บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการ
2.1 มาตรฐานของอุปกรณ์ ไฟฟ้า
มาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า จะเป็ นตัวกําหนดคุณภาพและคุณสมบัติของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
เพื่อให้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีอายุการใช้งานยาวนาน สิ่ งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าบางประเภทที่ต่างผูผ้ ลิตกันควรใช้งานทดแทนกันได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
เช่น ฟิ วส์ หลอดไฟฟ้ า และเต้ารับ เป็ นต้น
2.2 มาตรฐานการติดตั้ง
การติดตั้งทางไฟฟ้ าต้องมีมาตรฐานควบคุม เพื่อให้การติดตั้งใช้งานได้อย่างปลอดภัย และ
เป็ นมาตรฐานและเพื่อมิให้เป็ นการถกเถียงกันว่าการติดตั้งแบบใดเป็ นแบบที่ถูกต้อง แต่ละประเทศ
ได้พยายามกําหนดมาตรฐานของตนเองขึ้นมา ไม่ว่าเป็ นมาตรฐานการติดตั้งหรื อมาตรฐานการผลิต
เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ าก็ตาม มาตรฐานอาจจะแตกต่างไปสําหรับแต่ละประเทศ ประเทศไทยเองก็มี
หน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่ กาํ หนดมาตรฐานเช่ นกัน เช่ น มาตรฐานของเครื่ องอุปกรณ์ และเครื่ องใช้
ต่างๆ จะกําหนดโดยสํานัก มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สําหรั บ
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้ า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
จัดทําขึ้นโดยยึดแนวทางของ NEC (National Electrical Code) ของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีการ
เปลี่ ยนแปลงในบางส่ วนให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยปั จจุ บนั เครื่ องอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
ประเทศไทยมีแหล่งกําเนิ ดมาจากหลายประเทศ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ออกแบบหรื อตรวจสอบ จึงควรทํา
ความรู ้จกั กับมาตรฐานบ้าง ตารางที่ 2.1 แสดงชื่อสถาบันกําหนดมาตรฐานที่ควรรู ้จกั
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ตารางที่ 2.1 ชื่อสถาบันกําหนดมาตรฐานทีค่ วรรู้จัก
ชื่อย่ อ
NEC
ANSI
ASTM
NEMA
UL
NFPA
IEEE
IEC
BS
DIN
VDE
CEI
JIS
สมอ.
มอก.(TIS)
กฟน.(MEA)
กฟภ. (PEA)
วสท. (EIT)
ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003

ชื่อเต็ม
National Electrical Code
American National Standard Institute
American Society for Testing and Material
National Electrical Manufactures Association
Underwriters’ Laboratories, Inc.
National Fire Protection Association Standard
Institute of Electrical and Electronics Engineers
International Electrotechnical Commission
British Standard
Deutsche Industrie Normen
Verband Deutscher Elektritechniker e.v.
Comitato Elettrotecnico Italiano
Japan Industrial Standard
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Thai Industrial Standard)
กฎของการไฟฟ้ านครหลวง
(Metropolitan Electricity Authority)
กฎของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(Provincial Electricity Authority)
มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้ าของวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
(The Engineering Institute of Thailand)
Quality Assurance in Design/Development and Service
Quality Assurance in Production and Installation
Quality Assurance in Final Inspection and Test
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มาตรฐานบางมาตรฐานจะเกี่ยวข้องกับเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น ANSI NEMA UL และ
มอก. บางมาตรฐานจะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเช่น NEC บางมาตรฐานจะเกี่ยวข้องทั้งมาตรฐานการ
ติดตั้งและเครื่ องอุปกรณ์เช่น IEC เป็ นต้น
2.3 ดัชนีแสดงค่ ามาตรฐานการป้องกัน
ดัชนี แสดงค่ามาตรฐานการป้ องกัน ( Degree of Protection) เป็ นการกําหนดค่าความ
สามารถ ในการป้ องกันการสัมผัสส่ วนที่มีไฟฟ้ าที่เป็ นอันตรายต่อบุคคล ทั้งจากการสัมผัสส่ วนที่มี
ไฟฟ้ าโดย ตรง หรื อโดยการใช้วตั ถุสอดใส่ เข้าไปในเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ าและยังเป็ นตัวแสดง ค่า
ความสามารถ ในการป้ องกันความเสี ยหายจากของเหลวเข้าไปในตัวเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ าอีกด้วย
การแสดงค่าความ สามารถในการป้ องกันจะกําหนดเป็ นค่าตัวเลขหลังอักษร IP
ค่า IP (Index of Protection) กําหนดโดยมาตรฐาน IEC 529 และ มอก. 513 กําหนดเป็ น
ตัวเลข 2 หรื อ 3 หลัก หลังตัวอักษร IP แต่โดยทัว่ ไปนิ ยมกําหนดเพียง 2 หลักเท่านั้น ความหมาย
ของแต่ละหลักแสดงไว้ในตารางที่ 2.2 การแสดงความหมายเขียนได้ดงั นี้

I

P

1

2
แสดงค่าความสามารถในการป้ องกันของเหลว
แสดงค่าความสามารถในการป้ องกันวัตถุเล็ดลอดเข้าภายใน
Index of Protection
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ตารางที่ 2.2 ดัชนีแสดงค่ามาตรฐานการป้องกันตามมาตรฐาน IEC 529 และ มอก. 513
รหัสตัวแรกแสดงความสามารถในการ
รหัส
ป้องกันวัตถุ
(ของแข็ง) เล็ดลอดเข้ าภายใน
0 ไม่มีการป้ องกัน
1 สามารถป้ องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่า 50 มม. ที่มากระทบ
ไม่ให้ผา่ นลอดเข้าไปข้างในได้
2 สามารถป้ องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่า 12 มม. ที่มากระทบ
ไม่ให้ผา่ นลอดเข้าไปข้างในได้
3 สามารถป้ องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่า 2.5 มม. ที่มากระทบ
ไม่ให้ผา่ นลอดเข้าไปข้างในได้
4 สามารถป้ องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่า 1 มม. ที่มากระทบไม่ให้
ผ่านลอดเข้าไปข้างในได้
5

สามารถป้ องกันฝุ่ นได้
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สามารถป้ องกันฝุ่ นได้อย่างสมบูรณ์

7
8

รหัสตัวทีส่ องแสดงความสามารถในการ
ป้องกัน
ของเหลว เข้ าไปทําความเสี ยหาย
ไม่มีการป้ องกัน
สามารถป้ องกันนํ้าที่ตกลงมาในแนวดิ่งได้

สามารถป้ องกันนํ้าที่ตกลงมาในแนวดิ่ง และ
ในแนวที่ทาํ มุม 15 องศา กับแนวดิ่งได้
สามารถป้ องกันนํ้าฝนที่ตกลงมาในแนวทํา
มุม 60 องศา กับแนวดิ่งได้
สามารถป้ องกันหยดนํ้าหรื อนํ้าที่สาดมาจาก
ทุกทิศทางได้
สามารถป้ องกันนํ้าที่ถูกฉีดมาตกกระทบใน
ทุกทิศทางได้
สามารถป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดจากนํ้า
ฉีดอย่างรุ นแรงเข้าทุกทิศทางได้
สามารถป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดจากนํ้า
ท่วมได้
สามารถป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดจากนํ้า
ท่วมอย่างถาวรได้
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ตัวอย่ างที่ 2.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้ าแรงตํ่าตูห้ นึ่งมีค่าระดับการป้ องกันเท่ากับ IP24 จงหาความหมาย
ของการป้ องกัน
วิธีทาํ

ตารางที่ 2.2 จะได้ความหมายของระดับการป้ องกันดังนี้
เลข 2 เป็ นรหัสตัวแรก หมายถึง ป้ องกันของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่า 12 มม.
ผ่านลอดเข้าไปข้างใน
เลข 4 เป็ นรหัสตัวที่สอง หมายถึง ป้ องกันนํ้า (ของเหลว) ที่สาดมาจากทุกทางได้

2.4 สายไฟฟ้า
สายไฟฟ้ า คือ ตัวที่นาํ กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไปยังเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ าที่ผลิตขายอยู่
ทัว่ ไปทําจากทองแดง หรื ออะลูมิเนี ยม เนื่ องจากทองแดงสามารถนําไฟฟ้ าได้ดีกว่าอะลูมิเนี ยม
ดังนั้นสายไฟฟ้ าที่ใช้ภายในบ้านจึงใช้สายทองแดง
2.4.1 สายไฟแรงตํ่า สายแรงดันตํ่าเป็ นสายไฟฟ้ าที่ใช้ได้กบั แรงดันไม่เกิน 750 V มีลกั ษณะ
เป็ นสายไฟฟ้ าหุ ้ ม ด้ว ยฉนวนโดยที่ ต ัว นํา สํ า หรั บ สายไฟฟ้ าชนิ ด นี้ อาจจะใช้ท องแดงหรื อ
อะลูมิเนี ยม แต่ที่นิยมใช้สาํ หรับสายไฟฟ้ าแรงดันตํ่า คือ สายทองแดง สายแรงตํ่า มีหลายชนิ ดตาม
ความต้องการใช้งาน ตัวอย่างสายไฟแรงตํ่าที่นิยมใช้มาก คือ
๏ สาย VCT เป็ นสายทนแรงดันสู งสุ ด 750 โวลต์ มีท้ งั สายแกนเดียว ถึง 4 แกน ตัวนําเป็ น
ทองแดงสายฝอย หุ ้มฉนวนด้วย PVC นํามาตีเกลียวรวมศูนย์และ หุ ม้ เปลือกนอกด้วย PVC อีก
ชั้นหนึ่ ง มี ลกั ษณะอ่ อนตัว ทนต่อสภาพการสั่นสะเทื อน เหมาะที่ จะใช้งานเป็ นสายเดิ นเข้า
เครื่ องจักร ใช้ในการเดินสายทัว่ ไป สามารถร้อยท่อฝังดิน หรื อ เดินสายฝังดินโดยตรง

รูปที่ 2.1 สายไฟ VCT
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๏ สาย VAF เป็ นสายทนแรงดันได้สูงสุ ด 300 โวลต์ มีท้ งั ชนิดสายกลมเดี่ยวหุ ม้ ฉนวนและ
มีเปลือกนอก และชนิดสายแบน 2 แกนหรื อ 3 แกน หุ ม้ ฉนวนชั้นในด้วย PVC สี ดาํ และ สี เทาอย่าง
ละแกน แล้วหุ ม้ เปลือกนอกด้วย PVC สี ขาว สายนี้เหมาะกับการใช้เดินสายสําหรับไฟ 1 เฟส 2 สาย
ในอาคารทัว่ ไป โดยการเดินลอยเกาะผนัง ห้ามใช้สายนี้ กบั ระบบไฟ 3 เฟส 380โวลต์ ห้ามร้อยท่อ
ฝังดิน ห้ามแช่น้ าํ หรื อ ฝังดินโดยตรง เดินในรางเดินสายได้แต่หา้ มเดินในช่องเดินสาย

รูปที่ 2.2 สายไฟ VAF

2.5 มาตรฐานสายไฟฟ้า

รูปที่ 2.3 สั ญลักษณ์ มาตรฐาน
2.5.1 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้
๏ สายทองแดงหุม้ ฉนวน PVC ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
๏ สายไฟฟ้ าตามมาตรฐานการไฟฟ้ านครหลวง
๏ สายไฟฟ้ าตามมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้ านครหลวง
2.5.2 สายไฟฟ้าไม่ ห้ ุมฉนวน ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้
๏ สายทองแดง เป็ นสายที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 64-2517
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๏ สายอะลูมิเนียม เป็ นสายที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
85-2522
๏ สายไฟฟ้ าประเภทอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้ านครหลวง
2.6 มาตรฐานตัวนําไฟฟ้า
ตัวนําไฟฟ้ าอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหัวข้อ 2.5 ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่การ
ไฟฟ้ านครหลวงยอมรับ เช่น UL, IEC, BS, DIN, JIS และ NEMA ตัวนําไฟฟ้ า มีดงั นี้
๏ Copper Bus Bar ต้องมีความบริ สุทธิ์ของทองแดง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 98%
๏ Aluminum Bus Bar ต้องมีความบริ สุทธิ์ของอะลูมิเนียม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 98%
๏ Busway ต้องเป็ นชนิดที่ประกอบสําเร็ จรู ปจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตและได้มีการทดสอบตาม
มาตรฐานข้างต้น
๏ ตัวนําประเภทอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้ านครหลวง
2.7 บัสบาร์ และฉนวน
บัสบาร์คือส่ วนที่จะทําหน้าที่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ าระหว่าง สายประธานกับสายป้ อนบัสบาร์
ส่ วนมากจะทําจากทองแดงที่มีความบริ สุทธิ์สูงมาก เนื่องจากต้องนํากระแสปริ มาณมากๆ เสมอ
และเพื่อความปลอดภัยต้องหุ ม้ ฉนวนที่ข้วั ต่อทางไฟฟ้ าด้วยเสมอ เนื่องจากบัสบาร์ตอ้ งนํากระแส
ปริ มาณมาก ถ้าหาก
เกิดการผิดพลาดและบกพร่ องขึ้นจะเกิดแรงดึงกระชากที่ตวั บัสบาร์ ดังนั้นการยึดบัสบาร์จึง
เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมากเช่นกัน การยึดจับจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอโดยผ่าน Insulator ปริ มาณ
การทนกระแสได้ของบัสบาร์จะแสดงในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 ปริมาณการทนกระแสได้ ของบัสบาร์ และฉนวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CU.BUSBAR for ABB (DIN 43671)
CU. BUSBAR 100A (12x2)mm
CU. BUSBAR 160A (12x2)mm
CU. BUSBAR 250A (20x5)mm
CU. BUSBAR 320A 2(20x5)mm
CU. BUSBAR 400A (30x10)mm
CU. BUSBAR 630A 2(30x5)mm
CU. BUSBAR 630A (40x10)mm
CU. BUSBAR 800A (50x10)mm
CU. BUSBAR 1250A 2(40x10)mm
CU. BUSBAR 1600A 3(40x10)mm
CU. BUSBAR 800A (60x10)mm
CU. BUSBAR 1600A 2(60x10)mm
CU. BUSBAR 2000A 3(60x10)mm
CU. BUSBAR 2000A 2(80x10)mm
CU. BUSBAR 2500A 3(50x10)mm
CU. BUSBAR 3200A 3(100x10)mm
CU. BUSBAR 4000A 4(120x10)mm

106 A
182 A
274 A
500 A
573 A
672 A
715 A
852 A
1290 A
1770 A
989 A
1720 A
2300 A
2110 A
2790 A
3260 A
4500 A

18
19
20
21
22

CU. BUSBAR 5000A 3(200x10)mm
CU. BUSBAR 6300A 4(2000x10)mm
CU. BUSBAR 1250A (100x10)mm
CU. BUSBAR 2500A 2(120x10)mm
CU. BUSBAR 3200A 2(160x10)mm

5610 A
6540 A
1490 A
2860 A
3570 A
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ตารางที่ 2.4 แสดงพิกดั การนํากระแส Bus Bar ตามมาตรฐาน DIN 4367

ตารางที่ 2.5 แสดงพิกดั การนํากระแส Bus Bar ตามมาตรฐาน BS 159
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ตารางที่ 2.6 แสดงพิกดั การนํากระแส Bus Bar ตามมาตรฐาน ANSI C77.20

ตารางที่ 2.7 แสดงพิกดั การนํากระแส Bus Bar ตามมาตรฐาน IEC 439-1
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รูปที่ 2.4 การดัดบัสบาร์ เส้ นเดียว,2เส้ น,3เส้ น

รู ปที่ 2.5 ขนาดระยะการดัดและการเจาะรู ของบัสบาร์ แบบปี กนก
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รูปที่ 2.6 บัสบาร์

2.8 โครงสร้ างตู้สวิทซ์ บอร์ ดและอุปกรณ์ ไฟฟ้า
2.8.1 สวิทช์บอร์ด (Switch Board) หมายถึง บอร์ดจ่ายไฟขนาดใหญ่ที่รับไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า
หรื อหม้อแปลงด้านแรงดันตํ่า เพื่อไปจ่ายโหลด (Load) ต่างๆ บางครั้งเรี ยก Main Distribution
Board (MDB) หรื อ Main Distribution Panel (MDP)
2.8.2 โครงตูส้ วิทช์บอร์ด (Enclosure) หมายถึง โครงตูส้ วิทช์บอร์ดผลิตจากเหล็ก Cold Rolled
Steel Sheet หรื อบางครั้งอาจผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized (EG) สําหรับผลิตตู ้ Outdoor )
แล้วผ่านกระบวนการพ่นสี ดว้ ยระบบ Electro Static Painting โดยมีเนื้อสี เป็ นสารพวก Epoxy (กรณี
ใช้งานในร่ ม) และ Polyester (กรณี ใช้งานกลางแจ้ง) ซึ่งโครงตูแ้ ละสี เคลือบผิวตู ้ จะต้องมีคุณสมบัติ
ที่สาํ คัญ เช่น ทนทานต่อการรับแสงทางกล ทนทานต่อการกัดกร่ อนและทนทานต่อความร้อนที่อาจ
เกิดจากความบกพร่ องในระบบหรื อการอาร์คจากการลัดวงจร ปัจจุบนั การผลิตตูส้ วิทช์บอร์ด มักจะ
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ผลิตและประกอบโครงตูเ้ ป็ นแบบ Modular หรื อ Knock Down มีความสูง ประมาณ 1900-2200
มิลลิเมตร ส่ วนความกว้างและความหนา (Thickness) อาจขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอุปกรณ์ที่ประกอบ
อยูภ่ ายในตูส้ วิทช์บอร์ด

รู ปที่ 2.7 โครงสร้ างส่ วนประกอบตู้ Switchboard
2.9 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานตู้สวิทช์ บอร์ ด (Information Safety)
ตูส้ วิทช์บอร์ดที่ออกแบบและผลิตให้มีความปลอดภัยสูงต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า
และต่ออาคารสถานที่ ดังนั้นจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่นิยมใช้กนั
มาก และแพร่ หลาย คือ National Electrical Code (NEC) สหรัฐอเมริ กา และ International
Electrotechnical Commission (IEC) นอกจากนั้นจะต้องปฏิบตั ิภายใต้มาตรฐานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และการไฟฟ้ านครหลวงด้วย รวมทั้งจะต้องมีทีมงาน
วิศวกรในภาคการออกแบบ การผลิต และการควบคุมคุณภาพ ที่จะทําให้การออกแบบ และการผลิต
ระบบไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัยได้
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2.10 ข้ อควรปฏิบตั ปิ ระการ ในการปฏิบตั ิงานตู้สวิทช์ บอร์ ด
ควรอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงานของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ประกอบอยูภ่ ายในตูส้ วิทช์บอร์ดให้
เข้าใจ ก่อนการใช้งาน และปฏิบตั ิตามคําแนะนําจากคู่มือของอุปกรณ์ไฟฟ้ านั้นๆ
การตรวจสอบ หรื อ การบํารุ งรักษา ระบบไฟฟ้ าภายในตูส้ วิทช์บอร์ดจะต้องดําเนินการโดย
ช่างไฟฟ้ าที่มีประสบการณ์ มีความรู ้ หรื อผูท้ ี่ได้รับการผึกอบรมการปฏิบตั ิงานตูส้ วิทช์บอร์ด
รวมถึงจะต้องรู ้ถึงระบบการทํางานของระบบไฟฟ้ านั้นๆ เป็ นอย่างดี
การจะตรวจสอบหรื อ ตรวจบํารุ งรักษาภายในตู ้ จะต้องทําการ OFF แหล่งจ่ายไฟฟ้ าต้น
ทางก่อนทุกครั้ง แขวนป้ ายเตือนภัย รวมทั้งใช้สญ
ั ญาณไฟ หรื อ Lock เพื่อป้ องกันการ ON
เมื่อต้องการจะซ่อมแซมหรื อแก้ไขอุปกรณ์ ที่ต่ออยูก่ บั หม้อแปลงกระแส (Current
Transformer , CT) ก่อนที่จะทําการถอดอุปกรณ์น้ นั ออกให้ Short-Circuit CT ก่อนทุกครั้ง เพื่อ
ป้ องกัน CT เสี ยหาย
ไม่ควรแก้ไขหรื อดัดแปลงรู ปแบบ หรื อการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวให้แตกต่างจากการ
ใช้งานปกติของสวิทช์บอร์ด และหากมีการแก้ไขจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตทราบ หรื อตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น จากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์แต่ละตัวให้ถูกต้องก่อน ไม่แนะนําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ดัดแปลงการทํางาน หรื อ การใช้งานด้วยตนเอง
ตัวตูส้ วิทช์บอร์ดและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยูภ่ ายในตู ้ จะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง เพื่อเช็คโครงสร้าง และทําความสะอาด พร้อมทั้งตรวจเช็คระบบการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในตูส้ วิทช์บอร์ด
เมื่อทําการเปิ ดตูส้ วิทช์บอร์ดเพื่อทําการตรวจซ่อม หรื อตรวจบํารุ งรักษา จะต้องแขวนป้ าย
ห้ามผูไ้ ม่มีกิจ หรื อเกี่ยวข้องกับการทํางานเข้าไปในบริ เวณนั้น และหากผูต้ รวจสอบมีเหตุตอ้ งออก
จากบริ เวณนั้นชัว่ คราว โดยการตรวจยังไม่แล้วเสร็ จ ให้ทาํ การปิ ดตูส้ วิทช์บอร์ดไว้เหมือนเดิมก่อน
ทุกครั้ง เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากกระแสไฟฟ้ า
หากมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ หรื อแก้ไขใดๆ เกิดขึ้นภายในตูส้ วิทซ์บอร์ดผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขแบบหรื อ Diagram ประจําตูส้ วิทช์บอร์ดให้เรี ยบร้อย และเป็ นปัจจุบนั ตามการ
แก้ไขนั้นๆ เพือ่ เป็ นการสะดวก และป้ องกันความผิดพลาดในการตรวจสอบครั้งต่อไป
หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆ อันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน หรื อเกิดการเสี ยหาย
ของอุปกรณ์น้ นั ก่อนเปลี่ยนให้ตรวจสอบรุ่ นของอุปกรณ์ก่อน หากรุ่ น ยีห่ อ้ หรื อผูผ้ ลิตต่างกัน ให้
ตรวจและพิจารณาเปรี ยบเทียบระบบไฟฟ้ าที่ใช้ขนาดของโหลดที่รับได้ หรื อรายละเอียดอื่นๆ ก่อน
เมื่อมีการเข้าตรวจสอบหรื อ ตรวจซ่อมภายในตูส้ วิทช์บอร์ดก่อนปิ ดตูแ้ ละทําการจ่ายไฟฟ้ า
ให้ตรวจสอบภายในตูส้ วิทช์บอร์ดอย่างละเอียดครั้งสุ ดท้าย จนแน่ใจว่า อุปกรณ์ที่แก้ไขเสร็ จ
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เรี ยบร้อย การจัดสาย จุดต่อต่างๆ อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยขันจนแน่นตึงดีแล้วรวมทั้งไม่ลืมเครื่ องมือ
หรื ออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานของตูส้ วิทช์บอร์ดไว้ในตู ้
2.11 เซอร์ กติ เบรกเกอร์ แรงตํ่า
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ทําหน้าเป็ นสวิตซ์สาํ หรับเปิ ดปิ ดวงจรไฟฟ้ าแรงตํ่าในสภาวะปกติและจะ
เปิ ดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดภาวะผิดปกติข้ ึนอันเนื่องมาจากการใช้กาํ ลังเกิน หรื อลัดวงจร
หลังจากทําการแก้ไขสิ่ งผิดปกติบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้ว ก็สามารถสับไฟเข้าให้ใช้งานต่ออีกได้
2.11.1 พิกดั กระแสต่อเนื่อง
พิกดั กระต่อเนื่อง ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ ค่ากระแส RMS ที่เซอร์กิตเบรกเกอร์
สามารถทนได้โดยที่อุณหภูมิไม่เพิ่มเกินค่าที่กาํ หนดให้อุณหภูมิโดยรอบ บริ ษทั ผูผ้ ลิตส่ วนมากจะ
ทําเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีโครงเป็ นช่วงกว้างๆ แล้วปรับตั้งกระแสพิกดั ในระหว่างช่วงให้ละเอียดขึ้น
ดังนั้นจึงเกิดคําว่า Ampere Frame (AF) Ampere Trip (AT) ขึ้น
2.11.2 พิกดั กระแสตัดกระลัดวงจร พิกดั กระแสลัดวงจร คือ กระแสลัดวงจรสู งสู งสุ ดที่
เซอร์กิตเบรกเกอร์ตดั ได้โดยที่ตวั เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไม่ได้รับความเสี ย ค่า IC ของ CB ได้จากการ
ทดสอบ และขึ้นกับตัวแปรหลายตัว เช่น แรงดัน ตัวประกอบกําลัง เป็ นต้น ดังนั้น เซอร์กิตเบรก
เกอร์ ที่สามารถใช้ได้หลายแรงดัน จะต้องมีค่า IC ที่แต่ละแรงดัน ค่า IC ของ เซอร์กิตเบรกเกอร์
เป็ นพิกดั ที่สาํ คัญมากอย่างหนึ่ง ในการเลือก เซอร์กิตเบรกเกอร์ เพือ่ ใช้งานสําหรับงานหนึ่งงานใด
นั้นจะต้องให้มี IC เท่ากับหรื อมากกว่ากระแสลัดวงจรสู งสุ ดที่จุดติดตั้ง
2.11.3 ค่า AF ขนาดมาตรฐานและ AT บริ ษทั ผูผ้ ลิตต่างๆ จะผลิต เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่มี AF
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด มาตรฐาน IEC ได้กาํ หนด AF ไว้ดงั นี้คือ 63, 100, 125, 160, 200, 250, 315,
400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 2000, 2500, 3150 (3200), 4000, 5000, 6300 บริ ษทั ต่างๆ จะ
ผลิตออกมานั้นมีหลายค่า แล้วแต่ความต้องการของบริ ษทั นั้นๆ
2.12 ประเภทของเซอร์ กติ เบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ อาจแบ่งตามลักษณะภายนอน และ การใช้งานได้เป็ น 2 ชนิด คือ
2.12.1 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่บริ ภณ
ั ฑ์ตรวจจับ
และบริ ภณ
ั ฑ์ตดั ต่ออยูภ่ ายในวัสดุฉนวน ซึ่งทําด้วยสารประเภทพลาสติกแข็ง MCCB มีต้ งั แต่ขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญ่ ใช้สาํ หรับป้ องกันระบบไฟฟ้ าตั้งแต่วงจรย่อย สายป้ อนถึงสายประธานและ
บริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าด้วย โครงกรอบของ MCCB ส่ วนมากทําด้วยโพลีเอสเตอร์พลาสติก วัสดุชนิดนี้จะ
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ทําหน้าที่ในการป้ องกันอาร์ก ความร้อนและแก๊สได้ เป็ นฉนวนและเป็ นที่ก้ นั ภายในระหว่าง
ขั้วไฟฟ้ ามีความแข็งแรงทางกล
2.12.2 Air Circuit Breaker (ACB) เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันตํ่าอีกชนิดหนึ่งสามารถ
ดับอาร์กไฟฟ้ าในอากาศจึงเรี ยกว่าAir Circuit Breaker (ACB) เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ มี
พิกดั กระแสต่อเนื่องสูง คืออาจมีต้ งั แต่ 600 ถึง 6300A เป็ นแบบเปิ ดโล่ง คือ มีบริ ภณ
ั ฑ์และกลไก
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก และติดตั้งอย่างเปิ ดโล่งเห็นได้ชดั เจน
2.13 เครื่องวัดไฟฟ้า
หม้อแปลงเครื่ องวัด
หม้อแปลงเครื่ องวัด คือเครื่ องวัดที่ใช้สาํ หรับแปลงแรงดันสู ง หรื อกระแสสูงให้เป็ นค่า
มาตรฐานของแรงดันตํ่าของแรงดันตํ่าและกระแสตํ่าเพื่อใช้ในการวัดและป้ องกัน
หม้อแปลงเครื่ องวัด มี 2 แบบ คือ
1. หม้อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT) เป็ นหม้อแปลงซึ่งแปลงแรงดันสูงเป็ น
แรงดันตํ่า เพือ่ ใช้ในการวัดและป้ องกัน (VT) ส่ วนมากจะใช้งานขณะไม่มีโหลด และเวลาใช้งาน
ห้ามลัดวงจรด้านทุติยภูมิ เพราะกระแสจะสู งมากทําให้เกิดอันตรายได้ ในการเลือกใช้งานมีพิกดั ที่
ต้องพิจารณามีดงั นี้
1. พิกดั กําลังไฟฟ้ า คิดเป็ น VA ( 10 , 15 , 25 , 50 , 75 , 100 , 150 , 200 VA)
2. พิกดั แรงดันทางด้านปฐมถูมิ โดยใช้ตามพิกดั แรงดัน
3. พิกดั แรงดันทางด้านทุติยภูมิ
2. หม้อแปลงกระแส (Current Transformer, CT)

รูปที่ 2.8 CTหรือหม้ อแปลงกระแส
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หม้อแปลงกระแสหมายถึงหม้อแปลงที่ใช้แปลงกระแสให้มีค่าํ ลง เพื่อให้เหมาะสมกับการ
วัดและทํางานของบริ ภณ
ั ฑ์ป้องกันจะสามารถป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับเครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
หรื ออุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เนื่องจากการเกิดกระแสเกิน (Over Current) ได้ดี ในการใช้งานหม้อ
แปลงกระแส (Current Transformer) จะต้องไม่ให้เกิดการเปิ ดวงจรทางด้านทุติยภูมิ เพราะจะทําให้
เกิดแรงดันไฟฟ้ าสู งมากอาจทําให้เกิดความเสี ยหายจะมีพกิ ดั ในการวัดกระแสออกมาที่ 5 แอมป์
เช่น 400/5 A, 800/5 A, 1000/5 A, เป็ นต้น
2.14 เครื่องวัดไฟฟ้า สํ าหรับตู้สวิทช์ บอร์ ด (Meter)
เครื่ องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตูส้ วิทช์บอร์ดทัว่ ไปคือ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ ซึ่ง ต้องใช้งาน
ร่ วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันหรื อกระแสในแต่ละเฟส พิกดั แรงดันของโวลต์มิเตอร์คือ
0-500V. ส่ วนพิกดั กระแสของแอมมิเตอร์จะ ขึ้นอยูก่ บั อัตราส่ วนของ Current Transformer เช่น
100/5A. เป็ นต้นสําหรับตูส้ วิทช์บอร์ดขนาดใหญ่อาจมี P.F. Meter, Watt Meter หรื อ Var Meter
เพิ่มเติมขึ้นอยูก่ บั การออกแบบตูบ้ างตูก้ อ็ าจติดตั้ง P.F. Controller เพื่อควบคุมค่า Power Factor ใน
วงจรด้วย

รูปที่ 2.9 เครื่องวัดไฟฟ้า สํ าหรับตู้สวิตช์ บอร์ ด (Meter)
2.15 Selector Switch สํ าหรับตู้สวิตช์ บอร์ ด
โดย Ammeter Selector Switch จะใช้ร่วมกับ CT และ Panel Ammeter เพื่อวัดกระแสในตู ้
สวิทช์บอร์ด ส่ วน Voltmeter Selector Switch จะใช้ร่วมกับ Panel Voltmeter เพื่อวัดแรงดันภายในตู ้
การต่อวงจรให้ดูจากไดอะแกรมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เพราะแต่ละ ยีห่ อ้ ก็อาจมีวิธีการ ต่อที่แตกต่าง
กัน
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2.16 Power Meter

รูปที่ 2.10 Selector Switch

รู ปที่ 2.11 Power Meter
Power Meter หรื อ Digital Meter เป็ นอุปกรณ์แสดงผลแบบดิจิตอล ความสามารถในการ
วัดค่าทางไฟฟ้ า ได้แก่ค่าทัว่ ไป
 I กระแสเฟส และ กระแสนิวตรอล
 V แรงดันไฟฟ้ า เฟส-เฟส, เฟส-นิวตรอล
 F ความถี่ (Hz)
 P (Watt) , Q (Var) , S (VA) – กําลังไฟฟ้ า
 PF เพาเวอร์เฟคเตอร์
ค่าพลังงาน (Energy)
 kW.h, kVAR.h, kVA.h
ค่าความต้องการทางไฟฟ้ า (Demand)
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 ค่าความต้องการทางไฟฟ้ า (Demand และ Peak Demand)
 ค่าความต้องการกระแส (Current Demand)วัดคุณภาพไฟฟ้ า
 Total Harmonic Distortion ของกระแสและแรงดันไฟฟ้ า (THD)

