บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 มาตรฐานต่ างๆ ในการออกแบบระบบไฟฟ้า
ในการออกแบบระบบไฟฟ้ า จะต้องออกแบบตามมาตรฐานและข้อกําหนดต่างๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น
4 อย่างคือ
2.1.1 มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้ า
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ในระบบไฟฟ้ ามีอยูม่ ากมายหลายชนิด ส่ วนมากจะมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
อยูแ่ ล้ว โดยมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่นิยมใช้กนั มาก คือ มาตรฐานของ ISO 9001:2000 และ IEC จะสังเกต
จากแคตตลอกของอุปกรณ์ไฟฟ้ าจะอ้างอิงถึงมาตรฐานนี้อยูเ่ สมอ เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ จะอ้างอิงมาตรฐาน
IEC 60947-2 สําหรับผูอ้ อกแบบระบบไฟฟ้ าในประเทศไทย ในการเขียนรายระเอียดข้อกําหนด ของอุปกรณ์
ไฟฟ้ าต่างๆ ควรใช้มาตรฐานไทย (มอก.) และมาตรฐาน IEC เป็ นหลัก ไม่ควรใช้มาตรฐานประจําชาติของ
ประเทศอื่น
2.1.2 มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าของต่างประเทศ
มาตรฐานต่างประเทศที่นิยมใช้กนั มากในประเทศไทย คือ NEC ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการออกแบบ
ติ ดตั้งระบบและอุปกรณ์ ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา และมี การแก้ไขปรั บปรุ งทุกๆ 3 ปี จึ งนับได้ว่าเป็ น
มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งที่สมบูรณ์มาก วิศวกรไฟฟ้ าของไทยส่ วนมากจึงนิยมใช้ NEC เป็ นพื้นฐาน
ในการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้ า
2.1.3 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้ าสําหรับประเทศไทย
การติดตั้งทางไฟฟ้ าสําหรั บประเทศไทยนั้น ในอดี ตการไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค ต่างมีมาตรฐานเป็ นของตนเอง ข้อกําหนดส่ วนมากจะเหมือนกัน แต่ก็มีบางส่ วนที่ต่างกันทําให้
ผูอ้ อกแบบไฟฟ้ าและผูต้ ิดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ าเกิ ดความสับสน ด้วยเหตุน้ ี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย ด้วยความร่ วมมือจากการไฟฟ้ าทั้งสองแห่ งดังกล่าวได้จดั ทํา มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้ า
สํา หรั บประเทศไทยขึ้ น เพื่ อ ให้ท้ งั ประเทศมี มาตรฐานเรื่ อ งการติ ด ตั้งทางไฟฟ้ าเพี ย งฉบับ เดี ย ว เนื้ อ หา
ส่ วนมากจะแปลและเรี ยบเรี ยงจาก มาตรฐาน NEC และก็มีความพยายามที่จะนํามาตรฐานของ IEC มาใช้
ด้วย โดยเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จะใช้จะต้องได้มาตรฐาน IEC เป็ นต้น
2.1.4 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ า
มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ า มีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย คงทน
ถาวร และเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ที่ใช้อยู่ในระบบให้ยาวนานยิ่งขึ้น การติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ า มีมาตรฐานกําหนดที่แน่ นอน และมีหลายหน่ วยงาน เช่น กรมพัฒนาและส่ งเสริ มพลังงาน สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
และหน่วยงานจากต่างประเทศที่ประเทศไทยนํามายึดถือ เช่น National Electric Code (NEC)
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Amarican National Standard Institute (ANSI) International Electrotechical Commission (IEC) เป็ นต้น และ
หน่ วยงานที่รับรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ คือ สํานักผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่รู้จกั กันในชื่อ มอก.
2.2 มาตรฐานสายไฟฟ้า
ในปัจจุบนั ได้มีผผู ้ ลิตสายไฟฟ้ าขึ้นมากมายหลายชนิด ตามความต้องการสําหรับการติดตั้งในรู ปแบบ
ต่างๆ ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟฟ้ าเพื่อให้มีความเหมาะสมปลอดภัย ประหยัด และเชื่อถือได้
ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานสายไฟฟ้า
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2.3 บัสบาร์ และฉนวน
บัสบาร์ คือส่ วนที่จะทําหน้าที่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ า ระหว่างสายประธานกับสายป้ อนบัสบาร์ ส่วนมาก
จะทําจากทองแดงที่ มีความบริ สุทธิ์ สู งมาก เนื่ องจากต้องนํากระแสปริ มาณมากๆ เสมอ และเพื่อความ
ปลอดภัยต้องหุ ้มฉนวนที่ข้ วั ต่อทางไฟฟ้ าด้วยเสมอ เนื่ องจากบัสบาร์ ตอ้ งนํากระแสปริ มาณมาก ถ้าหากเกิด
การผิดพลาดและบกพร่ องขึ้นจะเกิดแรงดึงกระชากที่ตวั บัสบาร์ ดังนั้นการยึดบัสบาร์จึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก
เช่นกัน การยึดจับจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอโดยผ่าน Insulator ปริ มาณการทนกระแสได้ของบัสบาร์จะ
แสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 บัสบาร์ และฉนวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CU.BUSBAR for ABB (DIN 43671)
CU. BUSBAR 100A (12x2)mm
CU. BUSBAR 160A (12x2)mm
CU. BUSBAR 250A (20x5)mm
CU. BUSBAR 320A 2(20x5)mm
CU. BUSBAR 400A (30x10)mm
CU. BUSBAR 630A 2(30x5)mm
CU. BUSBAR 630A (40x10)mm
CU. BUSBAR 800A (50x10)mm
CU. BUSBAR 1250A 2(40x10)mm
CU. BUSBAR 1600A 3(40x10)mm
CU. BUSBAR 800A (60x10)mm
CU. BUSBAR 1600A 2(60x10)mm
CU. BUSBAR 2000A 3(60x10)mm
CU. BUSBAR 2000A 2(80x10)mm
CU. BUSBAR 2500A 3(50x10)mm
CU. BUSBAR 3200A 3(100x10)mm
CU. BUSBAR 4000A 4(120x10)mm
CU. BUSBAR 5000A 3(200x10)mm
CU. BUSBAR 6300A 4(2000x10)mm
CU. BUSBAR 1250A (100x10)mm
CU. BUSBAR 2500A 2(120x10)mm
CU. BUSBAR 3200A 2(160x10)mm

106 A
182 A
274 A
500 A
573 A
672 A
715 A
852 A
1290 A
1770 A
989 A
1720 A
2300 A
2110 A
2790 A
3260 A
4500 A
5610 A
6540 A
1490 A
2860 A
3570 A
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2.4 โครงสร้ างตู้สวิทซ์ บอร์ ดและอุปกรณ์ ไฟฟ้า
2.4.1 สวิทซ์บอร์ด (Switch Board) หมายถึง บอร์ดจ่ายไฟขนาดใหญ่ที่รับไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าหรื อหม้อ
แปลงด้านแรงดันตํ่า เพื่อไปจ่ายโหลด (Load) ต่างๆ บางครั้งเรี ยก Main Distribution Board (MDB)หรื อ
Main Distribution Panel (MDP)
โครงตูส้ วิทช์บอร์ ด (Enclosure) หมายถึง โครงตูส้ วิทช์บอร์ ดผลิตจากเหล็ก Cold Rolled Steel
Sheet หรื อบางครั้งอาจผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized (EG) ( สําหรับผลิตตู ้ Outdoor ) แล้วผ่าน
กระบวนการพ่นสี ดว้ ยระบบ Electro Static Painting โดยมีเนื้ อสี เป็ นสารพวก Epoxy (กรณี ใช้งานในร่ ม)
และ Polyester (กรณี ใช้งานกลางแจ้ง) ซึ่ งโครงตูแ้ ละสี เคลือบผิวตู ้ จะต้องมีคุณสมบัติที่สาํ คัญ เช่น ทนทาน
ต่อการรั บแสงทางกล ทนทานต่อการกัดกร่ อนและทนทานต่อความร้ อนที่อาจเกิ ดจากความบกพร่ องใน
ระบบหรื อการอาร์คจากการลัดวงจร ปั จจุบนั การผลิตตูส้ วิทช์บอร์ ด มักจะผลิตและประกอบโครงตูเ้ ป็ นแบบ
Modular หรื อ Knock Down มีความสู ง ประมาณ 1900-2200 มิลลิเมตร ส่ วนความกว้างและความหนา
(Thickness) อาจขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอุปกรณ์ที่ประกอบอยูภ่ ายในตูส้ วิทช์บอร์ด

รู ปที่ 2.1 โครงสร้ างส่ วนประกอบตู้ Switchboard
2.5 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานตู้สวิทช์ บอร์ ด (Information Safety)
ตูส้ วิทช์บอร์ ดที่ออกแบบและผลิตให้มีความปลอดภัยสู งต่อผูป้ ฏิบตั ิงานต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า และต่อ
อาคารสถานที่ ดังนั้นจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่นิยมใช้กนั มาก และแพร่ หลาย
คือ National Electrical Code (NEC) สหรัฐอเมริ กา และ International Electrotechnical Commission (IEC)
นอกจากนั้นจะต้องปฏิบตั ิภายใต้มาตรฐานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ
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การไฟฟ้ านครหลวงด้วย รวมทั้งจะต้องมี ทีมงานวิศวกรในภาคการออกแบบ การผลิ ต และการควบคุ ม
คุณภาพ ที่จะทําให้การออกแบบ และการผลิตระบบไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัยได้
2.6 ข้ อควรปฏิบัติ 10 ประการ ในการปฏิบัติงานตู้สวิทช์ บอร์ ด
2.6.1 ควรอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงานของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ประกอบอยูภ่ ายในตูส้ วิทช์บอร์ ดให้เข้าใจ
ก่อนการใช้งาน และปฏิบตั ิตามคําแนะนําจากคู่มือของอุปกรณ์ไฟฟ้ านั้นๆ
2.6.2 การตรวจสอบ หรื อ การบํารุ งรักษา ระบบไฟฟ้ าภายในตูส้ วิทช์บอร์ ดจะต้องดําเนิ นการโดย
ช่างไฟฟ้ าที่มีประสบการณ์ มีความรู ้ หรื อผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานตูส้ วิทช์บอร์ ด รวมถึงจะต้องรู ้
ถึงระบบการทํางานของระบบไฟฟ้ านั้นๆ เป็ นอย่างดี
2.6.3 การจะตรวจสอบหรื อ ตรวจบํารุ งรักษาภายในตู ้ จะต้องทําการ OFF แหล่งจ่ายไฟฟ้ าต้นทาง
ก่อนทุกครั้ง แขวนป้ ายเตือนภัย รวมทั้งใช้สญ
ั ญาณไฟ หรื อ Lock เพื่อป้ องกันการ ON
2.6.4 เมื่ อ ต้ อ งการจะซ่ อ มแซมหรื อแก้ ไ ขอุ ป กรณ์ ที่ ต่ อ อยู่ กั บ หม้ อ แปลงกระแส (Current
Transformer , CT) ก่อนที่จะทําการถอดอุปกรณ์น้ นั ออกให้ Short-Circuit CTก่อนทุกครั้งเพื่อป้ องกัน CT
เสี ยหาย
2.6.5 ไม่ควรแก้ไขหรื อดัดแปลงรู ปแบบ หรื อการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวให้แตกต่างจากการใช้
งานปกติ ของสวิ ท ช์บอร์ ด และหากมี ก ารแก้ไ ขจะต้องแจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตทราบ หรื อตรวจสอบข้อมู ล
เบื้องต้น จากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์แต่ละตัวให้ถูกต้องก่อน ไม่แนะนําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานดัดแปลงการทํางาน
หรื อ การใช้งานด้วยตนเอง
2.6.6 ตัวตูส้ วิทช์บอร์ดและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยูภ่ ายในตู ้ จะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่อเช็คโครงสร้าง และทําความสะอาด พร้อมทั้งตรวจเช็คระบบการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตูส้ วิทช์
บอร์ด
2.6.7 เมื่อทําการเปิ ดตูส้ วิทช์บอร์ดเพื่อทําการตรวจซ่อม หรื อตรวจบํารุ งรักษา จะต้องแขวนป้ าย ห้าม
ผูไ้ ม่มีกิจ หรื อเกี่ยวข้องกับการทํางานเข้าไปในบริ เวณนั้น และหากผูต้ รวจสอบมีเหตุตอ้ งออกจากบริ เวณนั้น
ชัว่ คราว โดยการตรวจยังไม่แล้วเสร็ จ ให้ทาํ การปิ ดตูส้ วิทช์บอร์ ดไว้เหมือนเดิ มก่ อนทุกครั้ ง เพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุจากกระแสไฟฟ้ า
2.6.8 หากมีการเพิ่มเติ มอุปกรณ์ หรื อแก้ไขใดๆ เกิ ดขึ้นภายในตูส้ วิทซ์บอร์ ดผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้อง
ดําเนิ นการแก้ไขแบบหรื อ Diagram ประจําตูส้ วิทช์บอร์ ดให้เรี ยบร้อย และเป็ นปั จจุบนั ตามการแก้ไขนั้นๆ
เพื่อเป็ นการสะดวก และป้ องกันความผิดพลาดในการตรวจสอบครั้งต่อไป
2.6.9 หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆ อันเนื่ องมาจากอายุการใช้งาน หรื อเกิดการเสี ยหาย
ของอุปกรณ์น้ นั ก่อนเปลี่ยนให้ตรวจสอบรุ่ นของอุปกรณ์ก่อน หากรุ่ น ยี่หอ้ หรื อผูผ้ ลิตต่างกัน ให้ตรวจและ
พิจารณาเปรี ยบเทียบระบบไฟฟ้ าที่ใช้ขนาดของโหลดที่รับได้ หรื อรายละเอียดอื่นๆ ก่อน
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2.6.10 เมื่อมีการเข้าตรวจสอบหรื อ ตรวจซ่อมภายในตูส้ วิทช์บอร์ดก่อนปิ ดตูแ้ ละทําการจ่ายไฟฟ้ า
ให้ตรวจสอบภายในตูส้ วิทช์บอร์ดอย่างละเอียดครั้งสุ ดท้าย จนแน่ใจว่า อุปกรณ์ที่แก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อย การจัด
สาย จุดต่อต่างๆ อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยขันจนแน่นตึงดีแล้วรวมทั้งไม่ลืมเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการทํางานของตูส้ วิทช์บอร์ดไว้ในตู ้

รู ปที่ 2.2 Air Circuit Breaker (ACB) Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
2.7 Main Circuit Breaker : เป็ น Breaker หลักของตูน้ ้ นั ๆ ซึ่งมีการต่อเครื่ องวัด (อุปกรณ์ Metering) และ
อุปกรณ์ป้องกันระบบ (Phase Protection Relay) ต่อใช้งานร่ วมกับ อุปกรณ์ประกอบ ที่ตวั Breaker ซึ่ งมี
อุปกรณ์ประกอบ คือ
2.7.1 Shunt release : หรื อ Shunt Trip เมื่อมีไฟมาจ่ายที่ Coil ของ Shunt Trip ไม่สามารถ ON
Breaker ได้ การทํางานตาม Wiring Diagram เมื่อมีสัญญาณ TR.Trip จากหม้อแปลงเข้ามาสั่ง Shunt Trip ทํา
ให้ Breaker “Trip” ไม่สามารถ ON Breaker ได้ จนกว่าจะเคลียร์สญ
ั ญาณ Trip จากหม้อแปลงได้
2.7.2 Motor Mechanism : หรื อ Motor Drive เป็ นตัว Charge Spring เพี่อใช้ในการ ON Breaker
โดยไม่ตอ้ ง Charge Spring ด้วยก้านโยก
2.7.3 Under Voltage release : หรื อ Coil Under Volt หากไม่มีไฟมาจ่ายที่ Coil Under Volt จะไม่
สามารถ ON Breaker ได้ และเมื่อขณะ ON Breaker แล้วไฟที่ไปเลี้ยง Coil Under Volt ขาดหายไปจะทําให้
สัง่ Breaker Trip (หากใช้งานร่ วมกับ Time Delay จะมีเวลาในการหน่วงก่อน Trip ประมาณ 3 วินาที)
2.7.4 Auxiliary Contact : หรื อ Contact ช่วยจะทํางานเมื่อ Main Contact ทํางาน
2.7.5 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) : การ ON และ OFF สั่งงานได้จากตัว Breaker เอง
คือ ที่ตวั ของ Breaker นั้นจะมีกา้ นโยกเพื่อสั่งงานอยู่ 3 ระดับ คือ ON, OFF, Trip โดยการ ON จะต้องโยก
ก้านไปที่ตาํ แหน่ง OFF ก่อนแล้วจึงโยกมาสัง่ ON และการ OFF ก็ให้โยกก้านไปที่ตาํ แหน่ง OFF
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2.8 ปัญหาการ Trip ของ Circuit Breaker
การ Trip เป็ นส่ วนประกอบของ Circuit Breaker ส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่งที่จะให้สญ
ั ญาณ Circuit
Breaker ตัดวงจรออก เมื่อเกิดความผิดปกติข้ ึนในระบบไฟฟ้ า กรณี ดงั ต่อไปนี้
2.8.1 กรณี Main Circuit Breaker อยูใ่ นตําแหน่ง Trip
 กระแสไฟฟ้ าเกินกว่าพิกดั ขนาด Amp.Trip (AT) ของ Circuit Breaker
 เกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร (Short Circuit) ขึ้นในระบบไฟฟ้ า
 เกิด Ground Fault (กระแสไฟฟ้ าลัดวงจรลงดิน) ซึ่งมีเกิดบ่อยมาก ประมาณ 75 % ของ
ปัญหากระแสไฟฟ้ าบกพร่ องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 เกิดเนื่องจากได้มีการติดตั้ง Phase Protection Relay เพื่อป้ องกัน Main Circuit Breaker
โดยการสัง่ Trip ผ่านทาง Under Voltage Relay ซึ่งอยูใ่ น Main Circuit Breaker ซึ่ง
กรณี ที่จะทําให้เกิดการ Trip มีดงั นี้
 แรงดันไฟฟ้ าไม่ครบเฟส
 แรงดันไฟฟ้ าตก (Under Voltage Relay สามารถปรับได้ 5-20 % ของแรงดันปกติ)
 แรงดันไฟฟ้ าเกิน 15% ของแรงดันปกติ (Over Voltage Relay สามารถปรับได้ 520% ของแรงดันปกติ)
 แรงดันไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าดับ
2.8.2 กรณี Branch Circuit Breaker จะอยูใ่ นตําแหน่ง Trip
 กระแสไฟฟ้ าเกินกว่าขนาด Amp.Trip ของ Circuit Breaker
 เกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร (Short Circuit) ขึ้นในระบบไฟฟ้ านั้น
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2.9 หลักการทํางานของตู้ CAPACITOR
2.9.1 ตูค้ าปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) โดยทัว่ ไปจะแบ่งส่ วนประกอบ (Compartment) ออกเป็ น 3 ส่ วน

รูปที่ 2.3 Capacitor Bank
 ส่ วนที่ 1 คือ ด้านหน้าส่ วนบน จะติดตั้งชุดควบคุม และ Power Factor Controller (PFC)
 ส่ วนที่ 2 ด้านหน้าส่ วนนอก (ฝาตู)้ และแสดงผลใน Mode By Pass นอกจากนั้นในช่องนี้จะ
มี HRC Fuse และ Contactor ติดตั้งอยูด่ ว้ ย
 ส่ วนที่ 3 คือ ด้านในของตูจ้ ะติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์ (Capacitor) จํานวนหน่วย (Unit) ดูได้จาก
Drawing สําหรับการระบายอากาศของช่อง Capacitor Bank จะใช้พดั ลมดูดอากาศ (Exhaust
Fan) ติดตั้งอยูด่ า้ นหลังเพื่อช่วยระบายอากาศได้ดียง่ิ ขึ้น
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2.9.2




อุปกรณ์ควบคุมคาปาซิเตอร์ (Capacitor Control Equipment)
HRC Fuse เป็ นอุปกรณ์ที่ต่ออยูก่ ่อนคอนแทคเตอร์ (Contactor) เพื่อป้ องกันคาปาซิเตอร์
Contactor (Coil 220V) เป็ นอุปกรณ์ตดั ต่อคาปาซิเตอร์เข้าสู่ ระบบ
Control Relay (Coil 220V) เมื่อเราบิด Selector มาที่ตาํ แหน่ง Manual จะทําให้ Relay ทํางาน
ส่ วนการควบคุมการทํางานของคาปาซิเตอร์ จะใช้ Push Button ในการควบคุมการตัดต่อ
Capacitor เข้าสู่ ระบบแทน Power Factor Controller
หมายเหตุ
 Push Button “Green” ใช้สาํ หรับ ON Capacitor
 Push Button “Red” ใช้สาํ หรับ OFF Capacitor
 Pilot Lamp “Green” ใช้สาํ หรับแสดงผลการตัดต่อ Capacitor เข้าสู่ระบบ
 Selector Sw. 3 Position “Manual-Off-Auto” เป็ นตัวเลือกระบบการทํางานของวงจรควบคุมการ
ทํางานของ Capacitor
2.9.3 ไดอะแกรมควบคุมการทํางานของคาปาซิเตอร์ (Capacitor Control Diagram)
สามารถแบ่งการทํางานเป็ น 2 ลักษณะ โดยมี Selector Sw. 3 Position “Manual-Off-Auto” เป็ นตัวเลือก
ในการทํางาน
1. แบบธรรมดา (Manual) จะทํางานโดยการกด Push Button (Green : Start, Red : Stop) เมื่อ
Capacitor ทํางานจะมี Pilot Lamp “Green” แสดงการทํางานของแต่ละ Step
2. แบบอัตโนมัติ (Automatic) ลักษณะการทํางานแบบนี้ จะอาศัยสัญญาณจาก Power Factor
Controller (PFC)
2.10 ระบบระบายอากาศ : ที่ตว้ ตูจ้ ะเจาะช่องระบายอากาศปิ ดทับด้วยแผ่นกรองป้ องกันฝุ่ นและแมลงปิ ด
ด้านนอกด้วยฝาครอบพลาสติกแบบช่องแนวนอนขนาด 250x250 mm. ส่ วนพัดลมจะทํางานเมื่อมีอุณหภูมิ
สู งขึ้นกว่าอุณหภูมิที่ต้ งั ไว้ โดยจะมีเทอร์ โมสตัด (Thermostat) เป็ นตัวเช็คอุณหภูมิ จะสั่งให้ พัดลมทํางาน
เพื่อระบายความร้อนของ Capacitors

รูปที่ 2.4 พัดลมระบายอากาศ
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2.11 Power Meter

รูปที่ 2.5 Power Meter
2.11.1 Power Meter หรื อ Digital Meter เป็ นอุปกรณ์แสดงผลแบบดิจิตอล ความสามารถ
ในการวัดค่าทางไฟฟ้ า ได้แก่
2.11.2 ค่าทัว่ ไป
 I กระแสเฟส และ กระแสนิวตรอล
 V แรงดันไฟฟ้ า เฟส-เฟส, เฟส-นิวตรอล
 F ความถี่ (Hz)
 P (Watt) , Q (Var) , S (VA) – กําลังไฟฟ้ า
 PF เพาเวอร์เฟคเตอร์
2.11.3 ค่าพลังงาน (Energy)
 kW.h, kVAR.h, kVA.h
2.11.4 ค่าความต้องการทางไฟฟ้ า (Demand)
 ค่าความต้องการทางไฟฟ้ า (Demand และ Peak Demand)
 ค่าความต้องการกระแส (Current Demand)วัดคุณภาพไฟฟ้ า
 Total Harmonic Distortion ของกระแสและแรงดันไฟฟ้ า (THD)
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2.12 รีเลย์ ป้องกัน (Protection Relay)

รูปที่ 2.6 รีเลย์ ป้องกัน (Protection Relay)
Protection Relay เป็ นอุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้ า มีฟังก์ชน
่ั การทํางาน ดังนี้
1. Under Voltage
2. Over Voltage
3. Phase Loss
4. Phase Sequence
5. Phase Unbalance

การทํางานของ Phase Protection Relay จะต่อใช้งานร่ วมกับ UVR (Under voltage release) หรื อ
SHT (Shunt release) ที่ตวั ของ Breaker เมื่อตรวจเจอปัญหาต่างๆ ตามคุณสมบัติของตัว Relay ก็จะสัง่ งานให้
UVR หรื อ SHT สัง่ ให้ Breaker “Trip” ทําการปลด Load ออก Breaker ก็ไม่สามารถ On ได้จนกว่าจะกลับสู่
สภาวะแรงดันปกติ
2.13 เซอร์ กติ เบรกเกอร์ แรงตํ่า
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ทําหน้าเป็ นสวิตซ์สาํ หรับเปิ ดปิ ดวงจรไฟฟ้ าแรงตํ่าในสภาวะปกติและจะเปิ ดวงจร
โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดภาวะผิดปกติข้ ึนอันเนื่องมาจากการใช้กาํ ลังเกิน หรื อลัดวงจร หลังจากทําการแก้ไขสิ่ ง
ผิดปกติบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้ว ก็สามารถสับไฟเข้าให้ใช้งานต่ออีกได้
2.13.1 พิกดั กระแสต่อเนื่อง พิกดั กระต่อเนื่ อง ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ ค่ากระแส RMS ที่เซอร์กิต
เบรกเกอร์ สามารถทนได้โดยที่อุณหภูมิไม่เพิ่มเกินค่าที่กาํ หนดให้อุณหภูมิโดยรอบบริ ษทั ผูผ้ ลิตส่ วนมากจะ
ทําเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีโครงเป็ นช่วงกว้างๆ แล้วปรับตั้งกระแสพิกดั ในระหว่างช่วงให้ละเอียดขึ้น ดังนั้นจึง
เกิดคําว่า Ampere Frame (AF) Ampere Trip (AT) ขึ้น
2.13.2 พิกดั กระแสตัดกระลัดวงจร พิกดั กระแสลัดวงจร คือ กระแสลัดวงจรสู งสู งสุ ดที่ เซอร์ กิตเบรก
เกอร์ตดั ได้โดยที่ตวั เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไม่ได้รับความเสี ย ค่า IC ของ CB ได้จากการทดสอบ และขึ้นกับตัว
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แปรหลายตัว เช่น แรงดัน ตัวประกอบกําลัง เป็ นต้น ดังนั้น เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ที่สามารถใช้ได้หลายแรงดัน
จะต้องมีค่า IC ที่แต่ละแรงดัน ค่า IC ของ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ เป็ นพิกดั ที่สาํ คัญมากอย่างหนึ่ง ในการเลือก
เซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อใช้งานสําหรับงานหนึ่ งงานใดนั้นจะต้องให้มี IC เท่ากับหรื อมากกว่ากระแสลัดวงจร
สูงสุ ดที่จุดติดตั้ง
2.13.3 ค่า AF ขนาดมาตรฐานและ AT บริ ษทั ผูผ้ ลิตต่างๆ จะผลิต เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ที่มี AF ตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด มาตรฐาน IEC ได้กาํ หนด AF ไว้ดงั นี้ คือ 63, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500,
630, 800, 1000, 1250, 1600 2000, 2500, 3150 (3200), 4000, 5000, 6300 บริ ษทั ต่างๆ จะผลิตออกมานั้นมี
หลายค่า แล้วแต่ความต้องการของบริ ษทั นั้นๆ
2.14 ประเภทของเซอร์ กติ เบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ อาจแบ่งตามลักษณะภายนอน และ การใช้งานได้เป็ น 2 ชนิด คือ
2.14.1 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่บริ ภณ
ั ฑ์ตรวจจับและบริ ภณ
ั ฑ์ตดั
ต่ออยูภ่ ายในวัสดุฉนวน ซึ่ งทําด้วยสารประเภทพลาสติกแข็ง MCCB มีต้ งั แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ใช้
ั ฑ์ไฟฟ้ าด้วย โครงกรอบของ
สําหรับป้ องกันระบบไฟฟ้ าตั้งแต่วงจรย่อย สายป้ อนถึงสายประธานและบริ ภณ
MCCB ส่ วนมากทําด้วยโพลีเอสเตอร์ พลาสติก วัสดุชนิ ดนี้ จะทําหน้าที่ในการป้ องกันอาร์ ก ความร้อนและ
แก๊สได้ เป็ นฉนวนและเป็ นที่ก้ นั ภายในระหว่างขั้วไฟฟ้ ามีความแข็งแรงทางกล
2.14.2 Air Circuit Breaker (ACB) เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันตํ่าอีกชนิ ดหนึ่ งสามารถดับอาร์กไฟฟ้ าใน
อากาศจึงเรี ยกว่าAir Circuit Breaker (ACB) เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ มีพิกดั กระแสต่อเนื่ องสู ง คือ
อาจมีต้ งั แต่ 600 ถึง 6300A เป็ นแบบเปิ ดโล่ง คือ มีบริ ภณ
ั ฑ์และกลไกอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก และติดตั้งอย่าง
เปิ ดโล่งเห็นได้ชดั เจน
2.15 ฟิ วส์ แรงตํ่า

รูปที่ 2.7 ฟิ วส์ แรงดันตํ่า
ฟิ วส์แรงดันตํ่าเป็ นบริ ภณ
ั ฑ์ป้องกันกระแสเกินโดยการตัดวงจรของส่ วนหลอมละลายที่ทาํ ให้ขาดด้วย
ความร้อนได้ ฟิ วส์แรงตํ่าตามมาตรฐาน IEC ฟิ วส์แรงตํ่า มี 3 แบบ
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1. D-Fuse Link (Diazed)
2. Do-Fuse Link (Neozed)
3. NH (HRC) Fuse
Fuses แบบ D และ DO ออกแบบให้ใช้ท้ งั ในอาคารและอุตสาหกรรมและมีขนาดให้เลือกมาก ส่ วน
HRC Fuses ออกแบบไว้สาํ หรับใช้งานในอุตสาหกรรม
Fuses แบบ Diazed และ Neozed ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้
Base , Cover , Adaptor , Fuse Link และ Screen Cap ส่ วน Fuses แบบ HRC มีส่วนประกอบหลักดังนี้
1. Base เป็ นมาตรฐานไว้สาํ หรับสวมตัว Fuse Link เข้าไป
2. Fuse Link เป็ นตัว Fuse ซึ่งจะมีข้วั เสี ยบกับ Fuse
3. Fuse Puller ใช้สาํ หรับถอดเปลี่ยน Fuse Link
HRC Fuses มีลกั ษณะสมบัติทนและไวในการตัดตอนวงจร คือที่กระแสไฟฟ้ าเกินพิกดั ของฟิ วส์ ฟิ วส์จะทน
ได้ แต่ถา้ เป็ นกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร Fuse Link จะหลอมละลายได้เร็ วมาก ดังนั้นใช้ฟิวส์ชนิ ดนี้ ในการป้ องกัน
สายตัวนําและเคเบิลได้ดี นอนจากนั้น HRC Fuses เป็ นบริ ภณ
ั ฑ์ป้องกันสามารถจํากัดไฟลัดวงจรได้ ซึ่ งค่า
ชัว่ ขณะของกระแสลัดวงจรจะเพิ่มขึ้นได้ไม่ถึงค่ายอดสู งสุ ดในรู ปคลื่นครึ่ งแรก ฟิ วส์จะถูกหลอมละลายไป
แล้ว HRC Fuses มีใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีหลายขนาดดังนี้
ตารางที่ 2.3 ขนาดฟิ วส์
ขนาด
พิกดั กระแส
0
6A-100A
1
80A-250A
2
125A-250A
3
315A-630A
4
500A-1250A
2.1.6 เครื่องวัดไฟฟ้า
2.16.1 หม้อแปลงเครื่ องวัด
หม้อแปลงเครื่ องวัด คือเครื่ องวัดที่ใช้สาํ หรับแปลงแรงดันสู ง หรื อกระแสสู งให้เป็ นค่ามาตรฐานของ
แรงดันตํ่าของแรงดันตํ่าและกระแสตํ่าเพื่อใช้ในการวัดและป้ องกัน
หม้อแปลงเครื่ องวัด มี 2 แบบ คือ
1. หม้อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT) เป็ นหม้อแปลงซึ่งแปลงแรงดันสู งเป็ นแรงดันตํ่า
เพื่อใช้ในการวัดและป้ องกัน (VT) ส่ วนมากจะใช้งานขณะไม่มีโหลดและเวลาใช้งานห้ามลัดวงจรด้านทุติย
ภูมิ เพราะกระแสจะสู งมากทําให้เกิดอันตรายได้ ในการเลือกใช้งานมีพิกดั ที่ตอ้ งพิจารณามีดงั นี้
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1. พิกดั กําลังไฟฟ้ า คิดเป็ น VA ( 10 , 15 , 25 , 50 , 75 , 100 , 150 , 200 VA)
2. พิกดั แรงดันทางด้านปฐมถูมิ โดยใช้ตามพิกดั แรงดัน
3. พิกดั แรงดันทางด้านทุติยภูมิ
2. หม้อแปลงกระแส (Current Transformer, CT)

รูปที่ 2.8 หม้ อแปลงกระแส CT
หม้อแปลงกระแสหมายถึ งหม้อแปลงที่ ใช้แปลงกระแสให้มีค่ าํ ลงเพื่ อให้เหมาะสมกับการวัดและ
ทํางานของบริ ภณ
ั ฑ์ป้องกันจะสามารถป้ องกันความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับเครื่ องมือวัดไฟฟ้ าหรื ออุปกรณ์
ควบคุมต่างๆ เนื่ องจากการเกิดกระแสเกิน (Over Current) ได้ดี ในการใช้งานหม้อแปลงกระแส (Current
Transformer) จะต้องไม่ให้เกิดการเปิ ดวงจรทางด้านทุติยภูมิ เพราะจะทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าสู งมากอาจทํา
ให้เกิดความเสี ยหายจะมีพิกดั ในการวัดกระแสออกมาที่ 5 แอมป์ เช่น 400/5 A, 800/5 A, 1000/5 A, เป็ นต้น
2.17 แอมป์ มิเตอร์ (Ammeter)
เป็ นเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ า โดยทัว่ ไปแอมป์ มิเตอร์จะทนกระแสได้ 5 A ถ้าต้องการวัดกระแสสูงขึ้น
กว่านี้ตอ้ งมีหม้อแปลงกระแส (CT) เพื่อแปลงค่าไม่เกิน 5 A เช่น จาก 1000/5 A เป็ นต้น มีขนาดมาตรฐาน
96×96 mm2 Class ± 1.5% จํานวนหม้อแปลงกระแสขึ้นอยูก่ นั สายไฟที่เราจะทําการวัด เช่น ระบบ 3 เฟส 4
สาย มี CT 3 ตัว ถ้าเราวัดทีละครั้งจะแปลงกระแสได้โดยใช้ Ammeter Selector มาช่วย
2.18 โวลท์ มิเตอร์ (Voltmeter)
ใช้วดั แรงดันไฟฟ้ าจะทนแรงดันไม่เกิน 500 V ต่อโดยตรงผ่าน Voltage Selector เลือกจัดค่าแรงดัน
ระหว่างสายกับนิวทรัล หรื อกับสาย มีขนาดเต็มสเกล 500 V Class ± 1.5% ขนาดมาตรฐาน 96×96 mm2
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2.19 คอนแทกเตอร์ แม่ เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Contactors)

รูปที่ 2.9 คอนแทกเตอร์ แม่ เหล็กไฟฟ้า
คอนแทกเตอร์เป็ นบริ ภณ
ั ฑ์ตดั ต่อวงจรไฟฟ้ าตาบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ า เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวด
ของคอนแทกเตอร์ คอนแทกเตอร์ จะทํางานโดยที่โดยหน้าสัมผัสของมันจะต่อถึงกันทําให้จ่ายกระแสไฟ
จํานวนมากให้กบั โหลดได้ ถ้าไม่มีกระแสไหลผ่านขดลวดหน้าสัมผัสก็จะแยกออกจากกันทําให้วงจรเปิ ด
พิกดั และมาตรฐาน ตามมาตรฐาน IEC 6947-4 ค่าพิกดั ที่สาํ คัญของ Magnetic Contactor มีดงั ต่อไปนี้
ชั้นการใช้งาน หมายถึงการใช้งานของคอนแทกเตอร์ สาํ หรับโหลดทางไฟฟ้ าที่ต่างชั้นการใช้งานของคอน
แทกเตอร์ จ ะถู ก กํา หนดโดย ค่ า กระแส แรงดัน ตัว ประกอบกํา ลัง และค่ า คงที่ ท างเวลาชั้น การใช้ง าน
กระแสสลับแบ่งได้ดงั นี้
ชนิด AC1 สําหรับโหลดกระแสสลับทุกชนิด เช่น ตัวความต้านทานที่มีตวั ประกอบกําลังไม่ต่าํ กว่า
0.95 เท่า
ชนิด AC2 สําหรับการเริ่ มเดินเครื่ อง Plugging หรื อ Inching มอเตอร์วงแหวนลื่น (Slip Ring
Motor) ในการปิ ดกระแสเริ่ มต้นจะมีค่าเป็ น 2.5 เท่าของกระแสพิกดั ของมอเตอร์ ในการเปิ ดคอนแทกเตอร์
จะตัดกระแสเป็ น 2.5 เท่าของกระแสพิกดั ของมอเตอร์
ชนิด AC3 สําหรับมอเตอร์กรงกระรอก (Squirrel Cage) ซึ่งจะหยุดเดินเครื่ องปกติ ในการปิ ดกระแส
เริ่ มต้นจะมีค่าเป็ น 5-7 เท่าและในการเปิ ดตอนแทกเตอร์จะตัดกระแสเท่ากับกระแสพิกดั มอเตอร์
ชนิด AC4 สําหรับเดินเครื่ อง Plugging หรื อ Inching มอเตอร์กรงกระรอก คอนแทกเตอร์ปิดกระแส
เป็ น 5-7 เท่าของกระแสพิกดั มอเตอร์และในการเปิ ดคอนแทกเตอร์จะตัดกระแสเป็ น 5-7 เท่าของกระแสพิกดั
ของมอเตอร์เช่นเดียวกัน
ข้อดีของการใช้รีเลย์และแมคเนติกส์คอนแทกเตอร์เมื่อเทียบกับสวิตช์อื่นคือ
1. ให้ความปลอดภัยสําหรับผูค้ วบคุมสูง
2. ให้ความสะดวกในการควบคุม
3. ประหยัดเมื่อเทียบกับการควบคุมด้วยมือ
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2.19.1 โครงสร้างและส่ วนประกอบของแมคเนติกคอนแทกเตอร์ หรื อสวิตช์แม่เหล็ก แมคเนติก
คอนแทก เตอร์ยหี่ อ้ ใดรุ่ นใดจะต้องมีโครงสร้างหลักที่สาํ คัญเหมือนกันดังนี้
1. แกนเหล็ก
2. ขดลวด
3. หน้าสัมผัส

รู ปที่ 2.10 ลักษณะโครงสร้ างภายในของแมคเนติกคอนแทกเตอร์ แกนเหล็กอยู่กบั ที่ (Fixed Core)
จากรู ป 2.10 จะมีลกั ษณะขาทั้งสองข้างของแกนเหล็ก มีลวดทองแดงเส้นใหญ่ต่อลัดอยู่ เป็ นรู ปวง
แหวนฝังอยูท่ ี่ผิวหน้าของแกนเพื่อลดการสั่นสะเทือน ของแกนเหล็ก อันเนื่ องมาจากการสั่นสะเทือน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ เรี ยกวงแหวนนี้ ว่า เช็ดเด็ดริ่ ง (Shaddedring) และแกนเหล็กเคลื่อนที่ (Stationary
Core) ทําด้วยแผ่นเหล็กบางอัดซ้อนกันเป็ นแกน จะมีชุดหน้าสัมผัสเคลื่อนที่ (Moving Contact) ยึดติดอยู่

รู ปที่ 2.11 แกนเหล็กเคลือ่ นที่
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2.19.2 ขดลวด (Coil)
ขดลวดทํามาจากลวดทองแดงพันอยูร่ อบบ๊อบบิ้นสวมอยูต่ รงกลาง ของขาตัวอีที่อยูก่ บั ที่ขดลวดทํา
หน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กมีข้ วั ต่อไฟเข้าใช้สญ
ั ลักษณอักษรกํากับ คือ A1- A2 หรื อ a-b

รูปที่ 2.12 ขดลวด (Coil)

2.19.3 หน้าสัมผัส (Contact)
หน้าสัมผัสจะยึดติดอยูก่ บั แกนเหล็กเคลื่อนที่แบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ
1. หน้าสัมผัสหลัก หรื อเรี ยกว่าเมนคอนแทก (Main Contact) ใช้ในวงจรกําลังทําหน้าที่ตดั ต่อไฟฟ้ าเข้า
สู่ระบบ
2. หน้าสัมผัสช่วย (Auxiliary Contact) ใช้กบั วงจรควบคุม หน้าสัมผัสช่วยแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
2.1 หน้าสัมผัสปกติเปิ ด (Normally Open : N O.)
2.2 หน้าสัมผัสปกติปิด (Normally Close : N C.)

รูปที่ 2.13 ตําแหน่ งหน้ าสัมผัส
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ตําแหน่งหน้าสัมผัสในรู ปที่ 2.13 ประกอบไปด้วย
ส่ วนที่เป็ นหน้าสัมผัสหลัก มีสญ
ั ลักษณ์อกั ษรกํากับบอกดังนี้
- หน้าสัมผัสหลักคู่ที่ 1 1 / L1 - 2 /T1
- หน้าสัมผัสหลักคู่ที่ 2 3 / L2 - 4 /T2
- หน้าสัมผัสหลักคู่ที่ 3 5 / L3 - 6 /T3
หมายเลข 1 เป็ นจุดต่อไฟฟ้ าเข้าหน้าสัมผัสหลัก มีสญ
ั ลักษณ์อกั ษรกํากับคือ 1/L1 , 3/L2 และ 5/L3
ั ลักษณ์อกั ษรกํากับคือ 2/T1 , 4/T2 และ 6/T3
หมายเลข 2 เป็ นจุดต่อไฟฟ้ าเข้าหน้าสัมผัสหลัก มีสญ
หมายเลข 3 ปุ่ มทดสอบหน้าสัมผัส

รูปที่ 2.14 ส่ วนประกอบของคอนแทกเตอร์
ส่ วนประกอบของคอนแทกเตอร์ในรู ปที่ 2.14 ประกอบไปด้วย
หมายเลข 1 ขั้ว A จุดต่อไฟเข้าขดลวด A2
หมายเลข 2 หน้าสัมผัสปกติเปิ ดหมายเลข (N O.) อักษรกํากับหน้าสัมผัสคือ 13-14
หมายเลข 3 หน้าสัมผัสปกติปิดหมายเลข (N C.) อักษรกํากับหน้าสัมผัสคือ 21-22
หมายเลข 4 หน้าสัมผัสปกติปิดหมายเลข (N C.) อักษรกํากับหน้าสัมผัสคือ 31-32
หมายเลข 5 หน้าสัมผัสปกติเปิ ดหมายเลข (N O.) อักษรกํากับหน้าสัมผัสคือ 43-44
2.19.4 หลักการทํางานของคอนแทกเตอร์ แสดงดังรู ป 2.15

รู ปที่ 2.15 โครงสร้ างภายในของคอนแทกเตอร์
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จากรู ป 2.15 เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กที่อยู่ขากลางของแกนเหล็ก
ขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรงสนามแม่เหล็กชนะแรงสปริ งดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ลงมา
ในสภาวะนี้ (ON) คอนแทกทั้งสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการทํางาน คือคอนแทกปกติปิดจะเปิ ดวงจรจุดสัมผัส
ออก และคอนแทกปกติเปิ ดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวดทําให้
สนามแม่เหล็กคอนแทกทั้งสองชุดจะกลับไปสู่สภาวะเดิม
การพิจารณาเลือกคอนแทกเตอร์ไปใช้งาน
ในการเลือกแมคเนติกคอนแทกเตอร์ในการใช้งานให้เหมาะสมกับมอเตอร์น้ นั จะพิจารณาที่กระแส
สู งสุ ดในการใช้งาน (Reated Current) และแรงดัน ของมอเตอร์ ต้องเลือกแมคเนติกคอนแทกเตอร์
ที่มีกระแสสูงกว่ากระแสที่ใช้งานของมอเตอร์ ที่มีแรงดันเท่ากัน
ในการพิจารณาเลือกแมคเนติกคอนแทกเตอร์ใช้งานควรพิจารณาดังนี้
-ลักษณะของโหลดและการใช้งาน
-แรงดันและความถี่
-สถานที่ใช้งาน
-ความบ่อยครั้งในการใช้งาน
-การป้ องกันจากการสัมผัสและการป้ องกันความชื้น
- ความคงทนทางกลและทางไฟฟ้ า
2.20 รีเลย์ ควบคุม (Control Relay)

รูปที่ 2.16 รีเลย์ ควบคุม (Control Relay)
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รี เลย์ช่วยหรื ออาจเรี ยกว่ารี เลย์ควบคุม (Control Relay) การทํางานอาศัยอํานาจในการเปิ ดปิ ด
หน้าสัมผัส เหมือนกับ หลักการทํางานของแมคเนติกคอนแทกเตอร์ ต่างกันตรงที่รีเลย์ช่วยจะทนกระแส
ได้ต่าํ หน้าสัมผัสจะเล็กกว่าหน้าสัมผัส ของแมคเนติกคอนแทกเตอร์ ลกั ษณะของหน้าสัมผัสของรี เลย์ช่วยมี
สองชนิด หน้าสัมผัสปกติเปิ ด (Normally Open : N O) และหน้าสัมผัสปกติปิด (Normally Close : N C)
จํานวนหน้าสัมผัสและชนิดของหน้าสัมผัสขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ผูผ้ ลิตและการนําไปงาน
2.21 สวิตช์ ปมกด
(Push Button Switch) แสดงดังรู ป 2.17
ุ่

รูปที่ 2.17 สวิตช์ ปุ่มกด (Push Button Switch)
สวิตช์ปุ่มกด หมายถึง อุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสอยูภ่ ายในการเปิ ดปิ ดหน้าสัมผัส ได้โดย ใช้มือกดใช้
ควบคุมการทํางานของมอเตอร์
สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่ มเดิน (Start) เรี ยกว่าสวิตช์ปกติเปิ ด (◌์Normally Open) หรื อที่เรี ยกว่า
เอ็น โอ ( N O)
สวิตช์ปุ่มกดหยุดการทํางาน (Stop) เรี ยกว่าสวิตช์ปกติปิด (Normally Close) หรื อที่เรี ยกว่า เอ็นซี( N C)

รู ปที่ 2.18 โครงสร้ างภายนอกของสวิตช์ ปุ่มกด
โครงสร้างภายนอกของสวิตช์ปุ่มกด แสดดังรู ป 2.18
- ปุ่ มกด ทําด้วยพาสติก อาจเป็ นสี เขียวแดงหรื อเหลือง ขึ้นอยูก่ บั การ นําไปใช้งาน
- แหวน ล็อก
- ยางรอง
- ชุดกลไกลหน้าสัมผัส
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2.21.1 ชนิดของสวิตช์ปุ่มกด
สวิตช์ปุ่มกดที่นิยมใช้มีอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิดเช่น

รูปที่ 2.19 สวิตช์ ปุ่มกด ( N O)
สวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดา ใช้ในงานเริ่ มเดิน (Start) สวิตช์สีเขียวใช้ในการสตาร์ท หน้าสัมผัส เป็ น
ชนิดปกติเปิ ด (Normally Open) หรื อที่เรี ยกว่า เอ็น โอ ( N O) แสดงดังรู ป 2.19

รูปที่ 2.20 สวิตช์ ปุ่มกด (N C)
สวิตช์สีแดงใช้ในการหยุดการทํางาน (Stop) หน้าสัมผัสเป็ นชนิดปกติปิด (Normally Close)หรื อที่เรี ยกว่า
เอ็น ซี ( N C) แสดงดังรู ป 2.20
2.21.2 สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน ( Emergency push button ) แสดงดังรู ป 2.21

รูปที่ 2.21 สวิตช์ ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency Push Button)
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สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินหรื อเรี ยกทัว่ ไปว่าสวิตช์ดอกเห็ดเป็ นสวิตช์หวั ใหญ่กว่าสวิตช์แบบธรรมดาเป็ น
สวิตช์ที่เหมาะกับงานที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื องานที่ตอ้ งการหยุดทันที
2.21.3 สวิตช์จาํ กัดระยะ ( Limit Switch )

รู ปที่ 2.22 สวิตช์ จํากัดระยะ ( Limit Switch )
ลิมิตสวิตช์เป็ นสวิตช์ที่จาํ กัดระยะทาง การทํางานอาศัยแรงกดภายนอกมากระทําเช่น วางของทับที่
ปุ่ มกดหรื อลูกเบี้ยวมาชนที่ปุ่มกดและสามารถมีคอนแทกได้หลายอันมีคอนแทกปกติปิดและปกติเปิ ดมี
โครงสร้างคล้ายสวิตช์ปุ่มกด แสดงดังรู ป 2.22
สรุ ปการทํางานของสวิตช์ปุ่มกด
ใช้นิ้วกดที่ปุ่มกดทําให้มีแรงดันหน้าสัมผัสให้เคลื่อนที่ หน้าสัมผัสที่ปิดจะเปิ ดส่ วนหน้าสัมผัสที่
เปิ ดจะปิ ด เมื่อปล่อยนิ้วออกหน้าสัมผัส จะกลับสภาพเดิม ด้วยแรงสปริ ง
2.22 โอเวอร์ โหลดรีเลย์ (Over Load Relay) แสดงดังรู ป 2.23

รู ปที่ 2.23 โอเวอร์ โหลดรีเลย์ (Over Load Relay)
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ในสภาพการใช้ง านมอเตอร์ จ ะต้อ งเกิ ด ความร้อ นขึ้ น อย่า งหลีก เลี่ย งไม่ไ ด้ ความร้อ นที่เ กิด ขึ้ น
เนื่ องมาจากสาเหตุหลายประการเช่ น อุณหภูมิแวดล้อม กระแสเนื่ องจากการใช้งาน กระแสเกิ นเนื่ องจาก
มอเตอร์ รับภาระมากเกิ นไปหรื อภาวะโหลดเกิน (Overload) สาเหตุเ หล่านี้ ทาํ ให้มอเตอร์ เ กิ ด ความ
เสี ยหายขึ้นได้ วิธีการป้ องกันมอเตอร์ โดยการใช้โอเวอร์ โหลดจึงเป็ นวิธีการที่ใช้ในการป้ องกันมอเตอร์ ที่
นิ ยมใช้กนั ทัว่ ไป
2.22.1 ความร้อนที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์
ความร้อนที่เกิ ดขึ้นกับมอเตอร์ มีสาเหตุหลายประการ เช่ น
- จํานวนกระแสของโหลด
- ระยะเวลาของการมีโหลดเกิ น
- ความถี่บ่อยในการสตาร์ ทมอเตอร์
- เวลาที่ใช้ในการสตาร์ ทจนมอเตอร์ ถึงความเร็ วสู งสุ ด
- อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature)
- ความสามารถในการระบายความร้อนช่วงเวลาในการทํางาน (Duty cycle)
ดัง นั้น จึง มีค วามจํา เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ค วรจะต้อ งทํา การติด ตั้ง โอเวอร์ โ หลดที่มีข นาดเหมาะสมใน
อุปกรณ์สตาร์ ทมอเตอร์ เพื่อทําการป้ องกันมอเตอร์ จากการเกิดโอเวอร์ โหลด หรื อความร้อนเกินพิกดั ซึ่ ง
จะส่ งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ ได้
โอเวอร์ โหลดทํางานด้วยความร้อน (Thermal Overload Relay)
โอเวอร์ โหลดประกอบด้วยขดลวดความร้อน (Heater) พันอยู่บนแผ่นไบเมทัล (Bimetal) ซึ่ งทํา
จากโลหะ 2 ชนิ ดเชื่ อมติดกันโก่งตัวได้เมื่อเกิดความร้อนขึ้น ขดลวดความร้อนเป็ นทางผ่านของกระแส
จากแหล่ง จ่า ยไปยัง มอเตอร์ เมื่อ กระแสที่ไ หลเข้า มอเตอร์ มีค่า สู ง ทํา ให้ชุด ขดลวดความร้อ นเกิด
ความร้อนสู งขึ้ น เป็ นผลให้แผ่นไบเมทัลร้อนและโก่งตัวดัน ให้หน้าสัมผัสปกติปิดของโอเวอร์ โหลดที่
ต่ออนุ ก รมอยู่ก บั วงจรควบคุมเปิ ดวงจร ตัด กระแสออกจากคอล์ย แม่เ หล็ก ของคอนแทกเตอร์ จึงทําให้
หน้าสัมผัสหลัก (Main Contact) ของคอนแทกเตอร์ ปลดมอเตอร์ ออกจากแหล่งจ่ายเป็ นการป้ องกัน
มอเตอร์ จ ากความเสี ย หายได้โอเวอร์ โหลดรี เ ลย์มีท้ งั แบบธรรมดา คือ เมื่อแผ่น ไบเมทัล งอไปแล้ว จะ
กลับมาอยู่ตาํ แหน่ งเดิ ม เมื่อเย็นตัวลงเหมือนในเตารี ด กับแบบที่มีรีเซ็ท (Reset) คือ เมื่อตัดวงจรไปแล้ว
หน้าสัมผัสจะถูก ล็อกเอาไว้ ถ้าต้องการจะให้วงจรทํางานอีกครั้ง ทําได้โดยกดที่ปุ่ม Reset ให้หน้าสัมผัส
กลับมาต่อวงจรเหมือนเดิม
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2.22.2 การปรับตั้งกระแสของโอเวอร์ โหลด
โดยปกติแล้วการปรับตั้งขนาดกระแสโอเวอร์ -โหลด มีค่าเท่ากับ 125 % ของกระแสโหลดเต็ม
พิกดั (Full LoadCurrent หรื อ FLA) ของมอเตอร์ เช่ น มอเตอร์ มีกระแสโหลดเต็มพิกดั เท่ากับ 40 แอมป์
ดังนั้นค่าสู งสุ ดของการปรับตั้งโอเวอร์ โหลดมีค่าเท่ากับ
10 x 1.25 = 12.5 แอมป์ (A)
โอเวอร์ โหลดโดยทัว่ ไป มีปุ่มปรับตั้งพิกดั กระแส ให้ทาํ การปรับโดยใช้ไขควงปรับด้านหน้าของโอ
เวอร์ โหลด เช่ น 9 , 10 , 11 , 14 , 16 , 18 แอมป์ เป็ นต้น
2.23 รีเลย์ (Relay)
รี เลย์หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้ ากําลังที่ใช้กระแสไฟฟ้ าและแรงเคลื่อนตํ่า ๆ จึงมี
ขนาดเล็ก เช่น ควบคุมวงจรระบบไฟฟ้ ากระแสตรง 24 โวลต์ของระบบลิฟท์ ระบบควบคุมนิ วแมติกส์
ไฟฟ้ า ดังแสดงดังรู ป 2.24

รูปที่ 2.24 รีเลย์

2.23.1 หลักการทํางานของรีเลย์
ตําแหน่งปกติ แกนเหล็กทั้งสองชุดนี้ จะถูกดันให้ห่างออกจากกันด้วยสปริ งที่ขาทั้งสองข้างของ
แกน ชุ ดหน้าสัมผัสบางตัวของส่ วนที่ ต่อวงจรของจุ ดสัมผัสของส่ วนที่ เคลื่ อนที่ให้ถึงกันเรี ยกว่า “ ชุ ด
หน้าสัมผัสปกติปิด ” ในขณะเดียวกันก็มีชุดหน้าสัมผัสบางตัวของส่ วนที่อยูก่ บั ที่ที่ไม่ได้ต่ออยูก่ บั จุดสัมผัส
ของส่ วนที่เคลื่อนที่ เรี ยกชุดหน้าสัมผัสนี้วา่ “ ชุดหน้าสัมผัสปกติเปิ ด ”
ตําแหน่งทํางาน เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าขดลวดที่พนั รอบแกนเหล็ก ทําให้เกิดสนามแม่ เหล็กและ
เอาชนะแรงสปริ งที่ดึงดูดแกนเหล็กชุ ดเคลื่อนที่ลงมา ทําให้ชุดหน้าสัมผัสทั้งสองชุ ดเปลี่ยนตําแหน่ งการ
ทํางานดังนี้ คือ ชุดหน้าสัมผัสปกติเปิ ดจะต่อวงจร ชุดหน้าสัมผัสปกติปิดจะเปิ ดวงจรออก เมื่อปลด
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กระแสไฟออกทําให้ขดลวดหมดอํานาจแม่เหล็กกลับสู่ ตาํ แหน่ งปกติ ชุ ดหน้าสัมผัสทั้งสองชุ ดจะกลับสู่
ตําแหน่งปกติ แสดงดังรู ป 2.25

รูปที่ 2.25 แสดงหลักการทํางานของรีเลย์
2.23.2 รีเลย์ ต้งั เวลา ( Timer Relay ) แสดงดังรู ป 2.26

รูปที่ 2.26 รีเลย์ ต้งั เวลา ( Timer Relay )
รี เลย์ต้ งั เวลาเป็ นสวิตซ์ที่อาศัยหลักการทํางานหน่วงเวลาด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้ า หรื อระบบลม หรื อ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การนําไปใช้งาน เช่น การควบคุมมอเตอร์ การปิ ด – เปิ ดสัญญาณไฟจราจร เป็ น
ต้น มี 2 ชนิด คือ รี เลย์ต้ งั เวลาแบบหน่วงเวลาเมื่อมีสญ
ั ญาณไฟเข้า และหน่วงเวลาเมื่อตัดสัญญาณไฟออก
ส่ วนประกอบ ขดลวดรี เลย์ ชุดการทํางานหน่วงเวลา และชุดหน้าสัมผัสซึ่ งมีท้ งั ตําแหน่งปกติปิด
และปกติเปิ ด
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ตําแหน่งปกติ เมื่อไม่จ่ายไฟเข้าขดลวดรี เลย์ต้ งั เวลา ชุดหน้าสัมผัสจะอยูต่ าํ แหน่งปกติ และไม่มี
การนับเวลา
รี เลย์หน่ วงเวลาแบบ หลายย่านวัดโดยใช้ไอซี เป็ นตัวกําหนด (Multi Range IC Timer)
โครงสร้างของรี เลย์หน่ วงเวลาแบบหลายย่านวัดโดยใช้ไอซี (Multi Range IC Timer)
โครงสร้างภายนอกที่สาํ คัญของรี เลย์ต้ งั เวลา แสดงดังรู ป 2.27

รู ปที่ 2.27 ฟั งก์ ชั่นการทํางาน
1. ตารางเทียบตั้งเวลา
2. ปุ่ มตั้งเวลา
3. ฐานเสี ยบตัวตั้งเวลา

4. สัญลักษณ์และรายละเอียดการต่อใช้งาน
5. ขาเสี ยบเข้าฐานโครงสร้างภายใน

รูปที่ 2.28 โครงสร้ างภายในของตัวตั้งเวลา
1. หม้อแปลง แปลงแรงดันเข้าชุดควบคุมอิเล็กทรอนิ กส์
2. ชุดแผงควบคุมอิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งมีส่วนประกอบที่สาํ คัญคือไอซี
3. รี เลย์ทาํ หน้าที่ตดั ต่อหน้าสัมผัสตามเวลาที่กาํ หนด
4. ฐานเชื่ อมสายรี เลย์กบั ขาเสี ยบตัวตั้งเวลา
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หลักการทํางานของรีเลย์ ต้งั เวลา
เมื่อจ่ายไฟเข้า ตัวตั้งเวลาไฟ ON จะติดแสดงว่าแผงอิเลคทรอนิ กส์กาํ ลังทํางานควบคุมกําหนดเวลา
ที่ต้ งั ไว้เมื่อได้เวลาที่ต้ งั ไว้สัญญาณไฟUP จะติดแสดงว่าอุปกรณ์ต้ งั เวลาได้ทาํ งานทําหน้าสัมผัสที่ปิดจะ
เปิ ดหน้าสัมผัสที่เปิ ดก็จะปิ ดเมื่อหยุดจ่ายไฟจะกลับสภาพเดิ มและทําการตั้งเวลาใหม่ได้
รี เลย์ต้ งั เวลาด้วยของเหลวหรื อนํ้ามัน ใช้หลักการทํางานของแม่เหล็กไฟฟ้ า โดยการป้ อนไฟเข้าที่
คอยล์ ของรี เลย์ต้ งั เวลาทําให้แกนเหล็กเลื่อนมาติดกันขณะเดียวกันภายในกระบอกสู บที่บรรจุของเหลว
หรื อนํ้ามันก็จะมีแรงดันลูกสู บ ให้เคลื่อนตัว ออกเพื่อต่อต้านแรงดูดของแม่เหล็ก ก็จะทําให้หน้าสัมผัส
เปิ ดออก การตั้งเวลาก็จะเป็ นการควบคุมแกงดันภายในกระบอกลูกสู บ
รี เลย์ต้ งั เวลาด้วยลม จะใช้กระเปาะลมเป็ นตัวควบคุมการทํางานของสวิตซ์ปิดหรื อเปิ ดดังตัวอย่าง
จากรู ปการทํางานของรี เลย์ต้ งั เวลาด้วยลมเริ่ มต้นด้วยการป้ อไฟเข้าที่คอยล์ (O) จะทําให้โซลีนอยด์ ทาน
ดึงแกนเหล็ก (A) เลื่อนเข้ามาติด เป็ นผลให้กา้ นสู บ (B) เคลื่อนตัวออกด้วยแรงดันของสปริ งที่อยู่ขา้ งใน
กระเปาะลม เมื่อก้านสู บ (B) เคลื่อนตัวพุ่งขึ้นข้างบนก็จะไปดึงก้านต่อ (C ) ให้เคลื่อนที่ตามไปด้วย เป็ น
ผลให้แผ่น (D) ที่มีหน้าสัมผัสติดอยู่เปลี่ยนจากเดิ มปกติปิดไปเป็ นปติเปิ ด การตั้งเวลาก็โดยปรับวาล์วรู
เข็มให้จ่ายลมเข้าไปในกระเปาะลมมากน้อยตามที่ตอ้ งการถ้าต้องการตังเวลานานก็ปรับให้จ่ายลมเข้าไป
น้อย ในทางกลับกันถ้าต้องการตั้งเวลาให้เร็ วขึ้นก็ปรับลมให้เข้าไปมากๆ จะทําให้กา้ นสู บ (B) เคลื่อนที่
เร็ วขึ้ นนั้นเองเมื่อหยุดการป้ อนไฟเข้าที่คอยล์ (O) จะทําให้แกนเหล็ก (A) ตกลงมาบนก้านสู บ (B) เป็ น
ผลทํา ให้ห น้า สัม ผัส เกิด การแยกตัว ออก เป็ นการหยุด การทํา งานของรี เ ลย์ต้ ัง เวลารี เ ลย์ต้ ัง เวลาด้ว ย
ซิ งโครนัสมอเตอร◌์ภายในจะประกอบด้วยซิ งโครนัสมอเตอร์ ขนาดเล็กที่เพลาจะมีแกนต่อออกมาขับ
จากหมุน โดยมีสวิตช์ปกติปิดและปกติเปิ ดต่อตามลําดับกัน ในการใช้งานจริ งจะต่อสายเข้าที่สวิตช์น้ ี เพื่อ
ใช้ควบคุมวงจรของ แมกเนติก คอนแทกเตอร์ รี เ ลย์ต้ งั เวลาด้ว ยมอเตอร์ นิย ม ใช้ในเครื่ องซัก ผ้าที่มีก าร
ทํางานของมอเตอร์ แบบหมุนกลับไปกลับมา
2.24 หลักการทํางานของตู้สวิทซ์ บอร์ ด (Switch Board)
ตู ้ส วิ ท ซ์ บ อร์ ด เป็ นตู ้เ มนประทานใช้ใ นการควบคุ ม ทั้ง ระบบไฟฟ้ า ระบบปรั บ อากาศ และ
สุ ขาภิบาล ภายในตูน้ ้ นั มีระบบป้ องกันไฟฟ้ า แรงดันตก แรงดันเกิน ไฟฟ้ ามาไม่ครบเฟส รวมถึงการปรับค่า
P.F (Power Factor) โดยมีอุปกรณ์ควบคุมการตรวจเช็คค่าต่างๆของไฟฟ้ าดังนี้
1. Circuit Breaker (MCCB) เป็ นเมนหลักทําหน้าที่ตดั ต่อระบบไฟฟ้ า
2. Phase Protection Relay จะเป็ นตัวตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้ า มีหลักการทํางาน ดังนี้
2.1 Under Voltage
2.2 Over Voltage
2.3 Phase Loss
2.4 Phase Sequence
2.5 Phase Unbalance
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3. Digital Meter เป็ นอุปกรณ์แสดงผลแบบดิจิตอล คอยทําการวัดค่าทางไฟฟ้ า
4. Capacitor Bank เป็ นอุปกรณ์ใช้ในการปรับค่า Power Factor
5. Reactor เป็ นอุปกรณ์ใช้ในการปรับค่า Reactive Power ซึ่งการทํางานของตูส้ วิทซ์บอร์ดนี้แบ่ง
ได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. จังหวะ Manual สามารถใช้งานได้โดยอาศัยการทํางานที่ละชุด หลักการส่ วนนี้จะใช้ในการ
ทดสอบตู ้ โดยสามารถใช้งานได้ที่ตวั Digital Control
2. จังหวะ Auto นี้จะใช้ตวั Digital Control เป็ นตัวควบคุมโดยจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแส
(CT) เป็ นตัววัดเพื่อจะส่ งค่าที่วดั ได้ไปให้ Digital Control
ในการวัดค่านั้น ค่าของ Power Factor จะต้องไม่ต่าํ กว่า 0.95 โดยประมาณ หากเกิดตํ่ากว่า
Digital Control จะสั่งให้เเมกเนติกทํางาน เพื่อที่จะสั่งให้ Capacitor ทํางานและคายประจุเพื่อปรับค่า
Power Factor แต่ไม่ได้ทาํ งานพร้อมกันทั้ง 9 step แต่จะสลับการทํางานขึ้นอยูก่ บั โหลดแต่ละตัว และใน
กรณี การไฟฟ้ าไม่ได้จ่ายไฟมาให้ หรื อไฟไม่ครบเฟส Protection Relay จะทําการหน่วงเวลาและจะทําการ
Trip ที่ ตวั Circuit Breaker พร้ อมทั้ง มี (Thermostats) ตรวจเช็คอุ ณ หภู มิภ ายในตู ้ และที่ ตวั อุ ปกรณ์
ยกตัวอย่างเช่น Cap Bank จะต้องมี อุณหภูมิความร้อนไม่เกิน 35 องศา ถ้าเกินองศาที่กาํ หนด (Thermostats)
จะสัง่ ให้พดั ลมทํางานเพื่อระบายความร้อน มิฉะนั้นจะเกินการเสี ยหายและสิ่ งต่างๆตามมาได้

