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บทที่ 5 

ลอืชยั  ทองนิล 
กรรมการสภาวศิวกร & 

อดีตประธานสาขาไฟฟ้า วสท. AFEO Honorary Member Award 
CAFEO 31 Jakarta, Indonesia 2013 



นายลอืชยั  ทองนิล 

 รางวลั AFEO Honorary Member Award CAFEO 31 Jakarta, Indonesia 2013 

 กรรมการสภาวิศวกร 

 ประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรูค้วามช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดบัวุฒวิิศวกร 

และอนุกรรมการคณะอนุกรรมการทดสอบความรูค้วามช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดบั

สามญัวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร 

 อดีตผูอ้  านวยการไฟฟ้าเขตมนีบุรี การไฟฟ้านครหลวง 

 อดีตประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. (พ.ศ. 2554-2556) 

 ประธานคณะอนุกรรมการปรบัปรุงมาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้าฯ พ.ศ. 2556 

 ดูงานดา้นระบบไฟฟ้าในหลายประเทศเช่น สหรฐัอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลยี เกาหลใีต ้ฯลฯ 

 ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย 

ประวตัวิทิยากร…โดยย่อ 

การตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า โดย...ลอืชยั  ทองนิล 
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 แต่งหนงัสอื การออกแบบและตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้า พิมพค์รัง้ที่ 32 

ไดร้บัรางวลัหนงัสอืยอดนิยม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่น) 

 แต่งหนงัสอื คู่มอืช่างชาวบา้น ฉบบัช่างไฟฟ้า พิมพค์รัง้ที่ 13 (อมัรินทรพ์ร้ินติ้ง)) 

 แต่งหนงัสอื คู่มอืวิศวกรไฟฟ้า พิมพค์รัง้ที่ 16 ไดร้บัรางวลัหนงัสอืยอดนิยม จากสมาคม

สง่เสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่น) 

 แต่งหนงัสอื การตรวจความปลอดภยัระบบไฟฟ้า พิมพค์รัง้ที่ 11 ไดร้บัรางวลัหนงัสอืยอด

นิยม จากสมาคมสง่เสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่น) 

 แต่งหนงัสอื การออกแบบและตดิต ัง้ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้พิมพค์รัง้ที่ 4 (วสท.) 

 แต่งหนงัสอื คู่มอืความปลอดภยัทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ พิมพค์รัง้ที่ 3 

 เขียนบทความ ในวารสารต่างๆ หลายเร่ือง 

 

ผลงานวชิาการ 
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บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล 4 

ขอ้ 5.1- 5.15 ขอ้ก าหนดการเดินสาย 

ขอ้ 5.16 กลอ่งส าหรบังานไฟฟ้า 

ขอ้ 5.17 ขอ้ก าหนดส าหรบัแผงสวติช ์

ขอ้ 5.25 สายไฟฟ้า 
บทที่ 5..หวัขอ้ 

ขอบเขต  ขอ้ก าหนดน้ีครอบคลุมการเดินสายทัง้หมด 

ยกเวน้ การเดินสายทีเ่ป็นสว่นประกอบภายในของบริภณัฑไ์ฟฟ้าเช่น  

มอเตอร ์แผงควบคุม  ทีป่ระกอบส าเร็จจากโรงงาน 



ชนิดของสายไฟฟ้าแรงต า่…แบง่ไดห้ลายวธิ ี
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ชนิดของตวัน า 
• ทองแดง 

• อะลูมิเนียม 

ฉนวน 
• PVC (อณุหภมูิใชง้าน 70OC และ 90OC) 

• XLPE (อณุหภมูิใชง้าน 90OC) 

มาตรฐานการผลติ 
• มอก 11-2553 

• สากลอืน่ เช่น IEC 60502, BS หรอื AS  



มอก 11-2553 

เป็นสายทองแดงหุม้ฉนวน PVC 

อา้งองิตามมาตรฐาน IEC 60227 แต่ยงัคงสายตาม

มาตรฐานเดิมอยู่บา้ง เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

แรงดนัไฟฟ้าใชง้านเป็นค่า U
0
/U ไม่เกนิ 450/750 โวลต ์

อณุหภมูิใชง้านของสายไว ้2 ค่าคอื 70OC และ 90OC 
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มอก.    

11-2553 

เล่ม 1 

เล่ม 2 

เล่ม 3 

เล่ม 4 

เล่ม 5 

เลม่ 101 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

วธิทีดสอบ 

สายไฟฟ้าไม่มเีปลอืก

ส าหรบังานติดตัง้ยดึกบัที่ 
สายไฟฟ้ามเีปลอืกส าหรบั

งานติดตัง้ยดึกบัที่ 

สายอ่อน 

สายไฟฟ้ามเีปลอืก

ส าหรบังานทัว่ไป 

มอก.11 แบง่เป็น 6 เล่ม 
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รหสั

ชนิด 

0 

1 

4 

5 

01 แบบตวัน าสายแข็ง 

02 แบบตวัน าสายออ่น 

05 แบบตวัน าเสน้เด่ียว 

06 แบบตวัน าสายออ่น 

07 แบบตวัน าเสน้เดี่ยว 

08 แบบตวัน าสายออ่น 

0 คอื สายไฟฟ้าไม่มีเปลอืก 

ส าหรบังานตดิต ัง้ถาวร 

1 คอื สายไฟฟ้ามี

เปลอืกส าหรบังาน

ตดิต ัง้ถาวร 
10 สายไฟฟ้ามีเปลอืก

พอลไิวนิลคลอไรดเ์บา 

4 คอื สายไฟฟ้าออ่นไม่มีเปลอืก

ส าหรบังานเบา 

5 คอื สายไฟฟ้าออ่นมีเปลอืก

ส าหรบัการใชง้านปกต ิ

41 หมายถงึ สายทนิเซลแบน 

43 หมายถงึ สายออ่นส าหรบัไฟ

ประดบัตกแต่งภายใน 

52 สายออ่นมีเปลอืกพอลไิวนิลคลอไรดเ์บา 

53 สายออ่นมีเปลอืกพอลไิวนิลคลอไรด์

ธรรมดา 

56 สายออ่นมีเปลอืกพอลไิวนิลคลอไรดเ์บา 

ทนความรอ้น 

57 สายออ่นมีเปลอืกพอลไิวนิลคลอไรด์

ธรรมดา ทนความรอ้น 
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การเรียกช่ือสายจะเรียกตามรหสั

ชนิด เช่น  60227 IEC 01 



มอก.11-2553 เล่ม 101 (เล่มที่ 6) 

VAF 
•   อณุหภมูิของตวัน า 70OC แรงดนัใชง้าน 300/500 โวลต ์

•   มีท ัง้ชนิด 2 แกน และ 2 แกนมีสายดิน 

•   ขนาด 1.0-16 ตร.มม. สายดินมีขนาดเท่ากบัสายเสน้ไฟ 

NYY 
• อณุหภมูิของตวัน า 70OC แรงดนัใชง้าน 450/750 โวลต ์

• มีชนิดแกนเดี่ยว 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน และหลายแกนมีสายดิน 

• สายแกนเดี่ยวขนาด 1.0-500 ตร.มม. หลายแกนขนาด 50-300 ตร.มม. 
หลายแกนมีสายดินขนาด 25-300 ตร.มม. 

VCT 
• อณุหภมูิของตวัน า 70OC แรงดนัใชง้าน 450/750 โวลต ์

• มีชนิดแกนเดี่ยว 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน และหลายแกนมีสายดิน  

• มีขนาด 4-35 ตร.มม.  
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สขีอง

สายไฟฟ้า 

น ้าตาล 

ด า 

เทา ฟ้า 

เขียวแถบ

เหลอืง 

เฟส A 

เฟส B 

เฟส C 
ศูนย ์หรือ 

นิวทรลั 

สายดิน 

มอก 11-2553 
ส ี

สายแกนเดียว 

ไม่ก าหนดส ี
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เปรียบเทยีบสขีองสายไฟฟ้า 

มอก.11-2531 มอก.11-2553 

เทาออ่น ขาว ฟ้า 

ด า น ้าตาล 

แดง ด า 

น ้าเงนิ เทา 

เขียวแถบเหลอืง เขียว เขียวแถบเหลอืง 
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มอก 

11-2553 

XLPE 

อืน่ๆ 

การใชง้าน 

สายไฟฟ้า 

ตดิตัง้ในอาคารตอ้งเดินในช่อง

เดินสายทีปิ่ดมดิชิด ยกเวน้ ฉนวน

และเปลอืกมคุีณสมบตัติา้นเปลว

เพลงิ และ ค านึงถึงพิกดักระแส

และอุณหภูมขิองอุปกรณท์ีต่่อดว้ย 

ตามตารางที่ 5-48 

สายทนไฟ สายควนันอ้ย ฯลฯ ใชใ้น

พื้นทีจ่  ากดับางแห่งทีต่อ้งการ

คุณสมบตัพิิเศษเท่านัน้ 



ลอืชยั  ทองนิล 13 

รหสัชนิด

เคเบิล/ช่ือ

เรยีก 

ขนาดสาย 
(ตร.มม.) 

ลกัษณะตวัน า จ านวนแกน 
อณุหภมิู

ตวัน า 
เปลอืก

นอก 

แรงดนั 
ไฟฟ้า 
Uo/U 

(โวลต)์ 

การใชง้าน 

60227 
IEC 01 

1.5-400 

เดี่ยวแข็ง

(Solid) 
หรอืตีเกลยีว 
(Stranded) 

แกนเดียว 70C ไม่มี 450/750 

 ใชง้านทัว่ไป 
 เดินในช่องเดินสายและ

ตอ้งป้องกนัน ้ าเขา้ช่อง

เดินสาย 
 หา้มรอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงั

ดินโดยตรง 

NYY 
1-500 

ตีเกลยีว 
(Stranded) 

แกนเดี่ยว 

70C มี 450/750 

 

 ใชง้านทัว่ไป 
 วางบนรางเคเบิล 
 รอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงัดิน

โดยตรง 

50-300 หลายแกน 

NYY-G 25-300 
หลายแกน 

มีสายดิน 

ตารางที่ 5-48 ขอ้ก าหนดการใชง้านของสายไฟฟ้าตวัน าทองแดง หุม้ฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 



สายที่มกีารใชง้านทัว่ไป 

60227 IEC 01 

60227 IEC 10 

VAF 

NYY 

VCT 

XLPE (IEC 60502-1) 

MI Cable และสายทนไฟอื่น 

 

มอก.11 

IEC 01 

IEC 10 

VAF NYY 

VCT 
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สาย มอก.11-2553, 60227 IEC 01 

 โครงสรา้งเหมือนสาย THW 

 เป็นสายชนิดแกนเดียว กลม 

แรงดนัใชง้าน 450/750 โวลต ์

ขนาด 1.5 ถงึ 400 ตร.มม. 

 

การใชง้าน 

 ใชง้านทัว่ไป 

 เดินในช่องเดินสายและตอ้งป้องกนัน ้าเขา้ช่องเดินสาย 

หา้มรอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงัดินโดยตรง 



สาย มอก.11-2553,  

60227 IEC 10 

โครงสรา้งเหมือนสาย NYY 

เป็นสายชนิดหลายแกน มี/ไม่มี

สายดิน 

แรงดนัใชง้าน 300/500 โวลต ์

ขนาด 1.5 ถงึ 35 ตร.มม. 
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การใชง้าน 

 ใชง้านทัว่ไป 

 เดินในช่องเดินสายและตอ้ง

ป้องกนัน า้เขา้ช่องเดินสาย 

 วางบนรางเคเบลิ 

 หา้มรอ้ยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง 



สาย มอก.11-2553, NYY 

เป็นสายชนิดแกนเดียวและหลายแกน 

แรงดนัใชง้าน 450/750 โวลต ์

แกนเดียว ขนาด 1.0 ถงึ 500 ตร.มม. 

หลายแกน ขนาด 50 ถงึ 300 ตร.มม. 

หลายแกนมีสายดนิ ขนาด 25 ถงึ 300 

ตร.มม. 
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การใชง้าน 

 ใชง้านทัว่ไป 

 วางบนรางเคเบลิ 

 รอ้ยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง 
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สาย มอก.11-2553, VAF 

เป็นสายแบน 2 แกน และ 2 แกน มสีายดิน 

แรงดนัใชง้าน 300/500 โวลต ์

ขนาด 1.0 ถงึ 16 ตร.มม. 

การใชง้าน 

เดินเกาะผนงั 

เดินในช่องเดินสาย หา้มรอ้ยท่อ 

หา้มฝงัดิน 



สาย มอก.11-2553, VCT 

ลกัษณะเป็นสายฝอย  

เป็นสายชนิดแกนเดียว หลายแกน 

และหลายแกนมีสายดิน 

แรงดนัใชง้าน 450/750 โวลต ์

ขนาด 4 ถงึ 35 ตร.มม. 
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การใชง้าน 

 ใชง้านทัว่ไป 

 ใชต่้อเขา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 วางบนรางเคเบลิ 

 รอ้ยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง 



สายไฟฟ้าตามมาตรฐานอื่น, XLPE 
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การใชง้าน 

ใชง้านทัว่ไป 

วางบนรางเคเบิล เดินรอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงัดินโดยตรง 

การตดิตัง้ภายในอาคารตอ้งเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด 

ยกเวน้ ฉนวนและเปลอืกเปลอืกของสายมีคณุสมบตัิตา้น

เปลวเพลงิ ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 category C 

ระวงั อณุหภมูิของอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกบัสายดว้ย 
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ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า และ รูปแบบการตดิตัง้ 
ตารางที่ 5-8 ตวัคูณปรบัค่าฯ กรณีสายมากกว่า 1 วงจร 

ตารางที่ 5-20 ถงึ 5-26 ขนาดกระแสของสาย มอก.11 

ตารางที่ 5-21, 5-27 ถงึ 5-29 ขนาดกระแสของสาย XLPE 

ตารางที่ 5-30 ถงึ 5-33 ขนาดกระแสของสายบนรางเคเบลิ 

ตารางที่ 5-34 ถงึ 5-35 MI Cable 

ตารางที่ 5-36 ถงึ 5-38 สายแรงสูง 

ตารางที่ 5-39 สายเครื่องเช่ือม 

ตารางที่ 5-40 ถงึ 5-41 ตวัคูณปรบัค่า รางเคเบลิ 

ตารางที่ 5-42 สายอะลูมิเนียม 

ตารางที่ 5-43 ถงึ 5-44 ตวัคูณปรบัค่าอณุหภมูิ 

ตารางที่ 5-45 ถงึ 5-46 ตวัคูณปรบัค่ามากกว่า 1 วงจร (ฝงัดิน) 

ตารางที่ 5-47 รูปแบบการตดิต ัง้อา้งองิ 

ตารางที่ 5-48 ขอ้ก าหนดการใชง้านสายไฟฟ้า 
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หมายเหตุ  

1. การตดิต ัง้ที่ออกแบบโดยใชส้ายไฟฟ้าที่ผลติตามมาตรฐาน มอก.11-2531 

แต่สายไฟฟ้าที่น ามาใชง้านเป็นสายที่ผลติตาม มอก.11-2553 อนุญาตใหใ้ช้

ขนาดกระแสของสายตามตารางในมาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้าส าหรบั

ประเทศไทย พ.ศ. 2545 (ฉบบัปรบัปรุงคร ัง้ที่ 1 พ.ศ. 2551) ได ้

2. การออกแบบที่ใชส้ายไฟฟ้าผลติตาม มอก.11-2553 แต่ในการตดิต ัง้อาจ

มีสายที่ผลติตาม มอก.11-2531 รวมอยู่ดว้ย อนุญาตใหใ้ชข้นาดกระแสของ

สายตามมาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้าส าหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได ้
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จ านวนกลุม่วงจร 

อณุหภมูิโดยรอบ 

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าเกี่ยวขอ้งกบั 

ชนิดและขนาด

ของสายไฟฟ้า 

รูปแบบการ

ตดิตัง้ 

ตวัคูณปรบั

ค่า 

ตารางที่ 5-47 (7 กลุม่) 

60227 IEC 01, 60227 IEC 10 

NYY, VAF VCT 

XLPE 

เลอืกตาราง 
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วธิีการเดินสาย รูปแบบการตดิต ัง้ 
ลกัษณะการ

ตดิต ัง้ 

สายแกนเดี่ยวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน 

มี/ไม่มีเปลอืกนอก เดินในท่อโลหะหรอื

อโลหะ ภายในฝ้าเพดานที่เป็นฉนวน

ความรอ้น หรอืผนงักนัไฟ 

 
            กลุ่มที่ 1 

สายแกนเดี่ยวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน 

มี/ไม่มีเปลอืกนอก เดินในท่อโลหะหรอื

อโลหะเดินเกาะผนงัหรอืเพดาน หรอืฝงั

ในผนงัคอนกรตีหรอืที่คลา้ยกนั 

 

หรอื          กลุ่มที่ 2 

หรอื 

การตดิต ัง้สายไฟฟ้า แบง่เป็น 7 กลุ่ม (ตารางที่ 5-47) 
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สายแกนเดี่ยวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวนมี

เปลอืกนอก เดินเกาะผนงั หรอืเพดาน ที่

ไม่มีสิง่ปิดหุม้ที่คลา้ยกนั 

 

              
กลุ่มที่ 3 

สายเคเบลิแกนเดี่ยวหุม้ฉนวน มี/ไม่มี

เปลอืกนอก วางเรยีงกนัแบบมีระยะหา่ง 

เดินบนฉนวนลูกถว้ยในอากาศ 

 

              
กลุ่มที่ 4 

สายแกนเดี่ยวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวนมี

เปลอืกนอก เดินในท่อโลหะหรอือโลหะ

ฝงัดิน  

 

          
กลุ่มที่ 5 

D 

D 
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สายแกนเดี่ยว หรอืหลายแกน หุม้ฉนวน 

มีเปลอืกนอก ฝงัดินโดยตรง กลุ่มที่ 6 

สายเคเบลิแกนเดี่ยวหรอืหลายแกนหุม้

ฉนวน มีเปลอืกนอก วางบนรางเคเบลิ

แบบดา้นลา่งทบึ, รางเคเบลิแบบระบาย

อากาศ หรอืรางเคเบลิแบบบนัได 

กลุ่มที่ 7 

27 

หมายเหต ุส าหรบักลุ่มที ่1  
ฝ้าเพดานหรือผนังกนัไฟทีเ่ป็นฉนวนความร้อน คือวสัดทีุมี่ค่าการน าความ
ร้อน (thermal conductance) อย่างน้อย 10 W/m2K 
 



จากชนิดของสายและรูปแบบการตดิต ัง้…เลอืกตารางได ้

รูปแบบการตดิต ัง้ สาย มอก.11-2553 สาย XLPE หมายเหต ุ

กลุม่ที่ 1 & 2 ตารางที่ 5-20 ตารางที่ 5-27 รอ้ยท่อ 

กลุม่ที่ 3 ตารางที่ 5-21 ตารางที่ 5-21 เกาะผนงั 

กลุม่ที่ 4 ตารางที่ 5-22 ตารางที่ 5-28 ในอากาศ 

กลุม่ที่ 5 & 6  ตารางที่ 5-23 ตารางที่ 5-29 ฝงัดิน 

กลุม่ที่ 7 ตารางที่ 5-30&31 ตารางที่ 5-32&33 บนรางเคเบลิ 

MI Cable ตารางที ่5-34 & 35 
สายแรงสงู ตารางที ่5-36 …. 28 



ตารางที่ 5-20 (บางสว่น) 

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุม้ฉนวนพวีีซี มี/ไม่มีเปลอืกนอก ส าหรบัขนาดแรงดนั (U
0
/U) 

ไม่เกนิ 0.6/1 kV อณุหภมูิตวัน า 70OC อณุหภมูิโดยรอบ 40OC เดินในช่องเดินสายในอากาศ 
ลกัษณะ 

การตดิตัง้ กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2 
จ านวน/

ลกัษณะ 

ตวัน ากระแส 

2 3 2 3 
แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน 

รูปแบบ 

การตดิต ัง้ 

 

  

  
รหสัชนิด 

เคเบลิที่ใช ้

งาน 

60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, 

NYY, VCT, IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบตัิต่างๆ ที่มีฉนวนพวีีซี เช่น สายทน

ไฟ, สายไรฮ้าโลเจน, สายควนันอ้ย เป็นตน้ 
ขนาดสาย 

(ตร.มม.) 
ขนาดกระแส (แอมแปร)์ 

1 10 10 9 9 12 11 10 10 
1.5 13 12 12 11 15 14 13 13 
2.5 17 16 16 15 21 20 18 17 29 



หมายเหตุ (ตารางที่ 5-20) 

1. อุณหภูมโิดยรอบที่แตกต่างจาก 40 องศาเซลเซียส ใหใ้ชต้วัคูณปรบั

ค่าตามที่ระบุไวใ้นตารางที่ 5-43 

2. ในกรณีมจี านวนตวัน ากระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในช่องเดินสาย ให ้

ใชต้วัคูณปรบัค่าตามที่ระบุไวใ้นตารางที่ 5-8 

3. ดูค าอธบิายรูปแบบการติดตัง้ในตารางที่ 5-47 

4. ดูค าอธบิายรหสัชนิดเคเบลิที่ใชง้านในตารางที่ 5-48 
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ตวัอย่าง 

วงจร 1 เฟส ใชส้าย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. (1 กลุม่วงจร) เดินรอ้ย

ท่อเกาะผนงั อณุหภมูิโดยรอบ 40OC ตอ้งการหาขนาดกระแสของสาย 

วธิีท า 

1. ชนิดและขนาด (IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม.) 

2. รูปแบบการตดิต ัง้(เดินรอ้ยท่อ) กลุม่ที่ 2 (ตารางที่ 5-47) 

ใช ้ตารางที่ 5-20 (ตวัน ากระแส 2 ) 

3. ตวัคูณปรบัค่า 

 อณุหภมูิโดยรอบ = 1 (ตามที่ก าหนดในตาราง) 

 จ านวนกลุม่วงจร = 1 (ไม่ตอ้งปรบัค่า) ไดข้นาดกระแส = 21 A 31 



ตารางที่ 5-20 (บางสว่น) 

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุม้ฉนวนพวีีซี มี/ไม่มีเปลอืกนอก ส าหรบัขนาดแรงดนั (U
0
/U) 

ไม่เกนิ 0.6/1 kV อณุหภมูิตวัน า 70OC อณุหภมูิโดยรอบ 40OC เดินในช่องเดินสายในอากาศ 
ลกัษณะ 

การตดิตัง้ กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2 
จ านวน/

ลกัษณะ 

ตวัน ากระแส 

2 3 2 3 
แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน 

รูปแบบ 

การตดิต ัง้ 

 

  

  
รหสัชนิด 

เคเบลิที่ใช ้

งาน 

60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, 

NYY, VCT, IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบตัิต่างๆ ที่มีฉนวนพวีีซี เช่น สายทน

ไฟ, สายไรฮ้าโลเจน, สายควนันอ้ย เป็นตน้ 
ขนาดสาย 

(ตร.มม.) 
ขนาดกระแส (แอมแปร)์ 

1 10 10 9 9 12 11 10 10 
1.5 13 12 12 11 15 14 13 13 
2.5 17 16 16 15 21 20 18 17 32 



การปรบัค่าขนาดกระแสของสาย 

และเงื่อนไขการใชต้าราง 

33 

การปรบัค่า 

เน่ืองจากจ านวน

กลุม่วงจร (Cg) 

เน่ืองอณุหภมิู

โดยรอบ (Ca) 

 ตารางที่ 5-8           

เดินในช่องเดินสาย 

 ตารางที่ 5-40 & 5-41 

วางบนรางเคเบลิ 

 ตารางที่ 5-45 & 5-46 

เดินฝังดิน 

 ตารางที่ 5-43 เดินในอากาศ 

 ตารางที่ 5-44 เดินฝังดิน 



จ านวนกลุม่วงจร ตวัคูณ 

2 0.80 

3 0.70 

4 0.65 

5 0.60 

6 0.57 

7 0.54 

8 0.52 

9 0.50 

10-12 0.45 

13-16 0.41 

17-20 0.38 

ตารางที่ 5-8 

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสเน่ืองจากจ านวนสาย 
ที่น ากระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกนัมากกว่า 1 กลุ่มวงจร 
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วธิกีารตดิต ัง้ 
จ านวน

รางเคเบลิ 

จ านวนวงจร 

1 2 3 4 5-6 7-9 

รางเคเบลิแบบ

ระบายอากาศ 

(perforated 

trays) 

1 1 0.91 0.87 0.82 0.78 0.77 

2 0.96 0.87 0.81 0.78 0.74 0.69 

3 0.95 0.85 0.78 0.75 0.70 0.65 

รางเคเบลิแบบ

ระบายอากาศ 

วางแนวตัง้ 

1 1 0.86 0.80 0.75 0.71 0.70 

2 0.95 0.84 0.77 0.72 0.67 0.66 


 3

00
 m

m
. 

20 mm. 

225 mm 

ตารางที ่5-40 

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสส าหรบัสายเคเบลิแกนเดียว วางบนรางเคเบลิ เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร 

35 



หมายเหตุ ส  าหรบัตรารางที่ 5-40 

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสใหใ้ชก้บัการวางสายไฟฟ้าชัน้เดยีวเท่านัน้  

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสใหใ้ชก้บัการติดตัง้รางเคเบลิในแนวนอนที่

มรีะยะห่างระหว่างรางเคเบลิในแนวดิ่ งไม่นอ้ยกว่า 300 มม. และ

ติดตัง้รางเคเบลิห่างจากผนงัไม่นอ้ยกว่า 20 มม.เท่านัน้ 

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสใหใ้ชก้บัการติดตัง้รางเคเบลิในแนวดิ่ งที่มี

ระยะห่างระหว่างรางเคเบลิในแนวราบไม่นอ้ยกว่า 225 มม.เท่านัน้ 

ในกรณีที่จ านวนรางเคเบลิมากกว่าหน่ึงราง  ตวัคูณปรบัค่าใหค้ิดจาก

รางเคเบลิที่มกีลุ่มวงจรมากที่สุด 
36 



บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล 37 

วิธีการตดิต ัง้ 

จ านวนราง

เคเบิล 

จ านวนเคเบิลต่อรางเคเบลิ 

  1 2 3 4 5-6 7-9 

รางเคเบิลแบบ

ระบายอากาศ

(หมายเหต ุ2)) 

  1 

2 

3 

4-6 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.88 

0.87 

0.86 

0.84 

0.82 

0.80 

0.79 

0.77 

0.77 

0.77 

0.76 

0.73 

0.73 

0.73 

0.71 

0.68 

0.72 

0.68 

0.66 

0.64 

  1 

2 

3 

  

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.99 

0.98 

0.98 

0.96 

0.95 

0.95 

0.92 

0.91 

0.91 

0.87 

0.85 

- 

- 

- 

a a > 20mm

>3
00

mm

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

ตารางที่ 5-41 ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสส าหรบัสายเคเบลิหลายแกน วางบนรางเคเบลิแบบ

ระบายอากาศ แบบดา้นล่างทึบ หรือแบบบนัได เมือ่วางเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร  



จ านวนวงจร 

ระยะหา่งระหว่างผิวดา้นนอกเคเบลิ แต่ละวงจร (มม.) 

วางชิดกนั 
เสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง

เคเบลิ 1 เสน้ 
125 250 500 

2 0.75 0.80 0.85 0.90 0.90 

3 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 

4 0.60 0.60 0.70 0.75 0.80 

5 0.55 0.55 0.65 0.70 0.80 

6 0.50 0.55 0.60 0.70 0.80 

ตารางที่ 5-45 

ตวัคูณปรบัค่าส าหรบัสายเคเบลิแกนเดียว หรอืหลายแกน ขนาดแรงดนั (U
0
/U) ไม่

เกนิ 0.6/1 kV ฝงัดินโดยตรง เม่ือวางเป็นกลุม่มากกว่า 1 วงจร วางเรยีงกนัแนวระดบั 
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จ านวนวงจร 

ระยะหา่งระหว่างผิวดา้นนอกท่อ แต่ละวงจร (มม.) 

วางชิดกนั 250 500 1,000 

2 0.85 0.90 0.95 0.95 

3 0.75 0.85 0.90 0.95 

4 0.70 0.80 0.85 0.90 

5 0.65 0.80 0.85 0.90 

6 0.60 0.80 0.80 0.90 

ตารางที่ 5-46 ตวัคูณปรบัค่าส าหรบัสายเคเบลิแกนเดียว หรอืหลายแกน ขนาดแรงดนั (U
0
/U) ไม่

เกนิ 0.6/1 กโิลโวลต ์รอ้ยท่อฝงัดินโดยตรง เม่ือวางเป็นกลุม่มากกว่า 1 วงจร วางเรยีงกนัแนวระดบั 



การนบักลุ่มวงจร…ในช่องเดินสายเดียวกนั 

สายหลายแกน 

จ านวนเสน้คือจ านวนกลุ่มวงจร 

สายแกนเดียว  

กรณีมแีต่วงจร 1 เฟส นบัตามจ านวนวงจร 

กรณีมแีต่วงจร 3 เฟส นบัตามจ านวนวงจร 

ถา้มที ัง้วงจร 1 เฟส และ 3 เฟส ปนกนั ตอ้งเลอืกนบัเป็นแบบ 1 

เฟส หรือแบบ 3 เฟส แบบใดแบบหน่ึง 
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กลุ่มวงจร กรณีสายหลายแกน 

ตวัอย่าง ถา้วงจรไฟฟ้าใชส้าย NYY ประกอบดว้ยเคเบิล 2 แกน ขนาด 

2x4 ตร.มม.จ านวน 1 เสน้ และเคเบลิ 4 แกน ขนาด 4x4 ตร.มม. 

จ านวน 2 เสน้  

วธิีท า นบักลุม่วงจรไดเ้ป็น 3 กลุม่วงจร 

จากตารางที่ 5-8 ไดต้วัคูณปรบัค่าเทา่กบั 0.7 

ขนาดกระแส จากตารางที่ 5-20 ไดข้นาดกระแสดงัน้ี 

สาย NYY 2x4 ตร.มม. = 26x0.7   =  18.2 A 

สาย NYY 4x4 ตร.มม. = 23x0.7   =  16 A 
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จ านวนกลุม่วงจร ตวัคูณ 

2 0.80 

3 0.70 

4 0.65 

5 0.60 

6 0.57 

7 0.54 

8 0.52 

9 0.50 

10-12 0.45 

13-16 0.41 

17-20 0.38 

ตารางที่ 5-8 

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสเน่ืองจากจ านวนสาย 
ที่น ากระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกนัมากกว่า 1 กลุ่มวงจร 
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กลุ่มวงจร กรณีสายแกนเดี่ยว 

ตวัอย่าง วงจร 3 เฟส จ านวน 2 วงจร และ วงจร 1 เฟส จ านวน 2 วงจร 

ติดตัง้รวมในช่องเดินสายเดียวกนั ใชส้ายไฟฟ้าแกนเดียวขนาด 2.5 

ตร.มม.ทัง้หมด ตอ้งการหาขนาดกระแสของสายไฟฟ้าของสายแต่ละเสน้ 
 

วธิีท า ตวัน ากระแสของวงจร 1 เฟส จ านวน 2x2 = 4 เสน้  

วงจร 3 เฟส จ านวน 3x2 = 6 เสน้ รวมเป็น 10 เสน้ (n=10)  

ตวัคูณปรบัค่า (ตารางที่ 5-8)  

 

หมายเหตุ การนบักลุ่มวงจร คิดเป็นแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส กไ็ด ้ดงัน้ี 
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วธิีท า  

คิดเป็นวงจร 1 เฟส กลุม่วงจร = n/2 = 10/2 = 5 ไดต้วัคูณปรบัค่า 0.60 

คิดเป็นวงจร 3 เฟส กลุม่วงจร = n/3 = 10/3 = 3.3 ไดต้วัคูณปรบัค่า 0.68 

(เป็นค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 กบั 4 กลุม่วงจร = 0.68) 

ขนาดกระแสของสาย 2.5 ตร.มม. (ตารางที่ 5-20)  

วงจร 1 เฟส = 21 A  

วงจร 3 เฟส = 18 A  

เม่ือคดิตวัคูณปรบัค่าแลว้จะไดข้นาดกระแสดงัน้ี 

วงจร 1 เฟส ขนาดกระแส = 21x0.60 = 12.6 A 

วงจร 3 เฟส ขนาดกระแส = 18x0.68 = 12.24 A 
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ตารางที่ 5-20 (บางสว่น) 

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุม้ฉนวนพวีีซี มี/ไม่มีเปลอืกนอก ส าหรบัขนาดแรงดนั (U
0
/U) 

ไม่เกนิ 0.6/1 kV อณุหภมูิตวัน า 70OC อณุหภมูิโดยรอบ 40OC เดินในช่องเดินสายในอากาศ 
ลกัษณะ 

การตดิตัง้ กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2 
จ านวน/

ลกัษณะ 

ตวัน ากระแส 

2 3 2 3 
แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน 

รูปแบบ 

การตดิต ัง้ 

 

  

  
รหสัชนิด 

เคเบลิที่ใช ้

งาน 

60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, 

NYY, VCT, IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบตัิต่างๆ ที่มีฉนวนพวีีซี เช่น สายทน

ไฟ, สายไรฮ้าโลเจน, สายควนันอ้ย เป็นตน้ 
ขนาดสาย 

(ตร.มม.) 
ขนาดกระแส (แอมแปร)์ 

1 10 10 9 9 12 11 10 10 
1.5 13 12 12 11 15 14 13 13 
2.5 17 16 16 15 21 20 18 17 45 



ขอ้ยกเวน้…การใชต้วัคูณปรบัค่า 

ขอ้ยกเวน้ที่ 1 สายไฟฟ้าที่มรีะบบแรงดนัไฟฟ้าต่างกนั ซ่ึงวางสายไว ้

ในช่องเดินสายเดียวกนัใหใ้ชต้วัคูณเพื่อลดขนาดกระแสเฉพาะสาย

ส าหรบัวงจรก าลงั วงจรแสงสว่างและวงจรควบคุมที่มโีหลดต่อเน่ือง 

ขอ้ยกเวน้ที่ 2 ส าหรบัสายที่ตดิต ัง้ในรางเคเบลิใหป้ฏบิตัติามขอ้ 5.15 

ขอ้ยกเวน้ที่ 3 ส าหรบัสายสว่นที่อยู่ในนิปเพิล (nipple) และนิปเพิล

มคีวามยาวไม่เกนิ 0.60 เมตร ไม่ตอ้งใชต้วัคูณลดขนาดกระแส 

46 



ขอ้ยกเวน้…การใชต้วัคูณปรบัค่า (ต่อ) 

ขอ้ยกเวน้ที่ 4 ส าหรบัสายใตด้ินสว่นที่เขา้หรือออกจากช่องราง

เดินสาย (cable trench) ซ่ึงอยู่ภายนอกอาคาร และมจี านวนสาย

หรือแกนไม่เกนิ 1 กลุ่มวงจร และมกีารป้องกนัทางกายภาพดว้ย

ท่อรอ้ยสายชนิดโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลางหรือท่ออโลหะ 

ซ่ึงท่อสว่นที่อยู่เหนือผวิดินมคีวามยาวไม่เกนิ 3 เมตรไม่ตอ้งใชต้วั

คูณลดขนาดกระแส  
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หมายเหตุ 

ถา้กลุ่มเคเบลิประกอบดว้ยตวัน าที่มอุีณหภูมกิารใชง้านแตกต่างกนัอยู่

ในกลุ่มเดียวกนั  พิกดักระแสของกลุ่มใหค้ านวณตามเคเบลิที่มพีิกดั

ของอุณหภูมกิารใชง้านต า่ที่สุด 

ไม่ตอ้งนบัจ านวนกลุ่มวงจรในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกนัที่รูแ้น่นอน

แลว้ว่ามกีระแสโหลดไม่เกนิรอ้ยละ 30 (สามสบิ) ของพิกดักระแส เมื่อ

คิดตวัคูณปรบัค่าที่ไดน้บัรวมจ านวนกลุ่มวงจรนัน้ดว้ยแลว้ 
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ตวัอย่าง 

วงจร 3 เฟส 230/400V ใชส้าย NYY แกนเดียว ขนาด 4x120 ตร.มม. 

จ านวน 4 วงจร วางบนรางเคเบลิแบบนัได โดยวางชิดติดกนั ตอ้งการหา

ขนาดกระแสของสายแต่ละเสน้ 

วิธีท า 
ตารางที ่5-30 ได้ขนาดกระแส   = 279 A 
ตารางที ่5-40 ตวัคณู    = 0.94 
ขนาดกระแส  = 279 x 0.94   =  262 A 
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ลกัษณะการตดิต ัง้ สายเคเบิลแกนเดี่ยวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน มีเปลอืกนอก  

วางบนรางเคเบลิ (กลุม่ที่ 7) 
ลกัษณะตวัน า แกนเดี่ยว หลายแกน 

  

  

รูปแบบการตดิต ัง้  

  

 

  
 

  

  

  

 

 

 

รหสัชนิดเคเบิล 
60227 IEC 10, NYY และสายที่มีคุณสมบตัพิเิศษต่าง ๆ ที่มีฉนวน

พวีีซี เช่น สายทนไฟ สายไรฮ้าโลเจน และ สายควนันอ้ย เป็นตน้ 

ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร)์ 

95 239 230 297 271 207 

120 279 268 345 315 240 

ตารางที่ 5-30 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน าทองแดงหุ้มฉนวนพวีีซี มีเปลือกนอก ขนาด
แรงดัน (U0/U) ไม่เกนิ 0.6/1 kV. อุณหภมูติัวน า 70OC อุณหภมูโิดยรอบ 40OC วางบนราง

เคเบลิแบบระบายอากาศไม่มีฝาปิด หรือรางเคเบลิแบบบนัได 
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วธิกีารตดิต ัง้ 
จ านวน

รางเคเบิล 

จ านวนวงจร 

1 2 3 4 5-6 7-9 

รางเคเบลิแบบ

ระบายอากาศ 

วางแนวตัง้ 

1 1.0 0.86 0.80 0.75 0.71 0.70 

2 0.95 0.84 0.77 0.72 0.67 0.66 

รางเคเบลิแบบ

บนัได 

1 1.00 0.97 0.96 0.94 0.93 0.92 

2 0.98 0.93 0.89 0.88 0.86 0.83 

3 0.97 0.90 0.86 0.83 0.80 0.77 

225 mm 

20 mm 

ตารางที ่5-40 (ต่อ) 

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสส าหรบัสายเคเบลิแกนเดียว วางบนรางเคเบลิ  

เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร 
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ในการใชง้านจริง จะตอ้งหาขนาดสายไฟฟ้าจากโหลด 

ค านวณโหลด (I
b
) และ 

ก าหนดขนาดเคร่ืองป้องกนัฯ (I
n
) 

เลอืกชนิดของสายไฟฟ้า 

เลอืกวธิกีารเดินสาย (ไดก้ลุ่ม) 

ก าหนดตวัปรบัค่า 

หาขนาดกระแสของสาย (I
t
) 

หาขนาดสายไฟฟ้าจากตารางทีเ่ลอืก 

เลอืกตารางกระแส 

อุณหภูมโิดยรอบ (C
a
) 

จ านวนวงจร (C
g
) 

It ≥ In/(Ca x Cg) 

ขัน้ตอนการหาขนาดสายไฟฟ้า (โหลดทัว่ไป) 
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ตวัอย่าง หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA, 22kV/230-400V 

ก าหนดใหใ้ชส้าย NYY แกนเดียวเดินควบ 4 เสน้/เฟส เดินบนราง

เคเบลิแบบบนัได วางสายเรียงชิดติดกนั ตอ้งการก าหนดขนาดสายไฟฟ้า 

(คิดอุณหภูมโิดยรอบที่ 40OC) 

วธิีท า 

หากระแสหมอ้แปลง   =     =  1,443 A 

 

ขนาด CB (I
b
)  = 1.25 x 1,443      =  1,804 A ใช ้1,600A 

 

 

3 x 400 

1,000 x 1000 
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ค านวณโหลด (I
b
) และ 

ก าหนดขนาดเคร่ืองป้องกนัฯ (I
n
) 

เลอืกชนิดของสายไฟฟ้า 

เลอืกวธิกีารเดินสาย (ไดก้ลุ่ม) 

ตวัคูณปรบัค่า (ตารางที ่5-40,5-43) 

หาขนาดกระแสของสาย (I
t
) 

หาขนาดสายไฟฟ้าจากตาราง 

I
n
 = 1,600A 

NYY (แกนเดียว) 
ตารางที่ 5-30 

กลุม่ 7 

C
a
 = 1 C

g
 = 0.94 

I
t
 ≥ (1,600/4) /(1 x 0.94)  

≥ 426A 

ตารางที่ 5-30 สาย 240 mm2 (441A) 
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วธิกีารตดิต ัง้ 
จ านวน

รางเคเบิล 

จ านวนวงจร 

1 2 3 4 5-6 7-9 

รางเคเบลิแบบ

ระบายอากาศ 

วางแนวตัง้ 

1 1.0 0.86 0.80 0.75 0.71 0.70 

2 0.95 0.84 0.77 0.72 0.67 0.66 

รางเคเบลิแบบ

บนัได 

1 1.00 0.97 0.96 0.94 0.93 0.92 

2 0.98 0.93 0.89 0.88 0.86 0.83 

3 0.97 0.90 0.86 0.83 0.80 0.77 

225 mm 

20 mm 

ตารางที ่5-40 (ต่อ) 

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสส าหรบัสายเคเบลิแกนเดียว วางบนรางเคเบลิ  

เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร 
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ลกัษณะการตดิต ัง้ สายเคเบิลแกนเดี่ยวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน มีเปลอืกนอก  

วางบนรางเคเบลิ (กลุม่ที่ 7) 
ลกัษณะตวัน า แกนเดี่ยว หลายแกน 

  

  

รูปแบบการตดิต ัง้  

  

 

  
 

  

  

  

 

 

 

รหสัชนิดเคเบิล 
60227 IEC 10, NYY และสายที่มีคุณสมบตัพิเิศษต่าง ๆ ที่มีฉนวน

พวีีซี เช่น สายทนไฟ สายไรฮ้าโลเจน และ สายควนันอ้ย เป็นตน้ 

ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร)์ 

185 371 356 453 418 317 

240 441 422 535 495 374 

ตารางที่ 5-30 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตวัน าทองแดงหุม้ฉนวนพวีีซี มีเปลอืกนอก ขนาด

แรงดนั (U
0
/U) ไม่เกนิ 0.6/1 kV. อณุหภมูิตวัน า 70OC อณุหภมูิโดยรอบ 40OC วางบนราง

เคเบิลแบบระบายอากาศไม่มีฝาปิด หรอืรางเคเบิลแบบบนัได 
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สายเคเบลิชนิด เอ็มไอ 

เป็นสายเคเบลิเปลอืกโลหะ  

ตวัน าเป็นฉนวนแร่อดัแน่นที่

ผลติส าเร็จจากโรงงาน  

หุม้ดว้ยปลอกทองแดง อาจหุม้

อกีชัน้ดว้ยพีวซีีกไ็ด ้

57 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



การตดิต ัง้…MI Cable 

ตอ้งยดึอย่างมัน่คง ทกุระยะไม่เกนิ 1.8 ม. 

รศัมีความโคง้ไม่นอ้ยกวา่ 5 เท่า ของ OD. 

ใชอ้ปุกรณ์การต่อสายที่เหมาะสม 

ปลายสายที่ปลอก ตอ้งมีการปิดผนึก 

58 

การท าหวัสาย 



บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล 59 

ขอ้ 5.1- 5.15 ขอ้ก าหนดการเดินสาย 

ขอ้ 5.16 กลอ่งส าหรบังานไฟฟ้า 

ขอ้ 5.17 ขอ้ก าหนดส าหรบัแผงสวติช ์

ขอ้ 5.18 สายไฟฟ้า 
หวัขอ้บรรยาย 

ขอบเขต  ขอ้ก าหนดน้ีครอบคลุมการเดินสายทัง้หมด 

ยกเวน้ การเดินสายทีเ่ป็นสว่นประกอบภายในของบริภณัฑไ์ฟฟ้าเช่น  

มอเตอร ์แผงควบคุม ทีป่ระกอบส าเร็จจากโรงงาน 



ขอ้ก าหนดการเดินสาย 

60 

ขอ้

ก าหนดการ

เดินสาย 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

ขอ้ก าหนดส าหรบั          

แต่ละวิธีเดินสาย 

สายไฟฟ้าแรงต า่ ระบบกระแสสลบัและ/หรือกระแส

ตรงที่มแีรงดนัต่างกนัเดินรวมกนัได ้โดยฉนวนตอ้ง

เหมาะสมกบัแรงดนัสูงสุดที่ใช ้

 หา้มตดิตัง้สายไฟที่ใชก้บัระบบแรงต า่รวมกบัสายไฟ

ระบบแรงสูง ยกเวน้ในแผงสวิตช ์หรือเคร่ืองห่อหุม้อื่นที่

ไม่ไดใ้ชเ้พื่อการเดินสาย 



รอ้ยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงกไ็ด ้

ตอ้งเลอืกชนิดของสายใหเ้หมาะสม 

ระวงัความเสยีหายภายหลงัการตดิตัง้ 

• จากการกลบสายดว้ยวตัถุแหลมคม หรือ 

• จากการกดทบั 

• ความลกึเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกนัสายหรือท่อ

รอ้ยสายช ารุด 

การเดินสาย

ใตด้ิน 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป… 
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วิธีที่ วิธีการเดินสาย 
ความลกึต า่สุด  

( เมตร ) 

1 เคเบิลฝงัดินโดยตรง 0.60 

2 เคเบิลฝงัดินโดยตรงและมีแผ่นคอนกรีตหนาไม่นอ้ยกว่า 50 มม.

วางอยู่เหนือสาย 
0.45 

3 ท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง 0.15 

4 ท่ออโลหะซึ่งไดร้บัการรบัรองใหฝ้งัดินโดยตรงไดโ้ดยไม่ตอ้งมี

คอนกรตีหุม้ ( เช่น HDPE และ PVC ) 
0.45 

ตารางที่ 5-1 ความลกึในการตดิตัง้สายใตด้นิ 

หมายเหตุ บริเวณทีม่รีถยนตผ่์านลกึตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.60 ม. 

            ระบบแรงสูงตอ้งลกึไม่นอ้ยกว่า 0.90 ม. ทุกกรณี 
62 



63 

0.15 ม. 

ความลกึในการตดิตัง้ใตด้ิน 

รอ้ยท่อฝังดิน 

0.45 ม. 

ฝังดินโดยตรง 

มแีผ่นคอนกรีตกัน้ 

0.60 ม. 

บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล 



การตดิต ัง้ใตด้ิน 

เดินในท่อรอ้ยสาย 

ป้องกนัทางกายภาพ 

ท่อเลยพน้อาคาร 

2.4 ม. 

1 

2 

64 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



การติดตัง้ใตด้ิน 

ตอ้งอุดปลายท่อ 

ตอ้งไม่เป็นวสัดุที่มคีม 

หรือเป็นสิ่ งที่ท าใหผุ้กร่อน 

หรือมขีนาดใหญ่ 

ป้องกนัสายช ารุดจากดินทรุด 

MDB 

❶ 

❷ 

❸ 
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ขอ้ก าหนดทัว่ไป (ต่อ) 

 อุปกรณก์ารเดินสายทุกชนิด 

ตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

การตดิตัง้ และมกีารป้องกนัการผุ

กร่อนที่เหมาะสม 

ช่องเดินสายและอุปกรณ ์ตอ้งมี

การจบัยดึอย่างม ัน่คง และมคีวาม

ต่อเน่ืองทัง้ทางกลและทางไฟฟ้า 

บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล 



ตอ้งมกีารป้องกนัน า้เขา้แผงสวติช ์

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า 67 
เมือ่ฝนสาด น า้อาจเขา้ได ้

หวังูเห่า ป้องกนัได ้

น า้อาจไหลเขา้ตามสายไฟฟ้า 



หวังูเห่า ? 

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า 68 



การจบัยดึสายแนวดิ่ ง 

MDB 

จบัยดึที่จุดบนสุด 

จบัยดึเป็นระยะ 

ตามตารางที ่5-2  

69 
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ตารางที่ 5-2 ระยะจบัยดึสายในแนวดิ่ ง 

ขนาดสาย (ตร.มม.) ระยะจบัยดึสูงสุด (ม.) 

ไม่เกนิ 50 30 

70 – 120 24 

150 – 185 18 

240 15 

300 12 

 เกนิ 300 10 
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15 

15 

15 

5 

50 

สายไฟฟ้าตอ้งจบัยดึที่จุดบนสุด และห่างไม่เกนิที่ก  าหนดในตารางที่ 5-2 

ถา้ระยะนอ้ยกว่า 25% ของค่าในตาราง ไม่ตอ้งจบัยดึ 

240 ตร.มม. 

ตวัอย่าง 

สาย 240 ตร.มม. 
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จุดเปลีย่นวธิกีารเดินสาย..ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

• เม่ือเปลี่ยนจากเดินสายจากรอ้ยท่อเป็นวธิีอืน่ 

ที่จุดเปลี่ยนการเดินสายตอ้งใชเ้ครื่อง

ประกอบการเดินท่อเช่น กลอ่ง บชุช่ิง หวั

งูเหา่ 

• เม่ือปลายท่อเดินล ้าเขา้ในแผงสวติชแ์บบ

เปิดได ้ใหใ้ชบ้ชุช่ิงแทนกลอ่งต่อสายได ้



การป้องกนัความรอ้นจากกระแสเหน่ียวน า 

เม่ือตดิต ัง้สายไฟฟ้ากระแสสลบัในเครื่องหอ่หุม้โลหะ ตอ้งจดัท าไม่ใหเ้กดิ

ความรอ้นเน่ืองจากการเหน่ียวน า...ดงัน้ี 

รวมสายทกุเสน้ของวงจรเดียวกนัและสายดิน ในเครื่องหอ่หุม้เดียวกนั 

การเดินสายควบ ในแต่ละท่อตอ้งมีสายของวงจรเดียวกนัครบทกุเสน้ รวมทัง้

สายดิน 

72 

A 
B 
C 
N G 

ท่อรอ้ยสาย แผงย่อย 
เมนสวิตช ์

มีสายครบทกุเฟสรวมนิวทรลัและสายดิน 
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ความรอ้นจากกระแสเหน่ียวน าในท่อโลหะ 

A B C N 

A 

B 
C 
N 

แนวทางการป้องกนั 

G 

A N A C N 

ท่อโลหะ 

C B B G G 

G 



ความรอ้นจากกระแสเหน่ียวน า 

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า 74 

ป้องกนัไดด้ว้ยการ 

ผ่าใหแ้ต่ละรูทะลุถึงกนั 



ขอ้ก าหนดทัว่ไป...ต่อ 

สายแกนเดียวของวงจรเดียวกนัทุก

เสน้รวมทัง้สายดิน หากรอ้ยท่อตอ้งอยู่

ในท่อเดียวกนั ในรางเดียวกนั หรือ

วางบนรางเคเบลิตอ้งวางเป็นกลุ่ม

เดียวกนั 

ช่องเดินสาย กล่อง ตู ้เคร่ืองประกอบ 

และเคร่ืองห่อหุม้ที่เป็นโลหะ ตอ้งต่อ

ลงดิน 
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สขีองสายไฟฟ้า ระบบแรงต า่ 

นิวทรลั ฟ้า 

เสน้ไฟ  

ระบบ 1 เฟส เสน้ไฟใชส้ต่ีางจากสายศูนย ์และ สายดิน 

ระบบ 3 เฟส เสน้เฟสใชส้ ี(หรือท าเคร่ืองหมายเป็นส)ี น า้ตาล ด า เทา 

สายดิน เขียว หรือ เขียวแถบเหลอืง หรือเป็นสายเปลอืย  

ขอ้ยกเวน้ 1 สายไฟฟ้าทีม่ขีนาดตัง้แต่ 16 ตร.มม. ข้ึนไป ใหท้ าเคร่ืองหมายที่

ปลายสายแทนการก าหนดสไีด ้

ขอ้ยกเวน้ 2 สายทีอ่อกจากเคร่ืองวดัไปถึงเมนสวติช ์ไม่ก าหนดส ี
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เป็นไปตาม มอก.11-2553 



หา้มมอุีปกรณอ์ื่นมารวมดว้ย 

ในท่อรอ้ยสาย รางเคเบลิ 

ช่อง Shaft หา้มมท่ีอส าหรบั

งานอื่นเดินร่วมอยู่ดว้ย 

ท่อน า้ ท่อรอ้ยสาย 77 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



การป้องกนัไฟลุกลาม 

การเดินสายผ่านผนงั ฉากก ัน้ หรือพื้น ตอ้งมกีารป้องกนัไฟ

ลุกลาม 
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ไม่มกีารป้องกนัไฟลุกลามที่เหมาะสม 

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า 79 



การป้องกนัการไหลเวยีนของอากาศ 

บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 80 

เมือ่เดินผ่านที่ที่มอุีณหภูมต่ิางกนั ตอ้งมกีารป้องกนัการ

ไหลเวยีนของอากาศในท่อ 

หอ้งเยน็ 

ซีล  

ท่อรอ้ยสาย 
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• ตอ้งใชส้ายขนาดไม่เลก็กว่า 50 ตร.มม. และ 

• ใชส้ายชนิดเดียวกนั และ ขนาดเดียวกนั และ 

• มีความยาวเท่ากนั และ วธิีการต่อสายเหมือนกนั 

การเดิน 

สายควบ 

A 
B 

N 
G 

ท่อรอ้ยสาย แผงย่อย แผงย่อย 



ตวัอย่างการแบง่ไหลของกระแสไฟฟ้า 

82 

400A 
400A 

0.1 ohm 

0.15 ohm 

Ia 

Ib 

Ia = 240 A 

Ib = 160 A 
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 การเดินสายเปิดบนวสัดุฉนวน 

ตอ้งใชส้ายแกนเดียว ไม่ปิดบงัดว้ย

โครงสรา้งอาคาร 

ตอ้งเดินภายนอกอาคาร  

การเดินภายในอาคารท าไดเ้ฉพาะใน 

 โรงงานอตุสาหกรรม   

 งานเกษตรกรรม และ 

 แสดงสนิคา้เท่านั้น 
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ชนิดของสายไฟฟ้าและระยะห่าง 

ระบบแรงต า่ ตอ้งเป็นสายหุม้ฉนวน 

สายภายในอาคาร (หลงัเคร่ืองวดั) ตอ้งเป็นสายหุม้ฉนวน ยกเวน้ สาย

ส าหรบัปัน้จ ัน่ชนิดเคลื่อนที่ไดบ้นราง 

ระยะห่าง เป็นดงัน้ี 

เมือ่เดินภายในอาคาร เป็นไปตาม ตารางที ่5-4 

เมือ่เดินภายนอกอาคาร เป็นดงัน้ี 

เดินบนตุม้ เป็นไปตามตารางที ่5-4 

เดินบนลูกถว้ย เป็นไปตามตารางที ่5-5 
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ตารางที ่5-4 การเดินสายเปิดบนวสัดุฉนวนภายในอาคาร 

 

การตดิต ัง้ 

ระยะสูงสดุระหว่างจุด

จบัยดึสาย (ม.) 

ระยะหา่งต า่สดุระหว่าง (ม.) ขนาดสายใหญ่สดุ 

(ตร.มม) สายไฟฟ้า สายไฟฟ้ากบัสิง่ปลูกสรา้ง 

บนตุม้ 2.5 0.10 0.025 50 

บนลูกถว้ย 5.0 0.15 0.05 ไม่ก าหนด 

ตารางที ่5-5 การเดินสายเปิดบนลูกถว้ยภายนอกอาคาร 

ระยะสูงสดุระหว่าง 

จุดจบัยดึสาย (ม.) 

ระยะหา่งต า่สดุระหว่าง (ม.) ขนาดสายเลก็สุด     

(ตร.มม.) สายไฟฟ้า สายไฟฟ้ากบัสิง่ปลูกสรา้ง 

ไม่เกนิ 10 0.15 0.05 2.5 

11-25 0.20 0.05 4 

26-40 0.20 0.05 6 
85 
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ส าหรบัระบบแรงสูง 

ตอ้งเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

เท่านัน้ 

 เมือ่ม ีGUY ตอ้งตดิตัง้ Strain 

Insulator (ตาม มอก 280) ตรง

ต าแหน่งทีสู่งจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 

2.4 ม. ยกเวน้ ระบบ 33 kV 

เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. 

 ระยะห่างเป็นไปตาม         

ตารางที ่1-4 และ 1-5  

86 

Strain  

Insulator 

GUY 

เสา

ไฟฟ้า 

2.4 ม. 
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การเดินสายในช่องเดินสาย 

ช่องเดินสาย อาจเป็น 

 

 ท่อรอ้ยสาย 

 ช่องเดินสายโลหะ และอโลหะ

บนพื้นผิว 

 รางเดินสาย 

 ยกเวน้ รางเคเบิลไม่ถอืเป็นช่อง

เดินสาย 

จุดส าคญั 

 

 จ านวนสายไฟฟ้าที่เดินได ้

 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า 

 ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับาง

ประการ 
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ท่อรอ้ยสาย 

88 

ท่อ RSC  IMC และ EMT 

ท่อโลหะอ่อน 

ท่อโลหะอ่อนกนัของเหลว 

ท่ออโลหะอ่อน 

ท่ออโลหะอ่อน 

ท่ออโลหะแข็ง 

ท่ออโลหะอ่อนกนัของเหลว 

ช่องเดินสายอื่น 
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ท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง และท่อโลหะบาง 
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ท่อเหลก็ชบุ

สงักะส ี

ท่อโลหะหนา 

(Rigid Metal 

Conduit) 

ท่อโลหะหนาปานกลาง 

(Intermediate Metal 

Conduit) 

ท่อโลหะบาง

(Electrical 

Metallic Tubing) 



การใชง้าน   

ใชก้บังานเดินสายทัว่ไป 

การตดิตัง้ 

ปลายท่อที่ตดัออก ตอ้งลบคม 

เดินเขา้กล่องต่อสายตอ้งมบุีชชิง 

การท าเกลยีว ตอ้งใชเ้คร่ืองท า

เกลยีวชนิดปลายเรียว 

 90 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 

ท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง และท่อโลหะบาง  



การติดตัง้ 

 ขอ้ต่อตอ้งเป็นชนิดที่เหมาะสมเช่น เมื่อฝังในคอนกรีต ใชช้นิดฝังใน

คอนกรีต 

 การต่อสายใหต่้อในกล่องต่อสาย หรือกล่องจุดต่อไฟฟ้าที่เปิดออกได ้

สะดวก 
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หา้ม…ต่อสายในท่อ  

เป็นอนัตรายจากไฟดูด 



การตดิต ัง้ …. 

 ท่อโลหะบาง หา้มท าเกลยีว 

 มุมดดัโคง้ไม่เกนิ 360 องศา 

 หา้มใชท่้อขนาดเลก็กว่า 15 มม. 

 จ านวนสาย ตามตารางที่ 5-3 หรือ ตามภาคผนวก ฎ 

 ตอ้งตดิตัง้ระบบท่อเสร็จก่อน จึงเดินสาย 

 หา้ม ใชท่้อโลหะเป็นตวัน าต่อลงดิน 

 ขนาดกระแส ใชต้ารางที่ 5-20, 5-23, 5-27, 5-29 และ 5-37 
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จ านวนสายไฟฟ้าในท่อรอ้ยสาย 

 จ านวนสายในท่อรอ้ยสาย 

 การค านวณพื้นที่หนา้ตดัของสายไฟฟ้าจะคิดสายทุกเสน้ที่เดินใน

ช่องเดินสาย 

จ านวนสายในท่อรอ้ยสาย 1 2 3 4 มากกว่า 4 

สายไฟทกุชนิด 

ยกเวน้ สายชนิดมปีลอกตะกัว่หุม้ 
53 31 40 40 40 

สายไฟชนิดมีปลอกตะกัว่หุม้ 55 30 40 38 35 

ตารางที่ 5-3 
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ภาคผนวก ฎ 

ขนาดสายไฟ 

( mm2 ) 
จ านวนสายสูงสดุของสายไฟฟ้า ในท่อรอ้ยสาย 

1.5 8 14 22 37 - - - - - - - - 

2.5 5 10 15 25 39 - - - - - - - 

4 4 7 11 19 30 - - - - - - - 

6 3 5 9 15 23 37 - - - - - - 

10 1 3 5 9 14 22 37 - - - - - 

16 1 2 4 6 10 16 27 42 - - - - 

25 1 1 2 4 6 10 17 27 34 - - - 

240 - - - - 1 1 1 3 4 5 8 12 

300 - - - - - 1 1 2 3 4 7 10 

400 - - - - - 1 1 1 2 3 5 8 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของ 

ท่อรอ้ยสาย 

15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 

จ านวนสูงสดุของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกนั มอก.11-2553 รหสัชนิด 60227 IEC 01  

ที่ใหใ้ชใ้นท่อโลหะตาม มอก.770-2533 



ระยะระหว่างจุดจบัยดึไม่เกนิ 

3.0 ม. และห่างจากกล่องไม่

เกนิ 0.9 ม 
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ทุกขอ้ 



หา้มใช ้

 ในปล่องลฟิตห์รือปล่องขนของ 

 ในหอ้งแบตเตอร่ี 

  ในบริเวณอนัตราย นอกจากจะระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 

  ฝังดินหรือฝังในคอนกรีต 

 ในสถานที่เปียก นอกจากจะใชส้ายไฟชนิดที่เหมาะสมและป้องกนัน า้

เขา้ช่องเดินสายที่ท่อโลหะอ่อนต่ออยู่ 

  ท่อโลหะอ่อนที่มขีนาดเลก็กว่า 15 มม. ยกเวน้ ท่อโลหะอ่อนที่

ประกอบมากบัขัว้หลอดไฟและยาวไม่เกนิ 1.80 ม. 
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2 ม. 

2 ม. 

การใชง้าน 



การตดิต ัง้ใชง้าน 
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จ านวนสายไฟฟ้า ไม่เกนิตารางที่ 5-3 

มุมดดัโคง้ระหว่างจุดดึงสาย ไม่เกนิ 360 องศา 

หา้มใชเ้ป็นสายดิน 

ขนาดกระแส ตารางที่ 5-20, 5-23, 5-27 และ 5-29 



การเดินสายในท่อโลหะออ่นกนัของเหลว 
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การใชง้าน 

• ในสถานที่ตอ้งการความออ่นตวั หรอืเพือ่ป้องกนั

สายจากของแข็ง ของเหลว หรอืในบรเิวณอนัตราย 

หา้มใช ้

• ในสถานที่อาจเกดิความเสยีหาย 

• อณุหภมูิสายและอณุหภมูิโดยรอบเกนิอณุหภมูิท่อ 

• ท่อเลก็กว่า ½ น้ิว และเป็นสายดิน 



การเดินสายในท่อโลหะอ่อนกนัของเหลว 

 จ านวนสายไฟฟ้า ตามตารางที่ 5-3 

 มุมดดัโคง้ไม่เกนิ 360 องศา 

 ตดิตัง้ระบบท่อเสร็จก่อนการเดินสาย 

 ขอ้ต่อยดึ ตอ้งเป็นชนิดที่ไดร้บัการรบัรอง 

การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 103 



การใชง้าน…ท่ออโลหะแข็ง 

การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 104 

ท่อตอ้งเป็นชนิดที่ทนความช้ืน สภาวะอากาศ และสารเคมี 

ท่อที่ใชเ้หนือดิน ตอ้งตา้นเปลวเพลงิ 

ไม่เสยีสภาพจากการใชง้าน และทนแสงแดด ถา้ฝงัดิน

ตอ้งรบัน ้าหนกักดภายหลงัการตดิต ัง้ได ้



การเดินสายรอ้ยท่ออโลหะแข็ง 

การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 105 



การเดินสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 106 

• เดินในที่ซ่อน พื้น และเพดาน 

• ในบรเิวณที่ท าใหเ้กดิการผกุร่อน 

• ในที่เปียก โดยตอ้งป้องกนัน ้าเขา้ท่อ 

• ในที่เปิดโลง่ 

• ใตด้ิน 

การใชง้าน

ที่อนุญาต 



การเดินสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 107 

ในบรเิวณอนัตราย นอกจากจะระบไุว ้

ใชเ้ป็นเครื่องจบัยดึดวงโคม 

อณุหภมูิสายและอณุหภมูิโดยรอบเกนิ

อณุหภมูิใชง้านของท่อ 

ในโรงมหรสพ นอกจากจะรุบไุว ้

หา้มใชท้่อขนาดเลก็กว่า 15 มม. 

หา้มใช…้. 
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ปลายท่อตอ้งมีบชุช่ิง หรอืใชว้ธิีการอืน่ 

ขอ้ต่อยดึ ตอ้งเป็นชนิดที่ไดร้บัการรบัรอง 

มมุดดัโคง้ไม่เกนิ 360 องศา 

ตดิตัง้ระบบท่อใหเ้สรจ็กอ่นเดินสายไฟ 

การตดิตัง้ 

จ านวนสายในท่อรอ้ยสาย 1 2 3 4 เกนิ 4 

สายไฟทกุชนิด 
ยกเวน้ สายชนิดมปีลอกตะก ัว่หุม้ 

53 31 40 40 40 

สายไฟชนิดมีปลอกตะก ัว่หุม้ 55 30 40 38 35 



ช่องเดินสายอื่น 

บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 109 

ช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผวิ 

รางเดินสาย 



ช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผิว  
 ( Surface Nonmetallic Raceway ) 

การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 110 

 

• ท าดว้ยวสัดทุนความช้ืน บรรยากาศ

และสารเคมี ไม่ตดิไฟ และบดิเบี้ยว

จากความรอ้นและสภาวะการใชง้าน 

• ใหใ้ชส้ าหรบัเดินสายในสถานที่แหง้

เท่านั้น 



การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 111 

การใชง้าน...หา้มใช ้
 ในที่ซ่อน 

 ที่ซ่ึงอาจเกดิความเสยีหายทางกายภาพได ้

นอกจากเป็นชนิดที่ไดร้บัการรบัรองเพื่อใชส้ าหรบั

งานนั้นแลว้ 

 ในระบบแรงสูง ในปล่องขนของ 

 ในบรเิวณอนัตราย นอกจากจะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

 ในที่อณุหภมูิโดยรอบหรอือณุหภมูิสายเกนิ

อณุหภมูิช่องเดินสายฯ 

 ขนาดกระแสใชต้ามตารางที่ 5-20 และตอ้งใชต้วั

คูณปรบัค่าตามตารางที่ 5-8  



การเดินสายและติดตัง้ระบบไฟฟ้า

.....ลอืชยั ทองนิล 

112 

รางเดินสาย (Wireways) 

อนุญาตใหใ้ชร้างเดินสายไดเ้ฉพาะการ

ตดิต ัง้ในที่เปิดโลง่ซ่ึงสามารถเขา้ถงึเพือ่

ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาไดต้ลอดความ

ยาวของรางเดินสาย  

หา้มเดินในฝ้าเพดาน    

ถา้ตดิต ัง้ภายนอกอาคารตอ้งเป็นชนิดกนั

ฝน (raintight)  

มีความแข็งแรงเพยีงพอที่จะไม่เสยีรูป

ภายหลงัการตดิต ัง้ 



การเดินสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 113 

ในบรเิวณที่อาจเกดิความ

เสยีหายทางกายภาพ 

ในบรเิวณที่มีไอที่ท าใหผุ้กรอ่น 

หรอืในบรเิวณอนัตราย

นอกจากจะระบไุวเ้ป็นอย่างอืน่ 

รางเดินสายขนาดเกนิ 

150x300 mm. 

หา้มใช ้



การเดินสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 114 

จ านวนสายไฟฟ้าและขนาดกระแส 

• จ านวนสาย พื้นที่หนา้ตดัรวมฉนวนและเปลอืกของ

สายทกุเสน้รวมกนั ไม่เกนิ 20% ของพื้นที่หนา้ตดั

รางเดินสาย 

• ขนาดกระแส ใหใ้ชค้่ากระแสตามตารางที่ 5-20 

หรอื 5-27 กรณีตวัน ากระแส 3 เสน้ โดยไม่ตอ้งใช้

ตวัคูณลดกระแสเรื่องจ านวนสายตามตารางที่ 5-8 

หากตวัน าที่มีกระแสไหลรวมกนัไม่เกนิ 30 เสน้ 



การตดิต ัง้ใชง้าน 

การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 115 

จุดปลายรางตอ้งปิด 

จบัยดึทกุระยะ 1.5 ม. หรอืมากกว่าไดถ้า้จ าเป็นแต่ไม่เกนิ 3 ม. 

หา้มต่อตรงจุดที่ผ่านผนงัหรอืพื้น 

ต่อสายไดเ้ฉพาะสว่นที่เปิดและเขา้ถงึไดส้ะดวกตลอดเวลา 

หา้มใชเ้ป็นสายดิน 

สายไฟแกนเด่ียวของวงจรเดียวกนัรวมทัง้สายดิน ตอ้งวางเป็น

กลุม่เดียวกนัแลว้มดัรวมเขา้ดว้ยกนั 



การต่อลงดิน 
ของรางเดินสาย 

รางเดินสายตอ้งมคีวาม

ต่อเน่ืองทางไฟฟ้า และต่อ

ลงดิน 

ตอ้งมกีารต่อฝากระหว่าง

รางเดินสายกบัแผงสวติช ์

Electrical safety inspection ...ลอืชยั  ทองนิล 116 



บสัเวยห์รอืบสัดกั 

การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 117 

ชนิด 

• มีช่องระบายอากาศ 

• ชนิดปิดมิดชิด  

ตวัน า เป็นทองแดง หรอื อะลูมิเนียม 

• ตอ้งตดิต ัง้ในที่เปิดเผย มองเหน็ได ้และ

สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อการตรวจสอบและ

บ ารุงรกัษาตลอดความยาวทัง้หมด 



การใชง้าน….หา้มใช ้

ในบรเิวณที่อาจเกดิความเสยีหายทางกายภาพ หรอืมีไอ

ท าใหผุ้กร่อน 

ในปลอ่งขนของ หรอืปลอ่งลฟิต ์

ในบรเิวณอนัตราย นอกจากจะระบไุว ้

กลางแจง้ สถานที่เปียกช้ืน นอกจากจะเป็นชนิดที่

ออกแบบใหใ้ชไ้ด ้

118 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



การตดิตัง้ใชง้าน 

ตอ้งตดิต ัง้ในที่เปิดเผย มองเหน็ได ้และ

เขา้ถงึเพื่อบ ารุงรกัษาได ้ตลอดความยาว 

ยกเวน้ ยอมใหอ้ยู่ในที่ก าบงัได ้ถา้..ทกุขอ้ 

ไม่มีเครื่องป้องกนักระแสเกนิที่บสัเวย ์

ช่องที่เขา้ถงึไดต้อ้งไม่ใชเ้ป็นช่องลมปรบั

อากาศ 

เป็นชนิดปิดมิดชิด 

จุดต่อและเครื่องประกอบ ตอ้งเขา้ถงึไดเ้พือ่

บ ารุงรกัษา 

 119 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



การตดิตัง้ใชง้าน 

ตอ้งยึดอย่างมัน่คง ระยะหา่งระหว่างจุดจบั

ยึดไม่เกนิ 1.5 ม. หรอืตามการออกแบบของ

ผูผ้ลติ 

การต่อแยก ตอ้งใชเ้ครื่องประกอบที่

ออกแบบมาโดยเฉพาะ 

การลดขนาด ตอ้งติดต ัง้เครื่องป้องกนั

กระแสเกนิ ยกเวน้..ในงานอตุสาหกรรมที่

บสัเวยท์ี่ลดมีขนาดกระแสไม่ต า่กวา่ 1/3 

ของพกิดัเครื่องป้องกนักระแสเกนิตน้ทาง 

และยาวไม่เกนิ 15 ม. 120 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



การตดิตัง้ใชง้าน 

ตอ้งไม่ตดิต ัง้ใหส้มัผสักบัวสัดุ

ที่ติดไฟงา่ย 

การต่อแยกตอ้งตดิต ัง้เครื่อง

ป้องกนักระแสเกนิทกุจุด 

เปลอืกโลหะตอ้งต่อลงดิน 

และใชเ้ป็นสายดินได ้ถา้ได ้

ออกแบบไวแ้ลว้ 

ขนาดกระแส ใชต้ามผูผ้ลติ 
121 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



รางเคเบลิ (Cable Trays) 

การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 122 

  แบบดา้นลา่ง

ทบึ 

แบบระบาย

อากาศ 
    แบบบนัได 

ไม่มฝีาปิด ไม่มฝีาปิด ม ีหรือ ไม่มฝีาปิด 



สายไฟฟ้า

ที่วางได ้

สายชนิด MI, MC 

และ Armored 

Cable 

สายแกนเดียวชนิดมี

เปลอืกนอกขนาดไม่

เลก็กว่า 25 ตร.มม. 

สายหลายแกน  

ทกุขนาด 

สาย control    

ทกุขนาด 

สายดิน        

ทกุขนาด 



การตดิต ัง้ใชง้าน…หา้มใช ้

การเดนิสายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล 124 

ในบรเิวณอนัตราย นอกจากจะระบไุว ้

ในปลอ่งลฟิต ์หรอืที่อาจเกดิความเสยีหายทางกายภาพ 

ในที่ซึ่งสายถกูแสงแดดโดยตรง สายตอ้งทนแดดได ้

เป็นสายดิน 

หา้ม ท่อส าหรบังานอืน่วางบนรางเคเบลิ 



โครงสรา้ง 
มผีนงัดา้นขา้ง 

มคีวามแข็งแรง 

ไม่มสีว่นแหลมคม 

ป้องกนัการผุกร่อน 

ชนิดอโลหะ ตอ้งท าจาก 

วสัดุตา้นเปลวเพลงิ 



ไม่มผีนงัดา้นขา้ง…ไม่ถูกตอ้ง 

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า 126 



การตดิตัง้รางเคเบลิ 

ตอ้งมคีวามต่อเน่ืองท ัง้ทางกลและทางไฟฟ้า 

เมื่อเดินสายแยกเขา้ช่องเดินสายอื่น ตอ้งจบัยดึใหม้ ัน่คงดว้ยอุปกรณท์ี่

เหมาะสม 

หา้ม ติดตัง้สายเคเบลิแรงต า่รวมกบัแรงสงู นอกจากจะก ัน้ดว้ยแผนกัน้

ที่แข็งแรงและไม่ติดไฟ 

ตอ้งตดิตัง้ในที่เปิดเผยและเขา้ถึงได ้และมทีี่ว่างพอเพียงที่จะ

ปฏบิตัิงานบ ารุงรกัษาสายเคเบลิไดส้ะดวก 

 127 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



การวางสายไฟฟ้า และขนาดกระแส 

ขนาดกระแสของสายเคเบลิแรงต า่ในรางเคเบลิ เป็นไปตามตารางที ่5-30 ถึง 5-33  

ถา้เดินสายมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ใหป้รบัค่ากระแสตามตารางที ่5-40 และ 5-41

ส าหรบัรางชนิดดา้นล่างทบึมฝีาปิดใหป้รบัค่ากระแสตามตารางที ่5-8 

ลอืชยั  ทองนิล 128 



จ านวนสายเคเบลิระบบแรงต า่และขนาดกระแส 

จ านวนสาย และ

ขนาดกระแส 

ตารางที่ 

5-30 

ตารางที่ 

5-31 

ตารางที่ 

5-32 

ตารางที่ 

5-33 

สาย PVC บนรางแบบ

ระบายอากาศและราง

แบบบนัได 

สาย PVC บนราง

ดา้นล่างทึบ สาย XLPE 

บนรางแบบระบายอากาศ

และรางแบบบนัได 

สาย XLPE บน

รางดา้นล่างทึบ 

129 



การตดิตัง้สายในรางเคเบลิ 

   การต่อสายตอ้งท าใหถู้กตอ้งตามวิธกีารต่อ

สาย จุดต่อสายตอ้งอยู่ภายในรางเคเบลิและ

ไม่สูงเลยขอบดา้นขา้งของรางเคเบลิ 

 เมื่อเดินสายแกนเดียว สายเสน้ไฟและเสน้

ศูนยข์องแต่ละวงจรตอ้งเดินรวมกนัเป็น

กลุ่มและมดัเขา้ดว้ยกนั เพื่อป้องกนักระแส

ไม่สมดุลเน่ืองจากการเหน่ียวน า และ

ป้องกนัการเคลือ่นตวัอย่างรุนแรงเมือ่เกดิ

กระแสลดัวงจร 
130 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



อื่นๆ 

  จ านวนสายเคเบลิและขนาด

กระแสระบบแรงสูงในราง

เคเบลิเป็นไปตามที่ก  าหนด

ในตารางที่ 5-36 

 การเดินสายในรางเคเบลิให ้

ท าไดเ้ท่าที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 

5.15 น้ีเท่านัน้ 

131 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล 132 

ขอ้ 5.1- 5.15 ขอ้ก าหนดการเดินสาย 

ขอ้ 5.16 กลอ่งส าหรบังานไฟฟ้า 

ขอ้ 5.17 ขอ้ก าหนดส าหรบัแผงสวติช ์

ขอ้ 5.18 สายไฟฟ้า 
หวัขอ้บรรยาย 

ขอบเขต  ขอ้ก าหนดน้ีครอบคลุมการเดินสายทัง้หมด 

ยกเวน้ การเดินสายทีเ่ป็นสว่นประกอบภายในของบริภณัฑไ์ฟฟ้าเช่น  

มอเตอร ์แผงควบคุม  ทีป่ระกอบส าเร็จจากโรงงาน 
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กล่องส าหรบั 

งานไฟฟ้า 

ครอบคลุม กล่องจุดต่อไฟฟ้า 

กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย กล่อง

ต่อแยก และกล่องอื่นที่ใชเ้พื่อการ

เดินสาย 
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กล่องต่อสาย 

ท าจากวสัดุป้องกนัการผุกร่อนที่เหมาะสม 

เมื่อตดิต ัง้แลว้ ตอ้งเขา้ถึงไดโ้ดยไม่ตอ้งร้ือสว่น

ของอาคาร และมทีี่ว่างใหท้ างานไดส้ะดวก 

ตอ้งมฝีาปิด และปิดอย่างแน่นหนา 

เมื่อปิดแลว้ ตอ้งไม่มรูีหรือช่องที่วสัดุขนาดเสน้

ผ่านศูนยก์ลาง 7.5 มม. ใสเ่ขา้ไปได ้

134 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 



กล่องต่อสาย 

ตอ้งปิดฝา 

135 บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 
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แผงสวติชแ์ละแผงย่อย 

 

เป็นแผงไฟส าหรบัควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและ

ไฟฟ้าก าลงั 

รวมทัง้แผงชารจ์ไฟเขา้แบตเตอร่ี 

บทที ่5…ลอืชยั  ทองนิล 
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แผงสวติช ์(Switchboard) คือ 

• แผงขนาดใหญ่แผงเดียวหรอืหลาย

แผงประกอบกนั ใชต้ดิต ัง้ สวติช ์

เครื่องป้องกนักระแสเกนิ เครื่องวดัฯ 

อืน่ๆ โดยทัว่ไปเขา้ไดท้ ัง้ดา้นหนา้และ

ดา้นหลงั 
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แผงย่อย (Panelboard) คอื 

• แผงเดี่ยวหรอืกลุม่ของแผงเดี่ยวที่ออกแบบ

ใหป้ระกอบรวมเป็นแผงเดียวกนั 

ประกอบดว้ยเครื่องป้องกนักระแสเกนิ อาจ

มีหรอืไม่มีสวติชก์ไ็ด ้แผงย่อยออกแบบให ้

ตดิตัง้ในตูห้รอืกลอ่งที่ตดิผนงั เขา้ถงึได ้

เฉพาะดา้นหนา้เท่านั้น 



ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

(ทัง้แผงสวติชแ์ละแผงย่อย) 
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• ตอ้งอยู่ในหอ้งหรอืสถานที่ซึ่งจดัไวโ้ดยเฉพาะ 

• หา้มมีท่อหรอืบรภิณัฑอ์ืน่อยู่ เหนือ ในหอ้ง ทางเดิน

เขา้หอ้ง  ยกเวน้... 

• ระบบดบัเพลงิส าหรบัแผงสวติชฯ์หรอืแผงย่อย 

• ระบบปรบัอากาศและดูดอากาศ 
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แผงสวติชฯ์ ที่ตดิต ัง้ท ัว่ไป แยกจากบรภิณัฑ ์

อืน่เช่น อยู่ในที่สูง ในที่ลอ้ม มีสิง่ปกปิด มีการ

ป้องกนัทางกล การสมัผสั ความเสยีหายจาก

การร ัว่ไหลของระบบท่อต่างๆ 

ชนิดตดิตัง้ภายนอกอาคารมีเครื่องหอ่หุม้ที่ทน

สภาพอากาศ และมีการป้องกนัการสมัผสั พน้

จากยานพาหนะ การร ัว่ไหลของระบบท่อ 

ยกเวน้      

ไม่ตอ้งตดิต ัง้ใน

หอ้ง 



การจบัยดึบสับารแ์ละตวัน า 

ตวัน าและบสับาร ์ตอ้งจบัยดึอย่างมัน่คง 

ตวัน าของอปุกรณ์ในช่องใด ตอ้งเดินในช่องนั้น ยกเวน้ การเช่ือมต่อ

ของสายควบคมุ 

บสับารแ์ละขัว้ต่อสายตอ้งมีการก ัน้แยกจากสว่นอืน่ๆ 

การจดัวางบสับารแ์ละตวัน า ตอ้งหลกีเลี่ยงความรอ้นจากการเหน่ียวน า 

การจดัเฟส เฟส A B C เรยีงดน้ีั 

จากดา้นไปหลงั 

จากดา้นบนลงลา่ง 

จากซา้ยมือไปขวามือ 
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การท าเคร่ืองหมายแสดงเฟส…อย่างใดอย่างหน่ึง 

เป็นตวัอกัษร 

  - L1 ส าหรบั เฟส 1 หรือเฟส A 

  - L2 ส าหรบั เฟส 2 หรือเฟส B 

  - L3 ส าหรบั เฟส 3 หรือเฟส C 

  - N ส าหรบั นิวทรลั 

  - E หรือ          ส  าหรบั บสัดิน/ขัว้สายดิน 

เป็นส ี

  - สนี า้ตาล ส าหรบั เฟส 1 หรือเฟส A 

  - สดี า ส าหรบัเฟส 2 หรือเฟส B 

  - สเีทา ส าหรบัเฟส 3 หรือเฟส C 

  - สฟ้ีา ส าหรบันิวทรลั 

  - สเีขียว ส าหรบั บสัดิน/ขัว้สายดิน หรือเขียว แถบเหลอืง 
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แผงสวติช…์ขอ้ก าหนดการติดตัง้ที่ส  าคญั 
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แผงสวติชท์ี่มีสว่นที่มีไฟฟ้าเปิดโลง่ ตอ้งตดิต ัง้ในที่แหง้ เขา้ถงึ

ไดเ้ฉพาะผูมี้หนา้ที่เท่านั้น การตดิต ัง้นอกอาคาร ตอ้งมีเครื่อง

ห่อหุม้ที่ทนสภาพอากาศ หรอืเป็นชนิดที่เหมาะสม 

ถา้ตดิต ัง้ในพื้นที่มีวตัถตุดิไฟไดง้า่ย ตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กดิเพลงิ

ไหมก้บัวตัถขุา้งเคยีง 

สว่นบนอยู่ห่างจากเพดานที่ตดิไฟไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.90 ม.  หาก

เพดานไม่ตดิไฟหรอืมีแผ่นก ัน้ทนไฟ ระยะหา่งลดเหลอื 0.60 ม. 



แผงย่อย 

มีพกิดัไม่ต า่กว่าขนาดสายป้อนที่ค านวณได ้

การตดิต ัง้ในที่เปียกช้ืน ตอ้งมีการป้องกนัน ้าเขา้แผง และตดิต ัง้หา่ง

ผนงัไม่นอ้ยกว่า 5 มม. 

ตวัแผงตอ้งตดิต ัง้ในตู ้และเป็นแบบดา้นหนา้ไม่มีไฟ (ยกเวน้ขนาดไม่

เกนิ 16 A. 1P) 

ฟิวสอ์ยู่ดา้นโหลดของสวติช ์และแผงตอ้งมกีารต่อลงดิน 
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แผงย่อย…การป้องกนักระแสเกนิ 

แผงย่อยของวงจรย่อยแสงสว่างและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้าทกุแผง ตอ้งมีการป้องกนั

กระแสเกนิดา้นไฟเขา้ ยกเวน้ สายป้อนนั้น

มีเครื่องป้องกนักระแสเกนิแลว้ 

แผงย่อยที่ประกอบดว้ยสวิตชธ์รรมดา

ขนาดไม่เกนิ 30A หลายตวั ตอ้งมีเครื่อง

ป้องกนักระแสเกนิ พกิดัไม่เกนิ 200A 

จ านวนเครื่องป้องกนักระแสเกนิ ไม่เกนิ 

42 ขัว้ ไม่รวมตวัเมน 
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ท าดว้ยวสัดไุม่ดูดซบัความช้ืนและไม่ตดิไฟ 

วงจรเครื่องวดั หลอดไฟสญัญาณ ตอ้งใชเ้ครื่องป้องกนักระแส

เกนิ พกิดัไม่เกนิ 16A. ยกเวน้การท างานของเครื่องป้องกนัท า

ใหเ้กดิความเสยีหายต่อการท างานของอปุกรณ์นั้น 

ใบมีดที่เปิดโลง่ เม่ือปลดตอ้งไม่มีไฟ ยกเวน้ มีการก ัน้ที่

เหมาะสม 

โครงสรา้ง    
(แผงสวิตชแ์ละแผงย่อย) 



แผงสวติชแ์รงสูง..แรงดนัไม่เกนิ 33 kV. 

ขอ้ก าหนดโครงสรา้งเหมอืนแรงต า่ และเพิ่ มเติมดงัน้ี 

ถา้เป็นบริภณัฑป์ระธาน ตอ้งเป็นไปตามบริภณัฑป์ระธาน ในบทที่ 

3 ดว้ย 

ตวัน าและบสับาร ์ตอ้งตดิตัง้อย่างม ัน่คง มกีารท าเคร่ืองหมายดงัน้ี 

แดง ส าหรบัเฟส R  

เหลอืง ส  าหรบัเฟส Y 

น า้เงิน ส  าหรบัเฟส B  
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แผงสวติชแ์รงสูง.. 
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• ไม่เลก็กว่า 95 ตร.มม. ส าหรบั 12 KV. 

• ไม่เลก็กว่า 50 ตร.มม. ส าหรบั 24 KV. 

• ไม่เลก็กว่า 35 ตร.มม. ส าหรบั 33 เคว ี

Copper Bus 

• มีขนาดกระแสไม่นอ้ยกว่า Copper Bus 
Aluminum 

Bus 

ตอ้งม ีGROUND BUS ดว้ย 



Surge Arrester….ถา้ม ี
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• สายดินของอะเรสเตอรต่์อลงดินรว่มกบัชิลด์ิ

ของสายใตด้ิน และแยกจาก GROUND BUS 

ของแผงสวติช ์

• สายดิน ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวนทนแรงดนัไม่

ต า่กว่า 1,000 V. ขนาดไม่เลก็กว่า 16 ตร.มม. 

วางบนลูกถว้ยพกิดัแรงดนั  1,000 V. 



การต่อลงดิน 
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• ใชส้ายต่อ GROUND BUS  ลงดิน 

• บานประตูตอ้งต่อฝากเขา้กบัตู ้มีขนาดที่จะรบักระแส

ลดัวงจรได ้หรอื ใชส้ายทองแดงขนาดไม่เลก็กว่า 10 

ตร.มม. หรอื ผ่านการทดสอบจากผูผ้ลติ 

• สายดินแรงสูงกบัแรงต า่ ตอ้งแยกจากกนัและแยก

หลกัดินดว้ย ยกเวน้ ความตา้นทานการต่อลงดินไม่

เกนิ 1 โอหม์ และห่างจากสถานีย่อยไม่นอ้ยกว่า 1 

กม. ใหต้่อหลกัดินแรงสูงกบัแรงต า่เขา้ดว้ยกนัได ้
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ตวัตู.้.(ไม่บงัคบัใชก้บั Liquid or Gas Insulated) 

มีช่องระบายแรงดนั (Pressure Relief Flap) 

ระหว่างแผงสวติชด์ว้ยกนั หรอืกบัหมอ้แปลง

ตอ้งมีแผ่นก ัน้โดยตลอด จุดที่สายผ่านตอ้งใช้

อปุกรณ์ที่เหมาะสมเช่น Draw-Through 

Bushing 

แผ่นก ัน้ ถา้เป็นโลหะตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 1 

มม. ถา้เป็นวสัดไุม่ตดิไฟและดูดซบัความช้ืนอืน่ 

ตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มม. 
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การต่อสาย ตอ้งท าใน Low Voltage Compartment เท่านั้น 

(ยกเวน้สายที่ตอ้งต่อกบัอปุกรณ์แรงสูง) ที่ Compartment แรงต า่

ตอ้งมีการป้องกนัการสมัผสัไฟฟ้าแรงสูงขณะบ ารุงรกัษา 

ตวัตู ้ตอ้งมีแผ่นปิดดา้นลา่ง เพื่อป้องกนัสตัวเ์ขา้ในตู ้
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ตวัตู ้

ตวัอย่าง ไม่มฝีาปิดดา้นล่างของ 

MDB ท าใหม้ฝุ่ีนเขา้ หรือสตัวเ์ขา้ไป

ท าความเสยีหายแก่อุปกรณเ์ช่น 

สายไฟฟ้า ท าใหค้วามเป็นฉนวน

ลดลง 



สวติชต่์อลงดิน (Earthing Switch) 

หากสวติชต่์อลงดินตดิตัง้ดา้นไฟเขา้ของ Load break switch ตอ้งมี

ที่ลอ็กกุญแจที่สามารถลอ็กสวติชต่์อลงดนิไดท้ ัง้ต าแหน่งเปิดและปิด 

และมป้ีายเตอืน “ก่อนสบัสวติชต์อ้งแจง้การไฟฟ้าฯ”  

หากอยู่ในพ้ืนที่จ่ายไฟดว้ยระบบสายใตด้ิน ซ่ึงแผงสวติชแ์รงสูงรบัไฟ

จาก Ring main unit ของการไฟฟ้า ตอ้งเกบ็กุญแจไวท้ี่ Ring 

main unit ของการไฟฟ้า เท่านัน้ 
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ดว้ยความปรารถนาดี 

ลอืชยั  ทองนิล 
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THE END 


