหนายไฟฟาหลักและหองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 2B 
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รูปท่ี 4. 23 การจัดวางโคมไฟในหองจําหนายไฟฟาหลักและหองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 4B 

 

 
 

รูปท่ี 4. 24 การจัดวางโคมไฟในหองจําหนายไฟฟาหลักและหองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 7A 
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รูปท่ี 4. 25 การจัดวางโคมไฟในหองจําหนายไฟฟาหลักและหองเครื่องสํารองไฟฟา อาคาร 8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

จากการท่ีไดปฏิบัติงานกับบริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส จํากัด ระยะเวลาท่ีได

ปฏิบัติงาน เริ่มเขามาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาต้ังแตวันท่ี 4 เดือน มกราคม ถึงวันท่ี 30 เดือน เมษายน 

พ.ศ. 2564 เปนระยะเวลา 16 สัปดาห ปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบพ้ืนท่ีวางปฏิบัติงานของหอง

จําหนายไฟฟาหลักและหองสํารองไฟฟา สิ่งท่ีผูปฏิบัติงานไดรับจากการปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจ

ศึกษาครั้งนี้คือ 

5.1 ไดเรียนรูถึงหลักการการออกแบบพ้ืนท่ีวางปฏิบัติงานของหองจําหนายไฟฟาหลักและ

หองสํารองไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐาน วสท. 

5.2 สามารถใชโปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบระบบไฟฟา 

5.3 สามารถนําความรูท่ีเรียนไปปรับใชกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5.4 มีการวางแผนการทํางานใหเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

5.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

กอนปฏิบัติงานตองเตรียมขอมูลใหพรอม ปรึกษากับทีมงานใหเขาใจของขอบเขตงาน เพ่ือ

ปองการทํางานผิดพลาด และกําหนดระยะเวลาการทํางาน 

 

5.3 สรุปผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 

หลังจากท่ีไดจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรื่อง การออกแบบพ้ืนท่ีวางเพ่ือการ

ปฏิบัติงานของหองจําหนายไฟฟาหลักและหองสํารองไฟฟาสําหรับหางสยามพรีเม่ียมเอาทเล็ต นั้น

สรุปผลงานท้ังหมดท่ีไดจัดทํารูปเลมนั้นคือการนําความรูและการท่ีไดปฏิบัติงานจริงชวง 16 สัปดาหท่ี

ผานมาทําใหไดเขาใจการออกแบบอาคารเพ่ือการพาณิชยกรรมวามีหลักการ ข้ันตอนการออกแบบให

ตรงตามมาตรฐาน ว.ส.ท 
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5.4 ขอเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา หรือการวิจัยสหกิจศึกษา 

เนื่องจากเนื้อหาโครงงานสหกิจศึกษามีเนื้อหาคอนขางเยอะในการเรียบเรียงรูปแบบเนื้อหา

ใหเปนตามหัวขอและเขาใจงาย แตก็สามารถรวบรวบเนื้อหา ท้ังท่ีไดคําแนะนําจาก อาจารยท่ีปรึกษา 

และพนักงานท่ีปรึกษา 
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ตาราง คา Demand Factor แผงจายไฟหรือสายปอน 

จํานวนแผงจายไฟ D.F. 

1 1.00 

2-3 0.90 

4-6 0.80 

7-10 0.70 

มากวา 10 0.60 

 

ตาราง ดีมานดแฟคเตอรสําหรับสําหรับโหลดแสงสวาง 

ชนิดอาคาร ขนาดของไฟแสงสวาง (VA) D.F. (%) 

ท่ีพักอาศัย ไมเกิด 2,000 100 

สวนเกิด 2,000 35 

โรงพยาบาล ไมเกิด 2,000 40 

สวนเกิด 50,000 20 

โรงแรมรวมถึงหองชุดท่ีมีสวนให

ผูอยูอาศัยประกอบอาหารได* 

ไมเกิด 2,000 50 

20,000-100,000 40 

สวนเกิด 100,000 30 

โรงเก็บพัสดุ ไมเกิน 12,500 100 

สวนเกิน 12,500 50 

อาคารประเภทอ่ืน ทุกขนาด 100 
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ตาราง ระยะปลอดภัยในการเก็บภาชนะบรรจุนํามันเชื้อเพลิงไวในอาคาร 

 

ชนิดของนํามัน

เชื้อเพลิง 

 

ปริมาณนํามัน

เชื้อเพลิง (ลิตร) 

ระยะปลอดภัยตํ่าสุด (เมตร) 

หางจากขอบ

ผนังอาคาร 

หางจากชอง

เปด 

หางจากเขต

สถานท่ีเก็บรักษา

นํามันเชื้อเพลิง 

ชนิดไวไฟมาก ไมเกิด 1,000 0.60 1.50 1.50 

ชนิดไวไฟปานกลาง เกิด 1,000-3,000 0.6 1.50 3.00 

ชนิดไวไฟนอยท่ีมีจุด

วาบไฟไมเกิน 93 

องศสเซลเซียส 

เกิน 3,000-

15,000 

0.60 1.50 3.00 

ชนิดไวไฟนอยท่ีมีจุด

วาบไฟเกิน 93 องศส

เซลเซียส 

ไมเกิน 7,500 0.60 1.50 1.50 

เกิน 7,500-

15,000 

0.60 1.50 3.00 

 

 
MV electrical single line diagram 
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LV electrical single line diagram sheet 1 

 
LV electrical single line diagram sheet 2 
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LV electrical single line diagram sheet 3 

 
LV electrical single line diagram sheet 4 
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