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ค ำน ำ 
 แนวสอนวิชา การก่อสร้างและสาธารณูปโภคน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือใชป้ระกอบการศึกษาหลกัสูตร
ชั้นนายพนั ของโรงเรียนทหารช่าง  โดยที่แผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภคไดร้วบรวมและปรับปรุงขึ้น
จากเอกสารหลายเล่ม  เพ่ือให้ไดเ้น้ือหาที่สมบูรณ์ในระดบัหน่ึง สามารถศึกษาให้เขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง แต่ 
เน้ือหาดงักล่าวก็ยงัจ ากดัในขอบเขตที่ก  าหนดไวเ้ท่านั้น ดงันั้น หากท่านเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ี  ก็ควรศึกษา
เพ่ิมเติมจากหนงัสือเล่มอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไป 
 งาน ก่อสร้างและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการปฏิบตัิภารกิจในสนามเป็นงานที่ทหารช่างทุกคน
ตอ้งทราบ และปฏิบติั      การศึกษาวิชาน้ีท าให้ทราบถึงการบ าบดัน ้าเสียและส่ิงปฏิกูลในเขตยทุธบริเวณ การ
แจกจ่ายน ้าสะอาดในยทุธบริเวณ ระบบไฟฟ้าทางทหาร การค านวณและการออกแบบการจ่ายพลงังานไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าความรู้ที่ไดเ้หล่าน้ีนอกจากจะน าไปใชใ้นการปฏิบติัภารกิจแลว้   ยงัสามารถน าความรู้น้ีไป
ประยกุตใ์ช ้หรือให้ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบตัิงานที่หน่วยของตนต่อไปได ้

 อน่ึงแนวสอนวิชา การก่อสร้างและสาธารณูปโภคนี ้ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นเอกสารประกอบ
การศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบต าราเรียนของ
โรงเรียนทหารช่าง , นายทหารนกัเรียน และครู/อาจารย์ เป็นเวลา ๕ ปีมาแล้ว ดงันัน้แผนกวิชาก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค ฯ ท่ีได้รับผิดชอบวิชานีจ้ึงได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง ตามข้อเสนอแนะของ    
ผู้ เกี่ยวข้องดงักล่าวอีกครัง้หน่ึง 
 การจดัท าแนวสอน วิชา  การก่อสร้างและสาธารณูปโภค คร้ังน้ี  แมว่้าแผนกวิชาก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค จะไดใ้ชค้วามพยายามในการจดัท าอยา่งดีที่สุดแลว้ก็ตาม แต่ก็ไม่มัน่ใจว่าส่ิงบกพร่องต่างๆ 
จะไดรั้บการแกไ้ขจนหมดส้ิน    ดงันั้น หากแนวสอนน้ีมีขอ้ผิดพลาด บกพร่อง หรือขาดความสมบูรณ์ กรุณา
แจง้ให้ กองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ๗๐๐๐๐ ทราบดว้ย  
เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงให้แนวสอนมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง และมีคุณค่าในดา้นการศึกษา
ต่อไป. 
 
       โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
                กนัยายน  ๒๕๕๑ 
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บทที่ 1 

การบ าบัดน ้าเสียและส่ิงปฏิกูลในเขตยุทธบริเวณ 

1. มาตรฐานการก่อสร้างในยุทธบริเวณ 
 การออกแบบระบบสุขาภิบาลในยทุธบริเวณส าหรับค่ายทหารที่มีระยะเวลาการออกแบบประมาณ 2 
ปีนั้น  จะมีล าดบัขั้นตอนการกอ่สร้างดงัน้ี 

1.1 ส้วมถงั (Burnout Latrine) 
1.2 ส้วมหลุม (Deep Pit Latrine) 
1.3 บ่อปัสสาวะ (Urine Soakage Pit) 

1.4 ส้วมแบบใชส้ารเคมี (Chemical Toilets) 
1.5 หลุมซึม (Seepage Pit)  
1.6 ลานผ่ึง (Evaporation Fields) 

2. พ้ืนที่ก่อสร้างค่ายทหาร 
 หากจะพิจารณาพ้ืนที่ก่อสร้างค่ายทหารในแง่ของการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ  พ้ืนที่พฒันาแลว้  และพ้ืนที่ยงัไม่ไดรั้บการพฒันา 

 2.1 พื้นที่ทีพ่ัฒนาแล้ว (Developed Theater) 
                 ในพ้ืนที่ที่ไดรั้บการพฒันาแลว้ เมื่อมีความจ าเป็นตอ้งท าการก่อสร้างค่ายทหารแทนที่จะใช้
อาคารส่ิงปลูกสร้างที่มีอยูเ่ดิม ระบบสาธารณูปโภคของค่ายทหารนั้น  ควรไดรั้บการออกแบบให้เช่ือมต่อกบั
ระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงานของทางราชการที่มีอยูเ่ดิม   
  แต่ถา้สาธารณูปโภคของทางราชการที่จดัให้มานั้น  ไม่สามารถรองรับค่ายทหารไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ในกรณีน้ีจ าเป็นตอ้งออกแบบระบบสาธารณูปโภคใหม่ โดยการออกแบบระบบสาธารณูปโภคควร
จะกระท าโดย องคก์รเอกชนในพ้ืนที่ เน่ืองจากเจา้ของพ้ืนที่จะมีความรู้  ความเขา้ใจถึง  กฎระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และเทคนิคการกอ่สร้างในทอ้งถิ่นนั้น ๆ ดีกว่า   
  โดยทัว่ไปแลว้ การก่อสร้างค่ายทหารเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่พฒันาแลว้ อาจจะจ าเป็นในกรณีที่
เกิดวินาศภยั  กรณีฉุกเฉิน  หรือในกรณีที่มีการฝึกต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานาน ๆ  ซ่ึงภารกิจที่ทหารช่างจะ
ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัในพ้ืนที่ที่พฒันาแลว้  จะเป็น “รับแบบก่อสร้าง แล้วด าเนินการก่อสร้าง”  แต่ใน
ระหว่างที่ยงัมีการสู้รบกนัอยูใ่นระดบัปานกลางถงึระดบัรุนแรง  คงเป็นเร่ืองที่จะปฏิบติัไดย้ากที่จะก่อสร้าง
ค่ายทหาร  เพราะตอ้งใชเ้วลานาน  และจะตกเป็นเป้าให้โจมตีไดง้่าย 

 2.2 พื้นที่ทีย่ังไม่ได้รับการพัฒนา (Undeveloped Theater) 
  มีโอกาสเป็นไปไดสู้งที่ค่ายทหารจะตอ้งถูกสร้างในพ้ืนที่ที่ยงัไม่ไดรั้บการพฒันา แต่ถึง
กระนั้นก็ตาม การออกแบบระบบสาธารณูปโภค ยงัควรออกแบบให้ ระบบที่จะสร้างใหม่เช่ือมต่อกบัระบบ
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ที่มีอยูเ่ดิม ถา้หากเป็นไปได ้ อยา่งไรก็ตามมีความเป็นไปไดสู้งที่หน่วยจะตอ้งท าการออกแบบเอง  เน่ืองจาก
ในการสู้รบระดบัที่รุนแรงนอ้ย  (Low intensity conflict) ค่ายทหารมกัจะอยูใ่นพ้ืนที่ห่างไกลแหล่งชุมชน 

3. ข้อพิจารณาในการเลือกระบบรวบรวม, ก าจัดน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล 
การเลือกประเภทของระบบรวบรวม,ก าจดัน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูลจะขึ้นอยูก่บัปัจจยั 4 ขอ้ ต่อไปน้ี 

 3.1 แหล่งน ้า  
  ให้พิจารณาใชร้ะบบรวบรวมของเสียโดยทางน ้า ในกรณีที่มีแหล่งน ้าที่สามารถสนบัสนุน 
น ้าไดอ้ยา่งเหลือเฟือเท่านั้น 

 3.2 ปริมาณงานก่อสร้าง  
  ปริมาณงานกอ่สร้างทางระดบัจะมีมาก  ถา้ตอ้งติดตั้งท่อน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล ตลอดจนส่ิง 
อ านวยความสะดวกในการบ าบดัท่อน ้าเสีย  และส่ิงปฏิกูล 

 3.3. ระยะเวลาใช้งาน  
  พิจารณาว่าช่วงเวลาการใชง้านของค่ายนั้นๆ  เกินช่วงเวลามาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับ 
การออกแบบในเขตยทุธบริเวณหรือไม่ (ปกติจะอยูป่ระมาณ 2 ปี) 

 3.4 สภาพภูมปิระเทศ  และสภาพดินในพื้นที่   
  ให้พิจารณาว่าพ้ืนที่นั้นสามารถท าการก่อสร้างโดยใช้ระบบไหลเวียน  โดยอาศยัแรงโนม้ 
ถ่วงโลกไดห้รือไม่  และพิจารณาถึงสภาพการซึมน ้าของดิน 
  หากมีความจ าเป็นตอ้งท าการกอ่สร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียนั้น  ควรพิจารณาถึง 
ส่ิงต่อไปน้ี  เพ่ือลดปริมาณงานให้เหลือนอ้ยที่สุด 
  3.4.1 ใชท้่อ PVC 

  3.4.2 ใชร้ะบบการไหลโดยอาศยัการโนม้ถ่วง 
3.4.3 ลดความยาวของระบบรวบรวมน ้าเสีย  และส่ิงปฏิกูลลงให้เหลือนอ้ยที่สุด  วิธีที่ง่าย 

ที่สุด คือ พิจารณาจดัวางส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ใกลก้นั 

4. แหล่งท่ีมาของน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล 
น ้าเสียคือ น ้าที่ใชแ้ลว้ ซ่ึงประกอบดว้ยสารอินทรีย ์หรือสารอนินทรีย ์หรือเป็นของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม น ้าบนผิวดิน หรือท่าน ้า   
แหล่งที่มาของน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล  ไดแ้ก ่
4.1 ระบบสุขาภิบาล  จากพ้ืนที่พกัอาศยั หรือพ้ืนที่ท างาน 

4.2 อุตสาหกรรมของเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรม  เช่น  จากโรงงานต่างๆ  เป็นตน้ 
4.3 น ้าจากธรรมชาติ เช่น จากน ้าฝน จากการซึมของน ้าใตดิ้นเขา้มาในระบบท่อระบายน ้าเสีย  ซ่ึง 

อาจเกิดขึ้นไดใ้นบริเวณรอยต่อต่างๆ



 1-3 

5. ล าดับข้ันของการบ าบัดน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล 
การบ าบดัน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น คือ 

 5.1 แยกของแข็งส่วนที่สามารถตกตะกอนหรือส่วนที่เป็นสารแขวนลอยออกจากของเหลวที่
ตอ้งการ 
บ าบดั แลว้ท าให้อยูต่วัไม่เปลี่ยนแปลงสภาพต่อไปอีก 
 5.2 แยกของแข็งที่เป็นช้ินส่วนเล็กๆ  ซ่ึงยงัคงเหลือมาจากการบ าบดัในขั้นแรก 
 5.3 ท าการบ าบดัและทดสอบจนกระทัง่ผลการทดสอบอยูใ่นค่าที่ยอมรับได ้

ส าหรับการบ าบดัในยทุธบริเวณนั้นตอ้งการเพียงบ าบดัขั้นแรกและขั้นสองเท่านั้น 

6. ประเภทของการรวบรวม, บ าบัดน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล 
 ในที่น้ีจะพิจารณาแยกประเภทของการรวบรวม และบ าบดั ตามแหล่งที่มาของน ้าเสีย และส่ิงปฏิกูล อนั
ไดแ้ก่ ของเสียจากมนุษย ์และของเสียจากโรงซกัรีด ที่อาบน ้า และโรงครัว 

 6.1 ของเสียจากมนุษย์ (Human Wastes) 
  ห้องส้วมสามารถแบ่งประเภทตาม ส่ือที่ใชใ้นการรวบรวมส่ิงปฏิกูล ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
แบบที่ใชน้ ้าเป็นส่ือ และแบบที่ไม่ตอ้งใชน้ ้าเป็นส่ือ 
  ห้องส้วมที่ใชน้ ้าเป็นส่ือในการรวบรวมส่ิงปฏิกูล แทบจะไม่มีอยูใ่นการกอ่สร้างในเขตยทุธ 
บริเวณ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าปริมาณงานที่ตอ้งก่อสร้างจะมีมากเกินไปส าหรับการติดตั้งระบบประเภทน้ี 
ประเภทของระบบที่ควรพิจารณาน ามาใชก้บัของเสียจากมนุษย ์ส าหรับก่อสร้างในเขตยทุธบริเวณ จะมี ส้วม
ถงั, ส้วมหลุม, และบ่อปัสสาวะ 

  6.1.1 ส้วมถัง (Burnout Latrines)  
   ส้วมถงั จะมีลกัษณะเป็นส้วมซ่ึงท ามาจากถงัน ้ามนัตดัคร่ึง แลว้ท าที่นัง่ดา้นบน  
ส้วมถงั เป็นส่ิงที่ตอ้งพิจารณาจดัให้มีเป็นอนัดบัแรก เพ่ือส าหรับใช้เป็นการเฉพาะหนา้ หรือเป็นการชัว่คราว 
หรือในกรณีที่ไม่สามารถสร้างส้วมหลุมได ้เช่น พ้ืนที่ในบริเวณนั้นมีพ้ืนดินแข็ง ไม่สามารถที่จะขุดเป็นส้วม
หลุมได ้หรือระดบัน ้าใตดิ้นในบริเวณพ้ืนที่นั้นๆ สูง    
   ในการใช ้และดูแลรักษา จะตอ้งท าการเผาส่ิงปฏิกูลในถงัทุกวนั โดยอาจใชน้ ้ามนั 
เบนซินเทราดลงไป  แลว้จึงจุดไฟเผา เน่ืองจากในการขบัถ่ายของเสียนั้นอาจมีส่วนที่เป็นของเหลว เช่น 
ปัสสาวะปนอยูด่ว้ย ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาจดัสร้างส่ิงซ่ึงจะมาเก็บของเสียในส่วนที่เป็นของเหลวดว้ย  ซ่ึงถา้
หากไม่ท าการแยกของเสียเป็นในส่วนของแข็งและส่วนของเหลวนั้น  จะท าให้เมื่อท าการเผาจะกระท าไดย้าก 

  6.1.2 ส้วมหลุม (Deep Pit Latrine) 
   ส้วมหลุม โดยทัว่ไปแลว้นั้นขนาดมาตรฐานจะตอ้งขุดหลุมซ่ึงลึกประมาณ 1.80 ม.  

(6 ฟุต)  และจะตอ้งมีฝาส้วมปิดอยูอ่ยา่งมิดชิด (ดูรูปที่ 1.1) โดยทัว่ไปแลว้  ขนาดมาตรฐานมกัสร้างให้มี
จ านวนที่นัง่ 4 ที่  หรือในบางกรณีอาจออกแบบที่นัง่เด่ียวก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม 
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   ส าหรับจ านวนส้วมหลุมที่ตอ้งสร้างคือ  ตอ้งมีส้วมหลุม 8 ที่ส าหรับก าลงัพล 100 นาย 
 

รูปที่ 1.1 ส้วมหลุม (Deep Pit Latrine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6.1.3 บ่อปัสสาวะ (Urine Soakage Pit) 
   บ่อปัสสาวะ จดัสร้างโดยให้มีขนาดประมาณกวา้ง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. ลึก 1.20 ม.  

(4 ฟุต) ซ่ึงหลงัจากขุดดินออกแลว้  ให้ท าการถมกลบัดว้ยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ ในบริเวณส่วนของปาก
หลุมอาจปิดดว้ยดิน  ซ่ึงมีความหนาประมาณ 0.10–0.15 ม. ก็ได ้ นอกจากน้ีให้ท าการฝังท่อให้ลึกลงไปใน
ดินอยา่งนอ้ย 0.20 ม. และให้ปลายท่อดา้นหน่ึงพน้ปากหลุมมาให้มีความสูงเหมาะสมในการปัสสาวะ ปลาย
ท่อดา้นที่โผล่พน้พ้ืนน้ีให้ท าเป็นกรวย (ดูรูปที่ 1.2) เพื่อช่วยให้ปัสสาวะนั้นไม่กระจายไปยงัจุดอื่น  ส าหรับ
การก่อสร้างที่ปัสสาวะนั้น  อาจพิจารณาท าการสร้างหลายจุด ซ่ึงเพ่ือความสะดวกและเพ่ือให้ดินในบริเวณ
นั้นสามารถที่จะระบายของเสียต่างๆ ไปไดอ้ยา่งทนัเวลา 
 
 
 
 
 

รูวงรี ขนาดประมาณ 0.20 x 0.30 

แผงกั้นปัสสาวะ 

0.40 

0.60 
0.75 

ฝาส้วม 

2.40 

1.80 

2.25 
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รูปที่ 1.2 บ่อปัสสาวะ (Urine Soakage Pit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.2 ของเสียโรงซักรีด โรงอาบน ้า โรงเลีย้ง (Laundry Bath and Liquid Kitchen Wastes) 

  6.2.1 ลักษณะของน ้าเสีย 
   น ้าเสียจากอาคารต่างๆ  เช่น  โรงซกัรีด  โรงอาบน ้า หรือครัวส าหรับประกอบเลี้ยง  
โดยปกติแลว้หน่วยทหารใดๆ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มคนจ านวนมากนั้น  จะเป็นตวัก่อก าเนิดน ้าเสียในแต่ละ
วนัออกมาเป็นจ านวนมากซ่ึงทั้งน้ีถา้หากไม่รวมถึงของเสียซ่ึงมาจากห้องส้วม  แลว้จะพบว่าน ้าเสียต่างๆ นั้น  จะ
ประกอบไปดว้ยของเสีย  ซ่ึงมาจากมนุษยน์อ้ยมาก อยา่งไรก็ตามน ้าเสียนั้นยงัมีเช้ือโรคต่างๆ ปะปนอยู ่  

กรวย ท าจากโลหะผิวเรียบ ขอบไม่คม 

หินเล็ก 

ระดับดินเดิม 

หินใหญ่ 

1.20 

1.20 

0.20 

0.70 

1.20 
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ซ่ึงหากไม่มีการบ าบดัและการปลดปล่อยถา่ยเทออกไปนั้น  เกิดการเน่าเสียภายในเขตสุขาภิบาลของหน่วยเอง  
ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น  เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุและแมลงต่างๆ  นอกจากน้ีหากเกิดน ้าท่วมขงัก็ยงัเป็น
ส่ิงกีดขวางในการสัญจรไปมาของยานพาหนะและก าลงัพลได ้
  6.2.2 การปล่อยถ่ายเทของเสีย   
   การปล่อยถ่ายเทของเสีย  อาจใช้วิธีให้ซึมลงไปในบ่อซึม รางซึม หรือ ลานผึ่ง โดย
ดินจะเป็นตวัดูดซบัของเสียจ าพวกของเหลวต่างๆ  ส าหรับของเสียพวกไขมนั  หรือฟองสบู่  รวมถึงอนุภาคซ่ึง
เป็นของแข็งนั้น  จะตอ้งถูกก าจดัออกเป็นอยา่งแรก  ดงันั้น  จึงจ าเป็นที่จะตอ้งสร้างบ่อดกัไขมนัไวท้ี่อาคาร  
ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของเสียประเภทน้ีไวเ้ช่น  ที่ครัว  หรือที่ห้องอาบน ้า  ซ่ึงจะไดท้ าการแยกส่วนซ่ึงเป็น
ของแข็งออกไป  เหลือแต่ส่วนที่เป็นของเหลว  จะท าให้เขา้กระบวนการบ าบดัไดง่้ายขึ้น 

  6.2.3 การประมาณปริมาณน ้าเสีย 
   การค านวณหรือประมาณการน ้าเสียส าหรับอาคารชนิดต่างๆ  นั้นอาจจะประมาณได้
ดงัน้ี คือ 
   6.2.3.1 โรงซักรีด โรงอาบน ้า ให้ประมาณน ้าเสียไดจ้ากอตัราการใชน้ ้าของอาคาร
นั้นๆ  โดยตรง  ปริมาณน ้าเสียที่ใชใ้นการออกแบบจะเท่ากนักบัปริมาณความตอ้งการใชน้ ้าของอาคารนั้นๆ  
   6.2.3.2 โรงครัว ส าหรับกิจกรรมที่เก่ียวกบัการประกอบอาหารต่างๆ  จะตอ้ง
พิจารณาออกแบบให้สามารถรับน ้าเสียไดใ้นปริมาณ 70% ของความตอ้งการใชน้ ้าของอาคารนั้นๆ  

7. ท่อน ้าเสีย   

ของเสียซ่ึงเป็นของเหลวต่างๆ นั้น  จะตอ้งจดัให้มีการไหลในท่อ  ซ่ึงส าหรับในยทุธบริเวณนั้น 
ก าหนดให้ใชท้่อ PVC ขนาด 6 น้ิว และ12 น้ิว  โดยการวางนั้น ให้มีลาด 2% เป็นอยา่งนอ้ย  ถา้เป็นไปได ้ 
ควรมีการฝังกลบท่อให้เรียบร้อย  เพ่ือจะไดไ้มม่ปัีญหาส าหรับการจราจรต่างๆ  ในบริเวณนั้น 
 ส าหรับท่อระบายน ้าโสโครกไม่ควรอยูบ่ริเวณที่น ้าผิวดินสามารถระบายลงได ้ ถา้หลกีเลี่ยงไม่ได้
ตอ้งท าฝาครอบแบบพิเศษ 

8. บ่อพัก 
 ต าแหน่งที่เป็นท่อมาบรรจบกนั หรือต าแหน่งที่มีการเปลี่ยนความลาดชนั หรือเปลี่ยนทิศทางจะตอ้ง
มีบ่อพกั (Manhole) โดยเฉพาะตรงบริเวณทางแยกของถนน  บ่อพกัมีไวเ้พื่อการท าความสะอาดท่อ  ณ 
ต าแหน่งของบ่อพกั โดยทัว่ไประยะห่างมากสุดของบ่อพกั  ควรอยูใ่นช่วง 90–120 เมตร  แต่ทั้งน้ีควรจะ
พิจารณาถึงการท าความสะอาดของทอ่ไดเ้ป็นหลกั 

9. ระบบท่อระบายน ้าเสีย  
 ในสถานการณ์ปกตินั้น ระบบทอ่โสโครก หรือระบบท่อระบายน ้าเสียนั้นจะเช่ือมต่อกบัระบบทอ่
ระบายน ้าเสียของหน่วยงานทางราชการในพ้ืนที่นั้นๆ  แต่ส าหรับในเขตยทุธบริเวณแลว้อาจจะเป็นไปไดย้าก
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ที่จะต่อระบบท่อระบายน ้าเสียนั้นออกไปเช่ือมต่อเพ่ือระบายไปออกยงัระบบระบายน ้าเสียสาธารณะ 
เน่ืองจากระบบท่อระบายน ้าเสียที่สร้าง จะอยู ่ณ พ้ืนที่ซ่ึงห่างไกล   
 ระบบที่ดีที่สุดส าหรับในสนามก็คือ การก่อสร้างถงับ าบดั และมีช่องต่อไปยงัพ้ืนที่ที่ตอ้งการระบาย
น ้าที่ไดรั้บการบ าบดัแลว้ออกไป ซ่ึงระบบเช่นน้ีจะสามารถท าไดง่้าย แต่จะไม่สามารถกระท าได ้หากขาด
วสัดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น อยา่งเช่น ถงับ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 

10. ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบไม่ใช้น ้าเป็นส่ือ  
ในกรณีที่ห้องน ้าที่สร้างในเขตยทุธบริเวณนั้น เป็นห้องน ้าแบบไมไ่ดใ้ชน้ ้าเป็นส่ือในการช าระลา้งส่ิง

ปฏิกูลต่างๆ แลว้  การสร้างหลุมซึม หรือรางซึม หรือลานผ่ึง ก็เพียงพอต่อการบ าบดัน ้าเสียส าหรับหน่วยทหาร
นั้นๆ แลว้  

 10.1 หลุมซึม (Seepage Pit) 
  หลุมซึมส าหรับบ าบดัน ้าเสียจากโรงซกัลา้ง โรงอาบน ้า และโรงครัว จะก่อสร้างเหมือนกบั
หลุมซึมส าหรับถ่ายปัสสาวะทุกประการ  แต่การรับน ้าเสียส าหรับไหลลงบ่อนั้น จะตอ้งรวบรวมให้ไหลลงสู่
ท่อเสียก่อน  ส าหรับขนาดที่ตอ้งการส าหรับการก่อสร้างบ่อซึมน้ีขึ้นอยูก่บั ความสามารถในการซึมของดิน
บริเวณนั้น ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากการทดลอง (Percolation test) และการประมาณจ านวนปริมาณน ้าเสียที่ใน
ระบทที่จะมาจากแหล่งต่างๆ  

การสร้างหลุมซึมนั้น  ให้ระมดัระวงัต่อระดบัน ้าใตดิ้นดว้ย  กล่าวคือ  ควรให้กน้หลุมนั้นอยู ่
สูงกว่าระดบัน ้าใตดิ้นอยา่งนอ้ย 0.60 ม. (2 ฟุต) และหากว่าดินชั้นล่างๆ มีชั้นหินอยูด่ว้ย ตอ้งให้กน้หลุมนั้น
อยูสู่งจากชั้นหินที่มีอยูอ่ยา่งนอ้ย 1.50 ม. (5 ฟุต) ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการซึมให้มากที่สุด 

หากมีการสร้างหลุมซึมขึ้นมาหลายหลุม  ตอ้งพิจารณาให้ระยะห่างระหว่างหลุมนั้นมีอยา่ง 
นอ้ย 2 เท่าของดา้นที่ยาวที่สุดของหลุมซึม  และนอกจากน้ีตอ้งพิจารณาให้หลุมซึมน้ีอยูห่่างจากแหล่งน ้า
ส าหรับใชง้านต่างๆ เป็นระยะอยา่งนอ้ย 30 ม. (100 ฟุต ) และควรอยูน่อกเขตพ้ืนที่ค่ายพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1-8 

 
 

รูปที่ 9.3 หลุมซึม (Seepage Pit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.2 รางซึม หรือรางเปียก (Soakage Trench)                    
  รางซึม หรือรางเปียก ออกแบบก่อสร้างก็ต่อเมือ่ระดบัน ้าใตดิ้นสูง หรือในชั้นล่างเป็นชั้น 
ของหิน โดยวิธีน้ีสามารถน ามาใชแ้ทนหลุมซึมได ้โดยลกัษณะคือ ส่วนกลางจะเป็นหลุมซึมขนาด 0.18 ตร.ม. 
(2 ตร.ฟุต) ลึก 0.30 เมตร โดยในแต่ละดา้นท าการขุดเป็นร่องย่ืนออกไปทั้งส่ีมมุ โดยมีขนาดยาวประมาณ  
1.80 เมตร (6 ฟุต) กวา้ง 0.30 เมตร (1 ฟุต) และส าหรับความลึกของร่องที่ขุดนั้น ให้ขุดเป็นลาด โดยเร่ิมจาก
ความลึก 0.30 เมตร (1 ฟุต) แลว้เพ่ิมความลึกขึ้นเร่ือยๆ  จนเป็น 0.45 เมตร (1.5 ฟุต) ที่ปลายดา้นไกลของ
ร่อง ส าหรับในร่องที่ขุดนั้น ความยาวที่เหมาะสม ควรจะเป็นเท่าไรนั้น ให้พิจารณาตามปริมาณน ้าเสีย 
 
 
 
 
 

ช่องดักไขมัน พร้อมตะแกรงกั้น 

หินเล็ก 

หินใหญ่ 

ท่ออากาศ ขนาด 4”–6”  

(มีหรือไม่มีก็ได้) 

ระดับดินเดิม 

1.20 

1.20 

1.20 

0.15 

0.15 
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รูปที่ 12.4 รางซึม หรือรางเปียก (Soakage Trench) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.3 ลานผึ่ง (Evaporation Bed) 
  ลานผ่ึงจะท าการก่อสร้างเมื่อ พ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นดินเหนียวและระดบัน ้าใตดิ้นในบริเวณ
นั้นมีระดบัสูง ซ่ึงไม่สามารถที่จะใชห้ลุมซึมได ้และนอกจากน้ี พ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการใชล้านผ่ึงควร
เป็นพ้ืนที่ที่อากาศร้อน  และแห้งแลง้                         
  ลานผ่ึงควรมีขนาดที่แนะน าควรกวา้งประมาณ 2.40 เมตร (8 ฟุต) ยาวประมาณ 3.00 เมตร 
(10 ฟุต) โดยท าการขุดดินออกไปท าเป็นคนัโดยรอบให้บ่อผ่ึงนั้นมีขนาดความลกึประมาณ 0.25–0.40 เมตร 
ส าหรับดินที่เหลือจากการขูดในส่วนกลางบ่อให้พูนดินขึ้นมาเป็นคนัดินเล็กๆ  สูงประมาณ 15 เมตร และท า 
เป็นแถวๆ  ขนาดที่แน่นอนของลานผ่ึงนั้นควรจะท าการประมาณจากการทดสอบความซึมไดข้องดินบริเวณนั้น 
(Percolation Test) และการประมาณคา่ของปริมาณน ้าเสียที่จะเกิดจากอาคารที่พิจารณา 
  ลานผ่ึงควรตั้งอยูน่อกเขตบริเวณค่ายพกั โดยอยูใ่นสถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึงการใชง้านนั้น  
ควรมีการระบายน ้าเสียที่ตอ้งการบ าบดัไปยงัลานผ่ึงต่างๆ หมุนเวียนกนัไปอยา่งเป็นระบบ การบ ารุงรักษาลาน
ผ่ึง  และจ านวนลานผ่ึงที่ตอ้งก่อสร้าง  หากมีการหมุนเวียนลานผ่ึงอยา่งเป็นระบบที่เหมาะสม  และจ านวนลาน
ผ่ึงมีเพียงพอแลว้จะสามารถลดปัญหาเร่ืองกลิ่นและการเพาะพนัธ์ุของแมลงต่างๆ  จะลดลงเป็นอยา่งมาก 
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รูปที่ 12.5 ลานผึ่ง (Evaporation Bed) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ระบบบ าบัดอ่ืนๆ 
 ในการพิจารณาการบ าบดัน ้าเสียส าหรับในยทุธบริเวณ ซ่ึงมีการใชน้ ้าเป็นส่ือส าหรับช าระส่ิงปฏิกูล
จากมนุษยน์ั้น มีวิธีการบ าบดัอยู ่3 วิธี คือ 

 11.1 บ่อซึม (Cesspools) 
  บ่อซึม จะท าให้เกิดผลขา้งเคียงต่อแหล่งน ้าที่อยูโ่ดยรอบ การน าวิธีน้ีไปใชโ้ดยมีแหล่งน ้า
ขา้งๆ นั้น  เมื่อจะน าน ้าจากแหล่งน ้านั้นไปใชค้วรจะมีการตรวจสอบถึงส่ิงเจือปนที่ติดมากบัน ้าดว้ยทุกคร้ัง 
เพราะฉะนั้นการบ าบดัโดยใชบ้่อซึมนั้น  ควรเป็นหนทางเลือกหนทางสุดทา้ย 

 11.2 บ่อโสโครก (Sewage Lagoon) 
  บ่อโสโครก เป็นบ่อที่สร้างขึ้นเพ่ือให้น ้าเสียไดม้ีการสัมผสัอากาศ  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมจ านวน
ของออกซิเจนที่ละลายในน ้า วิธีน้ีเป็นวิธีที่นิยมสร้างกนัทัว่ไปส าหรับแหล่งชุมชนขนาดเล็ก เน่ืองจาก
สามารถก่อสร้างไดง่้าย  แต่ส าหรับการก่อสร้างดว้ยวิธีน้ีไม่แนะน าให้น าไปก่อสร้างในเขตยทุธบริเวณ 
เน่ืองจากบ่อประเภทน้ีจะเกิดกลิ่นอนัเน่ืองมาจากการกระบวนการยอ่ยสลายอาหารของแบคทีเรีย ฉะนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งก่อสร้างห่างไกลจากชุมชน ส าหรับระยะห่างจากบ่อไปยงัชุมชนควรมีระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร เป็นอยา่งนอ้ย จึงท าให้บางคร้ังตอ้งมีสถานีสูบ เพ่ือให้สามารถน าน ้าเสียที่ตอ้งการบ าบดั
นั้นไปถึงบอ่ตามตอ้งการ 
 

3.00 

2.40 
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 11.3 ถังบ าบัด พร้อมลานระบาย (Septic Tank With Tile Drain Field) 
  วิธีน้ีเหมาะสมส าหรับการบ าบดัในขั้นแรก และขั้นสองของการบ าบดัในยทุธบริเวณ 
ปัจจุบนันั้นมีการใชถ้งับ าบดัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก นอกจากน้ีปัจจุบนัถงับ าบดัส่วนใหญ่ไดท้ าการก่อสร้าง
ดว้ยไฟเบอร์กลาส  ซ่ึงง่ายต่อการเคลื่อนยา้ยและการใชง้าน  ส าหรับการท างานของถงับ าบดันั้น  จะไปแยก
ให้ส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลวจากน ้าเสียที่เขา้บ าบดันั้นแยกออกจากกนั  โดยของแข็งนั้นจะตกตะกอน
ลงสู่กน้ถงั และจะถูกแบคทีเรียท าการยอ่ยสลายต่อไป  และนอกจากน้ี น ้าซ่ึงผ่านการบ าบดัแลว้นั้น สามารถ
ปล่อยออกสู่พ้ืนที่รอบ ๆ โดยไม่ท าให้เกิดมลพิษแต่อยา่งใด 

12. การทดสอบหาอัตราการซึมได้ของดิน (Percolation Test) 
อตัราการซึมไดข้องดินเป็นขอ้มูลส าคญั  ที่ใชใ้นการตดัสินใจเลือก  ประเภท  และขนาดของการ

บ าบดัน ้าเสีย  และส่ิงปฏิกูล  ขั้นตอนการทดสอบหาอตัราการซึมไดข้องดิน  มีดงัน้ี 
 12.1 ขุดหลุมส าหรับการทดสอบขนาด 0.30 x 0.30 x 0.30 เมตร  

 12.2 เติมน ้าลงในหลุมให้เต็ม แลว้สังเกตการซึมลงในดินของน ้า 
 12.3 เมื่อน ้าซึมลงดินหมด และกน้หลุมยงัเปียกอยู ่ให้เติมน ้าลงในหลุมให้มีความลึกอยา่งนอ้ย 0.15 

ม. 
 12.4 บนัทึกระดบัความลึกของน ้า  และระยะเวลาที่น ้าซึมลงในดินหมด 
 12.5 ค านวณหาเวลาที่น ้าลดระดบัลง 1” 

 12.6 หาค่าอตัราการซึมไดข้องดินจากตารางที่ 12.1 (บอ่ซึม/รางซึม) และตารางที่ 12.2 (ลานผ่ึง) 

ตารางที่ 1.1 อัตราการซึมได้ของดนิ (ส าหรับบ่อซึม และรางซึม) 

เวลาที่ระดับน ้าลดลง 1” ในหลุมทดสอบ อัตราการซึมได้ของดิน 

1 นาท ี 216.14 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

2 นาท ี 179.65 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

5 นาท ี 130.57 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

10 นาท ี 93.86  ลิตร/วนั/ตร.ม. 

15 นาท ี 73.41  ลิตร/วนั/ตร.ม. 

20 นาท ี 61.14  ลิตร/วนั/ตร.ม. 

30 นาท ี 44.89  ลิตร/วนั/ตร.ม. 

45 นาท ี 32.61  ลิตร/วนั/ตร.ม. 

60 นาท ี 20.34  ลิตร/วนั/ตร.ม. 
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ตารางที่ 1.2 อัตราการซึมได้ของดนิ (ส าหรับลานผึ่ง) 

เวลาที่ระดับน ้าลดลง 1” ในหลุมทดสอบ อัตราการซึมได้ของดิน 

                                  1 นาท ี 53.93 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

                                  2 นาที                       43.81 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

                                  5 นาท ี 35.51 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

                                 10 นาท ี 23.36 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

                                 30 นาท ี 11.19 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

                                 60 นาท ี 8.18 ลิตร/วนั/ตร.ม. 

หมายเหตุ - ถา้ใชเ้วลามากกว่า 60 นาที แสดงว่าดินบริเวณนั้นไม่เหมาะส าหรับการกอ่สร้าง 
  - ถา้ใชเ้วลามากกว่า 30 นาที การออกแบบและการก่อสร้าง ตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ 

13. แนวทางในการออกแบบระบบบ าบัดน ้าเสียและส่ิงปฏิกูลในยุทธบริเวณ 

 13.1 ห้องส้วม (Latrines) 
  ห้องส้วมทั้งชนิดขุดเป็นหลุม หรือชนิดที่น าเอาถงัมาตดันั้น มีขอ้ควรพิจารณาดงัน้ีคือ 
  13.1.1 อตัราส่วนห้องส้วมจ านวน 8 ที่ / ก าลงัพล 100 นาย 

13.1.2 ขนาดส้วมหลมุแบบมาตรฐานที่ท าการสร้างจะมีชุดละ 4 ที่  มีขนาดของที่นัง่กวา้ง  
0.75 เมตร ยาว 2.40 เมตร และขนาดของหลมุทีต่อ้งขุดคือ กวา้ง 0.60 ม. และลกึ 1.80 ม. 
  13.1.3 พิจารณาเลือกก่อสร้างส้วมหลุมชนิดแยกเด่ียว หรือชนิดคู่ ตามความเหมาะสม 

 13.2 ที่ปัสสาวะ (Urine Soakage Pit) 
  13.2.1 ขุดเป็นหลุมขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 เมตร ต่อก าลงัพลจ านวน 100 นาย 

13.2.2 ในแต่ละหลุมให้ท าการติดตั้งกรวย  เพ่ือใชส้ าหรับปัสสาวะจ านวน 6 ชุด (ปัสสาวะ 
ชาย) หากตอ้งท าเป็นที่ปัสสาวะหญิงให้ท าเป็นขนาด 4 ที่ 

13.2.3 การจดัสร้างนั้นตอ้งท าหลายจุด เพ่ือการหมุนเวียนการใช้งาน โดยให้มีการหมุน 

เวียนการใชอ้ยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง นอกจากน้ีเพ่ือความเหมาะสมยงัตอ้งพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศและ
สภาพของดินดว้ย 
  13.2.4 ควรพิจารณาที่ก่อสร้างแห่งใหม่ทุกๆ  6–8 สัปดาห์ 

 13.3 หลุมซึม (Seepage Pits) 

  13.3.1 ข้อพิจารณา  
   เน่ืองจากความสามารถในการซึมนั้น ขึ้นอยูก่บัพ้ืนที่สัมผสั ซ่ึงก็คือพ้ืนที่ขอบเขต 
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หลุมที่ขุด ดงันั้นหากตอ้งการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อาจพิจารณาเพ่ิมความยาวของหลุมที่ขุดได ้ส าหรับ
หลุมซึมน้ี ไม่ควรขุดลึกมากกว่า 1.80 ม. (6 ฟุต) เน่ืองจากอาจเกิดการพงัทลายของดินบริเวณปากหลุมได ้  
   
  ดงันั้นควรพิจารณาการสร้างเป็นหลุมเล็กๆ หลายหลุม  จะดีกว่าการขุดเป็นหลุม 
ใหญ่เพียงหลุมเดียว  เพราะจะก่อสร้างไดง่้ายกว่า (ขุดไดง้่ายกว่า) 

  13.3.2 ขั้นตอนการออกแบบหลุมซึม 
   13.3.2.1 ท าการทดสอบเพื่อหาอตัราการซึมไดข้องดิน ส าหรับหลุมซึมแต่ละหลุม 
โดยท าการทดสอบสองคร้ัง  คือที่ความลึกคร่ึงหน่ึงของหลุม และทีก่น้หลุม  
   13.3.2.2 ก าหนดคา่อตัราการซึมไดข้องดิน จากการทดลอง  (ตารางที่ 1.1)  

   13.3.2.3 หาพ้ืนที่ผิวสัมผสัที่ตอ้งการทั้งหมด  จากสูตร 

  พื้นที่ผิวสัมผัสทั้งหมด = (ปริมาณของน า้เสียรวม) / (อัตราการซึมได้ของดิน) 
   13.3.2.4 หาพ้ืนที่ผิวแต่ละดา้นของหลุมรูปส่ีเหลี่ยมจตัุรัส  จากสูตร 

   พื้นที่ผิวสัมผัสแต่ละด้านของหลุม = (พื้นที่ผวิสัมผัสทั้งหมด) / 4 
   13.3.2.5 ก าหนด ขนาดความลกึของหลมุ 
   13.3.2.6 หาขนาดความยาวของหลุมที่ตอ้งการ  จากสูตร 

                      ความยาวของหลมุ = (พื้นที่ผวิสัมผัสแต่ละด้านของหลุม) / ความลึกของหลุม 
    13.3.2.7 ถา้หลุมที่ค  านวณไดม้ขีนาดใหญ่เกินไป สามารถเปลี่ยนเป็น
สร้างหลุมขนาดเล็กลงไดโ้ดยการสร้างจ านวนหลุม มากกว่าเดิม โดยก าหนดจ านวนหลุมที่จะสร้าง  
   13.3.2.8 หาขนาดหลมุเล็ก จากสูตร 

                                   ความยาวของหลุมเล็ก = (ความยาวหลุมใหญ่) / จ านวนหลุมเลก็ 

ข้อควรระวัง ในการก าหนดความลึกขอบหลุมจะตอ้งให้กน้หลุมอยู่สูงกว่าระดบัน ้าใตด้ินอย่างนอ้ย 0.60 เมตร 

ตัวอย่างที่ 1.1 การออกแบบหลุมซึม  
จงออกแบบหลุมซึม ถา้มีปริมาณน ้าเสีย 24,000 ลิตรต่อวนั  จากการทดสอบอตัราการซึมไดข้องดิน 

เวลาที่ระดบัน ้าในหลุมทดสอบลดลง 1” เท่ากบั 5 นาที  และพ้ืนที่เอื้อต่อการขุดหลมุ ก าหนดให้หลุมมีขนาด
ใหญ่ไม่เกิน 15 เมตร 

วิธีท า   
 (1) เวลาที่ระดบัน ้าในหลุมทดสอบลดลง 1” =   5 นาท ี

 (2) อตัราการซึมไดข้องดิน                          =  130.57 ลิตร / วนั / ตร.ม.  (จากตารางที่ 1.1) 
 (3) พ้ืนที่ผิวสัมผสัทั้งหมด      =   24,000 / 130.57     =  180.81 ตร.ม. 
 (4) พ้ืนที่ผิวสัมผสัแต่ละดา้นของหลุม   = 180.810 / 040   =  45.20 ตร.ม. 

 (5) เน่ืองจากพ้ืนที่เอื้อต่อการขุดหลุม เลอืกขุดหลมุลึก 1.80 ม.  
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 (6) ความยาวหลุม               =  45.20 / 1.80            =  25.11 ม.    

 (7) เน่ืองจาก หลุมขนาด 25 x 25 ม. มีขนาดใหญ่เกินไป  เลือกสร้างหลุมเล็ก จ านวน 3 หลมุแทน 
 (8) ความยาวหลุมเล็ก                                  =  25.11 / 3  =  8.37 ม.  

  สร้างหลุมซึม ขนาด 8.50 x 8.50 x 1.80 เมตร จ านวน 3 หลุม 

 13.4 รางซึม (Seepage Pits) 

  13.4.1 ข้อพิจารณา  
   จะพิจารณาใช้เมื่อมีการตดัสินใจท าการก่อสร้างหลุมซึม  (Seepage Pit) แต่ระดบั
น ้าใตดิ้นในบริเวณนั้นสูง (ลึกนอ้ยกว่า 1.80 เมตรเมื่อท าการวดัจากผิวดินลงไป)  

  13.4.2 ขั้นตอนการออกแบบ  
   โดยการออกแบบก็จะพิจารณาคลา้ยคลึงกบัการสร้างหลุมซึม ขั้นตอนการ
ออกแบบรางซึม มีดงัน้ี 
   13.4.2.1 ท าการทดสอบค่าความซึมไดข้องดินในบริเวณนั้นก่อน ( Percolation Test ) 

   13.4.2.2 ก าหนดคา่ อตัราการซึมไดข้องดิน จากการทดลอง (ตารางที่ 1.1)  
   13.4.2.3 หาพ้ืนที่ผิวสัมผสัที่ตอ้งการส าหรับใชดู้ดซึม  จากสูตร 

  พื้นที่ผิวสัมผัสทั้งหมด = (ปริมาณของน า้เสียรวม) /  (อัตราการซึมได้ของดิน) 
   13.4.2.4 หาพ้ืนที่ส าหรับการขุดรางในแต่ละดา้น โดยจะขุดออกไปเป็น 4 ร่องโดย
มีบ่อซึมเป็นศูนยก์ลาง  จึงมีผนงัอยู ่8 ดา้น 

   พื้นที่ผิวสัมผัสแต่ละด้านของราง = ( พื้นที่ผิวสัมผัสทั้งหมด ) / 8 
    13.4.2.5 หาความยาวของร่องที่จะตอ้งขุด เน่ืองจากร่องที่ขุดย่ืนออกไปนั้น 
จะมีความลกึไม่เท่ากนั โดย เร่ิมจากความลึก 0.30 ม. ที่ดา้นติดกบับอ่ซึม แลว้ค่อยๆ  เพ่ิมความลึกขึ้นไป  
จนกระทัง่เป็น 0.45 ม. ฟุต ณ ดา้นปลายสุด  ดงันั้นเพ่ือความง่าย  จึงก าหนดเป็นความลึกเฉลี่ย 0.38 ม. โดย 

                        ความยาวของรางที่จะต้องขุด  = พื้นที่ผิวสัมผัสแต่ละด้านของราง / 0.38 

ตัวอย่างที่ 1.2 การออกแบบรางซึม  
จงออกแบบรางซึม ถา้ปริมาณน ้าเสีย 24,000 ลิตรต่อวนั  จากการทดสอบอตัราการซึมไดข้องดิน 

เวลาที่ระดบัน ้าในหลุมทดสอบลดลง 1” เท่ากบั 5 นาที   
(จะให้สังเกตว่า เป็นโจทยต์วัอยา่งเหมือนกนัตวัอยา่งที่ 12.1 แต่ในกรณีน้ี  ไม่สามารถขุดหลมุไดล้ึก  จึงตอ้ง
สร้างรางซึมแทนหลุมซึม) 

วิธีท า   
 (1) เวลาที่ระดบัน ้าในหลุมทดสอบลดลง 1”   = 5 นาท ี

 (2) อตัราการซึมไดข้องดิน                        = 130.57 ลิตร / วนั / ตร.ม.  (จากตารางที่ 1.1) 
 (3) พ้ืนที่ผิวสัมผสัทั้งหมด           = 24,000 / 130.57     = 180.81 ตร.ม. 
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 (4) พ้ืนที่ผิวสัมผสัแต่ละดา้นของราง   = 180.81 / 8        =  22.60 ตร.ม. 

 (5) ความยาวราง                      =   22.60 / 0.38           =  59.47 เมตร 
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 13.5 ลานผึ่ง (Evaporation Fields) 

  13.5.1 ข้อพิจารณา               
   เป็นวิธีที่ง่ายและธรรมดาที่สุดส าหรับการถ่ายเทน ้าเสีย  ซ่ึงมีจ านวนมากจากห้อง 
อาบน ้าหรือโรงซกัรีดแต่อยา่งไรก็ตามในการค านวณดว้ยวิธีน้ียงัอาจมีความคลาดเคลือ่นอยูบ่า้ง เน่ืองจากจะ
ขึ้นอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศและสภาพของดินในบริเวณนั้นดว้ย 
   ในการท างานของลานผ่ึงนั้น  ควรจะให้มีน ้าเสียที่ตอ้งการถ่ายเทอยูใ่นลานผ่ึงลึก 
ประมาณ 3 น้ิว  โดยน ้าเสียเหล่านั้นจะถ่ายเทดว้ยการระเหย  และการซึมลงไปยงัใตผิ้วดิน นอกจากน้ี ควรมี
การติดตั้งประตูน ้า  เพ่ือที่จะให้น ้าในแต่ละลานผ่ึงสามารถถ่ายเทเพ่ือไปท าการบ าบดัยงัลานผ่ึงอืน่ได ้ ทั้งน้ี
ควรจะพิจารณาให้ลานผ่ึงต่างๆ นั้น มีน ้าเสียที่ตอ้งการบ าบดันั้นอยูใ่นบ่อประมาณ หน่ึงในสาม ถึง คร่ึงหน่ึง
ของจ านวนลานผ่ึงที่ไดท้ าการสร้างทั้งหมด เพ่ือที่จะให้พ้ืนดินในส่วนของลานผ่ึง  ซ่ึงไม่ไดม้ีน ้าเสียที่ก  าลงั
บ าบดันั้นท่วมขงัอยูไ่ดร้ะบายอากาศบา้ง  ซ่ึงจะท าให้ยงัคงท าให้อตัราการซึมของน ้าลงสู่พ้ืนดินนั้นยงัมีค่าไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากนกั  จึงท าให้ประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสียของลานผ่ึงนั้นไม่ลดลง 

  13.5.2 ขั้นตอนการออกแบบลานผึ่ง 
   13.5.2.1 ท าการทดสอบค่าความซึมไดข้องดินในบริเวณนั้น 
   13.5.2.2 ก าหนดคา่อตัราการซึมไดข้องดิน  จากการทดลอง (ตารางที่ 1.2)  

   13.5.2.3 หาพ้ืนที่กอ่สร้างลานผ่ึง 
                     พื้นที่ก่อสร้างลานผึ่งรวม  = (ปริมาณของน ้าเสียรวม) / (อัตราการซึมได้ของดิน) 
    13.5.2.4 ค านวณหาจ านวนลานผ่ึงที่ตอ้งก่อสร้าง  เน่ืองจากลานผ่ึงมีขนาด
กวา้ง 2.40 x 3.00 ม. นัน่คือพ้ืนทีล่านผ่ึงแต่ละลาน จะเท่ากบั 7.20 ตร.ม. ฉะนั้น 

             จ านวนลานผึ่ง = ( พืน้ที่ก่อสร้างลานผึง่รวม ) / ( ขนาดพื้นที่แต่ละลานผึ่ง) 

ตัวอย่างที่ 1.3 การออกแบบลานผึ่ง  
จงออกแบบลานผ่ึง ถา้ ปริมาณน ้าเสียรวม 12,000 ลิตรต่อวนั  จากการทดสอบอตัราการซึมไดข้องดิน  

เวลาที่ระดบัน ้าในหลุมทดสอบลดลง 1” เท่ากบั 2 นาท ี

วิธีท า   
 (1) เวลาที่ระดบัน ้าในหลุมทดสอบลดลง 1”           = 2  นาท ี
 (2) อตัราการซึมไดข้องดิน                             = 43.810 ลิตร / วนั / ตร.ม.  (จากตารางที่ 1.2)  
 (3) พ้ืนทีล่านผ่ึงรวม                = 12,000 / 43.81       = 273.91  ตร.ม. 

 (4) จ านวนลานผ่ึง                  =  273.91 / 7.2           = 38.04 แห่ง   
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14. การเลือกขนาดท่อระบายน ้าเสีย (Pipe Sizing) 
ภายในยทุธบริเวณนั้นท่อที่จะเลือกใชเ้ป็นท่อ PVC ขนาด 6”–12” ตามล าดบั  ซ่ึงเพียงพอส าหรับการ

ขนส่งน ้าเสียจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  ลงสู่ระบบบ าบดั 
             การวางท่อนั้นก าหนดให้มีความลาดประมาณ 2% ซ่ึงเพียงพอที่จะท าให้น ้าเสียที่ตอ้งการบ าบดันั้น
สามารถไหลไดด้ว้ยแรงโนม้ถ่วงแลว้  ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการไหล  และขนาดของท่อระบาย
น ้าเสียไดม้ีแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1.3   ความหนานอ้ยที่สุดที่ตอ้งการถมท่อระบายน ้าเสีย จะมีระบุอยู่
ในตารางที่ 1.4 

ตารางที่ 1.3 การเลือกขนาดท่อระบายน ้าเสีย 

อัตราการไหล (ลิตร/นาที) ขนาดของท่อทีใ่ช้ (นิ้ว) 
นอ้ยกว่า 1,150 6 

1,150 – 2,650 8 
2,651 – 4,750 10 
4,751 – 8,350 12 

ตารางที่ 1.4 ความหนาที่ต้องการน้อยที่สุดในการถมหลังท่อระบายน ้าเสีย 

ทางเทา้ส าหรับเดินทัว่ไป หนา 0.15 ม. 

ยานพาหนะหนกั < 2.5 ตนั หนา 0.60 ม. 

ยานพาหนะหนกั < 2.5 ตนั หนา 1.20 ม. 
 
 
 
 

------------------------------------------------ 
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บทที่ 2 

การแจกจ่ายน ้าสะอาดในเขตยุทธบริเวณ 

1. ค าจ ากัดความเก่ียวกับน ้า 
 1.1 น ้าบริโภค (Potable Water) คือ น ้ำปลอดภยัส ำหรับใชกิ้น ด่ืม 
 1.2 น ้าอปุโภค (Unpotable Water) คือ น ้ำไม่ปลอดภยัส ำหรับด่ืม หรือรับเขำ้สู่ร่ำงกำย มีไว ้
ส ำหรับใชภ้ำยนอกเท่ำนั้น 
 1.3 น ้าด่ืม (Palatable Water) คอื น ้ำทีม่ี รสชาติดี ส ำหรับด่ืม 
 1.4 น ้าปนเป้ือน (Contaminated Water) คอืน ้ำที่มีสำรที่ไม่ปลอดภยัปนอยู ่เช่น ของเสียจำก 
อุตสำหกรรม โคลน หรือ ขยะ 
  1.5 น ้าผิวดิน (Surface Water) คือน ้ำที่ปรำกฏอยูบ่นพ้ืนผิวโลก เช่น แม่น ้ำ ทะเลสำบ หรือสำยน ้ำ  
ล ำธำรเป็นตน้ 
 1.6 น ้าใต้ดิน (Subsurface Water) คือ น ้ำที่อยูใ่ตดิ้น ซ่ึงไหลมำจำก น ้ำบำดำล (เหมำะส ำหรับใช ้
เป็นแหล่งน ้ำดิบ) 

2. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
หน่วยทหำรต่ำง ๆ ที่มีควำมรับผิดชอบต่อระบบกำรแจกจ่ำยน ้ำในเขตยทุธบริเวณ มีดงัต่อไปน้ี 

 2.1 หน่วยทหารช่าง (Groups of Engineer)  
 2.1.1 จดัหำแหล่งน ้ำ 
 2.1.2 ด ำเนินกำรท ำน ้ำให้สะอำด โดยติดตั้งเคร่ืองท ำน ้ำประปำ 
 2.1.3 จดัตั้งต ำบลจ่ำยน ้ำ 
 2.1.4 ปฏิบติังำนร่วมกบัหน่วยแพทย ์เพ่ือตรวจสอบคุณภำพน ้ำก่อนแจกจ่ำย 

 2.1.5 ออกแบบระบบจ่ำยน ้ำจำกถงั หรือแหล่งน ้ำ 
  หมายเหตุ ส่ิงที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของทหำรช่ำง ไดแ้ก่ 
   - กำรผลิต น ้ำบริโภค น ้ำอุปโภค น ้ำด่ืม โดยอำศยัสำรเคมี 
   - กำรแจกจ่ำยน ้ำ โดยวิธีที่นอกเหนือไปจำกกำรใชร้ะบบแจกจ่ำยไดก้่อสร้ำงไว ้

 2.2 เหล่าทหารแพทย์ (Army Medical Service)  
 2.2.1 ตรวจแหล่งน ้ำ และต ำบลจ่ำยน ้ำ โดยปฏิบติังำนร่วมกบัทหำรช่ำงอยำ่งใกลชิ้ด 
 2.2.2 ปฏิบติังำนร่วมกบัหน่วยช่ำง เพ่ือตรวจสอบคุณภำพน ้ำกอ่นแจกจ่ำย 

 2.3 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  
 เขำ้ร่วมในกำรทดสอบคุณภำพน ้ำ ในพ้ืนที่ท ำสงครำมนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  
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3. หลักการอนุรักษ์น ้า 
3.1 ควบคุมกำรใชน้ ้ำที่มำกเกินควำมจ ำเป็น จ ำกดัปริมำณของเสีย และน ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม่  

(recycle) หำกสำมำรถท ำได ้

3.2 วินยัในกำรใชน้ ้ำ จะเป็นสัดส่วนโดยกลบั กบัปริมำณที่มีให้ใช ้หำกมีน ้ำเหลือเฟือ จะยอมให้ใช้ 
ส้ินเปลืองได ้หำกน ้ำขำดแคลน จะจ ำกดักำรใชเ้ท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 

4. มาตรฐานของการแจกจ่ายน ้าในเขตยุทธบริเวณ 
4.1 ระยะเวลำใชง้ำนที่น ำมำใชอ้อกแบบ (design life) ระบบแจกจ่ำยน ้ำคือ 24 เดือน หรือนอ้ยกว่ำ  

โดยใชม้ำตรฐำนระดบัใชง้ำนชั่วครำวของกำรประปำ  
4.2 หำกท่อส่งน ้ำในพ้ืนที่มอียูจ่  ำกดั หรือไม่มีเลย น ้ำที่แจกจ่ำยอำจจะเป็นน ้ำอุปโภค และ/หรือ อำจ 

จะปล่อยน ้ำแบบ ปล่อย ๆ หยดุ ๆ 
4.3 หำกสำมำรถท ำได ้ให้ใชน้ ้ำจำกแหล่งน ้ำใตดิ้น เพรำะจะไดน้ ้ำที่สะอำดกว่ำ และตอ้งปรับปรุง 

คุณภำพน ้ำ (Water treatment) นอ้ยกว่ำ 
4.4 น ้ำทั้งหมดที่เขำ้สู่ค่ำยทหำร ตอ้งผ่ำนกระบวนกำรก่อนทั้งหมด แต่จะตอ้งปรับปรุงคุณภำพน ้ำ 

หรือไม่ แลว้แต่สภำพน ้ำ 
4.5 ออกแบบระบบแจกจ่ำยน ้ำโดยใช้แรงโนม้ถ่วงเป็นหลกั แต่ถำ้ตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้ำแทน หอส่งน ้ำ  

ให้เลือกใชเ้คร่ืองสูบน ้ำที่ให้แรงดนั และควำมเร็วกำรไหลของน ้ำ เท่ำกบัแรงดนั และควำมเร็วกำรไหลของ
น ้ำที่ฐำนของหอส่งน ้ำ ที่ไดอ้อกแบบไว ้

4.6 หำกสำมำรถท ำได ้ให้ใชร้ะบบแจกจ่ำยน ้ำแบบท่อคู่ คือแยกน ้ำบริโภค ออกจำกน ้ำอุปโภค ทั้งน้ี 
เพ่ือเป็นกำรลดปริมำณงำนปรับปรุงคุณภำพน ้ำ ขอให้จ ำไวว่้ำ น ้ำบริโภค และน ้ำอุปโภค จะตอ้งไมว่ิ่งในท่อ
เส้นเดียวกนั หรือเก็บกกัไวใ้น ที่กกัเก็บน ้ำอนัเดียวกนั 

4.7 จดัวำงต ำแหน่งของที่กกัเก็บน ้ำ ให้อยูใ่กลก้นักบัผูบ้ริโภคที่มีปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำต่อวนั 
มำกที่สุด 

4.8 ที่กกัเก็บน ้ำ และระบบแจกจ่ำยน ้ำในเขตยทุธบริเวณ อำจเป็นเป้ำหมำยของขำ้ศึก ฉะนั้นในขั้น 
ตอนของกำรออกแบบ จะตอ้งค ำนึงถึงกำรระวงัป้องกนัดว้ย 

4.9 อยำ่ใชร้ะบบก ำจดัส่ิงปฏิกูล แบบที่ใชน้ ้ำเป็นพำหะ (waterborne) เพรำะจะส้ินเปลืองน ้ำมำก 

5. การหาปริมาณความต้องการใช้น ้า (Quantities of Water Required) 
กำรหำปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำ  นั้นกระท ำเพ่ือใชเ้ตรียมน ้ำให้มีปริมำณเพียงพอกบัควำมตอ้งกำร

ส ำหรับปัจจุบนั  และส ำรองไวใ้นอนำคต  กำรหำปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำเป็นส่ิงที่ตอ้งน ำมำพจิำรณำใน
เบื้องตน้ โดยกำรหำให้พิจำรณำถึง  ปริมำณน ้ำส ำหรับก ำลงัพลทั้งหมด  ปริมำณน ้ำส ำหรับยำนพำหนะ  และ
ปริมำณน ้ำที่ตอ้งใชต้ำมสถำนที่ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  ที่มีอยูใ่นค่ำยทหำร  เช่น   
โรงพยำบำล โรงอำหำร โรงซกัรีด เป็นตน้  
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กำรค ำนวณหำปริมำณน ้ำที่ตอ้งกำรจึงสำมำรถกระท ำไดต้ำมขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 5.1 หาอัตราก าลังพลที่ใช้ในการออกแบบ 
 หำไดจ้ำกสูตร       DP = AP x CF 
เมื่อ      DP คือ อตัรำก ำลงัพลที่ใชใ้นกำรออกแบบ  

AP คือ อตัรำก ำลงัพลภำยในค่ำยทหำร (ขอ้มลู) 
CF คือ ตวัคูณเพื่อปรับค่ำอตัรำก ำลงัพล (ตำรำงที่ 2.1) 

 5.2 หาปริมาณความต้องการใช้น ้าโดยก าลังพล 

 หำไดจ้ำกสูตร                  DD = DP x ADD 
เมื่อ      DD คือ ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำโดยก ำลงัพล 

DP คือ อตัรำก ำลงัพลที่ใชใ้นกำรออกแบบ (จำกขอ้ 5.1) 
ADD คือ อตัรำเฉลี่ยควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำประจ ำวนัต่อคน (ตำรำงที่ 2.2) 

 5.3 หาปริมาณความต้องการใช้น ้าโดยสถานทีส่ิ่งอ านวยความสะดวก ที่มีอยู่ทั้งหมด 
 หำไดจ้ำกสูตร  FD = ผลรวมปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำของแต่ละส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
เมื่อ       FD = คอืปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำโดยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่มีอยูท่ั้งหมด 
 โดย    ขอ้มูลปริมำณกำรใชน้ ้ำของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกแต่ละแห่งดูใน ตำรำงที่ 2.2 

ข้อควรทราบ  
 5.3.1 ในแต่ละค่ำยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทีม่ีอยูจ่ะไม่เหมือนกนั จึงตอ้งทรำบขอ้มูลรำย 

ละเอียดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่มอียูท่ั้งหมดก่อน 
 5.3.2 ส ำหรับยำนพำหนะ และโรงพยำบำล ปริมำณกำรใชน้ ้ำในตำรำงที่ 2.2 จะเป็น 

ปริมำณน ้ำต่อคนั (หรือต่อเตียง) ฉะนั้นปริมำณกำรใชน้ ้ำของยำนพำหนะ (หรือของรพ.) ทั้งหมดจึงเท่ำกบั 

ปริมาณการใช้น ้าต่อคัน (เตียง)  X จ านวนยานพาหนะ (จ านวนเตียงของโรงพยาบาล) 

 5.4 หาปริมาณความต้องการใช้น ้าทั้งหมดต่อวัน 

  หำไดจ้ำกสูตร            TDD = DD + FD 
เมื่อ TDD คือ ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำทั้งหมด 

  DD   คือ ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำโดยก ำลงัพล (จำกขอ้ 5.2) 
  FD   คอื ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำโดยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทั้งหมด (จำกขอ้ 5.3) 

หมายเหตุ   
 - ปริมำณน ้ำที่ค  ำนวณไดม้ีหน่วยเป็น แกลลอน US (1 แกลลอน US = 3.7895 ลิตร) 
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ตารางที่ 2.1 ตัวคูณเพื่อปรับค่าก าลงัพล ( Capacity Factor, CF ) 

อัตราก าลังพล (AP) อัตราการเพื่อปรับค่าก าลังพล (CF) 

5,000 หรือ นอ้ยกว่ำ 
5,001 ถึง 10,000 

10,001 ถึง 20,000 

20,001 ถึง 30,000 
30,001 ถึง 40,000 

40,000 หรือ มำกกว่ำ 

1.30 
1.25 
1.15 
1.10 
1.05 
1.00 

ตารางที่ 2.2 ปริมาณการใช้น ้าของก าลังพล หรือส่ิงอ านวยความสะดวก ต่อวัน 

หน่วยหรือผู้ใช้น ้า สภาพการใช้น ้า 
ปริมาณการใช้ 

( แกลลอน /  หน่วย ) 

ก ำลงัพล 

ในสนำม (กินและด่ืมระยะเวลำ 3 วนั ) 
ปกติ (ไดรั้บอำหำรแห้ง) 
ปกติ (ปรุงอำหำรเล็กนอ้ย) 

ค่ำยพกัชัว่ครำว (งดอำบน ้ำ) 
ค่ำยพกัชัว่ครำว (อำบน ้ำได)้ 
ค่ำยพกัก่ึงถำวร 
ค่ำยพกัถำวร 

0.5 – 1 
2 
3 
5 
15 

30 –60 
60 – 100 

ยำนพำหนะ 
ขนำดเล็ก 
ขนำดกลำง 
ขนำดใหญ่ 

0.125 
0.25 
0.5 

โรงพยำบำล 
เฉพำะด่ืมและปรุงอำหำร 
ใชใ้นกำรระบำยส่ิงโครกดว้ย 

10 / เตียง 
50 / เตียง 

 

ตัวอย่างที่ 2.1 การหาปริมาณความต้องการใช้น ้า 
จงหำปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำทั้งหมดต่อวนั ส ำหรับหน่วยระดบักองพลทหำรรำบ 1 กองพลซ่ึงมี

ก ำลงัพล 4,000 นำย พลเรือน 300 คน ยำนพำหนะขนำดเล็ก 40 คนั ขนำดกลำง 20 คนั และขนำดใหญ่ 50 
คนั มีโรงพยำบำลสนำมขนำด 60 เตียง ชนิดใชน้ ้ ำด่ืมและระบำยส่ิงโสโครก ค่ำยน้ีเป็นค่ำยพกัชัว่ครำว  มีส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรอำบน ้ำ ตั้งอยูใ่นพ้ืนที่ที่มีสภำพอำกำศปกติ 
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วิธีท า  

  1. อัตราก าลังพลที่ใช้ในการออกแบบ 
1.1 อตัรำก ำลงัพลภำยในค่ำยทหำร AP =  4,000 + 300 = 4,300 นำย (ขอ้มลู) 

 1.2 ตวัคูณเพื่อปรับค่ำอตัรำก ำลงัพล CF   =  1.30  (ตำรำงที่ 2.1) 

1.3 อตัรำก ำลงัพลที่ใชใ้นกำรออกแบบ DP =  AP x CF       =  4,300 x 1.30   = 5,590  นาย 

  2. ปริมาณความต้องการใช้น ้าโดยก าลังพล 
2.1 อตัรำเฉลี่ยควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำประจ ำวนัต่อคน    ADD  =  15  (ตำรำง 2.2) 
2.2 ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำโดยก ำลงัพล   

     DD    =  DP x ADD =  5,590 x 15  = 83,850 แกลลอน  US 

 3. ปริมาณความต้องการใช้น ้าโดยส่ิงอ านวยความสะดวก 

3.1  FDยำนพำหนะขนำดเลก็      = 40 x 0.125  = 5       (จำกขอ้มูล และจำกตำรำง 2.2) 

3.2 FDยำนพำหนะขนำดกลำง   = 20 x 0.25    = 5          (จำกขอ้มูล และจำกตำรำง 2.2) 

3.3 FDยำนพำหนะขนำดใหญ่    = 50 x 0.5      = 25      (จำกขอ้มูล และจำกตำรำง 2.2) 

3.4 FDโรงพยำบำล                   = 60 x 50       = 3,000   (จำกขอ้มูล และจำกตำรำง 2.2) 

3.5 FDรวม           = 5 + 5 + 25 + 3,000     = 3,035  แกลลอน US 

     4. ปริมาณความต้องการใช้น ้าทั้งหมดต่อวัน 
 TDD   =  DD +  FD  

=  83,850 + 3,035 =  86,885  แกลลอน  US 

=  86,885 x 3.7895    = 329,251 ลิตร 

 = 329.25 ลบ.ม.               
 หมายเหตุ  1 แกลลอน US  = 3.7895 ลิตร 
   1 ลบ.ม.  = 1,000 ลิตร 

6. ข้อพิจารณาในการออกแบบระบบแจกจ่ายน ้า 
กำรออกแบบระบบกำรแจกจ่ำยน ้ำในยทุธบริเวณ เป็นกำรออกแบบระบบท่อ  ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ส ำคญั

มำก เพรำะจ ำเป็นตอ้งค ำนวณออกแบบให้ไดน้ ้ำประปำที่ไหลภำยในท่อประปำภำยในอำคำรมีปริมำณ 
เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของก ำลงัพลที่อำศยัในอำคำรนั้น ๆ  และยงัตอ้งมีระดบัควำมดนัน ้ำที่เหมำะสม  
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ไม่ใหญ่จนเกินไปหรือเล็กจนเกินไป ท ำให้เกิดควำมดนัสูญเสียนอ้ยที่สุด ส่ิงส ำคญัที่ตอ้งพิจำรณำในกำร 
ออกแบบ จะประกอบดว้ย ประเภทของระบบแจกจ่ำยน ้ำ, วิธีกำรแจกจ่ำยน ้ำ, ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำ 
ของอำคำรแต่ละหลงั, ควำมดนัของน ้ำในท่อ, เคร่ืองสุขภณัฑท์ี่ใช ้และวสัดุท่อประปำ 

  

 6.1 ประเภทของระบบแจกจ่ายน ้า 
 6.1.1 ระบบวงรอบ (Loop System) เป็นระบบที่ส้ินเปลือง แต่ให้ควำมอ่อนตวัสูง 
 6.1.2 ระบบปลำยตนั (Dead End System) เป็นระบบที่ไดม้ำตรฐำนในเขตยทุธบริเวณ 

รูปที่ 2.1 ประเภทของระบบแจกจ่ายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.2 วิธีการแจกจ่ายน ้า 

  6.2.1 วิธีใช้แรงโน้มถ่วงโลก (Gravity System) 
  วิธีน้ีอำศยัหลกักำรว่ำ ระดบัน ้ำประปำจำกแหล่งเก็บน ้ำ อยูสู่งกว่ำหน่วยใชม้ำก 

เพียงพอที่จะท ำให้น ้ำประปำไหลจำกแหล่งเก็บน ้ำไปตำมทอ่ส่งไดเ้ป็นอยำ่งดี คือมคีวำมเร็วของน ้ำไหล และ
มีควำมดนัของน ้ำภำยในท่อที่เหมำะสม วิธีน้ีโดยมำกจะอำศยัควำมสูงที่ระดบัดินปกติ และหอน ้ำสูงซ่ึงเป็น
จุดปล่อยน ้ำส ำหรับแจกจ่ำยไปรอบ ๆ บริเวณ  

  6.2.2 วิธีสูบจ่ายน ้าโดยใช้เคร่ืองสูบน ้าโดยตรง (Pump System) 
             วิธีน้ีอำศยัเคร่ืองสูบน ้ำ ท ำกำรสูบจ่ำยน ้ำไปตำมท่อของระบบโดยตรง ควำมเร็ว 

ของน ้ำไหล และควำมดนัของน ้ำภำยในท่อ จะถกูควบคุมดว้ยเคร่ืองสูบน ้ำ และขนำดของทอ่ที่ไดอ้อกแบบ
ไวแ้ลว้ ระบบกำรจ่ำยน ้ำ วิธีน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งใช้หอน ้ำสูง แต่ยงัคงตอ้งมีถงัเก็บน ้ำ เพ่ือให้เคร่ืองสูบน ้ำแจกจ่ำย
ไปยงัหน่วยใช ้ซ่ึงอำจมีขนำดควำมดนัทอ่ไม่คงทีไ่ด ้ 

  ขอ้เสียของระบบน้ีคือ เน่ืองจำกเคร่ืองสูบน ้ำส่วนใหญ่ใช้พลงังำนไฟฟ้ำ ถำ้กระแส 
ไฟฟ้ำดบัก็จะไม่สำมำรถแจกจ่ำยน ้ำได ้จึงตอ้งมีระบบแจกจ่ำยน ้ำส ำรอง หรือแหล่งพลงังำนไฟฟ้ำส ำรองไว ้

  6.2.3 ระบบผสม  
  ระบบผสมจะอำศยั ทั้งแรงโนม้ถ่วง และเคร่ืองสูบน ้ำ ประกอบกนั โดยจะพิจำรณำ 

จุดจ่ายน ้า จุดจ่ายน ้า 

ระบบวงรอบ (Loop System) ระบบปลายตัน (Dead End System) 
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ใชแ้รงโนม้ถ่วงให้มำกที่สุด หำกไม่สำมำรถใชไ้ด ้จึงจะใชเ้คร่ืองสูบน ้ำเสริม  
  ระบบผสมน้ีใชใ้นกรณีทัว่ไป ในเขตยทุธบริเวณ จะพบว่ำใช้ระบบน้ีมำกที่สุด 

  

 
 6.3 ปริมาณความต้องการใช้น ้าในอาคารแต่ละหลัง 

            ปริมำณน ้ำใชเ้ป็นขอ้มูลที่จะน ำมำใชก้ำรค ำนวณออกแบบขนำดทอ่ประปำประธำน โดย 
นิยมใชค้่ำอตัรำกำรใชน้ ้ำประปำสูงสุดทุกอำคำรรวมกนัเป็นลิตรต่อนำที ส่วนกำรค ำนวณออกแบบท่อ
ประปำแต่ละอำคำรตอ้งพิจำรณำเลือกวิธีกำรหำปริมำณน ้ำใชข้องแต่ละอำคำร ซ่ึงจะมีลกัษณะกำรใชน้ ้ำที่
แตกต่ำงกนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัปัจจยักำรใชง้ำนของอำคำร ไดแ้ก ่

 6.3.1 จ ำนวนผูใ้ชน้ ้ำภำยในอำคำร 
 6.3.2 ควำมถี่ของกำรใชเ้คร่ืองสุขภณัฑ์ 
 6.3.3 ค่ำหน่วยสุขภณัฑ ์(Fixture Unit) 

 6.4 ความดันของน ้าในท่อ 
             ควำมดนัของน ้ำในระบบทอ่ประปำ มีควำมส ำคญัมำกที่ผูอ้อกแบบตอ้งทรำบอยำ่งถูกตอ้ง 

เพ่ือท ำให้ระดบัควำมดนัของน ้ำในท่อประปำอยูใ่นระดบัที่เหมำะสมกบักำรใชง้ำน คือตอ้งไม่มีระดบัควำม
ดนัสูงเกินไป เพรำะจะท ำให้เกิดเสียงดงัภำยในท่อ และท ำให้วำวลข์องสุขภณัฑช์ ำรุดเร็วขึ้น หรือมีระดบั
ควำมดนัต ่ำเกินไป เพรำะจะท ำให้สุขภณัฑต์่ำง ๆ ไม่สำมำรถท ำงำนเป็นปกติ  

 โดยปกติในเขตยทุธบริเวณ ควำมดนัต ่ำจะอยูร่ะหว่ำง 1.41 – 8.45 กก.ตอ่ ตร.ซม. ส ำหรับ 
ในกรณีที่ตอ้งเพ่ิมควำมดนัของน ้ำในทอ่ประปำมวิีธีกำรดงัน้ี 

 6.4.1 ใชเ้คร่ืองสูบน ้ำและหอถงัสูง 
 6.4.2 ใชเ้คร่ืองสูบน ้ำและถงัอดัควำมดนั 
 6.4.3 ใชเ้คร่ืองสูบน ้ำอยำ่งเดียว  

 6.5 เคร่ืองสุขภัณฑ์ที่ใช้ 
 เคร่ืองสุขภณัฑแ์ต่ละชนิดที่ใชใ้นอำคำรต่ำง ๆ  ตอ้งกำรระดบัควำมดนั และอตัรำกำรไหล 

เพียงพอแก่กำรใช้งำน เพรำะฉะนั้นในกำรออกแบบระบบแจกจ่ำยน ้ำ ทั้งภำยใน และภำยนอกอำคำร จะตอ้ง
พิจำรณำถึง อตัรำกำรไหลที่นอ้ยที่สุด และขนำดท่อประปำเล็กที่สุดที่ตอ้งใช ้เพ่ือให้มีควำมดนัในท่อน ้ำ
เหมำะสม เพียงพอต่อชนิด และจ ำนวนสุขภณัฑท์ี่มีอยู่ 

 6.6 ท่อประปา 
 ท่อประปำภำยที่ใชก้นัแพร่หลำย มีอยูม่ำกมำยหลำยชนิด เช่น ท่อเหล็กหล่อ, ท่อเหล็กอำบ 

สังกะสี, ท่อเหล็กคำร์บอน, ท่อเหล็กสแตนเลส, ท่อทองแดง, ทอ่ PVC (Polyvinyi Chloride), ทอ่ PE 
(Polyethylene)  ท่อ PB (Polybutylene), และ ท่อกระเบื้องกระดำษ (Asbestos cement) เป็นตน้ 
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 ส ำหรับระบบแจกจ่ำยน ้ำในเขตยทุธบริเวณ ท่อ PVC ชั้น 8.5 น่ำจะเพียงพอต่อควำม 
ตอ้งกำร เน่ืองจำกมีควำมแข็งแรงเหมำะสมกบัอำยกุำรใชง้ำน นอกจำกน้ีท่อ PVC  ยงัสำมำรถวำงไดง้่ำย 
สะดวก รวดเร็ว 
 
 

 ขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกบัท่อประปำ ในเขตยทุธบริเวณ มีดงัน้ี 
6.6.1 กำรวำงท่อ ควรวำงท่อส่งน ้ำให้อยูเ่หนือจำกท่อน ้ำเสีย ในแนวรำบอยำ่งนอ้ยที่ 0.6 ม. 

หรือมำกกว่ำ โดยทัว่ไปใช ้3 ม. 

6.6.2 กำรท ำให้ปลอดเช้ือ หน่วยทหำรช่ำงจะตอ้งประสำนกบัเจำ้หนำ้ที่สำยแพทย ์และ/ 
หรือ หัวหนำ้ฝ่ำยส่งก ำลงั เร่ืองกำรท ำให้ระบบแจกจ่ำยปลอดเช้ือก่อนที่เร่ิมใชง้ำน และตำมวงรอบปรนนิบติั
บ ำรุงหลงัเร่ิมใชง้ำนแลว้ 

7. คุณสมบัติพ้ืนฐานของน ้า (Basic Properties of Water) 

 7.1 น ้าหนัก และปริมาตรของน ้า 
  น ้ำ 1 ลบ.ม.  จะมีน ้ำหนกั 1 ตนั  หรือ 1,000 กิโลกรัม   

 น ้ำ 1 ลิตร  จะมีน ้ำหนกั 1 กิโลกรัม โดย  
  น ้ำ 1 ลบ.ม.  = 1,000 ลิตร = 1,000,000 ลบ.ซม. (1 ลิตร = 1,000 ลบ.ซม.หรือ ซี
ซี) 
  ดงันั้นแท่งน ้ำขนำดหนำ้ตดั 1 ตร.ซม. สูง 1 ม.จึงมีน ้ำหนกั = 0.1 กก. 

รูปที่ 2.2 ความดันที่เกิดจากน า้หนักของน ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7.2 แรงดัน (Pressure) 
  แรงดนัในที่น้ี จะหมำยถึง แรงที่กระท ำต่อที่ฐำนของแท่งน ้ำขนำดหนำ้ตดั 1 ตร.ซม. ที ่

ระดบัควำมสูงหน่ึง ๆ มีหน่วยเป็น กก.ต่อตร.ซม. หำค่ำไดจ้ำกสูตร   P = 0.1 H 

1  ม. 

1  ม. 1 ตร.ซม. 
แท่งน ้าขนาดหน้าตัด 
1 ตร.ซม. สูง 1 ม. 
หนกั = 0.1 กก.  
ฉะนั้น P = 0.1 H 
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 7.3 เฮด (Head) 
  เฮด (ในวงกำรวิศวกรรม ของประเทศไทยจะใชค้ ำทบัศพัทภ์ำษำองักฤษ) เป็นกำรวดัค่ำ 

ควำมดนัที่เกิดจำกน ้ำหนกัของน ้ำ โดยแปลงค่ำให้อยูใ่นรูปหน่วย ควำมสูง เป็นเมตร  
 เฮดจะมีอยู ่2 ประเภท คือ 
 
 

  7.3.1 เฮดศักย์ (Static Head)  
  คือ ควำมสูงของน ้ำทีอ่ยูน่ิ่ง นัน่คือ ไม่มกีำรไหล มีหน่วยเป็น เมตร โดย 

 

  7.3.2 เฮดจลน์ (Dynamic Head)  
  คือ ค่ำเฮดศกัย ์ลบดว้ย กำรสูญเสียเฮดเน่ืองจำกควำมเสียดทำน (Friction Loss) 

ของน ้ำที่ไหล มีหน่วยเป็น เมตร เฮดจลน์ยงัมีช่ือเรียกอีกช่ือว่ำ ระดบัควำมสูงของพ้ืนผิว (Free Water 
Surface, FWS)  

รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง เฮดศักย์ (Static Head) เฮดจลน์ (Dynamic Head) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ข้ันตอนการออกแบบระบบแจกจ่ายน ้าในเขตยุทธบริเวณ 
 กำรออกแบบสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขั้นตอนส่วนหลกั ๆ  คือ  
 8.1 กำรหำปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำของอำคำรแต่ละหลงั 

เฮดศกัย ์

ระดบัผิวน ้ำน่ิง 

เฮดจลน์ (FWS) 

กำรสูญเสียเฮด 
เน่ืองจำก  

ควำมเสียดทำน 

H = P = 0.1 H 
P 

0.1 
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 8.2 กำรหำควำมยำวเปรียบเทียบ 

 8.3 กำรออกแบบขนำดทอ่ 
 8.4 กำรหำกำรสูญเสียควำมดนัของน ้ำ (Head Loss) 

9. การหา ปริมาณความต้องการใช้น ้าสูงสุด (Peak Demand) 

 9.1 ปริมาณความต้องการใช้น ้าสูงสุด (Peak Demand) 
 ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด คือ ปริมำณน ้ำ (มีหน่วยเป็น ลิตรต่อนำที ) ที่อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง 

หน่ึง ๆ  ตอ้งกำร ถำ้เปิดน ้ำที่จุดจ่ำยน ้ำ (water outlet) ที่มีในอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงทั้งหมดพร้อม ๆ กนั  อตัรำ
กำรไหล (flow rate) ซ่ึงมีหน่วยเป็น ลิตรต่อนำที  จะใช้หำค่ำขนำดท่อส ำหรับระบบ 

 9.2 ข้ันตอนการหาปริมาณความต้องการใช้น ้าสูงสุด 
  ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด ส ำหรับส่ิงปลูกสร้ำง จะมีระบุไวใ้น แผนกำรก่อสร้ำง 
(construction plan) หรืออำจจะค ำนวณหำ โดยขั้นตอนกำรค ำนวณหำจะมีดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 หำจ ำนวน และประเภทของอุปกรณท์ี่ตอ้งใชน้ ้ำ (fixture) ทีม่ีอยูใ่นอำคำรส่ิง 
ปลูกสร้ำง ทั้งหมด ค ำว่ำ อุปกรณ์ที่ตอ้งใชน้ ้ำ จะหมำยถึง จุดจ่ำยน ้ำที่เปิดให้น ้ำไหลออกไดโ้ดยอิสระ เช่น  
ที่ปัสสำวะ ที่อำบน ้ำ อ่ำงลำ้งหนำ้ เป็นตน้ 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกก ำหนดค่ำ หน่วยกำรใชน้ ้ำของอุปกรณ์ (Fixture Unit, FU) ส ำหรับอุปกรณ ์
ที่ตอ้งใชน้ ้ำแต่ละช้ิน จำกตำรำงที่ 2.3  ส ำหรับในเขตยทุธบริเวณ หำกไม่มีกำรระบุบอกว่ำเป็น ฟลชัวำวล ์ 
(Flush valve) หรือแบบฟลชัแทงค ์(Flush tank) ให้ถือว่ำเป็นฟลชัวำวล ์เพรำะฟลชัวำวลจ์ะใชน้ ้ำมำกกว่ำ  
ถำ้หำกประเภทของอุปกรณ์ ไม่มอียูใ่นตำรำงที่ 2.3  ให้เลือกใชค้่ำจำกอุปกรณ์ทีม่ีลกัษณะใกลเ้คียงกนัแทน  
โดยเลือกใชค้่ำมำกที่สุด 

ขั้นตอนที่ 3 น ำค่ำจ ำนวนอุปกรณ์ที่ตอ้งใชน้ ้ำประเภทหน่ึง ๆ  คูณเขำ้กบัหน่วยกำรใชน้ ้ำ 
ของอุปกรณ์นั้น ๆ  

   ขั้นตอนที่ 4 หำผลรวมของค่ำหน่วยกำรใชน้ ้ำของอุปกรณ์ทั้งหมดในอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง 
ขั้นตอนที่ 5 หำค่ำควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด จำกตำรำงที่ 2.4 ถำ้หำกว่ำหน่วยกำรใชน้ ้ำ 

ของอุปกรณ์เป็นค่ำทีไ่มม่ีระบุอยูใ่นตำรำง ให้เลือกใชค้่ำถดัไปทีม่ำกกว่ำแทน หรือถำ้ตอ้งกำรค่ำที่ละเอียด
แม่นย ำกว่ำให้ค ำนวณหำค่ำโดยใช้วิธีกำรต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

A B 

ทรำบค่ำ X2 X3 Y2 Y2 (เป็นค่ำในตำรำง) 
ทรำบค่ำ A จะหำค่ำ B ไดจ้ำกสูตร 

(X3 - A) 
(X3 - X2) 

 

(Y3 - B) 
(Y3 - Y2) 
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ตัวอย่างที่ 2.2 การหาค่า ความต้องการใช้น ้าสูงสุด 
 จงหำควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด ของอำคำรห้องน ้ำ ซ่ึงประกอบดว้ย ก๊อกน ้ำ 8 กอ๊ก ที่ปัสสำวะ 6 จุด 
ที่อำบน ้ำ 8 ที่ และ อ่ำงลำ้งหนำ้ 6 อ่ำง 
วิธีท า 
  

ประเภทของอุปกรณ์ 

(ข้อมูล) 

จ านวนอุปกรณ์ 

(ข้อมูล) 

ค่า FU อุปกรณ์ 1 ช้ิน 

(ตารางที่ 2.3) 

ค่า FU รวม 

(ค านวณ) 

ก๊อกน ้ำ 
ที่ปัสสำวะ 
ที่อำบน ้ำ 
อ่ำงลำ้งหนำ้ 

8 
6 
8 
6 

10 
5 
4 
2 

80 
30 
32 
12 

ค่ำ FU รวมทั้งหมด 154 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำของอำคำรห้องน ้ำ (Q) ลิตรต่อนำท ี 306.95 

  
 
 

ตารางที่ 2.3 ค่าหน่วยการใช้น ้าของอุปกรณ์ (Fixture Unit, FU) 

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้น ้า ค่าหน่วยการใช้น ้าของอุปกรณ์ (FU) 

โถส้วม (แบบฟลชัวำวล)์ 
โถส้วม (แบบฟลชัแทงค)์ 
ที่ปัสสำวะ (ฟลชัวำวล ์ขนำด 1”) 

ที่ปัสสำวะ (ฟลชัวำวล ์ขนำด 3/4”) 
ฝักบวัอำบน ้ำ 
อ่ำงลำ้งในครัว 
อ่ำงลำ้งหนำ้ 
อ่ำงซกัลำ้ง 
อ่ำงลำ้งจำน 
น ้ำด่ืม 

10.0 
5.0 
10.0 
5.0 
4.0 
4.0 
2.0 
3.0 
3.0 
0.25 

หมายเหตุ - ถำ้ไม่ไดร้ะบุประเภทของโถส้วม ให้ถือว่ำเป็นโถส้วม แบบฟลชัวำวล ์(FU = 10.0) 

  - ถำ้ไม่ไดร้ะบุ ประเภทของที่ปัสสำวะ ให้ถือว่ำเป็นที่ปัสสำวะ แบบฟลชัวำวล ์ขนำด 3/4”  
     (FU = 5.0) 

(X3 - A) 
(X3 - X2) 

 

(Y3 - B) 
(Y3 - Y2) 

 

(155 - 154) 
(155 - 150) 

 

(307.9  - B) 
(307.9  - 303.16) 

B = 306.95    หมายเหตุ 
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ตารางที่ 2.4 ค่าความต้องการใช้น า้สูงสุด (Peak Demand) 

FU 
Q (ลิตร/นาท)ี 

FU 
Q (ลิตร/นาท)ี 

FU 
Q (ลิตร/นาท)ี 

ฟลัชแท็งค์ ฟลัชวาวล์ ฟลัชแท็งค์ ฟลัชวาวล์ ฟลัชแท็งค์ ฟลัชวาวล์ 

2 6.32 20.46 125 186.16 279.48 275 303.16 399.79 
4 12.63 40.93 130 190.43 284.22 280 306.95 403.20 
6 18.95 61.39 135 194.69 288.95 285 310.74 406.61 
8 24.63 81.86 140 198.95 293.69 290 314.53 410.03 
10 30.32 102.32 145 203.21 298.43 295 318.32 413.44 
12 34.86 108.38 150 207.48 303.16 300 322.11 416.85 
14 39.41 114.44 155 211.74 307.90 310 329.69 422.91 
16 43.96 120.50 160 216.00 312.63 320 337.27 428.98 
18 48.51 126.57 165 219.79 316.90 330 344.85 435.04 
20 53.05 132.63 170 223.58 321.16 340 352.43 441.10 
25 64.42 144.00 175 227.37 325.43 350 360.01 447.17 
30 75.79 155.37 180 231.16 329.69 360 367.58 453.23 
35 85. 26 165.98 185 234.95 333.95 370 375.16 459.29 
40 93.98 176.21 190 238.74 338.22 380 382.74 465.35 
45 102.32 185.69 195 242.53 342.48 390 390.32 471.42 
50 109.90 195.16 200 246.32 346.74 400 397.90 477.48 
55 115.58 201.79 205 250.11 350.91 420 413.06 489.61 
60 121.26 208.42 210 253.90 355.08 440 428.22 501.73 
65 126.95 215.06 215 257.69 359.24 460 443.37 513.86 
70 132.63 221.69 220 261.48 363.41 480 458.53 525.98 
75 138.32 228.32 225 265.27 367.58 490 466.11 532.05 
80 144.00 234.95 230 269.06 370.61 500 473.69 538.11 
85 149.69 240.26 235 272.85 373.64 600 541.90 593.08 
90 155.37 245.56 240 276.63 376.68 700 610.11 648.05 
95 160.11 250.68 245 280.42 379.71 800 673.02 698.07 
100 164.84 255.79 250 284.21 382.74 900 730.62 743.14 
105 169.11 260.53 255 288.00 386.15 1000 788.22 788.22 
110 173.37 265.27 260 291.79 389.56 1250 909.48 909.48 
115 177.64 270.00 265 295.58 392.97 1500 1011.80 1011.80 
120 181.90 274.74 270 299.37 396.38 2000 1216.43 1216.43 
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10. หาค่าความยาวเปรียบเทียบ (Equivalent Length, EL) ของข้อต่อ 
 ค่ำควำมยำวเปรียบเทียบ หมำยถึง จ ำนวนขอ้ต่อทอ่ หรือวำวลปิ์ดเปิดน ้ำ ที่เทียบเป็นควำมยำวท่อที่
ท ำให้เกิดกำรสูญเสียแรงดนัเน่ืองจำกควำมเสียดทำน ขอ้มลูน้ีมีระบอุยูใ่นตำรำงที่ 2.5 และตำรำงที่ 2.6  

ถำ้ควำมยำวท่อมมีำกกว่ำ 300 ม. ไม่ตอ้งคิดค่ำควำมยำวเปรียบเทียบ  

ตารางที่ 2.5 ความยาวเปรียบเทยีบของช่องน ้าผ่าน และจุดเปลี่ยนขนาดท่อ (ม.) 

ขนาด 
 

ท่อ 

(นิ้ว) 
 

ช่องน ้าเข้า 
แบบธรรมดา 

ช่องน ้าเข้า 
แบบย่ืน 

จุดเปลี่ยนแบบขยาย จุดเปลี่ยนแบบหด 
d1 
D4 

d2 
D2 

d3 
D4 

d1 
D4 

d2 
D2 

d3 
D4 

 
 
 
 

   

½  
¾  
1 

1 ¼  
1 ½  

2 
2 ½  

3 
3 ½  

4 
4 ½  

5 
6 
8 

10 
12 

0.28 
0.37 
0.46 
0.61 
0.73 
0.92 
1.10 
1.37 
1.56 
1.83 
2.01 
2.29 
2.75 
3.66 
4.58 
5.49 

0.46 
0.61 
0.76 
1.07 
1.22 
1.53 
1.83 
2.32 
2.71 
3.05 
3.66 
3.97 
4.58 
6.1 
7.63 
9.15 

0.46 
0.67 
0.82 
1.13 
1.31 
1.68 
1.98 
2.47 
2.90 
3.36 
3.66 
4.27 
4.88 
6.41 
7.93 
9.76 

0.34 
0.43 
0.52 
0.73 
085 
1.07 
1.28 
1.56 
1.83 
2.14 
2.41 
2.71 
3.36 
4.27 
5.19 
6.10 

0.31 
0.40 
0.49 
0.67 
0.79 
0.97 
1.19 
1.49 
1.71 
1.98 
2.17 
2.47 
3.05 
3.97 
4.88 
5.80 

0.23 
0.31 
0.40 
0.49 
0.61 
0.76 
0.92 
1.16 
1.34 
1.53 
1.68 
1.86 
2.35 
3.05 
3.97 
4.58 

0.18 
0.24 
0.30 
0.40 
0.40 
0.58 
0.70 
0.85 
1.01 
1.16 
1.31 
1.46 
1.74 
2.32 
2.96 
3.36 

0.11 
0.14 
0.18 
0.24 
0.29 
0.37 
0.43 
0.52 
0.61 
0.70 
0.79 
0.88 
1.07 
1.37 
1.74 
2.04 

 

d d d (ก) D d (ข) D 
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ตารางที่ 2.6 ความยาวเปรียบเทยีบของข้อต่อ และวาวล์แบบต่างๆ (ม.) 

ขนาด 

 
ข้อต่อ,

วาวล์ 

(นิ้ว) 

ข้องอฉาก ข้องอ 45 
สามทาง
ฉาก 

ข้อต่อตรง 
เกท 

วาวล์ 
โกล็บวาวล์ 

แองเกิล้
วาวล์ 

 
 
 
 

      

3/8 
½  

¾  
1 

1 ¼  
1 ½  

2 
2 ½  

3 
3 ½  

4 
5 
6 

0.31 
0.61 
0.76 
0.92 
1.22 
1.53 
2.14 
2.44 
3.05 
3.66 
4.27 
5.19 
6.1 

0.18 
0.37 
0.46 
0.55 
0.73 
0.92 
1.22 
1.53 
1.83 
2.14 
2.44 
3.05 
3.66 

0.46 
0.92 
1.22 
1.53 
1.83 
2.14 
3.05 
3.66 
4.58 
5.49 
6.41 
7.63 
9.15 

0.09 
0.18 
0.24 
0.27 
0.37 
0.46 
0.61 
0.76 
0.92 
1.01 
1.22 
1.53 
1.83 

0.06 
0.12 
0.15 
0.18 
0.24 
0.31 
0.40 
0.49 
0.61 
0.73 
0.82 
1.01 
1.22 

2.44 
4.58 
6.1 

7.63 
10.68 
13.73 
16.78 
19.83 
24.40 
30.50 
38.13 
42.70 
50.33 

1.22 
2.44 
3.66 
4.58 
5.49 
6.71 
8.54 
10.37 
12.20 
15.25 
16.78 
21.35 
24.40 

ตัวอย่างที่ 2.3 การหาความยาวเปรียบเที่ยบ 
จงหำควำมยำวเปรียบเทียบ ถำ้ระบบกำรแจกจ่ำยระบบหน่ึง (ใชท้่อขนำด  2”) ประกอบดว้ย  

ช่องน ้ำผ่ำนแบบธรรมดำ   จ ำนวน  2 แห่ง 
ขอ้งอฉำก   จ ำนวน  1 แห่ง 
โกล๊บวำวล ์   จ ำนวน  2 แห่ง 
ขอ้งอ 45   จ ำนวน  1 แห่ง 
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วิธีท า  

ชนิดข้อต่อ 
(1) 

(ข้อมูล) 

จ านวน 
(2) 

(ข้อมูล) 

ความยาวเปรียบเทยีบ 
(3)  

(จากตารางที่ 2.5,2.6) 

ความยาวเปรียบเทยีบรวม 
(4) = (2) x (3) 

ช่องน ้ำผ่ำนแบบธรรมดำ 
ขอ้งอฉำก 
โกล๊บวำวล ์
ขอ้งอ 45 

2 
1 
2 
1 

0.92 
2.14 
16.78 
1.22 

  1.84 
  2.14 
33.56 
  1.22 

ความยาวเปรียบเทยีบรวมทั้งหมด 38.76 

11. การออกแบบขนาดท่อ 
 11.1 ก ำหนด ผงักำรวำงท่อน ้ำไปยงัอำคำรต่ำง ๆ 
 11.2 ค ำนวณหำปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด ของอำคำรแต่ละอำคำร  
 11.3 หำอตัรำกำรไหล (Q) ของน ้ำ ที่ตอ้งกำรให้มีในท่อช่วงต่ำง ๆ ของระบบ  
 11.4 หำขนำดท่อ จำกตำรำงที่ 2.7 โดยมีขอ้ก ำหนด ดงัน้ี 

 11.4.1 ท่อประธำน  ยอมให้มีน ้ำมีควำมเร็วในกำรไหลไม่เกิน 1.5 เมตรต่อวินำที 
 11.4.2 ท่อยอ่ย  ยอมให้มีน ้ำมีควำมเร็วในกำรไหลไม่เกิน 2 เมตรต่อวินำที 

12. การหาการสูญเสียความดันของน ้า 
 12.1 หำค่ำกำรสูญเสียควำมดนั ในท่อประปำแต่ละช่วง จำกตำรำงที่ 2.8 ซ่ึงค่ำที่ไดจ้ำกตำรำงจะ 

เป็น ค่ำกำรสูญเสียควำมดนั ต่อควำมยำวท่อ 100 เมตร  
 12.2 หำควำมยำวท่อที่ใชอ้อกแบบ จำกสูตร 

ความยาวท่อทีใ่ช้ออกแบบ = ความยาวท่อในช่วงนั้น + ความยาวเปรียบเทียบในช่วงนั้น 

 12.3 หำค่ำกำรสูญเสียควำมดนัทั้งหมด จำกสูตร 
 
 

 12.4 หำค่ำกำรสูญเสียควำมดนัทั้งระบบ  
  12.4.1 หำผลรวมของกำรสูญเสียควำมดนัตำมแนวแต่ละแนวจำกจุดจ่ำยน ้ำไปยงัอำคำรต่ำง ๆ  

12.4.2 ค่ำผลรวมของกำรสูญเสียควำมดนัที่มำกที่สุด คือค่ำกำรสูญเสียควำมดนัทั้งระบบ 

 12.5 ตรวจสอบควำมดนัน ้ำของทั้งระบบ ถำ้พบว่ำควำมดนัของน ้ำในทอ่ประปำหลงัจำกไดค้ิด 
ค ำนวณหำค่ำสูญเสียควำมดนัแลว้ มีขนำดควำมดนัของน ้ำไม่พอ ก็ให้กลบัมำปรับขนำดทอ่ให้มีขนำดใหญ่
ขึ้น จนกว่ำจะไดร้ะดบัควำมดนัของน ้ำในท่อประปำมีควำมเหมำะสมกบักำรใชง้ำนที่สุด 

ค่าการสูญเสียความดันทั้งหมด = ค่าการสูญเสียความดันต่อท่อ 100 ม. x ความยาวท่อที่ใช้ออกแบบ 
100 
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ตารางที่ 2.7 ค่าอัตราการไหลของน ้า (Q) ในท่อพลาสติกผิวเรียบ ช้ัน 8.5 ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม (ลิตร/นาที) 

ความเร็ว  
(เมตร/วินาที) 

ขนาดท่อ (นิว้) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) 

½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 
18.20 22.00 30.00 38.00 43.40 54.20 69.00 80.80 103.60 127.20 150.00 198.40 245.20 299.20 

0.50 7.83 11.33 21.17 34.00 44.33 69.17 112.17 153.67 252.83 381.00 529.83 927.00 1415.83 2108.17 
0.75 11.67 17.17 31.83 51.00 66.50 103.83 168.17 230.67 379.17 571.50 794.83 1390.50 2123.83 3162.33 
1.00 15.67 22.83 42.33 68.00 88.67 138.33 224.17 307.50 505.50 762.00 1059.83 1854.00 2831.83 4216.50 
1.50 23.33 34.17 63.67 102.00 133.00 207.50 336.33 461.17 758.33 1143.17 1589.67 2781.00 4247.67 6324.64 
2.00 31.17 45.67 84.83 136.00 177.50 276.67 448.50 615.00 1011.00 1524.17 2119.50 3708.00 5663.67 8432.83 
2.50 39.00 57.00 106.00 170.00 221.83 345.83 560.67 768.67 1263.83 1905.17 2649.33 4635.00 7079.50 10541 
3.00 46.83 68.33 127.17 204.00 266.17 415.17 672.67 922.50 1516.50 2286.17 3179.33 5562.00 8495.33 12649 
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ตารางที่ 2.8 ค่าการสูญเสียเฮดของน ้าในท่อพลาสติกผิวเรียบ ช้ัน 8.5 ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม (ม./100 ม.) 

ความเร็ว  
(เมตร/วินาที) 

ขนาดท่อ (นิว้) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) 

½ " ¾ " 1" 1 ¼ " 1 ½ " 2" 2 ½ " 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 
18.20 22.00 30.00 38.00 43.40 54.20 69.00 80.80 103.60 127.20 150.00 198.40 245.20 299.20 

0.50 2.14 1.51 1.05 0.80 0.68 0.53 0.40 0.33 0.25 0.20 0.16 0.12 0.09 0.07 
0.75 4.54 3.20 2.23 1.69 1.45 1.12 0.84 0.70 0.53 0.41 0.34 0.25 0.19 0.15 
1.00 7.73 5.45 3.80 2.88 2.47 1.91 1.44 1.20 0.90 0.70 0.58 0.42 0.33 0.26 
1.50 16.38 11.56 8.05 6.11 5.23 4.04 3.05 2.54 1.90 1.49 1.23 0.89 0.69 0.55 
2.00 27.91 19.69 13.71 10.41 8.92 6.88 5.19 4.32 3.23 2.54 2.10 1.52 1.18 0.94 
2.50 42.19 29.76 20.73 15.74 13.48 10.40 7.85 6.53 4.89 3.85 3.17 2.29 1.79 1.42 
3.00 59.13 41.72 29.06 22.06 18.89 14.58 11.00 9.15 6.85 5.39 4.45 3.21 2.51 1.99 
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ประเภทอุปกรณ์ จ านวน
อุปกรณ์ 

FU FU 

รวม 

โถส้วม (ฟลชัวำวล)์ 
โถส้วม (ฟลชัแทงค)์ 

ที่ปัสสำวะ 1” 
ที่ปัสสำวะ ¾ “ 
ฝักบวัอำบน ้ำ 
อ่ำงลำ้งหนำ้ 
อ่ำงซกัลำ้ง 
อ่ำงลำ้งในครัว 
อ่ำงลำ้งจำน 
น ้ำพุ 
 

10 
5 
10 
5 
4 
2 
3 
4 
3 

0.25 

 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) ลตร/นำที : อำคำร …A…… 

ค่ำ FU ทั้งหมด 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) 

- ใชค้่ำ FU รวมที่ได ้น ำไปหำค่ำควำมตอ้งกำรใช้น ้ำสูงสุด (Q)  
ในตำรำงที่ 2.4 
- ถำ้ไม่มีค่ำในตำรำงให้ใชค้่ำสูงสุดในช่องถดัไป 

 
ตัวอย่างที่ 2.4 การออกแบบระบบแจกจ่ายน ้า 

จำกผงัระบบแจกจ่ำยน ้ำขำ้งล่ำง จงออกแบบระบบแจกจ่ำยน ้ำ      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดจ่าย 

น ้า 

A 

โรงนอนทหาร 

C 

โรงนอนทหาร F 

โรงครัว 

E 

โรงซักล้าง 
B 

ที่อาบน ้า 

D 

โรงอาหาร 

80 ม. 

55 ม. 

25 ม. 

85 ม. 

45 ม. 

35 ม. 

45 ม. 85 ม. 25 ม. 35 ม. 

P 

S 

R 

U 

T 

W 
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ประเภทอุปกรณ์ จ านวน
อุปกรณ์ 

FU FU 

รวม 

โถส้วม (ฟลชัวำวล)์ 

โถส้วม (ฟลชัแทงค)์ 
ที่ปัสสำวะ 1” 
ที่ปัสสำวะ ¾ “ 

ฝักบวัอำบน ้ำ 
อ่ำงลำ้งหนำ้ 
อ่ำงซกัลำ้ง 
อ่ำงลำ้งในครัว 
อ่ำงลำ้งจำน 
น ้ำพุ 
 

10 
5 
10 
5 
4 
2 
3 
4 
3 

0.25 

 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) ลิตร/นำที : อำคำร …B…… 

ค่ำ FU ทั้งหมด 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) 

ประเภทอุปกรณ์ จ านวน
อุปกรณ์ 

FU FU 
รวม 

โถส้วม (ฟลชัวำวล)์ 
โถส้วม (ฟลชัแทงค)์ 
ที่ปัสสำวะ 1” 

ที่ปัสสำวะ ¾ “ 
ฝักบวัอำบน ้ำ 
อ่ำงลำ้งหนำ้ 
อ่ำงซกัลำ้ง 
อ่ำงลำ้งในครัว 
อ่ำงลำ้งจำน 
น ้ำพุ 
 

10 
5 
10 
5 
4 
2 
3 
4 
3 

0.25 

 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) ลิตร/นำที : อำคำร …E…… 

ค่ำ FU ทั้งหมด 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) 
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ประเภทอุปกรณ์ จ านวน
อุปกรณ์ 

FU FU 
รวม 

โถส้วม (ฟลชัวำวล)์ 
โถส้วม (ฟลชัแทงค)์ 
ที่ปัสสำวะ 1” 

ที่ปัสสำวะ ¾ “ 
ฝักบวัอำบน ้ำ 
อ่ำงลำ้งหนำ้ 
อ่ำงซกัลำ้ง 
อ่ำงลำ้งในครัว 
อ่ำงลำ้งจำน 
น ้ำพุ 
 

10 
5 
10 
5 
4 
2 
3 
4 
3 

0.25 

 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) ลิตร/นำที : อำคำร …D…… 

ค่ำ FU ทั้งหมด 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) 

ประเภทอุปกรณ์ จ านวน
อุปกรณ์ 

FU FU 

รวม 

โถส้วม (ฟลชัวำวล)์ 

โถส้วม (ฟลชัแทงค)์ 
ที่ปัสสำวะ 1” 
ที่ปัสสำวะ ¾ “ 

ฝักบวัอำบน ้ำ 
อ่ำงลำ้งหนำ้ 
อ่ำงซกัลำ้ง 
อ่ำงลำ้งในครัว 
อ่ำงลำ้งจำน 
น ้ำพุ 
 

10 
5 
10 
5 
4 
2 
3 
4 
3 

0.25 

 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) ลิตร/นำที : อำคำร …C…… 

ค่ำ FU ทั้งหมด 

ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q) 
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(1) 
(จำก ผงั) 

(2) 
(ค ำนวณ) 

(3) 
(จำก ผงั) 

(4) 
(ค ำนวณ) 

(5) 
(5) = (3)+(4) 

(6) 
(ก ำหนดเอง) 

(7) 
(ตำรำงที่ 2.7) 

(8) 
(ตำรำงที่ 2.8) 

ช่วงของระบบ ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงสุด (Q)  
ลิตร/นำท ี

ควำมยำว 
(ม.) 

ควำมยำว 
เปรียบเทียบ (ม.) 

ควำมยำวรวม 
(ม.) 

ควำมเร็วกำรไหล
ของน ้ำ 

 (ม./วินำท)ี 

เส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำงท่อ 

(น้ิว) 

กำรสูญเสียเฮด
ของน ้ำในท่อ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
------------------------------------------------------------ 
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บทท่ี 3 
ระบบไฟฟ้าทางทหาร 

1. ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า 
 ระบบการจา่ยพลงังานไฟฟ้าในเขตยทุธบริเวณ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบวงรอบ 
และระบบกระจาย 

 1.1 ระบบวงรอบ (Ring System)  
  ระบบวงรอบ คือการจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัต าบลใช้ไฟฟ้าได้สองทิศทาง จากรูปท่ี 3.1 
เส้นท่ีแสดงในรูป จะเป็นทางสายท่ีต้องใช้ในการจ่ายพลงังานไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นแบบ 2 เส้น ของระบบ 
12W หรือแบบ 4 เส้น ของระบบ 34W เป็นต้น ระบบวงรอบมีข้อดี และข้อเสีย ดงัต่อไปนี ้ 

รูปที่ 3.1 ระบบไฟฟ้า แบบวงรอบ (Ring System) 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.1.1 ข้อดี ของระบบวงรอบ                 
   - ถ้าสายขาดท่ีจดุใดจดุหน่ึงเช่น  จดุ A ส่วนใหญ่ในระบบยงัมีพลงังานไฟฟ้าใช้ต่อไป  
               - การซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายสามารถท าได้ โดยส่วนใหญ่ไม่กระทบกระเทือน  
               - ในระบบนีแ้รงดนัไฟฟ้าตกน้อยท่ีสดุ  

  1.1.2 ข้อเสีย ของระบบวงรอบ  
   - ใช้วสัด ุ แรงงาน  และ เวลามากกว่าระบบกระจาย   
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 1.2 ระบบกระจาย (Radial System)  
  ระบบการจา่ยพลงังานไฟฟ้า แบบกระจาย จะจา่ยพลงังานไฟฟ้าไปในทิศทางเดียว ซึ่งมีข้อดี  
และ ข้อเสียดงันี ้ 

  1.2.1 ข้อดี  
   -ประหยดัวสัด ุ แรงงาน และ เวลา  ฉะนัน้ในทางทหารจึงนิยมใช้ระบบนีใ้นสนาม    

  1.2.2 ข้อเสีย  
               - ถ้ามีการช ารุดเช่นท่ีจดุ B ทัง้ระบบก็จะไม่มีพลงังานไฟฟ้าใช้   
   - ง่ายแก่การท าลายเพราะเพียงท าลายจดุเดียวกท็ าให้ไม่มีพลงังานไฟฟ้าใช้ทัง้ระบบ  

รูปที่ 3.2 ระบบไฟฟ้า แบบกระจาย (Radial System) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้อก าหนดในการเลือกจุดท่ีตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 2.1 ควรจะอยู่ใกล้จดุท่ีใช้ก าลงัไฟฟ้ามากท่ีสดุ แต่ถ้ามีหลายจดุให้ตัง้ไว้ในระหว่างกึ่งกลาง เพื่อจะ 
ลดการ ตกของแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยงัอาคารต่างๆ  เพราะระยะทางห่างมากแรงดนัไฟฟ้าก็ตกมาก  
 2.2 ควรจะมีถนนเข้าถึง และ เป็นพืน้ท่ีดินแข็งเพื่อสะดวกในการปรนนิบติับ ารุง และ เคล่ือนย้าย  
 2.3 ควรจะห่างจากท่ีตัง้ส านกังาน เช่น โรงพยาบาล หรือ บก.หน่วย เพื่อลดเสียงรบกวน  
 2.4 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีมีขนาดเท่ากบั 30 กิโลวตัต์ หรือใหญ่กว่าควรจะตัง้อยู่บนพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็ก  
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3. รูปแบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิด (Generator) ไปยังเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Load) 
  รูปแบบของวงจรการแจกจ่ายพลงังานไฟฟ้า ในแต่ละรูปแบบจะกล่าวเป็นจ านวนเฟส (Phase) 
จ านวนของสาย ไฟฟ้า (Wire) และแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ระหว่างสายไฟฟ้า  ซึ่งรูปแบบการจ่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ท่ีใช้ในทางทหารกนัอย่างแพร่หลาย มี 4 แบบ คือ แบบเฟสเดียว สายไฟสองเส้น, แบบเฟสเดียว
สายไฟสามเส้น, แบบสามเฟส สายไฟสามเส้น และแบบสามเฟส สายไฟสี่เส้น 

 3.1 แบบเฟสเดียว สายไฟสองเส้น (Single-Phase Two-Wire [12 W])  
  ในการจ่ายพลงังานไฟฟ้าแบบนี ้จะมีสายไฟฟ้า 2 เส้นออกจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เส้นหน่ึง 
จะเป็นสาย ดิน หรือสายเป็นกลาง (Neutral) อีกเส้นหน่ึงจะเป็นสายไฟ (Hot-wire) โดยทัว่ไปแล้วแรงดนัไฟฟ้า 
(Voltage) ระหว่างสายสองเส้นนีจ้ะมีค่า 120 Volts หรือ 240 Volts แต่อย่างไร่ก็ตามในแบบนีอ้าจจะถกู
ก าหนดให้มีแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) เท่าใดก็ได้เพราะเราสามารถใช้หม้อแปลงไฟฟ้า  (Transformer)  ช่วยเพิ่ม 
หรือ  
ลดแรงดัน ไฟฟ้าให้เท่ากบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Load) ได้  
  โดยทัว่ไปการจ่ายไฟ แบบเฟสเดียว สายไฟสองเส้น จะใช้กบัชดุให้แสงสว่าง และมอเตอร์
ขนาดเล็ก  

รูปที่ 3.3 รูปแบบการจ่ายไฟฟ้า แบบเฟสเดยีว สายไฟสองเส้น (12 W) 
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 3.2 แบบเฟสเดียว สายไฟสามเส้น (Single-Phase Three-Wire [13 W])   
  ในแบบนี ้จะมีสายไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 3 เส้น  สายหน่ึงจะเป็นสายดิน หรือสาย 
เป็นกลาง (Neutral)  และอีก 2 สายจะเป็นสายไฟ (Hot-wire)  
          โดยทัว่ไปแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ระหว่างสายไฟ กบัสายดิน จะมีค่า 120 Volts  และ  
ระหว่างสายไฟ กบัสายไฟจะมีค่า 240 Volts  
          ส าหรับอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Load) ท่ีใช้แรงดนัไฟฟ้าแบบ 12 W 120 Volts สามารถ
น ามาต่อเข้าระหว่างสายไฟ กบัสายดิน  (ดงัรูปท่ี 3.4)   
          ส าหรับอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Load) ท่ีใช้แรงดนัไฟฟ้าแบบ 12 W 240 Volts สามารถ
น ามาต่อเข้าระหว่างสายไฟ กบัสายดิน  (ดงัรูปท่ี 3.4)   
     การจ่ายพลงังานไฟฟ้าแบบนีต้้องมีการจดัความสมดลุย์ของการใช้ไฟฟ้า (Balancing Load)       
โดยทัว่ไปการจ่ายไฟฟ้า แบบเฟสเดียว สายไฟสามเส้น จะใช้กบัอาคารขนาดเล็ก  

รูปที่ 3.4 รูปแบบการจ่ายไฟฟ้า แบบเฟสเดยีว สายไฟสามเส้น (13W) 
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 3.3 แบบสามเฟส สายไฟสามเส้น (Three-Phase Three-Wire [33 W DELTA])   
  ในแบบนีแ้หล่งก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะให้แรงดนัไฟฟ้า (Voltage) 120 Volts แต่ 
อย่างไรก็ตาม ในแบบนีส้ามารถก าหนดให้มีแรงดนัไฟฟ้าเท่าใดก็ได้ โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 
เพิ่ม หรือ ลดแรงดนัไฟฟ้า ให้เท่ากบัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Load) ได้  
         รูปแบบนีจ้ะมีสายไฟฟ้า 3 เส้นจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า  (Generator)  ทัง้ 3 สาย  จะเป็น  
สายไฟ Hotwire ทัง้หมด  ในการน าอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Load) มาต่อเพื่อน าพลงังานไฟฟ้าไปใช้    
ถ้าอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นแบบ 12 W  120 Volts และ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามีแรงดนัไฟฟ้า 120 Volts  
เราก็น ามาต่อเข้ากบัสายไฟ  Hotwire  ทัง้ 2 สาย โดยใช้สายใดก็ได้ (ดงัรูปท่ี 3.5)  
  ส่วนมอเตอร์ท่ีเป็นแบบ 33 W  ก็น ามาต่อเข้ากบัสายไฟ Hotwire  ทัง้ 3 สาย ได้เลย แต่ 
ต้องเลือกให้มีพิกดัแรงดันไฟฟ้า เท่ากนัระหว่างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator)  กบัมอเตอร์   
  ในแบบนีเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะให้แรงดนัไฟฟ้า (Voltage) พิกดัเดียว (ซึ่งต่าง 
กบั แบบ  Single-Phase  Three-Wire  13 W)  
         การจ่ายพลงังานไฟฟ้าจะต้องจดัความสมดลุย์การใช้ไฟฟ้า (Balancing Load)  ส่วนมาก 
แบบนีจ้ะใช้กบัมอเตอร์ขนาดใหญ่ (Motor Load) 

รูปที่ 3.5 รูปแบบการจ่ายไฟฟ้า แบบแบบสามเฟส สายไฟสามเส้น (33 W DELTA) 
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สายไฟ (Hot Wire) 
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3.4 แบบสามเฟส สายไฟสี่เส้น (Three-Phase Four-Wire [34 W STAR])  
    ในระบบนีจ้ะมีสายไฟฟ้า 4 เส้น จากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า (Generator ) โดยสายเส้นหน่ึงจะ
เป็นสายดิน หรือ สายเป็นกลาง (Neutral) และอกี 3 สาย  จะเป็นสายไฟ Hotwire  
  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า (Generator) สามารถให้แรงดนัไฟฟ้า (Voltage)  120/208 , 220/380,   
277/480  Volts จะเห็นได้ว่าในส่วนท่ีมีแรงดันไฟฟ้าสงู (Phase To Phase) จะมีค่ามากกวา่ใน ส่วนท่ีมี

แรงดนัไฟฟ้าต ่า (Phase To Neutral)  โดยคิดเป็นอตัราเท่ากบั 3 หรือ EL = 3  EP  
         ถ้าอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Load) ท่ีน ามาต่อเป็นระบบ 1  2 W  120 Volts  ก็น ามาต่อ 
เข้ากบัสายไฟ  Hotwire กบั สายดิน (สายไฟ Hotwire จะใช้สายเส้นใดก็ได้) ดงัรูปท่ี 3.6 
         ถ้าอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ระบบ  3  3 W  208 , 380 หรือ 480 Volts ก็น ามา 
ต่อกบั Hotwire ทัง้สามสาย  ดงัรูปท่ี 3.6   
  ถ้าอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า Load เป็นมอเตอร์ระบบ  3  4 W  ก็ให้น ามาต่อเข้ากบัสายทัง้ 
ส่ีเส้น ดงัรูปท่ี 3.6  
         การจ่ายพลงังานไฟฟ้าในแบบนีต้้องจดัความสมดลุย์การใช้ไฟฟ้า (Balancing Load)  
การจ่ายพลงังานไฟฟ้าแบบนี ้นิยมใช้ในการแจกจ่ายพลงังานไฟฟ้าทางทหาร 

รูปที่ 3.6 รูปแบบการจ่ายไฟฟ้า แบบแบบสามเฟส สายไฟสี่เส้น (34 W STAR) 
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4. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
 แต่เดิมมาได้รับการสนบัสนนุจาก ทบ.สหรัฐอเมริกา ส่วนมากจะ ให้แรงดนัไฟฟ้าขนาด 120 Volts   
และมีความถี่ 60 Cycles เน่ืองจากส่ิงอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัง้หลาย ท่ี ทบ. สหรัฐอเมริกาให้การสนบัสนุน
ก็ใช้กบัแรงดนัไฟฟ้า 120 Volts และ ความถี่ 60 Cycles เช่นกนั    
 ในปัจจบุนันี ้ทบ.ไทย ได้เร่ิมแจกจ่ายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีมิได้ท าจากสหรัฐอเมริกา ไปยงัหน่วยต่างๆ  
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับชดุให้แสงสว่าง อย่างไรก็ตามข้อส าคญัคือจะต้องใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าให้ถกู 
ประเภท และระบบของส่ิงอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้นัน้ เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

 4.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้ใน ทบ.ไทย 
  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใน ทบ.ไทยปัจจบุนัมีขนาดดงันี.้ 0.5 KW 1.5 KW 2 KW 3 KW 5 KW  
10 KW 15 KW 25 KW 30 KW 45 KW 60 KW และ 100 KW ส าหรับเคร่ืองท่ีมีขนาด 100 KW ขึน้ไปจะอยู่
ในความรับผิดชอบของ ยย.ทบ.  
 หมายเหต ุ
  - แบบการจ่ายพลงังานไฟฟ้าที่ใช้กนัมากท่ีสดุในทางทหารคือ แบบ 12 W และ 34 W  
  - มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Load)  ในทางทหารจะต่อเข้ากบัแบบ  13 W หรือ 34 W  
  - หลอดไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่างจะต่อเข้ากบัแบบ  12 W หรือ ต่อเข้ากบั  12 W ท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของ 13 W หรือท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 34 W  
  - ส าหรับในแบบ 33 W นัน้  ในการศึกษาต่อไปนีจ้ะไม่กล่าวถึง    

 4.2 ข้อควรระวังในการใช้เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า 
            ต้องใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีมี  แรงดนัไฟฟ้า (Voltage), ความถี่ (Cycles) ให้เท่ากบัส่ิงอปุกรณ์  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และต้องมีก าลงัการผลิดพลงังานไฟฟ้าท่ีสามารถใช้กบัส่ิงอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้นัน้ได้  

 
 
 
 
 

------------------------------------ 
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บทท่ี 4 
การค านวณ และออกแบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า 

1. กล่าวท่ัวไป 
 บทเรียนนีไ้ด้จดัล ำดบัและขัน้ตอนกำรค ำนวณไว้ เพื่อให้ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ และน ำไปปฏิบติัจริงได้ 
โดยได้ น ำเอำกฎเกณฑ์ต่ำงๆ มำรวมไว้เพือ่ให้ไม่เกิดควำมสบัสน ถ้ำได้อ่ำน และท ำควำมเข้ำใจแล้ว จะเป็น 
แนวทำงในกำรออกแบบกำรแจกจ่ำยพลงังำนไฟฟ้ำต่อไป  

2. ผลรวมก าลังไฟฟ้าท่ีต้องการใช้  (Total Connected Load) 
เมื่อได้ตกลงใจท่ีจะใช้ผงั หรือข่ำยกำรแจกจ่ำยพลงังำนไฟฟ้ำว่ำจะใช้แบบ และระบบใดแล้วในล ำดบั 

ต่อไปจะเป็นกำรค ำนวณผลรวมของก ำลงัไฟฟ้ำ  (Total Connected Load) ส ำหรับส่ิงอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
ภำยใน และภำยนอกอำคำร  

ในกำรค ำนวณหำปริมำณก ำลงัไฟฟ้ำนัน้จะต้องทรำบว่ำ ในแต่ละอำคำรมียอดกำรใช้ก ำลงัไฟฟำ้
เท่ำใด ซึ่งในทำงทหำรสำมำรถจะหำได้โดยวิธีกำร 4 วิธี ต่อไปนี ้ 

 2.1 การตรวจยอดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
  เป็นกำรตรวจยอดว่ำในแต่ละอำคำรมีกำรใช้ก ำลงัไฟฟ้ำเท่ำใดแล้วน ำก ำลงั ไฟฟ้ำท่ีใช้ในทกุ
อำคำรมำรวมกนั ก ำลงัไฟฟ้ำทัง้หมดนีม้ีหน่วยเป็น วตัต์ (Watt) หรือ กิโลวตัต์ (Kilo-Watt)  ส่วนรำยละเอียด
ในกำรหำก ำลงัไฟฟ้ำนี ้ดขู้อมลูได้จำก ตำรำงที่ 4.1 ในกรณีท่ีข้อมลูไม่มีในตำรำง ให้ดจูำกป้ำยท่ีติดมำกบัส่ิง
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำนัน้ (Name Plate) หรือ ใช้วตัต์มิเตอร์วดั  

 2.2 แบบมาตรฐานทางทหาร   
  แบบมำตรฐำนทำงทหำรจะก ำหนดปริมำณกำรใช้ก ำลงัไฟฟ้ำโดยคิดมำจำกจ ำนวนส่ิงอปุกรณ์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในอำคำรมำตรฐำนเหล่ำนัน้  ดขู้อมลูจำกตำรำงที่ 4.2  

 2.3 การค านวณหาจากพืน้ที่    
  ส่วนท่ีเป็นพืน้ท่ีห้องของอำคำรนัน้แล้วน ำพืน้ท่ีท่ีค ำนวณได้มำคณูกบั ข้อมลูในตำรำงที่ 4.3 
(พืน้ท่ี x วตัต์/ฟุต2)  ตำรำงนีใ้ช้ได้กบัเฉพำะส่วนท่ีเป็นแสงสว่ำงเท่ำนัน้  
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2.4 ข้อมูลจากแบบที่ ยย.ทบ. ค านวณไว้แล้ว  

ตารางที่ 4.1 การใช้ก าลังไฟฟ้า ของอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ค่าเฉลี่ยก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 

(วัตต์) 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ค่าเฉลี่ยก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 
(วัตต์) 

นำฬิกำ 
พดัลมขนำด 8” 
พดัลมขนำด 10” 
พดัลมขนำด 12” 
วิทย ุ

3 
30 
35 
50 

100 

โทรทัศน์ 
ตู้ เย็น 
เตำรีด 
เตำไฟฟ้ำ 
เคร่ืองซกัผ้ำ 

300 
500 

1000 
1250 
1200 

ตารางที่ 4.2 ปริมาณการใช้ก าลังไฟฟ้า ของอาคารมาตรฐาน (กิโลวัตต์) 

อาคาร 
โรงครัว 
150 คน 

โรงครัว 
และโรงอาหาร 

150 คน 

โรงครัว 
250 คน 

โรงครัว 
และโรงอาหาร 

250 คน 
ไฟฟ้าส่องสว่าง 0.43 0.83 0.44 1.04 
เต้าเสียบปลั๊กไฟ 0.43 0.43 0.43 0.43 
รวม 0.86 1.26 0.87 1.47 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ส าหรับอาคารแบบต่างๆ 

อาคาร ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (วตัต์ / ตร.ฟตุ) 
อำคำรท่ีพกั 0.10 
ท่ีเก็บของ, ท่ีพกัคนป่วย, ห้องน ำ้, คลงั 0.20 
ห้องพกัคอย, ห้องนัง่เล่น, ห้องครัว 0.30 
ห้องพกัผ่อน, ห้องอำบน ำ้, ห้องซกัผ้ำ 0.50 
ท่ีท ำงำน, ห้องอ่ำนหนงัสือ, ห้องสมดุ, ห้องตดัผม, ร้ำนค้ำ,  
ร้ำนขำยยำ 0.75 
โรงซ่อมบ ำรุง ท่ีมีไฟฟ้ำส่องสว่ำง สงูจำกพืน้ ไม่เกิน   10 ฟุต 1.00 
โรงซ่อมบ ำรุง ท่ีมีไฟฟ้ำส่องสว่ำง สงูจำกพืน้ มำกกว่ำ 10 ฟุต 2.00 
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3. ก าลังไฟฟ้าท่ีต้องการใช้จริง (Total Demand Load) 
ก ำลงัไฟฟ้ำท่ีใช้นี ้ (Connected Load) จะน ำมำใช้ในกำรหำขนำดของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ และ 

ขนำดสำยไฟฟ้ำยงัไม่ได้ทนัที  ทัง้นีเ้พรำะก ำลงัไฟฟ้ำที่ใช้  (Connected Load)  เป็นก ำลงัไฟฟ้ำท่ีได้มำจำก
กำรค ำนวณกำรใช้ส่ิงอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอย่ำงต่อเน่ือง และตลอดเวลำ แต่ในทำงปฏิบติัแล้ว ส่ิงอปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำไม่ได้ถกูใช้อยำ่งต่อเน่ืองตลอดเวลำ   

ดงันัน้จึงต้องค ำนวณหำค่ำ  ก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้จริง (Demand Load) เพือ่น ำไปหำขนำด 
เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ และขนำดสำยไฟฟ้ำต่อไป  ก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้จริง (Demand Load) สำมำรถหำได้
จำกสตูร ต่อไปนี ้ 

ก าลังไฟฟ้าที่ต้องการใช้จริง  =   ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ x เกณฑ์ความต้องการ 

 ส ำหรับค่ำเกณฑ์ควำมต้องกำร (Demand Factor) นัน้เป็นค่ำเฉพำะท่ีหำมำได้ตำยตวั ส ำหรับ
อำคำรท่ีเป็นแบบมำตรฐำนในทำงทหำรเท่ำนัน้  ดขู้อมลูได้จำกตำรำงที่ 4.4 

ข้อควรจ า ก ำลงัไฟฟ้ำที่ต้องกำรใช้จริง (Demand Load) จะต้องมีค่ำน้อยกวำ่ ก ำลงัไฟฟ้ำท่ีใช้ 
(Connected Load) เสมอตำมเหตผุลท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น 

ตารางที่ 4.4 เกณฑ์ความต้องการ (Demand Factor) 

อาคารมาตรฐาน 
เกณฑ์ 

ความต้องการ 
อาคารมาตรฐาน 

เกณฑ์ 
ความต้องการ 

โรงมหรสพ, โรงภำพยนตร์ 
คลงัส่ิงอปุกรณ์ 
โรงซ่อมบ ำรุง 
โรงซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 
หอควบคมุกำรบิน 
ร้ำนค้ำ 
 

0.5 
0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 

 

ส่วนธุรกำร (Administration) 
ส่วนปฏิบติักำร 
โรงพยำบำล 
ท่ีพกั 
โรงประกอบอำหำร 
โรงซกัล้ำง 
อำคำรอื่นๆ 

0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
1.0 
1.0 
0.9 
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4. การชักน าต่อต้าน (Inductance) 
กำรชกัน ำต่อต้ำน เป็นคณุสมบติัของไฟฟ้ำระบบกระแสสลบั (Alternating Current, AC) ท่ีมีผลท ำ

ให้กำรไหลของกระแสไฟฟ้ำไม่สะดวก ซึ่งสำมำรถวดัได้เป็นโอห์ม (Ohm) ม ีสญัลกัษณ์เป็น XL กำรชกัน ำ
ต่อต้ำน (Inductance) จะเข้ำมำเกี่ยวในวงจร ถ้ำในวงจรท่ีออกแบบนัน้ มีมอเตอร์ไฟฟำ้ (Motor Load) หรือ 
มีขดลวด (Coil)   

ดงันัน้ถ้ำจะกล่ำวกนัจริงๆ  แล้วก ำลงัไฟฟ้ำท่ีมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องกำรนัน้ ก็ควรจะให้ชื่อว่ำก ำลงัไฟฟ้ำ 
ท่ีปรำกฏ (Apparent Power) ซึ่งจะมีหน่วยเป็น โวลท์-แอมแปร์ (Volt-Ampere, VA) หรือ กิโล-โวลท์- แอมแปร์  
(Kilo-Volt-Ampere, KVA)  จะมีค่ำมำกกวำ่ ค่ำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีมอเตอร์ไฟฟ้ำใช้ แต่เน่ืองจำกค่ำท่ีได้จำกกำร
ค ำนวณ หรือกำรวิเครำะห์มำ จะมีหน่วยเป็น วัตต์  

ดงันัน้จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนค่ำก ำลงัไฟฟ้ำ  ของมอเตอร์ไฟฟ้ำจำกหน่วยท่ีเป็นวัตต์  ให้เป็นหน่วย
ของ โวลท์-แอมแปร์ หรือ กิโล-วตัต์ เป็น  กิโล-โวลท์-แอมแปร์  ทัง้นีเ้พื่อท่ีจะให้ได้ค่ำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีปรำกฏ  
(Apparent Power)  

5. การเปลี่ยนวัตต์ หรือกิโลวัตต์ ให้เป็น โวลท์ - แอมแปร์ หรือกิโล – โวลท์ - แอมแปร์ 

 5.1 ก าลังไฟฟ้าส าหรับหลอดไฟฟ้า       
  เกี่ยวกบัก ำลงังำนไฟฟ้ำส ำหรับหลอดไฟฟ้ำท่ีให้แสงสว่ำงนัน้ จะถือว่ำ 1,000 วตัต์ (Watts) 
= 1 กิโล-วตัต์ (Kilo-Watt )  = 1 กิโล-โวลท์-แอมแปร์ (Kilo-Volt-Ampere)  
  เพรำะว่ำหลอดไฟฟ้ำให้แสงสว่ำงนัน้ ถือว่ำ ไม่มกีารชักน าต่อต้าน (No Inductance)  

 5.2 ก าลังไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
  ส ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ำ (Motor Load) จะถอืว่ำ  
    1 แรงม้ำ (1 HP) = 746 วตัต์ (Watts)  (Actual Power)  
    1 แรงม้ำ (1 HP) = 1,000 วตัต์ ( Watts) = 1 กิโล-วตัต์  (Kilo-Watt) (Apparant Power)  
    1 แรงม้ำ (1 HP) = 1  กิโล – โวลท์ - แอมแปร์ (Kilo – Volt - Ampere) (Apparant Power)  
   เพรำะว่ำในมอเตอร์ไฟฟ้ำ (Motor Load) มีการชักน าต่อต้าน (Inductance)   

 

ตัวอย่างที่ 4.1 การค านวณหาความต้องการใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 
 จำกข้อมลูเกี่ยวกบัอำคำร (Building), ก ำลงัไฟฟำ้ท่ีใช้ (Connected Load), และแบบกำรแจกจำ่ย 
 (Type System) ตำมท่ีแสดงในผงัข้ำงล่ำงจงค ำนวณหำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้จริงทัง้หมด (Total Demand Load) 
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วิธีท า 

อาคาร 
(1) 

รูปแบบ
ของ
ระบบ 

(2) 

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 
(KVA) 

เกณฑ์
ความ
ต้องการ 

(5) 

ก าลังไฟฟ้าที่ต้องการใช้
จริง (KVA) 

ก าลังไฟฟ้า
ที่ต้องการ
ใช้จริง
ทัง้หมด 

(8) = (6)+(7) 

หลอดไฟ 
(3) 

มอเตอร์ 
(4) 

หลอดไฟ   
(6) = (3)x(5) 

มอเตอร์   
(7) = (4)x(5) 

โรงครัว 34W 1 18     
โรงอำหำร 13W 2.22 4.44     
ท่ีพกั 12W 2.22 0     
ห้องจ่ำยยำ 34W 2.50 7.50     
ผลรวมก ำลงัไฟฟ้ำ (KVA)    

หมายเหต ุ 
  - เป็นข้อมลูที่เกี่ยวกับ อำคำร (Building), ก ำลงัไฟฟ้ำที่ใช้ (Connected Load) ,และ แบบกำรแจกจ่ำย  
(Type System) ว่ำเป็นแบบใด รูปแบบกำรแจกจ่ำยนีขึ้น้อยู่กบัส่ิง อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ (Load) ว่ำเป็นประเภทใด  

  - จะต้องระลึกอยู่เสมอว่ำ ก ำลงัที่ใช้กบัมอเตอร์ (Motor Load) จะต้องต่อเข้ำกบัแบบ 13W  หรือ  

34W  เท่ำนัน้  

  - ก ำลงัไฟฟ้ำที่ใช้กบัหลอดให้แสงสว่ำง  (Light Load) จะต่อเข้ำกบัแบบ 12W หรือ 12 W ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของแบบ 13W หรือ 34W  ก็ได้  

J 

H 

G 

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
34 W 

โรงครัว 
34 W 

M = 18 KVA 
L  =  1 KVA   

โรงอำหำร 13 W 
M = 4.44 KVA 
L  =  2.22 KVA   

ท่ีพกั 12 W 
M = 0 KVA 

L  =2.22 KVA   

ห้องจ่ำยยำ 
34 W 

M =7.50 KVA 
L =2.50 KVA   

100 ฟุต 

100 ฟุต 

140 ฟุต 130 ฟุต 100 ฟุต 

120 ฟุต 

110 ฟุต 
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 เมื่อหำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้จริงทัง้หมด (Total demand Load) ได้แล้ว ขัน้ตอนต่อไปของกำร
ค ำนวณก็คือ กำรพิจำรณำเลือก เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator)  

6. การเลือกเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator Selection) 

 6.1 กล่าวทั่วไป         
  จำกขัน้ท่ีแล้วมำ  จะสำมำรถค ำนวณหำก ำลงัไฟฟ้ำที่ต้องกำรใช้จริง (Total Demand Load)  
ในหน่วยของ KVA ได้แล้ว  แต่ก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้จริงท่ีหำได้มำนัน้ เป็นค่ำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีใช้ส่ิงอปุกรณ์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ พร้อมกัน ซึ่งควำมจริงแล้วในทำงปฏิบติัไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ส่ิงอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำบำงอย่ำง 
ไม่ได้ถกูใช้พร้อมกนัทกุเคร่ือง ดงันัน้เพื่อให้ได้ค่ำของก ำลงัไฟฟ้ำท่ีเป็นจริง (True Power) จึงต้องใช้ค่ำปัจจยั 
เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator Factor)  มำใช้ในกำรปรับหำค่ำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีใช้จริง เพื่อหำขนำดเคร่ือง
ก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมต่อไป  

 6.2 ขนาดของเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า (Generator Capacity)  
  กำรหำขนำดของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ สำมำรถค ำนวณหำได้จำกสตูร 
     ขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า = ก าลงัไฟฟ้าที่ต้องการใช้จริง x ค่าปัจจัยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
  ส ำหรับในกำรค ำนวณทำงทหำร เรำสำมำรถหำค่ำปัจจยัเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator 
Factor) ได้จำกตำรำงที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5 ปัจจัยเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า 

ประเภทของ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
% ก าลังไฟฟ้า 
ของมอเตอร์ 

ค่าปัจจัย 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

ไฟฟ้ำส่องสว่ำงอย่ำงเดียว 
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง เป็นหลกั และมอเตอร์ไฟฟ้ำบำงส่วน 
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง และมอเตอร์ไฟฟ้ำเท่ำๆ กนั 
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงบำงส่วน และมอเตอร์ไฟฟ้ำเป็นหลกั 
มอเตอร์ไฟฟ้ำอยำ่งเดียว 

0-10 
10-40 
40-60 
60-90 
90-100 

1.00 
0.95 
0.90 
0.85 
0.80 

 
ตัวอย่างที่ 4.2 การหาขนาดเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า (Generator Capacity) 

จำกตวัอย่ำงท่ี 4.1 จงหำขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

วิธีท า  
(1) หำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีใช้กบัมอเตอร์ 

  ค่ำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้จริง (Total Demand Load)   = 35 KVA  
  ในจ ำนวนนีเ้ป็นก ำลงังำนไฟฟ้ำท่ีใช้กบัมอเตอร์ (Motor Load)  = 28 KVA   

          ก ำลงังำนไฟฟ้ำที่ใช้กบัมอเตอร์ = 28/35 x 100%  = 80%  
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  จำกตำรำงที่ 4.5 ถ้ำค่ำก ำลงังำนไฟฟ้ำที่ใช้กบัมอเตอร์ จะได้ค่ำปัจจยัเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  
          = 0.85  
  ซึ่งเป็นก ำลงังำนไฟฟ้ำที่ใช้กบัมอเตอร์เป็นส่วนมำกมีบำงส่วนใช้กบัแสงสว่ำง   

(2) หำขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  = ก าลังไฟฟ้าที่ต้องการใช้จริง x ค่าปัจจัยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

     =  35 x 0.85   = 29.75 KW 

 6.3 ข้อพิจารณาในการเลือกเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
  6.3.1 ขนำดของก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำร (Size of the Load) 
  6.3.2 กำรส่งก ำลงั และซ่อมบ ำรุง (Supply and Maintenance) 
  6.3.3 ควำมเชือ่ถือได้ (Reliability)  
  6.3.4 ประสิทธิภำพของระบบ (Efficiency of System) 

หมายเหต ุ  
  - ควรใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลมำกกว่ำเคร่ืองยนต์เบนซิน เพรำะเคร่ืองยนต์ดีเซลท ำงำนต่อเนื่องได้นำนกว่ำ 
และต้องกำรกำรปรนนิบตัิบ ำรุงน้อยกว่ำ  

 6.4 การก าหนดจ านวนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าในระบบ 
        เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเรำสำมำรถผสมกำรใช้เคร่ืองต่ำงขนำดกนัได้ โดยน ำเคร่ืองต่ำงขนำดมำ
ขนำนกนั (Synchronizing) หรือจะใช้เพียงเคร่ืองเดียวเพื่อให้รับขนำดของก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำร (Size of 
the Load) ได้  แต่ก็ไม่ควรเน่ืองจำกเหตผุลต่อไปนี ้ 

  6.4.1 การใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพียงเคร่ืองเดียว  
  ถึงแม้ว่ำจะให้ก ำลงังำนไฟฟ้ำที่เพียงพอ แต่ก็มีข้อเสียดงันี ้ 
   6.4.1.1 ถ้ำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้ลดลงก็ไม่สำมำรถประหยดัได้  
   6.4.1.2 ถ้ำเคร่ืองเสียทัง้ระบบก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้ำใช้  

  6.4.2 การใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าหลายขนาดในระบบเดียวกัน  
   เช่น ขนำดของก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำร 25 KW สำมำรถใช้เคร่ืองขนำด 15 KW รวม
กบัเคร่ืองขนำด 10 KW มำขนำนกนัได้แต่ไม่ควรเพรำะ  
   6.4.2.1 ใช้ชิน้ส่วนอะไหล่ไม่เหมือนกนัท ำให้ล ำบำกในกำรส่งก ำลงั และซ่อมบ ำรุง  
   6.4.2.2 ถ้ำมีเหตจุ ำเป็น จะไม่สำมำรถยบุรวมได้  

 6.5 การใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.5.1 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำจะให้ประสิทธิภำพสงูสดุได้ เมื่อใช้ต ่ำกว่ำ 100 % ของพิกดัเคร่ือง  

6.5.2 ควรใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 2 เคร่ือง ท่ี 2/3 ของก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้ และ มี เคร่ือง 
ส ำรองไว้ 1 เคร่ือง หรือ 
  6.5.3 ใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 3 เคร่ือง ท่ี ½  ของก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต้องกำรใช้ และมีเคร่ือง
ส ำรองไว้ 1 เคร่ือง   
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หมายเหตุ   
  - สำมำรถดบัเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำได้บำงเคร่ืองในระหว่ำงเวลำที่มีกำรใช้ก ำลงัไฟฟ้ำน้อยลง  ทัง้นีเ้พ่ือจะ
ได้ประหยดั สป.3 และ กำรซ่อมบ ำรุง   

 6.6 การค านวณเพื่อหาขนาด และจ านวนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า       
  ดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้วในหวัข้อ 6.5 ว่ำควรจะใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 2 หรือ 3 เคร่ือง และมี
เคร่ืองส ำรองอีก 1 เคร่ือง ฉะนัน้ในกำรค ำนวณเรำจะทดลองค ำนวณทัง้สองแบบเพื่อหำประสิทธิภำพกำรใช้
งำน (Efficiency) โดย ประสิทธิภาพการใช้งานจะต้องอยู่ระหว่าง 50 - 85% และสำมำรถหำได้จำกสตูร 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 4.3 การหาขนาด และจ านวนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

จำกตวัอย่ำงท่ี 4.1 ขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีต้องกำร (Generator Capacity Required)  = 29.75  
KVA จงหำขนำด และ จ ำนวนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีจะใช้อยำ่งมีประสิทธิภำพ   

โดยหน่วยสนบัสนุนได้แจ้งว่ำ ขณะนีม้ี เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำอยู่ 2 ขนำด คือ  15 KW และ  30 KW  

วิธีท า      
 (1) เลือกใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 2 เคร่ือง ท่ีมีก ำลงัไฟฟ้ำ เป็น 2/3 ของขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีต้องกำร  
  (1.1) หำก ำลงัไฟฟ้ำ 2/3 ของขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีต้องกำร 

            2/3 ของขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีต้องกำร   = 2/3 x 29.75  = 19.83 KW  
  ค่ำท่ีได้นีห้มำยควำมว่ำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีใช้ จะต้องมีขนำดอย่ำงน้อยท่ีสดุไม่ต ่ำกว่ำ 
19.83 KW ปัดเป็น 20 KW แต่เรำมีเคร่ืองขนำด 15 KW และ 30 KW ฉะนัน้เรำจะต้องใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ
ขนำด 30 KW 2 เคร่ือง และ ส ำรองอีก 1 เคร่ือง  
  (1.2) หำประสิทธิภำพกำรใช้งำน 
 
 
 
 

            จะเห็นได้ว่ำค่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำน น้อยกวำ่ 50% จึง ไม่พิจารณาใช้ 
 (2) เลือกใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 3 เคร่ือง ท่ีมีก ำลงัไฟฟ้ำ เป็น ½ ของขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีต้องกำร 
  (2.1) หำก ำลงัไฟฟ้ำ ½ ของขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีต้องกำร 

           ½ ของขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีต้องกำร   = ½  x 29.75  = 14.87 KW  
ค่ำท่ีได้นีห้มำยควำมว่ำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำจะต้องมีขนำดอย่ำงน้อยท่ีสดุไม่ต ่ำกว่ำ 14.87 KW   

ปัดเป็น 15 KW ฉะนัน้เรำจะต้องใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 15 KW จ ำนวน 3 เคร่ือง และส ำรอง 1 เคร่ือง 

ประสิทธิภาพ   =                                                     x 100% 
ขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ 

ขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่ต้องการใช้ 

ประสิทธิภาพ   =                                                                    x 100% 
ขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ 

ขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่ต้องการใช้ 

2 x 30 
29.75 

 =                   x 100%     = 49.58% 
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  (2.2) หำประสิทธิภำพกำรใช้งำน 
 
 
 
 

    จะเห็นได้ว่ำค่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำน 66.11%  ใช้ได้ 

 6.7 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับจ านวนเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า  
  6.7.1 ถ้ำประสิทธิภำพต ่ำกว่ำ 50 % จะไม่เป็นกำรประหยดั เพรำะใช้ก ำลงัไฟฟ้ำต ่ำกว่ำ 
ขนำดของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำมำก  
  6.7.2 ถ้ำประสิทธิภำพเกินกว่ำ 85 % เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำจะไม่มีก ำลงัไฟฟ้ำพอส ำหรับ 
กำรติดเคร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ นอกจำกนีถ้้ำมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องเพิ่มอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
(Load) อีกกไ็ม่สำมำรถท ำได้เพรำะจะท ำให้เกิด กำรใช้ไฟฟ้ำเกินก ำลงั (Overload) ในระบบ  
  6.7.3 ถ้ำค ำนวณกำรเลือกใช้ทัง้แบบ 2/3 และ ½  เรำได้ค่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำนอยู่ใน 
ระหว่ำง 50-85% เหมอืนกนั ให้ใช้แบบท่ีมีค่ำประสิทธิภำพมำกกว่ำ 
  6.7.4 ถ้ำในกรณีท่ีได้ค่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำน ใกล้เคียงกนัมำกในทำงปฏิบติัแล้วควรจะ 
เลือกใช้  แบบท่ี 2 คือ ใช้ 3 เคร่ือง และส ำรอง 1 เคร่ือง  
  6.7.5 จะต้องพิจำรณำเกี่ยวกบัช่วงของกำรส่งก ำลงับ ำรุงในพืน้ท่ีนัน้ด้วย ซึ่งจะมีผลต่อกำร
ปฏิบติังำนของ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  

7. การจัดความสมดุล (Balancing Load) 

 7.1 กล่าวน า       
  จำกท่ีได้ศึกษำมำแล้วว่ำ  แรงดนัไฟฟ้ำท่ีจ่ำยออกมำจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ สำมำรถให้
แรงดนัไฟฟ้ำท่ี แตกต่ำงกนั (Different Out-put or Phase) และได้รับทรำบแล้วว่ำ แบบกำรต่อวงจรของส่วน
ท่ีใช้ก ำลงัไฟฟ้ำ (Connected Load) ในทำงทหำรมีหลำยแบบคือ 12 W, 13 W และ 34 W  
  สมมติุว่ำอปุกรณ์ใช้ไฟฟ้ำ (Load) ในระบบเป็นแบบ  34 W  (3 เฟส)  ดงันัน้กำรใช้ไฟ 
ของอปุกรณ์นีก้็ควรจะถกูต่อเข้ำกบัส่วนทัง้สำม   จำกแหล่งก ำเนิดท่ีเป็นแบบ 34 W (3 เฟส) เชน่กนั  กำร
ท ำเช่นนีจ้ะท ำให้เกิดควำมสมดลุย์ในแต่ละเฟส  โดยมีกำรใช้ไฟเท่ำๆ  กนัทกุเฟส  
  แต่กำรท่ีจะให้มีควำมสมดลุ (Balancing) ในทกุๆ  เฟสอย่ำงต่อเน่ือง และตลอดเวลำนัน้  
ท ำได้ยำก หรือ เป็นไปไม่ได้ ทัง้นีเ้พรำะเรำไม่สำมำรถท่ีจะต่ออปุกรณ์ใช้ไฟฟำ้  เข้ำกบัเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำให้
ทกุเฟส รับ อปุกรณ์ใช้ไฟฟ้ำเท่ำๆ  กนัได้   และอกีประกำรหน่ึงอปุกรณ์ใช้ไฟฟำ้จะเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้  อยำ่งไรก็ตำมเรำต้องพยำยำมท ำให้มีควำมสมดลุยในระบบให้ได้มำกท่ีสดุ โดย
ยึดถือตวัเลขจำกกำร ค ำนวณท่ีได้มำ   

ประสิทธิภาพ   =                                                                    x 100% 
ขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ 

ขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่ต้องการใช้ 

3 x 15 
29.75 

=                   x 100%     = 66.11% 
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  หำกไม่สำมำรถท ำให้เกิดควำมสมดลุได้จะเป็นผลเสียเกิดขึน้ในระบบ  กล่ำวคือจะมี
แรงดนัไฟฟ้ำ (Voltage) สงูในฟส ท่ีมีกำรใช้ไฟฟ้ำน้อย และจะมีกระแสไฟฟ้ำ (Ampere) ขึน้สงูในเฟส ท่ีมีกำร
ใช้ 
ไฟฟ้ำมำก  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำจะร้อน  ถ้ำเรำปล่อยให้เกิดควำมไม่สมดลุในระหว่ำงเฟสต่อเน่ืองเป็น
เวลำนำน จะท ำให้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำช ำรุดเสียหำยได้  

 7.2 ข้อก าหนดในการพจิารณาเมื่อไม่สามารถท าให้เกิดความสมดุลได้  
  เมื่อไม่สำมำรถท ำให้เกิดควำมสมดลุในแต่ละส่วนของเฟสได้ ให้ยึดถือปฏิบติัตำมข้อก ำหนด 
คือ อนุญาตให้แตกต่างกันได้ไม่เกิน 10 % ระหว่างเฟสที่มีการใช้ไฟสูงสุด กับเฟสที่มีการใช้ไฟ

ต ่าสุด ซึ่งต่ออยู่ในระบบเดียวกัน ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสตูรได้ว่ำ  

                  Pmax      ( 1.1 ) ( Pmin )  

               ถ้ำสำมำรถท ำได้เป็นไปตำมสตูรท่ีว่ำไว้  ก็ถอืว่ำกำรใช้ไฟ "อยู่ในความสมดลุ"           

 7.3 ข้อแนะน าในการค านวณแบ่งการใช้ไฟ (Load) ให้เกิดความสมดลุ 
  ให้ใช้ข้อแนะน ำ 3 ข้อ ต่อไปนี ้ ในกำรท ำให้เกิดควำมสมดลุของเฟส หรือให้ใกล้เคียงกนัให้มำกท่ีสดุ 
  7.3.1 จะต้องพิจำรณำอปุกรณ์ใช้ไฟฟ้ำ (Load) ชนิด 34 W เป็นอนัดบัแรก และแบ่งไป
ให้แก่เฟสทัง้ 3 เฟส (ให้พิจำรณำแบ่งให้กบัอำคำรท่ีใช้ไฟมำกก่อน)  
  7.3.2 อปุกรณ์ใช้ไฟฟ้ำ ชนิด 13 W จะพจิำรณำเป็นอนัดบัสอง และแบ่งไประหวำ่ง 2 เฟส  
  7.3.3 อปุกรณ์ใช้ไฟฟ้ำ (Load) ชนิด 12 W  จะพิจำรณำเป็นอนัดบัสดุท้ำย  และจะแบ่ง
ไปอยู่ในเฟสใดก็ได้เพื่อ ให้เกิดควำมสมดลุ  

ตัวอย่างที่ 4.4 การแบ่งใช้ไฟให้เกิดความสมดุล  
 ตำรำงข้ำงล่ำงเป็นตำรำงแบ่งใช้ไฟให้เกิดควำมสมดลุ 

(1) 
อาคาร 

(2) 
ประเภทของการใช้ไฟ 

(3) 
ความต้องการใช้ไฟ 

(KVA) 

(4) 
การแบ่งการใช้ไฟให้เฟสต่างๆ 
เฟส A เฟส B เฟส C 

โรงครัว หลอดไฟ 12W 
มอเตอร์ 34W 

1 
18 

1 
6 

 
6 

 
6 

โรงอำหำร หลอดไฟ 12W 
มอเตอร์ 13W 

2 
4 

 
2 

2 
2 

 

ท่ีพกั หลอดไฟ 12W 
มอเตอร์ – ไม่ม ี- 

2 
0 

  2 

ท่ีจ่ำยยำ หลอดไฟ 12W 
มอเตอร์ 34W 

2 
6 

 
2 

 
2 

2 
2 

ผลรวมกำรใช้ไฟ (KVA) 11 12 12 
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ค าอธิบายตารางการแบ่งใช้ไฟ 
 (1) ในชอ่งท่ี 1 เป็นกำรบอกประเภทของอำคำร   
 (2) ในชอ่งท่ี 2 เป็นกำรบอกชนิดของกำรใช้ไฟ (Load) ว่ำเป็นแบบใด  
 (3) ในชอ่งท่ี 3 เป็นจ ำนวน Total Demand Load หน่วยเป็น KVA  
 (4) ในชอ่งท่ี 4 เป็นกำรจ ำแนกกำรใช้ไฟจำกช่องท่ี 3 ออกไปสู่ เฟส A , B และ C โดยยึดถือ
ข้อแนะน ำในหวัข้อท่ี 4.7.3  
 (5) เมือ่แบ่งกำรใช้ไฟ ออกไปตำมเฟส A , B และ C แล้ว จะต้องรวมจ ำนวนกำรใช้ไฟ ในแต่ละเฟส
ด้วย เพื่อหำว่ำเฟสใดมีกำรใช้ไฟมำกท่ีสดุ และเฟสใดมีกำรใช้ไฟน้อยท่ีสดุ จะได้น ำมำ พิจำรณำว่ำเกิด

ควำมสมดลุ หรือไม่ ตำมสตูร  PMAX    1.1 x PMIN  

 จำกตำรำงกำรแบ่งใช้ไฟข้ำงต้นจะได้ 12  1.1 x 11 

      12  12.1 ถือว่ำกำรแบ่งใช้ไฟนี ้“สมดลุ” 

 7.4 ผังระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า  
  เมื่อได้เข้ำใจถึงกำรแบ่งใช้ไฟให้สมดลุ และสำมำรถตรวจสอบดวู่ำสมดลุจริงหรือไม่แล้ว 
จำกสตูร  

PMAX    1.1 x PMIN 

  ต่อไปจะเป็นกำรตรวจสอบส่วนต่ำงๆ  (Section) ท่ีมีกำรต่อแยกไปจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
ว่ำแต่ละส่วนมีเกิดควำมสมดลุหรือไม่  

รูปที่ 4.1 ความไม่สมดลุของการแบ่งใช้ไฟจาก Node ต่อ Node 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Node B Node A 

N 

PC 

PB 

PA  
เคร่ือง 
ก าเนิด 
ไฟฟ้า 

12W Load 

สมดลุ 
ไม่สมดลุ 
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  จำกรูปท่ี 4.1 อปุกรณ์ใช้ไฟฟ้ำ (Load) แบบ 12W ต่อจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ในจดุท่ีต่อ
แยกไปจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำนัน้ เรำเรียกว่ำ Node ในท ำนองเดียวกนัถ้ำหำกมีอปุกรณ์ใช้ไฟฟำ้ต่อจำก
ส่วนอื่น ๆ ของวงจร เรำก็ก ำหนดให้เป็น Node ต่ำง ๆ  ขึน้ใหม่  

หมายเหตุ    
  - Node ที่กล่ำวถึงนี ้ไม่มีผลทำงค ำจ ำกดัควำมอะไร  เป็นเพียงใช้เรียกชื่อจุดท่ีมีอปุกรณ์ใช้ไฟฟ้ำต่อแยก
ไปจำกวงจรกำรจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำไปยงัอำคำรเท่ำนัน้ เช่น Node A หรือ Node B ฯลฯ  

   จำกรูปท่ี 4.1 ข้ำงบน จะเห็นว่ำ  
  จำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำมำยงั Node A  PA  =  PB  =  PC  

  และจำก Node A มำยงั Node B  PB  =  PC  

   (เพรำะก ำลงัไฟฟ้ำในเฟสทัง้สองนีย้งัไม่ได้ใช้) 
  แต่     PB , PC > PA  (เพรำะในเฟส A ก ำลงัไฟฟำ้แยกไปเข้ำ Load 12W  เป็นบำงส่วน) 
      ดงัได้กล่ำวมำแล้วว่ำ แต่ละส่วน (Section) จะไม่สมดลุเสมอไป เช่นระหว่ำง Node A ไป
ยงั Node B จึงจ ำเป็นต้องหำวำ่สมดลุหรือไม่ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ต่อกำรเลือกใช้สำยไฟฟ้ำในแต่ละส่วน  

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จำกรูปท่ี 4.2 ข้ำงบน จะเห็นว่ำ ระบบไฟฟ้ำท่ีใช้ในอำคำรต่ำงๆ  มีหลำยแบบคือ 12W, 
13W และ 34W ดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้วว่ำในแบบ 12W หรือแบบ 13W นัน้ จะสำมำรถต่อเข้ำกบัส่วน
หน่ึงของ แบบ 34W ได้ ดงันัน้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำก็ควรจะเป็นแบบ 34W เพื่อให้สำมำรถจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำให้แก่ อำคำรต่ำงๆ  ได้หลำยแบบ โดยให้มีเฟสต่ำงๆ ดงันีคื้อเฟส A, B และ C  ตำมล ำดบั 
ส ำหรับเฟส N คือ สำยกลำง หรือสำยดิน (Neutral) นัน่เอง  
         

11 

Node G 

12 12 

C 

B 

A 

N  
 
 
โรงครัว 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

โรงอาหาร 

ที่พัก 

 
ห้อง 
จ่าย 
ยา 
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จำกตำรำงกำรแบ่งใช้ไฟให้สมดลุ ในตวัอย่ำงท่ี 4.4 จะได้วำ่ ก ำลงัไฟฟ้ำทัง้หมดในแต่ละเฟสคือ  
   เฟส A = 11  KVA    
   เฟส B = 12 KVA   
   เฟส C = 12 KVA    
 (เขียนค่ำก ำลงัไฟฟ้ำบนเฟสต่ำง ๆ จำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำมำยงั จดุ G หรือ Node G ดงัรูปท่ี 4.2) 

จำกผงัระบบกำรแจกจ่ำยไฟ ในรูปท่ี 4.2 ในช่วงจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำมำยงั Node G นี ้
ก ำลงัไฟฟ้ำทัง้หมดจะเท่ำกบัผลรวมทัง้หมดของ ควำมต้องกำรใช้ไฟ (Demand Load) เพรำะก ำลงั ไฟฟ้ำ
จำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำยงัไม่ได้แยกไปส่วนไหน   
     ในส่วนนี ้(จำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ - Node G) เมือ่ตรวจดคูวำมสมดลุโดยใช้สตูร จะได้   

  สตูร   PMAX      1.1 x PMIN 

               แทนค่ำ   12       1.1 x 11  

                                            12         13.2       “สมดลุ” 

         เมื่อตรวจดแูล้วพบว่ำ ในส่วน เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ - Node G นัน้มีควำมสมดลุในกำรใช้
ไฟ ให้เขียนก ำกบัไว้ในผงั (ดรููปท่ี 4.3) 

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพิ่มการใช้ไฟจากโรงครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขัน้ต่อไป พิจำรณำจำก Node G ไปยงัโรงครัว ซึง่เป็นจดุใช้ก ำลงั ไฟฟ้ำมำกท่ีสดุ (ดรููปท่ี 4.3 
ประกอบ) จำกตำรำงกำรแบ่งใช้ไฟให้สมดลุ ในตวัอย่ำงท่ี 4.4 จะได้ว่ำ ก ำลงัไฟฟ้ำทัง้หมดในแต่ละเฟส คือ  
  เฟส A = 7  KVA   เฟส B = 6 KVA   เฟส C = 6 KVA     
  เขียนค่ำก ำลงัไฟฟ้ำของเฟสต่ำงๆ จำก Node G ไปยงัโรงครัว ดงัรูปท่ี 4.3  
 

11 

Node G 

12 12 

6 

6 

7 

C 

B 

A 

N  
 
 
โรงครัว 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

โรงอาหาร 

ที่พัก 

 
ห้อง 
จ่าย 
ยา 

สมดลุ 

ไม่สมดลุ 
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  ในช่วงจำก Node G ไปยงัโรงครัว นี ้เมื่อตรวจดคูวำมสมดลุโดยใช้สตูร จะได้   

  สตูร   PMAX      1.1 x PMIN 

              แทนค่ำ   7       1.1 x 6  

                                            7         6.6        ไม่สมดลุ  

   ในช่วงจำก Node G ไปยงัโรงครัว ไม่สมดลุ เขียนก ำกบัลงในผงั (ดรููปท่ี 4.4) 

รูปที่ 4.4 ตัวอย่างระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพิ่มการใช้ไฟจากโรงอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในล ำดบัต่อไป พิจำรณำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีแยกไปยงัโรงอำหำร ซึ่งอำคำรนีจ้ะต่อสำยไฟฟำ้ จำก
เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ี Node H และต้องพิจำรณำก ำลงัไฟฟ้ำในช่วง Node G - Node H ด้วย ซึ่งจะได้ว่ำ 
       ในเฟส A ก ำลงัไฟฟ้ำจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีแยกไปยงัโรงครัว ณ Node G  = 7 KVA  

   เหลือก ำลงัไฟฟ้ำ จำก Node G – Node H เป็นจ ำนวนเท่ำกบั   11 - 7  = 4 KVA  
       ในเฟส B และ C ก็จะเหลือก ำลงัไฟฟ้ำจำก Node G - Node H   = 12 - 6  = 6 KVA  
  เขียนค่ำก ำลงัไฟฟ้ำของเฟสต่ำง ๆ จำก Node G - Node H ดงัรูปท่ี 4.4  
  ตรวจดคูวำมสมดลุกำรใช้ไฟในช่วงจำก Node G - Node H จะได้   

    6       1.1 x 4  

                                            6         4.4        ไม่สมดลุ  

   ในช่วงจำก Node G - Node H ไม่สมดลุ เขียนก ำกบัลงในผงั (ดรููปท่ี 4.5) 

  ต่อไปพิจำรณำจำก Node H - โรงอำหำร จำกตำรำงกำรแบ่งใช้ไฟให้สมดลุ ในตวัอย่ำงท่ี 
4.1 จะได้วำ่ ก ำลงัไฟฟ้ำทัง้หมดในแต่ละเฟสคือ เฟส A = 2  KVA   เฟส B = 4 KVA    

 

11 

Node G 

12 12 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ที่พัก 

C 

B 

A 

N 

6 

6 

7 

 
 
 
โรงครัว 

 
ห้อง 
จ่าย 
ยา 

6 

6 

4 

ไม่สมดลุ 

สมดลุ 

โรงอาหาร 

Node H 
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ไม่สมดลุ 
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  เขียนค่ำก ำลงัไฟฟ้ำของเฟสต่ำง ๆ จำก Node H - โรงอำหำร ดงัรูปท่ี 4.4  
  ตรวจดคูวำมสมดลุกำรใช้ไฟในช่วงจำก Node G - โรงอำหำร จะได้   

    4       1.1 x 2  

                                           4         2.2        ไม่สมดลุ  

   ในช่วงจำก Node G - โรงอำหำร ไม่สมดลุ เขียนก ำกบัลงในผงั (ดรููปท่ี 4.5) 

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างระบบแจกจ่ายพลงังานไฟฟ้า เพิ่มการใช้ไฟจากที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ต่อไปพิจำรณำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีต่อแยกไปยงัท่ีพกั และห้องจ่ำยยำตำมล ำดบั แต่ก่อนอื่น
จะต้องพิจำรณำจำก Node H–Node J เสียก่อน เพรำะท่ี Node J เป็นจดุท่ีแยกก ำลงัไฟฟ้ำไป ยงัท่ีพกั และ
ห้องจ่ำยยำ   
      ในเฟส A เน่ืองจำกก ำลงัไฟฟ้ำในเฟส A ก่อนถึง Node H   = 4 KVA  
  แต่เมื่อถึง Node H ก ำลงัไฟฟ้ำในเฟส A  จะแยกไปโรงอำหำร  = 2 KVA   

  เหลือก ำลงัไฟฟ้ำในเฟส A จำก Node H - Node J      = 4 - 2  = 2 KVA  
      ในเฟส B จะเหลือก ำลงัไฟฟ้ำจำก Node H - Node J      = 6 - 4  = 2 KVA  
  ในเฟส C จำก Node H - Node J จะมีก ำลงัไฟฟ้ำ           =  6 KVA   

(ทัง้นีเ้พรำะ ในเฟส C ก ำลงัไฟฟ้ำไม่ได้ต่อแยกเข้ำโรงอำหำร)  

              ในช่วง Node H - Node J จะมีก ำลงัไฟฟ้ำดงันี ้  
              เฟส A = 2 KVA  เฟส B = 2 KVA  เฟส C = 6 KVA  
  เขียนค่ำก ำลงัไฟฟ้ำของเฟสต่ำง ๆ จำก Node H - Node J ดงัรูปท่ี 4.5  
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  ตรวจดคูวำมสมดลุกำรใช้ไฟในช่วงจำก Node H - Node J จะได้   

    6       1.1 x 2  

                                            6         2.2        ไม่สมดลุ  

   ในช่วงจำก Node H - Node J ไม่สมดลุ เขียนก ำกบัลงในผงั (ดรููปท่ี 4.6) 

รูปที่ 4.6 ตัวอย่างระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพิ่มการใช้ไฟจากห้องจ่ายยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในขัน้นี ้จะพิจำรณำก ำลงัไฟฟ้ำท่ีแยกไปยงัท่ีพกั และห้องจ่ำยยำ โดยแยกท่ี Node J  จำก
ตำรำงกำรแบ่งใช้ไฟให้สมดลุ ในตวัอย่ำงท่ี 4.1 จะได้ว่ำ  
  ท่ีพกัใช้ก ำลงัไฟฟ้ำทัง้หมดในเฟส C = 2 KVA 
  การใช้ไฟฟ้าของที่พัก ถือว่าสมดุลเพราะเป็นแบบ 12W   
              เขียนก ำกบัลงในผงั (ดรููปท่ี 4.6) 
  ต่อไปจะพจิำรณำก ำลงัไฟฟ้ำจำก Node J - ห้องจ่ำยยำ  
       ในเฟส A ก ำลงัไฟฟ้ำจำก Node J - ห้องจ่ำยยำ  = 2 KVA   
       ในเฟส B ก ำลงัไฟฟ้ำจำก Node J - ห้องจ่ำยยำ  = 2 KVA   
  (เน่ืองจำกในเฟส A และเฟส B จำก Node J - ห้องจ่ำยยำ ไมม่ีก ำลงัไฟฟ้ำแยกไปไหน)  
       ในเฟส C ก ำลงัไฟฟ้ำจำก Node J - ห้องจ่ำยยำ  = 4 KVA   
  เพรำะว่ำจำก Node C มีก ำลงั ไฟฟำ้  = 6 KVA  
  แต่แยกไปยงัท่ีพกั  = 2 KVA   

   เหลือก ำลงัไฟฟ้ำไปยงัห้องจ่ำยยำ  = 4 KVA )  
  เขียนค่ำก ำลงัไฟฟ้ำของเฟสต่ำง ๆ จำก Node J - ห้องจ่ำยยำ ดงัรูปท่ี 4.6  
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  ตรวจดคูวำมสมดลุกำรใช้ไฟในช่วงจำก Node J - ห้องจ่ำยยำ จะได้   

    4       1.1 x 2  

                                           4         2.2        ไม่สมดลุ  

   ในช่วงจำก Node J – ห้องจำ่ยยำ ไม่สมดลุ เขียนก ำกบัลงในผงั (ดรููปท่ี 4.6) 
 
 
 
 

------------------------------------ 
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บทท่ี 5 
สายไฟฟ้า 

1. กล่าวท่ัวไป 
 สายไฟฟ้าเป็นตวัน ากระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ไปยงัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
(Load) ถ้าสามารถค านวณขนาดสายไฟฟ้าได้ถกูต้อง ก็จะลดอนัตรายที่จะเกิดขึน้กบัวงจรไฟฟ้าท่ีออกแบบ
ได้ อีกทัง้เป็นการช่วยลดความเสียหายแก่เคร่ืองป้องกนัวงจรไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ (Fuse) หรือ สวิทชต์ดัตอน 
(Circuit Breaker) เป็นต้น 
 สายไฟฟ้ามีหลายชนิด สายไฟฟ้าท าจากทองแดงจดัว่าเป็นตวัน าท่ีดีชนิดหน่ึง และนิยมใช้โดยทัว่ไป 
แต่ในปัจจบุนันีส้ายไฟฟ้าท่ีท าจากอลมูิเนียมแท้ หรือผสม ก็นิยมใช้กนัมาก ทัง้นีเ้พราะประหยดั และเบากว่า 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามทองแดงก็เป็นตวัน าท่ีดีกว่าอลมูิเนียม   

2. คุณสมบัติของสายไฟฟ้า 

 2.1 การน าไฟฟ้า  
  สายไฟฟ้าชนิดเดียวกนั สายท่ีมีพืน้ท่ีหน้าตดัมากจะมีขีดความสามารถในการให้
กระแสไฟฟ้าผ่าน ได้ดีกว่าสายไฟฟ้าท่ีมีพืน้ท่ีหน้าตดัน้อย    

 2.2 ความต้านทาน 
  สายไฟฟ้าขนาดและชนิดเดียวกนั สายไฟฟ้าท่ียาวจะมีความต้านทานภายในสายมากกว่า
สายไฟฟ้าท่ีสัน้  ความต้านทาน  หรือความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้านีจ้ะมีผล ต่อการเกิด 
แรงดนัไฟฟ้าตก (Voltage Drop ) ภายในสายไฟฟ้า  
 2.3 การตกของแรงดันไฟฟ้าภายในตัวน าไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้า (Voltage Drop)  
    การตกของแรงดนัไฟฟ้า สามารถค านวณหาได้จากสตูร   E = I R 
          โดย    E = แรงดนัไฟฟ้าตกภายในสายไฟฟ้า  หน่วยเป็นโวลท์  
   I = กระแสไฟฟ้า  หน่วยเป็นแอมแปร์  
                         R = ความต้านทาน ภายในสายไฟฟ้า  หน่วยเป็นโอห์ม  

3. กฎการใช้สายไฟฟ้า 
 3.1 ขนาดของสายไฟฟ้าจะต้องใหญ่พอกบัการท่ีจะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้  
 3.2 ต้องติดตัง้ฟิวส์ (Fuse) หรือ สวิตช์ตดัตอน (Circuit Breaker) ให้ถกูขนาด เพื่อปอ้งกนัวงจรไฟฟ้า 
เมื่อเกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือ เกิดความร้อนขึน้ภายในสายไฟฟ้าเน่ืองจากใช้ก าลังไฟฟ้าเกินขนาด (Over Load ) 
 3.3 ขนาดของสายไฟฟ้าจาก Node ถึง Node จะต้องมีขนาดเท่ากนั  
 3.4 ขนาดของสายไฟฟ้าส่วนท่ีอยู่ไกลจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามาก  จะมีพืน้ท่ีหน้าตดัเท่ากบั หรือ 
น้อยกว่า  ส่วนท่ีอยู่ใกล้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเสมอ              
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4. แรงดันไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้  (Allowable Voltage Drop) 
       ก่อนท่ีจะเร่ิมพิจารณาเลือกสายไฟฟ้า  จะต้องเข้าใจในเร่ืองแรงดนัไฟฟ้าตก  (Voltage Drop) เสียก่อน  
เน่ืองจากอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางชนิดถ้าไม่ได้รับแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ท่ีเพียงพอแล้ว อปุกรณ์เคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้านัน้ จะท างานผิดพลาด หรือไม่ท างานเลย  ท่ีส าคญัคืออาจจะท าให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้านัน้เสียหายได้ ดงันัน้ 
เราจึงต้องมาก าหนดแรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ในวงจร (Allowable Voltage Drop) ขึน้มาดงันี ้ 

 4.1 ในวงจรที่ให้แสงสว่างเพียงอย่างเดียว   
  ยอมให้มีแรงดนัไฟฟ้าตกระหว่างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากบัชดุให้แสงสว่างได้สงูสุดไม่เกิน 8%  

 4.2 ในวงจรที่ใช้มอเตอร์เพียงอย่างเดียว  
  ยอมให้มีแรงดนัไฟฟ้าตกระหว่างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า กบั มอเตอร์ได้สงูสดุ ไม่เกิน 5%  

 4.3 ในวงจรที่มีการใช้ทัง้มอเตอร์ และชุดให้แสงสว่าง 
  ยอมให้มีแรงดนัไฟฟ้าตกได้ ไม่เกิน 5%   

ตัวอย่างที่ 5.1 แรงดันไฟฟ้าตก 
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นแบบ 12W 120 โวลท์ ถ้ามีการต่อแรงดนัไฟฟ้าไปยงัชดุให้แสงสว่างเพียง
อย่างเดียว  จะต้องมีแรงดนัไฟฟ้าก่อนเข้าชดุให้แสงสว่างอย่างน้อยท่ีสดุเท่ากบัเท่าไร  และถ้ามีการต่อ
แรงดนัไฟฟ้าไปยงัมอเตอร์เพียงอย่างเดียว  จะต้องมีแรงดนัไฟฟ้าก่อนเข้ามอเตอร์อยา่งน้อยท่ีสดุเท่ากบัเท่าไร 

วิธีท า  
 (1) วงจรให้แสงสว่างเพียงอย่างเดียว แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้   =   8    %  
              แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ = 120 x 8%    = 9.6 โวลท์  

              แรงดนัไฟฟ้าก่อนเข้าชดุให้แสงสว่าง  = 120 - 9.6  =  110.4 โวลท์  

 (2)  วงจรใช้กบัมอเตอร์เพียงอย่างเดียว แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้   =   5    %  
              แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้          = 120 x 5%   = 6 โวลท์  

              แรงดนัไฟฟ้าก่อนเข้ามอเตอร์ = 120 - 6      = 114 โวลท์  
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5. การค านวณหา % แรงดันไฟฟ้าตก ในแต่ละส่วนของระบบการจ่ายไฟฟ้า 
       ดงัได้กล่าวมาแล้วว่า จะต้องทราบข้อจ ากดัของการยอมให้มีแรงดนัไฟฟ้าตก (Voltage Drop) ใน
แต่ละส่วนของวงจร  จากนัน้จึงพจิารณาก าหนดจดุท่ีล่อแหลม หรือจดุส าคญัเสียก่อน เพื่อน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาเลือกขนาด สายไฟฟ้าดงัจะได้กล่าวต่อไป  

 5.1 จุดที่ล่อแหลม หรือจุดที่ส าคัญที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก 
  จดุท่ีล่อแหลม หรือจดุส าคญัท่ีต้องพิจารณาเป็นอนัดบัแรก จะประกอบไปด้วย  
  5.1.1 แหล่งท่ีใช้มอเตอร์ (Motor Load) 
  5.1.2 ระยะทางจากจดุท่ีใช้ไฟ (Load) ถึงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะต้องมีระยะทางไกลท่ีสดุ  
  5.1.3 ต้องมีความต้องการใช้ก าลงัไฟฟ้า (Demand Load) มาก  
  5.1.4 ระหว่างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไปถึงจดุท่ีใช้ไฟ (หรืออาคาร) มีจ านวนจดุต่อ (Node) มากท่ีสดุ  
  ถ้าสามารถเราก าหนดจดุล่อแหลมได้ถกูต้องแล้ว  ส่วนอื่นๆ  นอกเหนือจากจดุล่อแหลมท่ี
ได้ก าหนดไว้ จะไม่เกิดแรงดนัไฟฟ้าตก (Voltage Drop) มากไปกว่าแรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมรับได้ (Allowable 
Voltage Drop)  

 5.2 การหาจ านวนเปอร์เซ็นต์แรงดนัไฟฟ้าตกในแต่ละส่วนของวงจร 
  เมื่อก าหนดจดุล่อแหลมได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการหาจ านวนเปอร์เซ็นต์แรงดนัไฟฟ้าตกของ
แต่ละส่วนในวงจร  โดยคิดเป็นอตัราส่วนกบัระยะทาง และจ านวนเปอร์เซ็นต์แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมรับได้   
  การคิดเปอร์เซ็นต์แรงดนัไฟฟ้าตก ให้คิดแรงดนัไฟฟ้าตกจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ไปยงัจดุ
ล่อแหลมก่อน จากนัน้จึงคิดแรงดนัไฟฟ้าตกจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไปยงัจดุต่อ (Node) และอาคารอื่นต่อไป  
แรงดนัไฟฟ้าตก  (Voltage Drop) ท่ีได้จากการค านวณทัง้หมดนี ้เรียกว่า “ปริมาณแรงดันไฟฟ้าตก” 
(Assumed Voltage Drop)  
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ตัวอย่างที่ 5.2 การหา % แรงดันไฟฟ้าตก 
 จากผงัระบบจ่ายไฟฟ้าข้างล่าง จงหา % แรงดนัไฟฟ้าตก ในแต่ละส่วนของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีท า  

 (1) เลือกจุดล่อแหลม  
  จดุล่อแหลมคือ อาคารห้องจา่ยยา เพราะว่ามมีอเตอร์ห่างจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามากท่ีสดุ คือ  
   100 + 140 + 130 + 100  = 470 ฟุต  และมีจ านวนจดุต่อ (Node) มาก  

 (2) หาแรงดันไฟฟ้าตกที่ยอมให้ได้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า - ห้องจ่ายยา 
     ในช่วงนี ้มีมอเตอร์และชดุส่องสว่างในวงจร แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ไม่เกิน  5 %  
  แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ จาก เคร่ืองก าเนิด – Node G     = 100/470 x 5%   = 1.06% 

  แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ จาก Node G – Node H           = 140/470 x 5%   = 1.49% 

  แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ จาก Node H – Node J            = 130/470 x 5%   = 1.38% 

  แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ จาก Node J – ห้องจ่ายยา       = 100/470 x 5%   = 1.06% 

 (3) หาแรงดันไฟฟ้าตกที่ยอมให้ได้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า – โรงครัว และโรงอาหาร 
  ในช่วงนี ้มีมอเตอร์และชดุส่องสว่างในวงจร แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ไม่เกิน  5 %  
  แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ จาก Node G – โรงครัว        = 5%-1.06%        = 3.94% 

  แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ จาก Node H – โรงอาหาร    = 5%-1.06%-1.49% = 2.45% 

 (4) หาแรงดันไฟฟ้าตกที่ยอมให้ได้จาก Node J – ที่พัก 
  ในช่วงนี ้มีชดุส่องสว่างเพียงอย่างเดียวในวงจร แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ไม่เกิน  8 %  
  แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้ได้ จาก Node J – ท่ีพกั  = 8%-1.06%-1.49%-1.38%   = 4.07% 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 

โรงครัว 
มอเตอร์ และ
ชุดส่องสว่าง  

ที่พัก 
ชุดส่องสว่าง 

โรงอาหาร 
มอเตอร์ และชุดส่องสว่าง 

ห้องจ่ายยา 
มอเตอร์ และชุด
ส่องสว่าง 

100 ฟุต 

100   ฟุต 

140 ฟุต 130 ฟุต 100 ฟุต 

120   ฟุต 

110   ฟุต 

G J 
H 
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6. การเลือกขนาดสายไฟฟ้า 

 6.1 ขัน้ตอนการเลือกขนาดสายไฟฟ้า 
  การเลือกขนาดสายไฟฟ้า มีขัน้ตอนอยู่ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  6.1.1 พิจารณาความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้า (Current Carrying Capacity) ของ
สายไฟฟ้าแต่ละขนาด (ดขู้อมลูได้จาก ตารางที่ 5.1) 
  6.1.2 พิจารณาแบบของการจา่ยพลงังานไฟฟ้า (Type Of Service) และปริมาณของแรงดนั 
ไฟฟ้าตก (Assumed Voltage Drop) ซึ่งค านวณได้แต่ละส่วน (ดขู้อมลูจาก ตารางที่ 5.2 และรูปท่ี 5.1) 
  6.1.3 เปรียบเทียบผลท่ีได้จากทัง้ 2 ขัน้ตอน แล้วเลือกใช้ค่ามาก 

ตารางที่ 5.1 คุณสมบัตขิองสายไฟฟ้าที่มีตัวน าเป็นทองแดง 

ขนาด 
สายไฟฟ้า 

AWG 

กระแสไฟฟ้า 
สูงสดุ 

(แอมแปร์) 

ก าลังไฟฟ้า 
ที่รับได้ 
(KVA) 

ความต้านทาน 
(โอห์ม/ไมล์) 

ความต้านทานต่อ
กระแสไฟฟ้าสลับ 

(โอห์ม/ไมล์) 
8 
6 
4 
2 
1 

1/0 
2/0 
3/0 
4/0 

65 
95 

125 
170 
195 
230 
265 
310 
360 

7.8 
11.4 
15.0 
20.4 
23.4 
27.6 
31.8 
37.2 
43.2 

4.013 
2.588 
1.637 
1.003 
0.792 
0.634 
0.512 
0.407 
0.322 

0.665 
0.637 
0.609 
0.581 
0.560 
0.546 
0.532 
0.518 
0.503 

ตารางที่ 5.2 การจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบต่างๆ 

ประเภทของระบบ 
ก าลังไฟฟ้า 
ของเคร่ือง 

แรงดันไฟฟ้าตก 
ความยาวเปรียบเทียบ 

ของวงจร 
34W – สมดุล PMAX PMAX ความยาวจริง 
34W – ไม่สมดลุ PMAX PSYN 3 = PMAX – ½ PMIN 2 เท่าของความยาวจริง 
13W PMAX PMAX 2 เท่าของความยาวจริง 
12W PMAX PMAX 2 เท่าของความยาวจริง 
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รูปที่ 5.1 กราฟส าหรับเลือกขนาดสายไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 6.0 8.0 10 15 20 25 30 40 60 80 100
ความต้องการไฟฟ้า (KVA) [DEMAND LOAD (KVA)]

8 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0

ความยาวสายไฟฟ้า (AWG) [WIRE SIZE (AWG)]

เส้นแกนหมุน [PIVOT LINE]

0.08
0.1 0.15

0.2 0.25
0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5

แรงดันกระแสไฟฟ้าตก (%) [VOLTAGE DROP (%)]

ความยาวเปรียบเทยีบ (ฟุต) [EQUIVALENT CIRCUIT DISTANCE (FT)]

3.0 4.0 6.0

10 15 20 25 30 40 60 80 100

150

200

250
300

400

600

800

1000

ขนาดสายไฟฟ้า 
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 6.2 การเลือกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับ วงจรแบบ 12 W 
  สมมติุ Load เป็นแบบ 12W 120 Volts มปีริมาณการใช้ก าลงัไฟฟ้า (Demand Load) = 
2 KVA ระยะจาก Node J ถึง อาคารท่ีพกั = 110 ฟุต และมี แรงดนัไฟฟ้าตก (Voltage Drop) = 4.07% 

รูปที่ 5.2 วงจรไฟฟ้า ต่อแบบ 12W 

  
                                             
                                             
 
 
 
 
 
 
 

  การเลือกสายไฟฟ้า สามารถกระท าได้ ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

  6.2.1 ความสามารถในการรับก าลังไฟฟ้า  
   เลือกสายไฟฟ้าท่ีสามารถรับก าลงัไฟฟ้าได้ มากกว่า 2KVA จากตารางที่ 5.1 ได้
สายไฟฟ้า ขนาด AWG # 8 รับก าลงัไฟฟ้าได้ 7.8 KVA และรับกระแสไฟฟ้าได้ 65  แอมแปร์  (ในตารางที่ 
5.1 ไม่มีข้อมลูส าหรับ 2 KVA ให้เลือกใช้ค่าท่ีมาก และใกล้เคียงกบั 2 KVA มากท่ีสดุ นัน่คือค่า 7.8 KVA ซึ่ง
จะต้องใช้สายไฟฟ้าขนาด  AWG # 8) 

  6.2.2 คุณสมบตัิการเกิด% ก าลังไฟฟ้าตก  
   6.2.2.1 ความยาวเปรียบเทียบของวงจรแบบ 12W (จากตารางที่ 5.2) ความ
ยาวเปรียบเทียบจะเป็น 2 เท่าของความยาวจริง = 2 x 110  =  220 ฟุต  
   6.2.2.2 เลือกสายไฟฟ้า (จาก รูปท่ี 5.1) 
    - ลากเส้น จากจดุ 2.0 KVA บนเส้น (Demand Load) ถึงจดุ 220 ฟุต 
ของเส้นความยาวเปรียบเทียบ  ซึ่งเส้นท่ีลากจะตดัเส้นจดุหมนุ  
    - ลากเส้นจากจดุตดับนเส้นจดุหมนุ ไปยงัจดุ 4.07 % ของเส้นแรงดนัไฟฟ้า
ตก และลากเส้นเดียวกนันีย้าวต่อไปจนตดัเส้นขนาดสายไฟฟ้าแล้วอ่านค่าขนาดสายไฟฟ้า  ซึ่งจะได้ค่าต ่ากว่า   
#8 ให้เลือกใช้ สายไฟฟ้า AWG #8  เพราะเป็นขนาดสายไฟฟ้าท่ีใช้เดินภายนอกอาคาร ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสดุ  

  6.2.3 เปรียบเทียบสายไฟฟ้าที่หาได้จาก สองขัน้ตอนแรก 
   เมื่อเปรียบเทียบขัน้ท่ี 1 และ 2 แล้ว ก็เลือกใช้สายไฟฟ้า AWG#8 (เลือกค่ามาก) 

อาคารที่พัก 

110 ฟุต 
แรงดนัไฟฟ้าตก  

(Voltage Drop) = 4.07% 
N 

C 

A 
B 

Node J 



 

 

5-8 

6.3 การพิจารณาเลือกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับ Load ที่เป็นแบบ 13 W  
            ในการพิจารณาครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 แบบ คือ เมื่อวงจรของ Load ท่ีน ามาต่อเกิดความ 
สมดลุย์ และไม่สมดลุย์  

  6.3.1 วงจรเกิดความสมดลุย์ 

รูปที่ 5.3 วงจรไฟฟ้า ต่อแบบ 13W สมดลุย์ 

 
 
 
 
 
 
      
  
  

   การเลือกสายไฟฟ้า สามารถกระท าได้ ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

   6.3.1.1 ความสามารถในการรับก าลังไฟฟ้า  
    - ใช้ข้อมลูจากตารางที่ 5.1 โดยก าลงัไฟฟ้า จะใช้ค่า PMAX ของวงจรนัน้ 
แล้วแทนค่าในช่อง ก าลงัไฟฟ้าท่ีรับได้ เพื่อเลือกขนาดสายไฟฟ้า  

   6.3.1.2 การเกิด % แรงดันไฟฟ้าตก  
    - หาความยาวเปรียบเทียบ จากตารางที่ 5.2 ได้ 2 เท่าของความยาวจริง 
    - หา %แรงดนัไฟฟ้าตก ในส่วนนัน้ของวงจร 
    - เลือกสายไฟฟ้า จากรูปท่ี 5.1 โดยก าลงัไฟฟ้า จะใช้ค่า PMAX ของวงจรนัน้ 

   6.3.1.3 เปรียบเทียบสายไฟฟ้าที่หาได้จาก สองขัน้ตอนแรก 
    - เลือกใช้ค่ามาก  
 

โรงอาหาร 

N 

C 

A 
B 

120 ฟุต 
2
7 

4 
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6.3.2 วงจรไม่สมดุลย์  

รูปที่ 5.4 วงจรไฟฟ้า ต่อแบบ 13W ไม่สมดุลย์ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

   การเลือกสายไฟฟ้า สามารถกระท าได้ ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

   6.3.2.1 ความสามารถในการรับก าลังไฟฟ้า  
    - ใช้ข้อมลูจากตารางที่ 5.1 โดยก าลงัไฟฟ้า จะใช้ค่า PMAX ของวงจรนัน้ 
แล้วแทนค่าในช่อง ก าลงัไฟฟ้าท่ีรับได้ เพื่อเลือกขนาดสายไฟฟ้า  

   6.3.2.2 การเกิด % แรงดันไฟฟ้าตก  
    - หาความยาวเปรียบเทียบ   
    - จากตารางที่ 5.2 ได้ 2 เท่าของความยาวจริง 
    - หา % แรงดนัไฟฟ้าตก ในส่วนนัน้ของวงจร 

    - เลือกสายไฟฟ้าจากรูปท่ี 5.1 โดยก าลงัไฟฟ้าจะใช้ค่า PMAX ของวงจรนัน้ 

   6.3.2.3 เปรียบเทียบสายไฟฟ้าที่หาได้จาก สองขัน้ตอนแรก 
    - เลือกใช้ค่ามาก  

โรงอาหาร 

N 

C 

A 
B 

120 ฟุต 
2
7 

4 
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6.4 การพิจารณาเลือกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับ Load ที่เป็นแบบ 34 W  
  ในการพิจารณาครัง้นีก้็เช่นกนัแบ่งเป็น 2 แบบ กล่าวคือวงจรในส่วนนัน้เกิดความสมดลุย์ 
(Balance) หรือไม่สมดลุย์ (Unbalance) 

  6.4.1 วงจรเกิดความสมดลุย์ (Balance) 
       การเลือกสายไฟฟ้า สามารถกระท าได้ ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

   6.4.1.1 ความสามารถในการรับก าลังไฟฟ้า  
    - ใช้ข้อมลูจากตารางที่ 5.1 โดยก าลงัไฟฟ้า จะใช้ค่า PMAX ของวงจรนัน้ 
แล้วแทนค่าในช่อง ก าลงัไฟฟ้าท่ีรับได้ เพื่อเลือกขนาดสายไฟฟ้า  

   6.4.1.2 การเกิด % แรงดันไฟฟ้าตก  
    - หาความยาวเปรียบเทียบ จากตารางที่ 5.2 ได้ 2 เท่าของความยาวจริง 
    - หา % แรงดนัไฟฟ้าตก ในส่วนนัน้ของวงจร 
    - เลือกสายไฟฟ้า จากรูปท่ี 5.1 โดยก าลงัไฟฟ้า จะใช้ค่า PMAX ของวงจรนัน้  

   6.4.1.3 เปรียบเทียบสายไฟฟ้าที่หาได้จาก สองขัน้ตอนแรก 
    - เลือกใช้ค่ามาก  

  6.4.2 วงจรเกิดความไม่สมดลุย์ (Unbalance)  

   6.4.2.1 ความสามารถในการรับก าลังไฟฟ้า  
    - ใช้ข้อมลูจากตารางที่ 5.1 โดยก าลงัไฟฟ้า จะใช้ค่า PMAX ของวงจรนัน้ 
แล้วแทนค่าในช่อง ก าลงัไฟฟ้าท่ีรับได้ เพื่อเลือกขนาดสายไฟฟ้า  

   6.4.2.2 การเกิด % แรงดันไฟฟ้าตก  
    - หาความยาวเปรียบเทียบ จากตารางที่ 5.2 ได้ 2 เท่าของความยาวจริง 
    - หา % แรงดนัไฟฟ้าตก ในส่วนนัน้ของวงจร 
    - เลือกสายไฟฟ้า จากรูปท่ี 5.1 โดยใช้ PSYN 3 = PMAX – ½ PMIN ซึ่งเป็นค่า
ของ Load ท่ีเป็นแบบหลายเฟส (Phase) แต่แปลงมาเป็นค่าเพื่อให้สามารถใช้ในการค านวณหาขนาด
สายไฟฟ้าได้ในแบบ เฟสเดียว (Single Phase) ได้  

   6.4.2.3 เปรียบเทียบสายไฟฟ้าที่หาได้จาก สองขัน้ตอนแรก  
    - เลือกใช้ค่ามาก  
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6.5 การพิจารณาหา (Actual Voltage Drop) จากสายไฟฟ้าที่ได้เลือกแล้ว  
            เน่ืองจากสายไฟฟ้าท่ีเลือกนัน้ ได้มาจากข้อมลูในการก าหนด% แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมให้
เกิดขึน้ได้ (Assumed Voltage Drop) เมือ่ใช้ข้อมลูดงักล่าวมาพิจารณาเลือกขนาดสายไฟฟ้า จงึควรจะ
พิจารณาแรงดนัไฟฟ้าตกท่ีแท้จริง (Actual Voltage Drop) ของสายไฟฟ้าท่ีได้เลือกไว้แล้วด้วย  ทัง้นีเ้พื่อใน
บางกรณีอาจจะสามารถลดขนาดของสายไฟฟ้าลงได้บ้าง เพื่อเป็นการประหยดั  
  แรงดนัไฟฟ้าตกท่ีแท้จริง สามารถหาได้จาก รูปท่ี 5.1 ซึ่งมีขัน้ตอนการหาดงันี ้
   (1) ลากเส้นจาก ค่าก าลงัไฟฟ้า บนเส้น ความต้องการก าลงัไฟฟ้า ถึง ค่า ความ
ยาวจดุบนเส้นความยาวเปรียบเทียบ เส้นนีจ้ะตดัเส้นจดุหมุน  
   (2) จากจดุตดับนเส้นจดุหมนุ ให้ลากเส้นไปยงั ขนาดสายไฟฟ้าท่ีเลือกไว้ และ
ลากเส้นนีต่้อไปยงั เส้นแรงดนักระแสไฟฟ้าตก  
   (3) ค่าท่ีอา่นได้บนเส้นแรงดันกระแสไฟฟ้าตก คือ แรงดนัไฟฟ้าตกท่ีแท้จริง  
  จากตวัอย่างท่ี 5.2 แรงดนัไฟฟ้าตก ระหว่าง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ไปยงัจดุ G จะหาได้ดงันี ้
   (1) ลากเส้นจากจดุ 12 KVA ไปยงัจดุ 100 ฟุต ตดัเส้นจดุหมนุ 
   (2) ลากเส้นจากจดุตดับนเส้นจดุหมนุ ไปยงัจดุ 3/0 บนเส้นขนาดสายไฟฟ้า และ
ลากต่อไปยงัเส้นแรงดนักระแสไฟฟ้าตก 
   (3) อ่านค่าแรงดนักระแสไฟฟ้าตกท่ีแท้จริง ได้ 0.99% 
  จากตวัอย่างท่ี 5.2 ถ้าใช้วิธีดงักล่าวข้างต้น หาแรงดนักระแสไฟฟ้าตกท่ีแท้จริง  ของ
วงจรไฟฟ้าทัง้ระบบ  จะสามารถเขียนเป็นตารางได้ดงัตารางที่ 5.3 
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ตัวอย่างที่ 5.3 การหาแรงดนัไฟฟ้าตกที่แท้จริง ของวงจรไฟฟ้า ในตัวอย่างที่ 5.2 

(1) 
ดจูากวงจร 

(2) 
ดจูาก 
วงจร 

(3) 
ดจูาก 
วงจร 

(4) 
ตารางที่ 

5.1 

(5) 
ดจูากวงจร 

(6) 
ตาราง 
ท่ี 5.2 

(7) 
ค านวณ 

(8) 
ดจูาก 
วงจร 

(9) 
จากตาราง
ท่ี 5.2 

(10) 
จากรูป 
ท่ี 5.1 

(11) 
เลือกใช้ 
ค่ามาก 

(12) 
 

ส่วนของวงจร 
ไฟฟ้า 

(Section) 

เฟส 
(Phase) 

คณุสมบติัสายไฟฟ้า สมดลุ (B)/ 
ไม่สมดลุย์ 

(U) 

PMAX / PSYN 

(KVA) 
แรงดนั 
ไฟฟ้าตก 
(Voltage 

Drop) 

ความยาว
ของวงจร 

ความยาว
เปรียบเทียบ 

ขนาด
สายไฟฟ้า 

ขนาด
สายไฟที่
เลือก 

แรงดนัไฟฟ้า
ตกท่ีแท้จริง ขนาด 

สายไฟฟ้า 
ก าลงัไฟฟ้า
สงูสดุ PMAX 

(KVA) 
เคร่ือง – G 34W 12 4 B 12 1.06 100 100 3/0 3/0 0.99 
G – H 34W 6 8 U 4 1.49 140 280 1 1/0 1.20 
H – J 34W 6 8 U 5 1.38 130 260 1/0 1/0 1.38 
J -  ห้องจ่ายยา 34W 4 8 U 3 1.06 100 200 2 2 0.90 
G-RB 34W 7 8 U 4 3.94 100 200 8 8 3.90 
H – โรงอาหาร 34W 4 8 U 4 2.45 120 240 4 4 2.15 
J – ท่ีพกั 34W 2 8 B 2 4.07 110 220 8 8 2.10 
 
 



 

 

5-13 

 6.6 การปรับขนาดการใช้สายไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ให้เหมาะสม  
            เมื่อได้พิจารณาเลือกขนาดสายไฟฟ้าของแต่ละส่วน (Section) มาแล้วจากการค านวณ และ
จากรูปท่ี 5.1 แต่ข้อมลูท่ีได้มานีเ้ป็นบางส่วนเท่านัน้  แต่ในวงจรการแจกจ่ายพลงังานไฟฟ้านัน้มีหลายส่วน 
เชื่อมต่อกนัมากมาย ดงันัน้ถ้าจากจดุเร่ิมต้น (จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า) ไปยงัต าบลท่ีต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าท่ีอยู่ใกล้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ก็ควรจะมขีนาด ใหญ่กว่า หรือ เท่ากับ ส่วนท่ีอยู่ไกลกว่าเคร่ืองก าเนิด 
ไฟฟ้าดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว  

ตัวอย่างที่ 5.4 ผังการเดนิสายไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าในตัวอย่างที่ 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตวัอย่างท่ี 5.2 เลือกสายไฟฟ้าจากรูปท่ี 5.1  ได้ขนาดสายไฟฟ้าดงันี ้
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า – G  ใช้ สายไฟฟ้า  AWG #3/0 
                    G - H  ใช้สายไฟฟ้า   AWG #1 
                    H - J    ใช้สายไฟฟ้า    AWG # 1/0 
   จากตวัอย่างข้างต้น  จะเห็นว่าควรต้องเปล่ียนขนาดสายไฟฟ้าในช่วงจาก Node G - H  
ให้เป็น # 1/0 AWG ด้วย  เพือ่ให้มีความเหมาะสมในวงจรด้วยเหตผุลท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  จากนัน้ให้
หาค่าแรงดนัไฟฟ้าตกท่ีแท้จริง  (Actual Voltage Drop) ของสายไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนใหม่ด้วย   

N 

C 

A 
B 

เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า 

Node G AWG #1 

Node H 

Node J AWG #1/0 

AWG #3/0 
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7. การลดขนาดสายไฟฟ้า  
          เน่ืองจากในการเลือกขนาดสายไฟฟ้า มีกฎว่าจะต้องเลือกเอาขนาดสายไฟฟ้าท่ีใหญ่กว่ามาใช้ 
เพราะฉะนัน้ แรงดนัไฟฟ้าตกท่ีแท้จริง (Actual Voltage Drop) จึงมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั แรงดนัไฟฟ้าตก
ท่ีคาดไว้ (Assumed Voltage Drop) เสมอ ดงัจะเห็น ได้จากตวัอย่างในการหาขนาดของสายไฟฟ้า เพื่อ
เป็นการประหยดั จึงต้องตรวจสอบดวูา่มี ส่วนใดบ้างท่ีจะสามารถลดขนาดสายไฟฟ้าลงได้อีก  
          ส่วนท่ีสามารถลดขนาดสายไฟฟ้าลงได้คือ ส่วนท่ีต่อจาก Node ไปยงัอาคาร เน่ืองจากการลดขนาด 
สายไฟฟ้าในส่วนนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อการเกิดแรงดนัไฟฟ้าตกในส่วนอื่นๆ  ของวงจร  

 7.1 ขัน้ตอนการพิจารณาลดขนาดสายไฟฟ้าจาก Actual Voltage Drop  
      ขัน้ตอนท่ี 1 แรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมรับได้ในวงจร (Allowable Circuit Voltage Drop) 
   (1) อาคารท่ีใช้เฉพาะแสงสว่าง (Lighting Load)      =   8%  
   (2) อาคารท่ีมีการใช้มอเตอร์   (Moter Load)          =   5%  
  ขัน้ตอนท่ี 2 ผลรวมแรงดนัไฟฟ้าตกจริง (Actual Voltage Drop) (เป็นผลรวมจากเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าจน ถึงจดุท่ีจะต่อเข้าอาคารนัน้)  
  ขัน้ตอนท่ี 3 ค่าเปอร์เซ็นต์แรงดนัไฟฟ้าตกได้สงูสุด (Max.Voltage Drop) ค่าจากขัน้ตอนท่ี 
ลบด้วย ค่าจากขัน้ตอนท่ี (2)  
  ขัน้ตอนท่ี 4 หาขนาดสายไฟฟ้าใหม่โดยใช้ค่าแรงดนัไฟฟ้าตกสงูสดุจากขัน้ตอนท่ี 3     
  ขัน้ตอนท่ี 5 ขนาดสายไฟฟ้าท่ีหามาได้จาก ตารางที่ 5.1  
  ขัน้ตอนท่ี 6 ขนาดสายไฟฟ้าท่ีเลือกใช้  (เปรียบเทียบขนาดสายไฟฟ้าจาก ขัน้ตอนท่ี 4 และ
ขัน้ตอนท่ี 5 โดยเลือกใช้สายไฟที่ขนาดใหญ่กว่า)  
  ขัน้ตอนท่ี 7 ค่าแรงดนัไฟฟ้าตกท่ีแท้จริง (Actual Voltage Drop) ของสายไฟฟ้าท่ีเลือกใหม ่

ช่วงวงจร 

(1) (2) (3) = (1)–(2) (4) (5) (6) (7) 
แรงดัน 
ไฟฟ้าตก 

ที่ยอมให้ได้ 

ผลรวม
แรงดันไฟฟ้า

ตกจริง 

แรงดันไฟฟ้า
ตกสูงสุด 

ขนาด
สายไฟฟ้า 

ขนาดสาย 
ไฟฟ้าจาก 
ตารางที่ 5.1 

ขนาด
สายไฟฟ้าที่
เลือกใช้ 

แรงดัน 
ไฟฟ้าตก 
ที่แท้จริง 

J – ห้องจ่ายยา 5% 3.47% 1.43% 4 8 4 1.32 
H – โรงอาหาร 5% 2.19% 2.81% 4 8 4 ไม่เปลี่ยน 
H – J 5% 3.51% 1.49% 1/0 8 1/0 ไม่เปลี่ยน 
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  ในการตรวจสอบขัน้สดุท้าย ให้บวกค่าแรงดันไฟฟ้าตกจริง จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไปยงั
อาคารท่ีได้เปลี่ยนขนาดสายไฟฟ้าใหม่  เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกินค่าแรงดนัไฟฟ้าตกท่ียอมรับได้ ดงันี ้
  เคร่ืองก าเนิด – ห้องจ่ายยา = (เคร่ืองก าเนิด-G) + (G - H) + (H - J) + (J-ห้องจ่ายยา)    
                    = 0.99 % + 1.20 + 1.38 + 1.32    
        = 4.89 %  ไม่เกิน 5 %  ใช้ได้  

 7.2 ขนาดสายไฟฟ้าและความยาวที่ต้องการ  

ช่วงวงจร จาก เคร่ืองก าเนิด G H J G H J 
ถึง G H J ห้องจ่ายยา โรงครัว โรงอาหาร ที่พัก 

ขนาดสายไฟฟ้า 3/0 1/0 1/0 4 8 4 8 
จ านวนสายไฟฟ้า 4 4 4 4 4 3 2 
ความยาวของช่วงวงจร 100 140 130 100 100 120 110 

 ท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี ้คือ กรรมวิธีในการออกแบบระบบการแจกจ่ายพลงังานไฟฟ้าทางทหาร ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในงานสนาม ซึ่งครอบคลมุถึงการค านวณปริมาณก าลงัไฟฟ้า การเลือกจ านวน และขนาด
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การท าให้เกิดความสมดลุย์ในระบบสายส่ง  การเลือกขนาดสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบังาน 
  
 
 
 
 

------------------------------------- 


