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                    1.1.1  อธิบายการเกิดความเย็น 
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                    เครื่องมือวัด   
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ใบความรู้ท่ี 1 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  ระบบการปรับอากาศ 

 

สอนครั้งท่ี 1  

เร่ือง   ระบบการปรับอากาศ จ านวนคาบ  2 

 

1.1  หลักการท าความเย็น 

               1.1.1  การเกิดความเย็น 

 เมื่อเราโดนสาดน้ าหรือเมื่อเราท างานจนเหงื่อชุ่มตัว  แล้วนั่งพักเราอาจจะรู้สึกสบาย  เน่ืองจากน้ าที่ระเหย

ออกจากเสื้อผ้า  พาเอาความร้อนจากร่างกายออกไปด้วย  หลักการท าความเย็นก็อาศัยการระเหยไปในท านองเดียวกัน

นี ้

          ส าหรับการปรับอากาศที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นการปรับอากาศที่ร้อนเกินไป   ให้เย็นลงจนอยู่ในระดับที่เรา
ต้องการ   เมื่ออากาศที่อยู่รอบตัวเราร้อนหรือมีอุณหภูมิสูง  ก็แสดงว่าอากาศที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีความร้อนอยู่มากการ
ที่จะท าให้อากาศเย็นลงหรือมีอุณหภูมิลดลง   เราจ าเป็นจะต้องน าเอาความร้อนออกจากอากาศ   เมื่อในอากาศมี
ปริมาณความร้อนลดลง  อากาศที่จะเย็นลงหรืออุณหภูมิลดต่ าลงนั้นเอง 

 

ความร้อนจาก                        อากาศ                      ท่อน า                       สารความเย็น               อากาศ 
ร่างกายมนุษย ์                     ภายในห้อง                สารความเย็น                                         ภายนอกห้อง 
                 ถ่ายเทให ้                        ถ่ายเทให ้                  ถ่ายเทให ้                   ถ่ายเทให ้

การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการท าความเย็นและปรับอากาศอย่างง่าย 

 

 

 

 

 



 

             1.1.2  การท าความเย็นด้วยการอัดไอ 

                 การท าความเย็นด้วยการอัดไอ  (Vapor  Compression  Refrigeration  System) 
            การกลายเป็นไอของของเหลวย่อมต้องการความร้อน ดังนั้นถ้ามีตัวท าความเย็นที่เป็นของเหลวบรรจุในถึงปิด
สนิท   ซึ่งสามารถควบคุมการเปิดลิ้นลดความดันให้ความดันของตัวท าความเย็นลดลงมาถึงจุดกลายเป็น
ไอ  (Evaporation  Pressure)  ซึ่งทั้งนี้อุณหภูมิของตัวท าความเย็นก็จะลดลงด้วย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  1.1.3  การควบคุมการกลายเป็นไอของตัวท าความเย็น 

 จึงท าให้ตัวท าความเย็นดูดความร้อนภายในบริเวณ
รอบๆ  ตัวมันเพื่อการกลายเป็นไอ   ซึ่งถ้าบริเวณนั้นอยู่ในตู้เล็กๆ   ซึ่งหุ้มฉนวนไว้เป็นอย่างดี   ตู้น้ันจะเย็นสามารถใช้
แช่สิ่งของได ้ แต่วิธีการน้ีตัวท าความเย็นจะถูกปล่อยทิ้งออกไป   เมื่อหมดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ซึ่งไม่สะดวกแก่การใช้ซึ่ง
มีผู้คิดวิธีเอาตัวท าความเย็นส่วนที่กลายเป็นไอไปอัดให้เป็นของเหลวและส่งเข้ามาใน
ถัง   เรียกว่า  Vapor  Compression  System  มีส่วนประกอบดังนี้ 

 

 

Flow  Diagram  Compressor  ของเครื่องท าความเย็น
แบบใช้อัดไอตัวท าความเย็น 

  

  

  

            

 



            1. ตัวท าละเหย (Evaporator)  ท าหน้าที่ดูดความร้อนเพื่อการกลายเป็นไอของตัวท าความเย็นเหลวความดันต่ า
ที่ไหลเข้ามาใน   Evaporator  ดังนั้น   Evaporator  จะต้องมีพื้นที่ผิวเพียงพอส าหรับการส่งผ่านความร้อนจากบริเวณ
หรือจากวัสดุต่างๆ  ที่ต้องการท าให้เย็น 
            2. ท่อดูด (Suction  line)  ท่อดูดตัวท าความเย็นจาก  Evaporator  กลับมาเข้าเคร่ืองอัด  (Compressor) 
            3.  เคร่ืองอัด  (Compressor)  ท าหน้าที่ดูดไอจาก   Evaporator  และอัดให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น   จนถึง
จุดหนึ่งซึ่งสามารถใช้ตัวหล่อเย็นตามธรรมชาติหล่อเย็นได้  กลับตัวเป็นของเหลวได้    
            4.  ท่อส่ง (Discharge  line)  เป็นท่อส่งไอตัวน าความเย็น   ที่มีความดันและอุณหภูมิสูง   (Hot  Gas)  จากเคร่ือง
อัด  (Condenser)  ไปยังตัวกลับ 
            5.  ตัวกลับ  (Condenser)  ท าหน้าที่ระบายความร้อนออกจาก  Hot  Gas  เพื่อให้กลับตัวเป็นของเหลว   ตัวกลับ
จะต้องมีพื้นที่ผิวพอเพียงในการระบายความร้อนเพื่อให้การกลับตัวสมบูรณ์ที่สุด 
            6.  ถังเก็บของเหลว   (Receiver  tank)  มีไว้ส าหรับเก็บตัวท าความเย็นเหลวที่ไหลออกจาก   Condenser  เพื่อ
จ่ายให้กับ  Evaporator  เป็นการชดเชยส่วนที่กลายเป็นไอ  ซึ่งจะท าให้จ านวนของเหลวใน  Evaporator  คงที่เสมอ 
            7.  ท่อทางเดินของเหลว   (Liquid  line)  เป็นท่อน าของเหลวจากถังเก็บของเหลวไปยังตัวควบคุมการ
ไหล  Refrigerant  Flow  Control 
            8.  ตัวควบคุมการไหล   (Refrigerant  Flow  Control)  ท าหน้าที่ลดความดันของของเหลวให้ถึงจุดกลายเป็น
ไอ  ความเย็นเหลวจากถังเก็บไปยัง   Evaporator  ได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ   ซึ่งอุณหภูมิก็จะลดลงด้วยและเป็นตัว
ควบคุมอัตราการไหลของตัวน า 
 
 
            นอกจากนี้ยังมีลิ้นเปิดปิด  (Service  Valve)  ต่างๆ  เพื่อสะดวกแก่การใช้งานและตรวจซ่อม  ดังนี ้
1.      ลิ้นเปิดปิดทางด้านดูด  (Suction  Service  Valve)  ติดอยู่ทางด้านดูดของ  Compressor 
2.      ลิ้นเปิดปิดทางด้านส่ง  (Discharge  Service  Valve)  ติดอยู่ทางด้านจ่ายของ  Compressor 
3.      ลิ้นเปิดปิดที่ถังเก็บตัวท าความเย็นเหลว   (Receiver  Tank  Service  Valve)  ส่วนมากจะติดไว้ทั้งด้านเข้าและ

ด้านออกจากถัง 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2  ขนาดของเครื่องท าความเย็น 

        1.2.1  การค านวณหาขนาดเครื่องท าความเย็น 

        1.2.2  ข้อพิจารณา ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ข้อพิจารณา ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดที่เหมาะสมกับห้องที่ต้องการติดต้ัง สามารถดูได้จากตารางขนาดพื้นที่ห้องเทียบกับความสูงของห้องปกติ 3 
เมตร 

ขนาดห้อง (ตารางเมตร) บีทียู/ชั่วโมง 
14 8,000 
17 10,000 
20 12,000 (1ตัน) 
24 14,000 
30 18,000 
B.T.U. ย่อมาจาก BRITISH HERMAL UNIT 

 

 

      1.2.3  การควบคุมการกลายเป็นไอของตัวท าความเย็น 

              สภาวะของตัวท าความเย็นใน   Vapor  Compression  System  ใน  Vapor  Compression  System  นั้น  ตัวท า

ความเย็นเมื่อดูดความร้อนจากวัตถุใน  Evaporator  จะเป็นไอ   ความดันและอุณหภูมิต่ า   (Low pressure , 

Low  Temperature  Liquid)  และจะถูก   Compressor  ดูดและอัดให้เป็นไอ   ซึ่งมีความดันและอุณหภูมิ

สูง  (High  Pressure + High  Temperature  Vapor)  หลังจากนั้นจะถูกลั่นตัวใน   condenser  เป็นของเหลวความดัน

และอุณหภูมิสูง  ( High  Pressure + High  Temperature  Liquid)  ดังรูป  ไหลไปเข้าสู่ถังเก็บ  (liquid  receiver) 

 

 

 



 

 

 

แสดงถึงการดึงดูดความร้อนเพื่อการกลายเป็นไอและการระบายความร้อนเพื่อการกล่ันตัวของของเหลว 

หลังจากนั้นจะถูกส่งตัวไปยังลิ้นควบคุมการไหล  (Refrigerant  Flow  Control)  และถูกลดความร้อนให้เป็นของเหลว
ผสมไอความดันและอุณหภูมิต่ า   (Low  Pressure  and  Temperature  Liguid  Vapor  Mixture)  เข้าไป
ใน  Evaporator  และวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่เคร่ืองเดิน 
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วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  2 
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1 จุดประสงค์การสอน 

 1.3  เข้าใจชนิดเคร่ืองปรับอากาศ 

                  1.3.1  อธิบายเคร่ืองปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง 

                  1.3.2  อธิบายเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน   

                     1.3.3  อธิบายเคร่ืองปรับอากาศระบบอินเตอร์เวอร์เตอร์  

             1.4  เข้าใจการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

                  1.4.1 อธิบายขั้นตอนเลือกสถานที่ส าหรับติดต้ัง 

                  1.4.2  อธิบายข้อควรติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ หลักการท าความเย็นที่นักศึกษาเคยศึกษามา 

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับหลักการท าความเย็น 

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของหลักการท าความเย็น  

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองหลักการท าความเย็นกระดาน  

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ืองหลักการท าความเย็นพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น    

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา 
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของหลักการท าความเย็น 

      3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ืองหลักการท าความเย็น  

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง 

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด   

     4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของหลักการท าความเย็น  

      4. 4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน  

   
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองหลักการท าความเย็น 

 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดหลักการท าความเย็น 
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์ 
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 2 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  ระบบการปรับอากาศ 

 

สอนครั้งท่ี 2 

เร่ือง   ระบบการปรับอากาศ จ านวนคาบ  2 

 

1.3  ชนิดเครื่องปรับอากาศ 

 1.3.1  เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง 

   เป็นเคร่ืองที่เคยนิยมใช้กันมากตามบ้านพักอาศัยในปัจจุบันก็ยังมีใช้กันอยู่เพราะง่ายต่อการติดตั้งและซ่อม
บ ารุง  ภายในตัวเคร่ืองประกอบด้วยวงจรการท าความเย็น  และวงจรการหมุนเวียนของอากาศสมบูรณ์ในตัว  โดยมี
ผนังกั้นระหว่างส่วนที่หมุนเวียนของอากาศภายในห้องทางด้านคอยล์เย็นหรือ อีวา -พอเรเตอร์  และส่วนที่ระบาย
ความร้อนออกภายนอกห้องทางด้านคอนเดนเซอร์  ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศแบบติดหน้าต่างที่มีขนาดเล็ก  ตั้งแต่  
6000  btu/hr.(1,666 แคลอรี /ชั่วโมง  ขึ้นไปจนถึงขนาด  36,000  btu/hr.(10,000 แคลอรี /ชั่วโมง )แอร์แบบนี้มี
ส่วนประกอบทั้งหมดประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน   เพื่อประหยัดเน้ือที่    ติดตั้งอยู่บนกรอบของหน้าต่าง   ถ้าคุณเปิดฝา
ครอบออกมาจะพบว่า ภายในประกอบด้วย 

 คอมเพรสเซอร์ (Compressor)  
 วาวล์ขยาย (Expansion  valve)  
 คอนเดนเซอร์  ( Condenser)  นิยมเรียกว่า คอยส์ร้อน  ยื่นออกมาอยู่นอกตัวห้อง  
 คอยส์เย็น (Evaporator)  
 พัดลม  2  ตัว  ตัวหนึ่ง พัดคอยส์ร้อน  อีกตัวพัดคอยส์เย็น  

 

 

 



 

 

 
รูปท่ี1  ภายในเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง 

  A) คอมเพรสเซอร์   B)  พัดลม   C) วาวล์ขยาย 
D) คอยส์ร้อน    E)  คอยส์เย็น 

ข้อดี 
1.  การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว 
ข้อเสีย 
1. หากเคร่ืองมีขนาดใหญ่เกินไปจะมีปัญหาการติดต้ัง เพราะบริเวณช่องหน้าต่างไม่สามารถรับน้ าหนักได้มาก  
2. กินไฟสูงและมีเสียงดังกว่าทุกประเภท เพราะการสั่นสะเทือนของตัวเคร่ือง 
 

 1.3.2  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน   

 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากตามบ้านพักอาศัยและส านักงานในปัจจุบัน  เพรา

เสียงเงียบกว่าและการติดตั้งสะดวกกว่า  เน่ืองจากไม่ต้องรื้อหน้าต่างออกเช่นเดียวกับแบบติดต้ังหน้าต่าง  เพียงแต่

เจาะผนังเป็นรูส าหรับซักชั่น  ท่อลิควิดและสายไฟเล็กน้อยเท่านั้น  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนน้ีจะแบ่งระบบ

วงจรน้ ายาของเคร่ืองออกเป็น  2  ส่วน  คือ 

 1.  ชุดคลอล์เย็น  หรือ  อีวาพอเรเตอร์  

 2.  ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต 



 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี  2  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและลักษณะการท างาน  

 

 

 



 

ตัวคอยส์เย็นประกอบด้วย วาวล์ขยาย และคอยส์เย็น     ตั้งอยู่ภายในห้อง   พัดลมจะพัดผ่านคอยส์เย็น   ให้ลม

เย็นกระจายไปทั่วห้อง    ส่วนคอยส์ร้อนต้ังอยู่นอกอาคาร   มีพัดลมเป่าให้ความร้อนออกไป    ส่วนที่เป็นคอยส์ร้อน

และเย็น ต่อกันด้วยท่อสองเส้น   

ข้อดี 
-  ไม่ค่อยมีเสียงดังรบกวน เหมาะกับห้องนอนที่ต้องการความเงียบ  
ข้อเสีย 
-  มีความยุ่งยากในการติดต้ังเพราะต้องค านึงถึงการเดินท่อระหว่างเครื่องที่แยกส่วน  
 

 

 1.3.3  เครื่องปรับอากาศระบบอินเตอร์เวอร์เตอร์ 

 เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่ๆ  ในปัจจุบันได้น าเอาระบบอินเตอร์วอเตอร์  (interverter)  มาใช้เพื่อการประหยัด

พลังงานและลดค่าไฟฟ้าลง  โดยน าเอาความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการควบคุมการ

ท างานของระบบเคร่ืองปรับอากาศ  ให้ท างานได้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  ควบคุมการท าความเย็น

โดยปรับอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่มากที่สุด  ตลอดจนควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในห้องให้อยู่ในค่าที่

ร่างกายก าลังสบาย 

 

1.4  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศนับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งเพราะการติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศที่ถูกหลักการแล้ว  จะช่วยให้ประสิทธิภาพการท าความเย็นของระบบเคร่ืองปรับอากาศดีขึ้น  และ

ลดปัญหาการเกิดเสียงดังได้ด้วย 

 1.4.1  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

            ในการเลือกสถานท่ีส าหรับติดตั้งมีข้อควรค านึงดังน้ี  

1.  ติดตั้งแล้วไม่ท าให้เกิดเสียงดังมาก 

2.  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายลมร้อนของคอนเดนเซอร์ 

3.  สถานที่ตั้งคอยล์เย็น  จะต้องดูดเป่าลมเย็นให้หมุนเวียนในห้องปรับอากาศได้ดี 

4.  ท่อทางเดินน้ ายาที่ต่อระหว่างชุดคอยล์เย็นและชุดคอนเดนซิ่งยูนิต  ไม่ควรยาวเกินกว่าที่ก าหนด 

5.  ท่อน้ าทิ้งจากชุดคอยล์เย็น  ควรจะถ่ายเทได้สะดวก 



 

 ไม่ควรติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในสถานที่ที่สภาพแวดล้อมดังนี้  

1.  บริเวณที่มีน้ ามันเคร่ืองวิ่ง  อาจกระเด็นถูกตัวเคร่ืองปรับอากาศได้  เช่น  ในบริเวณโรงงานซ่อมเคร่ืองยนต์  เป็นต้น 

2.  บริเวณที่มีการร่ัวของก๊าซติดไฟได้  หรือสารเคมีบางชนิด  ซึ่งอาจท าให้เคร่ืองเสียหายและมีอายุการใช้งานน้อยลง 

 

            1.4.2   การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

1.  ควรติดตั้ง Condensing Unit กับ Fancoil Unit ให้ใกล้กันที่สุด 

2.  หุ้มท่อสายท าความเย็นด้วยฉนวนหนา 0.5 นิ้ว 

3.  ต าแหน่งติดต้ัง Condensing ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง 

4.  อย่าให้ลมร้อนที่ระบายจากเคร่ืองหนึ่งไปหาอีกเคร่ืองหนึ่ง  

5.  ให้อากาศร้อนที่ระบายจากเคร่ืองอยู่ทิศทางเดียวกับกระแสลม 

6.  ให้ลมเย็นที่ออกจากตัวเคร่ืองสามารถกระจายได้ทั่วห้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

แผนการสอนท่ี1 หน่วยท่ี  2 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  3 

ชื่อหน่วย  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน 

 2.1  เข้าใจระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในอาคาร 

                  2.1.1  อธิบายแหล่งก าเนิดแสงสว่าง  

                  2.1.2  อธิบาย หลักการออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

                  2.1.3  อธิบายส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

                  2.1.4  อธิบายชนิดของหลอดไฟ 

             2.2  เข้าใจการควบคุมและมาตรฐานการไฟฟ้า 

                 2.2.1  อธิบายมาตรฐาน กฎและระเบียบ ในการออกแบบระบบไฟฟ้า 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่นักศึกษาเคยศึกษามา  

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองหลักการท าความเย็นกระดาน    

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ืองระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น    

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา 
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม  

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง   

      3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ืองระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 



     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง 

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด    

     4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

      4. 4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน  

    
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์ 
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 



 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 3 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  ระบบการปรับอากาศ 

 

สอนครั้งท่ี 3 

เร่ือง   ระบบการปรับอากาศ จ านวนคาบ  2 

2.1  ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในอาคาร 

         2.1.1  แหล่งก าเนิดแสงสว่าง  

แหล่งก าเนิดแสงสว่างที่พบเห็นในปัจจุบันนี้นอกจากดวงอาทิตย์แล้ว เราสามารถแบ่งแหล่งก าเนิดแสง

สว่างออกมาได้ 2 กรณี คือ 

1. เกิดจากการเผาไหม้หรือท าให้วัตถุร้อนจนเปล่งแสงออกมา  เราเรียกแหล่งก าเนิดแสงแบบนี้ว่า 

แหล่งก าเนิดแสงร้อน( Hot Source) แหล่งก าเนิดแสงแบบนี้ จะให้พลังงานของแสงสีแดง มากกว่า

พลังงานของแสงสีน้ าเงิน ถ้าโลหะที่ถูกท าให้ร้อน เป็นแท่งเหล็ก จะให้รังสีอัลตราไวโอเลต

(Ultraviolet) และรังสีอินฟราเรด(Infrared) ออกมาด้วย ตัวอย่างของแหล่งก าเนิดแสงแบบนี้ได้แก่ แสง

จากการเชื่อมโลหะ แสงจากการเผาวัสดุต่าง ๆ แสงจากหลอดไส้(Incandescent Lamp) เป็นต้น 

 

2. เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานแสง  ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี หรือเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของวงโคจรอิเล็กตรอน หรือเกิดจากการปล่อยประจุของก๊าซ เราเรียกว่า แหล่งก าเนิด

แสงเย็น(Cold Source) หรือแหล่งก าเนิดแสงแบบเรืองแสง( Luminescence) ตัวอย่างของแหล่งก าเนิด

แสงแบบนี้ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์(Fluorescent) และหลอดแสงจันทร์(Mercury Lamp) เป็นต้น 



 

การวัดความสว่างของแสง นิยมวัดออกมาในรูปของความเข้มแห่งการส่องสว่าง หรือปริมาณจ านวน

เส้นแรงของแสงสว่าง การวัดความเข้มแห่งการส่องสว่าง สามารถวัดได้ตามพลังงาน ที่ออกมาจาก

แหล่งก าเนิดแสง ซึ่งมีหน่วยเป็น แคนเดลา(Candela) โดยที่ 1 แคนเดลามีค่าเท่ากับ 1/60 ของความเข้ม

แห่งการส่องสว่างต่อตารางเซนติเมตร ส่วนการวัดความสว่าง ในรูปของปริมาณจ านวนเส้นแรงของ

แสงสว่าง ที่เปล่งออกมาจากแหล่งก าเนิดแสง จะวัดในหน่วยของลูเมน โดยเปรียบเทียบ หน่วยความ

เข้มแห่งการส่องสว่าง 1 แคนเดลา จะสามารถเปล่งจ านวนเส้นแรง ของแสงสว่างออกมาได้เท่ากับ 

12.57 ลูเมน  

ความสว่างที่พบส่วนใหญ่ เกิดจากพลังงานไฟฟ้า ที่จ่ายออกมาตามสายไฟ แล้วต่อวงจรเข้ากับ

หลอดไฟ โดยที่ไฟฟ้า แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ไฟฟ้าสถิต( Static Electricity) และไฟฟ้ากระแส

(Current Electricity) ไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่นเกิดจากการเสียดสีของวัตถุ ฟ้า

แลบ ฟ้าผ่า ฯลฯ เป็นต้น ส่วนไฟฟ้ากระแส เป็นไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้งานต่าง ๆ โดยผลิต

แรงเคลื่อนไฟฟ้า( Electro MotiveForce) แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

ไฟฟ้ากระแสจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ 

 

 

 

 



 

 

2.1.2  หลักการออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

การออกแบบระบบแสงสว่างที่ดี ควรจะก าหนดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อสายตา มี

ความสม่ าเสมอของแสงสว่าง สีเงาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการมองเห็นวัตถุ ซึ่งท าให้มีผลต่อการล้า

ของกล้ามเนื้อตา โดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้คือ 

2.1.3  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

การที่จะท าให้เกิดแสงสว่างในวงจรไฟฟ้าได้นั้น ในวงจรจะต้องประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับ

ป้อนแรงดันและกระแสให้กับหลอด โดยผ่านสายไฟ โดยที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า จะเป็นแบบไฟฟ้า

กระแสตรง หรือกระแสสลับ ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอด ที่ต้องการใช้กับไฟฟ้าประเภทใด  

 

 

 

 



 

 

ถ้าเป็นไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือน ต้องป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้กับหลอดไฟ โดยที่แหล่งจ่ายไฟ

คือโรงไฟฟ้าบริเวณเขื่อนต่าง ๆ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วส่งมาตามสายไฟฟ้าแรงสูง ผ่านหม้อแปลงที่

การไฟฟ้าสถานีย่อย เพื่อแปลงแรงดันให้ลดลงเหลือประมาณ 12,000 โวลท์ แล้วส่งต่อมายังสายไฟ

ตามถนนสายต่าง ๆ ก่อนที่จะต่อเข้าอาคารบ้านเรือน จะมีหม้อแปลงที่ใช้ในการแปลงไฟจาก 12,000 

โวลท์เป็น 220 โวลท์ 1 เฟส โดยที่สายไฟจะมี 2 เส้นคือ ไลน์(Line) และ นิวตรอน(Neutral) ไลน์ เป็น

สายที่มีไฟ ส่วนนิวตรอน เป็นสายดิน ไม่มีไฟ สามารถทดสอบได้โดยใช้ไขควงเช็คไฟ ถ้าไฟติดที่เส้น

ใดแสดงว่าเป็นเส้นไลน์ นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 3 เฟส 

ซึ่งแรงเคลื่อนที่จ่ายอาจจะเป็น 220 โวลท์หรือ 380 โวลท์ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน โดยทั่วไป

โรงงานอุตสาหกรรม จะต้องใช้ไฟมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้ไฟแบบ 3 เฟส อาจจะมี 3 สายหรือ 4 สาย

ก็แล้วแต่ความต้องการใช้งาน 

2.1.4  ชนิดของหลอดไฟฟ้า 

หลอดไฟที่ใช้งานในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายประเภทเช่น หลอดไส้ หลอดนีออน หลอดแสงจันทร์ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดทังสเตนฮาโลเจน หลอดโลหะฮาไลด์ หลอดโซเดียม ฯลฯ เป็นต้น หลอด

บางประเภทเป็นที่คุ้นเคยและพบเห็นได้ทั่วไป  เช่น  หลอดไส้   หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น 



หลอดไส้ (Incandescent Lamp) เป็นหลอดไฟที่ใช้กันในยุคแรก ๆ บางทีเรียกกันว่าหลอดดวงเทียน 

เพราะมีแสงแดง ๆ เหมือนแสงเทียน มีทั้งชนิดแก้วใสและแก้วฝ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอด 

จะเกิดความร้อน ยิ่งความร้อนมากขึ้นเท่าใด แสงสว่างที่เปล่งออกมาจากไส้หลอด ก็จะมากขึ้นเท่านั้น 

แต่ไม่ควรร้อนเกินขีดจ ากัดที่จะรับได้ เพราะ 

 

ไส้หลอดที่ท าจากทังสเตนอาจขาดได้ ส่วนประกอบของหลอดไส้แสดงดังรูปที่ 15.7 

โครงสร้างภายในประกอบด้วยไส้หลอดที่ท ามาจากทังสเตน ก้านยึดไส้หลอด ลวดน ากระแส แผ่น

ฉนวนหักเหความร้อน ฟิวส์ ท่อดูดอากาศ และขั้วหลอด ภายในหลอดแก้วจะบรรจุก๊าซเฉื่อย เช่น 

อาร์กอน หรือไนโตรเจน เพื่อไม่ให้หลอดที่ร้อน ขณะป้อนกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ท าให้เกิดการเผา

ไหม้ไส้หลอดอาจจะขาดได้ 

การต่อวงจรใช้งานเร่ิมจากต่อสายไฟ 220 VAC เข้ากับสวิตช์  แล้วต่อเข้าหลอดไฟ ส่วนสายไฟอีกเส้น

หนึ่งต่อเข้าหลอดไฟโดยตรง เมื่อท าการปิดสวิตช์จะมีกระแสไหลท าให้หลอดไฟติด เป็นการต่อวงจร

ใช้งานที่ง่ายกว่าหลอดประเภทอื่น หลอดไฟประเภทนี้มีขนาดอัตราทนก าลัง 25 วัตต์ 40 วัตต์ 60 วัตต์

และ 100 วัตต์ หลอดไส้ขนาด 40 วัตต์มีอายุการใช้งาน 1,250 ชั่วโมงให้แสงสว่าง 430 ลูเมน เป็นต้น 



 

 

 

 

 

 
หลอดฟลูออเรสเซนต์(Fluorescent  Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะว่าให้แสงสว่าง

นวลสบายตา และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กว่าหลอดไส้ถึง 8 เท่า ลักษณะของหลอดเป็นรูป

ทรงกระบอก รูปวงกลมและตัวยู มีขนาดอัตราทนก าลัง 10 วัตต์ 20 วัตต์ 32 วัตต์และ 40 วัตต์เป็นต้น 

ขนาด 40 วัตต์มีอายุการใช้งาน 8,000 ถึง 12,000 ชั่วโมง ให้ความสว่างของแสงประมาณ 3,100 ลูเมน 

รูปที่ 15.9 ได้แสดงรายละเอียดส่วนประกอบ ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



บัลลาสต์  ที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีหน้าที่อยู่หลายอย่างคือ สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงในขณะที่

หลอดเร่ิมท างาน เมื่อหลอดท างานแล้ว จะท าหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมหลอดให้ต่ าลง และ

นอกจากนี้ยังท าหน้าที่จ ากัดกระแส ไม่ให้ไหลผ่านหลอดมากเกินไป ในขณะที่หลอดให้แสงสว่าง

ออกมา บัลลาสต์ที่นิยมใช้อยู่มี 3 ชนิดคือ ชนิดขดลวด( Choke Coils Ballast) ชนิดหม้อแปลงขดลวด

ชุดเดียว (Autotranformer Ballast) และชนิดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Ballast) 

หลอดแสงจันทร์ 40 วัตต์จะให้แสงสว่างประมาณ 1,600-2,400 ลูเมน มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 

24,000 ชั่วโมง หลอดแสงจันทร์มีอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดที่ใช้บาลาสต์กับชนิดที่ไม่ใช้บาลาสต์ ชนิดที่ไม่

ใช้บาลาสต์จะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า เมื่อเร่ิมท างาน ก๊าซที่อยู่ในหลอด จะเกิดการแตกตัว โดยใช้

เวลาประมาณ 10-15 นาทีแล้วแต่ชนิดของหลอด หลอดจะค่อย ๆ เร่ิมเปล่งแสงสว่างออกมา เมื่อหลอด

ดับ แล้วต้องการให้หลอดติดใหม่ ต้องรอให้หลอดเย็นตัวก่อน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

แผนการสอนท่ี4 หน่วยท่ี  2 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  4 

ชื่อหน่วย  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน 

 2.3 เข้าใจการค านวณแสงสว่างเบื้องต้น 

                  2.3.1  อธิบายวิธีการออกแบบระบบไฟฟ้า 

                    2.3.2  อธิบายการประมาณโหลด (Load Estimating) 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับการค านวณแสงสว่างเบื้องต้นที่นักศึกษาเคยศึกษามา  

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับการค านวณแสงสว่างเบื้องต้น 

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของการค านวณแสงสว่างเบื้องต้น  

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองหลักการท าความเย็นกระดาน  

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ืองการค านวณแสงสว่างเบื้องต้นพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น    

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา 
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการค านวณแสงสว่างเบื้องต้น 

      3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ืองการค านวณแสงสว่างเบื้องต้น  

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

 

 

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองการค านวณแสงสว่างเบื้องต้นที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง 

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด   

     4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของการค านวณแสงสว่างเบื้องต้น  

      4. 4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน  

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองการค านวณแสงสว่างเบื้องต้น 
 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดการค านวณแสงสว่างเบื้องต้น   
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์ 
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 4 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  ระบบแสงสว่าง 

 

สอนครั้งท่ี 4 

เร่ือง   การค านวณแสงสว่างเบื้องต้น จ านวนคาบ  2 

 

2.3  การค านวณแสงสว่างเบื้องต้น 

2.3.1  วิธีการออกแบบระบบไฟฟ้า 

1. ศึกษาแบบทางสถาปัตยกรรม  เพื่อให้ทราบข้อมูลต่าง  ๆ ของอาคาร  การใช้งานของห้องที่สถาปนิกได้ท าการ

ออกแบบไว้ 

2. ประมาณการใช้โหลด โดยใช้ข้อมูลจากสถาปนิก และความต้องการของเจ้าของอาคาร 

3. ก าหนดต าแหน่งและแนวทางของสายประธานจากการไฟฟ้า  ฯ ที่จ่ายให้แก่อาคารขนาดแรงดันไฟฟ้าของระบบ  

และต าแหน่งของมิเตอร์วัดไฟฟ้า 

4. ศึกษาชนิดและการใช้งานของพื้นที่ในอาคาร  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้และขนาดการกินกระแสของอุปกรณ์แต่

ละชนิด 

5. ศึกษาความต้องการของโหลดไฟฟ้าระบบอื่นๆ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ระบบลิฟท์และระบบประปา  

6. ศึกษาและก าหนดต าแหน่งติดต้ัง  ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ เช่น ห้องติดตั้งหม้อแปลง  ตู้ MDB ,ตู้ SDB หรือ 

Load Panel เป็นต้น 

7. ค านวณและออกแบบความต้องการของแสงสว่างของแต่ละห้อง  ตามชนิดของการใช้งาน  พร้อมทั้งก าหนดชนิด

ของดวงโคม 

8. ก าหนดต าแหน่งของดวงโคมและเต้ารับในแบบและหากมีระบบไฟฟ้าสื่อสาร เช่นระบบโทรศัพท์  ,ระบบโทรทัศน์  

,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ควรจะเขียนแบบแยกแผ่นกัน ทั้งนี้เพื่อความง่ายในการอ่านแบบ 

9. แยกวงจรย่อยโดยโยงสายลงในแบบเพื่อควบคุมดวงโคม หรือเชื่อมต่อวงจรของเต้ารับไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในวงจรเดียวกัน

เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งก าหนดหมายเลขของ วงจรในแผงจ่ายไฟ 

10. ค านวณโหลดแต่ละแผงควบคุมไฟฟ้าย่อยพร้อมทั้งชนิด  ขนาดของสายไฟฟ้าท่อร้อยสาย  และเซอร์กิตเบรคเกอร์  

(CB) ลงในตารางโหลด 

 



 

11. น าโหลดในแต่ละแผงควบคุมไฟฟ้า  รวมกันในแต่ละเฟสของระบบแล้วค านวณหาสายป้อน  และ ขนาดอุปกรณ์

ป้องกันตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย 

12. รวมโหลดทั้งหมดของแผงควบคุมไฟฟ้าย่อยทั้งอาคาร เพื่อค านวณหาพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงการก าหนด

ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า และสายประธาน 

13. เขียน Riser Diagram และ Single Line Diagram 

14. ค านวณและออกแบบระบบอื่น ๆ เช่นระบบล่อฟ้า ระบบสื่อสารในอาคารระบบป้องกันภัย และอ่ืนๆ 

15. ตรวจสอบและแก้ไขแบบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

16. เขียนข้อก าหนดและรายละเอียดประกอบแบบลงในแบบ 

 

2.3.2  มาตรฐาน กฎและระเบียบ ในการออกแบบระบบไฟฟ้า 

เป็นมาตรฐานความปลอดภัยหลักส าหรับงานติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง  ได้ยึดถือ

มาตรฐานที่ใช้ในการก าหนดกฎและข้อบังคับของการไฟฟ้าฯแต่ละแห่ง (ปัจจุบัน ใช้มาตรฐานการติดตั้งร่วมกัน) 

1 มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของการพลังงานแห่งชาติใช้ในการก าหนดมาตรฐานในการ

ออกแบบไฟฟ้า  การเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  การออกแบบระบบป้องกันเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า เขตการรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2 กฎการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารจึงได้ออกกฎกระทรวง เพื่อให้ผู้ติดต้ังและผู้ใช้ไฟฟ้าปฏิบัติตาม 

3 กฎกระทรวงมหาดไทยส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ ที่มีส่วนส าคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ

ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า  บัลลาสต์ ฟิวส์ อุปกรณ์ตัดตอนระบบไฟฟ้า  และหม้อแปลงไฟฟ้าวิธีการทดสอบ  การก าหนด

คุณภาพ และมาตรฐานต่ าสุด  ความปลอดภัย  ขนาดและชนิดของผลิตภัณฑ์  โดยจะมีการตรวจสอบ  และประทับตรา

รับรองมาตรฐานแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 

4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ม.อ.ก.)มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดหลักการทั่วไปในการออกแบบไฟฟ้า  

วัสดุ และวิธีการเดินสาย ตลอดจนการใช้งานและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั่วไป 

5 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) 

- Natinal Electrical Code (NEC) เป็นมาตรฐานของ  USA และเป็นมาตรฐานหลักในการร่างมาตรฐานของ  

ว.ส.ท 



- National Electrical Manufacturer Association Standard (NEMA)เป็นมาตรฐานของ USA ซึ่งก าหนดและ
แยกประเภทของผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า ตามประเภทของการใช้งาน 

- Underwriter’s Laboratories(UL) ก าหนดและท าการทดสอบมาตรฐานต่ าสุด ของความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า ที่จะน าไปใช้งาน 

- IES Lighting Handbook Illuminating Engineering Society (IES) เป็นมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมส่อง
สว่าง ที่ต้องใช้ในการออกแบบทางด้านการส่องสว่าง การก าหนดต าแหน่ง และ ชนิดของดวงโคม 
 
หลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบไฟฟ้า 

 - ความปลอดภัย (Safety) 

 - แรงดันตก (Voltage Drop) 

 - ความง่ายในการดัดแปลง (Flexibility) 

 - ความประหยัด (Economy) 

 - ความเชื่อมั่นของระบบ 

 

 2.3.2  การประมาณโหลด (Load Estimating) 
โหลดไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.โหลดแสงสว่าง (Lighting Load) 
2. โหลดไฟฟ้าก าลัง 
•เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั่วไป 
•เคร่ืองปรับอากาศ , เคร่ืองท าความเย็น 
•ระบบลิฟต์ , บันไดเลื่อน 
•ระบบสุขาภิบาล 
•ระบบโทรศัพท์ 
•ระบบโทรทัศน์ 
•ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
•ระบบเคร่ืองดูดควัน เป็นต้น 

 

 

 

 



 

โหลดไฟฟ้ายังสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 
- โหลดต่อเน่ือง  อันได้แก่ โหลดทางไฟฟ้าที่จะต้องใช้งานอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมออยู่ตลอดเวลา  เช่น โหลด

แสงสว่าง โหลดบันไดเลื่อน เป็นต้น 
- โหลดไม่ต่อเน่ือง  ได้แก่โหลดที่มีลักษณะการท างานเป็นคร้ังคราว  เป็นคาบเวลา  เช่น เคร่ืองท าน้ าอุ่น  

เคร่ืองปรับอากาศ  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหากมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็น
โหลดต่อเน่ืองได้เช่นเดียวกัน)ในการแยกชนิดของโหลดจะส่งผล 

ในการค านวณออกแบบและการก าหนดขนาดสายวงจรย่อย ,สายป้อนและอุปกรณ์ป้องกัน  ซึ่งจะได้กล่าว
ต่อไป   

 
 
 

ตัวอย่างที่ 1 วงจรย่อยวงจรหนึ่งมีหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36W LOW  POWER FACTOR จ านวน 10 หลอด จง

หาขนาดสายวงจรย่อย และขนาดอุปกรณ์ป้องกัน (CB) 

วิธีท า จากตารางที่ 2 

หลอดฟลูออเสเซนต์ ขนาด 36 W 1 หลอด 

พิกัดโหลด = 100 VA 

หลอดฟลูออเสเซนต์ ขนาด 36W 10 หลอด 

พิกัดโหลด 10x100 VA = 1000 VA. 

 

พิกัดกระแส 1000 = 4.545 A. 
- ขนาดของสาย 4.545x1.25 = 5.68 A. 

เลือกใช้สายชนิด THW เดินในท่อร้อยสายโลหะ ได้ขนาด 2.5 sqmm. (18A) 
- ขนาดของท่อร้อยสาย 

สายไฟฟ้าจ านวน 2 เส้น จากตารางที่ 7.5 เลือกใช้ท่อขนาด 1/2” 
- ขนาดอุปกรณ์ป้องกัน 18x0.8 = 14.4 A 

เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันขนาด 10AT / 50AF (สูงกว่าพิกัดโหลดและต่ ากว่าพิกัดอุปกรณ์ป้องกัน 
 
 
 



 
ตัวอย่าง2  วงจรย่อยวงจรหนึ่งมีโคมไฟฟ้า หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 400W LOW POWER  FACTOR จ านวน 6 
หลอด จงหาขนาดสายวงจรย่อย (สาย THW เดินในท่อ EMT) และขนาดอุปกรณ์ป้องกัน (CB) 
วิธีท า 
หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 400W LOW POWER FACTOR 1 หลอด 

พิกัดโหลด (จากตารางโหลดของหลอดไฟฟ้า)= 800 VA. 
หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 400W LOW POWER FACTOR 6 หลอด 

พิกัดโหลด 6x800 VA = 4800 VA. 
พิกัดกระแส 4800 = 21.82 A. 

- ขนาดของสาย 21.82x1.25 = 27.275 A. 
เลือกใช้สายชนิด THW เดินในท่อร้อยสายโลหะ ได้ขนาด 6 sqmm. (31A) 

- ขนาดของท่อร้อยสาย 
สายไฟฟ้าจ านวน 2 เส้น จากตารางที่ 7.5 เลือกใช้ท่อขนาด 1/2” 

- ขนาดอุปกรณ์ป้องกัน 31x0.8 = 24.8 A 
เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันขนาด 25AT / 50AF (สูงกว่าพิกัดโหลดและต่ ากว่าพิกัดอุปกรณ์ป้องกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

แผนการสอนท่ี5 หน่วยท่ี  2 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  5 

ชื่อหน่วย  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน 

 2.4  เข้าใจการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า 

                   2.4.1  อธิบายวัสดุตัวน าไฟฟ้า และวัสดุฉนวนไฟฟ้า 

                   2.4.2  อธิบายสายไฟฟ้า – สายหุ้มฉนวน 

                   2.4.3  อธิบายการต่อสายไฟฟ้า 
 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้าที่นักศึกษาเคยศึกษามา  

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า 

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า  

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองหลักการท าความเย็นกระดาน    

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ืองการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้าพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น    

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา   
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการเดินสายไฟฟ้าและการ

เลือกชนิดสายไฟฟ้า  

      3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ืองการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า  

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองการค านวณแสงสว่างเบื้องต้นที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง 

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด   

     4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า  

      4. 4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน  

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า   
 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า    
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 5 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  ระบบแสงสว่าง 

 

สอนครั้งท่ี 5 

เร่ือง   การเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า   จ านวนคาบ  2 

 

2.4  การเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า 

        2.4.1  วัสดุตัวน าไฟฟ้า  และฉนวน 

วัสดุตัวน าไฟฟ้า  วัสดุที่ใช้เป็นตัวนาไฟฟ้าได้แก่  โลหะเงิน  โลหะทองแดง  โลหะอลูมิเนียม  โลหะเงินเยอรมัน  โลหะ
ตะกั่ว และโลหะผสมต่าง  ๆ สายไฟฟ้าที่ใช้งาน  ภายในอาคารบ้านเรือนจะใช้โลหะทองแดง  และระบบไฟฟ้าแรงสูง
จะใช้โลหะอะลูมิเนียม โลหะทองแดงที่ใช้ในงานไฟฟ้าจะต้องมีความบริสุทธิ์มาก  หากมีสิ่งเจือปนเล็กน้อยก็จะทาให้  
ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นมาก โลหะทองแดงจะต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ทองแดงที่ใช้เป็นตัวนาไฟฟ้า
ได้แก่ 

ก. สายทองแดงแข็งปานกลาง  เป็นสายทองแดงที่ทาจากการรีดเส้นลวด  เมื่อได้ ขนาดตามที่ต้องการแล้วจะ
ไม่นาไปอบให้อ่อน สายทองแดงชนิดนี้จะแข็งและทนต่อแรงดึงได้สูง  สูงกว่าสายทองแดงชนิดอบให้อ่อนใช้ในงาน
เดินสายไฟฟ้ากลางแจ้ง และสามารถขึงให้ตึง  มาก ๆ ได้ เช่น สายโทรศัพท์  สายโทรเลข  สายทองแดงชนิดรีดแข็งนี้มี
ความต้านทานสูงกว่า สายทองแดงอ่อนราว 2.7% 

 ข. สายทองแดงอ่อนหรือชนิดอบให้อ่อน คือ สายทองแดงที่รีดได้ขนาดแล้วนาไปอบ  ด้วยความร้อนให้อ่อน  
ซึ่งเมื่อนาไปหรือโค้งงอ จะสามารถทาได้ง่าย ทนแดรงดึงได้เพียง 60% ของสายทองแดงชนิดแข็ง 

 

 

 



 

2. วัสดุฉนวนไฟฟ้า  ฉนวนคือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกีดกั้นหรือขัดขวางการไหล  ของกระแสไฟฟ้าหรือวัสดุที่

กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ได้แก่ ยาง ไฟเบอร์ พลาสติก ฯลฯ ฉนวนจะต้องสามารถป้องกันตัวนาไฟฟ้าจาก

ความร้อนหรือของเหลวที่สามารถกัดกร่อน  ตัวนาไฟฟ้า  และสามารถกันน้าได้ดี  ฉนวนที่ใช้หุ้มตัวนาไฟฟ้าต้องมี

ความต้านทานสูง  ต้อง ไม่ถูกกรดหรือด่างกัดกร่อนได้ต้ังแต่อุณหภูมิ  0 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์  และต้องไม่ดูด  

ความชื้นในอากาศ ฉนวนที่ใช้หุ้มตัวนาไฟฟ้ามีอยู่หลายชนิด ได้แก่ แร่ใยหิน ยางทนความร้อน  พลาสติก PVC ฉนวน

ที่นิยมใช้งานได้แก่  

ก. ฉนวนยาง  ฉนวนยางที่ใช้หุ้มตัวนาไฟฟ้าและสายเคเบิลทาจากยางพารา  20 ถึง 40% ผสมกับแร่ธาตุอีก

หลายชนิด  เช่น ผงซัลเฟตของแมกนีเซียม  สังกะสีออกไซด์  ฯลฯ และมีกามะถันปนอยู่ด้วยเล็กน้อย  ใช้ทาสาย

ไฟฟ้าแรงสูง 

 ข. พลาสติก PVC เป็นฉนวนที่มีคุณสมบัติบิดงอได้ แต่ไม่ดีเท่ากับยาง ไม่มี ปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ามัน

ต่าง ๆ ไม่มีปฏิกิริยากับกรดและด่าง ทนอุณหภูมิได้สูง จึง เป็นที่นิยมใช้งานกันมากในปัจจุบัน 

 

สายไฟฟ้าที่มีฉนวน 

 

 

 

 

 

 



 

 

สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC -All Aluminum Conductor)  

 
เป็นตัวนาอลูมิเนียมล้วนตีเกลียวเป็นชั้นๆ  รับแรงดึงได้ต่า  จึงไม่สามารถขึงสายให้มีระยะห่างมากๆ  ได้ ปกติ

ความยาวช่วงเสา  ต้องไม่เกิน  50 เมตร ยกเว้นสายที่มีขนาด  95 sq.mm ขึ้นไปสามารถมีระยะช่วงเสามากถึง  100 เมตร 

มีลักษณะและข้อมูลทางเทคนิค (บางกอกเคเบิล) ดังรูป 

 

สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR -Aluminum Conductor Steel Reinforced)  

 
เป็นสายอลูมิเนียมตีเกลียวและมีสายเหล็กอยู่ตรงกลางเพื่อให้สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้น  ทาให้ขยาย

ระยะห่างช่วงเสาได้มากขึ้น  แต่จะไม่ใช้สายชนิดน้ีบริเวณชายทะเล  เพราะจะเกิดการกัดกร่อนจากไอเกลือ  มีลักษณะ

และข้อมูลทางเทคนิค (บางกอกเคเบิล) ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 



 

           2.4.2  สายไฟฟ้า – สายหุ้มฉนวน 

สาย Partial Insulated Cable (PIC)  

 
 โครงสร้างประกอบด้วยตัวนาอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่น  หุ้มด้วยฉนวน  XLPE (Cross-linked Polyethylene) 

หรือ PE (Polyethylene) แล้วแต่ความเหมาะสม  1 ชั้น ปัจจุบันนิยมใช้ฉนวน  XLPE ถึงแม้มีฉนวนหุ้ม  ก็ไม่สามารถ
แตะต้องสายได้  เพราะฉนวนบางมาก  ซึ่งจะช่วยลดการเกิดลัดวงจร  ของสายเปลือยเท่านั้น  ใช้เดินในอากาศผ่านลูก
ถ้วยแทนสายเปลือย 
 

สาย Space Aerial Cable (SAC) 

 
 โครงสร้างประกอบด้วยตัวนาอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มด้วยฉนวน  XLPE เช่นเดียวกับสาย  PIC แต่จะมีเปลือก  

(Sheath) ที่ทาจาก  XLPE หุ้มฉนวนอีกชั้นหน่ึง  แต่ไม่มีชีลด์จึงไม่สามารถกั้นสนามไฟฟ้าที่ออกจากตัวนาได้  และ
ถึงแม้จะมีเปลือกหุ้ม ก็ไม่ควรสัมผัสสายโดยตรง เพราะมีความเข้มสนามไฟฟ้าสูง  ในการใช้งาน  จาเป็นต้องติดตั้งบน
ฉนวนไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง และต้องใช้ฉนวนที่เรียกว่า spacer ที่เหมาะสมกับแรงดันเป็นตัวรองรับ และเพื่อจากัดระยะห่าง
ระหว่างสาย แม้ว่าจะสามารถวางไว้ใกล้กันได้มากกว่าสาย  PIC แต่ต้องไม่เกินค่าจากัดค่าหนึ่งและต้องใช้  Messenger 
Wire เป็นตัวรับน้าหนักและช่วยดึงสายไว้ Messenger Wireจะต่อลงดินทาหน้าที่เป็นสายOverhead Ground Wire ด้วย 

 
 
 
 
 
 



 
สาย Preassembly Aerial Cable 

 
สายชนิดนี้จัดเป็นสาย fully insulated มีโครงสร้างดังรูป 

 
• สายชนิดน้ีจัดเป็นสาย fully insulated มี โครงสร้างคล้ายสาย XLPE และสามารถวางใกล้กันได้  
• จึงใช้สายชนิดน้ีในบริเวณที่มี ระยะห่างจากตัวอาคาร  
• จ ากัด หรือผ่านบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่ 
 
สายไฟฟ้าแรงดันต่า - สายชนิด วีเอเอฟ (VAF) 
 

 
 

 สายไฟตาม  มอก.11-2531 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่าสายชนิด  วีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิด  ทนแรงดัน  300 V 
มีทั้งชนิดที่เป็นสายเด่ียว สายคู่ และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเด่ียว จะเป็นสายกลม  และถ้าเป็นชนิด  2 แกน หรือ 3 
แกน จะเป็นสายแบน ตัวนานอกจาก จะมีฉนวนหุ้ม แล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหน่ึง  สายคู่จะนิยมรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย
(Clip) ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไป  สายชนิดน้ีห้ามใช้ในวงจร  3 phase ที่มีแรงดัน  380 V เช่นกัน ( ในระบบ 3 phase แต่
แยกไปใช้งานเป็นแบบ 1 phase แรงดัน 220 V. จะใช้ได้)  

 
 
 
 
 
 



 
สายไฟฟ้าแรงดันต่า - สายชนิด ทีเอชดับเบิลยู (THW) 
 

 
 
 

สายไฟฟ้าตาม  มอก.11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า  ทีเอชดับเบิลยู  (THW) เป็นสาย  ไฟฟ้าชนิดทน
แรงดัน  750 V เป็นสายเด่ียว  นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะใน  โรงงานอุตสาหกรรม  เน่ืองจากใช้ใน
วงจรไฟฟ้า  3phase ได้ ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสาย  ชื่อ THW เป็นชื่อตามมาตรฐานอเมริกัน  ซึ่งเป็นสายชนิดทน
แรงดัน 600 V อุณหภูมิใช้งานที่  75 องศาเซลเซียส  แต่ในประเทศไทยนิยม  เรียกสายที่ผลิตตาม  มอก. 11 -2531 ว่า 
สาย THW เน่ืองจากมีโครงสร้างคล้ายกัน และรู้กันทั่วไปในท้องตลาด  

 
สายไฟฟ้าแรงดันต่า - สายชนิด เอ็นวายวาย (NYY)  
 

 
 

สายไฟฟ้าตาม  มอก.11-2531 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด  เอ็นวายวาย  (NYY) มีทั้งชนิดแกนเดียว  
และหลายแกน  สายหลายแกน  ก็จะเป็นสายชนิดกลม  เช่นกัน สายชนิดน้ีทนแรงดันที่  750 V. นิยมใช้อย่างกว้างขวาง
เช่นกัน เน่ืองจากว่ามี  ความทนต่อสภาพแวดล้อม  เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหน่ึง  บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน  3 ชั้น 
ความจริงแล้ว  สายชนิดน้ีมีฉนวนชั้นเดียว  อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือก  เปลือกชั้นใน  ทาหน้าที่เป็นแบบ  (Form) ให้
สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกัน  มีลักษณะกลม  แล้ว จึงมีเปลือกนอกหุ้ม  อีกชั้นหน่ึง  ทาหน้าที่ป้องกันความ
เสียหายทางกายภาพ 

 
 
 
 
 



 
สายไฟฟ้าแรงดันต่า - สายชนิด วีซีที (VCT) 
 

 
 

สายไฟฟ้าตาม มอก.11 -2531 ตามท้องตลาดเรียกว่า สาย วีซีที (VCT) เป็นสายกลมมี ทั้งชนิดหนึ่งแกน2 แกน 
3 แกนและ  4 แกนทนแรงดันที่  750 V. มีฉนวนและเปลือกเช่นกัน  มีข้อพิเศษกว่าก็คือ  ตัวนาจะประกอบไปด้วย  
ทองแดงฝอยเส้นเล็ก  ๆ ทาให้มีข้อดีคือ  อ่อนตัวและ  ทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี  เหมาะที่จะใช้เป็น  สายเดินเข้า
เคร่ืองจักร  ที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน  สายชนิดน้ี  ใช้งานได้ทั่วไปเหมือนสายชนิด  NYY สาย VCT มีหลายแบบ
ตามรูปทรงโดยแบ่งได้ทั้งแบบ  VCT -GRD ซึ่งมี 2 แกน 3 แกนและ  4 แกน และมีสายดินเดินร่วมไปด้วยอีกเส้นหนึ่ง  
เพื่อให้เหมาะสาหรับใช้เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน 
 
                2.4.3  การต่อสายไฟฟ้า 
 การปอกสายไฟฟ้า 

การปอกสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน  และทาให้สายไม่หักงอง่ายทาได้โดยใช้มีดปอกฉนวนไฟฟ้า
ออกในลักษณะเดียวกับการเหล่าดินสอ  โดยให้ฉนวนเป็นมุมประมาณ  30 องศา ดังแสดงในรูป  การที่ไม่ปอกสาย
ตรงๆเพราะจะทาให้สายไฟฟ้าเป็นรอยและหักง่าย 
 

 
รูปการใช้มีดปอกสายไฟฟ้า 

 

การต่อสายไฟฟ้า 

1 ) การต่อสายไฟฟ้าด้วยหมวกต่อสาย( Wire Nuts ) หมวกต่อสายหรือวายนัท ลักษณะภายนอกเป็นพลาสติก



แข็งเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดี ภายในจะมีสปริงโลหะลักษณะเป็นเกลียวขดอยู่เพื่อใช้ในการขันล็อคและบีบสายให้แน่น  
การต่อสายไฟฟ้าด้วยหมวกต่อสายทาได้โดยนาสายไฟที่จะต่อกัน  2 เส้นมาตีเกลียว  ให้ตัวนามีความยาวไม่เกินกว่า
ความลึกของหมวกต่อสายขันให้แน่น  แล้วนาหมวกต่อสายมาครอบและขันให้แน่นโดยหมุนไปทางขาว  เกลียว
ภายในจะดึงสายไฟที่ตีเกลียวให้เข้าไปภายในและล็อคอย่างแน่นหนา ดังแสดงดังรูป 

    
 

2 ) การต่อแยกสายด้วยโบลท์  คือการต่อสายแยกออกจากสายหลักเรียกว่า  Splicing นิยมใช้หัวต่อสายชนิด
โบลท์เรียกว่า  Bolt -Type การต่อแยกสายโบลท์  ทาได้โดยการปอกสายเมนประมาณ  2 นิ้วให้เห็นหัวนาสายไฟฟ้า  
และนาสายที่จะต่อแยกมาวางให้แนบสนิทกันและใช้โบลท์ล็อคสายทั้งสองเส้น  จากนั้นใช้ประแจปากตายหรือ
ประแจเลื่อน ( Wrench ) ขันนอตให้แน่นแล้วใช้เทปพันสายไฟ ( Tape )พันเป็นฉนวนทับอีกขั้นหนึ่ง ดังรูป 

 
 

 

 

3 ) การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องต่อสายไฟฟ้าเข้ากับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น สวิตช์ ( 
Switchs ) และเต้ารับ  ( Plugs ) เมื่อปอกสายไฟฟ้าด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว  ให้ใช้คีมปากแหลมตัดบริเวณปลายของตัวนา



โค้งพอดีกับขนาดของสกรูที่ตัวสวิตช์หรือเต้ารับ  ดังรูป ( a ) ลักษณะของสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  
แสดงดังรูป  ( b ) เมื่อจะต่อสายที่ปลายดัดโค้งแล้วในรูป  (a )เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูป  ( b ) ทาได้โดยนาปลายสาย
ม้วนไว้ใต้แป้นของสกรู  และใช้ไขควงให้สกรูยึดกับสายไฟให้แน่นที่สุด  โดยให้ทิศทางของการไขของไขควงไป
ทิศทางเดียวกันกับปลายของสายไฟฟ้าที่โค้งงอไว้ ดังรูป( c )  
( a ) สายไฟฟ้า ( b ) สวิตช์ไฟฟ้า ( c ) การต่อสายเข้าสวิตช์ไฟฟ้า 

 
 

การหุ้มฉนวนสายไฟฟ้า 
1.เทปพันสายไฟฟ้า ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์จาพวก PVC . Rubber , Glass 

มีความยืดหยุ่นดี  มีหลายสี เช่น สีดา สีขาว สีเทา เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีใช้ในการพันหุ้มสายไฟฟ้า  เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าหรืองานซ่อมบารุงไฟฟ้า  การพันเทปทับสายไฟฟ้าแสดง
ขั้นตอนอย่างละเอียดดังรูปต่อไปนี้ 

 
 



 
การใช้เรซินหุ้มสายไฟฟ้า 
การใช้เรซินหุ้มสายไฟฟ้า ในการต่อสายไฟฟ้าที่เป็นสายฟ้าแรงสูง  ( High Voltage)ต้องใช้ฉนวนไฟฟ้าชนิดพิเศษ  คือ 
เรซิน (Resin ) ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่าเทปพันสายไฟฟ้า  ผสมให้เป็น
ของเหลวและเทให้เรซินนี้ห่อหุ้มบริเวณจุดต่อสายไฟฟ้าแรงสูงให้ทั่วบริเวณ  เมื่อเรซินแห้งแล้วจะเป็นฉนวนไฟฟ้าที่
ดียิ่ง นอกจากเรซินแล้วบริษัทผู้ผลิตบางแห่งยังนาซิลิโคน (Silicone ) มาใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วยดังต่อไปนี้ 
 
การใช้และการตรวจสอบสายไฟฟ้า 
* สายไฟฟ้าเก่าหรือหมดอายุใช้งาน สังเกตได้จากฉนวนจะแตกหรือแห้งกรอบ บวม 
*ฉนวนสายไฟชารุด อาจเกิดจากหนูหรือแมลงกัดแทะหรือวางของหนักทับ  เดิน  
สายไฟใกล้แหล่งความร้อน ถูกของมีคมบาด 
* จุดต่อสายไฟต้องให้แน่น หน้าสัมผัสให้ดี พันฉนวนให้เรียบร้อย 
* ขนาดของสายไฟฟ้า ใช้ขนาดของสายให้เหมาะสมกับปริมาณกระแสที่ไหลใน 
สาย หรือให้เหมาะสมกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในวงจรนั้น 
* สายไฟฟ้าต้องไม่เดินอยู่ใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี หรือถูกของหนักทับ เพราะ 
ทาให้ฉนวนชารุดได้ง่าย และเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ 
* สายไฟฟ้าต้องไม่พาดบนโครงเหล็ก ร้ัวเหล็ก ราวเหล็ก หรือส่วนที่เป็นโลหะต้อง 
เดินสายไฟฟ้าโดยใช้พุกประกับ หรือร้อยท่อให้เรียบร้อย เพื่อป้องกัน  
กระแสไฟฟ้ารั่วลงบนโครงโลหะ ซึ่งจะเกิดอันตรายขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

แผนการสอนท่ี6 หน่วยท่ี  3 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  6 

ชื่อหน่วย  การป้องกันเพลิงไหม้  จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน 

 3.1  เข้าใจการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 

                    3.1.1   อธิบาย ระยะการเกิดเพลิงไหม้ 
                  3.1.2  อธิบายค าจัดกัดความและความหมายต่างในอัคคีภัย 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ การเกิดเพลิงไหม้ในอาคารที่นักศึกษาเคยศึกษามา 

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับ การเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร  

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของ การเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร  

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองหลักการท าความเย็นกระดาน    

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง การเกิดเพลิงไหม้ในอาคารพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น     

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา   
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของ การเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร     

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ืองการเดินสายไฟฟ้าและการเลือกชนิดสายไฟฟ้า  

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

 

 

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ือง การเกิดเพลิงไหม้ในอาคารที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง   

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด   

     4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของ การเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 

      4. 4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน  

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร   
 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร   
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
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ชื่อหน่วย  การป้องกันเพลิงไหม้   
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เร่ือง   การเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร   จ านวนคาบ  2 

 

3.1  การเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 

        3.1.1  ระยะการเกิดเพลิงไหม้    

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในอาคาร ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงของแข็ง และ จะเกิดขึ้นตามล าดับ

เป็น 4 ระยะด้วยกัน 

1.ระยะเริ่มต้น 

การสลายตัวเน่ืองจากความร้อนของวัสดุที่ไหม้ไฟได้จะเกิดอนุภาคเล็ก ๆ จ านวนมาก ซึ่งอนุภาคเหล่านี้มีทั้งอนุภาค

ของแข็งและอนุภาคของเหลว ซึ่งประกอบด้วย คาร์บอนซึ่งยังไม่ไหม้ไฟ ไอน้ า และก๊า ซต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการ

สลายตัวเน่ืองจากความร้อนอนุภาคที่ไหม้ไฟเหล่านี้ในระยะเร่ิมต้นจะมีขนาดเล็กมาก น้อยกว่า 1 ไมครอน (หนึ่งใน

ล้านของเมตร” ซึ่งตาของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วไม่อาจมองเห็นอนุภาคที่เล็กกว่า 5 ไมครอนได้ดังน้ันการเกิดการเผา

ไหม้ในระยะเร่ิมต้นน้ีจึงยังมองไม่เห็น 

2.ระยะเกิดเป็นควัน 

ถ้าเพลิงที่เกิดในเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งยังคงด าเนินต่อไป มันจะถึงระยะที่เกิดเป็นควันขึ้น การเผาไหม้จะเพิ่มขึ้น

จนถึงจุดซึ่งทั้งประมาณและมวลสารของอนุภาครวมตัวกันเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นควันที่มองเห็นได้ความร้อนที่ออกมาจะ

เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้การลุกไหม้ด าเนินติดต่อไปได้เอง 

3.ระยะเกิดเปลวไฟ 

ระยะนี้เมื่อปริมาณความร้อนมากพอที่จะจุดก๊าซ และอนุภาคที่ยังไม่ไหม้ไฟซึ่งเกิดจากการสลายตัวเน่ืองจากความ

ร้อนให้ลุกไหม้ขึ้น เมื่อไฟเข้ามาถึงระยะเกิดเปลวแล้ว มันจะเกิดพลังงานพอเพียงที่จะท าให้เกิดการลุกไหม้ต่อไปได้

ด้วยตัวของมันเอง และความร้อนจะสูงขึ้น ตราบใดที่ยังมีเชื้อเพลิง , ออกซิเจน และอุณหภูมิสูงเกินกว่าจุดติดไฟของ

เชื้อเพลิงนั้นอยู่ 

4.ระยะเกิดความร้อนสูง 

ระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของเพลิงเป็นช่วงที่เกิดความร้อนสูงตามมาอย่างรวดเร็วถ้าเพลิงลุกลามขึ้นมาถึงขั้นนี้จะ

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย และยากที่จะดับลงได้ 



 

3.2.2  ค าจัดกัดความและความหมายต่างในอัคคีภัย 

สัญญาณเตือนภัย ( Alarm Signal)หมายถึงสัญญาณแสดงสภาวะฉุกเฉินที่ต้องการปฏิบัติการตอบสนองทันที

ตามมาตรฐานน้ี 

สัญญาณเตือนภัย หมายถึงสัญญานเตือนอัคคีภัยสัญญาณตรวจคุม ( Supervisory Signal]เป็นสัญญาณแสดง

ถึงความต้องการปฏิบัติการด้านตรวจคุมระบบสัญญาณขัดข้อง[ TroubleSignal]เป็นสัญญาณแสดงถึงข้อขัดข้องใน

ลักษณะต่างๆภายในระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น วงจรขาด ลัดวงจร หรือ สายไฟร่ัวลงดิน เป็นต้นบริภัณฑ์ป้องกัน

ของระบบ หรืออุปกรณ์ส าเร็จเพื่อป้องกันของระบบ [ Protective System, Equipment or Apparatus] หมายถึง อุปกรณ์

ที่ใช้ดับเพลิง , ใช้ควบคุมอุณหภูมิ ,ใช้ควบคุมสภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สิน เช่นระบบพ่นน้ าอัตโนมัติ

ระบบคาร์บอนไดออกไซด์ฝาปิดอัตโนมติ เป็นต้น 

 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน [Smoke Detector] 

เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเผาไหม้ได้ต้ังแต่ระยะเร่ิมต้นไม่ว่าการเผาไหม้นั้นจะมองเห็นควันได้หรือไม่ก็ตาม

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน [ Heat Detector] เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจจับอุณหภูมิหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่

สูงขึ้น อุปกรณ์เตือนภัยเด่ียว [Single Station Alarm Device] ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

รวมเข้าอยู่ด้วยกันเป็นชุดเดียวโดยท างานจากแหล่งจ่ายไฟซึ่งอาจอยู่ในตัวของมันเอง หรือจากภายนอกอุปกรณ์เตือน

ภัยชุด [Multiple Station Alarm Device]ประกอบด้วยอุปกรณ์เตือนภัยเด่ียวตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป และต่อถึงกัน เมื่อชุดใด

ชุดหนึ่งท างาน ทุกชุดจะส่งสัญญาณเตือนภัย หรืออาจจะประกอบด้วยอุปกรณ์เตือนภัยเด่ียวต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับ

หลายชุด หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้อื่น  

 

ระบบสัญญาณป้องกัน[Protective Signalling System] 

หมายถึง วงจร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ท างานด้วยไฟฟ้าเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณตรวจคุมและ

สัญญาณขัดข้อง เพื่อผลในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ดูแลการเตือน [Alarm Service] ได้แก่การซ่อมบ ารุงที่จ าเป็น

ภายหลังที่เกิดสัญญาณเตือนอัคคีภัย ดูแลการตรวจคุม [ Supervisory Service] ได้แก่การซ่อมบ ารุงตามความจ าเป็น 

เพื่อให้การตรวจคุมเป็นที่แน่ใจได้การบ ารุงรักษา [ Maintenance] ได้แก่การตรวจสอบ ทดสอบและซ่อมแซมระบบ

เป็นคร้ังคราวเพื่อให้ระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมที่จะท างานได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบหรือการ

เปลี่ยนชิ้นส่วนบางอย่างเมื่อระบบเกิดขัดข้อง 

 



 

ระบบภายใน [Local System] ได้แก่ระบบที่ก่อให้เกิดสัญญาณในบริเวณที่มีการป้องกันอัคคีภัย   

ระบบเตือนภายใน [Local Alarm System] ได้แก่ ระบบการท างานของระบบภายในอันเป็นผลเน่ืองมาจาก

สัญญาณจากอุปกรณ์เร่ิมสัญญาณโดยบุคคล หรือจากการท างานของบริภัณฑ์ป้องกันหรือระบบป้องกัน ตัวอย่างเช่น 

การไหลของน้ าจากเคร่ืองพ่นน้ า การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์การตรวจจับควัน 

หรือตรวจจับความร้อน  

ระบบตรวจคุมภายใน [ Local Supervisory system] ได้แก่ ระบบภายในที่จัดขึ้นเพื่อตรวจคุมการท างานของ

ยามเดินตรวจบริเวณ หรือตรวจคุมความพร้อมท างานของระบบพ่นน้ าอัตโนมัติหรือตรวจคุมสภาพพร้อมท างานของ

ระบบอื่น 

ระบบเตือนในการผลิต [Process Monitoring Alarm System] ได้แก่ระบบเตือนใช้กับการตรวจคุมการท างาน

ของวิธีผลติในเชิงการค้า เข่น กระบวนการอุตสาหกรรม การตรวจคุมอุณหภูมิของระบบเคร่ืองท าความร้อนหรือ

เคร่ืองท าความเย็น เป็นต้น ซึ่งถ้าระบบตรวจคุมขัดข้องแล้ว อาจจะท าให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดขึ้นได้ระบบ

รวม [Combination  System] ได้แก่ บางส่วนหรือทั้งหมดของระบบสัญญาณป้องกันภายในการตรวจคุม หรือยาม มี

ส่วนเชื่อมโยงระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบสัญญาณฉุกเฉิน เช่น ระบบแจ้งข่าว ระบบกระจายเสียง ดนตรีหรือระบบเตือน

ในการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้โดยไม่ท าให้เกิดการสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงของระบบสัญญาณป้องกันภัย 

ระบบแจ้งข่าว [Paging System] ได้แก่ ระบบแจ้งข่าวแต่คน ๆ เดียว หรือหลายคนโดยระบบกระจายเสียงที่ใช้

ล าโพงติดตั้งทั่วบริเวณ หรือโดยการส่งเสียงรหัส หรือสัญญาณมองเห็นได้หรือ โดยหลอดไฟสัญญาณที่ติดอยู่ทั่ว

บริเวณ 

ระบบกระจายเสียงดนตรี [Musical Program System] ได้แก่ระบบเสียงดนตรีออกทางล าโพง เพื่อจุดประสงค์

ด้านบันเทิง 

ระบบดูแลในการผลิต [ Process Monitoring Service System] ได้แก่ ระบบเพื่อใช้ตรวจคุมการผลิตในเชิง

การค้าคือเมื่อการผลิตเกิดสภาพผิดปกติจะไม่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิดขึ้น 

 

ชุดแจ้งเหตุ [Annunciator] ได้แก่ อุปกรณ์ที่มีเคร่ืองหมายเอกลักษณ์หรือหลอดไฟสัญญาณ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้น

ไป ซึ่งแต่ละเคร่ืองหมาย หรือหลอดไฟสัญญาณจะแสดงวงจร สถานะ หรือต าแหน่งที่เกิดเหตุบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

 [Qualified Person] หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ถึงโครงสร้างของบริภัณฑ์และระบบรวมทั้งอันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้นการเห็นชอบ การตรวจ การทดสอบ และการบ ารุงรักษาแบบและรายละเอียดต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้มี

คุณสมบัติ [Qualified person] บริภัณฑ์ [Equipment]ที่ใช้ในระบบเตือนอัคคีภัยต้องเป็นบริภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น 



มาตรฐาน ม.อ.ก. [ TIS STANDARDS] หรือมาตรฐานของประเทศอื่นซึ่งยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโดยทั่วไป

แรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บริภัณฑ์ที่ใช้ติดตั้งในระบบ ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการออกแบบและผลิต

ขึ้น เพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติในสภาวะ ดังนี้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 85% ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดปกติ 

[RatedVoltage] ของระบบไฟฟ้าเมน [ Main Supply] หรือระบบไฟฟ้าส ารอง [ Standby Supply] ในช่วงอุณหภูมิ 0 

องศาเซลเซียส +- 2องศาเซลเซียส ( 32 องศาฟาเรนไฮต์ +- 4 องศาฟาเรนไฮต์) และ 49 องศาเซลเซียส +- 2 องศา

เซลเซียส ( 120 องศาฟาเรนไฮต์ +- 4 องศาฟาเรนไฮต์) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงในความชื้นสัมพัทธ์ 85% +- 5% 

ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส +- 2 องศาเซลเซียส (90องศาฟาเรนไฮต์ +- 4 องศาฟาเรสไฮต์) เป็นอย่างน้อย  24 ชั่วโมง 

 

การยอมรับการทดสอบ [Acceptance tests] 

หลังจากการติดต้ังหรือการเปลี่ยนแปลง ระบบจะต้องผ่านการยอมรับจากการทดสอบระบบเกี่ยวกับการ

ท างานในภาวะแจ้งเหตุและภาวะขัดข้อง เช่นวงจรขาด, สายไฟร่ัวลงดิน, ก าลังไฟฟ้าของระบบขัดข้องเป็นต้น 

 

การบ ารุงรักษา 

หลังจากที่ได้รับมอบการติดตั้งหรือแก้ไขระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแล้ว เจ้าของต้องจัดบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เป็นผู้ตรวจสอบระบบฯเพื่อบ ารุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วงระยะเวลาอันควรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบฯ อยู่ใน

สภาพท างานได้เป็นปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

แผนการสอนท่ี7 หน่วยท่ี  3 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  7 

ชื่อหน่วย  การป้องกันเพลิงไหม้  จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน 

 3.2  เข้าใจการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 
                     3.2.1   อธิบายวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ

ท างาน 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารที่นักศึกษาเคยศึกษามา   

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับ การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของ การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร    

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองหลักการท าความเย็นกระดาน    

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น     

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา    
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของ การป้องกันการเกิด

เพลิงไหม้ในอาคาร 

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ือง การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร   

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

 

 



กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ือง การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

ถูกต้อง   

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด     

     4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของ การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร   

      4. 4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน  

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร   
 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร   
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
             
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
 



ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 7 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  การป้องกันเพลิงไหม้   

 

สอนครั้งท่ี 7 

เร่ือง   การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร จ านวนคาบ  2 

   

3.2  การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 
     3.2.1   วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการท างาน 

         อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (7) และข้อ 14 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 
มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยส าหรับ
ลูกจ้างไว้ โดยวางมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจา นุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ 
มอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคล นั้น และหมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคล 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเอง 
หรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับ
งานบ้าน 

“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

“อาคารไม้” หมายความว่า โครงสร้างของอาคารในส่วนที่เป็นผนัง พื้น หรือหลังคาที่ท าด้วยไม้ 

“อาคารที่ไหม้ไฟช้า ” หมายความว่า โครงสร้างของอาคารในส่วนที่เป็นก าแพงปูน และเสาไม้ที่ลุกไหม้ได้
ช้า 



“อาคารทนไฟ ” หมายความว่า โครงสร้างของอาคารในส่วนที่เป็นผนัง แผ่นกั้น พื้น บันได หลังคา ขอบ
โครงหน้าต่าง กรอบกระจก ประตู และสิ่งตกแต่งภายในที่ไม่พังทลายขณะเผาไหม้ในช่วงเวลาหนึ่ง 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา” หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเพลิง
นั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟได้อย่างช้าหรือมีควันน้อยหรือไม่
ระเบิด 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง ” หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ 
โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟได้อย่างปานกลาง มีควันปาน
กลางหรือมากแต่ไม่เป็นพิษหรือไม่ระเบิดได้ 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง ” หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ โดย
เพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้นซึ่งไหม้ไฟได้อย่างรวดเร็ว หรือมีควันซึ่งเป็น
พิษหรือระเบิดได้ 

“เพลิงประเภท เอ” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก 

“เพลิงประเภท บี”หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ และน้ ามันประเภทต่างๆ 

“เพลิงประเภท ซี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า 

“เพลิงประเภท ด”ี หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆ ที่ติดไฟ แมกนีเซียม เซอร์โคเนียม ไวเทเนียม 

“วัตถุไวไฟ” หมายความว่า วัตถุที่มีคุณสมบัติ ติดไฟได้ง่าย สันดาปเร็ว 

“วัตถุไวไฟชนิดของเหลว ” หมายความว่า ของเหลวที่มีคุณสมบัติที่สามารถระเหยเป็นไอที่อุณหภูมิไม่เกิน
หนึ่งร้อยองศาเซลเซียส ไอระเหยนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศถ้าจุดไฟก็จะติดได้ 

“วัตถุระเบิด” หมายความว่า วัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

“ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ” หมายความว่า สิ่งที่จัดท าหรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

“แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ” หมายความว่า แนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 



ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

 

 

หมวด 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์

ดับเพลิงการเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การก าจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย การป้องกันฟ้าผ่า การ

ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดท าทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกัน

อัคคีภัย 

ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันภัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์

ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว 

ให้นายจ้างเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ ณ สถานที่ท างานพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบได ้

ข้อ 5 อาคารที่มีหลายสถานประกอบการต้ังอยู่ ให้นายจ้างของแต่ละสถานประกอบการร่วมกันจัดให้มี

ระบบและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของอาคารที่ใช้รวมกัน 

 

หมวด 2 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 

ข้อ 6 ในกรณีที่อาคารก่อสร้างด้วยวัตถุซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยดังต่อไปนี้ นายจ้างจะให้ลูกจ้าง

ท างานได้ไม่เกินจ านวนชั้นของอาคารตามที่ก าหนด ดังนี้ 

(1) สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอย่างเบา ส าหรับอาคารไม้ไม่เกินสามชั้นอาคารที่

ไหม้ไฟช้าไม่เกินเจ็ดชั้น และอาคารทนไฟไม่จ ากัดจ านวนชั้น 

(2) สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง ส าหรับอาคารไม้ไม่เกินสองชั้น อาคารที่ไหม้

ไฟช้าไม่เกินหกชั้น และอาคารทนไฟไม่จ ากัดจ านวนชั้น 

(3) สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง ส าหรับอาคารไม้ไม่เกินหนึ่งชั้น อาคารที่ไหม้ไฟ

ช้าไม่เกินสี่ชั้น และอาคารทนไฟไม่จ ากัดจ านวนชั้น 



ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงอัตโนมัติหรือสารเคมีฉีดดับเพลิงอัตโนมัติไว้ จ านวนชั้นของ

อาคารที่ให้ลูกจ้างท างานตามวรรคหนึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกสองชั้น 

ข้อ 7 ในกรณีที่นายจ้างประกอบกิจการผลิตโดยมีหรือใช้สิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดอย่าง ร้ายแรง หรือ

ติดไฟได้ง่าย นายจ้างต้องปฏิบัติดังน้ี 

(1) จัดแยกอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการผลิตดังกล่าวออกต่างหากจากอาคารอ่ืน 

(2) ให้มีลูกจ้างท างานในอาคารดังกล่าวในจ านวนน้อยที่สุดเฉพาะที่จ าเป็น 

 

 

ข้อ 8 นายจ้างต้องจัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกซึ่งมีความกว้างของช่องทางไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรสิบ

เซ็นติเมตร 

ส าหรับบริเวณที่มีเคร่ืองจักรต้ังอยู่หรือมีกองวัสดุสิ่งของหรือผนังหรือสิ่งอื่นนายจ้างต้องจัดให้มีทางผ่านสู่

ทางออกซึ่งมีความกว้างของช่องทางไม่น้อยกว่าแปดสิบเซ็นติเมตร 

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบว่าอาจเกิดอันตรายได้จากเคร่ืองจักร ขนาดของชิ้นงาน เศษวัสดุ การวาง

ตั้งหรือกองวัสดุสิ่งของ จะก าหนดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกที่กว้างกว่าที่ก าหนดในวรรคสองก็ได้ตาม

ความเหมาะสม 

ข้อ 9 ให้นายจ้างจัดให้มีทางออกและทางออกสุดท้าย ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีทางออกทุกชั้นอย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพลูกจ้างทั้งหมดออกจากที่ท างานออกสู่ทางออก

สุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีโดยปลอดภัย 

(2) ช่องทางผ่านไปสู่ทางออกหรือห้องบันไดฉุกเฉินต้องมีระยะห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสิบห้า

เมตร ส าหรับสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอย่างร้ายแรงและไม่เกินสามสิบเมตร 

ส าหรับสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอย่างปานกลางหรืออย่างเบา 

ห้องบันไดฉุกเฉินจะต้องสามารถป้องกันไฟและควันหรือมีช่องทางฉุกเฉินที่มีผนังทนไฟ 

(3) ช่องทางผ่านสู่ประตูทางออกสุดท้ายภายนอกอาคารต้องมีความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าหนึ่งเมตรสิบ

เซ็นติเมตร ในกรณีที่มีคนงานเกินห้าสิบคนขึ้นไป ขนาดของความกว้างของทางออกสุดท้ายต้องกว้างขึ้นอีก

หกสิบเซ็นติเมตร หรือมีช่องทางเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง 

(4) ทางออกสุดท้ายต้องไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม 

ข้อ 10 บันไดในสถานประกอบการ ให้นายจ้างปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) บันไดและบานบันไดในอาคารตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้สร้างด้วยวัสดุทนไฟ 



(2) อาคารต้ังแต่สามชั้นขึ้นไป ถ้าหลังคามีความลาดเอียงหนึ่งในสี่หรือน้อยกว่า จะต้องมีบันไดหนีไฟที่ออก

สู่หลังคาที่สร้างด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งบันได 

(3) ให้ท าเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ที่เห็นได้เด่นชัดเจนน าจากบันไดสู่ทางออกภายนอก 

ในกรณีที่ใช้ปล่องทางหนีไฟแทนบันได เส้นทางลงสู่ปล่องทางลงภายในปล่องตลอดจนพื้นฐานของปล่อง

จะต้องใช้วัสดุทนไฟ และประตูปล่องต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟและปลอดภัยจากควันไฟ น้ า หรือสิ่งอื่นใดที่

ใช้ในการดับเพลิง 

ข้อ 11 ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟ จะต้องมีลักษณะแลคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไม่มีสิ่งของกีดขวาง 

(2) ต้องเป็นชนิดที่เปิดเข้าออกได้ทั้งสองด้าน 

 

(3) ต้องมิใช่ประตูเลื่อนแนวดิ่ง ประตูม้วน และประตูหมุน 

(4) ประตูบันไดจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได 

(5) ประตูที่เปิดสู่บันไดจะต้องไม่เปิดตรงบันได และมีชานประตูอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของประตูใน

ทุกจุดที่ประตูเปิดออกไป 

(6) ประตูเปิดออกสู่ภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดเปิดออกภายนอก ห้ามปิด ผูกหรือล่ามโซ่ประตูเข้าออกจาก

อาคารในขณะที่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน 

(7) ส่วนของประตูต้องสร้างด้วยวัตถุทนไฟ 

ข้อ 12 ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) วัตถุเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ให้แยกเก็บโดยมิให้ปะปนกัน 

(2) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้ าหรือซับน้ าได้มาก ให้จัดเก็บไว้บนพื้นของอาคารซึ่งรองรับน้ าหนักที่

เพิ่มขึ้นได ้

ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง จากจุดที่ลูกจ้างท างานในแต่ละหน่วยงาน

ไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย 

 

หมวด 3 

การดับเพลิง 

ข้อ 14 ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ 



(2) เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

ข้อ 15 ให้นายจ้างจัดระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยมีอัตราส่วนปริมาณน้ าที่ส ารองต่อเน้ือที่อาคาร ตามตาราง

ต่อไปนี้ ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบการต้ังอยู่หรือมีแต่ปริมาณ

น้ าไม่เพียงพอ 

เน้ือที่ ปริมาณน้ าที่ส ารอง  

ไม่เกิน 250 ตารางเมตร 9,000 ลิตร 

เกิน 250 ตารางเมตรไม่เกิน 500 ตารางเมตร 15,000 ลิตร 

เกิน 500 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 27,000 ลิตร 

เกิน 1,000 ตารางเมตร 36,000 ลิตร 

 

 

(2) ระบบการส่งน้ า ที่เก็บกักน้ า ปั๊มน้ าและการติดต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา 

ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมรับรอง และต้องมีการป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

(3) ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและภายในอาคารจะต้องเป็นแบบเดียวกันหรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้

ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนั้น การติดต้ังต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจาก

ยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 

(4) ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงและกระบอกฉีดที่ใช้ฉีดเพลิงโดยทั่วไป จะต้องเป็นแบบเดียวกันหรือขนาด

เท่ากันกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนั้นซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้ และต้องอยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้ดี 

(5) สายส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้ 

ข้อ 16 การใช้เคร่ืองมือดับเพลิงแบบมือถือนายจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ให้นายจ้างจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามประเภทของเพลิงดังต่อไปนี้ 

ก. ให้ใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้น้ าสะสมแรงดันหรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ 

ข. ให้ใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือโฟม หรือผงเคมีแห้ง 

หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภทบี 

ค. ให้ใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงเคมีแห้ง หรือ



สารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี 

ง. ให้ใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดของสารเคมีที่สามารถดับเพลิงประเภท ดี 

จ. ห้ามใช้เคร่ืองดับเพลิงที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 

(2) ให้นายจ้างจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงตามชนิด จ านวน และให้ท าการติดตั้งดังต่อไปนี้ 

ก. เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ ชนิดของเคร่ืองดับเพลิงที่ใช้ให้ค านวณตามพื้นที่

ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่ก าหนดตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

ชนิดของ 

เคร่ืองดับเพลิง พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง  

ต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างเบา 

ต่อเคร่ืองดับเพลิง 1 เคร่ือง พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อ  

การเกิดอัคคีภัย อย่างปานกลาง 

ต่อเคร่ืองดับเพลิง 1 เคร่ือง พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อ  

การเกิดอัคคีภัย อย่างร้ายแรง 

 

ต่อเคร่ืองดับเพลิง 1 เคร่ือง 

 1 - เอ   200 ตร.ม. ไม่อนุญาตให้ใช้ ไม่อนุญาตให้ใช้  

 2 - เอ   560 ตร.ม.    200 ตร.ม. ไม่อนุญาตให้ใช้  

 3 - เอ   840 ตร.ม.    420 ตร.ม. 200 ตร.ม. 

 4 - เอ 1,050 ตร.ม.    560 ตร.ม. 370 ตร.ม. 

 5 - เอ 1,050 ตร.ม.    840 ตร.ม. 560 ตร.ม. 

10 - เอ 1,050 ตร.ม. 1,050 ตร.ม. 840 ตร.ม. 

20 - เอ 1,050 ตร.ม. 1,050 ตร.ม. 840 ตร.ม. 

40 - เอ 1,050 ตร.ม. 1,050 ตร.ม.               1,050 ตร.ม. 

 

นายจ้างจะใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิดสูงกว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ที่ก าหนดในตารางตามวรรค

หนึ่งก็ได้ แต่ในกรณีที่ใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิดที่ต่ ากว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ที่ก าหนดใน

วรรคหนึ่ง ให้เพิ่มจ านวนเคร่ืองดับเพลิงชนิดนั้นให้ได้สัดส่วนกับพื้นที่ที่ก าหนด 

การค านวณใช้ชนิดเคร่ืองดับเพลิงตามสัดส่วนพื้นที่ของสถานที่ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถ้ามี



เศษของพื้นที่ให้นับเป็นพื้นที่เต็มส่วน ที่ต้องเพิ่มจ านวนเคร่ืองดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเคร่ือง 

ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่เกินกว่าก าหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง นายจ้างจะต้องเพิ่มเคร่ืองดับเพลิงโดย

ค านวณตามสัดส่วนของพื้นที่ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว 

ในกรณีที่นายจ้างติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงตั้งแต่สองเคร่ืองขึ้นไป เคร่ืองดับเพลิงแต่ละเคร่ืองต้องมีระยะห่างกัน

ไม่เกินยี่สิบเมตร 

ข. เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ชนิดของเคร่ืองดับเพลิงที่ใช้ติดต้ังโดยมีระยะห่าง

จากวัสดุที่จะก่อให้เกิดเพลิงประเภท บี ในสถานที่ตามสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก าหนดในตาราง

ต่อไปนี้ 

 

 

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ชนิดของเคร่ืองดับเพลิง ระยะห่างจากวัสดุที่ก่อให้เกิดเพลิง

ประเภท บ ี

อย่างเบา  5 - บี 

10 - บี  9 เมตร 

15 เมตร 

อย่างปานกลาง 10 - บี 

20 - บี  9 เมตร 

15 เมตร 

อย่างร้ายแรง 20 - บี 

40 - บี  9 เมตร 

15 เมตร 

ค. เคร่ืองดับเพลิงที่ก าหนดไว้ใน (2) ต้องมีมาตรฐานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับ 

ง. เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือทุกเคร่ืองต้องมีเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับไฟ

ประเภทใด เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบ

เซ็นติเมตร 

(3) ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

ก. ต้องมีการซ่อมบ ารุงและตรวจตราให้มีสารที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ทางราชการก าหนดตาม

ชนิดของเคร่ือง 



ข. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองดับเพลิงไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งคร้ังและเก็บผลไว้ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจได้ตลอดเวลา 

ค. เคร่ืองดับเพลิงแต่ละเคร่ืองต้องมีน้ าหนักสุทธิไม่เกินยี่สิบกิโลกรัม ติดตั้งสูงจากพื้นที่ท างานไม่น้อยกว่า

หนึ่งเมตร แต่ไม่เกินหนึ่งเมตรสี่สิบเซ็นติเมตร 

ง. ต้องมีการตรวจสอบการติดต้ังให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

จ. ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และวิธีใช้ เป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนติดไว้ ณ จุด ติดต้ัง 

ข้อ 17 ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ ต้องปฏิบัติดังน้ี 

(1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องได้มาตรฐานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับ 

(2) ต้องเปิดวาล์วประธานที่ควบคุมระบบจ่ายน้ าเข้าอยู่ตลอดเวลา และจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้

ตลอดเวลาที่มีการท างาน 

(3) ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบน้ าดับเพลิงอัตโนมัติก าลังท างาน หรือกรณีอุปกรณ์ตัว

หนึ่งตัวใดในระบบผิดปกต ิ

(4) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ าจากหัวฉีดน้ าดับเพลิงของระบบนี้อย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรโดยรอบ 

ข้อ 18 ในสถานที่ท างานที่มีการติดต้ังระบบน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ หรือระบบสารเคมีอัตโนมัติ ให้นายจ้างจัด

ให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามที่ก าหนดในข้อ 16 ด้วย 

 

 

ข้อ 19 ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงดังต่อไปนี้ 

(1) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจนและสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

(2) จัดให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอย่างน้อยเดือนละ

หนึ่งคร้ัง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นก าหนด เว้นแต่เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือให้ตรวจสอบตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 16 (3) ข. และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ วันที่ท าการตรวจคร้ังสุดท้ายไว้ที่

อุปกรณ์ดังกล่าวและเก็บผลไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(3) จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนด หรือยอมรับไม่

น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่หน่วยงานของสถานประกอบการ 

ข้อ 20 ให้นายข้างจัดลูกจ้างเพื่อท าหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาที่มีการท างาน 

ข้อ 21 ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิง

โดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อน หรือควันพิษ เป็นต้น ไว้ให้ลูกจ้าง



ใช้ในการดับเพลิง 

 

หมวด 4 

การป้องกันแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน 

ข้อ 22 ให้นายจ้างป้องกันแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อนดังต่อไปนี้ 

(1) ป้องกันมิให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรตามกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 

(2) ป้องกันอัคคีภัยจากเคร่ืองยนต์หรือปล่องไฟเพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้ 

เช่น น าวัตถุติดไฟออกจากบริเวณนั้น หรือจัดท าที่ครอบป้องกันลูกไฟหรือเขม่าไฟ 

(3) ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากการแผ่รังสี การน าหรือการพาความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อนสูงไปสู่วัสดุ

ที่ติดไฟได้ง่าย เช่น จัดท าฉนวนหุ้มหรือปิดกั้น 

(4) ป้องกันอัคคีภัยจากการท างานที่เกิดจาการเสียดสีเสียดทานของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่เกิดประกายไฟ

หรือความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ เช่น การซ่อมบ ารุง หรือหยุดพักการใช้งาน 

(5) เพื่อป้องกันการสะสมการไฟฟ้าสถิตย์ให้ต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ ามัน เชื้อเพลิง สารเคมีหรือของเหลว

ไวไฟ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 

 

 

 

 

หมวด 5 

วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด 

ข้อ 23 ในกรณีที่นายจ้างมีหรือเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดไว้ในสถานประกอบการให้ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

(1) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยู่รวมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยาหรือการหมักหมมท าให้

กลายเป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ให้แยกเก็บโดยไม่ให้ปะปนกันและต้องเก็บในห้องที่มีผนังทนไฟและ

ประตูทนไฟที่ปิดได้เองและปิดกุญแจห้องทุกคร้ังเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนั้นแล้ว 

(2) วัตถุที่เป็นตัวเติมอ๊อกซิเจน หรือวัตถุที่ไวต่อการปฏิกิริยาแล้วเกิดการลุกไหม้ได้ ให้แยกเก็บไว้ต่างหาก

ในอาคารทนไฟ ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารหรือวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย 

(3) ภาชนะที่ใช้บรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต้องมีสภาพที่แข็งแรงทนทานได้รับ



การดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานอยู่เสมอ 

(4) ภาชนะที่ใช้ในการขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดต้องเป็นแบบที่เคลื่อนย้ายได้ด้วยความปลอดภัย 

(5) ห้ามเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ที่บริเวณประตูเข้า-ออก บันไดหรือทางเดิน 

(6) จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องเก็บและห้องปฏิบัติงาน 

(7) ควบคุมมิให้เกิดการร่ัวไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการติด

ไฟ 

(8) ต้องจัดท าป้าย “วัตถุระเบิดห้ามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุไวไฟห้ามสูบบุหรี่” แล้วแต่กรณีด้วยตัวอักษรสีแดง

ขนาดไม่ต่ ากว่ายี่สิบเซนติเมตรบนพื้นสีขาวติดไว้ให้เห็นได้ชัดเจนที่หน้าห้องเก็บวัตถุ ดังกล่าว และห้าม

บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป 

(9) ต้องจัดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อการปฏิบัติงานใน

หน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนั้น 

(10) อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยต่างๆ ต้องเป็นชนิดไม่ก่อให้เกิด

ประกายไฟ หรือเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ 

ข้อ 24 ในกรณีที่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดเป็นของเหลว นอกจากการปฏิบัติตามข้อ 23 นายจ้างต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

(1) การเก็บรักษาและขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 

(2) การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไว้ในอาคาร 

ก. ต้องเก็บไว้ในห้องที่มีประตูชนิดที่ปิด-เปิด ได้เอง ประตูและผนังห้องต้องสร้างด้วยวัตถุทนไฟ และ

สามารถกักของเหลวมิให้ไหลออกภายนอกได้ พื้นต้องมีความลาดเอียง หรือเป็นรางระบายของเหลวซึ่ง

ออกไปยังที่ปลอดภัยได้ 

 

 

ข. การเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวในห้องเก็บภายในอาคารก็ต้องมีปริมาณ ขนาดความทน

ไฟและพื้นที่ของห้องเป็นอัตราส่วนต่อปริมาณวัตถุดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1. ห้องที่มีขนาดต้ังแต่สิบสี่ตารางเมตรแต่ไม่ถึงยี่สิบเจ็ดตารางเมตร ซึ่งไม่มีการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ 

ห้องนั้นต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลวได้ไม่

เกินแปดสิบสี่ลิตรต่อหนึ่งตารางเมตร 

2. ห้องที่มีขนาดต้ังแต่สิบสี่ตารางเมตรแต่ไม่ถึงสี่สิบเจ็ดตารางเมตร และมีการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ 



ห้องนั้นต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลวได้ไม่

เกินสองร้อยสี่ลิตรต่อหนึ่งตารางเมตร 

3. ห้องที่มีขนาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร ซึ่งไม่มีการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ ห้องนั้นต้องสามารถทนไฟได้

ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลวได้ไม่เกินหน่ึงร้อยหกสิบ

สามลิตรต่อหนึ่งตารางเมตร 

4. ห้องที่มีขนาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร และมีการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ สามารถเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุ

ระเบิดชนิดของเหลวได้ไม่เกินสี่ร้อยแปดลิตรต่อตารางเมตร 

ค. ภายในห้องเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวต้องจัดให้มีทางเดินสู่ประตูทางออกกว้างอย่าง

น้อยหนึ่งเมตร และห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางทาง 

ง. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวที่มีปริมาณมากกว่าที่อนุญาตให้เก็บในห้องเก็บของภายในอาคาร 

ต้องน าไปเก็บไว้นอกอาคารโดยให้ปฏิบัติตามข้อ 24 (3) 

(3) การเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดเหลวไว้นอกอาคาร นายจ้างต้องปฏิบัติดังน้ี 

ก. ปริมาณวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่บรรจุในภาชนะแต่ละใบ จะต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบ

ลิตร 

ข. ในกรณีที่ภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นชนิดยกเคลื่อนย้ายได้ และสามารถบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิด

ของเหลวได้เกินสองร้อยสี่สิบลิตร ต้องมีช่องระบายอากาศฉุกเฉินและมีเคร่ืองดูดถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุ

ระเบิดชนิดของเหลวจากข้างบนของภาชนะ หรือใช้ท่อปิดที่มีก๊อกปิดได้เองจะใช้ความดันจากภาชนะหรือ

อุปกรณ์อ่ืนในการถ่ายเทไม่ได้ 

ค. กองวัตถุไว้ไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันไม่เกินสี่พันสี่ร้อยลิตร แต่ละกองต้องห่างกันไม่น้อย

กว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซ็นติเมตร กรณีที่มีปริมาณเกินสี่พันสี่ร้อยลิตรแต่ไม่เกินแปดพันแปดร้อยลิตร แต่ละ

กองต้องห่างกันไม่น้อยกว่าห้าเมตร 

ง. ห้ามกองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันเกินแปดพันแปดร้อยลิตร 

จ. ต้องมีช่องทางเดินจากจุดติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงไปสู่กองวัตถุซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่าสี่เมตรและไม่มีสิ่ง

กีดขวางทาง 

ฉ. บริเวณพื้นที่ใช้วางภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวต้องมีลักษณะลาดเอียง หรือมี

รางน้ า หรือเขื่อนกั้นที่สามารถระบายสิ่งที่รั่วไหล หรือระบายน้ าบนดิน หรือน้ าฝนได้ ปลายทางที่ระบาย

ออกต้องเป็นที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย 

ช. บริเวณที่ใช้เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดต้องไม่ปล่อยให้มีหญ้าขึ้นรก มีขยะ หรือวัตถุติดไฟประเภท



อ่ืนๆ ที่อาจท าให้เกิดอัคคีภัยได้ 

(4) การป้องกันอัคคีภัยบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว 

ก. นายจ้างต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือชนิดไม่ต่ ากว่า 20-บี ไม่น้อยกว่าหนึ่งเคร่ืองบริเวณหน้าห้อง

ที่ใช้เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว โดยมีระยะห่างจากประตูห้องนั้นไม่น้อยกว่าสามเมตร 

ข. ในกรณีที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวไว้ภายนอกอาคาร ต้องจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบมือ

ถือชนิด 20-บี ไม่น้อยกว่าหนึ่งเคร่ือง โดยมีระยะห่างจากบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิด

ของเหลวไม่น้อยกว่าแปดเมตรและไม่เกินยี่สิบสี่เมตร 

(5) การป้องกันอันตรายจากการขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว 

ก.บริเวณที่มีการถ่ายเทวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่มีปริมาณตั้งแต่ยี่สิบลิตรขึ้นไป ต้องห่าง

จากบริเวณปฏิบัติงานอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าแปดเมตร หรือมีผนังปิดกั้นที่สร้างด้วยวัตถุทนไฟอย่างน้อยหนึ่ง

ชั่วโมง และต้องจัดให้มีการระบายอากาศเพื่อมิให้มีความเข้มข้นของไอระเหยที่สามารถติดไฟได้ 

ข. การขนถ่ายจากภาชนะหรือถังที่อยู่ภายในหรือนอกอาคารชนิดติดตรึงกับที่ ต้องใช้ระบบท่อปิดในกรณีที่

ใช้ภาชนะขนาดเล็กชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ อาจเลือกใช้วิธีกาลักน้ า หรือปั๊มที่มีวาล์วซึ่งสามารถปิดได้เองใน

การขนถ่าย ห้ามใช้วิธีอัดอากาศ 

ค. ต้องป้องกันมิให้มีการร่ัวไหลหรือหกของวัตถุไฟไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว ถ้ามีการร่ัวไหล หรือ

หกต้องขจัดโดยการดูด ซับ หรือระบายให้ออกในที่ปลอดภัย 

ง. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่น าไปใช้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ต้องห่างจากแหล่งก าเนิดความ

ร้อนไม่น้อยกว่าสิงหกเมตร เว้นแต่จะมีการป้องกันไว้อย่างปลอดภัย 

จ. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวเมื่อยังไม่ต้องการใช้งานต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด 

ฉ ต้องจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงชนิดไม่ต่ ากว่า 20-บี ไม่น้อยกว่าหนึ่งเคร่ืองไว้บนยานพาหนะที่ใช้ในการ

ขนส่งหรือขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 

ข้อ 25 การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ ชนิดของเหลว ให้นายจ้างปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคารต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่ง ที่มีการป้องกันความร้อนมิให้มีอุณหภูมิ

สูงกว่าที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ 

(2) ถ้าเก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคารต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังทนไฟ 

(3) ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย 

ข้อ 26 การป้องกันอันตรายจากถ่านหิน เซลลูลอยด์ หรือของแข็งที่ติดไฟง่ายให้นายจ้างปฏิบัติดังน้ี 

(1) การเก็บถ่านหินในที่โล่งแจ้งต้องพรมน้ าให้เปียกขึ้นตลอดเวลาและอัดทึบให้แน่นเพื่อป้องกันการลุก



ไหม้เอง และห้ามกองสูงเกินสามเมตร 

(2) ถ่านหินที่บดแล้วหรือชนิดผงที่มีอุณหภูมิสูงกว่าหกสิบห้าองศาเซลเซียส ต้องท าให้เย็นก่อนน าไปเก็บ

ใส่ไว้ในถังหรือภาชนะทนไฟ 

(3) ถังหรือภาชนะที่ใช้เก็บถ่านหิน หรือผงแร่ที่ลุกไหม้ได้ง่ายต้องสร้างด้วยวัตถุทนไฟที่มีฝาปิดมิดชิดและ

ต้องเก็บไว้ให้ห่างไกลจากแหล่งความร้อน 

(4) การเก็บเซลลูลอยด์หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายในไซโล ถัง หรือภาชนะ ต้องท าการป้องกันการผสมกับ

อากาศที่จะลุกไหม้ได้ เช่น การระบายอากาศ และการป้องกันการลุกไหม้จากแหล่งความร้อน 

ข้อ 27 การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ไม้ กระดาษ ขนสัตว์ ฟาง หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน

ในกรณีที่มีจ านวนมากให้นายจ้างแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหาก หรือเก็บในห้องทนไฟ หลังคาหรือฝาห้อง

ต้องไม่ท าด้วยแก้วหรือวัตถุโปร่งใสที่แสงแดดส่องตรงเข้าไปได้ ถ้ามีจ านวนน้อยให้เก็บไว้ในภาชนะทนไฟ 

หรือถังโลหะที่มีฝาปิด 

ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด สวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากาก เสื้อผ้า รองเท้า ที่สามารถป้องกันวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด

ชนิดน้ันได ้

 

หมวด 6 

การก าจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย 

ข้อ 29 ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟง่ายตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ 

(2) จัดให้มีการท าความสะอาดมิให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไม่น้อยกว่าวันละหนึ่ง

คร้ัง ถ้าเป็นงานกะไม่น้อยกว่ากะละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เอง ต้องจัดให้มี

การท าความสะอาดทันที 

(3) ให้น าของเสียที่เก็บรวบรวมตาม ( 1) ออกไปจากบริเวณที่ลูกจ้างท างานไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งคร้ัง ใน

กรณีที่ยังไม่ได้ก าจัดทันทีให้น าไปเก็บไว้ในห้องหรืออาคารทนไฟ และต้องน าไปก าจัดให้หมดอย่างน้อย

เดือนละคร้ังโดยวิธีการที่ปลอดภัย เช่น การเผา การฝัง หรือการใช้สารเคมีเพื่อให้ของเสียนั้นสลายตัว 

 

ข้อ 30 การก าจัดของเสียโดยการเผาให้นายจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้เผาในเตาที่ออกแบบส าหรับการเผาโดยเฉพาะ ถ้าเผาในที่โล่งแจ้ง ต้องห่างจากที่ลูกจ้างท างานใน



ระยะที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลม 

(2) ลูกจ้างที่ท าหน้าที่เผาต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก ถุงมือ เป็น

ต้น 

(3) ให้นายจ้างจัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียนั้นไว้ในภาชนะ ห้อง สถานที่ปลอดภัย หรือเก็บไว้

ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการร่ัวไหล หรือน าไปฝังในสถานที่ปลอดภัย 

 

หมวด 7 

การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

ข้อ 31 ให้นายจ้างจัดให้มีสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าส าหรับอาคาร สิ่งก่อสร้างหรือภาชนะ 

ดังต่อไปนี้ 

(1) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 

(2) อาคารที่มิได้อยู่ในรัศมีการป้องกันสายล่อฟ้าจากอาคารอ่ืน 

(3) สิ่งก่อสร้างหรือภาชนะที่มีส่วนสูง เช่น ปล่องไฟ หอคอย เสาธง ถังเก็บน้ า หรือสารเคมี 

การติดตั้งสายล่อฟ้า ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 

ข้อ 32 ให้นายจ้างจัดให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าแรงสูง สายโทรเลข 

เสาวิทยุสื่อสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายกันสู่สายล่อฟ้า โดยติดต้ังสายล่อฟ้าให้มีระยะห่างที่

ปลอดภัยหรือปิดกั้นมิให้มีการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า 

 

หมวด 8 

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อมดับเพลิง 

ข้อ 33 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานประกอบการต้ังแต่สองชั้นขึ้นไปต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียงให้

ลูกจ้างที่ท างานภายในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึง โดยมีระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย เดซิเบล 

(เอ) วัดห่างจากจุดก าเนิดของเสียงหนึ่งเมตรโดยรอบ 

(2) อุปกรณ์ที่ท าให้เสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน ต้องอยู๋ในที่เด่นชัดเข้าไปถึงง่ายหรืออยู่ใน

เส้นทางหนีไฟ โดยต้องติดตั้งทุกชั้นและมีระยะห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 

 

 



(3) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีเสียงที่แตกต่างไปจากเสียงที่ใช้ในสถานประกอบการทั่วไป และ

ห้ามใช้เสียงดังกล่าวในกรณีอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

(4) ต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือน

ละหนึ่งครั้ง 

(5) ส าหรับกิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ไม่ต้องการให้ใช้เสียงจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ หรือมาตรการอ่ืน

ใด เช่น สัญญาณไฟ รหัสที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 34 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานประกอบการที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลางหรืออย่างร้ายแรงต้องจัดให้มีกลุ่ม

พนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้อ านวยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เป็นผู้อ านวยการในการด าเนินงานทั้งระบบประจ าสถานประกอบการตลอดเวลา 

(2) ต้องจัดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ ป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ 35 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพลูกจ้างออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่ก าหนดในข้อ 
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ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงหรือฝึกซ้อมหนีไฟเอง ให้ส่งแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ฝึกซ้อมต่ออธิบดี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ถ้านายจ้างไม่สามารถฝึกซ้อมดับเพลิงหรือหนีไฟได้เองให้ขอความร่วมมือหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นหรือ

หน่วยงานที่ทางราชการรับรองว่าช่วยด าเนินการฝึกซ้อม 

ให้นายจ้างจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมตามแบบที่อธิบดีก าหนดยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 

 

หมวด 9เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 37 ลูกจ้างต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดให้ตามประกาศนี้ 

ข้อ 38 ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ข้อ 39 เมื่อปรากฏว่านายจ้างหรือลูกจ้างฝ่าฝืนประกาศนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้ค าเตือนเพื่อให้ปฏิบัติให้

ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในค าเตือนเสียก่อนก็ได้ 

 



 



 

แผนการสอนท่ี8 หน่วยท่ี  4 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  8 

ชื่อหน่วย  การขนส่งแนวราบและแนวดิ่ง จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน   

 4.1  เข้าใจการขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน 

                     4.1.1   อธิบายประวัติและความเป็นมาของบันไดเลื่อน 
                   4.1.2  อธิบายการท างานของบันไดเลื่อนและส่วนประกอบต่างๆ 
 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ ขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อนที่นักศึกษาเคยศึกษามา 

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับ ขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน   

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของ ขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน   

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองหลักการท าความเย็นกระดาน      

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง ขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อนพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความ

คิดเห็น     

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา     
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของ ขนส่งโดยบันไดเลื่อน และ

ส่วนประกอบของบันไดเลื่อน 

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ือง ขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน   

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ือง ขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อนที่ได้รับมอบหมาย

ได้อย่างถูกต้อง   

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด   

     4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของ ขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันได

เลื่อน  

      4. 4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน  

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน 
 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน   
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 8 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  การขนส่งแนวราบและแนวดิ่ง 

 

สอนครั้งท่ี 8 

เร่ือง   การข่นส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน จ านวนคาบ  2 

 

4.1  การขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน 

       4.1.1 ประวัติและความเป็นมา  ของบันไดเลื่อน 
ก่อนจะมาเป็นบันไดเลื่อนนั้น ต้นแบบของบันไดเลื่อนได้ถูกคิดไว้ต่างๆนาๆ และได้รับการจดสิทธิบัตรคร้ัง

แรกโดย Nathan Ames ในปีคศ.1859 Leamon Souder ในปีคศ.1889 Jesse Wilford Reno และ George A. Wheeler ใน
ปีคศ.1892 

ต่อมาในปีคศ.1896 Jesse Wilford Reno สามารถสร้าง บันไดเลื่อนที่สามารถท างานได้จริงตัวแรกของโลก 
และติดตั้งไว้ที่นิวยอร์ค โดยเขาเรียกมันว่า "inclined elevator" 

 
  
 
โดยที่มาของชื่อ Escalator นั้น มาจากค าว่า " elevator" และ "scala" ซึ่งเป็นภาษาลาติน 
แปลว่า ขั้นบันได โดย Charles Seeberger ผู้ออกแบบบันไดเลื่อนซึ่งถือเป็นต้นแบบของ
บันไดเลื่อนในปัจจุบัน 
ส าหรับบันไดเลื่อนรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น บันไดแต่ละขั้นจะยึดติดกัน และมี
ล้อเลื่อนขึ้นลงได้ เลื่อนไปตามรางใต้บันได ขั้นบันไดจะเลื่อนลงไปสู่ปลายบันไดข้าง 



 
หนึ่งของบันไดเลื่อน โดยจะค่อยๆ ลดระดับลง จนสุดที่ปลายบันไดเลื่อน พาให้ผู้โดยสารขึ้นไปถึงที่พักบันได เพื่อ
เลื่อนกลับมา การท างานของบันไดเลื่อน จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า หมุนเฟืองอันใหญ่ ฉุดให้ขึ้นบันไดเคลื่อนที่ นอกจากนี้
ยังฉุดราวบันไดซึ่งเป็นสายพานวิ่งได้รอบให้เคลื่อนที่ตามไปด้วย ส าหรับให้ผู้ใช้ได้ยึดจับได้มั่น 
ห้างสรรพสินค้า ไทยไดมารู ราชประสงค์ เป็นผู้น าบันไดเลื่อนตัวแรก เข้ามาเมืองไทย เปิดบริการเมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ.2507 ปรากฏว่า ชาวกรุงแห่กันไปใช้บันไดเลื่อนกันเนืองแน่น 
ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ที่ติดตั้งบันไดเลื่อนตัวแรกนี้ ตั้งอยู่ทางฝั่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในปัจจุบัน ต่อมาห้าง
ได้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้าม ไม่ทราบว่าย้ายบันไดเลื่อนตัวแรกนี้ไปด้วยหรือไม่ ปัจจุบันอาคารห้างสรรพสินค้า ไทยไดมา
รู ได้ถูกทุบทิ้งไปนานหลายปีแล้ว 
 
                4.2  การท างานของบันไดเลื่อนและส่วนประกอบต่างๆ 

บันไดเลื่อนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าและอาคารส านักงานใหญ่ๆ ที่มีผู้คน
พลุกพล่าน โดยบันไดเลื่อนน้ันเป็นเคร่ืองจักรที่มีราคาแพง แต่ก็เป็นเคร่ืองจักรที่ไม่สามารถขาดได้ในชีวิตประจ าวัน 
เน่ืองด้วยความสะดวกสบายที่ได้ บันไดเลื่อนนั้นสามารถขนส่งผู้คนได้เป็นจ านวนมาก ในระยะทางสั้นๆ โดยหลัก
กงานท างานง่ายๆของสายพาน 
หัวใจการท างานของบันไดเลื่อน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนด้วยก าลังกว่า 100 แรงม้า ขับเฟืองเกียร์ตัวบนพร้อมโซ่ พา
บันไดทั้งชุดให้เคลื่อนที่อยู่ในโครงถัก (โครงโลหะที่ต่อกันอยู่ระหว่างชั้นทั้งสอง) 
การออกแบบนั้น จะท าเป็นขั้นๆแบบบันได ขณะที่โซ่ก าลังเคลื่อนที่   ขั้นบันไดจะอยู่ในระดับเดียวกันตลอด ยกเว้น
ด้านบนและล่าง    ซึ่งขั้นบันไดจะยุบตัวเป็นแนวราบ   ช่วยให้ขั้นบันไดเลื่อนเข้าไปได้ง่าย   ภาพล่างเป็นหลักการ
ท างานของบันไดเลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ขั้นบันได 
ทุกๆขั้นของ ขั้นบันไดในบันไดเลื่อนนั้นจะมีลูกล้ออยู่ 2ตัว วิ่งไปตาม รางเหล็กทั้ง 2 โดยชุดบนนั้น(ชุกที่อยู่ใกล้
บริเวณที่เหยียบ) จะต่อกับโซ่ และถูกดึงด้วยเกียร์ที่ต่อกับมอเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนให้บันไดเลื่อนนั้นหมุนไป ส่วนลูก
ล้อชุดล่างนั้น เพียงให้แต่ละขั้นวิ่งไปตามรางเท่านั้น 
  

 
 
 
 
มือจับ 
      เน่ืองจากระหว่างขั้นบันได   มีการเลื่อน   จึงต้องออกแบบเป็นร่องระหว่างขั้น    หน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าอีกอย่าง
หนึ่งคือการหมุนมือจับ  (Handrail)  ท าด้วยยาง    ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับขั้นบันได    เมื่อผู้ใช้จับ   ช่วยให้เกิด
ความมั่นคงไม่หกล้ม 
      บันไดเลื่อนนั้น อาจจะไม่ดีเท่ากับลิฟท์ เพราะลิฟท์ ช่วยขนถ่ายคนขึ้นลงส าหรับตึกสูงได้หลายชั้นและสามารถท า
ความเร็วได้มากกว่า   แต่ว่ามันมีข้อดีกว่าลิฟท์ ในกรณีที่การขึ้นลงระหว่างชั้น   จะสามารถขนย้ายคนได้จ านวนมาก
และต่อเน่ือง โดยสามารถขนส่งผู้คนได้เป็นจ านวนนับหมื่นคนในหนึ่งชั่วโมง เช่น ขณะที่คนแรกเหยียบลงบน
ขั้นบันได  มันจะเลื่อนไป  มีที่ว่างให้คนถัดไปเหยียบได้ทันที  ไม่ต้องรอเหมือนลิฟท์ 
  
 



 
Spiral escalator 

บันไดเลื่อนชนิดเกลียว ได้มีการออกแบบมาเป็นเวลานานแล้ว โดยคิดค้นเพื่อการขนส่งหลายชั้น รูปด้างล่าง
นี้เป็นตัวอย่างการออกแบบโดย Charles Seeberger ในปี 1900 และจดทะเบียนภายในชื่อบริษัท Otis Elevator 

 
 

นับเป็นเวลา 85 ปี หลังจากการออกแบบ บันไดเลื่อนขนิดเกลียวตัวแรกของโลกได้ถูกสร้างขึ้นและติดต้ังใช้งานเป็น
คร้ังแรกโดยบริษัท Mitsubishi Japan แต่ไม่สามารถท าเป็นเกลียวได้ดังภาพ โดยจะเป็นในลักษณะโค้งแทนดังรูปด้าง
ล่าง 
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วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  10 

ชื่อหน่วย  การขนส่งแนวราบและแนวดิ่ง จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน   

 4.2 เข้าใจการติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อน 

                    4.2.1   อธิบายขั้นตอนติดต้ังบันไดเลื่อน 
                  4.2.2  อธิบายวิธีบ ารุงดูแลรักษาบันไดเลื่อน 
 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ การติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อนที่นักศึกษาเคยศึกษามา  

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับ การติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อน 

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของ การติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อน   

    1.4  เขียนชื่อเร่ือง การติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อนกระดาน       

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง ขนส่งโดยการติดต้ังและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อนพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น     

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา       
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของ การติดตั้งและบ ารุงรักษา

บันไดเลื่อน   

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ือง การติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อน   

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

 

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ือง ขนส่งการติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง   

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด     

       4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของ การติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อน                                                        

          4.4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน   

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองการติดตั้งและบ ารุงรักษาบันไดเลื่อน    
 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน   
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 9 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  การขนส่งแนวราบและแนวดิ่ง 

 

สอนครั้งท่ี 9 

เร่ือง   การข่นส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน จ านวนคาบ  2 

 

4.1  การขนส่งโดยบันไดเลื่อน และส่วนประกอบของบันไดเลื่อน 

       4.1.1 ประวัติและความเป็นมา  ของบันไดเลื่อน 
ก่อนจะมาเป็นบันไดเลื่อนนั้น ต้นแบบของบันไดเลื่อนได้ถูกคิดไว้ต่างๆนาๆ และได้รับการจดสิทธิบัตรคร้ัง

แรกโดย Nathan Ames ในปีคศ.1859 Leamon Souder ในปีคศ.1889 Jesse Wilford Reno และ George A. Wheeler ใน
ปีคศ.1892 

ต่อมาในปีคศ.1896 Jesse Wilford Reno สามารถสร้าง บันไดเลื่อนที่สามารถท างานได้จริงตัวแรกของโลก 
และติดตั้งไว้ที่นิวยอร์ค โดยเขาเรียกมันว่า "inclined elevator" 

 
  
 
โดยที่มาของชื่อ Escalator นั้น มาจากค าว่า " elevator" และ "scala" ซึ่งเป็นภาษาลาติน 
แปลว่า ขั้นบันได โดย Charles Seeberger ผู้ออกแบบบันไดเลื่อนซึ่งถือเป็นต้นแบบของ
บันไดเลื่อนในปัจจุบัน 
ส าหรับบันไดเลื่อนรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น บันไดแต่ละขั้นจะยึดติดกัน และมี
ล้อเลื่อนขึ้นลงได้ เลื่อนไปตามรางใต้บันได ขั้นบันไดจะเลื่อนลงไปสู่ปลายบันไดข้าง 



 
หนึ่งของบันไดเลื่อน โดยจะค่อยๆ ลดระดับลง จนสุดที่ปลายบันไดเลื่อน พาให้ผู้โดยสารขึ้นไปถึงที่พักบันได เพื่อ
เลื่อนกลับมา การท างานของบันไดเลื่อน จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า หมุนเฟืองอันใหญ่ ฉุดให้ขึ้นบันไดเคลื่อนที่ นอกจากนี้
ยังฉุดราวบันไดซึ่งเป็นสายพานวิ่งได้รอบให้เคลื่อนที่ตามไปด้วย ส าหรับให้ผู้ใช้ได้ยึดจับได้มั่น 
ห้างสรรพสินค้า ไทยไดมารู ราชประสงค์ เป็นผู้น าบันไดเลื่อนตัวแรก เข้ามาเมืองไทย เปิดบริการเมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ.2507 ปรากฏว่า ชาวกรุงแห่กันไปใช้บันไดเลื่อนกันเนืองแน่น 
ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ที่ติดตั้งบันไดเลื่อนตัวแรกนี้ ตั้งอยู่ทางฝั่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในปัจจุบัน ต่อมาห้าง
ได้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้าม ไม่ทราบว่าย้ายบันไดเลื่อนตัวแรกนี้ไปด้วยหรือไม่ ปัจจุบันอาคารห้างสรรพสินค้า ไทยไดมา
รู ได้ถูกทุบทิ้งไปนานหลายปีแล้ว 
 
                4.2  การท างานของบันไดเลื่อนและส่วนประกอบต่างๆ 

บันไดเลื่อนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าและอาคารส านักงานใหญ่ๆ ที่มีผู้คน
พลุกพล่าน โดยบันไดเลื่อนน้ันเป็นเคร่ืองจักรที่มีราคาแพง แต่ก็เป็นเคร่ืองจักรที่ไม่สามารถขาดได้ในชีวิตประจ าวัน 
เน่ืองด้วยความสะดวกสบายที่ได้ บันไดเลื่อนนั้นสามารถขนส่งผู้คนได้เป็นจ านวนมาก ในระยะทางสั้นๆ โดยหลัก
กงานท างานง่ายๆของสายพาน 
หัวใจการท างานของบันไดเลื่อน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนด้วยก าลังกว่า 100 แรงม้า ขับเฟืองเกียร์ตัวบนพร้อมโซ่ พา
บันไดทั้งชุดให้เคลื่อนที่อยู่ในโครงถัก (โครงโลหะที่ต่อกันอยู่ระหว่างชั้นทั้งสอง) 
การออกแบบนั้น จะท าเป็นขั้นๆแบบบันได ขณะที่โซ่ก าลังเคลื่อนที่   ขั้นบันไดจะอยู่ในระดับเดียวกันตลอด ยกเว้น
ด้านบนและล่าง    ซึ่งขั้นบันไดจะยุบตัวเป็นแนวราบ   ช่วยให้ขั้นบันไดเลื่อนเข้าไปได้ง่าย   ภาพล่างเป็นหลักการ
ท างานของบันไดเลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ขั้นบันได 
ทุกๆขั้นของ ขั้นบันไดในบันไดเลื่อนนั้นจะมีลูกล้ออยู่ 2ตัว วิ่งไปตาม รางเหล็กทั้ง 2 โดยชุดบนนั้น(ชุกที่อยู่ใกล้
บริเวณที่เหยียบ) จะต่อกับโซ่ และถูกดึงด้วยเกียร์ที่ต่อกับมอเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนให้บันไดเลื่อนนั้นหมุนไป ส่วนลูก
ล้อชุดล่างนั้น เพียงให้แต่ละขั้นวิ่งไปตามรางเท่านั้น 
  

 
 
 
 
มือจับ 
      เน่ืองจากระหว่างขั้นบันได   มีการเลื่อน   จึงต้องออกแบบเป็นร่องระหว่างขั้น    หน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าอีกอย่าง
หนึ่งคือการหมุนมือจับ  (Handrail)  ท าด้วยยาง    ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับขั้นบันได    เมื่อผู้ใช้จับ   ช่วยให้เกิด
ความมั่นคงไม่หกล้ม 
      บันไดเลื่อนนั้น อาจจะไม่ดีเท่ากับลิฟท์ เพราะลิฟท์ ช่วยขนถ่ายคนขึ้นลงส าหรับตึกสูงได้หลายชั้นและสามารถท า
ความเร็วได้มากกว่า   แต่ว่ามันมีข้อดีกว่าลิฟท์ ในกรณีที่การขึ้นลงระหว่างชั้น   จะสามารถขนย้ายคนได้จ านวนมาก
และต่อเน่ือง โดยสามารถขนส่งผู้คนได้เป็นจ านวนนับหมื่นคนในหนึ่งชั่วโมง เช่น ขณะที่คนแรกเหยียบลงบน
ขั้นบันได  มันจะเลื่อนไป  มีที่ว่างให้คนถัดไปเหยียบได้ทันที  ไม่ต้องรอเหมือนลิฟท์ 
  
 



 
Spiral escalator 

บันไดเลื่อนชนิดเกลียว ได้มีการออกแบบมาเป็นเวลานานแล้ว โดยคิดค้นเพื่อการขนส่งหลายชั้น รูปด้างล่าง
นี้เป็นตัวอย่างการออกแบบโดย Charles Seeberger ในปี 1900 และจดทะเบียนภายในชื่อบริษัท Otis Elevator 

 
 

นับเป็นเวลา 85 ปี หลังจากการออกแบบ บันไดเลื่อนขนิดเกลียวตัวแรกของโลกได้ถูกสร้างขึ้นและติดต้ังใช้งานเป็น
คร้ังแรกโดยบริษัท Mitsubishi Japan แต่ไม่สามารถท าเป็นเกลียวได้ดังภาพ โดยจะเป็นในลักษณะโค้งแทนดังรูปด้าง
ล่าง 
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วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  11 

ชื่อหน่วย  ระบบลิฟต์ จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน   

 5.1  เข้าใจประเภทของอาคารที่จะติดต้ังลิฟต์ 

                     5.1.1   อธิบายประวัติความเป็นมาของลิฟต์ 

                   5.1.2  อธิบายประเภทของลิตท์ 

              5.2   เข้าใจ เกณฑ์การออกแบบลิฟต์ 

                      5.2.1   อธิบายข้อมูล เพื่อการออกแบบระบบลิฟต์ในอาคาร  

             5.3  เข้าใจส่วนประกอบของลิฟต์ 

                    5.3.1   อธิบายส่วนประกอบห้องเคร่ืองลิฟต์  

                 5.3.2  อธิบายส่วนประกอบในช่องลิฟต์  

                   5.3.3   อธิบายส่วนประกอบของตู้ลิฟต์ 

                 5.3.4  อธิบายส่วนประกอบของประตูลิฟต์ 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ การระบบลิฟต์ที่นักศึกษาเคยศึกษามา    

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับระบบลิฟต์    

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของระบบลิฟต์    

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองระบบลิฟต์    

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง ขนส่งโดยอพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น       

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา         
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของระบบลิฟต์   

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ืองระบบลิฟต์    



      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองระบบลิฟต์ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง     

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด        

       4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของระบบลิฟต์      

             4.4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน   

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองระบบลิฟต์   
 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดระบบลิฟต์   
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
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ชื่อหน่วย  ระบบลิฟท์ 

 

สอนครั้งท่ี 10 

เร่ือง   ระบบลิฟท์ จ านวนคาบ  2 

 

5.1  ประเภทของอาคารท่ีจะติดตั้งลิฟต์ 

          5.1.1  ประวัติความเป็นมาของลิฟต์ 

ความเป็นมาของลิฟต์   ลิฟต์พาหนะโดยสารส าหรับอาคารสูง ที่มีใช้กันอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน มีประวัติ

ก่อก าเนิดมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ หรือเมื่อ 253 ปี ก่อนคริสตกาล โดยผู้ริเร่ิมใช้คนแรก คือ Archimedes นักปราชญ์

ชื่อดังชาวกรีก และใช่เร่ือยมาถึงสมัยอาณาจักรโรมัน ในสมัยอียิปต์โบราณได้ใช้ลิฟต์เป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างปิรา

มิด โดยใช้แรงคนหรือสัตว์และพลังน้ าในการขับเคลื่อน แม้ในสมัยจักรพรรดิ์นโปเลียน ก็มีลิฟต์ที่เรียกว่า “เก้าอี้

เหาะ” แต่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงเสื่อมความนิยมลงช่วงที่ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของอุตสาหกรรมลิฟต์อย่างแท้จริงคือ 

ช่วงปฏิบัติอุตสาหกรรม ที่เร่ิมน าเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้กับลิฟต์ในประเทศอังกฤษ แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอส าหรับ

การโดยสารจนกระทั่งปี 1852 จึงเร่ิมพัฒนาลิฟต์ให้มีความปลอดภัยในการใช้โดยสารมากขึ้น ด้วยการคิดค้นอุปกรณ์

เพิ่มความปลอดภัย พร้อมกับการคิดค้นลิฟต์ที่ใช้เคร่ืองจักรและสลิงในการขับเคลื่อน จึงนับเป็นจุดเร่ิมต้นของ

อุตสาหกรรม      ลิฟต์อย่างแท้จริง   

ในปี 1861 ได้พัฒนารูปแบบลิฟต์จากที่เคยใช้สลิงเพียง 1 หรือ 2 เส้นมาเป็นสลิงหลายเส้นเพื่อให้มีความ

ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารมากขึ้น และถือเป็นมาตรฐานในการผลิตลิฟต์นับแต่น้ันมา ต่อมาในปี 1887 ได้มีการผลิตลิฟต์ที่

ใช้พลังงานไฟฟ้าติดต้ังขึ้นเป็นคร้ังแรกในอเมริกา จากนั้นก็ได้มีการพัฒนารูปแบบและระบบเทคโนโลยีต่างๆ มา

อย่างต่อเน่ืองจวบจนปัจจุบัน                                       

ในประเทศไทย เร่ิมมีการน าลิฟต์มาติดต้ังครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยการน าเข้าลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วย

เคร่ืองจักรจากอิตาลีมาติดตั้ง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมและติดตั้งลิฟต์ที่ขับเคลื่อนโดยแรงคนที่พระที่นั่งวโรภาส

พิมาน พระราชวังบางปะอิน เมื่อมีไฟฟ้าใช้จึงได้เร่ิมน าเข้าลิฟต์จากต่างประเทศเพื่อติดต้ังตามหน่วยงานราชการ 

พร้อมให้การดูแลบ ารุงรักษาอันเป็นที่มาเร่ิมแรกของการใช้ลิฟต์ในประเทศ ก่อนที่จะพัฒนามาโดยล าดับจวบจน

ปัจจุบัน   



คนส่วนมากมักมองว่าอุตสาหกรรมลิฟต์ใหม่และลิฟต์บริการเป็นเร่ืองเดียวกัน   แต่โดยลักษณะงาน

แล้ว  ธุรกิจทั้งสองส่วนน้ีมีความแตกต่างกัน  ทั้งในเร่ืองของเนื้อหางาน และกฎระเบียบต่างๆ (ในกรณีของประเทศที่

มีกฎหมายบังคับเร่ืองลิฟต์) 

 

       5.1.2  ประเภทของลิตท์ 

ลิฟท์ออกเป็น  2  ประเภทดังนี้ 

1. ลิฟท์ระบบไฮดรอลิก 
2. ลิฟท์ที่ใช้สายเคเบิล 

   

            ระบบไฮดรอลิกแยกเป็น  3  ส่วนคือ 

1. ถังบรรจุน้ ามันไฮดรอลิก 
2. ปั๊มได้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 
3. วาวล์อยู่ระหว่างถังบรรจุกับกระบอกไฮดรอลิก 

     เมื่อต้องการให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น   ให้ปิดวาวล์ เปิดปั๊มขับดันของเหลวจากถังเก็บไปที่กระบอกไฮดรอ

ลิก    ดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่   และยกห้องลิฟท์ขึ้น  

     ขณะที่ห้องถูกยกขึ้นไปถึงชั้นที่ต้องการ   ระบบควบคุมจะส่งสัญญาณไปที่มอเตอร์เพื่อหยุดปั๊ม   ท าให้ไม่

มีของเหลวไหลเข้าไปในกระบอก   เมื่อวาวล์ยังปิดอยู่  ห้องจะนิ่งอยู่ที่ชั้นนั้น 

      เมื่อต้องการให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง      ให้เปิดวาวล์        ของเหลวที่อยู่ในกระบอกจะไหลกลับเข้าสู่ถัง

เก็บ   โดยใช้น้ าหนักของห้องลิฟท์กดลูกสูบลง     ห้องจะค่อยๆเคลื่อนที่ลง   และหยุดในระดับที่

ต้องการ   ระบบควบคุมท าการปิดวาวล์อีกครั้ง 

      ระบบนี้ค่อนข้างง่าย  ไม่ซับซ้อน  แต่มีข้อเสียเหมือนกัน  

      ข้อดีของมันคือ   ใช้แรงน้อยแต่ได้แรงมาก   อย่างไรก็ตามระบบไฮดรอลิกมีข้อเสีย   3  ข้อ   ข้อแรกคือ

ขนาดของอุปกรณ์     ที่มีขนาดใหญ่และยาว    ถ้าคุณต้องการยกขึ้นสูง    ก้านลูกสูบต้องยาวมาก       แน่ล่ะยิ่ง

ลูกสูบยาวมากขึ้น ความแข็งแรงก็น้อยลง   และสามารถแตกหักได้ง่าย 

      ปัญหาข้อที่สองคือ    ตัวกระบอกต้องฝังลงใต้ดิน   นั่นหมายความว่า ถ้าทรงกระบอกยาวมาก   ยิ่งต้องขุด



ลงใต้ดินลึกมาก  ค่าใช้จ่ายย่อมเพิ่มขึ้นแน่นอน   ยกตัวอย่างเช่น   ถ้าคุณยกห้องขึ้นสูง   10  ชั้น   ต้องขุดลงไป

ใต้ดินลึกอย่างน้อย  9  ชั้นเป็นต้น 

       ข้อเสียสุดท้ายคือ ใช้พลังงานสิ้นเปลืองมากและไม่มีประสิทธิภาพ   เพราะสูญเสียไปกับการหมุน

มอเตอร์ และขับปั๊มไฮดรอลิก 

  

ลิฟท์ท่ีใช้สายเคเบิล 

      ลิฟท์แบบนี้นิยมใช้กันมากสุด   หัองลิฟท์ถูกยกขึ้นและลงโดยสายเคเบิล  ที่คล้องผ่านรอก  (Sheave) 

เพลาของรอกต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า ( 2)   ถ้าต้องการทดรอบให้ความเร็วลดลง ต้องมีระบบเกียร์   ทั้งหมด

ตั้งอยู่ในห้องควบคุม (1) 

    สายเคเบิลคล้องผ่านรอก ด้านหนึ่งยึดเข้ากับตู้ อีกด้านหน่ึงยึดเข้ากับน้ าหนักถ่วง   (4)   ซึ่งมีน้ าหนัก

ประมาณ   40 %  ของน้ าหนักห้องที่บรรทุกสูงสุด      ในกรณีที่ห้องบรรทุกน้ าหนักเท่ากับ   40 %  ของ

น้ าหนักสูงสุด   มันจะเท่ากับน้ าหนักถ่วงพอดี 

    ความสมดุลที่เกิดขึ้นนี้ ช่วยประหยัดพลังงานได้    มอเตอร์ใช้แรงขับเคลื่อนเพียงเล็กน้อย เพื่อชนะแรง

เสี่ยดทาน  ก็สามารถยกห้องขึ้นมาได้ 

     ห้องบรรทุก กับน้ าหนักถ่วง  เคลื่อนที่อยู่ในรางเลื่อน  (guide  rails) (5)  ช่วยไม่ให้น้ าหนักเลื่อนเหวี่ยงไป

มาได ้

     ลิฟท์ที่ใช้สายเคเบิล   สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายกว่าลิฟท์ระบบไฮดรอลิก   และมี

ประสิทธิภาพสูงกว่าด้วย  หน้าถัดไป   เป็นระบบความปลอดภัยของลิฟท์ 

ระบบความปลอดภัย 

      ถ้าคุณได้ดูหนังเร่ือง   speed  ที่คนร้ายวางระเบิดสายเคเบิล    ท าให้ลิฟท์ตกลงมา    คนโดยสารร้องวีดว้าย

กันอย่างตระหนก    แต่ในโลกของความเป็นจริง   ลิฟท์มีระบบความปลอดภัยอย่างดียิ่ง    สามารถป้องกัน

ไม่ให้ลิฟท์ตกลงมาอย่างรวดเร็ว   



      อุปกรณ์ชิ้นแรก   คือสายเคเบิล   สายนี้ท าจากโลหะดึงให้เป็นเส้น และถักเป็นสาย    แค่เส้นเดียวสามารถ

รับน้ าหนักของลิฟท์และน้ าหนักถ่วงได้อย่างสบาย    สายเคเบิลที่ยึดลิฟท์ไว้มีหลายเส้น   แม้เส้นใดเส้นหนึ่ง

ขาดไป  เส้นที่เหลือสามารถรับน้ าหนักได้ 

      ถึงแม้ว่าสายเคเบิลทุกเส้นขาด   ยังมีระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่ง    คือระบบเบรก     ที่จะช่วยชะลอ

หรือหยุดลิฟท์ 

      ระบบเบรกใช้อุปกรณ์เรียกว่า   โกเวอร์เนอร์   (governer)  ขอทับศัพท์ภาษาอังกฤษ     สายเคเบิลที่พัน

รอบโกเวอร์เนอร์ แยกออกจากสายเคเบิลที่ใช้ยึดลิฟท์    สมมติว่าสายเคเบิลทุกเส้นขาด    ห้องบรรทุกตกลง

อย่างรวดเร็ว   การท างานของโกเวอร์เนอร์ 

          ระบบลิฟท์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับขนของขึ้น-ลงในแนวดิ่งภายในอาคาร และ เป็นหัวใจส าคัญที่ใช้

ในการโดยสารภายในอาคาร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรภายในอาคาร  

 

แยกประเภทลิฟต์จากการใช้งาน ซึ่งค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนกว่าแบบอื่นๆ 
1. ลิฟต์โดยสาร ใช้ส าหรับรับส่งผู้โดยสารทั่วไป 
2.ลิฟต์บริการใช้ส าหรับโดยสารหรือส่งของ (ตามโรงงาน หรือ โรงแรม)  
3. ลิฟต์ดับเพลิง ใช้ส าหรับขนส่งผู้โดยสารทั่วไป แต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้สามารถให้พนักงานดับเพลิงเข้ามาใช้ได้ 
4. ลิฟต์พยาบาล ใช้ส าหรับขนคนไข้ และ สามารถน าเตียงผู้ป่วยเข้าไปในลิฟต์ได้เพื่อสะดวกในการขนย้ายคนไข้ 
5. ลิฟต์รถยนต์ ใช้ส าหรับขนรถยนต์ขึ้นบนตึก ใช้ส าหรับอาคารที่มีทางเข้าแคบ หรืออาคารที่ต้องการความสะดวก 
และ รวดเร็วในการบรรทุก 
6. ลิฟต์ขนของ ใช้ส าหรับขนของที่มีขนาด และ น าหนักมาก เพื่อเป็นการสะดวกในการขนวัสดุและอุปกรณ์ ใช้ตาม
โรงแรม หรือ โรงงาน 
7. ลิฟต์แก้ว เป็นลิฟต์ที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นลิฟต์ที่ใช้ในการโดยสาร ตามสถานที่ที่เป็นสถานที่นัดพบ และ 
สถานที่ที่ต้องการความเป็นพิเศษต่างๆ 
 
 
 
 



 
5.2  เกณฑ์การออกแบบลิฟท์ 
         5.2.1  ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับสถาปนิกและวิศวกร เพื่อการออกแบบระบบลิฟต์ในอาคาร  
การออกแบบระบบลิฟต์ภายในอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่จะท าการออกแบบได้ไม่ยากนัก แต่ถ้า เป็นอาคารขนาดใหญ่ 
จะมีการซับซ้อนของการใช้งานภายในตึกมากพอสมควร ในต่างประเทศมีการออกแบบระบบลิฟต์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ มาช่วยค านวณในการออกแบบ ซึ่งการออกแบบเราสามารถใช้ข้อมุลที่ส าคัญคือ ขนาด ความจุ และ 
ความเร็วของ ลิฟต์ ซึ่งถ้าออกแบบได้อย่างเหมาะสมจะได้ระบบลิฟต์ที่มีประสิทธิภาพ และ จะไม่เป็นการสิ้นเปลือง
โดยใช่เหตุ 
 
         5.2.2  ข้อมูลที่จ าเป็นในการออกแบบระบบลิฟต์ ได้แก่  
1. ประเภทของอาคาร เช่น ส านักงาน โรงแรม สถานศึกษา โรงพยาบาล  
2. จ านวนห้อง หรือ จ านวนที่พักอาศัย พื้นที่ใช้สอยของอาคาร   
3. การจัดต าแหน่งลิฟต์ภายในอาคาร  
4.จ านวนลิฟต์ภายในอาคาร 
5. Dimention ต่างๆของลิฟต์ ห้องเคร่ือง บ่อลิฟต์  
6. ขนาด หรือ ความจุของลิฟต์ แลชะความเร็วของลิฟต์ 
 
การจัดต าแหน่งลิฟต์ภายในอาคาร ส่วนมกจะมีการออกแบบและ จัดกลุ่มเข้าด้วยกัน เพราะจะท าให้ลิฟต์สามารถใช้
ระบบควบคุมของลิฟต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถค านวณการจอดที่เสียเวลาน้อยที่สุดได้ โดย
ส านักงาน และ ธนาคาร ต่างๆจะมีการใช้ลิฟต์บ่อยมากซึ่งการออกแบบให้เข้ากลุ่มกัน ถ้าตึกมีความสูงใหญ่ จะมีการ
จัดกลุ่มเป็นแบบ2 Car Group จนถึง 8 Car Group ถ้าอาคารมีความสูงมากกว่า 20 ชั้น อาจจะมีการแบ่งช่วงตึกเป็น
ส่วน Low Zone , Hight Zone และสามารถจัดเป็นกลุ่มตาม Zone ได้ ตึกสูง 50 - 60 ชั้น มีการแบ่งช่วงตึก เป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ Low , Medium ,Hight หรือจะดกลุ่มให้มีการวิ่งข้ามก็ได้ เช่น ชั้นกลาง ก็สามารถไปจอดที่ชั้นล่างได้เลย 
(สมัยก่อนมีการค านวรโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการยากและ เสียเวลา เพราะมีการค านวณถึงขนาดการที่เดิน เข้า 
ออกลิฟต์ในแต่ละชั้น ) โดยส่วนใหญ่บริษัทลิฟต์จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ ทาง
สถาปัตยกรรม และ ทางวิศวกรรมรวมอยู่ด้วยการท า Traffic Analysis จะเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้เรารู้ว่า มีการ
ออกแบบลิฟต์ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยเวลารอคอยที่เหมาะสมของอาคาร ถ้าเป็นอาคารส านักงาน หรือ โรงแรม 
ควรจะมีการรอคอยไม่เกิน 30 วินาที ถ้าเป็น คอนโดมิเนียมอาจจะรอคอยได้มากกว่าคือประมาร 40 วินาที เพราะไม่
จ าเป็นต้องรีบเร่งเหมือนโรงแรม และ ส านักงาน ส่วนความสามารถในการขนส่ง อาจจะให้มีการขนส่งที่เหมาะสม
เป็นจ านวนกี่คน ภายใน 5 วินาที 

 
 



 
 
5.3  ส่วนประกอบต่างๆของลิฟต์โดยท่ัวไป 
                   ลิฟต์จะมีส่วนประกอบต่าง๐ หลายส่วน โดยทั่วไปจะมีลักษณะประกอบที่ใกล้เคียงกัน คือ มีตู้โดยสาร
ลิฟต์ และ น้ าหนักถ่วงแขวนยึดติดด้วยกัน โดยลวดสลิงที่ร้อยผ่านรอก โดยรอกตัวนี้จะมีมอเตอร์ท าให้ตู้ลิฟต์โดย
สามารถเคลื่อนที่ไปยังชั้นต่างๆของอาคาร 
 
5.3.1ส่วนประกอบต่างๆที่ส าคัญ  
1. ส่วนประกอบห้องเคร่ืองลิฟต์  
- มอเตอร์ 
- เคร่ืองควบคุมความเร็ว 
- ตู้ควบคุม แผง คอนโทล 
2. ส่วนประกอบในช่องลิฟต์  
- รางลิฟต์  
- เคเบิ้ล 
- ลูกถ่วง 
- Buffer 
3. ส่วนประกอบของตู้ลิฟต์ 
4. ส่วนประกอบของประตูลิฟต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอนท่ี  11 หน่วยท่ี  5 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  12 

ชื่อหน่วย  ระบบลิฟต์ จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน   

 5.4 เข้าใจ ระบบขนส่งในอาคารสูงและการบ ารุงรักษาลิฟต์ 

                   5.4.1   อธิบายวิธีเช็คการท างานของลิฟต์ก่อนการใช้งานประจ าวัน 
                 5.4.2  อธิบายการบ ารุงรักษาลิฟต์ 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ การบ ารุงรักษาลิฟต์ที่นักศึกษาเคยศึกษามา    

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับ การบ ารุงรักษาลิฟต์   

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของ การบ ารุงรักษาลิฟต์   

    1.4  เขียนชื่อเร่ือง การบ ารุงรักษาลิฟต์   

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง ขนส่งโดยอพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น       

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา         
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม 

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการบ ารุงรักษาลิฟต์   

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ือง การบ ารุงรักษาลิฟต์   

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

 

 

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ือง การบ ารุงรักษาลิฟต์ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง       

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด        

       4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของ การบ ารุงรักษาลิฟต์ 

             4.4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน   

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองการบ ารุงรักษาลิฟต์   
 
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดการบ ารุงรักษาลิฟต์   
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
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เร่ือง   การบ ารุงรักษาลิฟต์   จ านวนคาบ  2 

 

5.4  ระบบขนส่งในอาคารสูงและการบ ารุงรักษาลิฟต์ 

      5.4.1   วิธีเช็คการท างานของลิฟต์ก่อนการใช้งานประจ าวัน 
            ตรวจปุ่มกดท างานถูกต้อง 
            ตรวจเช็คแผงควบคุม (Switch Box) จะต้องล็อคอยู่ตลอดเวลา 
            ตรวจเช็คแสงสว่างและพัดลมระบายอากาศภายในห้องโดยสาร 
            ตรวจเช็คการท างานของ Safety shoes กับ Door Sensor 
            ตรวจเช็คธรณีประตู จะต้องไม่มีเศษวัสดุ 
            ตรวจเช็คการท างานของโทรศัพท์ 
            ทดลองลิฟต์วิ่งขึ้น-ลง ว่าเรียบร้อยดีไม่มีเสียง และไม่สั่น 
            ตรวจดูกุญแจเปิดประตูลิฟต์ 
 
    5.4.2  การบ ารุงรักษาลิฟต์ 
การบ ารุงรักษา ทุกระยะ 1 เดือน 
            -ตรวจเช็คการท างานของวงจรเซฟตี้ทั้งหมด 
            -ตรวจเช็คสวิทซ์หน้าคอนแทค และกลไกของดอร์ล็อค 
            -ตรวจเช็คระดับชั้น (การจอดเสมอระดับขั้นหรือไม่)  
            -ตรวจการท างานของชุดเซฟตี้ชูส์/ ไลท์เรย์ 
            -ตรวจระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน/กระดิ่ง อินเตอร์คอมฯ /แบตเตอร่ี  
            -ตรวจผ้าเบรคและระยะการท างานของเบรค 
            -ตรวจสัญญาณบอกชั้น ทิศทางการขึ้นลง และสัญญาณเสียงแจ้งเตือน  
            -ตรวจการท างานของปุ่มกดหน้าชั้น สัญญาณบอกชั้น 
            -ตรวจเช็คอุณหภูมิมอเตอร์ และพัดลมระบายอากาศ  
            -ตรวจเช็ค และทดสอบการท างานของชุดกัฟเวอเนอร์ โดยวิธี  manual 
 
 



 
การบ ารุงรักษา ทุกระยะ 3 เดือน 
            -ตรวจเช็คสภาพการท างานของหน้าคอนแทครีเลย์ 
            -ตรวจเช็คท าความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้า /ขั้วแบตเตอร่ี  
            -ตรวจเช็คขั้นตอนการท างานของระบบทั้งหมด 
            -ตรวจเช็คการท างานระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
            -ตรวจเช็คชูส์ประตู โรลเล่อร์ประตู 
            -ตรวจเช็คท าความสะอาดราง/ รอกแขวนประตู และหล่อลื่นระบบประตู  
            -ตรวจเช็คสภาพการสึกหรอและการท างานชุดกัฟเวอเนอร์  
การบ ารุงรักษา ทุกระยะ 6 เดือน 
            -ตรวจเช็คปรับตั้งลิมิตสวิทซ์ 
            -ตรวจเช็คไฟแสงสว่างในช่องลิฟต์/บนหลังคาตัวลิฟต์ 
            -ตรวจเช็คระดับน้ ามันของบัฟเฟอร์ 
            -ตรวจเช็คสภาพของฉนวนที่สายเทรเวลลิ่งเคเบิล 
            -ตรวจเช็คสภาพและความดึงของลวดสลิงกัฟเวอเนอร์ 
            -ทดสอบการท างานของชุดป้องกันมอเตอร์ 
            -ขันตรวจเทอร์มินอลของมอเตอร์ทุกตัว  
การบ ารุงรักษาทุกระยะ 12 เดือน 
            -ตรวจเช็คการท างานของโอเวอร์โหลดรีเลย์  
            -ตรวจเช็คสกรูจุดต่อสาย/ระดับแรงดันไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า  
            -ตรวจท าความสะอาดรางตัวลิฟต์ และรางตุ้มน้ าหนัก 
            -ตรวจเช็คท าความสะอาดรอกขับ 
            -ตรวจเช็คขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสลึงขับลิฟต์ 
            -ตรวจเช็คระดับน้ ามันเกียร์ และเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
            -ขันตรวจความแน่นของน๊อตยึดต่าง ๆ  
            -ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน และปริมาณแรงลม  
            -ถอดท าความสะอาดฟิวส์/ เซอร์กิตเบรดเกอร์ 
สิ่งส าคัญในการดูแลลิฟต์ 
            ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ดูแลลิฟต์ของอาคารให้มีความรู้ในเร่ือง  
            -การใช้งานลิฟต์อย่างถูกต้อง 
            -การบ ารุงรักษาลิฟต์เบื้องต้น 
            -การช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากลิฟต์ในกรณีลิฟต์ค้า 



 

มาตรฐานการบ ารุงรักษาลิฟท์ 

   INSPECTION   

CHECKLIST FOR INSPECTION    รายการบ ารุงรักษา 

MACHINE ROOM การบ ารุงรักษาภายในห้องเครื่องลิฟต์ 

1. MACHINE ROOM ENVIRONMENT 1. ตรวจเช็คสภาพภายในห้องเคร่ืองลิฟต์ ความ
สะอาด การถ่ายเทของอากาศ และอุณหภูมิภายใน
ห้อง เคร่ืองลิฟต์ 

2. MAIN SUPPLY SWITCH 2. ตรวจเช็คสภาพของเมนสวิทซ์ และจุดต่อต่างๆ 
ของ สายไฟเมน 

3. MOTOR/MACHINE/MG SET 3. ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์ขับลิฟต์ สภาพของ 
เคร่ืองจักรและระบบเกียร์ทด หรือหากเป็นลิฟต์ 
ระบบ ดี.ซี. ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์ และ เยน
เนอร์เรเตอร์ 

4. MECHANICAL BRAKE 4. ตรวจเช็คระบบการท างาน และประสิทธิภาพ
การ ท างาน ของระบบเบรคหยุดลิฟต์ 

5. DEFLECTOR SHEAVE 5. ตรวจเช็คสภาพและการท างานของพู่เล่ตัวท ามุม 
สลิง 

6. CONTROLLER 6. ตรวจเช็คสภาพและการท างานของระบบ
ควบคุม การท างานของลิฟต์ 

7. PIPES/WIRING/DUCTS 7. ตรวจเช็คสภาพของท่อสายไฟฟ้าและสายไฟ
ทั้งหมด 

8. SELECTOR SYSTEM 8. ตรวจเช็คสภาพระบบการท างานของอุปกรณ์
ควบคุม การจอดชั้นของลิฟต์ส่วนที่อยู่บนห้อง
เคร่ืองลิฟต์ 

9. SPEED GOVERNOR/SLING 9. ตรวจเช็คสภาพและการท างานของอุปกรณ์
ควบคุม ความเร็วของลิฟต์ พร้อมตรวจเช็คสลิงดึง
เบรค ฉุกเฉินส่วนที่อยู่บนห้องเคร่ืองลิฟต์ 

10. WIRE ROPE/ROPE FASTENINGS 10. ตรวจเช็คสภาพของสลิง และการยึดของสลิง



กรณี ลิฟต์ระบบ 2 : 1 

11. GEAR OIL LUBRICANTS 11. ตรวจเช็คสภาพ และระดับของน้ ามันหล่อลื่น 
ชุดเฟืองเกียร์ และตรวจเช็คพร้อมท าการหล่อลื่น 
จุดหมุนต่างๆ ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่อยู่บนห้อง 
เคร่ืองลิฟต์ 

 

 

 

CHECKLIST FOR INSPECTION รายการบ ารุงรักษา 

TOP OF CAR การบ ารุงรักษาส่วนบนหลังคาลิฟต์ 

1. CAR TOP ENVIRONMENT 1. ตรวจเช็คสภาพและท าความสะอาดส่วนต่างๆ 
บนหลังคาลิฟต์์ 

2. CAR FRAME & SIDE BRACES 2. ตรวจเช็คสภาพและจุดยึดต่างๆ ของโครงลิฟต์
และ อุปกรณ์การยึดระหว่างตัวถังลิฟต์กับโครง
ลิฟต์ 

3. CAR SHEAVE 3. ตรวจเช็คสภาพ และหล่อลื่นพูเล่ย์ บนหลังคา
ลิฟต์ 

4. CAR GUIDE SHOES (SLIDES/ROLLERS) 4. ตรวจเช็คสภาพ และปรับตั้งตัวประกับรางด้าน
ตัวถัง ลิฟต์ ซึ่งอาจจะเป็นแบบสไลด์หรือแบบโรล
เลอร์ ที่อยู่ ส่วนบน 

5. CAR DOOR ASSOCIATED & DOOR 
OPERATOR 

5. ตรวจเช็คสภาพ และการท างานพร้อมหล่อลื่น 
อุปกรณ์ต่างๆ ของชุดประตูบานในและระบบ 
ควบคุมการเปิด-ปิด ของประตู 

6. WIRE ROPE & FASTENING 6. ตรวจเช็คสภาพ และจุดยึดของสลิงขับลิฟต์ส่วน
ที่อยู่ บนหลังคาลิฟต์ 

7. GOVERNOR ROPE & RELLEASING CARRIER 7. ตรวจเช็คสภาพของสลิงส าหรับดึงเบรคฉุกเฉิน
และ อุปกรณ์กลไกต่างๆ ของเบรคฉุกเฉิน 

8. SAFETY & SAFETY SWITCHES 8. ตรวจเช็คสภาพและการท างานของระบบความ 
ปลอดภัยบนหลังคาลิฟต์ พร้อมทดสอบสวิทซ์
ความ ปลอดภัยทุกตัวบนหลังคาลิฟต์ 



CHECKLIST FOR INSPECTION รายการบ ารุงรักษา 

INSIDE THE CAR การบ ารุงรักษาภายในตัวลิฟต์ 

1. CAR ENCLOSURES 1. ตรวจเช็คสภาพของตัวถังภายในลิฟต์ และพื้น
ลิฟต์ รวมถึงฝ้าเพดานของลิฟต์ 

2. CAR OPERATING PANEL 2. ตรวจเช็คสภาพและทดสอบการท างานของ
ปุ่มกด ภายในตัวลิฟต์ทั้งหมดรวมถึงไฟสัญญาณ
แสดงการ กดปุ่มภายในตัวลิฟต์ 

3. INDICATORS 3. ตรวจเช็คสภาพ และการท างานของไฟบอก
ต าแหน่ง ชั้นของลิฟต์ภายในตัวลิฟต์ 

4. CAR LIGHTING & VENTILATION 4. ตรวจเช็คสภาพของไฟแสงสว่าง และการระบาย 
อากาศ ภายในตัวลิฟต์ 

5. SAFETY ADGE/SAFETY RAY 5. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์ส าหรับเปิดประตู 
อย่างกระทันหันในส่วนของกลไกและส่วนของ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. RIDING CONDITION 6. ทดสอบสภาพการว่ิงของลิฟต์ว่าวิ่งส่าย, สะดุด
หรือ มีเสียงดังหรือไม่ 

7. LEVELLING CONDITION 7. ตรวจเช็คสภาพและการท างานของลิฟต์ในขณะ
เข้า จอดชั้นว่านุ่มนวลและเสมอกับระดับชั้น
หรือไม่ 

8. INTERPHONE/E.M. SIGNAL 8. ตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
กรณี ลิฟต์ติดค้าง และผู้โดยสารต้องการความ
ช่วยเหลือซึ่ง อาจจะเป็นระบบโทรศัพท์ภายใน
หรือสัญญาณเสียง ขอความช่วยเหลือ 

9. EMERGENCY LIGHT 9. ตรวจเช็คและทดสอบระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
ภาย ในลิฟต์กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

  
  
 
 

CHECKLIST FOR INSPECTION รายการบ ารุงรักษา 



PIT การบ ารุงรักษาในส่วนของก้นบ่อลิฟต์ 

1. PIT ENVIRONMENT 1. ตรวจเช็คสภาพและความสะอาดต่างๆ ภายใน 
ก้นบ่อลิฟต์ 

2. SAFETY SWITCHES 2. ตรวจเช็คสภาพและทดสอบสวิทซ์ความ
ปลอดภัย ต่างๆ ในส่วนที่ติดต้ังบริเวณก้นบ่อลิฟต์ 

3. SAFETY GEAR DEVICE 3. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์ส าหรับหยุดลิฟต์ 
ฉุกเฉินในกรณีสลิงลิฟต์ขาด 

4. FLOOR OVERLOAD DEVICE 4. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์ส าหรับป้องกัน
การ บรรทุกน้ าหนักเกินพิกัดของลิฟต์ 

5. TENSION/GOV SHEAVE 5. ตรวจเช็คอุปกรณ์พูเล่ และอื่นๆ ของชุดควบคุม 
ความเร็วของลิฟต์ไม่ให้วิ่งเกินพิกัดที่ก าหนด 

6. COMPENSATING SHEAVE   6. ตรวจเช็คสภาพพูเล่ของโซ่ หรือสลิงถ่วงชดเชย 

7. FINAL TERMENAL STOPPING DEVICE  7. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์ควบคุมการจอด 
ฉุกเฉิน ของลิฟต์บริเวณชั้นบนสุด และล่างสุด 

8. CAR/CWT BOTTOM GUIDE SHOES  8. ตรวจเช็คและปรับแต่งตัวประกับรางด้านลิฟต์ 
และด้านน้ าหนักถ่วงตัวล่าง 

9. TRAVELLING CABLE 9. ตรวจเช็คสภาพสายไฟที่เคลื่อนที่ตามตัวลิฟต์ใน 
ขณะลิฟต์วิ่ง 

10. BUFFERS (OIL/SPRING) 10. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์กันกระแทกด้าน 
ตัวลิฟต์ และด้านน้ าหนักถ่วง อาจเป็นแบบสปริง 
รือแบบไฮดรอลิก 

11. CWT BUFFER RUN BY 11. ตรวจเช็คระยะห่าง ระหว่างอุปกรณ์กัน
กระแทก ด้านน้ าหนักถ่วงกับตัวน้ าหนักถ่วง 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 



 

แผนการสอนท่ี  12 หน่วยท่ี  6 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  13 

ชื่อหน่วย  ระบบท่อในอาคาร จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน   

                 6.1  เข้าใจ ชนิดของท่อและอุปกรณ์การเดินท่อ 

                            6.1.1   อธิบายท่อประปาชนิดต่างในการเดินน้้าดี 
                   6.2 เข้าใจระบบน้้าดีภายในอาคาร 

                         6.2.1   อธิบายวิธีการเดินท่อประปา 

                         6.2.2   อธิบายวิธีการตรวจสอบระบบประปา 

                         6.2.3   อธิบายหลักการต่อท่อ 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับระบบท่อในอาคารที่นักศึกษาเคยศึกษามา       

     1.2  กล่าวน้าเกี่ยวกับระบบท่อในอาคาร     

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส้าคัญของระบบท่อในอาคาร   

    1.4  เขียนชื่อเร่ืองระบบท่อในอาคาร  

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง ขนส่งโดยพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น       

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา         
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม   

      3.1  นักศึกษาฟังค้าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส้าคัญของระบบท่อในอาคาร 

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ืองระบบท่อในอาคาร    

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท้า 

     3.6  นักศึกษาท้าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท้าความเย็นด้วยตนเอง   

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส้าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท้าแบบฝึกหัดเร่ืองระบบท่อในอาคารที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง       

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด          

       4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส้าคัญของระบบท่อในอาคาร     

             4.4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน   

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองระบบท่อในอาคาร 
    
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดการระบบท่อในอาคาร    
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท้าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค้านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
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6.1  ชนิดของท่อและอุปกรณ์การเดินท่อ 

     6.1.1   ท่อประปาชนิดต่างๆในการเดินน้ าดี 
 
ท่อประปาท้าหน้าที่ในการล้าเลียงน้้าดี  หรือน้้าประปา  จ่ายผ่านอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น ก๊อกน้้า  ฝักบัวอาบน้้า  ฟลัช
วาล์ว และหม้อน้้าชักโครกเป็นต้น  ท่อเมนประปาที่ใช้ตามบ้าน ใช้กันที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว - 1 นิ้ว 



วัสดุที่ใช้ท้าท่อประปาในบ้านเมื่อก่อนใช้ ท่อเหล็กอาบสังกะสี จากนั้นก็พัฒนามาเป็นท่อ พีวีซี ท่อพีอี 
ชนิดของท่อประปา 

ท่อประปา แบ่งได้ 5 ประเภท 

1. ท่อประปาเหล็กอาบสังกะสี  ท้าจากเหล็กกล้าซึ่งเป็นสนิมได้ยาก ผ่านการอาบ สังกะสี สามารถท้า
เกลียวได้ง่าย ท่อเหล็กอาบสังกะสี ส่วนใหญ่จะผลิต มายาว 6 เมตร ปลายท่อท้าเกลียวมาให้พร้อม มีแบบหนา
ปานกลาง ที่ท่อจะคาดสีน้้าเงิน และอย่างหนาที่ท่อคาดสีเหลือง 

ข้อดี  มีความแข็งแรง รับน้้าหนักได้ดี ทนทานต่อแรง กระแทกได้ ไม่หักงอ ทนต่อความดันและ
อุณหภูมิที่สูงๆ เช่น เคร่ืองท้าน้้าร้อน 

ข้อเสีย ราคาค่อนข้างแพง ถ้าใช้ไปนานๆ อาจเกิดสนิม ได้ โดยเฉพาะที่ฝังอยู่ในดิน อาจเป็นอันตราย 
ถ้าน้าน้้าในท่อ มารับประทาน 

 
2. ท่อ PVC (PVC ย่อมาจาก Poly Vinyl Chloride ) ในไทย ส่วนใหญ่ มีความยาว 4 เมตร ยกเว้นท่อ 

PVC บางประเภท ซึ่งอาจยาว 3 หรือ 6 เมตรบ้าง แบ่งแยกการใช้ งาน ตามสีต่างๆ เช่น สีฟ้า สีเหลือง สีเทา หรือ 
สีขาว 

ข้อดี น้้าหนักเบา ( 1/5 ของเหล็ก) ราคาถูกกว่า สามารถดัดงอได้ และ ไม่เกิดสนิมน้้าในท่อจะสะอาด
กว่า 

ข้อเสีย ไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกแรงๆ ได้ ไม่ทน ต่อความดันและอุณหภูมิที่สูง 

ชนิดของท่อพีวีซี (PVC.) 

ท่อพีวีซี (PVC.) แบ่งตามชนิดการใช้งาน โดยใช้สี ดังนี้ 
1. ท่อสีเหลือง  เป็นท่อส้าหรับร้อยสายไฟฟ้า และสาย โทรศัพท์ เพราะสามารถทนต่อความร้อนได้อย่างดี  
2. ท่อสีฟ้า  เป็นท่อที่ใช้กับระบบน้้า เช่น น้้าดี น้้าเสีย และการระบาย สามารถทนแรงดันน้้าได้มากน้อยตาม
ประเภท การใช้งาน (มีหลายเกรด) 

ท่อ PVC สีฟ้าเป็นท่อใช้งานส้าหรับ ระบบน้้าดื่ม หรือ งานท่อระบายน้้า มีความหนาตามระดับการรับ
แรงดัน ต้ังแต่ ชั้น PVC 5 ,8.5 และ 13.5 ตาม มาตรฐาน มอก. 17-2532 ชั้นหนาสุดก็คงเป็น PVC 13.5 
ตัวเลข13.5 เป็นค่าแรงดันใช้งาน มีหน่วยเป็น kgf/cm2ในไทยมีบริษัทหลายบริษัท ผลิต ท่อ ขึ้นมาขาย ซึ่งมี
ตั้งแต่ บริษัทขนาดใหญ่ ต้ังแต่ ท่อน้้าไทย นวพลาสติกฯ CP และบริษัท อื่นๆมากมาย ท่อน้้าไทย จะผลิตท่อ มา 
3 เกรด 3 ยี่ห้อ โดยมีตราของ ท่อน้้าไทยประทับไว้บนท่อ คือ ท่อน้้าไทย Hilon และ ท่อโพลี ส่วน นวพลาสติก 
ก็ผลิตท่อ 2 เกรด 2 ยี่ห้อ คือ ตราช้าง และ ตราเสือท่อเกรดดีๆ คงเป็น ท่อเกรด ท่อน้้าไทย และ ตราช้าง 
รองลงมาก็ เสือ และ Hilon ส่วนอ่ืนๆ ก็รองลงมา ตามส่วนผสมของวัสดุ ที่ผสมเข้าไป 

3. ท่อสีเทา เป็นท่อที่ใช้ส้าหรับการเกษตร หรือน้้าทิ้ง ก็ได้ ราคาค่อนข้างถูก ไม่ค่อยแข็งแรง ควรจะเดินลอย ไม่



ควร ฝังดิน คุณภาพที่ดี ก็มีของ ตราช้าง รองลงมา ก็เป็น ท่อ สีเขียวขี้ม้า ชื่อ OK ของ ตราช้าง เช่นเดียวกับท่อ
เทาเกษตรของ ท่อน้้าไทย ใช้ชื่อว่าท่อ 5 ดาว ค่อนข้างแข็ง และกรอบเร็ว นอกจากนี้ก็มีท่อเกษตร ยี่ห้ออ่ืนๆอีก 
ไม่ว่าจะเป็นของ อริยะ CP TSD เป็นต้น 
 

3. ท่อไซเลอร์ ภายนอกเป็นท่อเหล็ก GSP. ภายในเป็นท่อ PE. 

ข้อดี มีความแข็งแรง รับน้้าหนักได้ดี ทนทานต่อแรง กระแทกได้ ไม่หักงอ ทนต่อความดันได้มากกว่า 
20 บาร์ และอุณหภูมิสูง ถึง 95 องศา ไม่เป็นสนิม เหมาะส้าหรับ ใช้ติดต้ังใน โรงแรม อาคารขนาดใหญ่ 
สถานที่ ๆ ต้องการความทนทานสูง หรือสถานที่ ที่ยากต่อการซ่อมแซม 

ข้อเสีย ราคาสูง 

 

4. ท่อพีพีอาร์  เกิดจากการ Random Copolymer Polypropylene ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง
(Thermo Plastic) ที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้น พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระบบท่อประปาพลาสติกภายใต้
คุณสมบัติด้านฟิสิกส์ และเคมีท้าให้ท่อพลาสติกที่ท้าด้วยวัสดุพิเศษ 

ข้อดี การเชื่อมต่อระหว่างท่อ กับข้อต่อ ใช้วิธีการให้ความร้อน โดยคุณสมบัติพิเศษของจึงท้าให้ท่อ
และข้อต่อสามารถเชื่อมผสานกันเป็นเน้ือ เดียว จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการร่ัวซึม ที่บริเวณจุดต่อเชื่อม
ระหว่างท่อและข้อต่อ ทนอุณหภูมิได้สูง ถึง 95 องศา แข็งแรง ทนแรงดันได้สูงถึง 20 บาร์ อายุการใช้งาน 
ยาวนานกว่า 50 ปี ไม่เป็นสนิม สะอาด สามารถใช้เป็นท่อน้้าดื่มได้ เหมาะส้าหรับใช้ติดต้ังใน บ้านพักอาศัย 
คอนโด ตึกแถว อาคารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ 

ข้อเสีย ไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกแรง ๆ ไม่เหมาะกับการติดตั้งใต้พื้นดิน หรือพื้นคอนกรีตที่มีการ
ทรุดตัวมาก 

 

5. ท่อ PE - Poly Ethylene ท่อโพลีเอทิลีน (HDPE) เป็นวัสดุทางเคมีที่มีค่าความหนาแน่นสูง "ไม่น้อย
กว่า 950 Kg/m3" ที่มีคุณสมบัติทางเคมี ,ไฟฟ้าและทางกลที่ดีเยี่ยม สามารถที่จะน้ามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุที่
เหมาะสม กับสภาวะการใช้งานในวงการต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งท่อโพลีเอทิลีน หรือ เอชดีพีอี หรือบางหน่วยงาน
ก็เรียกว่า ท่อพีอี PE นั้น ก็คือท่อโพลีเอทิลีน (HDPE) ที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนที่มาจากขั้นตอนทางเคมีทั้งสิ้น 

- น้้าหนักเบา 1/5 ของท่อเหล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้าย 

- ยืดหยุ่นได้ดี ทนแรงกระแทก 

- ไม่มีสารพิษ 

- ขดเป็นม้วนได้ (ยาวสูงสุดได้ถึง 400 เมตร) 



- ทนสารเคมี อายุการใช้งานยาวนาน 

- ทนแสงอาทิตย์ 

- ผิวในท่อเรียบ ของเหลวไหลสะดวก 

 

6.2  ระบบน้ าดีในอาคาร 

 

 
6.2.1  วิธีการเดินท่อประปา 

โดยทั่วไปแล้วการเดินท่อประปาภายในบ้านจะมีอยู่2ชนิดคือ 

1. การเดินท่อแบบลอย คือ การเดินท่อติดกับผนัง หรือวางบนพื้น การเดินท่อแบบนี้จะเห็นได้ชัดเจน สามารถ

ซ่อมแซมได้ง่าย เมื่อเกิดปัญหาแต่จะดูไม่สวยงาม         

2. การเดินท่อแบบฝัง คือ การเจาะสกัดผนัง แล้ว เดินท่อ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ฉาบปูนทับ หรือเดินซ่อนไว้ใต้ 

เพดานก็ได้ ซึ่งจะดูเรียบร้อย และสวยงาม แต่เมื่อมีปัญหาแล้ว 

 

วิธีการเดินท่อประปาในส่วนที่อยู่ใต้ดิน 

การเดินท่อประปาจะมีทั้งท่อส่วนที่อยู่บนดิน และบาง ส่วนจะต้องอยู่ใต้ดิน ในส่วนที่อยู่บนดิน อาจใช้

ท่อ PVC. หรือท่อเหล็กชุบสังกะสี ( Gavanize) ก็ได้ แต่ส้าหรับท่อ ที่อยู่นอกอาคาร โดยเฉพาะท่อที่อยู่ใต้ดิน 

บริเวณใต้อาคาร ควรใช้ท่อ PE ท่อชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ ในการบิดงอโค้งได้ ในกรณีเดินผ่านเสาตอม่อ หรือ

คานคอดิน ส้าหรับท่อธรรมดา จะมีข้อต่อมากซึ่งเสียงต่อการร่ัวซึม และที่ส้าคัญเมื่อมีการทรุด ตัวของอาคาร 

หากเป็นท่อ PVC. หรือท่อเหล็กชุบสังกะสี จะ ท้าให้ท่อแตกร้าวได้ แต่ถ้าเป็นท่อ  PE จะมีความยืดหยุ่นกว่า 



ถึงแม้จะมีราคาที่สูง แต่ก็คุ้มค่า เพราะถ้าเกิดการร่ัวซึมแล้ว จะ ไม่สามารถทราบได้เลย เพราะอยู่ใต้ดินจะ

ซ่อมแซมยาก 

วิธีการใช้สต๊อปวาล์วเมื่อติดตั้งสุขภัณฑ์ 

โดยทั่วไปการติดระบบประปากับสุขภัณฑ์ เพียงต่อท่อ น้้าดีเข้ากับตัวเคร่ืองสุขภัณฑ์ก็สามารถใช้งานได้แล้ว 

แต่ถ้าเกิด ปัญหาที่จะต้องการซ่อมแซม ก็จะต้องปิดมิเตอร์น้้าด้านนอก เพื่อหยุดการใช้น้้า ซึ่งจะท้าให้ภายใน

บ้านทั้งหมดไม่สามารถใช้ น้้าได้ ทางออกที่ดีก็คือ ให้เพิ่มสต๊อปวาล์ว ในบริเวณส่วนที่ จ่ายน้้าเข้ากับสุขภัณฑ์ 

เพื่อที่เวลาท้าการซ่อมแซม สามารถที่จะปิด วาล์วน้้าได้ โดยที่น้้าในห้องอื่นๆ ก็ยังสามารถใช้งานได้ 

 

6.2.2  วิธีการตรวจสอบระบบประปา 

ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้าน โดยปิดก็อกที่มีอยู่ ทั้งหมดแล้วสังเกตที่มาตรวัดน้้า ถ้าตัวเลขเคลื่อน แสดงว่า มี

การร่ัวไหลเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการร่ัวซึม หรือมีอุปกรณ์บางอย่างแตกหักหรือช้ารุด ก็จัดการหาช่างมาแก้ไข

ให้เรียบ ร้อย นอกจากภายในบ้านแล้ว ยังสามารถตรวจสอบการร่ัว ไหลของน้้าในเส้นท่อที่อยู่นอกบ้าน โดย

สังเกตพื้นดินบริเวณ ท่อแตกร่ัวนั้น จะมีน้้าซึมอยู่ตลอดเวลา และบริเวณนั้นจะ ทรุดตัวต้่ากว่าที่อื่น นั่นคือ

สาเหตุที่ท้าให้น้้าประปาไหลอ่อน ลง ก็ควรแจ้งไปยังส้านักงานประปาในเขตน้ัน 

การวางระบบท่อน้้าในที่นี้จะกล่าวถึงการวางท่อน้้าประปา หรือท่อน้้าดีเพื่อน้าไปใช้ตามส่วนต่างๆ ของบ้าน

และการวางท่อน้้าทิ้งจากจุดต่างๆ ของบ้านลงสู่ท่อระบายน้้า โดยจะเน้นการวางท่อแบบฝัง เพราะเป็นระบบที่

นิยมใช้กันทั่วไปส้าหรับอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน และเป็นระบบที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้โดยง่ายหากท้าไว้

ไม่ดีตั้งแต่แรกในช่วงก่อนท่อน้้าที่ใช้กันโดยทั่วไปตามบ้านจะเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีซึ่งมีความแข็งแรงไม่

แตกหักง่าย แต่เมื่อใช้ไปนานๆ จะมีปัญหาเร่ืองสนิม จึงเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้น้้าเพื่อการบริโภคจาก

ท่อชนิดนี้ ต่อมามีการน้าท่อน้้าที่ท้าจากพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) หรือที่เรียกว่าท่อพีวีซีมาใช้แทนท่อ

เหล็กซึ่งก็มีผู้น้ามาใช้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากมีราคาถูกกว่าและไม่เป็นสนิม ต่อมาวิวัฒนาการทางด้านพลาสติก

มีความก้าวหน้าขึ้นมาก ท่อพีวีซีที่ผลิตขึ้นมีความแข็งแรงทนทาน น้้าหนักเบา ไม่เป็นสนิม ราคาไม่แพงและยัง

ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆ ได้หลายชนิด จึงเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามท่อน้้า

ที่ท้าจากเหล็กก็  

ยังคงใช้กันอยู่ในบางจุดที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น จุดที่ต้องรับน้้าหนักหรือแรงกระแทก จุดที่ต้อง

รับความดันสูง หรือจุดที่ต้องทนต่ออุณหภูมิสูงๆ เป็นต้น 

 



6.2.3  หลักการต่อท่อ 

1. ส้ารวจเส้นทางเดินท่อและบันทึกไว้อย่างละเอียด 

2. พยายามใช้ท่อให้สั้นที่สุด และสะดวกในการใช้งานมากที่สุด 

3. หลีกเลี่ยงการใช้ข้องอและสามทาง เนื่องจากท้าให้แรงดันน้้าลดลง 

4. การขันเกลียวข้อต่อต่าง ๆ ไม่ควรขันแน่นเกินควร 

5. การต่อท่อ P.V.C ควรเช็ดท้าความสะอาด ก่อนทาน้้ายาประสาน 

6. ควรเลือกใช้ท่อให้เหมาะสมกับสภาพบริเวณ เช่น บริเวณที่เปียกชื้น ควรเดิน ท่อฝังดิน และควรใช้ท่อ P.V.C 

7. หากท่อเมนประปาอยู่ไกล ควรใช้ท่อลดขนาด เช่น ท่อเมนย่อยขนาด  1 นิ้ว ท่อใช้งานภายในบ้านควรมี

ขนาด ½ นิ้ว เป็นต้น 

 

การก าหนดขนาดความยาวของท่อ การก้าหนดขนาดความยาวของท่อที่นิยมมี 3 วิธี 

1. ก้าหนดขนาดจากปลายท่อถึงปลายท่อ ไม่รวมข้อต่อ 

2. ก้าหนดขนาดจากปลายท่อถึงเส้นผ่าศูนย์กลางข้อต่อ 

3. ก้าหนดขนาดจากเส้นผ่าศูนย์กลางข้อต่อถึงเส้นผ่าศูนย์กลางข้อต่ออีกด้านหนึ่งหมายเหตุ  การตัดท่อเพื่อการ

ประกอบนั้น จะตัดท่อให้มีความยาวตามขนาดที่ก้าหนดไม่ได้ จะต้องตัดให้สั้นกว่า โดยลบความยาวออก

ประมาณ ¼ นิ้ว เมื่อสวมข้อต่อแล้วจะได้ระยะตามที่ต้องการ 

การต่อท่อโลหะ 

1. จับท่อด้วยปากกาหรือประแจจับท่อให้แน่น ให้ปลายท่อยื่นออกมาเล็กน้อย 

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเกลียว 

3. ใช้เทปพันเกลียวพันประมาณ 4 – 5 รอบ 

4. หมุนข้อต่อเข้ากับท่อด้วยมือจนตึงก่อน ระวังอย่าให้ปีนเกลียว 

5. ใช้ประแจจับท่อจับบริเวณข้อต่อ แล้วหมุนประมาณ 1 – 2 รอบให้ตึงพอดี ๆ 

 

 

การต่อท่อพลาสติก 

1. ตัดท่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ขจัดรอยเยินบริเวณปลายท่อให้เรียบร้อย 

2. ท้าความสะอาดปลายท่อที่จะต่อ แล้วทดลองสวมดูเพื่อทดสอบความแน่น 



3. ทาน้้ายาบริเวณผิวท่อด้านนอกและข้อต่อด้านใน ทิ้งไว้ประมาณ 15 วินาท ี

4. ประกอบท่อเข้ากับข้อต่อโดยดันให้สุด กดไว้ประมาณ 10 วินาท ี

5. ตรวจสอบบริเวณรอยต่อว่าแน่นหรือไม่ แล้วเช็ดน้้ายาส่วนเกินออก 

การต่อข้อต่อแบบเสียบ 

1. ตัดท่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ขจัดรอยเยินบริเวณปลายท่อให้เรียบร้อย 

2. สวมเหล็กรัดเข้ากับปลายท่อที่จะต่อ เสียบข้อต่อเข้ากับปลายท่อดันจนสุด 

3. เลื่อนเหล็กรัดมาที่ข้อต่อ ใช้ไขควงขันสกรูที่เหล็กรัดให้แน่น 

 

 

 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการวางท่อน้ าและอุปกรณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้อง 

1. ท่อน้้าที่ใช้ควรมีการประทับข้อความบนตัวท่อเป็นระยะๆ โดยบ่งบอกถึงยี่ห้อของท่อน้้าหรือบริษัทผู้ผลิต 

บอกชั้นของท่อว่าเป็น ชั้น  13.5 , 8.5 , หรือ 5 บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ และควรมีเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ด้วย 

2. ท่อน้้าควรอยู่ในสภาพใหม่ ไม่มีรอยแตกหรือช้ารุดมาก่อน และสีต้องไม่หม่นหมองผิดเพี้ยนไปมาก อัน

เน่ืองมาจาก การเก็บรักษา ในสภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน 

3. ท่อน้้าที่ดีควรใช้ท่อสีฟ้า  13.5 ทั้งหมด ในขณะที่ท่อส้าหรับระบายน้้าและสิ่งปฏิกูลตามจุดต่างๆภายในบ้าน 

โดยเฉพาะท่อที่ต้อง เดินฝังอยู่ภายในเสา ผนังหรือพื้น ควรใช้ท่อสีฟ้าชั้น  8.5 เป็นอย่างน้อยเพื่อความทนทาน

ในการใช้งาน 

4. ในการเดินท่อแบบฝังภายในผนัง จุดปลายของท่อที่ยื่นออกจากผนังส้าหรับติดต้ังวาล์วหรือก๊อกน้้าจะมีการ

ติดตั้งข้อต่อชนิดเกลียว ในไว้ส้าหรับสวมกับวาล์วหรือก๊อกน้้าในภายหลัง ข้อต่อดังกล่าวควรจะเป็นข้อต่อชนิด

ที่ท้าด้วยเหล็กไม่ควรใช้ข้อต่อพลาสติก เพื่อป้องกันการแตกช้ารุดที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังหากต้องมีการเปลี่ยน

หัวก๊อก เพราะจุดนี้จะท้าการซ่อมแซมได้ล้าบาก 

5. ส้าหรับบ้านที่ใช้อ่างอาบน้้าโดยไม่มีการติดต้ังเคร่ืองท้าน้้าร้อนและมีการเดินท่อน้้าแบบฝังอยู่ภายในผนัง ท่อ

น้้าร้อนที่ฝัง อยู่ภายในผนัง ที่เชื่อมระหว่างตัวเคร่ืองท้าน้้าร้อนที่อยู่ด้านบนกับวาล์วควบคุมการเปิดแลปิดน้้า

ร้อนที่อยู่ด้านล่างตรงอ่างอาบน้้าควรใช้ท่อเหล็กแทนการใช้ท่อพีวีซี เพื่อป้องกันการช้ารุดของท่อที่อาจเกิดขึ้น

เน่ืองจากความร้อนของน้้า 

6. ในการเดินท่อน้้าแบบฝัง ก่อนที่จะท้าการเทพื้นหรือฉาบผนังทับตรงจุดที่มีการเดินท่อควรมีการทดสอบการ



ไหลของน้้าและตรวจตรา อย่างถี่ถ้วนว่าท่อน้้าที่เดินไว้ไม่ว่าจะเป็นท่อน้้าประปาหรือท่อระบายน้้าทิ้งอยู่ใน

สภาพที่เรียบร้อยไม่มีการร่ัวซึม เพราะถ้าหากเทปูนหรือฉาบปูนทับไปแล้วท่อน้้าเกิดการร่ัวซึมขึ้นมาใน

ภายหลังจะแก้ไขได้ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

แผนการสอนท่ี  14 หน่วยท่ี  7 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  15 

ชื่อหน่วย  ระบบอากาศในอาคาร จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน   

         7.1 ชนิดของท่อระบายอากาศ 

                        7.1.1   ประเภทของท่อระบายกาศและการใช้งาน 
                      7.2 การก าหนดขนาดของท่ออากาศ 

                         7.2.1   หลักเกณฑ์ออกแบบระบบระบายอากาศ 
                         7.2.2   องค์ประกอบของระบบระบายอากาศ 
                       7.3 การต่อและติดตั้งท่ออากาศ 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ ระบบอากาศในอาคารที่นักศึ กษาเคยศึกษามา        

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับ ระบบอากาศในอาคาร 

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของ ระบบอากาศในอาคาร   

    1.4  เขียนชื่อเร่ือง ระบบอากาศในอาคาร    

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง ระบบอากาศในอาคารโดยพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น       

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา           
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม   

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของระบบอากาศในอาคาร   

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ือง ระบบอากาศในอาคาร   

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ือง ระบบอากาศในอาคารที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง       

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด            

       4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของ ระบบอากาศในอาคาร   

             4.4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน   

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองระบบอากาศในอาคาร   
    
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดการระบบท่อในอาคาร    
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 13 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  ระบบอากาศในอาคาร 

 

สอนครั้งท่ี 13 

เร่ือง   ระบบอากาศในอาคาร   จ านวนคาบ  2 

 

หลักเกณฑ์ออกแบบระบบระบายอากาศ 

          การระบายอากาศจากอุตสาหกรรมเป็นการน าอากาศที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ท างานและน าอากาศที่สะอาดเข้า
มาทดแทน หากจะต้องเลือกใช้วิธีการระบายอากาศแล้วควรปรึกษาวิศวกรหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เร่ือง
การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพตลอดจนการบ ารุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบ
และทดสอบตลอดจนการบ ารุงรักษาระบบควรได้รับการดูแลจากวิศวกรหรือบริษัทที่มีประสบการณ์และความรู้เป็น
อย่างดี การออกแบบระบบระบายอากาศที่ดี จะต้องมีลักษณะดังนี้ 

 สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ คือ ดูดมลพิษออกไปทางปล่อง โดยใช้ Hood หรือท่อ และท าให้คุณภาพ
อากาศภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 การดูดมลพิษต้องมีประสิทธิภาพ คือใช้ดูดปริมาตรอากาศออกไปน้อยตรงจุดที่ได้ผลที่สุด เช่น ในบริเวณที่
ใกล้และครอบคลุมแหล่งก าเนิด มีการสูญเสียพลังงานในระบบดูดอากาศน้อยที่สุด   
เช่น ออกแบบท่อดูดในระบบ และปล่องต้องไม่มีข้องอมากหรือใช้ความเร็วลมที่สูงหรือต่ าเกินไป 

องค์ประกอบของระบบระบายอากาศ 

          การดึงอากาศเสียเฉพาะที่นั้นใช้หลักการว่าอากาศจะเคลื่อนที่จากจุดที่มีความดันอากาศสูงไปยังที่มีความดัน
อากาศต่ า ดังนั้นจึงต้องสร้างระบบที่มีความดันอากาศสูงและต่ าโดยใช้พัดลมที่ดูดอากาศจึงท าให้บริเวณหน้าพัดลมมี
ความดันอากาศสูงกว่าหลังพัดลม และอากาศก็จะถูกดูดออกไปด้วยก าลังแรง (เหมือนเคร่ืองดูดฝุ่น) 

ระบบดูดอากาศเสียประกอบด้วย 

1. ปากท่อหรือปาก “Hood” หรือบางคร้ังเรียกตู้ดูดอากาศเสีย 
2. ท่อที่ใช้ส่งอากาศเสีย 
3. เคร่ืองหรืออุปกรณ์บ าบัดมลพิษ 
4. พัดลมดูดอากาศ 



5. ท่อส่งออกหรือปล่องที่ระบายออกไปนอกอาคาร 

1. Hood หรือตู้ดูดอากาศเสีย 

          Hood เป็นตัวอุปกรณ์ที่เก็บอากาศเสียจากแหล่งก าเนิดโดยติดต้ังหรือใกล้แหล่งก าเนิดให้มากที่สุดที่จะเป็นไป
ได้ โดยอาศัยหลักการให้ความเร็วของอากาศที่ปาก Hood จะต้องมากพอที่จะน ามลพิษ เช่น ฝุ่นหรือก๊าซออกไปได้
โดยเราเรียกความเร็วที่จ าเป็นนี้ว่า “ความเร็วในการพา ” หรือ Capture Velocity ดังนั้นในการออกแบบจะต้องท าให้
ปากของ Hood มีขนาดเล็กเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นเพราะขนาดที่ใหญ่จะสิ้นเปลืองพลังงานมาก 

          ความเร็วในการพามีหน่วยเป็น เมตร / วินาที และปริมาตรอากาศที่ไหลผ่านปาก Hood คิดเป็น ลูกบาศก์เมตร / 
วินาที โดยวิธีค านวณปริมาตรที่ไหลผ่านปาก Hood ดังนี ้

  

 

รูปท่ี 16 ระบบดูดอากาศเสียแบบง่าย 

       Vair      =       uhood xAhood 

เมื่อ u hood      =       ความเร็วในการพาวัดได้ที่ปาก Hood (Hood Face Velocity) โดยเคร่ืองวัดความเร็วลมเป็น เมตร/
วินาท ี

       Ahood       =       พื้นที่หน้าตัดของ Hood คือ L x H เป็น ตารางเมตร 

       Vair                   ปริมาตรอากาศที่ไหลผ่านปาก Hood ลูกบาศก์เมตร / วินาที ี

 
       จะเห็นได้ว่าปริมาตรอากาศที่ไหลผ่าน Hood กับไหลผ่านในท่อและพัดลมทางขวามือย่อมจะเท่ากัน ดังนั้นหาก



จะวัดความเร็วลมในท่อและคูณกับพื้นที่หน้าตัดท่อก็จะได้ผลเท่ากัน ทั้งนี้เพราะการตรวจวัดที่ปาก Hood นั้นมักจะ
ยากกว่าการวัดที่ในท่อมาก จึงอาจตรวจวัดในท่อแล้วมาค านวณหาความเร็วลมที่ปาก Hood แทนก็ได้ 

       หากตรวจวัดความดันอากาศในท่อเทียบกับอากาศภายนอกจะพบว่า อากาศในท่อจะมีความดันน้อยกว่าอากาศ
ภายนอก ทราบได้เพราะหากมีรูร่ัวที่บริเวณท่อตรงก่อนถึงพัดลม อากาศภายนอกจะไหลดันเข้าไปในรูร่ัวนั้นและ
อากาศข้างในท่อจะไม่ไหลออกมา ในทางตรงกันข้ามเมื่ออากาศผ่านพัดลมไปสู่ปล่องแล้วความดันอากาศในปล่องจะ
สูงกว่าอากาศภายนอก และหากมีรูร่ัวก่อนถึงปลายปล่อง อากาศในปล่องจะดันออกมาตามรูร่ัวนั้นได้ ดังนั้นจึงนิยม
ติดตั้งพัดลมไว้นอกอาคารเพื่อที่ อากาศเสีย ในระบบจาก Hood และท่อภายในอาคารจะได้ไม่รั่วไหล แม้ว่าจะมี
อุบัติเหตุท าให้เกิดรูร่ัวก็ตาม ความดันของอากาศมีหน่วยเป็นปาสคาลหรือเซนติเมตรของน้ าหรือนิ้วของน้ า (หากเป็น
แบบในประเทศสหรัฐอเมริกา) แต่ในที่นี้จะใช้หน่วยเมตริกเสมอ ( ปาสคาล ) 

      ถึงแม้ว่าในการออกแบบเราจะพยายามที่จะให้ Hood ครอบคลุมแหล่งก าเนิดมลพิษให้มากที่สุด แต่ในความเป็น
จริงก็อาจกีดขวาง การท างานได้บางครั้งต้องท าให้ Hood “ยื่น” ออกไปดูดคล้ายๆ กับเคร่ืองดูดฝุ่นนั้นเอง แต่ Hood 
แบบนี้จะใช้พลังงานมากเพราะทุกระยะทางที่ห่างจากปาก Hood ( ระยะ “X”) ดังรูปจะใช้พลังงานเป็นก าลังสองของ
ระยะทางที่เพิ่มขึ้นนี้ เช่น หาก “X” มีค่า 10 เซนติเมตร จะใช้พลังงานมากกว่าเมื่อ  “X” มีค่า 5 เซนติเมตร ถึง 4 เท่าตัว 
ถ้าจะให้ความเร็วในการพาที่จุดนั้นเท่ากัน ในการออกแบบเราอาจประหยัดพลังงานได้หากมีการเติมที่กั้นทางใดทาง
หนึ่ง เพื่อให้อากาศที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ไหลเข้ามาใน Hood มากนักและเพิ่มความเร็วให้กับอากาศที่ต้องการได้ 

  

 

รูปที่ 17 จุดที่จะดูดมลพิษอยู่ใกล้ ๆ ปากตู้ดูดอากาศมากที่สุด 

          ปกติตู้ดูดอากาศเสียจะมีลักษณะเป็นรูปทรงครอบแหล่งก าเนิด เป็นรูปปิรามิด หรือรูปกรวยคว่ า และการ
ออกแบบต้องค านวณให้ได้ปริมาณอากาศที่ดูดให้น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ต้องมีประสิทธิภาพในการดูด
มลพิษทางอากาศอย่างได้ผล ดังนั้น จึงต้องท าให้ตู้ดูดอากาศเสียนี้สามารถเร่งความเร็วของอากาศที่จะไหลเข้าไปให้
เพียงพอที่จะดึงมลพิษทางอากาศเข้าไปได้ ความเร็วนี้จะขึ้นกับขนาดของฝุ่นละอองและก๊าซ หากฝุ่นละอองมีขนาด
ใหญ่จะต้องใช้ความเร็วในการดึงสูงและมีการออกแบบให้ฝุ่นละอองเข้าไปในตู้ดูดอากาศเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตู้



ดูดอากาศเสียที่ดีจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานมีความปลอดภัยและท าให้เกิดความสะอาดด้วย 

          ประเภทของตู้ดูดอากาศเสียจะถูกแบ่งตามรูปร่างของตู้ดูดอากาศเสียและลักษณะการดูดมลพิษทางอากาศของตู้
ดูดอากาศเสียนั้น ๆ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังน้ีคือ 

 ตู้ดูดอากาศเสียแบบปิดได้  (Enclosed Hood):- ตู้ดูดอากาศเสียประเภทนี้ จะง่ายต่อการก่อสร้าง ไม่ขัดขวาง
การท างาน และสามารถควบคุมอัตราการไหลของอากาศเสียด้วยอัตราต่ าที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ตู้ดูดอากาศเสียแบบปิดได้เหมาะส าหรับน าไปใช้กับห้องปฎิบัติการ ห้องสเปรย์สี เป็นต้น 

 ตู้ดูดอากาศเสียแบบแขวน (Free-Hanging Plain Openings):- ตู้ดูดอากาศเสียประเภทนี้ จะมีช่องเปิดเป็นรูป
กลม หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวมากกว่า 0.3 ตู้ดูดอากาศ
เสียแบบแขวนเหมาะส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษแบบจุดหรือบริเวณพื้นที่เล็ก ๆ และในบริเวณที่ไม่สามารถ
ใช้ตู้ดูดอากาศเสียแบบปิดได้ เช่น การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า การบัดกรี เป็นต้น 

 ตู้ดูดอากาศเสียแบบแขวนและช่องเปิดแคบแบบ  Slot (Free-Hanging Slot Openings):- ตู้ดูดอากาศเสีย
ประเภทนี้ เหมาะส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่มีพื้นที่ส าหรับดูดอากาศเสียในลักษณะแคบและยาว 
และ Slot จะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.3 

 ตู้ดูดอากาศเสียแบบระบายอากาศเสียทางด้านข้าง  (Lateral Ventilation):- การออกแบบตู้ดูดอากาศเสีย
ประเภทนี้ ) จะใช้ Slot ตลอดหนึ่งด้านหรือสองด้านของถังหรือโต๊ะและอาจจะมีการใช้ด้านท้ายของตู้ดูด
อากาศเสียตลอดด้านหน่ึงของถังหรือโต๊ะด้วยก็ได้ ถ้าเป็นไปได้ Slot ควรวางในต าแหน่งแนวยาวของถังหรือ
โต๊ะ ตู้ดูดอากาศเสียประเภทนี้เหมาะส าหรับการท างานที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ณ พื้นผิวลักษณะแบน
ราบหรือมีการปล่อยมลพิษทางอากาศทันทีทันใดเหนือพื้นผิวลักษณะแบนราบ เช่น การชุบ Degreasing การ
จุ่มสี เป็นต้น 

 ตู้ดูดอากาศเสียแบบดูดลงข้างล่าง (Downdraft):- ตู้ดูดอากาศเสียประเภทนี้ มีตะแกรงอยู่ด้านบน ตู้ดูดอากาศ
เสียแบบดูดลงข้างล่าง ( Downdraft) เหมาะส าหรับการท างานที่มีอากาศไหลลงผ่านแหล่งก าเนิดมลพิษทาง
อากาศ เช่น การเชื่อม การบัดกรี การขัดละเอียด การพ่นสี เป็นต้น ประสิทธิภาพของตู้ดูดอากาศนี้จะลดลงอัน
เน่ืองมาจากอากาศไหลตัดขวางและอากาศร้อนไหลขึ้นข้างบน   
จึงมักจะใช้ตู้ประเภทนี้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้ตู้ดูดอากาศเสียประเภทอ่ืนได้ 

 ตู้ดูดอากาศเสียแบบแขวนคลุมไว้ด้านบน  (Canopy):- ตู้ดูดอากาศเสียประเภทนี้ มีลักษณะเหมือนฝาครอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศและมีท่อดูดอากาศต่อที่ข้างบนของตู้ดูดอากาศเสีย การออกแบบเช่นน้ี
เหมาะสมกับงานที่ผลิตอากาศร้อน เช่น เตาหลอม เพราะอากาศร้อนจะไหลขึ้นข้างบนและน ามลพิษทาง
อากาศขึ้นไปด้วย การออกแบบจะต้องให้มีกระแสอากาศที่ไม่ปั่นป่วน จึงมักจะให้ตู้ดูดอากาศเสียนี้มีลักษณะ
ที่แคบเข้าเร่ือยๆ จนถึงท่อดูดอากาศ ( มุมอยู่ระหว่าง 30°C ถึง 45°C) 



  

 

รูปท่ี 18 ตัวอย่างของการดูดอากาศเสียท่ีระเหยจากถังโดยตู้ดูดอากาศเสียแบบแขวนคลุมไว้ด้านบน (Canopy) 

      1.1 ข้อมูลในการออกแบบตู้ดูดอากาศ 

          การออกแบบจะต้องให้ความเร็วลมที่จุดต าแหน่งของมลพิษ เช่น บริเวณที่ไอระเหยขึ้นมาจากถังหรือบริเวณพ่น
สี มีความเร็วเพียงพอที่จะพามลพิษนั้นๆ ( รวมทั้งอากาศที่มลพิษปนเปื้อนอยู่ ) ไหลเข้ามาในตู้ดูดอากาศได้ ความเร็ว
ที่เพียงพอนั้นก าหนดไว้ดังนี ้

ตารางท่ี 8 ช่วงของค่า Capture Velocity 

 
ลักษณะการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ตัวอย่าง 

Capture 
Velocity  
(เมตร/วินาท)ี 

การปล่อยมลพิษทางอากาศโดยปราศจากความเร็วเข้า
ไปในอากาศที่หยุดนิ่ง 

การระเหยออกจากถัง จาก
กระบวนการ Degreasing เป็นต้น 

0.254-0.508 

การปล่อยมลพิษทางอากาศด้วยความเร็วต่ าเข้าไปใน
อากาศที่นิ่งพอสมควร 

ห้องสเปรย์ การเชื่อม และการชุบ 0.508-1.016 

การก าเนิดมลพิษทางอากาศโดยปล่อยให้เข้าไปใน
บริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของอากาศอย่างรวดเร็ว 

การพ่นสีในห้องสเปรย์ที่มีลักษณะ
ตื้น การเติมน้ ามัน 

1.016-2.54 

         โดยค่าตัวเลขในช่วงค่าเร่ิมต้นซึ่งมีค่าน้อยใช้ส าหรับกรณีที่ไม่มีกระแสลมภายนอกหรือมีบ้างเล็กน้อยและเป็น
กรณีที่มีมลพิษน้อย แต่หากต้องใช้วิธีแบบเคร่ืองดูดฝุ่น คือ แหล่งก าเนิดมลพิษอยู่นอกตู้แล้วดึงอากาศให้เข้าไปในตู้ 
พบว่าความเร็วในการพามลพิษลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระยะทางห่างจากปากตู้ดูดอากาศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการค านวณ
ให้ความเร็วเพียงพอจะส าคัญมาก เพราะหากเพิ่มระยะห่างของมลพิษจากปากตู้เป็น 2 เท่าของระยะทางเดิม ความเร็ว



ลมจะเปลี่ยนไปมากท าให้ปริมาณอากาศที่ตู้ต้องดูดเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า เพื่อให้ได้ความเร็วลมเท่ากับค่าที่ก าหนดไว้เดิม 

สูตรที่ใช้ในการค านวณ คือ 

Q = V (4 px2 ) = 12.57 Vx2 

เมื่อ Q = ปริมาณอากาศที่ตู้ดูดอากาศจะต้องดูด เป็นลูกบาศก์เมตร / วินาท ี

V = ความเร็วลมในการพามลพิษ ณ จุดที่มีมลพิษ เป็นเมตร / วินาท ี

x = ระยะทางจากต าแหน่งมีมลพิษถึงปากตู้ดูดอากาศ เป็นเมตร 

4¶x2 = พื้นที่ทรงกลมของรัศมีการดูดที่ความเร็ว V 

           สมการตามสูตรนี้ใช้ได้กับตู้ดูดอากาศที่ปากตู้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หากปากตู้เป็นรูปวงกลมใช้การค านวณพื้นที่
เปิดของปากตู้ (A) เท่ากับpr2 เมื่อ r เป็นรัศมีของปากตู้เป็นเมตร และ Q = V (10x2 + A) 

          ในบางคร้ังด้วยเหตุที่มีพื้นที่จ ากัดหรือเพื่อความเหมาะสมอย่างอื่นท าให้ต้องใช้ปากตู้ดูดอากาศที่มีลักษณะแคบ
มาก ถ้าอัตราส่วนความกว้างต่อความยาว ( W/L) ของปากตู้มีค่าน้อยกว่า 0.2 เรียกว่า Slot Hood ซึ่งจะให้ความเร็วลม
สูง แต่จะมีการสูญเสียพลังงานมากกว่าปกติเช่นกัน 

      1.2 การสูญเสียพลังงานของตู้ดูดอากาศ 

          ตู้ดูดอากาศจะสูญเสียพลังงานเน่ืองจากขณะที่อากาศไหลเข้าปากตู้จะมีการเปลี่ยนแปลงความดันสถิตย์เป็น
ความดันของความเร็ว ( จาก SP เป็น VP) แต่เมื่อเข้าไปในท่อแล้ว VP จะลดลงสู่ระดับคงที่ การสูญเสียพลังงานยังเกิด
จากการที่อากาศแย่งกันเข้าซึ่งมีการเร่งความเร็วในช่วงแรกและเมื่ออากาศเข้าไปในท่อแล้วความเร็วจะลดลง และ
ค านวณได้ดังนี ้

          ความสูญเสีย SPh= he + VPd 

          SPh= (Fs ) (VPs ) + (Fd ) (VPd ) + VPd (4.6) 

    เมื่อ he = hs + hd หมายถึง การสูญเสียพลังงานเน่ืองจาก Hood หน่วยเป็นปาสคาล 

          hs = (Fs) (VPs ) หมายถึง การสูญเสียเนื่องจาก Slot 



          h d = (Fd ) (VPd ) หมายถึง การสูญเสียเนื่องจากอากาศแย่งไหลเข้าท่อ 

          Fs = สัมประสิทธิ์การสูญเสียของ Slot ( ไม่มีหน่วย ) 

          Fd = สัมประสิทธิ์การสูญเสียของการที่อากาศไหลเข้าท่อ ( ไม่มีหน่วย ) 

          VPs = ความดันของความเร็วลมที่ Slot มีหน่วยเป็นปาสคาล 

          VPd = ความดันของความเร็วลมที่ท่อมีหน่วยเป็นปาสคาล 

ตัวอย่างของการค านวณการสูญเสียของตู้ดูดอากาศ 

          ตู้ดูดอากาศแบบธรรมดามีช่องเปิดขนาด 1 x 1.5 เมตร และความเร็วลมที่ปาก Hood เท่ากับ 1.25 เมตรต่อวินาที 
ท่อดูดอากาศที่ต่อจากตู้น้ีมีความเร็วลมในท่อ 15 เมตร / วินาที จะค านวณ 

1. อัตราการไหลของอากาศ (Q) ที่ผ่านตู้ดูดอากาศและท่อ 
2. ค านวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดูดอากาศ 
3. ค านวณความดันลดซึ่งเกิดจากตู้ดูดอากาศนี้ 

          ในส่วนที่ 1 : ปริมาณอัตราการไหล = พื้นที่หน้าตัด x ความเร็วลม ถ้าปากตู้มีพื้นที่หน้าตัด = 1.5 ตารางเมตร
และมีความเร็วลม = 1.25 เมตร / วินาที ดังนั้นปริมาณอัตราการไหล = 1.5 x 1.25 = 1.875 ลูกบาศก์เมตร / วินาที ส่วน
ในท่อก็ต้องเท่ากันเพราะอากาศทั้งหมดต้องไหลผ่านท่อ 

          ในส่วนที่ 2 : ใช้สูตรเหมือนการค านวณในส่วนที่ 1 เพราะทราบอัตราการไหล ( Q) และความเร็วลมในท่อ ซึ่ง
โจทย์ให้ค่าเป็น 15 เมตร / วินาที เพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดของท่อ = 1.875/15 = 0.125 ตารางเมตร 

หาก D เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางท่อเป็นเมตร (pD2)/4 = 0.125 

                                                                      D =  = 0.4 เมตร 

  

          ในส่วนที่ 3 : ใช้สูตรข้างบนแต่ต้องทราบค่า Fd ของท่อซึ่งจะมีค่าประมาณ 0.25 โดยทั่วไป ต้องเปลี่ยนความดัน
ของความเร็วในท่อเป็น VPd = (15/1.29)2 = 135.21 ปาสคาล และความดันของความเร็วลมที่ปาก Hood เป็น VPs = 
(1.25/1.29)2 = 0.94 ปาสคาล โดยใช้สูตร VP=( V /1.29)2 



          จะเห็นได้ว่า VPd มีค่าสูงกว่า VPs มาก ซึ่งในการออกแบบทั่วไปก็มักจะเป็นเช่นนี้ ยกเว้นกรณีที่ใช้ปาก Hood 
แคบจนเป็นลักษณะ Slot ซึ่งความเร็ว Slot จะมีค่าสูงกว่า 5 เมตร/วินาทีขึ้นไป จึงจะมีค่าใกล้เคียงกัน ในการค านวณ
ทั่วไปจึงพบว่ามักจะละเลยค่า (Fs) (VPs ) เพราะมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ VPd 

\ SPh = (Fd) (VPd) + VPd = (0.25 x 135.21) + 135.21 = 169.01 ปาสคาล 

  

 

ตัวอย่างกรณีท่ีมี SLOT ท่ีปากตู้ดูดอากาศ   ในรูปนี้จะเห็นว่า Slot จะท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานพอสมควรและจะ
ละเลยมิได้ หากโจทย์ก าหนดให้ความเร็วลมที่ผ่าน Slot มีค่า 10 เมตร/วินาท ี

          VPs = (10/1.29)2 = 60 ปาสคาล 

ค่า Fs ของ SLOT โดยทั่วไปจะมีค่าระหว่าง 1 ถึง 1.78 ซึ่งในการค านวณจะใช้ค่าสูงสุดก็ได้ 

          SPh = (Fs) (VPs) + (Fd) (VPd) + VPd 

      = (1.78) (60) + (0.25) (135.21) + 135.21 = 275.8 ปาสคาล 

 

2. ท่อ 

          ท่อเป็นอุปกรณ์น าอากาศไปข้างนอกและควรมีแรงต้านทานการไหลของอากาศได้น้อยที่สุดและมีความเร็วของ



อากาศในท่อที่เหมาะสมด้วย หากความเร็วของอากาศในท่อน้อยเกินไปฝุ่นละอองก็ตกค้างในท่อและท าให้ปิดกั้น
อากาศได้ ส่วนอากาศที่ไหลเข้าไปมากก็สิ้นเปลืองพลังงานท าให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน และฝุ่นที่เคลื่อนที่
ด้วยความเร็วอาจกัดกร่อนได้มากขึ้น 

      2.1 หลักการออกแบบระบบท่อ (Duct Design) เบื้องต้น 

          ท่อดูดอากาศ ( Duct) จากตู้ดูดอากาศไปสู่พัดลมและจากพัดลมไปภายนอกในรูปของปล่อง ( Stack) การ
ออกแบบที่เหมาะสม คือ ให้ความเร็วของอากาศในท่อทุกส่วนเร็วเท่ากันหมดเพื่อมิให้เกิดการตกตะกอนของฝุ่นหรือ
สูญเสียพลังงานในการเร่งความเร็วของอากาศโดยไม่จ าเป็น สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ให้มีการสูญเสียจากการ
ไหลของอากาศในท่อให้น้อยที่สุด โดยไม่ใช้ข้องอ ท่อลด ท่อขยาย หรือสิ่งกีดขวางการไหลโดยไม่จ าเป็น 

          ปัจจุบันความนิยมในการออกแบบคือ ใช้พัดลมตัวเดียวและท่อดูดอากาศจากหลายๆ จุดมารวมกันออกทาง
ปล่องระบายรวม ( Common Stack) เพียงอันเดียว การออกแบบนี้ก็คือต้อง Balance ทุกๆ ท่อสาขาให้เท่าเทียมกันคือ
ในแต่ละสาขาจะต้องมีการสูญเสียพลังงานเท่าๆ กัน หากท่อสาขาใดสูญเสียพลังงานมากกว่าสาขาอื่นๆ ลมก็จะผ่าน
สาขานั้นด้วยความเร็วที่ต่ ากว่าท่อสาขาอื่นๆ หรืออาจไม่ผ่านเลยก็ได้ 

          ค่าความเร็วต่ าที่สุดที่ใช้ในการออกแบบท่อระบายอากาศเสียแล้วไม่ท าให้อนุภาคตกตะกอนและอุดตันท่อ
ระบายอากาศเสียได้แสดงไว้ข้างล่าง การออกแบบท่อระบายอากาศเสียโดยใช้ความเร็วลมสูงๆ จะท าให้สิ้นเปลือง
พลังงานและท าให้ท่อระบายอากาศเสียสึกกร่อนอย่างรวดเร็ว 

ตารางท่ี 9 ค่าความเร็วที่ใช้ในการออกแบบท่อระบายอากาศเสีย 

ประเภทและขนาดของฝุ่นละออง ค่าความเร็วต่ าสุด  ( เมตร / วินาที 
) 

ก๊าซหรือฝุ่นละอองขนาดละเอียดมากและเบา (ขนาดแป้ง
ทาหน้า) 

12.7 

ฝุ่นละอองขนาดละเอียด แห้ง และเป็นผง 15.2 
ฝุ่นละอองขนาดโดยเฉลี่ยทั่วไปจากอุตสาหกรรม 17.8 
ฝุ่นละอองขนาดหยาบ 20.3-22.9 
ฝุ่นละอองที่มีน้ าหนักมากหรือเปียกชื้น (เช่น ผงทราย) 22.9 

      ความสูญเสียในระบบท่อนี้ค านวณได้ง่ายเพราะมีค่าของผู้ผลิตท่อ รวมทั้งในส่วนของท่องอ ท่อร่วม ท่อขยาย และ
ท่อลด 



      2.2 ตัวอย่างการค านวณความสูญเสียในระบบท่อ 

          ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ท าด้วยเหล็กชุบสังกะสีความยาว 100 เมตร มีข้องอชนิดต่อ 7 ชิ้น และ
ค่ารัศมีการโค้ง / เส้นผ่าศูนย์กลาง = R/D = 2.00 จ านวน 2 ข้องอ จะมีความสูญเสียในท่อเท่าใดหากความเร็วลมในท่อ
เท่ากับ 20 เมตร / วินาท ี

          ท่อตรงยาว 100 เมตร จะสูญเสียด้วยสัมประสิทธิ์ 0.2376 x 100 = 23.76 (ค่า 0.2376 เป็นค่าที่สมมุติว่าจะได้จาก
ผู้ผลิตหรือเอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ซึ่งขึ้นกับวัสดุที่ใช้ท าท่อ) 

          ความสูญเสียคิดเป็นปาสคาลต้องคูณสัมประสิทธิ์ด้วย VPd 

          VPd = (20/1.29)2 = 240.4 ปาสคาล 

          ความสูญเสีย = 23.76 x 240.4 = 5711.2 ปาสคาล 

          ความสูญเสียคิดเป็นปาสคาล ต้องคูณสัมประสิทธิ์ด้วย  VPd 

          VPd = (20/ 1.29)2 = 240.4 ปาสคาล 

          ความสูญเสีย = 23.76 x 240.4 = 5711.2 ปาสคาล 

          ส่วนของข้องอดูจากเอกสารอ้างอิงหรือผู้ผลิตเช่นกัน พบว่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียความดันของข้องอเท่ากับ 
0.17 

          ความสูญเสียความดัน =0.17 x 240.4 = 40.8 ปาสคาล ต่อ 1 ข้องอ 

          รวมการสูญเสียความดันทั้งหมด =5711 + (40.8 x2 ) = 5,792.8 ปาสคาล 

          ในระบบระบายอากาศที่มีหลายสาขาให้ค านวณความสูญเสียของแต่ละท่อสาขาก่อน และท าให้ความสูญเสีย
เท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่สุดก่อน หากการสูญเสียไม่เท่ากันจะต้องเพิ่มความสูญเสียของท่อที่น้อยกว่า เช่น ใช้ Gate 
ปิดกั้นบางส่วนของท่อหรือใช้ท่อที่เล็กลง เป็นต้น 

          เมื่อค านวณความสูญเสียได้ใกล้เคียงกันแล้วให้น าค่าความสูญเสียนั้น ( ของท่อสาขาเดียว ) มาค านวณความ
สูญเสียที่จุดร่วม น าไปค านวณก าลังของพัดลมซึ่งพัดลมนอกจากจะต้องมีก าลังเพียงพอส าหรับเอาชนะความสูญเสีย
จากท่อที่ผ่านมาทั้งหมดแล้ว ยังต้องค านวณส าหรับการดันอากาศออกไปทางปล่องด้วย ซึ่งก็มีความสูญเสียบ้าง
เหมือนกัน 



          หากในระบบระบายอากาศมีอุปกรณ์บ าบัดอากาศเสีย ก็จะต้องบวกความสูญเสียจากอุปกรณ์เหล่านั้นเข้าไปด้วย
ตามที่ผู้ผลิตอุปกรณ์จะระบุไว้ให้ 

3. ระบบบ าบัดมลพิษ 

          เช่น ระบบบ าบัดกลิ่น (ดูรายละเอียดในแต่ละชนิด) 

4. พัดลม 

          พัดลมต้องมีก าลังที่เหมาะสมในการสร้าง “ความดันอากาศ ” ที่แตกต่างกันจนเพียงพอที่จะท าให้มลพิษถูกดึง
เข้ามาและออกจากระบบได้ 

          พัดลมมีประเภทหลักๆ อยู่ 2 ชนิด คือ ชนิด Axial และ Centrifugal (หอยโข่ง) โดยแบบ Axial จะมีลักษณะ
เหมือนใบพัดจะดึงอากาศผ่านเข้าไปโดยตรง ส่วน Centrifugal จะเหมือนกงล้อซึ่งดูดอากาศเข้าไปในแกนกงล้อและ
ปั่นอากาศออกทางมุมฉาก พัดลมทั้งสองประเภทนี้มีการใช้งานตามความเหมาะสมที่แตกต่างกัน 

          พัดลมแบบ Axail ใช้มากในการดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเจือจางโดยติดไว้ที่ก าแพงหรือหลังคา สามารถดึง
อากาศได้เป็นจ านวนมากหากไม่มีแรงต้านมากนัก 

          พัดลมแบบ Centrifugal จะทนต่อแรงต้านสูงๆ จึงสามารถดึงอากาศผ่านระบบ Hood และท่อได้ดี โดยคัดเลือก
พัดลมที่เหมาะกับการท างาน เช่น แบบใบพัดชนิด Radial Blade จะทนต่อฝุ่นปริมาณมากๆ และไม่ค่อยอุดตันเมื่อมี
ฝุ่น 

5. ปล่องระบาย 

          ปล่องระบายต้องอยู่ห่างจากจุดที่อากาศบริสุทธิ์จะถูกดึงเข้าไปในอาคาร เช่น อย่างน้อย 16-20 เมตร และหากอยู่
บนหลังคาต้องสูงจากหลังคาอย่างน้อย 3-4 เมตร เพื่อป้องกันมิให้อากาศที่ระบายออกม้วนกลับลงทางชายคาอาคาร 
ความเร็วลมที่ออกจากปล่องอย่างน้อยควรเป็น 15 เมตรต่อวินาทีเป็นอย่างน้อย และหมวกที่ปิดปลายปล่องก็ไม่ควรมี
เพราะจะไปปิดกั้นการพุ่งขึ้นของอากาศเสีย และประสิทธิภาพของหมวกในการกันน้ าฝนสามารถใช้การออกแบบ
อย่างอื่นได้แทน 

 

ข้อควรระมัดระวังในการออกแบบและใช้งานระบบระบายอากาศ   

 การออกแบบที่มักจะมีข้อผิดพลาดมากที่สุดคือการออกแบบตู้ดูดอากาศ โดยเฉพาะตู้แบบแขวน ( Canopy) 



เพราะมีประสิทธิภาพต่ า แต่เป็นที่นิยมกันมาก ส่วนปัญหาที่พบมากอีกข้อหนึ่งคือการต่อท่อดูดอากาศเพิ่มเข้า
ไปใบระบบ ท าให้ประสิทธิภาพของทั้งระบบลดลงจากที่ออกแบบไว้เดิม 

 การป้องกันการระเบิดและไฟไหม้เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการออกแบบและใช้งานของท่อ ท่อซึ่งไม่เป็นโลหะ
อาจสะสมไฟฟ้าสถิตและควรมีสายดินต่อเชื่อมภายในของท่อ ท่อบางชนิดเช่น FRP ผู้ผลิตอาจผสมเส้นใย
คาร์บอนไว้เพื่อให้ท าหน้าที่สายดิน นอกจากนั้นฝุ่นบางชนิด เช่นแป้ง อาจจะระเบิดได้เมื่อมีประกายไฟหรือ
อาร์คจากไฟฟ้าสถิตในท่อ ดังนั้นหากมีความเสี่ยงดังกล่าวก็อาจออกแบบประตูความดันฉุกเฉิน ( Vent) เพื่อ
รองรับการระเบิดไว้ด้วย 

 เมื่อติดตั้งระบบระบายอากาศเสร็จแล้วต้องทดสอบก่อนใช้งาน และปรับแต่งแก้ไขจุดเล็กๆน้อยๆให้
เรียบร้อยก่อนใช้งานจริง 

ในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ต้องใช้ท่อลม (ท่อดักท์แอร์) ส่งลมไปยังส่วนต่างๆ ของอาคร 
จ าเป็นจะต้องมีหัวจ่ายลมหรือหน้ากากแอร์ เพื่อบังคับทิศทางลมไปตามความต้องการของเรา สามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะได้ดังนี้ 
1. Square Ceiling Diffuser หรือหัวจ่ายลมจากเพดานแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งลักษณะของหัวจ่ายลมแบบนี้จะเป็นแบบ 
สี่เหลี่ยม     มักจะติดต้ังหัวจ่ายแบบนี้ใต้ฝ้าเพดานกระจายลมลงด้านล่าง และจะมีใบบังคับทิศทางลมเป็นแบบ 2 ทาง, 
3 ทาง, 4 ทาง     หรือสามารถบังคับลมไปในทางเด่ียวก็ได้ 
2. Round Ceiling Diffuser หรือหัวจ่ายลมจากเพดานแบบกลม ซึ่งลักษณะของหัวจ่ายลมแบบนี้จะเป็นแบบ วงกลม 
สามารถ     กระจายลมได้แบบ 360 อาศา  
3. Return Air Grille หรือหน้ากากลมกลับ งลักษณะของหัวจ่ายลมแบบนี้จะเป็นแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ส าหรับติดต้ัง
เพื่อดูดลมใน     ห้องที่จ่ายออกไปโดยหัวจ่ายกลับมายังเคร่ืองจ่ายลมหรือแฟนคอยล์ บานไม่สามารถปรับได้ มักจะ
ติดตั้งไว้ใกลักับแฟนคอยล์     เพื่อสะดวกในการดูดลมกลับ และสามารถบริการเคร่ืองปรับอากาศได้ด้วย ซ่อมแซม
หรือล้างท าความสะอาดโดยการเปิด     หน้ากากลมกลับนี้ออกได้ มีทั้งแบบมีขอเกี่ยว ( Hinged Core) ที่ไม่ต้องถอด 
หน้ากากลมกลับ ลงมาก็สามารถซ่อมบ ารุง     เคร่ืองปรับอากาศได้ หรือมีอีกแบบหนึ่งคือ T-bar Lay in หน้ากากลม
กลับที่สามารถวางไว้บนฝ้าเพดานแบบทีบาร์ได้เลย 
4. Linear Slot Diffuser หรือหัวจ่าย Slot Slot เป็นหัวจ่ายลมที่เมื่อติดต้ังแล้วจะดูสวยงานเข้ากับงานตกแต่งภายในได้
สวย     งาม เหมาะส าหรับการจ่ายลมด้านล่างมากกว่า 
5. Air Grille Register หรือหัวจ่ายลมด้านข้าง สามารถที่จะปรับบานได้ นิยมติดตั้งให้จ่ายลมจากด้านข้าง บริเวณฝ้า
เพดาน     ต่างระดับ 
 
  

ในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศนี้ ท่อลม (ท่อดักท์แอร์) มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่า
ท่อลม (ท่อดักท์แอร์) เป็นตัวน าพาอากาศไปจ่ายในส่วนต่างๆ ของอาคารตามที่เราต้องการและสามารถควบคุม



ความเร็ว และปริมาณอากาศได้ด้วย ที่เราเห็นๆ กันอยู่ในงานก่อสร้างและติดตั้งระบบปรับอากาศของอาคาร
ส านักงาน มีการแยกประเภทของท่อลมออกเป็นดังนี้ 
  
 1. Supply Air Duct (SAG): ท่อจ่ายลมเย็น เป็นท่อที่น าพาอากาศเย็นจากคอยล์เย็นไปจ่ายตามส่วนต่างๆ ของอาคาร 

ไม่ว่าจะ     เป็นห้องนอนในบ้านพักอาศัย ห้องโถงต้อนรับในโรงแรม ห้องประชุมในอาคารส านักงาน เพื่อลด

อุณหภูมิบริเวณนั้นๆ ท าจาก     แผ่นเหล็กอาบสังกะสีพับขึ้นรูปและหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว 

2. Return Air Duct (RAD) ท่อดึงลมกลับ มีลักษณะภายนอกเหมือนกับท่อจ่ายลมเย็นทุกประการ แตกต่างเพียงหน้าที่

ที่ดูด     อากาศที่จ่ายออกไปด้วยท่อจ่ายลมเย็นที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศและมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น กลับมาที่คอยล์

เย็น  

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผิวของคอยล์เย็นและอุณหภูมิลดลงและส่งไปจ่ายในห้องด้วยท่อจ่ายลมเย็นอีกครั้ง 

    Exhaust Air Duct (EAD) ท่อระบายอากาศ ท าหน้าที่ระบายอากาศภายในอาคารออกมาปล่อยทิ้งนอกอาคาร อาจ

ดูด     อากาศจากห้องน้ า หรือห้องอื่นๆ ได้เช่นกัน ท่อระบายอากาศมักไม่หุ้มฉนวน 

4. Fresh Air Duct (FAD) ท่อลมเติมอากาศ ท าหน้าที่เติมอากาศให้กับห้อง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเคร่ืองปรับอากาศ

หรือไม่ก็     ตาม เมื่อมีการระบายอากาศไปนอกอาคารก็ต้องมีการเติมอากาศเข้าไป เพื่อให้เป็นการระบายอากาศที่

ถูกต้อง ไม่ควรติดต้ัง     ช่องดูดอากาศอยู่ใกล้กับช่องระบายอากาศ เพราะอาจดูดอากาศเสียที่เพิ่งปล่อยออกนอก

อาคารเข้ามาอีก ท่อเติมอากาศมัก     ไม่หุ้มฉนวน หากต้องการที่จะติดต้ังนอกอาคารต้องจะทาสีให้เข้ากับตัวอาคาร 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอนท่ี  15 หน่วยท่ี  8 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร สัปดาห์ท่ี  16 

ชื่อหน่วย  ประตูเลื่อน จ านวน 2   คาบ 

  
1 จุดประสงค์การสอน   

         8.1  เข้าใจชนิดของประตูเลื่อน 

                     8.2  เข้าใจ ประเภทในการใช้งาน 

                      8.3   เข้าใจการติดตั้งประตู 

 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมที1่  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1.1  สนทนาซักถามเกี่ยวกับ ประตูเลื่อนที่นักศึกษาเคยศึกษามา        

     1.2  กล่าวน าเกี่ยวกับ ประตูเลื่อน 

     1.3  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นความส าคัญของ ประตูเลื่อน   

    1.4  เขียนชื่อเร่ือง ประตูเลื่อน   

กิจกรรมที2่   ขั้นบอกกล่าว   

     2.1  อธิบายถึงเร่ือง ระบบอากาศในอาคารโดยพร้อมทั้งให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น       

     2. 2  ซักถามความเข้าใจในเน้ือหา           
กิจกรรมที3่  ขั้นพยายาม   

      3.1  นักศึกษาฟังค าอธิบายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญประตูเลื่อน  

  3.2  นักศึกษาศึกษาใบความรู้เร่ือง ประตูเลื่อน    

      3.3  นักศึกษาซักถามผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ 

      3.5  มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาไปท า 

     3.6  นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ืองหลักการท าความเย็นด้วยตนเอง   

 

 

 

 



 

กิจกรรมที4่ ขั้นส าเร็จผล 

     4.1 นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเร่ือง ประตูเลื่อนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง         

      4.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด            

       4.3  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของ ประตูเลื่อน   

             4.4  ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการร่วมกิจกรรม  การเรียนการสอน   

     
3.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
              1. ใบความรู้เร่ืองประตูเลื่อน    
    
4.  การวัดและประเมินผล 
                    เครื่องมือวัด   
                      -  แบบฝึกหัดประตูเลื่อน    
                    วิธีการวัด    
                     -  ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
                    เกณฑ์การประเมิน   
                     -  ผู้เรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดมากกว่า  50%   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
 1  การสอนมีประสิทธิภาพ 
 2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 3  เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 4  เน้ือหาครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   
  
ผลการเรียนของผู้เรียน 
 1  ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา 
 2  ผู้เรียนเกิดทักษะในการค านวณงาน 
 3  ผู้เรียนเรียนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
 
ผลการสอนของครู 
 1  สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  สอนได้ครบตามเน้ือหา 
 3  สอนได้ตรงตามเวลา 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ท่ี 15 

วิชา  อุปกรณ์อาคาร                                        

ชื่อหน่วย  ประตูเลื่อน 

 

สอนครั้งท่ี 15 

เร่ือง   ประตูเลื่อน จ านวนคาบ  2 

 

อุปกรณ์บานเลื่อนประตู (ท่ัวไป) 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน 

1. อุปกรณ์บานเลื่อนประตูท่ีติดกับสันบาน โดยการติดต้ังในแบบนี้จะได้หน้าบานที่มีรูปร่างหน้าตา  ดังภาพท่ี 1.1 ซึ่ง

ถ้าจะให้เกิดความสวยงาม จ าเป็นจะต้องติดต้ังบังราง ดังภาพท่ี 1.2 ค 

 

ภาพท่ี 1.1 

 

 



 

  

 

ภาพท่ี 1.2 

 



จากรูป A : บังราง (Track Cover) B : รางบานเลื่อนบน (Runner Rail) 

 

2. อุปกรณ์บานเลื่อนประตูท่ีฝังในสันบาน การติดตั้งแบบนี้จะได้หน้าบานที่มีรูปร่างหน้าตา  ดังภาพท่ี 1.3 ครับ ซึ่งไม่

จ าเป็นต้องติดตั้งบังราง 

 

ภาพท่ี 1.3 

  

เรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์บานเลื่อนประตูมีหน้าตาอย่างไรกันบ้างอุปกรณ์บานเลื่อนประตู ประกอบด้วย 

1. ส่วนของลูกล้อ  

2. ส่วนของอุปกรณ์ล็อคบานเลื่อนและไกด์ล่าง 

3. รางบานเลื่อน 

 

 



 

 

1. ส่วนของลูกล้อ 

 

จากรูป A : ลูกล้อบน (Roller) B : ตัวยึดลูกล้อกับหน้าบาน (Door Clamp Bracket) C : สกรูยึดลูกล้อ (Support 

Screw for Roller) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

หากขนาดของบานประตูมีน้ าหนักที่มากขึ้น ขนาดของอุปกรณ์บานเลื่อนก็จะมีขนาดที่มากขึ้นตามไปด้วยครับ 

  



 

จากรูป A : ลูกล้อบน (Roller) B : ตัวยึดลูกล้อกับหน้าบาน ( Door Clamp Bracket) C : สกรูยึดลูกล้อ (Support 

Screw for Roller) 

 

  

 

จากรูป A : ตัวล็อคบานเลื่อน (Stop Brake)  B : ลูกล้อบน (Roller) 



 

  

 

2. ส่วนของอุปกรณ์ล็อคบานเลื่อนและไกด์ล่าง 

 

จากรูป A : ตัวล็อคบานเลื่อน (Stop Brake) B : ไกด์ล่าง (Lower guide) 



3. รางบานเลื่อน 

 

ภาพท่ี 1.4 

  

 

 



 

 

 

 

 



ภาพท่ี 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

การติดตั้ง อุปกรณ์บานเลื่อนประตูจะติดต้ังคู่กับรางบานเลื่อนบน ซึ่งลักษณะของรางที่จะใช้ ต้องมีขนาดและลักษณะ

ตรงตามอุปกรณ์บานเลื่อนนั้นๆ ตัวอย่างเช่นรางบานเลื่อนบน  ดังภาพท่ี 1.4 รางรูปแบบนี้ จะมีคุณสมบัติเด่นก็คือ ไม่

เก็บฝุ่น ท าให้หมดปัญหาของสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในรางเลื่อนได้ จึงท าให้อายุการใช้งานของรางยาวนานมากยิ่งขึ้น 

ส่วนรางบานเลื่อนบน ดังภาพท่ี 1.5 รางรูปแบบนี้ มีลักษณะเป็นรางที่เรียกกันว่า “หลังเต่า”  ลูกล้อจะเป็นตัว V คล่อม

บนราง จะมีคุณสมบัติเด่นก็คือ ท าให้เวลาเลื่อนหน้าบาน หน้าบานจะไม่แกว่ง นอกจากนี้ การเลือกวัสดุอุปกรณ์บาน

เลื่อนก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจาก การใช้รางที่เป็นเหล็กสามารถท าให้เกิดสนิมได้ และสนิมก็จะท าให้ลูกล้อมีการสึก

กร่อนได้ ดังนั้น รางที่ดีควรจะเป็นวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดสนิม เช่น อลูมิเนียม และตัวฐานลูกล้อควรจะท ามาจาก die-cast 

alloy  ส่วนของลูกล้อควรจะเป็นพลาสติกไนลอน 
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