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บทที่บทที่  55
ขอกําหนดการเดนิสายและวัสดุขอกําหนดการเดนิสายและวัสดุ

ดุลยดุลยทรรศนทรรศน  นวลนวลหงษหงษ

กองวิศวกรรมไฟฟากองวิศวกรรมไฟฟา,,  ฝายวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมฝายวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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หัวขอการบรรยายหัวขอการบรรยาย  (Topics)(Topics)

5.1 การเดินสายระบบแรงต่ํา 
5.2 การเดินสายระบบแรงสูง 
5.3 การเดินสายเปดหรือเดินลอย (Open wiring)

5.4-5.9 การการเดินสายในทอ 
5.10-5.15 การเดินสายในชองเดินสาย (Raceway)

5.16 กลองสําหรับงานไฟฟา (Box)

5.17 Switchboard & Panel board

5.18 สายไฟฟา
5.19 สายเคเบิล Mineral insulated cable (MI)
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5.15.1  ขอกาํหนดการเดนิสายสําหรับระบบแรงต่ําขอกาํหนดการเดนิสายสําหรับระบบแรงต่ํา

ขอกาํหนดนีค้รอบคลุมการเดนิสายทัง้หมด
ยกเวน การเดินสายทีเ่ปนสวนประกอบภายในของ

บริภัณฑไฟฟา เชน มอเตอร แผงควบคุม
และแผงสวติชตางๆ ซึ่งประกอบสําเร็จรูป
จากโรงงาน
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ระบบไฟฟาที่มีแรงดันตางกันระบบไฟฟาที่มีแรงดันตางกัน

ไฟฟากระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) อนุญาตให
ตดิตัง้สายไฟรวมกนัได ถาฉนวนของสายมคีวามเหมาะสม
กับระบบแรงดันสูงสุดที่ใช
หามตดิตัง้สายไฟที่ใชกับระบบแรงต่ํารวมกบัสายไฟระบบหามตดิตัง้สายไฟที่ใชกับระบบแรงต่ํารวมกบัสายไฟระบบ
แรงสูงแรงสูง

AC Cables DC Cables

400 400 VacVac (0.6 (0.6 kVackVac)) 50 50 VdcVdc (0.6 (0.6 kVackVac))
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 การเดนิสายผานโครงสรางไม 
รูที่เจาะตองหางจากขอบ

ไมนอยกวา 30 มม.
> 30 มม.

ขอบโครงสรางไม

รูที่เจาะ

โครงสรางไม

การปองกันความเสียหายโครงสรางไมการปองกันความเสียหายโครงสรางไม

โครงสรางไม
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การเดินสายไฟที่เปลอืก
นอกไมเปนโลหะ ผาน
โครงสรางโลหะที่เจาะเปน
ชองหรอืรูตองมี
บุชชิง่ยาง 

ขอบโครงสรางโลหะ

บุชชิงยาง

โครงสรางโลหะ

การปองกันความเสียหายโครงสรางโลหะการปองกันความเสียหายโครงสรางโลหะ

โครงสรางโลหะ
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0.15 m

ทอโลหะหนา (RMC)
ทอโลหะหนาปานกลาง (IMC)

0.45 m

ทออโลหะเชน ทอ PVC และทอ HDPE ฯลฯ
ทอใยหนิหุมคอนกรีตเสริมเหลก็
ทอสายอื่นๆ

เคเบิลฝงดินโดยตรง

0.60 m

 ผิวดิน

สําหรับระบบแรงดันต่ํา

ความลึกในการติดตั้งใตดินความลึกในการติดตั้งใตดิน
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0.30 m

ทออโลหะเชน ทอ PVC และทอ HDPE ฯลฯ
ทอใยหนิหุมคอนกรีตเสริมเหลก็
ทอสายอื่นๆ

เคเบิลฝงดินโดยตรง

0.45 m

50 mm

ผิวดิน

CONCRETE

การติดตั้งใตดินเมื่อมีแผนการติดตั้งใตดินเมื่อมีแผน  concrete concrete ปดทับปดทับ
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0.6 mทอรอยสายทอรอยสาย

การติดตั้งใตดินบริเวณที่มีรถยนตวิ่งผานการติดตั้งใตดินบริเวณที่มีรถยนตวิ่งผาน



10

  ตัวอยางตัวอยาง  สายสาย  NYYNYY  เดินรอยทอโลหะหนาฝงดนิเดินรอยทอโลหะหนาฝงดนิ  
จงกําหนดความลกึของจงกําหนดความลกึของ  AA  และและ  BB

เครื่องวัดฯเครื่องวัดฯ

สนามหญาสนามหญา

AA BB

A A == 0.60.6  มม..
B = 0.15 B = 0.15 มม..
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1. ตองตดิตัง้อยูในทอรอยสาย
2. ทอรอยสายตองยาวเลยผนังดานนอกของอาคาร

ตัวอาคาร

พื้นดิน พื้นดิน

ทอรอยสายหรือทออื่นที่ยาวออกมานอกอาคาร เคเบิลใตดิน

การตดิตั้งเคเบิลลอดใตอาคารการตดิตั้งเคเบิลลอดใตอาคาร
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ตองมีการปองกันอันตรายดวย
เครื่องหอหุมหรอืทอรอยสาย 
สูงจากระดบัพื้นดิน

ไมนอยกวา 2.40 เมตร พื้นดิน
2.40 m

สายเคเบิล

เครื่องหอหุมสาย

เคเบิลฝงดินโดยตรงแลวโผลขึ้นจากดินเคเบิลฝงดินโดยตรงแลวโผลขึ้นจากดิน
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เคเบิลฝงดนิโดยตรงแลวโผลขึ้นจากดนิเคเบิลฝงดนิโดยตรงแลวโผลขึ้นจากดนิ
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อุดทอสาย

ทอสาย

ตองอดุทีป่ลายใด
ปลายหนึ่งหรอืทั้งสอง
ปลายของทอรอยสาย
เพื่อปองกันความชืน้  

การปองกันความชื้นในทอรอยสายการปองกันความชื้นในทอรอยสาย
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อปุกรณตางๆที่ตดิตั้งควรมีคุณสมบัติดงันี้
- ใชวัสดทุี่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ที่ตดิตั้งใชงาน
- ตองเคลือบดวยวสัดุกันการผุกรอน เชน 
สังกะสีแคดเมียม หรือ  อีนาเมล (Enamel)

หมายเหตุ การปองกันดวยอีนาเมลไมอนุญาตใหใชใน
สถานที่เปยกหรือภายนอกอาคาร 

การปองกันการผุกรอนการปองกันการผุกรอน
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สายไฟฟาในชองเดนิสาย
แนวดิ่งตองมีการจบัยึดที่
ปลายดานบนและจับยึดเปน
ชวงๆ มีระยะไมเกนิจากที่
กําหนดในตารางที่ 5-2

ผนัง

ทีจ่ับยดึ

ทีจ่ับยดึ

ชองเดินสายไฟฟา
95 sq.mm.

24 m

การติดตั้งวัสดุและการจับยึด
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การติดตั้งวัสดุและการจับยึด
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10เกินกวา 300

12300

15240

18150-185

2470-120

30ไมเกิน 50

ระยะจบัยึดต่าํสุด ( m )ขนาดของสายไฟฟา ( mm2 )

ยกเวน ถาระยะตามแนวดิง่นอยกวา 25% ของระยะที่กําหนดในตาราง 5-2 ไมตองใชที่จับยึด

  ระยะหางสาํหรบัการจบัยึดสายไฟในระยะหางสาํหรบัการจบัยึดสายไฟในแนวดิ่งแนวดิ่ง
ตารางที่ 5-2
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สําหรับเฟส 1 สีดํา
 สําหรับเฟส 2 สีแดง
 สําหรับเฟส 3 สีน้ําเงิน

 ตวันํานิวทรลั ใชสีเทาออนหรอืขาว

 สายดินใชสีเขียว หรอื สีเขียวแถบเหลอืง 
 หรอืเปนสายเปลือย

การกาํหนดสขีองสายไฟหุมฉนวนการกาํหนดสขีองสายไฟหุมฉนวน
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- สายไฟแกนเดียวทุกเสน

และสายดนิ ตองติดตัง้        
ในทอรอยสายเดียวกัน

NA
B C

G

สายไฟแกนเดียวในทอรอยสายเดยีวกัน

G
C ACB

GN
A B

N

สายไฟแกนเดียวในรางเดินสายเดยีวกัน

การลดผลของกระแสเหนี่ยวนําการลดผลของกระแสเหนี่ยวนํา

- ถาอยูในรางเดินสาย (Wireways)

หรอืรางเคเบิล (Cable Trays) ให
วางเปนกลุมเดยีวกนั
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  ตวัอยางการเดนิสายทีผ่ิดตวัอยางการเดนิสายทีผ่ิด

0
1
2
3

หมอแปลง
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ตัวอยางการเดนิสายทีถู่กตัวอยางการเดนิสายทีถู่ก

0
1
2
3

หมอแปลง



3538403055สายไฟชนิดมปีลอกตะกัว่หุม

4040403153สายไฟทกุชนิด
ยกเวน สายชนิดมีปลอกตะกัว่หุม

มากกวา 44321จํานวนสายในทอรอยสาย

ตารางที่ 5-3
พื้นที่หนาตดัสูงสุดรวมของสายไฟทุกเสนคิดเปนรอยละเทยีบกบัพื้นที่หนาตัด

ของทอรอยสาย

จํานวนสายไฟสูงสุดในทอรอยสายจํานวนสายไฟสูงสุดในทอรอยสาย



บทที่ 5 ขอกาํหนดการเดินสายและวัสดุ 24

Spacing Index = Total cable cross section / Equivalent cross section  

1
53.78
53.78

= 5.0
15.314
06.157

=

64.0
24.366
56.235

= 54.0
14.583
15.314

=
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ในทอรอยสาย รางเคเบิล ชองสําหรับการเดินสาย
( Electrical Shaft ) ตองไมมทีอสําหรับงานอื่นเดินรวมดวย 
เชน ทอประปา

ทอประปาทอไฟฟา

Electrical Shaft

การสายในทอรอยสายรวมกับระบบอืน่การสายในทอรอยสายรวมกับระบบอืน่
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การตดิตัง้ไฟฟาทีผ่านผนัง ฉากกัน้ พื้นหรือ เพดานหรือ
ชองทอไฟฟา ตองมีการปองกันไมใหไฟลกุลามตามมาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภัยของ วสท.

ผนังคอนกรีต ทอสาย

รางเดินสาย

แนวของรอยตออุดดวยอุปกรณสําหรบัอดุรู

Composite Sheet

การติดตั้งไฟฟาผานผนังการติดตั้งไฟฟาผานผนัง
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การเดนิสายควบ
การเดินสายควบ ตองมีลักษณะดังนี้
- สายไฟฟาตองมีขนาดไมเล็กกวา 50 ตร.มม.
- เปนสายชนดิเดียวกัน
- ขนาดเทากัน
- ความยาวเทากัน
- มีการตอสายแบบเดียวกัน

การเดินสายควบการเดินสายควบ
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ทอรอยสาย

ทอรอยสาย

สายควบ

A
B
C
N

A
B
C
N

การเดินสายควบตองเดินสายเฟสแยกกนัไปในแตละชุด

การเดินสายควบการเดินสายควบ
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  การเดนิสายควบที่ผิดการเดนิสายควบที่ผิด  ((นําสายเฟสมารวมกนันําสายเฟสมารวมกนั))
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5.25.2  ขอกาํหนดการเดนิสายสําหรับระบบแรงสูงขอกาํหนดการเดนิสายสําหรับระบบแรงสูง

ขอกาํหนดของระบบแรงสงูจะคลายกับขอกาํหนดของระบบแรงสงูจะคลายกับ
ระบบแรงต่ําระบบแรงต่ํา

แตจะมีขอกาํหนดเพิ่มเติมดงันี้แตจะมีขอกาํหนดเพิ่มเติมดงันี้
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การโคงงอของสายไฟแรงสูงการโคงงอของสายไฟแรงสูง

- สายไฟชนิดมปีลอกคั่น (sheath) หรอืมีเปลือกตะกัว่ ตองมีรัศมี
การดัดโคงไมนอยกวา 12 เทาของเสนผานศนูยกลางภายนอก

สายไฟชนิดไมมีปลอกคั่น

r > 8 OD

สายไฟชนิดมีปลอกคั่น

r > 12 OD

- สายไฟชนดิไมมีปลอกคัน่ (sheath) ตองมรีัศมกีารดัดโคง  
ไมนอยกวา 8 เทาของเสนผานศนูยกลางภายนอก
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สายสาย  high volthigh volt  แบบมีแบบมี  sheathsheath

สายสาย  high volthigh volt  แบบมไีมมีแบบมไีมมี  sheathsheath



33

Lead sheathLead sheath



34

การติดตั้งใตดิน (ระบบแรงสูง)
- สายใตดิน (ในทอ) ตองฝงดินลกึ ไมนอยกวา 0.90 m

ในทกุกรณี 

0.90m

การติดตั้งใตดินสําหรับระบบแรงสูงการติดตั้งใตดินสําหรับระบบแรงสูง
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0.15 m 0.15 m

0.3 - 0.45 m

0.90 m
0.1 m

แผนคอนกรีต

สายเคเบิล

พื้นดิน

- ถาเปนสายฝงดินโดยตรงตองมีแผนคอนกรีตหนาไมนอยกวา
100 mm ปดทับอกีชั้นหนึ่ง เหนือสายเคเบลิระหวาง 0.30 m
 ถึง 0.45 m แผนคอนกรีตตองกวางพอที่จะปดคลมุออกไปจาก
แนวสายทัง้สองขาง อยางนอยขางละ 0.15 m

การติดตั้งใตดินสําหรับระบบแรงสูงการติดตั้งใตดินสําหรับระบบแรงสูง
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5.3  การเดนิสายเปดหรอืเดนิลอยการเดนิสายเปดหรอืเดนิลอย  ((Open Wiring)Open Wiring)

บนวัสดุฉนวนบนวัสดุฉนวน

1. สายที่ใชตองเปนสายแกนเดยีวและไม
ถูกปดบังดวยโครงสรางอาคาร

2. จับยึดสายดวยลูกตุมหรอืลูกถวย
3. ตองเดินภายนอกอาคาร

การเดินภายในอาคารทาํไดเฉพาะ
. โรงงานอตุสาหกรรม
. งานเกษตรกรรม
. งานแสดงสินคา
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- ตองเปนสายหุมฉนวน
- สายทีย่ึดเกาะไปกบัผนัง
หรอืกําแพงตองอยูสูงจาก
พืน้ไมนอยกวา 2.50 m

2.50 เมตร

การเดินสายเปดหรอืเดินลอยการเดินสายเปดหรอืเดินลอย  สําหรบัระบบแรงต่ําสําหรบัระบบแรงต่ํา

ภายในอาคาร
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ไมกาํหนด0.050.155.0บนลกูถวย

500.0250.102.5บนตุม

สายไฟฟากบั
สิ่งปลูกสราง

สายไฟฟา

ขนาดสาย
ใหญสุด
(ตร.มม)

ระยะหางต่ําสุดระหวาง
(เมตร)

ระยะสงูสุด
ระหวาง

จุดจบัยึดสาย
(เมตร)

การ
ติดตั้ง

ตารางที ่5-4

การเดนิสายเปดบนวสัดฉุนวนภายในอาคาร
ระยะการจับยดึ, ระยะหาง และขนาดสาย

ภายในอาคาร
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กรณีเดินบนลูกตุม ภายนอกอาคาร
. ถาเดินผานในที่โลง  ขนาดสาย
ตองไมเลก็กวา 2.5 mm2

และระยะหางจุดจับยึดสาย
ไมเกนิ 5.0 m

< 5.0 m

2.5 m

สายไฟแกนเดยีว
> 2.5 sq.mm.

ลกูตุม

การเดนิสายเปดบนลูกตุมภายนอกอาคาร

ภายนอกอาคาร
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60.050.2026-40

40.050.2011-25

2.50.050.15ไมเกิน 10

สายไฟฟากบัสิ่งปลูกสรางสายไฟฟา

ขนาดสาย
เลก็สดุ

(ตร.มม.)

ระยะหางต่ําสุดระหวาง
(เมตร)

ระยะสงูสุดระหวาง
จุดจบัยึดสาย

(เมตร)

 การเดินสายบนลูกถวยนอกอาคารใหเปนไปตามทีก่าํหนด
 ในตารางที่ 5-5

การเดนิสายเปดบนลูกถวยภายนอกอาคาร

ภายนอกอาคาร
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สําหรบัระบบแรงสูง
- ในกรณีทีต่ดิตั้งสายยึดโยง (Guy Wire)

จะตองติดตั้งลูกถวยสายยึดโยง (Guy

Strain Insulator) ในสายยึดโยง  สูงจากพืน้
ไมนอยกวา 2.40 m

- ลวดผกูสายตองมขีนาด

ไมเล็กกวา 10 mm2

ลวดยึดโ ยง
เสาไฟฟา

2.40 m

ลูกถวย
สายยึดโ ยง

การใชสายยดึโยงและ
ลูกถวยสายยดึโยง

การติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟาการติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟา
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ลูกถวยสายยึดโยงลูกถวยสายยึดโยง
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5.4  การเดนิสายในทอโลหะหนาการเดนิสายในทอโลหะหนา  ทอโลหะหนาปานกลางทอโลหะหนาปานกลาง  และและ
ทอโลหะบางทอโลหะบาง

ทอโลหะหนา Rigid Metal Conduit (RMC)

ทอโลหะหนาปานกลาง  Intermediate Metal Conduit ( IMC ) 

ทอโลหะบาง Electrical Metallic Tubing  ( EMT )
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สําหรับทอโลหะบาง
1. หามทาํเกลยีว
2. หามฝงดินโดยตรง
3. หามใชในระบบไฟฟาแรงสูง

ขอควรระวังในการติดตั้งสําหรับทอโลหะขอควรระวังในการติดตั้งสําหรับทอโลหะ
ชนิดหนาชนิดหนา  หนาปานกลางหนาปานกลาง  และบางและบาง

ใชไดกบัทอทุกชนิด
1. หามใชทอขนาดเล็กกวา 15 มม.
2. จํานวนสายสูงสุดในทอ ตองเปนไปตามตารางที่ 5-3
3. หามใชทอโลหะเปนตัวนาํสาํหรับตอลงดิน
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การตอสายในกลองตอสายการตอสายในกลองตอสาย

ปริมาตรของ
สายและฉนวน รวมทั้งหวัตอ
สายเมื่อรวมกันแลวตองไม
เกินรอยละ 75 ของปริมาตร
ภายในกลอง
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- มุมดดัโคงระหวาง
จดุดึงสายรวมกัน
แลวตองไมเกิน 
360O

กลองไฟฟา กลองไฟฟา

90  ํ 90  ํ 90  ํ 90  ํ

อนุญาต
รวมได 90+90+90+90=360  ํ

กลองไฟฟา

90  ํ
กลองไฟฟา

45  ํ

45  ํ

90  ํ 90  ํ90  ํ

ไมอนุญาต
รวมได 90+90+45+45+90+90=450  ํ

มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายมุมดัดโคงระหวางจุดดึงสาย

ใชไดกบัทอทุกชนิด
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การเดินทอหลบคานการเดินทอหลบคาน
มมุโคงรวมมมุโคงรวม  == 360360  องศาองศา
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ตารางแสดง รศัมีการดดัโคงดานในของทอรอยสาย
ขนาดทอ

(มม) รอยสายชนิดไมมปีลอกตะกั่ว รอยสายชนิดมีปลอกตะกัว่

> 15 มม. > 6 เทาของ OD.ทอ > 10 เทาของ OD.ทอ

= 15 มม. > 8 เทาของ OD.ทอ > 12 เทาของ OD.ทอ

รัศมีการโคงงอของทอสําหรับทอโลหะรัศมีการโคงงอของทอสําหรับทอโลหะ
ชนิดหนาชนิดหนา  หนาปานกลางหนาปานกลาง  และบางและบาง



53

- ทอรอยสายตองยึดกบัที่ใหมัน่คง โดยมีระยะหางระหวางจุดจับ
ยึด  ไมเกนิ 3.0 m และหางจากกลองตอสาย หรืออุปกรณ
ตางๆ ไมเกนิ 0.9 m (ใชกบั หนา, กลาง, บาง)

3.00 m0.9 m

กลองตอสาย ทอโลหะ

ระยะหางระหวางจุดจับยึดระยะหางระหวางจุดจับยึดสําหรับทอโลหะสําหรับทอโลหะ
ชนิดหนาชนิดหนา  หนาปานกลางหนาปานกลาง  และบางและบาง
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5.55.5  การเดินสายในทอโลหะออนการเดินสายในทอโลหะออน  
((Flexible Metal Conduit)Flexible Metal Conduit)

ลักษณะการใชงาน
- ใชในสถานที่แหง
- ใชในที่เขาถึงได เพื่อปองกันการเสียหายทาง 
กายภาพหรือเดินซอนสาย

- ใชสําหรับเดินเขาผลิตภัณฑไฟฟาหรอืกลองตอ
สาย (ยาวไมเกิน 2 เมตร)
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ทอโลหะออนทอโลหะออน
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- ในปลองลิฟตหรือปลองขนของ
- ในหองแบตเตอรี่
- ในบริเวณอันตราย

- ฝงดินหรือฝงในคอนกรตี
- ในสถานที่เปยก ยกเวน ใชสายไฟฟาทีเ่หมาะสมและ  
ตดิตัง้ในทอโลหะออนที่ปองกันน้ําเขาทอ

กรณทีีห่ามใชทอโลหะออนกรณทีีห่ามใชทอโลหะออน
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- ระยะหางระหวางจุดจับยึด  ไมเกนิ 1.5 เมตร และหางจาก
กลองตอสาย หรืออุปกรณตางๆ ไมเกนิ 0.30 เมตร

1.50 m0.3 m

กลองตอสาย
ทอโลหะออน

ระยะหางระหวางจุดจับยึดระยะหางระหวางจุดจับยึดสําหรับสําหรับ
ทอโลหะออนทอโลหะออน

ใชไดกบัทอโลหะออนกันของเหลวดวย
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5.65.6  การเดินสายในทอโลหะออนกันของเหลวการเดินสายในทอโลหะออนกันของเหลว  
((LiquidtightLiquidtight Flexible Metal Conduit)Flexible Metal Conduit)

ลักษณะการใชงาน 
- สาํหรับการใชงานในสถานทีต่องการความออนตัวของทอ
- เพื่อปองกนัของแข็ง ของเหลว ไอ หรือในบริเวณอนัตราย

ทอโลหะออน
กันของเหลว

ฝาเพดาน

โคมไฟ

ทอโลหะออนกันของเหลว
มอเตอร



61

ทอโลหะออนกันของเหลวทอโลหะออนกันของเหลว
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5.75.7  การเดินสายในทอการเดินสายในทอ  อโลหะออนอโลหะออน  
((Electrical Nonmetallic Tubing)Electrical Nonmetallic Tubing)

ทอมลีกัษณะเปนลอน 
(Corrugated)

ทนตอความชื้น สารเคมี 
และมคีุณสมบัตติานเปลว
เพลิง

ดดัโคงไดดวยมือ
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ลักษณะการใชงานทออโลหะออนลักษณะการใชงานทออโลหะออน

- หากเดินในสถานที่เปดโลง สถานที่ตองไมมี 
ความเสียหายทางกายภาพและใชกับอาคารที ่
สูงไมเกนิ 3 ชั้น

- หากเดินในที่ซอน เชน ผนัง พื้นหรอืเพดาน
ตองกัน้ดวยแผนที่ทนไฟไดไมนอยกวา 15 นาที

- เดินฝงในคอนกรตี 
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- ในบริเวณอนัตราย
- ใชเปนเครื่องแขวนหรอืยดึจบัดวงโคม
- อุณหภูมิโดยรอบสูงจนทําใหทอเสียหาย
- ฝงในดนิโดยตรง
- ในโรงมหรสพ
- แรงดนัที่ใชงานเกนิ 750 โวลต

กรณีที่หามใชทอกรณีที่หามใชทอ  อโลหะออนอโลหะออน
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- หามใชทออโลหะออนขนาดเล็กกวา 15 มม. หรอื
ใหญกวา 26 มม

การติดตั้งใชงานทออโลหะออนการติดตั้งใชงานทออโลหะออน
((ในหัวขอในหัวขอ  5.7)5.7)

การติดตั้งใชงานทออโลหะออนกันของเหลวการติดตั้งใชงานทออโลหะออนกันของเหลว
((ในหัวขอในหัวขอ  5.9)5.9)

- หามใชทออโลหะออนขนาดเล็กกวา 15 มม. หรอื
ใหญกวา 100 มม
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- ตองมีการจบัยึด ทุกระยะไมเกนิ 1.0 เมตร

< 1 m

ทออโลหะออน

การจับยดึทออโลหะออนการจับยดึทออโลหะออน
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5.85.8  การเดินสายในทออโลหะแข็งการเดินสายในทออโลหะแข็ง  
((Rigid Nonmetallic Tubing)Rigid Nonmetallic Tubing)

เหมาะสําหรับงานทางไฟฟาทีท่นตอความชื้น สารเคมี 
มคีุณสมบัตติานเปลวเพลงิ (Frame-Retardant) กรณี
ตดิตัง้เหนือพื้นดิน
มคีุณสมบัตทินแสงแดดเมื่อตดิตั้งในบริเวณที่มีโอกาสถกู
แสงแดด

ทนแรงกระแทกและแรงอัด
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ลักษณะการใชงานทออโลหะแข็งลักษณะการใชงานทออโลหะแข็ง

- เดินซอนในผนัง พื้นและเพดาน
- ในบริเวณที่ใหเกดิการผกุรอนและเกี่ยวของกับสารเคมี

- ในที่เปยกชืน้
- ในที่เปดโลง โดยไมเกดิความเสียหายทางกายภาพ
- ตดิตั้งใตดนิ
- ทออโลหะออนทีต่ดิตั้งตองมขีนาดตั้งแต 15 มม. ขึ้นไป
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- ในบริเวณอันตราย

- ใชเปนเครื่องแขวนหรือยึดจับดวงโคม
- ทีซ่ึ่งมอีุณหภูมิของสายไฟฟาหรืออุณหภูมิโดยรอบ 
สูงเกนิกวาอุณหภูมิของทอที่ระบุไว

- ในโรงมหรสพ

กรณทีี่หามใชทออโลหะแข็งกรณทีี่หามใชทออโลหะแข็ง
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5.95.9  การเดนิสายในทออโลหะออนกนัของเหลวการเดนิสายในทออโลหะออนกนัของเหลว  ((Liquid Liquid 
Tight Flexible Nonmetallic Conduit)Tight Flexible Nonmetallic Conduit)

ใชไดทั้งแบบเปดโลง 
หรือเดินซอน
ในสถานทีท่ีต่องการ
ความออนตัวของทอ 
ปองกนัสายไฟชาํรุดจาก
ไอ ของเหลวหรือ
ของแข็ง
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กรณีที่หามใชทออโลหะออนกันของเหลวกรณีที่หามใชทออโลหะออนกันของเหลว

- สถานทีซ่ึ่งอาจเกิดความ
เสียหายทางกายภาพ

- อุณหภูมิโดยรอบสูงเกนิกวา
อุณหภูมิวัสดขุองทอ

- มคีวามยาวเกนิ 2.0 เมตร
- ในระบบแรงสูง
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ลักษณะการใชงาน
- ใชในสถานที่แหงเทานั้น

5.10 การเดินสายในชองเดินสายโลหะบนพื้นผิว 
((Surface Metal Raceway)Surface Metal Raceway)

กรณีทีห่ามใชชองเดินสายโลหะบนพื้นผิว
- สถานทีซ่ึ่งอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 
- ในบริเวณที่มไีอทีท่ําใหผกุกรอน

- ในปลองขนของหรือปลองลิฟต
- ในที่ซอน ยกเวน ใตพื้นยก
- ในระบบแรงสูง
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ชองเดินสายโลหะบนพื้นผิว
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- ขนาดกระแสของสายไฟฟา 
ใชตารางที่ 5-11(ค)  กรณีทอโลหะ สําหรับสาย PVC หรือ 5-13 (ข)  สําหรบัสาย XLPE และ
ไมตองใชคาตัวคณูลดกระแสเรื่องจํานวนสายตาม ตารางที่ 5-10 เมือ่
เปนไปตามขอตอไปนีท้กุขอ

1. พื้นที่หนาตัดของชองเดินสายโลหะบนพื้นผวิมากกวา  2,580 mm2

2. จาํนวนสายทีม่ีกระแสไหลในชองเดินสายโลหะบนพื้นผิวไมเกิน 30 เสน

3. พืน้ที่หนาตัดของตัวนําและฉนวนทั้งหมดรวมกันไมเกินรอยละ 20 ของ
 พื้นที่หนาตดัภายในชองเดินสายโลหะบนพื้นผวิ

การตดิตั้งใชงานชองเดินสายโลหะการตดิตั้งใชงานชองเดินสายโลหะ
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- หามตอชองเดินสายโลหะบนพืน้ผิวตรงจุดที่ผานผนังหรือพื้น
- การตอสาย: พื้นทีห่นาตดัของสายรวมทั้งหัวตอสาย เมื่อ
รวมกนัแลวตองไมเกนิรอยละ 75 ของพื้นทีห่นาตัดภายในของชอง
เดินสายโลหะ บนพื้นผิว ณ จุดตอสาย (ไมแนนเกนิไป)

- ขอตอ ของอ ที่ใชตองตอเนื่องกนัทั้งทางกลและไฟฟา
- ปลายชองเดินสายโลหะบนพืน้ผิวตองปด
- หามใชเปนตวันําตอลงดิน  

การติดตั้งใชงานชองเดินสายโลหะการติดตั้งใชงานชองเดินสายโลหะ
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- มคีวามหนาไมต่าํกวาทีก่าํหนดในตาราง 5.6

ขนาดความสูง x กวาง
(mm)

ความหนา

ไมเกิน   50 x 100 0.8

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

(mm)

ไมเกิน  100 x 150

ไมเกิน  100 x 200

ไมเกิน  150 x 200

ไมเกิน  150 x 300

เกิน  150 x 300

มาตรฐานความหนาของชองเดินสายโลหะบนพื้นผิว 
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5.11 การเดินสายในชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิว 
((Surface Nonmetallic Raceway)Surface Nonmetallic Raceway)

วัสดทุนความชื้น สารเคมี 
ไมตดิไฟ
ทนแรงกระแทก
ไมบิดเบี้ยวจาก
ความรอนในภาวะใชงาน
ใชงานที่อณุหภูมิต่าํได
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การเดินสายในชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิว 
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 ใชในสถานทีแ่หงเทานัน้
กรณีที่หามใชชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิว
- สถานทีซ่ึ่งอาจเกิดความเสยีหายทางกายภาพ
- ในทีซ่อน
- ในปลองขนของหรือปลองลิฟต
- ในบริเวณอนัตราย
- ในระบบแรงสูง
- ทีซ่ึง่มีอณุหภมูิของสายไฟฟาหรืออุณหภูมิโดยรอบสูงเกนิ
กวาอณุหภมูิของชองเดินสายอโลหะบนพืน้ผิวทีร่ะบุไว

ลักษณะการใชงานชองเดินสายอโลหะลักษณะการใชงานชองเดินสายอโลหะ
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- ขนาดกระแสของสายไฟฟา ใชตารางที่ 5-11(ค) กรณีทออโลหะ
และไมตองใชคาตัวคูณลดกระแสเรื่องจํานวนสายตาม
ตารางที่ 5-10 เมื่อเปนไปตามขอตอไปนีท้กุขอ

1 พื้นที่หนาตัดของชองเดินสายอโลหะบนพื้นผวิมากกวา  2,580 mm2

2 จาํนวนสายที่มีกระแสไหลในชองเดินสายอโลหะบนพื้นผวิไมเกนิ 30 เสน
3 พื้นที่หนาตัดของตัวนําและฉนวนทั้งหมดรวมกันไมเกนิรอยละ 20 ของ

พื้นที่หนาตดัภายในชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิว

การตดิตั้งใชงานการตดิตั้งใชงานชองเดนิสายอโลหะบนพืน้ผิว 

เหมอืนกับเหมอืนกับ  metallic surface racewaymetallic surface raceway
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- หามตอชองเดินสายอโลหะบนพืน้ผิวตรงจุดที่ผานผนังหรือพื้น
- พื้นทีห่นาตดัของสายรวมทั้งหัวตอสาย เมื่อรวมกนัแลวตอง
ไมเกนิรอยละ 75 ของพื้นทีห่นาตัดภายในของชองเดินสาย
อโลหะบนพืน้ผิว ณ จุดตอสาย

- ปลายชองเดินสายอโลหะบนพืน้ผิวตองปด

การติดตั้งใชงานการติดตั้งใชงานชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิว  
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5.12 การเดินสายในรางเดินสาย ((WirewaysWireways))

ลักษณะการใชงาน
- ติดตัง้ในที่เปดโลงเทานั้น 
ยกเวน พื้นที่ปดที่ติดตั้งสามารถเขาถึงไดในการตรวจสอบ   

บาํรงุรักษาตลอดแนวรางเดินสาย

- ตดิตั้งภายนอกตองเปนชนิดกนัฝน (Raintight)
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ขนาดกระแสของสายไฟฟา ไมตองใชคาตวัคณูลดกระแส    
เรื่องจํานวนสายตามตารางที ่5-10 เมือ่เปนไปตามขอตอไปนีท้กุ
ขอ

1.  ตัวนาํทีม่ีกระแสไหลรวมกันไมเกิน 30 เสน 
2. พื้นทีห่นาตดัของตัวนาํและฉนวนทั้งหมดรวมกนัไมเกนิ 

รอยละ 20 ของพื้นทีห่นาตดัภายในรางเดินสาย

การเดินสายในรางเดินสาย
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ตัวคูณลดคากระแส



87

- จุดปลายรางเดินสายตองปด
- จับยึดทกุระยะ 1.50 เมตร หรือมากกวาไดถาจําเปน แต 
ตอง ไมเกนิ 3.00 เมตร 

- ในแนวดิ่งจับยึดทกุระยะไมเกนิ 4.50 เมตร และหามมีจุด 
ตอเกนิ 1 จุดในแตละระยะจับยึด จุดจับยึดตองหางจาก 
ปลายรางเดินสายไมเกนิ 1.50 เมตร

การติดตั้งใชงานรางเดินสาย
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เพดาน

รางเดินสาย
สายไฟฟา

จุดจับยึด
ภาพหนาตัด

1.50-3.00 m

การจับยดึรางเดินสาย
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ตัวนาํเปนทองแดงหรืออลูมิเนยีม
ลักษณะการใชงาน
- ติดตั้งในที่เปดเผย มองเหน็ ตรวจสอบบํารุงรักษาได
ตลอดเวลา

5.13 การตดิตัง้บัสเวย ((BuswaysBusways))

กรณีที่หามใชบัสเวย
- บริเวณที่ซึ่งอาจเกิดความเสยีหายทางกายภาพอยางรุนแรง
- ในปลองขนของหรือปลองลิฟต
- ในบริเวณอนัตราย
- กลางแจง สถานทีช่ืน้ หรือเปยก
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บัสเวย ((BuswaysBusways))
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การตดิตัง้ใชงาน
- ระยะหางระหวางจุดยึดไมเกนิ 1.50 เมตร หรือตามการ 
ออกแบบของผูผลติ

- การตอแยกบัสเวยตองใชเครื่องประกอบที่ออกแบบมา  
โดยเฉพาะและที่จุดตอแยกตองติดตัง้เครื่องปองกนักระแสเกนิ

- ตองไมตดิตั้งใหสมัผัสกบัวัสดุทีต่ดิไฟไดงาย 

การติดตั้งบัสเวย
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- เปลือกหุมโลหะตองตอลงดินและสามารถใช
เปนตวันําลงดนิไดถามกีารออกแบบไว

- ขนาดกระแสของบัสเวยใหใชตามที่ผูผลติกาํหนด 
โดยคิดทีอุ่ณหภูมิโดยรอบ 40 oC

การติดตั้งบัสเวย
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ลักษณะการใชงาน

- ใชกับการเดินสายแรงต่ําในอาคารทั่วไป 
ยกเวน ในบริเวณอันตราย 

5.14 การเดินสายบนผิวหรอืเดินสายเกาะผนัง ((Surface Surface 
Wiring)Wiring)
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การตดิตัง้ใชงาน
- ระยะหางระหวางจุดยึดไมเกนิ 200 มม.

- การตอและการตอแยกทาํในกลองสําหรับงานไฟฟาเทานัน้
- ขนาดกระแสของสายไฟฟา ใชตารางที่ 5-11 (ข) และไม
ตองใชคาตัวคณูลดกระแสเรื่องจํานวนสาย

- การเดินสายใหติดตั้งเรียงเปนชัน้เดียว หามติดตัง้ซอนกนั

การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง
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รางเคเบิล หมายถึง รางเปดซึ่งทําดวยวัสดุไมติด
ไฟใชสาํหรบัรองรับและจบัยึดสายเคเบิล

5.15 การเดินสายในรางเคเบิล ((Cable Tray)Cable Tray)

แบบดานลางทึบ

แบบรางมีชองระบายอากาศแบบบนัได
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สิ่งที่สามารถเดินในรางเคเบิลได

2.สามารถติดตั้งสายเคเบิลแกนเดียวชนิดไมมีเปลือก 
นอก (THW)  ขนาดไมเล็กกวา 50 ตร.มม. ได ในราง
เคเบิลแบบบันได (Ladder) หรือหากใชกบัรางเคเบิล 
แบบมชีองระบายอากาศ (Tray) ระยะหางระหวางขั้น 
บันไดตองไมเกนิ 230 mm

1.สายเคเบิลแกนเดียวชนิดมเีปลือกนอก (NYY)และ 
ตองมขีนาดไมเลก็กวา 50 ตร.มม.
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3.  MI Cable (Mineral Insulated Cable)

MC (Metal-clad Cable)

AC (Armored Cable)

4. ทอรอยสายตางๆ

สิ่งที่สามารถเดนิในรางเคเบิลได
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MC (Metal-Clad Cable)
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AC (Armored Cable)

Armored wireArmored wire
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รางเคเบิลปดทึบดานบนรางเคเบิลปดทึบดานบน
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- บริเวณที่ซึ่งอาจเกิดความเสยีหายทางกายภาพ
- ในปลองขนของหรือปลองลิฟต
- ในสถานที่ใชงานซึง่สายมีโอกาสถกูแสงแดดโดยตรง ตอง
ใชสายชนิดทนแสงแดด

- หามใชรางเคเบิลเปนตวันําสาํหรบัตอลงดิน
- หามติดตั้งทอสาํหรับงานอืน่ทีไ่มใชงานไฟฟา เชน ทอไอ
น้าํทอประปา ทอแกส อยูบนรางเคเบิล

กรณทีี่หามใชรางเคเบิลกรณทีี่หามใชรางเคเบิล
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การตดิตั้งรางเคเบิลและสายเคเบิลการตดิตั้งรางเคเบิลและสายเคเบิล

- รางเคเบิลตองตอเนื่องทัง้ทางกลและทางไฟฟา
- เมือ่ใชสายเคเบิลแกนเดยีว สายเสนไฟแตละวงจร 
ตองเดินรวมกนัเปนกลุม และสายตองมดัเขาดวยกนั
ปองกนัการเกิดกระแสไมสมดุล 
และปองกนัสายเคเบิลเคลื่อนเมื่อเกิดกระแสลัดวงจร

- การตอสายในรางเคเบิล จุดตอสายตองอยูในราง 
เคเบิลและตองไมสูงเลยขอบดานขางของรางเคเบิล
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1. รางเคเบิลทีม่ีเฉพาะสายเคเบิลขนาด 
ตั้งแต 95 ตร.มม. ขึ้นไป 

- ผลรวมของเสนผานศนูยกลางของสาย
ทั้งหมดตองไมเกนิขนาดความกวางของ
ราง

- วางเรียงไดชัน้เดียวเทานัน้ 
w

DD D D

รางเคเบิล

สายเคเบิล> 95 sqmm

จํานวนสายเคเบิลหลายแกนจํานวนสายเคเบิลหลายแกน
ระบบแรงต่ําในรางเคเบิลระบบแรงต่ําในรางเคเบิล

>> 95 mm95 mm2 2 พิจารณาทีค่วามกวางพิจารณาทีค่วามกวาง
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2. รางเคเบิลทีม่ีสายเคเบิลขนาดเล็กกวา 95 ตร.มม.
ผลรวมพื้นทีห่นาตดัของสายทั้งหมด ตองไมมากกวา  
พื้นทีสู่งสดุทีก่าํหนดในตาราง 5-7 ชองที่ 1

3. รางเคเบิลทีม่ีสายเคเบิลทีม่ีขนาดตัง้แต 95 ตร.มม. ขึ้นไป 
และเล็กกวา 95 ตร.มม. รวมกนั 
ผลรวมพื้นทีห่นาตัดของสายทีม่ขีนาดเล็กกวา 95 ตร.มม.

ทั้งหมดตองไมมากกวาพื้นทีสู่งสดุทีก่าํหนดในตารางที่ 5.7 ชองที่ 2

ตารางตาราง  55--77

< 95 mm< 95 mm22

Mix 95 mmMix 95 mm22

จํานวนสายเคเบิลหลายแกนจํานวนสายเคเบิลหลายแกน
ระบบแรงต่ําในรางเคเบิลระบบแรงต่ําในรางเคเบิล
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รางเคเบิลแบบบันไดหรือแบบรางเคเบิลแบบบันไดหรือแบบ
รางมีชองระบายอากาศรางมีชองระบายอากาศ รางเคเบิลแบบดานลางทึบรางเคเบิลแบบดานลางทึบ

ตารางที่ตารางที่  55--77  หลายแกนหลายแกน

< 95 mm< 95 mm22 < 95 mm< 95 mm22

SdSd==diadia. of bigger . of bigger condcond..

Mix 95 mmMix 95 mm22 Mix 95 mmMix 95 mm22
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4. กรณีเดินสายผสมกนัสายเคเบิลทีม่ีขนาดตัง้แต 95
ตร.มม. ขึน้ไปตองวางเรียงกนัโดยไมมีสายเคเบิล 
อื่นมาวางทับยกเวน สายเล็กกวา 95 ตร.มม.
วางซอนได

ตารางตาราง  55--77

จํานวนสายเคเบิลหลายแกนจํานวนสายเคเบิลหลายแกน
ระบบแรงต่ําในรางเคเบิลระบบแรงต่ําในรางเคเบิล

Mix 95 mmMix 95 mm22
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จํานวนสายเคเบิลแกนเดยีวจํานวนสายเคเบิลแกนเดยีว
  แรงต่าํในรางเคเบิลแรงต่าํในรางเคเบิล

1. สายเคเบิลทีม่ขีนาดตั้งแต 120 ตร.มม. ถงึ 300
ตร.มม ผลรวมพืน้ทีห่นาตดัของสายตองไมเกนิ
จากทีก่าํหนดไวในตารางที่ 5-8 ชองที่ 1

ตารางตาราง  55--88

2. สายเคเบิลทีม่ขีนาดตั้งแต 400 ตร.มม. ผสม 
กับสายขนาดเลก็กวา 400 ตร.มม ผลรวม
พื้นทีห่นาตดัของสายตองไมเกนิ
จากทีก่าํหนดไวในตารางที่ 5-8 ชองที่ 2

Mix  400 mmMix  400 mm22

121200--300300 mmmm22
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121200--300300 mmmm22 Mix  400 mmMix  400 mm22
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4. รางทีม่ีเฉพาะสายเคเบิลทีม่ขีนาดตั้งแต 400
ตร.มม. ขึ้นไป 

3. สายเคเบิลทีม่ขีนาดตั้งแต 50 ตร.มม. ถงึ 95 ตร.มม.

จาํนวนสายเคเบิลแกนเดียวจาํนวนสายเคเบิลแกนเดียว
  แรงต่ําในรางเคเบิลแรงต่ําในรางเคเบิล

“ผลรวมเสนผาศูนยกลางรวมฉนวนและเปลอืกสาย 
ทั้งหมดตองไมเกินขนาดความกวางของรางเคเบิล”
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ตัวอยางการคํานวณตัวอยางการคํานวณ
การเดินสายหลายแกนในรางเคเบิลการเดินสายหลายแกนในรางเคเบิล

สายสาย  NYY NYY แบบแบบ  22  แกนแกน  ขนาดขนาด  7070 mmmm22  จํานวนจํานวน  1515  เสนเสน
ตองการเดินบนตองการเดินบน  Cable trayCable tray  แบบมชีองระบายอากาศแบบมชีองระบายอากาศ  
จะตองใชขนาดความกวางต่าํสุดเทาใดจะตองใชขนาดความกวางต่าํสุดเทาใด

กาํหนดใหสายขนาดกาํหนดใหสายขนาด  7070 mmmm22  มีพื้นที่หนาตัดรวมมีพื้นที่หนาตัดรวม  1288.21288.2 mmmm22

มีสายมีสาย  1515  เสนเสน  ดังนั้นดังนั้น  พทพท..  หนาตดัรวมหนาตดัรวม
เทากบัเทากบั    1288.21288.2 x x 1515 == 1932319323 mmmm22

จากจากตารางที่ตารางที่  55--77   ชองที่ชองที่  11  เลือกใชรางเคเบิลเลือกใชรางเคเบิล  750750 mmmm22

มีมี  พพ..ทท..  หนาตดัหนาตดั  2250022500 mmmm22

ตารางตาราง  55--77
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ตัวอยางการคํานวณตัวอยางการคํานวณ
การเดินสายหลายแกนในรางเคเบิลการเดินสายหลายแกนในรางเคเบิล

สายสาย  THWTHW   แกนเดีย่วขนาดแกนเดีย่วขนาด  500500 mmmm22 ((>> 400 mm400 mm22) ) 
จํานวนจํานวน  88  เสนเดินบนเสนเดินบน  Cable trayCable tray  แบบบันใดขนาดแบบบันใดขนาด  600600 mmmm
จะสามารถวางสายจะสามารถวางสาย  THWTHW  ขนาดขนาด  150150 mmmm22  ไดอีกกี่เสนไดอีกกี่เสน

กาํหนดใหสายกาํหนดใหสาย  THWTHW  ขนาดขนาด  500500 mmmm22  มีเสนผาศูนยกลางมีเสนผาศูนยกลาง  38.038.0 mmmm

Cable trayCable tray  ขนาดขนาด  600600 mmmm =  =  16500 16500 -- (27.9 x (27.9 x SdSd))
=  =  16500 16500 -- (27.9 x 8 x 38.0)(27.9 x 8 x 38.0)
=   =   8018.4 mm8018.4 mm22

กาํหนดใหสายกาํหนดใหสาย  THW THW ขนาดขนาด  150150 mmmm22  มีพทมีพท..  หนาตัดหนาตัด  363.1363.1 mmmm22

ดังนั้นสามารถวางบนดังนั้นสามารถวางบน  cable tray cable tray ไดได  == 8018.4/363.1 = 22 8018.4/363.1 = 22 เสนเสน

ตารางตาราง  55--88
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- สายเคเบิลขนาดตั้งแต 300 mm2 ขึ้นไปใชขนาดกระแสได
ไมเกนิรอยละ 75 ของขนาดกระแสทีก่าํหนด

จาํนวนสายจาํนวนสายเคเบิลแกนเดยีวเคเบิลแกนเดยีว  XLPEXLPE
แรงต่ําในรางเคเบิลแรงต่ําในรางเคเบิล

DeratingDerating

รางเคเบิลแบบเปด

- สายเคเบิลขนาดตั้งแต 50 mm2 ขึ้นไปแตนอยกวา 300 mm2

ขนาดกระแสใชไดไมเกนิรอยละ 65 ของขนาดกระแส  

ขนาดสายหาไดจากตารางที ่5-13 (ก)
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- สายเคเบิลขนาดตั้งแต 300 mm2 ขึ้นไปขนาดกระแสใชได
ไมเกนิรอยละ 60 ของขนาดกระแสทีก่าํหนด

จาํนวนสายเคเบิลแกนเดียวจาํนวนสายเคเบิลแกนเดียว  XLPEXLPE
แรงต่ําในรางเคเบิลแรงต่ําในรางเคเบิล

รางเคเบิลแบบปดตลอดดวยฝาทึบยาวเกนิ 1.80 m

- สายเคเบิลขนาดตั้งแต 300 mm2 ขึ้นไปขนาดกระแสใชได
ไมเกนิรอยละ 70 ของขนาดกระแสทีก่าํหนด
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- สายเคเบิลขนาดตั้งแต 50 mm2 ขึ้นไป วางเปนรูปสามเหลีย่ม ใน
รางเคเบิลเปด โดยมรีะยะหางระหวางกลุมเคเบิล ไมนอยกวา 2.15 
เทาของเสนผานศนูยกลางของสายเคเบิล ขนาดกระแสใหใชไดไม
เกนิรอยละ 85 ของขนาดกระแสทีก่าํหนด

X > 50 mmX > 50 mm22

จาํนวนสายเคเบิลแกนเดียวจาํนวนสายเคเบิลแกนเดียว  XLPEXLPE
แรงต่ําในรางเคเบิลแรงต่ําในรางเคเบิล

-สายขนาด ตั้งแต 50 mm2 ขึ้นไป แตละเสนวางหางกนั 
 ไมนอยกวาขนาดเสนผานศนูยกลางของสายเคเบิลเสนที่โตกวา 
 ทีอ่ยูใกลกนั ขนาดกระแสใหใชคากระแสทีก่าํหนด
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ขนาดสายหาไดจากตารางที ่5-13 (ข)

ยกเวนรางเคเบิลแบบปดทบึความยาวเกนิ 1.80 m
ใหลดขนาดกระแสเหลือรอยละ 95 ของกระแสทีก่าํหนด 

จาํนวนสายเคเบิลหลายแกนจาํนวนสายเคเบิลหลายแกน  XLPEXLPE
แรงต่ําในรางเคเบิลแรงต่ําในรางเคเบิล
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“ผลรวมของเสนผานศนูยกลางของสายเคเบิล
แกนเดียวและหลายแกนทั้งหมดรวมกันตองไม
เกินความกวางของรางเคเบิล”

  จํานวนสายระบบแรงสูงในรางเคเบิลจํานวนสายระบบแรงสูงในรางเคเบิล  

W  >   Sum OD
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- ขนาดกระแสของสายเคเบิลแกนเดยีวขนาดตั้งแต 50 mm2 ขึ้นไป
ติดตัง้ในรางเคเบิลแบบเปดใหใชไดไมเกนิรอยละ75 ของขนาด
กระแส

-  ถาเปนรางเคเบิลแบบปดยาวเกิน 1.80 m ขนาดกระแสใชไดไมเกนิ
รอยละ 70 ของขนาดกระแส

- การติดตัง้รางเคเบิลแกนเดยีวขนาดตั้งแต 50 mm2 ขึ้นไป แตละ
เสนวางหางกนัไมนอยกวาขนาดเสนผานศนูยกลางของสายเคเบิล

X > 50 mmX > 50 mm22

  จํานวนสายจํานวนสายเคเบิลแกนเดียวเคเบิลแกนเดียว
ระบบแรงสูงในรางเคเบิลระบบแรงสูงในรางเคเบิล  
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ทําดวยวสัดทุนการผุกรอน

มีการปองกนัที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก 
เชนเคลือบสี หรืออาบสังกะสี

5.165.16 กลองสําหรับงานไฟฟา ((Box)Box)
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กลองตอสาย  

ลักษณะการใชงาน
- สําหรบัจดุตอไฟฟาของสวิตชหรอือปุกรณ
- ตอสาย
- ดึงสาย
- แยกสาย
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- เมือ่ติดตั้งกลองแลว ตองเขาถึงไดโดยไมตองรื้อ สวนใดสวน
หนึ่งของอาคาร และตองมทีี่วางใหสามารถทํางานไดสะดวก

- ตองมีฝาปดที่เหมาะสมและปดอยางแนนหนา
- กลองที่ใชกบัอุปกรณแรงสูงตองมีปาย  “อันตราย
ไฟฟาแรงสูง” ตดิไวอยางถาวรและเห็นไดชดั

- ตองมีบุชชิง่หรือเครื่องประกอบทีม่ีขอบมนเรียบ
- กลองตองไมมีรหูรือชองที่โตพอใหวัตถุทีม่ีเสนผาศูนยกลางขนาด 

7.5 มม. ลอดได 

การตดิตั้งใชงานกลองไฟฟาการตดิตั้งใชงานกลองไฟฟา
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การตดิตัง้ใชงาน
การยึดและการจัดบัสบาร
และตวันาํ 
แผงสวติช 

(( SWITCHBOARD SWITCHBOARD ))

แผงยอย 
( ( PANELBOARD PANELBOARD ))

5.175.17 แผงสวิตชและแผงยอย  
((Switchboard and Switchboard and PanelboardPanelboard))
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การตดิตั้ง
- อยูในหองหรือทีเ่ฉพาะ
- หามมทีอลม ทองานอื่น หรือบริภัณฑสําหรับงานอื่น ตดิตั้ง
เหนือหรืออยูใตแผงสวติช หรอืทางเดินเขาสูหอง

แผงสวิตชและแผงยอย  



131

แผงสวิตช (( SWITCHBOARD SWITCHBOARD ))

- สวนบนของแผงสวิตชตองอยูหางจากเพดาน
ที่ติดไฟไดไมนอยกวา  0.900.90 mm

แผงสวิตชและแผงยอย 
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แผงยอย (( PanelboardPanelboard ))
- การตดิตั้งแผงยอยในสถานทีเ่ปยกหรอืชื้นตองมีพื้นรองรับไม
นอยกวา  55 mmmm

- แผงยอยที่ประกอบดวยสวติชธรรมดาขนาดไมเกนิ

3030 AA  หลายตวัตองมีเครื่องปองกนักระแสเกินทีม่พีิกดัไมเกนิ 
200 200 AA

- เครื่องปองกนักระแสเกินในแตละแผงยอยตองไมเกนิ 4242 ขั้วไม
รวมขั้วที่เปนประธาน

การติดตั้งการติดตั้งแผงสวิตชและแผงยอย
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ขอกาํหนดโครงสราง
- ใบมดีทีเ่ปดโลงของสวติชใบมีดตองไมมไีฟเมื่อ
อยูในตาํแหนงปลด

- แผงสวติชตองมรีะยะหางระหวาง บัสบารกบัดานลางของตู  
200 200 mmmm สําหรับบัสบารหุมฉนวน 
250 250 mmmm สําหรับบัสบารเปลือย

ขอกาํหนดโครงสรางขอกาํหนดโครงสรางบสับารและตัวนําบสับารและตัวนํา
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ระยะหางของบัสบารระยะหางของบัสบาร

ระยะหางต่ําสุดระหวางสวนที่มีไฟฟาเปลือย (mm)
แรงดันระหวาง      ขั้วตางกันบน        ขั้วตางกัน เมือ่สวนทีม่ีไฟฟา

สายเสนไฟ           พื้นผิวเดียวกัน      ขงึในอากาศ        เปลอืยกับดนิ

<<125125 1919 12.512.5 12.512.5

<<250250 31.531.5 1919 12.512.5

<<750750 5050 2525 2525

ตารางที ่55--99



135

- ในการทาํเครื่องหมาย ใหใชสแีดง เหลอืง น้ําเงิน 
สําหรับเฟส R Y B ตามลาํดับ  

- การจัดเฟสของบัสบารในแผงสวิตช  เมื่อมองจากดานหนาให 
อยูในลักษณะ 

การจดัเฟสบัสบารสําหรบัแผงสวิตชแรงสูงการจดัเฟสบัสบารสําหรบัแผงสวิตชแรงสูง

R
Y
B

เรียงบนลงลางR Y B

เรียงซายไปขวา
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- ตองจัดใหมีบัสตอลงดนิ (( GroundedGrounded BusBus )) ทาํดวย   ทองแดงมี
ขนาดไมเลก็กวา 

9595 mmmm2  2  สําหรับระบบสําหรับระบบ  1212 kVkV

5050 mmmm2  2  สําหรับระบบสําหรับระบบ  2424 kVkV

3535 mmmm2  2  สําหรับระบบสําหรับระบบ  3333 kVkV

- ตัวนาํสาํหรับตอลงดินของกับดักเสิรจตอง

ทนแรงดันไมนอยกวา 750750 VV

ขอกาํหนดเพิ่มเติมสําหรบัแผงสวิตชแรงสูงขอกาํหนดเพิ่มเติมสําหรบัแผงสวิตชแรงสูง
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การเลือกสายไฟฟาที่เหมาะสม
ขอกาํหนดที่จะตองพิจารณาในการเลือกสายไฟฟา ไดแก

- พิกดัแรงดัน (( Voltage Rating Voltage Rating ))

- พิกดักระแส (( Current Rating Current Rating ))

- สายควบ (( Multiple Conductors Multiple Conductors ))

- แรงดันตก  (( Voltage Drop Voltage Drop ))

5.185.18 สายไฟฟา  
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พกิดัแรงดนั

สายไฟฟาตองสามารถทนตอแรงดนัใชงานไดตาม    มอก.1111--
25312531 ไดกําหนดแรงดันใชงานเอาไว 22 ระดับคือ 300300 VV และ 
750750 VV

พิกดัแรงดันและกระแสพิกดัแรงดันและกระแส  

ขนาดพกิดักระแส
- ใหใชตามตารางที ่  5-11 ถึง 5-15
- ขนาดตามตาราง ใชสาํหรบัอุณหภูมิโดยรอบ 30 oC และ  

40oC  แลวแตกรณี (ในอากาศ หรือใตดิน)
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- อุณหภูมิโดยรอบ ถาอุณหภูมิบริเวณรอบๆ ของ
สายไฟฟาที่ใชมีคาสูงขึ้น ก็จะสงผลใหคาพิกดัของกระแส
ลดลงจากคาปกติ

- การถายเทอากาศ สายไฟฟาตดิตัง้ในบริเวณที่อากาศ
ถายเทไดสะดวก ก็จะมคีาพิกดักระแสสูงกวากรณีที่ตดิตัง้ใน
บริเวณอากาศถายเทไมสะดวก

ปจจัยที่สงผลตอพิกัดกระแส  
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- จาํนวนสาย มากกวา 3 เสนในชองเดนิสายไฟฟา
เดียวกันใหใชตัวคูณลดคากระแสเนื่องจากจาํนวนสาย
ตาม ตารางที่ 5-10

- อุณหภูมิโดยรอบ ตางจาก 30 oC (กรณีสายใตดิน) หรอื 
ตางจาก 40 oC (กรณีเดินในอากาศ)  ใหคูณคาขนาดกระแส
ดวยตัวคูณลด 

การใชตัวคูณลดคากระแส
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จํานวนสาย ตัวคูณ 
4-6 0.82 
7-9 0.72 

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

 

ตารางที ่5-10 ตวัคณูลดคากระแสเนื่องจากจํานวนสาย
หลายเสนในชองเดินสายไฟฟาเดียวกนั

การใชตัวคูณลดคากระแส
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ตารางที่ 5-11 อุณหภูมิโดยรอบตางจาก 30 oC (กรณีสาย
ใตดิน) 40 oC (กรณีเดินในอากาศ)  ใหคูณคาขนาดกระแส
ดวยตัวคณูลด ดังนี้

การใชตัวคูณลดคากระแส
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โหลดขนาด 40 kVA, 380 V, 3 เฟส จงหาขนาดของ
สายไฟฉนวน PVC ตาราง 5-11 เดินในทอโลหะรอย
สายในอากาศ อณุหภูมิโดยรอบดังนี้
1.  40 oC
2.  55 oC

ตัวอยางผลของอณุหภูมิตัวอยางผลของอณุหภูมิ  
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ตัวอยางผลของอณุหภูมิตัวอยางผลของอณุหภูมิ  

1. Temp 40 oC  จาก ตาราง 5-13 ไมตองใชตัวคูณลด

A
x
xIL 8.60
3803
1040 3

==

จาก ตาราง 5-11 การเดินสายแบบ ค. ในทอโลหะ
ใชสายขนาด 3 x 25 mm2 (77 A)
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ตัวอยางผลของอณุหภูมิตัวอยางผลของอณุหภูมิ  

2. Temp 55 oC  จาก ตาราง 5-13 ตองใชตัวคูณลด 0.71

A
x
xIL 8.60
3803
1040 3

==

จาก ตาราง 5-11

การเดินสายแบบ ค. รอยทอใน
อากาศใชสายขนาด 3 x 35 mm2

(95 A)

ใชตัวคูณลด

AIC 6.85
71.0
8.60
=≥
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โหลดสวนใหญ (มากกวารอยละ 50 ) ประกอบดวยหลอด
ชนิดปลอยประจุ เชน  หลอดฟลอูอเรสเซนต หรืออุปกรณ
อื่นทีม่ลีกัษณะ คลายกนัทีท่าํใหเกดิกระแสฮารมอนกิใน
ตวันาํนิวทรลั

  ขอกําหนดของตัวนําขอกําหนดของตัวนํานิวทรัลนิวทรัล  (( NeutralNeutral ))

  ในระบบ 3 เฟส ใหนบัตัวนํานิวทรลัดวยเมื่อ



147

จงหาขนาดสายปอนของวงจรโหลดแสงสวางของโรงงานอสุาหกรรม 
(demand factor 100% ) ขนาด 55 kVA,

3 เฟส, 380 V เดินในทอโลหะรอยสายในอากาศ สายไฟฉนวน PVC 
ตาราง 5-11

กรณีที่ 1: โหลดมากกวา 50 % เปนหลอดฟลูออเรสเซนต 
กรณีที่ 2: โหลดมากกวา 50 % เปน Resistive load

ตัวอยางผลกระแสตัวอยางผลกระแสฮารฮารมอมอนิกนิก

หมายเหต:ุ การคิด demand factor
ใหไปดูรายละเอียดในบทที่ 3: ตารางที่ 3-1
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ตัวอยางผลกระแสตัวอยางผลกระแสฮารฮารมอมอนิกนิก

กระแสโหลดของสายปอน 55 kVA, 380 V, 
3 เฟสหาไดดังนี้ 

A
x
xIL 5.83
3803
1055 3

==

พิจารณาโหลดมากกวา 50 % เปนหลอด FL

AIC 8.101
82.0
5.83
=≥

ดังนัน้จึงตองนับสายนิวทรัลดวย (สายรวมจึงเปน 4 เสน)

ใชตัวคูณลด 0.82 จาก
ตาราง 5-10
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ตัวอยางผลกระแสตัวอยางผลกระแสฮารฮารมอมอนิกนิก

การเดินสายแบบ ค. ตาราง 5-11
ใชสายเฟสขนาด 3 x 50 mm2 (119 A)

สายนิวทรัล 1x50 mm2 (119 A)

หมายเหต ุกระแสโหลด < 200 A สายเฟส = สายนิวทรัล
> 200 A  สวนเกนิคิด 70 %
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ตัวอยางผลกระแสตัวอยางผลกระแสฮารฮารมอมอนิกนิก

พิจารณาโหลดมากกวา 50 % เปน resistive load

ดังนัน้ไมตองนับสายนิวทรลั (จํานวนสายจึงไมเกนิ 3 เสน)

จาก ตาราง 5-11 การเดินสายแบบ ค.
ใชสายขนาด 4 x 35 mm2 (95 A)

A
x
xIL 5.83
3803
1055 3

==
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“การติดตั้งภายในอาคารตอง
เดินในชองเดนิสายที่ปดมิดชดิ”

ขอกําหนดการใชงานของสายขอกําหนดการใชงานของสาย  XLPEXLPE

ยกเวน ฉนวน XLPE ที่มี
การผสมสารเพื่อใหมีคุณสมบัติไมไหมลุกลาม
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เคเบิลเปลือกโลหะทีต่วันําไฟฟาหุมดวยฉนวนแรแบบชนิดเอ็ม
ไอ ประกอบดวยตวันําเดียวหรือมากกวา มีฉนวนเปนแรทีถ่กู
อัดแรงอยางสูงและถกูลอมในปลอกทองแดงอยางตอเนื่องซึ่ง
กนัของเหลวและกนักาซ

5.195.19 เคเบิลชนิดเอม็ไอ 
( Mineral Insulated Cable )( Mineral Insulated Cable )
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1. ใชเปนสายประธาน  สายปอน  และสายวงจรยอย
2. ในสถานทีแ่หง  ที่เปยก หรอืที่ชื้นตลอดเวลา
3. ในอาคารหรือนอกอาคาร
4. ในที่เปดโลงหรือทีซ่อน
5. ฝงในปูน  คอนกรตี  ดินหรือในอิฐ 

เคเบิลแบบชนิดเอ็มไออนุญาตใหใชดังตอไปนี้เคเบิลแบบชนิดเอ็มไออนุญาตใหใชดังตอไปนี้

ขนาดกระแสเปนตามตารางที ่5-17 และ ตารางที ่5-18
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เคเบิลแบบชนดิเอม็ไอหามใชในที่เปดโลงตอสภาวะที่ทํา
ใหเกดิการผุกรอนได

ยกเวน ในที่มีการปองกันดวยสารที่เหมาะสมใน สภาวะ
นั้นแลว

ขอหามสําหรับสายขอหามสําหรับสาย  MIMI
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1.  ที่รองรับเคเบิลแบบชนดิเอม็ไอตองถูกยึดอยาง 
มั่นคงชวงละไมเกิน 1.80 m

การติดตั้งสายการติดตั้งสาย  MIMI

2. การงอเคเบิลแบบชนิดเอ็มไอตองไมเปน 
อันตรายตอเคเบิล รศัมีความโคงของขอบใน
ตองไมนอยกวา 5 เทาของเสนผานศูนยกลาง 
ของเคเบิล
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รัศมีความโคงของสายเคเบิลสายเคเบิล  MIMI

r r >> 5 OD5 OD
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1. ตวันําของเคเบิลแบบชนิดเอม็ไอ ตองเปนทองแดงเดี่ยวมี 
พื้นทีภ่าคตัดขวางตามกาํหนด

2. ฉนวนที่หุมสายตวันาํของเคเบิลแบบชนิดเอ็มไอ ตองเปนแรที่ถกูรดี 
อัดอยางแรงที่จะมีระยะหางระหวางตัวนําอยางเหมาะสม

3.เปลือกนอกของเคเบิลแบบชนิดเอ็มไอตองเปนทองแดงที่มีโครงสราง
ตอเนือ่งเพื่อปองกันแรงกลผนึกความชื้นและเพียงพอตาม

วัตถุประสงคในการตอลงดิน

ขอกําหนดขอกําหนดเกี่ยวกับโครงเกี่ยวกับโครงสรางสรางสายสาย  MIMI
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Thank YouThank You


