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แผนการจัดการเรียนรู

วิชา การออกแบบระบบไฟฟา รหัสวิชา 30104–2002 จํานวน 3 หนUวยกิต

ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชา ชางไฟฟากําลัง

หน5วยที่ ชื6อหน5วยการรู
จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

กฎมาตรฐานทางไฟฟา

บริภัณฑไฟฟา

แผงสวิตชและการติดตั้งระยะหาง

สายไฟฟาและการใชงาน

การตอลงดิน

การเดินสายและอุปกรณประกอบ

มอเตอรไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

การออกแบบระบบไฟฟาในอาคาร 

เครื�องเชื�อมไฟฟา

เครื�องกําเนิดไฟฟาสํารอง

การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา

การออกแบบระบบไฟฟาภายในโรงงาน

การปองกันฟาผาระบบไฟฟาและสิ่งปลูกสราง

2

2

2

6

2

2

2

2

6

1

1

2

4

2

3

3

3

9

3

3

3

3

9

–

3

3
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3

1

2

3

4–6

7
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9

 10

11–13 

14

14

15 

16–17

18

รวม 36 54

รวมทั้งสิ้น 90
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ตารางการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา

ชื6อวิชา วิชาการออกแบบระบบไฟฟา      รหัสวิชา 30104–2002 

ท.ป.น. 2–3–3 จํานวนชั่วโมงสอน 5 ชม./สัปดาห  ระดับชั้น ปวส.

หน5วยที่ ชื6อหน5วย/หัวขอเรื6อง

จํานวน

ชั่วโมง

แหลงที่มา

A B C D E

1 กฎมาตรฐานทางไฟฟา 5

1.1 มาตรฐานของบริภัณฑทางไฟฟา

1.2 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา

1.3 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย

1.4 มาตรฐานระดับการปองกันสิ่งหอหุมบริภัณฑไฟฟา

2 บริภัณฑไฟฟา 5

2.1 บริภัณฑไฟฟาระบบแรงตํ่า

2.2 บริภัณฑไฟฟาระบบแรงสูง 

3 แผงสวิตชและการติดตั้งระยะหาง 5

3.1 แผงสวิตชและระยะหางระดับแรงดันตํ่า

3.2 แผงสวิตชและระยะหางระดับแรงดันสูง

4 สายไฟฟาและการใชงาน 15 

4.1 สวนประกอบของสายไฟฟา

4.2 สายไฟฟาแรงสูง

4.3 สายไฟฟาแรงตํ่า

4.4 การใชงานสายไฟฟา

5 การตอลงดิน 5

5.1 การตอลงดินของระบบไฟฟา

5.2 การตอลงดินของบริภัณฑไฟฟา

5.3 สวนประกอบและขอกําหนดของสายดิน

5.4 การวัดความตานทานของหลักดิน

6 การเดินสายและอุปกรณประกอบ 5

6.1 การเดินสายสําหรับระบบแรงตํ่า

6.2 การเดินสายสําหรับระบบแรงสูง

(ตอ) 
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หน5วยที่ ชื6อหน5วย/หัวขอเรื6อง

จํานวน

ชั่วโมง

แหลงที่มา

A B C D E

7 มอเตอร ไฟฟา 5

7.1 ชนิดของมอเตอร

7.2 พิกัดกระแสมอเตอร

7.3 วงจรยอยมอเตอร

7.4 เครื�องปลดวงจร

7.5 วงจรสายปอนมอเตอร

8 หมอแปลงไฟฟา 5

8.1 ชนิดและขอกําหนดของหมอแปลงชนิดตาง ๆ

8.2 ลักษณะเฉพาะของหมอแปลงไฟฟา

8.3 การกําหนดขนาดพิกัดหมอแปลง

8.4 การปองกันในกระแสเกิน

8.5 การติดตั้งหมอแปลง

9 การออกแบบระบบไฟฟาในอาคาร 15

9.1 วงจรยอย

9.2 วงจรสายปอน

9.3 วงจรสายประธาน 

9.4 การจัดทําตารางโหลด

9.5 ตัวอยางการคํานวณออกแบบระบบไฟฟาในอาคาร

10 เครื6องเชื6อมไฟฟา 1

10.1 วงจรยอยเครื�องเชื�อม

10.2 วงจรสายปอนเครื�องเชื�อม

11 เครื6องกําเนิดไฟฟาสํารอง 4

11.1 สวนประกอบของเครื�องกําเนิดไฟฟา

11.2 พิกัดและขนาดของเครื�องกําเนิดไฟฟา

11.3 การขนานเครื�องกําเนิดไฟฟา

11.4 การติดตั้งชุดเครื�องกําเนิดไฟฟา

(ตอ) 

(ตอ)
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หน5วยที่ ชื6อหน5วย/หัวขอเรื6อง

จํานวน

ชั่วโมง

แหลงที่มา

A B C D E

12 การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา 5

12.1 พื้นฐานการปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา

12.2 การกําหนดขนาดคาปาซิเตอร

12.3 ประโยชนของการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง

12.4 ตําแหนUงติดตั้งคาปาซิเตอร

12.5 การหาขนาดเครื�องปองกันและสายไฟฟา

13 การออกแบบระบบไฟฟาในโรงงาน 10

13.1 ขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟาในโรงงาน

13.2 การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

13.3 การหาขนาดชุดปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง

13.4 การหาขนาดเครื�องกําเนิดไฟฟาสํารอง

14 การปองกันฟาผาระบบไฟฟาและสิ่งปลูกสราง 5

14.1 การปองกันฟาผาระบบไฟฟา

14.2 ระบบการปองกันฟาผาสิ่งปลูกสราง 

14.3 ตัวอยางการติดตั้งระบบปองกันฟาผา

หมายเหตุ : A = หลักสูตรรายวิชา B = ประสบการณของผูสอน

 C = สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ D = จากตําราหรือเอกสารที่เกี่ยวของ

 E = อินเทอรเน็ต

(ตอ)



หนังสือ การออกแบบระบบไฟฟา รหัสวิชา 30104–2002 เลมนี้ ผูเขียนไดเรียบเรียง

ขึน้ตรงตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู พทุธศกัราช 2563 ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 

สาขาวิชาไฟฟา สาขางานไฟฟากําลัง ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจท่ัวไป ผูเขียนไดรวบรวมขอมูล 

องคความรูจากประสบการณสอนและวิศวกรคุมงาน สาขางานไฟฟากําลังมานานกวา 20 ป 

โดยหนังสือเลมนี้แบงเนื้อหาเปน 14 บทเรียน แตละบทเรียนถูกเรียบเรียงกอนหลังใหอาน

เขาใจงาย มีตัวอยางและขอคําถามที่เกิดจากประสบการณจริง มีตารางสําเร็จจากการคํานวณ

เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการออกแบบและเลือกใชงาน โดยยึดขอกําหนดตามมาตรฐาน

การติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภทุกประการ และหนังสือเลมนี้ไดอางอิงมาตรฐานสายไฟฟาทองแดง 

หุมฉนวนพีวีซี ฉบับลาสุด มอก.11–2553 และ มอก.11 เลม 101–2559 ไวดวยแลว

หวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืเลมนีจ้ะเปนประโยชนตอผูเรียนและผูสนใจ หากมขีอผดิพลาด

ประการใด ผู เขียนขอนอมรับเพื�อนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป ดวยความ

ขอบพระคุณยิ่ง

 สุนทร ดอนชัย

 อีเมล: soontrondonchai2516@gmail.com

คํานํา
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กฎมาตรฐานทางไฟฟา

บทที่ 1

1.1 บทนํา

การออกแบบระบบไฟฟานั้นจําเปนตองมีกฎมาตรฐานทางไฟฟาเขามาเก่ียวของเพื�อใช

สําหรับอางอิง มาตรฐานทางไฟฟาที่เกี่ยวของกับการออกแบบระบบไฟฟาแบงออกเปน 2 

มาตรฐานคือ มาตรฐานของบริภัณฑทางไฟฟา และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา โดยแตละ

มาตรฐานยังแบงออกไดอีก 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานประจําชาติ และมาตรฐานสากล สําหรับ 

ประเทศไทยนั้น วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) ไดรวมมือกับการไฟฟานครหลวง

และการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทํามาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยขึ้น เพื�อให

ทั้งประเทศมีมาตรฐานการติดตั้งไฟฟาไปในทิศทางเดียวกัน

1.2 มาตรฐานของบริภัณฑทางไฟฟา

มาตรฐานของบริภัณฑทางไฟฟา (Product Standard) หรือมาตรฐานอุปกรณไฟฟาที่

ใช ในระบบไฟฟามีอยูมากมายหลายชนิด สวนมากท่ีมีจําหนUายจะมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพ

อยูแลว เพื�อใหสามารถนําไปใชงานไดอยางปลอดภัย มีอายุการใชงานไดยาวนาน อุปกรณ

ไฟฟาบางประเภทที่ตางผูผลิตกันก็สามารถใชงานทดแทนกันไดเพื�อความสะดวกในการใชงาน 

เชน ฟวส หลอดไฟฟา และเตารับ เปนตน สําหรับผูออกแบบระบบไฟฟาในประเทศไทย ใน

การเขียนรายละเอียดขอกําหนด (Specification) ของอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ควรใชมาตรฐาน

ของไทย (มอก.) เปนหลัก หากไมมีจึงให ใชมาตรฐานสากล (International Electrotechnical 

Commission; IEC) เปนลําดับตอไป หนUวยงานที่ทําการตรวจสอบตองมีความนUาเชื�อถือ มี

มาตรฐานเปนที่ยอมรับ อุปกรณที่ผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐานจะไดรับอนุญาตใหนําตรา
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หรือสัญลักษณของหนUวยงานท่ีทําการทดสอบมาติดไวบนตัวผลิตภัณฑนั้น ๆ  ดังแสดงในรูปที่ 

1.1 เพื�อรับรองวามีความปลอดภัยและไดคุณภาพมาตรฐาน เชน

 UL (Underwriters Laboratories Inc.) เปนองคกรเอกชนอิสระที่ไมแสวงผลกําไร 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญดานการกําหนดมาตรฐานที่เก่ียวของกับความ

ปลอดภยัในระดบัชัน้นาํของโลก ใหบรกิารทดสอบผลติภณัฑ และใหการรับรองความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ

 NEMA (National Electrical Manufacturers Association) เปนมาตรฐานเกี่ยวกับ

ชนิดเครื�องหอหุม (Enclosure) ที่สําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา

 CSA (Canadian Standards Association) เปนเครื�องหมายรับรองที่ไดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในดานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของประเทศแคนาดา 

 IEC (International Electro Technical Commission) เปนหนUวยงานระหวางประเทศ

วาดวยมาตรฐานทางดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

 TIS (Thai Industrial Standards) เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของ

ประเทศไทย ขอกาํหนดโดยสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) เพื�อเปนแนวทาง

แกผูผลิตในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด

รูปที่ 1.1 ตัวอยางตราหรือสัญลักษณของหนUวยงานที่ทําการทดสอบมาตรฐานบริภัณฑทางไฟฟา
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1.2.1 มาตรฐานประจําชาติ 

สําหรับประเทศไทยมีหนUวยงานที่ทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานบริภัณฑหรือวัสดุอุปกรณ

ไฟฟาคือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมได ใหตรา

สัญลักษณเครื�องหมาย TIS (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม) ติดตัวผลิตภัณฑ เชน มอก. 11–2553 คือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวกับสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride; PVC) ประเภท

บังคับสําหรับประเทศไทย เปนตน

1.2.2 มาตรฐานสากล มาตรฐานของบริภัณฑไฟฟาที่นิยมใชกันมากคือ 

 มาตรฐาน IEC เชน

 IEC 60227 “มาตรฐานทีเ่กีย่วกบัสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพอลิไวนลิคลอไรด (PVC) 

แรงดันใชงาน 450/750 V (Polyvinyl Chloride Insulated Cables of Rated Voltages Up 

to and Including 450/750 V)”

 IEC 60502 “มาตรฐานที่เกี่ยวกับสายไฟฟากําลังสวนมากเลือกใชเปนทองแดงหุม

ฉนวนครอสลิงคพอลเิอทลินี (XLPE) แรงดนัใชงาน 0.6/1 kV (Power Cables With Extruded 

Insulation and Their Accessories for Ratad Voltage from 1kV up to 30 kV)” 

 IEC 60898 “มาตรฐานของเซอรกิตเบรกเกอรที่เหมาะสําหรับใชงานในบานอยูอาศัย

และอาคารทัว่ไป กาํหนดขนาดสงูสดุไวไมเกนิ 125 AT แบงตามความสามารถในการตดักระแส

ดวยอํานาจแมเหล็กออกเปน 3 แบบคือแบบ B, C และ C (Circuit Breakers for Overcur-

rent Protection for Household and Similar Installations)”

 IEC 60947–2 “มาตรฐานของเซอรกิตเบรกเกอรที่เหมาะสําหรับใช ในโรงงาน

อุตสาหกรรม แบงตามจุดมุงหมายในการใชงานรวมกับเซอรกิตเบรกเกอรตัวอื�นไดเปนแบบ A 

และ B (Low Voltage Switchgear and Control Gear Part 2)” 

 IEC 60269–2 “มาตรฐานที่เกี่ยวกับฟวสแรงตํ่า (Low–Voltage Fuses–Part 2)” 

 IEC 60536 “Classification of Electrical and Electronic Equipment with Regard 

to Protection Against Electric Shock.” 

 IEC 60332 “มาตรฐานที่เกี่ยวกับประเภทของเครื�องใชไฟฟาที่เกี่ยวกับการปองกันไฟ

ดดู (Test of the Fire Behaviour on Bunched Cables) และมาตรฐานท่ีเกีย่วกบัการทดสอบ

สายไฟฟาเพื�อกําหนดความสามารถในการตานทานการลุกลามของไฟภายใตสภาวะท่ีกําหนด 

(Reduced Flame Propagation)”
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 IEC 60529 หรือ มอก.513 หรือ NEMA “มาตรฐานที่เกี่ยวกับดัชนีแสดงคามาตรฐาน

การปองกัน (IP) คือระดับการปองกันฝุนและนํ้าของเครื�องจักรหรืออุปกรณไฟฟา (Degress 

of Pretection Rating)

 IEC 61439 “มาตรฐานที่เกี่ยวกับการออกแบบตูสวิตชไฟฟาแรงดันตํ่าและคอนโทรล

เกียร (Low–Voltage Switchgear and Control Gear Assemblies)”

 IEC 60947– 4 “มาตรฐานที่เกี่ยวกับชั้นการใชงานของคอนแทกเตอร (Contactors 

and Motor–starters)” เปนตน

1.3 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟา (Installation Standard) จะตองมกีารควบคุมเพื�อใหตดิตัง้ 

ใชงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย รวมทั้งการซอมบํารุงรักษาไดสะดวกรวดเร็ว และเพื�อไมให

เปนการถกเถยีงกนัวาตองตดิตัง้แบบใดจงึจะเปนแบบท่ีถกูตอง จงึตองมกีฎมาตรฐานการตดิตัง้ 

กํากับไว ซึ่งในแตละประเทศไดพยายามกําหนดมาตรฐานของตนเองข้ึนมา ไมวาจะเปน

มาตรฐานการติดตั้งหรือมาตรฐานอุปกรณไฟฟา ซึ่งมาตรฐานแตละประเทศอาจแตกตางกัน

ไปตามสภาพแวดลอม วิศวกรไฟฟาตองอานและทําความเขาใจอยางระมัดระวัง เพื�อใหการ

ประยุกตใชงานเปนไปอยางถูกตอง เชน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ความถี่ 60 Hz 50 Hz

ระบบไฟฟา 208/120 V, 480/277 V 380/220 V, 400/230 V

สายไฟฟา AWG (American Wire Gauge) เปนหนUวยวัดขนาด 

ของลวดตัวนําไฟฟาที่ใช ในอเมริกา

ตารางมิลลิเมตร

มิติ นิ้ว, ฟุต เมตร, มิลลิเมตร

นํ้าหนัก ปอนด กิโลกรัม

โดยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสามารถแบงได 2 มาตรฐานเชนกัน ไดแก

1.3.1 มาตรฐานประจําชาติ (National Electrical Code)

มาตรฐานประจําชาติในประเทศอุตสาหกรรมตางมีมาตรฐานของตนเองมานานแลว โดย

มาตรฐานประจําชาตขิองแตละประเทศตางรางขึน้ใชภายในประเทศของตนเอง เพื�อใหตรงและ
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สอดคลองกบัวธิปีฏบิตัขิองตนเอง โดยข้ึนอยูกบัสภาพภูมอิากาศและสภาพแวดลอมของประเทศ 

นั้น ๆ  ดวย มาตรฐานประจําชาติที่สําคัญ เชน

 ANSI (American National Standard Institute) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 NEC (National Electrical Code) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 BS (British Standard) ของประเทศอังกฤษ

 DIN (German Industrial Standard) ของประเทศเยอรมนี

 KEMA (Keuring van Elektrotechnische Materialen) ของประเทศเนเธอรแลนด

 VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) ของกลุมวิศวกรไฟฟาในประเทศ

เยอรมนี

 JIS (Jap an Industrial Standard) ของประเทศญี่ปุน

ปจจุบันมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาประจําชาติในเขตอุตสาหกรรมใหญ ๆ  ไดลดความ

สําคัญลงมากตามโลกาภิวัตน เนื�องจากมาตรฐานประจําชาติถือเปนกําแพงการคาอยางหน่ึง 

หลาย ๆ  ประเทศจงึไดพยายามปรบัปรงุมาตรฐานประจําชาติของตนเองใหมใหตรงตามมาตรฐาน

สากล และหลายประเทศไดยกเลิกมาตรฐานของตนเองโดยนํามาตรฐานสากลท้ังฉบับมาใช 

เปนมาตรฐานประจําชาติของตน สําหรับประเทศไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภรวมกับการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดนํามาตรฐานสากล 

IEC และมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา NEC บางสวนมาปรับปรุงเขียนเปนมาตรฐาน

ไทย ไดแกมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2564 (ฉบับลาสุด) หรือ วสท. 

EIT Standard 022001–22 (The Engineering Institute of Thailand) 

1.3.2 มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล (International Electromechanical Commission) เปนมาตรฐานที่

มีสมาชิกอยูหลายประเทศ โดยทําใหการออกแบบ การผลิต การใชงานอุปกรณไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในทางการคา และขจัดการ

กีดกันทางการคาที่มาในรูปแบบของขอกําหนดมาตรฐานตาง ๆ  โดยมาตรฐานสากลที่สําคัญ

ไดแก IEC และ EN

1. มาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) เปนองคกร

ระหวางประเทศทีร่างมาตรฐานทางดานไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส มสีาํนักงานใหญอยูทีก่รงุเจนวีา 

ประเทศสวิตเซอรแลนด และโดยขณะน้ี IEC มีประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศในโลกแลว 
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สําหรับประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ Thai Industrial 

Standards Institute (TISI) โดยเขารวมเปนสมาชิกประเภทสมบูรณ (Full Member) กับ 

องคกรฯ เมื�อ พ.ศ. 2534 องคกรฯ ไดจัดทํามาตรฐานเก่ียวกับการติดตั้งทางไฟฟาขึ้น มี 

7 ฉบับ ไดแก

 1. IEC 60364 “Electrical Installation of Buildings” 

 2. IEC 60364–1 “Scope, Object and Definitions”

 3. IEC 60364–2 “Fundamental Principles”

 4. IEC 60364–3 “Assessment of General Characteristics”

 5. IEC 60364–4 “Protection for Safety”

 6. IEC 60364–5 “Selection and Erection of Electrical Equipment”

 7. IEC 60364–7 “Requirement for Special Installations or Locations”

2. มาตรฐาน EN (European Standard) เปนมาตรฐานที่ใชกันอยางแพรหลาย

ในทวีปยุโรป โดยมีจุดประสงคเพื�ออํานวยความสะดวกใหแกประเทศในทวีปยุโรป และสราง

มาตรฐานใหเปนหนึ่งเดียวกัน กลาวคือ ถาอุปกรณไฟฟาไมไดตามมาตรฐานนี้จะนําเขามา

ขายในกลุมประเทศสมาชิกไมได โดยมีหนUวยงานหลักคือ The European Standardization 

Organizations (ESOs) ทําหนาทีเ่ปนคณะกรรมการพจิารณามาตรฐาน European Standards 

โดยแบงยอยไดอีก 3 หนUวยงาน คือ

 1. The European Committee for Standardization (CEN) 

 2. The European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) 

 3. The European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

1.4 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย

จากที่กลาวมาแลวขางตน การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยนั้น ในอดีตการไฟฟา

นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ตางมีมาตรฐานของตนเอง ขอกําหนด

สวนมากจะเหมือนกัน แตก็มีบางสวนที่ตางกัน ทําใหผูออกแบบระบบไฟฟาและผูติดตั้งระบบ 

และอปุกรณไฟฟาเกดิสบัสน ดวยเหตุนีว้ศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

(วสท. หรือ EIT) ดวยความรวมมือจากการไฟฟาทั้งสองแหงดังกลาวไดจัดทํา “มาตรฐานการ

ติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย” ขึ้นเพื�อใหทั้งประเทศมีมาตรฐานเรื�องการติดตั้งระบบ

ไฟฟาฉบับเดียวกัน 
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1.4.1 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 

ปจจุบันเทคโนโลยีดานวัสดุ อุปกรณ และการติดตั้งเปลี่ยนแปลงไป เชน มาตรฐานการ

ผลิตสายไฟฟาใหม มอก. 11–2553 ที่รับรองโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.) ทําใหมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 

พ.ศ. 2564 ควบคูไปดวย ดงัแสดงในรปูที ่1.2 ซ่ึงอาจทาํใหมหีลายหนUวยงานทีอ่างองิมาตรฐานฯ 

นีเ้กดิความสับสนวาการอางองิทีร่ะบุไวแตเดมินัน้ยงัคงสามารถใชกบัมาตรฐานฯ ฉบับใหมนี้ได

หรือไม ในการอางอิงนั้นใหยึดถือชื�อ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย” เปน

หลัก โดยใหถือวา พ.ศ. ที่ตอทายมาตรฐานฯ นั้นเปนเพียงสวนเสริมที่ใชแสดงปที่จัดทําเทานั้น 

แตการอางอิงที่ดีควรถือตามฉบับลาสุดไวเพื�อใหทันตอเทคโนโลยีปจจุบัน มาตรฐานการติดตั้ง

ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับใหมมีเนื้อหาสวนใหญแปลและเรียบเรียงมาจากมาตรฐาน 

IEC และ NEC แบงเปน 14 บทเรียน โดยบทที่ 1–6 เปนมาตรฐานหลักสําหรับงานออกแบบ

และงานติดตั้งทางไฟฟา สวนบทเรียนที่เหลือใชเปนมาตรฐานเสริม วิศวกรควรมีมาตรฐาน 

เลมนี้ใชควบคูไปดวย

บทที่ 1 นิยามและขอกําหนดทั่วไป

บทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา

บทที่ 3 ตัวนําประธาน สายปอน วงจรยอย

บทที่ 4 การตอลงดิน

บทที่ 5 ขอกําหนดการเดินสายและวัสดุ

บทที่ 6 บริภัณฑไฟฟา

บทที่ 7 บริเวณอันตราย

บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ

บทที่ 9 อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ

บทที่ 10 บริภัณฑเฉพาะงาน

บทที่ 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟา

บทที่ 12 วงจรไฟฟาชวยชีวิต

บทที่ 13 อาคารเพื�อการสาธารณะใตผิวดิน

บทที่ 14 การติดตั้งไฟฟาชั่วคราว

รูปที่ 1.2 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 (ลาสุด)
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1.4.2 นิยามและขอกําหนดทั่วไป

นิยามและขอกําหนดทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื�อสื�อความหมายใหผู ใชมาตรฐานไดเขาใจ

ขอบเขตและลักษณะอุปกรณหรือการกระทําที่กําหนดไว นิยามและขอกําหนดท่ัวไปที่นิยมใช

ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 มีดังนี้

 เขาถึงได (Accessible) เมื�อใชกับวิธีการเดินสาย หมายถึงที่ซึ่งสามารถถอดหรือเปด

ไดโดยไมทาํใหโครงสรางหรอืสวนทีเ่สรจ็แลวของอาคารเสยีหาย หรอืท่ีซึง่ไมถกูปดอยางถาวร

ดวยโครงสรางหรือสวนที่เสร็จแลวของอาคาร 

 เขาถงึไดงาย (Accessible, Readily) หมายถงึทีซ่ึง่สามารถเขาถึงไดอยางรวดเรว็เพื�อ

ปฏิบัติการเปลี่ยนหรือตรวจสอบ โดยไมทําใหผูเขาถึงตองปนขามหรือเคลื�อนยายสิ่งกีดขวาง 

หรือใชบันไดหยิบยกได หรือใชเกาอี้ ฯลฯ

 สายตอฝาก (Bonding Jumper) หมายถึงตัวนําที่ใชตอระหวางสวนที่เปนโลหะท่ี

ตองการตอถึงกันทางไฟฟา

 ตู (Cabinet) หมายถึงเครื�องหอหุมที่ออกแบบใหติดตั้งบนพื้นผิวหรือติดผนัง โดยมี

กรอบ ดาน และฝาปดซึ่งเปดได

 ซอน (Concealed) หมายถงึทาํใหเขาถงึไมไดโดยสิง่กอสรางหรือสวนของอาคาร สาย

ไฟฟาในชองเดินสายที่ซอนถือวาเปนที่ซอน ถึงแมวาอาจจะเขาถึงไดโดยการดึงออกมา

 โหลดตอเนื�อง (Continuous Load) หมายถึงโหลดที่คาดวากระแสสูงสุดที่คงที่ติดตอ

กันตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไป

 ดานหนาไมมีไฟ (Dead Front) หมายถึงดานที่ใชปฏิบัติงานของบริภัณฑ ไมมีสวนที่

มีไฟฟาเปดโลงสูบุคคล

 เครื�องหอหุมหรือที่ลอม (Enclosure) หมายถึงกลองหรือกรอบของเครื�องสําเร็จ หรือ

รั้ว หรือผนังท่ีลอมรอบการติดตั้งเพื�อปองกันบุคคลมิใหสัมผัสกับสวนที่มีแรงดัน ไฟฟา หรือ

เพื�อปองกันบริภัณฑไมใหเสียหาย

 บริภัณฑ (Equipment) หมายถึงสิ่งซึ่งรวมทั้งวัสดุ เครื�องประกอบ อุปกรณ เครื�องใช

ไฟฟา ดวงโคม เครื�องสําเร็จ และสิ่งอื�นที่คลายกัน ที่ใชเปนสวนหนึ่งหรือใช ในการตอเขากับ

การติดตั้งทางไฟฟา

 เปดโลง (Exposed) เมื�อใชกับสวนที่มีไฟฟา หมายถึงสภาพท่ีบุคคลสามารถสัมผัส

หรือเขาไปใกลเกินระยะปลอดภัยโดยพลั้งเผลอได รวมถึงสวนที่ไมมีการกั้น ไมมีการแยกออก 

หรือการไมมีฉนวนอยางเหมาะสม
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 เครื�องประกอบ (Fitting) หมายถึงสวนประกอบ เชน แปนเกลียวกันคลาย บูชชิง 

หรือสวนอื�น ๆ  ของระบบการเดินสายที่ใชงานเพื�อวัตถุประสงคหลักทางกลมากกวาทางไฟฟา

 ตวันาํประธาน (Service Conductors) หรอืสายเมน หมายถงึตวันําทีต่อระหวางเครื�อง

วัดหนUวยไฟฟาของการไฟฟาฯ กับบริภัณฑประธาน (ทั้งระบบแรงสูงและแรงตํ่า)

 บริภัณฑประธาน (Service Equipment) หรือเมนสวิตช หมายถึงบริภัณฑจําเปน โดย

ปกตปิระกอบดวยเซอรกติเบรกเกอร หรอืสวติชและฟวส และเครื�องประกอบตาง ๆ  ต้ังอยูใกล

กับจุดทางเขาของตัวนําประธานเขาอาคาร โดยมีจุดประสงคเพื�อควบคุมและตัดวงจรทั้งหมด

ของระบบจายไฟ

 อาคารสูง หมายถึงอาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได โดยมีความสูงตั้งแต 

23 เมตรข้ึนไป การวดัความสงูของอาคารใหวดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่อสรางถึงพืน้ดาดฟา สาํหรับ

อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

 อาคารขนาดใหญ หมายถึงอาคารที่สรางขึ้นเพื�อใชอาคารหรือสวนใดสวนหน่ึงของ

อาคารเปนทีป่ระกอบกิจการประเภทเดียวหรอืหลายประเภท โดยมีความสงูจากระดับถนนตัง้แต 

15 เมตรขึน้ไป และมพีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้ในหลงัเดยีวกันเกนิ 1,000 ตารางเมตร หรือมพีืน้ทีร่วม

กันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร

 อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายถึงอาคารที่สรางขึ้นเพื�อใชอาคารหรือสวนใดสวนหนึ่ง

ของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวม

กันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 ฟวส (Fuse) หมายถงึอปุกรณปองกนักระแสเกนิซึง่มสีวนทีเ่ปดวงจรหลอมละลายดวย

ความรอนที่เกิดจากมีกระแสไหลผานเกินกําหนด

 เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker) หมายถึงอุปกรณซึ่งถูกออกแบบใหปดและ

เปดวงจรโดยไมอัตโนมัติ และใหเปดวงจรโดยอัตโนมัติเมื�อมีกระแสไหลผานเกินกําหนด โดย 

เซอรกิตเบรกเกอรไมเสียหายเมื�อใชงานภายในพิกัด

 คัตเอาต (Cutout) หมายถึงชุดประกอบสําเร็จของที่รองรับฟวส ซึ่งอาจมีตัวยึดฟวส 

ตวัรบัฟวส หรอืใบมีดปลดวงจรอยางใดอยางหนึง่ ตวัยึดฟวสหรือตวัรับฟวสอาจมสีวนประกอบ

นํากระแส (ไสฟวส) รวมอยูดวย หรืออาจทําหนาที่เปนใบมีดปลดวงจรโดยรวมกับสวนที่ไม

หลอมละลาย

 สวิตชปลดวงจร (Disconnecting Switch, Isolating Switch, Disconnector or 

Isolator) หมายถึงอุปกรณสวิตชทางกลซ่ึงออกแบบใหใชสําหรับปลดวงจรหรือบริภัณฑออก

จากแหลงจายไฟ
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 เครื�องปลดวงจร (Disconnecting Means) หมายถึงอุปกรณ กลุมของอุปกรณ หรือ

วิธีอื�น ๆ  ที่สามารถปลดตัวนําออกจากแหลงจายไฟ

 สวิตชตัดวงจร (Interrupter Switch) หมายถึงอุปกรณสวิตชซึ่งออกแบบใหสามารถ

นํากระแสและสับ–ปลดวงจรไดตามคากระแสที่กําหนด

 กบัดกัเสริจ (Surge Arrester or Lightning Arrester) หมายถงึอปุกรณปองกนัสาํหรับ

จาํกดัแรงดนัเสิรจโดยการดิสชารจ หรอืสาํหรบัเบีย่งกระแสเสริจ เพื�อปองกันเครื�องสาํเร็จทาง

ไฟฟาจากแรงดันชั่วครู

 ทีว่างเพื�อปฏบิตังิานสาํหรบับรภิณัฑไฟฟา หมายถงึทีว่างเพื�อปฏบิตังิานสาํหรบับรภิณัฑ

ไฟฟาที่มีโอกาสตรวจสอบ ปรับแตง หรือบํารุงรักษาขณะมีไฟ ตองมีความกวางไมนอยกวา 

0.75 เมตรและไมนอยกวาขนาดความกวางของบริภัณฑไฟฟา และที่วางเพื�อปฏิบัติงานตอง

พอเพียงสําหรับการเปดประตูตูหรือฝาตูไดอยางนอย 90 องศาในทุกกรณี

 การวัดความลึก หมายถึงความลึกใหวัดจากสวนที่มีไฟฟาและเปดโลงอยู หรือวัดจาก

ดานหนาของเครื�องหอหุม ถาสวนที่มีไฟฟามีการหอหุม

 ทางเขาที่วางเพื�อปฏิบัติงาน หมายถึงตองมีทางเขาขนาดกวางไมนอยกวา 0.60 เมตร 

และสงูไมนอยกวา 2.00 เมตร ท่ีจะเขาไปถงึทีว่างเพื�อปฏบิตังิานกบับริภณัฑไฟฟาไดอยางนอย 

หนึ่งทางสําหรับแผงสวิตชและแผงควบคุมที่มีพิกัดกระแสตั้งแต 1,200 แอมแปรขึ้นไป และ

กวางเกิน 1.80 เมตร ตองมีทางเขาทั้งสองขางของแผงที่มีความกวางไมนอยกวา 0.60 เมตร 

และความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 

ขอยกเวนที่ 1 ถาดานหนาของแผงสวิตชหรือแผงยอยเปนที่วาง สามารถออกไปยังทาง

เขาไดโดยตรงและไมมีสิ่งกีดขวาง อนุญาตใหมีทางเขาที่วางเพื�อปฏิบัติงานทางเดียวได

ขอยกเวนที่ 2 ในกรณีที่วางเพื�อปฏิบัติงานมีความลึกเปน 2 เทาที่กําหนด มีทางเขาที่

วางเพื�อปฏิบัติงานทางเดียวได ทางเขาตองอยูหางจากแผงสวิตชหรือแผงยอยไมนอยกวาที่

กําหนดดวย

1.5 มาตรฐานระดับการปองกันสิ่งหอหุมบริภัณฑไฟฟา

มาตรฐานระดับการปองกันสิ่งหอหุมบริภัณฑไฟฟา เปนการกําหนดคาความสามารถใน

การปองกันการสัมผัสสวนที่มีไฟฟาที่เปนอันตรายตอบุคคลทั้งจากการสัมผัสโดยตรงหรือโดย

ออม มาตรฐานระดับการปองกันสิ่งหอหุมบริภัณฑนี้กําหนดโดยมาตรฐาน IEC 60529 และ 

มอก.513–2553 ดังในตารางที่ 1.1 ดวยสัญลักษณ IP (Ingress Protection) ตามดวยตัวเลข 

1 หรือ 2 ตัว ตามประเภทการปองกัน โดยทั่วไปนิยมกําหนดเพียง 2 ตัวคือ
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ตัวเลขแรก คือประเภทการปองกันวัตถุจากภายนอก

ตัวเลขที่สอง คือประเภทการปองกันของเหลว เชน แผงสวิตชไฟฟาแรงตํ่ามีคาระดับ

การปองกัน IP56 โดย

5 ตัวแรก หมายถึงปองกันฝุน

6 ตัวที่สอง หมายถึงปองกันนํ้าฉีดอยางแรงเขาทุกทิศทาง

สําหรับการปองกันประเภทใดไมไดกําหนด อาจแสดงดวย “_” หรือ “x” หรือเวนชอง

วางไว เชน IP_4 และ IPx3 เปนตน มาตรฐานการปองกัน IP สามารถเปรียบเทียบระดับการ

ปองกันเปนมาตรฐาน NEMA ไดดังในตารางที่ 1.2 

ตารางที่ 1.1 ตัวเลขกํากับระดับการปองกันหลังสัญลักษณ IP 

ตามมาตรฐาน IEC 60529 และ มอก. 513–2553

รหัส รหัสตัวแรก หมายถึงประเภทการปองกันวัตถุ

จากภายนอก

รหัสตัวที่สอง หมายถึงประเภทการปองกัน

ของเหลว

0 ไมมีการปองกัน ไมมีการปองกัน

1 ปองกันวัตถุที่มีขนาดใหญกวา 50 มิลลิเมตร 

เชน สัมผัสดวยมือ

ปองกันหยดเฉพาะในแนวดิ่ง

2 ปองกันวัตถุที่มีขนาดใหญกวา 12 มิลลิเมตร 

เชน นิ้วมือ

ปองกันหยดและนํ้าสาดทํามุมไมเกิน 

15 องศากับแนวดิ่ง

3 ปองกันวัตถุที่มีขนาดใหญกวา 2.5 มิลลิเมตร 

เชน เครื�องมือ เสนลวด

ปองกันหยดและนํ้าสาดทํามุมไมเกิน 

60 องศากับแนวดิ่ง

4 ปองกันวัตถุที่มีขนาดใหญกวา 1 มิลลิเมตร 

เชน เครื�องมือเล็ก ๆ  เสนลวดเล็ก ๆ

ปองกันนํ้าสาดเขาทุกทิศทาง

5 ปองกันฝุน ปองกันนํ้าฉีดเขาทุกทิศทาง

6 ผนึกกันฝุน ปองกันนํ้าฉีดอยางแรงเขาทุกทิศทาง

7 ปองกันนํ้าทวมชั่วคราว

8 ปองกันนํ้าเมื�อใชงานอยูใตนํ้า



26    การออกแบบระบบไฟฟา

ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบระดับการปองกันสิ่งหอหุมบริภัณฑไฟฟา 

ระหวางมาตรฐาน NEMA และมาตรฐาน IEC (ขอแนะนํา)

NEMA Enclosure Type Number IEC Enclosure Classification Designation

1 IP10

2 IP11

3 IP54

3R IP14

4 and 4X IP56

5 IP52

6 and 6P IP67

12 and 12K IP52

13 IP54

หมายเหตุ : ตารางนี้เปนการเปลี่ยนเครื�องหอหุมจาก NEMA Design เปน IP Class Protection 

ตามการแบงกลุมของ IEC เทานั้น ไมสามารถใชเปลี่ยนจาก IP Class Protection มาเปน NEMA 

Enclosure Type Number ได
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1. มาตรฐานของบริภัณฑทางไฟฟาประจําชาติมีรายละเอียดอยางไรบาง ยกตัวอยาง 

2. มาตรฐานของบริภัณฑทางไฟฟาสากลมีรายละเอียดอยางไรบาง ยกตัวอยาง

3. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาประจําชาติมีรายละเอียดและขอกําหนดอยางไร 

4. จงใหความหมายของมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission)

5. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาที่เปนสากลที่นิยมใชอางอิง มีมาตรฐานอะไรบาง 

6. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 มีสาระสําคัญอะไรบาง 

7. สายไฟฟาใหม มอก. 11–2531 (ฉบับเดิม) สามารถอางอิงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา

สําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 ไดหรือไม อยางไร

8. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย อางอิงมาจากแหลงใดบาง 

9. เปดโลง (Exposed) เมื�อใชกับสวนที่มีไฟฟาหมายถึงอะไร

10. ที่วางเพื�อปฏิบัติงานสําหรับบริภัณฑไฟฟาหมายถึงอะไร และมีขอกําหนดอยางไร

11. ทางเขาที่วางเพื�อปฏิบัติงานหมายถึงอะไร และมีขอกําหนดอยางไร

12. มาตรฐานระดับการปองกัน IP67 หมายถึงอะไร และเทียบมาตรฐาน NEMA ไดระดับใด 

คําถามทายบท



บริภัณฑไฟฟา

บทที่ 2

2.1 บทนํา

บรภิณัฑไฟฟามอียูมากมายหลายชนดิและทาํหนาท่ีแตกตางกนัไป ในการออกแบบระบบ

ไฟฟาจะตองทราบคณุสมบตัติาง ๆ  ของบรภิณัฑไฟฟา เพื�อใหสามารถเลอืกใชบรภิณัฑไดอยาง

ถกูตองและเหมาะสม บรภิณัฑไฟฟาในทีน่ีจ้ะกลาวถงึสวนทีท่าํหนาท่ีเปนเครื�องปองกันทางไฟฟา

เทานัน้ ซ่ึงมคีวามจําเปนและสาํคญัในการออกแบบระบบไฟฟา บรภิณัฑไฟฟาอื�น ๆ  จะไดกลาว

ในบทตอ ๆ  ไป โดยระบบไฟฟาทีด่จีะตองมบีรภิณัฑปองกนัทางไฟฟาทีด่ดีวยเชนกนั เมื�ออปุกรณ

ไฟฟาทํางานผิดพลาดหรือเกิดความผิดปกติใด ๆ  ในระบบไฟฟา จะตองปองกันเพื�อลดความ 

เสยีหายใหมนีอยทีส่ดุ การปลดวงจรจะตองมไีฟฟาดบันอยทีส่ดุ และขอสาํคัญในการออกแบบ

ตองใหประหยัดดวย โดยทั่วไปเครื�องปองกันทางไฟฟามีการปองกันอยู 3 รูปแบบคือ ปองกัน

การลดัวงจร ปองกนักระแสไหลเกิน และปองกนักระแสรัว่ ซึง่เครื�องปองกนัแตละแบบจะตอง

มีมาตรฐานและผานการทดสอบจากหนUวยงานที่เกี่ยวของดวย เครื�องปองกันแบงตามพิกัด 

แรงดนัได 2 ระดบัไดแก เครื�องปองกนักระแสเกนิแรงตํา่ และเครื�องปองกันกระแสเกนิแรงสงู

2.2 บริภัณฑไฟฟาระบบแรงตํ่า 

บริภณัฑไฟฟาระบบแรงตํา่ท่ีทาํหนาทีเ่ปนเครื�องปองกันกระแสเกินท่ีนยิมใชม ี2 ชนิดคอื 

ฟวส และเซอรกิตเบรกเกอร 

2.2.1 ฟวส (Fuse)

ฟวสแรงต่ํา หมายถึงอุปกรณปองกันกระแสเกินซึ่งมีสวนที่เปดวงจรหลอมละลายดวย

ความรอนที่เกิดจากมีกระแสไหลผานเกินกําหนด มีพิกัดแรงดันไมเกิน 1,000 โวลต มีหลาย
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ชนิดหลายขนาดเพื�อใหเหมาะสมกับการใชงาน คุณลักษณะเฉพาะตาง ๆ  (Characteristic) ก็

จะแตกตางกันออกไปตามมาตรฐานของแตละประเทศ เมื�อฟวสทํางานเนื�องจากมีกระแสไหล

เกนิกวาคาพกิดั (Fuse’s Current Rating) กระแสไฟฟาจะทําใหเกดิความรอนจนทําใหไสฟวส

ขาด (Blown Fuse) ตองเปลี่ยนใหม ระยะเวลาที่ฟวสขาดจะขึ้นอยูกับคากระแสไฟฟาที่ไหล

ผาน คอืถามกีระแสไฟฟาไหลผานมากฟวสกจ็ะขาดเรว็กวาเมื�อมกีระแสไฟฟาไหลผานนอย เชน 

เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร (Short Circuit Current) ฟวสก็จะขาดทันที ฟวสมีขอดีกวาเซอรกิต

เบรกเกอรคือ ราคาถูกและมีพิกัดตัดกระแสลัดวงจรไดสูงกวา

1. คาพิกัดของฟวสที่ควรทราบ 

 1. พิกัดแรงดัน (Voltage Rating) คือคาแรงดันไฟฟาใชงานของฟวสจะกําหนดมา

ที่ตัวฟวส หามนําฟวสไปใชกับแรงดันไฟฟาที่สูงกวาคาที่กําหนด คาแรงดันที่กําหนดสวนใหญ

จะระบุเปนคาประสิทธิผลหรือคาที่มิเตอรวัดได (Vrms)

 2. พกิดักระแส (Current Rating) คอืคากระแสไฟฟาตอเนื�องที่ไหลผานฟวสโดยไม

ทาํใหฟวสเสยีสภาพการใชงาน จะกาํหนดมาทีต่วัฟวสเชนกนั คากระแสท่ีกาํหนดนีส้วนใหญจะ

ระบุเปนคาประสิทธิผลหรือคาที่มิเตอรวัดไดเชนกัน (Irms) ในการใชงานจริงจําเปนตองทราบ

กระแสใชงานสูงสุดดวย เพื�อจะไดเลือกพิกัดฟวสใหเหมาะสม

 3. โหลดเกิน (Overload) หมายถึงการใชงานเกินพิกัดของกระแสฟวส โดยทั่วไปมี

คาประมาณ 1–5 เทาของพิกัดกระแสฟวส คาโหลดเกินนี้มีไวสําหรับการใชงานกับบริภัณฑ

บางชนิดหรือเผื�อไวสําหรับกระแสเริ่มเดินหรือกระแสล็อกโรเตอรของมอเตอรดวย ฟวสจะใช

งานโหลดเกินไดระยะหนึ่ง

 4. หน5วงเวลา (Time Delay) หมายถึงระยะเวลาที่ฟวสขาดชากวากําหนด โดยทั่วไป

คานี้จะเปนมาตรฐานของผูผลิต เชน ฟวสมาตรฐาน ANSI (American National Standards 

Institute) และ UL (Underwriters Laboratories) จะกําหนดคาหนUวงเวลาสูงสดุไวที ่10 วินาที 

เมื�อกระแสโหลดเกินคา 5 เทาของพิกัดกระแสฟวส เพื�อใชสําหรับกระแสเริ่มเดินมอเตอร

 5. ระยะเวลาตัดกระแส (Clearing Time) หมายถึงเปนชวงเวลาที่นับจากฟวสเริ่ม

มีกระแสไหลเกินจนถึงเวลาที่ฟวสขาดและอารกถูกดับแลว ปกติจะกําหนดในรูปของเสนโคง

แสดงความสัมพันธระหวางเวลากับกระแสเรียกวา เสนโคงเวลา–กระแส (Time–current 

Characteristic Curve) ดงัแสดงในรปูที ่2.1 การอานคาเมื�อทราบกระแสท่ีไหลผานฟวสใหเปน

แกน Y โดยลากเสนตามแนวนอนไปตัดกับเสนขนาดฟวสที่เลือกใช ที่จุดตัดนี้ลากเสนตั้งฉาก

ลงมาตดักบัแกน x จะไดคาของระยะเวลาการตัดกระแส เสนโคงนีเ้ปล่ียนแปลงตามมาตรฐาน

และผูผลิต
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รูปที่ 2.1 ตัวอยางเสนโคงเวลา–กระแส (Time–current Characteristic Curve) ของฟวส 

 6. พิกัดตัดกระแสลัดวงจร (Interrupting Capacity) หรือเรียกยอวา กระแส IC 

คือคาพิกัดตัดกระแสสูงสุดที่ฟวสจะทํางานตัดกระแสไดอยางปลอดภัย จะกําหนดไวที่ตัวฟวส

เปนคาประสิทธิผลหรือคาที่มิเตอรวัดได (Irms) หนUวยเปนกิโลแอมแปร (kA) ซึ่งคานี้มีความ

สาํคญัมากในการเลือกใชงาน เนื�องจากถามคีากระแสลดัวงจรตรงทีต่ดิตัง้ฟวสมคีาสงูกวาคาท่ี

กําหนดของฟวสแลว ฟวสก็จะไมสามารถตัดกระแสไดอยางปลอดภัย อาจเกิดการอารกและ

ระเบิดได

2. มาตรฐานของฟวส ฟวสที่ใช ในประเทศไทยมาจากหลายมาตรฐาน แตที่มีใชมาก

ที่สุดในประเทศไทยคือ IEC แบงออกเปน 2 ประเภทคือ

 1. คารทริดจฟวสแรงตํ่า ประเภท D และ Do มีพิกัดกระแสตั้งแต 2 A ถึง 200 A 

แรงดัน 500 V และพิกัดตัดกระแสลัดวงจร 70 kA ออกแบบมาใชปองกันวงจรยอยและสาย

ปอนทั้งในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม มีพิกัดกระแส ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

 2. คารทรดิจฟวสแรงตํา่จาํกดักระแส ประเภท gL/gG หรอืเรยีกวา ฟวสจาํกดักระแส 

(Current Limiting Fuse; HRC Fuse) มีพิกัดกระแสตั้งแต 6 A ถึง 1,250 A แรงดัน 500 V 

และ 660 V มพีกิดัตดักระแสลัดวงจรสงูถงึ 120 kA ออกแบบมาใชสาํหรบัโรงงานอตุสาหกรรม 

มีพิกัดกระแสดังในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.1 คารทริดจฟวสแรงตํ่า ประเภท D และ Do พิกัดตัดกระแสลัดวงจร 70 kA 500 V

ประเภท D รหัสสี ประเภท Do

ชนิด ระยะพิกัดกระแส (A) ขนาดฟวส (A) ระยะพิกัดกระแส (A) ชนิด

DII 2–25 2

4

6

10

16

20

25

35

50

63

80

100

125

160

200

ชมพู

นํ้าตาล

เขียว

แดง

เทา

นํ้าเงิน

เหลือง

ดํา

ขาว

ทองแดง

เงิน

แดง

เหลือง

ทองแดง

นํ้าเงิน

2–16

20–63

80–100

125–200

Do1

Do2

Do3

Do4

DIII 35–63

DIV H 80–100

VDH 125–200

ตารางที่ 2.2 คารทริดจฟวสแรงตํ่าประเภท gL/gG ชนิด HRC พิกัดตัดกระแสลัดวงจร 120 kA 500 V 

ขนาด ฐาน และขนาดฟวส (แอมแปร)

00 0 1 2 3 4 4a

125 160 250 400 630 400 1,250

6, 10, 16, 

20, 25, 35, 

50, 63, 80, 

100, 125

25, 35, 50, 

63, 80, 100, 

125, 160

80, 100, 

125, 160, 

200, 250

125, 160, 

200, 250, 

315, 400

315, 400, 

500, 630

500, 630, 

800, 1,000

50, 630, 

800, 1,000, 

1,250

HRC Fuse เปนฟวสที่ทําหนาที่ลดกระแสลัดวงจรใหมีคานอยกวาที่จะเกิดข้ึนจริง ซึ่ง

ฟวสจะตัดกระแสลัดวงจรโดยสมบูรณภายใน ¼ ไซเคิล (Cycle) ทั้งนี้จะทําหนาที่เฉพาะอยู

ในชวงจํากัดกระแสเทานั้น ฟวสจํากัดกระแสจะมีเสนโคงของเวลา–กระแสเชนเดียวกับฟวส 

ทั่ว ๆ  ไป แตจะมีเสนโคงของกระแสที่ยอมใหผานหรือเสนโคงปองกันเพิ่มขึ้นมา ดังแสดงใน

รูปที่ 2.2 ลักษณะของเสนโคงนี้จะเปล่ียนไปตามมาตรฐานของฟวส จากคุณสมบัติตัดวงจร

ไดอยางรวดเร็ว และทนคาพิกัดกระแสลัดวงจรไดสูงมาก จึงนิยมใชฟวสชนิดนี้ในการปองกัน

สายตัวนําไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
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ฟวสจาํกดักระแส ตามมาตรฐานของกลุมประเทศทางยโุรป (IEC, DIN) แบงได 2 ชนดิคือ

1. ชนิด g จะปลดวงจรเมื�อกระแสไหลผานฟวสมีคาเทากับกระแสพิกัด

2. ชนิด a จะปลดวงจรเมื�อกระแสไหลผานฟวสมีคามากกวาเปนจํานวนเทาของกระแส

พิกัด

การเลือกนําไปใชงาน เชน

gL เหมาะสําหรับใชปองกันสายตัวนําไฟฟาทั่วไป

gR, aR เหมาะสําหรับปองกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

gM เหมาะสําหรับการใชงานทั่วไป

aM เหมาะสําหรับปองกันวงจรมอเตอร

รูปที่ 2.2 ตัวอยางเสนโคงแสดงกระแสที่ยอมใหผานของฟวสจํากัดกระแสขนาด 100 A

จากรูปที่ 2.2 สมมติวาวงจรไฟฟาสายปอนใชฟวสจํากัดกระแสขนาด 100 A เมื�อเกิด

กระแสลัดวงจร 40 kA (จากการคํานวณ) ใหเปนแกน X ลากเสนตั้งฉากขึ้นไปตัดกับเสนฟวส

ขนาด 100 A ที่จุดตัดนี้ลากเสนตามแนวนอนไปตัดกับกับเสนโคงปองกัน AB และแกน Y ที่

จุดตัดกับแกน Y จะไดคากระแสที่ยอมใหไหลผานเปนกระแสยอดคลื�นไดประมาณ 10.4 kA 

และท่ีจดุตดักับเสนโคงปองกนั AB ลากตามแนวด่ิงลงมาตดักบัแกน X จะไดคากระแสลัดวงจร

ที่เกิดขึ้นจริง (Irms) อานคาไดประมาณ 4.6 kA คานี้หมายความวา ฟวสตัวอื�นที่ใช ในวงจร
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เดียวกันนี้มีพิกัดตัดกระแสลัดวงจรไมตํ่ากวา 4.6 kA ก็พอทําใหประหยัดคาใชจายได สําหรับ

คายอดคลื�นของกระแสลัดวงจรนัน้ หาไดจากคากระแสลัดวงจร 40 kA ใหเปนแกน X ลากเสน

ตั้งฉากขึ้นไปตัดกับเสนโคงปองกัน AB ที่จุดตัดนี้ลากเสนตามแนวนอนไปตัดกับแกน Y ที่จุด

ตัดกับแกน Y จะไดคายอดคลื�นของกระแสลัดวงจรอานคาไดประมาณ 92 kA จากจุดนี้แสดง

ใหเห็นวาฟวสจํากัดกระแสที่สามารถจํากัดกระแสไฟฟายอดคลื�นขณะลัดวงจรใหไหลผานตัว

ฟวสแคประมาณ 10.4 kA ซึ่งตํ่ากวาคายอดคลื�นของกระแสลัดวงจร

2.2.2 เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker)

เซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า หมายถึงอุปกรณซึ่งถูกออกแบบใหปดและเปดวงจรโดยไม

อตัโนมตั ิและใหเปดวงจรโดยอัตโนมัตเิมื�อมกีระแสไหลผานเกนิกาํหนด โดยเซอรกติเบรกเกอร

ไมเสียหายเมื�อใชงานภายในพิกัด มีพิกัดแรงดันไมเกิน 1,000 V เซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่าใช

อากาศเปนตัวกลางในการดับอารกทั้งหมด เซอรกิตเบรกเกอรมีขอดีตรงที่เมื�อเกิดกระแสเกิน

แลวเซอรกติเบรกเกอรทาํงานปลดวงจรกย็งัสามารถกลบัมาทํางานใหมไดอกีโดยไมตองเปล่ียน

ใหมเหมือนฟวส แตขอเสียของเซอรกิตเบรกเกอรเมื�อเทียบกับฟวสก็คือมีราคาแพงกวาฟวส 

และมีพิกัดตัดกระแสลัดวงจรตํ่ากวาฟวสมาก

1. คาพิกัดของเซอรกิตเบรกเกอรที่ควรทราบ

 1. พกิดัแรงดนั (Voltage Rating; U) คอืคาแรงดันไฟฟาใชงานของเซอรกติเบรกเกอร 

จะกําหนดมาท่ีตัวเซอรกิตเบรกเกอร หามนําเซอรกิตเบรกเกอรไปใชกับแรงดันไฟฟาที่สูงกวา

คาทีก่าํหนด คาแรงดนัทีก่าํหนดสวนใหญจะระบุเปนคาประสทิธผิลหรอืคาทีม่เิตอรวดัได (Vrms)

 2. พิกัดกระแสทริป (Ampere Trip; AT) หรือเรียกแอมแปรทริป คือคาพิกัดกระแส

ไฟฟาใชงานตอเนื�องที่ไหลผานเซอรกิตเบรกเกอรโดยไมทําใหเซอรกิตเบรกเกอรปลดวงจร 

(Trip) จะกําหนดมาที่ตัวเซอรกิตเบรกเกอรเปนคาที่มิเตอรวัดไดเชนกัน (Irms) คาพิกัดกระแส

ใชงานน้ีหากเปนเซอรกิตเบรกเกอรขนาดสูง ๆ  มักผลิตเปนแบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถปรับ

แอมแปรทริปได จะใชสัญลักษณ “In” (Rated Current) หมายถึงคาพิกัดกระแสใชงานของ

เซอรกิตเบรกเกอรที่กําหนดโดยผูผลิตเปนไปตามมาตรฐานของแตละประเทศ

 3. พิกัดกระแสเฟรม (Ampere Frame; AF) หรือเรียก แอมแปรเฟรม คือคาพิกัด

กระแสของตวัโครงเซอรกติเบรกเกอรทีอ่อกแบบไวเปนชวง ๆ  โดยแตละชวงน้ีจะทาํการปรบัคา

แอมแปรทริปใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน แตตองไมเกินคาแอมแปรแฟรม เชน เซอรกิต

เบรกเกอรขนาด 250 แอมแปรแฟรม อาจปรับคาแอมแปรทริป เปน 80 A, 100 A, 125 A, 

160 A, 200 A และ 250 A ซึ่งคา AF นี้ถูกกําหนดโดยผูผลิตเปนไปตามมาตรฐานของแตละ

ประเทศเชนกัน 
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 4. พิกัดตัดกระแสลัดวงจร (Interrupting Capacity) หรือเรียกยอวา กระแส IC 

คือคาพิกัดตัดกระแสสูงสุดที่เซอรกิตเบรกเกอรจะทํางานตัดกระแสไดอยางปลอดภัย มีความ

หมายเดียวกับคากระแส IC ของตัวฟวส แตขนาดจะตํ่ากวามาก กําหนดไวที่ตัวเซอรกิตเบรก

เกอรเปนคาที่มิเตอรวัดได (Irms) เชนกัน หนUวยเปน kA คาพิกัดตัดกระแสลัดวงจรน้ีหาก

เปนเซอรกิตเบรกเกอรขนาดสูง ๆ  มักผลิตเปบแบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถปรับ AT ได จะใช

สัญลักษณ Icn, Icu, Ics และ Icw มีความหมายดังนี้ 

  (1) Icn หมายถึงพิกัดตัดกระแสลัดวงจร (Rated Short–Circuit Capacity) คือ

พิกัดของเซอรกิตเบรกเกอรที่สามารถตัดกระแสลัดวงจรสูงสุดได คานี้จะกําหนดโดยผูผลิต

  (2) Icu หมายถึงพิกัดตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (Rated Untimate Short–Circuit 

Breaking Capacity) คือพิกัดตัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เมื�อเซอรกิตเบรกเกอรตัดวงจรแลว

จะไมคํานึงวาจะใชงานปกติไดอยางตอเนื�องในภายหลังหรือไม หมายถึงยังสามารถใชงานได

ตอไป แตสมบัติการใชงานอาจเปลี่ยนไป

  (3) Ics หมายถึงพิกัดตัดกระแสลัดวงจรใชงาน (Rated Service Short–Circuit 

Breaking Capacity) คือพิกัดตัดกระแสลัดวงจรที่หลังจากเซอรกิตเบรกเกอรตัดวงจรแลวจะ

ตองใชงานไดปกติอยางตอเนื�อง ปกติคา Ics จะมีคานอยกวาหรือเทากับ Icn โดยจะกําหนด

เปนจํานวนเทาหรือเปอรเซ็นตของ Icu เชน 50%, 75% หรือ 100% ของ Icu เปนตน

  (4) Icw หมายถึงพิกัดกระแสทนชวงเวลาสั้น (Rated Short–time Withstand 

Current) คือกระแสลัดวงจร Irms ที่เซอรกิตเบรกเกอรสามารถทนไดตลอดระยะเวลาการ

หนUวงเวลา ปกติระยะเวลาการหนUวงเวลาจะเปน 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 และ 1 วินาที

2. หลักการทํางานเซอรกิตเบรกเกอร โดยทั่วไปเซอรกิตเบรกเกอรมีลักษณะการ

ทํางาน 3 แบบดังนี้

 1. ทํางานดวยความรอน (Thermal Trip) แบบนี้จะใชหลักการขยายตัวของโลหะ 2 

ชนดิที่ไมเทากนั เมื�อกระแสไหลผานจะเกดิความรอนโลหะ 2 แผนซึง่ขยายตวัไมเทากนั และจะ

ไปดนักลไกใหปลดวงจร เวลาในการทาํงานจะชาหรอืเรว็ข้ึนอยูกบักระแสท่ีไหลผาน ซึง่เปนการ

ทาํงานแบบเวลาผกผนัคอื กระแสไหลนอยเวลาทีป่ลดวงจรจะนาน และเมื�อกระแสไหลมากเวลา

ทีป่ลดก็จะเรว็ข้ึน ซึง่เหมาะสาํหรบัการทาํงานในวงจรทีอ่าจเกิดการโหลดเกนิ (Over Load) ช่ัว

ขณะ เชน ในการเริ่มเดินมอเตอรหรือวงจรแสงสวางประเภทดิสชารจ เปนตน

 2. ทํางานดวยอํานาจแมเหลก็ (Magnetic Trip) แบบนีจ้ะทํางานโดยอํานาจแมเหลก็

เมื�อกระแสไหลผานขดลวดทีเ่ปนตวัสรางสนามแมเหลก็ เมื�อถงึคาทีก่าํหนดแมเหล็กจะดดูกลไก

ใหเซอรกิตเบรกเกอรทํางานปลดวงจร เวลาที่ทํางานจึงเกือบคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงตามกระแส
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ที่ไหลผาน ซึ่งเปนการปลดวงจรทันที (Instantaneous Trip) การทํางานแบบนี้จึงเหมาะที่จะ

ปลดวงจรเมื�อเกิดกระแสลัดวงจร

 เซอรกิตเบรกเกอรทั่วไปจะนําการทํางานทั้ง 2 แบบมารวมกัน ซึ่งเหมาะที่จะนําไป

ใช ในวงจรท่ัวไป เซอรกิตเบรกเกอรนี้จะมีเสนโคงเวลา–กระแสเชนเดียวกับฟวส เพียงแต

ลักษณะของเสนโคงจะเปลี่ยนไป ซึ่งแบงการทํางานออกเปน 2 ชวงคือ ชวงทํางานดวยความ

รอน (Long Time Pick Up) และชวงทํางานใหอํานาจแมเหล็กไฟฟา (Instantaneous Pick 

Up) ตวัอยางของเสนโคงเวลา–กระแส ดังแสดงในรูปที ่2.3 ซึง่เสนโคงจะเปลีย่นแปลงไปตาม 

เซอรกิตเบรกเกอรแตละรุน แตละมาตรฐาน 

ชวงทํางานดวยความรอน

ชวงทํางานใหอํานาจแมเหล็กไฟฟา

เว
ล
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น
Uว
ย
 ว

ิน
า
ท
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s
)

กระแสเปนจํานวนเทาของพิกัด หนUวย A

รูปที่ 2.3 ตัวอยางแสดงเสนโคงเวลา–กระแสของเซอรกิตเบรกเกอร

 3. ทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronics Trip) หรือเรียกวา โซลิดสเตต

ทริป (Solid State Trip) เซอรกิตเบรกเกอรแบบนี้จะมีวงจรตรวจจับกระแสที่ทํางานไดเที่ยง

ตรงกวา 2 แบบแรกมาก จะใชวงจรอเิล็กทรอนิกสวเิคราะหคากระแสเพื�อสัง่ปลดวงจร ภายใน

จะมหีมอแปลงกระแสทาํหนาทีแ่ปลงกระแสใหมขีนาดตํา่ลง โดยมไีมโครโปรเซสเซอรทาํหนาที ่

วเิคราะหคาของกระแสที่ไหลผาน หากสงูเกนิกวาคาท่ีกาํหนดกจ็ะสัง่ใหขดลวดสัง่ปลด (Tripping 

Coil) ทํางานปลดวงจรทันที ทั้งยังสามารถปรับคาตาง ๆ  ได ทั้งคาพิกัดกระแสและการหนUวง

เวลา ดังแสดงในรูปที่ 2.4 ขอพิเศษของเซอรกิตเบรกเกอรแบบนี้คือ ตรวจจับกระแสในวงจร

ทีม่ฮีารมอนกิ (Harmonic) กค็อืกระแสหรอืแรงดนัในรูปสญัญาณคลื�นไซนสงู ๆ  ไดแมนยาํมาก 

ซึ่งนิยมใหกับเซอรกิตเบรกเกอรขนาดใหญ ๆ  เชน แอรเซอรกิตเบรกเกอร เปนตน
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ขดลวด

สั่งปลด

หนUวยโซลิด

สเตตทริป

 Io หรือ In = คาพิกัดกระแสใชงาน (Rated Operational Current)

 Ir = คากระแสปรับตั้งโหลดเกินหนUวงเวลา (Overload Protection Long Time)

 tr = คาหนUวงเวลานาน (Long Time Delay) 

 Im หรือ Isd = คากระแสปรับตั้งปลดวงจรชวงสั้น 

   (Short Time Tripping Setting Current) 

 tm หรือ tsd = คาหนUวงเวลาชวงสั้น (Short Time Delay)

 I หรือ Ii = คากระแสปรับตั้งปลดวงจรทันที 

   (Instantaneous Tripping Setting Current) ไมมีหนUวงเวลา

 Ig = คาปรับตั้งกระแสรั่วลงดิน (Ground Fault Setting Current)

 tg = คาปรับตั้งหนUวงเวลาทริปกระแสรั่วลงดิน 

   (Ground Fault Setting Time Delay)

รูปที่ 2.4 ตัวอยางเสนโคงเวลา–กระแสของเซอรกิตเบรกเกอรแบบโซลิดสเตตทริป

3. ประเภทของเซอรกิตเบรกเกอร เซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่าแบงเปน 3 ประเภทคือ

 1. มนิเิอเทอรเซอรกติเบรกเกอร (Miniature Circuit Breaker; MCB) คือเซอรกติ

เบรกเกอรขนาดเล็ก เหมาะสําหรับใชติดตั้งเปนอุปกรณปองกันวงจรยอยในแผงยอย (Panel 

Boards) เชน ในตู โหลดเซ็นเตอร (Load Center) หรือตูคอนซูเมอร (Consumer) มีพิกัด

แรงดัน 240/415 Vac พิกัดกระแสใชงานระหวาง 6 AT ถึง 125 AT และมีคาพิกัดตัดกระแส

ลดัวงจรตัง้แต 3 kA ถงึ 25 kA มีใหเลือกทัง้ตัง้แต 1 ขัว้ (Pole) ถงึ 4 ขัว้ โดยทัว่ไปมนิเิอเทอร 

เซอรกิตเบรกเกอรมีการปองกัน 2 แบบคือ แบบเทอรมอลทริป (Thermal Trip) และแบบ

แมกเนติกทริป (Magnetic Trip) เพื�อตัดวงจรอัตโนมัติเมื�อเกิดกระแสไฟฟาเกินพิกัดและ

เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรตามลําดับ หรืออาจเรียกฟงกชันการปองกันทั้ง 2 ลักษณะรวมกันวา 

เทอรโมแมกเนติกทริป (Thermomagnetic Trip) ก็ได
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 2. โมลดเคสเซอรกิตเบรกเกอร (Mold Case Circuit Breaker; MCCB) คือ 

เซอรกิตเบรกเกอรที่หอหุมปดมิดชิดโดยโมลด (Molded) จํานวนสองสวน มักทําดวยฟนอลิก 

(Phenolic) ซึ่งเปนฉนวนไฟฟาสามารถทนแรงดันใชงานได ผานการทดสอบความคงทนของ

ฉนวนทางไฟฟา (Dielectric Strength) โมลดเคสเซอรกิตเบรกเกอรเหมาะสําหรับใชติดตั้ง

เปนอุปกรณปองกันวงจรสายปอนหรือสายประธานในแผงเมนสวิตช มีพิกัดแรงดัน 380/415 

Vac พิกัดกระแสใชงานระหวาง 10 AT ถึง 1,600 AT และมีคาพิกัดตัดกระแสลัดวงจรตั้งแต 

1.5 ถึง 100 kA มีใหเลือกทั้งตั้งแต 1 ถึง 4 ขั้ว และสามารถเลือกรูปแบบฟงกชันการทริปได

ทั้งเทอรโมแมกเนติกทริป (Thermomagnetic Ttip) และอิเล็กทรอนิกทริป (Electronic Trip) 

โดย MCCB (Moulded Case Circuit Breakers) หรือเบรกเกอรที่ใช ในการเปด–ปดวงจร

ไฟฟา รวมถึงตัดกระแสไฟฟาเมื�อมีไฟรั่วหรือลัดวงจรบางรุนสามารถปรับตั้งคาปองกันกระแส

โหลดเกิน คาปองกันกระแสลัดวงจรแบบหนUวงเวลา (Short Circuit With Delay Time) คา

ปองกันกระแสลัดวงจรแบบทันทีทันใด (Instantaneous Trip) หรือคาปองกันกระแสรั่วลงดิน 

(Ground Fault) ไดอีกดวย ตัวอยางการปรับตั้ง ดังแสดงในรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 โมลดเคสเซอรกิตเบรกเกอรแบบอิเล็กทรอนิกทริป
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 3. แอรเซอรกิตเบรกเกอร (Air Circuit Breaker; ACB) คือเซอรกิตเบรกเกอร

ขนาดใหญ ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกทริปหรือโซลิดสเตตทริป เหมาะสําหรับใชติดตั้งเปน

อุปกรณปองกันระบบสายประธานบนแผงเมนสวิตช เนื�องจากสามารถทํางานรวมกับอุปกรณ

ปองกันการลัดวงจรตัวอื�นที่ตออนุกรมอยูดานโหลดในขณะที่มีกระแสลัดวงจรเกิดขึ้นไดดี 

แอรเซอรกติเบรกเกอรมพีกิดักระแสใชงาน (In) ระหวาง 800 A – 6,300 A คาพกิดัตดักระแส

ลัดวงจรสูงสุด (Icu) ตั้งแต 42 kA – 150 kA พิกัดแรงดันสูงถึง 690 VAC มีใหเลือกทั้ง

ตัง้แต 3 ขัว้ถงึ 4 ข้ัว มหีลักการทาํงานแบบโมลดเคสเซอรกติเบรกเกอรแบบแบบอิเลก็ทรอนิก 

ทริป ตัวอยางการปรับตั้งตาง ๆ  ของแอรเซอรกิตเบรกเกอร ดังแสดงในรูปที่ 2.6 และ 2.7

กําหนด In = 1,600 A 

long Time

กระแสหนUวงเวลา Ir = 0.5  1600 = 800 A 

หนUวงเวลา tr = 1 Sec (at 6  Ir) 

Short Time

กระแสปรับตั้งปลดวงจรชวงสั้น Isd = 2  800 = 1,600

หนUวงเวลา tsd = 0.2 Sec (I2t ON)

Instantaneous

กระแสปรับตั้งปลดวงจรทันที Ii = 3  1,600 = 4,800 A 

Ground Fault

กระแสรั่วลงดิน Ig = B = 640 A (ตารางที่ 2.5)

หนUวงเวลาทริปกระแสรั่วลงดิน tg = 0.2 Sec (I2t ON)

รูปที่ 2.6 ตัวอยางการปรับคาพิกัดตาง ๆ  ของแอรเซอรกิตเบรกเกอรผลิตภัณฑหนึ่ง
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รหัสการปรับคาดิปสวิตต (Dip Switch) ของอีกผลิตภัณฑหนึ่ง

รหัส L = ปรับคาพิกัดตัดกระแสโหลดเกิน (Overload Protection) 

  I1 = (0.4–1.0) In และหนUวงเวลา t1 = 3–144s

รหัส S = ปรับคาพิกัดตัดกระแสลัดวงจร (Short–circuit Selective Protection) 

  I2 = (0.6–10) In และหนUวงเวลา t2 = 0.1 – 0.8s ซึ่งหาก off

  เวลาจะผกผันที่ I2 = 10 In

รหัส I = ปรับคาพิกัดตัดกระแสลัดวงจรปลดทันที (Short–circuit Instantaneous 

  Protection)

  I3 = (1.5 –10) In ไมมีหนUวงเวลา ซึ่งหาก off พิกัดตัดกระแสลัดวงจร  

   I3 = In 

รหัส G = ปรับคาพิกัดกระแสรั่วลงดิน (Earth Fault Protection)

  I4 = (0.1 –1.0) In และหนUวงเวลา t4 = 0.1–0.8s ซึ่งหาก off เวลาจะ 

  ผกผันที่ I4 = In

รูปที่ 2.7 ตัวอยางการปรับคาพิกัดตาง ๆ  ของแอรเซอรกิตเบรกเกอรอีกผลิตภัณฑหนึ่ง

4. มาตรฐานเซอรกิตเบรกเกอร ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 

พ.ศ. 2564 ไดอางอิงเซอรกิตเบรกเกอรตามมาตรฐาน IEC แบงตามสภาพการใชงานออกเปน 

2 ชนิดคือ 

 1. เซอรกิตเบรกเกอรที่ใชกับบานอยูอาศัยและอาคารทั่วไป ตามมาตรฐาน IEC 

60898 หรือ IEC 898 มีแรงดันไฟฟาระหวางสายไมเกิน 440 โวลต ความถี่ 50 หรือ 60 

Hz พิกัดกระแสไมเกิน 125 A และพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรไมเกิน 25 kA จํานวนขั้วอาจ

มีไดตั้งแต 1 ถึง 4 ขั้ว สามารถแบงตามความสามารถในการตัดกระแสไฟฟาเกินออกทันที 

(Instantaneous Tripping) ได 3 ประเภท ดังรายละเอียดในรูปที่ 2.8 ซึ่งขนาดพิกัดเซอรกิต 

เบรกเกอรทีม่จีาํหนUายในมาตรฐานนี ้แสดงในตารางที ่2.3 โดยท่ีนยิมใชคอื เซอรกติเบรกเกอร

ประเภท C เชน C20 หมายถึงเซอรกิตเบรกเกอรประเภท C ขนาดพิกัดกระแสใชงาน 20 AT
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(ก) ประเภท B เปนประเภทที่ตัดกระแสไฟฟาเกินออกทันทีชวง > 3 In ถึง 5 In 

 ใชสําหรับวงจรไฟฟาที่ไมมีกระแสไฟกระโชก (Inrush Current) หรือเสิรจสวิตชิง 

 (Switching Surge)

(ข) ประเภท C เปนประเภทที่ตัดกระแสไฟฟาเกินออกทันทีชวง > 5 In ถึง 10 In 

 ใชสําหรับวงจรไฟฟาทั่วไปที่อาจมีกระแสไฟกระโชก (Inrush Current) เชน 

 ไฟแสงสวางฟลูออเรสเซนต มอเตอรเล็ก ๆ  และเครื�องปรับอากาศ เปนตน

(ค) ประเภท D เปนประเภทที่ตัดกระแสไฟฟาเกินออกทันทีชวง > 10 In ถึง 50 In 

 ใชสําหรับวงจรไฟฟาที่มีกระแสไฟกระโชก (Inrush Current) สูง เชน เครื�องเชื�อม 

 และเครื�องเอกซเรย เปนตน

จํานวนเทาของกระแสพิกัด หนUวย A

ช
ว
ง
เว

ล
า
ส
ับ
ส
ว
ิต
ช
 ห

น
Uว
ย
 S

ทริปดวยความรอน

ทริปดวยอํานาจแมเหล็ก

รูปที่ 2.8 เสนโคงเวลา–กระแสของเซอรกิตเบรกเกอรประเภท B, C และ D 

ตารางที่ 2.3 พิกัดกระแสทริป (AT) และพิกัดตัดกระแสลัดวงจร (Icu) 

ของเซอรกิตเบรกเกอรตามมาตรฐาน IEC 60898 หรือ IEC 898

พิกัดกระแส

เฟรม (AF)

เซอรกิตเบรกเกอรมาตรฐาน IEC 60898 หรือ IEC 898

พิกัดกระแสทริป (AT) พิกัดตัดกระแสลัดวงจร 

สูงสุด Icu (kA)

ปรับตั้งไมได 240 V/415 V

32 10, 16, 20, 25, 32 4.5

63 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 3, 4.5, 6, 10

100 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 10

125 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 15, 25
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 2. เซอรกิตเบรกเกอรที่ใชงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป ตามมาตรฐาน IEC 

60947–2 หรือ IEC 947–2 ใชสําหรับแรงดันไฟฟาระหวางสายที่ไมเกิน 1,000 VAC หรือ 

1,500 VDC เหมาะสาํหรบัการใชงานโดยผูมคีวามรู ในการติดตัง้หรอืปรับแตงคาตาง ๆ  ของตวั

เซอรกิตเบรกเกอร หรืออุปกรณประกอบของตัวเซอรกิตเบรกเกอร แบงออกเปน 2 ประเภท

ตามจุดมุงหมายในการทํางานรวมกนักบัเซอรกติเบรกเกอรตวัอื�น (Selectivity) ท่ีตออนุกรมอยู

ทางดานโหลดในขณะที่เกิดกระแสลัดวงจร ไดดังนี้

  (1) ประเภท A เปนเซอรกิตเบรกเกอรที่ทํางานทันทีโดยไมตองใหมีการหนUวงเวลา 

(Short–time Delay) ไมเหมาะสําหรับการทํางานรวมกับอุปกรณปองกันการลัดวงจรตัวอื�นที่

ตออนุกรมอยูดานโหลด ในขณะที่มีกระแสลัดวงจรเกิดขึ้น ดังนั้นเซอรกิตเบรกเกอรชนิดนี้จะ

ไมมีพิกัดกระแสทนชวงเวลาสั้น (Short–time Withstand Current; Icw) มีจําหนUายตามราย

ละเอียดในตารางที่ 2.4 

  (2) ประเภท B เปนเซอรกิตเบรกเกอรที่ออกแบบใหสามารถทํางานรวมกับอุปกรณ

ปองกันการลัดวงจรตัวอื�นที่ตออนุกรมอยูดานโหลดในขณะที่มีกระแสลัดวงจรเกิดขึ้น เซอรกิต

เบรกเกอรชนดินีอ้าจสามารถปรบัตัง้ระยะการหนUวงเวลาได เซอรกติเบรกเกอรชนดินีจ้ะมพีกิดั

กระแสทนชวงเวลาสั้น (Icw) ดวย มีจําหนUายตามรายละเอียดในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.4 พิกัดกระแสทริป (AT)และพิกัดตัดกระแสลัดวงจร (Icu) 

ของเซอรกิตเบรกเกอรตามมาตรฐาน IEC 947–2 ประเภท A 

พิกัด 

กระแสเฟรม

(AF)

เซอรกิตเบรกเกอรมาตรฐาน IEC 60947–2 หรือ IEC 947–2 ประเภท A

พิกัดกระแสทริป (AT) พิกัดตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด Icu (kA)

ปรับตั้งไมได ปรับตั้งได 220/240 V 380/415 V

30 10, 15, 20, 30, – 2.5 1.5

32 10, 16, 20, 25, 32 – 7.5 5

63 10, 16, 20, 25, 32, 40, 

50, 63

– 7.5, 10, 20, 

25, 30

5, 6, 10, 15

100 15, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 

50, 60, 63, 70, 75, 80, 100

16–100 10, 25 7.5, 10, 15, 25, 30

125 15, 16, 20, 30, 32, 40, 50, 

60, 63, 70, 75, 80, 100, 125

16–125 10, 15 6, 10, 18, 25, 30, 36, 

50

160 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 

80, 100, 125, 160

16–160 25, 40, 50, 

85, 100

18, 25, 36, 50, 80

250 100, 125, 150, 160, 175, 

200, 225, 250

100–250 25, 40, 50, 

85, 100

18, 25, 36, 50, 80
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พิกัด 

กระแสเฟรม

(AF)

เซอรกิตเบรกเกอรมาตรฐาน IEC 60947–2 หรือ IEC 947–2 ประเภท A

พิกัดกระแสทริป (AT) พิกัดตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด Icu (kA)

ปรับตั้งไมได ปรับตั้งได 220/240 V 380/415 V

400 250, 300, 320, 350, 400 200–400 – 36, 50, 70, 80

630 400, 500, 630 300–630 – 50, 70, 80

800 – 400–800 50, 70, 80

1,000 – 500–1,000 – 36, 50, 80

1,250 – 630–1,250 – 50, 80

1,600 – 800–1,600 – 50, 80

ตารางที่ 2.5 พิกัดกระแสทริป (AT) และพิกัดตัดกระแสลัดวงจร (Icu) 

ของเซอรกิตเบรกเกอรตามมาตรฐาน IEC 947–2 ประเภท B 

พิกัด 

กระแส 

เฟรม

(AF)

เซอรกิตเบรกเกอรมาตรฐาน IEC 60947–2 หรือ IEC 947–2 ประเภท B

ยานการปรับตั้งพิกัดกระแสทริป (AT) และหน5วงเวลา พิกัดตัดกระแส

ลัดวงจรสูงสุด 

Icu (kA)

240/415 V

หน5วงเวลานาน 

(LTD)

หน5วงเวลาสั้น

(STD)

ทริปทันที

(Ii)

กระแสรั่ว 

ลงดิน (Ig)

800 Ir = xIn

Ir = (0.4–1) In

tr = 0.4–24 s

Isd = x Ir

Isd = (1.5–10) Ir

tsd = 0.1–4 s

on = เวลาตายตัว

on = เวลาผกผัน

Ii = xIn

Ii = (2–15) In

และ off

Ig =A, B, C, D, 

E, F, G, H, I

= 500, 640, 

720, 800, 880, 

960, 1,040, 

1,120, 1,200

เมื�อ

In >= 1,250 A

tg = 0.1–0.4s

42, 50, 85

1,000 42, 50, 85

1,250 42, 50, 85

1,600 42, 50, 85

2,000 66, 75, 85, 100

2,500 66, 75, 85, 100

3,150 66, 75, 85, 100

3,200 66, 75, 85, 100

2.2.3 เครื6องตัดกระแสรั่ว (Residual Current Device; RCD)

เครื�องตัดกระแสรั่วเปนเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่าอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญในการปองกัน 

เหมาะสําหรับใชติดตั้งเปนเครื�องปองกันอันตรายจากการถูกไฟฟาดูด เครื�องตัดกระแสรั่วมี

หลายชนิดหลายชื�อ ซึ่งมีหลักการทํางานที่คลายกัน เชน

ตารางที่ 2.4 (ตอ) พิกัดกระแสทริป (AT)และพิกัดตัดกระแสลัดวงจร (Icu) 

ของเซอรกิตเบรกเกอรตามมาตรฐาน IEC 947–2 ประเภท A
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1. เครื�องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) เปนเครื�องตัดไฟฟาอัตโนมัติที่ 

จะตัดกระแสไฟฟาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เมื�อกระแสไฟฟาที่ไหลผานเขาและออกมีคา 

ไมเทากัน สามารถแบงได 2 แบบ

 (1) แบบมีการปองกนักระแสเกนิ (Residual Current Circuit Breaker with Overload 

Protection; RCBO)

 (2) แบบไมมีการปองกันกระแสเกิน (Residual Current Circuit Breaker without 

Overload Protection; RCCB)

2. เครื�องตัดไฟรั่วลงดิน ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) เปนอุปกรณไฟฟา

ซึ่งทําหนาที่ตรวจจับไฟฟารั่วและทําการตัดไฟ

3. เครื�องตดัวงจรเมื�อผดิพรองลงดิน GFCI (Ground Fault Circuit Breaker Interrupters)

เครื�องตดักระแสรัว่จะทาํงานโดยอาศยัหลักการเปรยีบเทยีบกระแสไหลเขากบักระแสไหล

ออกซึง่ตองมคีาเทากนั กลาวคอืสภาพการใชงานปกติกระแสไฟในเสน L (I1) และ N (I2) มีคา

เทากัน ในสภาพเชนนี้สนามแมเหล็กในแกนเหล็กจะมีคาเปนศูนย ซ่ึงจะไมมีสัญญาณในวงจร

ขยาย เมื�อเกดิกระแสไฟฟารัว่ลงดนิ (Earth Leakage Current; Ig) หรอืไฟดูดคน กระแสสวน

หนึง่จะไหลผานคนและกลบัไปทางพืน้ดนิหรอืสายดนิแลวแตกรณ ีเปนผลใหกระแสท่ีไหลผาน

เครื�องตดักระแสรัว่ทัง้ 2 เสนมีคาไมเทากนั ทาํใหมสีนามแมเหล็กในแกนเหลก็ วงจรขยายจะจบั

สญัญาณไดและจะขยายสญัญาณใหสงูพอทีจ่ะทาํใหทรปิคอยลมแีรงดดูใหเครื�องตดักระแสรัว่

ปลดวงจรทันท ีตามมาตรฐานเครื�องตดักระแสรัว่ตองมคีากระแสรัว่ทีก่าํหนด (Rated Residual 

Operating Current; I n) ไมเกิน 30 mA และมีชวงระยะเวลาในการตัด (Break Time หรือ 

Operating Time) ไมเกิน 0.04 s ดังแสดงในรูปที่ 2.9

วงจร

โซลิดสเตตเมนสวิตช

s

รูปที่ 2.9 แสดงการติดตั้งเครื�องตัดกระแสรั่วที่ถูกตําแหนUง
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ขอแนะนํา เครื�องตัดกระแสรั่วเปนอุปกรณปองกันเสริมเทานั้น ตองมีระบบสายดินดวย

จึงจะมั่นใจไดวาปลอดภัย และเครื�องตัดไฟรั่วบางชนิดคุณสมบัติจะเปลี่ยนตามแรงดันไฟฟา 

ไวตอแรงดันเกินชั่วขณะ (Impulse) เชน เมื�อเกิดฟาผาหรือมีฮารมอนิก (กระแสหรือแรงดัน 

ในรปูสญัญาณคลื�นไซน) คณุสมบตัอิาจเปลีย่นหรือเสื�อมสภาพไปตามอายกุารใชงาน การตดิตัง้ 

ใชงานตองระมัดระวังและตองมีการทดสอบ ตามมาตรฐาน วสท. 2564 วงจรที่ตองติดตั้ง 

เครื�องตัดกระแสรัว่ ไดแก เตารบัชัน้ลาง เครื�องทาํนํา้รอน เครื�องทาํน้ําเย็น ตูซกัผาหยอดเหรยีญ 

และตู ATM

ขอควรระวัง วงจรท่ีตอหลังจากจุดที่ติดตั้งเครื�องปองกันกระแสรั่วลงดินนี้หามตอฝาก

สายนิวทรัลกับสายดินอีกทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ เพราะจะทําใหเครื�องปองกันกระแสร่ัวลงดิน

ทํางานผิดพลาดได

2.3 บริภัณฑไฟฟาระบบแรงสูง

บริภณัฑไฟฟาระบบแรงสงูทีท่าํหนาทีเ่ปนเครื�องปองกันกระแสเกินท่ีนยิมใชม ี3 ชนิดคอื 

ฟวสตัดตอนแรงสูง ฟวสกําลัง และเซอรกิตเบรกเกอร 

2.3.1 ฟวสตัดตอนแรงสูง (Dropout Fuse Cutout)

ฟวสตดัตอนแรงสงูหรอืทีเ่รยีกวา ฟวสคตัเอาต (Fuse Cutout) คือเครื�องปองกนักระแส

เกินของระบบไฟฟาแรงสูงที่นิยมใชมากในปจจุบัน เนื�องจากมีราคาถูกและติดต้ังสะดวกกวา

ชนดิอื�น ๆ  เชน ในระบบจําหนUายของการไฟฟาฯ และผู ใชไฟฟาท่ัวไป ฟวสคตัเอาตที่ใชทัว่ไปใน

ประเทศไทยสวนใหญเปนแบบจาํกดัอารกดวยกระบอกฟวส ซึง่ภายในประกอบดวยสารชนิดหนึง่

ที่ลดการเกิดสารกระจายตัวของกาซ (De–ionizing) เปนตัวตัดกระแสและดับอารก กลาวคือ 

อารกเกิดจากการที่เมื�อมีกระแสจํานวนมากไหลผานไสฟวสจนทําใหไสฟวสหลอมละลาย และ 

คาความรอนจะทําใหอากาศแตกตัวเปนไอออน (Ionization) ซึ่งจะมีสภาพเปนตัวนําไฟฟา 

กระแสไฟฟาก็จะยังคงไหลผานชองวางที่ขาดนี้เรียกวา การเกิดอารก อาจทําใหอุปกรณไฟฟา

เสียหายได และถาเกิดในปริมาณที่จํากัดความรอนจะทําใหอากาศขยายตัวและอาจเกิดระเบิด

ได จึงมีความจําเปนที่จะตองดับอารกที่เกิดขึ้นนี้ และขณะที่ไสฟวสขาด สปริงจะดึงใหไสฟวส

ขาดออกจากกันแลวกระบอกฟวสจะตกอยางรวดเร็ว เปนการชวยใหอารกดับลงไดเร็วขึ้นอีก

ทางหนึ่งดวย ดังแสดงในรูปที่ 2.10
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รูปที่ 2.10 ฟวสคัตเอาต (Fuse Cutout) 

คาพิกัดของฟวสคัตเอาตที่ควรทราบคือ

1. พิกัดแรงดัน ฟวสคัตเอาตที่ใช ในระบบจําหนUายของการไฟฟาฯ คือแรงดัน 12 kV, 

24 kV และ 33 kV พกิดัแรงดนัของฟวสคตัเอาตที่ใชงานตองไมตํา่กวาแรงดนัของระบบไฟฟา 

เชน พิกัดแรงดัน 27 kV สําหรับระดับแรงดัน 22 และ 24 kV พิกัดแรงดันอาจเปลี่ยนแปลง

ไดตามมาตรฐานการผลิต 

2. พิกัดกระแส ตัวฟวสคัตเอาตที่ใชงานในประเทศไทยจะมีพิกัดกระแสอยู 2 ขนาดคือ 

100 A และ 200 A ไสฟวสที่ใชก็จะตองมีขนาดหรือพิกัดกระแสไมเกินพิกัดกระแสของฟวส

ดวย เชน ฟวสคัตเอาตขนาด 200 A ใสไสฟวสพิกัดกระแสสูงสุดไดไมเกิน 200 เปนตน

3. ไสฟวส หรือฟวสลิงค (Fuse Link) คือตัวที่ขาดเมื�อเกิดกระแสเกิน ฟวสลิงค

ที่ใช ในประเทศไทยสวนใหญเปนฟวสที่ผลิตตามมาตรฐานสถาบันมาตรฐานแหงชาติอเมริกา 

(American National Standards Institute; ANSI) และสมาคมผูผลิตอุปกรณไฟฟาแหงชาติ 

(อเมริกา) (National Electrical Manufacturers Association; NEMA) แบงไสฟวสออกเปน 

2 ชนิดดวยกันคือ ชนิดทํางานเร็ว (ชนิด K) และชนิดทํางานชา (ชนิด T) ปจจุบันที่นิยมใช

จะเปนชนิดทํางานเร็ว ซึ่งถาดูจากเสนโคงเวลา–กระแสแลวจะพบวา ฟวสจะขาดที่กระแส

ประมาณ 2 เทาของพิกัดฟวส ในทางปฏิบัติอาจกําหนดคาใชงานไวที่ประมาณ 150% ของ

พิกัดฟวส เชน ฟวสลิงค ขนาด 100 A จะขาดที่กระแสตอเนื�องเทากับ 100 x 1.50 = 150 

A หรือเทากับ 1.5 เทาของพิกัดฟวสลิงคฺ ซึ่งถาฟวสที่ผลิตตามมาตรฐานอื�น เชน มาตรฐาน 

IEC (International Electro Technical Commission) คานี้จะเปลี่ยนไป พิกัดไสฟวส (Fuse 

Link) ตามมาตรฐาน ANSI/NEMA มีใหเลือกใชงานดังในตารางที่ 2.6 ซ่ึงในประเทศไทยอาจ

มีจําหนUายไมครบทุกขนาด
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4. คาตวัแปร ฟวสคตัเอาตมเีสนโคงเวลา–กระแสเชนเดยีวกบัฟวสแรงตํา่ ในการใชงาน

ลักษณะสมบัติตาง ๆ  อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื�องจากตัวแปรหลายประการ เชน กระแสโหลดตอ

เนื�อง อุณหภูมิโดยรอบ และคาคลาดเคลื�อน เปนตน 

ตารางที่ 2.6 พิกัดฟวสคัตเอาต (Fuse Cutout) และไสฟวส (Fuse Link) ตามมาตรฐาน ANSI/NEMA

พิกัด

กระแส

เฟรม 

(AF)

พิกัดฟวสคัตเอาต (Fuse Cutout) และไสฟวส (Fuse Link) ตามมาตรฐาน ANSI/NEMA

พิกัดกระแส 

ไสฟวส 

(A)

พิกัดแรงดัน 

(kV)

พิกัดตัด 

กระแสลัดวงจร 

(kA)

ความยาวตํ่าสุด 

(mm)

เสนผาน

ศูนยกลาง 

(mm)

สูงสุด BIL สมมาตร อสมมาตร 27(24)

kV

38(36)

kV

A D

100 1, 2, 3, 6, 8, 

10, 12, 15, 20, 

25, 30, 40, 50, 

65, 80, 100

15

(12)

15

(12)

27

(24)

(24)

27

38

38

95

(75)

95

(75)

125

(125)

(125)

125

150

200

8

12

16

16

8

10

12

16

8

8

5.6

8

10.6

10.6

5.6

7.1

8

10.6

5

5

661

661

760

760

19

25

12.7

19

200 140, 200 (12)

(24)

38

(36)

(75)

(125)

150

(170)

16

12

8

8

10.6

8

5

5

690 780 25 19

( ) พิกัดมาตรฐาน IEC

2.3.2 ฟวสกําลัง (Power Fuse) 

ฟวสกําลัง คือเครื�องปองกันกระแสเกินของระบบไฟฟาแรงสูงท่ีนิยมนํามาใชแทนฟวส

คัตเอาต เนื�องจากมีขนาดและพิกัดตัดกระแสลัดวงจรสูงกวาฟวสคัตเอาต และเมื�อขาดจะ

ไมมเีสยีงระเบดิดังเหมอืนฟวสคตัเอาต จึงเหมาะทีจ่ะใชในวงจรทีม่กีระแสสงู ๆ  หรอืในสถานท่ี 

ซึ่งไมตองการใหมีเสียงดังเมื�อฟวสขาด เชน โรงพยาบาล หรือใชภายในอาคาร เปนตน ฟวส

กําลังแบงเปน 2 ชนิดคือ
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1. ชนิดเอ็กซพัลชัน (Expulsion Type) มีโครงสรางและหลักการทํางานคลายฟวส

คัตเอาตมาก มีทั้งชนิดที่เปนบอริกแอซิด (Boric Acid Fuse) และชนิดไฟเบอรทิวบ (Fiber 

Tube Fuse) 

2. ชนิดจํากัดกระแส หรือ HRC Fuse มีหลักการจํากัดกระแสเหมือนฟวสจํากัด

กระแสแรงต่ํา นิยมใชงานอยางแพรหลาย การใชงานตองตอรวมกับสวิตชตัดโหลด (Load 

Break Switch) ซึ่งสามารถปลดวงจรสายเสนไฟทั้ง 3 เสนพรอมกัน และตองสับวงจรไดขณะ

มโีหลดหรอืสบัไดขณะเกดิกระแสลดัวงจรคามากสุดโดยตวัมนัไมไดรบัความเสยีหาย การตอใช

งานเพื�อความปลอดภัยขณะปลดวงจรตองใชรวมกับสวิตชตอลงดินดังแสดงในรูปที่ 2.11 (ก) 

สวนรูป (ข) เปน HRC Fuse ซึ่งเมื�อฟวสเสนใดเสนหนึ่งขาดจะทําใหสวิตชสําหรับตัดโหลด

ปลดวงจรลงดินทันที ขนาดพิกัดกระแส HRC Fuse มีใหเลือกใชงานดังในตารางที่ 2.7

(ก) สวิตชตัดโหลดรวมกับสวิตชตอลงดิน (ข) ฟวสรวมกับสวิตชตัดโหลดและสวิตชตอลงดิน

สวิตชตัดโหลด

สวิตชตอลงดิน

สวิตชตัดโหลด

สวิตชตอลงดิน

ฟวสฟวส

รูปที่ 2.11 ฟวสกําลังรวมกับสวิตชตัดโหลด

ตารางที่ 2.7 พิกัดกระแสเพาเวอรแรงสูงจํากัดกระแส (HRC Fuse)

พิกัดแรงดัน 

(kV)

พิกัดกระแสไสฟวส 

(A)

พิกัดตัดกระแสลัดวงจร

สมมาตร (kA)

24 6.3, 10, 16, 25, 40, 63, 80, 100 40

36 6.3, 10, 16, 25, 40, 63, 80, 100 31.5

2.3.3 เซอรกติเบรกเกอรแรงสงู (High Voltage Circuit Breaker; HVCB) 

เซอรกิตเบรกเกอรแรงสูง ปกติการไฟฟาฯ ไมนิยมนํามาใชมากนักในระบบจําหนUาย 

เนื�องจากราคาแพง แตเนื�องจากเซอรกติเบรกเกอรเปนเครื�องปลดวงจรและปองกนักระแสเกนิ

ที่ใชงานไดสะดวกและปลอดภัย จึงยังมีความตองการใชงานอยูในบางสถานที่ เชน ในสถานี

ไฟฟายอย หรืออาจพบในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ  การใชงานจะตองตอรวมกับสวิตชแยก






