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คํานํา

หนังสือ การออกแบบระบบไฟฟา ฉบับปรับปรุงใหมเลมนี้ ผูเขียนมีความประสงค

สําคัญคือ สามารถอานและเขาใจไดงาย จึงเหมาะสมสําหรับเปนตําราเรียน และสามารถ

นําไปใชเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม สาขา

ไฟฟากําลัง ของสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกลุมวิชาชีพบังคับ

ทางวิศวกรรม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา สํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา และนอกจากน้ียังเปนสวนหนึ่งของกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนหนังสืออางอิง และอํานวยความสะดวกสําหรับ

การออกแบบระบบไฟฟา และผูปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟา นอกจากนี้เนื้อหาที่บรรจุก็ยังมุงหวัง

ที่จะใหคนทั่วไปที่สนใจสามารถคนควาดวยตนเองไดเปนอยางดี

ในขณะเดียวกัน หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดปรับปรุงเนื้อหาใหมทั้งหมด โดยเลือกใช

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย และ National Electrical Code (NEC) 

อีกทั้งเพื�อใหสอดคลองกับมาตรฐานสายไฟฟาใหมและรหัสสีของสายไฟฟา ตามมาตรฐาน 

มอก. 11-2553 ซึ่งเปนฉบับที่บังคับใชในปจจุบัน ทั้งนี้เนื้อหาทั้งหมดไดทําการปรับปรุงแกไข

กเ็พื�อใหมคีวามสมบรูณทีส่ดุ โดยมเีงื�อนไขเปนปจจบุนัและใหเปนไปตามมาตรฐานการตดิตัง้

ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

เนือ้หาในหนังสือเลมนีจ้งึประกอบไปดวย 13 บทดงันี ้การวางแผนสําหรับระบบไฟฟา  

ระบบการบริการไฟฟา สายปอนและวงจรยอย การตอลงดนิ การออกแบบระบบไฟฟาสาํหรบั

บานพักอาศัยและที่พักอาศัย การออกแบบระบบไฟฟาอาคารพาณิชย อาคารชุด อาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ การติดตั้งระบบไฟฟาสระวายนํ้า อางนํ้าแร อางนํ้ารอน และ 

อางนํา้พ ุสายสําหรบัวงจรมอเตอร เครื�องเชื�อมไฟฟา การออกแบบระบบไฟฟาสาํหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรม การออกแบบระบบไฟฟาภัตตาคาร การปรับปรุงคาเพาเวอรแฟกเตอร
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เนื�องจากงานดานการคํานวณอาจเปนสิ่งที่ยุงยาก เพื�อขจัดปญหาดังกลาวผูเขียนจึง

ไดคํานวณและจัดทําเปนตารางเพื�อความสะดวกรวดเร็วแกการใชงานการออกแบบระบบ

ไฟฟา ทั้งนี้ยังเหมาะที่จะเปนคูมือสําหรับนําไปใชงานเมื�อออกภาคสนาม งานการติดตั้งทาง

ไฟฟา และงานการตรวจสอบเพื�อการบํารุงรักษาทางไฟฟาไดเปนอยางดี 

สดุทายนี ้ผูเขยีนขอขอบคุณคณะผูจดัทาํฝายตาํราวชิาการ บรษิทั ซเีอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ที่ไดจัดพิมพ ตรวจทาน และชวยเหลือใหคําแนะนําการจัดทําใหสําเร็จเปนรูปเลม

สมบูรณ เพื�อเผยแพรวิทยาการดานนี้

รองศาสตราจารย ธนบูรณ ศศิภานุเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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1.1 บทนํา

ระบบการจายพลังงานไฟฟา (power distribution system) ที่ดีที่สุด สําหรับอาคาร

หลังหนึ่งๆ คือระบบซ่ึงจะจายพลังงานไฟฟาอยางปลอดภัย และเพียงพอสําหรับโหลดใน

ปจจุบันและอนาคต เนื�องจากอาคารแตละหลังมีความตองการพลังงานไฟฟาแตกตางกัน 

ดังนั้นผูออกแบบจะตองวิเคราะหความตองการดังกลาวอยางรอบคอบแลวนําขอสรุปมา

ออกแบบระบบไฟฟานั้นๆ ปจจัยพื้นฐานสําหรับการออกแบบระบบไฟฟาคือ

1. ความปลอดภัย (Safety) ความปลอดภัยชวยทําใหอายุของอุปกรณไฟฟายืนยาว

ขึ้น และเปนสิ่งสําคัญสําหรับการออกแบบระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม และจะตอง 

ไมทาํใหเกดิอันตรายตอบคุคล สิง่ทีจ่ะตองพิจารณาในเรื�องระบบความปลอดภยัคอื การเลอืก

ชนิดของวัสดุตามมาตรฐานและอุปกรณตางๆ ที่จะใช

2. ความเชื�อถือได (Reliability) ในบางครั้งระบบไฟฟาอาจจะตัดกระแสไฟฟาใน

ขณะที่เราตองการใชพลังงานอยางตอเนื�อง ดังนั้นการออกแบบระบบไฟฟาจะตองทําใหจุด

บกพรองเหลานี้เกิดขึ้นนอยที่สุด เพื�อใหวางใจในระบบไดสูงสุดและมีราคาพอสมควร

3. ความงายในการใชงาน (Simplicity of Operation) ความงายในการใชงานนับ

เปน สิง่สาํคญัมากเพื�อความปลอดภัยและสามารถทาํงานทีเ่ชื�อถอืได ขอสาํคญัคอื การทาํงาน

ของระบบจะตองพยายามทําใหเปนแบบที่งายที่สุดเทาที่จะเปนไปได และใหตรงตามความ

ตองการของการผลิต

การวางแผนสําหรับระบบไฟฟา
(System Planning)
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4. ความสม่ําเสมอของแรงดัน (Voltage Regulation) แรงดนัทีไ่มสมํา่เสมอจะทาํให

อายุของอุปกรณไฟฟาสั้นลง แรงดันที่เปนประโยชนตออุปกรณไฟฟาจะตองรักษาไมใหเกิน

ขีดจํากัดภายใตสภาวะโหลดปกติ

5. การดูแลรักษา (Maintenance) ในการออกแบบระบบไฟฟา เราจะตองใหระบบ

การจายไฟฟาสามารถดูแลรักษา ตรวจสอบ ซอมแซม และทําความสะอาดไดงาย

6. ความคลองตัว (Flexibility) ระบบไฟฟาจะตองสามารถดัดแปลง ปรับปรุง และ

ขยายไดในอนาคต ขอที่จําเปนตองพิจารณาคือ แรงดันไฟฟา และเผื�อที่วางสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาเหมาะสมกับโหลดที่จะมีเพิ่มขึ้น

7. คาใชจายเร่ิมตน (First Cost) คาใชจายเริ่มตนนับเปนสิ่งจําเปนสําหรับความ

ปลอดภัย ความเชื�อถือได ความสมํ่าเสมอของแรงดัน การดูแลรักษา และเพื�อการขยายใน

อนาคต ดังนั้นจะตองพิจารณาเลือกแบบที่ดีที่สุดเพื�อลดตนทุน

1.2 ระบบการจายพลังงานไฟฟา
ระบบการจายพลังงานไฟฟามีอยู 4 แบบดวยกันคือ ระบบสายประธานแรงสูงเดี่ยว 

ระบบเลือกสายประธานแรงสูง ระบบเลือกสายประธานแรงตํ่า และระบบสายปอนริงเมน

1. ระบบสายประธานแรงสูงเดี่ยว (Simple Radial) เปนระบบจายไฟประธานแรง

สูงเดี่ยว (single primary service) และจะจายเขาหมอแปลง จายเขาสายปอน (feeder) 

ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ขอดีของระบบนี้คือ เปนระบบที่งายที่สุด ราคาถูกที่สุด งายใน

การปองกันการจัดลําดับเวลาการทํางาน (Co-ordinate) และอุปกรณใชงานทุกชิ้น ระบบนี้

เหมาะสําหรับโรงงานขนาดยอมที่สามารถหยุดการผลิตได 

สวิตชตัดตอน
หมอแปลง

ระบบไฟแรงตํ่า

สายปอน

สายปอนแรงสูง

เมนเบรกเกอร

รูปที่ 1.1 ระบบสายประธานแรงสูงเดี่ยว
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2. ระบบเลอืกสายประธานแรงสูงผานสวติชถายโอน (Primary Selective Transfer  

Switch; TS) หรือผานสวิตชถายโอนอัตโนมัติ (automatic transfer switch; ATS) เปน

ระบบที่เหมือนกับสายประธานแรงสูงเดี่ยวเพียงแตสายประธานแรงสูงสามารถเลือกสาย

ปอนแรงสูงวงจรอีกวงจรหน่ึงได โดยการเพ่ิมวงจรสํารองใหรับไฟแรงสูงเปนวงจรชวย 

ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ซึ่งในบางครั้งจําเปนตองซอมแซมสายไฟฟาแรงสูงชุดหนึ่งชุดใด หรือ

ถาหากไฟฟาแรงสงูชดุใดชดุหนึง่เกิดไฟฟาขดัของกย็งัใชอกีชดุหนึง่ได ขอดขีองระบบจายไฟ

นีก้ค็อื ระบบมคีวามนxาเชื�อถอืดตีอการมไีฟฟาใชโดยตลอดไดดกีวาแบบระบบจายไฟประธาน

แรงสงูเดีย่ว แตระบบเลอืกสายประธานแรงสงูผานสวติชถายโอนกย็งัพบปญหาไฟฟาขดัของ

กรณีหมอแปลงหรือเมนเบรกเกอรเกิดชํารุดอยูดี

สายปอน

สายปอนแรงสูง

ชุดที่ 1

สายปอนแรงสูง 

ชุดที่ 2 (สํารอง)

หมอแปลง

เมนเบรกเกอร

สวิตชถายโอนอัตโนมัติ (ATS)

ระบบไฟแรงตํ่า

รูปที่ 1.2 ระบบเลือกสายประธานแรงสูงผานสวิตชถายโอนอัตโนมัติ (ATS)

3. ระบบเลือกสายประธานแรงตํ่าผานเบรกเกอรเชื�อมตอ (Secondary Selective  

Tie Breaker) ระบบนีจ้ะทํางานโดยการจายไฟฟาจากสายปอนไฟฟาแรงสงู 2 ชดุดงัแสดงใน

รปูที ่1.3 เพยีงแตสายประธานแรงตํา่แตละชดุนัน้เลอืกรบัไฟฟาได ทัง้นีใ้นสวนดานไฟฟาแรง

ตํา่แตละชดุจะถกูเชื�อมตอ (tie) ดวยเซอรกติเบรกเกอร (T) ถาสายไฟแรงสูงหรือหมอแปลง

ชุดใดชุดหนึ่งเกิดเสียหาย เซอรกิตเบรกเกอร (M) จะปลดวงจรชุดนั้น NO (open) และ 

เซอรกติเบรกเกอรเชื�อมตอ (T) จะเชื�อมตอวงจร NC (close) ถงึกนัทนัท ีซึง่อาจจะเปนแบบ

อตัโนมตัโิดยการผานชดุอนิเตอรลอ็ก (interlock) ระบบเลือกสายประธานแรงตํา่ผานเบรกเกอร 

เชื�อมตอ เปนระบบท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในขณะนี้ ถาสายไฟแรงสูงหรือหมอแปลงชุดใด 

ชดุหนึง่เกดิขัดของ หมอแปลงตัวทีเ่หลอืจะตองจายโหลดทัง้หมด เพื�อจะใหหมอแปลงทาํงาน

ไดดีจะตองพิจารณาดังตอไปนี้ 
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ก. หมอแปลงท้ัง 2 ตัวจะตองมีขนาดใหญเพื�อใหแตละตัวสามารถรับโหลดได

ทั้งหมด

ข. ตองจัดหาพัดลมระบายความรอนสําหรับหมอแปลงในชวงสภาวะฉุกเฉิน

ค. ปลดโหลดที่ไมจําเปนในชวงสภาวะฉุกเฉิน

ง. ใชขนาดอุปกรณปองกันโหลดเกินตามความสามารถของหมอแปลง และ

สามารถทํางานไดโดยไมทําใหอายุการใชงานของหมอแปลงตองเสียไป

สายปอนแรงสูงชุดที่ 1 สายปอนแรงสูงชุดที่ 2

บัสบริการไฟฟาแรงสูง

หมอแปลงชุดที่ 2หมอแปลงชุดที่ 1

NC NC

MM อินเตอรล็อก

NO

T

รูปที่ 1.3 ระบบเลือกสายประธานแรงตํ่าผานเบรกเกอรเชื0อมตอ

สําหรับขอดีของระบบน้ีคือ หมอแปลงไมไดขนานกัน ดังนั้นขนาดพิกัดตัดกระแส

ลัดวงจร (interrupting capacity; IC) ของเซอรกิตเบรกเกอรจะใชเทากับแบบระบบสาย

ประธานแรงสูงเดี่ยวไดและความเชื�อถือในระบบนี้ดีมากมั่นใจในเรื�องมีไฟฟาใชอยางตลอด

4. ระบบสายปอนรงิเมน (Ring Main Feeder System) หรอืสายปอนแบบวงรอบ (loop) 

ระบบสายปอนริงเมนจะเปนการจัดวางอุปกรณตัดตอน อันไดแก เซอรกิตเบริกเกอรแรงสูง

และรงิเมนสวติชจะตออนกุรมกนัเปนวงแหวน (ring) หรอืเปนวงรอบ (loop) สามารถจายไฟฟา 

ไดอยางตอเนื�องผานชดุเชื�อมตอรงิเมนสวิตชภายใน (internal ring main unit switch RMU) 
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NC หรอื NO เปนระบบสายปอนริงเมนวงรอบเปด (open loop switch NO) ทีตู่ MDB
2
 ในขณะ 

จายโหลดตามปกตใิหกบัอาคารดงัรปูที ่1.4 (ก.) ระบบสายปอนแรงสงูบสัเดีย่ว สวนรปูที ่1.4  

(ข.) สายปอนแรงสูงบสัคู สาํหรบัแรงสงูบสัคูดกีวาแรงสงูบสัเดีย่วกค็อืถาบสัหนึง่ไฟดับกส็ามารถ

จายไฟฟาอีกบสัหนึง่แทนได ระบบสายปอนรงิเมนมขีอดคีอืระบบไฟฟามคีวามนxาเชื�อถอืดแีละ 

การลงทุนตํา่ ถามสีวนหน่ึงสวนใดขัดของภายในชดุรงิเมนแลวรงิเมนสวติซกส็ามารถตดัเฉพาะ 

สวนนัน้ออกไป โดยระบบไฟฟาสวนอื�นๆ ท่ีเหลอืยงัคงทาํงานปกตอิยู อกีทัง้ยงัสามารถตดัระบบ

ไฟฟาออกจากระบบเพื�อทาํการซอมและบํารงุรกัษาไดระบบน้ีจะประกอบดวยหมอแปลงจายไฟ  

2 ชดุหรอืมากกวาตอแยกอิสระจากกัน อกีทัง้หมอแปลงดานแรงตํา่กไ็มไดตอขนานกนั ดงันัน้ 

ขนาดพิกดัตดักระแสลดัวงจรดานแรงตํา่จะเทากบัสายประธานแรงสงูเดีย่ว แตระบบสายปอน 

รงิเมนยังมขีอเสยีคอืถาจะดับไฟฟาในวงจรใดวงจรหน่ึงจาํเปนตองปลดรงิเมนสวติซออกทัง้ 2 ดาน

สายปอนแรงสูงบัสเดี่ยว 24 kV

ริงเมนสวิตช ริงเมนสวิตช ริงเมนสวิตช ริงเมนสวิตช

สายปอนแรงสูงบัสคู 24 kV

NC

NC

NC

NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC

NC NC NC NC
NC NC NC NC NCNONO

NC
NC NC

CB แรงสูง CB แรงสูง CB แรงสูง

บัสแรงสูง A บัสแรงสูง B

ชุดเชื�อมตอริงเมนสวิตชภายใน

ฟวสแรงสูง ฟวสแรงสูง ฟวสแรงสูง ฟวสแรงสูง

MV

LV LV LV LV LV LV

MV MV MV MV MV

ชุดเชื�อมตอริงเมนสวิตชภายใน  

(internal ring main unit switch RMU)

CB แรงตํ่า CB แรงตํ่า CB แรงตํ่า CB แรงตํ่า

MDB
1

MDB
1

MDB
2

MDB
2

MDB
n

MDB
n

หมอแปลง  

24 kV/416-240 V

 (ก) สายปอนแรงสูงบัสเดี่ยว (ข) สายปอนแรงสูงบัสคู

รปูที ่1.4 สายปอนแรงสงูแบบรงิเมนสาํหรบัอาคารชดุหรอือาคารศนูยการคา สามารถดรูปูที ่6.33 ประกอบ

1.3 ระบบการจายไฟฟาฉุกเฉิน
ระบบไฟฟาฉกุเฉนิเปนระบบทีม่วีตัถปุระสงคเพื�อจายไฟฟาแสงสวางหรอืไฟฟากาํลงั

หรอืบรภิณัฑไฟฟาสาํคญัทีก่าํหนดไว เมื�อระบบไฟฟาของทางการขดัของ ระบบไฟฟาฉกุเฉนิ

นั้นโดยปกติจะจายโหลดแสงสวางที่บันได ทางเดิน ไฟทางออก และบริเวณหองรับรอง
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1.3.1 ระบบไฟฟาฉุกเฉินแหลงจายแบตเตอรี่ 

เปนระบบทีจ่ายโหลดไดไมมากนัก เมื�อระบบจายไฟฟาของทางการขดัของแบตเตอรี่

ก็จะจายโหลดแสงสวางทันที ดังแสดงในรูปที่ 1.5

                  

รูปที่ 1.5 ระบบไฟฟาฉุกเฉินแหลงจายแบตเตอรี่

1.3.2 ระบบไฟฟาฉุกเฉินแหลงจายเครื�องกําเนิดไฟฟา

ระบบไฟฟาฉกุเฉนิแหลงจายเครื�องกําเนดิไฟฟาเหมาะสาํหรบัจายโหลดมากๆ อยางไร

กต็าม เมื�อระบบไฟฟาของทางการขดัของเครื�องกาํเนดิไฟฟาจะสตารตและจายโหลดภายใน

เวลา 8 ถึง 15 วนิาท ีและจายโหลดผาน สวติชถายโอนอตัโนมตั ิ(automatic transfer switch;  

ATS) เครื�องยนตที่ใชงานอาจใชเชื้อเพลิงกาซโซลีน นํ้ามันดีเซล ดังแสดงในรูปที่ 1.6 สวน

รปูที ่1.7 แสดงการจายโหลดไฟฟาฉกุเฉนิใหกบัหลอดฟลอูอเรสเซนตบรเิวณบนัไดแตละชัน้ 

ทัง้นีย้งัจายโหลดใหกบัแสงสวางไฟทางออกเพื�อไปรบัไฟฟาจากแผงจายไฟฟาฉกุเฉิน (LB-EM) 

นอกจากนี้ไฟฟาฉุกเฉินผานสวิตชถายโอนอัตโนมัติ จะจายโหลดแสงสวางไฟฟาฉุกเฉินแลว

ยังจายโหลดใหกับลิฟต ปมนํ้าดับเพลิงหรือโหลดจําเปนอื�นๆ อีก ดังแสดงในรูปที่ 1.8

ระบบไฟฟาทางการ 

400/230 V 3 เฟส 4 สาย

เครื�องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

400/230 V 3 เฟส 4 สาย

A B

สวิตชถายโอนอตัโนมัติ 

(ATS)

โหลดไฟฟาใชงานทั่วไป

แผงไฟฉุกเฉินทางเดิน, ทางออก         ลิฟต

แผงเมนจายไฟฟาฉุกเฉิน  

(Emergency Distribution Board)  

หรือ (EMDB)

ML-EM L-EM LIFT ปมนํ้าดับเพลิง

รูปที่ 1.6 โหลดไฟฟาฉุกเฉินโดยปกติจะรับไฟฟาจากทางการ จนกระทั่งเมื0อไฟฟาของทางการดับ สวิตช
ถายโอนอัตโนมัติ (ATS) จะเปลี่ยนไปรับไฟจากเครื0องกําเนิดไฟฟาสํารองแทนภายในเวลา 8-15 วินาที
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X - 1

X - 1

X - 1

X - 1

X - 1

X - 1 X - 2
X - 2

X - 2

X - 1

X - 1

X - 1

LB-EM

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

ชั้นที่ 5

ชั้นดาดฟา

บันได

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

รูปที่ 1.7 แสดงบันไดและไฟทางออกรับไฟฟามาจากแผงไฟฟาฉุกเฉิน (LB-EM)

สวิตชถายโอนอัตโนมัติ

ลิฟตระบบสับเปลี่ยนกําลังไฟฟาฉุกเฉิน

สวน 

ตรวจจับ

สายปอนไฟฟาฉุกเฉิน

สายปอน 

ไฟฟาปกติ โหลดอื�นๆ

(1) ปมดับเพลิง

(2) แสงสวาง

(3) ควบคุมลิฟต

และแสงสวาง

สวนควบคุม 

ระยะไกล

ไปโหลดจําเปนอื�น

สวิตชถายโอนอัตโนมัติ
ชุดเครื�องยนตฉุด

เครื�องกําเนิดไฟฟา

การไฟฟา

ตรวจสอบ

ลิฟต

ชั้นที่ 4

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 1

ระดับ 

เครื�องยนตลิฟต

1

1 2 3 4NT

1

2

2

3

3

4

4

MG MG MG MG

รูปที่ 1.8 แสดงสวิตชถายโอนอัตโนมัติ จายโหลดแสงสวางไฟฟาฉุกเฉิน ลิฟต และปมนํ้าดับเพลิง
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1.3.3 แหลงจายไฟตอเนื�อง 

แหลงจายไฟตอเนื�อง (uninterruptible power supply; UPS) อาจกลาวไดวา UPS 

ก็คือ อุปกรณไฟฟาชนิดหนึ่งที่สามารถทําการจายพลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดอยางตอเนื�องแมในเวลาที่เกิดไฟดับหรือเกิดปญหาแรงดันไฟฟา

ผันผวนผิดปกติ โดย UPS จะทําการปรับระดับแรงดันไฟฟาใหคงที่อยูในระดับที่ปลอดภัย

ตออุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส UPS มีหนาที่หลักคือ ปองกันความเสียหาย

ที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและ

อุปกรณเชื�อมตอ) อันมีสาเหตุจากความผิดปกติของพลังงานไฟฟา เชน ไฟตก ไฟดับ ไฟ

กระชาก และไฟเกิน เปนตน รวมถึงมีหนาที่ในการจายพลังงานไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่

ใหแกอุปกรณไฟฟาหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเมื�อเกิดปญหาทางไฟฟา

สายปอนไฟฟา
AC

AC
เครื�องอดัประจุ

DC

DC

เสนทางเบี่ยง (bypass)

อนิเวอรเตอร

แบตเตอรี่

สวิตชถายโอนอัตโนมัติ (ATS)

ไฟปกติ

ไฟดับ

UPS เสีย

โหลด

+

-

รูปที่ 1.9 แสดงผังแสดงการทํางานชุดแหลงจายไฟตอเนื0องทํางานจริงตลอดเวลา

จากรูปที่ 1.9 ผังแสดงการทํางาน จะพบวาแหลงจายไฟตอเนื�องทํางานจริงตลอด

เวลา (true online UPS) เปน UPS ที่มีศักยภาพสูงสุด กลาวคือ เครื�องประจุกระแสไฟฟา 

(charger) และเครื�องแปลงกระแสไฟฟา (inverter) จะทํางานตลอดเวลา ไมวาคุณภาพ

ไฟฟาจะเปนอยางไร ก็สามารถจายพลังงานไฟฟาใหกบัโหลดไดตามปกต ิยกเวนกรณเีครื�อง

แปลงกระแสไฟฟาเสยี จึงจะจายพลงังานไฟฟาจากระบบจายพลงังานไฟฟา (main) จากการ

ไฟฟาไปยังอุปกรณไฟฟา (แตไมควรใชงานตอไปหากเครื�องแปลงกระแสไฟฟาเสีย) แหลง

จายไฟตอเนื�องทํางานจริงตลอดเวลาเปน UPS ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในจํานวน UPS ที่มีใช

งานอยู สามารถปองกันปญหาทางไฟฟาไดทุกกรณี ไมวาจะเปน ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน หรือ

สัญญาณรบกวนใดๆ และใหคุณภาพไฟฟาที่ดี ดวยเหตุนี้จึงทําให UPS ชนิดนี้มีราคาสูงกวา 

UPS ชนิดอื�นๆ
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คุณสมบัติของแหลงจายไฟตอเนื�องทํางานจริงตลอดเวลา (true online UPS)

 ๏ มีศักยภาพสูงสุด สามารถปองกันปญหาทางไฟฟาไดทุกกรณี

 ๏ ไฟฟากระแสสลบัทีอ่ปุกรณไฟฟาจะไดรบัจาก UPS ชนดินี ้จะเปนไฟฟาทีม่คีณุภาพ 

สูง มีความเที่ยงตรงของระดับแรงดันไฟฟา และปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

 ๏ กรณีไฟฟาดับหรือขาดชวง UPS จะนําพลังงานสํารองในแบตเตอรี่มาแปลงเปน

ไฟฟา กระแสสลับเพื�อจายใหแกอุปกรณไฟฟาไดในทันที

จากรปูที ่1.10 แสดงแหลงจายไฟตอเนื�องทาํงานจรงิตลอดเวลาแบบขนาน ใช UPS 

2 ชดุหรอืมากกวาเพื�อจายไฟฟาใหกบัโหลดคอมพวิเตอร โดยผานสวติชถายโอนแบบสแตตกิ

ทําหนาที่เปนสวิตชเสนทางเบี่ยงไฟฟาตอเนื�อง

แหลงจาย 

ไฟฟาทางการ

แบตเตอรี่

ชุด UPS

สวิตชถายโอน 

แบบสแตติก 

ทําหนาที่เปนสวิตช

เสนทางเบี่ยงไฟฟา

ตอเนื�อง

โหลดคอมพิวเตอร

รูปที่ 1.10 ไดอะแกรมแสดงการทํางานแหลงจายไฟตอเนื0องทํางานจริงตลอดเวลาแบบขนาน

1.4 การพิจารณาแรงดันไฟฟา
ขนาดแรงดันไฟฟาของระบบทีจ่ะจายใหกบัอปุกรณไฟฟาจะตองมคีาเทากนั ดงันัน้จงึ

จําเปนตองพิจารณาแรงดันไฟฟา เพื�อใหใชประโยชนกับอุปกรณไฟฟาภายใตสภาวะทํางาน

ปกติ แรงดันที่ตองพิจารณาคือ ระบบไฟฟาแรงตํ่า และระบบไฟฟาแรงสูง
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1.4.1 แรงดันระบุ 

แรงดันระบุ (nominal voltage) หมายถึงคาของแรงดันไฟฟาระบุเปนแรงดันไฟฟา

ที่ใชอางอิงในการออกแบบและคํานวณคาตางๆ ทางไฟฟา คาแรงดันระบุตามมาตรฐานการ

ติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 ไดกําหนดคาระบบไฟฟาแรงดันระบุแรง

ตํ่า ชนิดระบบไฟฟาเฟสเดียว 2 สาย 230 โวลต (V) และระบบไฟฟา 3 เฟส 4 สาย เปน 

400/230 โวลต สวนระบบไฟฟาแรงสูงเปนชนิด 3 เฟส 3 สาย แรงดันระบุเปน 12, 22, 

24, 69 และ 115 กิโลโวลต (kV) เปนตน

1. แรงดันระบุเฟสเดียวแรงตํ่า แรงดันระบุเฟสเดียวแรงตํ่าจะแบงออกเปนชนิด

เฟสเดียว 2 สาย (1 Ø 2 W) 230 V และชนิดเฟสเดียว 3 สาย (1 Ø 3 W) 230/460 V  

ดังแสดงในรูปที่ 1.11

ไขควงลองไฟสวาง

ไขควงลองไฟดับ

เฟสเดียว 2 สาย 230 V

230 V

230 V

230 V
460 V

H
H

N

HN

12 kV, 22 kV 

24 kV, 33 kV

12 kV, 22 kV 

24 kV, 33 kV

เฟสเดียว 3 สาย 230/460 V

รูปที่ 1.11 แรงดันระบุชนิดเฟสเดียว 230 V

2. แรงดันระบุ 3 เฟสแรงตํ่า แรงดันระบุ 3 เฟสแรงตํ่าจะเปนชนิด 3 เฟส 4 สาย 

(3 Ø 4 W) 400/230 โวลต ดังแสดงในรูป 1.12

12 kV, 22 kV 

24 kV, 33 kV

12 kV, 22 kV 

24 kV, 33 kV

A
A

C

N

B

C

สีนํ้าตาล
A (L

1
)

B (L
2
)

C (L
3
)

230 V

230 V

400 V

400 V

400 V

230 V

สีดํา

สายศูนย สีฟา

สีเทากราวด

รูปที่ 1.12 แรงดันระบุชนิด 3 เฟส 4 สาย 400/230 V สีของสายในระบบแรงตํ่าตามหัวขอที่ 1.6.1
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แรงดัน 400/230 โวลต เหมาะสําหรับจายใหกับอาคารพาณิชยและโรงงาน

อุตสาหกรรม และสําหรับโรงงานท่ีใชมอเตอรตัวโตๆ หรือโหลดมากๆ อาจเลือกใชแรงดัน

สูงกวานี้ เชน 3 หรือ 5 กิโลโวลต (kV) แตตองมีการปองกันเปนพิเศษ

3. แรงดันระบุแรงสูง สําหรับระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวง (MEA) ที่ใชอยู

ขณะนี้สวนใหญเปนแรงดันขนาดปานกลางคือ 115, 69, 24 และ 12 กิโลโวลต สวนระบบ

แรงดันไฟฟาของการไฟฟาภูมิภาค (PEA) จะมีขนาด 115, 33 และ 22 กิโลโวลต โดยปกติ

ทัว่ไประบบทีม่ขีนาด 1,000 เควีเอ (kVA) หรอืมากกวาจะจายแรงดนัสงูไปทีศ่นูยกลางการจาย  

ดังแสดงในรูปที่ 1.13 จะเปนการไดเปรียบมากที่สุด ดังตัวอยางในรูปสายปอน แรงดันสูง

วงจรที่ 1 และ 2 แตละวงจรมีโหลด 400 เควีเอ สวนสายปอนวงจรที่ 3 มีโหลด 200 เควีเอ

100 kVA 100 kVA

100 kVA

100 kVA

400 V

400 V

400 V

100 kVA

100 kVA

100 kVA

100 kVA
100 kVA

100 kVA

Substation

Substation

Substation

สถานีจายไฟฟายอย

S

S

S

P

P

P

Trans.

Trans.

Trans.

4

3

2

1

1
2

3

12 kV

12 kV

12 kV

400 V

รูปที่ 1.13 การจายไฟฟาแรงดันสูง 12 kV ไปที่สถานีจายไฟฟายอย
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ระบบไฟฟาแรงดนั 12 กิโลโวลต 3 เฟส สาํหรบัสายปอนวงจรที ่1 และสายปอนวงจร

ที่ 2 จะจายกระแส 400/( 3 × 12) เทากับ 19.2 แอมแปร และสายปอนวงจรที่ 3 กระแส 

200/( 3 × 12) เทากับ 9.6 โวลต ฉะนั้นโหลดทั้งหมด 1,000 เควีเอ 3 เฟส จะจายกระแส

ไฟฟารวม 19.2 + 19.2 + 9.6 เทากับ 48 แอมแปร 12 กิโลโวลต

1.4.2 แรงดันพิกัด 

แรงดันพิกัด (rated voltage) หมายถึงคาแรงดันไฟฟาของอุปกรณไฟฟาหรือของ 

เครื�องใชไฟฟาทีผู่ผลติฯ กําหนดขึน้ เพื�อใหการทาํงานของอปุกรณหรอืเครื�องใชไฟฟาเปนไป 

ตามคุณลกัษณะตางๆ ท่ีกาํหนดใหเปนไปตามขอกาํหนดของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟา 

สวนภูมิภาค ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ขนาดพิกัดกระแสและพิกัดแรงดันของหมอแปลงเฟส

เดยีวของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภมูภิาค สวนตารางที ่2.2 ขนาดพกิดักระแส

และพิกัดแรงดันของหมอแปลง 3 เฟส การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค

1. แรงดนัพกิดัหมอแปลงการไฟฟานครหลวง (Metropolitan Electricity Authority;  

MEA) ไดกําหนดหมอแปลงชนิด 1 เฟส 3 สาย จะมีคาแรงดันพิกัดแรงสูง 12/24 กิโลโวลต 

แรงดันพิกัดแรงตํ่า 480/240 โวลต และหมอแปลงชนิด 3 เฟส 4 สาย จะมีคาแรงดันพิกัด

แรงสงู 12/24 กิโลโวลต แรงดันพกิดัแรงต่ํา 416/240 โวลต ดงัแสดงในรูปที ่1.14 (ก) แรง

ดันพิกัดหมอแปลงการไฟฟานครหลวง 

2. แรงดนัพกิดัหมอแปลงการไฟฟาสวนภมูภิาค (Provincial Electricity Authority;  

PEA) ไดกาํหนดหมอแปลงชนิด 1 เฟส 3 สาย จะมคีาแรงดนัพกิดัสงูแรง 22 และ 33 กโิลโวลต  

แรงดันพิกัดแรงตํ่า 460/230 โวลต และหมอแปลงชนิด 3 เฟส 4 สาย จะมีคาแรงดันพิกัด

แรงสงู 22 และ 33 กิโลโวลต แรงดนัพกิดัแรงตํ่า 400/230 โวลต ดงัแสดงในรปูที ่1.14 (ข)  

แรงดันพิกัดหมอแปลงการไฟฟาสวนภูมิภาค

12/24 kV               12/24 kV                    22 หรือ 33 kV          22 หรือ 33 kV

480/240 V             416/240 V                     460/230 V              400/230 V

1 เฟส 3 สาย           3 เฟส 4 สาย                  1 เฟส 3 สาย            3 เฟส 4 สาย

(ก) แรงดันพิกัดหมอแปลงการไฟฟานครหลวง         (ข) แรงดันพิกัดหมอแปลงการไฟฟาสวนภูมิภาค

รูปที่ 1.14 แรงดันพิกัดหมอแปลงการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค
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1.4.3 แรงดันบริการ 

แรงดันบริการ (service voltage) หมายถึงแรงดันไฟฟาที่การไฟฟานครหลวงและ

การไฟฟาสวนภูมิภาค จายหรือใหบริการกับผูใชไฟฟา ณ ตาํแหนxงที่สายไฟสวนของผูใช

ไฟฟาบรรจบกับสายไฟสวนของการไฟฟา โดยทั่วไปมักเปนแรงดันไฟฟาซึ่งวัดที่จุดตอหรือ

หนาเครื�องวัดหนxวยไฟฟา อาจเปน 380/220 โวลต

1.4.4 แรงดันใชประโยชน

แรงดันใชประโยชน (utilization voltage) หมายถึงแรงดันไฟฟาที่ตําแหนxงของ

เตารับไฟฟาหรือตําแหนxงที่เครื�องใชไฟฟา หรือที่บริภัณฑไฟฟาตออยู เชน วัดคาไดที่จุดนั้น 

380/220 โวลต

1.5 ระบบสายไฟฟา
ตวันาํไฟฟาทีน่ยิมใช ไดแก 

ทองแดง และอะลูมิเนียม แตเพื�อ

คุณสมบัติทางไฟฟา และทางกล

จะเลือกตัวนําทองแดง ดังแสดง

ในรูปที่ 1.15 ในทํานองเดียวกัน

จะเลือกใชตัวนําอะลูมิเนียมกรณี

นํ้าหนักเบา ราคาถูก และตอตาน

การเปนสนิมไดดี

(ก) 600 V สายตัวนําเดี่ยว

ฉนวนพีวีซี    ตัวนําทองแดง

ฉนวนเคเบิล   ตัวนําทองแดง

ฉนวนพีวีซี เทปทองแดงซีลโลหะ

ฉนวนครอสลิงกโพลีเอทีลีน

เทปกึ่งตัวนํา

(ข) 3.1-46 kV สายตัวนําเดี่ยว

(ค) 3 หรือ 4 ตัวนํา 600 V สายอารเมอร

(ง) สายเคเบิลเดินภายนอกอาคารมีอุปกรณยึดสายนําทาง

รูปที่ 1.15 สายตัวนําไฟฟาทองแดงแรงสูงและแรงตํ่า
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1.5.1 การออกแบบเลือกใชชนิดของสายไฟฟา 

การออกแบบเลือกใชชนิดของสายไฟฟา ตองมีการพิจารณาถึงขอจําเปนดังตอไปนี้

1. ทางไฟฟา ตองคํานึงถึงขนาดสาย ชนิด ความหนาแนxนของฉนวน ความแข็งแรง

ของฉนวนตอแรงดันไฟฟา และการนําไปใชงาน

2. ความรอน ความรอนจากบรเิวณรอบๆ เพิม่ขึน้ทาํใหความตานทานของสายไฟเพิม่

ขึ้น ยอมเปนผลทําใหสายไฟมีอุณหภูมิสูงขึ้น

3. ทางกล ตองเหนียวและยืดหยุนได

4. ทางเคมี ตองเลือกวัสดุที่สามารถทนตอนํ้ามัน เปลวไฟ โอโซน แสงอาทิตย กรด

ตางๆ หรืออยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ

1.5.2 การพิจารณาเลือกขนาดสายไฟฟา

1. ขนาดกระแสของสายไฟ กระแสไฟฟาตองทนตอแรงดนัไฟฟา อณุหภูม ิและการ

ใชงาน ซึ่งสามารถพิจารณาเลือกไดดังนี้

ก. ขอกําหนดการใชงานของสายไฟฟาตัวนําทองแดง หุมฉนวนพีวีซี ตาม มอก.  

11-2553 ตารางภาคผนวกที่ 1

ข. ขนาดกระแสสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพวีซี ี(PVC) ม/ีไมมเีปลอืกนอก ตาม 

มอก. 11-2553 ขนาดแรงดัน (U
0
/U) ไมเกิน 600/1,000 โวลต หรือ (0.6/1 กิโลโวลต) 

อุณหภูมิตัวนํา 70 °C ตามตารางภาคผนวกที่ 2 รูป (ก) และ รูป (ข) เปนการเดินสายบน

ลูกถวยในอากาศ สวนรูป (ค) เปนการเดินสายเกาะผนัง รูป (ง) จนถึง รูป (ช) เปนการเดิน

สายในทอในอากาศ รูป (ซ) เปนการเดินสายในทอฝงดิน และ รูป (ฌ) เปนการเดินสายฝง

ดินโดยตรง

ค. ขนาดกระแสสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนครอสลงิกโพลเีอทลีนี (XLPE) มเีปลอืก 

นอก ตาม IEC 60502-1 ขนาดแรงดัน (U
0
/U) ไมเกิน 600/1,000 โวลต (0.6/1 กิโลโวลต) 

อุณหภูมิตัวนํา 90 °C ตามตารางในภาคผนวกที่ 4 รูป (ก) และ รูป (ข) เปนการเดินสายบน

ลูกถวย รูป (ค) จนถึง รูป (ฉ) เปนการเดินสายในทอในอากาศ รูป (ช) เปนการเดินสายใน

ทอฝงดิน และ รูป (ซ) เปนการเดินสายฝงดินโดยตรง
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ง. ขนาดกระแสของสายไฟฟา ตวันาํทองแดงหุมฉนวนพวีซี ี(PVC) มเีปลือกนอก 

ขนาดแรงดัน (U
0
/U) ตัง้แต 600/1,000 โวลต อณุหภมูติวันาํ 70 °C อุณหภมูโิดยรอบ 40 °C 

วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศไมมีฝาปดหรือแบบบันได ตามตารางในภาคผนวกที่ 9

จ. ขนาดกระแสของสายไฟฟาตวันาํทองแดงหุมฉนวนพวีซี ีมเีปลอืกนอก สาํหรบั

ขนาดแรงดัน (U
0
/U) ไมเกนิ 600/1,000 โวลต อณุหภมูติวันาํ 70 °C อุณหภมูโิดยรอบ 40 °C 

วางบนรางเคเบิลชนิดดานลางทึบ มี/ไมมี ฝาปด ตามตารางในภาคผนวกที่ 11

ฉ. ขนาดกระแสของสายไฟฟา ตัวนําทองแดงหุมฉนวนครอสลิงกโพลีเอทีลีน 

(XLPE) มีเปลือกนอก ขนาดแรงดัน (U
0
/U) ตั้งแต 600/1,000 โวลต (0.6/1 กิโลโวลต) 

อณุหภมูติวันาํ 90 °C อณุหภมูโิดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศไมมฝีาปด 

หรือแบบบันได ตามตารางในภาคผนวกที่ 13

ช. ขนาดกระแสของสายไฟฟาตัวนําทองแดงหุมฉนวนครอสลิงกโพลีเอทีลีน มี

เปลอืกนอก สําหรบัขนาดแรงดนั (U
0
/U) ไมเกนิ 600/1,000 โวลต (0.6/1 กโิลโวลต) อณุหภมูิ

ตัวนํา 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลชนิดดานลางทึบ มี/ไมมี ฝาปด ตาม

ตารางในภาคผนวกที่ 14

ซ. ขนาดกระแสของสายไฟฟาแรงสงู ตวันาํทองแดงแกนเดยีวหุมฉนวนครอสลงิก 

โพลเีอทลีนี (XLPE) เปลือกนอกพีวซี ีมชีลีด ขนาดแรงดนั (U
0
/U) ตัง้แต 3.6/6(7.2) - 18/30(36)

กโิลโวลต อุณหภมูติวันาํ 90 °C วางบนรางเคเบลิแบบบนัได เดนิรอยภายในทอในอากาศ และ 

รอยทอฝงดิน ตามตารางในภาคผนวกที่ 15

ฌ. ขนาดกระแสของสายไฟฟาแรงสงู ตวันาํทองแดงแกนเดยีวหุมฉนวนครอสลงิก 

โพลเีอทลีนี (XLPE) เปลือกนอกพีวซี ีมชีลีด ขนาดแรงดนั (U
0
/U) ตัง้แต 3.6/6(7.2) - 18/30 

(36) กิโลโวลต อุณหภูมิตัวนํา 90 °C เดินในดักตแบงก (duct bank) ฝงใตดิน ตามตาราง

ในภาคผนวกที่ 16

ญ. ขนาดกระแสของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ (MI) 750 โวลต ตัวนําและเปลือก 

(sheath) ทองแดง หุม/ไมหุมพีวีซี อุณหภูมิเปลือก 70 °C และ 105 °C โดยเปลือกทองแดง

สามารถสัมผัสได อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C ตามตารางในภาคผนวกที่ 17

ฎ. ขนาดกระแสของสายไฟฟาอะลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี (PVC) ไมมีเปลือกนอก 

ตาม มอก. 293-2541 ขนาดแรงดัน (U
0
/U) ไมเกิน 450/750 โวลต อุณหภูมิตัวนํา 70 °C 

เดินบนฉนวนลูกถวยในอากาศจํานวนสายนํากระแสไมเกิน 3 - 4 เสน (A, B, C, N) ตาม

ตารางในภาคผนวกที่ 18
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ฏ. ขนาดกระแสของสายไฟฟาเครื�องเชื�อม (ตัวนําทองแดงฝอย) ตาม มอก.  

448-2525 ตามตารางในภาคผนวกที่ 19

2. ภาวะโหลดเกินกะทันหัน โหลดปกติฉนวนของสายไฟสามารถมีอายุการใชงานได  

20 - 30 ป แตถาโหลดเพิ่มขึ้นมากกวาปกติในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น  

ดังนั้นโหลดเกินกะทันหันไมควรเกิน 100 ชั่วโมงตอป

3. แรงดันตก ขนาดของสายไฟตองใหญเพียงพอที่จะรับแรงดันตกไมเกินกวาขอ

กําหนด ดังจะไดกลาวรายละเอียดในหัวขอที่ 1.17

4. กระแสลัดวงจร ภายใตสภาวการณเมื�อเกิดการลัดวงจร อุณหภูมิของสายไฟจะ

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นฉนวนตองสามารถทนกระแสลัดวงจรไมเกิน 10 วินาที

1.6 ระบบการเดินสายไฟฟา
หนาที่สําคัญของสายไฟฟาคือ นําพลังงานจากแหลงกําเนิดไปสูอุปกรณไฟฟา 

พลังงานที่สงไปในสายจะสูญเสียไปในรูปของความรอน วิธีการเดินสายแบบตางๆ สามารถ

กระจายความรอนจากสายในอัตราการตางๆ กัน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงลักษณะการใช

งานและขอกําหนดอนุญาตดังนี้

1.6.1 การกําหนดสีของสายไฟหุมฉนวนระบบแรงตํ่า

การกําหนดสีของสายไฟหุมฉนวนระบบแรงตํ่า มีดังนี้ 

1. สายตัวนํานิวทรัล (N) ใชสีฟา

2. สายเสนมีไฟ ตองใชสายที่มีสีตางไปจากสายตัวนํานิวทรัล หรือสายตัวนําสําหรับ

ตอลงดนิ สขีองสายไฟฟาในระบบไฟฟา 3 เฟส ใหใชสายทีม่สีฉีนวนหรอืทาํเครื�องหมายเปน

สีนํ้าตาล สีดํา และสีเทา สําหรับสายเฟส L1, L2 และ L3 หรือเฟส A เฟส B และเฟส C 

ตามลําดับ

3. สายดิน (G) ของบรภิณัฑไฟฟาใชสเีขยีว หรอืสเีขยีวแถบเหลอืง หรอืเปนสายเปลอืย 

ขอยกเวนที ่1 สายไฟฟาแกนเดยีวทีม่ขีนาดตัง้แต 16 ตารางมลิลเิมตร (mm2) อาจ

ทําเครื�องหมายที่ปลายสายแทนการกําหนดสีได

ขอยกเวนที่ 2 สายออกจากเครื�องวัดหนxวยไฟฟาถึงบริภัณฑประธาน (สายตัวนํา

ประธานเขาอาคาร)
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1.6.2 การเดินสายควบ 

อนุญาตใหวงจรไฟฟาสายเสนไฟและนิวทรัล เดินควบ

สายไดโดยสายไฟฟาตองมีขนาดไมเลก็กวา 50 ตารางมลิลเิมตร 

สายที่เดินควบตองเปนสายชนิดเดียวกัน ขนาดเทากัน  

มีความยาวเทากัน และใชวิธีตอสายเหมือนกัน ดังแสดงใน 

รูปที่ 1.16 

1.6.3 การปองกันการผุกรอน

ก. ทอรอยสาย เกราะหุมสายเคเบลิ (cable armor) เปลอืกนอกของสายเคเบลิ กลอง ตู  

ของอ (elbow) ขอตอ (coupling) และเครื�องประกอบการเดนิทออื�นๆ ตองใชวสัดทุีเ่หมาะสม 

หรอืมีการปองกนัทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดลอมทีส่ิง่นัน้ตดิตัง้อยู การปองกนัการผกุรอนตองทาํ 

ทัง้ภายในและภายนอกบริภณัฑ โดยการเคลอืบดวยวสัดทุีท่นตอการผกุรอน เชน สงักะสแีคดเมยีม  

หรืออีนาเมล (enamel) ในกรณีที่มีการปองกันการผุกรอนดวยอีนาเมลดังแสดงในรปูที ่1.17 

ไมอนุญาตใหใชในสถานท่ีเปยก หรือภายนอก

อาคาร กลองตอสายหรือตูทีใ่ชกรรมวธิปีองกนั

การผุกรอนดวยสารเคลือบอินทรีย (Organic 

Coating) อนญุาตใหใชภายนอกอาคารได แตตอง 

ไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาทางการกอน

ข. ทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล 

ชองสําหรับเดินสาย (electrical shaft) จะตอง

ไมมทีอสําหรบังานอื�นรวมอยูดวย เชน ทอไอนํา้ 

ทอประปา ทอกาซ ฯลฯ

รูปที่ 1.16  
การเดินสายควบ ขนาดสาย 

ไมเล็กกวา 50 mm2 

รปูที ่1.17 สารอนีาเมลทาทอลดการกดักรอน
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1.6.4 การติดตั้งวัสดุและการจับยึด 

ทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล สายเคเบิล กลอง ตูและเครื�องประกอบการ

เดินทอ ตองยึดกับที่ใหมั่นคง สายไฟฟาในชองเดินสายแนวดิ่งตองมีการจับยึดที่ปลายบน

ของชองเดินสายหรือทอรอยสาย จะตองมีการจับยึดเปนชวงๆ โดยมีระยะหางไมเกินตามที่

กําหนดในตารางที่ 1.1 และดังแสดงในรูปที่ 1.18

ตารางที่ 1.1 ระยะหางสําหรับการจับยึดสายไฟในแนวดิ่ง

ขนาดของสายไฟฟา (mm2) ระยะจับยึดสูงสุด (m)

ไมเกิน 50 mm2 30

70-120 mm2 24

150-185 mm2 18

240 mm2 15

300 mm2 12

เกินกวา 300 mm2 10

กลองดึงสาย

ที่จับยึดสาย

รูปที่ 1.18 การจับยึดสายไฟในแนวดิ่ง
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1.6.5 จุดตอทางเขาสายตัวนําประธาน 

จดุตอทางเขาสายตวันาํประธาน (service-entrance connector) จดุเปลีย่นการเดนิ

สายจากวิธีใชทอรอยสายเปนวิธีเดินสายในที่โลงหรือเดินสายซอน ตองใชกลองหรือเครื�อง

ประกอบการเดนิทอ เชน ตวัตอสายตวันาํประธาน (service-entrance connector) ดงัแสดง

ในรูปที่ 1.19 ตรงปลายทอที่มีรูเปนบูชชิงแยกกัน 1 รู สําหรับ 1 สาย อนุญาตใหใชบูชชิง

แทนการใชกลอง หรือเครื�องประกอบที่ปลายทอ (terminal fitting) ในเมื�อปลายของทอรอย

สายเดินลํ้าเขาไปในแผงสวิตชแบบเปด หรือแผงควบคุมแบบเปดได

    

รูปที่ 1.19 จุดตอทางเขาสายตัวนําประธาน เปนจุดเปลี่ยนการเดินสาย

1.6.6 การปองกันไมใหเกิดกระแสเหนี่ยวนําในเครื�องหอหุมหรือ 

 ชองเดินสายที่เปนโลหะ

การปองกันไมใหเกิดกระแสเหน่ียวนําในเครื�องหอหุมหรือชองเดินสายที่เปนโลหะ  

มีดังนี้

1. เมื�อติดตั้งสายสําหรับระบบไฟฟากระแสสลับในเครื�องหอหุมหรือชองเดินสายที่

เปนโลหะตองจดัทาํไมใหเกดิความรอนแกโลหะทีล่อมรอบเนื�องจากผลของการเหนีย่วนาํ เชน

การรวมสายเสนไฟทุกเสนและสายตัวนํานิวทรัล (ถามี N) รวมทั้งสายดิน (G) ของเครื�อง

อปุกรณไฟฟาไวในเครื�องหอหุมหรือชองเดินสายเดยีวกนั ในการเดนิสายควบและใชทอรอย

สายหลายทอในแตละทอรอยสายตองมีครบทัง้สายเสนไฟ สายตวันาํนวิทรลั และสายดนิของ

บริภัณฑไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 1.20
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ไมติดตั้งสายดินวิธีนี้ 

ทอโลหะ

รูปที่ 1.20 สายเฟส A เฟส B เฟส C และสายดิน G หรือสายเฟส A เฟส B 
เฟส C สายนิวทรัล (N) และสายดิน (G) เมื0อรอยในทอโลหะตองรอยในทอเดียวกัน

2. เมื�อสายเดีย่วของวงจรเดินผานโลหะทีม่คีณุสมบตัเิปนสารแมเหล็ก จะตองจดัให

ผลจากการเหนี่ยวนํามีนอยที่สุด แตถารอยสายในทออโลหะ เชน พีวีซี เดินสายเฟสละทอ

พลาสติกจะไมเหนี่ยวนําแตถามีการรอยสายเขากลองโลหะ เชน ตูสวิตชบอรดผนังตูจะเปน

แผนโลหะ ตองทําการตดัรองใหถงึกันระหวางรแูตละรทูีร่อยสายแตละเสน หรอืโดยการรอย

สายทุกเสนของวงจรผานชองเดียวกันเพื�อลดกระแสเหนี่ยวนําสวนที่เปนโลหะ ดังแสดงใน

รูปที่ 1.21

เฟส เฟส เฟส นิวทรัล

BA C N
เจาะรองโลหะเล็กๆ ระหวางรูทอเพื�อลดกระแสเหนี่ยวนําสวนที่เปนโลหะ

สายเฟสเดียวกันในทอพีวีซี ควรเปนล็อคนัตอะลูมิเนียมหรือพีวีซี

รปูที ่1.21 กรณีเดนิสายแยกทอละเฟสในทอพีวซี ีเมื0อรอยทอผานโลหะตองทาํการตดัรอง 
ใหถึงกันระหวางรู โดยใชล็อคนัตอะลูมิเนียม (ไมใหมีสวนเปนเหล็ก)
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3. สายไฟแกนเดียวทุกเสนของวงจรเดียวกัน รวมทั้งสายที่มีการตอลงดิน (N) และ

สายดิน (G) ตองติดตั้งในทอรอยสายเดียวกัน หากติดตั้งในรางเดินสาย (wire ways) หรือ

รางเคเบิล (cable trays) ใหวางผูกเปนกลุมเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.22

A, B, C, N และ G (ถามี) 

ผูกรวมเปนกลุมเดียวกัน

รูปที่ 1.22 สายเฟส A, B, C, N และ G (ถามี) ผูกรวมเปนกลุมเดียวกัน

1.7 การพิจารณาการเดินสายในทอ
การพิจารณาการเดินสายในทอ ทําไดดังนี้

1.7.1 การเดินสายในทอโลหะ 

การเดินสายในทอโลหะ ไดแก ทอโลหะหนา (rigid steel conduit หรือทอ RSC) 

ทอโลหะหนาปานกลาง (intermediate metal conduit หรือทอ IMC) และทอโลหะบาง 

(electrical metallic tube หรือทอ EMT) มีลักษณะการใชงานดังตอไปนี้

1. การใชงาน ทอโลหะดังกลาวสามารถใชกบังานเดนิสายทัว่ไปทัง้ในสถานทีแ่หง ชืน้  

และเปยก นอกจากจะไดระบุไวเฉพาะเรื�องนั้นๆ โดยตองติดตั้งใหเหมาะสมกับสภาพใชงาน

2. ขอกําหนดการติดต้ัง สําหรับทอโลหะหนา (RSC) หรือทอโลหะหนาปานกลาง 

(IMC) และอุปกรณประกอบดังแสดงในรูปที่ 1.23 สวนรูปที่ 1.24 แสดงอุปกรณประกอบ

ทอและขอตอทอชนิดตางๆ
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“LB” เมื�อตองการ 

ติดตั้งฉาก 90°

คัปปลิงแบบเกลียว

ทอ IMC

ผิวทอภายในเรียบ

เกลียวทอ

ล็อคนัต

บูชชิง ฝาครอบเปดเพื�อรอยสาย

รูปที่ 1.23 ทอโลหะหนา (RSC) หรือทอโลหะหนาปานกลาง (IMC) และอุปกรณประกอบ

   

 ของอเปดซาย (LL) ของอเปดขวา (LR) ของอเปดหลัง (LB) ของอเปด 3 ทาง

      

 ของอเปด 120° ของอเปด 90° คัปปลิงแบบแรงอัด คัปปลิงแบบเกลียว

                  

                   ล็อคนัต                                บูชชิง                           โคง 90°

รูปที่ 1.24 อุปกรณประกอบทอและขอตอทอ ทอโลหะหนาและทอโลหะหนาปานกลาง
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