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บทคดัย่อ 
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ออกแบบและพฒันาโดยบริษทัฯ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนการออกแบบ และอุปกรณ์ภายในไดต้าม

ความตอ้งการของลูกคา้   2) จาํหน่ายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
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ตอ้งการของลูกคา้ ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในตูน้ี้ไดท้าํการตรวจและทดสอบ 

โดยผลท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงการทาํงานของระบบไฟฟ้า  และสามารถใช้งานไดจ้ริงตามท่ีลูกคา้

ตอ้งการ 
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บทที ่1 

บทนํา 

  

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีการใชตู้ไ้ฟฟ้าเพื่อมาควบคุมระบบไฟฟ้า ไม่วา่จะเป็น อาคารขนาด

กลางถึงขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวนมากทาํงานโดยรับมาจาก

หมอ้แปลงท่ีมาจากการไฟฟ้า แลว้ทาํการจ่ายโหลดไปยงัแผงจ่ายไฟยอ่ยในส่วนต่างๆของอาคาร

หรือโรงงาน ก่อนท่ีจะกลายเป็นตูไ้ฟฟ้าท่ีสามารถทาํงานไดน้ั้น จะตอ้งมีการออกแบบ ติดตั้ง 

ประกอบตูไ้ฟฟ้าเสียก่อน ทางบริษทั อาซีฟา จาํกดั (มหาชน) ไดป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ

ออกแบบ ติดตั้ง ตูไ้ฟฟ้า และไดใ้หน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ไปเรียนรู้ในส่วนน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

มหาวิทยาลยัสยาม ท่ีไดมี้โครงการสหกิจศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาไดอ้อกไปปฏิบติังาน (ภาคปฏิบติั) 

เปรียบเสมือนเป็นพนกังานจริง เพื่อเรียนรู้ในส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัไม่ไดส้อน (ภาคทฤษฏี) และเพือ่

เตรียมตวัก่อนท่ีจะจบไปทาํงาน โดยโครงการท่ีจะนาํเสนอในปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีคือ การ

ออกแบบและเขียนแบบไดอะแกรมตูไ้ฟฟ้า และมี บริษทั อาซีฟา จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บงาน

ทางดา้น การออกแบบ เขียนแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมของตูไ้ฟฟ้า ส่วนงานท่ี

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายคือ การออกแบบของตูไ้ฟฟ้า และการเขียนแบบไดอะแกรม การแกไ้ขแบบ

ก่อนท่ีจะสัง่ผลิตตามคอมเมน้ตข์องลูกคา้ และการเกบ็งานจากตูจ้ริง หรือการเขียนแบบใหส้มบูรณ์ 

เพื่อใชอ้า้งอิงในการแกไ้ขเม่ืออุปกรณ์หรือระบบเกิดปัญหา จะสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพื่อนาํหลกัวิชาการท่ีไดศึ้กษาในหอ้งเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง

ทาํใหเ้กิดกระบวนการคิดและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ 

1.2.2 เพื่อใหเ้กิดความรู้และความสามารถทางดา้นงานระบบไฟฟ้าซ่ึงสามารถนาํไป 

ปรับใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตได ้

1.2.3      เพื่อพฒันาทกัษะการออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟ้า โดยใชโ้ปรแกรม  

Auto CAD 

1.2.4       เพื่อฝึกการวางแผนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหง้านสาํเร็จเป็นไป

ตาม ระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1 ทาํการออกแบบตูไ้ฟฟ้า ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

1.3.2 ทาํการเขียนแบบไดอะแกรมของตูไ้ฟฟ้า 

1.3.3 ทาํการแกไ้ขแบบ การเกบ็งานจากตูจ้ริง หรือการเขียนแบบใหส้มบูรณ์  

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการออกแบบระบบไฟฟ้าของตูไ้ฟฟ้า 

1.4.2 ไดเ้รียนรู้ทกัษะทางดา้นการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม Auto CAD 2018 

1.4.3 ไดเ้รียนรู้ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ 

1.4.4 สามารถวางแผนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและทาํงานใหส้าํเร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 

 



 

 

บทที ่2 

หลกัการเบ้ืองต้นในการออกแบบของตู้ไฟฟ้า 

2.1 ความหมายและความสําคญัของตู้ไฟฟ้า 

 ตูไ้ฟฟ้า หรือท่ีเรียกกนัว่า ตู ้MDB ( Main Distribution Board ) คือตูท่ี้เป็นแหล่งรวม 

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอนัเป็นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ นิยมใชก้บัอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ่ท่ีจาํเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าจาํนวนมาก โดยจะถูกติดตั้งตามลกัษณะชนิด ของอาคาร และรูปแบบ

การวางระบบไฟฟ้า ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นห้องอาคารขนาดเล็ก ตลอดไปจนถึงตึกสูงระฟ้าระดบัคอนโด 

ซ่ึงลว้นตอ้งมีตูค้อนโทรลระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดการการจ่ายไฟฟ้า และเพื่อสร้างความ

ปลอดภยัแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภายในอาคาร น้ีคือสาเหตุสาํคญัของตูค้อนโทรลระบบไฟฟ้า 

รูปที ่2.1 ตูไ้ฟฟ้า หรือตู ้MDB ( Main Distribution Board ) 

 

โดยทัว่ไปหากเป็นท่ีอยู่อาศยัอาทิเช่น ห้องแถว อาคารพาณิชย ์ห้องชุด บา้น หรือ อพาร์ท

เมน้ท์ อย่างน้อยภายในห้องหรือภายในตวัอาคารก็จะตอ้งมี ตูค้อนโทรลระบบไฟฟ้า แบบ Load 

Center หรือ Consumer Unit หากอาคารดงักล่าวใชไ้ฟฟ้าแบบ 3 เฟส โดยสายไฟฟ้าเมนจากมิเตอร์

ของการไฟฟ้าจะถูกต่อเขา้มาท่ีตู ้Breaker หลกัในตูน้ี้ ซ่ึงภายใน ตูค้อนโทรลระบบไฟฟ้า อาจจะ

ประกอบไปดว้ย Breaker ยอ่ยเพื่อแยกการจ่ายไฟฟ้าใหแ้ก่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละช้ิน หรือแยกการจ่าย
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ไฟฟ้าให้กบัชั้นต่างๆภายในอาคาร และสายกราวดเ์พ่ือป้องกนัอนัตรายแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าหากเกิดไฟฟ้า

ร่ัว หรือไฟฟ้าลดัวงจร และยงัสามารถป้องกนัการเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหากเกิดฟ้าผา่ 

  หากเป็นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่อาทิ นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ตึกสาํนักงาน โรงพยาบาล 

หรือท่ีอยู่อาศยัท่ีมีหลายห้องอย่างโรงแรม คอนโด หรือ อพาร์ทเมน้ท ์ก็จะใช ้ตูค้อนโทรลระบบ

ไฟฟ้า แบบ Main Distribution Board ซ่ึงเป็นตูค้อนโทรลระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ และจะทาํการจ่าย

ไฟฟ้าไปยงั Sub Distribution Board ซ่ึงเป็นตูค้อนโทรลระบบไฟฟ้า อยา่งยอ่ยภายในอาคารซ่ึง

อาจจะอยู่ตามชั้นต่างๆ อาคารใกลเ้คียง หรือจะใชตู้ค้อนโทรลระบบไฟฟ้าแบบ Consumer Unit 

หรือ Load Center แทนกไ็ด ้

  ตู ้MDB มกัจะมีขนาดใหญ่ การออกแบบส่วนใหญ่จะมกัวางไวก้บัพื้น การผลิตและการ

ออกแบบนั้นควรพิจารณาจากระดบัแรงดนัไฟฟ้า , พิกดักระแส และพิกดักระแสวงจร เป็นสาํคญั 

 ขอ้ดีของตูค้อนโทรลระบบไฟฟ้า คือ ทาํให้สามารถวางแผนจดัการระบบไฟฟ้าภายใน

อาคารไดส้ะดวก สามารถตดัไฟฟ้าท่ีตูค้อนโทรลระบบไฟฟ้าเพื่อทาํการซ่อมบาํรุงดูแลรักษาจุดจ่าย

ไฟฟ้าเป็นจุดๆไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งทาํการตดัไฟฟ้าทั้งระบบ ทาํให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้านและ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 

2.2 หลกัการเขียนแบบ Diagram ของตู้ MDB 

การเขียนแบบมีอยู ่3 ประเภท 

2.2.1 การเขียนแบบ Preliminary ลกัษณะของ Preliminary เป็นการขอขนาดตูเ้พ่ือท่ีจะวาง 

Layout ของห้องไฟฟ้า จะไม่มีรายเอียดมากมีแค่ขนาดกวา้ง*ยาว*สูง เพ่ือท่ีจะดูว่าสายหรือว่า Bus 

Duct จะติดปัญหาหรือป่าวหรือขนาดตูต้รงตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการไฟฟ้าหรือ วสท. เร่ือง

ของพื้นท่ีเขา้ทาํงานรอบดา้นตู ้จะตอ้งตรงตามขนาดท่ีกาํหนดตามมาตรฐาน เพ่ือท่ีลูกคา้วางตูพ้ื้นท่ี

หนา้งาน และเทฐานไดถู้กตอ้งทั้งเร่ืองการติดตั้งรางหรือ Bus Duct 

2.2.2 การเขียนแบบ Approval คือการเขียนแบบเพื่อขออนุมติัสั่งผลิตตูใ้นกรณีท่ีขนาดตูว้าง 

Layout ห้องไดแ้ลว้ เร่ืองของการติดตั้ง มีการกาํหนดรางเดินสายหรืออาจจะเป็น Bus Duct จะทาํ

การขอแบบเป็น For Approval เพื่อท่ีจะทาํการผลิตตูเ้พ่ือส่งให้ลูกคา้ท่ีหนา้งาน ในส่วนน้ีแบบจะมี

การจดัทาํในส่วนของ Single Line, Layout Cabinet, Wiring Diagram แบบ For Approval จะเป็น

แบบท่ีลูกคา้ใชอ้นุมติัแบบเพื่อท่ีจะสัง่ผลิต 
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2.2.3 การเขียนแบบ As Built แบบ As Built จดัทาํข้ึนเพื่อเก็บแบบตูท่ี้เราทาํการสั่งผลิตจบ

แลว้ส่งตูใ้หก้บัทางลูกคา้แลว้ เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้ทาํการเขา้สายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเม่ือเวลามีปัญหาท่ี

หนา้งาน เราจะสามารถตอบคาํถามลูกคา้ไดช้ดัเจนมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นตาํแหน่งของการติดตั้ง เร่ือง

ของ Wiring เร่ืองของ Mark Wiring เพ่ือท่ีทางลูกคา้จะไดเ้ขา้สายไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุดทาํให้

อุปกรณ์ไม่เสียหาย 

ถา้เกิดมีการแกไ้ขอุปกรณ์หรือแกไ้ข Wiring แกไ้ข Mark Wiring เราควรจะรีบแกแ้บบให้

เป็นตวัล่าสุดและรีบส่งแบบใหก้บัทางลูกคา้โดยเร็ว 

 

2.3 หลกัการออกแบบ Diagram ของตู้ MDB 

2.3.1 Partition  คือ ส่วนของ Metal-Enclosed Switchgear and Control Gear ท่ีแยกส่วน

ต่างๆของตูอ้อกจากกนัโดย Partition ตอ้งเป็นวสัดุท่ีเป็นโลหะ หรือ อโลหะ เพื่อกั้นส่วนต่างๆของคู้

ออกจากส่วนท่ีมีไฟฟ้า 

2.3.2 Form  หมายถึงคุณลกัษณะตูส้วิทช์บอร์ดโดยพิจารณาการแบ่งกนัอุปกรณ์ไฟฟ้า

หลกัภายในตูส้วิทช์บอร์ด เช่น บสับาร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขั้วต่อสายรวมทั้งหัวรับสาย ภายใน 

Enclosure เดียวกนัซ่ึงความสาํคญัของ Form จะมีคุณสมบติัโดยตรงต่อการใชง้านสาํหรับตูส้วิทช์

บอร์ด และยงัจะเป็นการลดโอกาสการเกิดความผิดปกติ (Fault) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในตูส้วิทช์

บอร์ดอีกทั้งการแบ่งกั้นส่วนประกอบต่างๆภายในตูส้วิทชบ์อร์ดจะยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ 

Limit Fault ท่ีเกิดข้ึนไม่ให้ลุกลามไปยงัช่องอ่ืนๆได ้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัตูส้วิทช์บอร์ดจาก 

Fault นั้นจะมีวงแคบๆหรือถูกจาํกดัใหเ้กิดข้ึนเฉพาะส่วนเท่านั้น 

 ถา้พิจารณาถึงเร่ือง Form ของตูส้วิทชบ์อร์ดนั้นจะมีการกั้นแยกส่วนท่ีมีอนัตรายหรือส่วนท่ี

มีไฟฟ้า (Live Part) โดยการใช ้Barrier หรือ Partitions กั้นแยกระหว่างอุปกรณ์หลกัต่างๆออกกนั

อยา่งชดัเจน รูปแบบการแยกส่วนภายในตูมี้ดงัน้ี 
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รูปที ่2.2 การแยกส่วนภายในตูส้วิตชเ์กียร์ไฟฟ้าแรงดนัตํ่า 

A: ส่วนไฟฟ้าเขา้ CB MAIN (Incoming Unit) 

B: บสับาร์หลกั (Main Bus bar) 

C: บสับาร์ยอ่ย (Distribution Bus bar) 

D: ขั้วต่อสานสาํหรับตวันาํภายนอก (Terminal for External Conductor) 

F: โครงตูส้วิทชบ์อร์ด (Enclosure) 

G: ส่วนกั้นหรือส่วนท่ีแบ่งกั้น (Barrier or Partition)         

        ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามมาตรฐาน IEC 60439-1 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลของ

โครงสร้างตูส้วิตชเ์กียร์ จะแบ่งรูปแบบของโครงสร้างตูส้วิตชเ์กียร์ไดด้งัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.3.2.1 Form 1  

- ภายในตูส้วิตช์บอร์ดจะไม่มีการกั้นช่องแบ่งแยกบสับาร์ออกจากอุปกรณ์และขั้วต่อสายตวันา

ภายนอกออกจากกนั ตู ้Form น้ีเหมาะกบังานควบคุมโหลดเฉพาะจุด 

- กรณีเกิด Fault ข้ึนอาจจะไดรั้บความเสียทั้งหมด 

- ตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมนานหรือเปล่ียนใหม่ทั้งหมด 
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รูปที ่2.3 แสดงตวัอยา่งตู ้Form 1 

 

2.3.2.2 Form 2a   

- มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบสับาร์ออกจากตวัอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่สา หรับขั้ว ต่อ

สายตวันา ภายนอก (Terminal for External Conductor) จะอยูภ่ายช่องเดียวกนักบับสับาร์ 

- ตู ้Form น้ีเหมาะกบังานควบคุมโหลดเฉพาะจุด และเร่ิมนามาประยกุตใ์ชเ้ป็นตู ้Main DB ยอ่ย 

- เหมาะกบังานอาคาร ท่ีมีโหลดไม่มากนัก ยอมรับไดต้อ้งดบัไฟทั้งตู ้เม่ือโหลดใด โหลดหน่ึงมี

ปัญหา 

- กรณีเกิด Fault ข้ึน อาจจะไดรั้บความเสียบางส่วน เช่นบสับาร์ กบัขั้วต่อสาย, อุปกรณ์ยอ่ย 

- ตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมนานหรือเปล่ียนใหม่ทั้งหมด 
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รูปที ่2.4 แสดงตวัอยา่งตู ้Form 2a 

 

2.3.2.3 Form 2b   

- มี Partition กั้นแยกระหวา่งช่องของบสับาร์ออกจากตวัอุปกรณ์ (Outgoing Unit) และขั้วต่อสายตวั

นาภายนอก (Terminal for External Conductor) แต่อุปกรณ์และขั้วต่อสายจะอยู่ภายในช่อง

เดียวกนัโดยไม่มีการแบ่งกั้น 

- ตู ้Form น้ีเหมาะกบังานควบคุมโหลดเฉพาะจุด และเร่ิมนามาประยกุตใ์ชเ้ป็นตู ้Main MDB 

- เหมาะกบังานอาคาร ท่ีมีโหลดไม่มากนัก ยอมรับไดต้อ้งดบัไฟทั้งตู ้เม่ือโหลดใด โหลดหน่ึงมี

ปัญหา 

- กรณีเกิด Fault ข้ึน อาจจะไดรั้บความเสียบางส่วน 

- เช่นบสับาร์ กบัขั้วต่อสาย , อุปกรณ์ยอ่ยในช่องเดียวกนั, ตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมนานหรือเปล่ียน

ใหม่ทั้งหมด แต่มีความปลอดภยัสูงข้ึน, กวา่ Form 2a 
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รูปที ่2.5 แสดงตวัอยา่งตู ้Form 2b 

 

2.3.2.4 Form 3a  

- มี Partition กั้นแยกระหวา่งช่องบสับาร์ออกจากตวัอุปกรณ์ (Outgoing Unit) 

- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกนั 

- มี Partition กั้นแยกขั้วต่อสายตวันาภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากอุปกรณ์ 

(Outgoing Unit) แต่จะอยูภ่ายช่องเดียวกนักบับสับาร์ 

- ตู ้Form น้ีเหมาะกบังานควบคุมโหลดแบบต่อเน่ือง 

- เหมาะกบังานอาคาร โรงงาน ท่ีมีโหลดมาก ไม่ตอ้งดบัไฟทั้งตู ้เม่ือโหลดใด โหลดหน่ึงมีปัญหา 

- กรณีเกิด Fault ข้ึนอาจจะไดรั้บความเสียบางส่วนเท่านั้น 

- ใช้เวลาในการซ่อมน้อยหรืออาจจะไม่ตอ้งเปล่ียน เพียงตรวจสอบแก้ไขก็สามารถจ่ายไฟ ได้

ตามปกติ 
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รูปที ่2.6 แสดงตวัอยา่งตู ้Form 3a 

 

2.3.2.5 Form 3b 

- มี Partition กั้นแยกระหวา่งช่องบสับาร์ออกจากตวัอุปกรณ์ (Outgoing Unit) 

- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกนั 

- มี Partition กั้นแยกขั้วต่อสายสาหรับตวันาภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจาก

บสับาร์และอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ขั้วต่อสายดงักล่าวจะอยูภ่ายในช่องเดียวกนั 

- ตู ้Form น้ีเหมาะกบังานควบคุมโหลดแบบต่อเน่ือง 

- เหมาะกบังานอาคาร โรงงาน โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต ์ปิโตรเคมี และอ่ืนๆ ท่ีมีโหลดมาก 

ไม่ตอ้งดบัไฟทั้งตู ้เม่ือโหลดใด โหลดหน่ึงมีปัญหา 

- กรณีเกิด Fault ข้ึนอาจจะไดรั้บความเสียบางส่วนเท่านั้นใชเ้วลาในการซ่อมนอ้ยหรืออาจจะไม่

ตอ้งเปล่ียน เพียงตรวจสอบแกไ้ขกส็ามารถจ่ายไฟ ไดต้ามปกติ 
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รูปที ่2.7 แสดงตวัอยา่งตู ้Form 3b 

 

2.3.2.6 Form 4a 

- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกนั 

- มี Partition กั้นแยกขั้วต่อสายสา หรับตวันา ภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจาก

บสับาร์ แต่ขั้วต่อสายดงักล่าวจะอยูภ่ายในช่องเดียวกนักบัอุปกรณ์ 

- มีการกั้นแยกระหวา่งอุปกรณ์ออกจากบสับาร์ 

- มีการกั้นแยกส่วนสา หรับตวันาภายนอก (Terminal for External Conductor) แต่ละชุดออกจากกนั 
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รูปที ่2.8 แสดงตวัอยา่งตู ้Form 4a 

 

2.3.2.7 Form 4b 

- มี Partition กั้นแยกระหวา่งช่องบสับาร์ออกจากตวัอุปกรณ์ 

- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกนั 

- มี Partition กั้นแยกขั้วต่อสายสา หรับตวันา ภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจาก

บสับาร์และอุปกรณ์ (Outgoing Unit) และแยก Feeder ออกจากนัอยา่งชดัเจน 
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รูปที ่2.9 แสดงตวัอยา่งตู ้Form 4b 

 

2.4 พืน้ทีว่่างเพ่ือการปฏิบัติงาน 

- เป็นพื้นท่ีใชป้ฏิบติัการ ซ่อมแซม บาํรุงรักษา ตวับริภณัฑไ์ฟฟ้า 

- มีขนาดเพียงพอสาํหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีจะทาํงานไดส้ะดวกและปลอดภยั 

- มีทางเขา้ – ออก ไดอ้ยา่งสะดวก โดยเฉพาะเวลาเกิดอุบติัเหตุ เช่น ไฟไหมตู้บ้ริภณัฑ ์

ขอ้กาํหนดของพื้นท่ีวา่ง 

- ส่วนของพื้นท่ีวา่ง 

- ส่วนของทางเขา้ออกไปยงับริภณัฑ ์

- ความสูง ความกวา้งของพื้นท่ีวา่ง 

- แสงสวา่ง 

- ความลึกของพื้นท่ีวา่ง 

พื้นท่ีวา่งเพื่อการปฏิบติังาน แบ่งเป็น 

1. ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานระบบแรงตํ่า (แรงดนัวดัเทียบกบัดินไม่เกิน 600V)      

2. ท่ีวา่งเพื่อปฏิบติังานระบบแรงสูง (แรงดนัวดัเทียบกบัดินเกิน 600 V) 
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รูปที ่2.10 ตวัอยา่งหอ้งไฟฟ้า 

 

2.5 ระดับช้ันการป้องกนั 

ระดบัชั้นการป้องกนั (Degree of Protection) เป็นการกาํหนดค่าความ สามารถในการ

ป้องกนัการสัมผสัส่วนท่ีมีไฟฟ้าท่ีเป็นอนัตรายต่อบุคคล ทั้งจากการสัมผสัส่วนท่ีมีไฟฟ้าโดยตรง 

หรือโดยการใชว้ตัถุสอดใส่เขา้ไปในเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าและยงัเป็นตวัแสดง ค่าความสามารถ ใน

การป้องกันความเสียหายจากของเหลวเขา้ไปในตัวเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกด้วย การแสดงค่า

ความสามารถในการป้องกนัจะกาํหนดเป็นค่าตวัเลขหลงัอกัษร IP 

ค่า IP (Index of Protection) กาํหนดโดยมาตรฐาน IEC 60529 และ มอก. 513 กาํหนดเป็น

ตวัเลข 2 หรือ 3 หลกั หลงัตวัอกัษร IP แต่โดยทัว่ไปนิยมกาํหนดเพียง 2 หลกัเท่านั้น ความหมาย

ของแต่ละหลกัแสดงไวใ้น ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงค่ามาตรฐานการป้องกนัตามมาตรฐาน DIN 

40050/1980 และ IEC 60529 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงค่ามาตรฐานการป้องกนัตามมาตรฐาน 

รหัส รหัสตัวทีห่น่ึง รหัสตัวทีส่อง 

0 ไม่มีการป้องกนั ไม่มีการป้องกนั 

1 สามารถป้องกนัของแข็งท่ีมีเส้น

ผ่านศูนย์กลางมากกว่า  หรือ 

เท่ากบั 50 มม. 

สามารถป้องกนันํ้าท่ีตกมาจากดา้นบนได ้

2 สามารถป้องกนัของแข็งท่ีมี

เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 

หรือ เท่ากบั 12 มม. 

สามารถป้องกนันํ้าท่ีตกมาจากดา้นบนได ้

และดา้นขา้งท่ีทาํมุมกบัแนวด่ิงไม่เกิน 15 

องศาได ้

3 สามารถป้องกนัของแข็งท่ีมี

เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 

หรือ เท่ากบั 2.5 มม. 

สามารถป้องกนันํ้ าท่ีตกมาจากดา้นบน

ได ้และดา้นขา้งท่ีทาํมุมกบัแนวด่ิงไม่

เกิน 60 องศาได ้

4 สามารถป้องกันของแข็งท่ีมี

เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 

หรือ เท่ากบั 1 มม. 

สามารถป้องกนัหยดนํ้ า หรือนํ้ าท่ีสาด

มาจากทุกทิศทาง 

5 สามารถป้องกนัฝุ่ นได ้ สามารถป้องกันการฉีดนํ้ าจากทุก

ทิศทาง 

6 สามารถป้องกันฝุ่ นได้อย่าง

สมบูรณ์ 

สามารถป้องกันคล่ืนนํ้ าทะเล และ

การฉีดนํ้าอยา่งแรง 

7 - 

สามารถป้องกันอนัตรายจากนํ้ าท่วม

ชัว่คราว 

8 - 

สามารถป้องกันอนัตรายจากนํ้ าท่วม

ไดอ้ยา่งถาวร 
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รูปที ่2.11 วิธีการอ่านค่าการป้องกนั 

 

        จากตารางท่ี 2.1 ตวัเลขท่ีกาํกบัอยูด่า้นหลงั IP นั้น คือ เลขหลกัท่ีหน่ึง (First Digit Access To 

Hazardous Parts And Ingress Of Solid Foreign Objects) จะบอกถึงระดบัความสามารถท่ีจะป้องกนั

ของแขง็ เลขหลกัท่ีสอง (Second Digit Entry Of Water) จะบอกถึงระดบัความสามารถป้องกนั

ของเหลว 

 

2.6 เซอร์กติเบรกเกอร์ 

เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คือ สวิตชไ์ฟฟ้าอตัโนมติัท่ีออกแบบมา

เพื่อป้องกนัวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกิน โดยทัว่ไปเกิดจากโหลด

เกินหรือไฟฟ้าลดัวงจร การทาํงานของมนัคือตดักระแสไฟฟ้าหลงัจากตรวจพบความผิดปกติใน

วงจรไฟฟ้า 

ถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนักระแสเกินหรือลดัวงจรเช่นเดียวกบัฟิวส์ แต่จะแตกต่างกนั

ตรงท่ีเม่ือตดัวงจรแลว้สามารถท่ีจะปิดหรือต่อวงจรไดท้นัทีหลงัจากแกปั้ญหาแลว้ 

เบรกเกอร์มีหลายแบบทั้งเบรกเกอร์ขนาดเลก็ท่ีใชป้้องกนัสาํหรับวงจรท่ีมีกระแสไฟฟ้าตํ่า

หรือพวกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จนถึงสวิตช์ขนาดใหญ่ท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจร

ไฟฟ้าแรงสูงท่ีจ่ายไฟใหต้วัเมือง 

2.6.1 ประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

เบรกเกอร์จะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทตามพิกดัแรงดนัไฟฟ้าหรือการออกแบบ หาก

แบ่งตามพิกดัแรงดนัไฟฟ้าจะแบ่งได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ Low Voltage เบรกเกอร์, Medium Voltage 
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เบรกเกอร์ และ High Voltage เบรกเกอร์ เบรกเกอร์ส่วนใหญ่ท่ีนิยมใชก้นัคือ Low Voltage เบรก

เกอร์ เบรกเกอร์กลุ่ม Low Voltage คือพวก MCB, MCCB และ ACB เบรกเกอร์เหล่าน้ีจะมีลกัษณะ

ท่ีแตกต่างกนัตามการออกแบบ ทั้งขนาด รูปร่างท่ีถูกออกแบบมาให้เขา้กบัการใชง้านหลากหลาย

ประเภท  

เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดนัไฟฟ้าตํ่า (Low Voltage Circuit Breakers) เป็นเบรกเกอร์แบบท่ีใช้

งานทัว่ไป ใชง้านเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม ติดตั้งในตูค้อนซูมเมอร์ยนิูท ตู ้DB หรือตูโ้หลดเซ็น

เตอร์ เบรกเกอร์ชนิดน้ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน IEC 947 เบรกเกอร์

แรงดนัไฟฟ้าตํ่ามกัถูกติดตั้งในตูท่ี้เปิดออกได ้ซ่ึงสามารถถอดและเปล่ียนไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดสวิตช์

ออก ตวัอยา่งเบรกเกอร์แรงดนัไฟฟ้าตํ่า มีดงัน้ี MCB, MCCB และ ACB 

 

2.6.1.1 Miniature Circuit Breakers (MCB) 

Miniature Circuit Breaker หรือเรียกว่าเบรกเกอร์ลูกยอ่ย MCB เป็นเบรกเกอร์ชนิดหน่ึง มี

ขนาดเลก็ สาํหรับใชใ้นบา้นหรืออาคารท่ีมีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 100 A มีทั้งขนาด 1, 2, 3 และ 4 

Pole ใชไ้ดก้บัระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส เบรกเกอร์ลูกยอ่ย MCB มี 2 แบบท่ีนิยมใชก้นัคือ Plug-

on และ DIN-rail ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชแ้บบ Plug-on ท่ีรู้จกักนัมากคือเบรกเกอร์ลูกยอ่ย 

MCB Square D ของ Schneider Electric 

เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB ส่วนมากใชติ้ดตั้งภายในอาคาร ใชติ้ดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกนั

ร่วมกบัแผงจ่ายไฟฟ้ายอ่ย (Load Center) หรือแผงจ่ายไฟฟ้าในหอ้งพกัอาศยั (Consumer Unit) มี

พิกดักระแสลดัวงจรตํ่า เป็นเบรกเกอร์ชนิดท่ีไม่สามารถปรับตั้งค่ากระแสตดัวงจรได ้และส่วนใหญ่

จะอาศยักลไกการปลดวงจรในรูปแบบ Thermal และ Magnetic 

เบรกเกอร์ลูกยอ่ย MCB ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี เช่น เบรกเกอร์ MCB Square D ของแบรนด ์

Schneider ท่ีจะพบบ่อยตามบา้นเรือนคนไทย นอกจากน้ียงัมีเบรกเกอร์ MCB Schneider รุ่นอ่ืนๆ 

อีกมากมายท่ีไดรั้บความนิยม และเบรกเกอร์ MCB ของ ABB จะถูกติตดั้งในตูค้อนซูมเมอร์ ยนิูท 

หรือตูโ้หลดเซ็นเตอร์ 
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รูปที ่2.12 Miniature Circuit Breakers (MCB) 

 

2.6.1.2 Molded Case Circuit Breakers (MCCB) 

เบรกเกอร์ MCCB (Molded Case Circuit Breaker) เป็นเบรกเกอร์ชนิดหน่ึงท่ีเป็นทั้งสวิตช์

เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า และเปิดวงจรเม่ือมีกระแสเกินหรือไฟลัดวงจร เบรกเกอร์ชนิดน้ีใช้กับ

กระแสไฟตั้งแต่ 100 – 2,300 A เหมาะกบัติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

ติดตั้งในพาเนล บอร์ด 

การเลือกใชง้านบางคร้ังจะเลือกเบรกเกอร์ผดิประเภท ระหว่าง MCB กบั MCCB เน่ืองจาก

เบรกเกอร์ทั้ง 2 แบบมีพิกดัทนกระแสใชง้าน (AT) ท่ีคลา้ยกนั แต่ถา้จะใหแ้น่นอนจริงๆ ตอ้งดูท่ีค่า

พิกดักระแสลดัวงจรสูงสุดท่ีปลอดภยัของเบรคเกอร์ตวันั้นๆ หรือค่า IC (kA) หากใชใ้นอาคาร

ขนาดใหญ่ตอ้งใชเ้บรกเกอร์ MCCB และถา้ในบา้นพกัถึงจะใชเ้บรกเกอร์ลูกยอ่ย MCB แลว้ตอ้ง

เลือกท่ีพิกดัเท่าไหร่กนัถึงจะปลอดภยั? 

เบรกเกอร์ประเภทน้ีถือไดว้่าเป็นท่ีนิยมสาํหรับการใชง้านในโรงงานอุสหกรรมและอาคาร

ขนาดใหญ่ ดว้ยคุณสมบติัท่ีสามารถทนกระแสลดัวงจรหรือค่า kA และรองรับกระแสท่ีสูงกว่าเบรก

เกอร์ลูกยอ่ย (MCB) แต่นอ้ยกว่าเบรกเกอร์ประเภท ACB ซ่ึงขนาดกระแสจะมีตั้งแต่หลกัสิบจนถึง

หลกัพนัแอมป์ ส่วนใหญ่ติดตั้งไวใ้นตูโ้หลดเซ็นเตอร์ Load Center 
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รูปที ่2.13 Molded Case Circuit Breakers (MCCB) 

 

2.6.1.3 Air Circuit Breakers (ACB) 

Air Circuit Breaker (ACB) หรือแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ มีความ

แขง็แรง ทนทานต่อกระแสไฟฟ้าลดัวงจรสูง มีพิกดักระแสไฟฟ้าสูงถึง 6300 A ทาํใหร้าคาของเบรก

เกอร์ ACB มีราคาแพง และนบัว่าเป็นเบรกเกอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเบรกเกอร์แรงดนัไฟฟ้าตํ่า 

(LV) ส่วนมากใชเ้ป็น Main เบรกเกอร์ในวงจรไฟฟ้า ถูกติดตั้งไวใ้นตู ้MDB เบรกเกอร์ ACB จะมี

ทั้งแบบติดตั้งอยู่กบัท่ี (Fixed Type) และแบบถอดออกได ้(Drawout Type) เบรกเกอร์ชนิดน้ี

สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆ เขา้ไปไดต้ามความตอ้งการ ต่างจากเบรกเกอร์ MCCB ท่ีจะเพิ่ม

อุปกรณ์เขา้ไปภายหลงัไม่ได ้

เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีใชป้้องกนัสายเมน นิยมใชก้บังานแรงดนัสูงๆ (HVAC) โครงสร้าง

ทัว่ไปทาํดว้ยเหลก็มีช่องดบัอาร์ก (Arcing Chamber) ท่ีใหญ่และแขง็แรงเพ่ือใหส้ามารถรับกระแส

ลดัวงจรจาํนวนมากได ้ส่วนใหญ่จะมีหลกัการทาํงานโดยใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในการตรวจจบั

และวิเคราะห์กระแสเพื่อสัง่ปลดวงจร 
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รูปที ่2.14 Air Circuit Breakers (ACB) 

 

2.6.2วิธีการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

2.6.2.1 ประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ควรทราบว่างานท่ีจะนาํเซอร์กิต

เบรกเกอร์ไปใชน้ั้นเป็นงานประเภทไหน เพราะเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแต่ละประเภทนั้นจะเหมาะกบั

งานท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น หากจะนาํไปใชใ้นการติดตั้งร่วมกบัแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยหรือแผงจ่าย

ไฟฟ้าภายในบา้นเรือนหรืออาคารก็ควรเลือกใชเ้บรกเกอร์ประเภท Miniature Circuit Breakers เป็น

ตน้ 

 

2.6.2.2 หลกัการทาํงานเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมีขายใน

ทอ้งตลาดนั้นมีหลกัการทาํงานดว้ยกนัหลายแบบให้เราไดเ้ลือกซ้ือ ให้เราพิจารณาจากงานท่ีเรา

ตอ้งการนาํไปใช ้ปัจจุบนัส่วนใหญ่นิยมใชแ้บบ Thermal-Magnetic Trip และแบบ Electronic Trip 
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 2.6.2.3 โพล (Pole) เป็นตวับอกวา่เบรกเกอร์ท่ีเราใชน้ั้นเป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 

- 1 Pole หมายถึง เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สาํหรับระบบ 1 เฟสโดยป้องกนัแค่สาย Line อยา่งเดียว 

- 2 Pole หมายถึง เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สาํหรับระบบ 1 เฟสโดยป้องกนัสาย Line และสาย Neutral 

- 3 Pole หมายถึง เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สาํหรับระบบ 3 เฟสโดยป้องกนัแค่สาย Line อยา่งเดียว 

- 4 Pole หมายถึง เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สาํหรับระบบ 3 เฟสโดยป้องกนัสาย Line และสาย Neutral 

 

2.6.2.4 ค่าพิกดักระแสต่างๆ ซ่ึงค่าพิกดัเป็นตวับ่งบอกถึงความสามารถ ขีดจาํกดั ในการใช้

งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยค่าพิกดัท่ีควรทราบมีดงัน้ี 

- Amp Trip (AT) ขนาดกระแสท่ีใชง้าน เป็นตวับอกใหรู้้ว่าเบรกเกอร์ตวันั้นสามารถทนต่อกระแส

ในภาวะปกติไดสู้งสุดเท่าใด หากในกรณีท่ีขนาดอุปกรณ์ของผูผ้ลิตมีค่าไม่ตรงกบัค่าท่ีกาํหนดก็

สามารถเลือกใชค้่าท่ีสูงข้ึนแทนได ้ซ่ึงพิกดัการทนกระแสของเบรกเกอร์ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

- Standard Circuit Breaker ในท่ีน่ีหมายถึงชนิด Thermal Magnetic ซ่ึงถา้นาํเอาเบรกเกอร์ชนิดน้ีไป

ใชก้บัโหลดต่อเน่ืองจะปลดวงจรท่ี 80% ของพิกดักระแสเบรกเกอร์ 

- 100% Rated Circuit Breaker หากนาํไปใชก้บัโหลดต่อเน่ืองจะตดัวงจรท่ีพิกดักระแสของเบรก

เกอร์แต่จะมีเฉพาะสินคา้ของอเมริกาเท่านั้น 

- Amp Frame (AF) พิกดักระแสโครง หมายถึงขนาดการทนกระแสของเปลือกหุม้เป็นพิกดัการทน

กระแสสูงสุดของเบรกเกอร์นั้นๆ เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมีขนาด AF เดียวกนัจะมีขนาดมิติ (กวา้งX

ยาวXสูง) เท่ากนั สามารถเปล่ียนพิกดั Amp Trip ไดโ้ดยท่ีขนาด (มิติ) ของเบรกเกอร์ยงัคงเท่าเดิม 

- Interrupting Capacitive (IC) พิกดัการทนกระแสลดัวงจรสูงสุดโดยปลอดภยัของเบรกเกอร์นั้นๆ 

ปกติกาํหนดค่าการทนกระแสเป็น 1kA ค่า IC บอกใหรู้้ว่าเบรกเกอร์ท่ีใชมี้ความปลอดภยัมากนอ้ย

แค่ไหน ซ่ึงการเลือกค่ากระแส IC เราตอ้งรู้จกัค่ากระแสลดัวงจร ณ จุดนั้นๆ เสียก่อน ซ่ึงมีดว้ยกนั 4 

ประเภท ตามมาตรฐาน IEC 

- In คือ พิกดักระแสใชง้าน 

- Icn คือ พิกดักระแสลดัวงจร 

- Icu คือ พิกดัการตดักระแสลดัวงจรสูงสุด 

- Ics คือ พิกดัการตดักระแสลดัวงจรใชง้าน 
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2.6.2.5 ฟังกช์นัการใชง้าน ในปัจจุบนัถือวา่ตลาดดา้นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์นั้นมีการแข่งขนั

กนัสูงมาก เพราะฉะนั้นทางดา้นผูผ้ลิตเองตอ้งมีการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความโดด

เด่นและมีความสามารถมากกว่าผูผ้ลิตรายอ่ืน ตวัอยา่งเช่น Schneider ผูส้ร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ 

ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ทางดา้นการบริหารจดัการพลงังานและระบบอตัโนมติั ทาง Schneider ได้

ออกแบบ MCCB รุ่น Compact NSX เป็นรุ่นท่ีเป็นมากกว่าอุปกรณ์ตดัไฟเน่ืองจากไดมี้การ

ออกแบบให้มีฟังก์ชันต่างๆ ภายในตวั เช่น ฟังก์ชนัการป้องกนั (Protection), ฟังก์ชันการวดั 

(Metering), ฟังก์ชันการส่ือสาร (Communication) ดว้ยฟังก์ชันเหล่าน้ีทาํให้ผลการวดัการใช้

พลังงานมีความแม่นยาํสูง ลดความผิดพลาดในการวดั ช่วยให้การบริหารจัดการพลังงานมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.15 ภาพสินคา้ MCCB รุ่น Compact NSX ของ Schneider 

 

นอกจากน้ียงัออกแบบหนา้คอนแทกแบบ Roto-Active ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของ Compact 

NSX ช่วยใหก้ารตดักระแสลดัวงจรทาํไดไ้วภายใน 0.002 วินาที สามารถเลือกรูปแบบการป้องกนั

ได ้Trip Unit ทาํให้สามารถเลือกใชเ้พ่ือป้องกนัโหลดไดห้ลากหลายประเภท เช่น โหลดประเภท

ทัว่ไป, มอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์ และมีใหเ้ลือกทั้งแบบ Thermal-Magnetic และ Electronic สามารถ

ถอดเปล่ียนไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษ สะดวกในการเปล่ียนและการอพัเกรด Trip Unit 
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รูปที ่2.16 ภาพแสดงฟังกช์นัของ MCCB รุ่น Compact NSX ของ SCHNEIDER 

 

2.6.2.6 มาตรฐานต่างๆ การเลือกใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ิงท่ีควรคาํนึงและไม่ควรมองขา้มนั้น

คือมาตรฐานท่ีอุปกรณ์นั้นๆ ไดรั้บ เพราะนั้นคือส่ิงท่ีการันตรีไดถึ้งคุณภาพของสินคา้ มาตรฐาน

ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีเห็นกันทัว่ไปได้แก่ IEC60898 กับ IEC60947-2 ซ่ึงทั้งสองมาตรฐานน้ี

แตกต่างกนัท่ี ถา้เป็น IEC60898 เป็นมาตรฐานเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีใชต้ามบา้นเรือนทัว่ไป มีพิกดั

กระแสขนาดไม่เกิน 125A และมีพิกดักระแสลดัวงจรไม่เกิน 25 kA ส่วนมาตรฐาน IEC60947-2 

เป็นมาตรฐานท่ีใชก้บัเบรกเกอร์ท่ีใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถปรับแต่ง เลือกขนาดให้

เหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการนาํไปใชไ้ด ้

 

2.7 บัสบาร์ (Busbar) 

        โดยทัว่ไปบสับาร์ หมายถึง จุดต่อเช่ือมต่อรวมท่ีมีวงจรไฟฟ้าหลายวงจรต่อเขา้ดว้ยกนั ปกติ

แลว้จะมีวงจรป้อนเขา้จาํนอ้ย แต่จะมีวงจรจ่ายไฟฟ้าออกเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงบสับาร์จะทาํข้ึนมาจาก

วสัดุท่ีนาํไฟฟ้าไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมีทั้งชนิดท่ีตวันาํทาํดว้ยทองแดงและอลูมิเนียม รูปร่างของบสับาร์

ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปเป็นแบบ Flat คือมีพื้นท่ีหนา้ตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ เน่ืองจากติดตั้งงานละ

ระบายความร้อนไดดี้ อีกทั้งบสับาร์ยงัมีความคล่องตวัสูงในการเช่ือมต่อวงจร 
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2.7.1 ประเภทของบสับาร์ 

2.7.1.1 บสับาร์แบบเปลือย (Bar Copper) หมายถึง บสับาร์ท่ีไม่มีการพ่นสีลงบนพ้ืนผวิตวันาํ

ของบสับาร์ซ่ึงขีดความสามารถในการนาํกระแสไฟฟ้าของบสับาร์นั้นจะสามารถนาํกระแสไฟฟ้า

ไดป้ริมาณท่ีนอ้ยกว่าบสับาร์ท่ีมีการพ่นสี ถา้พิจารณาถึงคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของบสับาร์จะสังเกต

ไดโ้ดยตรงท่ีพื้นผิวของบสับาร์เม่ือมีการใชง้านเป็นระยะเวลาหน่ึง และบริเวณสภาพแวดลอ้มใน

การใชง้านท่ีมีปัจจยัภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้งเช่น อุณหภูมิ ของอากาศและความช้ืนโดยรอบ จะมีผล

โดยตรงกบับสับาร์ เม่ือบสับาร์มีการนาํกระแสไฟฟ้าเป็นจาํนวนมากก็ยอ่มท่ีจะทาํใหเ้กิดความร้อน

สะสมท่ีบริเวณพื้นผิวของบสับาร์ ทาํให้เกิดอุณหภูมิสูงข้ึน และเม่ือกบัอากาศภายในตูแ้ลว้จะเกิด

การทาํปฏิกิริยาข้ึนท่ีพื้นผิวของบสับาร์และทาํให้เกิดเป็นข้ีตะกอนเกาะบริเวณรอยต่อหรือจุดต่อ

ต่างๆของบสับาร์ ซ่ึงเป็นผลทาํใหพ้ื้นผวิการนาํกระแสไฟฟ้าของบสับาร์มีพ้ืนท่ีการนาํกระแสไฟฟ้า

ท่ีนอ้ยลงนั้นเอง ซ่ึงวิธีการแกไ้ขนั้นจะทาํการออกแบบบสับาร์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีจาํนวนหลายเส้น 

(Bundle) ในแต่ละเฟสเพื่อเพิ่มคุณสมบติัในการระบายความร้อนและกระจายความร้อนออกจากบสั

บาร์ 

 

รูปที ่2.17 รูปบสับาร์แบบเปลือย 
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 2.7.1.2 บสับาร์แบบพ่นสี (Painting Busbar) หมายถึง บสับาร์ท่ีมีการพ่นหรือเคลือบสีท่ี

บริเวณพื้นผิวของบสับาร์ ซ่ึงสีท่ีใช้ทาเคลือบบสับาร์ควรมีสัมประสิทธ์ิการระบายความร้อนสูง

ประมาณ 0.9 และสีท่ีใชพ้น่หรือเคลือบบสับาร์นั้นจะตอ้งเป็นสีฝุ่ น (Power Color) ซ่ึงคุณสมบติัของ

การพน่สีกเ็พื่อตอ้งการลดการเกิดปฏิกิริยาข้ึนท่ีพื้นผวิของบสับาร์ ท่ีทาํใหพ้ื้นผวิไดรั้บความเสียหาย 

อีกทั้งการนาํกระแสไฟฟ้าของบสับาร์จะนาํกระแสไฟฟ้าไดสู้งกว่าบสับาร์แบบเปลือยอีกดว้ย ซ่ึง

เป็นเหตุผลมาจาการท่ีบสับาร์นั้นมีระบายความร้อนไดดี้กว่านั้นเองเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกนักบั

อตัราต่อหน่วยการนาํกระแสไฟฟ้าท่ีเท่ากนัมาตรฐาน ผูใ้ชส้อยท่ีอยู่ในอาคารหลงันั้นก็ไม่อาจเอา

ชีวิตออกมาไดเ้ม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมเ้ช่นกนั  

 

 

รูปที ่2.18 รูปบสับาร์แบบพน่สี 

การพ่นสีของบสับาร์ใชบ่้งบอกสีของตวันาํตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 (ใหม่) คือ เฟส A ใช้

ตวัอกัษร L1 หรือเป็นสีนํ้าตาล เฟส B ใชต้วัอกัษร L2 หรือเป็นสีดาํ เฟส C ใชต้วัอกัษร L3 หรือเป็น

สีเทา นิวทรัลใชต้วัอกัษร N หรือ เป็นสีฟ้า ดินใชต้วัอกัษร E หรือเป็นสีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง 
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รูปที ่2.19 การกาํหนดสีของตวันาํต่างๆ ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 (ใหม่) 

 

2.7.2 ตารางแสดงพิกดัการนาํกระแสของบสับาร์ 

ตารางแสดงพิกดัการนาํกระแสของบสับาร์ตามมาตรฐานมีท่ีใชห้ลกัๆอยู ่2 ประเภท กล่าวคือ 

มาตรฐาน IEC-61439-2 และ มาตรฐาน DIN 43671 แสดงไดด้งัตารางท่ี 2.2 และตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงตารางแสดงพิกดัการนาํกระแสของบสับาร์มาตรฐาน IEC-61439-2 
 

 

หมายเหตุ Ambient Temp : อุณหภูมิสภาพแวดลอ้มภายในตูส้วิตชเ์กียร์ 

                  Temperature Rise: อุณหภูมิเม่ือบสับาร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้า 

                  Conduct Temp: อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือบสับาร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้า 
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หมายเหตุ Ambient Temp : อุณหภูมิสภาพแวดลอ้มภายในตูส้วิตชเ์กียร์ 

                  Temperature Rise: อุณหภูมิเม่ือบสับาร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้า 

                  Conduct Temp: อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือบสับาร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงตารางแสดงพิกดัการนาํกระแสของบสับาร์มาตรฐาน DIN 43671 

  

หมายเหตุ Ambient Temp : อุณหภูมิสภาพแวดลอ้มภายในตูส้วิตชเ์กียร์ 

                  Temperature Rise: อุณหภูมิเม่ือบสับาร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้า 

                  Conduct Temp: อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือบสับาร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้า 
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หมายเหตุ Ambient Temp : อุณหภูมิสภาพแวดลอ้มภายในตูส้วิตชเ์กียร์ 

                  Temperature Rise: อุณหภูมิเม่ือบสับาร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้า 

                  Conduct Temp: อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือบสับาร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการณ์ 

สถานประกอบการช่ือ บริษทั อาซีฟา จาํกดั (มหาชน)  5 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ต.คอก

กระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร 74000 

3.2 ลกัษณะสถานประกอบการณ์ 

บริษทั อาซีฟา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยประกอบการณ์ท่ีสัง่สมมานาน และทีมงานวิศวกร

ท่ีมีความรู้และเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้โดยการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีท่ีสุด ควบคู่

ไปกบัการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ และลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง บริษทั อาซีฟา 

จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า 

สวิตชบ์อร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอตัโนมติั ระบบบริหารจดัการพลงังาน รวมถึงบริการหลงัการขาย

และบริการวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

การให้บริการ 

เป็นผูรั้บเหมาระบบไฟฟ้า บริการดา้น งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบาํรุง

ไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงตํ่า ไฟฟ้าโรงงาน ทุกประเภท 

• งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 

• งานตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ข ซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

• งานออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตูส้วิทชบ์อร์ด MDB ตูค้อนโทรล 

• งานระบบประหยดัพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

• งานออกแบบและติดตั้งระบบสาํรองไฟฟ้าในอาคาร 

• งานจดัหาช้ินส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า 

• งานติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงและหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงตํ่าทุกขนาด 

• งาน Service Maintenance 

• งานรับเหมา (เฉพาะงาน) 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน 

การบริหารขององคก์รนั้นจะแบ่งเป็นส่วนตามลาํดบั 

1) เจา้ของโครงการ 

2) การออกแบบ / การวางแผนงาน 

3) ดาํเนินการตามแบบแผนท่ีวางไว ้

4) การตรวจสอบ 

5) ส่งงานใหก้บัเจา้ของโครงการ 

การบริหารงานของบริษทัจะเป็นการบริหารแบบครอบครัว อยูก่นัแบบพี่นอ้ง หากมี

ปัญหาหรือมีขอ้สงสยั กส็ามารถพดูคุยกนัไดต้ลอดเวลา และสามารถติดต่องานโดยตรงไดแ้ต่ตอ้ง

ผา่นสายงาน 

 

3.4 บทบาทและหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย 

ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานในตาํแหน่งเขียนแบบฝ่ายเทคนิค ของบริษทั อาซีฟา 

จาํกดั (มหาชน) งานท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ ออกแบบ เขียนแบบไดอะแกรม แกไ้ขแบบของตูไ้ฟฟ้า 

หรือเขียนแบบให้สมบูรณ์ ทางนักศึกษาก็ได้ลงมือในการปฏิบติังานจริงโดยมีพนักงานพี่เล้ียง

ควบคุมดูแลในการปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด  และคอยใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาเวลาเกิดปัญหา เพื่อไม่ให้

เกิดความผดิพลาดระหวา่งการปฏิบติังาน ทางนกัศึกษาฝึกงานกไ็ดล้งมือปฏิบติังานอยา่งจริงจงั และ

ได้ออกแบบ เขียนแบบไดอะแกรม แก้ไขแบบของตูไ้ฟฟ้า หรือเขียนแบบให้สมบูรณ์ ด้วยตวั

นกัศึกษาเอง 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

3.5.1 พนกังานท่ีปรึกษา    คุณ สิทธิโชค  แสงโคตร์ 

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการแผนกอาวโุส (ระดบัสามญัวิศวกร) 

3.5.2 พนกังานท่ีปรึกษา    คุณ วิทยา  บูชา 

ตาํแหน่ง  หวัหนา้แผนกอาวโุส 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน   

ไดเ้ร่ิมทาํการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั บริษทั อาซีฟา จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 เวลาทาํงาน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. มีช่วงพกัเท่ียง 12.00-

13.00 น. ทาํงานทุกวนันอกจากมีติดธุรกิจสามารถลางานไดท่ี้พนกังานท่ีปรึกษาหรือพนงังานฝ่าย

ธุรการได ้ไดท้าํการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สปัดาห์ 

 

3.7 ขั้นตอนการดําเนินงานการฝึกปฏบิัติสหกจิศึกษา 

3.7.1 ศึกษารายละเอียดของงานท่ีไดท้าํ แบบของตูไ้ฟฟ้า ฝึกใชโ้ปรแกรม Auto CAD 

2018 สอบถามท่ีปรึกษาโดยตรงเพื่อท่ีจะทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน 

3.7.2 ลงมือปฏิบติัออกแบบ เขียนแบบไดอะแกรม แกไ้ขแบบ ของลูกคา้  

3.7.3 ตรวจสอบแบบท่ีไดอ้อกแบบและเขียนแบบจนถึงแกไ้ขแบบทุกขั้นตอน โดยส่ง

ใหห้วัหนา้แผนกตรวจสอบ วา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ตรวจสอบแบบก่อน อาจจะเกิดขอ้ผดิพลาด ทาํ

ใหเ้สียเวลา งบประมาณ จะส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน บริษทั และลูกคา้ได ้  

 

 ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 

เวลาการดาํเนินงาน 

เวลาท่ีคาดไว ้

ลาํดับ

ที ่
หัวข้องาน 

พ.ศ.2561 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ค พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. 

1 ศึกษทฤษฎี 

สหกิจ 

          

2 ปฏิบติังานสกิจ

ศึกษา 

          

3 
คน้หาขอ้มูลและ

จดัทาํรายงาน 

          

4 ส่งรายงาน 

สหกิจศึกษา 

          

5 จดัทาํปริญญา

นิพนธ์ 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. เคร่ืองปร้ินเตอร์+ถ่ายเอกสาร 

2. คอมพิวเตอร์ 

3. Software (Auto CAD 2018) 

4. กลอ้งถ่ายรูป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1 เคร่ืองปร้ินเตอร์+ถ่ายเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2 คอมพิวเตอร์ 
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รูปที ่3.3 Software (AutoCAD 2018 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.4 กลอ้งถ่ายรูป 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัตติามโครงงาน 

4.1  ลาํดบัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  

1) รับเอกสารขอ Shop Drawing ดงัรูปท่ี 4.1 มาจากฝ่ายขาย โดยมีขอ้ท่ีช้ีแจงดงัน้ี 

- Single Line คือรายการอุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในตูจ้ริง ไม่ว่าจะเป็น metering การอ่านค่าพลงังาน

ต่างๆ และ CB ทาํหนา้ท่ีตดัต่อไฟฟ้า และป้องกนั load รายละเอียดดงัรูปท่ี 4.2  

- Layout หอ้งไฟฟ้า คือ เม่ือเราทาํการออกแบบตูไ้ฟฟ้า จาํเป็นจะตอ้งรู้ขนาดของห้องไฟฟ้า 

ว่ามีขนาด กวา้ง*ยาว*สูง เพื่อว่า เวลาออกแบบตูจ้ะไดพ้ื้นท่ีท่ีกาํหนด และอา้งอิงมาตรฐานของ 

วสท. แสดงดงัรูปท่ี 4.3 

- Specification ของงานนั้นๆ เราจะทาํการออกแบบตู้ให้ตรงตาม Specification งาน เช่น 

เร่ือง IP ของตูไ้ฟฟ้า กบั Form ตู ้ แสดงดงัรูปท่ี 4.4 

- ใบเสนอราคา เพื่อท่ีเราจะทาํการออกแบบไดต้รงกบัราคาท่ีเราไดเ้สนอให้กบัลูกคา้ไปก่อน

หนา้น้ี แสดงดงัรูปท่ี 4.5 

2) ตรวจเช็คเอกสาร เพื่อใหพ้ร้อมใชก้บัการเขียนแบบทาํแบบ 

- การเขียนแบบทาํแบบ โดยการทาํแบบจะมี Cover Page, Contents, Bus Bar, Single Line, 

Layout, Wiring, Components 

- การเขียนแบบทาํแบบโดยอา้งอิงขอ้มูลของทางฝ่ายขาย ทาํแบบโดยมีระยะเวลาในการทาํ

แบบแต่ละงานไม่เท่ากนั 

- เม่ือเขียนแบบเสร็จแลว้จะส่งให้ฝ่ายเทคนิคตรวจแบบหากมีการแกไ้ขจะส่งกลบัมาใหเ้ขียน

แบบแกไ้ขและจะทาํการส่งใหท้างหวัหนา้ฝ่ายเทคนิคตรวจทานอีกคร้ังเพื่อทาํการยนืยนั 

- เม่ือตรวจสอบครบทุกขั้นตอนแลว้ เม่ือแบบถูกอนุมติั จะส่งกลบัใหท้างฝ่ายขาย เพื่อท่ีจะส่ง

ใหก้บัลูกคา้ทาํการ Approved แบบเพื่อสั่งผลิต 

3) เม่ือตูท้าํการผลิตเสร็จแลว้จะมีการแกไ้ขในงานขณะนั้น  จะมีการเกบ็แบบคร้ังสุดทา้ยเพื่อใหต้รง

กบังานจริงเพื่อท่ีถา้หากแกไ้ข หรือสงสัยใน Function การทาํงานจะสามารถเปิดแบบคุยกบัลูกคา้ได ้

และพร้อมท่ีจะแกไ้ขเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การดาํเนินการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในตู ้MDB เร่ิมดว้ยการดู Single Line, Layout หอ้ง

ไฟฟ้า  Specification ของงานนั้นๆ และใบเสนอราคา ท่ีไดรั้บมาจากลูกคา้ เพื่อนาํมาออกแบบ 
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รูปท่ี 4.1 Shop Drawing 
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รูปท่ี 4.2 แบบไดอะแกรมเส้นเดียวแสดงตูเ้มนระบบไฟฟ้า

 

รูปท่ี 4.3 แบบ Layout ของหอ้งไฟฟ้า 
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รูปท่ี 4.4 Specification ของตูไ้ฟฟ้า 

 

 

รูปท่ี 4.5 ใบเสนอราคา 

 



40 

 

4.2 การดาํเนินงานการออกแบบจากข้อมูลของลูกค้าท่ีกาํหนดมาให้ 

จากท่ีไดก้ล่าวถึงในรูปขา้งตน้สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนการทาํแบบตู ้MDB ไดด้งัน้ี 

1. การออกแบบ 

2. การเขียนแบบ 

3. การเขียนแบบใหส้มบูรณ์ 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 การปฏิบติังานโดยใชโ้ปรแกรม Auto CADในการเขียนแบบ 
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4.3 ขั้นตอนที ่1 การออกแบบ 

การออกแบบตูน้ั้นจะตอ้งออกแบบใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีลูกคา้ไดก้าํหนดมาให ้

1. ตรวจสอบคุณสมบติัของตูท่ี้ลูกคา้ตอ้งการ ใหดู้ตาม Shop Drawing 

1.1 ดูวา่เป็นตูแ้บบไหน  

1.2 ใช ้Form ตูอ้ะไร 

1.3 ใชเ้หลก็แบบไหน และ สีใชเ้ป็นสีอะไร 

1.4 การป้องกนัของตู ้สมควรใช ้IP แบบไหน 

1.5 ใช ้Bar แบบ IEC หรือ แบบ DIN  

1.6 ดูวา่ Bar เคลือบสี หรือ ติด Sticker 

1.7 ดูวา่ Bar ใชสี้อะไร  

1.8 ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตูว้า่ตอ้งใชอ้ะไรบา้ง 

 
 

รูปท่ี 4.7 ตรวจสอบคุณสมบติัตาม Shop Drawing (ดา้นหนา้) 
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รูปท่ี 4.8 Shop Drawing (ดา้นหลงั) 
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2. ตรวจสอบพื้นท่ีการติดตั้ง 

2.1 ตรวจสอบวา่พื้นท่ีนั้นใชแ้รงดนัเท่าไร 

2.2 ตรวจสอบวา่ลูกคา้ตอ้งการวางตูท่ี้ พ้ืนท่ีแบบไหน 

2.3 ตรวจสอบ Layout และขนาดของขนาดพ้ืนท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการวางตู ้ 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.9 แบบพื้นท่ีหอ้งไฟฟ้า 
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3. ตรวจสอบและทาํตามแบบ Single Line ของลูกคา้ เช่น 

3.1 ตรวจสอบ Feeder วา่มีก่ี Feeder  

3.2ไปดูใน Standard ของบริษทั วา่ Feeder เท่าน้ี ตอ้งใชตู้ข้นาดเท่าไหร่ 

3.3 ตรวจสอบการใชอุ้ปกรณ์หนา้ตู ้เช่น Digital Meter, Lamp เป็นตน้ 

3.4 ตรวจสอบวา่ตอ้งวางอุปกรณ์อยา่งไรถึงจะสวยงาม 

3.5 ตรวจสอบพวก Function ของ main ของพวก Shunt tip, Under Volt 

3.6 ตรวจสอบขนาด Bus Bar วา่ลูกคา้ตอ้งการขนาดเท่าไร แต่ถา้ลูกคา้ไม่กาํหนด

ขนาดมาใหก้ใ็ชต้ามมาตรฐานของทางบริษทั 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 Single Line ท่ีลูกคา้ส่งมาให ้
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4. ตรวจสอบใบเสนอราคาวา่ของหรืออุปกรณ์ครบตามท่ีสั่งมาใน Single Line หรือไม่ 

แลว้ก ็ส่งใบเสนอราคาใหลู้กคา้ 

 
 

รูปท่ี 4.11 ตรวจสอบใบเสนอราคา 

5. วาดรูปตูจ้ากขอ้มูลท่ีไดต้รวจสอบมาจาก Single Line, Shop Dawning และ ใบเสนอราคา 

 
 

รูปท่ี 4.12 ร่างแบบตู ้

ข้อคดิเห็น[DR1]:  
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4.4 ขั้นตอนที ่2 การเขียนแบบ 

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  

1. Approval 

2. Revision  

1.1 การ Approval มี 5 ส่วนประกอบดว้ยส่วน A B C D E และมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ส่วน A คือ การทาํ Cover, Contents, Legend, Symbols, Floor Standing Cubicle 

Specification, Wall Mount & Box Cubicle Specification แสดงดงัรูปท่ี 4.13- 

-Cover คือ หนา้ปกท่ีแสดงถึงชนิดของแบบและ ผูต้รวจเช็ค ตรวจทาน ผูเ้ขียนแบบ 

และผูอ้อกแบบ 

 

 
 

รูปท่ี 4.13 Cover 
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-Contents คือ สารบญั 

 
 

รูปท่ี 4.14 Contents 
 

- Legend คือ ตวัยอ่ท่ีใชใ้น Single Line กบั Wiring 

 
 

รูปท่ี 4.15 Legend 

-Symbols คือ สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น Wiring 
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รูปท่ี 4.16 Symbols  
 

-Floor Standing Cubicle Specification คือ แสดงถึงคุณสมบติัของงานของโครงตู ้

 
 

รูปท่ี 4.17 Floor Standing Cubicle Specification 
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2) ส่วน B คือ การทาํ Single Line Diagram นั้นจะแสดงขอ้มูลทางเทคนิคของตู ้เช่น ตูน้ี้ ใช ้Form ตู ้

อะไร การป้องกนัตูต้อ้งดูว่าใช ้ IP อะไร Short-Circuit ท่ีเท่าไหร่ Incoming เขา้ทางไหน Outgoing 

ออกทางไหน, จะแสดงกระแส Main Bus Bar เท่าไรอุณภูมิลอ้มรอบตู ้ก่ีองศา Indoor หรือ Outdoor

แสดงชนิดของตูว้า่ เป็นตูอ้ะไร เช่น MDB เป็นตน้ แสดงดงัรูปท่ี 4.18 

 

 
 

รูปท่ี 4.18 ส่วน Technical Data 

 

ส่วนน้ีจะแสดงถึงวา่ใชอุ้ปกรณ์ภายในตูอ้ะไรบา้ง เช่น มีก่ี Feeder  มีอุปกรณ์อะไรบา้ง  ใชรุ่้น

อะไร  ค่ากระแสก่ีแอมป์ มีก่ีตวั ใชข้องยีห่อ้อะไร ขนาดของสายไฟท่ีใช ้ตอ้งใชข้นาดเท่าไหร่ 

และเป็นสายไฟยีห่อ้อะไร ฯลฯ แสดงดงัรูปท่ี 4.19 กบั 4.20

 
 

รูปท่ี4.19 ส่วนแสดงอุปกรณ์ภายในตู ้(QM-Q4) 
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รูปท่ี 4.20 ส่วนแสดงอุปกรณ์ภายในตู ้(Q6-Q14) 
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3) ส่วน C เร่ิมจากการท่ี TC (Technical) หรือ วิศวกร ตรวจแบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะจ่ายงาน

กลบัมาใหเ้ราเขียนแบบต่อ เร่ิมตน้ดว้ยการดู จาํนวน Feed ว่ามีก่ี Feed  ดู Form ของตู ้ ดูประเภทตู ้

จากนั้นเรากจ็ะสามารถไปเอาขนาดตูท่ี้เป็น Standard ของทางท่ีบริษทัไดท้าํการออกแบบมาแลว้เช่น 

Front View, Side View, Inner View เป็นตน้ แลว้มาทาํการใส่อุปกรณ์ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้มา แลว้จดัให้

เหมาะสม แสดงดงัรูปท่ี 4.21-4.24 
 

 

รูปท่ี 4.21 Front View 

 

รูปท่ี 4.22 Inner View 
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รูปท่ี 4.23 ทาํการเขียนแบบตูไ้ฟฟ้า 

 

รูปท่ี 4.24 ทาํการเขียนแบบตูไ้ฟฟ้า 
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4) ส่วน D คือ การทาํ Wiring ตอ้งดูจาก Concept Function การทาํงานวา่ตูน้ี้ตอ้งการทาํงาน

แบบไหน แลว้ไปหยบิ Wiring จาก Block Standard มาใส่ แสดงดงัรูปท่ี 4.25-4.30 

 
รูปท่ี 4.25 แบบ Wiring 

 
รูปท่ี 4.26 แบบ Wiring 
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รูปท่ี 4.27 แบบ Wiring 

 

 
 

รูปท่ี 4.28 แบบ Wiring 
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รูปท่ี 4.29 แบบ Wiring 

 

 
 

รูปท่ี 4.30 แบบ Wiring 
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5) ส่วน E คือ การนาํตาราง Bus Bar จาก Standard ท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํไว ้มาใส่ แสดงดงัรูปท่ี 4.31 

 

 

รูปท่ี 4.31 แบบตาราง Busbar 

พอเราทาํการ Approval เสร็จเรียบร้อยแลว้ จากนั้นแลว้กส่็งแบบใหลู้กคา้ Confirm ถา้ลูกคา้ ตกลงก็

ส่งผลิตตูไ้ดเ้ลย แต่ถา้ลูกคา้ไม่ตกลง ลูกคา้จะเขียนวา่ตอ้งแกไ้ขอะไรบา้ง แลว้ส่งมาใหเ้ราทาํการ

แกไ้ขในส่วนท่ีเรียกว่า Revision  
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2) การ Revision มีขั้นตอนดงัน้ี  

- ตอ้งมีใบขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบ เพื่อทาํการแกไ้ขปรับปรุงแบบ 

- ตอ้งมีใบท่ีลูกคา้ไดท้าํการ Comment มาเพ่ือจะไดรู้้วา่ลูกคา้ตอ้งการปรับเปล่ียนตรงไหน

แลว้จึง นาํมาทาํการแกไ้ขแบบ Diagram  แสดงดงัรูปท่ี 4.32 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.32 ใบขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบ 
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รูปท่ี 4.33 Single Line ท่ีลูกคา้ส่งมาแกไ้ข 

 

 
 

รูปท่ี 4.34 ขอ้มูลในไดอะแกรมเส้นเดียว  
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รูปท่ี 4.34 ขอ้มูลในไดอะแกรมเส้นเดียว (ต่อ) 

 

พอเสร็จแลว้ส่งแบบใหลู้กคา้ตกลงเรียบร้อยแลว้จึงทาํการผลิตตู ้ แลว้กท็าํการเขียนแบบใหส้มบูรณ์

ต่อไปในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนสุดทา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

4.5 ขั้นตอนที ่3 การเขียนแบบให้สมบูรณ์  

- รับใบขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบ เพื่อดูวนัท่ีวา่ตอ้งส่งแบบใหลู้กคา้วนัไหน  

แสดงดงัรูปท่ี 4.35 

 

 

รูปท่ี 4.35 ใบขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบ 
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-ถ่ายรูปตู ้และอุปกรณ์ภายในตูเ้พื่อนาํมาทาํการแกไ้ขอุปกรณ์ภายในตูใ้หต้รงกบั Diagram  

แสดงดงัรูปท่ี 4.36 กบั 4.37 

 

 
 

รูปท่ี 4.36 การถ่ายรูปหนา้ตูแ้ละอุปกรณ์ภายในตู ้
 

 
 

รูปท่ี 4.37 การถ่ายรูปของ Bus Bar 
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-ตามใบบนัทึกผลจาก แผนก QC (Quality Control) เพื่อนาํมาแกไ้ข Single Line, Layout ตู ้

และ Wiring ใหต้รงกบัท่ีแกไ้ขในขั้นตอนการสั่งผลิต แสดงดงัรูปท่ี 4.38-4.40 

 

 
 

รูปท่ี 4.38 ใบบนัทึกผลท่ีแผนก QC (Quality Control) ทาํการตรวจแบบอุปกรณ์ภายในตู ้

 

 
 

รูปท่ี 4.38 ใบบนัทึกผลท่ีแผนก QC (Quality Control) ทาํการตรวจแบบอุปกรณ์ภายในตู(้ต่อ) 
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รูปท่ี 4.39 ใบบนัทึกผลท่ีแผนก QC (Quality Control) ทาํการตรวจแบบในส่วน Front 

 

 
 

รูปท่ี 4.40 ใบบนัทึกผลท่ีแผนก QC (Quality Control) ทาํการตรวจแบบในส่วน Inner 
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-  ทาํการเขียนแบบใหต้รงตามรูปและใบบนัทึกผล 

เช่น  Fuse ในตูจ้ริง มี 17 ตวั แต่ในแบบ Diagram มี 14 ตวั เป็นตน้ แสดงดงัรูปท่ี 4.41-4.43 

 

 
 

รูปท่ี 4.41 ก่อนการแกไ้ขแบบ 

 

  

รูปท่ี 4.42 ตูจ้ริง 
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รูปท่ี 4.43 หลงัการแกไ้ขแบบ 

 

-ทาํการเขียน Bus Bar ตอ้งดูจากใบบนัทึกผลก่อนแลว้นาํไปเขียนเป็น Diagram  

แสดงดงัรูปท่ี 4.44-4.45 

 

 
 

รูปท่ี 4.44 ใบบนัทึกผลของการเขียน Bus Bar 
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รูปท่ี 4.45 เขียน Bus Bar เสร็จแลว้ 
 

-ส่งให ้TC ตรวจสอบการแกไ้ขของแบบเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งก่อนส่งใหลู้กคา้ 

แสดงดงัรูปท่ี 4.46 
 

 
 

รูปท่ี 4.46 เซ็นช่ือแบบเพ่ือยนืยนัความถูกตอ้ง 



 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

5.1.1 สรุปผลโครงการสหกิจศึกษา 

จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติังานในโครงการ สหกิจศึกษากบับริษทั อา

ซีฟา จาํกดั (มหาชน) โดยไดรั้บการมอบหมายให้ทาํการออกแบบ เขียนแบบไดอะแกรม แกไ้ข

แบบ เก็บงานจากตูจ้ริงหรือการเขียนแบบให้สมบูรณ์ของตู ้MDB โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

ลูกคา้กาํหนด 

จากการท่ีได้ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษากับบริษัท อาซีฟา จาํกัด 

(มหาชน) ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ความชาํนาญเก่ียวกบัการออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้า ภายใน

ตู ้MDB ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในคร้ังน้ี ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 

1. ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการดาํเนินงานของการออกแบบ เขียนแบบ 

ตู ้MDB  

2. ไดเ้สริมสร้างประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัการเขียนแบบไฟฟ้า ซ่ึงสามารถ 

นาํไปใชป้ฏิบติังานไดจ้ริงในอนาคต 

3. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบไฟฟ้าและมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบั อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้ามากขั้น 

4. รู้จกัการประสานงานกบับุคคลอ่ืนๆในองคก์ร เพ่ือทาํให้งานท่ีไดส้าํเร็จลุล่วงไป

ไดด้ว้ยดี 

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

เน่ืองจากในตอนเรียนโปรแกรม Auto CAD ท่ีมหาวิทยาลยั อาจารยผ์ูส้อน 

สอนแค่ทกัษะเบ้ืองตน้ในการใชง้านโปรแกรม Auto CAD แต่พอไปทาํงานจริงแลว้ตอ้งใชท้กัษะท่ี

สูงกวา่ จึงตอ้งขอคาํปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อใหส้ามารถทาํงานได ้  
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5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

ควรศึกษาและเรียนรู้เร่ืองการออกแบบระบบไฟฟ้าและการเขียนแบบ อ่านแบบ

ดว้ยโปรแกรม Auto CAD เพื่อให้มีทกัษะและความรู้ทางดา้นการออกแบบระบบไฟฟ้า การเขียน

แบบ เพิ่มข้ึนและเกิดความชาํนาญเม่ือมีการปฏิบติังานจริง 

 

5.2 สรุปผลการปฎบิตัิงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ไดป้ฏิบติังานหลายๆ แบบเสมือนพนกังานคนหน่ึงในบริษทั ตอ้งปฏิบติัตาม

กฎระเบียบของบริษทัตามท่ีกาํหนดไว ้ ไดค้วามรู้และประสบการณ์ในการการปฏิบติังานเป็นอยา่ง

มาก 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

บริษทัท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษานั้น มีกฎระเบียบในการเขา้ปฏิบติังาน 

และมีพนกังานเป็นจาํนวนมาก เป็นบริษทัท่ีใหญ่และมีช่ือเสียง จึงตอ้งมีการปรับตวัเพื่อไม่ใหเ้กิด

ผลเสียต่อตวัเอง และไม่ค่อยรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนเขา้ทาํการฝึกงาน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  

ควรใหโ้อกาสนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนไดมี้โอกาสเขา้ทาํการฝึกงานกบั

ทางบริษทั 
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