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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป 

1.1.1 ประวัติความเป็นมา 

  กองอาคารจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน สังกัด
ส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 312/2561  เรื่องการแบ่งหน่วยงานส านักงาน
อธิการบดี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561  เรื่องการ
แบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  โดยหลังจากมีประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 311/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งการรวม และการยุบรวมส่วนงาน ลงวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   

 การจัดตั้งกองอาคารจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งมาจากส่ วนงานเดิมที่แยก
ออกจากกองอาคารและสถานที่ประกอบด้วย งานไฟฟ้า งานจัดการพลังงานและนวัตกรรม  และส่วนงานเดิมที่
สังกัดส านักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ เดิมสังกัดกองอาคารและสถานที่เช่นกัน 
ประกอบด้วย งานประปาและสุขาภิบาล งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   โดยกองอาคารจัดการสาธารณูปโภค 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการบ ารุงรักษา และปรับปรุง สาธารณูปโภค ประปา ระบบระบายน้ าฝนและน้ าผิวดิน การบ าบัดน้ าเสีย 
ไฟฟ้า การจัดระเบียบทางกายภาพและการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้  การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 
การรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อม ภูมทัศน์ สวนสาธารณะ พ้ืนที่ส่วนกลาง 
และดูแลรักษาความสะอาด ถนนเส้นทางสัญจร ควบคุมสุขาภิบาลอาหาร การจัดการเหตุร าคาญการป้องกันแมลง
และสัตว์น าโรค ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ การจัดการด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข ระบบการจัดการ
ขยะทั่วไป ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ บัญชีก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน นวัตกรรม 
สร้างจิตส านักและความตะหนักด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ า ใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด การรณรงค์การใช้จักรยาน รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทั้งคนและกายภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภายในดังนี้ 

 
1. งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล 
2. งานภูมิทัศน์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. งานจัดการและนวัตกรรมพลังงาน 
4. หน่วยอ านวยการ 
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1.2  ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม 

1.2.1 ปณิธาน  

    (1)  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร และกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2.2 วัฒนธรรมองค์กร 

    (1)  มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
    (2)  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
    (3)  มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ท างานเป็นทีม และ

มีจิตใจของการบริการ 
       (4)  มีระบบและกระบวนการท างานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 

1.2.3 ค่านิยม 

    “ทุกคนมีส่วนร่วม มีส่วนสนับสนุน สู่การเชื่อมโยงเพื่อการเปลี่ยนแปลง” มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้  

 

1.2.4 วิสัยทัศน์ 

มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค การดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพพ้ืนที่ส่วนกลาง และการจัดการด้านพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน การซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบเครื่องกล พัฒนาวัต
กรรม การออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์ ส าหรับตีพิมพ์ และ/หรือจดสิทธิบัตร 

1.2.5 พันธกิจ 

1) ด าเนินการด้านการเงินและพัสดุ สารบรรณ และการประสานงานในการจัดท าแผน การประกัน
คุณภาพ สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจกองฯ   

2) ด าเนินการด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า-ประปา-น้ าเสีย) ที่มีความเสถียรภาพ 
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอเพ่ือการอุปโภค บริโภค พร้อมให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่พักอาศัย อาคารหอพัก อาคารคณะ หน่วยงานส่วนกลาง รวมทั้งการส ารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการราคา ควบคุมงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบโครงการก่อสร้างด้านระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย   
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3) ด าเนินการด้านการพัฒนา บ ารุงรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ พ้ืนที่ส่วนกลาง 
สวนสาธารณะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และดูแล ปรับปรุง และรักษาความสะอาดทางเดิน ถนนเส้นทางจราจร 
พัฒนาศักยภาพการใช้พ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4) ด าเนินการด้านการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวิธีก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์-การปล่อยสัตว์ และสัตว์ก่อเหตุร าคาญภายในมหาวิทยาลัย 

5) ด าเนินการและบริหารจัดการโครงการจัดอันดับ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

6) ด าเนินการด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการด้านพลังงานและ
อนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน การซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบเครื่องกล พัฒนาวัตกรรม 
การออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์ ตีพิมพ์ หรือจดสิทธิบัตร และการสนับสนุน ส่งเสริม วิชาการ การวิจัย ถ่ายทอด
องค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีสู่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

7) ปฏิบัติงานร่วม/สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามนโยบายผู้บริหาร   

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

1) เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานของหน่วยงาน กฏระเบียบที่เก่ียวข้อง และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่ง
ไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผล
งานหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 

2) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก 
หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

3) เพ่ือวางแผน พัฒนาและปรับปรุงด้านระบบไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ฯ 
5) เพ่ือบริหารจัดการและควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
6) เพ่ือให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
7) เพ่ือคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีฃองบุคลากรและนักศึกษาด้วยการวางแผน  สภาพแวดล้อม การ

จัดการสิ่งแวดล้อม 
8) เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอ่ืน 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กระบวนงานด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง ซ่ึงสามารถน ามาเป็นมาตรฐานอ้างอิงใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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2) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 
โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เป็นเอกสารในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงส าหรับการบริหารจัดการในระบบการ
ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์หรือด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 
โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 

4) บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในภาระกิจที่
เกี่ยวข้อง 

1.5 ขอบเขตการท าคู่มือ 

 เพ่ือเป็นการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีขอบเขตครอบคลุมภารกิจการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ต าแหน่ง หัวหน้างานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค  ต าแหน่ง
ช่ า ง เทคนิค   ต าแหน่ งลูกมือช่ า ง   หรื อต าแหน่ ง อ่ืนๆที่ มีภา รกิจบริหารจัดการในระบบไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานไฟฟ้าประปาและสุขาภิบาล กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า (KKU Switching Oder) ในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการจนถึงสิ้นสุดขบวนการ  

1.6 ค าจ ากัดความ 

   ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง หน่วยงานระดับฝ่ายบริหาร  ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท าหน้าที่ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย 
      ระบบสาธารณูปโภค (Public Utility) หมายถึง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครือข่าย ระบบความ
ปลอดภัย ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบส่งจ่ายก๊าซ ระบบประปา ระบบระบาย
น้ าเสีย เป็นต้น 
      มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

  เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดบริหารจัดการในระบบไฟฟ้า หรือผู้ที่ได้รับ  มอบหมายจากผู้มี
อ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในระบบไฟฟ้า 
      การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control) หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน 
      สถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สฟ.มข. KHON KAEN UNIVERSITY SUBSTATION)  
หมายถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการ
สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบ
สาธารณูปโภค พ้ืนฐานที่ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทท่ี 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

     กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
311/2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งการรวม และการยุบเลิกส่วนงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 312/2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 313/2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่ อง  การแบ่ งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี  และเอกสารแนบ ท ้า ยประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
โดยตามประกาศฉบับที่ 313/2561 กองอาคารจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการประกอบด้วยหน่วยงานภายในดังนี้ 

      1)  งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล 
      2)  งานภูมิทัศน์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      3)  งานจัดการและนวัตกรรมพลังงาน 
      4)  หน่วยอ านวยการ 

 ซึ่งกองอาคารจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การบริหาร
จัดการด้านสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการบ ารุงรักษา และปรับปรุงสาธารณูปโภค ประปา 
ระบบระบายน้ าฝนและน้ าผิวดิน การบ าบัดน้ าเสีย ไฟฟ้า การจัดระเบียบทางกายภาพและการรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ต้นไม้ การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว การรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ พ้ืนที่ส่วนกลาง และดูแลรักษาความสะอาด ถนนเส้นทางสัญจร  ควบคุม
สุขาภิบาลอาหาร การจัดการเหตุร าคาญ  การป้องกันแมลงและสัตว์น าโรค ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ 
การจัดการด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข ระบบการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ บัญชีก๊าซ
เรือนกระจก การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน นวัตกรรม สร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การรณรงค์การใช้จักรยาน 
รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทั้งคนและกายภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้แต่ละงานยังจัดแบ่งหน่วยงานย่อย เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ บทบาทหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติ โดยประกอบด้วยหน่วยงานย่อยของแต่ละงานดังนี้ 

1) งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล 
(1)  หน่วยระบบไฟฟ้า  
(2)  หน่วยระบบประปา 
(3)  หน่วยระบบบ าบัดน้ าเสีย 

2) งานภูมิทัศน์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(1)  หน่วยภูมิทัศน์ 
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(2)  หน่วยอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3) งานจัดการและนวัตกรรมพลังงาน 

(1) หน่วยจัดการพลังงานทดแทน 
(2) หน่วยซ่อมบ ารุงเครื่องจักกล 
(3) หน่วย UI Green Metric 

4) หน่วยอ านวยการ  

2.2 บทบาทหน้าที่และขอบเขตการให้บริการ 

ตามวิสัยทัศน์ของกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค การดูแล
สภาพแวดล้อมทางกายภาพพ้ืนที่ส่วนกลาง และการจัดการด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน 
การซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบเครื่องกล พัฒนาวัตกรรม การออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์ 
ส าหรับตีพิมพ์ และ/หรือจดสิทธิบัตร  ซึ่งสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดที่ให้การบริการในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

2.2.1 การให้บริการด้านระบบไฟฟ้า 

    1) การจัดการระบบไฟฟ้าแรงสูง  

1) จัดท าแผนและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ า แรงดัน 
22,000/400/230 โวลต์ (VAC)  

2) ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแรงดัน 22 kV (22,000 โวลต์) ให้
เพียงพอและมีเสถียรภาพ 

3) ซ่อมบ ารุงรักษาระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแรงดัน 22,000/ 400/230 VAC จากสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงถึงมิเตอร์ไฟฟ้าตามบ้านพักหรือตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักของอาคาร (MDB) 

4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือภารกิจการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5) จัดท าแผนและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า 
6) ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115 kV/22 kV ให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม 

มาตรฐาน 
7) ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า และควบคุมในสถานีไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน 

              2) การจัดการมิเตอร์ไฟฟ้า  

1) จัดติดตั้ง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า 
2) ควบคุมการจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้า และจัดท าสถิติการใช้กระแสไฟฟ้า 
3) ซ่อมบ ารุงรักษาระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแรงดัน 22,000/400/230 VAC จากสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูงถึงมิเตอร์ไฟฟ้าตามบ้านพัก หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักของอาคาร (MDB) 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

17 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

    3) การจัดการไฟฟ้าแรงต่ า  

1) ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 
2) ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

2.2.2 การบริการด้านระบบประปา 

   1)  จัดหา กักเก็บส ารองและควบคุมคุณภาพน้ าดิบ 

(1)  จัดหา กักเก็บส ารองและสูบส่งน้ าดิบ เพื่อการผลิตน้ าประปา การเกษตร การเรียนการสอน 
และการวิจัย  

(2)  ส ารวจพื้นที่รับน้ าเพ่ือจัดเก็บส ารองน้ าดิบ 
        (3)  ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังสถานีสูบส่งน้ าดิบ 
        (4)  ประสานงานหน่วยงานกรมชลประทานเพ่ือขอรับน้ าดิบและให้บริการน้ าดิบส าหรับคณะ 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

   2)   ผลิตและสูบจ่ายน้ าประปา 

(1)  ควบคุมกระบวนการผลิตน้ าประปา 
        (2)  ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ าประปาให้เพียงพอกับความต้องการ  
        (3)  ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ  

 2.2.3 การบริการด้านระบบน้ าผิวดิน บ าบัดน้ าเสีย 

       1) จัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

(4)  ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาระบบรวบรวมน้ าเสียและสถานีสูบน้ าเสีย 
(5)  ควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าเสียธรรมชาติ (WET-LAND) 
(6)  ตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานและจัดท ารายงาน 
(7)  ควบคุมระบบสูบจ่ายน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว 
(8)  วางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจฯ 
(9)  วางแผนผังจัดการระบบระบายน้ าผิวดิน 

  2) ซ่อมบ ารุงระบบประปา-น้ าเสีย 

(1) ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย,สถานีสูบน้ าเสีย,บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
(2)  ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบท่อส่งน้ าดิบ,ท่อส่งจ่ายน้ าประปา,ระบบท่อและสุขภัณฑ์ใน

อาคารฯ 
(3)  ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบเครื่องจักรกล-เครื่องมือกลในระบบผลิตประปาและระบบ   

บ าบัดน้ าเสีย 
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2.2.4 บริการด้านจัดการภูมิทัศน์ ไม้ยืนต้น 

       1)  การจัดการระบบภูมิทัศน์และสวนประดับ 

    (1)  การจัดการดูแล บ ารุงรักษาระบบภูมิทัศน์สวนประดับ สนามหญ้า สวนหย่อม 
    (2)  การขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ 
    (3)  ให้ค าปรึกษา แนะน าออกแบบ และให้บริการตกแต่งสวนประดับสถานที่ และงานพิธีต่างๆ 

  2) ควบคุมวัขพืชและจัดการไม้ยืนต้น 

 (1)  ควบคุมวัชพืชและจัดเก็บขยะบริเวณพ้ืนที่ตัดหญ้าควบคุมวัชพืช 
 (2)  ให้บริการไถเกรดปรับแต่งพ้ืนที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 (3)  ปรับปรุงดูแล ป้องกันแก้ไขผิวดินเสื่อมโทรมและแนวกันไฟ 
 (4)  ปลูก ดูแลรักษา ตัดแต่ง ตัดโค่น ขุดย้ายไม้ยืนต้น 
 (5)  จัดท าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ยืนต้น 
 (6)  จัดหากล้าไม้ยืนต้น ปลุกเพาะขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น 

2.2.5 บริการด้านจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและอนามัย 

       1)  จัดการขยะมูลฝอยและเหตุร าคาญ 

    (1)  การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    (2)  ประสานงานการจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยกับเทศบาลนครขอนแก่น 
    (3)  ด าเนินการเรื่องขยะรีไซเคิล 
    (4)  การจัดการสัตว์ก่อเหตุร าคาญและพาหะน าโรค 

  2) ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

 (1)  ตรวจสอบด้านสุขาภิบาล ร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร 
 (2)  ให้ค าแนะน าและควบคุมด้านสุขาภิบาล 

2.2.6 บริการด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค 

       1)  การเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค 

    (1)  จดมาตรวัดไฟฟ้า น้ าประปา คณะ หน่วยงาน สถานที่ ผู้ประกอบการและผู้ได้รับสวัสดิการ
ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย 

    (2)  ประมวลผลข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า น้ าประปา จัดท าข้อมูล แจ้งยอดเรียกเก็บค่า
สาธารณูปโภค 

    (3)  จัดท ารายงานสถิติการใช้กระแสไฟฟ้า น้ าประปา 
    (4)  ตรวจสอบหนี้สินเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค บุคลากร ผู้ประกอบการ 
    (5)  ติดตาม สรุปข้อมูล ผู้ประกอบการค้างช าระค่าสาธารณูปโภค 
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2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน กองจัดการสาธาณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี 
(อ้างอิงข้อมูลจาก https://ensan.kku.ac.th/) 

2.4 บุคลากรภายในงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล 

งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองอาคารจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็น
หน่วยงานย่อยที่จัดตั้งขึ้นด้วยการยุบรวม งานไฟฟ้าและงานประปาและสุขาภิบาลเข้าด้วยกัน เพ่ือภาระกิจการ
บริหารจัดการด้านสาธารณูปโถคพ้ืนฐาน ให้เกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพการท างานสูงสุด โดยมีบุคลากร
ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าหน่วยงานดังนี้ 

https://ensan.kku.ac.th/
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 2.4.1 หัวหน้างานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล 

1.  นายศุภชัย มูลตรีศรี      ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค  

     2.4.2 หน่วยระบบไฟฟ้า 

1.  นายยงยุทธ   นาสมสร้อย ต าแหน่ง วิศวกร (ปฏิบัติการ) 
2.  นายวงศ์สถิตย์  เกวียนทอง ต าแหน่ง วิศวกร (ปฏิบัติการ) 
3.  นายเขมชาติ   พลทองมาก       ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
4.  ว่าที่ ร้อยตรีอาทิตย์ ยาหอม       ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
5.  นายปรีดา  เพ็งมอ                ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
6.  ว่าที่ ร้อยตรีธีรพงศ์  หัตถปนิตย์      ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
7.  นายอ าพล   จ านงภักดิ์       ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
8.  นายอภิชาติ   ภูเวียงแก้ว      ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
9.  นายวรวุฒิ    แก้วกล้า  ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 

10.  นายยุทธภูมิ   เทพคุณ      ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
11.  นายปริญญา  โสดาสี       ต าแหน่งช่างเทคนิค 
12.  นายอิสระชน  พิมพ์ศรี          ต าแหน่งช่างเทคนิค 
13.  นายศวิกานต์  ศรีสมพร          ต าแหน่งช่างเทคนิค 
14.  นายวิษณุ   ตันสุวรรณ             ต าแหน่งลูกมือช่าง 
15.  นายชัยณรงค์  วงษ์จารย์         ต าแหน่งลูกมือช่าง 
16.  นายณัฐพงษ์  บ้งงึ้ม              ต าแหน่งลูกมือช่าง 

 2.4.3 หน่วยระบบประปา 

1.  นายพงศกร    แสงมีคุณ ต าแหน่ง วิศวกร (ปฏิบัติการ) 
2.  นายสุเนตร  นามสีฐาน ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค  
3.  นายประภาส  สระบัว        ต าแหน่งพนักงานช่าง 
4.  นายธวัช  พลาจิตร์         ต าแหน่งพนักงานช่าง 
5.  นายไพบูรณ์  ใบลาด             ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
6.  นายมนตรี   โตทองใบ            ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
7.  นายปราโมทย์   จรุงทวีเวทย์         ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
8.  นายธนงศักดิ์ สิงห์สีดา                ต าแหน่งช่างฝีมือชั้น 3 
9.  นายผดุงศักดิ์   แก้วโพธิ์คา         ต าแหน่งช่างเทคนิค 

10.  นายเกียรติศักดิ์  รังจันทึก          ต าแหน่งช่างเทคนิค 
11.  นายสมโภชน์    ปิดส าราญ             ต าแหน่งคนงาน 
12.  นายก าธร    พลูชัย                ต าแหน่งคนงาน 
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 13. นายไผทวุฒิ  พลูชัย                ต าแหน่งคนงาน 

2.4.4 หน่วยระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1.  นายบุญสม  เกษแก้วกาญจน์ ต าแหน่ง วิศวกร (ปฏิบัติการ) 
2.  นายนิพนธ์   กันยาเยี่ยม            ต าแหน่งพนักงานช่าง 
 3.  นายเริงศักดิ์  พิมพ์ศรี          ต าแหน่งพนักงานช่าง 
4.  นายสามัคคี  ตาละลักษณ์         ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
5.  นายไชยยงค์   ตรีช่วย             ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค 
6.  นายนที  ศรีโนนม่วง    ต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค  
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บทท่ี 3 หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

3.1 ความรู้ทั่วไประบบไฟฟ้าก าลัง 

ระบบไฟฟ้าก าลัง (Electrical Power Systems) หมายถึง โครงข่ายทีรวบรวมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 
เข้าด้วยกันเพ่ือท าการเปลี่ยนรูปพลังงานที่ไม่ใช่ไฟฟ้าไปเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบที่ต้องการ และส่งผ่าน
พลังงานไฟฟ้าด้วยระดับแรงดันไฟฟ้าสูงๆ ไปยังแหล่งหรือระบบใช้งานในรูปโครงข่ายปิดขนาดใหญ่ ซึ่งจะแปลง
พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้ไปใช้งานในรูปของพลังงานที่ไม่ใช่ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าก าลังใช้งานที่ดีนั้นจะต้องค านึงถึง ระบบ
ความปลอดภัยความมั่นคง มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ ราคาประหยัดเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์และ
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม โดยเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับของสังคมท้องถิ่น โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง 
ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กหรือระบบใหญ่จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น 3 ระบบย่อยที่ส าคัญดังนี้ 

3.1.1 ระบบการผลิตไฟฟ้า (Generating System) 

  กระบวนการผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งานต้องอาศัยโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดใน
ระบบไฟฟ้าก าลัง และระบบส่งไฟฟ้ามีส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่นหม้อแปลงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น โรงไฟฟ้าจะท าหน้าที่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีความเพียงพอกับความต้องการใช้
งานไฟฟ้าตลอดเวลา โดยการท างานจะอาศัยเครื่องต้นก าลังซึ่งท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานต่าง ๆ ให้เป็นพลังงานกล
เพ่ือขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งพลังงานที่น ามาใช้ผลิตไฟฟ้าได้แก่ พลังงานน้ า พลังงานความร้อน พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น จากลานไกไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลตามสายส่งเพ่ือเข้าสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูง และจะ
ท าการลดแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมก่อนจะส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และที่การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่รับผิดชอบในการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านเรือนประชาชนทั่วไป และตามโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสามารถแยกตามประเภท ลักษณะและวิธีการในการผลิตได้ดังนี 

1) โรงไฟฟ้าพลังน้ า คือ โรงไฟฟ้าที่อาศัยหลักการของการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าการเปลี่ยน แปลงสภาพ
ของน้ าจากสถานะพลังงานศักย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยความแตกต่างของระดับน้ าเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน
มาใช้หมุนกังหันน้ า และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า องค์ประกอบหลักของโรงไฟฟ้าประ 
กอบด้วย เขื่อนกักเก็บน้ า ท่อส่งน้ า กังหันน้ า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ ามีค่า
บ ารุงรักษาน้อย สามารถเดินเครืองก าเนิดไฟฟ้าได้รวดเร็ว อายุการใช้งานนาน เป็นผลพลอยได้จากอ่างเก็บน้ าใน
การชลประทานการเกษตรกรรม เป็นต้น เหมาะกับการใช้ผลิตไฟฟ้าเสริมช่วงที่ต้องการไฟฟ้าสูงสุด  

2)  โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซคือโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นก าลัง ซึ่งจะได้พลังงาน 
จากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ ามันดีเซล กับอากาศความดันสูงจากเครื่องอัดอากาศใน
ห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่มีความดันและอุณหภูมิสูงไปขับดันใบกังหันเพลากังหันและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25 % สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะที่
จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าส ารองผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุดและกรณีฉุกเฉิน 

3) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอน้ า คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกังหันไอน้ าเป็นเครื่องต้นก าลัง โดย
อาศัยเชื้อเพลิงหลายอย่าง เช่น น้ ามันเตา ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น หลักการท างานเบื้องต้นโรงไฟฟ้า
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พลังงานความร้อนกังหันไอน้ า เครื่องกังหันไอน้ าเป็นเครืองจักรกลความร้อนที่อาศัยหลักการเทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) อาศัยหลักการวัฏจักรแรนคิน (Rankin Cycle) โดยใช้น้ า เป็นตัวกลาง ซึ่งน้ าจะอยู่ในหม้อ
น้ า (Steam Boiler) ได้รับความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจนท าให้กลายเป็นไอน้ า ที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
ไอน้ า ที่มีอุณหภูมิ และความดันสูงจะเข้าเครื่องกังหันไอน้ าใช้ในการผลักใบกังหันให้หมุนขับเพลาของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมาได ้

4)  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 ระบบร่วมกัน คือ โรงไฟฟ้ากังหัน-ก๊าซ และ
โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ า น าความร้อนจากไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 550 องศาเซลเซียส มา
ต้มน้ าให้กลายเป็นไอน้ าไปดันกังหันไอน้ าให้หมุนซึ่งต่ออยู่กับแกนเดียวกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และเครื่องกังหัน
ไอน้ าจะขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าอีกเครื่องหนึ่งท าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

5)  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือโรงไฟฟ้าความร้อนชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระ 
บวนการผลิตไฟฟ้าทั้งนี้ ต้นก าเนิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะอาศัยพลังความร้อนที่เกิดขึนจากปฏิกิริยาฟิชชั่นของ
เชื้อเพลิงยูเรเนียม (Uranium) จะใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ า ทีใช้ในการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Reactor) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะแบ่งออกตามชนิดของสารระบายความร้อน 
และสารหน่วงปฏิกิริยานิวตรอนแต่ที่นิยมใช้โดยทั่ว ๆ แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือแบบน้ าเดือด (Boiling Water 
Reactor) แบบอัดความดันน้ า (Pressurized Water Reactor) แบบอัดความดันน้ าหนักมวล หรือแบบแคนดู 
(Pressurized Heavy - Water Reactor) แบบใช้ก๊าซฮีเลียมระบายความร้อน  (High - Temperature 
Gas Cooled Reactor) และแบบแลกเปลี่ยนความร้อนโลหะเหลว (Liquid - Metal Fast Broader Reactor) 

6) โรงไฟฟ้าดีเซลคือโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเหลวคือน้ ามันโดยการเปลี่ยน
พลังงานความร้อนที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงสันดาปภายในร่วมกับการอัดอากาศจะเกิดความร้อนให้เป็นพลังงานกล 
และน าไปขับหรือหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอีกทีหนึ่งโรงไฟฟ้าดีเซลเครื่องดีเซลส่วนมากมักใช้กับเครื่องก าเนิดขนาด
เล็กเหมาะส าหรับผู้ใช้ไฟที่ต้องมีเครืองก าเนิดไฟฟ้าส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้จ่ายโหลดในช่วงระยะเวลาอัน
สั้น ๆ โรงไฟฟ้าดีเซลสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและเคลื่อนย้ายสะดวก 

7) โรงไฟฟ้าพลังงานลม จะใช้หลักการเหมือนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทั่วไปแต่ตัวต้นก าลังขับคือแรงลมเมื่อ
ลมพัดผ่านใบกังหัน (คล้ายใบพัดลมขนาดใหญ่) กังหันลมจะหมุน ซึ่งการหมุนนี้จะไปขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ติด
ตั้งอยู่กับเพลาความเร็วสูงหมุนไปตามความเร็วลม ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้กังหันลมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามี
ส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ใบกังหัน ระบบควบคุม ระบบส่งก าลังและหอคอย การน าพลังงานลมมาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าในประเทศไทยมี 2 ลักษณะคือ แบบตั้งอิสระ (Standalone) และแบบต่อเข้ากับระบบสายส่ง การใช้
พลังงานลมในการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ปกติกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจะท างานที่ความเร็วลมตังแต่ 3 m/s ขึ้นไป
จนถึง 12 m/s หากความเร็วลมสูงเกินไปจะมีระบบควบคุมการเบรกไม่ให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมุน เพ่ือให้ระบบ
การท างานมีความปลอดภัย  

8.  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นบนดวง
อาทิตย์ ซึ่งพลังงานที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์จะอยู่ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่โลกได้รับ
มีค่าประมาณ 1.7x105 เทอราวัตต์ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามี 2 วิธี คือกระบวนการโฟ
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โตวอลเทอิก (Photovoltaic Conversion) การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าโดยตรง แสงที่ตกกระทบผ่านเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และกระบวนการความร้อน (SolarThermodynamics Conversion) จะเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อนแล้วเปลี่ยนต่อเป็นไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือชุดเก็บสะสมความ
ร้อนและอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์จะท าจากสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิคอน 
(Silicon) แกลเลียม อาร์เซไนด์(Gallium Arsenide)และอินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide) เป็นต้น เมื่อ
ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงจะเปลี่ยนเป็นพาหะน าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพ่ือให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าทีขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อน าขั้วไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้นท าให้สามารถท างานได้ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์
แสงอาทิตย์แล้วจะเกิดการสร้างพาหะน าไฟฟ้าประจุลบและบวกข้ึนซึ้งได้แก่ อิเล็กตรอนและโฮส โครงสร้างรอยต่อ
พีเอ็นจะท าหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพ่ือแยกพาหะน าไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบและพาหะน า
ไฟฟ้าชนิดโฮสไปที่ขั้วบวกท าให้เกิดแรงดัน ไฟฟ้าแบบกระแสตรง ขั้วไฟฟ้าทั้งสองเมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิด
กระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรง ที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไหลเข้าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ซิลิคอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2-3A และจะให้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด
ประมาณ 0.6 V กระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มากนัก ดังนั้นเพ่ือให้มีก าลังไฟฟ้ามากเพียงพอส าหรับใช้งาน 
จึงได้มีการน าเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆเซลล์มาต่อกันเรียกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)  

3.1.2 ระบบส่งก าลังไฟฟ้า (Transmission Systems) 

กล่าวคือระบบที่รับแรงดันไฟฟ้าจากระบบผลิตเพ่ือส่งไปยังระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หรือท าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างระบบผลิตกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบส่งก าลังไฟฟ้านั้นมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนพอสมควร แต่
พอจะสรุปเป็นส่วนประกอบหลักๆ ได้ดั้งนี้ 

1)  สถานีไฟฟ้าย่อยแปลงแรงดันสูง หรือลานไกไฟฟ้า (Step-Up Substation Or Switch Yard)เป็น
ที่ติ้ดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันความผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างระบบผลิตก าลังไฟฟ้ากับระบบส่ง
ก าลังไฟฟ้า มีหน้าที่หลักคือ แปลงแรงดันจากระบบผลิตให้สูงขึ้นในระดับต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่ระบบส่งก าลังไฟฟ้า
ต่อไป  

2)  สายส่งก าลังไฟฟ้าหรือเรียกสั้นๆ ว่าสายส่ง (Transmission Line) หมายถึงระบบที่เชื่อมโยง
ระหว่างระบบผลิตกับระบบจ าหน่ายเข้าด้วยกันหรือมีหน้าที่ขนส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์กลางการ
จ าหน่ายที่เรียกว่าโหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) โดยค านึงถึงระยะทางและความประหยัด สายส่งไฟฟ้านั้นมี 2 
ลักษณะ คือ สายส่งในลักษณะเหนือศีรษะ (Overhead Arial Line) และสายส่งไฟฟ้าสายเคเบิลใต้ดิน (Under 
Ground Cable)  

3)  สถานีไฟฟ้าย่อยต้นทาง (Primary Substation Or Bulk Power Substation) เป็นสถานีที่มีหน้าที่
แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจากระบบสายส่งแรงสูงให้มีระดับแรงดันต่ าลงเพ่ือส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยจ าหน่าย
(Secondary Substation) โ ดย ใช้ ส ายส่ ง ไฟ ฟ้าย่ อย  (SubTransmissionLine) ส า ยส่ ง ไ ฟฟ้ า ย่ อ ย  ( Sub 

Transmission Line) เป็นสายส่งที่เชือมโยงระหว่าง สถานีไฟฟ้าย่อยต้นทาง (Primary Substation) กับสถานีไฟฟ้า
ย่อยจ าหน่าย (Secondary Substation) 
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ระดับแรงดันของระบบส่งก าลังไฟฟ้าที่รับมาจากลานไกไฟฟ้าของระบบผลิตนั้นจะอยู่ในช่วง 115kV – 
1,500kV โดยทั่ว ๆ ไปเรียกว่าไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดของไฟฟ้าแรงสูงได้ตามระดับ
ของแรงดันไฟฟ้าได้ดังนี 

1)  แรงดันสูงมาตรฐาน (Standard-High Voltage) ใช้อักษรย่อ  (H.V) จะมีระดับแรงดัน 
ในช่วง 115kV – 230kV 

2)  แรงดันสูงเอ็กซ์ตรา (Extra-High Voltage) ใช้อักษรย่อ (E.H.V) จะมีระดับแรงดันอยู่ 
ในช่วง 345kV – 765kV 

3)  แรงดันสูงอัลตร้า (Ultra-High Voltage) ใช้อักษรย่อ (U.H.V) จะมีระดับแรงดันในช่วง 
1,000kV – 1,500kV 

3.1.3 ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้า (Distribution Systems)  
    กล่าวคือระบบที่ท าหน้าที่เชื่อม โยงระหว่างระบบส่งก าลังไฟฟ้ากับแหล่งผู้ใช้ไฟฟ้าหรือโหลด (Load) 

โดยรับแรงดันที่ถูกลดให้ต่ า จนมีความเหมาะสมที่จะบริการให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจ่ายก าลังไฟฟ้ามีส่วนประกอบ
หลักๆ ดังนี้ 

1) สถานีไฟฟ้าย่อยจ าหน่าย (Secondary Substation) มีหน้าทีรับแรงดันไฟฟ้าจากสายส่งย่อย 
(SubTransmissionLine) เพ่ือแปลงระดับแรงดันให้ต่าลง แล้วส่งไปยัง สายจ าหน่ายแรงสูง(PrimaryDistribution 
Line) ต่อไป สถานีไฟฟ้าย่อยจ าหน่ายนี้จะมีความส าคัญรองลงมาจากสถานีไฟฟ้าย่อยต้นทาง (เพราะรับและส่ง
พลังงานน้อยกว่า) แต่ที่ส าคัญคือต้องท าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงของสายส่งไฟฟ้าย่อยที่ส่งมาจากสถานีไฟฟ้าย่อยต้น
ทางหลายๆ แห่งจึงต้องมีการจัดวงจรตามความส าคัญ เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าต่อไปยังสายจ าหน่ายแรงสูง 

2)  สายจ าหน่ายแรงสูง (Primary Distribution Line) สายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder)หรือสาย
ป้อนแรงสูง (High Tension Feeder) มีหน้าที่รับแรงดันจากสถานีไฟฟ้าย่อยจ าหน่าย (Secondary Substation) 
เพ่ือส่งเข้าหม้อแปลงจ าหน่าย (DistributionTransformer) เพ่ือแปลงให้เป็นแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่ผู้ใช้หรือโหลดต่อไป
โดยระดับแรงดันบนสายจ าหน่ายแรงสูง ที่รับมาจากสถานีไฟฟ้าย่อยจ าหน่ายมีหลายระดับ ส าหรับในประเทศไทย
มีค่าอยู่ในช่วง 11kV – 33kV โดยจ าแนกเป็น 

      (1)  การไฟฟ้านครหลวง ใช้ระดับแรงดัน 12kV และ 24kV 
      (2)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้ระดับแรงดัน 11kV, 22kV และ 33kV 

3.1.4 ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 

    หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบไปด้วย

หน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน อันได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานมีอ านาจหนา้ท่ีดังนี้ 

1) กฟผ. มีอ านาจหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยการผลิตและจ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ารายอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั้งประเทศใกล้เคียง และด าเนินการต่างๆ ที่เกียวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานอ่ืนๆ ทีส่งเสริม
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กิจการของ กฟผ. อย่างไรก็ดีเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น กฟผ. จึงมีหน้าที่รวมไปถึงการ
สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ า โรงไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ประกอบต่างๆ รวมทั้งการวางแผน
นโยบายควบคุมการผลิต การส่ง การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และวัตถุเคมีจากลิกไนต์  ระดับแรงดันไฟฟ้าที่กฟผ . 
ผลิตได้แก่  500, 230, 115, 69, 33 และ 22 kV โดย กฟผ . จะด าเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือลดระดับ
แรงดันตามที่ผู้รับซื้อมีความต้องการ 

2) กฟน. มีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการด้านการจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟโดยเป็นผู้รับ
ซื้อพลัง งานไฟฟ้าจาก กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer) 
มาจัดจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อยระบบจ าหน่ายและสายส่ง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใช้ไฟระดับแรงดัน 69,24 kV,400 Volts และ240 
Volts 

3) กฟภ. มีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการด้านการจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟทั้งภายในและ
ภาย นอกประเทศ โดยเป็นผู้รับซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก มา
จัดจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟ โดยเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบจ าหน่ายและสายส่ง ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ใช้ไฟระดับแรงดัน 115, 69, 33, 22 kV, 400 Voltsและ 230 Volts 

3.2 นิยามและความหมายที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าก าลัง 

 1)  เอซี (AC) ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current) คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไป
ในทางกลับกัน คือกระแสไฟจะไม่มีขั้วไฟฟ้าว่าเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบ และจะมีทิศทางการไหลที่กลับไปกลับมาอยู่
ตลอดเวลา โดยอัตราการเปลี่ยนทิศทางนี้เราเรียกว่าความถี่ของไฟกระแสสลับ มีหน่วยวัดเป็นเฮิร์ท  (Hz) ซึ่งก็คือ
จ านวนรอบคลื่นต่อ หนึ่งวินาที (ระบบไฟในประเทศไทยใช้ความถี่ 50Hz) มีลักษณะการไหลของแรงดันและ
กระแสเป็นรูปคลื่น Sine Wave  

 2)  ดีซี (DC) ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current) คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลเพียงทิศทางเดียวจากขั้วลบ
ของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า แล้วไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วกลับเข้าไปยังขั้วบวกของแหล่งก าเนิดไฟฟ้าอีกครั้ง  

 3)  ไออีซี(IEC) คือ Internationnal Electrotechique Commission คือค าย่อของคณะกรรมมาธิการ
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คโทรเทคนิค ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นมา เพ่ือก าหนด
มาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์ และ ท าการจัดท าแบบการประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ จัดตั้งขึ้นใน
ปี พศ. 2449  โดยหนึ่งประเทศจะมีกรรมการแห่งชาติ1ชุด ประเทศไทย กรรมธิการที่เข้าร่วมกับ IEC คือ สมอ. 
หรือ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
        4)  แอนซี (ANSI) คือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ แอนซี (American National 
Standard Institute - ANSI)  คือองค์กรในสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) โดยใช้ชื่อว่า American Engineering Standards Committee และได้มี
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1928) โดยเปลี่ยนชื่อเป็น American Standards Association  ในปี พ.ศ. 
2489 (ค.ศ. 1946) ได้มีการจัดตั้งองค์กรนานาชาติขึ้นมา โดยมีประเทศ 25 ประเทศเข้าร่วม และสุดท้ายในปี พ.ศ. 
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2512 (ค.ศ. 1969) ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น American National Standard Institute หรือ ANSI ในปัจจุบัน 
        5)  พีอีเอ (PEA) คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority ตัวย่อ PEA) 
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้านครหลวง 
        6)  เอ็มอีเอ (MEA) คือการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity Authority ตัว
ย่อ MEA) เป็นรัฐวิสาหกิจสั งกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้ าที่บริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  
        7)  อีแก็ต (Egat) คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตัวย่อ กฟผ. (อังกฤษ: Electricity Generating 
Authority of Thailand)  เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงการคลัง ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ.  

  8)  แรงดันไฟฟ้า (Voltage) คือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับมีหน่วยเป็นโวลต์ (V) 
  9)  กระแสไฟฟ้า (Current) คือกระแสไฟฟ้าสลับมีหน่วยเป็นแอมแปร ์(A) 
10)  ความถี่ (Frequency) คือความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับมีหน่วยเป็นเฮิร์ต (Hz) 
11)  ก าลังไฟฟ้าจริง (Active Power/Real Power) คือก าลังไฟฟ้าที่ใช้จริงมีหน่วยเป็นวัตต์ (W) 
12)  ก าลังไฟฟ้าปรากฏ (Apperant Power) คือผลคูณของแรงดันไฟฟ้ากับกระแส ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์

แอมป์หรือวีเอ (VA) ใช้เรียกขนาดก าลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า  
13)  ไฮโวลเตจ (High Voltage) คือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับระดับแรงดันสูง มีระดับแรงดันตั้งแต่ 115Kv 

ถึง 230kV ใช้อักษรย่อ (HV)  
14)  มีเดี่ยมโวลเตจ (Medium Voltage) คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับระดับแรงดันปานกลาง มีระดับ

แรงดันตั้งแต่ 2.4Kv ถึง 69kV ใช้อักษรย่อ (MV)  
15)  โลโวลเตจ (Low Voltage) คือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับระดับแรงดันต่ า มีระดับแรงดันตั้งแต่  120v 

ถึง 600V ใช้อักษรย่อ (LV)  
16)  เอมดีบี (MDB: Main Distribution Board) คือตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักใช้งานระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน

ต่ า ติดตั้งใช้งานในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของอาคารทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร ประกอบไปด้วยรูปแบบ
มาตรฐาน  7 รูปแบบดังนี้ Form 1 ,Form2a, Form2b,Form3a,Form3b,Form4a,Form4b 

17)  ภาระทางไฟฟ้า (Electrical Load) คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้าในการท างาน โดยท าหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นๆ เช่น เสียง แสง ความร้อน ความเย็น และการสั่นสะเทือน เป็นต้น โหลดเป็น
ค ากล่าวโดยรวงถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอะไรก็ได้ เช่น ตู้ เย็น พัดลม เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ วิทยุ และ
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โหลดแต่ละชนิดจะใช้ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จริงมีหน่วยเป็นวัตต์ (W) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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18)  สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) คือ สถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าใน
ระบบและมีอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือต่ าลง มีสายส่งต่อเชื่อมเข้าชุดอุปกรณ์ ระบบควบคุมและ
ป้องกัน รับแรงดันไฟฟ้าเข้าและจ่ายออกไปใช้งานในระบบจ าหน่ายที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 115,000/22,000 โวลต์ 

19)  วงจรจ่ายไฟ (Feeder/Outgoing) คือเส้นทางส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าออกจากสถานี
ไฟฟ้าย่อยไปใช้งานในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20)  อุปกรณ์ตรวจจับกระแสเกิน (Over Current Relay) คือชุดอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 
ของจากสถานีไฟฟ้าย่อยในวงจรจ่ายไฟ ท าหน้าที่ตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกไปใช้งาน หากมีกระแสไฟฟ้าเกิน
ค่าที่ปรับตั้งค่าไว้ อุปกรณ์จะเริ่มท างานตามเงื่อนไขจนถึงค่าที่ปรับตั้งไว้สูงสุด เมื่อกระแสไฟฟ้าถึงค่าสูงสุดและมี
เงื่อนไขทางไฟฟ้าตามก าหนด รีเลย์จะสั่งให้เซอร์กิตเบรคเกอร์ตัดวงจรจ่ายไฟออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยทันที หรือ
หากเกิดการลัดวงจรที่มีค่ากระแสลัดวงจรตามเงื่อนไขที่ปรับตั้งไว้ รีเลย์จะสั่งให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจรจ่ายไฟ
ออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยทันทีเช่นกัน 

21)  อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (Over/Under Voltage Relay) คือชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ
ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ท าหน้าที่ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า หากมีแรงดันไฟฟ้าใช้งานไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่
ก าหนด รีเลย์จะสั่งให้มีการปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนแท็ปของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะท างานร่วมกับ
รีเลย์หมายเลข 90 

22)  หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง (Power Transformer) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าออกจากสถานี
ไฟฟ้าย่อยผ่านตัวน าไฟฟ้าไปใช้งานในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือ
ต่ าลง ตามความเหมาะสมกับภาระทางไฟฟ้า แรงดันใช้งาน 115,000/22,000 โวลต์ 

23)  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย (Distribution Transformer) คือ อุปกรณ์ที่ใช้รับพลังงานไฟฟ้า
ออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยผ่านตัวน าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบไฟฟ้าในอาคารหรือการใช้งานทั่วไปซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือต่ าลง ตามความเหมาะสมกับภาระทางไฟฟ้า แรงดันใช้งาน 
22,000/400-230 โวลต์ 

24)  ตัวน าไฟฟ้า (Electrical Conductor) คือสายไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 22,000 โวลต์ ใช้ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าออกจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง ไปใช้งานในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งมีท้ังชนิดที่เป็นทองแดงหรืออลูมีเนียม  

25)  สวิทซ์เกียร์ (Switch Gear) คือ อุปกรณที่ท าหน้าที่เป็นสวิทซ์ ติดตั้งในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น  ท าหน้าที่เปิด-ปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ออกจากสถานีไฟฟ้าย่อย 

26)   โหลดเบรคสวิทซ์ SF6 (Load Break Switch SF6) คือ  อุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง ชนิดใช้
แก๊ส SF6 เป็นฉนวน ท าหน้าที่ถ่ายเทโหลดทางไฟฟ้าตัดไฟ (Break)ออกจากจุดที่ไม่ต้องการให้มีไฟใช้หรือต่อเข้า
กับวงจรไฟฟ้าเพ่ือให้มีไฟใช้งาน สามารถท างานปลด-สับได้ในขณะมีโหลดไฟฟ้า ห้ามปลด-สับในขณะที่มีการ
ลัดวงจรไฟฟ้า สามารถปลด-สับด้วยการดึงก้านโยก ON-OFFที่ตัวอุปกรณ์โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ หรือปลดสับด้วยระบบ
ไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมพร้อมรองรับการควบคุมผ่านระบบสั่งการระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (Scada System) 
ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ที่ติดตั้งใช้งานในอากาศ 
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27)  แอร์เบรคสวิทซ์  (Air Break Switch) คือ  อุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง ชนิดใช้อากาศเป็นตัว
ดับอาร์ค ท าหน้าที่ถ่ายเทโหลดทางไฟฟ้าตัดไฟ (Break) ออกจากจุดที่ไม่ต้องการให้มีไฟใช้หรือต่อเข้ากับ
วงจรไฟฟ้าเพ่ือให้มีไฟใช้งาน สามารถท างานปลด-สับได้ในขณะไม่มีโหลดไฟฟ้า ห้ามปลด-สับในขณะที่มีการ
ลัดวงจรไฟฟ้า สามารถปลด-สับด้วยการดึงก้านโยก ON-OFF ที่โคนเสาที่ตัวอุปกรณ์ ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ที่ติดตั้งใช้งานในอากาศ 

28)  ดี เอส สวิทซ์  (Disconnectors/Disconnecting Switches) คือ อุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง 
ชนิดไม่มีการดับอาร์ค ท าหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า สามารถท างานปลด-สับได้ในขณะไม่มีโหลดไฟฟ้าเท่านั้น การปลด-
สับท างานด้วยการใช้ไม้ชักฟิวส์ ดึงก้านใบมีดเพ่ือท าการปลด -สับที่ตัวอุปกรณ์ ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ที่ติดตั้งใช้งานในอากาศ 

29)   เพาเวอร์ ดรอปเอ้าท์ ฟิวส์  (Power Drop-out Fuse Cutout) คือฟิวส์คัทเอาท์ไฟฟ้าแรงสูง 
หรือดร็อปเอาท์ฟิวส์ หรือฟิวส์คัทเอาท์ ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตัดต่อในวงจรย่อย เพ่ือปลดวงจรย่อยออกจากระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าหลัก มีฟิวส์ลิงค์เป็นอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินหรือลัดวงจร ใช้ติดตั้งป้องกันหรือปลดออก
ของหม้อแปลงไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ ในระบบจ าหน่าย  สามารถท างานปลด -สับได้ในขณะไม่มีโหลดไฟฟ้าเท่านั้น  
การปลด-สับท างานด้วยการใช้ไม้ชักฟิวส์ ดึงก้านฟิวส์เพ่ือท าการปลด -สับที่ตัวอุปกรณ์ ติดตั้งใช้งานในระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ที่ติดตั้งใช้งานในอากาศ 

30)  รีงเมนยูนิต (RMU :Ring Main Unit) คือ ชุดอุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงที่ผลิตรวมชุด โหลด
เบรคสวิทซ์ (Load Break Switch)เซอร์กิตเบรกเกอร์(Circuit Breaker)ดีสคอนเน็ตตี้งสวิทซ์  (Disconnectors/ 
Disconnecting Switches)เข้าในสิ่งห่อหุ้มเดี่ยวกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานตามคุณสมบัติอุปกรณ์นั้นๆ ท า
หน้าที่ถ่ายเทโหลดทางไฟฟ้าตัดไฟ (Break) ออกจากจุดที่ไม่ต้องการให้มีไฟใช้หรือต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเพ่ือให้มีไฟ
ใช้งาน สามารถท างานปลด-สับได้ตามคุณสมบัติของชนิดสวิทซ์นั้นๆ ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 22,000 โวลต์ ชนิดติดตั้งใต้ดินเป็นเครือข่ายชนิดวงแหวน (Ring Loop) และติดตั้งใช้งานในอาคาร หาก
ติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องมีสิ่งห่อหุ้ม (Housing) เพ่ือป้องกันน้ า สามารถปลด-สับด้วยการดึงก้านโยก ON-OFF
ที่ตัวอุปกรณ์ หรือปลด-สับด้วยระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมพร้อมรองรับการควบคุมผ่านระบบสั่งการระยะไกลจากศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟ (Scada System) 

 31)  เอส เอ็ม ซิกซ์ (SM6: Switch Modular Unit) คือ ชุดอุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงที่ประกอบ
ไปด้วยชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า ประเภทโหลดเบรกสวิทซ์ (Load Break Switch) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit 
Breaker) ดีสคอนเน็ตตี้งสวิทซ์ (Disconnectors/ Disconnecting Switches) ที่ประกอบเป็นชุดสวิทซ์ไฟฟ้า
ส าเร็จ พร้อมสามารถติดตั้งรีเลย์ป้องกัน หม้อแปลงแรงดัน หม้อแปลงกระแส ระบบควบคุมต่างๆในภายในชุดตัว
อุปกรณ์ อีกท้ังยังสามารถน ามาต่อรวมกันเพื่อใช้งานในระบบไฟฟ้าตามคุณสมบัติอุปกรณ์นั้นๆ นิยมติดตั้งใช้งานใน
ระบบไฟฟ้าที่ส าคัญ ท าหน้าที่ถ่ายเทโหลดทางไฟฟ้าตัดไฟ (Break)ออก ณ จุดที่ไม่ต้องการให้มีไฟใช้หรือต่อเข้ากับ
วงจรไฟฟ้าเพ่ือให้มีไฟใช้งาน สามารถท างานปลด-สับได้ตามคุณสมบัติอุปกรณ์นั้นๆ ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ชนิดติดตั้งใต้ดิน ให้เป็นเครือข่ายชนิดวงแหวน (Ring Loop) ติดตั้งใช้งานใน
อาคาร หากติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องมีสิ่งห่อหุ้ม (Housing) เพ่ือป้องกันน้ า สามารถปลด-สับด้วยการดึงก้าน
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โยก/กดปุ่ม ON-OFF ที่ตัวอุปกรณ์ หรือปลด-สับด้วยระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุม อีกทั้งยังรองรับการควบคุมผ่านระบบ
สั่งการระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (Scada System) 

32)  ยูนิตซับสเตชั่น (Unitsub Station) คือ ชุดตู้ระบบไฟฟ้าแบบส าเร็จที่ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์หลัก
ติดตั้งบรรจุภายใน 3 ส่วนคือ (1) ส่วนรับไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์เข้ามาโดยติดตั้งเป็นชุดสวิทซ์ไฟฟ้า RMU 
หรือชุดสวิทซ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ  (2) ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย (Distribution Transformer) (3) ส่วน
รับ-จ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ าออกไปใช้งาน (LV. MDB)  

3.3 รหัสอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันตามมาตรฐาน ANSI 

1)  รหัสรีเลย์หมายเลข  2  Time delay starting หรือ Closing relay คือ รีเลย์เริ่มท างานหน่วงเวลา  
เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่หน่วงเวลาก่อนหรือหลังจากท่ีจุดอื่นๆ ท างาน หรือเป็นอุปกรณ์เพ่ือควบคุมการปิดเปิดวงจร 

2)  รหัสรีเลย์หมายเลข  3  Checking หรือ Interlocking relay คือ รีเลย์ตรวจสอบ (Checking) หรือ
รีเลย์แบบยึดระหว่างกัน (Interlocking relay) เป็นรีเลย์ที่ท างานที่มีผลกับต าแหน่งของอุปกรณ์ และยอมให้
ท างานตามล าดับตามสภาพแต่ละวัตถุประสงค์ 

3)  รหัสรีเลย์หมายเลข  21 Distance relay คือรีเลย์แบบระยะทาง (Distance relay) เป็นรีเลย์ป้องกัน
ประเภทหนึ่ง ที่ท างานโดยตอบสนองต่อระยะทางในวงจรไฟฟ้า ระหว่างต าแหน่งที่ติดตั้งรีเลย์กับต าแหน่งที่เกิด
ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า 

 4)  รหัสรีเลย์หมายเลข  25 Synchronizing หรือ Synchronism check relay  คือการซิงโครไนซ์ 
(Synchronizing) หรือรีเลย์ตรวจสอบสภาวะซิงโครไนซ์ (synchronism-check relay) เป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การท างานภายใต้วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 วงจร เพ่ือให้ความถี่ไฟฟ้า มุมเฟสไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้า มีค่าเข้ากัน
ได้ตามมาตรฐาน จึงจะสามารถท างานขนานกันได้ทั้ง 2 วงจร 

 5)  รหัสรีเลย์หมายเลข  26  Thermal relay  คือ รีเลย์ท าหน้าที่ตรวจจับความร้อน 
 6)  รหัสรีเลย์หมายเลข  27  Undervoltage relay  รีเลย์แรงดันต่ า (Under voltage relay) เป็นรีเลย์

ชนิดหนึ่ง จะท างานเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่าพิกัดที่ก าหนดไว้  
 7)  รหัสรีเลย์หมายเลข  30 Announciator relay คือ รีเลย์แจ้งเหตุ  
 8) รหัสรีเลย์หมายเลข  31  Directional power relay คือรีเลย์ตรวจจับทิศทางการไหลของก าลังไฟฟ้า 

ท าหน้าที่ตรวจจับเมื่อก าลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับทิศทาง 
9)  รหัสรีเลย์หมายเลข  32  Directional power relay  รีเลย์ก าลังแบบมีทิศทาง (Directional power 

relay) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับทิศทางการไหลของก าลังไฟฟ้า ท าหน้าที่ตรวจจับเมื่อก าลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับทิศทาง 
10)  รหัสรีเลย์หมายเลข  37 Undercurrent หรือ Underpower relay คือ รีเลย์กระแสต่ าเกิน 

(Undercurrent relay) หรือรีเลย์ก าลังไฟฟ้าต่ าเกิน (Under power relay) เป็นรีเลย์ชนิดหนึ่ง จะท างานเมื่อ
กระแสไฟฟ้าลดต่ ากว่าค่าที่ก าหนดไว้ 

11)  รหัสรีเลย์หมายเลข  40   Field failure relay  คือรีเลย์ขดลวดสนาม (Field relay) เป็นรีเลย์ที่มี
หน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของกระแสขดลวดสนามเครื่องจักกลไฟฟ้า 
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12)  รหัสรีเลย์หมายเลข  46  Reverse phase หรือ Phase balance current relay คือรีเลย์แบบ
กลับเฟส (Reverse phase) หรือรีเลย์กระแสสมดุลในเฟส (Phase-balance current relay) เป็นรีเลย์มีหน้าที่
ตรวจจับกระแสหลายเฟส เมื่อมีการจัดเรียงเฟสผิดไป 

13)  รหัสรีเลย์หมายเลข  47  Phase sequence voltage relay คือ รีเลย์แรงดันล าดับเฟส  เป็นรีเลย์ที่
มีหน้าที่ตรวจจับค่าแรงดันหลายเฟสที่เรียงล าดับตามค่าท่ีก าหนดไว้ 

14) รหัสรีเลย์หมายเลข  48  Incomplete sequence relay คือรีเลย์ล าดับไม่สมบูรณ์ (Incomplete 
sequence relay) เป็นรีเลย์อุปกรณ์ไฟฟ้ากลับทางหมุน หรือหยุดการท างานเมื่อเฟสล าดับไม่สมบูรณ์ โดยอาจมี
สัญญาณเตือนบอกเหตุ 

15)  รหัสรีเลย์หมายเลข  49 Machine thermal relay คือรีเลย์ความร้อนเครื่องกลไฟฟ้า (Machine 
thermal relay) เป็นรีเลย์ท าหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิของอาร์เมเจอร์หรือขดลวดอ่ืนๆ รีเลย์จะท างานเมื่ออุณหภูมิ
เกินค่าที่ก าหนด 

16)  รหัสรีเลย์หมายเลข  50 Instantaneous relay คือรีเลย์กระแสเกินชนิดท างานทันที 
(Instantaneous over current relay) เป็นรีเลย์ที่ท างานทันทีเม่ือกระแสเกินหรือเกิดฟอลต์ในระบบไฟฟ้า 

17)  รหัสรีเลย์หมายเลข  51  AC. Time over current relay คือรีเลย์กระแสสลับกระแสเกิน-เวลา (AC 
time over current relay) เป็นรีเลย์ที่ท างานเวลาตายตัวหรือหน่วงเวลา ซึ่งค่ากระแส-เวลาจะท างานเป็นสัดส่วน
ผกผันกัน และจะท างานเม่ือกระแสสลับในวงจรเกินกว่าค่าที่ก าหนด 

18)  รหัสรีเลย์หมายเลข  55  Power factor relay คือ เพาเวอร์แฟกเตอร์รีเลย์ (Power factor relay) 
เป็นรีเลย์ที่จะท างานเมื่อวงจรไฟฟ้ามีเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ ากว่าค่าที่ก าหนด 

19)  รหัสรีเลย์หมายเลข  59 Over voltage relay คือรีเลย์แรงดันเกิน (Over voltage relay) เป็นรีเลย์
ที่จะท างานเม่ือแรงดันเกินกว่าค่าท่ีก าหนด 

20)  รหัสรีเลย์หมายเลข  64 Earth fault protective relay คือรีเลย์ป้องกันไฟรั่วลงดิน(Grand 
protective relay) รีเลย์นี้จะท างานเมื่อฉนวนของเครื่องกลไฟฟ้า หม้อแปลงหรืออ่ืนๆ บกพร่อง มีกระแสไฟฟ้า
รั่วไหลผ่านโครงโลหะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าลงสู่ดิน 

21)  รหัสรีเลย์หมายเลข  67 AC. Directional over current relay  คือรีเลย์กระแสสลับกระแสเกิน
แบบมีทิศทาง (AC directional over current relay) เป็นรีเลย์ตรวจจับกระแสเกิน ในทิศทางการไหลของ
กระแสที่ก าหนด 

22)  รหัสรีเลย์หมายเลข  68  Blocking relay คือรีเลย์กั้น (Blocking relay) เป็นรีเลย์ที่ส่งสัญญาณกีด
กั้นการทริปที่เกิดจากฟอลต์ภายนอกของสายส่งภายใต้ภาวะที่ก าหนด 

23) รหัสรีเลย์หมายเลข  74  Alarm relay  คือรีเลย์สัญญาณเตือน (Alarm relay) รีเลย์นี้เปรียบเทียบได้
กับการแจ้งเหตุ เช่น ใช้ท างาน หรือท าให้มองเห็นหรือได้ยินเสียงเตือน 

24)  รหัสรีเลย์หมายเลข  79 AC reclosing relay  คือรีเลย์กระแสสลับชนิดสับซ้า (AC reclosing relay) 
เป็นรีเลย์ที่ควบคุมให้สับซ้าโดยอัตโนมัติ และเปิดค้างเพ่ือตัดวงจรไฟฟ้า 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

32 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

25)  รหัสรีเลย์หมายเลข  81 Frequency relay คือรีเลย์ความถี่ (Frequency relay) รีเลย์นี้จะท างาน
เมื่อความถ่ีเปลี่ยนแปลงไปจากค่าท่ีก าหนด 

26)  รหัสรีเลย์หมายเลข  86  Locking out relay คือรีเลย์เพ่ือการเปิดค้าง (Locking-out relay) เป็น
รีเลย์ที่ใช้ไฟฟ้า ท างานไม่อัตโนมัติ หรือใช้ไฟฟ้าปรับตั้งซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมการหยุดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อ
เกิดสภาวะไม่ปกติ 

27)  รหัสรีเลย์หมายเลข 87 Differential protective relay คือรีเลย์ป้องกันแบบผลต่าง (Differential 
protective relay) เป็นรีเลย์ป้องกันโดยวิธีเปรียบเทียบค่าทางไฟฟ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของกระแส 2 จ านวน
เปรียบเทียบกัน 

28)  รหัสรีเลย์หมายเลข 92 Voltage and power directional relay คือ รีเลย์แรงดันและก าลังไฟฟ้า
แบบมีทิศทาง (Voltage and power directional relay) เป็นรีเลย์ที่ ยินยอมหรือเกิดจากการต่อวงจร 2 วงจร 
เมื่อแรงดันมีความแตกต่างเกินค่าในทิศทางท่ีก าหนด และเป็นเหตุให้วงจรทั้ง 2 ถูกปลดออกจากกันเมื่อก าลังไฟฟ้า
เกินค่ากว่าทิศทางอีกด้านหนึ่ง 

29)  รหัสรีเลย์หมายเลข 94 Tripping or trip free relay คือ รีเลย์การทริปหรือทริปได้อิสระ (Tripping 
or trip free relay) เป็นรีเลย์ที่ท าหน้าที่ทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์ คอนแทร็คคาพาซิเตอร์ หรือทริปอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนๆ หรือป้องกันวงจร การตัดกระแสให้ เปิดวงจรอย่างอัตโนมัติ 

30)  เอสเอซี (SAC: Space Aerial Cable) เป็นสายไฟฟ้าชนิดตัวน าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด 
ฉนวนท าด้วย XLPE ทั้งฉนวนด้านในและฉนวนด้านนอก มี Shield ติดตั้งในระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานในอากาศ 

31)  พีไอซี (PIC: Partial Insulated Cable) เป็นสายไฟฟ้าชนิดตัวน าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 1 ชั้นไม่เต็ม
พิกัด ฉนวนท าด้วย XLPEหรือ PE ติดตั้งในระบบไฟฟ้าในอากาศ 

32)  ซียู-เอ็กแอลพีอี (CU-XLPE: Copper Cross-Linked Polyethylene Cable) เป็นสายไฟฟ้าชนิด
ตัวน าทองแดงหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ฉนวนท าด้วย XLPE/XLPE ติดต้ังในระบบไฟฟ้าในอากาศหรือร้อยท่อฝังใต้ดิน 

33)  ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride): SF6  เป็นสารประกอบอนินทรีย์ มีสูตรเคมี SF6 
เป็นก๊าซโพพิแลนต์ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ไม่ไวต่อปฏิกิริยา มีความหนาแน่น 6.13 g/L ที่ระดับน้ าทะเล มากกว่าอากาศ 
6 เท่า ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ไม่ละลายในน้ า แต่ละลายในตัวท าละลาย นิยมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในการผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ และสวิตช์เกียร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงสูง 

3.4 การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า 

3.4.1 หลักในการขนานหม้อแปลงไฟฟ้า 

การน าหม้อแปลงมาขนานกันเพ่ือใหส้ามารถจ่าย load ได้มากข้ึนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆดังนี้  

1) rated voltage จะต้องเท่ากัน 
2) polarity เหมือนกัน 
3) voltage ratio เหมือนกัน 
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4) tap voltage   % tap voltage  และ จ านวน tap ต้องเท่ากัน 

5) % impedance ที่ maximum MVA base เท่ากัน 

6)  vector group เหมือนกันแต่บาง vector group ที่ไม่เหมือนกันอาจขนานกันได้โดยเลือกต่อ 

Secondary terminal ระหว่างหม้อแปลงเขา้ด้วย กรณีนี้รูปร่างของ vector จะเหมือนกันแต ่secondary 

terminal จะเลื่อนไปหนึ่งหรือสองต าแหน่ง 

7) ขณะขนานหม้อแปลงไฟฟ้า จะต้องรับพลังงานไฟเข้าหม้อแปลงจากแหล่งจ่ายเดียวกัน  เพ่ือจะท า

ให้ได้ความถี่และเฟสไฟฟ้าเหมือนกัน 
  

3.4.2 การขนานหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังในสถานีไฟฟ้าย่อย เป็นกระบวนงานเพ่ือควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ใช้ในการย้ายโหลดไฟฟ้า ถ่ายเทภาระทางไฟฟ้า (Tie Load) ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์

จากกลุ่มโหลดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปใช้งานร่วมกับอีกวงจรไฟฟ้าหนึ่ง ซึ่งการปฏิบัติงานในลักษณะนี้ วงจรไฟฟ้า

ดังกล่าวจะต้องรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังวงจรละเครื่องหม้อแปลง หากเป็นวงจรไฟฟ้าที่รับ

กระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่องเดียวกัน การด าเนินการถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าจะไม่มีขบวนงานขนาน

หม้อแปลงไฟฟ้า  โดยกระบวนงานขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังมีวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ปรับระบบควบคุมการท างานของแท็ปหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบควบคุมเอง

(Manual) พร้อมดูตัวเลขแสดงต าแหน่งแท็ปของหม้อแปลงไฟฟ้า 

2) ตรวจเช็คดูค่าแรงดันไฟฟ้าด้าน Out Going ของหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีค่า
แรงดันไฟฟ้าไม่แตกต่างกันมาก ถ้าแตกต่างกันมากให้ปรับแท็ปหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีแรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกัน ซึ่ง
วิธีการพิจารณาจะปรับแท็ปขึ้นหรือลงนั้น ให้พิจารณายึดค่าแรงดันไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าที่มีค่าปริมาณโหลดไฟฟ้า
สูงสุด ณ ขณะนั้นเป็นแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงหลัก ส่วนวงจรอื่นให้ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าตามแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง ให้มีค่า
แรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกันมากที่สุด 

3) ด าเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้องสับสวิทซ์ไฟฟ้า เพื่อด าเนินการย้ายโหลดไฟฟ้า/ถ่ายเทโหลด
ไฟฟ้าต่อไป  

4) ปรับระบบควบคุมการท างานของแท็ปหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ (Auto) หลังจาก
ปฏิบัติการถ่ายเทโหลดไฟฟ้าแล้วเสร็จทุกกระบวนงาน 

หมายเหตุ : การขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังตามขั้นตอนที่กล่าวตามหัวข้อ 3.4.2  ไม่ขอน าเงื่อนไขที่

จะต้องพิจารณาปริมาณของโหลดไฟฟ้าที่จะต้องมีค่าไม่เกิน ค่าพิกัดทนกระแสใช้งานได้สูงสุดของขนาดตัวน าของ

สายไฟฟ้า โดยขอสมมุติให้ขนาดตัวน าของสายไฟฟ้าสามารถรองรับการถ่ายเทโหลดไฟฟ้าได้ทั้งหมด 
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3.5 การต่อลงดินระบบไฟฟ้าก าลัง 

3.5.1 จุดประสงค์ในการต่อลงดิน 

1) เพ่ือจ ากัดแรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage) เนื่องจากฟ้าผ่า (Lightning Sugre) เสิร์จในระบบ

จ าหน่ายจากการปลด-สับสวทิซ์  (Switching Sugre) 

2) เพ่ือให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดินมีค่าแรงดันปกติคงที่ 

3) เพ่ือช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับ ท างานได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดการลัดวงจรไฟฟ้า 

3.5.2 การต่อลงดินชั่วคราว 

เพ่ือความปลอดภัยในงานบ ารุงรักษา (Temporary Grounding For Safety in Maintenace Work)  
หมายถึงการต่อลงดินเฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากร ที่ก าลังท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ
ไฟฟ้า 

3.5.3 ความปลอดภัยจากการต่อลงดิน 

     ไฟฟ้าดูด (electric shock) คือ การมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย เนื่องจากร่างกายสัมผัสกับส่วนที่มี

ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะอาจท าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ไฟฟ้าดูดอาเกิดข้ึน

ได้ทั้งในที่พักอาศัย สถานที่ท างาน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไปที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากสาเหตุหลาย

ประการ เช่นการติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน การใช้

งานอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด หรือขาดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อฉนวนของสายไฟฟ้า

ช ารุดอาจท าให้ตัวน าไฟฟ้าสัมผัสกับโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า นั่นคือโครงโลหะของอุปกรณ์มีไฟฟ้าหรือกระแส 

ไฟฟ้ารั่ว โดยที่ผู้ใช้ไฟไม่ทราบ ท าให้เกิดค่าความต่างศักย์ข้ึนระหว่างโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและพ้ืนดินหรือ

จุดที่ผู้ใช้ไฟยืนอยู่ และเม่ือมีคนไปสัมผัสกับโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 

จะท าให้มีกระแสไหลผ่านร่างกายของคนที่ไปสัมผัสลงสู่ดิน ความรุนแรงที่เกิดข้ึนนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสที่ไหล

ผ่านร่างกาย ลักษณะอาการดังกล่าวเรียกว่า “ไฟฟ้าดูด” ปริมาณกระแสที่ไหลผ่านร่างกายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่

ความต้านทานของร่างกาย และความต้านทานของร่างกายนี้ก็ข้ึนกับปัจจัยอ่ืนอีก เช่น ความชื้นเส้นทางไหลของ

กระแส ขนาดร่างกาย เพศ ความหยาบของผิวหนัง เนื่องจากความต้านทานของร่างกายคนมีค่าการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงกว้างระหว่าง 1,000 โอห์มถึงมากกว่า 100,000 โอห์ม 
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3.5.4 ผลกระแสไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ 

หากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย การตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าของร่างกายจะมี ระดับ 
ความรุนแรงตามปริมาณของกระแสไฟฟ้าตามตารางแสดงถึงการตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าของร่างกายมนุษย ์

 

ตารางท่ี 1 แสดงถึงการตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์ 

ปริมาณกระแสไฟฟ้า ความรู้สึกหรืออาการที่เกิดขึ้น 

ไม่ถึง 1 มิลลิแอมแปร์ ยังไม่มีผลหรืออาจไม่รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้า 

ประมาณ 1-3 มิลลิแอมแปร์ รู้สึกถึงอาการเจ็บ 

ประมาณ 10 มิลลิแอมแปร์ 
กระทบกระเทือนต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อเกรงหด

ตัว บางคนไม่สามารถปล่อยมือหลุดออกได้ (อาจเป็น

อันตรายถึงชีวิต) 

ประมาณ 30 มิลลิแอมแปร์ 

กล้ามเนื้อเกรงหดตัว อย่างรุนแรง การหายใจเริ่มไม่

ท างานและหัวใจเริ่มเต้นผิดปกติหรือเริ่มหยุดเต้น 

(เป็นไปได้มากที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิต) 

ประมาณ 75 มิลลิแอมแปร์ หัวใจเต้นผิดปกติ (เป็นอันตรายถึงชีวิต) 

ประมาณ 250 มิลลิแอมแปร์ หัวใจจะสั่นกระตุก (เป็นอันตรายถึงชีวิต) 

ประมาณ 4 แอมแปร ์ หัวใจหยุดเต้น 

เกิน 5 แอมแปร ์ เกิดความร้อน เนื้อไหม้ และรอยไหม้เกรียม 
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3.6 ข้อมูลทีต่้องพิจารณาเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 

      การจัดท าใบปลด-สับสวทิซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ท า
หน้าที่เป็น ผู้จัดท า ต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้านต่างๆดังนี้ 

3.6.1  สัญลักษณ์และความหมายของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ตารางท่ี 2 แสดงสัญลักษณ์และความหมายของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

สัญลักษณ ์ ความหมาย คุณสมบัติและหน้าท่ีการท างาน/ใช้งาน 

  
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer )  

เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้งานในระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้ามีท้ังชนิด1เฟสและ 3 เฟส 

 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breker)  
สวิทซ์ เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า ท างานได้ขณะมีไฟ มี
โหลด มีฟอลต์ ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าวงจรประธาน  

 
โหลดเบรกสวิทซ์ (Load Breaker 
Switch)  

สวิทซ์ เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า ท างานได้ขณะมีไฟ มี
โหลด ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าวงจร
ประธาน 

  
ดีสคอนเน็ตตี้ งสวิทซ์  (Disconnecting 
Switch) 

สวิทซ์ เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า ท างานได้ขณะมีไฟ 
ไม่มีโหลด ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
วงจรประธานหรือวงจรย่อย 

 คาปาซิเตอร์ (Capacitor) 
เก็บสะสมประจุไฟฟ้า ติดตั้งใช้งานปรับปรุงค่า 
Power Factor 

 
ฟิ ว ส์  ดี ส ค อ น เ น็ ต เ ต อ ร์  ( Fuse 
Disconnector) 

สวิทซ์ เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า ท างานได้ขณะมีไฟ 
ไม่มีโหลด ติดตั้งป้องกันด้านไฟเข้าหม้อแปลง
ไฟฟ้า หรือระบบจ าหน่ายวงจรย่อย 

 
ฟิวส์  สวิทซ์  ดีสคอนเน็ต เตอร์  (Fuse 
Switch Disconnector) 

สวิทซ์ เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า ท างานได้ขณะมีไฟ 
ไม่มีโหลด ติดตั้งป้องกันด้านไฟเข้าหม้อแปลง
ไฟฟ้า หรือระบบจ าหน่ายวงจรย่อย 

 คอนแทคเตอร์ (Contactor) 
สวิทซ์ เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า ท างานได้ขณะมีไฟ มี
โหลด ท างานโดยอาศัยแม่เหล็กช่วยในการเปิด-
ปิด หน้าสัมผัส 
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3.6.2 ชุดสวิทซ์ไฟฟ้าใช้งานระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ 

         สวิทซ์ไฟฟ้าที่มีใช้งานในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (Medium Voltage) มีหลายประเภทหลายชนิด 
ซึ่งแต่ละประเภทแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติและหน้าที่การใช้งานแตกต่างกันออกไป การน าสวิทซ์ไฟฟ้ามาใช้งาน
จะต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีชุดสวิทซ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ตามวงจร
การจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 9 วงจร โดยมีลักษณะรูปร่างตามภาพตัวอย่างดังนี ้

1) RMU: รีงเมนยูนิต (MV Compact Switchboard ,Ring Main Unit) 
 

     
 

ภาพที่ 2  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า รีงเมนยูนิต (RMU) 
 

2) SM6: เอสเอ็มซิกซ์ (สวิทซ์โมดูล่าร์ยูนิต , Air-Insulated modular switchboard) 

      

      
ภาพที่ 3  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า สวิทซ์โมดูล่าร์ยูนิต (SM6) 
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3) UNS: ยูเอ็นเอส (ยูนิตซับสเตชั่น ,Unit-Substation)  
 

  

 
ภาพที่ 4  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า ยูนิตซับสเตชั่น (Unit-Substation) 

 
4) LBS SF6  : แอลบีเอส เอฟซิกซ ์(โหลดเบรกสวิทซ์เอสเอฟซิกซ์ ,Load Break Switch SF6)  

   

          
 

ภาพที่ 5  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า โหลดเบรกสวิทซ์เอสเอฟซิกซ์  (Load Break Switch SF6) 
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5) LBS SF6 E : แอลบีเอสเอฟซิกซ ์อี (โหลดเบรกสวิทซ์เอสเอฟซิกซ์ ,Load Break Switch SF6) 
 

  
 

ภาพที่ 6  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า โหลดเบรกสวิทซ์เอสเอฟซิกซ์ มีชุดควบคุมไฟฟ้า(Load Break Switch SF6 & 
Control) 

 
6) AB SWITCH  : เอบีสวิทซ์ (แอร์เบรคสวิทซ์ ;Air Break Switch) 

 
 

ภาพที่ 7  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า แอร์เบรคสวิทซ์ (Air Break Switch) 
 

7) DS SWITCH  : ดีเอสสวิทซ์ (ดีคอนเน็ตติ่งสวิทซ์ ,Disconnecting Switch) 

        
 

ภาพที่ 8  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า ดีคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (Disconnecting Switch)  
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8) POWER DROP OUT FUSE CUTOUT : ดร็อบเอ้าท์ฟิวส์ (พาวเวอร์ดร็อบเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ 
,Power Drop-out fuse cutout)       

   
 
ภาพที่ 9  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้า พาวเวอร์ดร็อบเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ (Power Drop-out fuse cutout)  
 

9) SWG  : เอสดับบลิวจี (สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้า ,Switch gear) 
 

  
 

 
 

ภาพที่ 10  ชุดอุปกรณ์สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้า (Switch gear) 
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3.6.3 ชนิดสวิทซ์ไฟฟ้าและการอ่านหมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้า  

             1) ชื่อสวิทซ์ไฟฟ้า 
       เพ่ือให้การจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า มีชื่อชุดอุปกรณ์ที่ใช้อ้างอิง จึงก าหนดอักษรย่อและการ

อ่านอักษรย่อพร้อมชื่อเต็มของชุดสวิทซ์ไฟฟ้า ดังมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงอักษรย่อและการอ่านอักษรย่อพร้อมชื่อชุดสวิทซ์ไฟฟ้า 

 

อักษรย่อ (ภาษาไทย/
อังกฤษ) 

การอ่านอักษรย่อ ชื่อเต็ม 

RMU อาร์เอ็มยู รีงเมนยูนิต : MV Compact Switchboard 
 (Ring Main Unit) 

SM6 เอสเอ็มซิกซ์ สวิทซ์โมดูล่าร์ยูนิต (Air-Insulated modular 
switchboard) 

UNS ยูเอ็นเอส ยูนิตซับสเตชั่น (Unit-Substation) 

LBS    แอลบีเอส  โหลดเบรกสวิทซ์ (Load Break Switch) 
LBS SF6   แอลบีเอส เอสเอฟ

ซิกซ์ 
โหลดเบรกสวิทซ์ เอสเอฟซิกซ์ (Load Break Switch 
SF6) 

LBS SF6  E แอลบีเอส เอสเอฟ
ซิกซ์ อี 

โหลดเบรกสวิทซ์ เอสเอฟซิกซ์ (Load Break Switch 
SF6) มีชุดควบคุมไฟฟ้า 

AB SWITCH เอบีสวิทซ์ แอร์เบรคสวิทซ์ (Air Break Switch) 
DS SWITCH ดีเอสสวิทซ์ ดีคอนเน็ตติ่งสวิทซ์ (Disconnecting Switch) 

POWER DROPOUT 
FUSE CUTOUT 

พาวเวอร์ ดร็อบเอ้าท์
ฟิวส์ คัทเอ้าท์ 

พาวเวอร์ดร็อบเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ (Power Drop-out 
fuse cutout)       

ATS เอทีเอส ชุดสวิทซ์สับถ่ายวงจรไฟฟ้าชนิดท างานแบบอัตโนมัติ 
(AutoMatic Transfer Switch) 

SWG เอสดับบลิวจี สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้า (Switchgear) 

 
 
 
 
 
 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

42 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

    2) รายละเอียดหมายเลขประจ าสวิทซ์ไฟฟ้าและความหมาย 
             เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดชุดสวิทซ์ไฟฟ้ามีมาตรฐานเดียวกันจึงก าหนดรูปแบบ ชื่อชุด
สวิทซ์ไฟฟ้า รูปแบบรหัสตัวเลขและเครื่องหมาย มีรายละเอียดตามภาพที่ 11 ดังนี้  

 
 

ภาพที่ 11  หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าและความหมาย 
 

1) ล าดับที่ 1. ชื่อสวิทซ์ไฟฟ้า (Name Switch) หมายถึง ชื่อชนิดอุปกรณ์ตามอักษรย่อที่
ก าหนดตามตารางที่ 3 แสดงอักษรย่อและการอ่านอักษรย่อพร้อมชื่อชุดสวิทซ์ไฟฟ้า 

2)   ล าดับที่ 2. ตัวเลขวงจรไฟฟ้าล าดับที่ 1 (First Feeder Number) หมายถึง หมายเลข
วงจรไฟฟ้า  ที่สวิทซ์ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าตามล าดับที่ 1 ได ้

3)   ล าดับที่ 3. ตัวเลขวงจรไฟฟ้าล าดับที่ 2 (Secound Feeder Number) หมายถึง 
หมายเลขวงจรไฟฟ้า  ที่สวิทซ์ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าตามล าดับที่ 2 ได ้

4)   ล าดับที่ 4. ตัวเลขวงจรไฟฟ้าล าดับที่ 3 (Third Feeder Number) หมายถึง 
หมายเลขวงจรไฟฟ้า ที่สวิทซ์ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าตามล าดับที่ 3 ได ้

 ซึ่งตัวเลขก ากับวงจรไฟฟ้าใช้งานล าดับ อาจมีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ตามรูปแบบการจ่ายกระแสที่
ก าหนด  โดยตัวเลขวงจรไฟฟ้าที่มีในป้ายชื่อชุดสวิทซ์ไฟฟ้าจะบ่งบอกถึงความสามารถในการถ่ายเทภาระทางไฟฟ้า
ถึงกันได้ (TIE Load) ตามจ านวนวงจรไฟฟ้าที่มีระบ ุ
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 หากไม่มีหมายเลขก ากับวงจรไฟฟ้าใช้งานล าดับ 2  และ วงจรไฟฟ้าใช้งานล าดับ 3 หรือล าดับ
อ่ืนๆในชื่ออุปกรณ์ แสดงว่าสวิทซ์ไฟฟ้าชุดนั้นติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้านั้นเพียงวงจรเดียว ตามตัวเลขวงจรไฟฟ้า
ใช้งานล าดับที่ 1 (First Feeder Number) ที่ระบุเท่านั้น   

5) ล าดับที่ 5. ตัวเลขก ากับล าดับจ านวนชุดอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ (Order) หมายถึงตัวเลขที่
แสดงจ านวนสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ โดยเรียงล าดับอันดับที่ 1 นับจากต้นทางการรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้า
ย่อย จนไปอันดับสุดท้ายที่สวิทซ์ไฟฟ้าติดตั้งในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรไฟฟ้านั้น 

 6)   ล าดับที่ 6. ชื่อสถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์  (Location Installation) หมายถึง ชื่อสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ชุดอุปกรณ์สวิทซ์ไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในพ้ืนที่นั้นโดยตรง หรือสถานที่ใกล้เคียง 
ข้างเคียง ที่ชุดอปุกรณ์นั้นติดตั้งใช้งาน 

3) การอ่าน หมายเลขประจ าสวิทซ์ไฟฟ้า 
           เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกันจึงก าหนดรูปแบบการอ่านหมายเลขประจ าสวิทซ์ไฟฟ้าดังนี้ 

1) ล าดับที่ 1 ชื่อสวิทซ์ไฟฟ้า (Name Switch) ให้อ่านเรียงตามล าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ/
ตามอักษรย่อ เป็นภาษาไทยหรือกรณีชื่อเป็นภาษาไทยให้อ่านเป็นพยางค์หรือค า 

2) ล าดับที่ 2 ตัวเลขวงจรไฟฟ้าใช้งานล าดับแรก (First Feeder Number)  ให้อ่านตาม
หมายเลขที่ปรากฏ เป็นภาษาไทย และหากมีเครื่องหมายที่ปรากฏต่อจากหมายเลขให้อ่านเครื่องหมายตามชนิด
เครื่องหมายนั้นๆ  

3) ล าดับที่ 3 ตัวเลขวงจรไฟฟ้าใช้งานล าดับ 2 (Secound Feeder Number)  ให้อ่าน
ตามหมายเลขที่ปรากฏ เป็นภาษาไทย และหากมีเครื่องหมายที่ปรากฏต่อจากหมายเลขให้อ่านเครื่องหมายตาม
ชนิดเครื่องหมายนั้นๆ  

4)  ล าดับที่ 4 ตัวเลขวงจรไฟฟ้าใช้งานล าดับ 2 (Third Feeder Number)  ให้อ่านตาม
หมายเลขที่ปรากฏ เป็นภาษาไทย และหากมีเครื่องหมายที่ปรากฏต่อจากหมายเลขให้อ่านเครื่องหมายตามชนิด
เครื่องหมายนั้นๆ  

5)  ล าดับที่ 5 ตัวเลขก ากับล าดับจ านวนชุดอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ (Order) ให้อ่านตาม
หมายเลขที่ปรากฏ เป็นภาษาไทย และหากมีเครื่องหมายที่ปรากฏต่อจากหมายเลขให้อ่านเครื่องหมายตามชนิด
เครื่องหมายนั้นๆ  

6)  ล าดับที่ 6 ชื่อสถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์  (Location Installation) ให้อ่านเรียง
ตามล าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ/ตามอักษรย่อ เป็นภาษาไทยหรือกรณีชื่อเป็นภาษาไทยให้อ่านเป็นพยางค์หรือค า 
เพ่ือสื่อถึงสถานที่บริเวณนั้น 
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4) ตัวอย่างการอ่านหมายเลขประจ าสวิทซ์ไฟฟ้า 
 
LBS SF6 : 1-8/01; หน้าสถานีไฟฟ้า    อ่านว่า : แอล บี เอส เอส เอฟ ซิกซ์  หนึ่ง ขีด แปด ทับ 

ศูนย์ หนึ่ง  หน้าสถานีไฟฟ้า 
 

LBS SF6E : 1/03; แปลงเกษตร  อ่านว่า : แอล บี เอส เอส เอฟ ซิกซ์  อี หนึ่ง ทับ ศูนย์สาม 
แปลงเกษตร 

 
ATS(SWG) : 3-6-9/01; ซับใต้คณะแพทย์   อ่านว่า : เอ ที เอส เอส ในวงเล็บ เอส ดับ บลิว จี  

สาม ขีด หก ขีด เก้า ทับ ศูนย์หนึ่ง   
ซับใต้คณะแพทย์ 

 
RMU : 1-8/01; หอศิลป ์  อ่านว่า : อาร์ เอ็ม ยู หนึ่ง ขีด แปด ทับ ศูนย์ หนึ่ง หอศิลป์ 

 
UNS(RMU) : 1/01; คุ้มสีฐาน   อ่านว่า : ยู เอน เอส ในวงเล็บ อาร์ เอ็ม ยู หนึ่ง ทับ ศูนย์ หนึ่ง  

คุ้มสีฐาน 
 

LBS :2-7/01 ; อาคารวิจัยคณะเกษตร   อ่านว่า : แอล บี เอส  สอง ขีด เจ็ด ทับ ศูนย์ หนึ่ง  
อาคารวิจัยคณะเกษตร 

 
SM6 :9/01 ; แฟลตพยาบาล   อ่านว่า : เอส  เอ็ม  ซิกซ์  เก้า ทับ ศูนย์ หนึ่ง  แฟลตพยาบาล 

 
DS :8/01 อ่านว่า : ดี  เอส  เอ็ม  แปด ทับ ศูนย์ หนึ่ง  
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3.6.4  หมายเลขประจ าสวิทซ์ไฟฟ้าแบ่งตามวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

    ตารางแสดงรายละเอียดชุดสวิทซ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์
แยกตามวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ตารางท่ี 4  หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 1 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6 : 1-8/01; หน้า
สถานีไฟฟ้า 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์  

1 8  01 
หน้าสถานี

ไฟฟ้า 

LBS SF6 : 1/01; หอพัก
พยาบาล 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

1   01 
หน้าหอพัก
พยาบาล 

LBS SF6E : 1-4/01; 
ศิลปกรรม 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

1 4  01 
ข้างคณะ
ศิลปกรรม 

LBS  SF6 : 1/02; 
อุทยานเกษตร 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

1   02 
สี่แยกอุทยาน

เกษตร. 

LBS SF6E : 1/03; แปลง
เกษตร 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

1   03 
หน้าหมวด

สุกร 

LBS SF6 : 1/04; แฟลต
ป่าดู ่

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

1   04 
สามแยก

แฟลตป่าด ู

RMU : 1/01 ; หอพกัต้น
กล้า 

อาร์เอ็มย ู 1   01 หอพักต้นกล้า 

LBS SF6E : 1-8/02; 
หน้าสถานีไฟฟา้ 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

1 8  02 
ข้างคณะ
นิติศาสตร์ 

LBS SF6E : 1/05; ซอย 
5 สีฐาน 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

1   05 
ถนนแยกเขา้
ซอย 5 สีฐาน 

RMU : 1/02 ; พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

อาร์เอ็มย ู 1   02 
พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ 

RMU : 1/03 ; พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา 

อาร์เอ็มย ู 1   03 
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ

วิทยา 

UNS(RMU) : 1/01 ; คุ้ม
สีฐาน 

ยูเอนเอส(อาร์
เอ็มยู) 

1   01 คุ้มสีฐาน 

RMU : 1-8/01 ; หอศิลป ์ อาร์เอ็มย ู 1 8  01 
ข้างหอ

ศิลปวัฒธรรม 
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ตารางท่ี 5 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1 (ต่อ) 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 1 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า(Name 

Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6E : 1-2/01; 
หน้า สฟ.มข.เดิม 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

     1 2  01  
หน้าสถานี
ไฟฟ้าเดิม 

LBS SF6E : 1-2/02 ;
หมวดสุกร 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

     1 2  02  ข้างหมวดสุกร 

 
ตารางท่ี 6 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 2 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6E : 2/01; หน้า 
สฟ.มข.เดิม 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

2   01 
หน้าสถานี
ไฟฟ้าเดิม 

LBS SF6 : 2/02; หมวด
พืชผัก 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ 

2   03 
ทางเข้าหมวด

พืชผัก 

ATS(RMU) : 2-4/01 ; 
อาคารสิริคุณากร 

เอทีเอส(อาร์
เอ็มยู) 

2 4  01 
หลังอาคารสิริ

คุณากร 

RMU : 2-7/01 ; ศูนย์ชี
วิลทรีย ์

อาร์เอ็มย ู 2 7  01 
ศูนย์วิจัยโดยชี

วิลทรีย์
แห่งชาติ 

LBS SF6 : 2/03 ; สนาม
ยิงปืน 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ 

2   03 
ข้างสนามยิง

ปืน 

LBS SF6 : 2/04 ; หอ
อินเตอร์ 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

2   04 
ข้างหอ
อินเตอร์ 

LBS SF6E : 2/05 ; 
หอพักแปดหลัง 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

2   05 
ข้างหอพัก
แปดหลัง 

RMU : 2-7/02 ; หน้า
สนามกีฬา 

อาร์เอ็มย ู 2 7  02 
หน้าสนาม
กีฬากลาง 

LBS SF6 : 2-4/01;  
โรงยิมส์ 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

2 4  01 
ข้างทางเข้า

โรงยิมส์ 

UNS(RMU) : 2/03 ; 
อาคาร อน.มข. 

ยูเอนเอส(อาร์
เอ็มยู) 

2   03 
อาคาร อน.

มข. 
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ตารางท่ี 7 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2 (ต่อ) 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 2 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า(Name 

Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS  : 2-7/01 ;อาคาร
วิจัยคณะเกษตร 

แอลบีเอส 2 7  01 
อาคารวิจยั
คณะเกษตร 

LBS SF6E : 2/07 ;ข้าง
คอมเพล็กซ ์

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

2   07 
ข้างคอม
เพล็กซ ์

LBS SF6E : 2/08 ;ข้าง
หอ 13 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

2   08 ข้างหอ 13 

LBS SF6E : 2/09 ;ข้าง
แฟลตแดง 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

2   09 ข้างแฟลตแดง 

 
ตารางท่ี 8  หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 3 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า(Name 

Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6E : 3-4/01 ;ข้าง
แฟลตแพทย ์3 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

3 4  01 
ข้างแฟลต
แพทย์ 3 

ATS(SWG) :3-6-9/01 ;
ซับใต้คณะแพทย์ 

เอทีเอส เอ
สดับบลิวจ ี

3 6 9 01 
ซับใต้

คณะแพทย ์

ATS(SWG) :3-5/01 ;ซับ
ใต้คณะแพทย์ 

เอทีเอส เอ
สดับบลิวจ ี

3 5  01 
ซับเหนือ

คณะแพทย ์

LBS SF6 : 3-4/02  ;หลัง
คณะเภสัชฯ 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ 

3 4  02 
หลังคณะเภสัช

ฯ 

LBS SF6 : 3-4/03  ;ข้าง
โรงกรองน  า 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

3 4  02 
ข้างโรงกรอง
น  าคณะแพทย ์
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ตารางท่ี 9 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 4 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 4 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

RMU:4/01 ; ตึก
อธิการบดี 1 

อาร์เอ็มย ู 4   01 
ตึกอธิการบดี

อาคาร 1 

RMU:4/02 ; ตึก
อธิการบดี 2 

อาร์เอ็มย ู 4   02 
ตึกอธิการบดี

อาคาร 2 

LBS SF6E : 4/01  ;ข้าง
สะพานขาว 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์อี 

4   01 

ข้างสะพานขาว 
ข้างอาคาร
ภาระกจิ
สื่อสาร 

LBS SF6 : 4/02  ;หน้า
ภาระกจิสื่อสาร 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

4   02 
หน้าอาคาร
ภาระกจิ

สื่อสารหลัง 

LBS SF6E : 4/03 ; หน้า
คณะเทคโนโลยี 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 

4   03 
  หน้าคณะ  
เทคโนโลยี 

RMU:4/03 ;คณะ
เทคโนโลยี 

อาร์เอ็มย ู 4   03 
คณะ

เทคโนโลยี 

RMU:4/04 ;หอพัก นศ.
แพทย์ 4 

อาร์เอ็มย ู 4   04 
หอพัก นศ.
แพทย์ 4 

LBS SF6E : 4/04 ; คณะ
สาธารณสุขฯ 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 

4   04 
 คณะ
สาธารณสุขฯ 

LBS SF6 : 4/05 ; คณะ
พยาบาล 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ 

4   05 
ข้าง คณะ
พยาบาล 

LBS SF6 : 4/06 ; หลัง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

4   06 
หลังภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

RMU:4/05 ;หลังภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

อาร์เอ็มย ู 4   05 
หลังภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

LBS SF6E : 4/07 ; 
โรงงานวิศวกรรมโยธา 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 

4   07 
 ข้างโรงงาน
วิศวกรรมโยธา 

RMU:4/06 ;อาคารเพียร
วิจิตร 

อาร์เอ็มย ู 4   06 
อาคารเพียร
วิจิตร 

LBS SF6E : 4/08 ; 
ส านักเทคโนโลยีดิจิตอล 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 

4   08 
 ข้างส านัก
เทคโนโลยี
ดิจิตอล 

RMU:4/07 ;อาคารรัต
นพิทยา 

อาร์เอ็มย ู 4   07 
อาคารรัตนพิท
ยา 
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  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 10 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 4 (ต่อ) 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 4 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

RMU:4/08 ; อาคารวิทย
วิภาส 

อาร์เอ็มย ู 4   08 
อาคารวิทย

วิภาส 

RMU:4/09 ;ศูนย์อาหาร
และบริการ 4 

อาร์เอ็มย ู 4   09 
ศูนย์อาหาร

และบริการ 4 

LBS SF6E : 4/09  ;หน้า
คณะสถาปัตย ์

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 

4   09 
หน้าคณะส

ถาปัตย ์

LBS SF6E : 4/10  ;
สถาบันลุ่มน  าโขง 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 

4   10 
ข้างสถาบันลุ่ม

น  าโขง 

RMU:4/10 ;อาคารเรียน
รวม 

อาร์เอ็มย ู 4   10 
อาคารเรียน

รวม 

RMU:4/11 ;ข้างสนาม
เทนนีส สมอ. 

อาร์เอ็มย ู 4   11 
ข้างสนาม

เทนนีส สมอ. 

RMU:4/12 ;อาคารพจน์
สารสิน 

อาร์เอ็มย ู 4   12 
อาคารพจน์

สารสิน 

RMU:4/13 ;วิทยาลยั
ปกครอง 

อาร์เอ็มย ู 4   13 
 วิทยาลัย
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

RMU:4/14 ;อาคารพิมล
กลกิจ 

อาร์เอ็มย ู 4   14 
อาคารพิมลกล

กิจ 

LBS SF6 : 4/11  ;
สโมสรอาจารย ์

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ 

4   11 สโมสรอาจารย ์

LBS SF6E : 4-7/01  ;วง
เวียนชั่วคราว 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 

4 7  01 
วงเวียน

ชั่วคราว (เรือน
รับรองเดิม) 

ตารางท่ี 11 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 5 

 
 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 5 

รายละเอียด 
ชื่อสวิทซ์

ไฟฟ้า(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

ATS(SWG) :3-5/01 ;ซับ
ใต้คณะแพทย์ 

เอทีเอส เอส 
ดับบลิวจ ี

3 5  01 ซับเหนือ
คณะแพทย ์
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  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 12 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 6 

 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 6 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า(Name 

Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6 : 6-8/01 ;หน้า
สถานีไฟฟ้า 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ อ ี

6 8  01 
หน้าสถานี

ไฟฟ้า 

ATS(SWG) :3-6-9/01 ;
ซับใต้คณะแพทย์ 

เอทีเอส เอ
สดับบลิวจ ี

3 6 9 01 
ซับใต้

คณะแพทย ์

 

ตารางท่ี 13 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 7 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 7 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6 : 7/01  ;ข้าง
หมวดพืชไร่ 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์ 7   01 ข้างหมวดพืชไร่ 

LBS SF6 : 7/02  ;หน้า
สนามกีฬา 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 7   02 หน้าสนามกีฬา 

RMU:7/01 ; คณะเกษตร อาร์เอ็มย ู 7   01 คณะเกษตร 

LBS SF6 : 7/03  ;คณะ
เกษตร 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

7   03 คณะเกษตร 

LBS SF6 : 7/04  ;คณะ
เกษตร 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

7   04 คณะเกษตร 

LBS SF6 : 7/05  ;
อาคาร 8 คณะวิทย ์

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 

7   05 
อาคาร 8 คณะ

วิทย ์
LBS : 7/06 ;แฟลต
จามจุร ี

แอลบีเอส 7   06 แฟลตจามจุร ี

 

 

 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

51 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 14 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 7 (ต่อ) 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 7 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

UNS(RMU) : 7/01 ;
สถาบันวิชาชีพครู 

ยูเอนเอส อาร์
เอ็มยู 7   01 

สถาบันวิชาชีพ
ครู 

LBS SF6 : 7/07  ; ม.มอ
ดินแดงกลาง 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 7   07 

หมู่บ้านมอดิน
แดงกลาง 

RMU:7/03 ; รพ.สัตว์
อาคารเดิม 

อาร์เอ็มย ู 7   03 
 รพ.สัตว์

อาคารเดิม 

UNS(RMU) : 7/02 ;รพ.
สัตว์อาคารใหม ่

ยูเอนเอส อาร์
เอ็มยู 7   02 

รพ.สัตว์อาคาร
ใหม่ 

UNS(RMU) : 7/03 ;
อาคาร 35 ป ีสาธิตฯ 

ยูเอนเอส อาร์
เอ็มยู 7   03 

อาคาร 35 ป ี
สาธิตฯ 

UNS(RMU) : 7/04 ;
สาธิตประถม มอดินแดง 

ยูเอนเอส อาร์
เอ็มยู 7   05 

สาธิตประถม 
มอดินแดง 

RMU:2-7/03 ; โรงยิมส์
สาธิตมอดินแดง 

อาร์เอ็มย ู 2 7  03 
 โรงยิมส์สาธิต

มอดินแดง 

ตารางท่ี 15 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 8 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 8 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6E : 8-9/01  ;
แฟลตแพทย ์

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 8 9  01 

หน้าแฟลต
แพทย์  

LBS SF6E : 8/01  ; 
ป้อม รปภ.ประต ู10 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 8   01 

ตรงข้ามป้อม 
รปภงประตู 10 
(ประตูวัดป่าอ

ลุลย์) 

LBS SF6E : 8/02  ; 
อุทยานวิทยาศาสตร์ 

แอลบีเอสเอส
เอฟซิกซ์อี 8   02 

อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

LBS SF6 : 8/03  ; หลัง
สาธิตศึกษาศาสตร์ 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์ 8   03 

 หลังสาธิต
ศึกษาศาสตร์ 

(ตรงข้ามแฟลต
ต ารวจ) 
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  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 16 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 8 (ต่อ) 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 8 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6E : 8/04  ;
ประตูหลังสาธิต
ศึกษาศาสตร์ 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์อี 8   04 

ประตูเข้าศูนย์
ประชุม ฯ หลัง 

รร.สาธิต
ศึกษาศาสตร์  

RMU:8/01 ; ศูนย์ประชุม
ฯ 

อาร์เอ็มย ู 8   01 
ศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก 

LBS SF6E : 8/05 ; แยก
ถนนเข้าหลังศูนย์ประชุม 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์อี 8   05 

; แยกถนนเข้า
หลังศูนย์

ประชุม ด้าน
นิติศาสตร์ 

LBS SF6E : 8/06 ; หลัง
สาธิตศึกษาศาสตร์  

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์อี 

8   06 

หลัง รร.สาธิต
ศึกษาศาสตร์ 
(วงจรแยกเขา้
สาธิตประถม) 

RMU:8/02 ; อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

อาร์เอ็มย ู 8   02 
อุทยาน

วิทยาศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 17 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 9 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 9 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

SM6 : 9/01 ; แฟลต
พยาบาล 

เอสเอ็มซิกซ์ 9   01 แฟลตพยาบาล 

SM6 : 9/02 ; ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ ์

เอสเอ็มซิกซ์ 9   02 
ศูนย์หัวใจ

สิริกิติ ์

SM6 : 9/03 ; อาคาร
มหิตตรานุสรณ์ 

เอสเอ็มซิกซ์ 9   03 
อาคารมหิต
ตรานุสรณ์ 

SM6 : 9/04 ; อาคาร
เฉลิมพระเกียร 

เอสเอ็มซิกซ์ 9   04 
อาคารเฉลิม
พระเกียร 
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ตารางท่ี 18 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 9 (ต่อ) 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรท่ี 9 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

SM6 : 9/05 ; อาคาร
เฉลิมพระบารม ี

เอสเอ็มซิกซ์ 9   05 
อาคารเฉลิม
พระบารม ี

UNS(RMU):9/01 ; 
อาคารกัลยาฯ 

ยูเอนเอส อาร์
เอ็มยู  

9   01 
อาคารกัลยาณิ
วัฒนานุสรณ์ 

 
ตารางท่ี 19 หมายเลขสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรผลิตกระแสไฟฟ้าวงจรโซล่าฟาร์ม 

 

หมายเลขชุดสวิทซ์
ไฟฟ้าวงจรโซล่า

ฟาร์ม 

รายละเอียด 

ชื่อสวิทซ์
ไฟฟ้า

(Name 
Switch) 

วงจรไฟฟ้า 
วงจรล าดบัที่ 1  
(First Feeder 

Number) 

วงจรไฟฟ้าล าดบั
ที่ 2 (Secound 

Feeder 
Number) 

วงจรไฟฟ้า
ล าดับที่ 3 
(Third 
Feeder 

Number) 

ล าดับอุปกรณ์
ตัวที่ (Order) 

สถานที่ติดตั้ง
ใช้งาน 

(Location 
Installation) 

LBS SF6E : 11/01 ; โซ
ล่าฟาร์ม 

แอลบีเอส 
เอสเอฟซิกซ์อี 11   01 โซล่าฟาร์ม 

SWG:11/01 ; โซล่า
ฟาร์ม 

เอสดับบลิวจ ี 11   01 โซล่าฟาร์ม 

RMU:11/01 ; โซล่า
ฟาร์ม 

อาร์เอ็มย ู 11   01 โซล่าฟาร์ม 

RMU:11/02 ; โซล่า
ฟาร์ม 

อาร์เอ็มย ู 11   02 โซล่าฟาร์ม 
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3.6.5 ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    1) ไดอะแกรมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000 โวลต์  
        ไดอะแกรมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000 โวลต์และหมายเลขรีเลย์ที่ใช้งานภายในสถานี 
ไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (115 kV  KKU Subststion Single Line Diagram) 

 
 

ภาพที่ 12  ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าแรงดัน 115 kV ในสถานีไฟฟ้า 
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2) ไดอะแกรมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  
      ไดอะแกรมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์และหมายเลขรีเลย์ที่ใช้งานภายในสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (22 kV  KKU Subststion Single Line Diagram)  
 

 
                                    

ภาพที่ 13  ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 kV  ในสถานีไฟฟ้า   
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3.6.6 รายละเอียดอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์หลักดังนี้ 

    1)  อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดัน 115,000 โวลต์ 
       (1)  สายส่งไฟฟ้าแรงดัน 115,000 โวลต์ LINE IN และ LINE OUT จ านวน 2 วงจร 

  (2)  หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังแรงดันไฟฟ้า115,000/22,000 โวลต์ ชนิดน้ ามัน ขนาด 50/60 MVA  
จ านวน    2 เครื่อง 

   (3)   สวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูงแรงดัน 115,000 โวลต์ ชนิด GIS (Gas Insulated Subsation)      
จ านวน 5 เบย์ 

 (4)   ระบบควบคุมและป้องกัน (Control & Protection) ระบบเฝ้าดูและตรวจจับ (Monitoring) 
    2) อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ 

(1)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง แรงดัน 24,000 โวลต์ จ านวน 3 INCOMING 
(2)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง แรงดัน 24,000 โวลต์ จ านวน 2 INCOMING BACKUP 
(3)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง แรงดัน 24,000 โวลต์ จ านวน 10 OUTGOING 
(4)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง แรงดัน 24,000 โวลต์ จ านวน 1 TIE COUPLING 
(5)  ระบบควบคุมและป้องกัน (Control & Protection) ระบบเฝ้าดูและตรวจจับ (Monitoring & 

Detect) 
ชุดอุปกรณ์ในระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวนี้ใช้ในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยก าหนดวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าจ านวน 9 วงจร พร้อมรองรับการเพิ่มศักยภาพในระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 22,000 โวลต์จ านวน 1 วงจร รวมเป็นทั้งสิ้นเป็นจ านวน 10 วงจรการจ่ายไฟ 

3.6.7 ข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  การจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยทุกวงจร (Outgoing/Feeder) 
ก าหนดให้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 500 แอมป(์Amp)ต่อวงจร คิดเป็นก าลังไฟฟ้าประมาณ 15 เม็กกะวัตต์ต่อ
วงจร  ซ่ึงค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวเป็นค่าที่มีการปรับตั้งที่ชุดอุปกรณ์ป้องกันรีเลย์กระแสเกินแต่ละวงจร (Over 
Current Relay) ซึ่งหากมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่ก าหนด รีเลย์กระแสเกินจะเริ่มท างานตรวจจับตามเวลาที่
ก าหนดไว้ หากค่ากระแสไฟฟ้าเกินถึงเวลาที่ก าหนดไว้ รีเลย์กระแสเกินจะสั่งให้สวิทซ์ไฟฟ้าปลดวงจรจ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรนั้นออกจากระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า แต่เนื่องจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณ 500 แอมป์ 
ต่อวงจรไฟฟ้า ไม่สามารถด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้จริงตามที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจากองค์ประกอบด้านวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งและมีใช้งานในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไม่รองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามค่าก าหนดได้  เช่น ชนิดและขนาดตัวน าของสายไฟฟ้า ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าของ
ชุดสวิทซ์ไฟฟ้าทีม่ีติดตั้งใช้งานในระบบ จุดต่อเชื่อมในระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
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 สายไฟฟ้าที่มีตดิตั้งในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรับ
กระแสไฟฟ้าออกจากจากสถานีไฟฟ้าย่อยแต่ละวงจรมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  วงจรที่ 1 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 95 ตร.มม  . ติดตั้งในอากาศ 
2)  วงจรที่ 2 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 95 ตร.มม.   ติดตั้งในอากาศ 
3)  วงจรที่ 3 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 95 ตร.มม.   ติดตั้งในอากาศ 
4)  วงจรที่ 4 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 95 ตร.มม.   ติดตั้งในอากาศ 

  5)  วงจรที่ 5 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 185 ตร.มม.  ติดตั้งในอากาศ 
  6)  วงจรที่ 6 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 185 ตร.มม.  ติดตั้งในอากาศ 
  7)  วงจรที่ 7 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 95 ตร.มม.    ติดตั้งในอากาศ 
  8)  วงจรที่ 8 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 120 ตร.มม.  ติดตั้งในอากาศ 
  9)  วงจรที่ 9 สายไฟฟ้าชนิด   SAC    ตัวน าอลูมีเนียม ขนาด 185 ตร.มม.   ติดตั้งในอากาศ 
ซึ่งตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานตามชนิดและขนาดสายไฟฟ้าและพิกัดโหลดใช้งานตามชนิดและ

ขนาดสายไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 22,000 โวลต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดค่าที่เป็นมาตรฐานไว้ตาม
ตารางดังนี้ 

 ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงก าหนดการจ่าย
กระแสไฟฟ้าออกจากสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละวงจร โดยอ้างอิงจากพิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน 
ขนาดสายไฟฟ้าและชนิดตัวน าไฟฟ้า ค่าเผื่อเพ่ือความปลอดภัยในด้านอ่ืนๆ โดยก าหนดค่าความปลอดภัยให้จ่าย
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 80% ของพิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานดังนี้ 

 วงจรที่ 1  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 95 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 250A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 8.10 เม็กกะวัตต์ เผื่อ
ค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์) 

 วงจรที่ 2  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 95 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 250A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 8.10 เม็กกะวัตต์ เผื่อ
ค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์) 

วงจรที่ 3  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 95 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 250A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 8.10 เม็กกะวัตต์ เผื่อ
ค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์) 

วงจรที่ 4  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 95 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 250A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 8.10 เม็กกะวัตต์ เผื่อ
ค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์) 

วงจรที่ 5  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 9.59 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 296A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 185 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 370A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 11.98 เม็กกะวัตต์ 
เผื่อค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 296A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 9.59 เม็กกะวัตต์) 
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 วงจรที่ 6  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 9.59 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 296A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 185 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 370A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 11.98 เม็กกะวัตต์ 
เผื่อค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 296A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 9.59 เม็กกะวัตต์) 

 วงจรที่ 7  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 95 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 250A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 8.10 เม็กกะวัตต์ เผื่อ
ค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์) 

วงจรที่ 8  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 8 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 238.4A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 120 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 298A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 9.65 เม็กกะวัตต์ เผื่อ
ค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 238.4A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 8 เม็กกะวัตต์) 

วงจรที่ 9  ก าหนดให้จ่ายก าลังได้ไม่เกิน 9.59 เม็กกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 296A (สายไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายชนิด SAC ขนาด 185 ตร.มม. พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 370A ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 11.98 เม็กกะวัตต์ 
เผื่อค่าความปลอดภัยไว้ที่ 80 % พิกัดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 296A ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 9.59 เม็กกะวัตต์) 

 

 
 

ภาพที่ 14 ตารางข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่ 15 ตารางพิกัดกระแสใช้งานตามชนิดและขนาดสาย และตารางพิกัดโหลดใช้งานตามชนิด 
และขนาดสายระบบแรงดัน 22 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
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3.6.8  ปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     จากข้อมูลที่ได้จากระบบการตรวจวัดการจ่ายก าลังไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในปี พศ. 2562  ที่ผ่านมาพบว่า มีการจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดรวมในระบบไฟฟ้าทั้งหมดและแยกตามวงจรการจ่าย
ก าลังไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดตารางที ่20 ดังนี้  
ตารางท่ี 20 แสดงข้อมูลปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้า 

สูงสุด หน่วยเม็กกะวัตต์  (MW)  

1 ก าลังไฟฟ้ารวมทั้งหมด 27.23 

2 ก าลังไฟฟ้าหม้อแปลงเครื่องที่ 1 (TP1) 14.44 
3 ก าลังไฟฟ้าหม้อแปลงเครื่องที่ 2 (TP2) 18.34 

4 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 1 3.35 

5 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 2 3.63 
6 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 3 4.66 

7 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 4 7.65 

8 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 5 2.22 
9 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 6 3.47 

10 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 7 4.51 

11 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 8 4.30 
12 วงจรจ่ายไฟวงจรที่ 9 3.57 

  

 3.6.9 ปริมาณการรับพลังงานไฟฟ้าจากสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

ตารางท่ี 21 แสดงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปี 2562 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ปริมาณการผลิตก าลังไฟฟ้า 

สูงสุด หน่วยเม็กกะวัตต์  (MW)  

1 ก าลังไฟฟ้ารวม 2.05 
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3.7 พื้นที่ให้บริการกระแสไฟฟ้าและจ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งาน 

3.7.1 พื้นทีใ่ห้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  

   ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการจ่าย
กระแสไฟฟ้าทั้งหมด 9 วงจรและรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 1 วงจร โดย
ให้บริการกระแสไฟฟ้าแยกตามวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าดังนี้ 

1)    วงจรที่ 1 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่บริเวณแปลงเกษตร คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
อนุบาล สนามกีฬาสีฐาน หมู่บ้านสีฐาน ร้านยาคณะเภสัช หอศิลปวัฒนธรรม คุ้มสีฐาน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หมู่บ้านศูนย์แพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอพักพยาบาล ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้า
ติดตั้งใช้งานในวงจรจ่ายไฟฟ้าจ านวน 28  เครื่อง 

2) วงจรที่ 2 จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ อาคารสิริคุณากร  แปลงเกษตร บ่อบ าบัดน้ าเสีย กลุ่ม
หอพัก สนามกีฬา ศูนย์อาหารและบริการ  กองกิจการนักศึกษา ตลาดยูเซนเตอร์ โรงผลิตน้ าประปา แฟลตที่พัก
และหมู่บ้านมอดินแดง ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้าจ านวน 51 เครื่อง 

3) วงจรที่ 3 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ และเป็นวงจรไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินจ่ายพลังไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ให้วงจรที่5และวงจงที่ 6 โดยมีหม้อแปลง
ไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้าจ านวน 4  เครื่อง 

4) วงจรที่ 4 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ ส านักงานอธิการบดีอาคาร1และอาคาร 2 คณะ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ส านักเทคโนโลยีดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาและการจัดการ คณะบริหารและการบัญชี อาคารจอดรถยนต์ อาคารพจน์สารสิน อาคารพิมลกลกิจ 
สถาบันพัฒนาลุ่มน้ าโขง วิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งาน
ในวงจรไฟฟ้าจ านวน 57  เครื่อง 

5) วงจรที่ 5 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานใน
วงจรไฟฟ้าจ านวน 7  เครื่อง 

6) วงจรที่ 6 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานใน
วงจรไฟฟ้าจ านวน 10  เครื่อง 

7) วงจรที่ 7 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ แปลงเกษตร ศูนย์วิจัยโดยชีวิลทรีย์แห่งชาติ คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ส านักหอสมุด ส านักเทคโนโลยีดิจิตอล โรงแรมขวัญมอ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้าจ านวน  30  เครื่อง 

8) วงจรที่ 8 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้าจ านวน  10  เครื่อง 

9) วงจรที่ 9 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ แฟลตที่พักแพทย์ หมู่บ้านศูนย์แพทย์ โรงอาหารหนอง
แวง หมู่บ้านหนองแวง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคาร สว . 19 ชั้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ หอพักพยาบาล ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานใน
วงจรไฟฟ้าจ านวน  19  เครื่อง 

10) วงจรที่โซล่าฟาร์ม จ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าที่สถานีไฟฟ้าย่อย โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานใน
วงจรไฟฟ้าจ านวน  3  เครื่อง 
 รวมหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ทั้งหมด 220 เครื่อง  
แยกเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 216 เครื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย(์Solar Farm) 3 เครื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยจ านวน 1 เครื่อง 

      3.7.2  จ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแยกตามวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้า  

           จากไดอะแกรมระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้า
ประกอบไปด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆแยกตามวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าตามรายละเอียดดังนี้ 

1) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 1 

(1) หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวมทั้งหมด 28 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA)จ านวนดังนี้ 

          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,500 KVA     จ านวน   1  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,000 KVA     จ านวน   1  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,500 KVA     จ านวน   1  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA     จ านวน   1  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,000 KVA     จ านวน   2  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  800 KVA        จ านวน   1  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  630 KVA        จ านวน   1  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  500 KVA        จ านวน   1  เครื่อง 

 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  315 KVA        จ านวน   7  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  250 KVA        จ านวน   7  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  160 KVA        จ านวน   3  เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  100 KVA        จ านวน   2  เครื่อง 
          รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรที่ 1  ทั้งหมด  15,815 KVA (15.815 MVA) 

(2) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง โหลดเบรคสวิทซ์ชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS SF6E) 
และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจ านวน  6   ชุด 

(3) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง โหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6  
(LBS SF6) จ านวน  3 ชุด 

(4) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 4  ชุด 
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(5) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ชนิดริงเมนยูนิตติดตั้งในยูนิตซับสเตชั่น  (UNS:RMU) 
จ านวน 1  ชุด 

(6) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์  (DS)  จ านวน 2  ชุด 
(7) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ชนิดพาวเวอร์ดรอปเอ้าฟิวส์  (POWER DROP OUT 

FUSE) จ านวน 3  ชุด 

2) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 2 

(1) หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวมทั้งหมด 51 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA) จ านวนดังนี้ 

 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,600 KVA     จ านวน   1   เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,500 KVA     จ านวน   2   เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA     จ านวน   3    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,000 KVA     จ านวน   2    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  800 KVA        จ านวน   1   เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  630 KVA        จ านวน   8   เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  500 KVA        จ านวน   6    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  400 KVA        จ านวน   3    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  315 KVA        จ านวน   4    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  250 KVA        จ านวน   8    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  160 KVA        จ านวน   6    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  100 KVA        จ านวน   6    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  50 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
          รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรที่ 2  ทั้งหมด  25,260 KVA (25.26 MVA) 
 

(2) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS SF6E) 
และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจ านวน  5   ชุด 

(3) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS 
SF6)  จ านวน  5 ชุด 

(4) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยอากาศ (LBS)  
จ านวน  1 ชุด 

(5) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 5  ชุด 
(6) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิตติดตั้งในยูนิตซับสเตชั่น  (UNS:RMU)  

จ านวน 3  ชุด 
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(7) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิตติดตั้งในท าหน้าที่เป็น ATS  (ATS:RMU)  
จ านวน 1  ชุด 

(8) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 15  ชุด 
(9) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิด พาวเวอร์ดรอปเอ้าฟิวส์ (POWER DROP OUT 

FUSE) จ านวน 15  ชุด 

3) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 3 

(1) หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวมทั้งหมด 4 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA)จ านวนดังนี้ 

           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,000 KVA       จ านวน    1   เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA      จ านวน     1    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,000 KVA      จ านวน     1    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  800 KVA         จ านวน     1   เครื่อง 
           รวมพิกัด KVA  ของหม้อแปลงไฟฟ้าในวงจรที่  3  ทั้งหมด  5,050 KVA (5.05 MVA) 

(2) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS SF6E) 
และควบคุม ด้วยระบบไฟฟ้าจ านวน  1   ชุด 

(3) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS 
SF6)  จ านวน  2 ชุด 

(4)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 3  ชุด 
(5)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิด พาวเวอร์ดรอปเอ้าฟิวส์ (POWER DROP OUT 

FUSE) จ านวน 2  ชุด 

4) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 4 

(1)  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวมทั้งหมด 57 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA)จ านวนดังนี้ 

           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  3,000 KVA       จ านวน   1   เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,000 KVA       จ านวน   4   เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,500 KVA       จ านวน   2   เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA       จ านวน   4    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,000 KVA       จ านวน   5    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  800 KVA          จ านวน   2   เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  750 KVA          จ านวน   1   เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  630 KVA          จ านวน   1   เครื่อง 

  หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  500 KVA          จ านวน   4    เครื่อง 
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 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  400 KVA          จ านวน   6    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  315 KVA          จ านวน   7    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  250 KVA          จ านวน   7    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  160 KVA          จ านวน   10    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  100 KVA          จ านวน   3    เครื่อง 
          รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรที่ 4  ทั้งหมด  37,235 KVA (37.235 MVA) 

(2)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS SF6E) 
และควบคุม   ด้วยระบบไฟฟ้าจ านวน  8   ชุด 

(3)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS 
SF6) จ านวน  3 ชุด 

(4)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 16  ชุด 
(5)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 22  ชุด 
(6)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิด พาวเวอร์ดรอปเอ้าฟิวส์ (POWER DROP OUT 

FUSE) จ านวน 1  ชุด 
5) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 5 

(1)  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวมทั้งหมด 7 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA)จ านวนดังนี้ 

           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,500 KVA       จ านวน   2   เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,500 KVA       จ านวน   1   เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,000 KVA       จ านวน   4    เครื่อง 
           รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรที่ 5  ทั้งหมด  10,500 KVA (10.50 MVA) 

(2)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิด SWITCH GEAR: ATS(SWG) ติดตั้งท าหน้าที่เป็น 
ATS   จ านวน 1  ชุด 

(3) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 10  ชุด (บริหารจัดการ
และ  อ านวยการใช้งานโดยงานด้านวิศวกรรมของคณะแพทยศาสตร์) 

(4)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 4  ชุด 
6) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 6 

(1) หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวมทั้งหมด 10 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA)จ านวนดังนี้ 

          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA       จ านวน   1   เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,000 KVA       จ านวน   5   เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  500 KVA          จ านวน   4    เครื่อง 
          รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรที่ 6  ทั้งหมด  8,250 KVA (8.25 MVA) 
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(2) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิด SWITCH GEAR: ATS(SWG) ติดตั้งท าหน้าที่เป็น 
ATS   จ านวน 1  ชุด 

(3) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิตติดตั้งในยูนิตซับสเตชั่น  (UNS:RMU)  
จ านวน 7  ชุด (บริหารจัดการและอ านวยการใช้งานโดยงานด้านวิศวกรรมของคณะแพทยศาสตร์) 

(4) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 1  ชุด (บริหารจัดการและ
อ านวยการใช้งานโดยงานด้านวิศวกรรมของคณะแพทยศาสตร์)  

(5) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6  
(LBS SF6) จ านวน   1 ชุด 

(6) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 2  ชุด 

7) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 7 

(1) หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวมทั้งหมด 30 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA)จ านวนดังนี้ 

           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  3,000 KVA       จ านวน   1    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,500 KVA       จ านวน   1    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,000 KVA       จ านวน   2    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA       จ านวน   2    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,000 KVA       จ านวน   8    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  800 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  630 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  500 KVA          จ านวน   6    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  400 KVA          จ านวน   4    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  250 KVA          จ านวน   2    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  160 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  100 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
           รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรที่ 7  ทั้งหมด  26,790 KVA (26.79 MVA) 

(2) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LB 
SF6) จ านวน   6  ชุด 

(3) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยอากาศ (LBS )  
จ านวน  1 ชุด 

(4) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 5  ชุด 
(5) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิตติดตั้งในยูนิตซับสเตชั่น  (UNS:RMU)  

จ านวน 4  ชุด 
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(6) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 20  ชุด 
(7) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิด พาวเวอร์ดรอปเอ้าฟิวส์ (POWER DROP OUT 

FUSE)     จ านวน 1  ชุด 

8) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 8 

            (1)  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวม   ทั้งหมด 10 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA)จ านวนดังนี้ 

         หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,000 KVA       จ านวน   2    เครื่อง 
         หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA       จ านวน   1    เครื่อง 
         หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  800 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
         หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  630 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
         หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  500 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
         หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  400 KVA          จ านวน   2    เครื่อง 
         หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  160 KVA          จ านวน   2    เครื่อง 
         รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรที่ 8  ทั้งหมด  8,300 KVA (8.3 MVA) 

             (2)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS SF6E) 
และควบคุม  ด้วยระบบไฟฟ้าจ านวน  6  ชุด 

             (3)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ไฟฟ้าชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS 
SF6) จ านวน  1 ชุด 

             (4)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 2  ชุด 
                       (5)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 7  ชุด 
                       (6)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิด พาวเวอร์ดรอปเอ้าฟิวส์ (POWER DROP OUT FUSE)  
  จ านวน 2  ชุด 

9) วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 9 

(1)  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000/400-230 
โวลต์ รวม  ทั้งหมด 19 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA) จ านวนดังนี้ 

          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,500 KVA       จ านวน   4    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  2,000 KVA       จ านวน   2    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA       จ านวน   2    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,000 KVA       จ านวน   1    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  750 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  500 KVA          จ านวน   3    เครื่อง 
          หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  400 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
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            หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  315 KVA          จ านวน   1    เครื่อง 
            หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  250 KVA          จ านวน   2    เครื่อง 
            หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  100 KVA          จ านวน   2    เครื่อง 
            รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรที่ 9  ทั้งหมด  21,165 KVA (21.165 MVA) 

   (2)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง SWITCH GEAR SM6 จ านวน  5   ชุด 
                    (3)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 2  ชุด 
                    (4)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิตติดตั้งในยูนิตซับสเตชั่น  (UNS:RMU) 
จ านวน 1  ชุด 
                    (5)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 2  ชุด 

10) วงจรผลิตกระแสไฟฟ้า โซล่าฟาร์ม 

(1)  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย แรงดันใช้งาน 22,000-300/300 
โวลต์ รวมทั้งหมด 3 เครื่อง แยกตามพิกัด (KVA)จ านวนดังนี้ 

           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  1,250 KVA                 จ านวน   1    เครื่อง 
           หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  630 (315/315) KVA       จ านวน   2    เครื่อง 
           รวมพิกัด KVA  หม้อแปลงไฟฟ้าวงจรทั้งหมด  2,510 KVA (2.51 MVA) 

(2)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง SWITCH GEAR  จ านวน  1   ชุด 
(3)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดริงเมนยูนิต (RMU) จ านวน 2  ชุด 
(4)  สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางโหลดเบรคสวิทซ์ชนิดดับอาร์คด้วยก๊าซ SF6 (LBS SF6E) 

และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจ านวน  1   ชุด 
(5) สวิทซ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางชนิดดีสคอนเน็ตติ้งสวิทซ์ (DS) จ านวน 2  ชุด 
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ตารางจ านวนหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ปัจจุบัน 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงจ านวนหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตารางจ านวนสวิทซ์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ภายใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
ภาพที่ 17 แสดงจ านวนสวิทซ์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

71 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3.8 ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า 

        การท างานที่เก่ียวกับไฟฟ้าเป็นงานที่เสี่ยงต่ออันตราย  ผู้ที่ท างานที่เกี่ยวข้องจึงต้องตระหนักถึง ความ
ปลอดภัยของตนเอง ผู้ร่วมงานผู้คนที่มิได้เกี่ยวข้องและอุปกรณต่างๆที่อยู่ในที่นั้นหรือใกล้เคียง ต้องรู้ ขีด
ความสามารถของตนเองและทีมงาน มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่ควบคุมงาน และผู้ท า
หนา้ที่รับผิดชอบดูแลต้องปฏิบัติ 

3.8.1 การเสี่ยงต่ออันตราย 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในการท างานกับไฟฟ้า เกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น 
1) อุปกรณ์ 

(1) การระเบิดของอุปกรณ์เนื่องจากฉนวนบกพร่องหรือผู้ปฏิบัติงานท าให้เกิดการระเบิด ซึ่งจะมี
ความร้อนและเศษอุปกรณ์ที่กระจายออกมา 

(2) มีความร้อนที่เกิดจากการใช้งาน หรือจากการระเบิด 
(3)   มีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตราย 
(4)   มีแรงดันของก๊าซที่สูงจนอาจเป็นอันตราย 
(5)   มีสารพิษเจือปน หรือเป็นส่วนประกอบ 

2) ผู้ปฏิบัติงาน 
(1)   ขาดความรู้ 
(2)   ขาดความรอบครอบ ท างานโดยวิธีเสี่ยง 
(3)   ต้องสัมผัสโดยตรงกับอุปกรณ์ที่มีไฟ 
(4)   ต้องสัมผัสโดยอ้อมกับอุปกรณ์ที่มีไฟ 
(5)   สัมผัสโดยบังเอิญกับอุปกรณ์ทีม่ีไฟ 
(6)   สภาพร่างกายและจิตใจไมเ่หมาะสมกับการท างาน รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมไมเ่หมาะสม 
(7)   ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(8)   ใช้เครื่องมือผิดประเภท ไม่เหมาะกับลักษณะงาน 
(9)   ประมาท 

3) วิธีการท างาน 
(1)   ไม่มีการวางแผนงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายสูง 
(2)   ไม่มีข้ันตอนการท างานที่เหมาะสม 
(3)  ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน 
(4)   ท างานข้ามขั้นตอน 
(5)   ไม่มีผู้สังเกตการณ์คอยดู และเตือนผู้ปฏิบัติงานในงานที่อยู่ในจุดเสี่ยง 
(6)   ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ในการยก ถอด เป็นต้น 
(7)  ปรับปรุงอุปกรณ์แต่ไม่ได้แก้ไขแบบ (Drawing) หรือคู่มือของอุปกรณ์ 
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4) สถานที่ 
(1)   คับแคบ 
(2)   อุณหภูมิ หรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม 
(3)   จุดท างานอยูใกลอุ้ปกรณ์อ่ืนที่มีไฟ 

5) เวลาท างาน 
(1)   ถูกจ ากัดเวลาท างาน (เวลาขอดับไฟ) ท าให้ท างานเร่งรีบมีโอกาสผิดพลาด 

 3.8.2 การป้องกันอันตราย 

     การป้องกันที่ไมใ่ห้คนเกิดอันตรายหรือลดความรุนแรงลงสามารถท าได ้จากองค์ประกอบด้านต่างดังนี้ 
               1) การออกแบบ  ได้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้งานและผลที่เกิดขณะอุปกรณ์เสียหาย ทดสอบเพ่ือยืนยันการออกแบบ   ผู้ออกแบบเพ่ือการใช้งานต้อง
ค านึงถึงสถานที ่ที่น าอุปกรณไปติดตั้งใหเ้หมาะสมทั้งการใช้และขณะบ ารุงรักษาจัดให้มีความปลอดภัย เช่น 

 (1)  จัดให้มี safety switch และ emergency stop switch 
 (2)  การใส่อุปกรณ์ทีไ่มก่่อให้เกิดการระเบิดรุนแรงไว้ใน enclosure  
 (3)  ทีป่้องกันไม่ให้สิ่งที่เสียหายจาก flashover และระเบิดกระจายออกมาโดนคนและอุปกรณ์อ่ืน 
 (4)  การใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบ เช่น arcing test และ/หรือมีอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือไม่ให

อุปกรณ ์ระเบิดในขณะเกิดความเสียหาย เชน relief device, bursting plate 
 (5)  การใช้อุปกรณต์ัดต่อที่ท างานด้วยความเร็วสูงในการตัดวงจรที่ก าลัง เกิดสิ่งผิดปกติ 
 (6)  การต่อลงดิน 
 (7)  จัดให้มีเครื่องหมายเตือนภัยติด ณ จุดที่อันตราย 

    2)  การปฏิบัติงานการติดตั้งหรือการบ ารุงรักษา 
 (1)  เลือกผู้ควบคุมงานและผู้ท างานที่มีความเข้าใจในงานที่ท าและตระหนักเรื่องความ 

ปลอดภัย 
 (2)  มีการแจ้งจ านวนชื่อของผู้ทีเ่ข้าท างานแก่ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ที่เข้าท างานและต้อง 

ไดร้ับอนุญาตก่อนเข้าท างานทุกครั้ง 
 (3)  จัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้ผู้ปฎิบัติงานที่เข้าท างานในจุดเสี่ยงสวมใส่ 

หรือใช้ทุกครั้ง 
 (4) ทบทวนการท างานก่อนลงมือท างานทุกครั้ง 
 (5) มีเครื่องมือที่เหมาะสมใช้งานดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอและตรวจสภาพก่อนน า 

ไปใช้งานทุกครั้ง 
 (6) บางครั้งอาจท างานในขณะที่อุปกรณ์ใกล้ๆมีไฟต่ออยู่ ต้องพิจารณาว่าจ าเป็นต้องตัด 

ไฟออก หรือดับไฟก่อน 
 (7)  มีการก าหนดเขตเฉพาะที่ท างานโดยใช้เชือกหรือเครื่องก้ันเพื่อกันผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือแสดงให้ผู้
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ท างานทราบถึงเขตที่ก าลังติดตั้งหรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
(8)  เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการท ารายงานและวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมปรับปรุงการ 

ท างานและจัดท ามาตราฐานการท างานเพ่ือป้องกันมิใหเ้กิดขึ้นอีก 
(9)  จัดใหม้ีเครื่องดับเพลิงวางในที่เหมาะสม และทดสอบตามระยะเวลาก าหนด 

 (10)  จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องตนที่เหมาะสม และเพียงพอ 
 (11) มีการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความช านาญในการท างานตลอดจนให้ความรู้ 

เรื่องการปฐมพยาบาล และช่วยชีวิต และก าหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติเป็นระยะๆ 

3.8.3 กฎระเบียบ และคู่มือการท างานเพื่อความปลอดภัย 

แต่ละองค์กรหรือบริษัทต้องมีกฎระเบียบในการขอเข้าท างานและคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือความ  
ปลอดภัยในการท างานและมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอหากมีงานที่หลากหลายไม่เหมือนกันจ าเป็นต้องจัดให้มี
กฎระเบียบและวิธีการท างานแตล่ะชนิดงาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่ต้องระวังในขณะท างาน 

3.8.4 ตัวอย่างกฏระเบียบเฉพาะงานเพื่อความปลอดภัย 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น Circuit breaker / Power transformer 
1) แจ้งให้ผู้ควบคุมสถานที่ทราบว่าจะขอเข้าไปท างานอะไร โดยกรอกรายละเอียดในใบขออนุญาต 

เข้าท างาน 
2) ใช้อุปกรณ์ป้องกันสวนบุคคลตามลักษณะงาน 
3)  หัวหน้างานเตรียมเอกสารเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะงานนั้นๆ ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจน

เสร็จงานรวมถึงการศึกษาคูม่ือของอุปกรณ์ที่จะท างานและแบบทางไฟฟ้าใหค้รบถ้วน 
4) หัวหน้างานตรวจสอบ  switching order  ว่าถูกต้องและเพียงพอต่อความปลอดภัยในการ 

ท างานหรือไมแ่ละท าความเข้าใจกับทีมงานให้ชัดเจนว่าใครจะต้องท าอะไรพร้อมย้ าเรื่องความปลอดภัยและข้อพึง
ระวัง 

5) ติดตามการท า  switching  และแขวน  tag  ของ  operator  ให้ตรงกับอุปกรณที่จะ  release 
6) ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงเข้าท างานได้ 
7) แขวนป้าย tag ของผู้บ ารุงรักษาที่อุปกรณ์ควบคุมและที่ตัวอุปกรณ์และจัดแนวล้อมรอบ โดยใช้

เชือก ธง บริเวณท่ีไดร้ับการ release เพ่ือให้ทราบว่าก าลังบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
8) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ถูกแยกออกจากระบบแล้ว เช่น line lamp ดับหรือใบมีดหัว-ท้าย

ปลดออก 
9)  เมื่ออุปกรณ์ถูกเปิดวงจรแล้วให้จับ ground ทั้งสามเฟสทั้งสองด้านของอุปกรณ์ให้แน่นและห้าม

ปลดออกจนกว่าจะปฏิบัติงานเสร็จแล้ว 
10) บางกรณีอาจต้องปลดส่วนที่จะมีไฟย้อนกลับออกด้วยเพ่ือใหม้ั่นใจว่าอุปกรณ์ไดถู้กแยกออก 

จากส่วนอ่ืนๆแล้ว 
11) ตั้ง selector switch ‘Remote-local’ ไว้ที่ต าแหนง ‘Local’ 
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12) ในขณะท างานหากไมจ่ าเป็นต้องใช้ไฟ AC หรือ DC supply source ให้ OFF และ แขวนป้าย 
tag พร้อมลงรายการในแบบฟอร์มการแขวน-ปลด tag 

13) AC source  ทีใ่ช้เพ่ือการปฏิบัติงานชั่วคราว   (เช่น เพ่ือ test, เพ่ือใช้สว่านเจาะ)  ให้ผ่าน 
breaker ที่มี earth leakage current detector 

14) ตรวจสอบ trip contact  ของอุปกรณ์ว่าอาจส่งสัญญาณไปที่ trip circuit ไดห้รือไม่ อาจต้อง
ต้ัง cut-off switch ไปที่ต าแหน่ง OFF และแขวนป้าย tag พร้อมลงรายการในแบบฟอร์มการแขวน-ปลด tag 

15) ลงมือปฏิบัติงานตามคู่มือมาตราฐานการท างานของงานที่จะท าแตล่ะประเภทอย่างครบถ้วน 
และไม่ข้ามขั้นตอน 

16) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนต าแหน่งของ switch ต่างๆ กลับที่เดิม และปลดป้าย tag ทุก 
ชิ้นที่แขวน พร้อมลงรายการในแบบฟอร์มการแขวน-ปลด tag และตรวจสอบว่าป้ายทั้งหมดถูกปลดออกแล้ว 

17) ปลด ground ออกทุกจุด 
18) ตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้งเพ่ือให้แนใ่จ และ ปลดเชือกธงออก 
19) แจ้งผู้ควบคุมว่าปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

 

3.9 ลักษณะงานและวิธีการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การให้การบริหารจัดการในระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างคล่องตัว เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ จึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ในลักษณะงานด้านระบบไฟฟ้าที่จ าเป็นจะต้องมีขบวนการ
จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนี้ 

3.9.1 งานที่ทราบก่อนล่วงหน้า 

1) ลักษณะงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงและแก้ไขสิ่งช ารุดบกพร่อง
ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ตามแผนที่วางไว้ 

2)  ลักษณะงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพ่ือซ่อมแซมและแก้ไขสิ่งช ารุดบกพร่องในระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามแผนที่วางไว้ 

3) ลักษณะงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในระบบเพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามแผนการบ ารุงรักษา 

4) ลักษณะงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพ่ือติดตั้งก่อสร้างระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 22,000 โวลต์ ตามโครงการก่อสร้างต่างๆที่จัดสร้างขึ้นใหม่ 

5) ลักษณะงานอ านวยการใช้งานควบคุมระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าม่ันคงและมีเสถียรภาพ ตาม
ภาระทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป  
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6) ลักษณะงานอ านวยการใช้งานควบคุมระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าม่ันคงและมีเสถียรภาพ ใน
กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น พิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปี  พิธีวางศิลา
ฤกษ์พิธีเปิดอาคารหรือกิจกรรมอ่ืนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส าคัญ 

7) ลักษณะงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวอ่ืนๆที่จ าเป็นจะต้องจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 

3.9.2 งานที่เกิดขึ้นฉุกเฉินทันทีทันใด 

1) ลักษณะงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพ่ือซ่อมแซมและแก้ไขสิ่งช ารุดบกพร่องภายใน
สถานีไฟฟ้าย่อยที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

2) ลักษณะงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพ่ือซ่อมแซมและแก้ไขสิ่งช ารุดบกพร่องในระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

3) ลักษณะงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวอ่ืนๆที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 
  โดยที่ผู้ใช้บริการ เจ้าของงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องยื่นเรื่องหรือติดต่อประสานผ่านช่องทางสื่อสาร

ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ที่หน่วยงานยอมให้ใช้ติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ เพ่ือขอด าเนินกิจกรรมตาม ลักษณะ
งานที่ ท ร าบก่ อนล่ วงหน้ า  มายั ง ง าน ไฟ ฟ้า  ประปาและสุ ขาภิ บาล  กองจั ดการสาธ ารณูป โภค 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเริ่มด าเนินการตามกระบวนงาน โดยจะต้องด าเนินการยื่นเรื่องก่อนปฏิบัติงานจริง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันท าการ  

  ส่วนในกรณี  ลักษณะงานที่เกิดขึ้นฉุกเฉินทันทีทันใด ขบวนงานและกิจกรรมต่างๆให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของหัวหน้า/ส่วนงาน พิจารณาสั่งการ ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและวิศวกรรม

ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานที่จะต้อง

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่น 

3.10 รายละเอียดการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า  

   เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้จัดท าใบปลด -สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 22,000 โวลต์ จะต้องปฏิบัติขั้นตอนและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ท าการปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานีไฟฟ้าย่อย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใช้บริการ เพ่ือท าความเข้า
ใจความต้องการ เสนอแนะแนวทางการท างาน ก าหนดขอบเขตงาน ก าหนดวันเวลาปฏิบัติงานและระยะเวลาที่
ด าเนินการ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเพ่ือท าหนังสือประชาสัมพันธ์ ประแจ้ง ประกาศ ให้ผู้ใช้ไฟที่ได้รับ
ผลกระทบจากการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 

2) วางแผนและศึกษาข้อมูลระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระบบ
สถานีไฟฟ้าย่อยแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์และระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์พร้อม
ส ารวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

3) จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์   
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4)  เสนอใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณา หากไม่มีการแก้ไขใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาลงนามในใบปลด -สับ(Switching 
Order) แล้วส่งคืนผู้จัดท าพร้อมน าเสนอผู้อนุมัติเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนตอไป แต่หากมีการแก้ไขให้ ให้ผู้จัดท า
ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบ เมื่อแล้วเสร็จให้น าเสนอให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง 

5)  เสนอใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ให้หัวหน้างาน
ส่วนงาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ เพื่อพิจารณา อนุมัติใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า  พร้อมลงนามรับรอง 

6)  ด าเนินการแจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ตามก าหนดการ 

7) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังจากการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เสนอหัวหน้างาน/ส่วนงานพิจารณา 

8) จัดเก็บเอกสารใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ไว้
เพ่ือการอ้างอิงและเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ปฏิบัติงานต่อไป พร้อมส าเนาแจ้งให้ภาระกิจสถานีไฟฟ้าย่อยและภาระกิจ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเก็บต่อไป 

3.11 เงื่อนไขทีต่้องพิจารณาในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซไ์ฟฟ้า  

การจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มีองค์ประกอบที่
จะต้องพิจารณาดังนี้ 

1) จะต้องพิจารณาการจ่ายก าลังไฟฟ้าออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยแต่ละวงจรจ่ายไฟ (Feeder)  ที่
ก าหนดให้สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไหร่ (สูงสุดกีเ่ม็กกะวัตต์) และก าหนดให้จ่ายก าลังไฟฟ้าใช้งานจริงได้
เท่าไหร่ จึงจะไม่ท าให้เกิดไฟฟ้าดับ จากกรณีถ่ายเทภาระทางไฟฟ้า (TIE Load) รวมทั้งจะต้องไม่เกินก าลังไฟฟ้า
ของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง (Power Transformer) ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง (ศึกษาข้อมูลจากภาพที่ 14 ตาราง
ข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ สถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 58) 

2) จะต้องพิจารณาการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากสถานีไฟฟ้าย่อย มีระบบป้องกัน (Relay 
Protection) และระบบอ านวยความสะดวกระบบใดบ้างที่เกี่ยวข้อง  เช่น รีเลย์ป้องกันด้านกระแสไฟฟ้า (Over 
Current Relay) รีเลย์ป้องกันด้านแรงดันไฟฟ้า (Over/Under Unbalance Voltage Relay) รีเลย์ป้องกันด้าน
ความถี่ไฟฟ้า (Over/Under  Frequency Relay)  และรีเลย์จ่ายก าลังไฟฟ้าคืนแบบอัตโนมัติ (Auto Reclosing 
Relay) ซึ่งรีเลย์เหล่านี้ก าหนดเงื่อนไขไว้อย่างไรบ้าง (โดยศึกษาข้อมูลจากไดอะแกรมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ สถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

3) จะต้องพิจารณาปริมาณภาระทางไฟฟ้า (Electrical Load) ในวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่
จะต้องด าเนินการปลด-สับ (Switching-Order)  สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกันปัจจุบันมีการใช้งานก าลังไฟฟ้าแต่ละวงจร
จ่ายไฟ (Feeder)  ปริมาณเท่าไหร่กี่เม็กกะวัตต์ (Mw)  หากน าค่าภาระทางไฟฟ้าทั้งหมดมารวมกันผลรวมภาระ
ทางไฟฟ้าทั้งหมดที่มีการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกันมีค่าเท่าไหร่กี่เม็กกะวัตต์ (Mw) เกินข้อก าหนดการจ่าย
ก าลังไฟฟ้าใช้งานจริงของสถานีไฟฟ้าย่อยหรือไม่ รวมทั้งจะต้องไม่เกินก าลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
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(Power Transformer)  ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย โดยให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจาก
ภาระกิจสถานีไฟฟ้าย่อยและ ศึกษาข้อมูลในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากไดอะแกรมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาข้อมูลได้จากภาพที่ 14 
ตารางข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ สถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน้า 58) 

4) จะต้องพิจารณาวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้องด าเนินการปลด-สับ (Switching-Order)  
สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกัน มีแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายเดียวกันหรือไม่ วงจรไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้ามาจาก
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่สถานีไฟฟ้าย่อยเครื่องเดียวกันหรือไม่ หากกรณีเป็นวงจรไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามาจาก
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังคนละเครื่อง จะต้องจัดท าใบปลด-สับที่มีกระบวนงานขนานหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้า ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

5) จะต้องพิจารณาวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้องด าเนินการปลด-สับ (Switching-Order)  
สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกัน ตัวน าไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยจนถึงจุดที่จะท าการปลด-สับ
สวิทซ์ไฟฟ้ามขีนาดเท่าไหร่กี่ตารางมิลเมตร ตัวน าไฟฟ้าเป็นชนิดทองแดงหรืออลูมีเนียม โดยมีวิธีการส่งก าลังไฟฟ้า
ด้วยวิธีการติดตั้งในอากาศหรือติดตั้งใต้ดิน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกลศาสตร์ของตัวน า
ไฟฟ้าว่าสามารถน ากระแสไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไหร่ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าขนาดเท่าไหร่ และที่อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน
เท่าไหร่โดยมีวิธีการติดตั้งอย่างไร โดยหากมีการถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าผ่านตัวน าไฟฟ้าที่พิจารณาแล้ว ตัวน าไฟฟ้า
ยังมีคุณสมบัติด้านไฟฟ้าและด้านกลศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์การใช้งานตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ก าหนด
หรือไม่ (ศึกษาข้อมูลได้จากภาพที่ 15 ตารางพิกัดกระแสใช้งานตามชนิดและขนาดสาย และตารางพิกัดโหลดใช้
งานตามชนิดและขนาดสายระบบแรงดัน 22Kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หน้า 59) 

6) จะต้องพิจารณาคุณสมบัติทางไฟฟ้า คุณสมบัติทางกล หน้าที่การท างาน ข้อบงชี้เฉพาะ พร้อม
ขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง ของชุดสวิทซ์ไฟฟ้าที่จะท าการปลด-สับ (Switching-Order) ในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ (Feeder) เพ่ือการเลือกใช้งานที่เหมาะสม เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

7) จะต้องพิจารณาช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่จะปฏิบัติงาน ในวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้อง
ด าเนินการปลด-สับ (Switching-Order)  สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกัน  เช่น หากมีการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในฤดูร้อนซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่มีค่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและมีภาระทางไฟฟ้ามาก (Heavy Load)  เป็นผลท าให้สวิทซ์
ไฟฟ้าที่ท าหน้าที่ถ่ายเทภาระทางไฟฟ้า รับภาระทางไฟฟ้าสูงสุด ณ เวลานั้นเช่นกัน มีผลท าให้อายุการใช้งาน
น้อยลง และการท าปลด-สับช่วงเวลาดังกล่าวอาจท าให้มีผลในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่สูงมากขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
ดังกล่าวสามารถท าการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า เพ่ือย้ายภาระทางไฟฟ้าในเวลาช่วงเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงานของวันท า
การ (ปฏิบัติงานก่อน 08.30 น.)หรือเวลาช่วงนหลังเลิกงาน(ปฏิบัติงานหลัง 16.30 น.) หรือปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ ซึ่งจะมีปริมาณโหลดไฟฟ้าไม่มาก (Light Load)  

8) จะต้องพิจารณาในด้านอ่ืนๆเช่น ข้อด้อยในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน เช่น สวิทซ์
ไฟฟ้าบางจุดอาจยังช ารุดรอการแก้ไข  ตัวน าไฟฟ้าช ารุดรอการแก้ไข  โดยตรวจสอบข้อมูลสภาพการจ่าย
กระแสไฟฟ้า ณ ปัจจุบันได้จากภาระกิจสถานีไฟฟ้าย่อยและภาระกิจควบคุมระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 
22,000 โวลต์ 
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บทท่ี 4 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

4.1 องค์ประกอบด้านบุคลากรในการจัดท าใบปลด-สับ 

       1) “ผู้อนุมัติ” ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง หัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ได้รับการแต่งจากหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน 
       2) “ผู้ตรวจสอบ” ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมอ านวยการใช้งานภาระกิจสถานีไฟฟ้าย่อยและผู้ปฏิบัติงานควบคุมอ านวยการใช้งานภาระกิจ
ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ หรือผู้ได้รับการแต่งจากหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน 

3) “ผู้จัดท า” ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสังกัดงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องงานด้านระบบไฟฟ้าทุกคน และมีทักษะ
ความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างดี โดยมีค าสั่งบังคับบัญชาจากหัวหน้างานให้ด าเนินการ 

4) “ผู้สั่งการปลด-สับ” ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าที่สถานีไฟฟ้าย่อย หรือผู้ได้รับการแต่งจากหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน 

5) “ผู้ปฏิบัติงาน” ตามขั้นตอนใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ 
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องงานด้านระบบไฟฟ้าทุกคน
โดยมีรายชื่อในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า  

6) “ผู้ขอใช้บริการ” ตามข้ันตอนใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ 
เป็นหน่วยงาน ส่วนงาน ห้างร้าน บริษัท หรือบุคคล ที่ขอใช้บริการในการจัดท า ใบปลด-สับ สวิทซ์ไฟฟ้า  

7) “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน” เป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนของงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการ
สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและตัวแทนของ “ผู้ขอใช้บริการ”  ซึ่งท าหน้าที่
เป็น “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน”  ให้เป็นไปตามกระบวน“งานที่ปฏิบัติ”     

8) “ผู้ปฏิบัติงานประจ ากะ สถานีไฟฟ้า ” เป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจ ากะ ในสถานีไฟฟ้าย่อย 
ปฏิบัติงานร่วมกับ“ผู้สั่งการปลด-สับ”  หรือท าหน้าที่เป็น  “ผู้สั่งการปลด-สับ”  ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

  9) “ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)”   เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือการติดต่อประสานระหว่างสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ ใช้
ในกรณีที่มีการด าเนินงานในลักษณะที่จะต้องติดต่อประสานกับศูนย์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA) 
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4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 

4.2.1 ผู้อนุมัติ ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  

    ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้อนุมัติ”  ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ซึ่งผ่านขบวนการพิจารณาและลงนามจาก 
“ผู้ตรวจสอบ”เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้
ได้รับการแต่งจากหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน  โดยอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

4.2.2 ผู้ตรวจสอบ ใบปลด-สับสวิทซ์ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  
     ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้ตรวจสอบ”  ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าจาก “ผู้จัดท า” โดยเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมอ านวยการใช้งานภาระกิจสถานีไฟฟ้าย่อยและผู้ปฏิบัติงานควบคุมอ านวยการใช้งานภาระกิจ
ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ หรือผู้ได้รับการแต่งจากหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน โดยอาศัยทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
การพิจารณาตรวจสอบชี้แนวทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน ากรณีมีการแก้ไขใบปลด -สับสวิทซ์ไฟฟ้า เพ่ือให้
ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน22,000 โวลต์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือน าไปใช้
ปฏิบัติงาน  

4.2.3 ผู้จัดท า ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  
    ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้จัดท า” ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ตามขั้นตอนมาตรฐานเพ่ือน าเสนอให้ ผู้

ตรวจสอบและผู้อนุมัติ พิจารณา ผู้จัดท าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสังกัดงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล ที่
มีภาระกิจที่เกี่ยวข้องงานด้านระบบไฟฟ้า โดยมีค าสั่งบังคับบัญชาจากหัวหน้างานให้ด าเนินการจัดท าใบปลด -สับ
สวิทซ์ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ซึ่งผู้จัดท าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระบบสถานีไฟฟ้าย่อยแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์และ
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์เป็นอย่างดี โดยอาศัยทักษะความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและข้อก าหนดด้าน
วิศวกรรมควบคุม ซึ่งเป็นขบวนงานที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าเป็นไปด้วยความถูกต้อง  

  เมื่อมีการด าเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอนใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้สรุปและรายงานผลภายหลังจากการปฏิบัติงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในขบวนงาน
ทั้งหมด เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สั่งการปลด-สับ หรือผู้ใช้บริการ เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ
หัวหน้างาน/ส่วนงานต่อไป   

4.2.4 “ผู้สั่งการปลด-สับ”ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ 
      เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าที่สถานีไฟฟ้าย่อยหรือผู้ได้รับการแต่งจากหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วน

งาน ซึ่งผู้สั่งการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระบบ
สถานีไฟฟ้าย่อยแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์และระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์เป็นอย่างดี 
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โดยอาศัยทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบและข้อก าหนดด้านวิศวกรรมควบคุม และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการ 
และอ านวยการใช้งานในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง แม่นย า เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะต้องสั่งการ ด าเนินการตามขั้นตอน
ของใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์อย่างเคร่งครัด และหลังจาก
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จะต้องรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง จัดส่งให้ผู้จัดท าเพ่ือสรุปและรายงานผลต่อไป 

4.2.5 “ผู้ปฏิบัติงาน” ตามขั้นตอนในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 
โวลต์  

    ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงาน” ตามขั้นตอนของใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป โดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่มีผู้สั่งการปลด -สับ สั่งให้ด าเนินการอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้ขบวนงานส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอ่ืน และหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดส่ง
ให้ผู้จัดท า เพื่อสรุปและรายงานผลต่อไป 

4.2.6 “ผู้ขอใช้บริการ” ตามขั้นตอนในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 
22,000 โวลต์  

   เป็นผู้ร้องขอใช้บริการกับงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการสาธารณูปโภค ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอาจเป็น คณะหน่วยงาน ส่วนงาน หรือผู้ประกอบการ ห้างร้านบริษัท โดยมี
เอกสารร้องขอให้ด าเนินงาน ที่ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้ด าเนินงานตามที่
ร้องขอ 

4.2.7 “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน” ตามขั้นตอนในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 22,000 โวลต์  

     ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน” ตามกระบวนงานที่ปฏิบัติ ท าหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานระหว่าง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยกันเอง และหรือผู้ร่วมกระบวนงานด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป ส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ     

4.2.8 “ผู้ปฏิบัติงานประจ ากะ สถานีไฟฟ้า” ตามขั้นตอนในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  

     ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะช่วย “ผู้สั่งการปลด-สับ” หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น “ผู้สั่งการปลด-สับ” ตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา โดยมีลักษณะงานช่วยงานหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อ 4.2.4 

4.2.9 “ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตามขั้นตอนในใบ
ปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  

เป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ต้องติดต่อประสานระหว่างศูนย์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA) กับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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4.3 กระบวนงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 
22,000 โวลต์ มีล าดับขั้นตอนตามกระบวนงานดังนี้ 

 1) กระบวนงานศึกษาวางแผน 
  ท าการตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้บริการหรือหน่วยงาน โดยปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ

ข้อมูลที่จะต้องพิจารณาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระบบสถานีไฟฟ้าย่อยแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์และระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ก าหนดรายชื่อและจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ก าหนดขบวนการติดต่อสื่อสาร 
ช่องทางสื่อสาร ใช้โทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร รวมทั้งก าหนดการใช้งานยานพาหนะเพ่ือปฏิบัติงาน หรือแผนส ารอง
ในด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น ก าหนดขอบเขตงาน ก าหนดวันเวลาปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ด าเนินการ พร้อมแจ้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเพ่ือท าหนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้ง ให้ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบจากการงดจ่าย
กระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการจากผู้ใช้บริการหรือ
หน่วยงาน 

2) กระบวนงานจัดท า 
 จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามแผนและรูปแบบที่

ก าหนด โดยมีล าดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามเง่ือนไข สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการหรือหน่วยงาน  
3) กระบวนงานตรวจสอบ 

  ตรวจสอบใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ โดยอาศัยทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม และด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาตรวจสอบใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า เพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการหรือหน่วยงาน  

4) กระบวนงานอนุมัติ 
  อนุมัติใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ โดยอาศัยทักษะ 

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระเบียบบริหารงานบุคคล ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการในฐานะหัวหน้างาน/หัวหน้าส่วนงาน  

5) กระบวนงานปฏิบัติงาน 
          จัดส่งใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า (Switching Order)ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ให้ผู้สั่งการปลด-สับ ผู้
ปฏิบัติการ และหรือผู้ใช้บริการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามก าหนดการต่อไป  
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4.4 ขั้นตอนการท างาน (Flow Chart) 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

1-2 วัน 
รับเรื่องจากผู้ใช้บริการ/เจ้าของงาน ตรวจสอบลักษณะงาน พร้อม
มอบหมายงานให้ผู้จัดท า ด าเนินการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 

ธุรการ/หวัหน้า
งาน/ส่วนงาน 

2 1-3 วัน 
ประสานงานกับหน่วยงาน/ผู้ใช้บริการเจ้าของเรื่อง รับทราบข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตงาน      ผู้จัดท า 

3 2-3 วัน 

1) จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
2) ก าหนดรายชื่อผู้สั่งการปลด-สับ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน รายละเอยีด
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
3) ก าหนดวันเวลาปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน การใช้
ยานพาหนะ 

 ผู้จัดท า 

4 1-2 วัน 

1) ตรวจสอบใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าที่น าเสนอจากผู้จัดท า 
  1.1) กรณีใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าถูกต้องตามขบวนงานและตรงตาม
ความต้องการ ด าเนินการส่งเพื่อขอนุมัติต่อไป 
   1.2) กรณีใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามขบวนงานและไม่
ตรงตามความต้องการ ด าเนินการส่งคืนให้ผู้จัดท าปรับแก้ไขใหม่ 

ผู้ตรวจสอบ 

5 1-2 วัน 

1) พิจารณาลงนามใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าที่น าเสนอ 
  1.1) กรณีใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าผ่านการพิจารณาขอนุมัติจัดส่งให้
ผู้จัดท าด าเนินการต่อไป 
   1.2) กรณีใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามขบวนงานและไม่
ตรงตามความต้องการ ด าเนินการส่งคืนให้ผู้จัดท าปรับแก้ไขใหม่ 

ผู้อนุมัติ 

 
ก่อน

ปฏิบัติงาน 2 
วันท าการ 

1) จัดส่งใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าที่ผ่านการอนุมัติ ให้ผู้สั่งการปลด-สับ 
2) จัดส่งส า เนาใบปลด -สับสวิทซ์ ไฟฟ้าที่ผ่ านการอนุมัติ  ให้
ผู้ปฏิบัติงาน และหรือผู้เกี่ยวข้อง  

ผู้จัดท า/ธุรการ 

7 7-10 วัน 
3) ติดตามรวบรวมผลงานกับผู้สั่งการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ เพื่อ
สรุปและรายงายผล 

ผู้จัดท า/ผู้สั่ง
การปลด-สับ/
ผู้ปฏิบัติงาน 

                                                      

                               เริ่มต้น/ส้ินสุดกระบวนงาน         

                               ด าเนินการ/บริหารจัดการ            

                               พิจารณา /ตัดสินใจ/เปรียบเทียบ 

                                            เส้นทางกระบวนการด าเนินงาน               

 ภาพที่ 18  แสดงกระบวนการและข้ันตอนในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ระบบจ าหน่าย 
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วางแผน ศึกษาหาขอ้มูล 
เตรียมการ และรวบรวม

ข้อมูลที่เกีย่วข้อง 

จัดท าใบปลด-สับ
สวิทซ์ไฟฟา้ 

 

พิจารณา
ตรวจสอบ 

จัดส่งใบปลด-สับสวิทซ์ให้
ผู้เกี่ยวขอ้ง 

เริ่มกระบวนงาน 

สรุปและรายงานผล 

No 

สัญลักษณ์                             ความหมาย 

พิจารณา
ลงนาม 

No 
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4.5 เอกสารและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 

   1)  เอกสารแสดงความต้องการจากผู้ใช้บริการ บันทึกข้อความ ค าสั่งผู้บังคับบัญชา เช่น เอกสารขอให้
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ หรือแผนด าเนินงาน
ภายในหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

   2) ผังไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบัน 

   3)   แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แสดงการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบัน 

   4)  ข้อมูลการจ่ายก าลังไฟฟ้าแต่ละวงจรของสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ปัจจุบัน 
   5)  ข้อมูลสิ่งผิดปกติ ความช ารุดเสียหายหรือสภาวะด้านอ่ืนๆ ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 

22,000 โวลต์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นปัจจุบัน เช่น มีเหตุช ารุดของสายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าที่ช ารุดรอ
การแก้ไข หม้อแปลงไฟฟ้าที่ช ารุด หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่ติดตั้งในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ณ 
ปัจจุบันที่ช ารุด 

   6)  ข้อมูล แผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะหน่วยงาน แผนกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ
กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากทราบข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท า ใบปลด-สับสวิทซ์
ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  สามารถก าหนดวันเวลาที่จะปฏิบัติงานหลีกเหลี่ยงจาก
กิจกรรมดังกล่าว ลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกระแสไฟฟ้า 

  7)  ข้อมูล อัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือเปล่า หากจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ปลด-สับ
อุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามวันเวลาที่จะก าหนดในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าใน
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  

  8)  ข้อมูลวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือ มีเพียงพอหรือพร้อมต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ ตามวันเวลาที่จะ
ก าหนดในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  

  9)  ข้อมูลยานพาหนะ มีเพียงพอหรือพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ตามวันเวลาที่จะก าหนดในใบปลด-สับ
สวิทซ์ไฟฟ้า ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ หรือเปล่า 

10)  ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร วิธีการสื่อสาร รองรับและเพียงพอหรือพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ตามวันเวลาที่
จะก าหนดในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ หรือเปล่า 
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4.6 รูปแบบเอกสารใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 

   รูปแบบการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU SWITCHING ORDER) มีรายละเอียดประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 19 รูปแบบการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า  
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ภาพที่ 20 รูปแบบการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า (ต่อ) 
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ภาพที่ 21 รูปแบบการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า (ต่อ)  
 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

87 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 22 รูปแบบการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า (ต่อ) 

 
รูปแบบการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU SWITCHING ORDER) มีรายละเอียดประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 

    4.6.1  หัวเรื่อง ระบุชื่อ “ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” “ 22kV DISTRIBUTION  SWITCHING  ORDER   KHON  KEAN  UNIVERSITY”    

    4.6.2  “หมายเลขใบปลด-สับ”  ให้ระบุหมายเลขสวิทซ์ซิ่ง ล าดับที่ xx- เดือนxx /ปี พ.ศ..xx.... 

    4.6.3  “สถานที่ปฏิบัติงาน”  ให้ระบชุื่อสถานที่ ทีป่ฏิบัติงานตามข้ันตอนการปลด-สับอุปกรณ ์

    4.6.4  “วัน เดือน ปี  เวลา  ปฏิบัติงาน”  ให้ระบุ วัน - เดือน - ปี   เวลา......ที่จะปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการปลด-สับอุปกรณ์ 

   4.6.5  “งานที่ปฏิบัติ”  ให้ระบลุักษณะงานที่จะด าเนินการ เช่น ติดตั้งสายไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายพ้ืนที่
...........  ติดตั้งหม้อแลงไฟฟ้าในพ้ืนที่....... ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ในพ้ืนที่บริเวณ..................................... 

    4.6.6  “ผู้ขอใช้บริการ”  ให้ระบุ ชื่อ หน่วยงาน ส่วนงาน ห้างร้าน บริษัท หรือชื่อบุคคล ที่ขอใช้
บริการในการจัดท า ใบปลด-สับ สวิทซ์ไฟฟ้า  
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    4.6.7  “ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน”  ให้ระบชุื่อบุคคลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่เป็นตัวแทนของงานไฟฟ้า 
ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการสาธารณูปโภค พลั งงานและสิ่ งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและตัวแทนของ “ผู้ขอใช้บริการ”   

    4.6.8  “ผู้จัดท าใบปลด-สับ ”  ให้ระบุ ชื่อผู้จัดท าใบขั้นตอนการปลด-สับ  พร้อมลงนามรับรองและ
ระบุ วัน-เดือน-ปี  เวลาที่ลงนามรับรอง 

    4.6.9  “ผู้ตรวจสอบใบปลด-สับ ”  ให้ระบุ ชื่อผู้ตรวจสอบขั้นตอนการปลด-สับ  พร้อมลงนามรับรอง
และระบุ วัน-เดือน-ปี  เวลาที่ลงนามรับรอง 

    4.6.10  “ผู้อนุมัติใบปลด-สับ ”  ให้ระบุ ชื่อผู้อนุมัติขั้นตอนการปลด-สับ  พร้อมลงนามรับรองและ
ระบุ วัน-เดือน-ปี  เวลาที่ลงนามรับรอง 

    4.6.11  “ผู้สั่งการปลด-สับ ”  ให้ระบุ ชื่อผู้สั่งการ ตามขั้นตอนการปลด-สับ  พร้อมลงนามรับรอง
และระบุ วัน-เดือน-ปี  เวลาที่ลงนามรับรอง 

    4.6.12  “ผู้ปฏิบัติงานประจ ากะสถานีไฟฟ้า”  ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าสถานีไฟฟ้า ที่
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปลด -สับในช่วงเวลาที่ก าหนดตาม ใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมลงนามรับรองหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

    4.6.13  “ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ PEA” ใช้ในกรณีที่จะต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  โดยติดต่อสอบถามขอทราบชื่อ
ล่วงหน้า หรือสอบถามในขณะปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกชื่อลงในใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แรงดัน 22,000 โวลต์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    4.6.14  ให้ระบุ ข้อความ " ผู้ท าการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ขั้นตอนการ
ปฎิบัติงานอย่างเคร่งครัด" เป็นการกระตุ้นเตื่อนให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

    4.6.15  “ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   
ก่อนปฏิบัติงาน ก าหนดรายละเอียดวิธีการตามหัวข้อ 3.11 เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการจัดท าใบปลด-สับ
สวิทซ์ไฟฟ้า ให้ระบกุ าหนดขั้นตอนการปลด-สับ อุปกรณ์อย่างละเอียดชัดเจน จากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โดยอ้างอิง
ผังไดอะแกรมระบบไฟฟ้า ยึดการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตรวจเช็คคุณสมบัติด้านไฟฟ้าด้านกลไกของชุดสวิทซ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ข้อก าหนดการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาตรฐานด้าน
วิศวกรรมที่เก่ียวข้อง ให้อยู่ในหลักแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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    4.6.16  “ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   
หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ก าหนดรายละเอียดวิธีการตามหัวข้อ 3.11 เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการจัดท าใบ
ปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ให้ระบุก าหนดขั้นตอนการปลด-สับ อุปกรณ์อย่างละเอียดชัดเจน จากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด 
โดยอ้างอิงผังไดอะแกรมระบบไฟฟ้า ยึดการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตรวจเช็คคุณสมบัติด้านไฟฟ้าด้านกลไกของชุด
สวิทซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ข้อก าหนดการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาตรฐาน
ด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง ให้อยู่ในหลักแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

    4.6.17  “ผู้ปฏิบัติงาน ปลด-สับ อุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ”  
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดแบ่งผู้ปฏิบัติงานออกเป็นกลุ่มหรือชุด ตามลักษณะและ
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม พร้อมระบุชื่อกลุ่ม ชื่อหัวหน้ากลุ่ม รายชื่อผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม โดยที่หัวหน้ากลุ่มจะ
เป็นผู้ประสานงานหลักในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการปลด-สับ  

    4.6.18  “การติดต่อสื่อสาร”  ให้ระบุ วิธีการ ช่องทาง ติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงาน  เช่น ใช้วิทยุ
สื่อสารเป็นหลัก หรือใช้โทรศัพท์เป็นหลัก หรือช่องทางอ่ืนๆ   

    4.6.19  “ยานพาหนะ”  ให้ระบุชนิดยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ รถกระเช้า 
รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึงการเคลื่อนย้าย การเดินทางของเจ้าหน้าที่ไปที่จุด
ปฏิบัติงาน 

    4.6.20  “ผู้ปฏิบัติงานหรือประสานของคณะหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ”  ให้
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของคณะหน่วยงาน หรือจากหน่วยงานภายนอก ที่จะต้องผู้เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือ
ประสาน เพ่ือให้งานปฏิบัติงานส าเร็จลู่ล่วง 

    4.6.21  “สรุปผลการปฏิบัติงาน”  ให้ระบุรายละเอียดหลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทั้งด้านปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข หรืออ่ืนๆ 
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4.7 ตัวอย่างใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า  

4.7.1 กรณีปฏิบัติงานระหว่าง วงจรที่ 1 และวงจรที่ 8 

 

ภาพที่ 23  แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 1 และวงจรที่ 8 ก่อนท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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ภาพที่ 24 แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 1 และวงจรที่ 8 หลังท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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 งานที่ปฏิบัติ : ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงดัน 22Kv ที่ช ารุดจากจุด  A  บริเวณปากซอยถนน
หมู่บ้านสีฐาน ถึง จุด B  บริเวณสายไฟฟ้าแรงดัน 22Kv แยกเข้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

ตามภาพผังบริเวณการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ของวงจรที่ 
1 ในพ้ืนที่ปฎิบัติงานจะมีสวิทซ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้   LBS SF6E :1/05 (ซอย 5 ประตู สีฐาน 
อยู่ในสถานะ ปิดวงจร) , RMU:1/02(พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อยู่ในสถานะปิดวงจร)  และ RMU:1-8/01(หอศิลป์ 
สวิทซ์วงจรที่ 8 อยู่ในสถานะเปิดวงจร สวิทซ์วงจรที่ 1 อยู่ในสถานะปิดวงจร) ซึ่งสวิทซ์ RMU:1-8/01 เป็นจุดที่
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1 และวงจรที่ 8 สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าถึงกันได้ (Tie Load)  

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1ไป
รับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 8 ซ่ึงผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาแนวทาง
ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องพิจารณาการจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยของวงจรที่ 1 และวงจรที่ 8 มี
ขนาดเท่าไหร่ หากน าก าลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 2 วงจรมารวมกัน เกินข้อก าหนดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 วงจร
หรือไม่ โดยอ้างอิงข้อมูลตามตารางข้อมูลแสดงปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 ได้ข้อมูลดังนี้ 

วงจรที่ 1 มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 3.35 เม็กกะวัตต์ (MW) 
วงจรที่ 8 มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 4.30 เม็กกะวัตต์ (MW) 

จะเห็นได้ว่าเมื่อน าค่าการจ่ายก าลังไฟฟ้าทั้ง 2 วงจรรวมกันมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 7.65 เม็ก
วัตต์ (MW)  ซึ่งไม่เกินข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ของสถานีไฟฟ้า ก าหนดให้จ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 8 ที่ 80% ขนาด 7.72 เม็กวัตต์ (MW)  ซึ่งสรุปว่าสามารถย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของ
วงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 8 ได้  

2. จะต้องพิจารณาวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้องด าเนินการปลด -สับ (Switching-Order)  
สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกัน มีแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายเดียวกันหรือไม่  จากการพิจารณาโดยอ้างอิง
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
วงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1 รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP1 และวงจรที่ 8 รับ
กระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP 2 ซึ่งแยกจากกันวงจรละเครื่อง  จากลักษณะเช่นนี้ท าให้ใน
ขบวนงานจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า จะต้องมีข้ันตอนการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่สถานีไฟฟ้า ก่อนถ่ายเท
ภาระทางไฟฟ้าเข้าหากัน (Tie Load) และหลังถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าคืนสภาพปกติการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

3. เริ่มด าเนินการจัดท าใบปลด-สับ สวิทซ์ไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและข้อพิจารณาในหัวข้อ 3.11 เงื่อนไข
ที่ต้องพิจารณาในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า และตาม หัวข้อ 4.5.2 รูปแบบเอกสารในการจัดท า “ใบปลด-
สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อไป  

ซึ่งตามตัวอย่างนี้ ขอน าเสนอเฉพาะในขั้นตอนตามหัวข้อ 4.6.15  ระบุขั้นตอนในการปลด-สับ ก่อน
ปฏิบัติงานและ 4.6.16 ระบุข้ันตอนในการปลด-สับ หลังปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ปลด-สับ อุปกรณ์
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ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22 ,000 โวลต์ ตามหัวข้อ 4.6.17  จ านวน 3 ชุด ใช้ชื่อชุด HOT LINE 1  
HOT LINE 2 และ HOT LINE 3 และใช้ชื่อ สฟ.มข. แทนสถานะ ผู้สั่งการปลด-สับ  ตามหัวข้อ 4.6.11 

 
ตัวอย่าง ข้ันตอนจัดท าใบปลด-สับ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงดัน 22KV ที่ช ารุดบริเวณ

ปากซอยถนนหมู่บ้านสีฐาน ถึงบริเวณสายไฟฟ้าแรงดัน 22Kv แยกเข้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
 
1. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   ก่อน

ปฏิบัติงาน 
1.1      เวลา  (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง) น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  

และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุด 
1.2      เวลา    (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง) น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ 

LBS SF6E :1/05 ซอย 5 ประตู สีฐาน ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   
1.3     เวลา    (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง) น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ 

RMU:1/02 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจรทั้ง 2 INCOMING 
1.4      เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 เข้าประจ าจุดที่ 

RMU:1-8/01 หอศิลป์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING วงจรที่ 1 อยู่ใสถานะปิดวงจร INCOMING วงจรที่ 
8 อยู่ในสถานะเปิดวงจร 

1.5     เวลา ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUT GOING 
FEEDER  F1 และ FEEDER F8 

1.6     เวลา ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
1.7     เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 สับสวิทซ์ไฟฟ้า 

INCOMING วงจรที่ 8 ให้อยู่ใสถานะปิดวงจร (ขั้นตอนนี้ กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1และ วงจรที่ 8 ต่อเชื่อมถึงกัน) 
1.8     เวลา ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ปลด LB SF6E 

:1/05 ซอย 5 ประตู สีฐาน ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1
และ วงจรที่ 8 แยกออกจากกัน) 

1.9     เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 ปลด INCOMING 
RMU:1/02 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ด้านที่รับกระแสไฟฟ้ามาจากซอย 5 สีฐาน  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ใน
สถานะเปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้ท าให้มีไฟดับในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ บริเวณจุด  A  
บริเวณปากซอยถนนหมู่บ้านสีฐาน ถึง จุด B  บริเวณสายไฟฟ้าแยกเข้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหม้อแปลง
ไฟฟ้าติดตั้งใช้งาน จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 315 kVA เป็นผลท าให้มีไฟดับในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 
400/230 โวลต์ทั้งหมู่บ้านสีฐาน) 
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1.110   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้ง ยกเลิกขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 
และ TP2 

1.11    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F1 และ FEEDER F8 

1.12     เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.  สฟ.มข  แจ้ง ให้ HOT LINE 1 ตรวจสอบหม้อ
แปลงไฟฟ้า ขนาด 315KVA ที่ติดตั้งบริเวณวอย 5 สีฐาน จะต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน 

1.13    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้ง ให้ HOT LINE 2 ตรวจสอบไฟแสดง
สถานะแรงดันไฟฟ้าที่ชุดสวิทซ์ INCOMING ด้านที่รับกระแสไฟฟ้ามาจากซอย 5 สีฐาน ของตู้ RMU:1/02 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จะต้องไม่มีไฟแสดงสถานะติดทั้ง 3 ดวง   หลังจากนั้นให้สับกราวด์ของชุดสวิทซ์ไฟฟ้า 
INCOMING ด้านที่รับกระแสไฟฟ้ามาจากซอย 5 สีฐาน   

1.14    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 3 ชุด เสร็จสิ้นการ
ท าสวิทซ์ซิ่งก่อนปฏิบัติงาน  

 1.15   เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  แจ้ง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ที่ท าหน้า
เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หรือควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้ ตรวจสอบพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และให้ติดตั้งต่อเชื่อมกราวด์เพ่ือป้องกันอันตรายก่อนปฏิบัติงาน และให้
ปฏิบัติงาน ภายใต้หลักแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 
2. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   หลัง

ปฏิบัติงาน 
2.1      เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  

และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุด ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แจ้งพร้อมรับไฟเข้าสู่ระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าสภาพปกติ ตรวจสอบการต่อเชื่อมกราวด์ของผู้ปฏิบัติงานโดยให้ปลดกราวด์ออกจากระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า 

2.2     เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ 
LBS SF6E :1/05 ซอย 5 ประตู สีฐาน ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   

2.3     เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ 
RMU:1/02 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์  INCOMING ด้านที่รับกระแสไฟฟ้ามาจากซอย 5 สี
ฐาน  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะเปิด กราวด์อยู่ในสถานะ สับ 

2.4      เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 เข้าประจ าจุดที่ 
RMU:1-8/01 หอศิลป์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING วงจรที่ 1 อยู่ใสถานะปิดวงจร INCOMING วงจรที่ 
8 อยู่ในสถานะปิดวงจร 
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2.5    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 ปลดกราวด์ 
RMU:1/02 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ชุด INCOMING ด้านที่รับกระแสไฟฟ้ามาจากซอย 5 สีฐาน   ตรวจสอบ
กราวด์อยู่ในสถานะปลด 

2.6     เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F1 และ FEEDER F8 

2.6     เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
2.7    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1  สับ LBS SF6E 

:1/05 ซอย 5 ประตู สีฐาน ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1 
จ่ายเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 315 kVA เป็นผลท าให้มีไฟในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 400/230 โวลต์
ทั้งหมู่บ้านสีฐานเรียบร้อยแล้ว) 

2.8   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 สฟ.มข   ตรวจสอบ
ไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟ้าที่ชุดสวิทซ์ INCOMING ด้านที่รับกระแสไฟฟ้ามาจากซอย 5 สีฐาน ของตู้ RMU:1/02 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จะต้องมีไฟแสดงสถานะติดทั้ง 3 ดวง   หลังจากนั้นให้สับชุดสวิทซ์ไฟฟ้า INCOMING ด้าน
ที่รับกระแสไฟฟ้ามาจากซอย 5 สีฐาน ตรวจชุดสวิทซ์อยู่ในสถานะสับ (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1และ วงจรที่ 
8 ต่อถึงกันที่ตู้สวิทซ์ไฟฟ้าชุดนี้) 

2.9   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 ปลด INCOMING ตู้ 
RMU:1-8/01 หอศิลป์ วงจรที่ 8 ให้อยู่ในสถานะเปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ใสถานะเปิดวงจร และ
ตรวจสอบ INCOMING วงจรที่ 1 อยู่ใสถานะปิดวงจร (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 1และ วงจรที่ 8 แยกออก
จากกันที่ตู้สวิทซ์ไฟฟ้าชุดนี้ ซึ่งเป็นสภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ) 

2.10  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ยกเลิกขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 
และ TP2 

2.11  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F1 และ FEEDER F8 

2.12  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ให้ HOT LINE 1 ตรวจสอบหม้อ
แปลงไฟฟ้า ขนาด 315KVA ที่ติดตั้งบริเวณวอย 5 สีฐาน จะต้องมีกระแสไฟฟ้าใช้งาน 

2.13   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 3 ชุด เสร็จสิ้น
การท าสวิทซ์ซิ่งหลังการปฏิบัติงาน  

2.14  เวลา  .(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งหัวหน้าชุดหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน การจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ อยู่ในสภาพ
ตามปกติ   
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4.7.2 กรณีปฏิบัติงานระหว่างวงจรที่ 2 และวงจรที่ 7 

 

ภาพที่ 25  แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้า วงจรที่ 2 และวงจรที่ 7 ก่อนท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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ภาพที่ 26 แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 2 และวงจรที่ 7 หลังท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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งานที่ปฏิบัติ : ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารศูนย์
อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)  

ตามภาพผังบริเวณการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ของวงจรที่ 
2 ในพ้ืนที่ปฎิบัติงานจะมีสวิทซ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้   LBS SF6E :2/07 (คอมเพล็กซ์ อยู่ใน
สถานะ ปิดวงจร)  LBS SF6E :2/09 (แฟลตแดง อยู่ในสถานะ ปิดวงจร)และ RMU:2-7/03(โรงยิมส์ สิต มอดิน
แดง สวิทซ์วงจรที่ 2 อยู่ในสถานะเปิดวงจร สวิทซ์วงจรที่ 7 อยู่ในสถานะปิดวงจร) ซึ่งสวิทซ์ RMU:2-7/03 เป็นจุด
ที่ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2 และวงจรที่ 7 สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าถึงกันได้ (Tie Load)  

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2ไปรับ
กระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 7 ซึ่งผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาแนวทางใน
การด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องพิจารณาการจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยของวงจรที่ 2 และวงจรที่ 7 มี
ขนาดเท่าไหร่ หากน าก าลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 2 วงจรมารวมกัน เกินข้อก าหนดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 วงจร
หรือไม่ โดยอ้างอิงข้อมูลตามตารางข้อมูลแสดงปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 ได้ข้อมูลดังนี้ 

วงจรที่ 2 มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 3.63 เม็กกะวัตต์ (MW) 
วงจรที่ 7 มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 4.51 เมก็กะวัตต์ (MW) 

จะเห็นได้ว่าเมื่อน าค่าการจ่ายก าลังไฟฟ้าทั้ง 2 วงจรรวมกันมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 8.14 เม็ก
วัตต์ (MW)  ซึ่งเกินข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ของสถานีไฟฟ้า ก าหนดให้จ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 7 ที่ 80% ขนาด 6.48 เม็กวัตต์ (MW)  จึงสรุปไม่สามารถย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของ
วงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 7 ได้  

 แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานอาจจะต้องปฏิบัติงานในวันหยุด ซึ่งมีโอกาสที่ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
อาจจะลดลง ทั้งนี้ผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า จะต้องสอบถามและรวบรวมข้อมูลประวัติการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่
ผ่านมาทั้ง 2 วงจรในวันหยุดจากสถานีไฟฟ้า เพ่ือประกอบการพิจารณา หรือให้ท าการย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของ
วงจรที่ 7 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ 4 ก่อน  หรือย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของวงจรที่ 2 ไปรับกระแสไฟฟ้าจาก
วงจรที่ 4 ก่อน  โดยมีเงื่อนไขและวิธีการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อ 1. 

ในตัวอย่างนี้ ก าหนดให้ปฏิบัติงานในวันหยุด ซึ่งวันหยุดขอสมมุติมีปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้า
รวมกันทั้ง 2 วงจรไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ (MW) ท าให้สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าได้  

2.  จะต้องพิจารณาวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้องด าเนินการปลด-สับ (Switching-Order)  
สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกัน มีแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายเดียวกันหรือไม่  จากการพิจารณาโดยอ้างอิง
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
วงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2 รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP1 และวงจรที่ 7 รับ
กระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP 2 ซึ่งแยกจากกันวงจรละเครื่อง  จากลักษณะเช่นนี้ท าให้ใน
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ขบวนงานจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า จะต้องมีข้ันตอนการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่สถานีไฟฟ้า ก่อนถ่ายเท
ภาระทางไฟฟ้าเข้าหากัน (Tie Load) และหลังถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าคืนสภาพปกติการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

3. เริ่มด าเนินการจัดท าใบปลด-สับ สวิทซ์ไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและข้อพิจารณาในหัวข้อ 3.11 เงื่อนไข
ที่ต้องพิจารณาในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า และตามหัวข้อ 4.5.2 รูปแบบเอกสารในการจัดท า “ใบปลด-
สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อไป  

ซึ่งตามตัวอย่างนี้ ขอน าเสนอเฉพาะในขั้นตอนตามหัวข้อ 4.6.15  ระบุขั้นตอนในการปลด-สับ ก่อน
ปฏิบัติงานและ 4.6.16 ระบุข้ันตอนในการปลด-สับ หลังปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ปลด-สับ อุปกรณ์
ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22 ,000 โวลต์ ตามหัวข้อ 4.6.17  จ านวน 3 ชุด ใช้ชื่อชุด HOT LINE 1  
HOT LINE 2 และ HOT LINE 3 และใช้ชื่อ สฟ.มข. แทนสถานะ ผู้สั่งการปลด-สับ  ตามหัวข้อ 4.6.11 

ตัวอย่าง ข้ันตอนจัดท าใบปลด-สับ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณจุดติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าของอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)  

1. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   ก่อน
ปฏิบัติงาน 

1.1   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  
และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุด 

1.2   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ LBS 
SF6E :2/07 ข้างคอมเพล็กซ์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   

1.3    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ 
LBS SF6E :2/09 แฟลตแดง ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร 

1.4   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 เข้าประจ าจุดที่ 
RMU:2-7/03 โรงยิมส์สาธิตมอดินแดง ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING วงจรที่ 7 อยู่ใสถานะปิดวงจร 
INCOMING วงจรที่ 2 อยู่ในสถานะเปิดวงจร 

1.5    เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F2 และ FEEDER F7 

1.6    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
1.7    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 สับสวิทซ์ไฟฟ้า 

INCOMING วงจรที่ 2 ให้อยู่ใสถานะปิดวงจร (ขั้นตอนนี้ กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2และ วงจรที่ 7 จะต่อเชื่อมถึงกัน) 
1.8    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ปลด LBS SF6E 

:2/07 ข้างคอมเพล็กซ์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2 และ 
วงจรที่ 7 แยกออกจากกันที่โหลดเบรคสวิทซ์ชุดนี้) 

1.9    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 ปลด LBS SF6E 
:2/09 แฟลตแดง   ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะเปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้ท าให้มีไฟดับในระบบจ าหน่าย
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กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ บริเวณข้างคอมเพล็กซ์ หอพักนักศึกษาที่ 14 โรงผลิตน้ าประปา  ซึ่งมีหม้อ
แปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งาน จ านวน 4 เครื่อง เป็นผลท าให้มีไฟดับในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 400/230 
โวลต์ในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 กลุ่มหอพักหญิงท่ี 13 ,14,19,21และโรงผลิตน้ าประปาท้ังหมด ) 

1.110   เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ยกเลิกขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 
และ TP2 

1.11    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F2 และ FEEDER F7 

1.12     เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ให้ HOT LINE 1 ตรวจสอบหม้อ
แปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA ที่ติดตั้งข้างอาคารศูนย์อาหารและบริการ จะต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน 

1.13     เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ให้ HOT LINE 2 ตรวจสอบหม้อ
แปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA ที่ติดตั้งข้างหอพักหญิงท่ี 13 จะต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน 

   
1.14     เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 3 ชุด เสร็จสิ้น

การท าสวิทซ์ซิ่งก่อนปฏิบัติงาน  
 1.15    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ที่ท าหน้า

เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หรือควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้ตรวจสอบพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และให้ติดตั้งต่อเชื่อมกราวด์เพ่ือป้องกันอันตรายก่อนปฏิบัติงาน และให้
ปฏิบัติงาน ภายใต้หลักแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 
2. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   หลัง

ปฏิบัติงาน 
2.1     เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  

และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุด ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แจ้งพร้อมรับไฟเข้าสู่ระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าสภาพปกติ ตรวจสอบการต่อเชื่อมกราวด์ของผู้ปฏิบัติงานโดยให้ปลดกราวด์ออกจากระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า 

2.2     เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่  
ปลด LB SF6E :2/07 ข้างคอมเพล็กซ์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร    

2.3     เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ LBS 
SF6E :2/09 แฟลตแดง ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร 

2.4    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 เข้าประจ าจุดที่ 
RMU:2-7/03 โรงยิมส์สาธิตมอดินแดง ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING วงจรที่ 7 อยู่ใสถานะ ปิดวงจร 
INCOMING วงจรที่ 2 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร 
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2.5      เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F2 และ FEEDER F7 

2.6      เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
2.7     เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1  สับ LBS SF6E 

:2/07 ข้างคอมเพล็กซ์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้ท าให้มีไฟในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ บริเวณข้างคอมเพล็กซ์ หอพักนักศึกษาที่ 14 โรงผลิตน้ าประปา  ซึ่งมีหม้อ
แปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งาน จ านวน 4 เครื่อง เป็นผลท าให้มีไฟใช้งานในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 400/230 
โวลต์ในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 กลุ่มหอพักหญิงท่ี 13 ,14,19,21และโรงผลิตน้ าประปาท้ังหมด ) 

2.8     เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ให้ HOT LINE 1 ตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA ที่ติดตั้งข้างอาคารศูนย์อาหารและบริการ จะต้องมีกระแสไฟฟ้าใช้งาน   

2.9     เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 สับ LBS SF6E :2/09 
แฟลตแดง   ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2 และ วงจรที่ 7 
ต่อเชื่อมถึงกันที่โหลดเบรคสวิทซ์ชุดนี้) 

2.10     เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 ปลดสวิทซ์ไฟฟ้า 
INCOMING วงจรที่ 2 ให้อยู่ใสถานะเปิดวงจร (ขั้นตอนนี้ กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 2 และ วงจรที่ 7 แยกออกจากกันที่
ตู้สวิทซ์ไฟฟ้าชุดนี้) 

2.11    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ยกเลิกขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 
และ TP2 

2.12    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F2 และ FEEDER F7 

2.13    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 3 ชุด เสร็จสิ้นการ
ท าสวิทซ์ซิ่งหลังการปฏิบัติงาน  

2.14     เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งหัวหน้าชุดหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน การจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ อยู่ในสภาพ
ตามปกติ   
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4.7.3 กรณีปฏิบัติงานระหว่าง วงจรที่ 3 และวงจรที่ 5 

 

ภาพที่ 27 แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 3 และวงจรที่ 5 ก่อนท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

103 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

ภาพที่ 28 แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 3 และวงจรที่ 5 หลังท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

104 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

งานที่ปฏิบัติ : ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณหมู่บ้านศูนย์แพทย์ 3  

              ตามภาพผังบริเวณการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ของวงจรที่ 3 
ในพ้ืนที่ปฎิบัติงานจะมีสวิทซ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้   ATS(RMU) :3-5/01 (ซับเหนือ
คณะแพทย์ อยู่ในสถานะ เปิดวงจร)  DS RSF.3 (จุดติดตั้งสายส่งไฟฟ้าใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณลานจอดรถหน้า
คณะเทคนิคการแพทย์ อยู่ในสถานะ ปิดวงจร)และ DS RSF.3 (จุดติดตั้งสายส่งไฟฟ้าใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณหน้า
สถานีไฟฟ้า อยู่ในสถานะ ปิดวงจร) ซึ่งสวิทซ์ ATS(RMU) :3-5/01 เป็นจุดที่ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 
และวงจรที่ 5 สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าถึงกันได้ (Tie Load)  

            จากลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องย้ายโหลดไฟฟ้าวงจรที่ 3 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 5 ซ่ึงผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องพิจารณาการจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยของวงจรที่ 3 และวงจรที่ 5 มี
ขนาดเท่าไหร่ หากน าก าลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 2 วงจรมารวมกัน เกินข้อก าหนดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 วงจร
หรือไม่ โดยอ้างอิงข้อมูลตามตารางข้อมูลแสดงปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 ได้ข้อมูลดังนี้ 

วงจรที่ 3  มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 4.66  เม็กกะวัตต์ (MW) 

วงจรที่ 5  มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 2.22 เม็กกะวัตต์ (MW) 

จะเห็นได้ว่าเมื่อน าค่าการจ่ายก าลังไฟฟ้าทั้ง 2 วงจรรวมกันมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 6.88 เม็ก
วัตต์ (MW)  ซึ่งไม่เกินข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ของสถานีไฟฟ้า ก าหนดให้จ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 5 ที่ 80% ขนาด 9.58 เม็กวัตต์ (MW)  จึงสรุปว่าสามารถย้ายโหลดไฟฟ้าของวงจรการจ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 5 ได้ 

2. จะต้องพิจารณาวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้องด าเนินการปลด-สับ (Switching-Order)  สวิทซ์
ไฟฟ้าร่วมกัน มีแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายเดียวกันหรือไม่  จากการพิจารณาโดยอ้างอิงไดอะแกรมเส้น
เดี่ยวระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าวงจรการจ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP1 และวงจรที่ 5 รับกระแสไฟฟ้าจาก
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP1 เช่นเดียวกัน  จากลักษณะเช่นนี้ท าให้ในขบวนงานจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ไม่ต้องมีขั้นตอนการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่สถานีไฟฟ้า ก่อนและหลังถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าเข้าหากัน (Tie 
Load)  

3. เริ่มด าเนินการจัดท าใบปลด-สับ สวิทซ์ไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและข้อพิจารณาในหัวข้อ 3.11 เงื่อนไขที่
ต้องพิจารณาในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า และตามหัวข้อ 4.3.2 รูปแบบเอกสารในการจัดท า “ใบปลด-สับ
สวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อไป  
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ซึ่งตามตัวอย่างนี้ ขอน าเสนอเฉพาะในขั้นตอนตามหัวข้อ 4.6.15  ระบุขั้นตอนในการปลด-สับ ก่อน
ปฏิบัติงานและ 4.6.16 ระบุข้ันตอนในการปลด-สับ หลังปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ปลด-สับ อุปกรณ์
ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22 ,000 โวลต์ ตามหัวข้อ 4.6.17  จ านวน 3 ชุด ใช้ชื่อชุด HOT LINE 1  
HOT LINE 2 และ HOT LINE 3 และใช้ชื่อ สฟ.มข. แทนสถานะ ผู้สั่งการปลด-สับ  ตามหัวข้อ 4.6.11 

ตัวอย่าง ขั้นตอนจัดท าใบปลด-สับ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณหมู่บ้านศูนย์
แพทย์ 3  

1. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   ก่อน
ปฏิบัติงาน 

1.1    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  
และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุด 

1.2    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ตู้ 
ATS(RMU) :3-5/01 ซับเหนือคณะแพทย์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ เปิด
วงจร โหมดควบคุม ATS อยู่ในโหมด AUTO  

1.3    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ DS 
RSF.3 (จุดติดตั้งสายส่งไฟฟ้าใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณลานจอดรถหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ ตรวจสอบสถานะ
อุปกรณอ์ยู่ในสถานะ ปิดวงจร) 

1.4    เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 เข้าประจ าจุดที่ DS 
RSF.3 (จุดติดตั้งสายส่งไฟฟ้าใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิด
วงจร) 

1.5   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3 และ F5  

1.6  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ปรับเลือกโหมด
ควบคุม ATS ของตู้ ATS(RMU) :3-5/01 จากโหมด AUTO เป็นโหมด MANUAL  หลังจากนั้นให้ สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
INCOMING วงจรที่ 3 ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร  (ขั้นตอนนี้
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ วงจรที่ 5 จะต่อเชื่อมถึงกัน) 

1.7  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  สั่ง OPEN BREAKER OUTGOING F3  ที่
สถานีไฟฟ้าย่อย ตรวจสอบอยู่ในสถานะ เปิดวงจร ( ขั้นตอนนี้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 จ่ายออกจากสถานี
ไฟฟ้า) 

1.8  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  เลือกสวิทซ์ที่หน้าตู้ควบคุมสวิทซ์เกียร์ F3 
จากต าแหน่ง REMOTE เป็นต าแหน่ง LOCAL  พร้อมท าการ RACKING OUT สวิทซ์เกียร์ F3 ให้อยู่ในต าแหน่ง 
TEST  POSITION   
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1.9   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.  สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 ปลด DS RSF.3 (จุด
ติดตั้งสายส่งไฟฟ้าใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร) 

1.10  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 ปลด DS RSF.3 
(จุดติดตั้งสายไฟฟ้าระบบจ าหน่ายติดตั้งใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณลานจอดรถหน้าคณะเทคนิคการแพทย์  ตรวจสอบ
สถานะอุปกรณอ์ยู่ในสถานะ เปิดวงจร) 

1.11  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F5 

1.12  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 สับ DS RSF.3 (จุด
ติดตั้งสายไฟฟ้าระบบจ าหน่ายติดตั้งใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ 
ปิดวงจร) 

1.13  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบดูจอแสดงสถานะมีแรงดันไฟฟ้า
ที่บริเวณหน้าตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING FEEDER  F3 จะต้องไม่แสดงสัญลักษณ์รูปสายฟ้าทั้ง 3 เฟส (ถ้ามี
สัญลักษณร์ูปสายฟ้า แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟฟ้าวงจรที่ 3 ห้ามสับกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์โดยเด็ดขาด) 

1.14  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข สับกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING 
FEEDER  F3 

1.15  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 3 ชุด เสร็จสิ้นการ
ท าสวิทซ์ซิ่งก่อนปฏิบัติงาน  

1.16  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ที่ท าหน้า
เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หรือควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้ตรวจสอบพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และให้ติดตั้งต่อเชื่อมกราวด์เพ่ือป้องกันอันตรายก่อนปฏิบัติงาน และให้
ปฏิบัติงาน ภายใต้หลักแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   หลัง
ปฏิบัติงาน 

2.1  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  
และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุด ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แจ้งพร้อมรับไฟเข้าสู่ระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าสภาพปกติ ตรวจสอบการต่อเชื่อมกราวด์ของผู้ปฏิบัติงานโดยให้ปลดกราวด์ออกจากระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า 

2.2   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ 
ATS(RMU) :3-5/01 ซับเหนือคณะแพทย์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ ปิด
วงจร  โหมดควบคุม ATS อยู่ในโหมด MANUAL 

2.3  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ DS 
RSF.3 (จุดติดตั้งสายไฟฟ้าระบบจ าหน่ายติดตั้งใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณลานจอดรถหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ 
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร) 
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2.4   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 เข้าประจ าจุดที่ DS 
RSF.3 (จุดติดตั้งสายไฟฟ้าระบบจ าหน่ายติดตั้งใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์
อยู่ในสถานะ ปิดวงจร) 

2.5   เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข ปลดกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING 
FEEDER  F3 

2.6   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  ท าการ RACKING IN สวิทซ์เกียร์ F3 ให้อยู่
ในต าแหน่ง SERVICE  POSITION พร้อมเลือกสวิทซ์ที่หน้าตู้ควบคุมสวิทซ์เกียร์ F3 จากต าแหน่ง LOCAL เป็น
ต าแหน่ง REMOTE   

2.7   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุดจะท าการ
ทดสอบระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ด าเนินซ่อมบ ารุงแล้วเสร็จ ด้วยการทดรองจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากสถานี
ไฟฟ้าเข้าในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 

2.8  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  สั่ง CLOSE BREAKER OUTGOING F3  ที่
สถานีไฟฟ้าย่อย ตรวจสอบอยู่ในสถานะ ปิดวงจร ( ขั้นตอนนี้จะมีแรงดันไฟฟ้าวงจรที่ 3 ที่จ่ายออกจากสถานีไฟฟ้า
ถึง DS RSF.3 จุดติดตั้งสายไฟฟ้าระบบจ าหน่ายติดตั้งใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณลานจอดรถหน้าคณะเทคนิค
การแพทย ์)  หลังจากผ่านการทดรองจ่ายแรงดันไฟฟ้าแล้ว สฟ.มข.ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

2.9  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  สั่ง OPEN BREAKER OUTGOING F3  ที่
สถานีไฟฟ้าย่อย ตรวจสอบอยู่ในสถานะ เปิดวงจร ( ขั้นตอนนี้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 จ่ายออกจากสถานี
ไฟฟ้า) 

2.10  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 ปลด DS RSF.3 (จุด
ติดตั้งสายส่งไฟฟ้าใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร) 

2.11 เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3 และ F5  

2.12  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 สับ DS RSF.3 (จุด
ติดตั้งสายไฟฟ้าระบบจ าหน่ายติดตั้งใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณลานจอดรถหน้าคณะเทคนิคการแพทย์  ตรวจสอบ
สถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร) ขั้นตอนนี้แรงดันไฟฟ้าของวงจรที่ 5  มีมาถึง DS RSF.3 จุดติดตั้งสายส่ง
ไฟฟ้าใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า 

2.13  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.    สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 สับ DS RSF.3 (จุด
ติดตั้งสายส่งไฟฟ้าใต้ดินวงจรที่ 3 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร) 
ขั้นตอนนี้แรงดันไฟฟ้าของวงจรที่ 5 จ่ายกระแสไฟฟ้ามาถึงสวิทซ์เกียร์ OUTGOING F3 ที่สถานีไฟฟ้า (ตรวจสอบ
ดูมีสัญลักษณ์รูปสายฟ้าทั้ง 3 เฟสที่จอแสดงสถานะมีแรงดันไฟฟ้าที่บริเวณหน้าตู้สวิทซ์เกียร์  OUTGOING 
FEEDER  F3)  
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2.14   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  สั่ง CLOSE BREAKER OUTGOING F3  
ที่สถานีไฟฟ้าย่อย ตรวจสอบอยู่ในสถานะ ปิดวงจร (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ วงจรที่ 5 ต่อเชื่อมถึงกัน
ที่ตู้สวิทซ์เกียร์ F3) 

2.15    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ปลดสวิทซ์ไฟฟ้า 
INCOMING วงจรที่ 3 ที่ตู้ ATS(RMU) :3-5/01 ซับเหนือคณะแพทย์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING 
SWITCH F3 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร  (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ วงจรที่ 5 แยกออกจากกัน) 

2.16   เวลา  ... (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ปรับเลือกโหมด
ควบคุม ATS ของตู ้ATS(RMU) :3-5/01 จากโหมด MANUAL เป็นโหมด AUTO   

2.17  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.     สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3 และ F5 

2.18  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 3 ชุด เสร็จสิ้นการ
ท าสวิทซ์ซิ่งหลังการปฏิบัติงาน  

2.19  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.   สฟ.มข  แจ้งหัวหน้าชุดหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน การจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ อยู่ในสภาพ
ตามปกติ   
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4.7.4 กรณีปฏิบัติงานระหว่างวงจรที่ 4 และวงจรที่ 3 

 

ภาพที่ 29  แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 4 และวงจรที่ 3 ก่อนท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

110 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

ภาพที่ 30 แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 4 และวงจรที่ 3 หลังท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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งานที่ปฏิบัต ิ: ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณข้างคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 ตามภาพผังบริเวณการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ของวงจร
ที่ 4 ในพ้ืนที่ปฎิบัติงานจะมีสวิทซ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้   RMU:4/04 (หอพักนักศึกษาแพทย์ 
4 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร)  LBS SF6E :4/04 (ข้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ในสถานะ ปิดวงจร)และ LBS SF6: 
4/06(ด้านหลังภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอยู่ในสถานะ ปิดวงจร)   และมีสวิทซ์ไฟฟ้าของวงจรที่ 3 LBS SF6E:3-
4/01 (แฟลตแพทย์ 3 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร) LB SF6:3-4/03 (โรงกรองน้ า อยู่ในสถานะ เปิดวงจร) ซึ่งสวิทซ์
ไฟฟ้าทั้ง 2 ชุดของไฟฟ้าวงจรที่ 3 นี้จะเป็นจุดที่สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้า (Tie Load) เข้ากับวงจรที่ 4 ได ้

 จากลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องย้ายโหลดไฟฟ้าวงจรที่ 4 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ซ่ึงผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องพิจารณาการจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยของวงจรที่ 3 และวงจรที่ 4 มี
ขนาดเท่าไหร่ หากน าก าลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 2 วงจรมารวมกัน เกินข้อก าหนดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 วงจร
หรือไม่ โดยอ้างอิงข้อมูลตามตารางข้อมูลแสดงปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 ได้ข้อมูลดังนี้ 

  วงจรที่ 3  มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 4.66  เม็กกะวัตต์ (MW) 

  วงจรที่ 4  มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 7.65 เม็กกะวัตต์ (MW) 

    จะเห็นได้ว่าเมื่อน าค่าการจ่ายก าลังไฟฟ้าทั้ง 2 วงจรรวมกันมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 12.31 
เม็กวัตต์ (MW)  ซึ่งเกินข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ของสถานีไฟฟ้า ก าหนดให้จ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ที่ 80% ขนาด 6.48 เม็กวัตต์ (MW)  จึงสรุปไม่สามารถย้ายโหลดไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า
วงจรที่ 4 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ได้ 

    แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานอาจจะต้องปฏิบัติงานในวันหยุด ซึ่งมีโอกาสที่ปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าอาจจะลดลง ทั้งนี้ผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าจะต้องสอบถามและรวบรวมข้อมูลประวัติการจ่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านมาทั้ง 2 วงจรในวันหยุดจากสถานีไฟฟ้า เพ่ือประกอบการพิจารณา หรือให้ท าการย้ายโหลด
ไฟฟ้าบางส่วนของวงจรที่ 4 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ 7 ก่อน  หรือย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของวงจรที่ 4 ไป
รับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ 2 ก่อน  โดยมีเงื่อนไขและวิธีการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อ 1. 

  ในตัวอย่างนี้  ก าหนดให้ปฏิบัติงานในวันหยุด ซึ่ง วันหยุดขอสมมุติ มีปริมาณการจ่าย
กระแสไฟฟ้ารวมกันทั้ง 2 วงจรไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ (MW) ท าให้สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าได้  
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2. จะต้องพิจารณาวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้องด าเนินการปลด-สับ (Switching-Order)  
สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกัน มีแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายเดียวกันหรือไม่  จากการพิจารณาโดยอ้างอิง
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
วงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP1 และวงจรที่ 4 รับ
กระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP1 เช่นเดียวกัน  จากลักษณะเช่นนี้ท าให้ในขบวนงานจัดท าใบ
ปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ไม่ต้องมีขั้นตอนการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่สถานีไฟฟ้า ก่อนและหลังถ่ายเทภาระทาง
ไฟฟ้าเข้าหากัน (Tie Load)  

3. เริ่มด าเนินการจัดท าใบปลด-สับ สวิทซ์ไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและข้อพิจารณาในหัวข้อ 3.11 เงื่อนไข
ที่ต้องพิจารณาในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า และตามหัวข้อ 4.3.2 รูปแบบเอกสารในการจัดท า “ใบปลด-
สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อไป  

ซึ่งตามตัวอย่างนี้ ขอน าเสนอเฉพาะในขั้นตอนตามหัวข้อ 4.6.15  ระบุขั้นตอนในการปลด-สับ ก่อน
ปฏิบัติงานและ 4.6.16 ระบุข้ันตอนในการปลด-สับ หลังปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ปลด-สับ อุปกรณ์
ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22 ,000 โวลต์ ตามหัวข้อ 4.6.17  จ านวน 3 ชุด ใช้ชื่อชุด HOT LINE 1  
HOT LINE 2 และ HOT LINE 3 และใช้ชื่อ สฟ.มข. แทนสถานะ ผู้สั่งการปลด-สับ  ตามหัวข้อ 4.6.11 

ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ตัวอย่าง ข้ันตอนจัดท าใบปลด-สับ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่
ช ารุดบริเวณข้างคณะสาธารณสุขศาสตร์   

1. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   ก่อน
ปฏิบัติงาน 

1.1  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  
และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทัง้ 3 ชุด 

1.2  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ LBS 
SF6:3-4/03 (โรงกรองน้ า) ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   

1.3  เวลา  ... (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ และ 
LBS SF6: 4/06 (หลังวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร) 

1.4  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 เข้าประจ าจุดที่ 
RMU:4/04 (หอพักนักศึกษาแพทย์ 4 ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร) 

1.5  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3 และ F4  

1.6   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 สับ LBS SF6:3-
4/03 (โรงกรองน้ า) ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ 
วงจรที่ 4 ต่อเชื่อมถึงกัน)  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ย้ายจุดปฏิบัติงานไปที่  LBS SF6E:3-4/01  แฟลตแพทย์ 3 
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   
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1.7   เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 ปลด LBS SF6: 4/06 
ด้านหลังภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร ( ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 
3 และวงจรที่ 4 แยกออกจากกัน) เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ย้ายจุดปฏิบัติงานไปที่  LBS SF6E:4/04  ข้างคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   

 1.8  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.  สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 สับ LBS SF6E:3-4/01  
แฟลตแพทย์ 3 ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และวงจรที่ 4 
ต่อถึงกันอีกครั้ง) 

 1.9  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 ปลด RMU:4/04 
หอพักนักศึกษาแพทย์ 4 ด้าน OUTGOING ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร  ( ขั้นตอนนี้
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และวงจรที่ 4 แยกออกจากกัน) 

1.10 เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 ปลด LBS 
SF6E:4/04  ข้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร  (ขั้นตอนนี้พ้ืนที่จะ
ปฏิบัติงานไฟดับ) 

1.11  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3 และ F4 

1.12  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 ตรวจสอบหลอดไฟ
แสดงสถานะมีแรงดันไฟฟ้าที่บริเวณหน้าตู้ RMU:4/04  ด้าน OUTGOING จะต้องไม่มีแสงไฟออกมาทั้ง 3 เฟส 
(ถ้ามีหลอดไฟติดสว่าง แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟฟ้าวงจรที่ 4 ห้ามสับกราวด์ที่ตู้ RMU :4/04โดยเด็ดขาด) 

1.13  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข   แจ้งชุด HOT LINE 3 สับกราวด์ที่ตู้ RMU 
:4/04 หลังจากตรวจสถานะแล้วไม่มีไฟ 

1.14  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 3 ชุด เสร็จสิ้นการ
ท าสวิทซ์ซิ่งก่อนปฏิบัติงาน  

 1.15 เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.     สฟ.มข  แจ้ง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ที่ท าหน้าเป็น
ผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หรือควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้ตรวจสอบพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และให้ติดตั้งต่อเชื่อมกราวด์เพ่ือป้องกันอันตรายก่อนปฏิบัติงาน และให้
ปฏิบัติงาน ภายใต้หลักแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   หลัง
ปฏิบัติงาน 

2.1  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  
และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุด ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แจ้งพร้อมรับไฟเข้าสู่ระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าสภาพปกติ ตรวจสอบการต่อเชื่อมกราวด์ของผู้ปฏิบัติงานโดยให้ปลดกราวด์ออกจากระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า 
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2.2   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ LBS 
SF6E:3-4/01  แฟลตแพทย์ 3 ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร    

 2.3  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ ปลด 
LBS SF6E:4/04  ข้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   

2.4   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 3 เข้าประจ าจุดที่ 
RMU:4/04 (หอพักนักศึกษาแพทย์ 4 ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร) 

2.5   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข. แจ้งชุด HOT LINE 3 ปลดกราวด์ที่ตู้ RMU 
:4/04 (หอพักนักศึกษาแพทย์ 4 ตรวจสอบกราวด์อยู่ในสถานะปลด) 

2.6   เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3 และ F4 

2.7  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 3 สับ RMU:4/04 
หอพักนักศึกษาแพทย์ 4 ด้าน OUTGOING ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   

2.8   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)... น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 สับ LBS SF6E:4/04  
ข้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 
และ วงจรที่ 4 ต่อเชื่อมถึงกัน)   เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ย้ายจุดปฏิบัติงานไปที่ LBS SF6: 4/06 ด้านหลัง
ภาควิชาหลังวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร    

2.9   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ปลด LBS SF6E:3-
4/01  แฟลตแพทย์ 3 ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ
วงจรที่ 4 แยกออกจากกัน) เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ย้ายจุดปฏิบัติงานไปที่ LBS SF6:3-4/03 (โรงกรองน้ า) 
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   

2.10  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 สับ LBS SF6: 4/06 
ด้านหลังภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 
3 และวงจรที่ 4 ต่อถึงกันอีกครั้ง) 

2.11  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 ปลด  LBS SF6:3-
4/03 (โรงกรองน้ า) ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ อยู่ในสถานะ เปิดวงจร  (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และวงจร
ที่ 4 แยกออกจากกัน) 

2.12  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3 และ F4 

2.13  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 3 ชุด เสร็จสิ้นการ
ท าสวิทซ์ซิ่งหลังการปฏิบัติงาน  

2.14 เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งหัวหน้าชุดหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน การจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ อยู่ในสภาพ
ตามปกติ 
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  4.7.5 กรณีปฏิบัติงานระหว่างวงจรที่ 6 และวงจรที่ 3 

 

ภาพที่ 31 แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 6 และวงจรที่ 3 ก่อนท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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ภาพที่ 32  แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 6 และวงจรที่ 3 หลังท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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งานที่ปฏิบัติ : ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณโรงอาหารหนองแวง  

ตามภาพผังบริเวณการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ของวงจรที่ 
6 ในพ้ืนที่ปฎิบัติงานจะมีสวิทซ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้   ATS(SWG) :3-6-9/01 (ซับใต้
คณะแพทย์ อยู่ในสถานะ เปิดวงจร)  ซึ่งสวิทซ์ไฟฟ้าชุดนี้ เป็นจุดที่มีสายไฟฟ้าวงจรที่ 3 วงจร ที่ 6 และวงจรที่ 9 
สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าถึงกันได้ (Tie Load)  

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องย้ายโหลดไฟฟ้าวงจรที่ 6 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ซ่ึงผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องพิจารณาการจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยของวงจรที่ 3 และวงจรที่ 6 มี
ขนาดเท่าไหร่ หากน าก าลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 2 วงจรมารวมกัน เกินข้อก าหนดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 วงจร
หรือไม่ โดยอ้างอิงข้อมูลตามตารางข้อมูลแสดงปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 ได้ข้อมูลดังนี้ 

 วงจรที่ 3  มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 4.66  เม็กกะวัตต์ (MW) 

 วงจรที่ 5  มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 3.47 เม็กกะวัตต์ (MW) 

จะเห็นได้ว่าเมื่อน าค่าการจ่ายก าลังไฟฟ้าทั้ง 2 วงจรรวมกันมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 8.13 เม็ก
วัตต์ (MW)  ซึ่งเกินข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ของสถานีไฟฟ้า ก าหนดให้จ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ที่ 80% ขนาด 6.48 เม็กวัตต์ (MW)  จึงสรุปว่าไม่สามารถย้ายโหลดไฟฟ้าของวงจรการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 6 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ได้ 

  แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานอาจจะต้องปฏิบัติงานในวันหยุด ซึ่งมี โอกาสที่ปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าอาจจะลดลง ทั้งนี้ผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า จะต้องสอบถามและรวบรวมข้อมูลประวัติการจ่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านมาทั้ง 2 วงจรในวันหยุดจากสถานีไฟฟ้า เพ่ือประกอบการพิจารณา หรือให้ท าการย้ายโหลด
ไฟฟ้าบางส่วนของวงจรที่ 3 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ 5 ก่อน  หรือย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของวงจรที่ 3 ไป
รับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ 4 ก่อน  โดยมีเงื่อนไขและวิธีการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อ 1. 

  ในตัวอย่างนี้  ก าหนดให้ปฏิบัติงานในวันหยุด ซึ่ง วันหยุดขอสมมุติ มีปริมาณการจ่าย
กระแสไฟฟ้ารวมกันทั้ง 2 วงจรไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ (MW) ท าให้สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าได้  

2. จะต้องพิจารณาวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้องด าเนินการปลด -สับ (Switching-Order)  
สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกัน มีแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายเดียวกันหรือไม่  จากการพิจารณาโดยอ้างอิง
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
วงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP1 และวงจรที่ 6 รับ
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กระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP2  ซึ่งแยกจากกันวงจรละเครื่อง  จากลักษณะเช่นนี้ท าให้ใน
ขบวนงานจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า จะต้องมีข้ันตอนการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่สถานีไฟฟ้า ก่อนถ่ายเท
ภาระทางไฟฟ้าเข้าหากัน (Tie Load) และหลังถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าคืนสภาพปกติการจ่ายกระแสไฟฟ้า  

3.  เริ่มด าเนินการจัดท าใบปลด-สับ สวิทซ์ไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและข้อพิจารณาในหัวข้อ 3.11 
เงือ่นไขที่ต้องพิจารณาในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า และตามหัวข้อ 4.5.2 รูปแบบเอกสารในการจัดท า “ใบ
ปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อไป  

ซึ่งตามตัวอย่างนี้ ขอน าเสนอเฉพาะในขั้นตอนตามหัวข้อ 4.6.15  ระบุขั้นตอนในการปลด-สับ ก่อน
ปฏิบัติงานและ 4.6.16 ระบุข้ันตอนในการปลด-สับ หลังปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ปลด-สับ อุปกรณ์
ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22 ,000 โวลต์ ตามหัวข้อ 4.6.17  จ านวน 1 ชุด ใช้ชื่อชุด HOT LINE 1  
และใช้ชื่อ สฟ.มข. แทนสถานะ ผู้สั่งการปลด-สับ  ตามหัวข้อ 4.6.11 

ตัวอย่าง ขั้นตอนจัดท าใบปลด-สับ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณโรงอาหาร
หนองแวง   

1. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   ก่อน
ปฏิบัติงาน 

1.1  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  
และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 3 ชุด 

1.2   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ตู้ 
ATS(SWG) :3-6-9/01 ซับใต้คณะแพทย์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ ปิด
วงจร  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F6 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ 
INCOMING SWITCH F9 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์  COUPLER  SWITCH F3&F6 อยู่ใน
สถานะ เปิดวงจร โหมดควบคุม ATS อยู่ในโหมด AUTO 

1.3  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3, FEEDER F6, FEEDER F9 

1.4  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
1.5  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ปรับเลือกโหมด

ควบคุม ATS ของตู ้ATS(SWG) :3-6-9/01 จากโหมด AUTO เป็นโหมด MANUAL  
1.6 เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 สับ COUPLER  

SWITCH F3&F6 ที่ตู้ ATS(SWG) :3-6-9/01  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร (ขั้นตอนนี้
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ วงจรที่ 6 จะต่อเชื่อมถึงกัน)  

1.7  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.   สฟ.มข  สั่ง OPEN BREAKER OUTGOING F6  ที่
สถานีไฟฟ้าย่อย ตรวจสอบอยู่ในสถานะ เปิดวงจร ( ขั้นตอนนี้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 6 จ่ายออกจากสถานี
ไฟฟ้า) 
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 1.8   เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  เลือกสวิทซ์ที่หน้าตู้ควบคุมสวิทซ์เกียร์ F6 
จากต าแหน่ง REMOTE เป็นต าแหน่ง LOCAL  พร้อมท าการ RACKING OUT สวิทซ์เกียร์ F6 ให้อยู่ในต าแหน่ง 
TEST  POSITION   

1.9    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.  สฟ.มข  ยกเลิกขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ 
TP2 

1.10   เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3, FEEDER F9 

1.11   เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบดูจอแสดงสถานะมีแรงดันไฟฟ้า
ที่บริเวณหน้าตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING FEEDER  F6 จะต้องไม่แสดงสัญลักษณ์รูปสายฟ้าทั้ง 3 เฟส (ถ้ามี
สัญลักษณ์รูปสายฟ้า แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟฟ้าวงจรที่ 6 ห้ามสับกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์โดยเด็ดขาด) 

1.12   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข สับกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING 
FEEDER  F6 

1.13   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)... น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ตรวจสอบไฟแสดง
สถานะมีแรงดันไฟฟ้าที่บริเวณหน้าตู้ ATS(SWG) :3-6-9/01   ด้าน INCOMING F6 จะต้องไม่มีแสงไฟออกมาทั้ง 
3 เฟส (ถ้ามีแสงไฟหลอดไฟติดสว่าง แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟฟ้าวงจรที่ 6 ห้ามสับกราวด์ที่ INCOMING 
F6 โดยเด็ดขาด) 

1.14 เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข   แจ้งชุด HOT LINE 1 สับกราวด์ที่ 
INCOMING F6  หลังจากตรวจสถานะแล้วไม่มีไฟ 

1.15   เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)... น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1  เสร็จสิ้นการท า
สวิทซ์ซิ่งก่อนปฏิบัติงาน  

1.16   เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ที่ท าหน้า
เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หรือควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้ตรวจสอบพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และให้ติดตั้งต่อเชื่อมกราวด์เพ่ือป้องกันอันตรายก่อนปฏิบัติงาน และให้
ปฏิบัติงาน ภายใต้หลักแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 
2. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   หลัง

ปฏิบัติงาน 
2.1   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  

และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แจ้งพร้อมรับไฟเข้าสู่ระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้าสภาพปกติ ตรวจสอบการต่อเชื่อมกราวด์ของผู้ปฏิบัติงานโดยให้ปลดกราวด์ออกจากระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า 

2.2   เวลา  ... (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ 
ATS(SWG) :3-6-9/01 ซับใต้คณะแพทย์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ ปิด
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วงจร  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F6 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ 
INCOMING SWITCH F9 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์  COUPLER  SWITCH F3&F6 อยู่ใน
สถานะ ปิดวงจร  กราวด์ที่ INCOMING F6  สถานะสับ  โหมดควบคุม ATS อยู่ในโหมด MANUAL 

2.3  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 ปลดกราวด์ INCOMING 
F6   

2.4   เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข ปลดกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING 
FEEDDER  F6 

2.5   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  ท าการ RACKING IN สวิทซ์เกียร์ F6 ให้อยู่
ในต าแหน่ง SERVICE  POSITION พร้อมเลือกสวิทซ์ที่หน้าตู้ควบคุมสวิทซ์เกียร์ F6 จากต าแหน่ง LOCAL เป็น
ต าแหน่ง REMOTE   

2.6   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)... น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOTLINE 1 จะท าการทดสอบ
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ด าเนินซ่อมบ ารุงแล้วเสร็จ ด้วยการทดรองจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากสถานีไฟฟ้าเข้า
ในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 6 

2.7    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3, FEEDER F6, FEEDER F9 

2.8    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.  สฟ.มข  ขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
2.9    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  สั่ง CLOSE BREAKER OUTGOING F6  

ที่สถานีไฟฟ้าย่อย ตรวจสอบอยู่ในสถานะ ปิดวงจร ( ขั้นตอนนี้จะมีแรงดันไฟฟ้าวงจรที่ 6จ่ายออกจากสถานีไฟฟ้า
ไปถึง INCOMING F6   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะมีแรงดันไฟฟ้าที่บริเวณหน้าตู้ 
ATS(SWG) :3-6-9/01   ด้าน INCOMING F6 จะต้องมีแสงไฟออกมาทั้ง 3 เฟส หลังจากผ่านการทดรองจ่าย
แรงดันไฟฟ้าแล้ว สฟ.มข.ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

2.10  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 ปรับเลือกโหมดควบคุม 
ATS ของตู้ ATS(SWG) :3-6-9/01 จากโหมด MANUAL เป็นโหมด AUTO  (เมื่อเปลี่ยนโหมดควบคุมการท างาน
เรียบร้อยแล้ว ระบบการควบคุมจะสั่งให้สับ INCOMING F6 เข้า แล้วปลด COUPLER  SWITCH F3&F6  
ออกแบบอัตโนมัติ)   

2.11  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข   แจ้งชุด HOT LINE 1 ตรวจสอบการท างาน 
ATS(SWG) :3-6-9/01  ของ INCOMING F6 สวิทซ์จะต้องสับเข้าในรูปแบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะปลด 
COUPLER  SWITCH F3&F6  ออกแบบอัตโนมัติ   

2.12  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1  ตรวจสอบสถานะ
อุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F6 
อยู่ในสถานะ ปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F9 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร ตรวจสอบ
สถานะอุปกรณ์  COUPLER  SWITCH F3&F6 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร 
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2.13  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.     สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3, FEEDER F6, FEEDER F9 

2.14  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.  สฟ.มข  ยกเลิกขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ 
TP2 

2.15  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 เสร็จสิ้นการท า
สวิทซ์ซิ่งหลังการปฏิบัติงาน  

2.16  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งหัวหน้าชุดหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน การจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ อยู่ในสภาพ
ตามปกติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

122 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.7.6 กรณีปฏิบัติงานระหว่างวงจรที่ 9 และวงจรที่ 3 

 

ภาพที่ 33 แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้า วงจรที่ 9 และวงจรที่ 3 ก่อนท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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ภาพที่ 34 แสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้าวงจรที่ 9 และวงจรที่ 3 หลังท าการย้ายโหลดไฟฟ้า 
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งานที่ปฏิบัติ : ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณลานจอดรถข้างโรงอาหารหนองแวง ตาม
แผนผังในภาพบริเวณจุด A ถึงจุด B  

ตามภาพผังบริเวณการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ของวงจรที่ 
9 ในพ้ืนที่ปฎิบัติงานจะมีสวิทซ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้   SM6:9/01 (แฟลตพยาบาล 
INCOMING อยู่ในสถานะ ปิดวงจร) และสวิทซ์ไฟฟ้าวงจรที่ 3 ATS(SWG) :3-6-9/01 ซับใต้คณะแพทย์ ตรวจสอบ
สถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING 
SWITCH F6 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F9 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร 
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์  COUPLER  SWITCH F3&F6 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร โหมดควบคุม ATS อยู่ในโหมด 
AUTO ซึ่งสวิทซ์ไฟฟ้าชุดนี้ เป็นจุดที่มีสายไฟฟ้าวงจรที่ 3 วงจร ที่ 6 และวงจรที่ 9 สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้า
ถึงกันได้ (Tie Load)  

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องย้ายโหลดไฟฟ้าวงจรที่ 9 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ซ่ึงผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องพิจารณาการจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยของวงจรที่ 3 และวงจรที่ 9 มี
ขนาดเท่าไหร่ หากน าก าลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 2 วงจรมารวมกัน เกินข้อก าหนดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 วงจร
หรือไม่ โดยอ้างอิงข้อมูลตามตารางข้อมูลแสดงปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 ได้ข้อมูลดังนี้ 

วงจรที่ 3  มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 4.66  เม็กกะวัตต์ (MW) 

วงจรที่ 9  มีปริมาณการจ่ายก าลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าสูงสุด 3.57 เม็กกะวัตต์ (MW) 

จะเห็นได้ว่าเมื่อน าค่าการจ่ายก าลังไฟฟ้าทั้ง 2 วงจรรวมกันมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 8.23 เม็ก
วัตต์ (MW)  ซึ่งเกินข้อก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ของสถานีไฟฟ้า ก าหนดให้จ่าย
กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ที่ 80% ขนาด 6.48 เม็กวัตต์ (MW)  จึงสรุปว่าไม่สามารถย้ายโหลดไฟฟ้าของวงจรการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 9 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 ได้ 

แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานอาจจะต้องปฏิบัติงานในวันหยุด ซึ่งมีโอกาสที่ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
อาจจะลดลง ทั้งนี้ผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า จะต้องสอบถามและรวบรวมข้อมูลประวัติการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่
ผ่านมาทั้ง 2 วงจรในวันหยุดจากสถานีไฟฟ้า เพื่อประกอบการพิจารณา หรือให้ท าการย้ายโหลดไฟฟ้าบางส่วนของ
วงจรที่ 3 ไปรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ 5 ก่อน  โดยมีเงื่อนไขและวิธีการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อ 1. 

  ในตัวอย่างนี้  ก าหนดให้ปฏิบัติงานในวันหยุด ซึ่งวันหยุดขอสมมุติ มีปริมาณการจ่าย
กระแสไฟฟ้ารวมกันทั้ง 2 วงจรไม่เกิน 6.48 เม็กกะวัตต์ (MW) ท าให้สามารถถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าได้  
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2. จะต้องพิจารณาวงจรจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะต้องด าเนินการปลด-สับ (Switching-Order)  
สวิทซ์ไฟฟ้าร่วมกัน มีแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายเดียวกันหรือไม่  จากการพิจารณาโดยอ้างอิง
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
วงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP1 และวงจรที่ 9 รับ
กระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเครื่อง TP2  ซึ่งแยกจากกันวงจรละเครื่อง  จากลักษณะเช่นนี้ท าให้ใน
ขบวนงานจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า จะต้องมีข้ันตอนการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่สถานีไฟฟ้า ก่อนถ่ายเท
ภาระทางไฟฟ้าเข้าหากัน (Tie Load) และหลังถ่ายเทภาระทางไฟฟ้าคืนสภาพปกติการจ่ายกระแสไฟฟ้า  

3.  เริ่มด าเนินการจัดท าใบปลด-สับ สวิทซ์ไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและข้อพิจารณาในหัวข้อ 3.11 
เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าและตามหัวข้อ 4.5.2 รูปแบบเอกสารในการจัดท า “ใบ
ปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อไป  

ซึ่งตามตัวอย่างนี้ ขอน าเสนอเฉพาะในขั้นตอนตามหัวข้อ 4.6.15  ระบุขั้นตอนในการปลด-สับ ก่อน
ปฏิบัติงานและ 4.6.16 ระบุข้ันตอนในการปลด-สับ หลังปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงาน ปลด-สับ อุปกรณ์
ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22 ,000 โวลต์ ตามหัวข้อ 4.6.17  จ านวน 2 ชุด ใช้ชื่อชุด HOT LINE 1  , 
HOT LINE 2   และใช้ชื่อ สฟ.มข. แทนสถานะ ผู้สั่งการปลด-สับ  ตามหัวข้อ 4.6.11 

ตัวอย่าง ขั้นตอนจัดท าใบปลด-สับ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ช ารุดบริเวณลานจอดรถ
ข้างโรงอาหารหนองแวง    

1. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   ก่อน
ปฏิบัติงาน 

1.1  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  
และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทัง้ 3 ชุด 

1.2  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ตู้ 
ATS(SWG) :3-6-9/01 ซับใต้คณะแพทย์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ ปิด
วงจร  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F6 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ 
INCOMING SWITCH F9 อยู่ในสถานะ เปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์  COUPLER  SWITCH F3&F6 อยู่ใน
สถานะ เปิดวงจร โหมดควบคุม ATS อยู่ในโหมด AUTO 

1.3   เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ตู้ 
SM6:9/01 แฟลตพยาบาล INCOMING อยู่ในสถานะ ปิดวงจร   

1.4   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3, FEEDER F6, FEEDER F9 

1.5   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  ขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
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1.6  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 1 สับ INCOMING 
SWITCH F9 ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ ปิดวงจร (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ วงจรที่ 9 จะ
ต่อเชื่อมถึงกัน)  

1.7  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)... น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 ปลด INCOMING 
SM6:9/01 แฟลตพยาบาล อยู่ในสถานะ เปิดวงจร (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ วงจรที่ 9 แยกออกจาก
กัน)  

1.8   เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  สั่ง OPEN BREAKER OUTGOING F9  ที่
สถานีไฟฟ้าย่อย ตรวจสอบอยู่ในสถานะ เปิดวงจร ( ขั้นตอนนี้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าวงจรที่ 9 จ่ายออกจากสถานี
ไฟฟ้า) 

1.9   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  เลือกสวิทซ์ที่หน้าตู้ควบคุมสวิทซ์เกียร์ F9 
จากต าแหน่ง REMOTE เป็นต าแหน่ง LOCAL  พร้อมท าการ RACKING OUT สวิทซ์เกียร์ F9 ให้อยู่ในต าแหน่ง 
TEST  POSITION   

1.10  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.  สฟ.มข  ยกเลิกขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
1.11  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 

FEEDER  F3, FEEDER F6 
1.12  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบดูจอแสดงสถานะมีแรงดันไฟฟ้า

ที่บริเวณหน้าตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING FEEDER  F9 จะต้องไม่แสดงสัญลักษณ์รูปสายฟ้าทั้ง 3 เฟส (ถ้ามี
สัญลักษณ์รูปสายฟ้า แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟฟ้าวงจรที่ 9 ห้ามสับกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์โดยเด็ดขาด) 

1.13  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข สับกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING 
FEEDER  F9 

1.14   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 ตรวจสอบไฟแสดง
สถานะมีแรงดันไฟฟ้าที่บริเวณหน้าตู้  SM6:9/01 ด้าน INCOMING F9 จะต้องไม่มีแสงไฟออกมาทั้ง 3 เฟส (ถ้ามี
แสงไฟหลอดไฟติดสว่าง แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟฟ้าวงจรที่ 9 ห้ามสับกราวด์ที่ INCOMING F9 โดย
เด็ดขาด) 

1.15 เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข   แจ้งชุด HOT LINE 2 สับกราวด์ที่ 
INCOMING F9  หลังจากตรวจสถานะแล้วไม่มีไฟ 

1.16  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 2 ชุด  เสร็จสิ้น
การท าสวิทซ์ซิ่งก่อนปฏิบัติงาน  

1.17  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้ง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ที่ท าหน้า
เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หรือควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้ างให้ตรวจสอบพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และให้ติดตั้งต่อเชื่อมกราวด์เพ่ือป้องกันอันตรายก่อนปฏิบัติงาน และให้
ปฏิบัติงาน ภายใต้หลักแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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2. ขั้นตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์”   หลัง
ปฏิบัติงาน 

2.1   เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ  
และระบบความปลอดภัยของชุด HOTLINE ทั้ง 2 ชุด ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แจ้งพร้อมรับไฟเข้าสู่ระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าสภาพปกติ ตรวจสอบการต่อเชื่อมกราวด์ของผู้ปฏิบัติ งานโดยให้ปลดกราวด์ออกจากระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า 

2.2   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 1 เข้าประจ าจุดที่ 
ATS(SWG) :3-6-9/01 ซับใต้คณะแพทย์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F3 อยู่ในสถานะ ปิด
วงจร  ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ INCOMING SWITCH F6 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ 
INCOMING SWITCH F9 อยู่ในสถานะ ปิดวงจร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์  COUPLER  SWITCH F3&F6 อยู่ใน
สถานะ เปิดวงจร  โหมดควบคุม ATS อยู่ในโหมด AUTO 

2.3   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 เข้าประจ าจุดที่ตู้ 
SM6:9/01 แฟลตพยาบาล ตรวจสอบ INCOMING อยู่ในสถานะ เปิดวงจร   กราวด์อยู่ในสภาพสับ 

2.4  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.   สฟ.มข แจ้งชุด HOT LINE 2 ปลดกราวด์ INCOMING 
F9    

2.5   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข ปลดกราวด์ที่ตู้สวิทซ์เกียร์ OUTGOING 
FEEDER  F9 

2.6   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  ท าการ RACKING IN สวิทซ์เกียร์ F9 ให้อยู่
ในต าแหน่ง SERVICE  POSITION พร้อมเลือกสวิทซ์ที่หน้าตู้ควบคุมสวิทซ์เกียร์ F9 จากต าแหน่ง LOCAL เป็น
ต าแหน่ง REMOTE   

2.7  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  ปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3, FEEDER F6, FEEDER F9 

2.8   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.  สฟ.มข  ขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ TP2 
2.9   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.    สฟ.มข  สั่ง CLOSE BREAKER OUTGOING F9  ที่

สถานีไฟฟ้าย่อย ตรวจสอบอยู่ในสถานะ ปิดวงจร ( ขั้นตอนนี้จะมีแรงดันไฟฟ้าวงจรที่ 9 จ่ายออกจากสถานีไฟฟ้า
ไปถึง INCOMING F9   สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะมีแรงดันไฟฟ้าที่บริเวณหน้าตู้ 
SM6:9/01 แฟลตพยาบาล  ด้าน INCOMING F9 จะตอ้งมีแสงไฟออกมาทั้ง 3 เฟส  

2.10  เวลา  . (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE 2 สับ INCOMING 
SM6:9/01 แฟลตพยาบาล ตรวจสอบอยู่ในสถานะ ปิดวงจร  (ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ วงจรที่ 9 
ต่อเชื่อมถึงกัน)  

 2.11  เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น. สฟ.มข   แจ้งชุด HOT LINE 1  ปลด INCOMING 
SWITCH F9 ที่ตู้ ATS(SWG) :3-6-9/01 ซับใต้คณะแพทย์ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร 
(ขั้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าวงจรที่ 3 และ วงจรที่ 9 แยกออกจากกัน)  
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 2.12  เวลา  ..(เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  เปิด AUTO RECLOSE ของ OUTGOING 
FEEDER  F3, FEEDER F6, FEEDER F9 

2.13    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.  สฟ.มข  ยกเลิกขนานหม้อแปลงไฟฟ้า TP1 และ 
TP2 

2.14    เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง).. น.     สฟ.มข  แจ้งชุด HOT LINE ทั้ง 2 ชุด เสร็จสิ้น
การท าสวิทซ์ซิ่งหลังการปฏิบัติงาน  

2.15   เวลา  .. (เวลาที่ปฏิบัติงานจริง)..น.   สฟ.มข  แจ้งหัวหน้าชุดหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน การจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ อยู่ในสภาพ
ตามปกติ   
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บทท่ี 5 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาท าให้สามารถสรุปประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน งานไฟฟ้า ประปา

และสุขาภิบาล ในกระบวนจัดการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสามารถสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ได้ดังนี้ 

5.1 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

       1) ปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนในกระบวนงาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
            ปัญหา   การปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่มีกระบวนงานที่ก าหนดขั้นตอนนการด าเนินงานที่ชัดเจน  
            สาเหตุ  ไม่มีรูปแบบหรือข้อตกลงของหน่วยงานที่ประกาศใช้บังคับการด าเนินงานให้เป็นรูปแบบ
มาตรฐาน  
            ผลกระทบ ผู้ขอใช้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ทราบกระบวนงาน ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการที่
แน่นอน ท าให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องในล าดับถัดไปคลาดเคลื่อนจากแผนงานที่ก าหนด หรือล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผน 
            การแก้ไข จัดท าขั้นตอนของกระบวนงานให้เป็นมาตรฐาน ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้อง
และผู้บริหาร พร้อมน ามาประกาศใช้ในการปกิบัติงาน   

2) ปัญหาเรื่องความรู้ความสามารถของผู้จัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ปัญหา   จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่มีการถ่ายถอดองค์ความรู้ ในการจัดท าใบปลด -สับสวิทซ์ไฟฟ้า

ให้บุคลากรในหน่วยงานที่เป็นเอกสาร เป็นขั้นเป็นตอน ผู้ที่สนใจในการจัดท าใบปลด -สับสวิทซ์ไฟฟ้า ต้องอาศัย
การเรียนรู้ การเซาะแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้จากรุ่นพี่เองในขณะที่ปฏิบัติงาน  

สาเหตุ   ไม่มีขบวนงานด าเนินการถ่ายทอดององค์ความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ไม่มีการฝึกอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่เก่ียวข้อง เพื่อแนะน าให้ความรู้ในการด าเนินงาน 

ผลกระทบ   ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดท า  ใบปลด-สับสวิทซ์
ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

การแก้ไข   จัดให้มีการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ หรือการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
ในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากร ในการจัดท าใบปลด -สับสวิทซ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

130 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

การปรับปรุงกระบวนการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 
โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วัตถุประสงค์เ พ่ือให้การด าเนินการจัดท าใบปลด -สับสวิทซ์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ ช่วยลดความ
คลาดเคลื่อนและผิดพลาดในกระบวนงานของขั้นตอนในการปลด -สับสวิทซ์ไฟฟ้า จึงขอแสนอแนวทางเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาดังนี้ 

1) จัดหาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการจ าลอง (Switching Order Simulation Software) การท างาน
ตามข้ันตอนการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพ่ือช่วยลดความผิดพลาดในการปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า  ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

2) น าระบบสารสนเทศมาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล จากการปฏิบัติงาน เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล  
ซึ่งฐานข้อมูลที่ได้สามารถน ามาวิเคราะห์อ้างอิง  ช่วยในการปฏิบัติงานและการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) จัดให้มีโครงการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ ด้านการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์
ไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ หรือที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน ให้กับเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทุกท่าน โดยขอความอนุเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานอ่ืนๆ หรือเจ้าหน้าทีบุ่คลากร คณาจารย์ภายในหน่วยงาน 

4)  เพ่ือเป็นการบริการที่ดี จัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึง
กระบวนงานของหน่วยงาน  ผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งผลที่ได้ท าให้ผู้ขอใช้บริการสามารถวางแผนงาน ที่สอดคล้อง
กับกระบวนงานที่เกิดข้ึนได้ 

5) ติดตามผลการด าเนินการเป็นประจ า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ขบวนงานต่อไป 
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Knowledge Bank at Sripatum University.  School of Engineering.(2559). บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ระบบไฟฟ้าก าลัง. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2563,เข้าถึงได้จาก 
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4642/4/005%20%E0%B8%9A%E0%B8%97
%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf 

Welcome to Montri ngaodet Web.(2558 ,06กันยายน).บทที่ 5 บริภัณฑ์ไฟฟ้า. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 
2563,เข้าถึงได้จาก  https://blog.rmutl.ac.th/montri/assets/ee05.pdf     

Montri ngao-det Homepage. บทที่ 6 การต่อลงดิน.สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2563.เข้าถึงได้จาก 
https://blog.rmutl.ac.th/montri/old/ee/04210436Design/006.pdf 

 

https://ensan.kku.ac.th/organization.php
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_device_numbers
http://www.aida-engineering.co.th/download/subs/ch12.pdf
http://eestaff.kku.ac.th/~sa-nguan/192424/04-Grounding.pdf
http://eestaff.kku.ac.th/~sa-nguan/192424/04-Grounding.pdf
http://eestaff.kku.ac.th/~sa-nguan/192424/05-Protective_Relay.pdf
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4642/4/005%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4642/4/005%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
https://blog.rmutl.ac.th/montri/assets/ee05.pdf
https://blog.rmutl.ac.th/montri/old/ee/04210436Design/006.pdf
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ภาคผนวก 
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2. ผังบริเวณและไดอะแกรมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1. ตัวอย่างใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า กรณีปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2. ผังบริเวณและไดอะแกรมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.1 ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวรวมระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU Distribution Single Line Diagram)  

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/diagramAll.pdf 

       1.2 แผนผังรวมระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/allCyclePlan.pdf 
       1.3  แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 1 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%201.pdf 

   1.4  แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 2 
               ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่    

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%202.pdf 
                 1.5  แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 3 

                ดาวนโ์หลดข้อมูลได้ที่   
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%203.pdf 

       1.6  แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์วงจรที่ 4 
                ดาวนโ์หลดข้อมูลได้ที่   

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%204.pdf 
     1.7  แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต ์วงจรที่ 5 

                 ดาวนโ์หลดข้อมูลได้ท่ี   
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%205.pdf 

         1.8  แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 6 
  ดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี  
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%206.pdf 

1.9 แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 7 
   ดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี  
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%207.pdf 

                  1.10  แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 8 
   ดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี   

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%208.pdf 
                  1.11  แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 9 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/allCyclePlan.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%201.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%202.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%203.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%204.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%205.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%206.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%207.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%208.pdf
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   ดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี   
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%209.pdf 

                 1.12  แผนผังระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรโซล่าฟาร์ม 
 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี  
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/solarFarmCircuit.pdf 
 
 
 
 
 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%209.pdf
https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/solarFarmCircuit.pdf
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ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวรวมระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU Distribution Single Line Diagram) 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/diagramAll.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/diagramAll.pdf
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 แผนผังรวมระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/allCyclePlan.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/allCyclePlan.pdf
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แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 1 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%201.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%201.pdf
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แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 2 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%202.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%202.pdf


                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

150 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 3 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่   https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%203.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%203.pdf


                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

151 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์วงจรที่ 4 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่   https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%204.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%204.pdf


                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

152 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 5 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%205.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%205.pdf


                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

153 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 6 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%206.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%206.pdf


                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

154 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 7 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%207.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%207.pdf


                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

155 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนผังระบบจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 8 
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%208.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%208.pdf


                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

156 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 แผนผังระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรที่ 9 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/cycle%209.pdf 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

157 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 แผนผังระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ วงจรโซล่าฟาร์ม 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/solarFarmCircuit.pdf 

https://ensan.kku.ac.th/downloads/elecDiagram/solarFarmCircuit.pdf


                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

158 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

159 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

160 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

161 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

162 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

163 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

164 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

165 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

166 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

167 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

168 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

169 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

170 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



                                                         

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU SWITCHING ORDER)  

171 

  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 


