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บทที่บทที่  66 
การออกแบบระบบไฟฟาการออกแบบระบบไฟฟา 

 
 การออกแบบระบบไฟฟานั้นมีความสําคัญอยางมากสําหรับผูออกแบบที่จําเปนจะตองพิจารณา
และจะตองพิจารณาอยางรอบคอบตอการตองการใชพลังงานซึ่งจะแตกตางกันตามการใชงานในแตละ
อาคาร ปจจัยพืน้ฐานสําหรับการออกแบบระบบไฟฟาคือ 
 1. ความปลอดภัย (Safety) ควรเลือกใชอุปกรณที่มาตรฐานและสามารถปองกันระบบไฟฟาไดดี
และปลอดภยั 
 2. ความเชื่อถือได (Reliability) ระบบไฟฟาควรจะมีความแนนอนในการใชงานระบบไฟฟาทีด่ ี
และสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และลดขอบกพรองของจุดบกพรองในระบบใหนอยที่สุด เพื่อให
ความวางใจในระบบสูงสุดและมีราคาพอสมควร 
 3. ความงายในการใชงาน (Simplicity of Operation) ระบบจะตองงายในการใชงานมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปไดและตรงตามความตองการของผูใช 
 4. ความสม่ําเสมอของแรงดนั (Voltage Regulation) แรงดันที่ไมสม่ําเสมอจะทําใหอายุของ
อุปกรณไฟฟาสั้นลง จะตองรักษาระดับแรงดันไมใหเกนิขีดจํากัด 
 5. การดูแลรักษา (Maintenance) ระบบไฟฟาที่ออกแบบจะตองสามารถดูแลรักษา ตรวจสอบ 
ซอมแซม และทําความสะอาดไดงาย 
 6. ความคลองตัว (Flexibility) ระบบไฟฟาจะตองสามารถดัดแปลง ปรับปรุง และขยายไดใน
อนาคต ขอที่จําเปนตองพจิารณาคือแรงดันไฟฟา และเผื่อที่วางสําหรับอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับ
โหลดที่จะมีเพิม่ขึ้น 
 7. คาใชจายเริ่มตน (First Cost) คาใชจายเริ่มตนนับเปนสิ่งจําเปนสําหรับความปลอดภัย ความ
เชื่อถือได ความสม่ําเสมอของแรงดัน การดูแลรักษา และเพื่อการขายาในอนาคต ดงันั้นจะตองพจิารณา
เลือกแบบที่ดทีี่สุดเพื่อลดตนทนุ 
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6.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบไฟฟา 
 6.1.1 การไฟฟา 
 ประเทศไทยมหีนวยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวของกบัระบบการผลิต และสงจายไฟฟากําลัง
ใหญๆ รวม 3 หนวยงาน ไดแก 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย , กฟผ.  
(Electricity Generating Authority of Thailand , EGAT) 

- การไฟฟานครหลวง , กฟน. 
(Metropolitan Electricity Authority , MEA) 

- การไฟฟาสวนภูมิภาค , กฟภ. 
(Provincial Electricity Authority , PEA) 
 

 1. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย , กฟผ. 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนหนวยงานของรัฐวิสาหกจิทีม่ีหนาที่ในการวางแผนการ
เตรียมระบบผลิตไฟฟาของทั้งประเทศไทย เชน สรางโรงผลิตไฟฟาพลังน้ํา , พลังงานความรอน จากกาซ
ธรรมชาติ เปนตน ระบบทีผ่ลิตจะมีการสงจายกําลังไฟฟาที่แรงดัน 500 กิโลโวลต (500KV), 230 กิโล
โวลต (230KV) และ 115 กิโลโวลต (115KV) ขายตอการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
 ในปจจุบนัการใชกําลังไฟฟาไดเติบโตอยางรวดเร็วจนการ
สรางโรงงานผลิตไฟฟา ไมสามารถทําไดทันตอการใชงานโดยการ 
ไฟฟาฝายผลิตเพียงหนวยงานเดียวจึงมกีารเปดโอกาสให
บริษัทเอกชน ทําการสรางโรงผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Co-
Generation plant) โดยขายไฟฟาใหโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม 
พรอมทั้งขายไอน้ํา (Steam) น้ําเย็น (Chilled Water) เพื่อทําความเยน็
โดยทั้งไอน้ํา และน้ําเย็นจะผลิตไดจากพลงังานสวนเหลือทิ้งจากากร
ผลิตไฟฟาและเมื่อไฟฟาเหลือใชงานจึงจะขายตอใหการไฟฟาฝาย
ผลิตตอไป 
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 2. การไฟฟานครหลวง , กฟน. 
 การไฟฟานครหลวงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรับซื้อไฟฟาจากการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เพื่อทําการสงขายใหลูกคาทั้งเอกชน และหนวยงานรัฐบาล ภายใน
กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , สมุทรสาคร , สมุทรปราการ 

 
 

 ระบบสงจายกาํลังไฟฟาของการไฟฟานครหลวง มีทั้งระบบเดินลอยบนเสาไฟฟา และระบบสาย
ใตดิน ระบบสงจายไฟฟามีหลายระดับแรงดันดังนี ้

1. ระบบ 220V. , 1 Phase และ 220/380V. , 3 Phase 50 Hz มีขนาดมิเตอรสูงสุด 400A. 
2. ระบบ 12KV., 3 Phase เปนระบบแรงดันไฟฟาเดิมที่ใชปจจุบันยงัมีใชอยูแตจะยกเลิกใน

อนาคต สําหรับลูกคารายใหมที่จะขอใชไฟฟาที่อยูในเขตการจายไฟฟา 12KV. จะตองเตรียม
ระบบภายในอาคารใหรับไฟฟาไดทั้งระบบ 12KV.  และ 24KV. 

3. ระบบไฟฟา 24KV. , 3Phase เปนระบบแรงดันไฟฟาทีเ่ร่ิมทําการจายไฟฟา และทยอยเปลี่ยน
เขตการฟาจายไฟฟา 12KV. เปน 24KV. การขอใชไฟฟาหากลูกคาอยูในเขตสายสงไฟฟาใต
ดิน การไฟฟานครหลวงจะจายไฟฟาใหในระบบ Ring Main โดยลูกคาจําเปนตองจัดเตรียม
หองใหการไฟฟานครหลวง ที่ระดับชั้นพื้นดนิที่มทีางเขาออกหองไดจากภายนอกอาคาร 
ขนาดของการใชไฟฟาสําหรับระบบจายไฟฟา24KV. จะตองมีขนาดความตองการไฟฟาไม
เกิน 15,000 KVA. 

4. ระบบไฟฟา 69KV. , 3Phase เปนระบบไฟฟาที่การไฟฟานครหลวงทําการจายใหลูกคาที่มี
ขนาดความตองการไฟฟาเกนิ 15,000KVA. ระบบจายไฟฟา มีทั้งระบบสายเดนิลอยบนเสา
ไฟฟา และระบบสายใตดิน 
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  3. การไฟฟาสวนภูมิภาค , กฟภ. 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกจิที่รับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตเพื่อสงขายให
ลูกคาทั่วประเทศ โดยยกเวนเขตการจายไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง  

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดแบงพื้นที่รับผิดชอบ
ออกเปน 4 ภาค คือ ภาคกลาง , ภาคเหนอื , ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยแตละภาคแบงดังนี ้

 
 3.1 ภาคกลาง ประกอบดวย 3 เขต 14 จังหวดั 
  ก. ภาคกลางเขต 1  
  สํานักงานอยูที ่ อําเภอเมืองพระนครศรีอยธุยา รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ 
พระนครศรีอยธุยา , อางทอง , ปทุมธานี , สระบุรี , นครนายก และปราจนีบุรี 
  ข. ภาคกลางเขต 2 
  สํานักงานอยูที ่อําเภอเมืองชลบุรี รับผิดชอบ 4 จังหวดั คือ ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา , 
ระยอง , จันทบุรี และตราด 
  ค. ภาคกลางเขต 3  
  สํานักงานอยูที ่ อําเภอเมืองนครปฐม รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครปฐม , 
สมุทรสาคร , สุพรรณบุรี , และกาญจนบุรี 
 3.2 ภาคเหนือ ประกอบดวย 3 เขต 20 จังหวัด 
  ก. ภาคเหนือเขต 1  
  สํานักงานอยูที ่อําเภอเมืองเชยีงใหม รับผิดชอบ 6 จังหวดั คือ เชียงใหม , ลําพูน 
, ลําปาง , เชียงราย , พะเยา และแมฮองสอน 
  ข. ภาคเหนือเขต 2 
  สํานักงานอยูที ่ อําเภอเมืองพษิณุโลก รับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก , 

พิจิตร , ตาก , กําแพงเพชร , สุโขทัย , แพร , นาน และอุตรดิตถ 
  ค. ภาคเหนือเขต 3  
  สํานักงานอยูที ่ อําเภอเมืองลพบุรี รับผิดชอบ 6จังหวดั คือ ลพบุรี , สิงหบุรี , 

เพชรบรูณ , นครสวรรค , อุทัยธานี และชยันาท 
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 3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 3 เขต 17 จังหวัด 
  ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1  
  สํานักงานอยูที ่ อําเภอเมืองอุดรธานี รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี , 

หนองคาย , ขอนแกน , เลย , สกลนคร และนครพนม 
  ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 
  สํานักงานอยูที ่อําเภอเมืองอบุลราชธานี รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี 

, ยโสธร , รอนเอ็ด , กาฬสนิธุ , มหาสารคาม , ศรีษะเกษ และมกุดาหาร 
  ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3  

   สํานักงานอยูที ่อําเภอเมืองนครราชสีมา รับผิดชอบ 4 จงัหวัด คือ นครราชสีมา 
, ชัยภูมิ , บุรีรัมย และสุรินทร 

 
 3.3 ภาคใต ประกอบดวย 3 เขต 14 จังหวัด 
  ก. ภาคใตเขต 1  
  สํานักงานอยูที ่ อําเภอเมืองเพชรบุรี รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เพชรบุรี , 

ประจวบคีรีขนัธ , ราชบุรี , สมุทรสงคราม , ชุมพร และระนอง 
  ข. ภาคใตเขต 2 
  สํานักงานอยูที ่ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับผิดชอบ 6 จังหวดั คือ 

นครศรีธรรมราช , ตรัง ,กระบี่ , สุราษฎรธานี , ภูเก็ต และพังงาน 
  ค. ภาคใตเขต 3  

   สํานักงานอยูที ่ อําเภอเมืองยะลา รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ยะลา , ปตตานี , 
นราธิวาส , สงขลา , สูตล และพัทลุง 

 
รูป INDOOR SUBSTATION  รูป OUTDOOR SUBSTATION 
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เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาค รับผิดชอบพื้นที่เกือบทัว่ประเทศไทย ระบบสงจายกําลังไฟฟาจึง
เปนระบบเดนิลอยบนเสาไฟฟา และมีระบบแรงดันไฟฟา และมีระบบแรงดันไฟฟาตางจากการไฟฟา
นครหลวง ดังนี้ 
 ก) ระบบ 230V. 1Phase และ 230/400V. 3Phaes มีขนาดมิเตอรสูงสุด 400A.  
 ข) ระบบ 22KV. 3Phase โดยสามารถจายกําลังไฟฟาไดไมเกิน 10,000 KVA. ตอ 1 สายปอน 
 ค) ระบบ 33KV. 3Phase เปนระบบทีใ่ชเฉพาะจังหวัดเชยีงราย พะเยา และภาคใตนบัตั้งแต
จังหวดัระนองลงไป ขนาดไมเกิน 10,000 KVA. ตอ 1 สายปอน 
 ง) ระบบ 69KV. หรือ 115KV. , 3Phase จะจายกําลังไฟฟาใหเฉพาะลูกคาที่มีความตองการใช
ไฟฟาเกนิ 10,000 KVA. 

 
6.1.2 ระบบจําหนายไฟฟา 
 ระบบไฟฟากําลังสามารถจําแนกได 3 สวนไดแก 
ก) ระบบการผลิตไฟฟา (Generating System) ไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟา หรือ โรงจักรกลไฟฟา 

คือสวนที่ผลิตไฟฟาขึ้นมา อาจมาจากพลังงานเชื้อเพลิงหลายสวนที่นํามาใชการผลติไฟฟา เชน พลังงาน
น้ํา ,พลังงานไอน้ํา , น้ํามัน หรือ พลังงานนิวเครียส 

ข) ระบบสายสงกําลังไฟฟา (Transmission System) ไดแก สายสงไฟฟาแรงสูงและสถานี
เปลี่ยนแปลงแรงดัน (Substation) ระบบสายสงไฟฟาแรงสูงนี้จะสงดวยแรงดันไฟฟา 3 ระดับ คือ 

 - ไฟฟาแรงสูง (High Voltage) , HV.  ไดแก ระบบแรงดนัไฟฟาไมเกิน 230KV 
 - ไฟฟาแรงสงูเอ็กซตรา (Extra High Voltage),EHV. ไดแก ระดับแรงดันไฟฟาตั้งแต 

230-1000KV. ขึ้นไป 
 - ไฟฟาแรงสูงอัลตรา (Ultra High Voltage) , UHV. ไดแก ระดับแรงดันไฟฟาสูงกวา 

1000KV. ขึ้นไป ซ่ึงในประเทศไทยยังไมมใีช 
ค) ระบบจําหนายไฟฟา (Distribution System) ไดแก สายจําหนายไฟฟาแรงสูงจากสถานีเปลี่ยน

แรงดัน (สถานีไฟฟายอย) ใหต่ําลงเพื่อสงไปยังผูใชไฟฟา โดยทัว่ไประบบจําหนายไฟฟา แบงออกเปน 2 
ชนิดคือ ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง และระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา 

ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 
ระบบนี้จะเริ่มตั้งแตสถานีไฟฟายอยทําหนาที่แปลงระดบัแรงดันฟาใหลดลงเหลือ 115KV. หรือ 

69KV. และจะถูกแยกจายออกเปนสายสงออกเปนชุดๆ สงไปตามยังสถานีไฟฟายอยในชุมชน ดังรูป 
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ที่สถานีไฟฟายอยชุมชนจะลดแรงดันไฟฟาเหลือ 12KV. , 24KV. ในเขตจําหนายไฟฟาแรงสูง

ของการไฟฟานครหลวง 

 
ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 12KV. 3 เฟส 3 สาย 

 
ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 24KV. 3 เฟส 3 สาย 

 
 และจะลดระดบัแรงดันไฟฟาเปน 11KV. , 22KV. และ 33KV. ในเขตจําหนาย

ไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 11KV. 3 เฟส 3 สาย 

 
ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 22KV. 3 เฟส 3 สาย 

 
ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 33KV. 3 เฟส 3 สาย 

 
 ระดับ 11KV. ในปจจุบนัเหลือเพียง 3 จังหวัด ไดแก เชยีงใหม , ลําพูนและลําปาง สวน

ระดับ 22KV. เปนระบบจําหนายเกือบทั้งประเทศ ยกเวนภาคเหนือและภาคใตในบางจังหวัดเทานัน้ 
สําหรับระบบแรงดัน 33Kv. การไฟฟาสวนภูมภิาคมีจํานวนในภาคเหนือที่จังหวดัเชียงรายและพะเยา 
สวนในภาคใตตั้งแต จังหวัดระนองลงไป 

 
 ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา 
 การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมภิาคแบงระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําออกเปน 

2 ระบบ คือ 
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 - ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําเฟสเดียว 
 - ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําสามเฟส 
 1. ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําเฟสเดียว แบงเปนเฟสเดยีว 2 สาย 220V. และเฟสเดยีว 3 

สาย 220/440V. 

 
 2. ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําสามเฟส ทั้งการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เปนชนิด 3 เฟส 4 สาย 380/220V. 

 
 ในระบบ 3 เฟส 3 สาย ปจจบุันการไฟฟาฯ ทั้งสองแหงเลิกใชแลว 
 
6.1.3 สายไฟฟา 

  สายไฟฟาเปนสื่อนํากําลังไฟฟา จากแหลงจายไฟฟาไปสูอุปกรณไฟฟาหรือโหลด 
(LOAD) โดยสายไฟฟาจะมีหลายชนิดใหเลือกใชงาน ซ่ึงจะขึ้นอยูกับสถานทีแ่ละวิธีการตดิตั้ง ซ่ึง
จําเปนตองพจิารณาอยางรอบคอบทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย 
  สายไฟฟาในปจจุบันทํามาจากทองแดงและอลูมิเนียม ทองแดงถูกนํามาใชทําเปน
สายไฟฟาเนื่องจากคุณสมบตัิในการนําไฟฟาไดดี สวนอลูมิเนียมจะมคีวามนําไฟฟาเพียง 61% เมือ่เทียบ
กับทองแดงในขนาดที่เทากนั แตจะมีคณุสมบัติในดานของน้ําหนกัที่เบากวาทองแดง จึงถูกนาํมาใชใน
สายสงที่ขึงในอากาศมากกวาทองแดง และมักใชเปนสายสงระบบไฟฟาแรงสูง ในดานของราคาสาย
อลูมิเนียมยังมรีาคาที่ถูกกวาดวยเมื่อเทียบที่ขนาดเทากนั 
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  สายไฟฟามีทั้งชนิดที่ไมมีฉนวนหุม ซ่ึงจะเรียกวา สายเปลือย และสายที่มีฉนวนหุม 
สายไฟฟาที่มฉีนวนหุมสาย ฉนวนไฟฟาทีนํามาใชก็เพือ่ประโยชนในดาน การปองกันสายไฟฟาไมใหไป
แตะกับสายตัวนําอื่นๆ , ปองกันความชืน้ , ความรอน , สารเคมีตางๆ  
  ฉนวนทีใ่ชหุมสายสามารถแยกจดัแบงเปนประเภทของฉนวนโดยใชอักษรยอ ไดดังนี้ 
 A :  ใยหนิ (Asbestos) 
 R : ยาง (Rubber) 
 T : เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) 
 PE : โพลีเอตทีลีน (Polyethylene) 
 XLPE : ครอสลิงกโพลีเอตทีลีน (Crosslink Polyethylene) 
 H : ทนความรอน (Heat Resistance) 
 W : ทนความชื้น (Mositure Resistance) 
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ตาราง ฉนวนตัวนําและการนําไปใชงานตามมาตรฐาน NEC 1984 
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ตารางขอกําหนดการใชงานของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพีวีซีตาม มอก. 11-2531 อุณหภูมิตัวนาํ 70° 

องศาเซสเซียส 
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ตาราง ขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพวีซีีตาม มอก.11-2531 ขนาดแรงดัน 300V .และ 

750V. อุณหภมูิตัวนํา 70°C 

 
* กรณีสายเดนิในทอมากกวา 3 เสน ไมนับสายศูนย (Neutral) และสายดิน (Ground) เดินในทอรอยสาย
เดียวกันใหคณูคาขนาดกระแสดวยตวัคูณลดลงอีกดังนี ้
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 การเลือกใชสายไฟฟา 
 ก. ทางไฟฟา ตองพิจารณาในการเลือกใชสายไฟฟาในดานตางๆ ตอไปนี้ 
  - ขนาดสาย 
  - ชนิดของสาย 
  - ความหนาแนนของฉนวน 
  - การนําไปใชงาน 
  - ความแข็งแรงของฉนวนตอแรงดันไฟฟา 
 ข. ความรอน ความรอนจะมีผลตอความตานทานของสายไฟฟา หากอุณหภูมิสูงขึ้นความตาน
ทานของสายไฟฟาจะเพิ่มขึ้น จึงทําใหความสารถในการนําไฟฟาลดลงดวย 
 ค. ทางกล สายจะตองมีความเหนยีวและความยืดหยุน 
 ง. ทางเคมี สายจะตองทนตอน้ํามัน , เปลวไฟ , โอโซน , แสงอาทิตย กรดตางๆ  
 
 การพิจารณาเลือกขนาดสายไฟฟา 
 ก. ขนาดกระแส สายไฟฟาตอทนตอแรงดนัไฟฟาและอณุหภูม ิ
 ข. ภาวะโหลดเกินกะทนัหนั โหลดปกตฉินวนของสายไฟฟาสามารถมีอายุการใชงานได 20-30 
ป แตถาโหลดเกินปกตใินชวงเวลาหนึ่งๆ จะทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึน้สงผลใหอายกุารใชงานของฉนวน
ลดลง ดังนั้นโหลดเกินกะทนัหันไมควรเกนิ 100 ชม.ตอป  
 ค. แรงดันตก ขนาดของสายไฟฟาตองใหญพอที่จะรับแรงดันตกได ซ่ึงจะไดกลาวถึงในหวัขอ
ตอไป 
 ง. กระแสลัดวงจร ภายใตสภาวะการลัดวงจร อุณหภูมขิองสายไฟจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ ดังนั้น
ฉนวนจะตองสามารถทนกระแสลัดวงจรไมเกิน 10 วินาที 
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6.1.4 ระบบการเดินสายไฟฟา 
วิธีการเดินสายไฟฟาแบบตางๆ สามารถกระจายความรอนจากสายได เมื่อสายนํากําลังไฟฟาจาก

แหลงจายไปยงัอุปกรณไฟฟารวมทั้งเปนการปองกันสายไฟฟาจากสภาวะภายนอก และเปนทางเดินใน
การจัดวางสายไฟฟาใหดูเรียบรอย ที่สงไปยังอุปกรณไฟฟา 

ทอรอยสายไฟฟา 
 ทอรอยสายไฟฟาแบงเปน 2 ประเภทคือ 

ก. ทอรอยสายโลหะ แบงเปน 
 - ทอรอยสายไฟฟาโลหะหนา (Rigid Steel Conduit),RSC 
 - ทอรอยสายไฟฟาโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) , IMC

  
 - ทอรอยสายไฟฟาโลหะบาง (Electrical Metallic Tube) , EMT 
 - ทอโลหะออน (Flexible Metal Conduit)  
ข. ทอรอยสายอโลหะ 

 
  ทอรอยสายไฟฟาโลหะชนิดหนา (RSC) และหนาปานกลาง (IMC) 
  หมายถึง ทอเหล็กที่ทําดวยเหล็กกลาเคลือบดวยสังกะส ี ซ่ึงมีความแข็งแรงสูงมากและ
สามารถทนตอการกัดกรอนไดดี สายจะเดนอยูภายในทอนี้ เพื่อปองกันความเสียหายทีจ่ะเกดิขึ้นกับ
สายไฟฟา และยังใหดเูรียบรอย 
  ทอแบบนี้มีขนาด ½” , ¾” , 1” , 1 ¼” , 1 ½” , 2” , 2 ½” , 3” ,  4”,  5” , 6” มีความยาว 3 
เมตรตอเสน และที่ปลายทอจะมีเกลยีวเพื่อใชตอกับอุปกรณประกอบการติดตั้งหรือใชตอทอใหยาวขึ้น 
  การติดตั้งของทอชนิดนี้สามารถติดตั้งไดทกุสภาวะบรรยากาศและทกุสถานที่ตอง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะตางชนิดเพื่อขจดัการผุกรอน 
  อุปกรณประกอบ ในการงอทอชนิดนี้ หากทอมีขนาดเลก็กวา 1” จะสามารถทําไดดวย
เครื่องมือที่เรียกวา Hickey หรือ Hand Conduit Bender ถาทอมีขนาดเทากับหรือใหญกวา 1” จะตองใช
เครื่องมือดัดทอแบบไฮดรอลิก (Hydraulic Bending Machine) หากมีการดัดทองอ 45 องศา หรือ 90 องศา 
อาจใชทอที่ดดัโคงสําเร็จรูปที่เรียกวา Elbows  อุปกรณประกอบอื่นๆ ทีใ่ชในการติดตัง้ทอชนิดนี้ไดแก 
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  - บุชช่ิง (Bushing) ใชติดตัง้ทอกับกลองตอสาย เพื่อกนัไมใหทอหรือกลองตอสายบาด
สายไฟฟาในขณะที่รอยสายไฟฟาเขาไปในทอ 
  - ล็อคนัท (Lock nut) จะใชติดตั้งทอกับกลองตอสายเพื่อยืดทอใหตดิแนนกับกลองตอ
สายมักใชรวมกับบุชช่ิง 
  - คัปปลิ้ง (Coupling) จะใชในการตอทอเขาดวยกันเพื่อเพิ่มความยาวของทอ ลักษณะ
ของคัปปลิ้งของทอ RSC,IMC จะมีเกลียวอยูดานใน 
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  - กลองตอสาย , กลองพักสาย (Condulet) มีใหเลือกใชหลายๆ ลักษณะตามลักษณะการ
ใชงานดังรูป 
 
  ทอรอยสายไฟฟาโลหะชนิดบาง (EMT)  
  จะเปนทอซ่ึงบางกวาทอรอยสายโลหะแบบหนา จึงมนี้ําหนกัเบากวาและราคาถูกกวา 
การใชงานติดตั้งจะใชในบรเิวณทีแ่หง เชน บนเพดาน หรือเดินเกาะบนเพดาน ผนงั หรือใชงานฝงในผนัง
คอนกรีต โดยทอที่ฝงในคอนกรีตจะตองไมรับแรง 
  อุปกรณประกอบ จะมเีชนเดยีวกับทอ RSC,IMC ขนาดของทอจะมีขนาดตั้งแต ½” , ¾” 
, 1” , 1 ¼” , 1 ½” , 2” , 2 ½” , 3” และยาวทอนละ 3 เมตร นอกจากนี้ยงัมีอุปกรณเพิม่เติมอกีคือ 

 
  - คอนเนตเตอร (Connector) เนื่องจากทอชนิดนี้ไมมเีกลียวทอเชนเดียวกับทอโลหะ
หนา เนื่องจากมีความบางมากกวาจึงไมสามารถทําเกลียวทอได คอนเนตเตอรจึงถูกนํามาใชในการนําทอ 
EMT ไปตอเขากับกลองตอสาย โดยใชรวมกับ ล็อคนัท (Lock nut)  
  - คัปปลิ้งแบบสกรูยึด ซ่ึงจะตางกับคัปปลิ้งของทอ RSC,IMC 
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  ทอรอยสายไฟฟาโลหะชนิดออน 
  จะทําดวยเหล็กกลาชุบสังกะสีมีลักษณะทีม่ีความออนตวัโคงงอได มีทั้งแบบธรรมดา
และแบบกันน้าํ (Rain tight) การติดตั้งใชสําหรับเดินเขามอเตอร , เดนิไปยังดวงโคมไฟฟาหรืออุปกรณ
ไฟฟาอื่นๆ มีขนาด ½” , ¾” , 1” 1 ¼” , 2” , 2 ½” , 3” 

 
 
  ทอรอยสายไฟฟาอโลหะชนดิหนา (Rigid nonmetallic Conduit) 
  ทอและอุปกรณชนิดนี้จะทํามาจากวัสดุทีไ่มใชโลหะ ซ่ึงทนทานตอการกัดกรอนและ
ทนการกระแทกได การตดิตั้งจะใชในการติดตั้งใตดิน หรือเดินสายลอยเหนือผิวดินก็ได 
  โดยปกติทอชนิดนี้จะมีอยูดวยกันดังนี้ คือ 
  ก. ไฟเบอร (Fiber) 
  ข. ทอซีเมนตแอสเบสตอล (Asbestos Cement) 
  ค. ทอพีวีซี ทํามาจากสารพลาสติก 
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  ง. ทอ HDPE (High Density Polyethylene) ใชกับงานระบบจําหนายไฟฟาแรงสูงใตดนิ 
 

ทางเดินสายไฟฟา  
 - ชองเดินสายไฟฟาบนพืน้ผิว (Surface Raceway) 
 - ทางเดินสายแบบเปนเซลลคอนกรีต  
 - ทางเดินสายแบบเปนเซลลโลหะ 
 - ทางเดินสายใตพื้น 
- ทางเดินบัส (Busway) 
- ไวรเวย (Wireway) 

 - รางเดินสาย (Cable Tray) แบงเปน รางเดนิสายแบบรางตอ (Trough Type) , รางเดินสายแบบ
รางบันได (Ladder Type) (Cable Ladder) และรางแบบรางพับ (Channel Type) 
 

 ชองเดินสายไฟฟาบนพื้นผวิ (Surface Raceway) 
 สําหรับใชงานเดินสายไฟฟาบนพื้นผิว อาจทํามาจากโลหะหรืออโลหะก็ได ใชงานในที่

แหง มีหลายขนาดและชนิดใหเลือกใชตามความเหมาะสมและจํานวนของสายไฟฟา ไมควรตดิตั้งใน
บริเวณที่อาจถูกกระแทก ไมควรติดตั้งกับสายที่มีพิกัดแรงดันสูงเกินกวา 300V. และไอที่ทําใหเกดิการผุ
กรอน 
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ทางเดินสายแบบเปนเซลลคอนกรีต  
จะเปนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปที่เปดชองวางไวเปนทีเ่รียบรอยแลว ทั้งนี้เพื่อตองการให

ชองวางนี้เปนทางเดินของสายไฟฟา โดยจะมีเฮดเดอรดักติดตั้งทํามุม 90 องศากับเซลล เพื่อเชื่อมตอไปยัง
อุปกรณไฟฟา 
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ทางเดินสายแบบเปนเซลลโลหะ 
จะคลายกับแบบเซลลคอนกรีต เพียงแตชองวางจะอยูในพื้นโลหะแทน ทําใหสามารถ

เชื่อมตกแตงโลหะไดงาย 

 
ทางเดินสายใตพื้น 
จะมีลักษณะคลายทอโลหะเพียงแตจะสามารถเปลี่ยนรูปรางขนาดของทอโลหะนี้ไดงาย

โดยกระทําบนพื้นคอนกรีตทีเ่ทเรียบรอยแลวนั่นเอง 
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 ทางเดินบัส (Busway) 
 คือ อุปกรณสําเร็จรูปโดยทําเปนสวนๆ ที่สามารถจะทํามาประกอบรวมกันได โดย

ทางเดินบัสบาร ฉนวน และภาชนะที่เปนโลหะ เพื่อจะนาํมาหอหุมบัสบารดังกลาว นอกจากนี้ทางเดินบัส
บารยังสามารถติดตั้งไดทุกสถานที่ซ่ึงจะขึ้นอยูกับพกิัดกระแส โดยปกตแิลวความยาวมาตรฐานของ
ทางเดินบัสบารจะมีคาประมาณ 10 ฟุต และอุปกรณในการตอทางเดนิบัสบารจะสามารถประกอบไดงาย 
ซ่ึงจะเรียกวา ปล๊ักอินบัสบาร (Plug in Busbar) แตในดานของราคาแลวยังมีราคาที่สูงมาก มักใชในอาคาร
ที่มีขนาดใหญหรืออาคารที่มีความสูงมากๆ และยังไมเปนที่นิยมใชมากนักในบานเรา 
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 ไวรเวย (Wireway) 
 ไวรเวยสามารถเดินในทีแ่หงและที่เปยก แตในที่เปยกจําเปนตองมีปะเก็นที่ไดรับการ

ยอมรับ ขนาดมาตรฐานของไวรเวย มีหลายขนาด เชน 2”x3” , 2”x4” , 4”x4” , 6”x6” 8”x8” สําหรับความ
ยาวมาตรฐาน 12” , 24” และ 60” 
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รางเดินสายแบบรางตอ (Trough Type) 
  จะเปนลักษณะที่โครงสรางดานลางจะเจาะรูหรือไมเจาะรูเพื่อประโยชนในการระบาย
อากาศก็ได ปกติจะมีขนาดมาตรฐานดังนี ้6”, 9” , 12”, 18” และ 24” สวนมากจะใชกับสายไฟฟาขนาด
เล็กและสามารถใสไดเต็มปริมาตรของราง 

 
 

รางเดินสายแบบรางบนัได (Ladder Type) (Cable Ladder) 
ประกอบดวยโครงสรางตมแนวยาว 2 ชุด มายึดตดิกนัดวยอุปกรณที่เหมือนขั้นบันได 

ซ่ึงเรียกวา ขัน้บันได (rung) จะใชกับสายตัวนําที่เปนสายชนิดใหญหรือสายเคเบลิกําลัง โดยปกติขนาด
ความหางของขั้นบันไดจะเปลี่ยนแปลงตามแนวความเหมาะสม สวนความกวางมาตรฐานของรางแบบนี้
ไดแก 6” , 9” , 12” , 18” , 24” และ 30” จะทําดวยเหล็กและอลูมิเนียม  
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รางแบบรางพบั (Channel Type) 
เปนโลหะชิ้นเดียวกันแลวพบัทั้งสองขาง มีขนาดความกวางมาตรฐาน 3” และ 4” เหมาะ

สําหรับเดินสายไฟฟาขนาดเล็กและสายไฟในระบบควบคุม 

 


