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 ในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตองคํานึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยตอสาธารณชน โดยมี
องคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณา ในเรื่องการติดตั้งทางไฟฟา  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ระบบควบคุม 
และอุปกรณปองกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1    การติดตั้งทางไฟฟา  
 การติดตั้งใหยึดถือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พุทธศักราช 2545 
(มาตรฐาน วสท. 2001-45) โดยการติดตั้งไฟฟาสาธารณะสามารถแบงไดเปน 
 3.1.1 การเดินสายเปดหรือเดินลอย (Opening Wiring) บนวัสดุฉนวน 
  3.1.1.1 การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวน หมายถึง วิธีการเดินสายแบบเปดโลงโดยใชตุม
หรือลูกถวยเพื่อการจับยึด สายที่ใชตองเปนสายแกนเดี่ยวและตองไมถูกปดบังดวยโครงสรางของอาคาร 
  3.1.1.2 การเดินสายในสถานที่ช้ืน เปยก หรือมีไอที่ทําใหเกิดการผุกรอน ตองมีการ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกสายไฟฟา 
  3.1.1.3 สายไฟทุกเสนจะตองเปนสายหุมฉนวน PVC ขนาดแรงดัน 750 โวลต ตาม 
มอก. 11-2531 และจะตองไมมีการตัดตอสายไฟที่ใด นอกจากที่ข้ัวตอสายหรือกลองตอสาย 
  3.1.1.4 วัสดุฉนวนสําหรับการเดินสายตองเปนชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 
  3.1.1.5 การเดินสายบนตุมใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 3-1 โดยติดตั้งบนแร็ค 
และลูกรอกแรงต่ําได สายตัวนําตองเปนสายทองแดงหุมฉนวนชนิดใชภายนอก ท่ีมีขนาดเพียงพอที่รับ
โหลดทั้งหมดได และตองมีขนาดไมเล็กกวา 4 ตร.มม. ในพื้นที่บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ยอมให
ใชสายอลูมิเนียมหุมฉนวนได แตท้ังนี้ตองไมเล็กกวา 10 ตร.มม. 
  3.1.1.6 การเดินสายบนลูกถวยใหเปนไปตามที่กําหนดใน ตารางที่ 3-2  
  3.1.1.7 สายไฟฟาซึ่งติดตั้งบนตุมหรือลูกถวยจะตองยึดกับฉนวนที่รองรับใหมั่นคง   
ในกรณีท่ีใชลวดผูกสาย (Tie Wire) ใหใชชนิดท่ีมีฉนวนที่ทนแรงดันเทียบเทาฉนวนของสายไฟฟานั้น     
ในกรณีท่ีอาจจะสัมผัสไดโดยพลั้งเผลอ 
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ตารางที่ 3 -1 การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร 

ระยะหางต่ําสุดระหวาง (เมตร) 
การติดต้ัง ระยะสูงสดุระหวาง 

จุดจับยึดสาย (เมตร) สายไฟฟา สายไฟฟากับ 
สิ่งปลูกสราง 

ขนาดสายใหญสุด 
(ตร.มม.) 

บนตุม 2.5 0.1 0.025 50 
บนลูกถวย 5.0 0.15 0.05 ไมกําหนด 

ตารางที่ 3 -2 การเดินสายเปดบนลูกถวยภายนอกอาคาร 

ระยะหางต่ําสุดระหวาง (เมตร) ระยะสูงสดุระหวางจุด
จับยึดสาย (เมตร) สายไฟฟา สายไฟฟากับ 

สิ่งปลูกสราง 

ขนาดสายเล็กสดุ  
(ตร.มม) 

ไมเกิน 10 0.15 0.05 2.5 
11-25 0.20 0.05 4 
26-40 0.20 0.05 6 

 3.1.2 การเดินสายในทอโลหะหนา (Rigid Metal Conduit) ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate 
Metal Conduit)  
  3.1.2.1 ทอโลหะดังกลาวสามารถใชกับงานเดินสายทั่วไปทั้งในสถานที่แหง ช้ืนและ 
เปยก โดยตองติดตั้งใหเหมาะสมกับสภาพใชงาน 
  3.1.2.2 ในสถานที่เปยก ทอโลหะและสวนประกอบที่ใชยึดทอโลหะ เชน สลักเกลียว 
(Bolt) สแตรป (Strap) สกรู (Screw) ฯลฯ ตองเปนชนิดท่ีทนตอการผุกรอน 
  3.1.2.3 ปลายทอท่ีถูกตัดออกตองลบคม เพื่อปองกันไมใหบาดฉนวนของสาย การทํา
เกลียวทอตองใชเครื่องทําเกลียวชนิดปลายเรียว 
  3.1.2.4 ขอตอ (Coupling) และขอตอยึด (Connector) ชนิดไมมีเกลียว ตองตอใหแนน
เมื่อติดตั้งในสถานที่เปยกตองใชชนิดกันฝน (Rain Tight) 
  3.1.2.5 มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมต่ํากวา 360 องศา 
  3.1.2.6 หามใชทอโลหะขนาดเล็กกวา 15 มม. 
  3.1.2.7 ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอน จึงทําการเดินสายไฟฟา 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   ระบบไฟฟา ระบบควบคุม อุปกรณปองกันและอุปกรณตรวจสอบ 21 

 3.1.3 การเดินสายในทออโลหะแข็ง (Rigid Nonmetallic Conduit)  
  ทออโลหะแข็งและเครื่องประกอบการเดินทอ ตองใชวัสดุท่ีเหมาะสม ทนตอความชื้น
สภาวะอากาศและสารเคมี สําหรับทอท่ีใชเหนือดินตองมีคุณสมบัติตานเปลวเพลิง (Flame-Retardant)     
ทนแรงกระแทกและแรงอัด ไมบิดเบี้ยวเพราะความรอนภายใตสภาวะที่อาจเกิดข้ึนเมื่อใชงาน ในสถานที่
ใชงานซึ่งทอรอยสายมีโอกาสถูกแสงแดดโดยตรง ตองใชทอรอยสายชนิดทนตอแสงแดด สําหรับทอท่ี
ใชใตดินวัสดุท่ีใชตองทนความชื้น ทนสารที่ทําใหผุกรอนและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนแรง
กระแทกไดโดยไมเสียหาย ถาใชฝงดินโดยตรง โดยไมมีคอนกรีตหุมวัสดุท่ีใชตองสามารถทนน้ําหนักกด
ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังการติดตั้งได 
  3.1.3.1 หามใชทออโลหะแข็งท่ีมีขนาดเล็กกวา 15 มม. 
  3.1.3.2 มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมเกิน 360 องศา 
  3.1.3.3 ตองติดตั้งระบบทอใหเสร็จกอน จึงทําการเดินสายไฟฟา 
 หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการเดินสายไฟฟาฝงดินโดยตรง (Direct Burial) แตหากมีความ

จําเปนที่จะตองติดตั้ง ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 

3.2    ชนิดของสายไฟฟา  
 สายไฟฟาท่ีอนุญาตใหใช ไดแก สายไฟฟาหุมฉนวนแกนเดี่ยวและสายไฟฟาหุมฉนวนมี
เปลือกนอก ดังนี้ 
 3.2.1 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 4) หรือ “THW” แรงดัน
พิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งแบบเดินลอยยึดดวยวัสดุฉนวน (รูป 3-1) 
 3.2.2 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอกแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 6) หรือ 
“NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งเดินรอยในทอฝงดิน (รูป 3-2) 
 3.2.3 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอกหลายแกน (มอก. 11-2531 ตารางที่ 7) หรือ 
“NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งเดินรอยทอฝงดิน (รูป 3-3) และใชรวมกับระบบตอลง
ดินแบบ TT 
 3.2.4 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมีเปลือกนอก มีสายดิน (มอก.11-2531 ตารางที่ 14) หรือ
“NYY-GRD” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดตั้งเดินรอยทอฝงดิน และใชรวมกับระบบการตอลง
ดินแบบ TN-C-S 
 3.2.5 สายไฟฟาอลูมิเนียมหุมฉนวนแกนเดี่ยว   (มอก.293) 
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รูปที่ 3-2 สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนมเีปลือกนอกแกนเดี่ยว (มอก.11-2531 ตารางที่ 6) 
หรือ “NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังเดินรอยในทอฝงดิน 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3-1  สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนแกนเดีย่ว (มอก.11-2531 ตารางที่ 4) หรือ “THW” 
แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังแบบเดินลอยยึดดวยวัสดุฉนวน  
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3.3    การตอลงดิน 
 ระบบไฟฟาสาธารณะกําหนดใหมีการตอลงดิน 
 3.3.1 ระบบการตอลงดิน (Grounding) สวนโลหะของไฟฟาสาธารณะจะตองมีการตอลงดิน
ตามระบบการตอลงดินที่ระบุไวอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ก. ระบบ TN-C-S เปนระบบตอลงดินที่ใชสายดิน (สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง) แยก
ตางหากอเสนตอสวนโลหะของไฟฟาสาธารณะ และตอรวมกับสายนิวทรัลเพียงจุดเดียวท่ีแผงสวิตชตน
ทางพรอมกับตอลงดินที่จุดนั้น (เปนจุดหลังรับไฟจากการไฟฟาสวนภูมิภาค/การไฟฟานครหลวง)   
ตามที่แสดงไวดังรูปที่ 3-4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3-3  สายไฟฟาหุมฉนวนมีเปลือกนอกหลายแกน (มอก. 11-2531 ตารางที่ 7) 
หรือ “NYY” แรงดันพิกัด 750 โวลต ลักษณะการติดต้ังเดินรอยทอฝงดิน 
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  ข. ระบบ TT เปนระบบตอลงดินที่ไมเกี่ยวของกับระบบตอลงดินของไฟฟากําลังมี
การตอวงจรตามที่แสดงไวดังรูปที่ 3-5 และ รูปที่ 3-6 
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 หมายเหตุ 1. รูปที่ 3-4, 3-5  และ 3-6  แสดงเฉพาะโหลด 1 เฟส 
  2. รูปที่ 3-4., 3-5 และ 3-6 แสดงเฉพาะระบบตอลงดินไมไดแสดงระบบปองกันอื่นไว 

 3.3.2 ชนิด/ขนาดสายตอหลักดิน 
  ก. สายทองแดงหุมฉนวนขนาดระบุอยางต่ํา 10 ตร.มม. 
  ข. แผนเหล็กอาบสังกะสีขนาดพื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 27.4 ตร.มม. และความหนา  

ไมนอยกวา 3 มม. 
  ค. ลวดเหล็กกลาเคลือบสังกะสีตีเกลียวขนาดระบุอยางต่ํา 25 ตร.มม. 
  ง. เหล็กเสนกลมขนาดเสนผานศูนยกลางอยางต่ํา 6 มม. 
 หมายเหตุ ลวดเหล็กตีเกลียวชุบสังกะสีและเหล็กเสนกลมใหใชฝงในเสาไฟฟาคอนกรีตเทานั้น 
 3.3.3 จุดตอสําหรับสายตอหลักดินเขากับหลักดิน 
  ก. เชื่อมดวยความรอน (Exothermic Welding) 
  ข. แบบบีบอัด (Compression Type) 
  ค. แบบประกับ (Clamp Type) 
  ง.  แบบเชื่อมไฟฟา (Electric Welding) ใชในกรณีสายดินฝงในเสาไฟฟาคอนกรีต

และแผนเหล็กอาบสังกะสีตอกับหลักดิน (พรอมทา Cold Galvanizing หรือ Zinc-
Spray ท่ีจุดเชื่อมดวย) 
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 3.3.4 ความตานทานการตอลงดิน 
  แผงสวิตช (หากเปนโลหะ) และ/หรือสวนโลหะไฟฟาสาธารณะ จะตองมีการตอลงดิน
และมีคาความตานทานหลักดินกับดินตามที่ระบุไวในขอ 3.3.5 
 หมายเหตุ ใหปกหลักดินขนานกับหลักดินเดิม 1.8 ถึง 2.4 เมตร เพิ่มเติมในกรณีท่ีไมสามารถ

ทําคาความตานทานหลักดินกับดินตามที่ระบุในขอ 3.3.5 ได 
 3.3.5 ขอแนะนําการเลือกใชระบบตอลงดิน 
ระบบไฟฟากําลังของ
การไฟฟาทองถิ่น 

วงจรการจาย 
ไฟฟาสาธารณะ 

สถานที่ตั้งของ 
โคมไฟฟาสาธารณะ 

ระบบตอลงดิน 
ท่ีแนะนํา 

ความตานทาน 
การตอลงดิน 

สายอากาศ สายอากาศ 
บนเสาไฟฟาคอนกรีต 
อยูสูงจากพื้นดิน 
มากกวา  2.4 เมตร 

TT แบบไมใช สายดิน 25 โอหม  (สูงสุด) 

TN-C-S 25 โอหม (สูงสุด) 
TT แบบไมใชสายดิน 5 โอหม (สูงสุด) 

TT แบบไมใชสายดิน 

25 โอหม (สูงสุด)  + 
การใชเครื่องตัดไฟร่ัว 

ที่มีพิกัด NI∆ สูงสุด 
30 มิลลิแอมแปร  
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน 

สายอากาศ สายใตดิน 

บนทางเดินทางราบที่มี
ผูคนสัญจรประจําและ
สามารถสัมผัสกับสวน
โลหะโคมไฟฟาสาธารณะ
ได 

TT แบบใชสายดิน 

25 โอหม (สูงสุด)  + 
การใชเครื่องตัดไฟร่ัว 

ที่มีพิกัด NI∆ สูงสุด 
30 มิลลิแอมแปร  
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน 

TN-C-S 25 โอหม(สูงสุด) 
TT แบบใชสายดิน 5 โอหม (สูงสุด) 

สายอากาศ/สายใตดิน 

สายใตดิน
บางสวน + 
สายอากาศ  (รอย
ทอเกาะกับโครง
สะพาน) 

-สะพานลอยคนเดนิขาม
ถนน 
-สะพานขามทางแยก
หรือ 
-สะพานอื่นใดที่
ออกแบบใหผูคนสามารถ
สัญจรบนสะพานนั้นได 

TT แบบใชสายดิน 

25 โอหม (สูงสุด)  + 
การใชเครื่องตัดไฟร่ัว 

ที่มีพิกัด NI∆ สูงสุด  
30 มิลลิแอมแปร  
ที่เสาเหล็กไฟฟา
สาธารณะทุกตน 
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ตาราง 3 - 3 ความลึกสําหรับใตดินระบบแรงต่ํา 
 

ความลึกตํ่าสุด (ม.) วิธีการเดินสาย 
ไมมีแผนคอนกรีตกั้น มีแผนคอนกรีตกั้น 

1.  เคเบิลฝงดินโดยตรง 0.60 0.45 
2.  ทอโลหะหนาและทอโลหะหนาปานกลาง 0.15 0.15 
3.  ทออโลหะซึง่ไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาฯ 
(รูปที่ 3-7) 

0.45 0.30 

 
 
 

 
 

 
รูปที่ 3-7   แสดงวิธีการเดินสายเคเบิลใตดิน 
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3.4    ระบบควบคุมไฟฟาสาธารณะ  
 การควบคุมไฟฟาสาธารณะควรติดตั้งใหอยูในสถานที่ท่ีเหมาะสมแกการควบคุม หรือ เลือกใช
การควบคุมโดยอัตโนมัติ อาทิเชน ใชสวิตซควบคุมดวยแสง (Photo Switch) ในการควบคุมการเปด-ปด 
ไฟฟาสาธารณะ รวมกับชุดคอนแทคเตอร หรือ ใชสวิตซเวลา (Timer Switch) 

3.5    อุปกรณปองกัน 

 3.5.1 สําหรับไฟฟาสาธารณะที่ติดตั้งบนเสาไฟฟาของการไฟฟาทองถิ่น และมีการติดตั้ง
สายไฟฟาบนลูกถวย ใหจัดใหมี ฟวส ทุกโคมไฟฟาสาธารณะ (รูปที่ 3-8) 
 3.5.2 สําหรับไฟฟาสาธารณะที่ติดตั้งแบบสายใตดิน ใหมีการติดตั้งฟวส ลูกถวยท่ีชองบริการ
บริเวณโคนเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะทุกตน 
 3.5.3 ใหติดตั้งอุปกรณปองกันกระแสเกินและลัดวงจรที่แหลงจายไฟตนทางของวงจรไฟฟา
สาธารณะ 
 3.5.4 ใหติดตั้งอุปกรณกันฟา (Lightning Arrester) สําหรับแรงต่ําของโคมไฟแสงสวาง
สาธารณะที่ตองพาดสายดินไปตามแนวถนนทุกๆ 250 เมตร (รูปที่ 3-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟวสแรงต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3-8   แสดงการติดตั้งอปุกรณปองกัน 

ลอฟาแรงต่ํา 

Connector ชนิดบีบ 
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3.6    เคร่ืองมือสําหรับการตรวจสอบ และตรวจรับงาน 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดหาเครื่องมือตรวจวัดไวสําหรับใชตรวจสอบในงาน
ออกแบบ ตรวจรับงานติดตั้งและงานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ เครื่องมือตรวจวัดท่ีควรจัดหาไว ไดแก 
 3.6.1 Digital Multimeter (DMM) เปนเครื่องตรวจวัดคาตาง ๆ ของไฟฟาควรมีคุณลักษณะ 
อยางนอยดังตอไปนี้ 
  3.6.1.1 เปนแบบพกพา (Portable) ใชไดท้ังภายในและภายนอกสถานที่ ใชกับแบตเตอรี่ 
Alkaline ท่ีสามารถหาซื้อไดงายในทองถิ่น 
  3.6.1.2 ระดับความปลอดภัยของอุปกรณไฟฟา ไมนอยกวา Category III   1000  V. 
  3.6.1.3 มี AC Clamp พรอมสายยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร สําหรับใชงานรวมกับ DMM 
ในการวัดคากระแสไฟฟา 
  3.6.1.4 ความสามารถในการตรวจวัด 
   - Vac  0 – 1000 V หรือมากกวา 
   - Vdc  0 – 1000 V หรือมากกวา 
   - Aac  60 mA – 10 A หรือมากกวา 
   - Adc  60 mA – 10 A หรือมากกวา 
   - Resistance  0 Ω - 50.00 MΩ หรือมากกวา 
  3.6.1.5 ความเที่ยงตรงในการตรวจวัด 
   - Vac  ± 1.0% หรือดีกวา 
   - Vdc  ± 1.0% หรือดีกวา 
   - Aac  ± 1.5% หรือดีกวา 
   - Adc  ± 1.0% หรือดีกวา 
   - Resistance ± 1.0% หรือดีกวา 
  3.6.1.6 AC Clamp เมื่อใชงานรวมกับ DMM จะตองวัดกระแสไฟฟาสลับไดใน
ระหวาง 1 ถึง 100 A หรือดีกวา โดยมีความเที่ยงตรง รวม ± 3% หรือดีกวา 
  3.6.1.7 อื่น ๆ 
   - มีกระเปาสําหรับใส DMM และ AC Clamp (แยกกระเปากันได) ท่ีสะดวก
และสามารถกันฝุนละอองในขณะเดินทาง เคลื่อนยาย และในการเก็บรักษา 
   - ควรเลือกซื้อจากผูขายท่ีนาเชื่อถือ และมีบริการหลังการขาย 
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 3.6.2 เคร่ืองวัดความสวาง (Lightmeter) เปนเครื่องมือตรวจวัดระดับความสวางในพื้นที่ท่ี
ตองติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ ควรมีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 
  3.6.2.1 เปนเครื่องตรวจวัดแบบพกพา (Portable) สามารถนําไปใชงานไดท้ังภายใน
และภายนอกสถานที่ 
  3.6.2.2 ใชกับแบตเตอรี่ Alkaline ท่ีมีขายท่ัวไป สามารถหาซื้อไดงายในทองถิ่น 
  3.6.2.3 เพื่อความสะดวกในการอานและจดคาความสวางเครื่องวัดนี้จึงควรเปนแบบ
ดิจิตอล จํานวนหลักไมนอยกวา 3 ½ หลัก 
  3.6.2.4 ความสามารถในการตรวจวัด 
   - ชวงการวัด 5  lux ถึง 20 klux หรือดีกวา 
   - ความละเอียด 0.01 lux 
   - ความเที่ยงตรง   ± 3% 
  3.6.2.5 สามารถจดคาการอานคางไวได (Data Hold) 
  3.6.2.6 อื่น ๆ 
   - มีกระเปาสําหรับใสเครื่องท่ีสะดวกและสามารถกันฝุนละอองในขณะ
เดินทาง เคลื่อนยาย และในการเก็บรักษา 
   - ควรเลือกซื้อจากผูขายท่ีนาเชื่อถือ และมีบริการหลังการขาย 
 3.6.3 เคร่ืองตรวจสอบความตานทานฉนวนไฟฟา (Insulation Tester) เนื่องจากอุปกรณชนิดนี้     
มีราคาคอนขางสูง หากมีความจําเปนตองใช อาจขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟา
นครหลวง หรือผูรับจาง 
 3.6.4 เคร่ืองวัดความตานทานไฟฟาของหลักดิน (Earth Resistance Tester) เนื่องจากอุปกรณ
ชนิดนี้ มีราคาคอนขางสูง หากมีความจําเปนตองใช อาจขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
การไฟฟานครหลวง หรือผูรับจาง 


