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การออกแบบระบบไฟฟ้ า และข้ อ ก าหนดการติ ด ตั้ ง ทางไฟฟ้ า เป็ น
สิ่งจาเป็นสาหรับอาคารทุกอาคารที่มีความต้องการต่อการใช้ไฟฟ้า ผู้ที่จะทาการ
ออกแบบระบบไฟฟ้าจาเป็นต้องยึดถือมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัว
ด้า นเศรษฐกิจ อย่ า งรวดเร็ว ทาให้ โ ครงการสิ่งปลู ก สร้า งต่ า งๆ เกิ ดขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่องอันได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารชุด อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่ง ปลูก สร้ า งต่ า งๆ จ าเป็ นต้ อ งมี ผู้ รู้ แ ละผู้ ชานาญเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการ
ออกแบบระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐาน
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ได้รับความรู้ในเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกาหนดการติดตั้ง
ทางไฟฟ้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย เช่น มาตรฐาน
ของสายฟ้า และการใช้งาน การคานวณค่า กระแสวัดวงจรและการหาขนาด
กระแสอินเตอร์รัฟท์ (IC) ของอปุกรณ์ป้องกัน,มาตราฐานของฟิวส์และเซอร์กิต
เบรกเกอร์, การเลือกใช้ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ , ระบบการบริการไฟฟ้า ,
การป้องกันและการติดตั้ง, แผงสวิตซ์และแผงย่อยไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่า และ
พื้ น ที่ว่ า งเพื่ อ ปฏิบั ติง าน มาตรฐานระดั บการป้ อ งกั นสองห่ อ หุ้ ม (enclose)
บริภัณฑ์ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์สาหรับการเดินสายประเภทอื่น , เครื่องตัดไฟ
รั่ว (RCD) และการป้องหันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (GFP) การคานวณ
ขนาดวงจรย่อย สายป้อน สายเมน และการป้องกันกระแสเกิน ออกแบบระบบ
ไฟฟ้าอาคารที่อยู่อาศัย อาคารชุด อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ช่า งเทคนิค วิศวกร และผู้รับ ผิดชอบการออกแบบระบบไฟฟ้า และ
ข้อกาหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

วิทยากร
รศ.ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
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* วิศวกรที่ปรึกษา งานบารุงรักษาระบบไฟฟ้า รถไฟฟ้ามหานคร
บริษัท ซีเมนต์ จากัด
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกาหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย
09.00 – 12.15 น.
* มาตรฐานของสายสายไฟฟ้าและการใช้งาน
* การคานวณค่ากระแสลัดวงจรและการหาขนาดกระแส
อินเตอร์รัพท์ (IC) ของอุปกรณ์ป้องกัน
* มาตรฐานของฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์, การเลือกใช้ฟิวส์
และเซอร์กิตเบรกเกอร์
* ระบบการบริการประธานไฟฟ้า หม้อแปลง การป้องกัน
และการติดตั้ง
13.15 - 16.30 น.
* แผงสวิตซ์และแผงย่อยไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่า และพื้นทีว่ ่าง
เพื่อปฏิบัติงาน
* มาตรฐานระดับการป้องกันสิ่งห่อหุ้ม (enclose) บริภัณฑ์
* ท่อร้อยสายและอุปกรณ์สาหรับการเดินสายประเภทอื่น
* เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) และการป้องกันกระแสรั่วลงดิน
ของบริภัณฑ์ (GFP)
วันที่สอง การออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์
อาคารชุด อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม
เช่น มอเตอร์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
09.00 – 12.15 น.
* การคานวณขนาดวงจรย่อย สายป้อน สายเมน
และการป้องกัน กระแสเกิน
* การออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับที่อยู่อาศัย
* การออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารพาณิชย์
13.15 – 16.30 น.
* การออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารชุด อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
* การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม เช่นมอเตอร์
ไฟฟ้า และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
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