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บทที่ 1 
การปองกนัอันตรายและการปฐมพยาบาลผูถูกไฟฟาดูด 

 

การทํางานกับไฟฟาแรงสูง 
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาสูงจะสามารถสงกระแสไฟฟาไปได

ในระยะทางที่ไกลและมีการสูญเสียทางไฟฟาต่ํากวาระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาต่ํา ดังนั้นระบบสง
จายไฟฟาในระยะทางไกลหรือที่มีโหลดไฟฟาขนาดใหญของการไฟฟาฯ จึงตองสงดวยแรงดันสูง
แทบทั้งสิ้น ระบบสงจายไฟฟาที่การไฟฟาฯ ใชมีทั้งระบบสายใตดินและระบบสายไฟฟาเดินลอยบน
เสาไฟฟา สําหรับระบบสายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟานี้ แรงดันสูงที่ใชในการสงไฟฟา
สามารถที่จะทําใหเกิดการกระโดดขามอากาศหรือฉนวนไฟฟาเขาหาวัตถุหรือส่ิงมีชีวิตไดโดยไมตอง
สัมผัสหรือแตะสายไฟ หากวัตถุหรือส่ิงมีชีวิตนั้นอยูภายในระยะอันตรายที่ไฟฟาแรงสูงสามารถ
กระโดดขามได ระยะอันตรายนี้ขึ้นอยูกับระดับแรงดันไฟฟาแรงสูงที่ใชโดยแรงดันยิ่งสูงระยะที่ไฟฟา
สามารถกระโดดขามไดก็จะไกลขึ้น ในการทํางานในบริเวณที่มีสายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟา
พาดผาน จึงจําเปนตองใชความระมัดระวังเปนอยางสูง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและเพิ่มความ
มั่นใจในการทํางาน เราจึงควรทําความเขาใจถึงระยะหางที่ปลอดภัยในการทํางานสําหรับไฟฟา
แรงดันสูงระดับตาง ๆ ไวพอสังเขป 
รูระดับแรงดันของสายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟาโดยการสังเกต 

ไฟฟาแรงดันสูงที่มีใชงานจะมีระดับแรงดันที่แตกตางกันไปสําหรับการไฟฟาฯ ตาง ๆ ดังนี้  
การไฟฟานครหลวง ใชระดับแรงดัน 12,000, 24,000, 69,000 และ 115,000 โวลต 

เปนสวนใหญและมีใชระดับแรงดัน 23,000 โวลต อยูบาง  
การไฟฟาสวนภูมิภาค โดยท่ัวไปใชระดับแรงดัน 22,000, 33,000 และ 115,000 

โวลต 
ถาสังเกตสายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟาที่ติดตั้งอยูทั่วไป จะพบเห็นการจับยึดสายโดย

มีฉนวนไฟฟาที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้เนื่องจากสายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟามีระยะ
อันตรายที่จะเกิดการกระโดดขามของกระแสไฟฟาจากสายไฟฟาได ดังนั้นจึงตองมีการจับยึด
สายไฟฟาดวยวัสดุที่ เปนฉนวนไฟฟาในจํานวนที่พอเหมาะกับระดับแรงดันไฟฟาแรงสูงนั้น 
ฉนวนไฟฟาที่ใชกันสวนใหญจะทําดวยกระเบื้องเคลือบเปนชิ้น ๆ มีรูปรางเหมือนชามคว่ําที่เรียกวา
ลูกถวย ดังนั้นเราจึงสามารถสังเกตวาเปนสายไฟฟาแรงสูงระดับแรงดันเทาใดไดจากการยึดสายไฟฟา
ดวยลูกถวยเปนชั้น ๆ ซ่ึงจํานวนชั้นของลูกถวยจะบอกถึงระดับแรงดันไฟฟาของไฟฟาแรงสงูนัน้ๆ ได 
วิธีสังเกตงาย ๆ เพื่อใหทราบถึงระดับแรงดันไฟฟาสามารถสังเกตไดดังนี้  
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โดยการนับจํานวนชัน้ของลูกถวย 

จํานวนชัน้ของลูกถวยคว่ํา ระดับแรงดนัไฟฟา (โวลต) 

2-3 12,000 – 24,000 

4 69,000 

7 115,000 

โดยสังเกตจากความสูงของสายไฟฟา เทียบกับอาคาร 

ระดับความสูงของสายไฟฟา ระดับแรงดนัไฟฟา (โวลต) 

อาคารชัน้ท่ี 2 – 3 12,000 – 24,000 

อาคารชัน้ท่ี 4 ขึ้นไป 69,000 – 115,000 

ทั้งนี้ระดับความสูงของสายไฟฟาแรงสูงเดนิลอยบนเสาไฟฟามักจะอยูสูงจากพื้นดนิตั้งแต 6 
เมตรขึ้นไปโดยเสาไฟฟาทีใ่ชโดยทั่วไปกําหนดความสูงไวตั้งแต 6 เมตร    จนถึง   22 เมตร   ตาม
ระดับของแรงดันฟา          

ระยะหางที่ปลอดภัยจากสายไฟฟาแรงสูง สายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟาที่ใชสง
กระแสไฟฟาไปตามทองถนนหรือทุงนานัน้สวนใหญจะไมมีฉนวนหุม หรือหากมฉีนวนหุมก็จะหุม
บาง ๆ ไวเทานั้น ซ่ึงถือวาไมปลอดภัยที่จะสัมผัสหรือแตะตอง การหุมฉนวนที่ปลอดภัยนั้นจะตองมี
ฉนวนทีห่นาเพียงพอ ซ่ึงจะทําใหสายไฟฟามีน้ําหนกัมากไมสามารถพาดไปบนเสาไฟฟาธรรมดาได 
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชไฟฟาและเพื่อเสถียรภาพของระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
จึงไดกําหนดมาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยจากไฟฟาแรงสูงไว โดยกําหนดทั้งระยะหางต่ําสุดตาม
แนวดิ่งและแนวระดับสําหรับบริเวณตาง ๆ ไว ซ่ึงรายละเอียดระยะหางต่ําสุดนีม้ีระบุไวในกฎการ
เดินสายและตดิตั้งอุปกรณไฟฟาของการไฟฟานครหลวง หรือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทยของ วสท. ทั้งนี้มาตรฐานบางสวนของระยะหางต่ําสุดที่ปลอดภัยสําหรับสาย
ไฟฟาแรงสูงกบัอาคารหรือส่ิงกอสราง และกับผูปฏิบัติงานมีดังนี ้ 

อาคาร / สิ่งปลูกสราง มาตรฐานระยะหางในแนวระดับที่ปลอดภัยระหวางอาคาร/ส่ิงปลูก
สรางหรือปายโฆษณากับสายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟา 
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ระยะหางจากสายไฟในแนวระดับไมนอยกวา (เมตร) ระดับแรงดนัไฟฟา 

(โวลต) 
อาคาร / ระเบียง ปายโฆษนา 

12,000 – 24,000 1.80 1.80 

69,000 2.13 1.80 

115,000 2.30 2.30 

หมายเหตุ ระยะดังกลาวไมครอบคลุมการทํางานนอกตัวอาคาร หรือบนระเบียงเปดที่อาจมีการยื่นวัตถุ
ออกนอกตัวอาคารซึ่งจะตองเปนไปตามมาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยสําหรับการทํางาน หรือจะตอง
มีการหุมหรือคลุมสายเพื่อความปลอดภัย 

ผูปฏบิัตงิาน / การทํางาน 

มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยของการทํางานใกลสายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟา
สําหรับบุคคลหรือผูที่ปฏิบัติงานรวมถึงอุปกรณเครื่องมือกลทุกชนิดเชนปนจั่น รถเครน หรือวัตถุที่ถือ
อยูในมือจะตองอยูหางจากสวนที่มีไฟฟาแรงสูงไมนอยกวาระยะดังตอไปนี้  

ระดับแรงดนัไฟฟา (โวลต) ระยะหางที่ปลอดภัย (เมตร) 

12,000 – 69,000 3.05 

115,000 3.20 

หมายเหตุ หากบริเวณที่ตองการปฏิบัติงานมีระยะหางที่ต่ํากวามาตรฐาน จะตองแจงใหการไฟฟานคร
หลวงดําเนินการหุมหรือคลุมสายกอนลงมือทํางาน 

 ทั้งนี้ในกรณีที่มีการหุมหรือคลุมสายไฟฟาแรงสูงเดินลอยบนเสาไฟฟาดวยฉนวนไฟฟาจาก
การไฟฟานครหลวงแลวนั้น จะเปนการชวยใหสามารถทํางานในระยะที่ใกลมากขึ้นเทานั้น มิได
หมายความวามีความปลอดภัยเพียงพอที่จะสัมผัสได ผูปฏิบัติงานยังคงตองใชความระมัดระวังในการ
ทํางานเชนเดิม  
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สําหรับนั่งรานและปนจั่นชนดิติดกับตัวรถมีระยะหางที่ปลอดภัยดงันี ้ 

นั่งราน 

ระดับแรงดนัไฟฟา (โวลต) ระยะหางที่ปลอดภัย (เมตร) 

ไมเกิน 12,000 2.40 

24,000 3.00 

69,000 3.30 

115,000 3.90 

230,000 5.30 

ปนจั่นชนิดตดิกับตัวรถ ( ใชบังคับกรณีของเคร่ืองตอกเสาเข็มดวย )  

ระดับแรงดนัไฟฟา (โวลต) ระยะหางที่ปลอดภัย (เมตร) 

ไมเกิน 24,000 3.05 

69,000 3.20 

115,000 3.65 

230,000 4.80 

ขอควรระวังในการทํางานใกลสายไฟฟาแรงสูงเดนิลอยบนเสาไฟฟา  

1. หามทํานั่งรานค้ําหรือครอมใกลสายไฟฟาแรงสูงที่ไมมีฉนวนปดคลุมขณะที่ทําการ
กอสราง หรือทําปายโฆษณา 

2. กรณีที่ตองมีการปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาแรงสูงนอยกวาระยะหางที่ปลอดภัยตามขางตน 
ตองแจงใหการไฟฟาฯ ดําเนินการหุมหรือคลุมสายไฟฟาแรงสูงในบริเวณนั้น ๆ กอนลงมือทํางาน 

3. หามทํางานใกลสายหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูงในขณะที่มีฝนตกฟาคะนอง  
4. หามฉีด พน เทหรือราดน้ําใด ๆ ใกลสายไฟฟาแรงสูงดังนี้ การฉีดน้ําดวยสายยาง การตอ

ทอน้ําทิ้งที่ไหลออกจากระเบียงหรือกันสาดทําใหลําน้ําเขาใกลหรือกระทบสายไฟหรืออุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง หลีกเลี่ยงการติดตั้งหอระบายความรอน ( Cooling Tower) หรืออุปกรณที่ทําใหเกิด
ละอองน้ําใกลสายไฟฟาแรงสูง เนื่องจากละอองน้ํามักจะทําใหฉนวนไฟฟาเสื่อมสภาพ 
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5. หามจุดไฟเผาขยะหรือหญารวมทั้งการทําอาหารทุกชนิดเชน การปง ยาง ผัด หรือทอดที่
ใหความรอนและควันไฟรมหรือพนใสสายไฟฟาหรือฉนวนไฟฟาแรงสูง ซ่ึงอาจทําใหฉนวนไฟฟา
เสื่อมสภาพได  

6. หามจับดึงหรือแกวงลวดสลิงที่ใชยึดโยงเสาไฟฟาแรงสูงหรือบริเวณโคนเสาไฟฟาเพราะ
อาจจะไปกระทบสายไฟฟาแรงสูง  

7. หามไตหรือข้ึนไปบนเสาไฟฟาทุกชนิดทุกกรณี  
8. การกอสรางอาคาร บานพักอาศัย และปลูกตนไมตองหางจากสายไฟฟาแรงสูงตามระยะ

ที่กําหนด เพื่อปองกันมิใหสัมผัสกับสายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาแรง 
9. ควรระมัดระวังเครื่องมือกลทุกชนิดที่ใชในงานกอสรางอาคารขนาดใหญ งานปรับปรุง 

หรือกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ เขาใกลสายไฟฟาแรงสูงเกินกวาระยะปลอดภัยที่กําหนด  
10. ระมัดระวังผาคลุมกันฝุนระหวางทําการกอสราง มิใหปลิวมาสัมผัสสายไฟฟาแรงสูง  
11. กิ่งไมที่แตะสายไฟฟาอาจจะทําใหมีไฟร่ัวลงมาตามกิ่งไม ทําใหไดรับอันตรายจากไฟฟา

ร่ัวได จึงตองระมัดระวังคอยดูแลตัดแตงกิ่งไมไมใหเขาใกลสายไฟฟาเกินระยะปลอดภัยที่กําหนด 
ทั้งนี้ถาไมแนใจในการดําเนินการใหแจงการไฟฟาฯ กอนดําเนินการ  

12. จัดใหมีการอบรมพนักงานเพื่อใหทราบถึงขอควรระวังในการทํางานในบริเวณที่มี
สายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูง รวมถึงอบรมการใชเครื่องมือดับเพลิงใหมีความรูเกี่ยวกับ
วิธีการใชเครื่องมือดับเพลิงวาเปนชนิดที่เหมาะสมสําหรับใชดับเพลิงซึ่งเกิดกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟา
หรือไม และระยะหางควรเปนเทาใด 

13. หากพบวามีเสียงดังคลายเสียงผ้ึงบินบริเวณอุปกรณหรือสายไฟฟาแรงสูงบนเสาไฟฟา 
ใหรีบแจงการไฟฟาฯ ในทันที เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแกไข  

14. ควรติดตั้งปายหรือสัญญาณเตือนภัยแสดงเขตอันตรายจากไฟฟาแรงสูงใหเห็นอยาง
เดนชัดเสมอ.  

ผูท่ีจะชวยเหลือผูท่ีประสบอนัตรายจากไฟฟาตองรูจักวิธีท่ีถูกตองในการชวยเหลือดังนี้ 
1. อยาใชมือเปลาแตะตองตัวผูที่ติดอยูกับกระแสไฟฟา หรือตัวนําที่เปนตนเหตุใหเกิด

อันตรายเปนอันขาด เพื่อปองกันมิใหถูกกระแสไฟฟาจนไดรับอันตรายไปดวยอีกผูหนึ่ง 
2. รีบหาทางตัดกระแสไฟฟาโดยฉับไว จะดวยการถอดปลั๊กหรืออาสวิตซออกก็ได  
3. ใชวัตถุที่ไมเปนสื่อไฟฟา เชน ผาแหง ไมแหง เชือกที่แหง สายยาง หรือพลาสติกที่แหง

สนิท ถุงมือยาง หรือผาแหงพันมือใหหนา แลวจึงผลักหรือฉุดตัวผูประสบอันตรายใหหลุดออกมา
โดยเร็ว เขี่ยสายไฟใหหลุดออกจากตัวผูประสบอันตราย  

4. หากเปนสายไฟฟาแรงสูงใหพยายามหลีกเหลี่ยง แลวรีบแจงการไฟฟานครหลวงใหเร็ว
ที่สุด  
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5. อยาลงไปในน้ํากรณีที่มีกระแสไฟฟาอยูในบริเวณที่มีน้ําขัง ตองหาทางเขี่ยสายไฟฟาออก
ใหพนหรือตัดกระแสไฟฟากอน จึงคอยไปชวยผูประสบอันตราย  

การชวยผูประสบอันตรายจากไฟฟาดังที่กลาวมาแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกระทําดวยความ
รวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวังเปนพิเศษดวย 

 
การปฐมพยาบาล 

เมื่อไดทําการชวยเหลือผูประสบอันตรายมาไดแลวจะดวยวิธีใดก็ตาม หากปรากฏวา
ผูเคราะหรายทีช่วยออกมานัน้หมดสติไมรูสึกตัว หัวใจหยุดเตน และไมหายใจ ซ่ึงสังเกตไดจากอาการ
ที่เกิดขึ้นดังนี้ คือ ริมฝปากเขียว สีหนาซีดเขียวคลํ้า ทรวงอกเคลื่อนไหวนอยมากหรือไมเคล่ือนไหว 
ชีพจรบริเวณคอเตนชาและเบามาก ถาหัวใจหยุดเตนจะคลําชีพจรไมพบ มานตาขยายคางไมหดเล็กลง 
หมดสติไมรูสึกตัว ตองรีบทาํการปฐมพยาบาลทันที เพื่อใหปอดและหวัใจทํางาน โดยวิธีการผายปอด
ดวยการใหลมทางปาก หรือที่เรียกวา “เปาปาก” รวมกับการนวดหวัใจกอนนําผูปวยสงแพทย 

 
การผายปอดโดยวิธีใหลมทางปาก 
 

 
 
1. ใหผูปวยนอนราบ จัดทาที่เหมาะสมเพื่อเปดทางอากาศเขาสูปอด โดยผูปฐมพยาบาลอยู

ทางดานขางขวาหรือขางซายบริเวณศีรษะของผูปวย ใชมือขางหนึ่งดึงคางผูปวยมาขางหนา พรอมกับ
ใชมืออีกขางหนึ่งดันหนาผากไปทางหลัง เปนวิธีปองกันไมใหล้ินตกไปอุดปดทางเดินหายใจ แตตอง
ระวังไมใหนิ้วมือที่ดึงคางนั้นกดลึกลงไปในสวนเนื้อใตคาง เพราะจะทําใหอุดกั้นทางเดินหายใจได 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กเล็ก ๆ สําหรับเด็กแรกเกิดไมควรนอนหงายคอมากเกินไป เพราะแทนที่จะ
เปดทางเดินหายใจ อาจจะทําใหหลอดลมแฟบ และอุดตันทางเดินหายใจได 

2. สอดนิ้วหัวแมมือเขาไปในปากจนปากอา ลวงสิ่งของในปากที่จะขวางทางเดินหายใจออก
ใหหมด เชน ฟนปลอม เศษอาหาร เปนตน 

3. ผูปฐมพยาบาลอาปากใหกวาง หายใจเขาเต็มที่ มือขางหนึ่งบีบจมูกผูปวยใหแนนสนิท 
ในขณะที่มืออีกขางยังคงดึงคางผูปวยมาขางหนา แลวจึงประกบปดปากผูปวยพรอมเปาลมเขาไป ทํา
ในลักษณะนี้เปนจังหวะ 12-15 ครั้ง ตอนาที 

4. ขณะทําการเปาปาก ตาตองเหลือบดูดวยวาหนาอกผูปวยมีการขยายขึ้นลงหรือไม หากไม
มีการกระเพื่อมขึ้นลงอาจเปนเพราะทานอนไมดีหรือมีส่ิงกีดขวางทางเดินหายใจ  

ในรายที่ผูปวยอาปากไมได หรือดวยสาเหตุใดที่ไมสามารถเปาปากได ใหเปาลมเขาทางจมูก
แทน โดยใชวิธีปฏิบัติทํานองเดียวกับการเปาปาก 

ในรายเด็กแรกเกิด หรือเด็กเล็กใชวิธีเปาลมเขาทางปากและจมูกไปพรอมกัน 
การใหโลหิตไหลเวียนโดยวธีินวดหวัใจ 
 

 
 

เมื่อพบวาหัวใจผูปวยหยุดเตนโดยทราบไดจากการฟงเสียงหัวใจเตน และการจับชีพจรดูการ
เตนของหลอดเลือดแดงที่คอ ที่ขาหนีบ ที่ขอพับแขน หรือท่ีขอมือตองรีบทําการชวยใหหัวใจกลับเตน
ทันที การนวดหัวใจดังวิธีการตอไปนี้ 

1. ใหผูปวยนอนราบกับพื้นแข็ง ๆ หรือใชไมกระดานรองที่หลังของผูปวย ผูปฐมพยาบาล 
หรือผูปฏิบัติคุกเขาลงขางขวาหรือขางซายบริเวณหนาอกผูปวย คลําหาสวนลางสุดของกระดูกอกที่ตอ
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กับกระดูกซี่โครง โดยใชนิ้วสัมผัสชายโครงไลขึ้นมา (หากคุกเขาขางขวาใชมือขวาคลําหากระดูกอก 
หากคุกเขาขางซายใชมือซาย) 

2. วางนิ้วช้ีและนิ้วกลางตรงตําแหนงที่กระดูกซี่โครงตอกับกระดูกอกสวนลางสุด วางสัน
มืออีกขางบนตําแหนงถัดจากนิ้วช้ีและนิ้วกลางนั้น ซ่ึงตําแหนงของสันมือที่วางอยูบนกระดกูหนาอกนี้
จะเปนตําแหนงที่ถูกตองในการนวดหัวใจตอไป 

3. วางมืออีกขางทับลงบนหลังมือที่วางในตําแหนงที่ถูกตองแลวเหยียดนิ้วมือตรงแลวเกี่ยว
นิ้วมือ 2 ขางเขาดวยกัน แลวเหยียดแขนตรงโนมตัวตั้งฉากกับหนาอกผูปวย ทิ้งน้ําหนักลงบนแขน
ขณะกดกับหนาอกผูปวย ใหกระดูกลดระดับลง 1.5 - 2 นิ้ว เมื่อกดสุดใหผอนมือข้ึนโดยที่ตําแหนงมือ
ไมตองเลื่อนไปจากจุดที่กําหนด ขณะกดหนาอกนวดหัวใจหามใชนิ้วมือกดลงบนกระดูกซี่โครงผูปวย 

4. เพื่อใหชวงเวลาการกดแตละครั้งคงที่ และจังหวะการสูบฉีดเลือด ออกจากหัวใจ
พอเหมาะกับที่รางกายตองการ ใชวิธีนับจํานวนครั้งที่กดดังนี้ หนึ่ง และสอง และสาม และส่ี และหา
.... โดยกดทุกครั้งที่นับตัวเลข และปลอยตอนคําวาและสลับกันไป ใหไดอัตราการกดประมาณ 80-100 
คร้ังตอนาที 

5. ถาผูปฏิบัติมีคนเดียว ใหนวดหัวใจ 15 คร้ัง สลับกับการเปาปาก 2 ครั้ง ทําสลับกันเชนนี้
จนครบ 4 รอบ แลวใหตรวจชีพจร และการหายใจ หากคลําชีพจรตองนวดหัวใจตอ แตถาคลําชีพจร
ไดและยังไมหายใจ ตองเปาปาตอไปอยางเดียว 

6. ถามีผูปฏิบัติ 2 คน ใหนวดหัวใจ 5 ครั้ง สลับกับการเปาปาก 1 ครั้ง โดยขณะที่เปาปากอีก
คนหนึ่งตองหยุดนวดหัวใจ  

7. ในเด็กแรกเกิดหรือเด็กออน การนวดหัวใจใชเพียงนิ้วหัวแมมือกดกลางกระดูกหนาอก
ใหไดอัตราเร็ว 100 – 120 คร้ังตอนาที โดยใชนิ้วมือโอบรอบทรวงอกสองขางแลวใชหัวแมมือกด 

ในการนวดหัวใจตามที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ตองทําอยางระมัดระวังและถูกวิธี ถาทําไมถูกวิธี
หรือรุนแรงอาจเกิดอันตรายได เชน กระดูกซี่โครงหัก ตับและมามแตกได โดยเฉพาะในเด็กเลก็ยิง่ตอง
ใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 

การเปาปากเพื่อชวยหายใจและการนวดหัวใจเพื่อชวยในการไหลเวียนเลือดนี้ตองทําให
สัมพันธกัน แตอยาทําพรอมกันในขณะเดียวกัน เพราะจะไมไดผลทั้งสองอยาง 
เมื่อชวยหายใจและนวดหัวใจอยางไดผลแลว 1 – 2 นาที ใหสังเกตวาผูปวยมีหัวใจเตนไดเองอยาง
ตอเนื่องหรือไม สีผิว การหายใจ และความรูสึกตัวดีขึ้นหรือไม มานตาหดเล็กลงหรือไม หากผูปวยมี
อาการดังกลาว แสดงวาการปฐมพยาบาลไดผล แตถึงกระนั้นก็ไมควรเลิกชวยเหลือจนกวาจะสงผูปวย
ใหอยูในความดูแลของแพทยแลว 
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ที่มา : ฝายปองกันอุบัติภยั การไฟฟานครหลวง 

ขอแนะนํา 
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เม่ือตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟา 
 1) กอนลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา ใหตรวจหรือวัดดวยเครื่องมือวามี

กระแสไฟฟา ในสายไฟฟาหรืออุปกรณนั้นๆ หรือไม 
 2) จะตองตอสายดินของอุปกรณนั้นๆ ลงดินตลอดเวลาที่ทํางานอยูกับอุปกรณไฟฟา

นั้นๆ 
 3) การตอสายดิน ใหตอทางดานปลายที่ตอลงดินกอนเสมอ จากนั้นจึงตอปลายอีก

ขางหนึ่งของสายดินเขากับอุปกรณไฟฟา 
 4) การสัมผัสกับอุปกรณไฟฟาทางดานแรงต่ําใดๆ หากไมแนใจใหใชหลังมือสัมผัส

แทนกอน 
 5) การจับตองอุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู จะตองกระทําโดยอาศัย

เครื่องมือ หรืออุปกรณและวิธีการที่ถูกตองเทานั้น 
 6) เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทํางานอยูกับอุปกรณไฟฟา เชนไขควง คีม ตองเปนแบบ

ที่มีฉนวนหุมอยางดี และถูกออกแบบมาใหใชกับงานทางไฟฟา 
 7) ขณะทํางานอยูกับอุปกรณไฟฟา ตองมั่นใจวาไมมีสวนใดของรางกาย หรือ

เครื่องมือที่ใชอยูสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟาของอุปกรณนั้น อยางพล้ังเผลอ 
 8) การใชกุญแจล็อคสวิตชไฟฟาการแขวนหรือปลดปายเตือน ตองกระทําโดยบุคคล

เดียวกันเสมอ 
 9) การขึ้นที่สูงเพื่อทํางานกับเครื่องใชไฟฟาตองใชเข็มขัดนิรภัยเสมอ หากไมมีก็

อาจจะใชเชือกขนาดใหญทุกครั้ง คลองเอาไวกับโครงสรางสวนตางๆของอาคารที่มีความแข็งแรง 
 10) การทํางานเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา หากเปนไปไดควรจะมีผูคอยชวยเหลือ 
 

การใชไฟฟาดวยความปลอดภัย 
1)   ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารบานเรือน 
 1.1 ร้ัวหรือหลังคาซึ่งเปนโลหะอาจจะสัมผัสกับสายไฟฟา และมีกระแสไฟฟาไหลอยูดวยซ่ึง
เราไมรูก็ได จึงควรระมัดระวังอยาใหคมสังกะสีหรือโลหะบาดหรือเสียดสีกับสายไฟฟาได โดยใช
หลอดกระเบื้องสวมสายไฟฟากันไว และควรระวังตะปูตอกยึดสังกะสีทะลุไปถูกสายไฟฟา 
 1.2 หองน้ําเปนสถานที่มีความเปยกชื้นอยูเปนประจํา และเมื่อรางกายเราก็เปยกน้ํายอมมี
โอกาสที่จะไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟาไดงาย ฉะนั้นจึงไมควรติดสวิตชหรือเตาเสียบ หรือ
เครื่องใชไฟฟาที่ไมมีการปองกันอยางเพียงพอไวภายในหองน้ํา และกอนทําการเปลี่ยนหลอดไฟแสง
สวางควรตัดกระแสไฟฟาในหองน้ําเสียกอน 
 
2)  ความปลอดภัยเก่ียวกับอุปกรณใชไฟฟา 
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 2.1) เสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน อาจแตะกับสายไฟฟาหรืออาจถูกฟาผาเปนอันตรายตอชีวิต
หรือทรัพยสินได จึงควรติดตั้งใหหางจากสายไฟฟาในระยะที่เมื่อเสาอากาศหักแลวไมลมไปพาด
สายไฟฟาได 
 2.2) อยาใหหลอดซึ่งเมื่อใชงานมีความรอนสูงอยูใกลกับวัตถุที่สามารถติดไฟไดงาย เชน มุง 
กระดาษ ฝาย เปนตน 
 2.3) อยาวางสายไฟฟาสอดใตพรมปูพื้น ใตบานประตู หนาตาง หรือขวางทางเดิน เพราะเมื่อ
ถูกเหยียบย่ําหรือกดทับเปนเวลานาน จะทําใหฉนวนของสายไฟฟาชํารุดและเกิดอันตรายได 
 2.4) หลอดที่ขาดแลวควรใสอยูกับขั้วหลอดตลอดเวลา จนกวาจะทําการเปลี่ยนหลอดใหม 
เพื่อปองกันผูรูเทาไมถึงการณเอานิ้วแหยเขาไป 
 2.5) หลอดฟลูออเรสเซนตที่มีอายุการใชงานมานาน จะมีสีดําที่ขั้วหลอดและจะดําเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ ตอไปหลอดไฟจะกระพริบและไมติด ถาขั้วหลอดแดงและไมติดแสดงวาสตารทเตอรเสีย ทั้ง
สองกรณีไมควรปลอยทิ้งไว เพราะจะทําใหบัลลาสทรอนจัดจนเกิดเพลิงไหมได ควรเปลี่ยนหลอด
และสตารทเตอรใหมทันที 
 

3.  ความปลอดภัยเก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใชไฟฟา 
 3.1) เครื่องมือไฟฟาชนิดตางๆ เชนสวานไฟฟา เล่ือยไฟฟา เปนเครื่องมือที่ใชงาน
สมบุกสมบันจึงอาจเกิดการชํารุดไดงายจนมีกระแสรั่วไหลที่ครอบโลหะภายนอกได ควรเลือกซื้อตรา
อักษรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่นาเชื่อถือ และถาเปนเครื่องมือท่ีมีสายดินตองใชปล๊ัก
ที่มีสามขาเพื่อเสียบกับเตารับแบบสามขา ถาไมมีก็จะตองจัดหาสายเสนที่สามมาตอเขากับครอบโลหะ
เปนสายดิน เมื่อเกิดกระแสรั่วไหลออกมาจากครอบโลหะจะไดไมเปนอันตรายตอผูใช 
 3.2) ตูเย็น ตูแช ควรตอสายดินเชนเดียวกับเครื่องไฟฟาชนิดอื่นๆ ที่มีฝาครอบเปนโลหะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตูเย็นที่ตั้งอยูบนพื้นคอนกรีต ใกลที่ช้ืนแฉะ 
 3.3) การตอสายดินเครื่องใชไฟฟาที่วางอยูกับที่ เชน ตูเย็น เครื่องซักผา เครื่องอบผา ตูแช ซ่ึงมี
ตัวถังเปนโลหะ ใหใชสายทองแดงขนาด 8 ตร.มม. โดยใหปลายขางหนึ่งขันใหแนนดวยสกรูหรือ
บัดกรีเขากับตัวถังที่เปนโลหะของเครื่องใชไฟฟานั้น แลวจัดวางเรียงสายใหเรียบรอยในแนวทางที่จะ
สามารถตอเขากับหลักดินซึ่งอยูใกลเครื่องมากที่สุด 
 

4.  ความปลอดภัยกรณีเกิดน้ําทวม 
 เมื่อเกิดน้ําทวม เนื่องจากฝนตกหนัก น้ําหลาก เมื่อเห็นวาระดับน้ําสูงขึ้นจะทวมสวิตชหรือ
เตาเสียบ หรืออุปกรณไฟฟา ใหทําการตัดไฟฟาที่แผงสวิตชรวมกอน แลวดําเนินการยาย สวิตช 
เตาเสียบ อุปกรณไฟฟา ฯลฯ ขึ้นใหพนระดับน้ํา ถาเปนไปไดควรใหชางไฟฟาที่มีความชํานาญมาทํา
การแกไข 



บทที ่2 
สายไฟฟาและการตอสาย 

 
2.1  มาตรฐานตาง ๆ  ท่ีควรรูจัก 

 ในการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟา นอกจากการคํานวณตามหลักวิศวกรรมศาสตรแลว 
ยังตองอางอิงมาตรฐานอุปกรณ และมาตรฐานการติดตั้งเขามาเกี่ยวของอีกดวย 
 มาตรฐานของอุปกรณจะเปนตัวกําหนดคุณภาพและคุณสมบัติตางๆที่จําเปนของตัวอุปกรณ 
ทั้งนี้ก็เพื่อสามารถใชอุปกรณนั้นๆไดอยางถูกตองและปลอดภัย และอีกประการหนึ่งก็คืออุปกรณ
ไฟฟาที่มีผูผลิตหลายราย ซ่ึงมีคุณสมบัติและมาตรฐานเหมือนกัน ซ่ึงสามารถใชแทนกันได เพื่อ
สะดวกในการใชงาน 
 ในการติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณจําตองอางอิงมาตรฐานการติดตั้ง เพื่อใหการติดตั้งใช
งานเปนไปอยางถูกตอง และไมตองมาถกเถียงกันวาการติดตั้งแบบใดเปนแบบที่ถูกตอง 
 ปจจุบันมาตรฐานอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาตางๆ ของประเทศไทย จะเปนไปตามมาตรฐาน 
มอก.ซ่ึงกําหนดโดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟา ซ่ึงกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และการ
ไฟฟานครหลวงใช ไดยึดแนวทางของ NEC (National Electrical Code) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยปรับเปลี่ยนบางสวนใหเหมาะสมกับประเทศไทย 
 มาตรฐานอุปกรณทั่วไปที่ควรรูจักมีดังนี้ 
  NEC  National Electrical Code 
  ANSI  American National Standard Institute 
  NEMA  National Electrical Manufacturer Association 
  UL  Underwriter’s Laboratories Inc. 
   IEC  International Electro technical Commission 
  IEEE  Institute of Electric and Electronics Engineers 
  BS  British Standard 
  TISI  Thai International Standard Institute 
 

2.2  ดัชนีแสดงคามาตรฐานการปองกัน(Degree of Protection) 
 ดัชนีแสดงคามาตรฐานการปองกัน เปนการกําหนดคาความสามารถในการปองกันการสัมผัส
และอันตรายตอบุคคล และยังแสดงคาในการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่มีของเหลวเขา
ไปในตัวอุปกรณ รวมทั้งอาจจะแสดงคาความสามารถในการรับแรงกระแทกหรือแรงกดดันซ่ึงเปน
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การปองกันทางกล โดยจะกําหนดเปนคา IP (Index of Protection) ตามมาตรฐาน IEC 529 และ DIN 
40050 โดยกําหนดเปนตัวเลข 3 หลัก หลังตัวอักษร IP เชน 
 

IP  1  2  3  
    แสดงคาความทนตอแรงกระแทก 
    แสดงคาความสามารถในการปองกันของเหลว 
    แสดงคาความสามารถในการปองกันวัตถุเล็ดลอดเขาภายใน 
 
    Index of Protection 
 
โดยทั่วไปอาจจะแสดงเปนตวัเลขเพียงสองหลักแรกเทานัน้ เชน IP 24 ซ่ึงมีความหมายดังนี ้
 หมายเลข 2  สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผาศูนยกลางโตกวา 12 มม. ลอดผานได 
 หมายเลข 4  สามารถปองกันน้ํา(ของเหลว) ที่สาดมาจากทุกทิศทุกทางได 

 

2.3 สายไฟฟาในระบบแรงต่ํา 

ปจจุบันขอกําหนดของการไฟฟานครหลวง บังคับใหสายไฟฟาแรงต่ําภายในอาคาร (สวนที่
เปนของผูใชไฟฟา) ตองใชตัวนําที่ทําจากทองแดงเทานั้น สายไฟฟาที่ใชจึงแตกตางกันที่ชนิดของ
ฉนวน แรงดันใชงานและโครงสรางของฉนวน 

ตัวอยางสายไฟฟาแรงต่ําชนิดตาง ๆ 
 

 
รูปท่ี 1   สายไฟฟาแรงต่ําชนิดตางๆ ท่ีใชงานทั่วไปตามบานพักอาศัย 
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2.3.1 สายไฟฟาที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ มอก. 11-2531 
ปจจุบัน มอก. 11-2531 เปนมาตรฐานที่บังคับใชสําหรับสายไฟฟาทองแดงหุมดวยฉนวน 

PVC (Polyvinyl Chloride) โดยกําหนดอุณหภูมิใชงานที่ 70 องศาเซลเซียส ขนาดแรงดัน 300 โวลต
และ 750 โวลต สายไฟฟาที่นิยมใชงานในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟากําลังมีอยูเพียงไมกี่ชนิด
เชน 

2.3.1.1 สายไฟฟาตาม มอก. 11-2531 ในตารางที่ 1 เปนสายเดี่ยว หรือเรียกอีกอยางคือ
สาย IP เปนสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต ใชเปนสายเดินเขาอาคารสําหรับบานอยูอาศัยที่ใชไฟฟา
ระบบเฟสเดียว หรือใชเดินรอยทอก็ไดแตตองไมติดตั้งแบบฝงในดิน และหามใชกับไฟฟาระบบสาม
เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต หากเดินลอยตองติดตั้งบนลูกถวย และหามติดตั้งโดยใชเข็มขัดรัดสาย 
เพราะเปนสายเดี่ยว ดังรูปที่ 2 

 
 

รูปท่ี 2   สาย IP 
   

2.3.1.2 สายไฟฟาตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 2 หรือสาย VAF เปนสายชนิดทนแรงดัน 
300 โวลต เชนเดียวกัน มีทั้งชนิดที่เปนสายเดี่ยว สายคู และชนิดที่มีสายดินอยูดวย โดยชนิดที่เปนสาย
เดี่ยวจะเปนแบบสายกลม สวนแบบแกนคูและสามแกน จะเปนแบบสายแบน ตัวนํานอกจากจะมี
ฉนวนหุมแลวยังมีเปลือกหุมทับอีกชั้นหนึ่ง สายคูจะนิยมเดินดวยเข็มขัดรัดสายซึ่งเห็นทั่วไปตาม
บานพักอาศัย สายชนิดนี้ หามเดินในระบบไฟฟาสามเฟส 380 โวลตเชนเดียวกัน (สําหรับไฟฟา สาม
เฟส 220 โวลต ใชได)     สายตามตารางที่  2   แสดงดังรูปที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

              
 

 
 

รูปท่ี 3   สาย VAF 
 

2.3.1.3 สายไฟฟาตาม มอก.11-2531 ตารางที่ 4 หรือเรียกวาสาย THW เปนสายเดี่ยว
ชนิดทนแรงดัน 750 โวลต ซ่ึงนิยมใชกันทั่วไป โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถใช
กับไฟฟาระบบสามเฟสได ปกติจะเดินรอยทอฝงดินได แตเนื่องจากสายไมไดรับการผลิตมาใหแชน้ํา
ได ดังนั้นในการเดินรอยทอฝงดิน ควรระวังอยาใหน้ําเขาไปในทอได และหามใชสายดังกลาวเดิน
แบบฝงในดินโดยตรง สายดังกลาวแสดงตามรูปที่ 4 
 

 
 

รูปท่ี 4   สาย THW 
 

2.3.1.4  สายตาม มอก. 11-2531 ตามตารางที่ 6,7,8 และ 14 หรือเรียกวาสาย NYY เปน
สายไฟฟาชนิดทนแรงดัน 750 โวลต มีทั้งชนิดแกนเดียว และหลายแกน สายหลายแกนก็จะเปนแบบ
สายกลมเชนกัน ซ่ึงสายชนิดนี้จะเปนสายที่มีการใชงานอยางแพรหลายเนื่องจากมีความคงทนตอ
สภาวะแวดลอมไดเปนอยางดี เพราะมีเปลือกหุมอีกชั้นหนึ่ง บางทานเรียกสายฉนวนสามชั้น ความ
จริงแลวเปนสายฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเปนเปลือกหุม โดยที่เปลือกชั้นในทําหนาที่เปน
แบบ ใหสายแตละแกนที่ตีเกลียวเขาดวยกัน มีลักษณะกลม แลวจึงมีเปลือกนอกหุมอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงทํา
หนาที่ปองกันความเสียหายทางกายภาพ (Physical Protection) 
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ก.  สายตามตารางที่ 6 เปนสาย NYY ชนิดสายเดี่ยว สายชนิดนี้จึงมีเปลือกชั้น
เดียว ดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปท่ี 5  สาย NYY แกนเดียว 
 

ข.  สายตามตารางที่ 7 เปนสาย NYY ชนิด 2 แกน 3 แกน หรือ 4 แกน แลวแต
ความตองการใชงาน ซ่ึงสายชนิดนี้จะมีเปลือกสองชั้น ดังรูปที่ 6 

          

 
รูปท่ี 6   สาย NYY ชนิด 2 แกน และ 3 แกน 

ค. สายตามตารางที่ 8 เปนสาย NYY ชนิด 4 แกน ที่มีสายนิวทรัลรวมอยูดวย 
เรียกวาเปนสาย NYY-N คือมีสายไฟอยูสามเสน และสายนิวทรัลอยูดวยเสนหนึ่ง ซ่ึงมีขนาด
พื้นที่หนาตัดเพียงครึ่งหนึ่งของสายเสนที่มีไฟ จึงเหมาะที่จะใชในระบบไฟฟาสามเฟส 4 สาย ตามรูป
ที่ 7 
 

 
 

รูปท่ี 7  สาย NYY-N 
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ง. สายตามตารางที่ 14 เปนสาย NYY-GRD คือเปนสายชนิด 2 แกน 3 แกน 
และ 4 แกน ที่มีสายดิน (Ground) รวมอยูดวยอีกเสนหนึ่ง จึงเหมาะที่จะใชเปนสายที่ตออุปกรณไฟฟา
ที่จําเปนตองตอลงดิน ซ่ึงมีลักษณะดังรูปที ่8 
 

 
 

รูปท่ี 8   สาย NYY-GRD 

2.3.1.5  สายไฟฟาตาม มอก. 11-2531 ตามตารางที่ 9 และ 15 หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
สาย VCT เปนสายกลมมีทั้งชนิด 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน ทนแรงดัน 750 โวลต มีฉนวน
และเปลือกเชนกัน มีขอพิเศษกวาก็คือตัวนํา จะเปนทองแดงฝอยเสนเล็กๆ มีขอดี คือออนตัวและทน
ตอสภาพการสั่นสะเทือนไดดี จึงเหมาะอยางยิ่งที่จะเปนสายที่เดินเขาสูเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน
ขณะใชงาน สายชนิดนี้ใชงานไดทั่วไป และยังใชฝงดินโดยตรงไดอีกดวย สายตามตารางที่ 9 แสดง
ตามรูปที่ 9 
 

        
 

  
รูปท่ี 9  สาย VCT 

 สาย VCT ตามตารางที่ 15 เปนชนิด VCT-GRD ซ่ึงมี 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน โดย
มีสายดินรวมไปดวยอีกเสนหนึ่ง เพื่อใหเหมาะสมในการใชตออุปกรณที่จําเปนตองตอลงดิน ซ่ึงมี
ลักษณะตามรูปที่ 10 
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รูปท่ี 10   สาย VCT-GRD 

  

2.3.2  สายไฟฟาที่ผลิตตามมาตรฐานอื่น

นอกจากสายไฟฟาที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 11-2531 แลว ยังมีสายไฟฟาที่ผลิตตาม
มาตรฐานอื่นๆอีก โดยเปนสายที่มีตัวนําทําดวยทองแดง แตแตกตางตรงที่วัสดุที่นํามาใชทําฉนวน 
นอกจากฉนวนที่ทํามาจาก PVC แลวยังมีฉนวนที่นิยมนํามาใชก็คือ XLPE (Cross-Linked 
Polyethylene) ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนอุณหภูมิไดสูงและมีความแข็งทนตอแรงเสียดสีไดดี สายที่
นิยมใชงานอยางกวางขวางคือ สายที่ผลิตตามมาตรฐาน JIS C-3606 เปนสายชนิดทนแรงดัน 600 
โวลต อุณหภูมิใชงานของฉนวนอยูที่ 90 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนผลทําใหขนาดกระแสสูงกวาตาม
มาตรฐาน มอก. 11-2531 ที่มีขนาดเดียวกัน และมีวิธีเดินสายเหมือนกัน ในการใชงานจึงตอง
ระมัดระวังเปนพิเศษ โดยที่ขั้วสายที่สายชนิดนี้ตออยูตองเปนชนิดที่ทนอุณหภูมิไดสูง 90 องศา
เซลเซียสดวยเชนกัน สายชนิดนี้มีทั้งแบบแกนเดียว หรือหลายแกน มีเปลือกนอกเพื่อปองกันทาง
กายภาพ จึงใชงานไดทั่วไป รวมทั้งการฝงดินโดยตรง ซ่ึงแสดงภาพไดตามรูปที่ 11 
 

 

รูปท่ี 11  Low Voltage Power Cable Type “CV-600V” 
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2.4 การเลือกใชสายไฟฟา 
1. ใชเฉพาะสายไฟฟาที่ไดมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มี

เครื่องหมาย มอก.) เทานั้น  
2. สายไฟฟาชนิดที่ใชเดินภายในอาคารหามนําไปใชเดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะทําให

ฉนวนแตกกรอบชํารุด สายไฟชนิดที่ใชเดินนอกอาคารมักจะมีการเติมสารปองกันแสงแดดไวใน
เปลือกหรือฉนวนของสาย สารปองกันแสงแดดสวนใหญที่ใชกันมากนั้นจะเปนสีดํา แตอาจจะเปนสี
อ่ืนก็ได การเดินรอยในทอก็มีสวนชวยปองกันฉนวนของสายจากแสงแดดไดในระดับหนึ่ง 

3. เลือกใชชนิดของสายไฟใหเหมาะสมกับสภาพการติดตั้งใชงาน เชน สายไฟชนิดออน หาม
นําไปใชเดินยึดติดกับผนังหรือลากผานบริเวณที่มี การกดทับสาย เนื่องจากฉนวนของสายไมสามารถ
รับแรงกดกระแทกจากอุปกรณจับยึดสายได การเดินสายใตดินก็ตองใชชนิดที่เปนสายใตดิน เชน สาย
ชนิด NYY พรอมทั้งมีการเดินรอยในทอเพื่อปองกันสายใตดินไมใหเสียหาย เปนตน 

4. ขนาดของสายไฟฟาตองเลือกใหเหมาะสมกับแรงดันไฟฟา และปริมาณกระแสไฟฟาที่ใช
งาน และสอดคลองกับขนาดของฟวสหรือสวิตชอัตโนมัติที่ใช สําหรับขนาดสายเมนและสายตอหลัก
ดินนั้นก็ตองสอดคลองกับขนาดของเมนสวิตชและขนาดของเครื่องวัดฯดวย  ตามตารางตอไปนี้ 
 

ขนาดสายไฟฟาตามขนาดของเมนสวิตช 
 

ขนาดต่ําสดุของสายเมนและ  
(สายตอหลักดิน)*  ตร.มม. ขนาดเครื่องวดัฯ 

(แอมแปร) 
เฟส 

ขนาดสงูสุดของ 
เมนสวิตช(แอมแปร) 

สายเมนในอากาศ สายเมนในทอ 

แรงดันไฟฟาของ 
สายเมน(โวลต) 

5 (15) 1 16 4 (10) 4,10**(10) 300 
15 (45) 1 50 10 (10) 16 (10) 300 
30 (100) 1 100 25 (10) 50 (16) 300 
50 (150) 1 125 35 (10) 70 (25) 300 
15 (45) 3 50 10 (10) 16 (10) 750 
30 (100) 3 100 25 (10) 50 (16) 750 
50 (150) 3 125 35 (10) 70 (25) 750 

200 3 250 95 (25) 150 (35) 750 
400 3 500 240 (50) 500 (70) 750 

หมายเหต ุ
* สายตอหลักดินขนาด 10 ตร.มม. ใหเดนิในทอ สวนสายเมนที่ใหญกวา 500 ตร.มม. ใหใช
สายตอหลักดนิ ขนาด 95 ตร.มม. เปนอยางนอย 
*** สายเมนทีใ่ชเดินในทอฝงดินตองไมเล็กกวา 10 ตร.มม. 
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5. ขนาดต่ําสุดของสายดินที่เดินไปยังอุปกรณไฟฟา หรือเตารับใหมีขนาดเปนไปตามขนาด
ปรับตั้งของเครื่องปองกันกระแสเกินตามตารางตอไปนี้ 
 

ขนาดต่ําสดุของสายดนิของเคร่ืองอุปกรณไฟฟา 
 

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ 
เคร่ืองปองกนักระแสเกิน (แอมแปร) 

ขนาดต่ําสดุของสายดนิตัวนําทองแดง 
(ตร.มม.) 

6 – 16 1.5 
20 – 25 4 
30 – 63 6 
80 – 100 10 
125 – 200 16 
225 – 400 25 

500 35 
600 – 800 50 

1,000 70 
1,200 - 1,250 95 
1,600 - 2,000 120 

2,500 185 
3,000 - 4,000 240 
5,000 - 6,000 420 

หมายเหตุ  เครื่องปองกันกระแสเกิน อาจจะเปนฟวสหรือ สวิตชอัตโนมตัิก็ได 
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ตัวอยางขนาดสายไฟฟาชนดิท่ีมีสายดนิตาม มอก. 11-2531 
 

ขนาดสายไฟพรอมสายดิน (ตร.มม.) 
สายดินใชสายเดี่ยว (THW) ฉนวนสี

เขียว (ตร.มม.) 

สายไฟ สายดิน ขนาดสายดิน 
2.5 1.5 2.5 
4.0 2.5 2.5 
6.0 4.0 4.0 
10.0 4.0 4.0 
16.0 6.0 6.0 
25.0 6.0 6.0 
35.0 10.0 10.0 

 
หมายเหตุ ในกรณีที่สายดินเดินดวยสายเดี่ยว สําหรับสายเสนไฟตั้งแตขนาด 2.5 ตร.มม. ลงไป ขอ

แนะนําใหใชขนาดสายดินเทากับขนาดสายเสนไฟ เชน 
 

ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) ขนาดสายดิน (ตร.มม.) 

2.5 2.5 

1.5 1.5 

1.0 1.0 
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6. การเลือกใชขนาดสายไฟฟาใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานตางๆ ใหเปนไปตามตาราง
แสดงพิกัดกระแสไฟฟาดังนี้ 

 

ตารางแสดงขนาดกระแสของสายไฟฟา 
 

ขนาดกระแส (แอมแปร) 

วิธีการเดินสาย (ดูหมายเหต)ุ 

ค ง 

ขนาดสาย 
(ตร.มม.) 

ก ข 
ทอโลหะ ทออโลหะ ทอโลหะ ทออโลหะ 

จ 

0.5 9 8 8 7 10 9 - 
1 14 11 11 10 15 13 21 

1.5 17 15 14 13 18 16 26 
2.5 23 20 18 17 24 21 34 
4 31 27 24 23 32 28 45 
6 42 35 31 30 42 36 56 
10 60 50 43 42 58 50 75 
16 81 66 56 54 77 65 97 
25 111 89 77 74 103 87 125 
35 137 110 95 91 126 105 150 
50 169 - 119 114 156 129 177 
70 217 - 148 141 195 160 216 
95 271 - 187 180 242 200 259 
120 316 - 214 205 279 228 294 
150 364 - 251 236 322 259 330 
185 424 - 287 269 370 296 372 
240 509 - 344 329 440 352 431 
300 592 - 400 373 508 400 487 
400 696 - 474 416 599 455 552 
500 818 - 541 469 684 516 623 
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หมายเหต ุ 
1. วิธีการเดินสาย 

 

 
แบบ ก หมายถึง สายแกนเดยีวหุมฉนวนเดินในอากาศ 
 

 
แบบ ข หมายถึง สายแบบหุมฉนวนมีเปลอืกเดินเกาะผนัง 
 

 
แบบ ค   หมายถึง สายแกนเดียวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3  แกน 

(ไมตองนับสายดิน) เดินในทอในอากาศ ในทอฝง ในผนังปูนฉาบหรือในทอในฝาเพดาน 
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แบบ ง   หมายถึง  สายแกนเดียวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน   หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3 แกน 

(ไมตองนับสายดิน) เดินในทอฝงดิน 
 

 
แบบ จ   หมายถึง  สายแกนเดียวหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือก   ไมเกิน 

3 แกน (ไมตองนับสายดิน) ฝงดินโดยตรง 
 

2. วิธีนับจํานวนสายในทอ (แบบ ค ถึงแบบ จ) 
2.1  ไมตองนับสายเสนศูนยของระบบ 3 เฟส ที่ออกแบบใหใชไฟสมดุลทั้ง 3 เฟส 

ยกเวน ขอ 2.2 
2.2  ถาการใชไฟฟามากกวา 50% มาจากอุปกรณที่ทําใหเกิดกระแสฮารโมนิกในสาย

เสนศูนย เชน หลอดฟลูออเรสเซนต เครื่องคอมพิวเตอร ใหนับรวมสายเสนศูนย
ดวย 

2.3  การนับจํานวนสายไฟฟาในทอท่ีมีมากกวา 3 เสน ใหใชตัวคูณเพื่อลดขนาดของ
กระแสในสายไฟฟา ดังนี้ 
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จํานวนสาย (เสน) ตัวคูณ 

4 - 6 0.82 
7 - 9 0.72 

10 -20 0.56 
21 – 30 0.48 
31 – 40 0.44 
เกิน 40 0.38 

 
2.4 การเดินสายในทอหรือรางเคเบิ้ลควรเวนที่วางไวโดยพืน้ที่หนาตดัรวมของสายไฟ

ทุกเสนรวมทั้งฉนวนและเปลือกไมควรเกนิ 40 % ของพื้นที่หนาตัดภายในของทอ
หรือรางเคเบิ้ลนั้น 

การเดินสายไฟฟา 

1.  หลีกเลี่ยงการมีจุดตอสายไฟฟาเกนิความจําเปน หากมีการตอสายกต็องเลือกใชอุปกรณ
การตอสายที่ถูกตองมั่นคงแข็งแรง (หามใชตะกัว่บัดกรใีนการตอสายโดยลําพังแตอยางเดียว เนื่องจาก
ตะกัว่จะทนอณุหภูมิไดต่ําและหลอมละลายทําใหจุดตอหลวม ยกเวนจะตอสายไฟใหมั่นคงแขง็แรง
ทางกลกอนแลวจึงใชตะกัว่บัดกรีทับเปนการเสริมก็ได) 

2. สายไฟฟาที่ทะลุผานผนังหรือออกมาจากอุปกรณไฟฟาตองมีฉนวนรองรับเพื่อปองกัน
ฉนวนของสายไฟฟาถูกบาดจนชํารุด 

3.  สายไฟฉนวนสีดํา ใชสําหรับสายเสนที่มีไฟ สวนสีเทาออนหรือสีขาว ใชสําหรับสายเสน
ที่ไมมีไฟ (สายศูนย) สําหรับสีเขียวหรือเขียวสลับเหลืองใชสําหรับสายดิน (รายละเอียดวิธีการเดินสาย
ที่ถูกตองใหดูในเรื่องสายดิน) 

4. อุปกรณปองกันกระแสไฟฟาเกิน เชน ฟวส หรือเบรกเกอร รวมทั้งสวิตซ ปด-เปด ใหตอ
เฉพาะกับสายไฟที่มีฉนวนสีดํา (เสนที่มีไฟ) เทานั้น และหามตอฟวสในสายเสนที่ไมมีไฟ (เสนศูนย) 
ในกรณีที่ใชเบรกเกอร หรือสวิตซในเสนศูนยดวยตองเปนชนิดที่ตัดไฟหรือปลดสายไฟทุกเสนออก
พรอมกัน (2 ขั้วพรอมกัน) 

5. กรณีที่จะมีการตอเติมเดินสายไฟบางสวนแลวพบวา การเดินสายไฟเดิมทั้งบานใชสีของ
สายไฟสลับกันกับมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมด (เสนที่มีไฟใชสีขาว เสนศูนยใชสีดํา) หากไมสามารถ
แกไขใหมไดขอแนะนําใหใชสีของสายไฟระบบเดียวกันทั้งบาน แตตองมีเครื่องหมายหรือเอกสาร
กํากับไวที่แผงสวิตซหรือ ตูเมนสวิตซสําหรับชางไฟฟาและเจาของบานทราบทุกครั้งที่มีการ
ตรวจสอบดวย 
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6. กรณีของสายดิน ถาใชสายดินเปนเสนเดียวตองมีฉนวนเปนสีเขียวและถาสายวงจรเดิน
ในทอโลหะตองเดินสายดินในทอเดียวกับสายวงจรดวยหามเดินนอกทอ โลหะ 

7. สายไฟสายเดี่ยวที่เปนฉนวนชั้นเดียว เชนสาย THW.  ไมอนุญาตใหเดินสายโดยใชเข็ม
ขัดรัดสาย 

8. สายเมนที่มีขนาดต่ํากวา 50  ตร.มม. ไมควรนํามาควบสาย 
 

ตารางสายไฟฟาแรงต่ําตามมาตรฐาน มอก. 11-2531 
(อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส)

 
ตารางที่ แรงดันที่กําหนด

(โวลต) 
สถานที่ใชงาน ลักษณะการตดิตั้ง 

1 300 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานที่เปยก 

1.เดินลอยตองยึดดวยวัสดุที่เปนฉนวน 

สาย IP 2.เดินในทอสายในสถานที่แหง 

 3.หามรอยทอฝงดิน หรือ ฝงดินโดยตรง 

   

 

 
  
  
  

  

2 300 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานที่เปยก 

ก. สายกลม 

สาย VAF    1. เดินลอย 

สาย VAF-S    2. เดินฝงในผนังปูนฉาบ 

 3. เดินซอน(Conceal) ในผนัง 

 4. เดินในทอสาย 

 
 

  
  
  

5. เดินรอยทอ(Conduit) ฝงดินไดแต
ตองปองกันไมใหน้ําเขาภายในทอ 
และปองกันไมใหสายมีโอกาสแชน้ํา 

   6. หามฝงดินโดยตรง 
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ตารางที่ 
แรงดันที่กําหนด

(โวลต) 
สถานที่ใชงาน ลักษณะการตดิตั้ง 

2 (ตอ)    ข. สายแบน 

    1. เดินเกาะผนัง 

    2. เดินฝงในผนังปูนฉาบ 

    3. เดินซอน(Conceal) ในผนัง 

    4. หามฝงดินโดยตรง 

      

3 300 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานเปยก 

1. ใชงานไดทัว่ไป 

สาย VVR  
 

  2. หามฝงดินโดยตรง 

      

      

      

      

4 750 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานเปยก 

1. เดินลอยตองยดึดวยวัสดุทีเ่ปนฉนวน 

สาย THW  
 

  2. เดินในทอสายในสถานที่แหง 

    3. หามฝงดินโดยตรง 

    4. รอยทอฝงดินได แตตองปองกัน
ไมใหน้ําเขาไปในทอ และ ตอง
ปองกันไมใหสายแชน้ํา 

5 750 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานเปยก 

ก. สายกลม 

สาย VVF    1. เดินลอย 

สาย VVF-S    2. เดินฝงในผนังปูนฉาบ 

    3. เดินซอน(Conceal) ในผนัง 
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ตารางที่ 
แรงดันที่กําหนด

(โวลต) 
สถานที่ใชงาน ลักษณะการตดิตั้ง 

5 (ตอ)    4. เดินในทอสาย 

    5. เดินรอยทอ(Conduit) ฝงดินไดแต
ตองปองกันไมใหน้ําเขาภายในทอ 
และปองกันไมใหสายมีโอกาสแชน้ํา 

    6. หามฝงดินโดยตรง 

  
 

  ข. สายแบน 

    1. เดินเกาะผนัง 

    2. เดินฝงในผนังปูนฉาบ 

    3. เดินซอน(Conceal) ในผนัง 

    4. หามฝงดินโดยตรง 

6 750 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานเปยก 

1. ใชงานไดทัว่ไป 

สาย NYY  
 

  2. หามฝงดินโดยตรง 

      

      

      

      

      

7 750 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานที่เปยก 

1. ใชงานไดทัว่ไป 

สาย NYY    2. หามฝงดินโดยตรง 
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ตารางที่ 
แรงดันที่กําหนด

(โวลต) 
สถานที่ใชงาน ลักษณะการตดิตั้ง 

8 750 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานที่เปยก 

1. ใชงานไดทัว่ไป 

สาย    
NYY-N 

 
 

  2. หามฝงดินโดยตรง 

      

      

      

9 750 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานที่เปยก 

1. ใชงานไดทัว่ไป 

สาย VCT    2. หามฝงดินโดยตรง 

 
 

     

      

      

      

10 300 ใชในสถานทีแ่หงและ
สถานที่เปยก 

ใชตอเขาเครื่องใชไฟฟาชนดิหยิบยกได
และ ตอเขาดวงโคม 

สาย VFF  
 

    

สาย VSF      

สาย VTF      
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ตารางที่ 
แรงดันที่กําหนด

(โวลต) 
สถานที่ใชงาน ลักษณะการตดิตั้ง 

11 300 ใชในสถานทีแ่หง และ
สถานที่เปยก 

1. เดินเกาะผนัง 

สาย MEA  
 

  2. เดินฝงในผนังปูนฉาบ 

TYPE      
B-GRD 

   3. เดินซอน(Conceal) ในผนัง 

    4. หามรอยทอฝงดิน หรือฝงดินโดยตรง 

12 300 ใชในสถานทีแ่หง และ
สถานที่เปยก 

1. ใชงานไดทัว่ไป 

สาย    
VVR-GRD 

 
 

  2. หามฝงดินโดยตรง 

      

      

13 750 ใชในสถานทีแ่หง และ
สถานที่เปยก 

1. เดินเกาะผนัง 

สาย     
VVF-GRD 

 
 

  2. เดินฝงในผนังปูนฉาบ 

    3. เดินซอน(Conceal) ในผนัง 

    4. หามฝงดินโดยตรง 

14 750 ใชในสถานทีแ่หง และ
สถานที่เปยก 

1. ใชงานไดทัว่ไป 

สาย     
NYY - 
GRD 

 
 

  2. หามฝงดินโดยตรง 
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ตารางที่ 
แรงดันที่กําหนด

(โวลต) 
สถานที่ใชงาน ลักษณะการตดิตั้ง 

15 750 
 

ใชในสถานทีแ่หง และ
สถานที่เปยก 

ใชตอเขาเครื่องอุปกรณไฟฟา และ
เครื่องใชไฟฟา 

สาย    VCT-
GRD 

     

      

      

16 300 ใชในสถานทีแ่หง และ
สถานที่เปยก 

1. ใชตอเขาเครื่องใชไฟฟาชนดิหยิบยก
ได 

สาย     
VFF-GRD 

 
 

  2. ใชตอเขาดวงโคม 

      

      

17 300 
 

ใชในสถานทีแ่หง และ
สถานที่เปยก 

ใชตอเขาเครื่องอุปกรณไฟฟา และ
เครื่องใชไฟฟา 

สาย   VAF-
F 
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2.5 สายไฟฟาแรงสูง 
 สายไฟฟาในระบบแรงสูงสวนมากตัวนําจะทํามาจากอลูมิเนียม เนื่องจากมีน้ําหนักเบา สาย
ไฟฟาแรงสูงที่มีใชในระบบสายสงของการไฟฟานครหลวงแบงเปนสองชนิดคือ 
 ก. สายไฟฟาที่เดินลอยในอากาศ 
 ข. สายไฟฟาที่ฝงในดิน 

2.5.1 สายไฟฟาท่ีเดินลอยในอากาศ สวนใหญจะเปนสายเปลือย คือไมมีฉนวนหุม มักจะทํา
ดวยอลูมิเนียม โดยทําเปนสายหลายแกน ตามรูปที่ 12 เพื่อใหเกิดความออนตัวสามารถมวนและคลี่
ออกไดงาย และเนื่องจากผิวของสายสัมผัสอากาศโดยตรงจึงทําใหระบายความรอนไดดี ทําให
สามารถรองรับกระแสไฟฟาไดสูงกวาสายไฟฟาที่มีฉนวนหุม 
 

                                                 
 

รูปท่ี 12   สายไฟฟาแรงสูง 
 
 สายไฟฟาที่มีฉนวนหุม เปนสายลวดอลูมิเนียมชนิด Compact stand (คือสายหลายแกนที่
นํามารีดใหชองวางระหวางแกนลดลง ทําใหเสนผาศูนยกลางของสายโดนรวมลดลงประมาณ 8 - 
12%) ซ่ึงจะสงผลทําใหแรงลมที่มากระทําตอสายลดลง ทําให Bending moment ที่กระทําตอเสาไฟฟา
ลดลงดวยเชนกัน รวมทั้งยังทําใหประหยัดฉนวนไฟฟาลงอีกดวย สําหรับวัสดุที่นํามาทําฉนวนไฟฟา
มักจะเปนพวก PE (Polyethylene) ซ่ึงสามารถทนอุณหภูมิไดสูง 75 oC หรือ XLPE (Cross link 
polyethylene) ซ่ึงสามารถทนอุณหภูมิไดสูง 90 oC แลวแตความเหมาะสม ในสวนของตัวสาย
อลูมิเนียมเองสามารถทนอุณหภูมิไดสูง 80 oC โดยที่ไมทําใหความสามารถในการรับแรงดึงเสียไป 
สายไฟฟาที่ใชในระบบไฟฟาแรงสูงขนาด 12 KV และ 24 KV แบงไดดังนี้ 
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2.5.1.1 สายเปลือย เปนสายอลูมิเนียมชนิดตีเกลยีว ขนาดของสายจะขึน้อยูกับจํานวน
ของเสนลวดอลูมิเนียมที่นํามาตีเกลียวเขาดวยกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 
 

 
 

2.5.1.2 สายหุมฉนวนบางสวน (Partially insulated conductor) เปนสายอลูมิเนียมหุม
ดวยฉนวน XLPE ความหนาของฉนวนมากกวาความหนาของสายแรงต่ําเล็กนอย การหุมฉนวนนี้ก็
เพื่อปองกันการสัมผัสสายไฟฟาโดยบังเอิญ และยังชวยปองกันการลัดวงจรลงดินเนื่องจากสายเดิน
ใกลตนไม ทําให RELIABILITY ของระบบการจายไฟฟาดีขึ้น แตตองระวังอยาใหสายประเภทนี้
เสียดสีกัน หรือเสียดสีกับตนไมเพราะฉนวนที่หุมสายอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายได นอกจากนี้ใน
การทํางานใกลสายไฟฟาประเภทนี้ ใหถือเสมือนวาทํางานใกลสายเปลือยเชนเดียวกัน คุณสมบัติของ
สายดังกลาวแสดงไวดังตาราง 
 

 
 

2.5.1.3 สาย Space aerial cable เปนสายอลูมิเนียมชนิด Compact หุมดวยฉนวน
เชนเดียวกับสายหุมฉนวนบางสวน แตฉนวนที่หุมอยูจะมีความหนามากกวา และไมมี Shield หุมอยู
ดวย ดังนั้นสายประเภทนี้จึงไมสามารถกั้นสนามไฟฟาที่เกิดขึ้นภายในสายได สายประเภทนี้จึงไม
เหมาะสมที่จะใชงานในสถานที่ซ่ึงจะตองมีการสัมผัสกับวัสดุที่เปนโลหะ เพราะจะเกิดการเหนี่ยวนํา
ได ในการติดตั้งจึงจําเปนที่จะตองติดตั้งบนฉนวนไฟฟาอีกทีหนึ่ง ปกติเราจะใชฉนวนที่เรียกวา 
Spacer ที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟาเปนตัวรองรับ Spacer ที่ใชสวนมากทํามาจากวัสดุประเภท 
Porcelain และ PE และที่สําคัญก็คือ สายชนิดนี้ไมไดถูกออกแบบมาใหรับแรงดึงไดมากๆ (คาแรงดึง
สูงสุดไมควรเกิน 300 ปอนด ) ดังนั้นในการติดตั้งจึงจําเปนตองติดตั้งบนตัว Spacer และมีสาย 
Messenger เปนตัวรับน้ําหนักอีกชั้นหนึ่งดวย ตามรูปที่ 13 
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รูปท่ี 13 การตดิตัง้สาย SPACED AERIAL CABLE 

ตารางแสดงคุณสมบัติของสาย Space aerial cable ในระบบแรงดัน 12KV และ 24KV 
 

 
 

2.5.1.4 สาย Preassembly aerial cable เปนสายอลูมิเนียมฉนวนทําจากวัสดุ XLPE 
และมี Shield รวมดวย เชนเดียวกับสายที่ใชเดินใตดิน จัดเปนสายชนิด Fully insulated สามารถสัมผัส
ไดโดยไมเกิดอันตราย สายประเภทนี้จัดเปนสายสําเร็จรูปพรอม Messenger มาจากโรงงานผูผลิตเลย 
สายทั้งสามเสนและ Messenger จะพันควบเขาดวยกัน โดย Binding tape จะใชในบริเวณที่ระยะหาง
ระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางนอยกวาที่กําหนด สําหรับการกอสรางสายเปลือย มีขอสังเกตวาที่
ปลายสายชนิดนี้จะตองมี Cable terminator เมื่อตอกับสายเปลือยดวย การติดตั้งสาย Preassembly 
aerial cable แสดงดังรูปที่ 14 
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รูปท่ี 14    การติดตัง้สาย PREASSEMBLY AERIAL CABLE 

2.5.2  สายไฟฟาในระบบสายใตดิน 

 เปนสายที่มีตัวนําทํามาจากโลหะทองแดง หุมดวยฉนวน XLPE ใชกับไฟฟาที่มีแรงดัน 12 
KVและ 24 KV ลักษณะของสายประเภทนี้แสดงดังรูปที่ 15 
 

 

รูปท่ี 15  โครงสรางของสายในระบบสายไฟฟาใตดิน 
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สวนประกอบของสายในระบบสายไฟฟาใตดิน 

ก. ตัวนํา (Conductor) ทํามาจากโลหะทองแดง หรือ อลูมิเนียม สําหรับการไฟฟานครหลวง
จะใชตัวนําที่ทํามาจากทองแดง เนื่องจากนํากระแ0สไฟฟาไดดีกวาอลูมิเนียม ตัวนําจะทําหนาที่นํา
กระแสไฟฟา เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานตัวนํา จะทําใหเกิดความรอนขึ้นภายในสาย ถามี
กระแสไฟฟาไหลมาก หรือตัวนํามีความตานทานมากก็จะทําใหเกิดความรอนขึ้นในสายมาก (W = 
I2R) การระบายความรอนจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาทําฉนวนหุมสายไฟฟาและอุณหภูมิของ
อากาศภายนอก 

ข. Insulated shield หรือ Nonmetallic extruded conducting shield เปนชั้นบางๆหุมฉนวน
อีกชั้นหนึ่ง มีคุณสมบัติเปนตัวนํา ทํามาจากวัสดุประเภท Carbon impregnated cloth tape หรือ 
Conducting extruded plastic ทําหนาที่คลายกับ Conducting shield โดยมีหนาที่หลักอยู 3 ประการคือ 

1. ลดการเกิด Discharge ระหวางผิวของฉนวนกับดิน 
2. ลดคา Radio frequency interference 
3. เพิ่มคาความปลอดภัยตอบุคคลที่อาจจะมาสัมผัสถูกสายไฟฟา 

ค. Metallic shield อาจจะทําดวย Metal tape corrugated metal, Metal drain wire lead sheet 
ทําหนาที่ดังนี้ 

1. ปลอยกระแส Discharge ตางๆลงดิน และยังทําหนาที่ปรับระดับความตางศักยของ 
Insulation shield ใหเทากับดินดวย 

2. ชวยลดความเสียหายของสายอันเกิดจากแรงกระโชก 
3. สามารถออกแบบใหนํากระแส Fault ไดถาตองการ 

ง. Jacket หรือเปลือกนอก ทําดวยวัสดุที่เปนฉนวนสวนมากเปน PVCหรือ PE เพื่อลดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากถูกกระแทกหรือเสียดสี ถาเปนกรณีที่สายมี Lead sheet อาจจะไมจําเปนตองมี 
Jacket ก็ได ยกเวนในกรณีที่นําไปใชในสภาวะแวดลอมที่มรสารซึ่งทําปฏิกิริยากับตะกั่วได 

ในการตอสายใตดินกับสายเปลือยจะตองมี Cable terminator ดวย และถึงแมจะเปนการตอ
ระหวางสายใตดินดวยกันเองก็ตามจะตองใช Slicing kit ซ่ึงออกแบบมาโดยเฉพาะเทานั้น 
 

2.6 ขนาดกระแสของสายไฟฟา 
ขนาดของกระแสไฟฟา ขึ้นอยูกับชนิดของสาย วิธีการเดินสายและอุณหภูมิโดยรอบที่สายใช

งานอยู การกําหนดขนาดของกระแสจะใชคาจากตารางซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
2.6.1 สายทองแดงที่มีฉนวนทําจากวัสดุ PVC และผลิตตามาตรฐาน มอก.11-2531 ใหเปนไป

ตามตาราง ก และตาราง ข 
2.6.2 สายทองแดงทีม่ีฉนวนทําจากวัสด ุXLPE ระบบแรงดัน 600 โวลตใหเปนไปตามตาราง ค 
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2.6.3 สายไฟฟาในระบบแรงดนั 12 KV และ 24 KV ใหเปนไปตามตาราง  ง  และตาราง  จ 
2.6.4 ขนาดกระแสตามที่กําหนดในตารางไมไดกําหนดตามคาแรงดันตก      ในการใชงานจึง

จําเปนตองคํานวณหาคาแรงดันตกประกอบดวย เพื่อเลือกขนาดสายใหเหมาะสมกับการใชงาน 
2.6.5 ขนาดกระแสจะแปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิโดยรอบของสายขณะใชงาน ซ่ึงตามตารางจะ

กําหนดอยูที ่30 และ 40  องศาเซลเซียส สําหรับอุณหภูมอ่ืินใหใชคาตัวคูณตอทายตาราง 
2.6.6 ถามีสายในทอไฟฟามากกวาสามเสน โดยไมนับตัวนําสําหรับตอลงดินใหใชตวัคูณ

สําหรับลดขนาดของกระแสในตาราง ก และ ตาราง ข ดังนี้ 
 

จํานวนสาย ตัวคูณ 
4 – 6 0.82 
7 – 9 0.72 

10 – 20 0.56 
21 – 30 0.48 
31 – 40 0.44 

มากกวา 40 0.38 
 

2.6.7 การใชตัวคูณลดขนาดกระแสของไฟฟาตางกัน ในทอสายไฟฟาเดียวกัน ใหใชตัวคูณลด
ในกรณีตอไปนี้ 
 ก. สายไฟฟาที่มีระบบแรงดันไฟฟาตางกัน ซ่ึงวางรวมในทอสายเดียวกัน ใหใชตัวคูณ
เพื่อลดขนาดกระแสเฉพาะสายในวงจรไฟฟากําลัง สวนวงจรแสงสวางและวงจรควบคุมไมตองนับ 
 ข.  สายที่อยูใน NIPPLE ที่ยาวไมเกิน 60 เซนติเมตร ไมตองนับ 
 ค. สายใตดินเฉพาะสวนที่เขาหรือออกจาก Trench ซ่ึงอยูนอกอาคารและมีจํานวนสาย
หรือแกนไมเกิน 4 เสน มีการปองกันทางกายภาพดวยทอสายโลหะชนิดหนา หนาปานกลาง หรือทอ
อโลหะ ซ่ึงมีสวนที่อยูเหนือดินยาวไมเกิน 3 เมตร ไมตองใชตัวคูณลดขนาดกระแส 

2.6.8 การนับจํานวนสายในทอสายซึ่งมีสายนิวทรัลรวมอยูดวยใหยึดหลักดังนี้ 
 ก.  ในระบบไฟฟา 3 เฟส 4 เสน ซ่ึงมีการทํา Balance load ไมตองนับสายนิวทรัล 
 ข.  ถาในวงจรที่มีโหลดเปนหลอดไฟชนิด Electric discharge หรืออุปกรณเกี่ยวกับ Data 
processing หรืออุปกรณอ่ืน มากกวารอยละ 50 ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดกระแสฮารโมนิกในสายนิวทรัลได 
จะตองนับจํานวนสายนิวทรัลดวย 
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สําหรับตาราง ก 
 1. ชนิดของตัวนาํและวิธีการตดิตั้งจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้
 
วิธีการเดินสาย ชนิดของตัวนาํและการติดตัง้ 

ก สายแกนเดยีวหุมฉนวนเดนิในอากาศ  D =  เสนผาศูนยกลางของสายไฟฟา 
ข สายแบนหุมฉนวนมีเปลือกเดินเกาะผนัง 
ค สายแกนเดยีวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3 แกน 

เดินในทอสาย ซ่ึงอยูในอากาศ ในฝาเพดาน หรือในผนังปนู 
ง สายแกนเดยีวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3 แกน 

เดินในทอสาย ซ่ึงฝงอยูในดนิ 
จ สายแกนเดยีวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3 แกน 

ซ่ึงฝงอยูในดินโดยตรง 
  

2. อุณหภูมิโดยรอบใหใชตวัคณูคาขนาดกระแสตามตารางดังนี ้
 

ตาราง ก 
 

ตัวคูณ 
อุณหภูมิ   oC 

การเดินสายแบบ ก  ข  และ ค การเดินสายแบบ ง และ จ 
21 -25 - 1.06 
26 - 30 - 1.0 
31 - 35 1.08 0.94 
36- 40 1.0 0.87 
41 - 45 0.91 0.79 
46 - 50 0.82 0.71 
51 - 55 0.71 - 
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ตาราง ข 
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ตาราง ง 
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ตาราง จ 
 

ขนาดของสายทองแดงหุมฉนวน XLPE มี Shield อุณหภูมิที่ตัวนํา 90 องศาเซลเซียส ขนาดแรงดัน 12 
KV หรือ 24 KV อุณหภูมิโดยรอบ 30 องศาเซลเซียส เดินใน Duct bank ไมเกิน 8 ทอ 

ขนาดกระแสตอ 1 วงจร 
จํานวนวงจรทั้งหมด 

ขนาดสาย 
(mm2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
35 175 160 147 137 130 122 116 110 
50 210 191 175 162 153 144 136 130 
70 251 228 208 193 182 171 161 154 
95 313 282 256 236 222 208 196 187 
120 357 322 292 270 254 238 224 213 
150 405 362 327 300 282 263 248 235 
185 461 410 369 339 318 296 278 264 
240 535 475 427 392 367 342 321 305 
300 611 539 481 440 411 382 358 339 
400 694 619 553 507 473 440 412 391 
500 797 695 616 560 522 483 451 427 

 

หมายเหตุ สําหรับตาราง ข 
1. อุณหภูมิโดยรอบใหใชตวัคณูขนาดกระแสเชนเดียวกับตาราง ข 
2. ชนิดของตัวนาํและรูปแบบการติดตั้งเปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้

วิธีการเดินสาย ชนิดของตัวนาํและการติดตัง้ 
ก สายแกนเดยีวหุมฉนวน วางเรียงกันชัน้เดยีวบนรางเคเบิล มีระยะหางระหวางสาย

ไมนอยกวาขนาดเสนผาศูนยกลางของสายที่โตที่อยูใกลกัน 
ข สายแกนเดยีวหุมฉนวนวางชิดกันบนรางเคเบิล ทั้งแบบเรียงกันและซอนกัน 
ค สายแกนเดยีวหุมฉนวนวางซอนกันเปนรูปสามเหลี่ยมบนรางเคเบิล มีระยะหาง

ระหวางกลุมสายไมนอยกวา 2.15 เทาของเสนผาศูนยกลางของสายแตละเสน 
ง สายแกนเดยีวหุมฉนวนวางชิดกันบนรางเคเบิลแบบมีฝาปดทึบ ทั้งแบบวางเรียง

กัน และวางซอนกัน 
จ สายหุมฉนวนมีเปลือกวางชดิกันบนรางเคเบิลท้ังแบบวางเรียงกันและวางซอนกัน 
ฉ สายหุมฉนวนมีเปลือกวางชดิกันบนรางเคเบิลแบบมีฝาปดทึบยาวเกิน 180 ซม. 

ทั้งแบบวางเรยีงกัน และวางซอนกัน 
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สําหรับตาราง ค  ง  และ จ อุณหภูมิโดยรอบใหใชตวัคูณคาขนาดกระแสตามตารางดังนี้ 
 

ตัวคูณ 
อุณหภูมิ oC 

การเดินสายแบ ก  ข  และ ค การเดินสายแบบ ง และ จ 
21 -25 - 1.04 
26 – 30 - 1.0 
31 – 35 1.05 0.96 
36- 40 1.0 0.91 
41 – 45 0.95 0.87 
46 – 50 0.89 0.82 
51 – 55 0.84 - 
56 - 60 0.78 - 

 
2.7 การวัดขนาดของสาย 

 การวัดขนาดของสายเราจะวัดเสนผาศูนยกลางเฉพาะสวนที่เปนตัวนําเทานั้น ไมรวมฉนวน
หรือเปลือกที่หุมอยูดวย หนวยที่วัดจะเปนนิ้วหรือมิลลิเมตรก็ได สวนมากนิยมใชหนวยเปนมิลลิเมตร 
หรือมิล(mils) โดยที่ 1 มิล จะมีคาประมาณ 0.001 นิ้ว 

 
 การวัดพื้นที่หนาตัดเราจะวัดออกมาในรูปตารางมิลลิเมตร ในระบบเมตริก สวนระบบอังกฤษ
จะวัดออกมาเปนเซอรคูลามิล โดยที่ลวดซ่ึงมีเสนผาศูนยกลาง 1 มิล จะมีพื้นที่หนาตัดเทากับ 1 เซอรคู
ลามิล 
 การเรียกสายเรามักจะนยิมเรียกสายเปนเบอร โดยมีระบบดังนี ้
  A.W.G  AMERICAN WIRE GUAGE 
  S.W.G.  STANDARD WIRE GUAGE 
  B.W.G.  BURMINGHAM(SUB’S) IRON WIRE GUAGE 
  B & S  BROWN & SHARP GUAGE 
  MM.G  MILLIMETER GUAGE  
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 โดยปกติแลวสายเบอร 14 A.W.G. และสายเบอร 16 S.W.G. จะมีขนาดประมาณ 0.064 นิ้ว 
หรือ 64 มิล สามารถรองรับกระแสไดประมาณ 10 – 15 แอมแปร เบอรสายจะเปนตัวบอกขนาดของ
ลวดตัวนําที่ใช สายที่มีเบอรต่ํากวาจะมีขนาดโตกวาสายที่มีเบอรสูงกวา เชนสายเบอร 14 A.W.G. จะมี
ขนาดเล็กกวาสายเบอร 10 A.W.G.  
 นอกจากนี้ยังมีการเรียกขนาดของสายอีกแบบหนึ่งก็คือ เรียกจํานวนเสนลวดที่นํามาพันกัน
เปนเกลียว เชนสายขนาด 7/.064 หมายถึงสายที่มีลวดตัวนําขนาด 64 มิล พันเปนเกลียวรวมกันจํานวน 
7 เสน 
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สีของสายไฟฟา สายไฟฟาทั่วไปที่เราเห็นจะมีฉนวนสีตางๆกัน เพื่อสะดวกตอการใชงาน 
และปองกันการตอวงจรไฟฟาผิดพลาด โดยจะมีลักษณะดังนี้ 
 สาย 2 แกน ขาว ดํา 
 สาย 3 แกน ขาว ดํา แดง 
 สาย 4 แกน ขาว  ดํา แดง น้ําเงิน 
 สาย 5 แกน ขาว ดํา แดง น้ําเงิน เหลือง 
โดยที่สายสีขาวจะทําเปนสายนิวทรัล หรือสายดิน (GROUNDED NEUTRAL)  
สําหรับสายดนิของอุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟานยิมใชสายสีเขียว หรือเขียวคาดเหลอืง 
 

2.8  การตอสายไฟฟา  
แบงออกเปน 3 วิธี คือ 
1.) การใชความรอน การบัดกร ี
2.) แบบใชแรงบบี หรือแรงอัด 
3.) การตอสายโดยใชเกลียวกวด 
2.8.1 การตอสายโดยใชความรอน หรือการบัดกรี 

 
 

เมื่อตอสายไฟฟาเขาดวยกันแลว เพื่อใหแนนหนาและแข็งแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถ
นํากระแสไดดีขึ้น เราตองทําการบัดกรีดวยตะกั่วตรงรอยตอ ดวยหัวแรงบัดกรี โดยกอนจะทําการ
บัดกรีเราจะตองทําความสะอาดบริเวณรอยตอสายที่จะบัดกรี รวมทั้งหัวแรงบัดกรีดวย เพื่อใหการ
บัดกรีประสพผลสําเร็จอยางดี 
 

2.8.2 การตอสายแบบใชแรงบีบหรืออัด 
การตอแบบนี้เราจะตองมีอุปกรณสําหรับตอสวมปลายสายไฟฟาใหยึดแนนเขา

ดวยกัน โดยไมตองใชบัดกรี ทําใหสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา อุปกรณสําหรับตอสายแบบใช
แรงบีบหรือแรงอัดมีดังนี้ 
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2.8.2.1 แบบ Wire nut หรือกระจุบพลาสติก Wire nut หรือกระจุบพลาสติก 
เปนฝาครอบพลาสติก ที่สวมครอบและนําสายไฟฟาเขามาไวดวยกัน กอนจะใช Wire nut สวม เรา
จะตองบิดตัวนําของสายไฟฟาที่จะตอใหเปนเกลียว และแนนเสียกอน 

 
 

2.8.2.2 ขั้วตอสายแบบลูกเตา เปนที่นิยมใชกันมาก ควรจะใชกับงานที่จะไม
เปนอันตรายตอวงจรไฟฟา เชนใชในการตอดวงโคม หรือการตอใชงานชั่วคราว ดังรูป 

             

 
 

2.8.2.3 ขั้วตอสายแบบขันสกร ู  จะใชสําหรับยดึสายไฟฟาดวยการขันสกรู 
การงอสายควรงอใหรอบสกรู ตามเข็มนาฬิกา ซ่ึงจะทาํใหสกรูดึงสายไฟฟาไดตึง โดยที่สายไมหลุด
จากขั้วตอนั้น การตอสายแบบนี้นั้น แสดงตามรูป 
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2.8.2.4 ขั้วตอสายแบบหางปลา  ที่ตอสายสําหรับการตอสายไฟฟาเขาดวยกัน 
หรือใชตอปลายสายดวยสกรู การตอสายไฟฟาดวยหางปลาตองสอดปลายสายไฟฟาที่ปอกจนเหลือ
เพียงตวันํา เขาไปในรูของหางปลา แลวใชเครื่องกดย้ําหางปลา ดังรูป 

 

          
 

 
 

เครื่องย้ําหางปลา 
 

2.8.2.5 ตัวตอแบบใชแรงอัดชนิดตอเขาโดยตรง เปนตัวตอที่ใชกับสายไฟฟาที่มี
ขนาดจั้งแต 16 ตร.มม. เปนตนไป ตัวตอแบบนี้จะมีรูปราง ดังรูปที่แสดงเอาไว 
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2.8.2.6 ขั้วตอสายแบบกดรัดสาย ขั้วตอสายชนิดนี้ ใชสําหรับตอปลาย
สายไฟฟาที่ดานหลังของสวิตช หรือเตาเสียบตัวเมีย ปลายสายไฟฟานี้เมื่อเสียบเขาไปในชองรูเสียบ
ขั้วตอนี้แลว จะถูกยึดใหแนนดวยแรงของสปริง หรือแรงกดของสกรู ลักษณะขั้วตอดังกลาวแสดงตาม
รูป 
 

 
 

 
2.8.2.7 ขั้วตอสายแบบใชน็อตอัดเกลียว การใชอุปกรณตอสายแบบนี้ใหไดผลดี 

จะตองเลือกขนาดของอุปกรณใหมีขนาดพอเหมาะกับสายที่จะนํามาตอ สามารถใชตอตนสายของ
วงจรยอยกับสายเมน หรือตอระหวางกลางสายเขาดวยกัน อุปกรณบางแบบจะมีเปลือกพลาสติกหุมอยู
ดวย ทําใหสะดวกขึ้นเพราะไมจําเปนตองพันเทปพันสายไฟภายหลังการตอเสร็จ จึงเหมาะสมกับการ
ใชงานที่ตองการความรวดเร็ว จํานวนนอตที่ใชในการตอสาย   ขึ้นอยูกับการออกแบบและปริมาณ
กระแสในวงจรยอย 
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2.8.3 การตอสายแบบใชเกลียวกวด 

 การตอสายใชเกลียวกวดซึ่งเปนแบบที่พบเห็นกันเสมอ มีความสําคัญที่จะตองนําไปใชในการ
เดินสายภายในอาคาร เชน จุดตอสายสวิตช จุดตอสายดวงโคม หรือจุดตอสายเขาเตารับ สายเมนเขา
บานเปนตน 

2.8.3.1 การปอกฉนวนของสายไฟฟา 
  การปอกฉนวนที่หุมสาย ใหเตรียมกะความยาวระหวางปลายสายที่จะตอพันกันทั้ง
สองขางเสียกอน วาจะตองมีความยาวประมาณเทาใดจึงจะเพียงพอ การปอกสายนี้เราจะใชมีด โดย
ปอกเหมือนการเหลาดินสอ ส่ิงที่ตองระวังในขณะปอกสายก็คือ อยาใหคมมีดขูดกับลวดตัวนําขางใน
ได และอยาใชมีดปอกโดยการกด ลงไปตรงๆ ทํานองแบบตัดขวาง เพราะคมมีดอาจจะบาดสายลวด
ได ซ่ึงจะมีผลเมื่อเราทําการบิดเกลียวอาจจะทําใหลวดที่พันเกลียวกันหักได วิธีการปลอกสายที่ถูกตอง
ดังรูป 
 

        
 

การตอสายแบบเกลียวกวดนัน้ จะเห็นวาสายที่ใชภายในอาคารจะมีอยูสองแบบ
ใหญๆ คือ 

ก. สายตัน (Solid conductor) เปนสายเดี่ยว โดยมีทองแดงเปนตัวนํา ขนาดที่ใชมี
ตั้งแต 0.5 ตร.มม. ถึง 2.5 ตร.มม. การตอสายชนิดนี้ เปนไปตามรูป 
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ข. สายเกลียว (Stranded conductor) เปนสายที่มีตัวนําซ่ึงทาํจากทองแดง นํามาทํา

เปนเกลียว ขนาดสายที่ใชงานไมเกนิ 6.0 ตร.มม. ใชการตอแบบเกลยีวกวด รวมทัง้การใชอุปกรณใน
การตอ ตามที่กลาวมาแลว ตามความเหมาะสม 

 

 
  
2.8.3.2  การพันฉนวนไฟฟา 

การพันเทปรอบรอยตอสายไฟนั้น เพื่อปองกันรอยตอเปนสนิม และกันกระแสไฟฟา
ร่ัวทําใหเกิดอันตรายได ดังนั้นการพันรอยตอดวยเทปจะตองเลือกใชเทปพันสายที่มีคุณสมบัติเปน
ฉนวนไฟฟา และ เปนผิวปองกันไดดวย อยางนอยที่สุดก็ควรเหมือนกับสายที่มีฉนวนหุมอยู แมวาเทป
พันสายพลาสติกนี้ 1 รอบ สามารถเปนฉนวนทนแรงดันไดถึง 600 โวลตก็ตาม ในการพันเราก็ตองพัน
หลายๆชั้น เพื่อใหการปองกันทางกลไดดี วิธีการพันเทปรอบรอยตอนั้นตองดึงเทปขณะพันใหตึง 
เพราะจะชวยทําใหการพันรอบรอยตอนั้นแนนหนาขึ้น วิธีการพันฉนวนที่ถูกตองแสดงดังรูป 
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วิธีการตอสายแบบตางๆ 
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9) การตอสายแบบดับเบิ้ลดรอชแท็พ 
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ข้ันที่ 1 

ข้ันที่ 2 
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บทที่ 3 
การเดินสายไฟฟาและอุปกรณสําหรบัเดินสายไฟฟา 

 
ในการเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟา เราควรยึดหลักการดังตอไปนี้ 
 1.  ความปลอดภัย หมายถึงรูจักการใชขนาดของสายไฟฟาใหถูกตองเหมาะสม รูจักการรวม
สาย รูจักอุปกรณการเดินสายและการใชงานอยางถูกตอง รูจักการใชฟวส สวิทช และเครื่องตัดตอน
อัตโนมัติอยางเหมาะสม 
 2.  ความประหยัด  หมายถึง รูจักการกะระยะการวางสาย ไมเดินสายออมไปมาจนทําให
เปลืองสาย 
 3. ความสวยงาม คือรูจักจัดวางสายใหเปนระเบียบเรียบรอยไมเกะกะรกรุงรัง ตลอดจนการ
วางตําแหนงอุปกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 4. ความเหมาะสม คือการจัดวางตําแหนงอุปกรณที่จะติดตั้งเปนไปตามความตองการของ
เจาของบาน และเปนไปตามกฎของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 5.  การรูจักวางแผนเผื่อในอนาคต คือการกําหนดขนาดของสายเมนสําหรับรองรับการติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมในอนาคต โดยทั่วไปใหเพิ่มขนาดสายเมนโตกวาที่คํานวณไดประมาณครึ่งหนึ่ง 
หรือเพิ่มอีกหนึ่งเทาตัว 

3.1 เคร่ืองมือ 
 คีม (Pliers) สามารถใชไดทั้งแบบมีฉนวนหุมดาม หรือไมมีฉนวนหุมดาม สําหรับคีมที่ใชกับ
งานที่เกี่ยวกับสายไฟฟาจะเปนแบบมีฉนวนหุมดามเพื่อปองกันอันตราย ไดแก คีมตัด คีมตัดปากเฉียง 
คีมปลายแหลม และ คีมปอกสาย เปนตน 
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 ไขควง(Screwdriver) ใชสําหรับไขหรือคลายสกรู มีทั้งชนิดปากแบน ปากเปนแฉก บางชนิด
ก็จะมีอุปกรณสําหรับตรวจสอบไฟฟาอยูในตัวดวยก็ได 

        
 

 คอน (Hammer) ใชในการตอกตะปยูึดเขม็ขัดรัดสาย ตอกเหล็กนําศนูย หรือตอกเหล็กสกัด 
คอนที่ใชสําหรับการเดินสายไฟฟา ปลายดานหนึง่จะทําเปนลักษณะรปูล่ิมดังรูป 

 
 สวาน (Drill)มีทั้งชนิดเจาะไมหรือโลหะ และสวานเจาะปูน หรือ สวานกระแทก ประโยชนที่
ใชคือเจาะไมหรือผนังปูนเพื่อรอยสาย การใชงานก็ควรเลือกใหถูกตอง 

              
 

 อุปกรณสําหรับบัดกรี (Soldering equipment) ใชในการบัดกรีสายที่เราตอเอาไวเพื่อใหแนน
หนาขึ้น ยกเวนสายที่เราใชหัวตอไมจําเปนตองบัดกรีอีก ตัวอยางอุปกรณบัดกรีที่ใชดังรูป  

    
 สกัด (Chisel) ใชในการสกัดหรือเจาะผนังปูนเพื่อฝงกลองสําหรับติดตั้งสวิตชหรือปล๊ักไฟฟา 
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 เคร่ืองมือวัดและเครื่องมือสําหรับตีเสน ไดแกสายวัด ตลับเมตร เครื่องตีเสน และเครื่องวัด
แนวระดับ 

 
 

 เคร่ืองมือเบ็ดเตล็ด ไดแกเหล็กนําศูนย ส่ิว เปนตน 

 
 

3.2 อุปกรณการเดนิสาย 
 พุกประกับ (Cleat) ใชไดกับสายไฟฟาขนาดโตไมเกิน 6.0 มม.2 ใชเดินติดกับฝา หรือเครา
คาน ดวยตะปูเกลียวโดยที่ความยาวของตะปูจะตองไมนอยกวาสองเทาของความหนาของตัวพุก
ประกับคูนั้น ระยะหางระหวางพุกประกับไมควรเกิน 1.25 เมตร  
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 ตุม (Knobs) ใชกับสายไฟฟาขนาดไมเกิน 70 มม.2 ตะปูเกลียวที่ใชตองยาวไมนอยกวา หนึ่ง
เทาครึ่งของความสูงของลูกตุมนั้นๆ เวลาเดินใชระยะหางระหวางลูกตุมไมเกิน 10 ซม. และอยูสูงจาก
พื้นไมนอยกวา 2.50 เมตร 

   
 
 ไวรโฮลเดอร (Wire holder) เปนสิ่งจับยึดสายสามารถใชงานไดทันที เนื่องจากที่ฐานมีตะปู
เกลียวติดอยูดวย ใชเดินสายแทนลูกตุมได 

           
 
 แรค (Rack) การเดินสายแบบลอย หากสายไฟฟานั้นมีพื้นที่หนาตัดเกิน 16 มม.2 ตองติดตั้ง
ภายในอาคารหรือโรงงาน ตองใชแรคจับเพื่อรับน้ําหนักของสายนั้นๆ ไดอยางมั่นคง 
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 เข็มขัดรัดสาย (Clip wiring) ทําดวยอลูมิเนียมแผนบางเล็กๆ กวางประมาณ คร่ึงนิ้ว ยาว
ประมาณ หนึง่นิ้วครึ่ง สายที่ใชเดินดวยเข็มขัดรัดสายควรเปนสายที่มฉีนวนเปนยางหรือพีวีซี ซ่ึงเปน
สายตัวนําคูมีฉนวนสองชั้น สายที่มีฉนวนชั้นเดียวไมควรใชการเดนิดวยเข็มขัดรดัสาย ระยะหาง
ระหวางเข็มขัดรัดสายจะอยูประมาณ 10 – 12 ซม. ไมควรรัดสายดวยเข็มขัดรัดสายเมื่อมีการรัดสาย
ตั้งแตสามเสนขึ้นไป เพราะจะทําใหสายท่ีรัดรวมกนัไมแผราบไปตามผิวอาคาร 

 



 79 

 
3.3 กฎการเดินสายและติดตัง้อปุกรณไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

 ตามกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาของการไฟฟานครหลวงแบงออกไดเปน 4 แบบ 
คือ 

- การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวน (Open wiring) 
- การเดินสายในทอสาย (Wiring in raceway) 
- การเดินสายบนผิว (Surface raceway) 
- การเดินสายบนรางเดินสาย (Cable tray) 

3.3.1 การเดินสายเปดบนวัสดฉุนวน (Open wiring)
วิธีการเดินสายจะเปนการเดินสายบนตุม หรือลูกถวย สามารถใชไดกับทั้งไฟฟาแรงดัน

สูง และแรงดันต่ํา ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะไฟฟาแรงดันต่ําเทานั้น การเดินในลักษณะนี้การไฟฟานคร
หลวงไดกําหนดกฎเกณฑดังนี้ 

1. อนุญาตใหเดินสายเปดบนวัสดุฉนวนภายในอาคารไดเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม 
งานเกษตรกรรม และ งานแสดงสินคาเทานั้น 

2. ตองมีการปองกันทางกายภาพที่เหมาะสม และสายตองอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 
2.50 เมตร 

3. การเดินสายในที่ช้ืนเปยก หรือมีไอที่ทําใหเกิดการผุกรอน ตองมีการจัดทําเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอสายได 

4. สายไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต 6.0 มม.ขึ้นไป ที่ติดตั้งบนตุมหรือลูกถวย ตองยึดกับ
ฉนวนที่รองรับใหมั่นคงดวยลวดรัดสาย (Tire wire) ซ่ึงมีฉนวนที่ทนแรงดันไม
นอยกวาฉนวนที่หุมสายเสนนั้น 

5. สายที่ใชตองเปนสายหุมฉนวน ยกเวนสายที่ปอนกําลังใหปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ได
บนราง 

6. การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวนภายในอาคารใหเปนไปตามตารางที่ 1 
7. วัสดุฉนวนสําหรับการเดินสาย ตองเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 
8. การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวนภายนอกอาคารใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

ก. การเดินสายบนตุมใหเปนไปตามตารางที่ 1 โดยมีขอเพิม่เติมคือ ถาเดินสายใน
ที่โลง ขนาดสายตองไมเล็กกวา 2.5 ตร.มม. และระยะหางระหวางจุดจับยึด
สายตองไมเกนิ 0.50 เมตร 

ข. การเดินสายบนลูกถวยใหเปนไปตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 

การเดินสายแบบเปดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร 
 

 
ตารางที่ 2 

การเดินสายเปดบนลูกถวยภายนอกอาคาร 
 

3.3.2 การเดินสายในทอสาย (Raceway) 
ทอสายหมายถึง ทอหรือชองที่ใชหอหุมสายหรือตัวนําไฟฟา ตองเปนทอท่ีออกแบบมา

สําหรับใชในการเดินสายหรือตัวนําไฟฟาเทานั้น ทอสายในกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา
แบงออกไดดังนี้ 

1. ทอโลหะหนา โลหะหนาปานกลาง และโลหะบาง 
2. 2. ทอโลหะออน 
3. ทอโลหะออนกันของเหลวได 
4. ทออโลหะออน 
5. ทออโลหะแขง็ 
6. Surface metal raceway 
7. Surface nonmetallic raceway 
8. Cable trays 
9. Bus ways 
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1. การเดินสายในทอโลหะ ทอโลหะในที่นี้หมายถึงทอโลหะหนา (Rigid metal conduit) หรือ
เรียกชื่อยอวาทอ RSC (Rigid steel conduit) ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate metal conduit) 
และทอโลหะบาง (Electrical metallic tubing) ทอท้ังสามประเภทเปนทอซ่ึงทําจากเหล็กอาบสังกะสี 
โดยที่ทอโลหะหนา และหนาปานกลางเปนทอที่สามารถทําเกลียวได จึงสามารถใชแทนกันได รวมทัง้
ยังสามารถกันน้ําเขาไดดวย ซ่ึงทอโลหะบางไมสามารถทําได ถึงแมจะมีขอตอท่ีเปน Concrete tight ก็
ไมถือวากันน้ําได ซ่ึงในการใชงานทอทั้ง 3 ชนิดนั้นมีขอกําหนดการใชและการติดตั้งดังนี้ 

1.1  ลักษณะการใชงาน ใชกับการเดินสายทั่วๆไป ทั้งในสถานที่แหง ช้ืน และเปยก 
นอกจากจะมีการระบุไวเฉพาะเรื่องนั้นๆ โดยตองติดตั้งใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

ขอกําหนดการติดตั้ง  
1.2.1 ในสถานที่เปยก ทอโลหะและสวนประกอบที่ใชยึดทอโลหะ เชน Bolt, Strap, 

Screw ตองเปนชนิดที่ทนตอการผุกรอนไดด ี
1.2.2 ปลายทอที่ถูกตัดออกตองถูกลบคม เพื่อไมใหบาดฉนวนของสาย การทําเกลียว

จะตองใชเครื่องทําเกลียวแบบปลายเรียวเทานั้น เพื่อใหมคีวามตอเนื่องทางไฟฟาที่ด ี
1.2.3 ขอตอ (Coupling) และขอตอยึด (Connector) ชนิดไมมีเกลียวตองตอใหแนน 

เมื่อฝงในอิฐกอหรือคอนกรตีตองใชชนิดฝงในคอนกรตี (Concrete tight) เมื่อติดตั้งในสถานที่เปยก
ตองใชชนิดกนัฝนได (Rain tight) 

1.2.4 การตอสายใหตอไดเฉพาะในกลองตอสาย หรือกลองตอจุดไฟฟาที่สามารถเปด
ออกไดสะดวก โดยที่ปริมาณของสาย และฉนวน รวมทั้งหัวตอสายเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 
75 ของปริมาตรภายในของกลองตอสายหรือกลองตอจุดไฟฟา 

1.2.5 การติดตั้งทอสายเขากับกลองตอสายหรือเครื่องประกอบการเดินทอ ตองมีบุชช่ิง
เพื่อปองกันฉนวนของสายชํารุด ยกเวนกลองตอสายหรือเครื่องประกอบการเดินทอท่ีไดออกแบบใหมี
การปองกันการชํารุดของฉนวนไวแลว 

1.2.6 ทอโลหะบางหามทําเกลียว 
1.2.7 มุมดัดโคงระหวางจดุดึงสายรวมกนัแลวตองไมเกิน 360 องศา 

1.3 หามใชทอโลหะบางฝงดินโดยตรง หรือใชในระบบไฟฟาแรงดันสูง หรือ ที่ซ่ึงอาจจะ
เกิดความเสียหายภายหลังการติดตั้งได 

1.4 หามใชทอโลหะขนาดเล็กกวา 12 มม. หรือ คร่ึงนิ้ว 

1.5 จํานวนสายในทอรอยสายตองไมเกินจํานวนสายในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 
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พื้นที่หนาตดัรวมของสายไฟฟาทุกเสนคิดเปนรอยละเทียบกับพื้นท่ีหนาตัดของทอ 

จํานวนสายในทอรอยสาย 1 2 3 4 มากกวา 4 
สายไฟฟาทุกชนิดที่ไมมีปลอกตะกัว่หุม 53 31 40 40 40 
สายไฟฟาชนดิที่มีปลอกตะกั่วหุม 55 30 40 38 38 

1.6 การติดตั้งใตดนิตองเปนไปตามที่กําหนดในเรื่องการติดตั้งใตดิน 
1.7 รัศมีดัดโคงดานในของทอตองไมนอยกวา 6 เทาของเสนผาศูนยกลางของทอ ถาเปนสาย

ชนิดมีปลอกตะกัว่ จะตองไมนอยกวา 10 เทา เวนทอที่มีเสนผาศูนยกลาง 12 มม. จะตองมีรัศมีดัดโคง
ดานในทอไมนอยกวา 8 เทาของเสนผาศูนยกลางทอ และถาสายเปนแบบมีปลอกตะกั่วรัด จะตองไม
นอยกวา 12 เทาของเสนผาศูนยกลางทอ 

1.8 ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอนจึงจะเดินสายได 
1.9 การเดินสายดวยทอโลหะ ไปยังเครื่องอุปกรณไฟฟา ควรเดินดวยทอโลหะโดยตลอด 

หรือเดินดวยทอโลหะออน หรือเดินดวยวิธีการอื่นๆ แตตองเปนไปตามกฎการเดนิสาย 
 

ตารางที่ 4 
ตารางแสดงพืน้ท่ีภาคตัดขวางภายในของทอรอยสายไฟฟา 

(ท่ีผลิตตามมาตรฐาน มอก. 770- 2531) 
พื้นที่ตัดขวางภายในทอ (มม.2)   

ชนิดของทอ 
ขนาดทอ 

(มม.) 
EMT IMC RSC 

15 195 230 201 
20 343 390 355 
25 555 637 572 
32 967 1091 986 
40 1313 1467 1338 
50 2164 2382 2196 
65 3776 3367 3137 
80 5706 5175 4837 
90 7447 6907 6458 
100 9520 8871 8309 
125 - - 13041 
150 - - 18786 
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2.  การเดินสายในทอโลหะออน (Flexible metallic conduit) นิยมใชในการเดินสายเขา
เครื่องจักร หรือโคมไฟฟา เนื่องจากสามารถโคงงอไดตามตองการ และยังใชงานไดดีกับเครื่องจักรที่มี
การสั่นสะเทือน แตเนื่องจากเปนทอที่ไมกันน้ํา ดังนั้นในการใชงานควรคํานึงถึงในเรื่องนี้ไวดวย โดย
ปฏิบัติตามกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณดังนี้ 

2.1  ลักษณะการใชงาน ใชในสถานที่แหง และสามารถเขาถึงได และเพื่อปองกันสายจาก
ความเสียหายทางกายภาพ หรือเดินซอนสาย 

2.2 ไมอนุญาตใหใชทอโลหะออนในกรณีดังตอไปนี้ 
2.2.1 ในปลองลิฟต หรือปลองขนของ 
2.2.2 ในหองแบตเตอรี่ เพราะอาจผุกรอนไดเนื่องจากไอของกรด 
2.2.3  ในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบไุวเปนอยางอื่น 
2.2.4  ฝงในดินหรือคอนกรีต 
2.2.5 ในสถานที่เปยก นอกจากจะใชสายไฟฟาชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการติดตั้ง 

และในการติดตั้งทอโลหะออนตองปองกันไมใหน้ําเขาไปในทอสายที่ทอโลหะออนนี้ตออยู 
2.3 หามใชทอโลหะออนที่มีขนาดเล็กกวา 12 มม.ยกเวนทอโลหะออนที่ประกอบมากับขั้ว

หลอดไฟ และมีความยาวไมเกิน 180 ซม. 
2.4  จํานวนสายที่เดินในทอโลหะออนตองไมเกินจํานวนสายตามตารางที่ 3 
2.5 มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมเกิน 360 องศา 
2.6 ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอนจึงจะเดินสายได 

3.  การเดินสายในทอโลหะออนกันของเหลว(Liquid tight flexible metal conduit) 

 
Liquid tight flexible metal conduit 

ทอโลหะออนประเภทนี้จะแตกตางจากทอโลหะออนทั่วไป ตรงที่มีการหุมดวยพลาสติก
จําพวก PVC หรือ PE อีกชั้นหนึ่งเพื่อกนัน้ําหรือของเหลว ในการใชงานจะตองคาํนึงถึงอุณหภมูิใช
งานของสายดวย โดยท่ีอุณหภูมิใชงานของทอจะตองไมต่ํากวาอุณหภูมิใชงานของสาย เชน อุณหภูมิ
ใชงานของทอไมเกิน   70 oC จะนําไปใชรอยสายที่มีอุณหภูมิใชงาน 90 oC ไมได แตถาจะใชกจ็ะตอง
ลดขนาดกระแสของสายลงไมใหอุณหภูมิเกิน 70 oC 
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3.1  ลักษณะการใชงาน ใชในสภาพที่มีการติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษาที่ตองการความ
ออนตัวของทอ เพื่อปองกันของแข็ง ของเหลว หรือไอ หรือในสถานที่อันตราย 

3.2 ในการติดตั้งทอโลหะออนกันของเหลวจะตองใชกับขอตอยึดซ่ึงไดรับการรับรองเพื่อ
ใชกับงานประเภทนี้เทานั้น 

3.3 ไมอนุญาตใหใชทอโลหะออนกันของเหลวในกรณีตอไปนี้ 
3.3.1  ที่ซ่ึงอาจจะไดรับความเสียหายทางกายภาพได 
3.3.2 ที่ซ่ึงอุณหภูมิของสายและอุณหภูมิโดยรอบสูงจนทําใหทอเสียหายได ในกรณี

นี้ใหใชสายที่มีอุณหภูมิใชงานไมเกินอุณหภูมิใชงานของทอ 
3.4  ขนาดทอที่อนญุาตใหใชไดตองไมต่ํากวา 12 มม. และไมเกิน 102 มม. 
3.5  จํานวนสายที่เดินในทอโลหะออนกนัของเหลว ตองไมเกนิจํานวนสายตามตารางที่ 3 
3.6  มุมดัดโคงระหวางจดุดึงสายรวมกนัแลวตองไมเกิน 360 องศา 
3.7  ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอนจึงจะเดินสายได 

4. การเดินสายในทออโลหะออน (Flexible nonmetallic tubing) 
  

 
 

มีลักษณะเปนลอน (Corrugate) ทอสายและเครื่องประกอบการเดนิทอตองทําดวยวัสดุให
เหมาะสมกับการใชงานทางไฟฟา ทนตอความชื้น สารเคมี และมีคุณสมบัติตานเปลวเพลิง นอกจาก
จะเดนิฝงในคอนกรีตแลว ทอชนิดนีย้ังสามารถดัดโคงไดดวยมือโดยไมตองมีอุปกรณอ่ืนชวย 

4.1  อนุญาตใหใชทออโลหะออนในกรณีดังนี ้
4.1.1 ในที่เปดโลงซึ่งไมไดรับความเสียหายทางกายภาพ และใชกับอาคารที่มีความสูง

ไมเกิน 3 ช้ันเหนือพื้นดิน 
4.1.2  ในที่ซอน ผนัง พื้น หรือเพดาน ซ่ึงมีแผนกั้นทนไฟไดนานไมนอยกวา 15 นาที 

กั้น 
4.1.3  ในบริเวณที่ไมทําใหทอเกดิการผุกรอน 
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4.1.4  ในที่แหง หรือช้ืน ซ่ึงไมอยูในขอหามตามขอ 4.2 
4.1.5 ฝงในคอนกรตี โดยใชทอเครื่องประกอบการเดินทอที่เหมาะสม 

4.2  ไมอนุญาตใหใชทออโลหะออนในกรณีดงันี้ 
4.2.1 ในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบไุวเปนอยางอื่น 
4.2.2  ใชเปนเครื่องแขวน และจับยดึดวงโคม 
4.2.3  อุณหภูมิโดยรอบหรืออุณหภูมิใชงานของสายสูงเกินกวาอุณหภูมิทอทีร่ะบุไว 
4.2.4 ฝงดินโดยตรง 
4.2.5  แรงดันไฟฟาใชงานเกิน 750 โวลต 
4.2.6  ในที่เปดเผย ยกเวนในที่ที่ระบุตามขอ 4.1.1 
4.2.7  ในโรงภาพยนตร และ โรงมหรสพ 

4.3  หามใชทออโลหะออนที่มีขนาดเล็กกวา 12 มม. และโตกวา 26 มม. 
4.4  จํานวนสายที่เดินในทอโลหะออนกนัของเหลว ตองไมเกนิจํานวนสายตามตารางที่ 3 
4.5  มุมดัดโคงระหวางจดุดึงสายรวมกนัแลวตองไมเกิน 360 องศา 
4.6  ตองมีการจับยดึทออโลหะออนใหแนนในทุกๆระยะไมเกิน 1 เมตร 
4.7  ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอนจึงจะเดินสายได 

5.  การเดินสายในทออโลหะแข็ง (Rigid nonmetallic conduit) 
 ทอชนิดนี้มีการใชงานอยูทัว่ไปไดแก ทอ PVC และทอ PE ทอ PVC มีคุณสมบัติในการตาน
เปลวเพลิง แตเมื่อไหมไฟแลวจะเกิดแกสซ่ึงเปนพิษตอบคุคลออกมาดวย สวนทอ PE ไมมีคุณสมบตัิ
ตานเปลวเพลงิ ดังนั้นการใชงานจึงตองฝงอยูในคอนกรตี ฝงดิน หรือติดตั้งอยูภายนอกอาคารเทานั้น 
ตามกฎการเดนิสายของการไฟฟานครหลวงไดกําหนดเอาไววา  
 ทออโลหะและเครื่องประกอบการเดินทอตองใชวัสดุที่เหมาะสม ทนตอความชื้น สภาวะ
อากาศและสารเคมี สําหรับทอที่ติดตั้งเหนือดินตองมีคณุสมบัติในการตานเปลวเพลิง ทนแรงกระแทก
และแรงอัด ไมบิดเบี้ยวเพราะความรอนภายใตสภาวะทีอ่าจเกิดขึ้นจากการใชงาน ในทอที่อยูกลางแจง
ตองโดนแสงแดด จะตองเปนทอที่มีความคงทนตอแสงแดด สวนทอที่ใชฝงดิน ก็จะตองมีคุณสมบัติ
ทนความชื้น ทนสารที่ทําใหผุกรอน และมีความแข็งแรงเพียงพอทีจ่ะทนตอแรงกระแทกไดโดยไม
เสียหาย ถาใชฝงดินโดยตรง โดยไมมีคอนกรีตหุม วัสดทุี่ใชตองสามารถทนน้ําหนักที่เกิดขึ้นภายหลัง
ได  

5.1  อนุญาตใหใชทออโลหะแขง็ในกรณีดังตอไปนี ้
5.1.1 เดินซอนในผนัง พื้น หรือเพดาน 
5.1.2  ในบริเวณที่ทําใหเกิดการผุกรอน หรือมีสารเคมี ถาทอและเครื่องประกอบการ

เดินทอไดออกแบบมาใหทนตอสภาวะแวดลอมดังกลาว 
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5.1.3 ในที่เปยกหรือช้ืน ซ่ึงทอไดรับการปองกันไมใหน้ําเขาไปในทอได 
5.1.4  ในที่โลงซ่ึงไมเกิดความเสียหายทางกายภาพ 
5.1.5  ในการติดตั้งใตดินตองเปนไปตามขอกําหนดในการติดตั้งใตดิน 
 
 

5.2  ไมอนุญาตใหใชทออโลหะแข็งในกรณีดงัตอไปนี ้
5.2.1 ในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบไุวเปนอยางอื่น 
5.2.2 ใชเปนเครื่องแขวน และจับยดึดวงโคม 
5.2.3 อุณหภูมิโดยรอบหรืออุณหภูมิใชงานของสายสงูเกินกวาอุณหภูมิทอทีร่ะบุไว 

5.3 เมื่อเดินเขากลอง หรือสวนประกอบอื่นๆ ตองมีบุชช่ิงปองกันฉนวนของสายชํารุด
เสียหาย 

5.4 หามใชทออโลหะแข็งที่มีขนาดเล็กกวา 12 มม. 
5.5 จํานวนสายที่เดินในทอโลหะออนกนัของเหลว ตองไมเกนิจํานวนสายตามตารางที่ 3 
5.6 มุมดัดโคงระหวางจดุดึงสายรวมกนัแลวตองไมเกิน 360 องศา 
5.7 ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอนจึงจะเดินสายได 

6. การเดินสายใน Surface metal raceway 
Surface raceway มีลักษณะเปนรางสําเรจ็รูปที่มีฝาปด มีทั้งชนิดที่เปนโลหะและอโลหะนิยม

ใชในกรณีที่ตองการเดินสายเพิ่มเติมในอนาคตเนื่องจากทําไดสะดวก ในการติดตัง้จะวางบนพื้นหรือ
แนบกับฝาผนงั ในการออกแบบ Surface raceway นิยมทําใหมีสีและรูปแบบที่สวยงาม จึงเหมาะที่จะ
ใชในสถานทีท่ี่ตองการความเรียบรอยและสวยงามเปนพิเศษ การไฟฟานครหลวงไดกําหนดการตดิตั้ง 
Surface raceway เอาไวดังนี ้

6.1  อนุญาตใหใช Surface metal raceway ในสถานที่แหงเทานั้น 
6.2  ไมอนุญาตใหใช Surface metal raceway ในกรณีดงัตอไปนี้ 

6.2.1 ในสถานที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพอยางรุนแรง 
6.2.2 ในบริเวณที่มีไอทําใหผุกรอน 
6.2.3 ในปลองขนของ 
6.2.4 ในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบุเอาไวเปนอยางอื่น 

6.3 ขนาดกระแสของสายใน Raceway ใชตามตารางที่ 5-1 และ 5-2 โดยไมตองใชตัวคณูลด
คากระแส เนื่องจากสายหลายเสน เมื่อเปนไปตามขอตอไปนี้ทุกเสน 

 6.3.1  พื้นที่หนาตัดของ Raceway มากกวา 2,580 ตารางมิลลิเมตร และ 
 6.3.2  จํานวนสายทีม่ีกระแสไหลใน Raceway ไมเกิน 30 เสน และ 
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 6.3.3  พื้นที่หนาตัดของตัวนําและฉนวนรวมกันทั้ งหมดไม เกินรอยละ  20 ของ
พื้นที่หนาตัดภายใน Raceway 

6.4  หามตอ Raceway ตรงจุดที่ผานพื้นหรือผนัง 
6.5 อนุญาตใหตอสายไดเฉพาะในสวนที่สามารถเปดออกและเขาถึงไดสะดวกตลอดเวลา

เทานั้น และพื้นที่หนาตัดของสายรวมทั้งหัวตอสาย เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 75 ของ
พื้นที่หนาตัดของ Raceway บริเวณที่ตอสาย 

6.6  Raceway หามดัดโคงหากมีหัวสกรูอยูภายในตองอยูระดับเดียวกับผิวภายใน และไมมี
สวนคมที่อาจบาดสายได การติดตั้ง Raceway รวมท้ังของอ ขอตอ และเครื่องประกอบตองออกแบบ
ใหช้ินสวนตางๆ มีความตอเนื่องทางกลและทางไฟฟา และตองไมทําใหสายในทอสายนั้นชํารุด
เสียหาย ฝาครอบและสวนประกอบที่ไมใชโลหะที่นํามาใชกับทอสายที่เปนโลหะ ตองเปนชนิดที่
ไดรับการเห็นชอบเพื่อใชสําหรับงานนั้นแลว 

6.7  Raceway ตองหนาไมนอยกวาในตารางที่ 6 
6.8  จุดปลายทางของ Raceway ตองปด  

 
ตารางที่ 5-1 

ขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC ท่ีผลิตตาม มอก.11-2531 อุณหภูมิตัวนาํ 70 oC  
ขนาดแรงดนั 300 และ 750 โวลต อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC 

สายแกนเดียวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3 แกน เดินในทอโลหะใน
อากาศ  

ในทอฝงในผนงัปนูฉาบ หรือในทอในฝาเพดาน 
 

ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร) 
0.5 8 
1 11 

1.5 14 
2.5 18 
4 24 
6 31 
10 43 
16 56 
25 77 
35 95 
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50 119 
70 148 
95 187 
120 214 
150 251 
185 287 
240 344 
300 400 
400 474 
500 541 

ตารางที่ 5-2 
ขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PE ท่ีผลิตตาม มอก.11-2531 อุณหภมิูตัวนํา 90 oC  

ขนาดแรงดนั 600 อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC สายเดี่ยว 3 เสน เดินในทอโลหะในอากาศ  
 

ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร) 
2.5 25 
4 32 
6 42 
10 56 
16 76 
25 100 
35 123 
50 153 
70 191 
95 239 
120 275 
150 322 
185 368 
240 440 
300 510 
400 604 
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500 686 
 
 

ตารางที 6 
ความหนาต่ําสดุของ Surface metal raceway 

 
ขนาด สูง X กวาง (มม.) ความหนา (มม.) 

ไมเกิน 50 x 100 0.8 
ไมเกิน 100 x 150 1.2 
ไมเกิน 100 x 200 1.2 
ไมเกิน 150 x 200 1.4 
ไมเกิน 50 x 300 1.4 
เกินกวา 150 x 300 1.6 

7. การเดินสายใน Surface nonmetallic raceway มีลักษณะเหมือนกบั Surface metal 
raceway แตตางกันที่วัสดุทีน่ํามาใชทําเทานั้น ทอชนดินีถู้กออกแบบมาสําหรับใชภายในอาคารเทานั้น 
จึงกําหนดใหใชในสถานที่แหงเทานั้น โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

7.1  หามใชในกรณีตอไปนี ้
7.1.1 ในที่ซอน 
7.1.2 ในที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพได นอกจากเปนชนิดที่ไดรับการรับรอง

ใหใชสําหรับงานนั้นๆแลว 
7.1.3  ในระบบไฟฟาแรงดันสูง 
7.1.4  ปลองขนของ 
7.1.5  ในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบุเอาไวเปนอยางอื่น 
7.1.6 ที่ซ่ึงมีอุณหภมูิโดยรอบตั้งแต 50 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
7.1.7 ใชกับสายหุมฉนวนที่มีอุณหภูมิใชงานเกนิ 70oC ขึ้นไป จึงใชกับสายที่มีฉนวน

เปนวัสด ุ XLPE ไมได หรือถาจําเปนตองใชก็ตองลดขนาดกระแสของสายไฟฟาลง เพื่อใหอุณหภูมิ
ของสายสูงไมเกิน 70oC 

7.2 ขนาดกระแสของสายใน Raceway ใชตามตารางที่ 7 โดยไมตองใชตวัคูณลดคากระแส 
เนื่องจากสายหลายเสน เมื่อเปนไปตามขอตอไปนี้ทุกเสน 

7.2.1 พื้นที่หนาตัดของ Raceway มากกวา 2,580 ตารางมิลลิเมตร และ 
7.2.2 จํานวนสายทีม่ีกระแสไหลใน Raceway ไมเกิน 30 เสน และ 
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7.2.3 พื้นที่หนาตัดของตัวนําและฉนวนรวมกันทัง้หมดไมเกินรอยละ 20 ของ
พื้นที่หนาตัด 

7.3  หามตอ Raceway ตรงจุดที่ผานพื้นหรือผนัง  
7.4 อนุญาตใหตอสายไดเฉพาะในสวนที่สามารถเปดออกและเขาถึงไดสะดวกตลอดเวลา

เทานั้น และพื้นที่หนาตัดของสายรวมทั้งหัวตอสาย เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 75 ของ
พื้นที่หนาตัดของ Raceway ณ บริเวณที่ตอสาย 

7.5 จุดปลายทางของ Raceway ตองปด 
 

ตารางที่ 7 
ขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC ท่ีผลิตตาม มอก.11-2531 อุณหภูมิตัวนาํ 70 oC  

ขนาดแรงดนั 300 และ 750 โวลต อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC 
สายแกนเดียวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลอืกไมเกิน 3 แกน เดินในทออโลหะในอากาศ  

ในทอฝงในผนงัปนูฉาบ หรือในทอในฝาเพดาน 
 

ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร) 
0.5 7 
1 10 

1.5 13 
2.5 17 
4 23 
6 30 
10 42 
16 54 
25 74 
35 91 
50 114 
70 141 
95 180 
120 205 
150 236 
185 269 
240 329 
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300 473 
400 416 
500 469 

8. การเดินสายในรางเดินสาย (Wire way) 

 
รางเดินสายมีลักษณะเปนเหล็กแผนพับขึ้นรูปมีฝาปด จะมีชองระบายอากาศ หรือไมมีก็ได มี

ทั้งแบบสําเร็จรูปหรือทําขึ้นเองก็ได การเดินสายในรางนิยมใชกันมาก เนื่องจากมีราคาถูก การเดินทํา
ไดสะดวก และสามารถเดินสายไดจํานวนมากๆได  

รางเดินสายนี้จะตองติดตั้งในสถานที่เห็นไดโยงาย หามติดตั้งบนฝาเพดาน หรือสถานที่เขาถึง
ไดยาก ภายหลังการติดตั้ง แตถาอยูในหรือหลังแผงสวิตชบอรดก็อนุญาตใหใชได สําหรับรางเดินสาย
ที่ติดตั้งภายนอกอาคารจะตองเปนชนิดที่กันฝนไดเทานั้น และตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไมเสีย
รูปภายหลังการติดตั้ง ในการติดตั้งใชงาน เมื่อมีการเปดฝาแลว สายที่เดินอยูภายในจะตองไมหลุด
ออกมา การไฟฟานครหลวงไดกําหนดกฎในการใชรางเดินสายดังตอไปนี้ 

8.1 ไมอนุญาตใหใชในสถานทีอ่าจเกิดความเสียหายทางกายภาพขึน้ได ในบริเวณที่มีไอผุ
กรอน หรือในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบุเอาไวเปนอยางอื่น 

8.2 พื้นที่หนาตัดรวมฉนวนของสายในรางเดนิสาย เมื่อรวมกันแลวไมเกนิรอยละ 20 ของ
พื้นที่หนาตัดภายในรางเดินสาย 

8.3  ขนาดกระแสของสายในรางเดินสาย ใหใชคาตามตารางที่ 5 - 1 และ 5 – 2 
8.4 ไมตองใชคาตวัคูณลดกระแส เนื่องจากมีสายหลายเสนในกรณีดงัตอไปนี้ 

8.4.1 จํานวนตัวนําที่มีกระแสเดนิในรางเดินสายไมเกิน 30 เสน และ 
8.4.2 พื้นที่หนาตัดของตัวนําและฉนวน รวมกันแลวไมเกนิรอยละ 20 ของ

พื้นที่หนาตัดภายในของรางเดินสาย 
8.5 จัดปลายทางของรางเดินสายตองปด 
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8.6 รางเดินสายตองรองรับอยางแนนหนา และมีระยะหางระหวางจุดรองรับไมเกิน 1.50 
เมตร ถาระยะหางตองมากกวานี้ จะตองไดรับความเหน็ชอบจากการไฟฟานครหลวงกอน แตตองไม
เกิน 3.0 เมตรในทุกกรณ ี

8.7 หามตอรางเดนิสายตรงจุดทีต่อกับผนังหรอืพื้น 
8.8  อนุญาตใหตอสายไดเฉพาะในจุดที่เปดออกได และเขาถึงไดสะดวกตลอดเวลาเทานั้น 

และพื้นทีห่นาตัดของสายและฉนวน รวมทั้งหัวตอสาย เมื่อรวมกันแลวตองไมเกนิรอยละ 75 ของ
พื้นที่หนาตัดของรางเดินสายบริเวณที่ตอสาย 
 

9.  การติดตั้งบัสเวย(Bus way) 

 
 บัสเวยเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต มีขอดีตรงท่ีติดตั้งไดสะดวกและสวยงาม 
การตอแยกไปใชงานทําไดสะดวก เพราะวามีจุดสําหรับตอเอาไวใหแลว การตอแยกสวนใหญจะใช
วิธีการแบบ Plug - in อาจจะมีสวิตชอัตโนมัติตรงจุดตอแยกหรือไมก็ๆได บัสเวยมีทั้งแบบมีชอง
ระบายอากาศ หรือเปนแบบปดมิดชิด (Totally enclosed) ตัวนํามีทั้งทําดวยทองแดง หรือ อลูมิเนียม 
การติดตั้งตองกระทําในที่สามารถเห็นไดชัดเจน โดยมีขอกําหนดในการใชและติดตั้งดังนี้ 
 9.1 ตองติดตั้งในสถานที่สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา เพื่อการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
ตลอดความยาวทั้งหมดของบัสเวย 
 9.2 ถาติดตั้งในที่กําบัง จะตองมีชองทางที่สามารถเขาถึงบัสเวยไดโดยสะดวก และบัสเวยที่
ใชตองเปนแบบ Totally enclosed โดยเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ทุกขอ 

9.2.1 ไมมีการติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินที่ตัวบัสเวย นอกจากเครื่องปองกันกระแส
เกินสําหรับดวงโคมเฉพาะจดุ 

9.2.2 ทางเขาไปถึงบัสเวยตองไมใชทอลม 
9.2.3 จุดตอระหวางชวงและเครื่องประกอบ ตองสามารถเขาถึงไดสะดวก เพื่อการ

บํารุงรักษา 
9.3 ไมอนุญาตใหใชบัสเวยในกรณีดังตอไปนี ้

9.3.1 ในสถานที่ซ่ึงอาจจะทําความเสียหายทางกายภาพได หรือมีไอซ่ึงทําใหผุกรอน 
9.3.2 ในปลองขนของ หรือปลองลิฟต 
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9.3.3 ในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบไุวเปนอยางอื่น 
9.3.4 กลางแจง สถานที่ช้ืนหรือเปยก นอกจากบัสเวยนัน้จะเปนแบบที่ออกแบบมา

สําหรับงานนัน้ๆโดยตรง 
9.4 บัสเวยตองติดตั้งใหมั่นคงแข็งแรง ระยะหางระหวางจุดจับยึดตองไมเกิน 1.50 เมตร หรือ

เปนไปตามการออกแบบของผูผลิต และที่จุดปลายทางตองปด 
9.5 การตอแยกบัสเวย ตองใชเครื่องประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
9.6 พิกัดเครื่องปองกันกระแสเกิน ตองเปนไปตามที่กําหนดในเรื่องการปองกันกระแสเกิน 
9.7 การลดขนาดของบัสเวย ตองติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินเพิ่มเติม  
ยกเวน บัสเวยที่เล็กลงมีขนาดกระแสไมนอยกวาหนึ่งในสามของขนาดกระแสของบสัเวยตน

ทางหรือหนึ่งในสามของขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกันกระแสเกินที่อยูตนทางของบสัเวยชุด
เดียวกัน และ บัสเวยที่เล็กลงมีความยาวไมเกิน 15 เมตร 

9.8  ตองไมติดตั้งบัสเวยใหใกลกับวัตถุที่ติดไฟไดงาย 
9.9 การตอแยกบัสเวยตองติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินที่จุดตอแยก เพื่อใชปองกันวงจรที่

ตอแยกนั้น นอกจากจะระบุไวเปนอยางอื่นในเรื่องนั้นๆ 
9.10 เปลือกหุมของบัสเวยที่เปนโลหะตองตอลงดินเสมอ 
9.11  อนุญาตใหใชเปลือกนอกของบัสเวย เปนตัวนําสําหรับตอลงดินได ถาเปลือกนอก

บัสเวยนั้นไดถูกออกแบบมาเพื่อตอลงดินโดยเฉพาะ 
9.12 ขนาดกระแสของบัสเวยใหใชขนาดตามที่บริษัทผูผลิตระบุเอาไว 

 
3.3.3  การเดินสายบนผิว (Surface wiring)

 เปนวิธีการเดินสายที่นิยมใชกันทั่วไปตามบานพักอาศัย การจับยึดสายจะอาศัยเข็มขัด
รัดสาย (Clip) เปนตัวยึด วิธีนี้จะใชเดินสายภายในอาคาร ยกเวน อาคารชุด อาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญเปนพิเศษ และในโรงมหรสพ สายที่ใชกับเข็มขัดรัดสายจะเปนสาย VAF (มอก.11-2531 ตารางที่ 
2) โดยมีขอกําหนดในการใชตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนดดังนี้ 

1. การเดินสายผานผนังหรือส่ิงกอสราง ตองมีการปองกนัความเสียหายเนื่องจาก
ฉนวนหรือเปลือกนอกถูกบาดดวยสวนทีแ่หลมคม 

2. ส่ิงจับยึดตองทําดวยวัสดุที่เมื่อติดตั้งแลวไมทําใหฉนวนของสายชํารุด และ
ระยะหางระหวางจุดจับยดึไมเกิน 20 เซนติเมตร 

3. การตอและการตอแยกใหกระทําในกลองตอสําหรับงานไฟฟาเทานั้น 
4. ขนาดกระแสของสายไฟฟาใหเปนไปตามตารางที่ 8 และไมตองใชตวัคูณคาเพื่อ

ลดขนาดกระแส เนื่องจากมีตวันําหลายตัว 
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5. การติดตั้งในเรียงสายเปนชัน้เดียว หามเรยีงซอนกัน 
 
 

6. ไมอนุญาตใหใชการเดินสายบนผิวในกรณีตอไปนี้ 
6.1 ในบริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 
6.2 ในสถานที่อันตราย นอกจากจะระบุเอาไวเปนอยางอื่นในเรื่องนั้น 
6.3 ในวงจรไฟฟาระบบแรงดันสูง 

 
ตารางที่ 8 

ขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC ท่ีผลิตตาม มอก.11-2531 อุณหภูมิตัวนาํ 70 oC  
ขนาดแรงดนั 300 และ 750 โวลต อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC 

สายแบนหุมฉนวนมีเปลือก เดินเกาะผนงั 
ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร) 

0.5 8 
1 11 

1.5 15 
2.5 20 
4 27 
6 35 
10 50 
16 66 
25 89 
35 110 

 
3.3.4. การเดินสายในรางเดินสาย (Cable trays)
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รางแบบมีชองระบายอากาศ    รางแบบขั้นบนัได 
  
 
รางเคเบิลแบงออกเปน 3 แบบ คือ 

1.   รางแบบขั้นบันได 
2. รางแบบมีชองระบายอากาศ 
3. รางแบบดานลางทึบ ตางจากแบบที่ 2 คือขางลางทึบ 

รางเคเบิลสวนใหญไมมีฝาปด แตในการใชงานบางสถานที่อาจจะกําหนดใหมีฝาปดก็ได รางเคเบิลที่
นิยมใชกันมากจะเปนแบบที่1 และ 2 ตามรูป 
 

1. สายไฟฟาท่ีใชวางบนรางเคเบิล ตองมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑดงัตอไปนี ้
 1.1 เปนสายชนิด MI, MC และ Armored cable 
 1.2 สายเดี่ยวมีเปลือกนอก ขนาดไมเล็กกวา 50 ตร.มม. 
 1.3 สายหลายแกนทุกขนาด 
 1.4 สายควบคุมตางๆ (Control cable) 
 1.5 สายแกนเดียวชนิดไมมีเปลือกนอก ขนาดไมเล็กกวา 50 ตร.มม. แตใชเฉพาะกับรางแบบ
ขั้นบันได และรางแบบมีชองระบายอากาศ และตองใชในงานอุตสาหกรรม ที่มีผูดูแลรับผิดชอบ
โดยเฉพาะเทานั้น 

2. การติดตั้งรางเคเบิล มีขอกําหนดดังนี้ 
 2.1 รางเคเบิลตองยาวตอเนื่องตลอดทั้งทางกล และทางไฟฟา 
 2.2 สายที่ติดตั้งบนรางเคเบิลเมื่อเดินแยกเขาทอสายอื่นตองจับยึดใหมั่นคง 
 2.3 หามติดตั้งสายไฟฟาระบบแรงดันต่ํา รวมกับสายไฟฟาระบบแรงดันสูง ในรางเคเบิล
เดียวกัน ยกเวน เมือมีแผงกั้นที่แข็งแรง และไมติดไฟ 
 2.4 รางเคเบิลตองติดตั้งในที่เปดเผยและเขาถึงได และมีที่วางเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในการ
บํารุงรักษาสายไฟฟาในรางเคเบิลได 
 2.5 สายเคเบิลแกนเดียว สายเสนไฟและสายเสนศูนยของแตละวงจร ตองเดินรวมกันเปนกลุม 
และสายตองมัดเขาดวยกัน เพื่อปองกันกระแสไมสมดุล เนื่องจากการเหนี่ยวนํา และปองกันการ
เคล่ือนตัวอยางรุนแรงเมื่อเกิดกระแสลัดวงจร 
 2.6 การตอสายในรางเคเบิลตองทําใหถูกตองตรงตามวิธีการตอสาย จุดตอสายตองอยูภายใน
รางเคเบิล และตองไมสูงเกินขอบดานขางของรางเคเบิล 
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สายเคเบิลตองมัดเขากับรางเคเบิล 

 
 

3.  จํานวนสายเคเบิลระบบแรงต่ํามี่วางบนรางเคเบิล จะตองไมเกินตามที่กําหนดดังนี้ 
3.1 สายเคเบิลหลายแกน จํานวนสายเปนไปดังนี้ 

3.1.1 สําหรับรางแบบบันได หรือรางแบบมีชองระบายอากาศ จํานวนสายเคเบิลหลาย
แกนตองเปนดังนี้ 

ก) สายเคเบิลขนาดตั้งแต 95 ตร.มม. ขึ้นไป ผลรวมของเสนผาศูนยกลางรวม
ฉนวนและเปลือกของสายทั้งหมด ตองไมเกินขนาดความกวางของรางเคเบิล และอนุญาตใหวางเรียง
กันเพยีงชั้นเดยีวเทานั้น หามวางซอนทับกัน 

ข) สายเคเบิลที่มีขนาดเล็กกวา 95 ตร.มม.ผลรวมพื้นที่หนาตัดรวมฉนวนและ
เปลือกของสายตองไมเกินพื้นที่สูงสุดที่ยอมใหวางสายไดตามที่กําหนดไวในตารางที่ 9 ชองที่ 1 

ค) สายเคเบิลที่มีขนาดตามขอ ก.)  และ ข.) รวมกัน ผลรวมพื้นที่หนาตัดรวม
ฉนวนและเปลือกของสายที่มีขนาดเล็กกวา 95 ตร.มม. ทั้งหมดตองไมเกินพื้นที่สูงสุดที่ยอมใหวาง
สายไดตามที่กําหนดเอาไวในตารางที่ 9 ชองที่ 2 และสายเคเบิลท่ีมีขนาดตั้งแต 95 ตร.มม. ขึ้นไป ตอง
วางเรียงกันโดยไมมีสายอื่นมาซอนทับ 

ตารางที่ 9 
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หมายเหตุ 
 sd หมายถึงผลรวมของเสนผาศูนยกลางรวมฉนวนและเปลือกของสายเคเบิลหลายแกน ทุก
เสนที่มีขนาด 95 ตร.มม. ขึ้นไป มีหนวยเปนเซนติเมตร ซ่ึงติดตั้งรวมกับสายเคเบิลขนาดเล็กกวาใน
รางเคเบิลเดียวกัน 
  ง) สายเคเบิลหลายแกนที่เปนสายสัญญาณและ/หรือสายควบคุม ที่วางในรางเคเบิล
แบบบันได หรือแบบรางมีชองระบายอากาศ ผลรวมพื้นที่หนาตัดรวมฉนวนและเปลือกของสาย
ทั้งหมดตองไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของรางเคเบิล สําหรับรางเคเบิลท่ีมีความ
ลึกมากกวา 15 ซม. ใหใชคาความลึก 15 ซม.ในการคํานวณ พื้นที่ภาคตัดขวาง 

3.1.2  รางแบบดานลางทึบ จํานวนสายเคเบิลหลายแกนตองเปนดังนี้ 
ก) สายเคเบิลที่มีขนาดตั้งแต 95 ตร.มม. ขึ้นไป ผลรวมของเสนผาศูนยกลางรวม

ฉนวนและเปลือกของสายทั้งหมดรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 90 ของขนาดความกวางภายในของ
รางเคเบิล และอนุญาตใหวางเรียงกันไดเพียงชั้นเดียว หามวางเรียงซอนกัน 

ข) สายเคเบิลที่มีขนาดเล็กกวา 95 ตร.มม. ผลรวมของพื้นที่หนาตัดรวมฉนวนและ
เปลือกของสายเคเบิลตองไมมากกวา พื้นที่สูงสุดที่ยอมใหวางสายไดตามที่กําหนดในตารางที่  9  ชอง
ที่ 3 
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ค)  สายเคเบิลที่มีขนาดตามขอ ก)  และ ข) รวมกัน ผลรวมพื้นที่หนาตัดรวมฉนวน
และเปลือกของสายที่มีขนาดเล็กกวา 95 ตร.มม. ทั้งหมดตองไมเกินพื้นที่สูงสุดที่ยอมใหวางสายได
ตามที่กําหนดเอาไวในตารางที่ 9 ชองที่ 4 และสายเคเบิลท่ีมีขนาดตั้งแต 95 ตร.มม. ขึ้นไป ตองวาง
เรียงกันโดยไมมีสายอื่นมาซอนทับ 

ง) สายเคเบิลหลายแกนที่เปนสายสัญญาณและ/หรือสายควบคุม ที่วางในรางเคเบิล
แบบบันได หรือแบบรางมีชองระบายอากาศ ผลรวมพื้นที่หนาตัดรวมฉนวนและเปลือกของสาย
ทั้งหมดตองไมเกินรอยละ 40 ของพื้นทีภ่าคตัดขวางภายในของรางเคเบิล สําหรับรางเคเบิลที่มีความ
ลึกมากกวา 15 ซม. ใหใชคาความลึก 15 ซม.ในการคํานวณ พืน้ที่ภาคตัดขวาง 

3.2 สายเคเบิลแกนเดียว สายชนิดนี้ใหวางในรางเคเบิลแบบบันไดและรางแบบมีชองระบาย
อากาศเทานั้น หามใชวางบนรางเคเบิลแบบดานลางทึบ จํานวนสายเคเบิลแกนเดียวเปนไปตามนี้ 

3.2.1 สายเคเบิลที่มีขนาดตั้งแต 400 ตร.มม. ขึ้นไป ผลรวมของเสนผาศูนยกลางรวมฉนวน
และเปลือก ตองไมเกินขนาดความกวางภายในของรางวางสาย 

3.2.2 สายเคเบิลที่มีขนาดระหวาง 120 – 300 ตร.มม. ผลรวมของพื้นที่หนาตัดรวมฉนวน
และเปลือกของสาย   ตองไมมากกวาพื้นที่สูงสุดที่ยอมใหวางสายไดตามที่กําหนดในตารางที่ 10  ชอง
ที่ 1 

3.2.3 สายเคเบิลที่มีขนาดตั้งแต 400 ตร.มม. ขึ้นไป วางรวมกับสายเคเบิลท่ีมีขนาดเล็กกวา 
400 ตร.มม. ผลรวมพื้นที่หนาตัดรวมฉนวนและเปลือกของสายที่มีขนาดเล็กกวา 400 ตร.มม. ทั้งหมด
ตองไมมากกวาพื้นที่สูงสุดที่ยอมใหวางสายไดตามที่กําหนดในตารางที่ 10 ชองที่ 2 

3.2.4 สายเคเบิลที่มีขนาดตั้งแต 50 ตร.มม. ถึง 95 ตร.มม. ผลรวมของเสนผาศูนยกลางรวม
ฉนวนและเปลือกของสายทั้งหมด ตองไมเกินขนาดความกวางภายในของรางวางสาย และใหวางเรียง
กันไดช้ันเดียว หรือวางเรียงกันเปนรูปสามเหลี่ยมเทานั้น 
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ตารางที่ 10 
 

 
 

4.  ขนาดกระแสของสายเคเบิลแรงต่ํา 
 4.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมดวยฉนวน PVC ซ่ึงผลิตตาม มอก.11-2531 ขนาด
กระแสใชคาตามตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 
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4.2  สายไฟฟาชนิดอื่น การคิดขนาดของสายเคเบิล ใหคิดวาสายเคเบิลเดินในอากาศ และไมตอง
ใชคาตัวคูณลดขนาดกระแสเนื่องจากสายหลายเสน การคิดขนาดกระแสใหทําดังนี้ 

4.2.1  สายเคเบิลหลายแกน ซ่ึงติดตั้งตามขอกําหนดในขอ 3.1 ขนาดกระแสของสายใหใช
ตามคาที่กําหนดเอาไวแตละชนิดของสายนั้น ยกเวน รางเคเบิลปดตลอดดวยฝาทึบและยาวเกิน 180 
ซม. ขนาดกระแสของสายจากตารางใหคิดลดลงเหลือรอยละ 95 

4.2.2 สายเคเบิลแกนเดียว ขนาดกระแสของสายแกนเดียว หรือสายแกนเดียวตีเกลียวเขา
ดวยกัน ตองเปนดังตอไปนี้ 

ก) การติดตั้งตามขอกําหนดในขอ 3.2 ขนาดกระแสของสายเคเบิลแกนเดยีวที่มี
ขนาดตั้งแต 300 ตร.มม. ติดตั้งในรางเคเบลิแบบเปด ใหใชได ไมเกนิรอยละ 75 ของขนาดกระแสที่ได
จากตาราง ถาเปนรางเคเบิลปดตลอดดวยฝาทึบและยาวเกิน 180 ซม. ขนาดกระแสใหใชไดไมเกนิรอย
ละ 70 ของคาที่ไดจากตาราง 

ข) การติดตั้งตามขอกําหนดในขอ 3.2 ขนาดกระแสของสายเคเบิลแกนเดยีวที่มี
ขนาดตั้งแต 50 ตร.มม.ขึ้นไป แตนอยกวา 300 ตร.มม. ติดตั้งในรางเคเบิลแบบเปด ใหใชได ไมเกิน
รอยละ 65 ของขนาดกระแสที่ไดจากตาราง ถาเปนรางเคเบิลปดตลอดดวยฝาทึบและยาวเกิน 180 ซม. 
ขนาดกระแสใหใชไดไมเกนิรอยละ 60 ของคาที่ไดจากตาราง 

ค) การติดตั้งสายเคเบิลแกนเดียวที่มีขนาดตั้งแต 50 ตร.มม. ขึ้นไป แตละเสนวาง
หางกันไมนอยกวาขนาดเสนผาศูนยกลางของสายเคเบิลเสนโตที่อยูใกลกัน การคิดขนาดกระแสใหใช
คาที่ไดจากตารางโดยตรง 

ง) การติดตั้งสายเคเบิลแกนเดียวที่มีขนาดตั้งแต 50 ตร.มม. ขึ้นไป วางเปนรูปแบบ
สามเหลี่ยม ในรางเคเบิลเปด โดย มีระยะหางระหวางกลุมเคเบลิ ไมนอยกวา 2.15เทา ของขนาด
เสนผาศูนยกลางของสายเคเบิล การคิดขนาดกระแสใหใชคากระแสของสายเคเบิลที่ตีเกลียวเดินใน
อากาศ 

5.  จํานวนสายเคเบิลในระบบแรงดันสูงในรางเคเบิล 
ผลรวมของเสนผาศูนยกลางของสายเคเบิลแกนเดียวและหลายแกน ทั้งหมดรวมกันแลวตอง

ไมเกินความกวางของรางเคเบิล การวางเคเบิลยอมใหมีการวางเพียงชั้นเดียวเทานั้น หามวางซอนหรือ
เกยกัน ในที่ซึ่งสายเคเบิลแกนเดียวเปนชนิดตีเกลียวเขาดวยกัน หรือมัดรวมเขาดวยกันเปนกลุมๆละ
วงจร ผลรวมของเสนผาศูนยกลางของสายเคเบิลแกนเดียวและหลายแกน ทั้งหมดรวมกันแลวตองไม
เกินความกวางของรางเคเบิล การวางเคเบิลยอมใหมีการวางเพียงชั้นเดียวเทานั้น 

6.  ขนาดกระแสของสายเคเบิลระบบแรงดันสูง 
6.1 สายเคเบิลหลายแกน ขนาดกระแสใหใชตามคาที่กําหนดเอาไวในตารางการเดินสาย

หลายแกนในอากาศ โดยมีขอยกเวนดังนี้ 
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6.1.1 สายเคเบิลหลายแกนที่ถูกติดตั้งในรางเคเบิลที่ปดตลอดดวยฝาปดทึบยาวเกิน    180 
ซม. ขนาดกระแสของสายจากตารางใหลดลงเหลือรอยละ 95 

6.1.2 สายเคเบิลหลายแกนติดตั้งในรางเคเบิลที่ไมมีฝาปดทึบยาวเกิน 180 ซม.ปดอยู และ
สายเคเบิลแตละเสนอยูหางกันไมนอยกวาขนาดของเสนผาศูนยกลางของสายเคเบิลเสนที่อยูใกลกัน 
การคิดขนาดกระแส ยอมใหใชคาที่ไดจากตาราง 

6.2 สายเคเบิลแกนเดียว ขนาดกระแสของสายเคเบิลแกนเดียว หรือสายเคเบิลแกนเดียวตี
เกลียวเขาดวยกัน ตองเปนดังตอไปนี้ 

6.2.1 ขนาดกระแสของสายเคเบิลแกนเดียวขนาดตั้งแต 50 ตร.มม.ขึ้นไป ติดตั้งในราง
เคเบิลแบบเปด ใหใชไดไมเกินรอยละ 75 ของขนาดกระแสที่ไดจากตารางการเดินสายในอากาศ ถา
เปนรางเคเบิลแบบปดตลอดดวยฝาทึบยาวเกิน 180 ซม.ขนาดกระแสใหใชไดไมเกนิรอยละ 70 ของ
ขนาดกระแสที่ไดจากตาราง 

6.2.2 การติดตั้งสายเคเบิลแกนเดียวที่มีขนาดตั้งแต 50 ตร.มม. ขึ้นไป แตละเสนวางหาง
กันไมนอยกวาขนาดเสนผาศูนยกลางของสายเคเบิลเสนโตที่อยูใกลกนั การคิดขนาดกระแสใหใชคาที่
ไดจากตารางโดยตรง 

7. การเดินสายทีอ่นุญาต การเดินสายในรางเคเบิล ใหทําไดเทาที่กําหนดเอาไวในเรื่องนัน้ 
8.  การตอลงดนิ รางเคเบิลตองตอลงดิน ตามที่กําหนดในเรื่องการตอลงดิน 

3.3.5 การติดตั้งใตดนิ (Underground installation) 

 การเดินสายไฟฟาใตดนิมี 2 วิธี คือการเดนิในทอรอยสายไฟฟาแลฝงดิน หรือใชสายไฟฟาฝง
ดินไดโดยตรงเลย ในกฎการเดินสายและตดิตั้งอุปกรณไฟฟา กําหนดการติดตั้งเอาไวดังนี ้
 1. เคเบิลฝงดนิโดยตรง หรือรอยอยูในทอรอยสายไฟฟา ความลึกในการติดตั้งไมนอยกวาที่
กําหนดเอาไวในตารางที่ 12 แตถาเปนบริเวณที่ มีรถยนตวิ่งผาน ความลึกในการติดตั้งตองไมนอยกวา 
60 ซม. ในทุกแบบการติดตั้ง การติดตั้งที่มีแผนคอนกรีตปดหุม ตองเปนแผนคอนกรตีหนาไมนอยกวา 
5 ซม. 
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ตารางที่ 12 
ความลึกในการติดตัง้ใตดินของสายแรงดนัต่ํา 

ความลึกนอยสุด ( ซม.) 
วิธีการเดินสาย 

ไมมีแผนคอนกรีตกั้น มีแผนคอนกรตีกั้น 
เคเบิลฝงดินโดยตรง 60 45 
ทอโลหะหนา 15 15 
ทอโลหะหนาปานกลาง 15 15 
ทออโลหะซ่ึงไดรับการรับรองใหฝงดินโดยไม
ตองมีคอนกรีตหุม 

45 30 

ทอสายอื่นๆ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากการ
ไฟฟานครหลวง 

45 30 

หมายเหตุ ทอสายที่ไดรับการรับรองใหฝงดินโดยตองมีคอนกรีตหุมหนาไมนอยกวา 5 ซม. 
 2. เคเบิลใตดินที่ติดตั้งภายใตอาคาร ตองติดอยูในทอสาย และทอสายตองยาวเลยผนังดาน
นอกของอาคารออกไป 
 3. สายที่โผลขึ้นจากดินตองมีการปองกันดวยส่ิงหอหุม หรือทอสายซึ่งฝงจมลึกลงไปในดิน
ตามที่กําหนดในขอ1 และสวนที่โผลเหนือพื้นตองไมนอยกวา 1.80 เมตร 
 4. การตอสายหรือตอแยก ใหเปนไปตามที่กําหนดเอาไวแตละวิธีการเดินวาย สําหรับสาย
เคเบิลที่อยูใตดินที่อยูในราง (Trench)  อนุญาตใหมีการตอสาย หรือตอแยกสายในรางได แตการตอ 
และการตอแยกตองทําดวยวิธี และใชวัสดุที่ไดรับการรับรองแลว 
 5. หามใชวัสดุที่มีคม หรือเปนสิ่งที่ทําใหผุกรอน หรือมีขนาดใหญกลบสาย หรือทอสาย 
 6. ทอสายซึ่งมีความเปยกชื้น สามารถผานเขาไปสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟาได ตองอุดที่ปลาย
ขางใดขางหนึ่ง หรือทั้งสองปลายตามความเหมาะสม 
 7. ปลายทอซ่ึงฝงอยูในดิน ณ จุดที่สายเคเบิลออกจากทอ ตองมีบุชช่ิง อนุญาตใหใช Shielding 
ที่มีคุณสมบัติในทางปองกันเทียบเทากับ Bushing แทน Bushing ได 
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บทที ่4 
การตอลงดิน 

 
 การตอลงดินหรือการตอ Ground มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับตัวบุคคล 
และลดความเสียหายของอุปกรณไฟฟาและระบบไฟฟา การตอลงดินจะทําหนาที่หลักๆ คือ 
 1.จํากัดแรงดันของไฟฟาของวงจรไมใหสูงจนอาจทําใหอุปกรณไฟฟาเสียหายไดเมื่อเกิด
แรงดันเกิน และลดแรงดันไฟฟาที่อาจเกิดขึ้นที่เครื่องอุปกรณไฟฟา หรือสวนประกอบ เนื่องจากการ
ร่ัว หรือเกิดการเหนี่ยวนําเพื่อลดอันตรายตอบุคคลที่อาจไปสัมผัส 
 2. ลดความเสียหายของอุปกรณไฟฟา หรือระบบไฟฟาเมื่อเกิดกระแสไฟฟาร่ัวลงดิน การตอ
ลงดินที่ถูกตองจะชวยใหเครื่องปองกันทํางานไดตามที่ไดออกแบบเอาไว 
 การตอลงดินโดยทั่วไปแบงออกเปน 

1. การตอลงดินของระบบไฟฟา ( System grounding) 
2. การตอลงดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา (Equipment grounding) 
3. การตอลงดินของระบบปองกันฟาผา 

4.1 การตอลงดินของระบบไฟฟา  

 การตอลงดินของระบบไฟฟาและการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา จะมีทั้งที่บังคับใหตอลงดิน 
หามตอลงดิน และจะตอลงดินหรือไมก็ได การไฟฟานครหลวงไดกําหนดหลักเกณฑการตอลงดิน
เอาไวดังนี้ 

4.1.1 ระบบไฟฟาแรงต่ําตอไปนี้จะตองตอลงดิน 
1) เปนระบบไฟฟา 3 เฟส 4 สาย   ซ่ึงสายนิวทรัล  (Neutral)       ใชเปนสายเสนหนึ่ง

ของวงจรดวย กรณีใหใชสายนิวทรัลเปนสายตอลงดิน ตามรูปที่ 1 
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2)  เปนระบบไฟฟา 3 เฟส 3 สาย ใชสายเฟสใดก็ไดตอลงดนิ ตามรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 วงจรและระบบไฟฟาที่หามตอลงดิน ไดแก วงจรของปนจั่นที่ใชงานอยูเหนือวัสดุเสน
ใยที่อาจเกิดการลุกไหมได ซ่ึงอยูในสถานที่อันตราย เนือ่งจากการตอลงดินอาจจะทาํใหเกดิประกาย
ไฟได เมื่อเกดิกระแสรั่วลงดิน กรณีนีก้ารตอลงดินอาจจะทําใหเกดิอนัตรายไดมากกวา และอีกอยาง
ปนจั่นมักจะอยูในที่สูงๆ โอกาสที่บุคคลจะไปสัมผัสและเกิดอนัตรายจึงมีนอย จึงหามตอลงดิน 

4.1.3 การตอลงดินของระบบไฟฟาภายในอาคาร ผูขอใชไฟฟาที่รับไฟฟาแรงต่ํา การตอลง
ดินตองกระทําที่เมนสวิตช การตอลงดินโดยตอที่หลักดนิ (Ground rod) นี้จะทําเฉพาะที่เมนสวิตช
เทานั้น ทางดานไฟออกของเมนสวิตชนีห้ามตอระบบไฟฟาในอาคารทีล่งดินอีกไมวาที่จุดใดๆ แตการ
ตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมสามารถกระทําได อยางไรก็ตามตองเดินสายดินไปยังเมนสวิตช
ดวยเชนกนั ดังแสดงเอาไวในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 
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สายเมนที่มีการตอลงดินนี ้ ตองเดินไปที่เมนสวิตชรวมไปกับสายเสนไฟและตอฝากเขากับ

 

เมนสวิตช ซ่ึงที่เมนสวิตชจะมีการตอลงดินดังกลาวแลว สายเสนนี้ตองเดินรวมไปกับสายเสนเฟส มี
นาดตามที่กําหนดในตารางที่ 1 ถาสายเสนเฟสมีขนาดโตกวา 500 ตร.มม.สายเสนที่มีการตอลงดินนี้
ะตองโตไมเล็กกวารอยละ 12.5 ของสายเสนเฟส 

ผูใชไฟฟาที่รับไฟแรงสูงมาจากการไฟฟานครหลวง ซ่ึงตองมีการติดตั้งหมอแปลง ทางดาน
รงต่ําของหมอแปลงตองตอลงดิน โดยตอสายทางดานแรงต่ําลงดินดวย ถาทางดานแรงต่ําของหมอ

แปลงเป ล

ข
จ

แ
นระบบวาย ก็ตอสายนิวทรัล งดนิ แตถาเปนระบบเดลตา ใหเลือกสายเฟสใดก็ไดเสนหนึ่งตอ

ลงดิน สายเสนที่ตอลงดินนีต้องเดินไปที่เมนสวิตชแรงต่ําดวย ถาหมอแปลงอยูภายนอกอาคาร ใหตอ
ลงดินที่หมอแปลงและที่เมนสวิตชไฟฟาแรงต่ําดวย ดังรูปที่ 5 
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บางทีผูใชไฟฟาประสงคจะใชระบบไฟฟาดวยการตอผานหมอแปลง ที่ไมมีการตอลงดิน เพื่อ
จุดประสงคบางอยางของเครื่องอุปกรณไฟฟาบางประเภท ในกรณีเชนนี้ระบบไฟฟานี้ไมตองตอ ลง
ดินก็ได 

ถามีเมนสวิตชชุดเดียว แตจายใหอาคารหลายหลังซ่ึงแยกจากกันอยางชดัเจน ที่เมนสวิตชตอง
ตอลงดิน และแตละอาคารจะตองมีหลักดินเพื่อตอระบบไฟฟาลงดิน รวมทั้งเครื่องหอหุมเครื่องปลด
วงจรประจําอาคารดวย ยกเวน อาคารขนาดเล็กมีวงจรยอยเพียงชดุเดียวซ่ึงไมไดจายไฟฟาใหกับ
อุปกรณไฟฟาที่ตองตอลงดิน ดังรูปที ่7  

 



 110 

4.2 การตอลงดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา 
 การไฟฟานครหลวงและ NEC กําหนดใหเดินสายดินที่ตอกับอุปกรณไฟฟาไปตอลงดินที่เมน
สวิตช เพื่อใหเครื่องปองกันกระแสเกินทํางานไดอยางถูกตองตามที่ออกแบบเอาไว ดังรูปที่ 8ก – 8ง  
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ในรูปที ่ 8ก เมื่อเกิดไฟฟาร่ัวลงตัวถังของอุปกรณไฟฟา กระแสจํานวนมากจะไหลครบวงจร

านทางสายดนิ เนื่องจากมคีวามตานทานต่ําที่สุด ซ่ึงสามารถเขียนเปนวงจรไฟฟาไดดังรูปที ่ 8ค และ
ปที่ 8ข จะเขยีนเปนวงจรไฟฟาไดตามรปูที่ 8 ง 

จากวงจรตามรูปที่ 8ง สมมติวาความตานทานระหวางหลักดินกับดินมีคาเทากับ 5 โอหม
คาสูงสุดที่การไฟฟานครหลวงกําหนดไว) และถาวงจรนี้ใชกับระบบไฟฟา 220 โวลต จะคํานวณหา
กระแสรั่วไหลลงดินไดดังนี ้
   I  = E/R 
    = 220 / (5+5) 
    = 22 แอมแปร 

จะเห็นวากระแสไฟฟาอาจจะมีคานอยมากๆ จนเครื่องปลดวงจรไมทํางาน หรือทํางานไดช

ผ
รู

 
(

า
มากกวาที่ออกแบบเอาไว สําหรับรูปที่ 8ค จะเห็นวาคาความตานทานปกติมีคานอยมาก จึงมีกระแส
ไหลในวงจรสงูมาก จึงทําใหเครื่องปลดวงจรทํางานทันทีที่มีกระแสรัว่ไหลลงดิน 



 112 

การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาตองเดินสายดินไปยังเมนสวิตช หามตอจากเปลือกหรือตัวถัง
โลหะของอุปกรณไฟฟาลงดิน โดยการตอเขากับสายเสนศูนยโดยเด็ดขาด เพราะถาสายดังกลาวขาด 
จะทําใหเปลือกหรือตัวถังซึ่งเปนโลหะของอุปกรณไฟฟาจะมีแรงดันไฟฟาเทากับสายเสนที่มีไฟฟา 
ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอบุคคลเมื่อไปสัมผัสเขาดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 

 เคร่ืองอุปกรณไฟฟาท่ีตองตอลงดิน 
1)  เครื่องหอหุมที่เปนโลหะของสายไฟฟา แผงเมนสวิตช โครงและรางปนจั่นที่ใชไฟฟา 

โครงขอ

าร่ัวถึงไดตองตอลงดิน เมื่ออยูในสภาพ
ดังตอไปนี้ 

3.1)  อยูหางจากพื้นหรือโลหะที่ตอลงดินตามแนวตั้งไมเกิน 2.4 เมตร หรือตาม
แนวนอนไมเกิน 1.5 เมตร และบุคคลอาจสัมผัสได ยกเวน ถาการติดตั้งนั้นมีการปองกันการสัมผัส

งตูลิฟต และลวดสลิงยกของที่ใชไฟฟา 
2)   ส่ิงกั้นที่เปนโลหะ ร้ัวโลหะ รวมทั้งเครื่องหอหุมที่เปนโลหะในระบบไฟฟาแรงดันสูง 
3)  เครื่องอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งประจําที่ และที่ตออยูกับสายไฟฟาที่เดินอยางถาวร สวนที่

เปนโลหะเปดโลงซึ่งปกติจะไมมีไฟฟา แตอาจจะมีไฟฟ

ของบุคคลได ก็ไมจําเปนตองตอลงดิน 
3.2) มีการสัมผัสทางไฟฟากับโลหะอื่น ซ่ึงบุคคลอาจไปสัมผัสได 
3.3) อยูในสถานที่เปยก หรือช้ืน มีการแยกใหอยูตางหาก 

ี่ตอไปนี้จะตองตอสวนที่เปนโลหะเปดโลงและปกตไิม
มีกระแส

 
 
 

และไมได
4)  เครื่องอุปกรณไฟฟาที่ติดอยูกับท
ไฟฟาลงดิน 

   1) โครงของแผงสวิตช
  2) โครงของมอเตอรชนิดติดตั้งประจําที่ 
  3) กลองเครื่องควบคุมการทํางานของมอเตอร ยกเวน ชนิดที่ใชสวิตช

ควบคุม และมีฉนวนรองที่ฝาสวิตชดานใน 
   4) เครื่องอุปกรณไฟฟาของลิฟตและปนจั่น 
  

กรณประกอบที่ใชไฟฟา 

 5) เครื่องอุปกรณไฟฟาในอูจอดรถ โรงมหรสพ โรงถายภาพยนตร สถานี
วิทยุและโทรทัศน ไมรวมถึงโคมไฟฟาแบบแขวน 
   6) ปายและอุป
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 ตองตอลงดินถาอยูในสภาพตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
ียบกับดินเกิน 150 โวลต ยกเวน มอเตอรที่มีการกั้น

 7) เครื่องฉายภาพยนตร 
 8) เครื่องสูบน้ําที่ใชมอเตอรขับ 

5)  เครื่องอุปกรณไฟฟาที่ใชหัวเสียบ สวนที่เปนโลหะเปดโลงของเครื่องอุปกรณไฟฟา ซ่ึง
ปกติไมมีกระแสไฟฟา
   1) แรงดันไฟฟาเมื่อวัดเท
โครงโลหะของเครื่องใชไฟฟาทางความรอน ซ่ึงมีฉนวนกั้นโครงโลหะกับดินอยางถาวรและมี
ประสิทธิผล และอุปกรณไฟฟาที่มีการระบุวาเปนฉนวน 2 ช้ัน หรือเทียบเทา เชนเครื่องเปาผม
   2) เครื่องใชไฟฟาที่ใชในสถานที่อยูอาศัย 

รับอากาศ 

ดวยมอเตอรไฟฟา 
 เครื่องตัดหญา เครื่องขัดถูชนิดใชน้ํา ที่ทํางาน

 

วยมอเตอรไฟฟา 
ูชนิดใชน้ํา ที่ทํางาน

3.5 เครื่องใชไฟฟาที่ใชในสถานที่เปยก หรือช้ืน หรือบุคคลที่ใชยืน

ดดี 

ะนําไปใชในสถานที่เปยก

    2.1 ตูเย็น ตูแชแข็ง ตูน้ําเย็น เครื่องป
    2.2 เครื่องซักผา เครื่องอบผา เครื่องลางจาน เครื่องสูบน้ําทิ้ง 
เครื่องใชไฟฟาในตูเล้ียงปลา 
    2.3 เครื่องมือชนิดมือถือที่ทํางาน
    2.4 เครื่องเล็มตนไม
ดวยมอเตอร 

   2.5 ดวงโคมไฟฟาชนิดหยิบยกได 
   3) เครื่องใชไฟฟาที่ใชในสถานที่ไมใชที่อยูอาศัย 
    3.1 ตูเย็น ตูแชแข็ง ตูน้ําเย็น เครื่องปรับอากาศ 
    3.2 เครื่องซักผา เครื่องอบผา เครื่องลางจาน เครื่องสูบน้ําทิ้ง 
เครื่องใชไฟฟาในตูเล้ียงปลา 
    3.3 เครื่องมือชนิดมือถือที่ทํางานด
    3.4 เครื่องเล็มตนไม เครื่องตัดหญา เครื่องขัดถ
ดวยมอเตอร 
    
อยูบนพื้นดิน หรือโลหะ หรือทํางานอยูในถังโลหะ หรือหมอน้ํา  
    3.6 เครื่องมือท่ีอาจจะนําไปใชในสถานที่เปยก หรือในบริเวณที่มี
การนําไฟฟาไ

3.7 ดวงโคมไฟฟาชนิดหยิบยกได  
 ขอยกเวนท่ี 1 เครื่องมือและดวงโคมไฟฟาชนิดหยิบยกได ที่อาจจ  

ซ่ึงมีแรงดันทางดานหรือในบริเวณที่นําไฟฟาได ไมตองตอลงดิน เมื่อรับไฟฟาจากหมอแปลงนิรภัย 
เอาทพุทไมเกิน 50 โวลต 
 ขอยกเวนท่ี 2 เครื่องอุปกรณไฟฟาที่ระบุวาเปนฉนวน 2 ช้ัน หรือเทียบเทา 
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4.3 การตอลงดินท่ีเมนสวิตช 
 การตอลงดินในระบบไฟฟา(ปกติคือสายนิวทรัล) จะตองตอลงดินที่เมนสวิตช และเครื่อง

รงกับตัวกลองของแผงสวิตชที่เปน

็ได      ดังรูปที่ 11 

อุปกรณไฟฟาก็ตองตอลงดิน โดยเดินสายดินมาที่เมนสวิตชดวย และตอฝาก(Bonding) เขากับสาย
นิวทรัล ดังรูปที่ 10 ในแผงสวิตชบางตัว นิวทรัลบัสจะยึดติดโดยต
เมนสวิตช ซ่ึงถาการยึดแนนหนาพอและมีการตอทางไฟฟาที่ดี ก็ไมตองตอฝากกลองของเมนสวิตชนี้
เขากับนิวทรัลบัสก

 

 
รูปที่ 10  

 
รูปที่ 11 

 ในแผงสวิตชขนาดใหญ อาจจะใชนิวทรัลบัสแยกกับบัสบารตอลงดินของเครื่องอุปกรณ
ไฟฟา การตอลงดินก็ตองตอสายที่ตอเขากับหลักดนิเขากับนิวทรัลบสั และตอฝากบัสบารตอลงดิน
ของเครื่องอุปกรณไฟฟาเขากับนิวทรัลบัส หรือตอสายที่ ตอกับหลักดนิเขากับบัสตอลงดินของเครื่อง
อุปกรณไฟฟา ดังรูปที่  12 

 
รูปที่ 12 
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4.4 การกําหนดชนิดและขนาดของสายดิน สายดิน (Grounding conductor) เปนคําทีใ่ชเรียกทัว่ๆไป 
ในวงจรไฟฟาเราจะแบงสายดินออกเปน 2 ประเภทคือ สายดนิของอุปกรณไฟฟา (Equipment 
grounding conductor) และสายที่ตอกับหลักดิน (Grounding electrode conductor) ดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 

การตอสายดินเขากับหลักดนิที่เมนสวิตช 
 

4.4.1  สายเสนที่มีการตอลงดิน ได ิวทรัลที่ตอจากเครื่องวัดหนวยไฟฟาของการ
ค

นแตละ
เฟส การคิดใหคิดจากพื้นที่หนาตัดรวมในเฟสเดียวกัน ตามกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณของการ
ไฟฟานครหลวง กําหนดใหขนาดของสายนิวทรัลในวงจรไฟฟา 3 เฟส 4 สาย ตองสอดคลองกับขนาด
สายเมนที่เขาอาคารดวย ถาเปนสายหุมฉนวนใหใชสายที่มีฉนวนสีเทาหรือสีขาว แตถาสายนั้นมีขนาด
โตกวา 16 ตร.มม. ก็ไมกําหนดสี 

4.4.2  สายตอหลักดิน (Grounding electrode conductor) ตองมีขนาดไมเล็กกวาขนาดที่ระบุ
ในตารางที่ 1 และตองทําดวยทองแดงเทานั้น จะเปนสายเดี่ยวหรือสายตีเกลียวก็ได แตตองไมมีการตอ
ระหวางทางโดยเด็ดขาด ถาจะใชบัสบารเปนสายตอกับหลักดินโดยตรงก็ได โดยที่บัสบารนั้นจะตอง
ทํามาจากทองแดงเทานั้นหามใชโลหะอื่น การตอเขากับหลักดินแสดงดังรูปที่ 14 

แกสายน
หรือเสนทไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภา  ี่ตอจากหมอแปลงไฟฟาดานแรงต่ํามายังแผง

เมนสวิตชแรงต่ํา ขนาดสายตองไมเล็กกวาขนาดที่ระบุเอาไวในตารางที่ 1 และถาใชสายเมนที่เปน
ทองแดงขนาดมากกวา 500 ตร.มม. สายทองแดงที่ตอเขากับหลักดินจะตองมีขนาดพื้นที่หนาตัดไม
นอยกวา 12% ของสายเสนเฟส ถาสายเสนเฟสเปนสายควบ คือมีการใชสายมากกวา 1 เสนใ
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    รูปท่ี 14 การตอสายดนิเขากับหลักดิน 
 
ขนาดสายเมนเขาอาคารตัวนาํทองแดง (ตร.มม.) ขนาดสายตอหลักดินตวันําทองแดง (ตร.มม.) 

ไมเกิน 35 10 
เกิน 35 แตไมเกิน 50 16 
เกิน 50 แตไมเกิน 95 25 
เกิน 95 แตไมเกิน 185 35 
เกิน 185 แตไมเกิน 300 50 
เกิน 300 แตไมเกิน 500 70 

เกิน 500 95 
ตารางที่ 1 

ขนาดของสายตอกับหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลับ 
 
  สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา ตองมีขนาดไ โดย
ําหนดจากขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินของแตละวงจร อาจใชอุปกรณมี่ใชเพื่อการเดินสายทํา

ห
1 หนา 

ปานกลาง 
ที่ระบุใหทําสายดินได หรือถาไมก ดทอนั้นจะตองยาวไม
ตร ตัวนําในทอใชเครื่องปองกันกระแสเกินขนาดไมเกิน 20 
ชกับเครื่องประกอบซึ่งระบุใชเพื่อก ินเทานั้น 
งสายเคเบิล ชนิด AC,  MI, และ  M

5) องบัสเวย ชนิดที่ระบุใหใชแทนสายดินได 
ในกรณีที่เปนโหลดขนาดใหญ การ ฟาไปยงัโหลดอาจจําเปนตองใชสายหลายชุด

ตอขนานขนานกันและ ดวยเหมือนกนั และ
นาดสายดินในแตละทอสายอาจกําหนดจากขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินที่ใชปองกันในวงจรนัน้ 

 
 

มเล็กกวาขนาดที่กําหนดตามตารางที่ 2 
ก
นาที่เปนสายดินก็ได อุปกรณดังกลาวไดแก  

) ทอโลหะ
2) ทอโลหะหนา
3) ทอโลหะออน ําหน

เกิน 1.80 เม
แอมแปร และใ ารตอลงด

4) เปลือกโลหะขอ C 
 เปลือกข

เดินสายไฟ
เดนิแยกกันคนละทอสาย ตองเดินสายดนิไปในทุกทอสาย

ข
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ตารางที่ 2 
ขนาดสายดนิของเครื่องอปุกรณไฟฟา 

ขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกันกระแสเกนิ 
(แอมแปร) 

ขนาดสายดินตัวนําทองแดง ของเครื่อง
อุปกรณไฟฟา (ตร.มม.) 

< 15 1.5 
< 20 4 
< 30 6 
< 40 6 
< 60 6 
< 100 10 
< 200 16 
< 400 25 
< 500 35 
< 600 50 
< 800 50 

 < 1000 70 
 < 1200 95 
< 1600 120 
< 2000 120 
 < 2500 185 
< 3000 240 
< 4000 240 
< 5000 400 
< 6000 400 

 
4.5 การใชสายดินรว
 ตามกฎการ ของการไฟฟานครหลวง ยอมใหมีการ ินรวมกันของเครื่อง
อุปกรณไฟฟาได เม ี่เดินไปเขาเครื่องอุปกรณเหลานั้นเดินรวมอ ทอสายเดียวกัน การคิด
ขนาดของสายดินให นาดปรับตั้งของเครื่องปองกันกระแสเกิน ญที่สุดที่ใชปองกันเครื่อง
อุปกรณไฟฟาที่จะใช รวมกันนี้ จากขอกําหนดนี้ จะเปนผลทํา ยดินแนวเมนสวิตชของ

มกัน 
เดินสาย ใชสายด
ื่อสายท ยูใน
คิดจากข ที่ให
สายดิน ใหสา

อาคารชุด สามารถใ ด และการตอตองทําใหถูกตองดวยชรวมกันไ
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4.6 การตอฝาก (Bonding) การตอฝากก็เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีความตอเนื่องทางไฟฟา และ
สามารถรองรับกระแ รใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได การกําหนดขนาดส ฝากมีดังนี้ 

4.6.1 สายต งเครื่ององอุปกรณไฟฟาทางดานไฟฟาเขาของเมนสวิตช และสายตอฝาก
ลงดิน (Main bonding jumper) ตองมีขนาดไมเล็กกวาขนาดของสายต ารางที่ 1 ถาสายทองแดง
เสนที่มีไฟฟาของสา นาดโตกวา 500 ตร.มม. สายที่จะตอเขากั ินจะตองมีขนาดไมเล็ก
กวา 12.5 % ของสาย ที่สุด 

4.6.2 สายต งเครื่องอุปกรณไฟฟาทางดานไฟออกของเมนสวิตช ตองมีขนาดไมเล็ก
กวา ขนาดของสาย ารางที่ 2  สวนที่เปนโลหะซ่ึงปกติไมใช างเดินของกระแสไฟฟา 
ของเครื่องอุปกรณไฟฟาตอไปนี้ ตองตอฝากเขาดวยกันและตอลงดินดวย 

กรณสําหรับการเดินสาย เชนทอสายไฟฟา รางเคเบิล และเปลือกสายเคเบิล
ี่เปนโล

ับหลักดิน 

สลัดวงจ ายตอ
อฝากขอ

าม ต
ยเมนมีข บหลักด
เสนที่โต
อฝากขอ
ดินตามต เปนท

 4.6.2.1  อุป
ท หะ 

 4.6.2.2 เครื่องหอหุมเครื่องอุปกรณไฟฟา รวมถึงเครื่องหอหุมสายไฟฟาและเครื่องวัด
ตางๆ กลอง และอยางอื่นที่คลายกัน 

 4.6.2.3  ทอสายไฟฟาของสายที่ตอกับหลักดิน การตอฝากตองกระทําที่ทุกๆปลายทอ 
โดยตอฝากทอสายไฟฟา กลอง และเครื่องหอหุม เขากับสายที่ตอก

 
รูปท่ี 15 

การตอสายที่แผงจายไฟตางๆ 
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4.7 การกําหนดขนาดสายดินของวงจรมอเตอร กําหนดตามขนาดเครื่องปองกันการใชงานเกินกําลัง
ของตัวมอเตอร  

 
รูปท่ี 16 

การตอลงดนิของวงจรมอเตอร 
 
4.8 การตอลงดินของลอฟา 
 ลอฟา (Lightning arrester) ียหายของระบบไฟฟาและอุปกรณ
ไฟฟา เนื่องจากถูกฟาผา มีการติดตั้งทั้งระบบไฟฟ ันสูงและแรงดันต่ํา ปกติการติดตั้งจะติดตั้ง

าเกิน ที่ครอมเครื่องอุปกรณไฟฟาใหเหลือนอยที่สุด 
4.8.1 การตอลงดินของลอฟาท่ีหมอแปลงไฟฟา ปกติจะติดตั้งทางดานแรงสูงของหมอแปลง

ไฟฟา สายตอลงดินของลอฟาตองตอรวมกับสายตอลงดินของตัวถังหมอแปลงไฟฟา และตอง
พยายามใหส้ันที่สุด เพื่อลดแรงดันครอมในสายไฟฟา สายตอลงดินนี้ตองแยกออกจากสายตอลงดิน
ของระบบไฟฟาแรงดันต่ํา ตามรูปที่ 17 หรือเขียนเปนวงจรไดดังรูปที่ 18 

หมายถึงเครื่องปองกันความเส
าแรงด

ทางดานแรงดันสูงของหมอแปลงไฟฟา หรือสายใตดิน การตอลงดินของลอฟามีหลักอยูวาตอง
พยายามลดแรงดันไฟฟ



 120 

 
รูปท่ี 17 

การติดตั้งลอฟากับหมอแปลงไฟฟา 
 

 
รูปท่ี 18 

วงจรแสดงการตอลอฟากับหมอแปลงไฟฟา 
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4.8.2 การตอลงดินของลอฟาท่ีสายเคเบิลใตดิน ในระบบเคเบิลใตดินสายแรงสูงจะมี Shield 
ซ่ึงตองตอลงดินเชนกัน สายเคเบิลตรงจุดที่ตอกับสายอากาศ (Riser pole) ตองติดตั้งลอฟาดวยเพื่อ
ปองกันความเสียหายของสายเคเบิลใตดินและเครื่องอุปกรณไฟฟา การตอลงดินของลอฟาจะตอรวม
กับสายShield ของเคเบิลใตดินตามรูปที่ 19 

 
รูปท่ี 19 

การตอลงดนิของ สายเคเบิลใตดิน 
 

4.8.3  การกําหนดขนาดสายด มีคา Impedance
ต่ําที่สุดเ


เปนโลหะชนิดอื่นท่ีมีความแข็งแรงและความเปนตัวนําไมนอยกวากัน ในสวนของมาตรฐาน N.E.C. 
กําหนดเปนสายทองแดงหรืออลูมิเนียมขนาดไมเล็กกวา 6 A.W.G. (13.3 มม.) ปกติสายทองแดงขนาด 
14 ตร.มม. ไมมีขายในทองตลาด จึงควรเลือกใชสายทองแดงขนาด 16 ตร.มม. จะเปนแบบสายเปลือย
หรือสายหุมฉนวนก็ได 
4.9 หลักดิน (Ground rod)  

4.9.1 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา ขอ 65  
กําหนด หลักดินตองมีลักษณะดังนี้ 
4.9.1.1  แทงเหล็กชนิดอาบโลหะกันการผุกรอน ตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอย

กวา   16 มม. ยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร และปลายขางหนึ่งจะตองปกลงในดินลึกไมนอยกวา 2.40 
เมตร 

ลอฟากับ

ินของลอฟา ินของลอฟาควรออกแบบให สายด
ทาที่จะทําได เพื่อลดแรงดันตกครอมสายตอลงดิน แตเนื่องจากในภาวะปกติสายดินนี้จะไมมี

กระแสไหลผาน จะมีเฉพาะเมื่อเกิดแรงดันสูงเกิน หรือลอฟาทํางานเทานั้น การกําหนดขนาดที่โต
เกินไปจะเปนการสิ้นเปลือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา 
กําหนดขนาดสายดินของลอฟาตองทําดวยทองแดง ขนาดพื้นท่ีหนาตัดไมนอยกวา 14 ตร.มม. หรือ
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4.9.1.2 ทอเหล็กอาบสังกะสี หรืออาบโลหะกันการผุกรอนชนิดอ่ืน มีขนาด
เสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวา 19 มม. และยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร และปลายขางหนึ่งจะตอง
ปกลงในดินลึกไมนอยกวา 2.40 เมตร 

4.9.1.3  โครงสรางอาคารที่เปนเหล็ก ซ่ึงเชื่อมติดตอกันทั้งอาคาร และมีการตอลงดิน
อยางถูกตอง ซ่ึงมีคาความตานทานของการตอลงดินไมเกิน 5 โอหม 

4.9.1.4  แผนเหล็กที่มีพื้นทีไมนอยกวา 1800 ตร.ซม. ถาเปนเหล็กอาบโลหะกันการผุ
กรอนตองมีความหนาไมนอยกวา 6 มม. ถาเปนโลหะอื่นที่ไมมีการผุกรอนตองหนาไมนอยกวา 1.5 
ซม. และฝงลงในดินลึกไมนอยกวา 2.40 เมตร 

4.9.1.5 เหล็กเสนหรือสายทองแดงเปลือย ขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 25 ตร.มม. 
ยาวไมนอยกวา 6 เมตร มวนเปนขดลวดฝงลงในดินลึกไมนอยกวา 2.40 เมตร และเทคอนกรีตทับหนา
ไมนอยกวา 5 ซม. 

4.9.2 หลักดินตามก ารไฟฟานครหลวงกําหนด
าไวดังนี ้

ักดินชนิดอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟานครหลวงกอน 

ฎการเดินสายและติดตัง้อุปกรณไฟฟา ของก
เอ

4.9.2.1  แทงเหล็กชนิดอาบโลหะกันการผุกรอน ตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอย
กวา   16 มม. ยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร และปลายขางหนึ่งจะตองปกลงในดินลึกไมนอยกวา 2.40 
เมตร 

4.9.2.2 โครงสรางอาคารที่เปนโลหะ วัดคาความตานทานของการตอลงดินไมเกิน 5 
โอหม 

4.9.2.3  แผนเหล็กที่มีพื้นผิวสัมผัสไมนอยกวา 1800 ตร.ซม. ถาเปนเหล็กอาบโลหะกัน
การผุกรอนตองมีความหนาไมนอยกวา 6 มม. ถาเปนโลหะอื่นที่ไมมีการผุกรอนตองหนาไมนอยกวา 
1.5 ซม. และฝงลงในดินลึกไมนอยกวา 2.40 เมตร 

4.9.2.4   หล
 

 
รูปท่ี 20    การฝงหลักดนิ 
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4.9.3 
ักดนิตองอยูในทีซ่ึ่งเขาถึงได

สะดวกและมคี

ชวิธี Exothermic welding หรือหัวตอแบบบีบ ประกับ
จับสาย หรืออุป

ความตานทานของหลักดินกบัดิน ตองไมเกิน 5 โอหม 
4.9.4  การตอสายดินเขากับหลักดิน จุดที่ตอสายดนิเขากับหล

วามมั่นคงแขง็แรง แตถาจุดตอนี้ฝงอยูในดิน หรือคอนกรีต ก็ไมจําเปนตองใหเขาถึงได 
4.9.5  การตอสายดินเขากับสายหรอืเคร่ืองอุปกรณไฟฟา การตอนี้หมายรวมถึงการตอฝาก

ดวย ตองใชวิธีการตอที่มั่นคงแข็งแรง โดยการใ
กรณอ่ืนมี่ระบุใหใชเทานั้น การตอสายเขากับหลักดนิแสดงไดตามรูปที่ 21 

 
  

รูปท่ี 21 
วิธีการตอสายดินกับหลักดิน 



บทที ่5 
สายเมน สายปอน วงจรยอย 

 
 วงจรไฟฟาโดยทั่วไปจะประกอบดวย วงจรยอย สายปอน และสายเมนเขาอาคาร ดังรูปที่ 1 

รูปท่ี 1 
Single line diagram ของระบบไฟฟาท่ัวไป 

 
 ในการออกแบบวงจรไฟฟา เราตองทําการคํานวณหาคาโหลดเพื่อกําหนดขนาดของ
สายไฟฟาและเครื่องปองกันกระแสเกินในแตละวงจร ซ่ึงก็คือวงจรยอยและสายปอนนั่นเอง โดยทั้ง
สองวงจรอาจจะประกอบดวยโหลดดังตอไปนี้ 

1. โหลดไฟฟาแสงสวาง 
2. โหลดเตารับ 
3. โหลดเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 
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ในวงจรอาจมีมอเตอรหรือเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆรวมอยูดวย ในบทนี้เราจะไมขอกลาวถึง 
5.1 วงจรยอย ในวงจรยอยจะประกอบดวยโหลดดังตอไปนี้ 

5.1.1  โหลดไฟฟาแสงสวาง ไดแกโหลดที่เปนพวกหลอดไฟฟาแสงสวาง ทั้งที่เปนหลอดไส 
หรือหลอดฟลูออเรสเซนส ดังรูปที่ 2         

              วงจรหลอดไส                                                            วงจรหลอดฟลูออเรสเซนส 
รูปท่ี 2 

วงจรหลอดไสและหลอดฟลูออเรสเซนส 
5.1.2 โหลดเตารับ ในกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาแบงโหลดเตารับออกเปน 2 ชนิด 

คือ เตารับใชงานทั่วๆไป ซ่ึงจะคิดโหลดจุดละ 180 VA และเตารับท่ีทราบโหลดที่แนนอนแลว จะคิด
เทากับขนาดของโหลดนั้น และที่สําคัญก็คือพิกัดกระแสของเตารับตองไมต่ํากวาพิกัดกระแสของ
วงจรยอย เชนวงจรยอยขนาด 15 แอมแปร เตารับก็ตองมีพิกัดไมนอยกวา 15 แอมแปรดวยเชนกัน 
โหลดสําหรับเตารับที่ทราบโหลดแนนอนแลว การคิดโหลดก็ดูจากกระแสของโหลดนั้นเลย แตถาไม
ทราบคาที่แนนอนก็ใหใชคาโดยประมาณจากตารางที่ 1 ก็ได 

ตารางที่ 1 
โหลดของเครือ่งใชไฟฟา 220 โวลต 1 เฟส โดยประมาณ 

รายการ ขนาดโหลด (VA) 
พัดลมตั้งโตะ 35 
พัดลมตั้งพื้น 65 
โทรทัศน 350 
ตูเย็น 500 
เตารีดไฟฟา 1000 
หมอหุงขาวไฟฟา 1000 
เครื่องเปาผม 1250 
เครื่องซักผา 1250 
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU 2000 
เตาไมโครเวฟ 3000 
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5.1.3 โหลดอื่นๆ หมายถึงโหลดที่ติดตั้งถาวร ไมไดตอจากเตารับตามขอ 1.2  โหลดประเภทนี้

ไดแก เครื่องทําน้ําอุน และเครื่องปรับอากาศ 
 การคํานวณโหลดของวงจรยอย ก็คือการเอาโหลดตามขอ 1.1 – 1.3 มารวมกัน ก็จะไดเปน
โหลดรวมของแตละวงจร 
  การคํานวณโหลดของแตละวงจรยอย 
 1. โหลดแสงสวางและโหลดเครื่องใชไฟฟาที่ทราบคาแนนอนแลวใหคิดตามที่ติดตั้งจริง 
 2. โหลดเตารับที่ใชงานทั่วไปใหคิดโหลดจุดละ 180 VA 
 3.  โหลดของเตารับอื่นที่มิไดใชงานทั่วไป ใหคิดโหลดตามขนาดเครื่องใชไฟฟานั้นๆ 

4. ในวงจรยอยทีม่ีทั้งโหลดตอเนื่องและโหลดไมตอเนื่องรวมกันอยู หรือมีโหลดอยางใด
อยางหนึ่ง การคิดโหลดเพื่อกําหนดขนาดกระแสของวงจรยอยและเครื่องปองกัน
กระแสเกินใหคิดดังนี ้

 
ขนาดกระแสวงจรยอย  > โหลดไมตอเนื่อง + 1.25 เทาของโหลดตอเนื่อง 
 
หมายเหตุ โหลดตอเนื่อง หมายถึงโหลดที่มีการใชงานติดตอกันตั้งแต 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 

การกําหนดขนาดวงจรยอย  การไฟฟานครหลวงไดกําหนดขนาดวงจรยอยเปนมาตรฐานเอาไว
ดังนี้คือ ขนาด 5, 10, 15, 20, 30, 40 และ 50 A การเลือกใชเครื่องปองกันกระแสเกินก็ตองเลือกใชให
ตรงตามขนาดของวงจรยอย แตถาขนาดดังกลาวไมใชขนาดมาตรฐานของผูผลิตก็ใหเลือกขนาดที่
สูงขึ้นในลําดับถัดไป ตัวอยางเชน ขนาดของวงจรยอยเปน 20 A แตเครื่องปองกันกระแสเกินของ
บริษัทผูผลิตไมมีขนาดดังกลาวมีขนาด 10, 18, 25, 35 A ในการเลือกขนาดเราก็ตองเลือกขนาด 25 A 
มาติดตั้งแทน 
โหลดสําหรับวงจรยอยแตละขนาด วงจรยอยซ่ึงมีจุดตอทางไฟฟาตั้งแต 2 จุดขึ้นไป ตองมีโหลดดังนี้ 

1) วงจรยอยขนาดไมเกนิ 20 แอมแปร เมื่อมีโหลดติดตั้งถาวรรวมกบัโหลดที่ใชหวัเสียบ 
โหลดติดตั้งถาวรในวงจรรวมกันแลวตองไมเกิน 50% ของขนาดวงจรยอย และโหลด
เครื่องใชไฟฟาที่ใชหัวเสียบแตละเครื่องจะตองมีขนาดไมเกิน 80% ของขนาดวงจรยอย 
และในกรณีทีโ่หลดในวงจรยอยทั้งหมดไมมีเครื่องใชไฟฟาที่มีหวัเสียบอยูเลย โหลดที่
ติดตั้งจะตองมคีาไมเกินโหลดไมตอเนื่องรวมกับ1.25เทาของโหลดตอเนื่อง 

2) วงจรยอยขนาด 30 แอมแปร เนื่องจากเปนวงจรที่มีขนาดใหญ จึงบังคับใหดวงโคมที่ตอ
อยูในวงจรนีจ้ะตองมีขนาดไมนอยกวา 660 วัตต และยอมใหใชเครื่องใชไฟฟาชนดิหัว
เสียบได ทั้งนี้เครื่องใชไฟฟาดังกลาวตองไมเกิน 80%ของขนาดวงจรยอย 
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3) วงจรยอยขนาด 40 และ 50 แอมแปร บังคับใหดวงโคมที่ตออยูในวงจรยอยตองมีขนาด
ไมนอยกวา 660 วัตต เชนเดียวกับวงจรยอยขนาด 30 วตัต แตในสวนของเครื่องใชไฟฟา
อ่ืนๆตองเปนแบบติดตั้งถาวรเทานั้นจะใชแบบหวัเสียบไมได 

การกําหนดขนาดของสายไฟฟาสําหรับวงจรยอย สายไฟฟาของวงจรยอยตองมีขนาดกระแส
ไมต่ํากวาโหลดที่คํานวณได แตตองไมเล็กกวา 2.5 ตร.มม. กรณีนี้จะเห็นวาขนาดกระแสของสายของ
วงจรยอยอาจจะต่ํากวาขนาดของเครื่องปองกันกระแสเกินของวงจรยอย เนื่องจากเครื่องปองกัน
กระแสเกินตองกําหนดใหตรงตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต และในบางวงจรยอยไมอาจจะกําหนด
หรือคํานวณโหลดไดแนนอน เนื่องจากเปนวงจรที่มีเตารับรวมอยูดวย และไมทราบวาจะเอาโหลด
อะไรมาตอกับเตารับนั้น ทําใหโหลดในวงจรยอยดังกลาวไมแนนอน ในกรณีนี้ ใหใชสายไฟฟาที่มี
ขนาดเทากับขนาดของเครื่องปองกันกระแสเกิน หามคิดจากโหลด 

 

5.2 สายปอน   คือสายไฟฟาที่จายใหกับวงจรยอยตั้งแต 2 วงจรขึ้นไป การกําหนดขนาดของสาย
ปอนตองสามารถจายโหลดในวงยอยไดเพียงพอ ทั้งนี้ขนาดสายปอนตองมีขนาดไมเล็กกวา 4 ตร.มม. 

การคํานวณโหลดของสายปอน คือการนําโหลดทั้งหมดที่อยูในสายปอนมารวมกัน โดยมีสูตร
ในการคํานวณดังนี้ 
 

โหลดรวม  = โหลดไมตอเนื่อง + 1.25 เทาของโหลดตอเนื่อง 
 

ในการคํานวณยอมใหใชคา Demand factor ในกรณีดังนี้ 
1. โหลดแสงสวางใชคา Demand factor ไดตามตารางที่ 2 
2. โหลดเตารับของสถานที่อ่ืนซึ่งไมใชที่อยูอาศัย ใหใชคา Demand factor ตามตารางที่ 3 

ได แตตองเปนเตารับที่ใชกับงานทั่วไป โดยคิดโหลดที่จุดละ 180 VA เทานั้น 
3. เตารับอื่นๆ ที่ไมใชเตารับตามขอ 2 ใหคิดจากเตารับตัวแรกที่มีโหลดสูงสุด บวกกับ 75% 

ของขนาดโหลดเตารับที่เหลือ 
4. โหลดเครื่องใชไฟฟาทั่วๆไปใหใชคา Demand factor ตามตารางที่ 4 
หมายเหตุ คา Demand factor ดังกลาวใชคํานวณเฉพาะในการคํานวณโหลดของสายปอน

เทานั้น ไมไดใชในการคํานวณโหลดของวงจรยอย เนื่องจากในการคํานวณโหลดวงจรยอยจะไมมกีาร
คิดคา Demand factor 

การกําหนดขนาดเครื่องปองกันกระแสเกิน เครื่องปองกันกระแสเกินของสายปอนตองมี
ขนาดไมต่ํากวาโหลดที่คํานวณไดกรณีที่โหลดคํานวณไดไมตรงกับขนาดมาตรฐานของเครื่องปองกัน
กระแสเกิน ใหใชหลักเกณฑดังนี้ในการเลือกขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินของสายปอน หากโหลด 
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ที่คํานวณไดนอยกวา 800 A ก็ใหเลือกขนาดที่สูงขึ้นไปอีกลําดับขัน้หนึ่ง แตถาโหลดที่คํานวณได
มากกวา 800 A จะตองเลือกขนาดที่ใกลเคยีงที่ต่ําลงมาอีกลําดับขั้นหนึง่แทน 

การกําหนดขนาดสายไฟฟา สายไฟฟาของสายปอนตองมีขนาดกระแสไมต่ํากวาโหลดท่ี
คํานวณได แตตองไมเล็กกวา 4.0 ตร.มม. กรณีที่ไมสามารถคํานวณโหลดไดชัดเจน สายปอนตองมี
ขนาดกระแสไมต่ํากวาขนาดกระแสของเครื่องปองกันกระแสเกินของสายปอนนั้น 

ขนาดสายนิวทรัลใหเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 
1) กรณีสายเสนที่มีไฟฟา มีกระแสโหลดไมสมดุลไมเกิน 200 A ขนาดกระแสของสาย

นิวทรัลตองไมนอยกวากระแสของโหลดสูงสุดนั้น 
2) กรณีสายเสนที่มีไฟฟา มีกระแสโหลดไมสมดุลเกิน 200 A ขนาดกระแสของสายนิวทรัล

ตองไมนอยกวา 200 A รวมกับ 70% ของสวนที่เกิน 200 A 
3) ถา”หลดไมสมดุลเปนโหลดประเภท Electric discharge เชนหลอดฟลูออเรสเซนต 

อุปกรณเกี่ยวกับ Data processing หรืออุปกรณอ่ืนที่ทําใหเกิดกระแส Harmonic ในสาย
นิวทรัล สายนิวทรัลที่ใชตองมีขนาดกระแสไมนอยกวาโหลดที่ไมสมดุลนั้น 

หมายเหตุ สายปอนที่มีโหลดสวนใหญเปนอุปกรณเกี่ยวกับ Data processing ในการออกแบบ 
ไมควรลดขนาดของสายนิวทรัล ควรใชขนาดไมเล็กกวาสายเสนเฟสที่มีไฟฟา 

 
ตารางที่ 2 

Demand factor ของสายปอนแสงสวาง 

ชนิดอาคาร Demand Factor (%) 
อาคารที่พักอาศัย 66 

รานคา 90 
อาคารสํานักงาน 100 
หางสรรพสินคา 100 

โรงแรม 75 
โรงพยาบาล 75 

อาคารชุดประเภทพักอาศยั 75 
อาคารประเภทอื่นๆ 100 

 
หมายเหตุ Demand factor ตามตารางนี้หามใชสําหรับสายปอนในสถานที่บางแหงของ

โรงพยาบาล ซ่ึงบางขณะจําเปนตองใชแสงสวางพรอมๆกัน ไดแก หองผาตัด หองอาหาร หรือหอง
โถง ฯลฯ 
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ตารางที่ 3 

Demand factor สําหรับโหลดเตารับในสถานที่ไมใชท่ีอยูอาศัย 

โหลดของเตารับรวม (คิดท่ีจุดละ 180 VA) Demand factor (%) 
 <10 KVA  100 
> 10 KVA 50 

 
ตารางที่ 4 

Demand factor สําหรับเคร่ืองใชไฟฟาท่ัวไป 

ชนิดของอาคาร ประเภทโหลด Demand factor 

1. ประเภทท่ีอยูอาศัย เครื่องหุงตมอาหาร 10 A + 30% ของสวนที่เกิน 10 
A 

 เครื่องทําน้ํารอน กระแสที่ใชงานจริงของสองตัว
แรก + 25 % ของตัวที่เหลือ
ทั้งหมด 

 เครื่องปรับอากาศ 100 % 
2. ประเภทสํานักงานและ

รานคารวมหางสรรพ -
สินคา 

เครื่องหุงตมอาหาร กระแสที่ใชงานจริงของตัวใหญ
ที่สุด + 80 % ของตัวที่ใหญ
รองลงมา + 60 % ของตัวที่
เหลือทั้งหมด 

 เครื่องทําน้ํารอน กระแสที่ใชงานจริงของสองตัว
แรก + 25 % ของตัวที่เหลือ
ทั้งหมด 

 เครื่องปรับอากาศ 100 % 
3. ประเภทโรงแรม และ เครื่องหุงตมอาหาร เหมือนขอ 2 

 อาคารประเภทอื่นๆ เครื่องทําน้ํารอน เหมือนขอ 2 

 เครื่องปรับอากาศประเภทแยก
แตละหอง 

75 % 
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การปองกันกระแสเกินของวงจรยอยและสายปอน 

 วงจรยอยและสายปอนตองมีการปองกันกระแสเกิน โดยเครื่องปองกันกระแสเกินตองมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) เครื่องปองกันกระแสเกินอาจเปนฟวส หรือสวิตชอัตโนมัติก็ได 
2) การใชฟวส หรือสวิตชอัตโนมัติ หรือใชทั้งสองอยางรวมกัน จะนํามาตอกันแบบขนาน

ไมได  ยกเวน เปนผลิตภัณฑมาตรฐานที่ผลิตสําเร็จรูปมาจากโรงงานผูผลิต และเปนแบบ
ท่ีไดรับการเห็นชอบแลววาเปนหนวย (Unit) เดียวกัน 

3) ในกรณีติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินสําหรับดวงโคม หรือเครื่องใชไฟฟาอ่ืน เครื่อง
ปองกันกระแสเกินเพิ่มเติมเหลานี้จะใชแทนเครื่องปองกันกระแสเกินของวงจรยอยไมได 
และไมจําเปนตองติดตั้งในสถานที่ที่สามารถเขาถึงไดทันที 

4) เครื่องปองกันกระแสเกินตองสามารถปองกันทุกสายตัวนําของเสนที่มีกระแสไฟฟาไหล
ผาน และไมตองติดตั้งกับตัวนําที่ตอลงดิน ยกเวน อนุญาตใหตอเขากับตัวนําท่ีตอลงดิน
ไดในกรณีท่ีเคร่ืองปองกันกระแสเกินสามารถตัดวงจรทุกเสนรวมท้ังตัวนําท่ีตอลงดินได
พรอมกัน 

5) ในกรณีที่มีการตอสายแยกของสายปอน จะตองติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินทุจุด 
ขอยกเวนท่ี 1  เคร่ืองปองกันกระแสเกินเคร่ืองนั้นสามารถปองกันสายที่ตอแยกได 
ขอยกเวนท่ี 2  สายที่ตอแยกจากสายปอนเปนไปตามนี้ทุกขอ 

2.1  มีความยาวไมเกิน 7.5 เมตร และ 
2.2  มีขนาดกระแสไมต่ํากวา 1/3 ของสายปอน และ 
2.3  จุดปลายของสายที่ตอแยกมีเคร่ืองปองกันกระแสเกิน 1 ตัว และ 
2.4  สายที่ตอแยกตองเดินอยูในทอสาย 

6) เครื่องปองกันกระแสเกินตองไมติดตั้งในสถานที่ซ่ึงอาจจะเกิดความเสียหาย รวมทั้งไม
อยูใกลกับวัตถุที่ติดไฟไดงาย 

7) เครื่องปองกันกระแสเกินตองติดตั้งอยูในกลองหรือตูที่สามารถปดไดอยางมิดชิด (เฉพาะ
ดามสับของสวิตชอัตโนมัติเทานั้นที่ยอมใหโผลออกมาได 

8) ยกเวน หากติดตั้งท่ีแผงสวิตชหรือแผงควบคุม ซ่ึงอยูในหองท่ีไมมีวัตถุติดไฟงาย และไม
มีความชื้น เครื่องปองกันกระแสเกินสําหรับบานพักอาศัยที่มีขนาดไมเกิน 50 แอมแปร 
ไมจําเปนตองติดตั้งอยูในตูหรือในกลองก็ได 

9) กลองหรือตูที่บรรจุเครื่องปองกันกระแสเกิน ซ่ึงติดตั้งอยูในสถานที่เปยกหรือช้ืน จะตอง
เปนชนิดที่ไดรับความเห็นชอบแลว และตองติดตั้งหางจากผนังหรือพ้ืนที่รองรับไมนอย
กวา 5 มม. 
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10) เครื่องปองกันกระแสเกินตองติดตั้งในสถานที่สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก มีที่วางและ
แสงสวางเพียงพอ 

 
5.3 เมนสวิตช (Service equipment) ทําหนาที่ปลดสายภายในอาคารทั้งหมดออกจากระบบจาย
ไฟฟาของการไฟฟาฯ โหลดของเมนสวิตชจะคํานวณเชนเดียวกับโหลดของสายปอนนั่นเอง ถา
วงจรไฟฟาภายในบานเปนวงจรขนาดเล็กมีสายปอนเพียงชุดเดียว ดังนั้นโหลดของเมนสวิตชก็คือ
โหลดของสายปอนดวยเชนกัน และถามีสายปอนหลายเสน โหลดของเมนสวิตชก็คือโหลดที่ตออยูกับ
เมนสวิตชทั้งหมดรวมกัน การคิดก็เชนเดียวกับการคิดโหลดของสายปอนโดยเอาคา Demand factor 
มาคิดดวย 
 กฎการเดินสายของการไฟฟานครหลวง ไดกําหนดใหอาคารหรือส่ิงปลูกสรางทุก
ประเภท จะตองมีการติดตั้งเมนสวิตชสําหรับปลดวงจรสายทุกเสนออกจากสายเมน 
 

 
รูปท่ี 3 

การติดตั้งเมนสวิตช 
กฎการเดินสายยอมใหแตละอาคารสามารถติดตั้งเมนสวิตชไดมากกวา 1 ชุด แตทั้งนี้เมน

สวิตชดังกลาวตองติดตั้งในเครื่องหอหุมเดียวกัน หรือติดตั้งรวมอยูเปนกลุมเดียวกัน แตถาการจายไฟ
ของแตละเมนสวิตชมีการแยกสวนกันอยางชัดเจน ก็สามารถติดตั้งเมนสวิตชแยกจากกันได ทั้งนี้
จะตองมีเครื่องหมายแสดงใหชัดเจนวา อาคารดังกลาวมีเมนสวิตชมากกวา 1 ชุด และที่เมนสวิตชแต
ละชุดจะตองมีเครื่องหมายแสดงวาเปนเมนสวิตช รวมทั้งบอกดวยวาเมนสวิตชนั้นจายโหลดใหกับ
อุปกรณใดบาง 

สวนประกอบของเมนสวิตช ดังรูปท่ี 4 
 1. เครื่องปลดวงจร (Disconnecting means) 
 2.  เครื่องปองกันกระเกิน (Over current protection service) 
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รูปท่ี 4 

สวนประกอบของเมนสวิตช 
 เมนสวิตชที่ตดิตั้งในระบบไฟฟาแรงต่ํา ไมเกิน 750 โวลต และไฟฟาแรงสูง เกิน 750 
โวลตแตไมเกนิ 24 KV มีรายละเอียดดังนี ้
 
เมนสวิตชระบบไฟฟาแรงต่ํา 
 การไฟฟานครหลวงกําหนดใหเมนสวิตชแรงต่ําที่มีขนาดเกิน 1000 A ตองมีเครื่อง
ปองกันกระแสลัดวงจรลงดิน (Ground fault protection) 
 1. เคร่ืองปลดวงจรของเมนสวิตช มีขอกําหนดและการตดิตัง้ดังนี ้

1.1  เครื่องปลดวงจรชนิดหนึ่งยกขนาดตั้งแต 50 A ขึ้นไป หรือชนิดสามยกทุก
ขนาด จะตองเปนแบบที่สามารถปลด - สับได ขณะมีโหลด (Load break) 

1.2  เครื่องปลดวงจรตองสามารถปลดวงจรทุกเสนสายไดพรอมกัน และตองแสดง
ใหเห็นอยางชดัเจนวาอยูในตําแหนงปลด หรือสับ หรือตําแหนงปลดหรือสับนั้น สามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน 

1.3  เครื่องปลดวงจรตองมีพิกัดกระแสไมต่ํากวาพิกดักระแสของเครื่องปองกัน
กระแสเกินขนาดมากที่สุดที่ใสไดหรือปรับตั้งคาได 

1.4  เครื่องปลดวงจรตองสามารถปลดวงจรไดอยางสะดวกและไมมีโอกาสสัมผัส
กับสวนที่มีไฟฟา 

1.5  เครื่องปลดวงจรอนุญาตใหติดตั้งไดทั้งภายในและภายนอกอาคารได โดย
จะตองเปนชนดิที่ออกแบบมาใหเหมาะสมตอการติดตั้งตามแบบนั้นๆ และจะตองอยูใกลแหลงจายไฟ
ใหมากที่สุด โดยสามารถเขาถึงไดสะดวก 

1.6  หามตอเครื่องอุปกรณไฟฟาทางดานไฟเขาของเครื่องปลดวงจร ยกเวน เปน
การตอเพื่อเขาเคร่ืองวัด คาปาซิเตอร สัญญาณตางๆ หรือเพื่อใชในวงจรควบคุมของเมนสวิตชท่ีตองมี
ไฟ เม่ือเคร่ืองปลดวงจรอยูในตําแหนงปลด 
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1.7 ในกรณีที่จําเปนตองมี Transfer switch ตองมี Interlock ปองกันการชนกันของ
แหลงจายไฟจากหลายแหลง 

1.8  ในอาคารหลายครอบครัว ผูอยูอาศัยตองสามารถเขาถึงเครื่องปลดวงจรของ
ตนเองไดอยางสะดวก 

1.9  ตองจัดใหมีทีว่างอยางเพียงพอที่จะปฏิบัตงิานเกีย่วกับเครื่องปลดวงจรได
สะดวก 
 2.  เคร่ืองปองกนักระแสเกินของเมนสวิตช 
  พิกัดสูงสุดของเครื่องปองกันกระแสเกินของเมนสวิตช ตองไมเกินพิกดัของเครื่อง
ปองกันกระแสเกินตามตารางที่ 5 เครื่องปองกันกระแสเกินตองติดตั้งอยูบนแผงหรือตูเดียวกัน เปน
สวนรวมกนัหรืออยูใกลกันโดยไมมีเครื่องกั้นกับเครื่องปลดวงจรของเมนสวิตช การติดตั้งของเครื่อง
ปองกันกระแสเกินมีรายละเอียดดังนี ้

2.1  หามติดตั้งเครือ่งปองกันกระแสเกินในสายที่มีการตอลงดิน ยกเวน เคร่ือง
ปองกันกระแสเกินท่ีเปนสวิตชอัตโนมัต ิซ่ึงตดัวงจรของทุกสายออกพรอมกันเมื่อมีกระแสเกิน 

2.2  อนุญาตเฉพาะวงจรระบบฉุกเฉินตางๆ เครื่องแจงเหตุเพลิงไหม ระบบสัญญาณ
ปองกันอันตราย เครื่องสูบน้ําดับเพลิง นาฬิกา เครื่องปองกันอันตรายจากฟาผา คาปาซิเตอร เครื่องวัด
ละวงจรควบคมุที่ติดตั้งทางดานไฟขาวของเครื่องปองกันกระแสเกินได 

2.3 เครื่องปองกันกระแสเกินตองสามารถตัดกระแสลัดวงจร คามากที่สุดที่อาจ
เกิดขึ้นทีจุ่ดตอไฟออกของเครื่องปองกันกระแสเกนิได 

เครื่องปองกันกระแสเกินของระบบแรงต่ํานี้สามารถเลือกใชขนาดที่ต่ํากวาในตาราง
ที่ 5 ได แ ตทั้งนี้ตองไมต่ํากวาคาโหลดที่คํานวณไดในแตละเรื่อง ซ่ึงการคํานวณใชวิธีเดียวกบัการ
คํานวณโหลดของสายปอนนั่นเอง 

ตารางที่ 5 
พิกัดสูงสดุของเครื่องปองกนักระแสเกินและโหลดสูงสุดตามขนาดมาตรวัดไฟฟา 

ขนาดมาตรวัด 
 (แอมแปร) 

พิกัดสูงสุดของเครื่องปองกันกระแสเกิน 
(แอมแปร) 

พิกัดโหลดสูงสุด 
(แอมแปร) 

5(15) 16 10 
15(45) 50 30 
30(100) 100 75 
50(150) 125 100 

200 250 200 
400 500 400 
600 750 600 
800 1000 800 



 134 

  
 หากผูใชไฟฟาติดตั้งมาตรวัดไฟฟาแรงสูง ซ่ึงตองมีการติดตั้งหมอแปลง การกําหนด
ขนาดสวิตชแรงต่ําหลังหมอแปลงอาจจะกาํหนดจากขนาดของโหลด หรือขนาดของหมอแปลงก็ได 
ผลที่ไดจะแตกตางกันออกไป 
 
เมนสวิตชในระบบไฟฟาแรงสูง 
 เมนสวิตชในระบบไฟฟาแรงสูง ตองสอดคลองกับเมนสวิตชในระบบไฟฟาแรงต่ํา แตมี
ขอกําหนดเพิม่เติมดังนี ้

1.  สวิตชแยกวงจร 
1.1  เมื่อใชสวิตชอัตโนมัติทําหนาที่เปนเครื่องปลดวงจรของเมนสวิตช ตองติดตั้งแอร

เบรคไอโซเลตติ้งสวิตช (Air break – Isolating switch) ทางดานไฟเขาของเครื่องปลดวงจร ยกเวน            
Gas insulated switchgear สวิตชแยกวงจรไมบังคับใหตดิตั้งทางดานไฟฟา 

1.2  ทางดานโหลดของสวิตชแยกวงจร ตองมีอุปกรณสําหรับตอลงดิน เมื่อปลดวงจร
ออกจากแหลงจายไฟฟา 

1.3  สวิตชอัตโนมตัิชนิด Draw out ถือวามีสวิตชแยกวงจรอยูแลว ดังรูปที่ 5 

 
รูปท่ี 5 

สวิตชแยกวงจร 
1.4  สวิตชแยกวงจรตองเปนแบบ Interlock ใหสับปลดไดเมื่อเมนสวิตชอยูในตําแหนง

ปลด หรือตองมีปายเตือนใหเห็นอยางชัดเจน ไมใหสับปลดวงจรเมื่อเมนสวิตชอยูในตําแหนงสับ 
2.  เคร่ืองปลดวงจรของเมนสวิตช ตองมีรายละเอียดดังนี ้

2.1 ตองสามารถปลดสายเสนไฟทั้งหมดพรอมๆกันได และตองสามารถสับวงจรได 
ขณะที่เกิดกระแสลัดวงจรคามากที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เมื่อติดตั้งฟวสสวิตช หรือฟวสประกอบกัน 
ฟวสนั้นจะตองมีคุณสมบัติตัดกระแสลัดวงจรขณะที่สับเครื่องปลดวงจรโดยที่เครื่องปลดวงจรไม
เสียหาย 
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2.2 กรณีที่เครื่องปลดวงจรเปนชนิด Fuse cutout ชนิด Drop out ติดตั้งบนเสาไฟฟา 
หรือโครงสรางอื่นที่ทําหนาที่เชนเดยีวกับเสาไฟฟา ไมบังคับใหปลดสายเสนไฟไดพรอมกัน นอกจาก
จะมีกําหนดไวโดยเฉพาะในเรื่องนั้น 

2.3 เมื่อใช Current limiting fuse ทําหนาที่บังคับให Load break switch ปลดวงจร
ออกทั้งสามเฟส เมื่อฟวสเสนใดเสนหนึ่งขาด พิกัด breaking current ของ load break switch ตองมีคา
ไมนอยกวา 7 เทาของกระแสฟวส 

3.  เคร่ืองปองกนักระแสเกิน 
3.1 เมื่อเมนสวิตชติดตั้งในหอง Switch gear หรือเปนตู Switch gear โลหะ เครื่อง

ปองกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรตองเปนดังนี ้
 ก. สวิตชน้ํามันชนิดไมอัตโนมตัิ ฟวส – คัทเอาท ใชน้าํมัน หรือ Air load 

interrupter switch ตองใชกบัฟวส ความสามารถในการปลดวงจรของสวิตชตองไมนอยกวาคากระแส
ใชงานตอเนื่องของฟวส  

 ข. สวิตชอัตโนมตัิ ที่มีพิกัดกระแสและความสามารถในการตัดไฟที่เหมาะสมตอ
การใชงาน 

 ค.  สวิตชตองสามารถตัดกระแสขณะไมมีโหลดของหมอแปลงที่จายไฟผานสวิตช
รวมกับฟวสขนาดที่เหมาะสม  เมื่อจัดใหสวติชนี้อินเตอรล็อคกับเมนสวิตชทางดานเอาทพุทของ  
หมอแปลง เพื่อไมใหสวิตชดังกลาวตัดวงจรขณะทีว่งจรทางดานเอาทพุทของหมอแปลงยังตออยู 

3.2 เมื่อเมนสวิตชไมไดติดตั้งในหอง Switch gear หรือเปนตู Switch gear โลหะ 
เครื่องปองกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรตองเปนดงันี้ 

ก.  Air load interrupter switch หรือสวิตชอ่ืนที่สามารถตัดกระแสโหลดทีก่ําหนด
ของวงจรได ใชรวมกับฟวสที่ติดอยูบนเสาหรือโครงสรางที่ยกขึ้นใหสูง และอยูภายนอกอาคารและ
สวิตชที่สามารถสับปลด โดยผูที่มีหนาที่ในอาคารนั้น 

ข. สวิตชอัตโนมตัิ ที่มีพิกัดกระแสและความสามารถในการตัดไฟที่เหมาะสมตอ
การใชงาน ตองติดตั้งภายนอกอาคารใหใกลจุดที่สายเมนเขาอาคารมากที่สุด 

3.3 ฟวสตองสามารถตัดกระแสไดไมนอยกวาคาสูงสุดของกระแสลัดวงจรที่อาจ
เกิดขึ้นในทุกจดุตอสายดานไฟออก 

3.4 สวิตชอัตโนมตัิ ตองเปนแบบปลดไดโดยอิสระ และถาทําหนาที่เปนเมนสวิตช
จะตองมีเครื่องหมายแสดงวาอยูในตําแหนงปลดหรือสับ ตองมีความสามารถในการตัดไฟไดไมนอย
กวาคามากสุดของกระแสลัดวงจรที่จุดตอสายดานไฟออก และถามีการทํางานรวมกับ Over current 
relay ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

 ก. มีรีเลยปองกันกระแสเกิน 2 ตัว ควบคุมการทํางานโดยหมอแปลงกระแสใน
สายไฟ 2 เสน และ Over current relay อีก 1 ตัวท่ีไวตอกระแสรั่วลงดิน 
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 ข. รีเลยปองกันกระแสเกิน 3 ตัว ควบคุมการทํางานโดยหมอแปลงกระแสใน
สายไฟ 3 เสน และ Over current relay อีก 1 ตัวที่ไวตอกระแสรั่วลงดิน 

3.5 เครื่องปองกันกระแสเกินที่ตอรวมหรือติดตั้ งอยูภายในเมนสวิตชระบบ
ไฟฟาแรงสูง  ไมบังคับใหใชคากระแส 80 % ของพิกัดกระแสของเครื่องปองกันกระแสเกินสําหรับ
โหลดตอเนื่อง   

 
 

รูปท่ี 6 
การปองกันกระแสเกินสําหรับระบบไฟฟาแรงสูง 

เม่ือใชสวิตชอัตโนมัต ิ
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5.4  สายเมนเขาอาคาร (Service conductor) คือสายที่ตอจากมาตรวัดไฟฟาของการไฟฟาฯ 
เขาไปตอกับเมนสวิตชของอาคาร มีขอกําหนดดังนี ้
 ระบบไฟฟาแรงต่ํา 

1. สายเมนเขาอาคารตองมีเพียงชุดเดียวเทานัน้ ยกเวนกรณดีังตอไปนี ้
1.1  สายเมนสํารองสําหรับไฟแสงสวางฉุกเฉินและไฟฟากําลังที่สําคัญ 
1.2  ผูใชไฟฟามีอาคารหลายหลังอยูในบริเวณเดียวกันและจําเปนตองใชสายเมน

แยกกัน ตาม Diagram ในรปูที่ 7 โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังนี ้
1.2.1 ที่ตําแหนงตอแยกสายเมนจะตองอยูในบรเิวณผูใชไฟฟา จะมาตอแยกที่เสา

ไฟฟาของการไฟฟาฯ ไมได ตาม Diagram ในรูปที ่8 
 

 
รูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 8 

1.2.2 ขนาดของเครื่องปองกันกระแสเกินของแตละอาคารรวมกันแลวตองไมเกิน
พิกัดเครื่องปองกันกระแสเกนิตามตารางที่ 5 

1.2.3 ขนาดของสายเมนจากมาตรวัดไฟฟา ไปยังจดุแยกตองมีขนาดกระแสไม
นอยกวาขนาดของเครื่องปองกันกระแสเกนิแตละหลังรวมกัน 
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1.3  เปนอาคารที่รับไฟฟาจากหมอแปลงมากกวา 1 ลูก ตาม Diagram ในรปูที่ 9 

 

   
รูปท่ี 9 

   1.4 เมื่ออาคารนั้นตองการสายเมนที่มีระดับแรงดันตางกนัตาม Diagram รูป
ที่ 10  

 
รูปท่ี 10 

 
ตัวอยางการเดนิสายเมนเขาอาคารที่ยินยอมใหกระทํา ตามรูปท่ี 11,12 และ 13  

 
รูปท่ี 11 
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รูปท่ี 12 
 

 
รูปท่ี 13 
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ตัวอยางการเดนิสายเมนที่ไมอนุญาตใหทํา ตามรูปท่ี 14 และ 15 

 

 
รูปท่ี 14 

 

 
รูปท่ี 15 

 
2. สายเมนที่เดนิในอากาศสําหรับระบบไฟฟาแรงต่ํา ตองเปนสายหุมฉนวนที่มีขนาด

พอเพียงทีจ่ะรบัโหลดได   นอกจากจะไดกําหนดเอาไวเปนพิเศษ    แตทั้งนี้ตองมีขนาดไมนอยกวา 4 
ตร.มม. 

3. สายเมนที่เปนสายใตดินสําหรับระบบไฟฟาแรงต่ํา ตองมีฉนวนที่เหมาะสมกับสภาพ
การใชงาน มีขนาดเพยีงพอทีจ่ะรองรับโหลดได   นอกจากจะไดกําหนดเอาไวเปนพิเศษ แตทั้งนี้ตองมี 
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ขนาดไมนอยกวา 10 ตร.มม. การติดตั้งใหปฏิบัติตามการติดตั้งใตดิน การกําหนดขนาดพิกดัของสาย
เมนแบบใตดนินั้นกําหนดตามขนาดกระแสของเมนสวิตชหรือพิกัดเครือ่งปองกันกระแสเกิน ไมได
กําหนดจากขนาดมาตรวดัไฟฟาของการไฟฟา ฯ 
สําหรับระบบไฟฟาแรงสงู สายเมนเขาอาคารสามารถแยกไดหากเปนสายเมนที่เดินในอากาศหรือใต
ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. สายเมนเดนิในอากาศสําหรบัระบบไฟฟาแรงสูง ตองมีขนาดเพยีงพอที่จะรับโหลดได 
จะเปนสายเปลือยหรือสายหุมฉนวนก็ได สําหรับสถานที่ซ่ึงอาจจะมบีุคคลซึ่งไมมีหนาที่เกีย่วของอาจ
ไปสัมผัสไดตองมีปายหรือเครื่องหมายเตอืนอันตรายเอาไวดวย 

2. สายเมนใตดินระบบไฟแรงสูง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับระบบไฟแรงต่ํา และมีขอกําหนด
เพิ่มเติม คือควรทําปายระบุแนวของสายใตดิน และบอกความลึกของสายเสนบนสุด ปายตองมองเห็น
ไดชัดเจน และมีระยะหางกนัไมเกนิ 50 เมตร และตองมีแผนผังแสดงแนวของสายใตดินเก็บรักษาเอา
ไวพอมที่จะใหวจได การปฏิบัติเชนเดียวกับการเดนิสายในระบบไฟฟาแรงต่ํา 



บทที ่6 
หมอแปลงไฟฟา และ มอเตอรไฟฟา 

 
6.1 หมอแปลงไฟฟา 

แบงออกไดเปน 4 ชนิดใหญๆ คือ 
1) หมอแปลงชนดิแหง มีทั้งชนิดที่เปน Cast – resin และ Air – coded ซ่ึงปจจุบันไดมีการนํา

แกส SF6 มาใชเปนฉนวนและระบายความรอนออกจากขดลวดของหมอแปลง 
2) หมอแปลงชนดิฉนวนของเหลวติดไฟได ของเหลวที่ใชทําฉนวนก็คือน้ํามัน 
3) หมอแปลงชนดิฉนวนของเหลวติดไฟยาก ของเหลวที่บรรจุอยูภายในเพื่อทําหนาที่ฉนวน

และระบายความรอน จะมีอุณหภูมิติดไฟไมต่ํากวา 300 องศาเซลเซียส ฉนวนทีใ่ชตองไมเปนพิษตอ
บุคคลและสิ่งแวดลอม 

4) หมอแปลงชนดิฉนวนของเหลวไมติดไฟ ปจจุบนัมีการใชนอยมาก เพราะในการนาํฉนวน
ของเหลวไมตดิไฟมาใชจะตองระมัดระวังเรื่องการเปนพษิตอบุคคลและสิ่งแวดลอม 
 

 
 

รูปท่ี 1  
หมอแปลงไฟฟา 

 

การกําหนดขนาดของหมอแปลงไดจากการคํานวณโหลดทั้งหมดที่ตอจากหมอแปลงนี้ เชนเดยีวกับ 
การคํานวณโหลดของสายปอน แตไมตองคูณดวย 1.25 สําหรับโหลดตอเนื่องซึ่งจะตองมีการคณูดวย
คา Demand factor ซ่ึงจะเปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดขนาดของหมอแปลง เพราะถาใชคาสูง
เกินไป ก็จะทาํใหขนาดหมอแปลงโตเกินความจําเปน และถากําหนดคาต่ําเกินไป ก็อาจจะทําใหหมอ
แปลงเกิดภาวะโหลดเกนิ Overload ได 
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ตามมาตรฐาน IEC 354 ในการผลิตหมอแปลง กําหนดเอาไววาในสภาวะการใชงานปกติ 

อุณหภูมิขดลวดของหมอแปลงที่มีคาสูงสุด (Hot spot temperature) ไมควรเกนิ 98 oC ที่คานีห้มอ
แปลงจะมีอายกุารใชงานไมนอยกวา 30 ป และถาอุณหภูมินี้สูงถึง 140 oC จะทําใหหมอแปลงนี้ชํารุด
เสียหายได 

ในกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา ไมไดกําหนดวิธีการกําหนดขนาดของหมอแปลง
เอาไว นอกจากจะระบุเอาไวในเรื่องอาคารชุด อาคารสูง และอาคารขนาดใหญพเิศษ ซ่ึงกลาวเอาไวใน
บทที่ 7 
การปองกันกระแสเกิน  
 หมอแปลงตองมีการปองกันกระแสเกินทั้งทางดานไฟเขาและไฟออก ขนาดปรับตั้งไมเกินคา
ในตารางที ่1 แตถาคาที่คํานวณไดตามตารางที่ 1 ไมตรงกับขนาดมาตรฐานของผูผลิต ยอมใหใชขนาด
ใกลเคียงที่สูงถัดขึ้นไปอีกได 

ตารางที่ 1 
ขนาดปรับตั้งสูงสุดสําหรับเครื่องปองกันกระแสเกินของหมอแปลงไฟแรงสูง 

In put Out put 

> 750 Volt > 750 Volt < 750 Volt 

Impedance 
Of  

Transformer สวิตชอัตโนมตั ิ ฟวส สวิตชอัตโนมตั ิ ฟวส สวิตชอัตโนมตั ิ/ ฟวส 
ไมเกิน 6 % 600 % 300 % 300 % 250 % 125 % 

เกิน 6% แตไม
เกิน 10 % 

400 % 300 % 250 % 225 % 125 % 

 
ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการติดตัง้หมอแปลงแบบตางๆ 

1. หมอแปลงแหงสําหรับตดิตัง้ในอาคาร  ตองอยูหางจากวัตถุตดิไฟไมนอยกวา 30 ซม. 
นอกจากจะกัน้ดวยแผนกั้นความรอน หรืออยูในหองหมอแปลง 

1.1 หมอแปลงแบบแหงขนาดไมเกิน 112.5 KVA และแรงดนัไมเกนิ 24 KV อยูในสิ่งหอหุม
ที่ปดสวนที่มีไฟฟาไวอยางมดิชิด ไมตองอยูในหองหมอแปลง 

1.2  หมอแปลงแบบแหงขนาดไมเกิน 112.5 KVA และแรงดันไมเกิน 24 KV Insulation 
system temperature > 150 oC อยูในสิ่งหอหุมที่ปดสวนที่มีไฟฟาไวอยางมิดชิด ไมตองอยูในหองหมอ
แปลงแตตองอยูหางจากผนังไมนอยกวา 180 ซม. และหางจากเพดานไมนอยกวา 360 ซม. นอกจากจะ
กั้นดวยแผนกัน้ความรอน 
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2. หมอแปลงแบบแหงชนิดตดิตั้งภายนอกอาคาร ตองมีเครื่องหอหุมที่ทนตอสภาพอากาศ และ 

ตองอยูหางจากวัตถุติดไฟไมนอยกวา 30 ซม. 
3. หมอแปลงชนดิของเหลวไมติดไฟ (Nonflammable fluid-insulated transformer) หมอ

แปลงชนิดนีย้อมใหติดตั้งไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร ถาติดตั้งภายในอาคาร ละมีแรงดนัเกิน 24 
KV ตองติดตั้งในหองหมอแปลงเทานั้น 

4. หมอแปลงชนดิของเหลวติดไฟไดติดตัง้ภายในอาคาร ตองติดตั้งภายในหองหมอแปลง 
ยกเวน หมอแปลงท่ีใชกับเตาหลอมไฟฟา ขนาดไมเกิน 75 KVA หากไมอยูในหองหมอแปลงตองมีร้ัว
ลอมรอบ และระยะหางระหวางรั้วกับหมอแปลงตองไมนอยกวา 100 ซม. 

5. หมอแปลงชนดิของเหลวติดไฟไดติดตัง้ภายนอกอาคาร หมอแปลงที่ติดตั้งใกลวัตถุ หรือ
อาคารที่ติดไฟได ตองมีการปองกันไฟที่เกิดจากของเหลวของหมอแปลงลุกลามไปติดวัตถุติดไฟได 
หรือลุกลามไปติดอาคาร หรือสวนของอาคารที่ติดไฟได 

6. หมอแปลงชนดิของเหลวติดไฟยากติดตั้งภายในอาคาร หากตดิตั้งหมอแปลงชนดินี้ภายใน
อาคารซึ่งติดไฟได หรือติดตัง้ใกลกับวัตถุที่ติดไฟได หมอแปลงตองติดตั้งในหองหมอแปลง หรือตอง
มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบกั้นเกบ็ของเหลวที่ร่ัวไหลออกมา 

 หากเปนอาคารที่ไมติดไฟตาม Type I หรือ Type II ตาม NFPA 220-1985 หรือเทียบเทา และ
ไมมีวัสดุที่ติดไฟได ในพืน้ที่ติดตั้งหมอแปลง ไมตองมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

7. หมอแปลงชนดิของเหลวติดไฟยากติดตั้งภายนอกอาคาร ใชหลักเกณฑเดยีวกับการติดตั้ง
หมอแปลงชนดิของเหลวตดิไฟไดตดิตั้งภายนอกอาคาร 

8. สวนที่เปนโลหะโลงตองตอลงดิน  โดยตวันําสําหรับตอกับหลักดนิ   ตองมีขนาดไมเล็กกวา  
35   ตร.มม. 
 

 
 

รูปท่ี 2 
หมอแปลงตดิตั้งในเครื่องหอหุม 
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รูปท่ี 3 
หมอแปลงตดิตั้งบนนัง่รานภายนอกอาคาร 

 

 
 

รูปท่ี 4 
หองหมอแปลง 

 

หองหมอแปลงสําหรับฉนวนของเหลวติดไฟไดและของเหลวติดไฟยาก 
1. ตองอยูในสถานที่ที่สามารถขนยายหมอแปลงทั้งลูกเขา ออกได และสามรถระบายอากาศออก

สูภายนอกได หากใชทอลมตองเปนชนิดทนไฟ หองหมอแปลงตองเขาถึงไดโดยสะดวก
สําหรับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของสําหรับการบํารุงรักษา 
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2. ระยะหางระหวางหมอแปลงกับผนังหรือประตูหองหมอแปลงตองไมนอยกวา 100 ซม. และ
ระยะหางระหวางหมอแปลงดวยกันตองไมนอยกวา 60 ซม. บริเวณที่วางซึ่งอยูเหนือหมอ
แปลงหรือเครื่องหอหุมหมอแปลงไมนอยกวา 60 ซม. 

3. การระบายอากาศ ชองระบานอากาศควรอยูหางจากประต ูหนาตาง ทางหนีไฟ และวัตถุที่ติด
ไฟไดใหมากที่สุด อุณหภมูิภายในหองหมอแปลงไมควรเกิน 40oC การระยายความรอน
กระทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงันี้ 
3.1 ใชระบบหมนุเวียนอากาศตามธรรมชาติ ตองมีชองทางเขาและทางออกโดยใหอยูคนละ

ผนังกัน หามอยูบนผนังเดยีวกัน โดยที่ชองทางเขาจะตองอยูสูงจากพืน้หองไมนอยกวา 
10 ซม. สวนชองทางออกจะตองอยูใกลเพดานหรือหลังคา และอยูในตําแหนงที่ทาํให
อากาศถายเทผานหมอแปลงไดด ี ขนาดพื้นที่ของชองระบายอากาศแตละดานจะตองมี
ขนาดไมนอยกวา 10 ตร.ซม./KVAของหมอแปลงขณะใชงานและไมนอยกวา 500 ตร.
ซม. ชองระบายอากาศทั้งดานเขาและออกจะตองมีลวดตาขายปดกัน้เอาไวดวย 

3.2 ระบายความรอนดวยพัดลม ชองระบายอากาศทางดานเขาจะตองมขีนาดตามที่คํานวณ
ไดในขอ 3.1 สวนชองทางดานออกใหตดิพัดลมดูดอากาศโดยจะตองสามารถดูดอากาศ
ไดไมนอยกวา 8.40 ลบ.ม. ตอนาทีตอหนึ่งกิโลวัตตของคากําลังไฟฟาที่สูญเสียทั้งหมด
ของหมอแปลงเมื่อมีโหลดเต็มที่ 

3.3 ระบายความรอนดวยเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศที่ใชจะตองมีขนาดไมนอยกวา 
3,412 B.T.U. ตอช่ัวโมง ตอหนึ่งกิโลวัตต ของคากําลังไฟฟาที่สูญเสียทั้งหมดของหมอ
แปลงเมื่อมีโหลดเต็มที่ 

4. ผนังและหลังคาหองหมอแปลงตองสรางดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงทางโครงสรางเพียงพอกับ
สภาพการใชงานและไมตดิไฟ ผนังของหองหมอแปลงตองสรางดวยวสัดุที่มีความหนาดังนี ้

4.1 คอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนาไมนอยกวา 12.5 ซม. หรือ 
4.2 อิฐ คอนกรีต คอนกรีตบล็อก มีความหนาไมนอยกวา 20 ซม. 

5. พื้นหองหมอแปลง ตองสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา 12.5 ซม.และตองรับ
น้ําหนกัหมอแปลงและเครื่องประกอบอื่นๆไดอยางปลอดภัย พื้นหองหมอแปลงตองลาดเอียง 
มีทางระบายฉนวนของเหลวของหมอแปลงไปยังบอพักที่บรรจุหินเบอร 2 จนเต็ม ซ่ึงบอพัก
ดังกลาวสามารถบรรจุของเหลวไดอีกอยางนอย 3 เทาของปริมาณของเหลวของหมอแปลงตัว
ที่มีปริมาณมากที่สุดได ถาบอพักอยูภายนอกอาคารตองมีทอระบายทีท่นความรอนขนาดไม
เล็กกวา 50 มม. เพื่อระบายของเหลวจากหมอแปลงไปลงบอพักและที่ปลายดานหองหมอ
แปลงตองมีลวดตาขายปดเอาไวดวย 
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6. ประตูหองหมอแปลงตองทําดวยเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 1.6 มม.ซ่ึงปองกันการผุกรอน
และมีที่จับสําหรับเปดออกได ตัวประตูตองมีการติดตั้งใหมั่นคงแข็งแรง นอกจากนีย้ังตองมี
ประตูฉุกเฉินเปนประตูสํารอง ซ่ึงสามารถเปดออกภายนอกไดโดยสะดวก 

7. ตองมีธรณีประตูสูงไมนอยกวา 10 ซม. 
8. เครื่องปลดวงจรที่ติดตั้งในหองหมอแปลงตองเปนชนิด Load break เทานั้น 
9. เครื่องหอหุมสวนที่มีไฟฟาทัง้หมดตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ 
10. สวนทีเปนโลหะเปดโลง และไมใชเปนทางเดินของกระแสไฟฟา ตองตอลงดิน ตามที่กําหนด

ในการตอลงดนิ ตัวนําที่ตอเขากับหลักดนิตองเปนทองแดงขนาดไมนอยกวา 35 ตร.มม. 
11. หองหมอแปลงตองมีแสงสวางเพียงพอ โดยมีขนาดไมนอยกวา 8 วัตต/ตร.ม. 
12. ควรมีคูมือหรือแผนภาพแสดงการผายปอดดวยการเปาปาก(Mouse to mouse) ไวในสถานที่

ซ่ึงเขาถึงโดยสะดวก 
13. ตองมีเครื่องมือดับเพลิง ชนิดที่ใชกบัไฟฟา ซ่ึงสามารถฉีดไดไมนอยกวา 15 วินาที ติดตั้ง

เอาไวที่ผนังดานนอกหองหมอแปลง 
14. ถาบริเวณหองที่ติดตั้งหมอแปลงมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ เชน คารบอนไดออก

ไซด หรือ Halon หรือน้ํา ยอมใหความหนาของผนังหองลดลงไดดังนี ้
14.1 คอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนาไมนอยกวา 6.5 ซม. หรือ 
14.2 อิฐ คอนกรีต คอนกรีตบล็อก มีความหนาไมนอยกวา 10 ซม. 

15 ระบบทออ่ืนๆมี่ไมเกี่ยวกับระบบไฟฟา ไมอนุญาตใหเดนิผานเขาไปในหองหมอแปลง ยกเวน
ทอสําหรับดับเพลิง หรือระบบระบายความรอนของหมอแปลง 

16 หามเก็บวัสดุทีไ่มเกี่ยวกับงานไฟฟา หรือวสัดุเชื้อเพลิงไวในหองหมอแปลงโดยเดด็ขาด 
หองหมอแปลงสําหรับฉนวนของเหลวไมติดไฟ 
  ใชขอกําหนดเชนเดียวกับหมอแปลงของเหลวติดไฟได ยกเวนไมตองมีบอพัก แตตอง
สามารถระบายน้ําหรือของเหลวออกจากหองหมอแปลงได สําหรับความหนาของผนังหองใหเปนไป
ตามขอ 14.1 และ 14.2 
หองหมอแปลงสําหรับหมอแปลงแบบแหง 
 ใชขอกําหนดเชนเดียวกับหมอแปลงของเหลวติดไฟได ยกเวนไมตองมีบอพักและทอระบาย
ของเหลว สําหรับความหนาของผนังหองใหเปนไปตามขอ 14.1 และ 14.2 
ลานหมอแปลงอยูภายนอกอาคาร (Out door yard)  

หมอแปลงที่อยูภายนอกอาคาร ตองอยูในที่ลอมซึ่งอาจเปนร้ัว หรือกําแพงก็ได เพื่อใหเขาได
เฉพาะผูที่เกีย่วของเทานั้น 

1. ท่ีวางเพื่อปฏิบตัิงาน สวนที่มีไฟฟาของระบบไฟแรงสูงเหนือที่วางเพื่อปฏิบัติงาน ตองอยู
สูงจากพื้นไมนอยกวา 275 ซม. หรือมีที่กั้นเพื่อปองกันการสัมผัสสวนที่มีไฟฟาโดยไมตั้งใจ 
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2. ระยะหาง 

2.1 ระยะหางตามแนวระหวางรัว้ หรือผนังกบัสวนที่มีไฟฟาแรงสูงตองไมนอยกวา 107 
ซม. สําหรับแรงดัน 12 KV และ 115 ซม. สําหรับแรงดนั 24 KV 

2.2 ระยะหางตามแนวระดับระหวางรัว้ หรือผนังกับหมอแปลงตองไมนอยกวา 100 ซม. 
และระยะหางระหวางหมอแปลงดวยกันไมนอยกวา 60 ซม. 

3. ร้ัวหรือกําแพง ตองมีขนาดความสูงไมนอยกวา 250 ซม. 
4. ระยะหางระหวางบัส ตองไมนอยกวาคาตามตารางที่ 2 การวัดระยะหางใหวดัระยะจากผิว

ถึงผิวที่อยูใกลกันที่สุด ยกเวนระยะหางระหวางบัสตรงชองที่ตอเขากับเครื่องอุปกรณ เชน สวิตชเกียร 
และหมอแปลง อนุญาตใหลดขนาดลงได แตตองไมนอยกวาระหางขั้วตอสาย หรือบุชชิง่ของอปุกรณ
ท่ีจะตอ โดยชวงตอท่ีมีระยะหางต่ํากวาคาในตารางจะตองหุมดวยฉนวนบางสวน (Partially 
insulated) 

ตารางที่ 2 
ระยะหางต่ําสดุระหวางตัวนาํเสนไฟ 

ระยะหาง (ซม.) ชนิดของบัส 

12 KV 24 KV 
Rigid bus 15 26 
String bus 45 45 

 
5. ตองมีแผนปายหรือสัญลักษณเตือน  ใหระวังอันตรายจากไฟฟาแรงสูงติดตั้งไวในสถานที่

ที่เห็นไดชัดเจน 
6. พื้นที่ของลานหมอแปลง ยกเวนสวนที่ติดตั้งอปุกรณ ตองใสหินเบอร 2 หนาอยางนอย 10 

ซม. เพื่อใหน้ํามันหมอแปลงซึมลงใตหินเมือ่เกิดการรัว่ หรือเมื่อหมอแปลงระเบิดและเกิดเพลิงไหม
หมอแปลง 
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รูปท่ี 5  
ลานหมอแปลง 
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6.2 มอเตอร 
 โหลดที่เปนมอเตอร กําหนดขนาดสายไฟฟาพิกดัเครื่องปองกันกระแสเกินมีขอพิเศษไปจาก
โหลดแสงสวางและเครื่องใชไฟฟาอยางอืน่อยูบาง เนื่องจากในวงจรมอเตอรปกติจะมีเครื่องปองกัน
การใชงานเกินกําลัง (Over load protection) ติดตั้งอยูในวงจรมอเตอรแตละตัวอยูแลว วงจรมอเตอร
โดยทั่วไป จะมีสวนประกอบดังแสดงตามรูปที่ 6 

 
 

รูปท่ี 6 
วงจรมอเตอรโดยทั่วไป 
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1. การกําหนดขนาดของสายไฟฟาของวงจรมอเตอร 

1.1 วงจรที่มีมอเตอรเครื่องเดียว ตามรูปที่ 7 ขนาดกระแสของสายไฟฟาตองมีคาไมนอยกวา 
125% ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร ถาเปนมอเตอรที่มีความเร็วหลายคา จะเลือก
เอาคาที่สูงสุด แตอยางไรกต็ามสายไฟฟาที่ใชจะตองมีขนาดไมเล็กกวา 1.5 มม. พิกัด
กระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอรดูไดจากตารางที่ 7,8 และ 9 

 
 

รูปท่ี 7 
 

ตัวอยางที่ 1 จงกําหนดขนาดกระแสต่ําสุดของสายไฟวงจรยอยมอเตอรตัวหนึ่ง ขนาด 10 
แรงมา แรงดัน 380 V 3 เฟส ชนิด Induction motor 

วิธีทํา จากตารางที่ 9 มอเตอรขนาด 10 แรงมา กระแส = 17  A 
 ขนาดกระแสของสายไฟฟาวงจรยอยของมอเตอร = 17 X 1.25 A 
       = 21.25  A 
ถาเปนมอเตอรที่ใชงานไมตอเนื่อง ขนาดกระแสของสายไฟฟา ตองไมต่ํากวาจํานวนรอยละ

ของพิกัดกระแสบนแผนปายของมอเตอร ตามตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 

ขนาดกระแสของสายมอเตอรท่ีใชงานไมตอเนื่อง 

% ของพิกัดกระแสบนแผนปาย 
ประเภทการใชงาน ใชงาน 

5 นาที 
ใชงาน 15 
นาที 

ใชงาน 30 
และ 60 นาที 

ใชงาน
ตอเนื่อง 

ใชงานระยะสั้น เชนมอเตอรเปด-ปด วาลว ฯลฯ 110 120 150 - 
ใชงานเปนระยะ เชน ลิฟต มอเตอรเปด-ปด
สะพาน 

85 85 90 140 

ใชงานเปนคาบ เชนมอเตอรหมุนลูกกลิ้ง 85 90 95 140 
ใชงานที่เปลี่ยนแปลง 110 120 150 200 
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ถาเปนมอเตอรชนิด Wound rotor การหาขนาดกระแสของสายที่ตออยูระหวางตัวมอเตอร

ดานทุติยภูม ิกับเครื่องควบคุมมอเตอรจะเปนดังนี ้
ก. มอเตอรที่ใชงานตอเนื่อง ซ่ึงหมายถึงมอเตอรที่ใชงานติดตอกันตั้งแต 3 ช่ัวโมงขึ้นไป สาย

ที่ตออยูระหวางดานทุติยภูมขิองมอเตอรกับเครื่องควบคุมมอเตอรดานทุติยภูม ิตองมีขนาดกระแสไม
ต่ํากวารอยละ 125 ของกระแสโหลดเต็มที่ดานทุติยภูมิของมอเตอร 

ข.  มอเตอรที่ไมไดใชงานตอเนือ่ง อาจจะเปนมอเตอรที่มีพิกัดใชงานตอเนื่อง หรือมอเตอร
พิกัดใชงานไมตอเนื่อง ขนาดกระแสของสายที่ตออยูทางดานทุติยภูมกิับเครื่องควบคุมมอเตอรดาน
ทุติยภูม ิตองไมต่ํากวารอยละ ตามตารางที่ 3 ของกระแสโหลดเต็มที่ดานทุติยภูม ิ

ค.  ถามอเตอรมีตัวตานทานแยกออกตางหากจากเครื่องควบคุมขนาดของกระแสของสายที่ตอ
อยูระหวางเครือ่งควบคุมกับตัวความตานทาน ตองไมต่ํากวาที่กําหนดในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 
ขนาดสายระหวางตัวความตานทานกับเคร่ืองควบคุมมอเตอร 

ทางดานทุติยภูมิของ Wound Rotor Motor 

ประเภทการใชงานของตัวตานทาน % ของกระแสดานทุตยิภูมิเมื่อ Full load 
เร่ิมเดินอยางเบา 35 
เร่ิมเดินอยางหนัก 45 
เร่ิมเดินอยางหนักมาก 55 
ใชงานเปนระยะหางมาก 65 
ใชงานเปนระยะหางปานกลาง 75 
ใชงานถี่ 85 
ใชงานตอเนื่อง 100 

 
รูปท่ี 8 

วงจรของมอเตอรแบบ Wound rotor 
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รูปท่ี 9 

มอเตอรท่ีมีตัวความตานทานแยกจากเครื่องควบคุมมอเตอร 
 

1.2 วงจรที่มีมอเตอรหลายเครื่อง ตามรูปที่ 10 ขนาดกระแสของสายไฟฟาตองมีคาไมนอยกวา 
125% ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอรเครื่องใหญที่สุดในวงจร บวกดวยกระแสโหลดเต็มที่ของ
มอเตอรที่เหลือในวงจร ถามีมอเตอรเครื่องใหญที่สุดเทากันอยูหลายเครื่อง จะคิด 1.25 เทาเพียงเครือ่ง
เดียว การพิจารณาวามอเตอรตัวใดใหญทีสุ่ด ใหดจูากคากระแสโหลดเต็มที่ที่มีคามากที่สุด 

 
รูปท่ี 10 

วงจรที่มีมอเตอรหลายเครื่อง 
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ตัวอยางที่ 2 จากวงจรในรูปที่ 10 มอเตอรแตละตัวมีรายละเอียดดังนี ้

1. ขนาด 50 แรงมา,380 โวลต,3 เฟส, Squirrel case induction motor 
2. ขนาด 30 แรงมา,380 โวลต,3 เฟส, Wound rotor induction motor 
3. ขนาด 25 แรงมา,380 โวลต,3 เฟส, Synchronous motor 
มอเตอรทั้งหมดเปนแบบใชงานตอเนื่อง จงหาขนาดกระแสของสายไฟฟาสําหรับมอเตอรแต

ละตัว และขนาดกระแสของสายปอนวงจรมอเตอรนี้ 
 

วิธีทํา ขนาดกระแสของสายไฟฟาจะขึ้นอยูกับขนาดกระแสของมอเตอรเมื่อมีโหลดสูงสุด ซ่ึงจะได
จากตารางที ่9 ดังนี ้
 ขนาด 50 แรงมา กระแสโหลดเต็มที่   = 79  A 
 ขนาด 30 แรงมา กระแสโหลดเต็มที่  = 49  A 
 ขนาด 25 แรงมา กระแสโหลดเต็มที่  = 32  A 
มอเตอรขนาด 50 แรงมา ขนาดกระแสของสายไฟฟา = 1.25X79      = 98.75 A 
มอเตอรขนาด 30 แรงมา ขนาดกระแสของสายไฟฟา = 1.25X49      = 61.25 A 
มอเตอรขนาด 25 แรงมา ขนาดกระแสของสายไฟฟา = 1.25X32      = 40 A 
มอเตอรเครื่องใหญที่สุดคือ ขนาด 50 แรงมา ซ่ึงมีกระแสโหลดสูงสุด 79 A 
ขนาดกระแสของสายปอน    =  (1.25X79) +49+32 

 = 179.75 A
 สําหรับวงจรทีม่ีมอเตอรหลายเครื่องแตมีมอเตอรที่ไมไดใชงานตอเนื่องรวมอยูดวย การ
คํานวณใหดําเนินการดังนี ้

ก. หาขนาดของสายสําหรับมอเตอรที่ไมไดใชงานตอเนื่องตามตารางที่ 3 
ข.  หาขนาดของกระแสของสายสําหรับมอเตอรที่ใชงานตอเนื่อง ตามตารางที่ 7,8 หรือ 9 

แลวแตกรณ ีโดยใชคากระแสโหลดเต็มที่ซ่ึงอานคาไดจากตาราง 
ค. เปรียบเทียบคาที่ไดของมอเตอรทุกเครื่อง จากขอ ก. และ ข. เลือกคาที่มากที่สุดคูณดวย 

1.25 และบวกดวยคากระแสของสายที่เหลือ จะไดขนาดกระแสของสายปอนวงจรมอเตอร 
 
ตัวอยางที่ 3 จากรูปที ่11 มีรายละเอียดประกอบดังนี ้

M1 ขนาด 50 Hp, 380 V, 3P: พิกัดใชงาน 5 นาที เปนแบบ Squirrel case induction motor 
M2 ขนาด 30 Hp, 380 V, 3P: พิกัดใชงาน 15 นาที เปนแบบ Wound rotor induction motor 
M3 ขนาด 40 Hp, 380 V, 3P: พิกัดใชงานตอเนื่อง เปนแบบ Synchronous motor 
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จงกําหนดขนาดของกระแสของสายทั้งหมด 

 

 
 

รูปท่ี 11 
วิธีทํา จากตัวอยางเราตองดําเนินการคํานวณตามวิธีการในขอ 1.2 ก,1.2 ข,และ 1.2 ค ดังนี ้

M1  เปนมอเตอรใชงาน 5 นาที จากตารางที ่3 จะไดคากระแสของสายไมต่ํากวา 85%เมื่อ
โหลดเต็มที ่

 จากตารางที ่7 จะไดคากระแสเมื่อโหลดเต็มที่ เทากับ 79 แอมแปร 
 ดังนั้นคากระแสของสายสําหรับ M1 = 0.85 X 79 = 67.15 แอมแปร 
M2  เปนมอเตอรใชงาน 15 นาที จากตารางที ่ 3 จะไดคากระแสของสายไมต่ํากวา 110%

เมื่อโหลดเต็มที่ 
 จากตารางที ่7 จะไดคากระแสเมื่อโหลดเต็มที่ เทากับ 49 แอมแปร 
 ดังนั้นคากระแสของสายสําหรับ M2 = 1.1 X 49 = 53.9 แอมแปร 
M3  เปนมอเตอรใชงาน ตอเนื่อง จากตารางที่ 7 จะไดคากระแสเมื่อโหลดเต็มที่ เทากับ 50 

แอมแปร 
 ดังนั้นคากระแสของสายสําหรับ M3 = 1.25 X 50 = 62.5 แอมแปร 

การกําหนดขนาดของสายปอนตองเปรียบเทียบจากมอเตอรทั้ง 3 เครื่อง เพื่อหามอเตอรใหญ
ที่สุด โดย M3 จะใชคากระแสของสายเพียง 100% มาเปรียบเทียบซึ่งก็คือ 50 แอมแปร ดังนั้นมอเตอร
ที่มีขนาดใหญที่สุดคือ M1 ขนาดกระแสของสายปอนจึงคํานวณไดดังนี้ 
 ขนาดกระแสของสายปอน = (1.25 X 67.15) + 53.9 + 62.5 A 
     = 200.3     A 
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วงจรที่มีมอเตอรรวมอยูกับโหลดอื่นๆ เชนโหลดแสงสวาง โหลดเครื่องใชไฟฟาชนิดตางๆ 

เชนเครื่องทําน้ําอุน เครื่องหุงตมไฟฟา เปนตน การกําหนดขนาดของสายก็ดําเนินการตามขอ 1.1 หรือ 
1.2 แลวรวมกบัโหลดอ่ืนๆ ตามที่คํานวณไดในแตละเรือ่ง 

 

รูปท่ี 12 
 

ตัวอยางที่ 4 จากรูปที่ 13 มอเตอร M1, M2 และ M3 มีคาตามตัวอยางที่ 3 จงหาขนาดของ
กระแสของสายปอนวงจร เมื่อมีโหลดแสงสวางซึ่งคิดคา Demand factor แลว มาตอรวมอยูดวย           
ดังรูปที่ 13 

 
รูปท่ี 13 

วิธีทํา ตองคํานวณขนาดกระแสของสายปอนวงจรมอเตอรกอน แลวจึงคอยนํามารวมกับ
โหลดของสายปอนวงจรแสงสวาง 

จากตัวอยางที ่3 เราจะไดโหลดของสายปอนวงจรมอเตอรเทากับ 200.3 แอมแปร 
หาโหลดแสงสวางกําหนดใหเปนแบบ 3 เฟส  
จะไดโหลดแสงสวาง    = 20000 / ( 3  x 380) A 
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      = 30.39    A 
ขนาดกระแสของสายปอนวงจร   = 200.3 + 30.39 = 230.69 A 
 

2. การกําหนดขนาดเครื่องปองกันกระแสลัดวงจร ในวงจรมอเตอรจะมีเครื่องปองกันกระแสเกิน
อยู 2 ตัวดวยกัน ซ่ึงทําหนาที่แตกตางกนั คือ เครื่องปองกันกระแสเกินเนื่องจากใชงานเกนิกําลัง 
(Overload Protection) และเครื่องปองกนักระแสเกินเนื่องจากการลดัวงจรระหวางสายเสนเฟส หรือ
การลัดวงจรเนือ่งจากรั่วลงดนิ เครื่องปองกันกระแสเกินทั้งสองมีจดุประสงคในการใชงานที่ตางกัน 
ดังนั้นการกําหนดคาจึงตางกนัดวย โดยปกติจะนยิมใชฟวส หรือสวิตชอัตโนมัติชนิดเวลาผกผัน 

 2.1 การกําหนดขนาดเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรระหวางสายและรั่วลงดิน ของวงจรยอย
มอเตอร 

 
 

รูปท่ี 14 
 

 การตอแยกเขาวงจรไมจําเปนตองติดตั้งเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรกไ็ดถาขนาด
กระแสของสายแยกไมต่ํากวา 1/3  ของขนาดของกระแสของสายแยก และระยะหางจากจุดที่ตอแยก
ถึงเครื่องปองกันการลัดวงจรไมเกิน 7.5 เมตร 

ก)  วงจรยอยที่มีมอเตอรเครื่องเดียว การกําหนดพิกดัเครื่องปองกันกระแสลัดวงจร
ไมควรสูงเกินไป แตทั้งนี้ตองใหมีคาสูงพอที่จะไมปลดวงจรขณะมอเตอรเร่ิมเดิน (เนือ่งจาก Starting 
current) การกาํหนดคาจะกําหนดตามรอยละของกระแสเมื่อโหลดเต็มที่ของมอเตอร คาที่ปรับตั้งตอง
ไมเกินคาตามตารางที่ 5 แตถาคาที่คํานวณไดไมตรงกบัขนาดมาตรฐานของฟวส หรือสวิตชอัตโนมัติ 
ก็ใหเลือกใชขนาดที่ใกลเคยีงในลําดับที่มคีาสูงขึ้นไปอีกลําดับขั้น ในการติดตั้งใชงานจริงเครื่องปลด
วงจรอาจจะทาํการปลดวงจรไดขณะใชงานปกต ิการไฟฟานครหลวงก็อนุญาตใหเปลี่ยนขนาดไดอีก
ดังนี ้
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1)  ฟวสชนิดไมหนวงเวลา ขนาดไมเกนิ 60 A ใหเปลี่ยนขนาดขึ้นไปไดอีกแต
ตองไมเกิน 400% ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร 

2) ฟวสชนิดไมหนวงเวลา ใหเปลี่ยนขนาดขึน้ไปไดแตตองไมเกิน 225% ของ
กระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร 

3)  วงจรยอยของ Torque motor ขนาดของเครื่องปองกันเปนไปตามพิกัด-
กระแสของเครื่องตามแผนปายประจําเครื่องที่ระบุเอาไว ถาไมตรงกับขนาดของฟวสหรือสวิตช
อัตโนมัติที่มี ใหใชขนาดที่สูงกวาที่ใกลเคียงได 

4)  สวิตชอัตโนมตัิชนิดเวลาผกผัน(Inverse time circuit breaker) ขนาดไมเกิน 
100 Aใหเปลี่ยนขนาดขึ้นไปไดอีกแตตองไมเกิน 400% ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร แตถาเกนิ 
300 A ใหเปลีย่นขนาดขึน้ไปไดอีกแตตองไมเกิน 300% ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร 

5)  ฟวสขนาดเกิน 600 A ใหเปลีย่นขนาดขึน้ไปไดอีกแตตองไมเกิน 300% ของ
กระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร 

ตารางที่ 5 
ขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครือ่งปองกันการลัดวงจร และ 

การลัดวงจรลงดินของวงจรยอยมอเตอร 
 

% ของกระแสโหลดเต็มที ่
ชนิดมอเตอร ฟวส

ทํางานไว 
ฟวสหนวง
เวลา 

สวิตชอัตโนมัติ
ปลดทันท ี

สวิตชอัตโนมัติ
เวลาผกผัน 

มอเตอรเฟสเดยีว ไมมีตราอักษร 300 175 700 250 
มอเตอรกระแสสลับ เฟสเดี ยว
ทั้งหมด และ 3 เฟส แบบ Squirrel 
case or Synchronous ซ่ึงเริ่มเดิน
โดยรับแรงดันไฟฟาเต็มที่ หรือผาน
การใช Reactor 

    

ไมมีรหัสอักษร 300 175 700 250 
รหัสอักษร F – V 300 175 700 250 
รหัสอักษร B – E 250 175 700 200 
รหัสอักษร A 150 150 700 150 
มอเตอรกระแสสลับทั้งหมด แบบ 
Squirrel case or Synchronous ซึ่งเริ่ม
เดินโดยผานหมอแปลงอัตโนมัติ 
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% ของกระแสโหลดเต็มท่ี 
ชนิดมอเตอร ฟวส

ทํางานไว 
ฟวสหนวง

เวลา 
สวิตชอัตโนมัติ
ปลดทันท ี

สวิตชอัตโนมัติ
เวลาผกผัน 

(ตอ)     
< 30 A ไมมีรหัสอักษร 250 175 700 200 
> 30 A ไมมีรหัสอักษร 200 175 700 200 
รหัสอักษร F – V 250 175 700 200 
รหัสอักษร B – E 200 175 700 200 
รหัสอักษร A 150 150 700 150 
มอเตอรแบบ High reactance 
squirrel case 

    

< 30 A ไมมีรหัสอักษร 250 175 700 200 
> 30 A ไมมีรหัสอักษร 200 175 700 200 
มอเตอรแบบ Wound rotor motor 
ไมมีรหัสอักษร 

150 150 700 150 

มอเตอรกระแสตรง     
< 50 Hp ไมมีรหัสอักษร 150 150 250 150 
> 50 Hp ไมมีรหัสอักษร 150 150 175 150 
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ตารางที่ 6 

รหัสอักษรของมอเตอร 
 

รหัสอักษร KVA / Hp ( During rotor locked) 
A 0.00 – 3.14 
B 3.15 – 3.54 
C 3.55 – 3.99 
D 4.00 – 4.49 
E 4.50 – 4.99 
F 5.00 – 5.59 
G 5.60 – 6.29 
H 6.30 – 7.09 
J 7.10 – 7.99 
K 8.00 – 8.99 
L 9.00 – 9.99 
M 10.00 – 11.19 
N 11.20 – 12.49 
P 12.50 – 13.99 
R 14.00 – 15.99 
S 16.00 – 17.99 
T 18.00 – 19.99 
U 20.00 – 22.39 
V > 24.00 

 
 หมายเหต ุ 

1. มอเตอรไมมีรหัสอักษรหมายถึงมอเตอรที่มีการผลิตกอนมีการกําหนดรหัสอักษร โดย 
NEMA STANDARD และมอเตอรที่มีขนาดนอยกวา 0.5 แรงมา 

2.  มอเตอรที่ผลิตตามมาตรฐานอื่น ใหพจิารณาการทําเปรียบเทียบกับตารางที่ 6 
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ตารางที่ 7 

กระแสโหลดเต็มท่ีของมอเตอรกระแสตรง 
 

Armature  Hp 

90 V 120 V 180 V 240 V 500 V 550 V 
¼ 4.0 3.1 2.0 1.6 - - 

1/3 5.2 4.1 2.6 2.0 - - 
½ 6.8 5.4 3.4 2.7 - - 
¾ 9.6 7.6 4.8 3.8 - - 
1 12.2 9.5 6.1 4.7 - - 

1 ½ - 13.2 8.3 6.6 - - 
2 - 17 10.8 8.5 - - 
3 - 25 16 12.2 - - 
5 - 40 27 20 - - 

7 ½ - 58 - 29 13.6 12.2 
10 - 76 - 38 18 16 
15 - - - 55 27 24 
20 - - - 72 34 31 
25 - - - 89 43 38 
30 - - - 106 51 46 
40 - - - 140 67 61 
50 - - - 173 83 75 
60 - - - 206 99 90 
75 - - - 255 123 111 
100 - - - 341 164 148 
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ตารางที่ 8 

กระแสโหลดเต็มท่ีของมอเตอรกระแสสลับเฟสเดียว 
 

Hp 220 V 
1/6 2.3 
¼ 3.0 

1/3 3.8 
½ 5.1 
¾ 7.2 
1 8.4 

1 ½ 10.5 
2 12.5 
3  17.8 
5 29.3 

7 ½ 41.8 
10 52.3 

 
คากระแสเต็มที่ตามตารางนี้เปนคากระแสของมอเตอรที่ความเร็วปกต ิ และเปนมอเตอรที่มี

คุณสมบัติทางดานแรงบิดเปนปกติ มอเตอรที่มีความเร็วต่ําหรือมีแรงบิดสูง อาจมกีระแสโหลดเต็มที่
สูงกวานี้ สําหรับมอเตอรที่มีหลายความเร็ว กระแสโหลดเต็มที่จะแปรตามความเร็วของมอเตอร ใน
กรณีนีใ้หใชพกิัดกระแสตามแผนปายประจาํเครื่องแทน 
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ตารางที่ 9 

กระแสโหลดเต็มท่ีของมอเตอรกระแสสลับ 3 เฟส 
 

Induction motor (A) Synchronous motor (A) Hp 

220 V 380 V 220 V 380 V 
½ 2.1 1.2 - - 
¾ 2.9 1.7 - - 
1 3.8 2.2 - - 

1 ½ 5.4 3.1 - - 
2  7.1 4.1 - - 
3 10.0 5.8 - - 
5 15.9 9.2 - - 

7 ½ 23.0 13.0 - - 
10 29.0 17.0 - - 
15 44.0 25.0 - - 
20 57.0 33.0 - - 
25 71.0 41.0 55.0 32.0 
30 84.0 49.0 66.0 38.0 
40 109.0 63.0 87.0 50.0 
50 136.0 79.0 109.0 63.0 
60 161.0 93.0 129.0 75.0 
75 201.0 116.0 162.0 94.0 
100 259.0 150.0 211.0 122.0 
125 326.0 189.0 264.0 153.0 
150 376.0 218.0 316.0 189.0 
200 502.0 291.0 418.0 242.0 

 
คากระแสเต็มที่ตามตารางนี้เปนคากระแสของมอเตอรที่ความเร็วปกต ิ และเปนมอเตอรที่มี

คุณสมบัติทางดานแรงบิดเปนปกต ิ มอเตอรที่มีความเร็วต่ําหรือมีแรงบิดสูง อาจมกีระแสโหลดเต็มที่
สูงกวานี ้สําหรับมอเตอรที่มีหลายความเรว็ กระแสโหลดเต็มที่จะแปรตามความเร็วของมอเตอร     ใน 
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กรณีนีใ้หใชพกิัดกระแสตามแผนปายประจาํเครื่องแทน สําหรับ Synchronous motor ท่ีมีคา Power 
factor 0.8 และ 0.9 ใหคูณคาในตารางที ่8 ดวย 1.1 และ 1.25 ตามลําดบั 

ข) วงจรยอยที่มีมอเตอรหลายเครื่อง หรือมีโหลดอื่นรวมอยูดวย ตามรูปที่ 15 กรณีนี้
หมายถึงวงจรที่มีขนาดกระแสไมเกิน 15 แอมแปร ซ่ึงยอมใหมีมอเตอรขนาดไมเกนิ 1 แรงมาตออยู 
อาจเปนเครื่องเดียวหรือหลายเครื่องก็ได โดยไมตองมีเครื่องปองกันกระแสเกินประจําแตละเครื่องก็
ได ถามอเตอรเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

1)  กระแสใชงานเต็มที่ของมอเตอรแตละเครื่องไมเกิน 6 แอมแปร 
2)  ขนาดเครื่องปองกันกระแสลัดวงจร ของมอเตอรแตละเครื่องที่ระบุไวที่เครื่อง

ควบคุมมอเตอร มีคาไมนอยกวาเครื่องปองกันกระแสเกนิของวงจรยอย 
3)  เครื่องปองกันการใชงานเกินกําลังของมอเตอรแตละเครื่องเปนไปตามที่กําหนดใน

ขอ 4 

  
 

รูปท่ี 15 
 

ค)  ในวงจรยอยทีม่ีมอเตอรหลายเครื่อง การกาํหนดขนาดเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรให
คิดจากมอเตอรเครื่องที่เล็กที่สุด ตามวิธีการที่กําหนดในขอ ก) และเครื่องปองกนักระแสลัดวงจรนี้
ตองไมปลดวงจรเมื่อมอเตอรทุกเครื่องใชงานตามปกต ิ กรณีนีใ้หใชเครื่องปองกันกระแสเกนิของ
วงจรยอยทําหนาที่เปนเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรของมอเตอรได 
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2.2  การกําหนดขนาดเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรระหวางสายและรั่วลงดินของสายปอน

วงจรมอเตอร 
ก) มอเตอรที่ติดตั้งสําหรับเครื่องจักรที่มีอยู การกําหนดขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกัน

กระแสลัดวงจรกําหนดไดดังนี้ 
 ขนาดปรับตั้ง เทากับเคร่ืองปองกันกระแสลัดวงจรของมอเตอรตัวท่ีใหญสุดรวมกับ

กระแสโหลด    เต็มท่ีของมอเตอรท่ีเหลือในวงจร  
  หากในวงจรมีมอเตอรขนาดใหญหลายเครื่อง ใหเลือกเอาเครื่องที่ใหญสุดเพียงเครื่อง

เดียว และถาคาที่คํานวณไดนี้ ไมตรงกับขนาดมาตรฐานของเครื่องปองกันกระแสลัดวงจร ของผูผลิต 
ใหเลือกขนาดใกลเคียงที่สูงขึ้นไป 

ข) การออกแบบสํารองไวสําหรับอนาคต เพื่อการเพิ่มโหลดในอนาคตสามารถกระทํา
ได แตตองเลือกขนาดกระแสของสายปอน ใหมีคาไมต่ํากวาคาปรบัตั้งของเครื่องปองกันกระแส
ลัดวงจร เชน เราคํานวณขนาดกระแสของสายปอนสําหรับโหลดในปจจุบัน ได 225 แอมแปร เรา
สามารถที่จะเลือกใชเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรขนาด 400 แอมแปรไดเชนกนั เพื่อรองรับการเพิ่ม
โหลดในอนาคต ทั้งนี้ขนาดกระแสของสายปอนก็ตองสามารถรองรับกระแสขนาด 400 แอมแปรได
ดวยเชนกนั 

ค) สายปอนวงจรมอเตอรที่มีโหลดอื่นรวมอยูดวย ก็จะตองกําหนดขนาดปรับตั้งของ
เครื่องปองกันกระแสลัดวงจรใหสูงพอที่จะรองรับโหลดอยางอื่นดวยเชนกัน การกําหนดขนาด
ปรับตั้ง ของเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรใหดําเนนิการตามขอ 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณ ีแลวรวมเขา
กับกระแสของโหลดอื่นๆที่คํานวณไดในแตละเรื่องนั้น 

3.  Demand factor ของสายปอนวงจรมอเตอร การกําหนดคา Demand factor ของระบบ
ไฟแสงสวางและเครื่องใชไฟฟา ใหเปนไปตามขอกําหนดวาดวยการกําหนดคา Demand factor ของ
ไฟแสงสวางและเครื่องใชไฟฟา แตสําหรบัการกําหนดคา Demand factor ของมอเตอร ไมมีกฎเกณฑ
ที่แนนอน บางครั้งมีการใชงานพรอมๆกัน ก็จะไมมีการคดิคา Demand factor 

4. การกําหนดขนาดปรับตัง้เครื่องปองกันการใชงานเกินกําลัง  
สายดินสําหรบัมอเตอรแตละตัว การกําหนดขนาดจะกําหนดจากขนาดปรับตั้งของเครื่อง

ปองกันการใชงานเกินกําลัง (Overload relay) ของมอเตอร โดยดูรายละเอียดในเรื่องการตอลงดินใน
บทที่ 4 การปรับตั้งเครื่องปองกันการใชงานเกินกําลัง ตามกฎการเดนิสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวงกําหนดเอาไวดังนี ้

4.1 เครื่องปองกันการใชงานเกินกําลัง ที่ติดตัง้แยกตางหากจากตัวมอเตอร และทํางาน
สัมพันธกับกระแสของมอเตอร ตออนุกรมอยูในวงจรมอเตอร หรือผานหมอแปลงกระแสไฟฟา กรณี
ที่เปนมอเตอรขนาดใหญ การปรับตั้งคากําหนดเปนรอยละของกระแสโหลดเต็มที่ดังนี้ 
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ระบุ Service factor  >  1.15  = 125 % 
ระบุ Temperature < 40oC  = 125 % 
มอเตอรอ่ืนๆ     = 115 % 

4.2 เครื่องปองกันการใชงานเกินกําลังเปนเครื่องปองกันอุณหภูมิสูงเกินกําหนด ซ่ึงติดตั้ง
อยูที่ตัวมอเตอรการปรับตั้งเปนดังนี ้

Current at full load  < 9 A  = 170 % 
Current at full load    9.1 A – 20.0 A  = 156 % 
Current at full load  > 20 A  = 140 % 

4.3 ในการติดตั้งใชงานจริง อาจปรับตั้งคาเครื่องปองกันการใชงานเกนิกําลังเพิ่มไดอีก 
แตตองไมเกนิขอกําหนดดังนี้ 

ระบุ Service factor  >  1.15  = 140 % 
ระบุ Temperature < 40oC  = 140 % 
มอเตอรอ่ืนๆ     = 130 % 

5. เคร่ืองควบคุมมอเตอร หมายถึงอุปกรณหรือชุดของอุปกรณที่ใชในการควบคุมให
มอเตอรเดิน หรือหยุดได  ในที่นี้จึงรวมเอาสวิตชตางๆเอาไวดวย  สําหรับมอเตอรขนาดเล็กที่ใชเตารับ   
ใหถือวาหัวเสียบเตารับเปนชุดเครื่องควบคุมดวย ตัวเครื่องปองกันการใชงานเกนิกําลัง (Over load 
relay) ก็อยูในชุดเครื่องควบคุมมอเตอรดวย 

 
รูปท่ี 16 

เคร่ืองควบคุมมอเตอร 
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พิกัดของเครื่องควบคุมมอเตอรปกติจะระบุมาที่เครื่องควบคุมมีหนวยเปนแรงมา ดังนั้น

มอเตอรที่ใชกต็องมีคาแรงมาไมเกินคาที่ระบุมาของเครื่องควบคุมมอเตอร สําหรับมอเตอรที่มีขนาด
เล็กไมเกนิ 2 แรงมา ใชกับระบบไฟฟาแรงดันไมเกนิ 416 โวลต ยอมใหใชสวิตชไฟฟาที่ใชกบังาน
ทั่วไปได แตทัง้นี้ตองมีขนาดกระแสไมนอยกวา 2 เทาของขนาดกระแสใชงานของมอเตอร เปนเครื่อง
ควบคุมมอเตอรได 

6. เคร่ืองปลดวงจร ตองสามารถปลดมอเตอรและเครื่องควบคุมมอเตอรออกจากวงจรได
พรอมกัน 

6.1 เครื่องปลดวงจรตองติดตั้งในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจนจากทีต่ั้งมอเตอร และอยู
หางไมเกนิ 15 เมตร จากมอเตอร ตามรูปที่ 17 ยกเวนกรณีท่ี 

1. สําหรับมอเตอรระบบแรงสูง ยอมใหตดิตั้งเครื่องปลดวงจรโดยมองไมเห็นจาก
ตําแหนงที่ตดิตั้งเครื่องควบคุมมอเตอรได ถาที่เครื่องควบคุมติดปายเตือน และบอกสถานที่ติดตั้ง
เครื่องปลดวงจร พรอมทั้งเครื่องปลดวงจรสามารถใสกุญแจไดในตําแหนงปลด 

2. เครื่องปลดวงจรเครื่องเดียว ยอมใหตดิตั้งชิดกับกลุมเครือ่งควบคุมมอเตอร ซ่ึงแต
ละเครื่องอยูชิดกันได และกลุมเครื่องควบคุมมอเตอรนี้ใชสําหรับควบคุมมอเตอรที่ใชขับเคลื่อน
เครื่องจักรของระบบเดียวกนั 

6.2 เครื่องปลดวงจรตองติดตั้งในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจนจากทีต่ั้งมอเตอร และ
เครื่องจักรที่มอเตอรขับอยู แตถาเครื่องปลดวงจรตามขอ 6.1 และสามารถใสกุญแจไดในตําแหนงปลด 
ก็ไมตองมองเห็นไดจากตําแหนงที่ติดตั้งมอเตอรและเครือ่งจักรที่มอเตอรขับอยู 

 
รูปท่ี 17 
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6.3  เครื่องปลดวงจรตองมีเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจนวาอยูในตําแหนงปลดหรือสับ 
6.4  เครื่องปลดวงจรใชปลดสายที่มีการตอลงดินได ถาเครือ่งปลดวงจรนีไ้ดออกแบบใน

ลักษณะที่สามารถปลดสายทุกเสนในวงจรออกไดพรอมกัน 
6.5  กรณีที่สถานทีน่ั้นมีมอเตอรตัวเดยีว ยอมใหใชเมนสวติชเปนเครื่องปลดวงจรได ถา

สวิตชนั้นสอดคลองกับที่กําหนดในเรื่องมอเตอร โดยติดตั้งในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจนจากทีต่ั้ง
มอเตอร และอยูหางไมเกิน 15 เมตร จากมอเตอร 

6.6  เครื่องปลดวงจรของระบบมอเตอรแรงต่ํา ตองมีพิกัดกระแสไมนอยกวา 115 % ของ
พิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร 

6.7  เครื่องปลดวงจรตองเปนสวติชที่ใชสําหรับ Inductive load หรือ Automatic switch 
ยกเวน 

6.7.1 มอเตอรติดตั้งประจําที่ขนาดไมเกิน 1/8 แรงมา อนุญาตใหใชเครื่องปองกัน
กระแสเกินของวงจรยอยเปนเครื่องปลดวงจรได 

6.7.2 มอเตอรติดตั้งประจําที่ขนาดไมเกิน 2 แรงมา แรงดันไมเกิน 416 โวลต ยอมใหใช
สวิตชซ่ึงใชงานทั่วไปที่มพีิกดักระแสไมนอยกวา 2 เทาของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร เปน
เครื่องปลดวงจรได 

6.7.3 มอเตอรขนาด 2 -100 แรงมา เครื่องปลดวงจรสําหรับมอเตอร ซ่ึงใชควบคุมแบบ
หมอแปลงอัตโนมัติ (Auto transformer type controller) ยอมใหใชสวิตชซ่ึงใชงานทั่วไป เปนเครื่อง
ปลดวงจรได ถามีสภาพดังตอไปนี้ทุกประการ 

ก) เปนมอเตอรที่หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่มีเครื่องปองกันการใชงานเกินกําลัง 
ทางดานโหลดของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ข) เครื่องควบคุมมอเตอรสามารถตัดกระแส Locked Rotor ได มีเครื่องปองกัน
การใชงานเกินกําลังที่มีพิกัดหรือขนาดปรบัตั้งไดไมเกิน 125% ของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของ
มอเตอร และตองเปนชนิดทีป่ลดวงจรออกไดถาไมมีไฟ 

ค) ฟวสที่แยกเปนสวนตางหาก หรือสวิตชอัตโนมัติเวลาผกผันที่มีขนาดหรือการ
ปรับตั้งไมเกิน 150 % ของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอรเปนเครื่องปองกันวงจรยอยมอเตอร 

6.7.4 มอเตอรกระแสตรงติดตั้งประจําที่ขนาดเกนิ 40 แรงมา หรือมอเตอรกระแสสลับ
ติดตั้งประจําทีข่นาดเกนิ 100 แรงมา ยอมใหใชสวิตชใชงานทั่วไปเปนเครื่องปลดวงจรได ถามีปาย
เตือนวา “หามปลดหรือสับขณะมีโหลด” และมีอุปกรณปองกนัการสับปลดโดยพลั้งเผลอ เชนกุญแจ    
เปนตน 

6.7.5 มอเตอรแบบตอดวยสายและหัวเสียบยอมใหใชหวัเสียบเปนเครื่องปลดวงจรได 
 6.7.6 Torque motor ยอมใหใชสวิตชที่ใชงานทั่วไปเปนเครื่องปลดวงจรได 
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6.8 อนุญาตใหใชสวิตชหรือสวติชอัตโนมัติที่มีขนาดสอดคลองกับขนาดของมอเตอร ทํา

หนาที่เปนเครื่องควบคุมและเครื่องปลดวงจรมอเตอรได ถาสวิตชหรือสวิตชอัตโนมัตินั้นสามารถ
ปลดตัวนําเสนไฟไดทั้งหมด และมีเครื่องปองกันกระแสเกิน ที่สามารถปลดตัวนําทุกสายได และเปน
สวิตชหรือสวติชอัตโนมัติชนิดใดชนิดหนึง่ดังนี ้

 6.8.1  Air break switch ชนิดปลดสับดวยมือทีก่านสวิตชโดยตรง 
 6.8.2  สวิตชอัตโนมตัิเวลาผกผัน ปลดสับที่กานของสวิตชอัตโนมัติโดยตรง 
 6.8.3  สวิตชน้ํามัน ใชสําหรับในวงจรระบบแรงต่าํและไมเกิน 100 แอมแปร วงจรที่

กระแสหรือแรงดันสูงกวานี้ จะตองไดรับความเหน็ชอบจากการไฟฟานครหลวงกอน 

 
รูปท่ี 18 

 
6.9 มอเตอรแตละตัวตองมีเครื่องปลดวงจรประจําแตละตัว ยกเวนอนุญาตใหเครื่องปลด

วงจรตัวเดยีวสามารถปลดกลุมของมอเตอรได โดยตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
 6.9.1 มอเตอรเหลานั้นใชงานในเครื่องจักรตัวเดียวกัน 
 6.9.2 มอเตอรเหลานั้นใชเครื่องปองกันกระแสเกินเครื่องเดยีวกันตามขอ 2.1 ข) 
 6.9.3 มอเตอรเหลานี้อยูในหองเดยีวกัน สามารถมองเห็นไดจาดจุดที่ติดตั้งเครื่อง

ควบคุมและอยูหางไมเกิน 15 เมตรจากเครือ่งควบคมุ 
7.  มอเตอรสําหรับระบบแรงสูง มีขอกําหนดเชนเดียวกบัระบบแรงต่ํา โดยมีขอกาํหนด

เพิ่มเติมจากระบบแรงต่ําดังนี ้
7.1 เครื่องควบคุมมอเตอรตองมีการระบุแรงดนัสําหรับเครื่องควบคุมมอเตอรดวย 
7.2 วงจรไฟฟาแรงสูงของมอเตอรแตละเครื่อง ตองมีการปองกันการใชงานเกินกําลัง 

และ การปองกันกระแสลัดวงจรในมอเตอร,ในสายของวงจรมอเตอรและเครื่องควบคุมมอเตอร โดยที ่
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เครื่องปองกันแตละประเภทนั้น ตองทํางานถูกตองตามหนาที ่ ยกเวน เม่ือมอเตอรนั้นมีความสาํคัญ
มาก ท่ีจําเปนตองใชงานจนชํารุด เพื่อปองกันอันตรายอนัอาจเกิดกับบุคคลได ยอมใหมีเคร่ืองตรวจวัด
(Sensing device) ตอไวไดเพื่อชวยใหปายบอกเลขรหัส (Annunciator) หรือสัญญาณเตือน (Alarm) 
ทํางานแทนการตัดวงจรมอเตอรนั้น 

7.3 มอเตอรตองมีการปองกันการใชงานเกนิกําลังดังนี้ 
 7.3.1 มอเตอรแตละเครื่องตองมีการปองกนัความเสียหายจากความรอนสูง เนื่องจาก

ใชงานเกนิกําลัง หรือจากการเริ่มเดินไมสําเร็จ ดวยเครื่องปองกันอุณหภูมิสูงเกินที่ตดิตั้งในตวัมอเตอร 
หรือติดตั้งอุปกรณตรวจจับกระแสหรือทัง้สองอยาง 

 7.3.2 วงจรทุติยภูมิของ Wound rotor motor ซ่ึงรวมทั้งสาย เครื่องควบคุม และตัว
ความตานทาน ถือวาไดรับการปองกันการใชกระแสเกินโดยเครื่องปองกันการใชงานเกินของมอเตอร
แลว 

 7.3.3 เครื่องปองกันการใชงานเกินกําลัง ตองสามารถปลดสายเสนไฟทุกเสนได
พรอมกัน 

 7.3.4 เครื่องตรวจจบัการใชงานเกนิกําลัง ตองไมสามารถ Reset ตัวเองไดโดย
อัตโนมัติ เวนเสียแตการ Reset นั้นไมทําใหมอเตอรเร่ิมเดินไดเอง หรือมอเตอรเร่ิมเดินไดเองโดยไม
เปนอันตรายตอบุคคล 

 7.3.5 เครื่องปองกันการใชงานเกินกําลังและเครื่องปองกันการลดัวงจร อาจเปน
เครื่องเดียวกันก็ได 

7.4  วงจรมอเตอรตองมีการปองกันกระแสลัดวงจรดังนี ้
7.4.1 วงจรมอเตอรแตละวงจร ตองมีการปองกันกระแสลัดวงจร โดยติดตั้งฟวสหรื

สวิตชอัตโนมตัิในขนาดทีเ่หมาะสม 
7.4.2 เครื่องตัดกระแสลัดวงจร ตองไมสามารถตอวงจรไดเองโดยอัตโนมัติ ยกเวน

ในกรณีที่เกดิการลัดวงจรชัว่ขณะ (Transient fault) และการตอวงจรไมทําใหเกดิอันตรายตอบุคคล 
7.5 เครื่องควบคุมมอเตอรและเครื่องปลดวงจรยอยมอเตอร ตองมีพิกดักระแสไมนอย

กวาคาพกิัดกระแสของเครื่องปองกันการใชงานเกินกําลังที่ไดตั้งไวใหตัดวงจร 
7.6  เครื่องปลดวงจร ตองสามารถใสกุญแจไดในตําแหนงปลดวงจร 
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ตารางที่ 10 
ขนาดสายไฟฟาสําหรับ Induction motor ระบบ 380 Volts 3 phase 

 

ขนาดสายไฟฟา (ตร.มม.) 
วิธีเดินสายแบบ 1 วิธีเดินสายแบบ 2 

 
แรงมา 

กระแส 
(แอมแปร) 

ทอโลหะ ทออโลหะ ทอโลหะ ทออโลหะ 
½ 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 
¾ 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 
1 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5 

1 ½ 3.1 1.5 1.5 1.5 1.5 
2 4.1 1.5 1.5 1.5 1.5 
3 5.8 1.5 1.5 1.5 1.5 
5 9.2 1.5 1.5 1.5 1.5 

7 ½ 13.0 2.5 2.5 1.5 2.5 
10 17.0 4 4 2.5 2.5 
15 25 10 10 4 4 
20 33 10 10 6 6 
25 41 16 16 10 10 
30 49 25 25 16 16 
40 63 35 35 25 25 
50 79 50 50 25 35 
60 93 50 70 35 50 
75 116 70 95 50 70 
100 150 120 120 70 90 
125 189 150 150 95 150 
150 218 185 240 120 185 
200 291 300 300 185 300 

 

หมายเหต ุวิธีเดินสายแบบที ่ 1 สายแกนเดยีวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไม
เกิน 3 แกน เดนิในทอในอากาศ ในทอฝงในผนังฉาบปนู หรือในฝาเพดาน 

                วิธีเดินสายแบบที ่2 สายแกนเดยีวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือก
ไมเกิน 3 แกน เดินในทอฝงดิน 



บทที ่7 
ระบบไฟฟาภายในอาคาร 

 
ระบบไฟฟาภายในอาคาร เปนระบบไฟฟากระแสสลับแรงดันต่ํา คือมีขนาดแรงดันอยู

ระหวาง 220 – 380 โวลต โดยแบงออกไดดงันี้ 
1. ระบบ 220 โวลต 3เฟส 3 สาย  เปนระบบที่มีแรงดันระหวางสายเทากบั 220 โวลต จากรูป

ที่ 1 จะเห็นวาสายทุกเสนจะมีแรงดันไฟฟาทุกเสน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรตอลงดินที่สายเสน
ใดเสนหนึ่ง รายละเอียดซึ่งกลาวมาแลวตามบทที่ 4 

ขอเสียของระบบนี้ก็คือ ผูใชสามารถนําไปใชไดเพียง 2 เสนเทานั้น ซ่ึงจะมีผลทําใหเกดิ
โหลดที่ไมสมดุลข้ึนที่เฟสใดเฟสหนึ่ง แตสามารถแกไขไดโดยการเปลี่ยนเสนสายดินจากเฟสหนึ่งไป
ยังอีกเฟสหนึ่งตามอาคารสถานที่ตางๆกัน เพื่อแบงโหลดไปยังที่ตางๆ โรงไฟฟาก็จะมองเห็นโหลด
แตละเฟสในลักษณะสมดุลข้ึน 

 
รูปท่ี 1 

 

2. ระบบ 380 โวลต 3 เฟส 4 สาย เปนระบบที่มีการใชกันอยางแพรหลายมาก เพราะเปน
ระบบที่สามารถทําใหเกดิการสมดุลในการใชไฟฟาไดทั้ง 3 เฟส เทาๆกัน แรงดันระหวางเฟสมคีา
เทากัน คือ 380 โวลต สายเสนที่ 4 เปนสายนิวทรัล และสายนี้จะตอลงดินที่ตําแหนงติดตั้งหมอแปลง 
ทําใหแรงดันระหวางเฟสกับนิวทรัลจะมีคาเทากับ 220 โวลต ผูใชจึงสามารถเลือกใชไฟฟาจากเฟสใด
เฟสหนึ่ง รวมกับสายนวิทรัลไดเลย ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 



 173 

 

 
รูปท่ี 2 

ระบบไฟฟา 380 โวลต 3 เฟส 4 สาย 
 

 3. ระบบ 380 โวลต 3 เฟส 3 สาย ระบบนี้คลายกับระบบ 380 โวลต 3 เฟส 4 สาย แตตัดสาย
นิวทรัลออกไปเทานั้นเอง เปนระบบที่ใชกับมอเตอร 380 โวลต 3 เฟส ดังรูปที่ 3 

 
รูปท่ี 3 

ระบบไฟฟา 380 โวลต 3 เฟส 3 สาย 
 

การแบงแยกวงจรไฟฟาในอาคาร จะตองปฏิบัติตามกฎของการไฟฟาฯ ดังนี้ 
1) การติดตั้งดวงโคมและเตารับที่มีจํานวนรวมกันเกิน 10 จุดขึ้นไป โดยที่แตละจุดใช

กระแสไมเกิน 8 แอมแปร การออกแบบตองแบงวงจรการติดตั้งเปนวงจรยอย ๆ แตละ
วงจรจะตองมีไมเกิน 10 จุด 

2) วงจรใดใชเตารับและหรืออุปกรณที่ไฟฟาใชกระแสเกินกวา 8 แอมแปรขึ้นไป การติดตั้ง
นั้นตองแยกวงจรดังกลาวออกจากวงจรไฟแสงสวาง และตองไมเกิน 10 จุดเชนเดียวกัน 

3) วงจรยอยทุกวงจรตองมีเครื่องตัดกระแสไฟฟา เพื่อปองกันการลัดวงจร หรือการใช
กระแสไฟฟาเกินขนาด 



 174 

4) สวิตชตัดตอนพรอมฟวส หรือสวิตชตัดตอนอัตโนมัติที่ใชปองกันวงจรใดวงจรหนึ่ง ตอง
มีขนาดไมเกินกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหสําหรับสายที่เล็กที่สุดของวงจรนั้น 

5) สายเมนของแตละวงจรตองเดินมารวมกันที่แผงสวิตช 
6) การติดตั้งแผงสวิตช ตองติดตั้งในสถานที่สามารถเขาไปปฏิบัติงานไดงายที่สุด 
7) การตอสายภายในเขากับสายของการไฟฟาฯ จะตองมีเมนสวิตชเปนเครื่องตัด

กระแสไฟฟา เมื่อมีการลัดวงจร หรือใชไฟฟาเกินขนาด เชน สวิตชตัดตอนพรอม 
cartridge fuse, safety switch เปนตน 

 
ตัวอยางการแยกวงจรไฟฟาภายในอาคารขนาดเล็ก 

 

 
 รูปท่ี 4 

วงจรไฟฟาภายในอาคารขนาดเล็ก 
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รูปท่ี 5 
วงจรไฟฟาภายในบานขนาดใหญ 
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อาคารชดุ อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ 

 

อาคารชุด หมายถึงอาคารชุดทุกประเภทที่จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2532 อาคารประเภทนี้มีผูอยูอาศัยจํานวนมาก จําเปนตองดูแลความปลอดภัยในการใชไฟฟาเปน
พิเศษ กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา จึงมีขอกําหนดสําหรับอาคารชุดโดยเฉพาะ ซ่ึงเปน
ขอกําหนดเพิ่มเติมจากขอกําหนดอื่นๆ 

1. การจายไฟ  
อาคารชุดอาจจายไฟฟาไดทั้งระบบแรงดันต่ําหรือแรงดันสูงก็ได โดยขึ้นอยูกับโหลดที่

คํานวณไดตามขอกําหนดของอาคารชุด และเปนไปตามขอบังคับการบริการของการไฟฟานครหลวง 
ที่กําหนดใหโหลดตั้งแต 300 KVA ขึ้นไปตองจายดวยระบบไฟฟาแรงสูงขนาด 12 KV หรือ 24 KV 
ตามพื้นที่การจายไฟ ลักษณะการจายไฟใหอาคารชุดอาจจะทําไดหลายรูปแบบ ตามตัวอยางของ 
Single line diagram ตามรูปที่ 6 และ 7 

 

 
 

รูปท่ี 6 
การจายไฟดวยระบบแรงต่าํ 
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รูปท่ี 7 

การจายไฟดวยระบบแรงสูง 
 

2.  การคํานวณโหลด แบงเปน 
 2.1 การคํานวณโหลดสวนกลาง 
 2.2  การคํานวณโหลดของหองชุด 
 2.3  การคํานวณโหลดสายปอน 
 2.4  การคํานวณโหลดสวนรวม 
 

 2.1  การคํานวณโหลดไฟฟาสวนกลาง ไฟฟาสวนกลางคือไฟฟาที่ผูอยูอาศัยในอาคารชุด
ใชประโยชนรวมกัน ไดแก ไฟแสงสวางหองโถง ทางเดิน ลิฟต เครื่องสูบน้ํา ไฟฟาในสนาม เปนตน 
ในการคํานวณจะคํานวณตามที่ติดตั้งจริง และอนุญาตใหใชคา Demand factor ได 

 2.2  การคํานวณโหลดของหองชุด คํานวณโหลดตามพื้นที่ พื้นที่ที่จะทําการคํานวณจะ
เปนพื้นที่ใชสอยรวมทั้งหมด ทั้งหองครัว หองน้ํา แตจะไมรวมพื้นที่สวนที่เปนระเบียงหรือเฉลียง การ 
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คํานวณจะแยกประเภทของหองชุด และหามใชคา Demand factor หองชุดแยกออกเปน 3 ประเภทคือ 
หองชุดประเภทที่อยูอาศัย ประเภทสํานักงานหรือรานคาทั่วไป และประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงมีสูตร
การคํานวณที่แตกตางกันดังนี้ 

  ก) หองชุดประเภทที่อยูอาศัย แบงเปนหองชุดที่มีระบบทําความเย็นจากสวนกลาง 
และไมมีระบบทําความเย็นจากสวนกลาง 

   1) หองชุดที่ไมมีระบบทําความเย็นจากสวนกลาง ใชสูตรดังนี้ 
หองชุดขนาดพื้นที่ใชสอยไมเกิน 55 ตร.ม. 

โหลด   =  90 x พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) + 1500   VA 
หองชุดขนาดพื้นที่มากกวา 55 ตร.ม. แตไมเกิน 180 ตร.ม. 

โหลด  = 90 x พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) + 3000  VA 
หองชุดขนาดมากกวา 180 ตร.ม. ขึ้นไป 

โหลด  = 90 x พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) + 6000  VA 
   2) หองชุดที่มีระบบทําความเย็นจากสวนกลาง ใชสูตรดังนี้ 

หองชุดขนาดพื้นที่ใชสอยไมเกิน 55 ตร.ม. 
โหลด   =  20 X พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) + 1500  VA 

หองชุดขนาดพื้นที่มากกวา 55 ตร.ม. แตไมเกิน 180 ตร.ม. 
 โหลด  = 20 X พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) + 3000  VA 

หองชุดขนาดมากกวา 180 ตร.ม. ขึ้นไป 
 โหลด  = 20 X พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) + 6000 VA 

 ข)  หองชุดประเภทสํานักงานหรือรานคาท่ัวไป 
  1) หองชุดที่ไมมีระบบทําความเย็นจากสวนกลาง ใชสูตรดังนี้ 
    โหลด    =  155 X พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.)   VA 
  2)  หองชุดที่มีระบบทําความเย็นจากสวนกลาง ใชสูตรดังนี้ 
     โหลด    =  85 X พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.)   VA 
   หองชุดประเภทสํานักงานหรือรานคาบางชนิดอาจจะใชไฟฟามากกวาที่คํานวณ

ไดจากสูตร ในการคํานวณตองคํานวณจากโหลดที่ติดตั้งจริง เพื่อใหโหลดที่ไดใกลเคียงกับความเปน
จริง 

  3)  หองชุดประเภทอุตสาหกรรม การคํานวณโหลดควรคํานวณจากโหลดที่ติดตั้งจริง 
ในกรณีที่ไมทราบโหลดที่แนนอน ใหใชสูตรในการคํานวณดังนี้ 

    โหลด  = 165 X พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.)  VA 
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 2.3 การคํานวณโหลดของสายปอน การคํานวณโหลดของสายปอนคือการนําโหลด

ทั้งหมดที่ตออยูกับสายปอนมารวมเขาดวยกัน โดยสามารถใชคา  Co – incidence factor  ไดตามตาราง 
 

ที่ 1 และ 2 ในการเรียงลําดับหองเพื่อคิดคา Co – incidence factor ใหเรียงจากหองที่มีโหลดสูงสุดกอน 
โหลดที่ไดทั้งหมดถือเปนโหลดตอเนื่องจึงตอคูณดวย 1.25 กอนนําไปกําหนดคาอ่ืนๆ ตอไป 

 2.4  การคํานวณโหลดรวม โหลดรวมทั้งหมดหมายถึงโหลดของทุกหองที่รวมเขาดวยกัน
โดยใชคา Co – incidence factor ตามตารางที่ 1 และ 2 รวมกับโหลดไฟฟาสวนกลางทั้งหมดที่คํานวณ
แลวจากการใชคา Demand factor แลว หากโหลดที่คํานวณไดมีขนาดตั้งแต 300 KVA ขึ้นไป จะตอง
ออกแบบจายไฟฟาดวยระบบไฟแรงสูง และขนาดหมอแปลงที่ใชตองไมเล็กกวา 1.25 เทาของโหลดที่
คํานวณไดทั้งหมด 

 

ตารางที่ 1 
คา CO-INCEDENCE FACTOR  
สําหรับหองชดุประเภทที่อยูอาศัย 

 

ลําดับหองชุด CO-INCEDENCE FACTOR 
1 – 10 0.9 
11 – 20 0.8 
21 – 30 0.7 
31 – 40 0.6 

41 -7 ขึ้นไป 0.5 
 

ตารางที่ 2 
คา CO-INCEDENCE FACTOR  

สําหรับหองชดุประเภทสํานกังานหรือรานคาท่ัวไปและประเภทอุตสาหกรรม 
 

ลําดับหองชุด CO-INCEDENCE FACTOR 
1 – 10 1.0 

11 ขึ้นไป 0.85 
 

รูปท่ี 8 
ตัวอยาง RISER DIAGRAM 
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3.  การกําหนดขนาดมาตรวัดไฟฟา 
 3.1  มาตรวัดไฟฟาของหองชุด การไฟฟาติดตัง้มาตรวัดไฟฟาใหทุกหองชดุ โดยติดให

หองละ 1 ตัว การกําหนดขนาดมาตรวดัอาจจะกําหนดจากการคํานวณโหลดตามขอ 2.2 แลวนําไป
กําหนดขนาดมาตรวัดตามโหลดสูงสุดตามตารางที่5 หรืออาจจะกําหนดขนาดมาตรวัดตามตารางที่ 3
และ 4 

 3.2  การกําหนดขนาดมาตรวดัรวม ทําไดโดยการคํานวณโหลดตามขอ 2.4 หากโหลดไม
ถึง  300 KVA จึงกําหนดขนาดมาตรวัดเปนแรงต่ําตามโหลดสูงสุดของมาตรวัดตามตารางที่ 5 หาก
โหลดที่คํานวณไดมากกวา 300 KVA ขึ้นไปจะจายไฟฟาดวยมาตรวดัแรงสูง ซ่ึงจะสัมพันธกับขนาด
ของหมอแปลงที่ติดตั้ง 

ตารางที่ 3 
ขนาดมาตรวดัไฟฟาแรงต่าํ สําหรับหองชดุประเภทอยูอาศัย 

ลําดับท่ี ประเภท พ.ท. หอง(ตร.ม.) โหลด (A) ขนาดมาตรวดั 
1 ไมมีระบบทําความเยน็ 55 30 15(45) A 1P 
 จากสวนกลาง 150 75 30(100) A 1P 
  180 100 50(150) A 1P 
  180 30 15(45) A 3P 
  483 75 30(100) A 3P 
  660 100 50(150) A 3P 
  1400 200 200 A 3P 
  2866 400 400 A 3P 
2 มีระบบทําความเย็น 35 10 5(15) A 1P 
 จากสวนกลาง 180 30 15(45) A 1P 
  525 75 30(100) A 1P 
  800 100 50(150) A 1P 
  690 30 15(45) A 3P 
  2475 75 30(100) A 3P 
  3000 100 50(150) A 3P 
  6300 200 200 A 3P 
  12900 400 400 A 3P 

หมายเหต ุ 1P หมายถึง มาตรวัดชนิด 1 เฟส 2 สาย 
  3P หมายถึง มาตรวัดชนิด 3 เฟส 4 สาย 
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ตารางที่ 4 

ขนาดมาตรวดัแรงต่ํา สําหรับหองชุดประเภทสํานักงานหรือรานคาท่ัวไป 
 

ลําดับท่ี ประเภท พ.ท. หอง(ตร.ม.) โหลด (A) ขนาดมาตรวดั 
1 ไมมีระบบทําความเยน็ 40 30 15(45) A 1P 
 จากสวนกลาง 105 75 30(100) A 1P 
  140 100 50(150) A 1P 
  125 30 15(45) A 3P 
  320 75 30(100) A 3P 
  425 100 50(150) A 3P 
  850 200 200 A 3P 
  1700 400 400 A 3P 
2 มีระบบทําความเย็น 80 30 15(45) A 1P 
 จากสวนกลาง 190 75 30(100) A 1P 

  260 100 50(150) A 1P 

  230 30 15(45) A 3P 

  580 75 30(100) A 3P 

  770 100 50(150) A 3P 

  1550 200 200 A 3P 

  3100 400 400 A 3P 
 

หมายเหต ุ 1. 1P หมายถึง มาตรวัดชนิด 1 เฟส 2 สาย 
  3P หมายถึง มาตรวัดชนิด 3 เฟส 4 สาย 

2. หองชุดท่ีมีขนาดพื้นท่ีมากกวาท่ีกําหนดในตารางที่ 4 จะกําหนดขนาดมาตรวดั
เปนรายๆไป 

 

4. การปองกันกระแสเกิน 
 4.1  การปองกันกระแสเกนิของหองชุด ที่หองชุดตองตดิตั้งเครื่องปองกันกระแสเกนิ 

อาจจะเปนฟวส หรือสวิตชอัตโนมัติก็ได โดยจะตองมคีาไมต่ํากวา 1.25 เทาของโหลดที่คํานวณได
ตามขอ 2.2 แตตองไมเกินขนาดของเครื่องปองกันกระแสเกินของมาตรวัดแรงต่ําของแตละหองชุด 
ตามขอ 4.2 
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 4.2 การปองกันกระแสเกนิของมาตรวัดไฟฟาแรงต่ํา มาตรวัดไฟฟาแรงต่ําของหองชุด

ตองติดตั้ง สวติชอัตโนมัติ (หามใชฟวส) ขนาด 1.25 เทาของกระแสที่คํานวณไดตามขอ 2.2  แตถา
ขนาดที่คํานวณไดไมตรงตามขนาดมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด ก็ใหเลือกขนาดที่สูงกวาขึ้นไปอีก 1 
ระดับที่คํานวณได แตตองไมเกินขนาดของเครื่องปองกันกระแสเกินของมาตรวดัแรงต่ําของแตละ
หองชุด หรือกําหนดขนาดจากตารางที่ 5 ก็ไดเชนกัน ทั้งนี้หามใชวิธีตดิตั้ง Backup fuse เพื่อเพิ่มพกิัด
กระแสลัดวงจร 

 4.3 การปองกันกระแสเกนิของสายปอน ไดจากโหลดที่คํานวณไดตามขอ 2.3 เครื่อง
ปองกันกระแสเกินตองเปนสวิตชอัตโนมตัิขนาดไมต่ํากวาโหลดที่คํานวณได หากคาที่ไดไมตรงกับ
ขนาดมาตรฐานที่ผูผลิต ยอมใหใชขนาดใกลเคียงสูงถัดขึ้นไป 

 4.4 การปองกันกระแสเกนิของสายเมนแรงต่ํา หมายถึงสายเมนหลังหมอแปลง กรณีเปน
มาตรวัดแรงสงู หรือเปนสายเมนแรงต่ําจากมาตรวัดรวมกรณีเปนมาตรวัดแรงต่ํา ขนาดเครื่องปองกัน
กระแสเกินตองไมต่ํากวาโหลดไมตอเนื่องบวกดวย  1.25  เทา  ของโหลดตอเนื่องที่คํานวณได      ตาม
ขอ 2.4 

  หากผูใชไฟฟาติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินดานแรงต่ํา
อาจจะกําหนดจากขนาดของหมอแปลงก็ได ซ่ึงอาจไดคาที่สูงขึ้น ในกรณีนี้สายไฟฟาแรงต่ํากจ็ะมี
ขนาดกระแสสูงขึ้นตามไปดวย 

  เครื่องปองกันกระแสเกินทั้งหมดที่ใชในอาคารชุด ตองมีพิกัดตัดกระแสลัดวงจร 
(Interrupting capacity) ไมต่ํากวาคาที่คํานวณไดตรงจดุตดิตั้ง 
 

5.  การกําหนดขนาดสายไฟฟาและการเดินสาย 

 5.1  สายเมนเขาหองชุด สําหรับอาคารชุดประเภทอยูอาศัย และประเภทสํานักงานหรือ
รานคาทั่วไป กําหนดใหสายเมนตองมีขนาดกระแสไมนอยกวา 1.25 เทาของโหลดที่คํานวณไดตาม
ขอ 2.2 และตองไมเล็กกวา 6 ตร.มม. แตถาเครื่องปองกันกระแสเกินของมาตรวัด กําหนดจากตารางที่ 
5 สายเมนนี้จะตองมีขนาดกระแสไมต่ํากวาขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินนี้ดวย 

  สําหรับอาคารชุดประเภทอุตสาหกรรม สายเมนจะตองมีขนาดกระแสไมนอยกวา
พิกัดสูงสุดของเครื่องปองกันกระแสเกินของมาตรวัดแตละขนาด 

  ขนาดสายเสนศูนย กําหนดใหมีขนาดเพียงพอที่จะรับกระแสไมสมดุลสูงสุดที่เกิดขึ้น 
กรณีระบบไฟฟา 3 เฟส 4 สาย ขนาดของเสนศูนยมีขอกําหนดดังนี้ 

(ก) กรณีสายเสนไฟมีกระแสของโหลดไมสมดุลสูงสุดไมเกิน 200 แอมแปร ขนาด
กระแสของสายเสนศูนยตองไมนอยกวากระแสของโหลดไมสมดุลสูงสุดนั้น 
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(ข) กรณีสายเสนไฟมีกระแสของโหลดไมสมดุลสูงสุดเกิน 200 แอมแปร ขนาด

กระแสของสายเสนศูนยตองไมนอยกวา 200 แอมแปร บวกดวยรอยละ 70 ของ
สวนที่เกิน 200 แอมแปร 

(ค) หามคํานวณลดขนาดกระแสของสายเสนศูนยในสวนของโหลดไมสมดุลที่
ประกอบดวยหลอด Electric discharge อุปกรณประเภทเกี่ยวกับ Data 
processing หรืออุปกรณที่ทําใหเกิดกระแส Harmonic ในสายเสนศูนย 

  วิธีการเดินสายที่ยอมใหใชไดคือ การเดินสายในทอโลหะ (Metal raceway) ซ่ึงฝงใน
คอนกรีต และถาหากใชทอชนิด RSC, IMC, EMT หรือทอโลหะแตละมาตรวัดตองเดินแยกทอกัน 
ยกเวนการเดินใน WIREWAY ใหเดินรวมกันได หามเดินสายเกาะผนัง หรือเดินสายเปดบนวสัดุ
ฉนวน และรางเคเบิล 

  การเดินสายอาจใช Bus way หรือ Bus trunking ไดแตตองเปนแบบ Totally enclosed 
สําหรับ Bus trunking ตองเปนตัวนําที่ทํามาจากทองแดงบริสุทธิ์ไมนอยกวา 98 % ถาเปน Bus way 
อาจใชอลูมิเนยีมไดตามที่ผลิตกําหนด 

 5.2  สายปอน สายไฟฟาที่ใชตองสามารถรับกระแสไดไมนอยกวา 1.25 เทาของกระแสที่
คํานวณไดตามขอ 2.3 สายปอนไฟฟาของโหลดสวนกลางที่ไมใชแสงสวางหรือเตารับ ตองแยกจาก
สายปอนของหองชุด และมีไดมากกวาหนึง่เสน โดยมีขนาดสายเสนศนูยตามขอ 5.1 

  สายปอนกําหนดใหเดินในทอสายโลหะ (Metal raceway) หรือ Bus way หรือ Bus 
trunking เทานั้น และหามมีทอกาซ ทอประปา และทอน้ําทิ้งเดินรวมอยูดวย 

 5.3  สายเมนแรงต่าํหลังหมอแปลงหรือหลังมาตรวัดรวมแรงต่ํา การกําหนดขนาด
สายไฟฟากระทําได 2 วิธี คือ กําหนดจากโหลดที่คํานวณไดตามขอ 2.4 หรือ กําหนดจากขนาดของ
หมอแปลง 

  การกําหนดขนาดของสายเมนแรงต่ําจากโหลด จะตองมีขนาดกระแสไมนอยกวา
กระแสโหลดไมตอเนื่องรวมกับ 1.25 เทาของกระแสโหลดตอเนื่องตามที่คํานวณไดจากขอ 2.4 หรือ
ถากําหนดจากขนาดกระแสไฟฟาแรงต่ําของหมอแปลง ขนาดกระแสของสายเมนแรงต่ําจะตองไมเกิน 
1.25 เทาของกระแสเมื่อ Full load ของหมอแปลง แตตองไมต่ํากวาคาที่กําหนดจากโหลด 

  การกําหนดขนาดของสายไฟฟาของสายเมนแรงต่ํามีขอตองควรระวังคือ ตองดูขนาด
ของเครื่องปองกันกระแสเกนิของสายเมนแรงต่ําตามขอ 4.4 นั้น กําหนดจากโหลด หรือ กระแสเมื่อ 
Full load  ของหมอแปลงซึ่งตองใชใหเหมือนกนั   และขนาดของสายเสนศูนยกาํหนดเชนเดยีวกับ    
ขอ 5.1 
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6. ขอกําหนดอื่นๆ 
 6.1 หมอแปลงและหองหมอแปลง กรณทีี่คํานวณโหลดไดตั้งแต 300 KVA ขึ้นไป การ

ไฟฟานครหลวงจะจายไฟฟาใหในระบบไฟแรงสูงผูใชไฟฟา จึงตองตดิตั้งหมอแปลงเพื่อปรับแรงดัน 
ไฟฟาใหไดตามความตองการ หมอแปลงที่ติดตั้งภายในตองเปนหมอแปลงชนิดแหง หรือชนิดฉนวน
ไมติดไฟ และติดตั้งในเครื่องหอหุมที่ม ีDegree of protection ไมต่ํากวา IP 21 ตามมาตรฐาน IEC ซ่ึง
ฉนวนหมอแปลงตองไมเปนพิษตอบุคคลและสิ่งแวดลอม ขนาดหมอแปลงตองไมเล็กกวา 1.25 เทา
ของโหลดที่คํานวณได และหองหมอแปลงตองเปนไปตามขอกําหนดของหองหมอแปลงแตละชนิด 

 6.2 แผงสวิตชแรงต่ําหลังหมอแปลง หรือหลังมาตรวัดรวมแรงต่ํา แผงสวิตชตอง
สอดคลองกับขอกําหนดในเรื่องแผงสวิตช และตองม ี Degree of protection ไมต่าํกวา IP 31 ตาม
มาตรฐาน IEC ขนาดของเครื่องปองกันกระแสเกินสอดคลองกับที่ไดกลาวเอาไวในเรื่องการปองกัน
กระแสเกิน     ตามขอ 4 

 6.3 แผงสวิตชแรงสูง ตองเปนไปตามขอกําหนดเรื่องแผงสวิตชแรงสูง เครื่องปองกัน
กระแสเกินที่เปนสวิตชอัตโนมัติ ตองเปนชนิด Nonflammable medium และถาใช Power fuse เปน
เครื่องปองกันกระแสเกินตองใชรวมกับ Load break switch แผงสวติชแรงสูงตองมีคา Degree of 
protection ไมนอยกวา IP 31 ตามมาตรฐาน IEC 

 6.4 การตอลงดิน เปนไปตามขอกําหนดของการตอลงดินตามบทที่ 4  เตารับที่ใชในหอง
ชุดตองเปนชนิดที่มีสายดิน  และตองตอลงดินดวยการตอฝากสายดินเขากับสายเสนศูนย ใหทําไดที่
เดียวเทานั้นที่แผงสวิตชแรงต่ําหลังหมอแปลง  หรือหลังมาตรวัดรวมแรงต่ําที่เรียกวา  MDB  (Main 
distribution board) สายดินตองตอเขากับหลักดินดวยวิธี  exothermic welding หลักดินที่ใชตอง
เปนไปตามขอกําหนดของหลักดิน  โดยฝงหางจากอาคารไมนอยกวา  60 ซม.  ถาเปนหลักดินชนิด
แทงปลายดานบนตองฝงลึกจากผิวดินไมนอยกวา  30  ซม.  ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือตองมีจุดทดสอบเตรียม
เอาไวในจุดที่เขาถึงไดสะดวก 

 อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ คือ  อาคารที่เปนไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับที่ 33(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  มีขอกําหนดกวางๆ
วา เปนอาคารที่มีความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป หรือเปนอาคารที่มีพื้นที่รวมตั้งแต 10,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป 

 อาคารสูงอาจเปนอาคารชุดหรือไมก็ได ถาเปนอาคารชุดตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ
อาคารชุดดวย อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญเปนพิเศษ มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากจอกําหนดทัว่ไป
หลายอยางดวยกันคือ 

 การเดินสายหามเดินสายบนผิว หรือเดินเกาะผนัง และถาเปนอาคารชุดการเดินสายให
ปฏิบัติตามขอกําหนดของอาคารชุดดวย 
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 หมอแปลงและหองหมอแปลง แผงสวิตชแรงสูง และการตอลงดิน ใหใชขอกําหนดของ

อาคารชุด 
 

 อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 มีขอกําหนดเรื่องระบบ
ไฟฟาดังนี ้

1) ตองมีระบบจายพลังงานไฟฟา เพื่อระบบไฟแสงสวาง และไฟกําลัง ซ่ึงตองมีการ
เดินสายและตดิตั้งอุปกรณไฟฟา ตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ตองติดตั้งเมนสวิตชไวในทีท่ี่จัดเอาไวโดยเฉพาะ โดยแยกจากบริเวณที่ใชสอยเพือ่
การอื่น จะจดัทําเปนหองโดยเฉพาะกรณีตดิตั้งภายในอาคาร หรือจะสรางอาคารขึ้นมาโดยเฉพาะกรณี
ที่ติดตั้งนอกอาคาร 

2) แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน โดยปฏิบัตติามมาตรฐาน
ของการไฟฟานครหลวงหรอืการไฟฟาสวนภูมภิาค 

3) อาคารสูงตองมีระบบปองกนัอันตรายจากฟาผา ซ่ึงประกอบดวยสายลอฟา เสาลอฟา 
สายตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดนิที่เชื่อมโยงกนัเปนระบบ สําหรับสายนําลงดินตองมีขนาด
เทียบเทาสายทองแดงขนาดไมนอยกวา 30 ตร.มม. และจะตองแยกอิสระจากสายดินในระบบอื่นๆ 

  อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําเดินโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอกับสาย
ตัวนําหางกันทุกระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวรอบอาคาร ทั้งนี้สายนําลงดินของแตละอาคาร
จะตองมีไมนอยกวาอาคารละ 2 เสน 

  เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายนําลงดินได ถามี
ระบบถายประจุไฟฟาลงหลักดินไดอยางถูกตองตามหลักวิชาทางชาง 

  ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของ
สํานักงานพลังงานแหงชาติ 

4) ตองมีระบบจายไฟฟาสํารอง    สําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่นและ
สามารถทํางานได โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน โดยตองมีหลักเกณฑดังนี้ 

  4.1  สามารถจายพลังงานไฟฟาไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง สําหรับเครื่องหมายแสดง
ทางออกฉุกเฉนิ ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 

  4.2  สามารถจายพลังงานไฟฟาไดตลอดเวลาสาํหรับลิฟตดับเพลิง เครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิง หองชวยชีวิตฉุกเฉนิ ระบบสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพเมื่อเกิดกระแสไฟฟาขัดของ 
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5) กระแสไฟฟาที่ใชกับลิฟตดบัเพลิง    ตองมาจากแผงเมนสวิตช เปนวงจรที่แยกเปน

อิสระจากวงจรทั่วไป และวงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกนัอันตรายจากเพลิง
ไหมไดดีพอ 

6) ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชัน้   โดยจะตองมีอุปกรณดังนี้ 
  6.1  อุปกรณสงสัญญาณหนีไฟ ที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณเพื่อใหคนทราบอยาง

ทั่วถึง 
  6.2 อุปกรณแจงเหตุทั้งแบบอัตโนมัติและใชมือ เพื่อใหอุปกรณตามขอ 6.1 ทํางาน 

7) แบบแปลนระบบไฟฟา   ประกอบดวย 
 7.1 แผนผังวงจรไฟฟาของแตละชั้นของอาคาร ที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กําหนด

ในกฎกระทรวง วาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบในการขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ประกอบดวย 

  ก.  รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งหมดในแตละวงจรยอย
ของระบบไฟฟากําลังและแสงสวาง 

  ข. รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณระบบสัญญาณเตือนเพลงิไหม 
  ค. รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณในระบบไฟฟาสํารอง 
 7.2  แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายเมน รวมทั้ง

รายละเอียดการปองกันสายเมนดังกลาว และอุปกรณไฟฟาทั้งหมดทุกระบบ 
 7.3  รายการประกอยแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา 
 7.4  แผนผังวงจรของการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา แผงจายไฟฟา และแผงจายไฟฟา

สํารอง 
 7.5 แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบปองกัน

อันตรายจากฟาผา 
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