ร่างหมวดที่ 4 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับท่าอากาศยาน (Generator set for Aerodrome)

หมวดที่ 4
มาตรฐานออกแบบและติดตั้ง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับท่าอากาศยาน
(Generator set for Aerodrome)
4.1 ขอบเขต (Scope)
มาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสนามบินได้กำหนดความต้องการขั้นต่ำ ในการออกแบบและติดตั้งเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้า
ซึ่งต้องเป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองที่มีความน่าเชื่อถือสูง (High reliability) และสามารถควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้า
ให้ กั บ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ที่ จ ำเป็ น ของสนามบิ น ในกรณี ที่ ไฟฟ้ า จากแหล่ ง จ่ ายไฟฟ้ าหลั ก ขั ด ข้ อ ง ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตาม
กฎระเบี ยบว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน ของสำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) และ/หรือ ภาคผนวก 14 เล่ม 1 แห่ ง
อนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยการบิ น พลเรื อ นระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO Annex 14
Vol.1) ฉบับล่าสุด ซึ่งมาตรฐานนี้ จะครอบคลุมถึงการออกแบบและติดตั้งเพื่อใช้งานในอาคารในสนามบินและโหลดที่
จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
4.1.1 อุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารที่พักผู้โดยสาร (Airport Terminal)
4.1.2 หอบังคับการบิน (Control Tower)
4.1.3 เครื่องช่วยการเดินอากาศ (Air Navigation Aids) ซึ่งแบ่งออกเป็น
4.1.3.1 เครื่องช่วยการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัย (Visual Aids) เช่น ไฟส่องทางวิ่ง (Runway Lights), ไฟแสดง
ปลายสุดทั้งสองของทางวิ่ง (Threshold Lights และ Runway End Lights), ไฟส่องทางขับ (Taxiway
Lights), ไฟบอกตำแหน่ งสนามบิน (Aerodrome Beacon), ไฟบอกมุม ร่อน (Precision Approach
Path Indicator Lights-PAPI), ระบบไฟนำร่อน (Approach Light System) เป็นต้น
4.1.3.2 วิ ท ยุ เครื่ อ งช่ ว ยเดิ น อากาศ (Radio Navigation Aids) เช่ น สถานี วิ ท ยุ NDB (Non Directional
Beacon), สถานี วิ ท ยุ Compass Locator, สถานี วิ ท ยุ DF (Direction Finding), สถานี วิ ท ยุ VOR
(Very High Frequency Omni – Directional Range), ส ถานี วิ ท ยุ DME (Distance Measuring
Equipment), สถานี วิ ท ยุ TACAN (Tactical Air Navigation) และสถานี วิ ท ยุ ILS (Instrument
Landing System) ซึ่งประกอบด้วย Localizer, Glide Slope, Inner Marker (IM), Middle Marker
(MM), Outer Marker (OM), Outer Marker Compass Locator, Middle Marker Compass
Locator, เรดาร์ ป ฐมภู มิ (Primary Radar), เรดาร์ ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Radar) และเรดาร์ ร ะยะ
ประชิด (Precision Approach Radar) เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย
เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสนามบินจะไม่สามารถทำงานได้หากขาดกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ระบบ
ไฟฟ้าของสนามบินยังต้องมีเสถียรภาพของระดับความถี่, แรงดัน และรูปคลื่นที่มีคุณสมบัติในการจ่าย
กำลังไฟฟ้าในระดับที่ยอมรับได้ (มาตรฐาน) ของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องมีความมั่นคง, พร้อม
ใช้ลดความเสี่ยงทั้งที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การจลาจลหรือเหตุวุ่นวายจากการชุมนุมใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
4.1.4 โหลดอื่นที่พิจารณาแล้ว
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4.2 วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อระบุข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง สำหรับพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของสนามบินและอาคารบริวารที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงานของสนามบิน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย เนื่องจากอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการ
ปฏิบั ติงานเพื่อความปลอดภัย ต่าง ๆ ของสนามบินจะไม่สามารถทำงานได้หากไฟฟ้าหลักเกิดการขาดช่วงในการจ่าย
กำลังไฟฟ้า นอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าของสนามบินยังต้องมีเสถียรภาพของระดับความถี่, แรงดัน และรูปคลื่นที่มีคุณสมบัติ
ในการจ่ายกำลังไฟฟ้าในระดับที่ยอมรับได้ ตามมาตรฐานของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องมีความมั่นคง พร้อมใช้ ลด
ความเสี่ยงทั้งที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การจลาจลหรือเหตุวุ่นวายจากการชุมนุมในเหตุการณ์ต่าง ๆ และภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น

4.3 การจัดประเภททางวิ่งของสนามบิน (Runway Classification)
การจัดประเภททางวิ่งของสนามบินแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
4.3.1 ทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน (non-instrument runway) ทางวิ่งซึ่งสร้างขึ้นสำหรับการ
ปฏิบัติการของอากาศยานที่ใช้วิธีปฏิบัติการบินเข้าสู่สนามบินโดยใช้การร่อนลงสู่สนามบินด้วยสายตา
4.3.2 ทางวิ่ ง แบบบิ น ลงด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ประกอบการบิ น (instrument runway) ทางวิ่ ง ประเภทใดประเภทหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับการปฏิบัติการของอากาศยานที่ใช้วิธีปฏิ บัติการบินเข้าสู่สนามบินโดยใช้เครื่องวัด
ประกอบการบิน (instrument approach procedures)
4.3.2.1 ทางวิ่งแบบนอนพริซิชั่น (non-precision approach runway)
ทางวิ่งที่มีเครื่ องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสั ย และเครื่องอำนวยความ
สะดวกในการเดินอากาศประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัยเพื่อใช้สำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลงด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบินประเภท A (instrument approach operation type A) และมีทัศนวิสัยไม่ต่ำกว่ า
1,000 เมตร
4.3.2.2 ทางวิ่งแบบพริซิชั่น (precision approach runway)
แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
(1) ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ประเภทที่หนึ่ง (precision approach runway category I)
คือ ทางวิ่งที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัยและเครื่องอำนวย
ความสะดวกในการเดินอากาศประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัยเพื่อใช้สำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลงด้วย
เครื่องวัดประกอบการบินประเภท B (instrument approach operation type B) โดยใช้ความ
สูงตัดสินใจ (Decision Height: DH) ไม่ต่ำกว่า 60 เมตร (200 ฟุต) และมีทัศนวิสัยไม่ต่ำกว่า 800
เมตรหรือระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งไม่ต่ำกว่า 550 เมตร
(2) ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ประเภทที่สอง (precision approach runway category II)
คือ ทางวิ่งที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย และเครื่องอำนวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัย เพื่อใช้สำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลง
ด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ประเภท B (instrument approach operation type B) โดยใช้
ความสูงตัดสินใจ (Decision Height: DH) ต่ำกว่า 60 เมตร (200 ฟุต) แต่ไม่ต่ำกว่า 30 เมตร
(100 ฟุต) และระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งไม่ต่ำกว่า 300 เมตร
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(3) ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ประเภทที่สาม (precision approach runway category III)
คือ ทางวิ่งที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย และเครื่องอำนวย
ความสะดวกในการเดินอากาศประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัย เพื่อใช้สำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลง
ด้วยเครื่องวัดประกอบการบินประเภท B (instrument approach operation type B) ลงสู่
ทางวิ่งและตลอดพื้นผิวของทางวิ่ง และ
(ก) A - ติดตั้งสำหรับการปฏิบัติการโดยใช้ความสูงตัดสินใจ (Decision Height: DH) ต่ำกว่า 30
เมตร (100 ฟุต) หรือไม่มีระยะสูงตัดสินใจ และระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งไม่ต่ำกว่า 175
เมตร
(ข) B - ติดตั้งสำหรับการปฏิบัติการโดยใช้ความสูงตัดสินใจ (Decision Height: DH) ต่ำกว่า 15
เมตร (50 ฟุต) หรือไม่มีระยะสูงตัดสินใจ และระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่ง ต่ำกว่า 175 เมตร
แต่ไม่ต่ำกว่า 50 เมตร
(ค) C - ติดตั้งสำหรับการปฏิบัติการโดยไม่มีความสูงตัดสินใจ (Decision Height: DH) และไม่มี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่ง
ประเภทของการปฏิ บั ติ ก ารบิ น ลงด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ประกอบการบิ น (instrument approach
operation) ตาม (3) แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ประเภท A (instrument approach operation type A) คื อ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น ลงด้ ว ย
เครื่ องวัด ประกอบการบิ น โดยใช้ ระยะสู งสำหรับ การลดระดั บ ต่ ำสุ ด (minimum descent
height) หรือความสูงตัดสินใจ (Decision Height: DH) ที่ระดับ 75 เมตร(250 ฟุต) หรือสูง
กว่า
2) ประเภท B (instrument approach operation type B) คื อ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น ลงด้ ว ย
เครื่องวัดประกอบการบินโดยใช้ความสูงตัดสินใจ (Decision Height: DH) ต่ำกว่า 75 เมตร
(250 ฟุต)

4.4 พิกัดกำลังและสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Rating & Performance)
4.4.1
4.4.2

ประเภทพิกัดกำลัง (rating) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้นิยามไว้ในภาคผนวก ก.หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้
ระดับสมรรถนะ (performance class) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้นิยามไว้ในภาคผนวก ก.หมวดที่ 1
ของมาตรฐานนี้
4.4.3 เครื่ องกำเนิ ด ไฟฟ้ าที่ ใช้ งานเป็ น แหล่ งจ่ายไฟฟ้ าสำรองสำหรับอาคารที่ พั กผู้ โดยสาร สถานีเครื่องช่ วยการ
เดินอากาศ ระบบไฟฟ้าสนามบิน และ หอบังคับการบิน ต้องมีระดับสมรรถนะไม่น้อยกว่าระดับ G2
4.4.4 เครื่ องกำเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ ใช้ งานเป็ น แหล่ งจ่ายไฟฟ้ าสำรองสำหรับอาคารที่ พั กผู้ โดยสาร สถานีเครื่องช่ วยการ
เดินอากาศ ระบบไฟฟ้าสนามบิน และ หอบังคับการบิน ต้องมีพิกัดกำลังไม่น้อยกว่าพิกัดกำลังพร้อมใช้ (Prime
Power : PRP)
4.4.5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องมีขนาดและพิกัดกำลังให้สามารถรองรับการใช้งานที่ความต้องการใช้งานไฟฟ้า
สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของโหลดระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system, EES) โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัย
ที่อาจมีผลกระทบต่อขนาดพิกัดและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อยดังนี้
4.4.5.1 โหลด 1 เฟสหรือโหลดที่ไม่สมดุล (unbalance load)
4.4.5.2 โหลดมอเตอร์หรือโหลดที่ต้องการกระแสไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าสูงชั่วขณะเมื่อเริ่มทำงาน
4.4.5.3 โหลดชนิดไม่เชิงเส้น (non-linear load)
4.4.5.4 ผลรวมฮาร์โมนิค (total harmonic distortion, THD) ของโหลด
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4.4.5.5 ค่าตัวประกอบกำลัง (power factor, pf) ของโหลด
4.4.5.6 การจัดลำดับการเชื่อมต่อของโหลด (load sequence)
4.4.6 หากไม่ ได้ ก ำหนดไว้ เป็ น อย่ า งอื่ น ในหมวดนี้ เครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า จะต้ อ งสามารถจ่ า ยกำลั ง ไฟฟ้ าหลั ง จาก
แหล่งจ่ายไฟหลักเกิดขัดข้องได้ภายในเวลาตามประเภท (type) ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.12.2.2 (5) หรือตารางที่ 5.1
บทที่ 5 หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้

4.5 ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและความปลอดภัย (Installation and Safety requirements)
4.5.1 การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตัวอาคารจะต้องติดตั้งภายในห้องที่มีระดับการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
4.5.2 การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตู้ครอบภายนอกอาคารมีข้อกำหนดด้านการติดตั้ง ดังต่อไปนี้ :4.5.2.1 ตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามที่กำหนดในหมวดที่ 1 บทที่ 3 หัวข้อ 3.3
4.5.2.2 ระยะห่างระหว่างตู้ครอบแต่ละตู้ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร
4.5.2.3 ระยะห่างระหว่างตู้ครอบกับตัวอาคารต้องไม่ น้อยกว่า 6.0 เมตร เพื่อป้องกันการลามไฟ เว้นแต่มีการ
จัดเตรียมผนังกันไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงกั้นระหว่างตู้ครอบกับอาคาร หรือ จัดเตรียมตู้ครอบให้สามารถ
ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่ วโมง อนุญ าตให้ ใช้ระยะน้อยกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการติดตั้ง
4.5.2.4 ตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งใกล้กับอาคารข้างเคียงอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเดียวกัน ต้องติดตั้ งห่างจาก
รั้วให้มีระยะปลอดภัยซึ่งไม่ก่อให้เกิดการลามไฟและการรบกวนเช่น เสียง ควันไอเสีย ลมปะทะจากการ
ระบายอากาศ เป็นต้น ต่ออาคารข้างเคียงนั้น ทั้งนี้ระยะห่างจากผนังของตู้ครอบด้านที่ใกล้รั้วที่สุดต้อง
ไม่น้ อยกว่า 3.0 เมตร เว้น แต่มีการจัดเตรียมผนังกันไฟไม่น้ อยกว่า 2 ชั่ว โมงกั้นระหว่ างตู้ครอบกับ
อาคาร หรือ จัดเตรียมตู้ครอบให้สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง รวมทั้งได้จัดเตรียมการป้องกัน
การรบกวนดังกล่าวซึ่งพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้ระยะน้อยกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
4.5.2.5 ข้ อ กำหนดทางด้ า นการออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบระบายอากาศของตู้ ค รอบให้ เป็ น ไปตามข้ อ
2.1.1,2.1.4 และ 4.3.7 หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้
4.5.2.6 ค่า Static Head ของพั ดลมระบายความร้อ นของเครื่อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ าภายในตู้ค รอบให้ เป็ น ไปตาม
ข้อกำหนดของบริษั ทผู้ผ ลิต กรณี ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ ใช้ค่า Max Air Flow Restriction มีค่าไม่เกิ น
250 ปาสกาล (1.0 นิ้วน้ำ)
4.5.3 ระยะห่าง (spacing) ในการติดตั้งภายในอาคารต้องเป็นไปตามบทที่ 2 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่น เครื่อง
และความต้องการในการติดตั้ง หมวดที่ 1
4.5.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้ อาศัยโดยรอบ กรณีติดตั้งภายในอาคารห้องเครื่อง
ต้องมีระดับเสียงวัดที่ระยะห่าง 1 เมตรจากผนังห้องเครื่องด้านนอกหรือช่องเปิดใดๆ ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ (dBA) หรือตามที่กฎหมายกำหนด และ กรณีที่ติดตั้ง
นอกอาคารจะต้ องติดตั้งภายในตู้ครอบแบบป้องกันเสี ยง (soundproof enclosures) ต้องมี ระดับเสี ย งวัดที่
ระยะห่าง 1 เมตรจากตู้ครอบหรือช่องเปิดใดๆ ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงไม่
เกิน 85 เดซิเบลเอ (dBA) หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การวัดให้กระทำขณะที่จ่ายโหลดเต็มพิกัด
4.5.5 ระบบไฟฟ้าจำเป็ น (essential electrical system, EES) ที่มีแหล่งจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องสามารถ
จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับบริภั ณฑ์ไฟฟ้า สำหรับสนามบินได้ภายในเวลา 15 วินาทีนับจากแหล่งจ่ายไฟหลักขัดข้อง
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หรือล้มเหลว ยกเว้นบริภัณฑ์ไฟฟ้าบางประเภทที่มีค่าช่วงเวลาสูงสุดที่ใช้ในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer
time) น้อยกว่า 15 วินาทีตามทีร่ ะบุในตารางที่ 4-4.1 ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรองอื่นตามความเหมาะสม
ตารางที่ 4-4.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง**
ประเภททางวิง่
(Runway
Classification)

ทางวิ่งแบบบินลง
โดยไม่ใช้เครื่องวัด
ประกอบการบิน
(Non-instrument)

ทางวิ่งแบบบินลง
ด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน
แบบนอนพรีซิชั่น
(Non-precision)

ทางวิ่งแบบบินลง
ด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน
แบบพรีซิชั่น
ประเภทที่หนึ่ง
(Precision

ไฟส่องสว่าง (Lighting)
วิทยุสื่อสาร (Radio Aids)
ไฟส่องสว่างช่วยในการ
ช่วงเวลาสูงสุดที่ใช้ในการสับเปลี่ยน
วิทยุสื่อสารทีต่ ้องการ ช่วงเวลาสูงสุดที่ใช้ในการ
เดินอากาศที่ต้องการ
แหล่งจ่ายไฟ(Maximum switch-over
กำลังไฟฟ้า(Radio
สับเปลีย่ นแหล่งจ่ายไฟ
กำลังไฟฟ้า (Visual aids
time)
aids requiring
(Maximum switchrequiring power)
power)
over time)
ก
ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา ต้ อ งสั้ น ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทำได้ เว้ น แต่ ก รณี
(Visual approach slope
เค รื่ อ งอ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใน ก า ร
indicators)
เดินอากาศประเภททัศนวิสั ยซึ่งใช้งานบน
ขอบทางวิ่งข
(Runway edge)
ทางวิ่ งแบบนอนพรีซิ ชั่ น ทางวิ่ งแบบพรี
ซิ ชั่ น หรื อ ทางวิ่ ง สำหรั บ การบิ น ขึ้ น ค่ า
หัวทางวิ่งข
ช่ ว งเวลาสู ง สุ ด ที่ ใ ช้ ใ นก ารสั บ เป ลี่ ย น
(Runway threshold)
ข
จุดสิ้นสุดทางวิ่ง
แหล่งจ่ายไฟฟ้า (maximum switch-over
(Runway end)
time) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตาราง
สิ่งกีดขวางก
4-4.1
(Obstacle)

ระบบไฟนำร่อง
(Approach lighting system)
ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตาก,ง
(Visual approach slope
indicator)
ขอบทางวิ่งข
(Runway edge)
หัวทางวิ่งข
(Runway threshold)
จุดสิ้นสุดทางวิ่งข
(Runway end)
สิ่งกีดขวางก
(Obstacle)
ระบบไฟนำร่อง
(Approach lighting system)
ขอบทางวิ่งง
(Runway edge)
ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตาก,ง
(Visual approach slope
indicator)
หัวทางวิ่งง
(Runway threshold)

ในกรณีทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัด
ประกอบการบิ น สนามบิ น ต้ อ งจั ด ให้ มี
แ ห ล่ งจ่ า ย ไฟ ฟ้ าก ำ ลั งส ำร อ งที่ มี ขี ด
ความสามารถเป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใน
ตารางที่ 4-4.1 หรื อ จั ด ให้ มี ร ะบบไฟฟ้ า
ฉุกเฉินที่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวด 5
(3ข) ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับไฟฉุกเฉินตามที่ระบุ
ไว้ในข้ อ กำหนดของสำนัก งานการบิ น พล
เรือ นแห่ งประเทศไทย ฉบั บ ที่ 14 ว่ าด้ว ย
มาตรฐานสนามบิน และระบบดังกล่าวต้อง
สามารถใช้งานได้สิบห้านาที
15 วินาที

SRE

15 วินาที

15 วินาที

VOR

15 วินาที

15 วินาที

NDB

15 วินาที

15 วินาที

D/F facility

15 วินาที

15 วินาที

ILS localizer

10 วินาที

15 วินาที

ILS glide path

10 วินาที

15 วินาที

VOR

15 วินาที

15 วินาที

ILS middle marker

10 วินาที

15 วินาที
15 วินาที
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approach
Category I)

ทางวิ่งแบบบินลง
ด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน
แบบพรีซิชั่น
ประเภทที่สอง หรือ
ทางวิ่งแบบบินลง
ด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน
แบบพรีซิชั่น
ประเภทที่สาม
(Precision
approach
Category II/III)

ทางวิ่งสำหรับการ
บินขึ้นโดยมีค่าระยะ
ที่นักบินมองเห็น
ทางวิ่งต่ำกว่า 800
เมตร
(Runway meant
for take- off in
runway visual
range condition
less than a value
of 800 m)

จุดสิ้นสุดทางวิ่ง
(Runway end)
ทำงขับที่จำเป็นก
(Essential taxiway)
สิ่งกีดขวางก
(Obstacle)
ด้านใน 300 เมตรของระบบไฟ
นำร่อง
(Inner 300 m of the
Approach lighting system)
ส่วนอื่น ๆ ของระบบไฟนำร่อง
(Other parts of the
approach lighting system)
ขอบทางวิ่ง
(Runway edge)
หัวทางวิ่ง
(Runway threshold)
จุดสิ้นสุดทางวิ่ง
(Runway end)
เส้นกึ่งกลางทางวิ่ง
(Runway centre line)
เขตจุดแตะบนพื้นทางวิ่ง
(Runway touchdown zone)
ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งทุก
จุด
(All stop bars at taxiholding positions)
ทางขับที่จำเป็น
(Essential taxiway)
สิ่งกีดขวางก
(Obstacle)
ขอบทางวิ่งค
(Runway edge)
จุดสิ้นสุดทางวิ่ง
(Runway end)
เส้นกึ่งกลางทางวิ่ง
(Runway centre line)
ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งทุก
จุด
(All stop bars)
ทางขับที่จำเป็นก
(Essential taxiway)
สิ่งกีดขวางก
(Obstacle)

15 วินาที

ILS outer marker

10 วินาที

15 วินาที

PAR

10 วินาที

ILS localizer

0 วินาที

15 วินาที

ILS glide path

0 วินาที

1 วินาที

ILS inner marker

1 วินาที

1 วินาที

ILS middle marker

1 วินาที

1 วินาที

ILS outer marker

10 วินาที

15 วินาที
1 วินาที

15 วินาที

1 วินาที
1 วินาที

15 วินาที
15 วินาที
15 วินาที
1 วินาที
1 วินาที
1 วินาที
15 วินาที
15 วินาที

(ก) จ่ายไฟฟ้าด้วยแหล่งไฟฟ้ากำลังสำรอง เมื่อการใช้งานมีความจำเป็นต่อความปลอดภัยในการปฏิบัตกิ ารบิน
(ข) เป็นไปตามหมวดที่ 5 (3ข) ส่วนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบินอย่างน้อย
ดังนี้
ข้อ 461 สนามบินที่มีไฟทางวิ่งและไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรองต้องจัดให้มีไฟฉุกเฉินอย่างเพียงพอสำหรับติดตั้งบนทางวิ่งหลักเป็นอย่างน้อยเพื่อใช้งานใน
กรณีที่ระบบไฟทางวิ่งปกติขัดข้อง
ข้อ 462 สนามบินต้องจัดให้มีไฟฉุกเฉินตามข้อ 461 สำหรับแสดงสิ่งกีดขวาง หรือแสดงพื้นที่ทางขับและลานจอดอากาศยาน หากมีความต้องการเพื่อการ
ปฏิบัติการ
ข้อ 463 เมื่อมีก ารติดตั้งไฟฉุกเฉินบนทางวิ่ง ไฟดังกล่าวต้องมีตำแหน่งการจัดวางที่เหมือนกับตำแหน่งการจัดวางไฟของทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัด
ประกอบการบินเป็นอย่างน้อย
(ค) หนึ่งวินาทีในกรณีที่ไม่มีไฟกึ่งกลางทางวิง่
(ง) หนึ่งวินาทีในกรณีที่เป็นการร่อนลงเหนือพื้นดิน (terrain) ทีเ่ ป็นอันตรายหรือลาดชัน
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** อ้างอิง
1. ICAO Annex 14 Vol.1
2. ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน

4.5.6 แผงควบคุมเครื่องยนต์ต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.1.3 บทที่ 3 หมวดที่ 1
4.5.7 การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทำงานของอุปกรณ์และรายการแจ้ง
เตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าตามข้อ 3.1.4 บทที่ 3 หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้
4.5.8 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้มีอย่างน้อยดังนี้
4.5.8.1 เครื่องยนต์ต้นกำลังประเภทสันดาปภายในที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องประกอบไป
ด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) อุปกรณ์วัดค่าของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและแจ้งเตือนที่สามารถมองเห็นได้เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าเกณฑ์
ทีผ่ ู้ผลิตกำหนด
(2) อุปกรณ์วัดค่าและแจ้งเตือนล่วงหน้าที่สามารถมองเห็นได้ เพื่อแจ้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนด
(ข) ความดันของน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนด
(ค) ระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ
(3) เครื่องยนต์ดับอัตโนมัติและสัญญานแจ้งเตือนที่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การสตาร์ทล้มเหลว (over crank , failed to start)
(ข) ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ (overspeed)
(ค) ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low lubricating oil pressure)
(ง) อุณหภูมเิ ครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์ปกติ (excessive engine temperature)
(4) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญานเตือนกรณีเกิดการแจ้งเหตุล่วงหน้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในระบบ
4.5.8.2 แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ดังนี้
(1) ต้ อ งมี ส วิ ท ซ์ ตั ด ตอนอั ต โนมั ติ ในกรณี ที่ เกิ ด การลั ด วงจร (short circuit) หรื อ กระแสเกิ น พิ กั ด
(overload)
(2) ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายให้เหมาะสมสำหรับวงจรควบคุมและเครื่องวัดต่างๆ เช่น ฟิวส์
เป็นต้น
(3) ต้องมีระบบควบคุม ป้ องกันและแสดงผลด้วยเสี ยงหรือแสงไฟ เมื่อระบบป้องกันพบสิ่ งผิ ดปกติ
จะต้องมีการเตือน และ/ หรือตัดวงจรไฟฟ้าอย่างน้อยดังต่อไปนี้ :
(ก) แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (high /low AC voltage)
(ข) กระแสไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (over current)
(ค) ความถี่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (under / over frequency)
4.5.8.3 ชุดผลิตไฟฟ้า (alternator) จะต้องมีเครื่องวัดต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้: (1) เครือ่ งวัดแรงดันไฟฟ้า (voltmeter)
(2) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (ammeter)
(3) เครื่องวัดความถี่ (frequency meter)
(4) เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าจริง (kilowatt meter) หรือกำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA meter)
(5) เครือ่ งวัดชนิดอื่น ๆ ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา
4.5.8.4 ต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (surge suppressor) สำหรับป้องกันแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
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ร่างหมวดที่ 4 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับท่าอากาศยาน (Generator set for Aerodrome)
4.5.8.5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยและปลดตั วเอง (shutdown) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองจะต้องสอดคล้องกับตารางที่ 4-4.2
ตารางที่ 4-4.2 แสดงรายการอุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้า**
ระบบการแจ้งเตือน
(Indicator Function at Battery Voltage)
(ก) การสตาร์ทล้มเหลว (Over crank)
(ข) อุณหภูมิของเหลวระบายความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
(ค) อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์ปกติ (Pre-alarm)
(ง) อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์ปกติ
(จ) ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกินปกติ (Pre-alarm)
(ฉ) ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกินปกติ
(ช) ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ
(ซ) ระดับน้ำมันในถังต่ำ
(ฌ) ระดับของเหลวระบายความร้อนต่ำ
(ญ) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังจ่ายโหลด
(ฎ) สวิตซ์ควบคุมไม่อยู่ในตำแหน่งอัตโนมัติ (Automatic position)
(ฏ) แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูง (High battery voltage)
(ฐ) ระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต่ำ (Low cranking voltage)
(ฑ) แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำ
(ฒ) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติล้มเหลว (Battery charger ac failure)
(ณ) ปุ่มทดสอบ (Lamp test)
(ด) หน้าคอนแทคสำหรับ Local และ Remote alarm
(ต) สวิตซ์สำหรับปิดสัญญาณเตือน (Audible alarm silencing switch)
(ถ) ความดันลมสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต่ำ – กรณีสตาร์ทด้วยลม
(ท) ความดันสำหรับสตาร์ทด้วยวิธี Hydraulic starting ต่ำ
(ธ) ปุ่มหยุดเครื่องอัตโนมัติ (remote emergency stop)
CV : ติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อให้สามารถมองเห็นได้
RA : Remote Audible
O : เผื่อเลือก (Option)

การจัดเตรียม
CV
S
RA
X
X
X
X
NA
X
X
NA
X
X
X
X
X
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
O
X
X
NA NA
X
NA
X
X
NA NA
X
NA
X
X
NA NA
X
NA NA
X
NA NA
X
NA
X
NA NA
X
X
NA NA
X
NA NA
NA
X
NA

S : แสดงการดับ (Shutdown) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
X : ต้องมี (Required)
NA : ไม่ต้องมี (Not Applicable)

หมายเหตุ
1. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ระบุในข้อ (ณ) ไว้ แต่หากอยู่ในห้องที่ปกติมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยูต่ ลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแยก (remote
audible signal)
2. ไม่ต้องจัดเตรียมรายการใน (ข) สำหรับกังหันสันดาป (Combustion turbine)
3. รายการ (ด) และ (ต) จัดเตรียมเฉพาะมีการใช้งานในการสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น
4. รายการ (ญ) อนุญาตให้ใช้เครื่องวัดกระแสสลับ (ac ammeter) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นอุปกรณ์ทดแทนได้
5. การทำงานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ (CV) ทั้งหมดจะต้องสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนได้ด้วยอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ใช้ งาน
ร่วมกันและอุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล (common, remote visual indicator)
6. การทำงานในสดมภ์ (column) RA ทั้งหมดจะต้องแจ้งเตือนได้ด้วยอุปกรณ์ แจ้งเตือนที่ใช้งานร่วมกันและอุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล (common, remote
visual indicator) ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4.5.12
7. ในกรณีที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง รายการ (ซ) จะต้องอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อแรงดันก๊าซต่ำ (low gas pressure alarm)
8. อุณหภูมิต่ำสุดตามรายการ (ข) ให้ปรับตั้งค่าที่ต่ำกว่าระดับอุณหภูมิที่ควบคุมตามที่ผู้ผลิตกำหนดไม่เกิน 11˚c (20˚F)
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ร่างหมวดที่ 4 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับท่าอากาศยาน (Generator set for Aerodrome)
4.5.8.6 สัญญานเตือนระยะไกล (remote alarm) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 4-4.2
4.5.8.7 อุปกรณ์แจ้งเหตุ (alarm annunciator) ซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องจัดเตรียมไว้ให้สามารถใช้งานได้
นอกห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และต้อ งเป็นตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นได้ใน
บริเวณทำการปกติ ทั้งนี้ อุปกรณ์แจ้งเหตุ (alarm annunciator) จะต้องเป็นชนิดเดินสายควบคุมปกติ
(hard wired) เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือแหล่งจ่ายไฟเสริมโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สัญญานแจ้งเหตุที่มองเห็นได้ (individual visual signals ) จะต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินหรือแหล่งจ่ายไฟเสริมทำงานและจ่ายให้โหลด
(ข) เมื่อเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ (the battery charger) ทำงานผิดเพี้ยน
(2) สัญญานแจ้งเหตุที่มองเห็นด้วยตาและเสียงสัญญานเตือนร่วม (individual visual signals plus a
common audible signal) ซึ่ งแจ้ งเตื อ นกรณี เครื่อ งยนต์ เครื่อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ าเกิ ด เหตุ ผิ ด ปกติ
จะต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้
(ก) ความดันของน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low lubricating oil pressure)
(ข) อุณหภูมิของเหลวระบายความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low water temperature)
(ค) อุณหภูมิของเหลวระบายความร้อนสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (excessive water temperature)
(ง) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังต่ำ เหลือจ่ายให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงานที่เต็มพิกัดได้น้อย
กว่า 4 ชั่วโมง
(จ) การสตาร์ทล้มเหลว (overcrank , failed to start)
(ฉ) ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ (overspeed)
4.5.8.8 สัญญานเตือนและการแจ้งเตือนจะต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่ของเครื่องยนต์ต้นกำลัง เว้นแต่มีข้อจำกัดใน
การทำงานทำให้ ไม่ ส ามารถจั ด เตรี ย มได้ อนุ ญ าตให้ ใช้ ไฟจากแหล่ ง จ่ ายไฟสำรองฉุ ก เฉิ น อื่ น เช่ น
แบตเตอรี่สำรอง หรือ UPS หรือวงจรย่อยของระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอื่น เป็นแหล่งจ่ายไฟได้
4.5.8.9 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์การแจ้งเตือนอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้
(1) สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินระดับ 1 (level 1 EPS) จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์แจ้งเตือนที่
จุ ด ติ ด ตั้ ง แ ล ะ สั ญ ญ า น เตื อ น ร ะ ย ะ ไก ล (local annunciation and facility remote
annunciation) หรือ อุปกรณ์แจ้งเตือนที่จุดติดตั้งและสัญญานการแจ้งเตือนผ่านเครือข่าย (local
annunciation and network remote annunciation)
(2) สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินระดับ 2 (level 2 EPS) จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์แจ้งเตือนที่
จุดติดตั้ง (local annunciation)
4.5.8.10 นิยามชนิดของอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ระบุในข้อ 4.5.8.9 กำหนดให้เป็นดังนี้
(1) อุป กรณ์ แจ้ งเตือ นที่ จุ ดติดตั้ ง (local annunciation) จะประกอบมาพร้อมกับ อุป กรณ์ ห รือติ ด
ตั้งอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้
(2) อุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล (facility remote annunciation) จะติดตั้งในบริเวณสถานที่เดียวกัน
แต่ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกับอุปกรณ์
(3) อุ ป กรณ์ สั ญ ญานแจ้ งเตื อ นผ่ านเครือ ข่ าย (network remote annunciation) จะติ ด ตั้ งนอก
สถานที่
4.5.8.11 จะต้องจัดเตรียมระบบปิ ดสัญญานแจ้งเหตุและต้องมีระบบแจ้งเหตุซ้ำที่แผงควบคุม ซึ่งหลังจากปิด
สัญญานเสียงแจ้งเหตุแล้วหากระบบมีการส่งสัญญานเสีย งแจ้งเหตุอีกครั้งหลัง จากมีการแก้ไขข้อผิด
พร่องแล้ว ระบบจะต้องกลับคืนสู่สภาวะปกติเสียงแจ้งเหตุต้องถูกปิดอีกครั้ง
4.5.8.12 อนุ ญ าตให้ มี อุป กรณ์ ปิ ดสั ญ ญานแจ้งเหตุ ด้ ว ยมือ แต่การปิ ดสั ญ ญานแจ้งเหตุ ด้ว ยมือดั งกล่ าวจะไม่
สามารถยับยั้งสัญญานเสียงแจ้งเหตุซ้ำได้
9/24

ร่างหมวดที่ 4 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับท่าอากาศยาน (Generator set for Aerodrome)
4.5.8.13 อุปกรณ์แจ้งเตือนจะต้อ งมีคุณสมบัติและรายการการแจ้งเหตุตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 4-4.2 จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ต้องจ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่
(2) ต้องมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
(3) ต้องมีหน้าสัมผัส (contact) หรือวงจร (circuit) สำหรับต่อพ่วงสัญญานเสียงเตือนร่วมเฉพาะที่
(local) และ ระยะไกล (remote) ในกรณีที่เกิดเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนด
(4) ต้องมีสวิทซ์สำหรับทดสอบการทำงานของสัญญานเตือนด้วยแสงของหลอดไฟทั้งหมด
4.5.8.14 ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เช่น ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (building
automation system) เป็นต้น เป็นระบบแจ้งเหตุแทนอุปกรณ์แจ้งเหตุแต่อนุญาตให้ใช้เป็นระบบเสริม
ในการแจ้งเหตุได้
4.5.8.15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5.3
บทที่ 5 หมวดที่ 1.

4.6 ระบบระบายอากาศ (Ventilation system)
4.6.1 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ ระบบระบายอากาศให้เป็นไปตาม ข้อ 4.3 บทที่ 4 หมวดที่ 1 ระบบ
ระบายอากาศ (ventilation system) ภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อากาศที่ใช้สำหรับระบายความร้อนภายใน
ห้องเครื่องและการสันดาปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องถูกนำเข้ามาจากภายนอกอาคารโดยตรง โดยอาศัยช่อง
เปิดของผนังภายนอกหรือจากตำแหน่งภายนอกอาคาร (source outside the building) ผ่านระบบส่งอากาศ
ซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (2 – hour fire – rated air transfer system)
4.6.2 ในขณะที่ แ หล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น (emergency power supply : EPS) ทำงานที่ เต็ ม กำลั ง พิ กั ด จะต้ อ ง
จัดเตรียมระบบบายอากาศในห้ องเครื่องให้ เพียงพอเพื่อรักษาอุณ หภูมิห้ อ งหรือตู้ ครอบให้ ไม่เกิ นค่าสู งสุ ดที่
กำหนดโดยผู้ผลิต ทั้งนี้ วิธีการและข้อควรพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 2 และบทที่ 4 หมวดที่ 1
ของมาตรฐานนี้
4.6.3 ระบบระบายอากาศในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องพิ จารณาถึงการแผ่ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของ
อุป กรณ์ต่าง ๆ ที่ ติดตั้งในห้อง เช่น ท่อไอเสียทั้งที่ไม่ได้หุ้มฉนวนและหุ้มฉนวนแล้ว รวมถึงบริภัณ ฑ์อื่นที่เป็น
แหล่งกำเนิดความร้อนด้วย
4.6.4 การออกแบบระบบอุ่นร้อน, ระบบระบายความร้อน และ ระบบระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองฉุกเฉินจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมเป็นอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้
4.6.4.1 ความร้อน
4.6.4.2 ความเย็น
4.6.4.3 ฝุ่นละออง
4.6.4.4 ความชื้น
4.6.4.5 ฝนหรือน้ำที่อาจขังอยู่รอบๆ เครื่อง
4.6.4.6 ช่องบานเกล็ด
4.6.4.7 ชุดพัดลมระบายความร้อน
4.6.4.8 ทิศทางลมภายนอกที่อาจพัดต้านลมจากพัดลมระบายอากาศ

10/24

ร่างหมวดที่ 4 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับท่าอากาศยาน (Generator set for Aerodrome)

4.7 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel supply)
4.7.1 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตาม ข้อ 4.6 บทที่ 4 หมวดที่ 1 ระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้การจัดระดับของระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรองให้โหลดเป็นระดับ 1 (Level 1) และให้สำรอง
น้ำมันเชื้อเพลิงไว้ไม่น้อยกว่าระดับชั้น (Class) 72
4.7.2 ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาตรไม่เกิน 2500 ลิตร ให้ถือเป็นส่วนควบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การติดตั้งให้
เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานเล่มนี้และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยกั บ วสท. ฉบับล่าสุด มี ลักษณะและ
วิธีการติดตั้งดังต่อไปนี้
4.7.2.1 ตัวถังต้องทำด้วยเหล็กที่มีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อย กว่า 1.5 เท่าของความเค้นที่เกิดขึ้น
(allowable stress) เนื่องจากความดันใช้งานสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิงในถังหรือทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟ
อื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
4.7.2.2 ตัวถังต้องติดตั้งและยึดแน่นกับฐานรากโดยฐานรากต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับน้ำหนัก
ของตัวถังและน้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุอยู่ในถังรวมทั้งน้ำหนักอื่นๆ ที่กระทำบนตัวถังได้อย่างปลอดภัย
4.7.2.3 ผิวภายนอกของตัวถังต้องมีการป้องกันการกัดกร่อน
4.7.2.4 รอบตัวถังต้องมีเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบที่มีขนาดเพียงพอที่จะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เท่ากับปริมาตร
ความจุของถังใบใหญ่ที่สุดภายในเขื่อนหรือกำแพงโดยผนังเขื่อนหรือกำแพงจะต้องสามารถป้องกัน
ของเหลวไหลผ่านและสามารถทนแรงดันของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้
4.7.2.5 ต้องติดตั้งท่ อระบายไอน้ ำมันเชื้อเพลิ งไว้ทุกถังโดยท่อระบายไอน้ำมันต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 40
มิลลิเมตร, ปลายท่อระบายไอน้ำมันต้องสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 4 เมตร และอยู่ห่างจากเขต
สถานทีเ่ ก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
4.7.2.6 ขอบถังต้องห่างจากขอบผนังอาคารไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และห่างจากช่องเปิดไม่น้อยกว่า 1.50
เมตร
4.7.3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ ที่มปี ริมาตรมากกว่า 2,500 ลิตร (fuel main tank
or Storage tank) จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
4.7.3.1 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนน้ำมันรั่ว (leak detection and annunciation) ที่ถังและระบบท่อน้ำมัน
เชื้อเพลิง
4.7.3.2 มาตรวัดแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (remote monitoring of fuel level)
ข้อแนะนำ น้ำมันดีเซลที่ไม่เคลื่อนไหวอาจก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรก ซึ่งอาจทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ควรทำการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรกในน้ ำมันดีเซลอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน และ
จะต้องมีการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็ บรักษาไว้เนื่องจากการเกิดออกซิเดชั น การเติบโตของ
จุลินทรีย์และการกัดกร่อน โดยติดตั้งระบบทำความสะอาดน้ำมันดีเซล (fuel polisher) ทั้งนี้ หากน้ำมันดีเซลที่ใช้
เป็นไบโอดีเซลซึ่งส่วนมากมีอายุไม่เกิน 6 เดือน จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้นกำลัง การเก็บ
รักษาและการดูแลน้ำมันให้เป็นไปตามคำแนะนำผู้ผลิตน้ำมัน

4.7.3.3 อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายทางกายภาพ (physical protection) ของท่ อน้ ำมั น เชื้อเพลิ งจากถั ง
สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงถึงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำมัน (fuel filtration)
4.7.4 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ควบคุมดูแล (operators) ให้มีความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์การเติมน้ำมันเชื้อเพลิ ง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและในกรณีเป็นถังน้ำมันใต้ดิน (underground tank) ต้อง
ระวังน้ำรั่วเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย
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4.7.5 การติดตั้งระบบน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงพลังงานเรื่องสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับ
ล่าสุดและประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตฉบับล่าสุด
4.7.6 ถัง สำรองน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ขนาดใหญ่ ที่ มี ป ริ ม าตรมากกว่ า 2,500 ลิ ต ร (fuel main tank or storage tank)
จะต้องเป็นถังชนิดผนัง 2 ชั้น
หมายเหตุ ถังน้ำมันชนิดผนัง 2 ชั้น (double wall) หมายถึง ถังผลิตเพื่อใช้บรรจุน้ำมันเป็นการเฉพาะ ที่มีผนังเป็น 2 ชั้นตรง
กลางมีช่องว่าง ทั้งนี้ ในการทดสอบถังก่อนใช้งานจะทำการทดสอบ Vacuum Test เพื่อให้มั่นใจว่าถังน้ำมันไม่เกิด
การรั่วซึมระหว่างผนังถังชั้นนอกและชั้นใน

4.7.7 การซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันที่มีปริมาตรมากกว่า 2,500 ลิตรขึ้นไปให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการซ่อมบำรุงถัง
เก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน ฉบับล่าสุด

4.8 ระบบท่อไอเสีย
4.8.1 หากไม่มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ ระบบท่อไอเสียต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.6 บทที่ 3 และข้อ 4.2 บทที่ 4
หมวดที่ 1 ทั้งนี้ ท่อเก็บเสียงไอเสียต้องเป็นชนิดลดมลพิษและลดเสียง (pollution and sound abatement)
4.8.2 ชนิดของท่อเก็บเสียงไอเสีย (exhaust muffler) ต้องไม่น้อยกว่าแบบใช้งานกับที่พักอาศัย (residential type)
4.8.3 ท่อไอเสีย (exhaust pipe) ต้องเป็นชนิดท่อเหล็กดำ (black steel pipe) อย่างหนาตามมาตรฐาน มอก. หรือ
เที ย บเท่ าหรือ วัส ดุ อื่ น ซึ่ งสามารถทนการกั ด กร่อ นและทนอุณ หภู มิ ข องแก๊ ส ไอเสี ย ได้ไม่ น้ อยกว่า 760 องศา
เซลเซียสโดยไม่เสียรูป
4.8.4 ท่ออ่อนไอเสีย (flexible exhaust pipe) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์และท่อไอเสีย เพื่อป้ องกันการ
ขยายตัวของท่อไอเสีย เนื่องจากความร้ อน การเคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแรงสั่นสะเทือน ท่ออ่อนไอ
เสียต้องทำจากท่อสแตนเลสชนิดลูกฟูกไม่มีตะเข็บ (seamless corrugates stainless steel) ทั้งนี้ ต้องมีความ
ยาวอย่างน้อย 610 มิลลิเมตร หรือ 24 นิ้ว สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ขึ้นไป และ ต้องมี
ความยาวอย่างน้อย 457 มิลลิเมตร หรือ 18 นิ้ว สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์
4.8.5 ฉนวนหุ้มท่อไอเสียต้องทำจากวัสดุชนิดไม่ติดไฟ (non-combustible material) โดยวัสดุทุกส่วนที่ประกอบเป็น
ฉนวนทั้งหมดจะต้องสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส
4.8.6 วัสดุหุ้มระบบท่อไอเสีย (jacket) ต้องทำจากแผ่นอลูมิเนียม หรือ สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร

4.9 อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน (Vibration Isolators)
ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.5 บทที่ 3 หมวดที่ 1

4.10 ระบบแบตเตอรี่ (Battery System Connection)
4.10.1 ขนาดของแบตเตอรี่จะต้องเพียงพอสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ตามตารางที่ 4-4.3 หัวข้อ (ง) ได้อย่างน้อย
3 ครั้ง
4.10.2 แบตเตอรี่จะต้องเป็นชนิ ดไม่ต้องบำรุงรักษา (maintenance free) และต้องเหมาะสมกับอุณหภูมิใช้งานใน
สภาวะแวดล้ อ มปกติ ในห้ อ งเครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า ได้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ข นาด cold cranking amp. (CCA) ตาม
ข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4.10.3 ต้องมีเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ (charging alternator) ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์พร้อมชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (integral automatic voltage regulator) เพื่อใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ขณะเครื่องยนต์ทำงาน
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4.10.4 ต้อ งมี เครื่ องอัด ประจุ แบตเตอรี่อั ต โนมั ติ (automatic battery charger) ซึ่ งทำงานด้ ว ยกระแสไฟฟ้ าจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ (normal power source) เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองไม่ได้ทำงาน รวมทั้งต้องมีระบบตัดการทำงานขณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงาน
4.10.5 ต้องมีระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือน (battery monitoring and warning system) ทั้งแสงและเสียง
เมื่อแบตเตอรี่มีอาการแบตเตอรี่อ่อน (weak battery) แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ (low battery voltage) แรงดัน
แบตเตอรี่สูง (high battery voltage) และเพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถพร้ อมใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์
4.10.6 การคำนวณหาขนาดกระแสต่ำสุดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามข้อ 3.1.2.4 บทที่ 3 หมวดที่ 1
4.10.7 ขนาดพิกัดของแบตเตอรี่และจำนวนเครื่องนับจำนวนครั้งที่สตาร์ทสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
ตารางที่ 4-4.3
ตารางที่ 4-4.3 ระบบสตาร์ทด้วยไฟฟ้าใช้สวิตซ์โซลีนอยด์ สั่งให้ชุดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์**
Starting Equipment
ชุดที่จ่ายไฟให้โหมด ระดับ 1
Requirement
(ก) Battery unit
X
(ข) Battery certification
X
(ค) Cycle cranking
X or O
(ง) Cranking limited time - outs
Cycle crank (3 cycles)
75 วินาที
Continuous crank
45 วินาที
(จ) Float – type battery charger
X
1. Dc - ammeter
X
2. Dc - voltmeter
X
(ฉ) Recharge time
24 ชั่วโมง
(ช) Low battery voltage alarm
X
contacts
หมายเหตุ X : ต้องมี, O : เผื่อเลือก, NA : ไม่ต้องมี

ชุดที่จ่ายไฟให้โหมด ระดับ 2
X
NA
O
75 วินาที
45 วินาที
X
X
X
36 ชั่วโมง
X

4.11 การทำงานทดแทนกันได้ (Redundancy)
การจัดเตรียมรูปแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ มีรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
4.11.1 สนามบิ น ประเภททางวิ่งแบบบิ น ลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน (non instrument runway) และ
ประเภททางวิ่งแบบบินลงโดยใช้เครื่องวัดประกอบการบิน (instrument runway) ชนิดทางวิ่งแบบบินลงด้วย
เครื่องวัดประกอบการบินแบบนอนพรีซิชั่น (non-precision approach runway) ให้จัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองเป็นรูปแบบ N ซึง่ หมายถึง ระบบที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำตามความต้องการพื้นฐานได้โดยไม่มี
การทำงานทดแทนกัน
4.11.2 สนามบินประเภททางวิ่งแบบบินลงโดยใช้เครื่องวัดประกอบการบิน (instrument runway) ชนิดทางวิ่งแบบ
บิ น ลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบพรี ซิชั่น ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 (precision
approach runway category I, category II and category III) ให้จัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็น รูปแบบ
N + 1 ซึง่ หมายถึง ระบบที่มีการทำงานทดแทนกันโดยเพิ่มอุปกรณ์หรือเพิ่มเส้นทางการรับกำลังไฟฟ้าหรือเพิ่ม
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ระบบอีกหนึ่งชุดเข้าไปเพื่อทดแทนอุปกรณ์ชุดใดชุ ดหนึ่งของระบบที่จ่ายกำลังไฟฟ้าขั้นต่ำตามความต้องการ
พื้นฐานเกิดการหยุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม เช่น อุ ปกรณ์ชำรุด เสียหายหรือในระหว่างการ
บำรุงรักษา เป็นต้น

4.12 การทดสอบและการปรับแต่งระบบ (Testing & Commissioning)
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปรับแต่งระบบจะกระทำหลังจากระบบทั้งหมดได้ติด ตั้งอย่างเสร็จ
สมบูรณ์ โดยได้ทำการทดสอบอุปกรณ์ในระบบในเบื้องต้นเป็นที่เ รียบร้อยแล้ว ซึ่งหากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
มาตรฐานนี้ การทดสอบสมรรถนะเครื่ องกำเนิดไฟฟ้าและปรับแต่งระบบนี้จะกระทำ ณ สถานที่ติดตั้งเพื่ อใช้งานจริง
เป็นการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน ซึ่งการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การทดสอบ
สมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงาน (acceptance test) และ การทดสอบสมรรถนะเครื่อ งกำเนิดไฟฟ้า
ระหว่างการใช้งาน (operational test) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
4.12.1 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงาน (Acceptance Test)
4.12.1.1 หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
หัวข้อ 6.1 บทที่ 6 หมวดที่ 1
4.12.1.2 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานเป็นการทดสอบหลังจากที่ ได้ทำการ
ติดตั้งอุปกรณ์และระบบครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งได้ทำการทดสอบระบบต่า ง ๆ ในเบื้องต้นอย่างเต็ม
ระบบ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือตาม
ความประสงค์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การทดสอบเพื่อส่งมอบงานนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเอกสารบันทึก
ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ใช้งานแล้ว
แนวทาง ขั้ น ตอน และ วิธีการทดสอบจะต้ องถู กกำหนดไว้อย่างชั ดเจนในการออกแบบรวมถึ ง
เอกสารข้อกำหนดในการก่อ สร้าง ซึ่งจะระบุค่าความต้องการในสมรรถนะต่าง ๆ สำหรับนำมาเป็น
แนวทางอ้างอิงในการทดสอบขั้ นสุดท้ายเพื่อส่งมอบงาน ในเอกสารดังกล่าวจะต้องระบุรายการที่
ต้องตรวจสอบ (check list) และวิธีการ (procedures) ประกอบกับระบุค่าต่าง ๆ ในการทดสอบ
ทั้งหมดที่ต้องการอ่านและบันทึก ตลอดจนตรวจสอบและสรุปผลการทดสอบ รวมทั้งจะต้องมีช่อง
สำหรับลงนามของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบนี้ด้วย
4.12.1.3 ลำดับขั้นตอนในการทดสอบ (Typical sequence of testing)
การทดสอบระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับดาตาเซนเตอร์ทุกประเภทจะมีลำดับขั้นตอนอยู่ 5 ระดับดังนี้
(1) การทดสอบระดับที่ 1
เป็น การทดสอบอุปกรณ์ที่โรงงานผู้ผลิต โรงงานประกอบ หรือ ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่ว มกัน
ระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ขายกับผู้ใช้งาน (factory test) เพื่อการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์โดย
ผู้ผลิต ก่อนการจัดส่งอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งใช้งาน
(2) การทดสอบระดับที่ 2
เป็ น การทดสอบการทำงานของอุ ป กรณ์ (start-up) ที่ ติ ด ตั้ ง ณ สถานที่ ติ ด ตั้ ง ใช้ งานเสร็ จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิคของผู้ผลิต หรื อ
ผู้ขาย
(3) การทดสอบระดับที่ 3
เป็นการทดสอบอุปกรณ์และปรับแต่งระบบในแต่ละส่วน (module) อย่างเป็นอิสระต่อกันเป็น
การล่วงหน้าก่อนการทดสอบระบบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
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(4) การทดสอบระดับที่ 4
การทดสอบระดับที่ 4 จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
(ก) การทดสอบการทำงานของระบบ (system function testing)
เป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบ เช่น เครื่ องกำเนิดไฟฟ้า
หลายชุดที่ต่อขนานกัน หรือ UPS ให้เสมือนเป็นหน่วยเดียวกัน การทดสอบนี้จะเป็นการ
ทดสอบล่วงหน้าก่อนการทดสอบระบบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
(ข) การทดสอบการใช้งานของระบบ (system operational testing)
เป็ น การทดสอบระบบที่ ไ ด้ ท ำการติ ด ตั้ ง อย่ า งสมบู ร ณ์ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระบบเข้ า กั บ
แหล่งจ่ายไฟหลัก (utility) ซึ่งจะแตกต่างจากการทดสอบการทำงานของระบบใน (ก) เป็น
การทดสอบเพื่อตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของโหลดที่แปรผันตามการใช้งานจริงในส่วนต่างๆ ทั้ง
ระบบ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าระบบสามารถทำงานได้ อย่างสอดคล้ องเป็น ส่ วนเดียวกัน การ
ทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบล่วงหน้าก่อนการทดสอบระบบประกอบอาคารเสร็จสมบูรณ์
การทดสอบระดับที่ 4 จะรวมถึงการทำการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาระบบ รวมถึง
บริภัณฑ์ต่างๆ ในระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบด้วย
(5) การทดสอบระดับที่ 5
เป็นการทดสอบระบบประกอบอาคารทั้งหมด รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ป้อนเข้าไปใน
อาคาร เพื่อให้ มั่ นใจได้ว่าระบบทั้ งหมดทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ระบบสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องเป็นส่วนเดียวกัน การทดสอบด้วยการ
จำลองสถานการณ์ การเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ เช่น การใช้งานในภาวะปกติ การใช้งานเมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ การใช้งานในช่วงที่ต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น จะถูกนำมาใช้เพื่อความ
สมบู รณ์ ทั้งนี้ การทำการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานโหลด (load profile) และนำมา
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพจะสามารถทำได้ในการทดสอบนี้
4.12.1.4 เอกสารรายงานผลการทดสอบ (Documentation)
(1) ความต้องการ (Requirements)
เอกสารรายงานการทดสอบจะต้องประกอบด้วยเอกสารการปรับแต่งระบบ (commissioning
tests) ทั้งหมดรวมทั้งรายงานการทดสอบของอุปกรณ์ที่กระทำที่โรงงานโดยผู้ผลิต
(2) คำแนะนำ (Recommendations)
แบบฟอร์ ม และรายการที่ ใช้ บั น ทึ ก ค่ าในการทดสอบ (form and check list) จะต้อ งมี ก าร
บันทึกค่าบกพร่องต่าง ๆ และผลการทดสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการ
ทดสอบ ผู้ใช้งานที่ร่วมสังเกตการณ์ใ นการทดสอบนี้ควรบันทึกความเห็ น ข้อบกพร่องต่าง ๆ
รวมทั้งรายการที่ต้องทำการแก้ไข (punch list) ซึ่งต้องจัดทำให้ถูกต้องและทำการทดสอบซ้ำ
(3) ต้องจัดเตรียมเอกสารอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจรับ
มอบงาน (the authority having jurisdiction, AHJ)
(ก) หลั กฐานการทดสอบเครื่องต้น แบบ (prototype test) ที่ระบุขนาดพิ กัดกำลั งพร้อมชุ ด
ควบคุ ม และอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การเกิ ด ความเสี ย หายจากการรบกวนปกติ แ ละไม่ ป กติ ใน
ภาวะการใช้งานโหลดจริง ซึ่งอาจแยกจำลองการทดสอบโดยเครื่องต้นแบบ (prototype
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model) หรือ การทดสอบสมรรถนะของชุดควบคุมและอุ ปกรณ์ ป้องกันโดยผู้ จำหน่าย
ชิ้นส่วนนั้น หรือ การทดสอบที่ดำเนินการตามขั้นตอนการประกอบเครื่อง
(ข) เอกสารรับรองการตรวจสอบความสามารถในการรองรับการสั่นสะเทือนจากแรงบิดที่เกิด
จากการทำงานของเครื่องต้นกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(ค) จดหมายยืนยัน จากผู้จำหน่ายในการปฏิบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานและสมรรถนะของ
เครื่องที่ติดตั้งใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
(ง) หนังสือรับรองจากผู้ผลิต (manufacturer’s certification) ในการทดสอบเครื่องตามขนาด
พิกัดกำลัง ณ ค่าตัวประกอบกำลังพิกัด (rated power factor) พร้อมบันทึกค่าอุณหภูมิ
แวดล้ อ ม (ambient temperature) ขณะทดสอบ ระดั บ ความสู ง ที่ ท ดสอบ (altitude)
และระดับคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ทดสอบ (fuel grade)
4.12.1.5 การทดสอบซ้ำอุปกรณ์และระบบ (Retesting Equipment and Systems)
(1) ความต้องการ (Requirements)
ช่างเทคนิค/วิศวกร ที่ทำการปรับแต่งระบบ (commissioning) จะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน เมื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จะต้องเริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์ใหม่อีกครั้งเพื่อทดสอบการทำงาน การบูรณาการกับอุปกรณ์อื่น
รวมทั้งสมรรถนะการใช้งานที่ถูกต้องสมบูรณ์
(2) คำแนะนำ (Recommendations)
ต้องทำการตรวจสอบการทำงานและสมรรถนะของระบบให้ถูกต้องในการทดสอบเบื้องต้นเป็น
การภายในของผู้ ติ ด ตั้งก่ อ นเพื่ อ ป้ องกัน การเกิด ข้อ บกพร่อ งซึ่ งจะต้อ งทำการทดสอบซ้ำอี ก
เอกสารบันทึกการทดสอบนี้จะต้องระบุผู้ที่รับผิดชอบในการทดสอบทุกฝ่าย เช่น ด้านกำลังคน
ในการทดสอบ ด้านอุปกรณ์ในการทดสอบ และความต้องการในการสนับสนุนด้านอืน่ ๆ สำหรับ
การควบคุม และการสังเกตการณ์ในการทดสอบ หากเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือระบบ
และต้องทดสอบซ้ำอีกครั้ง
4.12.1.6 อุ ป กรณ์ แ ละระบบจะต้ อ งถู ก ทดสอบสมรรถนะการเชื่ อ มต่ อ เข้ ากั บ แหล่ งจ่ ายไฟทางเลื อ กโดย
อั ต โนมั ติ ใ ห้ ท ำงานได้ ภ ายในเวลาที่ ก ำหนดในตารางที่ 4-4.1 หลั ง จากเกิ ด การขั ด ข้ อ งของ
แหล่งจ่ายไฟหลัก
4.12.1.7 การทดสอบแบบจ่ายโหลดครั้งเดียว (single step load test)
ในการทดสอบเพื่อส่งมอบงานสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองในสนามบิน ให้
ดำเนินการทดสอบที่สถานที่ใช้งานจริงทันทีหลังจากการอุ่นเครื่อง (cool down) ไม่น้อยกว่า 5 นาที
ภายหลังจากการทดสอบตามข้อ 6.1.1 บทที่ 6 หมวดที่ 1 โดยให้จ่ายโหลดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(single step load) ทัน ทีเต็มพิกัดกำลังกิโลวัตต์ที่ระบุในป้ายกำกับประจำเครื่อง (name plate)
หรือที่กำหนดในแบบหรือข้อกำหนดของผู้ใช้งาน
ทั้งนี้ ให้บันทึกค่าต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า,ความถี่กระเพื่อม (voltage and frequency dip) และ
เวลาเข้ าสู่ ส ภาวะใช้งาน (recovery time) เป็ น ต้ น โดยให้ เป็ น ไปตามค่ าที่ ระบุ ไว้ ในตาราง ก.1
ภาคผนวก ก ตามที่ระบุในระดับสมรรถนะ (performance) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้ติดตั้ง
4.12.1.8 การทดสอบอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Switches)
(1) ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้เพื่อการสนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์ป ระกอบที่จำเป็นในการ
ทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS) จะต้องจ่ายไฟ
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

จากด้ านโหลดของอุ ป กรณ์ สั บ เปลี่ ย นแหล่ งจ่ ายไฟอั ต โนมั ติ (automatic transfer switch,
ATS) หรือด้านจ่ายไฟของขั้วต่อสายของแหล่ งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (emergency power
supply, EPS) หรือหากจำเป็นก็อนุญาตให้ต่อที่ขั้วต่อสายก่อนเข้ าอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินได้
ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจในความต่อเนื่องของสมรรถนะและการทำงานของระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน
(emergency power supply system, EPSS)
ในภาวะปกติ ร ะบบไฟฟ้ าจำเป็ น (essential electrical system, EES) จะต้ องรับ ไฟฟ้ าจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก เว้นแต่กรณีไฟฟ้าหลักเกิดเหตุการขาดหายไปหรือแรงดันไฟฟ้าเกิดตกลงต่ำ
กว่ า ค่ า ที่ ก ำหนดไว้ ทั้ ง นี้ การตั้ ง ค่ า ของอุ ป กรณ์ ต รวจจั บ แรงดั น ไฟฟ้ า จะต้ อ งพิ จ ารณา
แรงดันไฟฟ้าใช้งานของโหลดด้วยความระมัดระวัง
กรณี ที่ แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าหลั ก เกิดเหตุ ขัดข้ อง เครื่องกำเนิ ดไฟฟ้ าสำรองฉุก เฉิน จะต้องทำงาน
อัตโนมัติหลังจากการหน่ วงเวลาช่วงสั้นๆ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.4.2.8 บทที่ 3 หมวดที่ 1 เมื่อ
แรงดันและความถี่ไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าจำเป็นได้ค่า
ต่ำสุดที่ยอมรับได้ อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติจะต้องสับเปลี่ยนแหล่ งจ่ายไฟของ
โหลดไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้าจำเป็น
เมื่อทำการเชื่อมต่อโหลดเข้ากั บแหล่งจ่ายไฟทางลือกให้สามารถกลับมาทำงานได้โดยอัตโนมั ติ
แล้ว โหลดจะต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการหน่วงเวลาตามที่กำหนดใน
ข้อ 3.4.2.7 บทที่ 3 หมวดที่ 1 หรือโดยไม่อัตโนมัติ ซึ่งการจัดลำดับการจ่ายโหลดดังกล่าวต้อง
ไม่เป็นเหตุให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดเกิน
เมื่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลักกลับมาใช้ งานได้ตามปกติอีกครั้ง และหลังจากมีการหน่วงเวลา
การสั บ เปลี่ ย นแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าตามที่ ก ำหนดในข้ อ 3.4.2.10 บทที่ 3 หมวดที่ 1 อุ ป กรณ์
สับ เปลี่ ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติจะปลดวงจรจากแหล่ งจ่ายไฟทางเลือกและทำการเชื่อมต่อ
โหลดมายั งแหล่ งจ่ ายไฟหลั ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของแหล่ งจ่ ายไฟทางเลื อ กจะยังคงทำงาน
ต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4.2.12 บทที่ 3 หมวดที่ 1
กรณีที่เกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟทางเลือกและแหล่งจ่ายไฟหลักกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
การสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟมาเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักจะต้องกระทำโดยทันที โดยไม่จ ำเป็นต้องมี
การหน่วงเวลา
กรณีที่แหล่งจ่ายไฟทางเลือกเกิดความล้มเหลวขณะทำการทดสอบ ระบบจะต้องสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟมาเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักโดยทันที
วงจรบริ ภั ณ ฑ์ (equipment branch) ที่ ใช้อุ ป กรณ์ สั บ เปลี่ ยนแหล่ งจ่ายไฟแบบไม่ อั ตโนมั ติ
จะต้องทำการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟมายังแหล่งจ่ายไฟหลักโดยเร็วที่สุดที่สามารถดำเนินการได้
หรือตามที่ผู้ใช้งาน เห็นสมควร

4.12.2 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะใช้งาน (Operational Test)
4.12.2.1 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ าขณะใช้งานให้ เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในข้อที่ 6.2 บทที่ 6
หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้
4.12.2.2 เกณฑ์ เงื่อนไข และบุคลากรที่ดำเนินการในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) เกณฑ์ในการทดสอบ
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เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องได้รับการทดสอบสมรรถนะปีละ 12 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะต้อง
ห่างกันไม่น้อยกว่า 20 วันและไม่เกิน 40 วัน รายละเอียด ขั้นตอนในการทดสอบให้เป็นไปตามที่
กำหนดใน หมวดที่ 1 บทที่ 6
(2) เงื่อนไขในการทดสอบ
การทดสอบตามกำหนดในข้อ 4.12.3.2 (1) จะต้องทดสอบพร้อมโหลดซึ่งรวมถึงการจำลองการ
เริ่มเดินเครื่องจากภาวะไร้โหลดและการทำงานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer
switch) ทั้งแบบอัตโนมัติ และ ด้วยมือ ของโหลดในระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical
system, EES) ทั้งหมด
(3) บุคลากรในการทดสอบ
การทดสอบตามที่กำหนดในข้อ 4.12.3.2 (1) จะต้องได้รับอนุญาตให้สามารถทำการทดสอบ
จากผู้ มี อำนาจรั บ ผิ ด ชอบ (work permit) พร้อ มรายการลำดั บ ขั้ น ตอนการดำเนิ น การและ
เงื่อนไขต่างๆ (work sequence) ภายใต้การอำนวยการทดสอบโดยผู้ชำนาญการที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและผ่ านการทดสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบ ประเมิ น ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก ร สามารถวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ
วิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดทำงานผิดพลาด รวมทั้งสามารถจัดการฝึ กอบรม
ขั้นตอนในการดูแลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลการใช้งานและบำรุงรักษา

4.13 การบริ ห ารจั ด การระบบไฟฟ้ า จำเป็ น คู่ มื อ และการบำรุ ง รั ก ษา (Administration,
Maintenance and Manual)
4.13.1 หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ การซ่อมบำรุงรักษาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตาม บทที่ 7 หมวด
ที่ 1 มาตรฐานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4.13.2 การบำรุงรักษาและทดสอบแหล่ งจ่ายไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ สับ เปลี่ยนแหล่ งจ่ายไฟ (Maintenance and
Testing of Alternate Power Source and Transfer Switches)
4.13.2.1 การบำรุงรักษาแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง (Maintenance of Alternate Power Source)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบอื่นรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะต้องได้รับการบำรุงรักษาให้ สามารถทำงานจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในระยะวลาสั้นที่สุดและ
ต้องไม่เกินตามทีก่ ำหนดไว้ในตารางที่ 4-4.1
4.13.2.2 เกณฑ์ที่กำหนดตามตารางที่ 4-4.1 ดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาใช้ในระหว่างการทดสอบประจำเดือนของ
ระบบไฟฟ้าจำเป็น แต่จ ะต้องนำมาเป็นเกณฑ์และจัดเตรียมขั้นตอนการดำเนินการในการทดสอบ
ประจำปี เพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าจำเป็นได้ตามวัตถุประสงค์
4.13.3 การบำรุงรักษาและทดสอบวงจรไฟฟ้า (Maintenance and Testing of Circuitry)
4.13.3.1 เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Circuit Breakers)
เซอร์ กิ ต เบรคเกอร์ ห ลั ก และสายป้ อ น (Main and feeder circuit breakers) จะต้ อ งทำการ
ตรวจสอบเป็นประจำรายปี กำหนดการ วิธีการทดสอบ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนในการทดสอบ
ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต
4.13.3.2 ความต้านทานของฉนวน (Insulation Resistance)
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ต้องทำการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายป้อนหลักในการทดสอบเพื่อส่งมอบงานในครั้งแรกและ
จะต้องทำการทดสอบซ้ำอีกครั้งหากพบว่าฉนวนของตัวนำสายป้อนหลัก เกิดความเสียหายในระหว่าง
ใช้งาน โดยค่าความเป็นฉนวนดังกล่าวจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
4.13.3.3 การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (Maintenance of Batteries)
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดไว้ใน บทที่ 7 หมวดที่ 1
4.13.4 ต้องทำการบำรุงรักษาชุดสวิทซ์สั บเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ เช่น การหล่อลื่นระบบสับ เปลี่ยน (Transfer
Mechanism) หน้าคอนแทค ระบบควบคุม (Control System) ทุกปี
4.13.5 ให้ทำการตรวจสอบท่อยางบน-ล่างในระบบระบายความร้อนตามที่ระบุ ไว้ในตารางที่ 7.1 บทที่ 7 ให้ทำการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำระบายความร้อน (Coolant) และเติมน้ำยาหม้อน้ำของเครื่องยนต์ต้นกำลัง ทุกๆ 2 ปี หรือตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต
4.13.6 การเก็บบันทึก (Record Keeping)
บันทึกการตรวจสอบ สมรรถนะ ช่วงเวลาการทดสอบ และการซ่อมบำรุงต่างๆ จะต้องเก็บรักษาไว้ให้สามารถ
เรียกดูหรือตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้โดยผู้ที่รับผิดชอบที่ได้รับอนุญาต

4.14 การจัดวางระบบไฟฟ้าจำเป็นสำหรับท่าอากาศยาน (Essential Electrical System
Arrangement for Aerodrome)
4.14.1 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน
และ ภาคผนวก 14 เล่ม 1 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Annex 14 Vol.1)
ฉบับล่าสุด และ เอกสารชุดที่ 9157 คู่มอื ออกแบบสนามบิน ส่วนที่ 5 ระบบไฟฟ้า แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Doc 9157 Aerodrome Design Manual Part 5-Electrical System) ฉบับ
ล่าสุด
4.14.2 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อแหล่ งจ่ายไฟฟ้ากำลังหลักขัดข้อง สนามบินต้องจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า
สำรองสำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้แก่สิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน อย่างน้อยดังต่อไปนี้
4.14.2.1 ไฟฉายสัญญาณ (signaling lamp) และไฟส่องสว่างที่เพียงพอให้พนักงานให้บริการจราจรทางอากาศ
สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง
4.14.2.2 ไฟแสดงสิ่งกีดขวางทั้งหมดที่อยู่ ภายในพื้นที่ลงจอดและบินขึ้น รวมถึ งพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน
ทั้งนี้ ให้รวมถึงไฟส่องสว่างอื่น ๆ ที่การศึกษาทางด้านการบินกำหนดไว้ว่ามีความจำเป็นต้องจัดให้มี
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง
4.14.2.3 ไฟนำร่องการบิน เข้าสู่สนามบิน ไฟทางวิ่ง ไฟทางขับให้เป็นไปตามข้อ 970 ถึงข้อ 972 ที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน
4.14.2.4 เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา
4.14.2.5 ไฟเพื่อการรักษาความปลอดภัย (หากมี) ให้เป็นไปตามข้อ 1093 ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน
4.14.2.6 อุป กรณ์ และสิ่ งอำนวยความสะดวกภายในสนามบิน ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินในสนามบิน
4.14.2.7 ไฟส่ อ งสว่ างบนลานจอดอากาศยานที่ แ ยกออกมา (หากมี ) ให้ เป็ น ไปตามข้ อ 687 ที่ ร ะบุ ไว้ ใน
ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน
4.14.2.8 ไฟในเขตพื้นที่ลานจอดอากาศยานซึ่งส่องสว่างบริเวณที่ผู้โดยสารอาจเดินผ่าน
4.14.3 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (overcurrent device) ของระบบไฟฟ้าจำเป็นจะต้องทำงานสัมพันธ์กันกับอุปกรณ์
ป้ อ งกั น กระแสเกิ น ด้ านจ่ ายไฟทั้ งหมด โดยการเลื อ กคุ ณ สมบั ติ ของอุ ป กรณ์ ให้ ท ำงานสั ม พั น ธ์ (selective
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coordination) กั นดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดยวิศวกรผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์ ในการ
ออกแบบ ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นหลัก และเป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพตามที่สภาวิศวกรกำหนด
ทั้งนี้ การเลื อกคุณ สมบั ติของอุป กรณ์ ดังกล่าวจะต้องจัดทำเป็นเอกสารนำเสนอผู้ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษาและใช้งานระบบ
4.14.4 การทำงานสัมพันธ์กันของอุปกรณ์ป้องกัน (Coordination) ตาม 4.14.3 ให้เป็นดังนี้
4.14.4.1 อุปกรณ์ป้องกันการใช้โหลดเกิน (overcurrent protective devices) ที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าจำเป็น
(the essential electrical system) จะต้องทำงานสัมพันธ์ กัน (coordination) ในช่วงเวลาที่เกิด
ความผิดพร่องในระบบเป็นระยะเวลานานกว่า 0.1 วินาที
4.14.4.2 ไม่ต้องมีการทำงานสัมพันธ์กัน (coordination) กันของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
(1) ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้านปฐมภูมิ (primary) และทุติยภูมิ (secondary) ของหม้อ
แปลงที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเพียงหนึ่งชุดหรือหลายชุดที่มีติดตั้งทางด้านทุติยภูมิของหม้อ
แปลง
(2) ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันการใช้โหลดเกินที่มีขนาดพิกัดกระแสเท่ากันและต่อกันแบบอนุกรม
4.14.5 ไม่ต้องจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (ground fault protection, GFP) ที่เครื่องปลด
วงจรอัตโนมัติ (automatic disconnecting means) ของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ชนิด
ส่งเสียงและแสงแจ้ง เตือนเมื่อเกิดกระแสรั่ วลงดินของบริภัณฑ์ (ground fault alarm) เท่านั้น โดยให้ติดตั้ ง
อุป กรณ์ ต รวจจั บ การรั่ ว ลงดิ น (the sensor for the ground-fault signal devices) ณ ตำแหน่ งบริภั ณ ฑ์
ประธานหรือก่อนเข้าบริภัณฑ์ประธานของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน หากมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ าหลายชุดเป็น
แหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินและร่วมกันจ่ายโหลด ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วลงดินที่สายป้อนของโหลดแต่
ละชุดแทนได้ ซึ่งค่าปรับตั้งของกระแสรั่วลงดินสูงสุ ดไม่เกิน 1,200 แอมป์ ทั้งนี้ ให้ จัดทำคำแนะนำข้อต้อง
ปฏิบัติในกรณีเกิดกระแสรั่วลงดินไว้ที่ตำแหน่งหรือใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วลงดิน
4.14.6 หากจั ดเตรีย มเครื่องป้ องกัน กระแสรั่วลงดินของบริภัณ ฑ์ ที่เครื่องปลดวงจรของบริภัณ ฑ์ประธาน (service
disconnecting means) หรื อ สายป้ อ น (feeder disconnecting means) ตามที่ ก ำหนดในมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ให้จัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์เพิ่มเติมที่เครื่องปลด
วงจรของสายป้อน (feeder disconnecting means) ในระดับล่าง (down stream) ในลำดับถัดไปทั้งหมดที่
จ่ายไฟให้กับโหลด ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินทางด้านจ่ายโหลดของอุปกรณ์สับเปลี่ยน
แหล่ ง จ่ า ยไฟ (transfer switch) ของระบบไฟฟ้ า จำเป็ น (ดู รู ป ที่ 4-4.1) อนึ่ ง การป้ อ งกั น ดั ง กล่ า วจะ
ประกอบด้วยเครื่องป้องกันกระแสเกินและหม้อแปลงกระแส หรือ เครื่องป้องกันอื่นที่เทียบเท่าสามารถสั่งการ
หรือดำเนินการให้อุปกรณ์ป้องกันสายป้อนทำการเปิดวงจรได้
4.14.7 การทำงานของเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ ของเครื่องปลดวงจรบริภัณฑ์ประธานและสายป้อน
จะต้องทำงานสัมพันธ์กัน อย่างสมบูรณ์ (fully selectivity) 100 เปอร์เซ็น โดยเมื่อเกิดการรั่วลงดินที่โหลด
เครื่องปลดวงจรสายป้อนระดับล่าง(downstream) ที่ใกล้โหลดที่เกิดการรั่วลงดินที่สุดจะต้องทำการเปิดวงจร
ก่อนเพื่ อป้ องกัน ไม่ใ ห้ เครื่ องปลดวงจรลำดั บ สู งขึ้น ถัด ไป (upstream) เปิ ดวงจร ซึ่งอาจเกิ ดความเสี ยหาย
เนื่องจากเกิดการขาดช่วงในการจ่ายไฟในระบบไฟฟ้าจำเป็นได้
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รูปที่ 4-4.1 การจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ระบบไฟฟ้าจำเป็น
4.14.8 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Switch)
4.14.8.1 หากไม่มีระบุเป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ อุปกรณ์สับเปลี่ ยนแหล่งจ่ายไฟให้เป็นไปตามข้อ 3.4 บทที่ 3
หมวดที่ 1
4.14.8.2 พิกัดของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจะต้องเพียงพอสำหรับรองรับโหลดทุกประเภท สามารถ
ทนทานต่อผลกระทบอันเนื่องมาจากกระแสลัดวงจรโดยที่หน้าสัมผัสไม่เกิดการหลอมละลาย
4.14.8.3 อุ ป กรณ์ สั บ เปลี่ ย นแหล่ ง จ่ า ยไฟอั ต โนมั ติ (automatic transfer switch) เป็ น ชนิ ด ที่ มี พิ กั ด
แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสไม่เกิน 1,000 โวลท์ หรือแรงดันเฟสเทียบกับดินไม่เกิน 600 โวลท์จะต้อง
เป็นชนิดที่ผลิตและประกอบสำเร็จ จากโรงงานและอุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉินโดยหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
4.14.8.4 ระยะเวลาในการจ่ายไฟฟ้าสำรองเข้าสู่ระบบหลังจากไฟฟ้าหลักขัดข้องต้องเป็นไปตามตารางที่ 44.1
4.14.8.5 คุณสมบัติของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมั ติ (automatic transfer switch features)
เป็นไปตามข้อ 3.4.2 บทที่ 3 หมวดที่ 1 และต้องจัดให้มีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้
(1) หากไม่กำหนดไว้เป็น อย่างอื่น ในหมวดนี้คุ ณ สมบั ติในการตรวจสอบแหล่ งจ่า ยไฟ (source
monitoring) ให้เป็นไปตามข้อ 3.4.2.2 บทที่ 3 หมวดที่ 1
(2) อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ไม่ต้องติดตั้งที่อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ หากมีการติดตั้งรวมไว้
ที่แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว
(3) ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความถี่สำหรับวัดค่าความถี่ของไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้า แต่ให้
เตรียมไว้เพื่อวัดค่าความถี่ของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน
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(4) อุปกรณ์ป้องกันการทำงานพร้อมกัน (interlocking) เป็นชนิดทำงานทางกลหรือชนิดอื่นที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้แทนกันได้ เพื่อป้องกันการทำงานพร้อมกันของแหล่งจ่ายไฟหลั กและแหล่งจ่ายไฟ
สำรอง หรือระหว่างแหล่งจ่ายไฟอื่นที่แยกกัน
(5) ต้องจัดเตรียมคำแนะนำพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้สามารถทำงานด้วยมือ (manual operation) ใน
กรณีอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
(6) อนุ ญ าตให้ ติด ตั้ งอุป กรณ์ ห น่ ว งเวลาสำหรับ การทำงานของเครื่องกำเนิ ด ไฟฟ้ าสำรองที่ ชุ ด
ควบคุมของเครื่องยนต์ต้นกำลัง (engine control panel) ของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทนการ
ติดตั้งที่อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า (transfer switches) ได้
(7) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อป้องกันการ
สตาร์ทของเครื่ องโดยไม่จำเป็นในกรณี ที่เกิดไฟกระพริบและการหายไปชั่ วขณะ (Dip) ของ
แหล่งจ่ายไฟหลัก
(8) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาสำหรับการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลัก มา
เป็ น แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าฉุ ก เฉิ น (emergency power supply, EPS) ของบริภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น โหลด
ระดับ 1 โดยจะต้องเป็นชนิดปรับตั้งค่าได้เพื่อหน่วงเวลาการสับเปลี่ย นแหล่งจ่ายไฟรวมทั้งการ
จัดลำดับ การเชื่ อมต่อกับแหล่ งจ่ายไฟของโหลดจากแหล่งจ่ายไฟหลัก มายังแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ฉุกเฉิน (normal to emergency) เพื่ อหลี กเลี่ ยงการเกิด แรงดั นไฟฟ้ าในระบบตกมากเกิ น
กำหนดโดยจะเริ่ มสับเปลี่ ยนแหล่ งจ่ายไฟเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ าสำรองสามารถผลิ ตระดั บ
แรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าได้ค่าตามที่กำหนด
(9) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาสำหรับการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน
(emergency power supply, EPS) มาเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก โดยจะต้องเป็นชนิดปรับตั้งค่า
ได้และต่อตรงอัตโนมัติ (automatic bypass) เพื่อหน่วงเวลาการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินมายังแหล่งจ่ายไฟหลัก (emergency to normal) โดยจะเริ่มสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักสามารถผลิตระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า ได้ค่าตามที่
กำหนด
(10) การทำงานของอุป กรณ์ ห น่ว งเวลาของอุปกรณ์ สั บ เปลี่ ยนแหล่ งจ่ายไฟฟ้ าจะถูกยกเลิ กโดย
อัตโนมัติในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเกิดทำงานล้มเหลวโดยจะต้องจัดเตรียมการทำงาน
ของอุปกรณ์ดังนี้
1. ต้องสามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าของโหลดที่เตรียมการไว้ให้ยอมรับการขาดช่วงของ
การจ่ายไฟชั่วขณะได้ มายังแหล่งจ่ายไฟหลักโดยการควบคุมด้วยมือ
2. หากมีการทำงานตามที่ระบุในข้อ 1 จะต้องสามารถยกเลิกการทำงานของอุปกรณ์หน่วง
เวลาให้ ส ามารถสั บ เปลี่ ย นแหล่ งจ่ า ยไฟมายั งแหล่ ง จ่ า ยไฟหลั ก ได้ โ ดยอั ต โนมั ติ เมื่ อ
แหล่งจ่ายไฟหลักพร้อมจ่ายไฟ
(11) ค่ าหน่ ว งเวลาเพื่ อ ระบายความร้อ น (engine cool down time delay) ให้ เป็ น ไปตามข้ อ
3.4.2.12 บทที่ 3 หมวดที่ 1 โดย
1. ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่เครื่องยนต์ต้นกำลังระบายความร้อนด้วย
อากาศ ขนาดไม่เกิน 15 kW
2. ไม่ ต้ อ งจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ห น่ ว งเวลานี้ เพิ่ ม ต่ างหากในกรณี ที่ ได้ ติ ด ตั้ งไว้ ที่ ชุ ด ควบคุ ม
เครื่องยนต์ต้นกำลังเรียบร้อยแล้ว หรือ มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าท้องถิ่นเป็นแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS)
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(12) การโอนถ่ายโหลดที่เป็นมอเตอร์
ในการโอนถ่ายโหลดที่เป็นมอเตอร์จะเกิดกระแสกระชาก (inrush current) อุปกรณ์สับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติต้องมีคุณสมบัติในการลดกระแสกระชากขณะโอนถ่ายโหลดมอเตอร์ เพื่อ
ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโหลดหรือการปลดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันโดยไม่จำเป็น
(13) หน้าสัมผัสสายศูนย์ (neutral contact)
ในกรณีที่มีการแยกระบบสายดินระหว่างสองแหล่งจ่าย คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และเครื่อง
กำเนิ ดไฟฟ้าเพื่ อให้ การทำงานของชุดป้องกันความผิ ดพร่องลงดิน (ground fault) ถูกต้อง
ต้องมีขั้วหน้าสัมผัสสายศูนย์ติดตั้งที่ อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ เพื่อแยกสายศูนย์
ของแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าหลั ก กั บ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้ าออกจากกัน เพื่ อลดกระแสไหลวนเมื่อเกิ ด
ความผิดพร่องลงดินที่มีผลทำให้การตรวจเช็คของเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์
(ground fault protection, GFP) ผิดพลาด
(14) การจั ด เตรี ย มการเดิ น เครื่ อ งเพื่ อ ตรวจสอบความพร้ อ มของเครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า (engine
generator exercising) อย่างน้อยให้เป็นไปตามข้อ 3.4.2.13 บทที่ 3 หมวดที่ 1 โดย
(ก) อุป กรณ์ สั บเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจะต้องต่อเข้า กับ แหล่ งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency
power supply, EPS) และต้องเปลี่ยนมารับไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักโดยอัตโนมัติทันที
หากแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS) เกิดการทำงานล้มเหลว
(ข) อนุญาตให้ติดตั้งชุดตั้งเวลาการเดินเครื่องเพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(exercising timers) ที่ชุดควบคุมเครื่องยนต์ต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินแทนที่
อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้
4.14.8.6 จัดให้ มีระบบตรวจสอบมุมเฟส (phase monitoring) ของแรงดันไฟฟ้าระหว่างแหล่ งจ่ ายไฟฟ้า
หลักและแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ต รงกันก่อนที่จะทำการสับ เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกันการ
ปลดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเกิดความเสียหายทางกลกับโหลด เช่น มอเตอร์ เป็นต้น
เว้นแต่ กรณีที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานพิจารณาแล้วอนุญาตให้ช่วงเวลาในการสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer time) ระหว่างแหล่งจ่ายเมื่อมีไฟอยู่ทั้ง
สองแหล่ง มากกว่า 50 มิลลิวินาทีได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานหรือได้จัดเตรี ยม
ระบบแหล่งจ่ายไฟสำรองอื่นสำหรับโหลดจำเป็นที่ต้องการความต่อเนื่องในการจ่ายไฟไว้แล้ว ไม่
ต้องมีระบบตรวจสอบมุมเฟสดังกล่าวก็ได้
4.14.9 สวิตช์ต่อตรง (Bypass – Isolating switch) ต้องเป็นไปตามข้อ 4.4.4 บทที่ 4 หมวดที่ 1
4.14.9.1 สนามบิ น ประเภททางวิ่งแบบบิ น ลงโดยไม่ ใช้เ ครื่องวัด ประกอบการบิ น (non – instrument),
ประเภททางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบนอนพรีซิชั่น (non – precision) และ
ประเภททางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง (precision
approach category I) ให้ เตรียมสวิ ตช์ต่อตรงไว้ สำหรับการต่อตรงสู่ โหลดจากด้านแหล่ งจ่าย
ไฟฟ้าหลัก (bypass to normal) หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (bypass to emergency) อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้
4.14.9.2 สนามบิ น ประเภททางวิ่งแบบบิ นลงด้ วยเครื่องวัดประกอบการบิน แบบพรีซิชั่ นประเภทที่ ส อง
(precision approach category II) ให้ เตรีย มสวิ ท ซ์ ต่ อ ตรงไว้ สำหรั บ การต่ อ ตรงสู่ โหลดจาก
แหล่ งจ่ายไฟฟ้าทั้ง 2 ด้านคือจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก (bypass to normal) และเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า (bypass to emergency) โดยเลือกต่อตรงไปด้านในด้านหนึ่งเท่านั้น
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4.14.9.3 ต้องออกแบบให้ทำงานเป็นอิส ระเสมือนเป็ นอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟแบบไม่อัตโนมัติและ
ต้องสามารถต่อตรงไปด้านแหล่ งจ่ายไฟฟ้ าหลั ก (bypass to normal) และเครื่องกำเนิด ไฟฟ้ า
(bypass to emergency) ได้ทั้งสองด้าน โดยเลือกต่อตรงไปด้านในด้านหนึ่งเท่านั้น
4.14.9.4 การเชื่อมต่ออีกครั้งของอุปกรณ์ สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสามารถทำได้โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดการขาด
ช่วงของการจ่ายไฟฟ้าให้โหลดเป็นเวลานาน (เป็นวินาที) เกินกว่าที่กำหนดไว้ตามประเภท (type)
ของระบบการจ่ายไฟฟ้า
4.14.9.5 ต้องมีระบบ interlock เพื่อป้องกันการต่อตรงไปผิดด้านและป้องกันการถอด (isolate) อุปกรณ์
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ โดยไม่ได้ตั้งใจ

4.15 สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ (Load test facilities)
ต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมพื้นที่เพื่ออำนวยการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (load test) ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับประเภทของสนามบิน โดยให้จัดเตรียมเซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมจุดต่อสายรวมทั้งเดินสายมายังตำแหน่งที่
สามารถเข้าถึงได้สะดวกและจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงการระบายอากาศและความร้อนสะสมทีเ่ กิดขึ้น
ระหว่างการทดสอบ รวมทั้งให้สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ ในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อทำการทดสอบด้วย
โหลดเทียมชนิดเคลื่อนย้ายได้ (mobile load bank)

4.16 ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Fire protection system in
generator room)
4.16.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (heat detector) ซึ่งจะเชื่อมต่อ
เพื่อส่งสัญ ญาณไปยังแผงควบคุ มและเฝ้าระวังให้แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมกลาง ห้ องควบคุมรักษาความ
ปลอดภัย สถานีดับเพลิง หรือสถานที่อื่นที่พิจารณาแล้ว ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ เมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้และสั่งการให้ระบบอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทำงานโดยอัตโนมัติ
4.16.2 ระบบดั บ เพลิ ง สำหรั บ ห้ อ งเครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า สำรองเป็ น ระบบท่ อ แห้ งแบบชะลอน้ ำ เข้ า (pre-action
sprinkler system) หรือเป็นระบบอื่นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์
ต้นกำลังให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4.16.3 การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.ฉบับล่าสุด
4.16.4 การออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท.
ฉบับล่าสุด
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