ขันตอนการออกแบบระบบไฟฟ้า

มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้าสํ าหรับประเทศไทยพ.ศ. 2556
มาตรฐาน
กฎหมาย

บทที 3

ตัวนําประธาน สายป้ อน วงจรย่ อย
ประสบ
การณ์

(การออกแบบระบบไฟฟ้ า)

เจ้ าของ
โครงการ

สถาปัตย์
โครงสร้ าง

วิศวกร
ผู้ออกแบบ
ไฟฟ้ า

วิศวกร
เครื* องกล

ผลงาน

วิศวกรระบบ
สุ ขาภิบาล

1000 kg/sq.mm.

ขอห้ องเครื* อง
ห้ องหม้ อแปลง
Shaft ไฟฟ้ า
อัตราการทนไฟ
ขอโหลดระบบ
ปรับอากาศ ลิฟต์

สุธี ปิ นไพสิฐ
วิศวกรไฟฟ้าเชียวชาญ
กรมโยธาธิ การและผังเมือง

จรรยาบรรณ

2

1

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 บทที 3)

ตัวอย่ าง อัตราการทนไฟของห้ องต่ างๆ
พืนทีใ* ช้ สอย

อัตราการทนไฟของ
แผงกันเพลิงลุกลาม

อัตราการทนไฟของ
ประตู(ชม.)

ห้ องแผงสวิตช์ ไฟฟ้าหลัก

2

2

ห้ องหม้ อแปลงชนิดนํามัน

3

3

ห้ องเครื* องกําเนิดไฟฟ้ า

3

3

ห้ องเครื* องสู บนําดับเพลิง

2

2

ห้ องทีม* ีเชื อเพลิง สาร
ไวไฟ วัตถุระเบิด

4

4

อ้างอิงจาก : มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั ของ วสท.

ขอโหลดระบบ
สุ ขาภิบาล

1. แนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้า
1.1 พื้นฐานสําคัญในการออกแบบ

ข้อกําหนด
การติ ดตัง
การเลือกใช้
การป้ องกัน

● มีความปลอดภัย(safety) ต่อผู้ปฏิบัติงาน บริภัณฑ์ไฟฟ้า
และสถานที่
เช่น ระบบแรงสูงที่เสี่ยงต่อการสัมผัสจะใช้สายหุ้มฉนวน เลือก
สถานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้ห่างจากอาคารที่ติดไฟได้ง่าย, แผง
สวิตช์แรงต่ําได้รับ มอก. รวมทั้งเตรียมพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอตามที่กําหนดในมาตรฐานฯ, ให้ความสําคัญกับการ
กําหนด ระบบป้องกันกระแสเกิน ระบบเตือนภัยต่างๆ ระบบสายดิน
4
การเลือกขนาดและชนิดของสายไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าของ วสท.

1.1 พื้นฐานสําคัญในการออกแบบ(ต่อ)
●มีความเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบไฟฟ้า
เช่น ใช้สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนในบริเวณที่มีต้นไม้สูง, หุ้ม live
parts ของไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดเพื่อป้องกันสัตว์ ติดตั้งระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าและสายล่อฟ้า, เลือกวิธีการติดตั้งทีด่ ี เลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดี ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานสากล มีความทนทาน ทํางานได้แน่นอนไม่เกิด
ปัญหาบ่อย

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

5

1.1 พื้นฐานสําคัญในการออกแบบ(ต่อ)

●มีความมั่นคง (stability) มีกําลังไฟฟ้าสํารองเพียงพอใน
กรณีมีปัญหาที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
เช่น ใช้ระบบการจ่ายไฟแบบ loop สําหรับโหลดที่มี
ความสําคัญเป็นพิเศษ สายใต้ดินแรงสูงจัดให้มที ่อสํารอง
เพื่อให้สามารถลากสายใหม่ได้รวดเร็วกรณีสายเดิมมีปัญหา
มีแหล่งจ่ายหลายแหล่ง มีแหล่งจ่ายของตนเอง เช่นติดตั้ง
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ฯลฯ
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

6

1.1 พื้นฐานสําคัญในการออกแบบ(ต่อ)

มีความยืดหยุ่น (flexibility) สามารถขยายได้ในอนาคต
หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
เช่น สายไฟฟ้าแรงสูงได้มีการเผื่อขนาดไว้แล้ว
สถานที่ติดตั้งแผงสวิตช์มีพื้นที่ด้านข้างพอที่จะขยายได้
อีกในอนาคต, การกําหนดขนาดหม้อแปลงและแผง
สวิตช์ได้
ได้เผื่อไว้แล้วสําหรับการขยายโหลดได้อีกประมาณ
25% ฯลฯ บริเวณที่ตั้งหม้อแปลงมีพื้นที่ว่างด้านข้างที่
สามารถตั้งเพิ่มได้อีกในอนาคต
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

1.1 พื้นฐานสําคัญในการออกแบบ(ต่อ)

7

● เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันแพร่หลาย (availability) โดย
กําหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ใช้งานให้เป็นผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน เพื่อทําให้การจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ได้
ง่าย
เช่น มีผู้จําหน่ายหลายราย ผลิตภัณฑ์ได้รับ มอก.
หรือมาตรฐานสากลพร้อมหนังสือ รับรอง อุปกรณ์
ไม่มีความยุ่งยากในการใช้งาน
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

8

1.1 พื้นฐานสําคัญในการออกแบบ(ต่อ)
● ประหยัด (economy) โดยค่าก่อสร้างอยู่ในงบประมาณ
ของเจ้าของโครงการ ตลอดจนค่าบํารุงรักษาที่ต่ํา คํานึงถึง
ความปลอดภัย และความเพียงพอกับการใช้งาน แต่ไม่
Over Design มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเกินความจําเป็น
เช่น การเลือกใช้ระบบ วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
●ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าคุณภาพทางไฟฟ้า สูงสุด
เช่นการเลือกใช้ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี มีค่าสูญเสียต่ํา
ประหยัดพลังงาน ค่าแรงดันสม่ําเสมอ ลดผลของการสวิตชิ่ง
ฟ้าผ่า กระแสและแรงดันมีฮาร์มอนิกน้อย
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรม ; มอก.
- มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้าสํ าหรับประเทศไทยของ
วสท.
- มาตรฐานสากลอาทิ IEC, EN,BS, NEC,ISO, CIE ,
ANSI , UL , NFPA
IEC 60364
(Electrical
- พรบ. การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
Installtion
- พรบ. ควบคุมอาคาร
of Building)
10

9

กฎหมายว่ าด้ วยการควบคมุ อาคาร

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๖ ตอนที ๘๐ วันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ตอนที ๓๙ วันที ๖ เมษายน ๒๕๓๕
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที ๔๒ ก วันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที ๖๘ ก วันที ๑๖ ตุลาตม ๒๕๕0
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที ๘๒ ก วันที ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๘

1.2 มาตรฐาน และกฎหมายทีใ* ช้ อ้างอิง

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

4
5
11

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
(ฉบับที2* )พ.ศ. 2535

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
(ฉบับที3* )พ.ศ. 2543

ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม
ก่ อนก่ออกแบบ
อสร้ าง ขณะก่ อสร้ าง การเปิ ดใช้ อาคาร การใช้ อาคาร
ใบ อ.6

ตรวจสอบอาคาร(ใบ ร.1)

12

กฎหมายควบคุมอาคาร
ใช้เมื่อใด ?
กฎหมายควบคุมอาคารใช้เมื่อ
พื้นที่ควบคุมอาคาร

อาคาร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

อาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
โรงมหรสพ
อาคารชุมนุมคน

13

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

14

การอนุญาตเรื่องอะไรบ้าง ?

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องปฏิบัติการอะไรบ้าง ?
1.การอนุญาตต่าง ๆ
2.ดําเนินการกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย
3.แจ้งความดําเนินคดีอาญา
4.กรณีเป็นเขตเพลิงไหม้
5.กรณีอุทธรณ์
6.กรณีเกิดอุบัติภัยกับอาคาร
7.กรณีการตรวจสอบอาคาร

- นายกเทศมนตรี : เขตเทศบาล
- นายก อบจ. : อบจ.
- ประธานกรรมการบริหาร อบต. : อบต.
- ผู้ว่า กทม. : เขต กทม.
- นายกเมืองพัทยา : เขตเมืองพัทยา

ไหม้ 30 หลังขึ้นไป
หรือเนื้อที่ตั้งแต่ 1ไร่
รวมบริเวณที่อยู่ใน
ระยะ 30 ม. โดยรอบ

15

1.ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ
รื้อถอนอาคาร(อ.1)
2. เคลื่อนย้ายอาคาร(อ.2, อ.3)
3. ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ ทางเข้าออก(อ.4)
4. การใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(อ.5)
5. การรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร(อ.6)
6. การตรวจสภาพอาคาร(ร.1)

16

มาตรฐานติดตังทางไฟฟ้าฯ ทีเ กีย วข้ องกับกฎหมายอาคาร

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
(ฉบับที2่ )2535
และ(ฉบับที3่ )2543

กฎกระทรวง
ตรวจสอบอาคาร

23

อาคารที่สูง
เกิน 3 ชั้น

15

กฎกระทรวง
สถานบริการ

กฎกระทรวง
โรงมหรสพ

อาคารสู ง

• พื้นที่เกิน 500 ตร.ม.แต่ไม่เกิน
1,000 ตร.ม.สูงไม่ถึง 23 ม.
อาคารสู งและอาคาร
• พื้นที่เกิขนาดใหญ่
น1,000 ตร.ม.แต่
พเิ ศษ ไม่เกิน
2,000 ตร.ม.สูงไม่เกิน 15 ม.

อาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ
พืน ที

2000

อาคาร
9 ประเภท

อาคาร
ชุมนุมชน

บ้ านอยู่อาศัย

อาคารสูง

กฎกระทรวง
39(2537)

อาคารขนาดเล็ก

กฎกระทรวง
33(2535)

อาคารอาศัยรวม
หอพัก

บ้านแถว
บ้านแฝด

ความสู ง

ห้องแถว
ตึกแถว

อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ

• พื้นที่ไม่เกิน 500 ตร.ม.

สรุป อาคารประเภทต่
างๆ
สูงเกิน 15 ม. แต่ไม่ถึง 23 ม.

18

17

ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจการด้วย มีพื้นที่รวมกันเกิน 1,000 ตร.ม.
สรุป อาคารประเภทต่างๆ
และความสูงตั้งแต่ 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันเกิน
2,000 ตร.ม. แต่ไม่ถึง10,000 ตร.ม. สูงไม่ถึง 23 ม.

23

2000

บ้ านอยู่อาศัย

15

พืน ที
19

อาคารขนาดใหญ่

2000

• ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจการด้วย
อาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาด
• มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป
ใหญ่ พเิ ศษ
• ไม่กําหนดพื้นที่

อาคารขนาดเล็ก

15

อาคารสู ง

บ้ านอยู่อาศัย

23

อาคารสู งและอาคาร
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ

อาคารขนาดเล็ก

อาคารสู ง

ความสู ง

ความสู ง

สรุป อาคารประเภทต่างๆ

อาคารสู งและอาคาร
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ
อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ
พืน ที
20

อาคารสู ง

สรุป อาคารประเภทต่างๆ
ความสู ง

พืนดาดฟ้ า

อาคารสู ง

23

2000

บ้ านอยู่อาศัย

อาคารขนาดเล็ก

ใช้เป็นที่อ15ยู่อาศัยและประกอบกิ
จการด้วย
อาคารขนาดใหญ่
มีพื้นที่รวมกันเกิน 10,000 ตร.ม.

อาคารสู งและอาคาร
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ

ยอดผนัง
ชันสู งสุ ด

ผนังกันตก
≥ 23 ม.

≥ 23 ม.

อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ
พืน ที

พืนดิน

พืนดิน
22

21

กฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ข้ อ 11
ระบบจ่ าย
พลังงานไฟฟ้า

• ลักษณะของอาคาร เนื้อที่ว่างภายนอกและแนวอาคาร

• ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันเพลิงไหม้
•
•
•
•

อาคารทรงจั*ว
หรื อทรงปันหยา

ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง
ระบบประปา
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ระบบลิฟต์

อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ
อาคารสู ง
23

การเดินสายและติดตังอุปกรณ์ ไฟฟ้า
เป็ นไปตามมาตรฐาน กฟภ. กฟน.
ในระบบจ่ ายไฟฟ้าต้ องมีสวิตช์ ประธาน
ซึงติดตังในทีท จี ดั ไว้ โดยเฉพาะ
(กันห้ องหรื อแยกอาคาร)
การติดตังหม้ อแปลงหรื อเครื องกําเนิด
ไฟฟ้ากันห้ องหรื อแยกอาคารหรื ออยู่รวม
กับบริเวณทีต ดิ ตังสวิตช์ ประธานก็ได้

24

กฎกระทรวงฉบ ับที 33 (พ.ศ. 2535)

อาคารสู ง
อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ

กฎกระทรวงฉบ ับที 33 (พ.ศ. 2535)

ข้ อ 11
ระบบจ่ าย
พลังงานไฟฟ้า
(ต่ อ)

ข้ อ 12.
แผงสวิตช์ วงจรย่ อย
ทุกแผงของระบบ
ไฟฟ้าต้ องต่ อลงดิน

5%

อาคารสู ง

เมือใช้ กระแสไฟฟ้าเต็มทีต ามที
กําหนดในแบบ แรงดันตกจากแผง
ประธานถึงวงจรย่ อยไม่ เกิน 5 %

แรงดันตกในสายป้อน ไม่ เกิน 2%
แรงดันตกในวงจรย่ อย ไม่ เกิน 3%25

การต่ อลงดินตามมาตรฐานการไฟฟ้ าฯ
หม้ อแปลง

MDB

อาคาร

ข ้อ13
ระบบป้ องกัน
อันตรายจาก
ฟ้ าผ่า

อาคารสูง

N
G

มีการต่อลงดินที
แผงเมนไฟฟ้าเท่านัJน

สายต่อ
หลักดิ น

ไม่มีการต่อถึงกันระหว่าง
สายศูนย์และสายดิน

26

กฎกระทรวงฉบ ับที 33 (พ.ศ. 2535)

สายดิ น
บริ ภณ
ั ฑ์

สายต่อฝากต่อถึงกัน
ระหว่าง
สายศูนย์และสายดิน

อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ

การต่ อลงดิน หลักสายดิน
และวิธีการต่ อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของกฟภ.หรื อ กฟน.

N
G
27

ระบบประกอบด ้วยสายล่อฟ้ า เสาล่อฟ้ า
สายตัวนํ า สายนํ าลงดินและ
ื! มโยงกันเป็ นระบบ
หลักสายดินเชอ
สายนํ าลงดินต ้องมีขนาดไม่น ้อยกว่า
30 ตร.มม. และต ้องเป็ นระบบทีแ
! ยกเป็ น
อิสระจากระบบสายดินอืน
!
อาคารแต่ละหลังต ้องมีสายตัวนํ า
โดยรอบอาคารและมีสายนํ าลงดิน ห่างกัน
ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตรวัดตามแนวขอบ
อาคารและสายนํ าลงดิน
ของอาคารทุกหลังต ้องมีไม่น ้อยกว่า
2 สาย

28

ส่วนประกอบของระบบ

กฎกระทรวงฉบับที! 33 (พ.ศ.2535)

ประกอบด้วย

-ตัวนําล่อฟ้า
-ตัวนําลงดิน
-รากสายดิน

ข ้อ13
ระบบป้ องกัน
อันตรายจาก
ฟ้ าผ่า

ตัวนํ าล่อฟ้ า

เสาล่อฟ้ า

สายนํ าลงดิน
ชนิดทองแดง
ขนาดไม่น ้อย
กว่า 30 ตร.มม.

ตัวนํ าลงดิน
หลักสายดิน

รากสายดิน

ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าอาคาร

29

กฎกระทรวงฉบ ับที 33 (พ.ศ. 2535)

ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
ระบบป้ องกัน
อันตรายจาก
ฟ้ าผ่า ตาม
มาตรฐาน วสท.

ห่างกันไม่เกิน
20 เมตร
ห่างกันไม่เกิน
20 เมตร

ห่างกันไม่เกิน
30 เมตร

เสาล่อฟ้ า
ตัวนํ าล่อฟ้ า
แนวราบ
สายนํ าลงดิน
ชนิดทองแดง
ขนาดไม่น ้อย
กว่า 50 ตร.มม.

หลักสายดิน

รากสายดิน
แบบวงแหวน

ข้ อ 13.
ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่ า

อาคารสู ง

เหล็กเสริมหรื อเหล็ก
รูปพรรณในโครงสร้ าง
อาคารอาจใช้ เป็ นสายนํา
ลงดินแต่ ต้องมีระบบการ
ถ่ ายประจุไฟฟ้ าจากโครงสร้ าง
สู่ หลักสายดินถูกต้ อง
ตามหลักวิชาช่ าง
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กฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)

กฎกระทรวงฉบ ับที 33 (พ.ศ. 2535)

ข้ อ 14.
ต้ องมีระบบจ่ ายพลังงาน
ไฟฟ้าสํ ารองฉุกเฉินและ
ทํางานได้ โดยอัตโนมัติ
อาคารสู ง

กระแสไฟฟ้าทีใ ช้ กบั ลิฟต์ ดบั เพลิง
ข้ อ 15.
ต้ องต่ อจากแผงเมนสวิตช์ ของอาคาร
ระบบไฟฟ้า
และเป็ นวงจรทีแ ยกอิสระจากวงจรทัว ไป
สํ าหรับลิฟต์ ดบั เพลิง

ไม่ น้อยกว่ า 2 ชัวโมงสํ าหรับป้าย
ฉุกเฉิน ทางเดิน ห้ องโถง บันได
และระบบสั ญญาณเตือนเพลิงไหม้
จ่ ายได้ ตลอดเวลาทีใ ช้ งานสํ าหรับลิฟต์
ดับเพลิง เครื องสู บนํา ดับเพลิง ห้ องช่ วยชีวติ
ฉุกเฉิน ระบบสื อสาร เพือความปลอดภัย
ของสาธารณะเมือกระแสไฟฟ้ าขัดข้ อง

อาคาร
ขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ

บทที1 2

อาคาร
ขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ

วงจรไฟฟ้าสํ ารองสํ าหรับลิฟต์ ดบั เพลิง
ต้ องมีการป้ องกันอันตรายจาก
เพลิงไหม้ อย่ างดีพอ

อาคารสู ง

สายทนไฟ
ร้อยในท่อโลหะหนา
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กฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)
ข้ อ 16.
ต้ องมีระบบสั ญญาณ
เตือนเพลิงไหม้ ทกุ ชัน

34

กฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)

ก. อุปกรณ์ ส่งสั ญญาณให้ คน
ทีอ ยู่ในอาคารได้ ยนิ
หรื อทราบอย่ างทัว ถึง

ข้ อ 17.
แบบแปลน
ระบบไฟฟ้ า
อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ

ข.อุปกรณ์ ต้องมีทงั ระบบแจ้ งเหตุ
อัตโนมัตแิ ละระบบทีแ จ้ งเหตุ
ด้ วยมือตาม ก. ทํางาน

อาคารสู ง
35

- แผนผังวงจรไฟฟ้าของแต่ ละชันของอาคาร
- การเดินสายและติดตังระบบไฟฟ้า
แสงสว่ างและกําลัง
-ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
-ระบบสั ญญาณเตือนเพลิงไหม้
แผนผังแสดงรายละเอียดสายดิน
สายประธานต่ างๆ ระบบป้ องกันสาย
ประธานและอุปกรณ์ ไฟฟ้าทังหมด
ของทุกระบบ
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กฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)
ข้ อ 17.
แบบแปลน
ระบบไฟฟ้า
(ต่ อ)
อาคารสู ง

รายการประกอบแบบแสดง
รายละเอียดการใช้ ไฟฟ้า

ข้ อ 4 - ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว บ้ านแฝด สู งไม่ เกิน2 ชัน
มีระบบสั ญญาณเตือนเพลิงไหม้ อย่ างน้ อย 1 เครื* อง ทุกคูหา
- ห้ องแถว ตึกแถว บ้ านแถว บ้ านแฝด สู งเกิน 2 ชัน มีระบบ
สั ญญาณเตือนเพลิงไหม้ อย่ างน้ อย 1 เครื* อง ทุกชัน ทุกคูหา

แผนผังวงจรการติดตังหม้ อแปลง
แผงจ่ ายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสํ ารอง
แผนผังและรายละเอียดการเดินสาย
และการติดตังอุปกรณ์ ทงั หมด
ของระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่ า

อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ

กฎกระทรวงฉบับที* 39 (พ.ศ. 2537)
มีระบบสั ญญาณเตือนเพลิงไหม้

LOAD
SCHEDULE

กฎกระทรวงฉบับที* 39 (พ.ศ. 2537)
ข้ อ 6
มีระบบสั ญญาณ
เตือนเพลิงไหม้

อุปกรณ์ แจ้ งเหตุทมี* ที งระบบ
ั
แจ้ งเหตุอตั โนมัตแิ ละระบบ
แจ้ งเหตุทใี* ช้ มือเพื*อให้ อปุ กรณ์
ส่ งสั ญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทาํ งาน

ห้ องแถว ตึกแถว
บ้ านแถว บ้ านแฝด หอพัก
อาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารชุ มนุมชน
อาคารสู งเกิน 3 ชัน

อุปกรณ์ ส่งสั ญญาณเตือนเพลิงไหม้
ทีส* ามารถส่ งเสี ยงหรื อสั ญญาณ
ให้ คนทีอ* ยู่ในอาคารได้ ยนิ หรื อทราบ
อย่ างทัว* ถึงเพื*อให้ หนีไฟ

ข้ อ 5 อาคารอื*น ทีม* พี ืนทีร* วมกันเกิน 2000 ต.ร.ม.ต้ องมีระบบ
สั ญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทุกชัน
37
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กฎกระทรวงฉบับที* 39 (พ.ศ. 2537)

ข้ อ 7.
ติดตังระบบไฟ
ส่ องสว่ างสํ ารอง
หอพัก
อาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารชุ มนุมชน
อาคารสู งเกิน 3 ชัน
พืนทีร* วมเกิน 2000 ตรม.

ต้ องมีแสงสว่ างสามารถ
มองเห็นทางเดินได้
ขณะเพลิงไหม้
มีป้ายบอกทางหนีไฟ
โดยตัวอักษรมีขนาด
ไม่ เล็กกว่ า10 เซนติเมตร
40

กฎกระทรวงฉบับที* 39 (พ.ศ. 2537)
ข้ อ 7.
ป้ ายบอกชันและ
บอกทางหนีไฟ
จากระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
หอพัก
อาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารชุ มนุมชน
อาคารสู งเกิน 3 ชัน
พืนทีร* วมเกิน 2000 ตรม.

กฎกระทรวงฉบับที* 39 (พ.ศ. 2537)
ข้ อ 17.
ต้ องมีระบบจ่ าย
พลังงานไฟฟ้า
สํ ารองกรณีฉุกเฉิน
แยกเป็ นอิสระ

ต้ องมีแสงสว่ างสามารถ
มองเห็นทางเดินได้
ขณะเพลิงไหม้
มีป้ายบอกชันและทางหนีไฟ
โดยตัวอักษรมีขนาด
ไม่ เล็กกว่ า10 เซนติเมตร
41

กฎกระทรวงฉบับที* 39 (พ.ศ. 2537)
ข้ อ 17.
ต้ องมีระบบจ่ าย
พลังงานไฟฟ้า
สํ ารองกรณีฉุกเฉิน
แยกเป็ นอิสระ
โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ
ห้ องประชุม สถานกีฬาในร่ ม
สถานพยาบาล สํ านักงาน
ห้ างสรรพสิ นค้ าหรื อตลาด

โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ
ห้ องประชุม สถานกีฬาในร่ ม
สถานพยาบาล สํ านักงาน
ห้ างสรรพสิ นค้ าหรื อตลาด
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กฎกระทรวงฉบ ับที 39 (พ.ศ. 2537)

ข้ อ 11 ความเข้ มของแสงสว่ าง(ตามตารางที3 )

จ่ ายพลังงานไฟฟ้าได้ ไม่ น้อยกว่ า
2 ชั*วโมงสํ าหรับป้ ายทางออก ทางเดิน
ห้ องโถงบันได บันไดหนีไฟและ
ระบบเตือนเพลิงไหม้
(แบตเตอรี*)
จ่ ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาทีใ* ช้ งาน
สํ าหรับ ห้ องไอซียู ห้ องซีซียู
ห้ องช่ วยชีวติ ฉุกเฉิน ระบบสื* อสาร
และเครื* องสู บนําดับเพลิง

จ่ ายพลังงานไฟฟ้าได้ ไม่ น้อยกว่ า 2 ชั*วโมง
สํ าหรับเครื* องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน
ทางเดิน ห้ องโถง บันได บันไดหนีไฟ
และระบบสั ญญาณเตือนเพลิงไหม้

43

สถานที
ทีจอดรถ

lux
50

ช่องทางเดินภายในอาคารอยูอ่ าศัยรวม

100

ห้องพัก ห้องนํJา ในโรงแรม โรงเรี ยน สํานักงาน

100

โรงมหรสพ (บริ เวณทีนงั ดู ขณะทีไม่มีการแสดง)

100

ทางเดินในโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรี ยน โรงงาน

200

โรงงาน ห้างสรรพสิ นค้า ตลาด และห้องนํJาของห้าง ตลาด ขนส่ ง

200

ห้องสมุด ห้องเรี ยน ห้องประชุม สํานักงาน

300
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กฎกระทรวงฉบ ับที 47 (พ.ศ. 2540)

อาคารเก่า

กฎกระทรวงฉบ ับที 47 (พ.ศ. 2540)

- กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื*อนไข ในการให้
เจ้ าพนักงานท้ องถิน* มีอาํ นาจสั* งให้ เจ้ าของอาคาร
ปรับปรุงแก้ ไขระบบความปลอดภัยเกีย* วกับอัคคีภัย
ของอาคาร
1.บันไดหนีไฟ

ประตูสู่ บันไดหนีไฟ
80 ซม.x 2.00 ม.

3. ติดตังเครื องดับเพลิง

อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ โรงงาน
อาคารสาธารณะ สํ านักงาน
อาคารอยู่อาศัยรวม ภัตตาคาร

• อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ
• อาคารสาธารณะ
• อาคารอยู่อาศัยรวม

2. แบบแปลนฯ

6.ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่ า

กฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2540) อาคารเก่ า
ข้ อ (4)
ติดตังระบบสั ญญาณ
เตือนเพลิงไหม้ ทกุ ชัน

ประเภทอาคาร

• โรงงาน

4. ระบบสั ญญาณเตือนเพลิงไหม้

5.ระบบไฟส่ องสว่ างสํ ารองและป้ ายชัน

อาคารเก่า

• ภัตตาคาร
45

• สํานักงาน
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กฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2540) อาคารเก่ า

ก. อุปกรณ์ ส่งสั ญญาณให้ คน
ทีอ ยู่ในอาคารได้ ยนิ
หรื อทราบอย่ างทัว ถึง

ข้ อ (5)
ติดตังระบบไฟ
ส่ องสว่ างสํ ารอง

ข. อุปกรณ์ ต้องมีทงั ระบบแจ้ งเหตุ
อัตโนมัตแิ ละระบบทีแ จ้ งเหตุ
ด้ วยมือตาม ก. ทํางาน

อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ โรงงาน
อาคารสาธารณะ สํ านักงาน
อาคารอยู่อาศัยรวม ภัตตาคาร

ต้ องมีแสงสว่ างสามารถ
มองเห็นทางเดินได้
ขณะเพลิงไหม้
มีป้ายบอกทางหนีไฟ
โดยตัวอักษรมีขนาด
ไม่ เล็กกว่ า10 เซนติเมตร

กฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2540) อาคารเก่ า

กฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2540) อาคารเก่ า

ข้ อ (5)
ติดตังระบบไฟ
ส่ องสว่ างสํ ารอง

ต้ องมีแสงสว่ างสามารถ
มองเห็นทางเดินได้
ขณะเพลิงไหม้

ข้ อ (6)
ติดตังระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่ า

อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ โรงงาน
อาคารสาธารณะ สํ านักงาน
อาคารอยู่อาศัยรวม ภัตตาคาร

มีป้ายบอกทางหนีไฟ
โดยตัวอักษรมีขนาด
ไม่ เล็กกว่ า10 เซนติเมตร

อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ โรงงาน
อาคารสาธารณะ สํ านักงาน
อาคารอยู่อาศัยรวม ภัตตาคาร

มาตรา 32

อาคารประเภทควบคุมการใช้

ใบ อ. 6

อาคารเมื่อเปิดใช้สอยไปแล้วไม่มีการกําหนดอายุการใช้งาน สามารถใช้ได้
ตลอดไป(ใบอ.6) ยกเว้นอาคารที่เข้าข่ายการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
ต้องมีการตรวจสอบกฎหมาย
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อาคารชุด

อาคาร
คลังสินค้า

อาคาร
หอประชุม

อาคารประเภท
ควบคุมการใช้
ตามมาตรา 32
และ39ทวิ

อาคาร
เก็บวัตถุ
อันตราย
อาคาร
อยู่อาศัยรวม

สถาน
พยาบาล
ทุกขนาด

คืออาคารที่เมื่อก่อสร้างเสร็จต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจรับรองการก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ และให้ออกใบรับรอง
(ใบ อ.6)แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา
39 ทวิก่อนเปิดการใช้อาคาร

โรงแรม

ระบบประกอบด้ วยสายล่ อฟ้า
เสาล่ อฟ้าสายตัวนํา สายนําลงดิน
และหลักสายดินเชื อมโยง
กันเป็ นระบบ

หอพัก

กิจการ
การศึกษา

อาคาร
พาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม
ประเภท
ค้ าปลีกค้ าส่ ง
สํานักงาน
หรือที่ทําการ
กิจการ
อุตสาหกรรม

อาคารประเภทควบคุมการใช้
ในการคิดคํานวณพื้นที่ ให้นําพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ํา
ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนือ่ งกับกิจการและอยู่ภายใน
อาคารนั้นมารวมคํานวณด้วย
ในกรณีที่พื้นที่ตามวรรคหนึง่ อยู่ในตึกแถวหรือ
ห้องแถว ให้นําพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการในแต่ละห้อง
หรือแต่ละคูหามาคํานวณรวมกัน
เจ้าของกิจการ
เดียวกัน
เล่ ม ๑๒๖ ตอนที ๘๑ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ข้อ22 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทํากิจการต่างๆ ต้อง
มีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า ดังนี้
ประเภทการใช้อาคาร
ห้องที่ใช้เป็นทีพ่ ักอาศัย บ้านแถว ห้องพักโรงแรม
ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับอาคารอยู่อาศัย
ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร

2.60 เมตร

ห้องที่ใช้เป็นสํานักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร
ห้องโถงภัตตาคาร โรงงาน

3.00 เมตร

ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม
คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายกัน

3.50 เมตร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

ระยะดิ่ง
ระยะดิ่งให้วัดจากพื้นถึงพืน้ (floor to floor) กรณีของชั้นใต้หลังคาให้
วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร

อาคารสู ง
23 ม.

อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ
10000 ตร.ม.

สู งเกิน 1 ชัJนและ
พืJนที 5000 ตร.ม.

อาคารโรงงาน
ระยะดิ่ง (วัด top to top)

ระยะดิ่ง

อาคารชุดหรื อ
อยู่อาศัยรวม
50 ตร.ม.หรื อสู ง
จากพืJน15ม.

ป้าย

การตรวจสอบ
อาคาร

อาคาร
ชุมนุมคน
1000 ตร.ม. หรื อ
500 คน

โรงมหรสพ

2000 ตร.ม.
200 ตร.ม.

สถานบริการ

80 ห้อง

โรงแรม
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การตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ ประกอบอาคาร

ระบบและอุปกรณ์
ประกอบอาคาร

อาคารเก่ า ระบบใช้ การได้ ผู้ใช้ อาคารปลอดภัย
สภาพทัว* ไปและความมัน* คงแข็งแรงของอาคาร

ระบบบริการและ
อํานวยความสะดวก

ระบบและอุปกรณ์ ประกอบของอาคาร
สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ ต่างๆ
ของอาคารเพื*ออพยพผู้ใช้ อาคาร

ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ระบบสุ ขอนามัยและ
สิ* งแวดล้ อม

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
57

58

ระบบสุ ขอนามัย
และสิ* งแวดล้อม

ระบบบริการและ
อํานวยความสะดวก
ระบบประปา

ระบบลิฟต์
ระบบบันไดเลื*อน

ระบบปรับอากาศ

ระบายนําเสี ยและ
บําบัดนําเสี ย

ระบบไฟฟ้า

ระบายนําฝน
59

ควบคุมมลพิษ
อากาศและเสี ยง
ระบายอากาศ
จัดการมูลฝอย
60

ระบบป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั
บันไดหนีไฟ
และทางหนีไฟ

ตรวจสอบสมรรถนะระบบและอุปกรณ์
ของอาคารเพื*ออพยพผู้ใช้ อาคาร
ป้ องกันฟ้าผ่ า

เครื* องหมายและ
ไฟป้ ายทางออก

ระบบดับเพลิง

ระบายและ
ควบคุมควัน

ลิฟต์ ดบั เพลิง

ไฟฟ้าสํ ารองฉุกเฉิน

สั ญญาณแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้

บันไดหนีไฟ
และทางหนีไฟ

เครื* องหมายและไฟป้ าย
ทางออกฉุกเฉิน

แผนอพยพผู้ใช้ อาคาร

62
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ร่ างกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการเกีย วกับการติดตังระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในอาคาร
แผนป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั ในอาคาร

ระบบสั ญญาณ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้

ระบบ การเดินสาย ตารางการ
ติดตังระบบ
ไฟฟ้า

ใช้ ไฟฟ้า

อาคารพืน ที
น้ อยกว่ า
2000ตร.ม.

√

√

ตึกแถว
ห้ องแถว
สู งเกิน 2 ชัน

√

อาคาร
ขนาดใหญ่

√

อาคารสู ง
อาคารขนาด
ใหญ่ พเิ ศษ

√

อาคาร

แผนการบริหารจัดการ
ของผู้ตรวจสอบอาคาร

แผนการบริหารจัดการเกีย วกับ
ความปลอดภัยในอาคาร
63

Load
Schedule

ไดอะแกรม ไฟฟ้าฉุกเฉิน แจ้ งเหตุ
ป้องกัน ไฟฟ้า
สายดิน เส้ นเดียว และป้ายทาง เพลิงไหม้ ฟ้าผ่า สํารอง
ระบบไฟฟ้า ออกฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน

√

*

√

√

*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

≥*

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

√
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กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพือ การอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทและขนาดอาคาร
≥ 2000 ตร.ม.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพือ การอนุรักษ์พลังงาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง (ไม่ คดิ รวมพืนทีจ* อดรถ)

เป็น1 ใน 9 ประเภทอาคาร
ตามกฎกระทรวง

♦ ระดับความส่ องสว่ างสํ าหรับงานแต่ ละประเภทต้ องเป็ นไปตาม
กฎหมายที*เกีย* วข้ อง
♦ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที*ให้ แสงสว่ างต้ องใช้ กาํ ลังไฟฟ้ าสู งสุ ดไม่ เกินค่ าดังนี

เข้าอยู่ใน พรบ ควบคุมอาคาร
สถานศึกษา
ปี 61 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
สํานักงาน
ปี 62 อาคาร 5,000 ตร.ม.
โรงมหรสพ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 63 อาคาร 2,000 ตร.ม.
ต้องมีการยื่นการอนุรักษ์
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
พลังงานพร้อมการขอยื่น
สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ก่อสร้างด้วบ
อาคารชุมนุมคน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ประเภทอาคาร
• สถานศึกษา สํานักงาน
• ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ
อาคารชุมนุ มคน
• โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

สถานศึกษา สํานักงาน
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
สถานบริการ โรงมหรสพ
อาคารชุมนุมคน
โรงแรม สถานพยาบาล
อาคารชุด

W/sq.mm.

≤ 50

≤ 15

≤ 40

≤ 12

≤ 30

≤ 10

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนังอาคาร(Overall
Thermal
Transfer
(มาตรฐาน
ว.ส.ท.
2001-31 ข้Value;OTTV)
อ3.)
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคา(Roof Thermal Transfer Value;RTTV)

ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขัน้ ต่ํา ดังนี้
สมรรถนะ อัตราส่วนประสิทธิภาพ
ขนาดของเครือ่ งปรับอากาศ ค่าสัมประสิทธ์สมรรถนะ
พลังงาน(
งาน(บีทยี /ู ชั่วโมง/
โมง/วัตต์)
(วัตต์/วัตต์)
(วัตต์)

RTTV

W/sq.mm.

≤12 (12W)

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

ระบบกรอบอาคาร
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม ในส่วนทีOมีการปรับอากาศ
OTTV

เกณฑ์ ใหม่
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กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพือ การอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทอาคาร

ค่ากําลังไฟฟ้ าสูงสุด
(วัตต์ / ตร.เมตร)
≤14 (10 W)
≤18 (11 W)

Watt
ความเย็น

ไม่เกิน 12,000

68
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Watt พิ กดั
กําลังไฟฟ้ า

Watt
ความเย็น

BTU = Watt ความย็น x 3.412
= 12,000 x 3.412
= 40,944 BTU

3.22

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

Energy Efficiency Ratio ; EER

11

Watt พิ กดั
กําลังไฟฟ้ า

เกณฑ์ใหม่จะอ้างอิง
เกณฑ์ฉลากเครือ่ งปรับอากาศ
เบอร์ 5 ของ กฟผ.
กฟผ.68

1.3 การออกแบบระบบไฟฟ้า

พืน ทีOว่าง
เพืOอการ
ปฏิ บตั ิ งาน

1.3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ร่วมประชุมกับสถาปนิกและเจ้าของโครงการ (หรือผู้แทน) เพื่อรับ
ข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการของโครงการ
- การใช้ไฟฟ้าของอาคารและวางตําแหน่งบริภัณฑ์ไฟฟ้าหลัก เช่น
หม้อแปลงและแผงสวิตช์ เป็นต้น โดยอ้างอิงมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย (วสท.) เพื่อเป็นข้อมูลแก่สถาปนิก
และวิศวกรในการจัดเตรียมพื้นที่และการรับน้ําหนักห้องเครื่องฯ
- คํานวณออกแบบขั้นละเอียด ของระบบไฟฟ้ากําลัง แสงสว่าง
และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกําหนดขนาดและพิกัดต่างๆ

1.3.2การคํานวณออกแบบระบบไฟฟ้ าขันละเอียด

- ศึกษาแบบทางด้านสถาปัตยกรรมโดยละเอียด เช่ น
1)
2)
3)
4)

จํานวนชัน ความสู งแต่ ละชันและความสู งทังหมด
การใช้ งานส่ วนต่ างๆของอาคาร เช่ น สํ านักงาน ห้ องประชุม
แบบฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้ าต่ าง คาน พืน เสา
ห้ องทีใ* ช้ เป็ นห้ องเครื* องไฟฟ้า(อยู่ใกล้ กงึ* กลาง

โหลดมากทีส* ุ ด)
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5) บริเวณทีเ* หมาะทีจ* ะเป็ นห้ องไฟฟ้าประจําชันและ
ช่ องเดินสายไฟฟ้า( ELECTRICAL SHAFT )
70

- ทํา LOAD SCHEDULE ของแผงจ่ ายไฟฟ้าให้ ครบทุกแผง
- ถ้ ามีแผงไฟฟ้าหลายแผงอยู่ด้วยกัน อาจให้ แผงเหล่ านี
มาจากแผงสวิตช์ เมนย่ อย (MPB or DB)
- ทํา FEEDER SCHEDULE ของแผงไฟฟ้ า(DB)และการจ่ ายไฟ

- ออกแบบไฟฟ้าแสงสว่ างตามการใช้ งาน เช่ น 500 Lx
และเลือกชนิดดวงโคม
- ให้ ตาํ แหน่ งและจํานวนดวงโคมทีไ* ด้ จาก LIGHTING
DESIGN ลงบนแปลนพืน
- ให้ ตาํ แหน่ งเต้ ารับทีเ* หมาะสม เช่ น ข้ างเสา หรื อผนัง
- กําหนดตําแหน่ งและชนิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื*นๆ
- กําหนดตําแหน่ งของแผงจ่ ายไฟฟ้า
- ออกแบบวงจรย่ อยสํ าหรับโหลดต่ างๆ ให้ ครบ

- รวบรวมโหลดของระบบอื*นๆทีใ* ช้ ไฟฟ้า เช่ น
ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุ ขาภิบาล
ระบบลิฟต์ เป็ นต้ น
- ทํา Main Schedule เพื*อหาขนาด MDB

71
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1.3.3 รายละเอียดประกอบแบบ
- หาขนาดมิเตอร์ หรื อขนาดของหม้ อแปลง
- หาขนาด STANDBY GENERATER SET (ถ้ ามี)จากแผง EMDB
- ออกแบบระบบประธาน ประกอบด้วย SINGLE LINE DIAGRAM
และ RISER DIAGRAM และระบบการจ่ ายไฟฟ้า
- ออกแบบงานระบบทีเ* กีย* วข้ อง เช่ น
ระบบป้องกันฟ้าผ่ า ระบบสื* อสาร ระบบไฟฉุกเฉิน
ระบบสั ญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ระบบทีวรี วม เป็ นต้ น
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-จัดเตรียมข้อกําหนดการติดตัง4 อุปกรณ์ไฟฟ้ า (Installation
Specification) ให้เป็ นไปข้อกําหนดของการไฟฟ้ าฯ และมาตรฐาน ว.ส.ท.
เช่น การติดตัง4 หม้อแปลง ท่อและสายไฟ และการต่อลงดิน เป็ นต้น
-จัดเตรียมข้อกําหนดวัสดุอปุ กรณ์ (equipment specification) ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานไทย ( มอก. ) และมาตรฐาน IEC เป็ นหลัก แต่ถา้ ไม่มีกอ็ าจ
พิจารณามาตรฐานสากลอืน/ ช่น ANSI, BS และ DIN เป็ นต้น
-จัดเตรียมข้อกําหนดวัสดุอปุ กรณ์ (equipment specification)และ
ข้อกําหนดติดตัง4 ของระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า ระบบไฟฉุกเฉิ น ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน วสท.
74
และมาตรฐานอืน/ ที/เกี/ยวข้อง

1.4 องค์ ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า - สื* อสารของอาคารทัว* ไปประกอบด้ วย
- สารบัญแบบ สั ญลักษณ์ รายละเอียด
- ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM
และ FACE LAYOUT FOR MAIN
DISTRIBUTION BOARD (MDB)
- ELECTRICAL RISER DIAGRAM
- TELEPHONE , DATA NETWORK RISER DIAGRAM
- FIRE ALARM RISER DIAGRAM
- PUBLIC ADDRESS RISER DIAGRAM
- MATV RISER DIAGRAM
- SUB. PANEL, LOAD CENTER SCHEDULE
- ELECTRICAL LAY OUT PLAN
- ผังระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง เต้ ารับ โทรศัพท์ -คอมพิวเตอร์ แจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ระบบเสี ยงประกาศ ระบบทีวรี วมชันต่ าง ๆ
- ระบบป้องกันฟ้ าผ่า

ระบบไฟฟ้า
Lighting Design

พืนที*ว่างเพื*อปฏิบัติงาน
ระยะห่ างทางไฟฟ้ า

บริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ า
ท่ อสาย

ระบบส่ งจ่ ายกําลังไฟฟ้ า

การคํานวณโหลด
วงจรประธาน
ป้ อน ย่ อย
การต่ อลงดิน
75

ข้ อกําหนดการเดินสาย
และวัสดุ
กระแสลัดวงจร แรงดันตก
Power Factor
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2. การประมาณโหลด ( Load Estimating )

ระบบประกอบอาคาร
(ไฟฟ้า)

ระบบสื* อสาร
(TEL ,COM)

ป้ องกันฟ้ าผ่ า
(ภายนอก ภายใน)

ไฟฉุกเฉินและ
ไฟป้ ายทางออกฉุกเฉิน

ระบบเสี ยงประกาศ(PA)
ระบบ AV

ระบบ MATV,CCTV
รักษาความปลอดภัย

ระบบ BAS

ไฟฟ้ าสํ ารองฉุกเฉิน
(Standby ,Emer.)

ในการออกแบบระบบไฟฟ้านันหลังจากได้ แบบจาก
สถาปนิกแล้ ว วิศวกรไฟฟ้าต้ องทําการประมาณโหลด เพื*อให้
ทราบขนาดของระบบไฟฟ้า สามารถหาขนาดอุปกรณ์ ไฟฟ้า
ทีเ* หมาะสมอย่ างคร่ าวๆ เช่ น หม้ อแปลง ตู้บริภณ
ั ฑ์ ประธาน
เครื* องกําเนิดไฟฟ้าสํ ารอง เป็ นต้ น นอกจากนีการประมาณ
โหลดยังมีประโยชน์ ในการวาง แผนจัดหาพืนทีเ* พื*อติดตัง
บริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้าต่ างๆ แต่ เนิ*นๆ อีกด้ วย
พืน ทีว ่ างเพือปฏิบัติงาน

ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้

77
78

การประมาณโหลดทีไ ม่ มีข้อมูลของบริ ภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้าแต่ มขี ้ อมูลของ
พืน> ทีใ ช้ งาน

การประมาณโหลดสามารถแบ่ งได้ ออกตามลักษณะข้ อมูลทีไ* ด้ รับมา

1. ไม่ มขี ้ อมูลของบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้า แต่ มขี ้ อมูลของพืนทีใ* ช้ งาน
2. มีข้อมูลของบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้า และข้ อมูลของพืนทีใ* ช้ งาน
โดยทีข* ้ อมูลของบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้าได้ แก่ ขนาดโหลด
(VAหรื อ kVA ) และจํานวนบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้าแต่ ละชนิด ข้ อมูล
ของพืนทีใ* ช้ งาน ได้ แก่ ขนาดของพืนที* ซึ*งอาจมีข้อมูล
เพิม* เติมเช่ น เป็ นห้ องทีม* กี ารใช้ เครื* องปรับอากาศ
79

สํ าหรับกรณีนีสามารถทําการประมาณโหลดได้ ดงั นี โดยจะ
ทําการประมาณโหลดตามชนิดของโหลด ในทีน* ีจะกล่ าวถึงเฉพาะ
โหลดทีใ* ช้ เป็ นส่ วนใหญ่ ได้ แก่ โหลดไฟฟ้าแสงสว่ าง โหลดไฟฟ้า
เต้ ารับ และโหลดไฟฟ้าเครื* องปรับอากาศ จากหนังสื อ IEEE
Recommended Practice for Electric Power Systems in
Commercial Buildings สามารถสรุปเป็ นตารางแยกตามประเภท
ของอาคารได้ ดงั นี
การประมาณโหลด ไม่ ใช่ มาตรฐาน ขึนอยู่ทลี* กั ษณะงาน
ประเภทอาคาร และประสบการณ์ การทํางานของผู้ออกแบบ
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1. การประมาณโหลดไฟฟ้าแสงสว่ างในอาคารชนิดต่ างๆ

ทีมา(ออกแบบระบบไฟฟ้า อ.ประสิ ทธ์ พิทยพัฒน์)

2. การประมาณโหลดไฟฟ้าเต้ ารับในอาคารชนิดต่ างๆ
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82
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4. การประมาณโหลดตามชนิดของอาคาร

3. การประมาณโหลดไฟฟ้าเครื* องปรับอากาศในอาคารชนิดต่ างๆ

ทีมา(ออกแบบระบบไฟฟ้า อ.ประสิ ทธ์ พิทยพัฒน์)

ทีมาออกแบบระบบไฟฟ้า อ.ประสิ ทธ์ พิทยพัฒน์)

83

ทีมา(ออกแบบระบบไฟฟ้า อ.ประสิ ทธ์ พิทยพัฒน์)

84

84

2.มีข้อมูลของบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ า

1) ข้ อมูลโหลดไฟฟ้ าแสงสว่ าง

ข้ อมูลโหลด (บริภัณฑ์ ไฟฟ้า) ทีใ* ช้ ในการออกแบบ
แบ่ งเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ดงั นี
1) ไฟฟ้าแสงสว่ าง
2) เต้ ารับ
3) มอเตอร์
4) เครื* องปรับอากาศ
5) ระบบขนส่ งแนวดิง*
6) อื*นๆ
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3

2014-02-21
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โหลดไฟฟ้ าแสงสว่ าง
1.1 หลอดไส้ (Incandescent Lamp)
1.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp)
1.3 หลอดก๊ าซแรงดันไอสูง(High Intensity Discharge,HID Lamp)
1.4 หลอดแอลอีดี

2014-02-21

1.1) หลอดไส้ (Incandescent Lamp)
โหลด (VA) = กําลังไฟฟ้ าของหลอด (วัตต์ )

18 (20)
36 (40)

1.2)หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp)
หลอดประหยัดไฟ(ฟลูออเรสเซนต์ )

โหลด (VA)
LPF บัลลาสต์
HPF บัลลาสต์
90
40
100
60

1.2.1)หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp)ชนิด T5
หลอด T5
28 W
2014-02-21
35W

กระแส(A)
0.143

โหลด(VA)
40

0.180

50

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 ( )

86

1) โหลดไฟฟ้ าแสงสว่ าง

1) โหลดไฟฟ้ าแสงสว่ าง

1.2หลอดฟลูออเรสเซนต์
กําลังไฟฟ้าของหลอด (วัตต์)

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 )
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กําลังไฟฟ้าของหลอด (วัตต์)
9
11
15
20
PL 5, 7, 11
2014-02-21

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 )

โหลด (VA)
15
20
25
35
35-40
88

1) โหลดไฟฟ้ าแสงสว่ าง

1) โหลดไฟฟ้ าแสงสว่ าง

1.3) หลอดก๊าซแรงดันไอสู ง (High Intensity Discharge, HID Lamp)
- หลอดแสงจันทร์ (High Pressure Mecury)
- หลอดโซเดียมความดันไอสูง (High Pressure Sodium)
- หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide)
กําลังไฟฟ้ าของหลอด (วัตต์ )

2014-02-21

80
125
250
400
700
1000

1.4)หลอดแอลอีดี (LED Lamp)
หลอด LED Tube
กําลังไฟฟ้าของหลอด (วัตต์ )
โหลด (VA)
12
15
23
30

โหลด (VA)

LPF บัลลาสต์
180
260
500
750
1250
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที1900
 3 (ศิวเวทย์ อัครพันธุ์)

HPF บัลลาสต์
100
160
300
500
850
1200

มอก.1955-2551

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 (
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3) โหลดมอเตอร์

2) โหลดเต้ ารับ

ตย.พิกัดกระแสมอเตอร์ เหนีYยวนํา 1 เฟส และ 3 เฟส

1) กรณีร้ ู โหลดเครื* องใช้ ไฟฟ้า เช่ น ตู้ เย็น เครื* องซักผ้ า

มอเตอร์ 1 เฟส

โหลด (VA) = กําลังไฟฟ้าของเครื* องใช้ ไฟฟ้า (วัตต์ )

Power factor
2) กรณีไม่ ร้ ู โหลดเครื* องใช้ ไฟฟ้า (วสท.2001-56 ข้ อ 3.1.6.3)
เต้ ารับชนิด เต้ าเดีย* ว(single) เต้ าคู่(duplex) และสามเต้ า
(triplex) โหลด (VA) = 180 VA
เต้ ารับชนิด สี* เต้ า โหลด (VA) = 360 VA

2014-02-21

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที

90

91

kW

HP

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
1.8
2.2
3

0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4

2014-02-21

มอเตอร์ 3 เฟส 4 ขัว 50 Hz
230V
A
3.9
5.2
6.6
9.6
12.7
15.7
18.6
24.3

kW

HP

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
1.8
2.2
3

0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3

230V
A
2
2.8
3.6
5.2
6.8
9.6
11.5
15.2

400V
A
0.98
1.5
1.9
2.5
3.4
4.8
6.3
7.4
92

4. ตารางแสดงค่ าโหลดของของเครื* องปรับอากาศ
แบบแยกส่ วน (Split Type ) 3 เฟส 400V.

4) เครืYองปรับอากาศ
ตย.โหลดเครืYองปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type) 1 เฟส 230V
ความจุ (Capacity)
ตันความเย็น (TR)
BTU-hr
1
12000
1.5

18000

2

24000

3

36000

4

48,000

6,120

5

60,000

7,830

1.50
1.70
2.60
4.20

6

72,000

9,740

7

84,000

12,180

8

96,000

12,970

9
10

108,000
120,000

14,020
16,450

12.5
15

150,000
180,000

18,820
22,900

20

240,000
มาตรฐาน วสท.
2001-51 บทที 3

35,540

93

ตย. โหลดลิฟต์ 3 เฟส 400V

900
(13)

2014-02-21

ความเร็ว

โหลด

(m/min)
45
60
90
105
45
60
90
105
120
150

(kVA)
5
6
7
7
6
8
10
11
20
24

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 ( )

94

การออกแบบระบบวงจรประธาน
สายป้ อนและวงจรย่ อย

5) โหลดระบบขนส่ งแนวดิYง
ขนาด
นํา หนัก (kg)
(จํานวนคน)
750
(11)

โหลด(VA)

โหลด (kVA)

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3

2014-02-21

ความจุ(Capacity)
ตันความเย็น (TR)
BTUH

บทที4 3 เป็ น
มาตรฐานการ
ออกแบบและ
การติดตั<งทาง
ไฟฟ้า

• วงจรย่ อย (Branch Circuit)
• สายป้อน (Feeder)
• เมนสวิตช์ หรื อบริ ภัณฑ์
ประธาน( Service Equipment )
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 บทที 3.)
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ในการออกแบบระบบไฟฟ้า ต้องเริ่มต้นจากวงจรย่อยซึ่งเป็น
ส่วนสําคัญที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบและกําหนดขนาดโหลดให้
เหมาะสม เพื่อนําไปคํานวณและออกแบบขนาดตัวนํา กําหนดขนาด
อุปกรณ์ป้องกันของวงจรย่อย วงจรสายป้อน และวงจรประธาน
ให้มีขนาดเหมาะสมและทํางานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
ในบทนี้ได้กําหนดแนวทางในการคํานวณโหลดและวิธีการเลือกขนาด
ตัวนําและอุปกรณ์ป้องกันโดยพิจารณาที่ความปลอดภัยขั้นตํ่าเป็น
เกณฑ์ กรณีที่ต้องการออกแบบให้รองรับการขยายตัวของโหลดใน
อนาคตให้พิจารณาเพิ่มเติมจากเกณฑ์ที่กําหนดไว้

ระบบไฟฟ้ าอาคาร
1.สายแรงสู ง
(สายอากาศ
สายใต้ดิน)

3. แรงตํา
ภายนอกอาคาร

7.วงจรย่ อย

6. แผงย่ อย

M
มอเตอร์ เครืองจักร

4. แผงเมน
MDB

2.หม้ อแปลง

N

G

5. สายป้ อน
สายป้ อน

Load

8. การต่ อลงดิน
98
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 บทที 3 หน้า 3-1.)

3.1 วงจรย่ อย(Branch Circuit)

ความหมายของวงจรย่ อย
วงจรย่ อย คือ

3.1.1 ขอบเขตการบ ังค ับใช ้
3.1.2 ขนาดพิก ัดวงจรย่อย
3.1.3 ขนาดต ัวนําวงจรย่อย
3.1.4 การป้องก ันกระแสเกิน
ํ หร ับวงจรย่อย
3.1.5 โหลดสา
ํ หร ับวงจรย่อย
3.1.6 การคํานวณโหลดสา
3.1 วงจรย่อย

3.1.7 เต้าร ับ

ส่ วนของวงจรไฟฟ้า ทีต* ่ อมาจากเครื* อง
ป้องกันกระแสเกินตัวสุ ดท้ ายกับ โหลด
หรื อเครื* องใช้ ไฟฟ้า
โดยอุปกรณ์ ป้องกันนีจะมีหน้ าทีป* ้องกัน
สายวงจรย่ อยนันเท่ านัน

ั
3.1.8 การป้องก ันไฟฟ้าดูดฯ ทีอยูอ
่ าศย
3.1.9 การป้องก ันไฟฟ้าดูดฯไม่ใช่
ั
ทีอยูอ
่ าศย

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้ อ3.1)
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ขอบเขตการบังคับใช้ ในบทที 3

 ใช้ สําหรั บออกแบบวงจร

3.1.1 ขอบเขตการบังคับใช้

 วงจรแสงสว่ าง และ

3.1.2 ขนาดพิกดั วงจรย่อย

3.1.1 ขอบเขตการบ ังค ับใช ้
3.1.2 ขนาดพิก ัดวงจรย่อย

เต้ ารั บ
 วงจรเครื องใช้ ไฟฟ้ า
แสงสว่ าง+เครื องใช้ ไฟฟ้ า

3.1.3 ขนาดต ัวนําวงจรย่อย
3.1.4 การป้องก ันกระแสเกิน
ํ หร ับวงจรย่อย
3.1.5 โหลดสา
ํ หร ับวงจรย่อย
3.1.6 การคํานวณโหลดสา

สําหรับวงจรย่ อย
มอเตอร์ ไฟฟ้า ต้ องใช้
ข้ อกําหนดในบทที 6



3.1.7 เต้าร ับ
ั
3.1.8 การป้องก ันไฟฟ้าดูดฯ ทีอยูอ
่ าศย

ั
่ อยู
3.1.9 การป้องก ันไฟฟ้าดูดฯ ไม่ใชท
ี อ
่ าศย

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.1.1 )
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3.1.3 ขนาดตัวนําวงจรย่ อย
3.1.1 ขอบเขตการบ ังค ับใช ้





3.1.2 ขนาดพิก ัดวงจรย่อย



3.1.3 ขนาดต ัวนําวงจรย่อย



Iz = พิก ัดกระแสต ัวนําวงจรย่อย ( A )
Ib =โหลดสูงสุดของวงจรย่อย (A)
In = พิก ัดเครืองป้องก ันกระแสเกิน ( A )

หาขนาด CB
In = 40 A

Cable

หาขนาดสาย
Iz = 50 A

ขนาดกระแสตัวนํ าวงจรย่อยต ้องไม่
น ้อยกว่าโหลดสูงสุดทีค
! ํานวณได ้
(ตามข ้อ 3.1.6)

Iz

Ib
Load

หากระแสโหลด
Ib=30 A
พิก ัดกระแสของสายต้องไม่นอ
้ ยกว่า
พิก ัดของเครืองป้องก ันกระแสเกินและ
ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม

Iz ≥ Ib

วงจรย่ อยทีม* ี
จุดจ่ ายไฟฟ้ า
ตังแต่ 2 จุด
ขึนไปต้ องมี
ขนาดไม่ เกิน
50 A.

ข้ อยกเว้ น ขนาดพิกดั ของวงจร
ย่ อยทีไ* ม่ ใช่ โหลดแสงสว่ างยอม
ให้ มีพกิ ดั เกิน 50 A ได้ ถ้ าอยู่ใน
โรงงานอุตสาหกรรมทีม* ีบุคคลที*
มีคุณสมบัติคอยดูแลและ
บํารุงรักษา
102

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ3.1.2)

กรณีวงจรย่ อยไฟฟ้า แสงสว่ าง 3 เฟส 4 สาย ทีจ* ่ ายโหลด 1 เฟส
และเดินรวมในช่ องเดินสายเดียวกัน อนุญาตให้ ใช้ ตวั นํานิวทรัล
ร่ วมกันได้ โดยโหลดแต่ ละเฟสต้ องมีโหลดใกล้ เคียงกันและขนาด
ตัวนํานิวทรัลไม่ เล็กกว่ าตัวนําเฟส ยกเว้ นโหลดทีม* ฮี าร์ มอนิกส์ สูง

OCPD = Over Current Protective Devices

OCPD In

ขนาดพิกดั ของ
วงจรย่ อย ให้
เรียกหรื อ
กําหนดตาม
ขนาดพิกดั ของ
เครื* อป้ องกัน
กระแสเกิน

3.1.3 ขนาดตัวนําวงจรย่ อย

โดยที


ขนาดพิกดั ของวงจรย่ อยกําหนดอย่ างไร ?

ข้ อควรระวัง หากสายนิวทรัลหลุดอาจทําให้ เกิดแรงดันเกินได้

Iz ≥ In ≥ 2.5 mm2
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ3.13)
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การใช้ Neutral ร่ วม ของวงจรย่อยแสงสว่ าง 3 เฟส 4 สายทีจ ่ ายโหลด 1 เฟส

สาย Neutral แยกกัน

สาย Neutral ร่ วมกัน

วงจรย่อยไฟฟ้ าแสงสว่าง 3 เฟส 4 สายใช้Neutralร่วม

105

การป้ องกันกระแสเกินของวงจรย่ อย
3.1.4.1 อาคารทีม* คี วามสู งเกิน 1 ชัน ต้ องแยกวงจรย่ อยอย่ าง
น้ อยชันละ 1 วงจร
ข้ อแนะนํา สําหรับวงจรย่ อยชั>นล่ างควรแบ่ งวงจรอย่ างน้ อย
ดังต่ อไปนี>
1. ไฟฟ้าแสงสว่ างภายในอาคาร
2. เต้ ารับภายในอาคาร
3 ภายนอกอาคาร
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ3.1.4)
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1. สามารถใช้กบั โหลด 1 เฟส และ 3 เฟส 1. ถ้าเดินสายในท่อเดียวกันซึ งมี 6 เส้น
ได้
และต้องมีตวั คูณปรับค่า สําหรับ 3 วงจร
2. โหลด 1 เฟส ถ้าใช้ครบ 3 เฟสและ
Cg = 0.7
สมดุลจะไม่มีกระแสโหลดใน Neutral 2. ถ้าเดินท่อแยกกัน มี 2 เส้น ไม่ตอ้ งมีตวั
3. กําลังสู ญเสี ยสายของระบบ 3 เฟส 4
คูณปรับค่า ต้องมีท่อ 3 ท่อ
สาย จะน้อยกว่าระบบ 1 เฟส 3 ชุด ซึ งมี 3. กําลังสู ญเสี ยในสาย ในการเดินสาย
กระแสโหลด 6 เส้น และสามารถ
แยกกัน จะเพิม เป็ นประมาณ 2 เท่า ของ
ประหยัดสายได้
ระบบทีมี Neutral ร่ วมกัน
ข้ อควรระวังอย่างยิง
ต้ องตรวจสอบสาย Neutral ของชุดทีใ ช้ ร่วมกัน ห้ ามหลุดหรื อขาด เพราะถ้ าสาย Neutral หลุด
หรื อขาด ระบบจะกลายเป็ นแบบ Potential Divider ซึงแรงดันทีโ หลดบางส่ วนอาจสู ง และทํา
ให้ เกิดความเสี ยหายในอุปกรณ์ ได้ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)
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3.1.4.1 การแบ่ งวงจรย่ อย และการป้ องกันกระแสเกิน

ข้ อแนะนํา

108

ควรมีวงจรอย่างน ้อย ?
วงจรย่อย
ัF 2
ชน

N

G

วงจรย่อย
แสงสว่าง

ไฟฟ้ าแสงสว่าง
ภายในอาคาร
เต ้ารับภายในอาคาร

MDB

วงจรย่อย
ภายนอกอาคาร

วงจรย่อยเต้าร ับ
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ3.1.4)

วงจรภายนอกอาคาร

การป้ องกันกระแสเกิน

3.1.4 การป้ องกันกระแสเกินของวงจรย่อย
o ข้อ 3.1.4.2 วงจรย่อยต้องมีการ
ป้องก ันกระแสเกิน โดยขนาดพิก ัด
เครืองป้องก ันกระแสเกินต้อง
สอดคล้องและไม่ตากว่
ํ
าโหลด
สูงสุดทีคํานวณได้(ตามข้อ 3.1.6)

In ≥ I b
o แนะนําให้ใช ้ In ≥ 1.25 Ib
์ รือ
o เครือ
! งป้ องกันฯ อาจเป็ นฟิ วสห
เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์ก็ได ้

• Circuit Breaker ( CB ) ต้ องได้ ตามมาตรฐาน
IEC 60898 หรื อ IEC 60947-2
• ขนาดพิกดั ของ CB ทีนิยมใช้ คอื 10 A, 16A
20 A , 25 A , 32 A , 40 A ,45, 50 A และ 63 A

3.1.4 ขนาดตัวนําและการป้องกันกระแสเกิน
(A)

Step 2
Step 1
คํานวณโหลด

In ≥ Ib

Iz

Cable

OCPD

กําหนด

Ib

Load
Step 3

Step 4

หากระแสตามวิธต
ี ด
ิ ตงัF

เลือกขนาด Iz (ตามตาราง)

It ≥ In / ( Ca x Cg )
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

3.1.2 ขนาดพิก ัดวงจรย่อย
3.1.3 ขนาดต ัวนําวงจรย่อย
3.1.4 การป้องก ันกระแสเกิน

เลือกชนิ ด
ของสาย

ํ หร ับวงจรย่อย
3.1.5 โหลดสา

ลักษณะ
ของโหลด
ในวงจร
ย่ อย

ลักษณะโหลดในวงจรย่อย

ซึงมี
จุดต่ อ
ตั>งแต่

วงจรย่อยขนาด 25-32 A.

2จุดขึน> ไป

Iz ≥ I t

วงจรย่อยนี ห้ามติ ดตัง
111
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3.1.5 โหลดสําหรั บวงจรย่ อย
3.1.1 ขอบเขตการบ ังค ับใช ้

กําหนดขนาด OCPD

In

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้ อ 3.1.4.2)
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มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

Iz = พิก ัดกระแสต ัวนํา ( A )
Ib =โหลดสูงสุดของสาย (A)
In = พิก ัดเครืองป้องก ันกระแสเกิน

เครื* อง
ป้ องกัน
กระแสเกิน

Ib = 30 A

In = 40 A



วงจรย่ อยมีการป้ องกันกระแสเกิน โดยขนาด เครื* องป้ องกัน
กระแสเกินต้ องสอดคล้ องกับโหลดสู งสุ ดทีค* าํ นวณได้

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556
เต้ารับทที
บ 3

วงจรย่อยขนาด ≤ 20 A.

วงจรย่อยขนาด > 32-50 A.

วงจรย่อยขนาด > 50 A.

ห้ามใช้กบั โหลด
แสงสว่าง

112

โหลดสาํ หรับวงจรย่อย ≤ 20A :กรณีท ี! 1

ใช้ได้กบั โหลดทัวไป
O

วงจรย่ อยแสงสว่ าง ( Lighting
Branch Circuit )

โหลดรวมเครืองใชไ้ ฟฟ้าที
ติดตงถาวร
ัF
Ib≤ 20 A

Branch Circuit )

N

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.5.1)
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กรณีทY ี 2 ถ้ ามีโหลดเครืYองใช้ ไฟฟ้ าทีYใช้ เต้ าเสียบ
รวมอยู่ด้วย โหลดทีYตดิ ตัง] ถาวรรวมกันจะต้ องไม่
เกิน 50%ขนาดวงจรย่ อย (10A)

N

N

G

โหลดรวมของเครื องใช้ ไฟฟ้ าทีต ดิ ตัง
ถาวรไม่ เกินขนาดวงจรย่ อย (20A)
ทัวไปใช้
O
80%

G

ใช้ กบั เครื องใช้ ไฟฟ้าชนิดเต้ าเสี ยบแต่ ละ
เครื องขนาดไม่ เกินขนาดวงจรย่ อย(20A)
ทัวไปใช้
O 114
80%

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.5.1)

ลักษณะของโหลดสําหรั บวงจรย่อยขนาด 25-32 A.

โหลดสาํ หรับวงจรย่อย ≤ 20A : กรณีท ี! 2

In = 20AT

In = 20AT

In = 20AT

วงจรย่ อยเต้ ารับ ( Receptacle

วงจรย่ อยสํ าหรับ
เครื* องใช้ ไฟฟ้าชนิดเต้ าเสี ยบ

ี บ
เครืองใชไ้ ฟฟ้าทีใชเ้ ต้าเสย
แต่ละเครือง Ib≤ 20 A

หรือ

เป็ นวงจรย่อยขนาดใหญ่

กรณีท ี! 2 ถ ้ามีโหลดเครือ
! งใช ้
้ ้าเสย
ี บรวมอยูด
ทีใ! ชเต
่ ้วยใน
วงจร โหลดของแสงสว่าง
จะต ้อง ≤50%(10A)

G

วงจรย่ อยแสงสว่ างทีเ* ป็ นโคม
ไฟฟ้ าชนิดติดตังถาวรขนาดไม่
ตํ*ากว่ า 250 W.

≥ 250W

หรือ
วงจรย่ อยสํ าหรับ
เครื* องใช้ ไฟฟ้ าชนิดใช้ เต้ าเสี ยบ

และโหลดเครื องใช้ ไฟฟ้าชนิดเต้ าเสี ยบแต่ ละเครื องต้ องมี
ขนาดไม่ เกินขนาดวงจรย่ อย(20A)โดยทัYวไปใช้ 80%
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.5.2)

เครืOองใช้ไฟฟ้ าชนิ ดใช้เต้าเสียบ
แต่ละเครืOองต้องมีขนาดไม่เกิ น
ขนาดวงจรย่อยทัวไปใช้
O
80%
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ลักษณะของโหลดสําหรั บวงจรย่อยขนาด 25-32 A.

ตัวอย่ างที 3-1 การออกแบบวงจรย่ อยขนาด 25-32A

กรณีที 1 โคมไฟฟ้ าชนิดติดตังถาวรขนาดไม่ ตํากว่ า 250W
โหลดสู งสุ ดไม่ เกินขนาดวงจรย่ อย (32A)

In = 32 AT
N

โหลด = 24 A., 230V.

้ อกแบบโหลด
กรณีท ี 1 ใชอ
ดวงโคมไฟฟ้าติดตงถาวร
ัF
ดวงโคมละ ≥ 250W.

CB
Iz ≥ 32A

In = 32 A

ใช้ กบั เครื องใช้ ไฟฟ้า
ชนิดเต้ าเสียบแต่ ละเครื อง
ขนาดไม่ เกินขนาด
วงจรย่ อย(32A)

G

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.5.2)
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วงจรย่อยขนาด > 32 - 50A
กรณีที 1 โคมไฟฟ้ าชนิดติดตังถาวรขนาดไม่ ตํากว่ า 250W
โหลดสู งสุ ดไม่ เกินขนาดวงจรย่ อย (50A)

วงจรย่ อยแสงสว่ างที*เป็ นโคม
ไฟฟ้ าชนิดติดตังถาวรขนาดไม่
ตํ*ากว่ า 250 W.

กรณีท ี 1 ดวงโคมไฟฟ้าติดตงถาวร
ัF
โหลดดวงโคมละ ≥ 250W.

In = 50 AT

หรือ

N

≥ 250W

กรณีท ี 2
เครืองใชไ้ ฟฟ้าทีติดตงัF
ถาวร

G

วงจรย่ อยสํ าหรับเครื* องใช้ ไฟฟ้ า
ชนิดติดตังถาวร
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.5.3)

= 32 AT.

Ib = 24 A

ลักษณะของโหลดสําหรั บวงจรย่อยขนาดเกิน 32-50 A.
วงจรย่อยนี ห้ามติ ดตัง
เต้ารับ

เลือกใช้ CB

สายไฟฟ้ า
≥ 32 A.
สาย 2 x 6 sqmm.(36A) IEC 01
กลุ่มที 2 ตาราง 5-20

กรณีที 2 เครื องใช้ ไฟฟ้ าทีไ ม่ ใช่ ดวงโคม โหลด กรณีท ี 2 ใชอ้ อกแบบ
ี บ
เครืองใชไ้ ฟฟ้าทีใชเ้ ต้าเสย
สู งสุ ดไม่ เกินขนาดวงจรย่อย (32A)
แนะนํา
Ib ≤ 80% (25 A.)
ทัว ไปใช้ 80%
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

≥ 1.25 x 24 = 30 A

Ib ≤ 80% In ( 40 A.)

กรณีที 2 เครื องใช้ ไฟฟ้ าชนิดติดตังถาวร โหลดสู งสุ ดไม่ เกินขนาด
วงจรย่ อย (50A)โดยทัว ไปใช้ 80%
119

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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ลักษณะของโหลดสําหรั บวงจรย่ อยขนาดเกินกว่ า 50 A.

การออกแบบวงจรย่ อยขนาดเกินกว่ า 50A.

ห้ ามใช้ สําหรับวงจรย่ อยโหลด
แสงสว่ าง

63 AT

กรณีที* 2 ใช้ ออกแบบ
โหลดเครื* องใช้ ไฟฟ้า
ทีต* ดิ ตังถาวรไม่ เกิน
พิกดั วงจรย่ อย
โดยทัว* ไปใช้ 80%
ของพิกดั เครื* อง
ป้องกันฯ ( 50 A.)

วงจรย่ อยสํ าหรับ
เครื องใช้ ไฟฟ้ าชนิดติดตังถาวร
วงจรย่ อยทีไ* ม่ ใช่ โหลดแสงสว่ างยอมให้ มีพกิ ดั เกิน 50 A ได้ ถ้ าอยู่ใน
โรงงานอุตสาหกรรมทีม* ีบุคคลทีม* คี ุณสมบัตคิ อยดูแลและบํารุงรักษา
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.5.4)

กรณีที* 1 ห้ ามใช้ กบั โหลดแสงสว่ าง
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.5.4)
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การคํานวณโหลดวงจรย่ อย
3.1.1 ขอบเขตการบังคับใช้
3.1.2 ขนาดพิกดั วงจรย่ อย
3.1.3 ขนาดตัวนําวงจรย่ อย
3.1.4 การป้ องกันกระแสเกิน
3.1.5 โหลดสํ าหรับวงจรย่ อย
3.1.6 การคํานวณโหลด

การคํานวณโหลด

บริภัณฑ์ ไฟฟ้าทีใ* ช้ ในสถาน
ประกอบการแบ่ งเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ได้ ดงั ต่ อไปนี
1. ไฟฟ้าแสงสว่ าง
2. เต้ ารับ
3. เครื* องปรับอากาศ
4. มอเตอร์ ไฟฟ้า
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้ อ 3.1.6)
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ขนาด
ของ
โหลด
ของ
บริภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้า

โวลต์
แอมแปร์

กระแส
(A)

( VA )
กิโล
โวลต์
แอมแปร์
( kVA)
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ3.1.6)

การทํารายการ
โหลดของวงจร
ย่ อยและรายการ
สายป้อน
ส่ วนมากคิด
โหลดเป็ น VA
หรื อ kVA
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โหลดของบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ าสามารถคํานวณได้ ดงั สู ตร
โหลดระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย

โหลดระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย

Lb (VA) = VLN Ib

Lb (VA) = √ 3 VL Ib

Lb (kVA) = ( VLN Ib )/ 1,000

Lb (kVA) =(√ 3 VL Ib) / 1,000

กําลังจริง
(Real Power ; P)

องค์ประกอบของกําลังไฟฟ้า
ในรูปของ POWER TRIANGLE

P = kWหรื อ W

หรื อ P = S cos

θ

Q = kVARหรื อ VAR หรื อQ = Ssin

• Lb = โหลดของบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า (VA)
• VL = แรงดันสายเฟสกับเฟส (V)
• VLN = แรงดันสายเฟสกับนิวทรัล (V)
• Ib = กระแสโหลด (A)

กําหนดให้
VLN = 230 V. 1 เฟส 2 สาย

VL = 400 V. 3 เฟส 4 สาย
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 บทที 3.)
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3.1.6.1วงจรย่ อยต้ องมีขนาดไม่ น้อยกว่ าผลรวมของโหลด
ทังหมดทีต* ่ ออยู่ในวงจรนัน
3.1.6.2โหลดแสงสว่ าง หรื อเครื* องใช้ ไฟฟ้าทีท* ราบแน่ นอน
ให้ คาํ นวณโหลดตามทีต* ดิ ตังจริง
3.1.6.3โหลดเต้ ารับใช้ งานทัว* ไป ให้ คาํ นวณโหลดจุดละ
180 VA.
3.1.6.4โหลดของเต้ ารับอื*นทีไ* ม่ ได้ ใช้ งานทัว* ไป ให้
คํานวณตามขนาดของเครื* องใช้ ไฟฟ้านันๆ
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.1.6)

กําลังรีแอกทีฟ
(Reactive Power ; Q)

θ = มุมเฟส(Phase Angle)

ระหว่ างกระแสและแรงดัน

กําลังปรากฏ
(Apparent Power ; S)
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ตย.3-4 การคํานวณโหลดสําหรั บวงจรย่ อย 3 เฟส
Ib = kVA / √ 3 VL
= 20 x 1000 / (√ 3 x 400)
= 28.87 A.

Ib

ลิฟต์โดยสาร 15 คน(1000 kg) 20 kVA.
ระบบไฟฟ้ า 400V. 3 เฟส 4 สาย
Ib = design load current
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มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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3.1.6 การคํานวณโหลดสําหรั บวงจรย่ อย

ตย. 3-5การคํานวณโหลดสําหรั บวงจรย่ อย 3 เฟส
โจทย์ มอเตอร์ 3 เฟส 400 V , 75 kW ,Ib = 138A ให้ หาโหลด
วิธีทาํ โหลด ( VA ) Lb (VA) =
=
=
หรื อ =
คิดต่ อเฟสได้
=
=
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√ 3 VL Ib VA
√ 3 x400 x138
95,606 VA
95.6 kVA
95.6/3 kVA/Phase
31.87 kVA/Phase

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้ อ3.)

Lb ≥ Σ Lbi
• Lb = โหลดวงจรย่อย ( A , VA )
• Σ Lbi =ผลรวมของโหลด ( A , VA )

Ib
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ตย.3-6 การคํานวณโหลดวงจรย่ อยแสงสว่ าง
โจทย์ วงจรย่อยแสงสว่าง 230 V 1 เฟส จ่าย
โหลดหลอด HID 250 W HPF 8 ชุด ให ้หา
โหลด

Ib

(ข ้อ 3.1.6.1) วงจรย่อย
ต ้องมีขนาดไม่น ้อยกว่า
ผลรวมของโหลดทังS หมด
ทีต
! อ
่ อยู่

Lb

Lbi

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

การคํานวณโหลดสําหรั บเต้ ารั บทัว ไป
 วิธีคด
ิ โหลด
 กรณีเต้ าเดีย* ว เต้ าคู่

วิธีทาํ หลอด HID 250 W HPF = 300 VA
Lb
= ΣL
=
8 x 300
=
2400 VA

และชนิดสามเต้ า คิด
180 VA.
 กรณีมากกว่ าสามเต้ า
คิด 360 VA.

HID =8 ชุด
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.6.3)
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3.1.8 การติดตังเครื* องตัดไฟรั*วในทีอ* ยู่อาศัย

3.1.7 เต้ ารับ
3.1.1 ขอบเขต
3.1.2 ขนาดพิกัดวงจรย่ อย
3.1.3 ขนาดตัวนําวงจรย่ อย
3.1.4 การป้ องกันกระแสเกิน
3.1.5 โหลดสําหรั บวงจรย่ อย
3.1.6 การคํานวณโหลด
3.1.7 เต้ ารั บ

2014-02-21

• 3.1.7.1 เต้ารับที่อยู่ใน
วงจรย่อยต้องเป็นแบบมี
ขั้วสายดิน และต้องต่อ
ลงดิน ตามบทที่ 4
• 3.1.7.2 เต้ารับใน
สถานที่เดียวกันแต่ใช้
แรงดันต่างกัน หรือเพื่อ
วัตถุ ประสงค์ในการใช้
งานต่างกัน ต้องจัดทํา
เพื่อให้เต้าเสียบไม่
สามารถสลับกันได้

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 (ศิวเวทย์ อัครพันธุ์)

ต้ องมีสายดินและติดตังเครื* องป้องกันไฟฟ้าดูดทีว* งจรไฟฟ้าต่ อไปนี
( I∆n ≤ 30 mA)
ก) วงจรเต้ ารับในบริเวณห้ องนํา ห้ องอาบนํา โรงจอดรถยนต์ ห้ องครัว ห้ องใต้ ดิน
ข) วงจรเต้ ารับในบริเวณ อ่างล้างชาม อ่างล้างมือ (บริเวณพืน ทีเ* คาน์ เตอร์ ทีม* ีการ
ติดตัง เต้ ารับภายในระยะ 1.5 เมตร ห่ างจากขอบด้ านนอกของอ่าง)
ค) วงจรไฟฟ้ าเพื*อใช้ จ่ายภายนอกอาคารและบริภัณฑ์ ไฟฟ้าทีอ* ยู่ในตําแหน่ งที*
บุคคลสั มผัสได้ ทุกวงจร
ง) วงจรเต้ ารับในบริเวณชันล่าง (ชัน 1) รวมถึงในบริเวณทีอ* ยู่ตํ*ากว่ าระดับผิวดิน
ทีอ* ยู่ในพืน ทีป* รากฏว่ าเคยมีนํา ท่ วมถึงหรื ออยู่ในพืนทีต* าํ* กว่ าระดับทะเล
ปานกลาง
จ) วงจรย่ อยสํ าหรับ เครื* องทํานําอุ่น เครื* องทํานําร้ อน อ่างอาบนํา
133

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.8)
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3.1.8 การติดตังเครื* องตัดไฟรั*วในทีอ* ยู่อาศัย
เครื องทํานํา อุ่นทีม ี RCD
ติดมาพร้ อมเครื องไม่ ถือว่ า
มีการป้องกันแล้ว ต้ องติด
RCDเพิม ทีว งจรย่อยด้ วย

วงจรเต้ ารับ ห้ องนํา ห้ องอาบนําห้ องครัว
โรงจอดรถยนต์ ห้ องใต้ ดิน
วงจรย่ อยสํ าหรับเครื* องทํานําอุ่น
เครื* องทํานําร้ อน อ่างอาบนํา

Split load

วงจรภายนอกอาคาร
มิเตอร์

รัว

วงจรเต้ารับชั)นล่าง(ชั)น 1)
ทีเคยมีน) าํ ท่วมถึง

วงจรเต้ ารับทีอ* ยู่ตาํ* กว่ า
ระดับผิวดิน

135

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

136

3.1.9 การติดตังเครื* องตัดไฟรั*วในทีไ* ม่ ใช่ ทอี* ยู่อาศัย

ต้ องมีสายดินและติดตังเครื* องป้ องกันไฟฟ้าดูดทีว* งจรไฟฟ้าต่ อไปนี ( I∆n ≤ 30 mA)
ก) วงจรสํ าหรับสระหรื ออ่างกายภาพบําบัด ธาราบําบัดอ่างนําแร่ (spa) อ่างนํา
ร้ อน (hot tub) อ่างนวดตัว
ข) เครื* องทํานําอุ่น เครื* องทํานําร้ อน และเครื* องทํานําเย็น
ค) วงจรย่ อยเต้ ารับ ในบริเวณต่ อไปนี
1) ห้ องนํา ห้ องอาบนํา ห้ องครัว
2) สถานทีท* าํ งานก่อสร้ าง ซ่ อมบํารุง บนดาดฟ้ า อู่ซ่อมรถ
3) ท่ าจอดเรื อ โป๊ะจอดเรื อ ทีท* าํ การเกษตร พืชสวนและปศุสัตว์
4) การแสดงเพื*อการพักผ่ อนในทีส* าธารณะกลางแจ้ ง
5) งานแสดงหรื อขายสิ นค้ าและทีค* ล้ายคลึงกัน
6) วงจรเต้ารับทีอ* ยู่ชันล่าง ชันใต้ดนิ รวมถึงวงจรเต้ารับที*อยู่ตํ*ากว่าระดับผิวดิน

เพิม* เติมเรื* องวงจรย่ อย
วงจรย่ อยทีใ ช้ ในแผงย่ อย แบ่ งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
1. วงจรย่ อยใช้ งาน ( Active Branch Circuit ) คือวงจรย่ อยที*
จ่ ายโหลดจริงๆ จึงมีทงเซอร์
ั
กติ เบรกเกอร์ และสายวงจรย่ อย
2. วงจรย่ อยสํ ารอง ( Spare Branch Circuit ) คือ วงจรย่ อยที*
คาดว่ าจะใช้ ในอนาคตจะมีเฉพาะ เซอร์ กติ เบรกเกอร์ แต่ ไม่ มี
สายวงจรย่ อย
3. วงจรย่ อยว่ าง ( Space Branch Circuit ) คือ ช่ องว่ างทีจ* ะใส่
เซอร์ กติ เบรกเกอร์ ในอนาคต

ทีเ* คยนําท่ วมถึงหรื อตํา* จากระดับทะเลปานกลาง ยกเว้ น มีระบบป้องกันนําท่ วม
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.9)
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ต้ องจัดให้ มี วงจรย่ อยสํ ารอง ( Spare Branch Circuit )
และ วงจรย่ อยว่ าง ( Space Branch Circuit )

Active Branch Circuit
Spare Branch Circuit
Space Branch Circuit

60-80%
10-20%
10-20%

ในการออกแบบนัน ควรใช้ วงจรย่ อยปริมาณหนึ*งเป็ นวงจร
ใช้ งาน ส่ วนทีเ* หลือนันใช้ เป็ นวงจรย่ อยสํ ารอง และ วงจรย่ อย
ว่ าง เพื*อเผื*อโหลดทีจ* ะเกิดขึนในอนาคตโดยทัว* ไปจะใช้ วงจร
ย่ อยดังต่ อไปนี
Active Branch Circuit 60-80% ของวงจรย่ อยในแผงย่ อย
Spare Branch Circuit 10-20% ของวงจรย่ อยในแผงย่ อย
Space Branch Circuit 10-20% ของวงจรย่ อยในแผงย่ อย
แผงย่ อยจะมีจาํ นวนวงจรมาตรฐานเป็ น 12,18,24,30,36 และ 42 วงจร
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ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

• ศึกษาแปลน รูป
ด้าน รูปตัด
• ศึกษาวัสดุ ผนัง
พื้น เพดาน

ศึกษาแบบ

คํานวณ
• เลือกดวงโคม
• คํานวณแสง
สว่าง

• ร่างแบบแสงสว่าง
• กําหนดวงจรย่อย
• คํานวณโหลดวงจร
ย่อย ทําตาราง
โหลด

ตารางโหลด(Load Schedule)หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียด
ต่างๆของโหลดในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ชื่อแผงไฟฟ้า ชนิดและขนาดสายไฟฟ้า หมายเลขวงจร ขนาดของโหลด
แต่ละเฟส โหลดรวมทั้งหมด และอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
หมายเลขวงจร

ชื่อแผงไฟฟ้า
ชนิดและขนาด
สายไฟฟ้า

ขนาดของโหลด
แต่ละเฟส

โหลดรวมทั้งหมด

จัดทําแบบ
อุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกิน
ระบบสายดิน

การจัดทําตารางโหลด (Load Schedule)
1. ทําการคํานวณหาโหลดของวงจรย่อยต่างๆ เช่นวงจรแสงสว่าง
เต้ารับ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น
2. ทําการจัดวงจรย่อยไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้หมายเลขวงจรตามลําดับ
คือ1,3,5 ตามด้วย 2,4,6 และ 7,9,11 และต่อไป เรื่อยๆ และ
พยายามจัดโหลดให้เกิดความสมดุลระหว่างเฟสให้มากที่สุด
3. ทําการจัดวงจรย่อยของโหลดต่างๆ จนครบแล้ว ก็ต้องจัดให้มี
วงจรย่อยสํารอง(spare) และวงจรย่อยว่าง(space)
4. ทําการรวมโหลดของแต่ละเฟสและรวมเข้าด้วยกัน
(Total Connected Load)
5. จากโหลดติดตั้งทั้งหมดทีไ่ ด้ คํานวณหาขนาดของอุปกรณ์
ป้องกันฯและขนาดสายป้อน

การจัดทํารายการโหลด (Load Schedule)
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING

1P
1P
1P

16AT 6kA 2.5/G2.5 IEC 01 15mm. EMT 2,374
2,374
16AT 6kA 2.5/G2.5 IEC 01 15mm. EMT
2,374
16AT 6kA 2.5/G2.5 IEC 01 15mm. EMT

จัดทําวงจรย่อยไฟฟ้าแสงสว่าง

วงจรที่ 1, 3 และ 5 เป็นวงจรย่อยแบบ 1 เฟส โดยแต่ละวงจรประกอบด้วย
FL 12 ชุดๆละ 0.86A จงหาขนาด CB และท่อสายวงจรย่อย

โหลดรวม 12 x 0.86 = 10.32 A หรือ( 10.32x230 =2,373.6 VA)
ขนาด CB 12 x 0.86 x 1.25 = 12.9 A ใช้ CB ขนาด 16 AT, 1P
ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm. (21 A) ร้อยท่อเกาะผนัง

การจัดทํารายการโหลด (Load Schedule)
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
RECEPTACLE
RECEPTACLE
RECEPTACLE

1P
1P
1P
1P+N
1P+N
1P+N

16AT
16AT
16AT
RCBO16
RCBO16
RCBO16

6kA
6kA
6kA
6kA
6kA
6kA

2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01

15mm.
15mm.
15mm.
15mm.
15mm.
15mm.

EMT 2,374
EMT
2,374
EMT
2,374
EMT 1,800
EMT
1,800
EMT
1,800

จัดทําวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า
วงจรที่ 7, 9 และ 11 เป็นวงจรย่อยแบบ 1 เฟส จงหาขนาด CB
และสายวงจรย่อยเต้ารับ โดยแต่ละวงจรประกอบด้วยเต้ารับ 10 ชุด
กระแสเต้ารับชุดละ 0.7826 A หรือ 180 VA
โหลดรวม 10 x 0.7826 = 7.83 A หรือ 1,800 VA
ขนาด CB=10 x 0.7826x1.25 =9.78A ใช้ CB(RCBO) ขนาด 16 AT,
1P+N ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm. (21 A) ร้อยท่อเกาะผนัง

การจัดทํารายการโหลด (Load Schedule)
AIR 24,000 BTU
AIR 24,000 BTU
AIR 24,000 BTU

1P
1P
1P

25AT
25AT
25AT

6kA 2.5/G2.5 IEC 01 15mm. EMT 2,600
2,600
6kA 2.5/G2.5 IEC 01 15mm. EMT
2,600
6kA 2.5/G2.5 IEC 01 15mm. EMT

จัดทําวงจรย่อยเครื่องปรับอากาศ(เครือ่ งแอร์)
วงจรที่ 2, 4 และ 6 เป็นวงจรย่อยเครือ่ งแอร์แบบ 1 เฟส จงหาขนาด CB
และสายวงจรย่อยเครื่องแอร์ โดยแต่ละวงจรมีขนาดเครื่องละ 24,000 BTU
เครื่องแอร์ขนาด 24,000 BTU กระแสชุดละ 11.30 A หรือ 2,600 VA
ขนาด CB = 11.30 x 2 = 22.6 A ใช้ CB 25 AT, 1P
ขนาดสาย 11.30 x 1.25 = 14.125 A ใช้สาย IEC 01
ขนาด 2.5 Sq.mm. (21 A) ร้อยท่อเกาะผนัง

การจัดทํารายการโหลด (Load Schedule)
จัดให้ มวี งจรสํ ารอง( SPARE)
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
RECEPTACLE
RECEPTACLE
RECEPTACLE
SPARE
SPARE
SPARE

1P
1P
1P
1P+N
1P+N
1P+N
1P
1P
1P

16AT
16AT
16AT
RCBO16
RCBO16
RCBO16
16AT
16AT
16AT

6kA
6kA
6kA
6kA
6kA
6kA
6kA
6kA
6kA

2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
2.5/G2.5 IEC 01
-

15mm.
15mm.
15mm.
15mm.
15mm.
15mm.
-

EMT 2,374
EMT
2,374
EMT
2,374
EMT 1,800
EMT
1,800
EMT
1,800
- 1,000
1,000
1,000
-

สํารอง 13, 15 และ 17 คิดโหลดวงจรละ 1,000 VA
Active Branch Circuit 60-80%
Spare Branch Circuit 10-20%
Space Branch Circuit 10-20%

การจัดทํารายการโหลด (Load Schedule)
AIR 24,000 BTU 1P 32AT 6kA
AIR 24,000 BTU 1P 32AT 6kA
AIR 24,000 BTU 1P 32AT 6kA
WATER HEATER 1P+N RCBO 25 6kA
WATER HEATER 1P+N RCBO 25 6kA
WATER HEATER 1P+N RCBO 25 6kA
SPACE
SPACE
SPACE
-

2.5/G2.5
2.5/G2.5
2.5/G2.5
4/G4
4/G4
4/G4

-

IEC 01
IEC 01
IEC 01
IEC 01
IEC 01
IEC 01
-

15mm.
15mm.
15mm.
15mm.
15mm.
15mm.
-

EMT 2,600
EMT
2,600
EMT
2,600
EMT 4,500
EMT
4,500
EMT
4,500
-

จัดทําวงจรย่อยเครื่องทําน้ําอุ่นและ SPACE
วงจรที่ 8, 10 และ 12 เป็นวงจรย่อยแบบ 1 เฟส จงหาขนาด CB
และสายวงจรย่อยเครื่องทําน้ําอุ่น โดยแต่ละวงจรมีขนาดเครื่องละ 4,500 Watt
เครื่องทําน้าํ อุ่นขนาด 4,500 Watt กระแสชุดละ 19.56 A หรือ 4,500 VA
ขนาด CB 19.56 x 1.25 = 24.45 A ใช้ CB(RCBO) ขนาด 25 AT, 1P+N
ใช้สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm. (28 A) ร้อยท่อเกาะผนัง

การจัดทํารายการโหลด (Load Schedule)

ทําการรวมโหลดของแต่ ละเฟส และโหลดรวมทังหมด

การจัดทํารายการโหลด (Load Schedule)
คํานวณหาขนาดของอุปกรณ์ ป้องกันฯ และท่ อสายป้อน
3P

70AT 25kA 25/G6 IEC 01 40mm. EMT

12,275 12,275 12,275

36,825

53.36

หากระแสจาก Single phase สูงสุด (MAX LINE CURRENT)

0
0

จากเฟส A, B และ C มีการใช้ไฟเท่ากันจึงเลือกมาเฟสใดเฟสหนึ่งเพื่อหาค่ากระแสสูงสุด
MAX LINE CURRENT = 12,275/230 = 53.36 A หรือ 36825 = 53.36 A
1.732 x400

0

MAIN CIRCUIT BREAKER = 53.36 X 1.25 = 66.7AT
เลือกใช้ MAIN CIRCUIT BREAKER 70AT 3P IC25 kA
ท่อสายป้อน

ใช้สาย IEC 01 ร้อยท่อเกาะผนัง ขนาด 25 Sq.mm. (77 A) สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า
6 Sq.mm. ร้อยท่อ EMT ขนาด 40 mm.

12,275 12,275 12,275

36,825

การจัดทํารายการโหลด (Load Schedule)
ตารางโหลดสมบูรณ์

วงจรสายป้อน
สามารถใช้
ดีมานด์
แฟคเตอร์ได้

สรุปการกําหนดขนาดเครื องป้ องกันฯ และ
ขนาดตัวนําวงจรย่ อย
คํานวณโหลด(Ib ) (IL)
ขนาดเครื* องป้องกันฯ(In )
หากระแสของสายตามวิธต
ี ด
ิ ตงสาย
ัF

( Ib )
เลือกสายและวิธีการเดินสาย

It ≥ In / ( Ca x Cg )

หาขนาดกระแสของสาย(I )
t

ขนาดเครื* องป้ องกัน(In) / (Ca x Cg)

ขนาดตัวนํา ( Iz )
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.1.6.1)

( It )
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3.2 สายป้ อน(Feeders)

หมายถึงวงจรทีOประกอบด้วยเครือO ง
ป้ องกันกระแสเกินและสายไฟฟ้ าทีOจา่ ยไฟ
ให้วงจรย่อยตัง แต่สองวงจรขึน ไปหรือ
จ่ายไฟให้สายป้ อนด้วยกัน

3.2.1 ขนาดตัวนําของสายป้ อน
3.2.2 การป้ องกันกระแสเกิน
3.2.3 การคํานวณโหลดสํ าหรับสายป้ อน
3.2.4 ขนาดตัวนํานิวทรัล(Neutral)

3.2.1 ขนาดตัวนําของสายป้ อน
3.2.1 ขนาดต ัวนําสายป้อน
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Total
Load ;Ib

ต้องไม่นอ
้ ยกว่าโหลดสูงสุดที
คํานวณได้และไม่เล็กกว่าพิก ัด
เครืองป้องก ันฯ
และต้อง ไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม.

InT
M

InA A

B

IzA ≥ InA ≥ IbA

IbA
InA1

A2

3.2.2 เครืองป้องก ันฯ สายป้อน

IbA1

ต้องสอดคล้องและมากกว่าโหลดสูงสุด
ของสายป้อนทีคํานวณได้(IbA)

IbA1-1
IbA1-2

InA ≥

IbA1-n
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้ อ 3.2 )

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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3.2.1 ขนาดตัวนําและการป้องกันกระแสเกิน
เครืองป้องก ัน
สายป้อน

ต้องสอดคล้อง
และมากกว่า
โหลดสูงสุดของ
สายป้อนที
คํานวณได้

Step 2

Step 1

กําหนดขนาด OCPD

คํานวณ
โหลด

In ≥ Ib

In
OCPD

Cable

กําหนด

Iz

IbA
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3.2.3 การคํานวณโหลดสําหรั บสายป้ อน
3.2.3.1 สายป้ อนต้ องมีขนาดกระแสเพียงพอสํ าหรั บการจ่ ายโหลดและ

Ib

ต้ องไม่ น้อยกว่ าผลรวมของโหลดในวงจรย่ อยเมือใช้ ดมี านด์ แฟกเตอร์

Ib

เลือกชนิ ด
ของสาย

Load
Step 3

Step 4

หากระแสตามวิธต
ี ด
ิ ตงัF

เลือกขนาด Iz (ตามตาราง)

I t ≥ I n / ( Ca x Cg )

Iz ≥ I t

LF ≥

IF

พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน ~~ 1.25 x โหลดวงจรที่คํานวณได้
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

LF ≥ (L1 x D1) +( L2 x D2) + …( Ln x Dn )
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≥

Σ(

LBC ) x D.F.

LF(VA)

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

/ (√ 3 x 400)
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คํานิยามเกีย* วทีใ* ช้ เกีย* วกับโหลด

คํานิยามเกีย* วทีใ* ช้ เกีย* วกับโหลด

 Total Connected Load

 Demand Factor ( D.F. )คืออัตราส่ วนของ Maximum

คือผลรวมทังหมดของโหลดไฟฟ้าทีต* ดิ ตังอยู่ของ
สถานประกอบการ คิดเป็ น VA , kVA หรื อ MVA
 Maximum Demand

D.F. =

คือโหลดไฟฟ้าทีใ* ช้ พร้ อมกันสู งสุ ดในเวลาที*
กําหนดให้ คิดเป็ น VA , kVA หรื อ MVA
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้ อ3.)
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ดีมานด์ โหลดเต้ ารั บในสถานประกอบการ
ตามตารางที4 3-2
้ ี
ตามข้อ 3.2.3.3 โหลดของเต้าร ับอนุญาตให้ใชด
มานด์แฟกเตอร์ตามตารางที 3-2 ได้เฉพาะโหลด
ของเต้าร ับทีมีการคํานวณโหลดแต่ละเต้าร ับไม่
เกิน 180 VA

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ3.)
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3.2.3.5 ดีมานด์ โหลดเต้ ารั บสําหรั บทีอ ย่ อู าศัย
โหลดเต้ ารับทีท* ราบโหลดทีต* ่ ออยู่แน่ นอน

Demand Load = โหลดจากเต้ ารับตัวใหญ่ สุด 1 เครื* อง
+ 40% ของขนาดโหลดในเต้ ารับส่ วนทีเ* หลือ

โหลดเต้าร ับทีคิดที 180 VA.

Demand Load = 10kVA + 50%(เกิน 10kVA.)
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

Demand ต่ อ Total Connected Load
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.2.3.5 )
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*ห้ามใช้กบั สถานทีO
ทีOใช้แสงสว่างพร้อมกัน

3.2.3.6การใช้ ดมี านด์ แฟกเตอร์

ข้ อ 3.2.3.2 โหลดแสงสว่ าง

Demand Load = Demand Factor x Connected loads
 แสงสว่ าง ตารางที 3-1
 เต้ ารั บใช้ งานทัว ไป ตารางที 3-2
 เครื องใช้ ไฟฟ้ าทัว ไป ตารางที 3-3
 ห้ ามใช้ กบ
ั การคํานวณวงจรย่ อย
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.2.3)
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ข้ อ 3.2.3.3 โหลดของเต้ ารั บ

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

162

ข้ อ 3.2.3.4 โหลดเครื4 องใช้ ไฟฟ้าทั4วไป

163

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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LP2

ตย. การใช้ ดมี านด์ แฟคเตอร์
คํานวณโหลดเต้ ารั บทีค าํ นวณจาก 180 VA

ตย. การใช้ ดมี านด์ แฟคเตอร์
คํานวณโหลดแสงสว่ างในโรงพยาบาล

LP2

จากตาราง 3 -2
G

N

Lighting Load = 60,000 VA.

- จากตาราง 3 -1

LP1

G

N

LP1

 50,000 แรก

= 40 %
 เกิน 50,000 = 20 %

G

N

G

N

Description

G
LP1

N
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MDB
MEA
LP2

L2

N

LP2

G

13,800

184,00

13,800

Air Cond.(Split Type ), 1-∅, 230V,@ 22
12,000 BTU(1,500VA)

12,000

10,500

9,000

Total Load

42,400

47,500

39,400



Lighting = 16,600+18,600+16,600 = 51,800 VA.
Max. Demand = 0.50( 20,000) + 0.40(31,800) VA.
= 22,720 VA.

166

Q’ty

Lighting Load
G

N

10



Description

L3

Step1 :คํานวณโหลดของแผงย่อย LP2

LP1

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ตารางที 3-2 )

ตย. อาคารประเภทโรงแรม(ต่ อ)
18,600

L3

16,600

1-∅ ,230V

10

Air Cond.(Split Type ), 1-∅,
230V,@ 12,000 BTU(1,500VA)

22

Total Load

MDB

13,800 184,00 13,800
12,000

10,500

9,000

42,400

47,500

39,400

Step2 :คํานวณโหลด แผงย่อย LP2

LP1
LP2

L2

230 V.@ 4,600W
G

N

Load(VA) 400/230V. 3-∅
∅
L1

16,600

Water heater ,1-∅

LP1

230 V.@ 4,600W

G

N

1-∅ ,230V
Water heater ,1-∅

โหลด = 100 x180 = 18,000VA

G

16,600 18,600 16,600

Lighting Load
N

L1

คํานวณโหลดเป็ น VA

= 10,000 + 0.5 x 8,000 = 14,000 VA.

Load(VA) 230/400V. 3-∅
∅

Q’t
y

= 100x180VA

หาดีมานด์ โหลด

ตย. อาคารประเภทโรงแรม
LP2

10kVA แรก = 100 % เกิน 10kVA = 50 %

G

N

- หาดีมานด์ โหลด
= 50,000 x 0.4 + 10,000x 0.2
= 22,000 VA.
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.2.3 ตารางที 3-1 )

MDB

Duplex Receptacles

N

G



Heater =13,800+18,400+13,800



Max. Demand =(2 x 4,600)+0.25 ( 8 x 4,600 )
= 18,400 VA.

= 46,000 VA.

ตย. อาคารประเภทโรงแรม(ต่ อ)
LP2

Description

Q’ty

ตย.3 อาคารประเภทโรงแรม(ต่ อ)

L1

Lighting Load
G

N
LP1

L2

10

13,800

184,00

MDB

22 12,000 10,500

LP1

9,000

G


G

N

42,400

Total Load



N

G

N

13,800

47,500

39,400

Step3 :คํานวณโหลดของแผงย่อย LP2
LP2

L1

Lighting Load

Max. Demand = 0.75 x 31,500

LP2

Air Cond.(Split Type ), 1-∅,
230V,@ 12,000 BTU(1,500VA)

Description

Q’ty

Lighting Load

N

G

G

Load(VA) 400/230V. 3-∅
∅
L1

16,600

L2

N

G



22

12,000

10,500

9,000

18,600

LP2

พิก ัดกระแสโหลด : LP2

Air Cond

Water
heater

= 64,745 VA.

Description

10

13,800

184,00

13,800

22

12,000

10,500

9,000

LP1

G

39,400

= 64745 /√3x400
= 93.45 A.

L2

L3

10

13,800

184,00 13,800

Air Cond.(Split Type ), 1-∅,
230V,@ 12,000 BTU(1,500VA)

22

12,000

10,500

42,400

47,500 39,400

9,000

Step6 :หาพิก ัดกระแสของเครืองป้องก ันฯ แผง LP2

LP1
LP2

L1

Water heater ,1-∅
230 V.@ 4,600W

Total Load

MDB

Load(VA) 400/230V. 3-∅
∅

16,600 18,600 16,600

1-∅ ,230V

G

N

47,500

Q’ty

Lighting Load

16,600
N

42,400

42,400 47,500 39,400

L3

Step 5 : หาพิก ัดกระแสของโหลดแผงย่อย LP2

LP1
LP2

Air Cond.(Split Type ), 1-∅,
230V,@ 12,000 BTU(1,500VA)

Total Load

MDB

13,800

ตย. อาคารประเภทโรงแรม(ต่ อ)

230 V.@ 4,600W
N

184,00

Max. Demand : LP2 = 22,720 + 18,400+ 23,625
Lighting
Load

1-∅ ,230V
Water heater ,1-∅

LP1

13,800

รวม=
129,300

ตย. อาคารประเภทโรงแรม(ต่ อ)

G

10

Step 4 : หา Total Max. Demand ของแผงย่อย LP2

เครื องปรับอากาศ
แยกแต่ ละห้ อง

= 23,625VA.

N

L3

16,600 18,600 16,600

1-∅ ,230V
Water heater ,1-∅

Total Load

MDB
LP1

Air Cond. = 12,000+10,500+9,000 = 31,500VA.

LP2

L2

230 V.@ 4,600W

Air Cond.(Split Type ), 1-∅, 230V,@
12,000 BTU(1,500VA)

LP1

Load(VA) 400/230V. 3-∅
∅

Q’ty

L3

16,600 18,600 16,600

1-∅ ,230V
Water heater ,1-∅

Description

230 V.@ 4,600W

G

N

LP2

Load(VA) 400/230V. 3-∅
∅

N

G



พิก ัดกระแส CB : LP2 =1.25 x 93.45A. =116 A.

•

เลือกพิก ัดกระแสของเครืองป้องก ันฯ In = 125A

ตย.3-17 อาคารประเภทโรงแรม(ต่ อ)
LP2

Description

Q’ty

Load(VA) 400/230V. 3-∅
∅
L1

1-∅ ,230V

G

Water heater ,1-∅

LP1

L3

CB125AT

10

13,800

184,00

13,800

22

12,000

10,500

9,000

N

230 V.@ 4,600W
200A

G

N

L2

16,600 18,600 16,600

Lighting Load
N

ตย. อาคารประเภทโรงแรม(ต่ อ)
N = 70 ?
3-70,
LP2

Air Cond.(Split Type ), 1-∅,
230V,@ 12,000 BTU(1,500VA)

Total Load

LP1

42,400

47,500

39,400

N

MDB
LP1
LP2

N

G

G

EGC= 16

(แอมแปร์)
20
40
70
100
200
400

G

MDB

ํ หร ับแผงย่อย LP2
Step 7 : หาพิก ัดกระแสของต ัวนําสา
อุณหภูมิโดยรอบ(Ca)
พิก ัดกระแสต ัวนํา : หล ักการ IZ ≥ In
จํานวนวงจร (Cg)
เลือกพิก ัดกระแสของต ัวนําIz ≥ 125 A

N

G

ตร.มม.
2.5*
4*
6
10
16
25

เลือกเดินสายในท่อโลหะ ดูขนาดสายจากตาราง 5-20

3.2.4 ขนาดตัวนํานิวทรั ล

ตารางที 4-2 ขนาดตําสุ ดของสายดินของบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้า

- ขนาดตัวนํา ต้ องสามารถรับกระแส
ไม่ สมดุลสู งสุ ดได้ และต้ องมีขนาดไม่
เล็กกว่ าสายดินของบริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้าตาม
ข้ อ 4.20
- ขนาดกระแสของสายนิวทรัลคิดจาก
โหลด 1-เฟส ทีต* ่ ออยู่ในวงจร 3-เฟส
โดยเลือกจากเฟสทีม* ากทีส* ุ ด

พิกดั หรื อขนาดปรับตังของ
เครื* องป้องกันกระแสเกินไม่ เกิน(แอมแปร์ )
20

ขนาดตํา* สุ ดของสายดินของบริภัณฑ์
ไฟฟ้ าทองแดง (ตร.มม.)
2.5

40

4

70

6

100

10

200

16

400

25

500
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.2.4 )
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EIT Standard 2001-51 (บทที* 4 ตาราง 4-2)

35
176

3.2.4 ขนาดตัวนํานิวทรัล (Neutral)

กรณีระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ขนาดตัวนํานิวทรัล มีข้ขอ้ กําหนด ดังนี้

1 กรณีสายเส้นไฟมีกระแสของโหลดไม่
ระแสของโหลดไม่เกิน 200A
200A ขนาดกระแสของตัวนํา
นิวทรัล ต้องไม่นอ้ ยกว่าขนาดกระแสโหลดไม่สมดุลสูงสุดนัน้

IN ≥ ILN ( Full Neutral)

2 กรณีสายเส้นไฟมีกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดมากกว่า 200A
200Aขนาดกระแสตัวนํา
นิวทรัลต้องไม่นอ้ ยกว่า 200A
200A บวกด้วยร้อยละ70
ยละ70 ของส่วนทีเ่ กิน 200A
200A

0.7(( ILN - 200
200))
IN ≥ 200 + 0.7
3 ไม่อนุญาตให้คาํ นวณลดขนาดกระแสในตัวนํานิวทรัลในส่วนของโหลดไม่สมดุลที่
ประกอบด้วยโหลดชนิ
ยโหลดชนิด Electric Discharge, Data Processing หรือ Harmonic

หมายเหตุ
1) กระแสของโหลดไม่ สมดุลสู งสุ ดคือค่าสู งสุ ดทีค าํ นวณได้ จากโหลด
1 เฟส (Single-phase load) ทีต ่ อระหว่ างตัวนํานิวทรั ลและสายเส้ น
ไฟเส้ นใดเส้ นหนึง
2) ในระบบไฟ 3 เฟส 4 สายทีจ ่ ายให้ กบั ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อโหลด
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องเผือ ตัวนํานิวทรั ลให้ ใหญ่ ขนึH เพือ รองรั บ
กระแสฮาร์ มอนิกด้ วย
ในบางกรณีตัวนํานิวทรั ล
อาจมีขนาดใหญ่ กว่ าสาย
เส้ นไฟ

IN ≥ ILN ( Full Neutral)

178

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้ อ3.)
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กรณีทโี* หลดส่ วนใหญ่ ไม่ เป็ น Harmonic Loads
500A

L3
L2
L1

600A

N

500 A

500A
600A
600 A

500 A

480A

N
ขนาดสาย N = 200 + 0.7x400 = 480 A
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้ อ 3.2.4)

500A

L3
L2
L1

500A

600 A

กรณีทโี* หลดส่ วนใหญ่ เป็ น Harmonic Loads

179

500 A

500 A

600A

Full Neutral = 600 A
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.2.4)

180

3.3 การป้ องกันกระแสเกิน
สําหรั บวงจรย่ อย และสายป้ อน

กรณีมโี หลด 3 เฟส และส่ วนใหญ่ ไม่ เป็ น
Harmonic Loads
700 A
800A
600 A

N

 วงจรย่ อย และสายป้ อน ต้ องมีการป้ องกัน

700 A

L3
L2
L1

N

500 A

500 A

200 A

480A

ขนาดสาย N = 200 + 0.7x400 = 480 A
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.2.4)
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การต่ อแยกสายป้ อน
ทุกจุดต่ อแยกต้ องมี
เครืYองป้ องกันกระแสเกิน

3.3.9 ต้ องติดตังเครื* องป้องกันกระแสเกินทุกจุด
ต่ อแยก

ข้ อยกเว้ นที 1 กรณีเครื* องป้ องกันกระแสเกินของสาย
ป้ อนสามารถป้ องกันสายทีต* ่ อแยกได้ ไม่ ต้องติดตังเครื* อง
ป้ องกันกระแสเกินทุกจุดต่ อแยก
ข้ อยกเว้ นที 2สายทีต* ่ อแยกจากสายป้ อนเป็ นไปตามทุกข้ อ
ดังนี
1)ความยาวของสายทีต* ่ อแยกไม่ เกิน 7.5 เมตร
2)ขนาดกระแสของสายทีต* ่ อแยกไม่ น้อยกว่ า 1 ใน 3 ของ
ขนาดกระแสสายป้ อน
3)จุดปลายของสายต่ อแยกต้ องมีเครื* องป้ องกันกระแส
เกิน 1 ตัว
4)สายที
* วสท.2001-56
่ อแยกต้บททีอ 3งติ
ดตัอังในช่
มาตรฐานต
(ศิวเวทย์
ครพันธุ์) องเดินสาย
183

L

กระแสเกิน
 เป็ นฟิ วส์ หรื อเซอร์ กต
ิ เบรกเกอร์ (CBs)ก็ได้
 ห้ ามต่ อขนานกันเพื*อเพิม
* พิกดั
 เครื* องป้ องกันกระแสเกิน ต้ องป้ องกันตัวนํา
เฟสได้ ห้ ามติดตังในสายนิวทรัล
ยกเว้ น กรณีเครื* องป้ องกันกระแสเกิน
สามารถตัดวงจรทุกเส้ นพร้ อมกันได้
- ทีว* ่ างเพื*อปฏิบัติงาน แสงสว่ าง ตามบทที* 1
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.3)
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3.3 การป้องกันกระแสเกินสํ าหรับวงจรย่ อยและสายป้อน

2014-02-21

ยกเว้นเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์มาตรฐาน
และรับรองว่ า
เป็ นหน่ วยเดียวกัน

To
other
load

ทีอ ุปกรณ์ ต้องมี
เครื องป้องกัน
กระแสเกิ
น
2014-02-21

ยกเว้ น 1 ไม่ ต้องมีเครืY อง
ป้ องกันกระแสเกินถ้ าสามารถ
ป้ องกันสายต่ อแยกได้
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 (ศิวเวทย์ อัครพันธุ์)
184

3.3.10 เครื* องป้ องกันกระแสเกินของวงจรย่ อยและสายป้ อนในแผง
สวิตช์ ต่างๆ ต้ องระบุโหลดทีจ* ่ ายให้ ชัดเจนติดไว้ ตามข้ อ1.107

การต่ อแยกสายป้ อน
ยกเว้ น 2 ไม่ ต้องมีเครืYอง
ป้ องกันกระแสเกิน
3. อยู่ในท่ อร้ อยสาย

4. มีเครืYองป้ องกัน
กระแสเกินทีYปลาย
2014-02-21

1. ความยาวสายต่ อแยกไม่ เกิน 7.5ม.
2. กระแสของสายต่ อแยก >1/3* I ของ
สายป้ อน
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 (ศิวเวทย์ อัครพันธุ์)

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)
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วงจรประธาน

สรุป…..สายป้ อน
โหลดในวงจรย่ อย(Ib)

186

วงจรประธาน หมายถึง ต ัวนํา และอุปกรณ์
่ นของวงจรไฟฟ้าทีร ับไฟ
ไฟฟ้าต่างๆ ในสว
จากการไฟฟ้าฯ ไปจนถึงบริภ ัณฑ์ประธาน

แยกประเภท

Ib ≥ design Load Current Lb

คํานวณโหลดใช้ demand Factor



กําหนดขนาด OCPD ( In )
หากระแสของสายตามวิธต
ี ด
ิ ตงสาย
ัF
It ≥ In / ( Ca x Cg )

เลือกสายและวิธีการเดินสาย

กําหนดขนาดตัวนําไฟฟ้า
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ3.2)



Iz ≥ It
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ํ ค ัญ 2 สว่ น คือ
วงจรประธาน ประกอบด้วยสว่ นสา
 ต ัวนําประธาน ( Service Conductors )
 บริภ ัณฑ์ประธาน ( Service Equipment )
วงจรประธาน แบ่งออกเป็น 2 ระด ับ คือ
 ระบบแรงตํา ( Low Voltage System )
(ระบบไม่เกิน 1,000 V.)
 ระบบแรงสูง ( High Voltage System)
(ระบบทีมีแรงด ันเกิน 1,000 V.)

3.4 ตัวนําประธานต้ องมีขนาดเพียงพอทีจ ะรับโหลดทังหมดได้
และตัวนําประธานทีจ ่ ายไฟให้ กบั อาคารหลังหนึงๆ หรื อผู้ใช้ ไฟฟ้า
รายหนึงต้ องมีชุดเดียว
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3

ขนาดตัวนํานิวทรั ลประธานแรงตํา
ตัวนํานิวทรัลของตัวนําประธานแรงตํา*
(สายทีม* ีการต่ อลงดิน )ต้ องมีขนาดดังนี
- มีขนาดเพียงพอทีจ* ะรับกระแสไม่ สมดุล
สู งสุ ดทีเ* กิดขึน ตามทีค* าํ นวณได้ ในข้ อ 3.2.4
- ต้ องไม่ เล็กกว่ า สายต่ อหลักดิน(GEC)
ของระบบไฟฟ้าตามข้ อ 4.19( ตาราง 4-1)
- ไม่ เล็กกว่ าร้ อยละ 12.5 ของสายเฟส
(ประธาน) ขนาดใหญ่ ทสี* ุ ดแต่ ไม่ จาํ เป็ น
ต้ องใหญ่ กว่ าสายเฟสนอกจากเผื*อสํ าหรับ
ปัญหาฮาร์ มอนิก
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.4)

ขนาดตัวนํานิวทรั ล

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้ อ 3.4)

ตัวนํานิวทรัลของตัวนําประธานแรงตํา*
(สายทีม* กี ารต่ อลงดิน)
- ต้ องมีขนาดกระแสเพียงพอทีจ* ะรับกระแส
ไม่ สมดุลสู งสุ ด ตามทีค* าํ นวณได้ ในข้ อ 3.2.4
- ต้ องไม่ เล็กกว่ า สายต่ อหลักดิน(GEC)
ของระบบไฟฟ้ าตามข้ อ 4.19( ตาราง 4-1)
- ไม่ เล็กกว่ าร้ อยละ 12.5 ของสายเฟสขนาดใหญ่
ทีส* ุ ด
ขนาดตัวนํานิวทรัล ต้ องสามารถรับกระแส
ไม่ สมดุลสู งสุ ดได้ ตามข้ อ 3.2.4 และต้ องมี
ขนาดไม่ เล็กกว่ าสายดินของบริภัณฑ์ ไฟฟ้ า
ตามข้ อ 4.20(ตาราง 4-2)
ขนาดกระแสของสายนิวทรัลคิดจาก
โหลด 1-เฟส ทีต* ่ ออยู่ในวงจร 3-เฟส โดย
เลือกจากเฟสทีม* ากทีส* ุ ด
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ตารางที 4-1 ขนาดตําสุ ดของสายต่ อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ขนาดตัวนําประธานทองแดง (ตร.มม.) ขนาดตํา* สุ ดของสายต่ อหลักดินทองแดง (ตร.มม.)
ไม่ เกิน 35

10

เกิน 35 แต่ ไม่ เกิน

50

16

เกิน 50 แต่ ไม่ เกิน

95

25

เกิน 95 แต่ ไม่ เกิน

185

35

เกิน 185 แต่ ไม่ เกิน

300

50

เกิน 300 แต่ ไม่ เกิน

500

70

เกิน 500

95
EIT Standard 2001-56 (บทที* 4 ตาราง 4-1)
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ต ัวนําประธาน ( Service Conductors )

ข้ อยกเว้ น …
ทีย อมให้ มีตัวนําประธานมากกว่ า 1 ชุด
 สํ าหรับเครื* องสู บนําดับเพลิง ซึ*งต้ องแยกจากระบบประธาน
 สํ าหรับระบบไฟฉุกเฉินและระบบกําลังไฟฟ้ าสํ ารอง
 มีอาคารมากกว่ า 1 หลัง ในบริเวณเดียวกัน ตามเงื*อนไข
 รับไฟจากหม้ อแปลงมากกว่ า 1 ลูก หรื อการไฟฟ้ ากําหนด
 เมื*อต้ องการตัวนําประธานทีร* ะดับแรงดันต่ างกัน
 เป็ นอาคารชุ ด อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ ที*

จําเป็ นต้ องใช้ ตวั นําประธานมากกว่ า 1 ชุด
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.4 )
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ตัวอย่ างข้ อยกเว้ น
กรณีอาคารทีใ ช้ หม้ อแปลงมากกว่ า 1 ลูก

เงือนไข ข้ อยกเว้ น กรณีอาคารมีมากกว่ า 1 หลัง
M
CB o)
o

1) อาคารทุกหลังต้ องมีบริภัณฑ์ ประธาน โดยขนาดเครืองป้องกัน
กระแสเกินของบริภัณฑ์ ประธานรวมกันต้ องไม่ เกินพิกดั
เครืองป้องกันกระแสเกินของเครื องวัดฯ
2) ตัวนําประธาน จากเครืองวัดฯ ถึงจุดต่ อแยกเข้ าแต่ ละอาคาร
ต้ องมีขนาดกระแสไม่ น้อยกว่ าขนาดของเครื องป้ องกันกระแสเกิน
ของอาคารทุกหลังรวมกัน
3) จุดต่ อแยกตัวนําประธาน ต้ องอยู่ในบริเวณของผู้ใช้ ไฟฟ้า

Ls

อาคาร 1

บริภัณฑ์ ประธาน

บริเวณผู้ใช้ ไฟ
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.4 ยกเว้น 3)

Ls
บริภัณฑ์ ประธาน

อาคาร 2
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.4 ยกเว้น 4)
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3.4. ตอน ก. ขนาดตัวนําประธานแรงตํา

ตัวอย่ างข้ อยกเว้ น
กรณีอาคารชุดหรื ออาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ

แผงเมนสวิตช์

กรณีทมี ีลกั ษณะดังนี>
• ต้ องใช้ หม้ อแปลง
มากกว่ า 1 ลูก
• ต้ องรั บไฟฟ้าจาก
ระบบสายใต้ ดนิ แรงสู ง
• ต้ องรั บระบบไฟ
มากกว่ า 1 สายป้ อน
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.4 ยกเว้น 6)
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มิเตอร์

มิเตอร์

รัว

รัว

สายเมนเดินในท่อฝั งดิน

สายเมนเดินในอากาศ

3.4.1 ระบบสายอากาศ
ต ้องเป็ นตัวนํ าทองแดง ขนาด
ไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม.

3.4.2 ระบบสายใต ้ดิน

หมายเหตุ กฟภ. ยอมให้สายเมน
ต ้องเป็ นตัวนํ าทองแดง
อากาศจากเสาไฟฟ้าไปชายคา
มาตรฐาน
บ้านเป็นต ัวนําอะลูมเิ นียมได้
โดยว.ส.ท. 2556 บทที 3ขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม.
ขนาด ≥ 10 ตร.มม.
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.4 ตอน ก.)
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3.5บริ ภณ
ั ฑ์ ประธาน ( Service Equipment )

การติดตังตัวนําประธานใต้ ดนิ แรงตํา*
- ต้ องมีแผนผังแสดงแนวสายไฟฟ้า

บริภณ
ั ฑ์ ประธาน หมายถึง อุปกรณ์ ไฟฟ้าทีท* าํ
หน้ าทีป* ลดวงจร บริภณ
ั ฑ์ ประธานจะ
ประกอบด้ วยส่ วนสํ าคัญ 2 ส่ วน คือ

มีป้ายระบุแนวระยะห่ างระหว่ างป้ ายไม่ เกิน 50 m
- สายใต้ ดนิ ทีม* หี ลายวงจร ทีป* ลายสาย และสายทีอ* ยู่
ในช่ องเปิ ดต้ องมีเครื* องหมายแสดงให้ เห็น
ความแตกต่ างติดอยู่อย่ างถาวร

1.
2.

เครื* องปลดวงจร(Disconnecting
Means)
เครื* องป้ องกันกระแสเกิน
(Overcurrent Protective Device)

ซึ*งอาจประกอบเป็ นชุดเดียวกัน
ก็ได้

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.4.2

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ3.5)
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3.5 ตําแหน่ งติดตัง< บริ ภัณฑ์ ประธาน (บ้ านชั<นเดียว)

3.5.1.8 ต้องมีทีOว่างเพืOอปฏิบตั ิ งาน ตามบททีO 1

แผงเมน
สวิตช์

200Lx
-เปิ ดตู้ได้ 90 องศา
- ขนหม้อแปลง
ออกได้ทงั  ลูก

มิเตอ
ร์

รวัF

มิเตอ
ร์

ตําแหน่งบริภ ัณฑ์ประธาน

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

F ไม่ตากว่
ควรติดตงสู
ัF งจากพืน
ํ
า
1.60 เมตร
199

รวัF

ตําแหน่งบริภ ัณฑ์ประธาน
ัF
ัF
ควรติดตงอยู
ัF
ช
่ นลอยหรื
อชนสอง

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.5.1.4

200

3.5.2 เครื4 องป้องกันกระแสเกินของบริ ภัณฑ์ ประธาน

พิกัดสูงสุดของเครืองป้ องกันกระแสเกินและโหลด
สูงสุดของเครืองวัดฯ กฟน.(ตร.3-4)

201



บริภ ัณฑ์ประธานต้องมี
ขนาดพิก ัดกระแสสูงสุด
ไม่เกินด ังนีF
 การไฟฟ้านครหลวง

 ตามตารางที

3- 4

่ นภูมภ
 การไฟฟ้าสว
ิ าค
 ตามตารางที

3- 5

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3 ข้อ 3.5.2
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พิกัดสูงสุดของเครืองป้ องกันกระแสเกินและโหลดสูงสุดของ
เครืองวัดฯ กฟภ.(ตร. 3-5)
ขนาดเครื องวัด โหลด
หน่ วยไฟฟ้า
สู งสุ ด
(แอมแปร์ ) (แอมแปร์ )

ขนาดตัวนําประธาน
เล็กทีสุดทียอมให้ ใช้ ได้
(ตร.มม.)

บริภณ
ั ฑ์ ประธาน
เซฟตีสวิตช์ หรื อ
โหลดเบรกสวิตช์

คัตเอาต์ ใช้ ร่วมกับ
คาร์ ทริดจ์ ฟิวส์

เซอร์ กติ
เบรกเกอร์

สาย
อะลูม-ิ
เนียม

สาย
ทองแดง

ขนาดสวิตช์
ตําสุ ด
(แอมแปร์ )

ขนาดฟิ วส์
สู งสุ ด
(แอมแปร์ )

ขนาดคัท
เอาต์ ตาํ สุ ด
(แอมแปร์ )

ขนาดฟิ วส์
สู งสุ ด
(แอมแปร์ )

ขนาด
ปรับตัง
สู งสุ ด
(แอมแปร์ )

5 (15)

12

10

4

30

15

20

16

15-16

15 (45)

36

25

10

60

40-50

-

-

40-50

30 (100)

80

50

35

100

100

-

-

100

หมายเหตุ 1) สําหรับตัวนําประธานภายในอาคารให้ ใช้ สายทองแดง
2) ขนาดสายในตารางนีHสําหรับวิธีการเดินสายลอยในอากาศวัสดุฉนวนภายนอกอาคาร
หากวิธีเดินสายแบบอืนให้ พจิ ารณาขนาดตัวนําประธานในบทที 5 แต่ ทงัH นีH ขนาดตัวนํา
ประธานต้ องรับกระแสได้ ไม่ น้อยกว่
า 1.25 เท่ าของโหลดตามตาราง
มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3 ข้อ 3.5.2

ตาราง
5 - 22
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หมายเหตุ พิกดั ของเครื องป้ องกันกระแสเกิน มีค่าตํากว่ าทีก าํ หนดในตารางได้
บทที 3
แต่ ทงัH นีHต้องไม่ น้อยกว่มาตรฐาน
า1.25ว.ส.ท.เท่2556าของโหลดที
ค าํ นวณได้
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3.5.2.2อุปกรณ์ ป้องกันกระแสเกินต้ องป้องกันวงจรและอุปกรณ์
ทังหมดได้ อนุญาตให้ ตดิ ตังทางด้ านไฟเข้ าของเครื* องป้องกันกระแส
เกินเฉพาะวงจรระบบฉุกเฉินต่ างๆ
- เครื* องแจ้ งเหตุเพลิงไหม้

บริภัณฑ์ ประธาน

- ระบบสั ญญาณป้ องกัน
อันตราย
- เครื* องสู บนําดับเพลิง
- นาฬิ กา
- เครื* องป้ องกันอันตรายจาก
ฟ้ าผ่ า
- คาปาซิเตอร์
- เครื* องวัด
- วงจรควบคุม
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.5.2.2)
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การติดตังเครื* องป้องกันกระแสรั*วลงดิน
ของบริภัณฑ์ ประธานแรงตํา*

คณ
ั ฑ์ ประธานแรงตํา
ุ สมบัติของบริ ภณ
L1 L2 L3

LOADS

กรณีระบบระบบทีน* ิวทรัลของระบบ
วาย(wye ) ต่ อลงดินโดยตรง
เครื* องป้ องกันกระแสเกินบริภณ
ั ฑ์

N  ห้ ามติดตังเครื* องป้ องกันกระแสเกินใน

สายทีม* กี ารต่ อลงดิน(สายนิวทรัล)
 ต้ องสามารถตัดกระแสลัดวงจรค่ ามาก
ทีส* ุ ดทีอ* าจเกิดได้ และต้ องไม่ ตาํ* กว่ า 10
kA (ยกเว้ นบางพืนทีท* กี* ารไฟฟ้ากําหนด
เป็ นกรณีพเิ ศษ)

ประธานแรงตํา* ทีม* ี I ≥ 1000 A

ต้ องมี GFP

ข้ อยกเว้ น
G

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 56 ข้อ 3.5.2.1 , 3.5..2.3)
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การป้ องกัน Ground Fault

1. ไม่ ใช้ กบั กระบวนการทางอุตสาหกรรมแบบ
ต่ อเนืองถ้ าหยุดกระทันหันจะทําให้ เกิด
ความเสียหายมาก
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56
206
22. ข้อ 3.5.2.6)
ไม่ ใช้ กบั เครืองสู บนํ>าดับเพลิง

วิธีการตรวจจับกระแสผิดพร่ องลงดิน
การตรวจวัดการเกิดกระแสผิดพร่ องลงดิน(Ground Fault)

อาจแบ่ งตามความไวของการ Setting ดังนี
1. RCD ( Residual Current Device )
- ความไว 30 mA ใช้ ป้องกันคน จากไฟดูด
- ความไว 300 mA ใช้ ป้องกันสถานทีห* รื ออุปกรณ์ จากไฟไหม้
- ความไว 30 A ใช้ ป้องกันสถานทีห* รื ออุปกรณ์
2. GFP ( Ground Fault Protection )
- ความไว 100 – 1200 A
- ใช้ ป้องกันสถานทีห* รื ออุปกรณ์ จาก Arcing Ground Fault
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ใช้ กฎของ Kirchhoff คือ

ΣI =

0

1. วิธีวดั กระแสตกค้ าง(Residual Sensing method)
2. วิธีวดั กระแสไหลกลับผ่ านระบบดิน(Ground Return

Sensing method )
3. วิธีวดั กระแสสมดุล(Zero Sequence Sensing method)
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.5.2.6)

208

วิธีวัดกระแสตกค้าง (Residual Sensing Method)

- กระแสจาก CT ทั้ง 3 Phases รวม Phasor เป็น Iph, Ia + Ib + Ic = Iph
- นํากระแส Iph มาเปรียบเทียบกับกระแสจาก CT ของสาย Neutral In
- ถ้า Iph = In แสดงว่า (ผลรวมกระแสเป็นศูนย์) ระบบเป็นปกติ
- ถ้า Iph = In แสดงว่า เกิด Ground Fault ผลต่างคือกระแส Ig
- ถ้า Ig > Setting แสดงว่าเกิด Ground Fault มากพอ CB ตัดวงจรตามเวลา
ที่ตั้งไว้
เมนสวิตช์ (MDB)
รีเลย์วัดกระแสรั่วลงดิน
A
B
C
N

หม้อแปลงกระแส(CT)

- สายต่อหลักดินจะต่อเข้าจุด Ground Bus
- มี CT ติดตั้งระหว่าง Neutral Bus และ Ground Bus
- สาย Ground จะต่อเข้ากับส่วนโลหะทีเ่ ครือ่ งห่อหุม้ ที่ไม่นํากระแส
- เมื่อเกิด Ground Fault, Ig จะไหลกลับไปยัง Neutral โดยผ่าน CT
- ถ้า Ig > Setting แสดงว่าเกิด Ground Fault มากพอ CB ตัดวงจรตามเวลา
ที่ตั้งไว้
เมนสวิตช์ (MDB)

N BUS

G BUS

สายดิ น

Load

ทางเดินกระแสไหลกลับเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วลงดิน

รีเลย์วัดกระแสรั่วลงดิน

A
B
C
N

GFR

สายต่อหลักดิน

วิธีวัดกระแสไหลกลับผ่านระบบดิน (Ground Return Sensing Method)

N BUS

GFR

หม้อแปลงกระแส
สายต่อหลักดิน

สายดิ น

G BUS

ทางเดินกระแสไหลกลับเมื่อสายไฟรั่วลงดิน

ทางเดินกระแสไหลกลับเมื่อสายไฟรั่วลงดิน

วิธีวัดกระแสไหลกลับผ่านระบบดิน (Ground Return Sensing Method) ผิด
- ถ้าสายต่อหลักดินต่อเข้าจุด Neutral (N Bus)
- มี CT ติดตั้งระหว่าง Neutral Bus และ Ground Bus
- สาย Ground จะต่อเข้ากับส่วนโลหะทีเ่ ครือ่ งห่อหุม้ ที่ไม่นํากระแส
- เมื่อเกิด Ground Fault, Ig จะไหลกลับไปยัง Neutral โดยไม่ผ่าน CT
- CT ไม่สามารถตรวจสอบ Ground Fault ได้ CB ไม่ตัดวงจร ทําให้ทํางาน
ผิดพลาด
เมนสวิตช์ (MDB)
A
B
C
สายต่อหลักดิน
ต่อทีน่ ิวทรัลบัส N
ทําให้ GFR
ทํางานผิดพลาด
สายต่อหลักดิน

รีเลย์วัดกระแสรั่วลงดิน

N BUS

วิธีวัดกระแสสมดุล (Zero Sequence Sensing Method)
- มี Zero Sequence Current transformer หรือ ZCT ล้อม Phases และสาย Neutral
- ระบบเป็นปกติกระแสทั้งหมดจะหักล้างกันหมด ทางด้าน Secondary ของ ZCT ไม่มีกระแส
- เมื่อเกิด Ground Fault ทางด้าน Secondary ของ ZCT จะมีกระแสไหล คือ Ig
- ถ้า Ig > Setting แสดงว่าเกิด Ground Fault มากพอ CB ตัดวงจรตามเวลาที่ตั้งไว้

สายดิ น

A
B
C
N

N BUS

ทางเดินกระแสไหลกลับเมื่อสายไฟรั่วลงดิน

G BUS

Load

ทางเดินกระแสไหลกลับเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วลงดิน

รีเลย์วัดกระแสรั่วลงดิน
หม้อแปลงกระแสแกนสมดุล (ZCT)

เมนสวิตช์ (MDB)

GFR
G BUS

Load

ทางเดินกระแสไหลกลับเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วลงดิน

สายต่อหลักดิน

GFR
สายดิ น

Load

ทางเดินกระแสไหลกลับเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วลงดิน
ทางเดินกระแสไหลกลับเมื่อสายไฟรั่วลงดิน

ระดับของการป้ องกัน

ค่ าปรับตัง ( Setting ) ของ GFP

การป้องกันการลัดวงจรลงดินอาจทํา
ได้ 3 ระดับตามความสํ าคัญของสถาน
ประกอบการคือ
1. มี GFP ที* Main อย่ างเดียว
2. มี GFP ที* Main และ Feeders
3. มี GFP ที* Main , Feeders และ
Branch Circuits
จากข้ อกําหนดของ ว.ส.ท. กําหนดให้
ต้ องมี GFP ทีบ* ริภณ
ั ฑ์ ประธานแรงตํา*
ขนาดตังแต่ 1000 A ขึนไป
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.5.2.6)
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ตัวนําประธานในระบบแรงสู ง
ตัวนําประธานแรงสู งได้ แก่

แรงสู งตามระบบการไฟฟ้า

ตัวนําประธานในระบบ

 การไฟฟ้ านครหลวงจะมีระดับแรงดัน 12 kV , 24 kV

, 69 kV และ 115 kV
 การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีระดับแรงดัน 22 kV , 33 kV
และ 115 kV
ระบบตัวนําประธาน จะประกอบไปด้ วย

ดังนีค ือ

2 ส่ วน

 ตัวนําประธานแรงสู ง ซึงอยู่ด้านแรงสู งของหม้ อแปลง
 ตัวนําประธานแรงตํา ซึงอยู่ด้านแรงตําของหม้ อแปลง
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.5.3)

1) วงจรย่ อย
- กระแสปรับตัง 5-15 A
- เวลา ตังให้ ทาํ งานทันที( Instantaneous)
2) วงจรสายป้ อน
- กระแสปรับตัง 200-800 A
- เวลา ตังให้ Coordinate กับ GFP ของ
BC หรื อประมาณ 0.1-0.2 s
3) วงจรประธาน
- กระแสปรับตัง 400-1200 A
- เวลาตังให้ Coordinate กับ GFP ของ Feeder หรื อ 0.2-0.5 s
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สายไฟฟ้ าในระบบสายอากาศ
ระบบไฟฟ้ าแรงสูง
 สายเปลือย(Bare Conductor)
 ACC (All Copper Conductor ) TIS 64-2517
 AAC( All Aluminium Conductor); TIS 85-2548
 ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced);

TIS 85-2548
 สายไฟฟ้ าหุ้มฉนวน(Insulated Conductor)
 APC or PIC (Partially

Insulated Cable)
 ASC or SAC ( Space Aerial Cable)
 PAC or AFC ( Preassembly Aerial Cable)
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ3.)
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เซอร์ กติ เบรกเกอร์ และสวิตช์ แยกวงจร

บริ ภณ
ั ฑ์ ประธานระบบแรงสู ง
อุปกรณ์ ทนี* ิยมใช้ เป็ นบริภณ
ั ฑ์ ประธานในระบบแรงสู งมี 4
ชนิด ดังนี
1. ฟิ วส์ ชนิดขาดตก (Drop Fuse Cutout)
2. ฟิ วส์ และสวิตช์ สําหรับตัดโหลด( Load Break Switch ,
Switch Disconnector )
3. เซอร์ กติ เบรกเกอร์ และสวิตช์ แยกวงจร ( Isolating
Switch , Disconnector )
4. Ring Main Unit (RMU)
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.5.3)
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ข้ อกําหนดสําหรั บเซอร์ กติ เบรกเกอร์

1. เซอร์ กติ เบรกเกอร์ ต้องเป็ นแบบปลดวงจรได้ โดย
อิสระ ( Trip Free )
2. จะต้ องมีเครื องหมายบอกตําแหน่ งปลด-สั บ ชัดเจน
3.จะต้ องมีค่าพิกดั ตัดกระแสลัดวงจร IC ไม่ น้ อยกว่ า
ค่ ากระแสลัดวงจรสู งสุ ดทีต าํ แหน่ งติดตัง IS
4.ขนาดปรับตัง สูงสุดไม่เกิน 6 เท่าของกระแส
ตัวนํา(In)
โดย IC = Interrupting Capacity ( kA )
IS = กระแสลัดวงจรสู งสุ ด ณ จุดติดตัง ( kA )
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.5.5.5)
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ทางด้ านโหลดของสวิตช์
แยกวงจรจะมีอปุ กรณ์
สํ าหรับต่ อลงดินเมือ
ปลดวงจรออกจากแหล่ง
จ่ ายไฟแล้ว

เซอร์ กติ เบรกเกอร์ (HVCB)จะทําหน้ าที
เป็ นเครื องป้องกันกระแสเกินและเครื อง
ปลดวงจร โดยจะต้ องใช้ ร่วมกับ สวิตช์
แยกวงจรทางด้ านไฟเข้ าของเครื องปลด
วงจรเพือความปลอดภัย เพราะเมือสั ง
CB ให้ ปลดวงจรแล้ วจะไม่ สามารถ
มองเห็นหน้ าสั มผัสได้ อาจเกิดอันตราย
เนืองจากหน้ าสั มผัส CB อาจจะไม่ เปิ ด
วงจรจริง จึงต้ องใช้ สวิตช์ แยกวงจรทํา
หน้ าทีป ลดวงจร ยกเว้ นชนิดใช้ ก๊าซเป็ น
ฉนวนไม่ ต้องมีสวิตช์ แยกวงจร
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.5.3)
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การป้ องกันกระแสเกินของตัวนําประธาน
•ถ้ าเป็ น Circuit Breaker
ปรับตังไม่ เกิน 400 - 600 % In

•ถ้ าเป็ น Power Fuses

พิกดั กระแสไม่ เกิน 300 % In

ปรับตังไม่ เกิน 125 % In

( EIT. 2001-56: ข้อ 3.5.5 ตารางที 6-5)

ทั้งหม้อแปลง Oil Typeหรือ Dry Type
และการคํานวณกระแสหม้อแปลง
ต้องใช้แรงดันเมื่อไม่มีโหลด
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ข้อ
3.5.5.5

ประกอบด้วยแรงดันและกระแส

ข้อ
3.5.5.4

กับดักฟ้ าผ่า(Lightning Arrester)
L/A

การเลือกใช้งานL/A
งานL/A
งาน

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ตาราง 6-5 หน้า 6-23)

ประกอบด้วยแรงดันและกระแส
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เพือ/ ทน Inrush
Current ได้

การเลือกใช้งาน ดร็อปฟิวส์คัตเอาต์
ไม่เกิน 300% พิกัดแรงดัน ต้องไม่ตา่ํ กว่าแรงดันของระบบไฟฟ้า
L/A
- ระบบ 1111-12kV
12kV ใช้พิกัดแรงดัน 15 kV
(≥125%)
- ระบบ 2222-24kV
24kV ใช้พิกัดแรงดัน 27 kV
- ระบบ 33 kV ใช้พิกัดแรงดัน 38 kV
พิกัดกระแส ต้องไม่ต่ํากว่า 125%
125% และไม่เกิน
300%
300% ของกระแสด้านไฟเข้าหม้อแปลง
- ตัวฟิวส์คตั เอาต์มี 2 ขนาด คือ 100A,
100A,200
A,200A
200A
- ใส้ฟิวส์ มีขนาดต่างๆ เช่น 3,6,8,
3,6,8,
*ชนิ ดK(ทํางานเร็ว)
10,15,20,25,30,,
10,15,20,25,30,,40,50,65,80,100
,,40,50,65,80,100,
40,50,65,80,100,
*ชนิ ดT (ทํางานช้า)
140 และ 200 A เป็นต้น

พิกัดแรงดัน (L – G)
- แรงดันระบบ 1111-12 kV ใช้พิกดั L/A 9kV
- แรงดันระบบ 2222-24 kV ใช้พิกดั L/A 21kV
21kV
- แรงดันระบบ 33 kV ใช้พิกัด L/A 30kV
30kV
พิกัดกระแส Discharge ของ L/A
- L/A ที่ใช้กบั ระบบจําหน่ายทัว่ ไป
(Distribution Type) ใช้พิกดั 5 kA
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หาขนาด
L/A

การไฟฟ้ าฯ
kWh

L/A

หาขนาด
สายเมน
เมนสวิ ตช์

Tr. 800kVA
800kVA ,6
,6%Uk
12kV
12kVkV- 240/
240/416V
416V
3 เฟส 4 สาย
IC≥20kA

สายป้ อน

วงจรย่อย

หาค่า IC
= 100 In
%Uk

หาขนาดฟิวส์แรงสูง
I = 800 / (1.732
(1.732 x12)
12) = 38.5 A
กําหนดขนาดฟิวส์ทไี่ ม่ตา่ํ กว่า 125 %
= 1.25 x 38.5 = 48 A
เลือกฟิวส์ตามมาตรฐานจะได้ขนาด 50 A
หรือ 65A
65A หรือใหญ่กว่า
หาขนาด CB แรงต่ํา โดยกําหนดจากขนาด
หม้อแปลง
In = 800x
800x1,000/(
1,000/(1.732
/(1.732 x416)
416) =1,110 A
กําหนดขนาด CB ที่ 125 % จะได้
= 1.25 x 1,110 = 1387.5 A
เลือก CB จะได้ขนาด 1,400 A
หรือตามมาตรฐานจะได้ขนาด 1,250 A

3.6.1 แรงดันไฟฟ้าตกสําหรั บระบบแรงตํา

ต้ องจัดทํา Wiring Diagram ของระบบป้ องกันตังแต่ ด้านรับไฟฟ้า(Incoming)
จนถึงด้ านจ่ ายไฟออก(Outgoing)ของบริภัณฑ์ ประธานแรงสู ง แผงเมนสวิตช์ แรง
สู ง หม้ อแปลงไฟฟ้ า และบริภัณฑ์ ทสี* ํ าคัญอื*น ทีค* งทนถาวรและเห็นได้ ชัดเจน
ติดตัง ไว้ ในห้ องทีต* ิดตังแผงสวิตช์ ทกุ ห้ อง

2

แรงดันไฟฟ้ าตก คือค่าสูญเสีย(Loss)ในระบบไฟฟ้ า ;I R

การคิดแรงดันไฟฟ้าตก คิดจากเครื* องวัดจนถึงจุดใช้ ไฟจุด
สุ ดท้ ายรวมกัน ต้ องไม่ เกิน 5% จากระบบแรงดันทีร* ะบุ
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.5.5.7)

3.6.2 แรงดันตก กรณีรับไฟแรงสู งจากการไฟฟ้าฯ แรงดันตกคิด
จากบริภณ
ั ฑ์ ประธานแรงตํา จนถึงจุดใช้ ไฟจุดสุ ดท้ ายรวมกัน
ไม่ เกิน 5% จากแรงดันทีร ะบุ
MDB

แรงดันวงจร 1 เฟส และ 3 เฟส
Load

I
R

XL

I

5%
แรงดันตกในสายป้อน ไม่ เกิน 2%
แรงดันตกในวงจรย่ อย ไม่ เกิน 3%

VD = 2 × I(R Cosθ + XL Sinθ )× L
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.6)
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(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-56 ข้อ 3.6)

Balanced
load

I
I

R

XL

I
In = 0

VD =√3 × I(R Cosθ + XL Sinθ )× L
228

ภาคผนวก ฐ. แรงดันตก (แนะนํา)

ภาคผนวก ฐ. แรงดันตก (แนะนํา)

เพืYอให้ ง่ายต่ อการใช้ งาน ภาคผนวกนีไ] ด้ กาํ หนดตารางแรงดัน
ตกไว้ ด้วยโดยค่ าแรงดันตกทีYกาํ หนดเป็ นไปดังนี ]
1. อ้ างอิงตาม BS7671
2. ค่ าทีYกาํ หนดเป็ นค่ าสูงสุด ทีYได้ จากการคํานวณ ตัง] แต่ pf
85%lagging ถึง pf 100%
3. เงืYอนไขการคํานวณ

ตารางทีY ฐ.1 แรงดันตกสําหรับสายไฟฟ้ า ฉนวน PVC แกนเดียว ทีY 70OC

- ระบบไฟฟ้ า 3 เฟส แรงดันตกคิดเป็ น Line to Line แบบสมดุล
- ขนาดสายไฟ ถึง 16 mm2 ให้ คดิ ค่ า r อย่ างเดียว ละเลยค่ า x ซึงมีค่า
น้ อย
- ขนาดสายไฟ ตังแต่ 25 mm2 ให้ คดิ ค่ า r และ x เพือคํานวณ แรงดันตก
ตาม Power Factor ของ Load
- รูปแบบการติดตัง (กลุ่มการเดินสาย) เป็ นไปตามตารางที 5-47

2014-02-21

มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 (ศิวเวทย์ อัครพันธุ์)
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ขนาดสาย
(mm2)

1 เฟส AC (mV / A / m)

3 เฟส AC (mV / A / m)

รู ปแบบการติดตัJง

รู ปแบบการติดตัJง

กลุ่มที 1,2
1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

กลุ่มที 3,7

กลุ่มที 1,2

กลุ่มที 3,7

Touching Spaced
Trefoil
44
44
38
38
29
29
25
25
18
18
15
15
11
11
9.5
9.5
7.3
7.3
6.4
6.4
4.4
4.4
3.8
3.8
2.8
2.8
2.4
2.4
1.75
1.75
1.52
1.50
1.25 มาตรฐาน วสท.2001-56
1.27 บทที 3 (ศิ1.13
1.11
วเวทย์ อัครพันธุ์)

44
29
18
11
7.3
4.4
2.8
1.81
1.33

2014-02-21

Flat
38
25
15
9.5
6.4
3.8
2.4
1.50
1.12

Spaced
38
25
15
9.5
6.4
3.8
2.4
1.52
1.15
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ภาคผนวก ฐ. แรงดันตก (แนะนํา)

ภาคผนวก ฐ. แรงดันตก (แนะนํา)

ตารางทีY ฐ.2 แรงดันตกสําหรับสายไฟฟ้ า ฉนวน PVC หลายแกน ทีY 70OC

ตารางทีY ฐ.3 แรงดันตกสําหรับสายไฟฟ้ า ฉนวน XLPE แกนเดียว ทีY 90OC

ขนาดสาย
(mm2)
1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
2014-02-21
35

1 เฟส AC
(mV / A / m)

3 เฟส AC
(mV / A / m)

ทุกกลุ่มการติดตัง
44
29
18
11
7.3
4.4
2.8
1.75
มาตรฐาน วสท.2001-56 บทที 3 (ศิวเวทย์ อัครพันธุ์)
1.25

ทุกกลุ่มการติดตัง
38
25
15
9.5
6.4
3.8
2.4
1.50
1.10 231

ขนาดสาย
(mm2)

1 เฟส AC (mV / A / m)

3 เฟส AC (mV / A / m)

รูปแบบการติดตัง

รูปแบบการติดตัง

กลุ่มที 1,2
1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

46
31
19
12
7.9
4.7
2.9
1.85
1.37

2014-02-21

กลุ่มที 3,7

กลุ่มที 1,2

Touching Spaced
Trefoil
46
46
40
40
31
31
27
27
19
19
16
16
12
12
10
10
7.9
7.9
6.8
6.8
4.7
4.7
4.0
4.0
2.9
2.9
2.5
2.5
1.85
1.85
1.60
1.57
1.35 มาตรฐาน วสท.2001-56
1.37 บทที 3 (ศิ1.17
1.14
วเวทย์ อัครพันธุ์)

กลุ่มที 3,7
Flat
40
27
16
10
6.8
4.0
2.5
1.58
1.15

Spaced
40
27
16
10
6.8
4.0
2.5
1.60
1.17
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ตัวอย่ าง

ภาคผนวก ฐ. แรงดันตก (แนะนํา)
ตารางทีY ฐ.4 แรงดันตกสําหรับสายไฟฟ้ า ฉนวน XLPE หลายแกน ทีY 90OC
ขนาดสาย
(mm2)
1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
2014-02-21
35

1 เฟส AC
(mV / A / m)
ทุกกลุ่มการติดตัง
46
31
19
12
7.9
4.7
2.9
1.85
มาตรฐาน วสท.2001-561.35
บทที 3 (ศิวเวทย์ อัครพันธุ์)

3 เฟส AC
(mV / A / m)
ทุกกลุ่มการติดตัง
40
27
16
10
6.8
4
2.5
1.60
1.15 233

วงจรย่ อย 1 เฟส 230 V ,IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm. I = 10A
การติดตัง กลุ่มที2 ต้ องการ VD ไม่ เกิน 2 % และ 3 %
ระยะไกลสุ ดเท่ าใด
ภาคผนวก ฐ1. สาย 2.5 Sq.mm. VD = 18 mV / A / m
2% = 230 x .02 = 4.6 V
(18 x 10xL)/1000 = 4.6
L
= 25.6 m.
3 % = 230 x .03 = 6.9 V
L
= 38.3 m.
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

ตัวอย่ าง วงจรสายป้อน 3 เฟส 4 สาย 230/400V จ่ ายไฟ 110 A จากตู้ DB

สรุป การคํานวณโหลด

ไปยังตู้ LP ระยะทาง 100 m. ใช้ สาย XLPE แกนเดียว การติดตัง
กลุ่มที2 ถ้ าต้ องการ VD ไม่ เกิน 2 % จะต้ องใช้ สายขนาดเท่ าใด

VD 2 % = 400 x .02 = 8 V
จาก ตาราง 5-27 และ ภาคผนวก ฐ.3
สาย 35 Sq.mm. 131A VD
สาย 50 Sq.mm. 159A VD
สาย 70 Sq.mm. 202 A VD
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โหลดวงจรย่อย

I = 110A
= 1.17 mV / A / m
= 0.91 mV / A / m
= 0.65 mV / A / m

Lbi

คํานวณโหลดของแต่ละ
สายป้อน LbF

รวมโหลดของสายป้อน
ต่างๆ ∑LbFi

Demand Factor
Demand Factor
กําหนดขนาด OCPD

กําหนดขนาดหม้อ
แปลง

Ini > Ibi
กําหนดขนาด OCPD

สาย 35 Sq.mm. VD = (1.17 x 110 x 100)/1000 = 12.9V
สาย 50 Sq.mm. VD = (0.91 x 110 x 100)/1000 = 10.0 V

Ini > Ibi

InM ≤ InT
กําหนดขนาดกระแสของ
วงจรย่อย

สาย 70 Sq.mm. VD = (0.65 x 110 x 100) /1000 = 7.2 V
(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001-31 ข้อ3.)

กําหนดขนาด OCPD

Iz ≥ In
235

กําหนดขนาดกระแสของสายป้ อน

กําหนดขนาดกระแสของสายเมน

Iz ≥ In

Iz ≥ InM

มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 บทที 3
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ตัวอย่ างการคํานวณโหลด

•อาคารประเภทโรงแรม ตังอยู่ทใี* นต่ างจังหวัดภาคกลาง มีโหลดดังนี


PB-111 จ่ ายจากสายป้อน F-112



PB-112 จ่ ายจากสายป้อน F-113

 โหลดเครื* องปรั บอากาศ

แผง P-111

โหลดวงจรสายป้อน F-112

400 kVA. จ่ ายจาก F-12

 เครื* องทํานําร้ อน(Water heater) ในแผงย่ อย PB-111




และ PB-112 ,

มีขนาดตัวละ 4,400W 230 V. 1 เฟส

จงกําหนดขนาด หม้ อแปลง, CBs และ ตัวนําต่ างๆ ในวงจร
มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3

โหลดวงจรสายป้ อน F-113

วงจรประธาน สายป้อน วงจรย่ อย

แผง P-112

แผง P-111

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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แผง P-112

มาตรฐาน วสท. 2001-51 บทที 3

240

การคํานวณโหลดสายป้ อน F-112
2. รวมโหลดของสายป้อน F-112

การคํานวณโหลดสายป้ อน F-112

 โหลดรวม

= ( 10,800) +( 12,100) + (197,448) VA.
= 220,348 VA.
 หาขนาดกระแสสายป้ อน = 220,348 /(1.732 x 400) = 318.05 A.

1. คํานวณโหลดของแผงย่ อย PB-111
โหลดแสงสว่ าง = 0.50( 20,000) + 0.40(2,000) VA.

 กําหนดขนาด OCPD(

= 10,800 VA.
 Water Heater = (2 x 4,400) + 0.25 ( 3 x 4,400 ) VA.

= 12,100 VA.

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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สายควบ

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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คือการใช้ สายไฟฟ้าตังแต่ สองเส้ นขึน ไป โดยสายทังหมดมีการต่ อ
ทีป ลายสายทังสองข้ างเข้ าด้ วยกัน

 หาขนาดกระแส 1

2(3-120,1-50/25G Sqmm.IEC01ท่ อ 2 1/2”)

Ca=1.0

การเดินสายควบ

F-112

400 AT

It ≥ In / (Cg x Ca)

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3

3. หาขนาดตัวนํานิวทรัลของสายป้อน

01(117A)

Cg =1.0



การคํานวณโหลดสายป้ อน F-112
เฟส (สู งสุ ด)
= 22,000/ 230
= 95.65A.
 กําหนดขนาดตัวนํานิวทรัล ไม่ น้อยกว่ า
 95.65A. = สายขนาด 50 sqmm. IEC

OCPD(In) = 400 AT/630AF

กําหนดขนาดตัวนําสายป้ อน(Iz) Iz ≥ I t
 = 2x3-120 Sqmm. ตารางที 5-20
IEC01 กลุ่มที2 (ในท่ อร้ อยสายในอากาศ ; 2 x 208 A)

Air Conditioning 65,816 x3 = 197,448 VA.
@ 4400W

 เลืกใช้

In) F-112 = 1.25x318.05 A. = 397.56 A

(แอมแปร์)

ตร.มม.

20
40
70
100
200
400
500

2.5*
4*
6*
10
16
25
35
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อนุญาตให้ วงจรไฟฟ้าเส้ นไฟ
และนิวทรัลเดินสายควบได้ โดย
การเดินสายควบ ต้องใช้สาย
ขนาดไม่เล็กกว่า 50 ตร.มม.
ใช้สายชนิ ดเดียวกัน
ขนาดเดียวกัน
มีความยาวเท่ากัน
วิธกี ารต่อสายเหมือนกัน

ต้ องครบทุกข้ อ

เพื*อให้ อมิ พีแดนซ์
ใกล้ เคียงกันมากทีส* ุ ด

ข้อ 5.1.15 หน้า 5 - 6

การคํานวณโหลดสายป้ อน F-113

การคํานวณโหลดสายป้ อน F-113
1. คํานวณโหลดของแผงย่ อย PB-112
โหลดแสงสว่ าง = 0.50( 20,000) + 0.40(46,000) = 28,400 VA.
 Water Heater = (2 x 4,400) +0.25( 8 x 4,400) VA. = 17,600 VA.
Air Conditioning.( 3x 65,816) = 197,448 VA

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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การคํานวณโหลดสายป้ อน F-113

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3

= ( 28,400) +( 17,600) + (197,448) VA.= 243,448

VA.
 หาขนาดกระแสสายป้ อน = 243,448 / (1.732 x 400) = 351.39 A.
 กําหนดขนาด OCPD (CB) F-113= 1.25 x 351.39 A. = 439.23 A
 เลือกใช้ OCPD(In) = 500AT/ 630AF
Cg =1.0
 It ≥ In / (Cg x Ca)
Ca=1.0
 กําหนดขนาดตัวนําสายป้ อน (Iz) Iz ≥ I t
Iz = 2x(3-185 Sqmm.IEC01) ,ในท่ อ; 2x258A)
246

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3

1. คํานวณโหลดของแผงย่ อย PB-111 + PB-112
โหลดแสงสว่ าง = 0.50( 20,000) +0.40(68,000) VA.

 หาขนาดกระแส 1 เฟส (สู งสุ ด)

500 AT
2x(3-185,1-50/35G Sqmm.IEC01) ,ในท่ อ

 โหลดรวม

การคํานวณโหลดสายป้ อน F-11

3. หาขนาดตัวนํานิวทรัลของสายป้อน F-113
= 44,000/ 230
= 191.30 A.
 กําหนดขนาดตัวนํานิวทรัล
ต้ องไม่ น้อยกว่ า 191.30 A
= 1x120 Sqmm.(ในท่ อ ; 208A)
หรื อ 2x50 Sq.mm. (2 x 117A )

2. รวมโหลดของสายป้อน F-113

= 37,200 VA.
(แอมแปร์)

ตร.มม.

20
40
70
100
200
400
500

2.5*
4*
6*
10
16
25
35
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 Water Heater = (2 x 4,400) + 0.25 (13 x 4,400) VA.

= 23,100 VA.
Air Conditioning = 394,894 VA.
P111
มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3

P112
248

การกําหนดขนาด CBs และตัวนําสายป้ อน F-11

การคํานวณตัวนํานิวทรัลสายป้ อน F-11

2. รวมโหลดและหาขนาดกระแสของของสายป้อน F-11

3. หาขนาดตัวนํานิวทรัลของสายป้ อน F-11

 โหลดรวม = ( 37,200) +( 23,100) + (394,894) VA.= 455,194

หาขนาดกระแสโดยพิจารณาจากโหลด 1 เฟส (สู งสุ ด)

VA.
 หาขนาดกระแสสายป้ อน = 455,194 / (1.732 x 400) = 657.04 A.
 กําหนดขนาด OCPD(In) F-11 = 1.25x657.04 A. = 821.29 A
 เลือกใช้ OCPD(In) = 1000 AT/ 1000AF Cg =1.0
 It ≥ In / (Cg x Ca)
Ca=1.0
 กําหนดขนาดตัวนําสายป้ อน (Iz) Iz ≥ I t
Iz = 3x(3-300 Sqmm. IEC01) (ในท่ อในอากาศ ; 343A)

= (44,000+11,000) / 230
(แอมแปร์)
= 239.13 A.
800
1000
 กําหนดขนาดตัวนํานิวทรั ล
1250
2000
2500
ต้ องไม่ น้อยกว่ า 239.13 A.
4000
6000
= 1x185 Sqmm.
(ในท่ อ; 258A) หรื อ 3x70 Sq.mm.
1000 AT

มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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1. คํานวณโหลดจากแผงย่ อย( PB-111 + PB-112) และ F-12
โหลดแสงสว่ าง = 0.50( 20,000) +0.40(68,000) VA.
= 37,200 VA.

= (2x4,400) + 0.25 (13 x 4,400) VA.
= 23,100 VA.

Air Conditioning

= 394,894 + 400,000 VA.
= 794,894 VA.
มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3

50
70
95
120
185
240
400

3x(3-300,1-70/70G Sqmm.IEC01) (ในท่ อโลหะในอากาศ)
มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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การคํานวณโหลดหม้ อแปลง

การคํานวณโหลดหม้ อแปลง

 Water Heater

ตร.มม.

F-12
Chiller

251

2. รวมโหลดเพือกําหนดขนาดหม้ อแปลง


Max. Demand Load = (37,200) +(23,100) + (794,894) VA.

= 855,194 VA.
 หาขนาดหม้ อแปลงต้ องไม่ น้อยกว่ าผลรวมของโหลดที
คํานวณได้ ( แนะนําไม่ ตาํ กว่ า 125 % ของผลรวมโหลด)
= 1.25 x (855,194 / 1000)
= 1,089 kVA.
ค่าแนะนํา
กําหนดขนาดหม้ อแปลง = 1,250 kVA
มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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การคํานวณตัวนํานิวทรัลจากหม้ อแปลง

การคํานวณโหลดเพือกําหนด
MCB-1 และตัวนําประธานแรงตํา

3. กําหนดขนาด MCB-1 ทีพ กิ ดั 230/400 V.(กฟภ.)

6(3-300,1-50 sqmm.IEC01) 4. หาขนาดตัวนํานิวทรั ลจากหม้ อแปลง
ในท่ อโลหะ
 หาขนาดกระแสโดยพิจารณาจากโหลด 1 เฟส

= (1,250 x 1000) / (1.732 x 400) = 1,804.27 A.

(สู งสุ ด)

= (44,000 + 11,000) / 230
แผง P111
แผง P112
= 239.13 A.
เฟส B
เฟส B
 กําหนดขนาดตัวนํานิวทรัลต้ องไม่ น้อยกว่ า

 กําหนดขนาด MCB-1 ต้ องไม่ เกิน 125 % ของพิกด
ั หม้ อ

แปลง

= 1.25 x 1,804.27 = 2,255.33 A.
 กําหนดขนาด MCB-1 (

239.13 A. ( 1x185 Sqmm.) , ไม่ น้อยกว่ า ตาราง 4-1
และต้ องไม่ น้อยกว่ า 12.5 % ของสายเฟสใหญ่ สุด
=( 6x300 =1800 sqmm.) x 12.5 % = 225 sqmm.
= 240 Sq.mm. หรื อ 6 - 50 sqmm.( 6 เส้ น)
ตามสาย
เฟส
มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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In ) = 2,000 AT/2500AF

 กําหนดขนาดตัวนําประธานแรงตํา( Iz )
 It ≥ In

/ (Cg x Ca , I ≥ I
Iz = 6( 3-300 sqmm.IEC01;6x343A ) ร้ อยในท่ อโลหะใน
อากาศ
มาตรฐาน วสท. 2001-56 บทที 3
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สรุป

การกําหนดขนาดสายดิน
22

z

t

(ข้ อ 3.4) ขนาดสายทีม กี ารต่ อลงดิน(Grounded Conductor )
ต้ องมีขนาดไม่ เล็กกว่ าทีค ํานวณข้ อ 3.2.4 และต้ องไม่ เล็กกว่ าสาย
ต่ อหลักดินในตารางที 4-1(ข้ อ 4.19)และไม่ เล็กกว่ า 12.5% ของ
สายเมนขนาดใหญ่ ทสี ุ ด
(ข้ อ 4.15.6) ขนาดสายต่ อฝากทางด้ านไฟเข้ าของบริภัณฑ์
ประธานและสายต่ อฝากประธาน ต้ องมีขนาดไม่ เล็กกว่ าที
กําหนดในตารางที 4-1 แต่ พืน ทีห น้ าตัดต้ องไม่ เล็กกว่ า 12.5%
ของสายเมนขนาดใหญ่ ทสี ุ ด
(ข้ อ 4.19) ขนาดสายต่ อหลักดินของบริภัณฑ์ ประธาน (
Grounding Electrode Conductor;GEC)
ต้ องมีขนาดไม่ เล็กกว่ าทีก าํ หนดในตารางที 4-1

(ข้ อ4.15.6.4, 4.20) สายต่อฝากบริภัณฑ์ ไฟฟ้ าด้านไฟออกและ
ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ ไฟฟ้ า(Equipment Grounding
Conductor ;EGC)ต้ องมีขนาดไม่ เล็กกว่ าทีกาํ หนดในตารางที4 -2
EIT Standard 2001-51 (บทที 4 ข้อ 4.19)
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PEA

กําหนดขนาดเครื องวัดฯแรงสู ง

22 22

 เครื องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงสู ง กําหนดขนาดตามความต้ องการไฟฟ้า
สู งสุ ด(Maximum Demand) มีหน่ วยเป็ น kVA สมมุติรับจากระบบ
22kV 3Ph 3W ของ กฟภ.
1) กําหนดจาก Maximum Demand = 855,194 VA.

= 1000 kVA 22kV, 3Ph 3W
2) กําหนดจากขนาดหม้ อแปลง = 0.8 x 1250 kVA.
= 1000 kVA 22kV, 3Ph 3W
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วทรัล(Grounded Conductor )
วงจรประธาน ขนาดสายนิ
- ให้ เป็ นไปตามข้ อ 3.2.4 และต้ องไม่ เล็กกว่ าขนาดสาย

ต้ องคํานึงถึง
Load ทีOมี
ฮาร์ มอนิกด้ วย
ในบางกรณีสาย
นิวทรัลอาจมี
ขนาดใหญ่ กว่า
สายเส้ นไฟ

1000kVA
PEA
22kV
3Ph 3W

ข้ อแนะนําในทางปฏิบัตโิ ดยทัว ไป
- ถ้ าโหลด 3 เฟส มากกว่ า 40-50%ของพิกดั หม้ อแปลง
ให้ ใช้ สายนิวทรัลไม่ น้อยกว่ า 50%(half neutral)
ของกระแสพิกดั หม้ อแปลง เช่ น ในตัวอย่ างนีส ายจะ
เป็ นขนาด 6(3-300,1-150)sq.mm.
สายไฟฟ้าพืน ทีห น้ าตัดครึงหนึงจะนํากระแส
มากกว่ า60% ของสายไฟฟ้าพืน ทีห น้ าตัดเต็ม

22
สาย N

1,250 kVA
6(3-300,1-50) sqmm.
ในท่ อโลหะในอากาศ

ต่ อหลักดินของระบบไฟฟ้าตามข้ อ4.19 และไม่ เล็ก
กว่ า 12.5%ของตัวนําประธานขนาดใหญ่ ทสี ุ ด

2,000 AT
240 หรื อ 6-50.sqmm
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ขนาดสายไฟฟ้ า XLPE แกนเดียวเดินใน ท่ อร้ อยสาย ในอากาศ กลุ่มที 2
ระบบการจ่ ายไฟฟ้ า 230/400 V ของ ก.ฟ.ภ.
พิกดั หม้ อแปลง
(kVA)
315

กระแสพิกดั
In (1.25In)
(A)
455 ( 569 )

400

577 ( 721 )

500

722 ( 903 )

630

909 ( 1136 )

800

1155 ( 1444 )

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่ อร้ อยสาย
(mm.)

2 ( 3 x 150 , 1 x 95 )
3 ( 3 x 70 , 1 x 50 )
2 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
3 ( 3 x 95 , 1 x 50 )
4 ( 3 x 70 , 1 x 50 )
2 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
3 ( 3 x 150 , 1 x 95 )
4 ( 3 x 95 , 1 x 50 )
3 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
4 ( 3 x 120 , 1 x 70 )
5 ( 3 x 95 , 1 x 50 )
3 ( 3 x 400 , 1 x 240 )
4 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
5 ( 3 x 150 , 1 x 95 )

2 x 80
3 x 50
2 x 90
3 x 65
4 x 50
2 x 100
3 x 80
4 x 65
3 x 90
4 x 65
5 x 65
3 x 125
4 x 90
5 x 80

ผศ. ประสิ ทธิ พิทยพัฒน์

ตาราง สายป้ อน ขนาดสายไฟฟ้ า XLPE แกนเดียว ร้ อยท่ อฝังดิน
CB
(A)

Full Neutral
ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
400
500

4x2.5 , G-2.5
4x2.5 , G-2.5
4x2.5 , G-4
4x4 , G-4
4x6 , G-4
4x10 , G-6
4x16 , G-6
4x16 , G-10
4x25 , G-10
4x35 , G-16
4x70 , G-16
4x95 , G-16
4x120 , G-25
-

25
25
32
32
32
32
40
40
50
50
65
65
80
-

630

-

800

-
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Half Neutral
ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

3x120 , 1x70 , G-25
3x180 , 1x95 , G-25
3x240 , 1x120 , G-25
2 ( 3x120 , 1x70 , G-35 )

80
90
100
2x80

2 ( 3x185 , 1x95 , G-50 )

2x90

2 ( 3x240 , 1x120 , G-50 )

2x100

ขนาดสายไฟฟ้ า XLPE แกนเดียวเดินใน ท่ อร้ อยสาย ในอากาศ กลุ่มที 2
ระบบการจ่ ายไฟฟ้ า 230/400 V ของ ก.ฟ.ภ.
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พิกดั หม้ อ
แปลง
(kVA)
1000

กระแสพิกดั
In (1.25In)
(A)
1443 ( 1804 )

1250

1804 ( 2255 )

1600

2309 ( 2886 )

2000

2887 ( 3609 )

ผศ. ประสิ ทธิ พิทยพัฒน์

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่ อร้ อยสาย
(mm.)

4 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
5 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
6 ( 3 x 150 , 1 x 95 )
7 ( 3 x 120 , 1 x 70 )
5 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
6 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
7 ( 3 x 185 , 1 x 95 )
8 ( 3 x 120 , 1 x 70 )
6 ( 3 x 400 , 1 x 240 )
7 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
8 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
7 ( 3 x 400 , 1 x 240 )
8 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
9 ( 3 x 240 , 1 x 120 )

4 x 100
5 x 90
6 x 80
7 x 65
5 x 100
6 x 90
7 x 80
8 x 65
6 x 125
7 x 100
8 x 90
7 x 125
8 x 100
9 x 90
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ขนาดสายไฟฟ้ า XLPE แกนเดียวเดินใน ท่ อสาย ฝังดิน กลุ่มที 5 ท่ อห่ าง 250 mm.
ระบบการจ่ ายไฟฟ้ า 230/400 V ของ ก.ฟ.ภ.
พิกดั หม้ อ
แปลง
(kVA)
1000

กระแสพิกดั
In (1.25In)
(A)
1443 ( 1804 )

1250

1804 ( 2255 )

1600

2309 ( 2886 )

2000

2887 ( 3609 )

ผศ. ประสิ ทธิ พิทยพัฒน์

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่ อร้ อยสาย
(mm.)

5 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
6 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
7 ( 3 x 185 , 1 x 95 )
8 ( 3 x 150 , 1 x 95 )

5 x 100
6 x 90
7 x 80
8 x 80

6 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
7 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
8 ( 3 x 185 , 1 x 95 )

6 x 100
7 x 90
8 x 80

7 ( 3 x 400 , 1 x 240 )
8 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
9 ( 3 x 240 , 1 x 120 )
9 ( 3 x 400 , 1 x 240 )
10 ( 3 x 300 , 1 x 150 )
11 ( 3 x 240 , 1 x 120 )

7 x 125
8 x 100
9 x 90
9 x 125
10 x 100
11 x 90

สรุ ปขัBนตอนการออกแบบ
คํานวณโหลดวงจรย่ อย

รวมโหลดวงจรย่ อย

รวมโหลดสายป้ อน

กําหนดขนาด OCPD(In)

ใช้ Demand Factor

ใช้ Demand Factor

ขนาดตัวนําวงจรย่ อย(Iz)

กําหนดขนาด OCPD(In)

ขนาดหม้ อแปลง
กําหนด TR’s Protection

เลือกสายและวิธีการเดินสาย

ขนาดตัวนําสายป้ อน(Iz)

หากระแสของสายตามวิธีติดตังสาย
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It ≥ In / ( Ca x Cg )

MCB (In)
ขนาดตัวนําประธาน(Iz)

หาขนาดตัวนํา ( Iz ≥ It )

