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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
เนื่ องจากบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) กาลังขยายกาลังการผลิตแบตเตอรี่ ทา
ให้ระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้าที่มีอยูเ่ ดิมไม่เพียงพอกับโหลดที่ขยายเพิ่มมาใหม่จึงมีความจาเป็ นต้องติดตั้ง
ระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้ าเพิ่มซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1500 kVA,24 kV/416-240V
ชนิ ดระบายความร้ อนด้วยน้ ามันติ ดตั้งบนนัง่ ร้านเดินสายไฟแรงสู งชนิ ดในท่อร้อยสายเข้ามายังหม้อ
แปลงและจากหม้อแปลงเข้า มายังตู ้ MDB ด้วยสายไฟชนิ ด XLPE เดินบนแลดเดอร์ ตลอดจนติดตั้งตู ้
MDB และ SDB ใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะต้องใช้อุปกรณ์และการติดตั้งให้เป็ นไปตามมาตราฐานของการ
ไฟฟ้านครหลวงและถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น ระบบดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจในการฝึ กษาและ
นามานาเสนอในรายงานฉบับนี้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการทางานต่างๆ และการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้า
ให้กบั โรงงานอุตสาหกรรม
1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการทางานและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตู ้ MDB และ SDB ของระบบการ
จ่ายกาลังไฟฟ้า
1.2.3 เพื่อออกแบบหรื อเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้า
1.2.4 เพื่อออกแบบหรื อเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งตู ้ MDB และ SDB
1.2.5 เพื่อสรุ ปข้อมูลของอุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้าใหม่ให้กบั ทางบริ ษทั
1.2.6 เพื่อออกแบบหรื อเลือกชนิดและขนาดของสายไฟที่ใช้ในระบบจ่ายกาลังไฟฟ้า
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ศึกษาการทางานและวิธีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 kVA,24 kV/416-240V ที่
รับไฟจากการไฟฟ้านครหลวง
1.3.2 เลือกและติดตั้งสายไฟของระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้า
1.3.3 ทาการเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในตู ้ MDB
1.3.4 สรุ ปข้อมูลอุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้าใหม่น้ ีให้กบั ทางบริ ษทั
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การท างานและการติ ด ตั้ง หม้อ แปลงไฟฟ้ า ในระบบการจ่ าย
กาลังไฟฟ้าให้กบั โรงงานอุตสาหกรรม
1.4.2 ได้รับความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งสายไฟในระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้า
1.4.3 ได้รับความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทางานและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตู ้ MDB
และ SDB
1.4.4 ได้ขอ้ มูลอุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้ารวบรวมให้กบั บริ ษทั

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการ
2.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
ระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้ าให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมโดยซื้อหรื อรับกาลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
นครหลวง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าเป็ นผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่ซ่ึงมีโหลดที่ใช้ไฟจานวนมาก จึงมี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเป็ นของโรงงานเองเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าลงก่อนจ่ายกาลังไฟฟ้า
เข้าโรงงานผ่านตูไ้ ฟหลัก(MDB) และตูไ้ ฟรอง(SDB) ในการที่จะดาเนินการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
เหล่านี้ ได้ จ าเป็ นต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการทางานของอุปกรณ์ท้ ังหมดเหล่านี้ เป็ นอย่างดี
ดังนั้นในบทนี้ จะเป็ นการอธิ บายหลักการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งซึ่ งได้แก่ หม้อ
แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ คาปาซิเตอร์ แบงค์ สายไฟ บัส บาร์ และรางเดิน
สายไฟ
2.2 หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็ นอุปกรณ์หลักที่ทาหน้าที่เปลี่ยนระดับของแรงดันไฟฟ้าให้
สู ง ขึ้ นหรื อลดลงตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต ้อ งการที่ ค วามถี่ เ ท่ า เดิ ม ซึ่ ง อาศัย หลัก การเหนี่ ย วน าของ
สนามแม่เหล็กผ่านขดลวด และแกนเหล็ก โดยพลังงานไฟฟ้าจะถ่ายทอดจากขดลวดด้านจ่ายไฟเข้าหม้อ
แปลงซึ่ ง ประกอบด้ว ยขดลวด 2 ชุ ด คื อ ขดลวดปฐมภู มิ (Primary Winding) และขดลวดทุ ติ ยภู มิ
(Secondary Winding) หม้อแปลงไฟฟ้ า ในระบบไฟฟ้ า มี อยู่ห ลายชนิ ด เช่ น หม้อแปลงไฟฟ้ า ก าลัง
(Power Transformer) หม้อแปลงจ าหน่ าย (Distribution Transformer) หม้อแปลงสาหรั บเครื่ องมือวัด
(Instrument Transformer) ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไปในระบบการส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้า ดังแสดงใน
รู ปที่ 2.1 ซึ่งมีระดับแรงดันที่ตอ้ งทาการแปลงอยู่ 3 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ในที่น้ ี จะกล่าวถึง
เฉพาะหม้อแปลงที่ใช้ในระบบจาหน่ายไฟฟ้า ซึ่งก็คือหม้อแปลงจาหน่ าย (Distribution Transformer)
ซึ่งหม้อแปลงที่เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าจากระบบ แรงดันปานกลาง (Medium Voltage) แรงดันไม่
เกิ น 33 kV ไปเป็ นระบบแรงดันต่ า (Low Voltage) เพื่อใช้งานมีขนาดพิกดั เป็ น kVA ซึ่ งจะแบ่ งเป็ น
ระบบ 1 เฟส 2 สาย 1 เฟส 3 สาย และระบบ 3 เฟส 4 สาย
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รู ปที่ 2.1 แสดงการส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ตารางที่ 2.1 ระบบแรงดันและโหลดในการจ่ายไฟของการไฟฟ้าฯ
ระบบจาหน่าย
กฟน.(MEA)
กฟภ.(PEA)
ระบบแรงสูง
> 15000 kVA 69/115 kV
> 10000 kVA 115 kV
3Ph 3W
3Ph 3W
ระบบแรงกลาง
≥ 300 – 15000 kVA
≥ 250 – 10000 kVA
12/24 kV 3Ph 3W
22/33 kV 3Ph 3W
ระบบแรงต่า
< 300 kVA 240/416 V
< 250 kVA 230/400 V
หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจาหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการ
แปลงระดับแรงดันที่ต่างกันดังนี้
• การไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority ; MEA)
• แรงดันระบบจาหน่าย 24 kV หรื อ 12/24 kV และแรงดันใช้งาน 240/415V, 3PH 3W
• Tapping Range: * 4 x 2.5% (Off-Load Tap-Changer on HV Side)

รู ปที่ 2.2 ระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority ; PEA)
• แรงดันระบบจาหน่าย 22 kV หรื อ 33 kV และแรงดันใช้งาน 230/400V, 3PH 3W
• Tapping Range: * 2 x 2.5% (Off-Load Tap Changer on HV Side)
-

รู ปที่ 2.3 ระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- มาตรฐานหม้อแปลงไฟฟ้ามีดงั ต่อไปนี้
• มอก.384-2543/TIS 384-2000
• IEC 60076 Power Transformer
- IEC 60076-1,2011 Part 1 : General
- IEC 60076-2,2011 Part 2: Temperature Rise
- IEC 60076-3,2000 Part 3 : Insulation Level and Dielectric Tests
- IEC 60076-4,2002 Part 4 : Lightning and Switching Impulse
- IEC 60076-5,2006 Part 5 : Withstand Short Circuit
- IEC 60076-1,2004 Part 11 : Dry-type Transformer
• IEEE C57.12.00-2000
- General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power and Regulating
Transformers
2.2.1 ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบจาหน่ ายของการไฟฟ้า สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ชนิ ด ได้แก่
หม้อแปลงแบบใช้ข องเหลว (Liquid-Immersed Transformers) และหม้อแปลงแบบแห้ง (Dry-Type
Transformers)
2.2.1.1 หม้ อแปลงแบบใช้ ของเหลว (Liquid - Immersed Transformers) เป็ นหม้อแปลงที่ใช้
ของเหลวเป็ น ฉนวนและตัวระบายความร้อนแบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี้
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(1) หม้ อแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟได้ (Flammable Liquid - Insulated Transformer)
หรื อเรี ยกว่า หม้อแปลงน้ ามัน (Oil Type Transformer) เป็ นหม้อแปลง ที่ใช้น้ ามันหม้อแปลงเป็ นฉนวน
และเป็ นตัวระบายความร้ อนด้วย ซึ่ งน้ ามันหม้อแปลงมีคุณสมบัติในการเป็ นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ราคาถูก
การบารุ งรักษาไม่ยงุ่ ยาก นิ ยมใช้กบั งานภายนอกอาคาร ถ้าจะนามาติดตั้งภายในอาคารต้องติดตั้งในห้อง
หม้อแปลง เนื่ องจากน้ ามันสามารถติดไฟได้โดยมีจุดติดไฟ (Fire Point) ที่ 165 ºC หม้อแปลงน้ ามัน ยัง
แบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
- แบบมีถังพัก (Open Type with Conservator) เป็ นหม้อแปลงในระบบจาหน่ ายชนิ ด ดั้งเดิม
ซึ่งนิยมใช้มานานระบายความร้อนด้วยน้ ามันและมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้นอกจากนี้ยงั มีสารซิลกิ า้
เจล (Silica Gel) สี ฟ้าใสเป็ นตัวช่วยดูดความชื้น และเป็ นตัวบ่งบอกความเป็ นฉนวนของน้ า มัน หม้อ
แปลงไฟฟ้า
- แบบที่มตี วั ถังปิ ดผนึก (Hemetically Sealed Tank) ในปัจจุบนั ได้มีการใช้หม้อแปลงที่มีตวั ถัง
ปิ ดผนึ กมากขึ้น เนื่ องจากหม้อแปลงแบบนี้ ไม่มีถงั พักไม่ตอ้ งมีซิลิกา้ เจลไม่ตอ้ งบารุ งรักษา จึงสามารถ
ป้องกันความชื้นได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อรองรับการขยายตัวของน้ ามันขณะจ่ายโหลดหรื อเกิดจากการ
ลัดวงจรและหม้อแปลงปิ ดผนึกมีการออกแบบเป็ น 2 ลักษณะได้แก่
(ก) หม้อแปลงปิ ดผนึ กแบบใช้ก๊าซไนโตรเจน หม้อแปลงแบบนี้ จ ะอัดก๊าซไนโตรเจนเข้า
เหนือน้ ามันเพื่อให้มีที่ว่างสาหรับการขยายตัวของน้ ามัน

รู ปที่ 2.4 หม้อแปลงปิ ดผนึกแบบใช้ก๊าซไนโตรเจน
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(ข) หม้อแปลงปิ ดผนึกแบบผนังลอนคลื่น (Corrugated Tank) หม้อแปลงแบบนี้จะออกแบบให้
ผนังสามารถระบายความร้อนด้ว ยลอนคลื่นขณะเดี ยวกันตัวถังสามารถยืด หยุ่น ได้เพื่อรอบรับการ
ขยายตัวของน้ ามันในหม้อแปลงซึ่งในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากราคาถูก การ
บารุ งรักษาน้อยลงและความชื้นภายนอกไม่มีโอกาสเข้าสู่ภายในหม้อแปลง

รู ปที่ 2.5 หม้อแปลงปิ ดผนึกแบบผนังลอนคลื่น
(2) หม้ อแปลงชนิ ด ฉนวนของเหลวติ ด ไฟยาก (Less Flammable Liquid Insulatard
Transformer) เป็ นหม้อแปลงที่ใช้ของเหลวที่ติดไฟยากเป็ นฉนวนและระบบความร้อน โดยทัว่ ไปนิยม
ใช้ส ารซิ ลิ โ คน (Silicone) ซึ่ ง มี จุ ด ติ ด ไฟที่ อุ ณ หภู มิ ไ ฟไม่ ต่ ากว่า 300 C º ไม่ เ ป็ นพิ ษ ต่ อบุ ค คลและ
สิ่งแวดล้อม ปั จจุบนั มีใช้นอ้ ยแต่มีความปลอดภัยสู งกว่าหม้อแปลงน้ ามันและหม้อแปลงชนิดนี้ อนุ ญาต
ให้ติดตั้งภายในอาคารได้ตามข้อกาหนด
(3) หม้ อแปลงชนิ ด ฉนวนของเหลวไม่ ติ ด ไฟ (Non- Flammable Fluid - Insulatard
Transformer) เป็ นหม้อแปลงที่มีการใช้งานน้อยมากและมีการราคาแพงเพราะต้องระมัดระวังการนา
ฉนวนไม่ติดไฟมาใช้เนื่องจากอาจเป็ นพิษต่อบุคคลได้
2.2.1.2 หม้อแปลงชนิดแห้ ง (Dry – type Transformer) เป็ นหม้อแปลงที่ใช้ฉนวนเป็ นของแข็ง
นิ ยมใช้ติดตั้งภายในอาคารมีความปลอดภัยจากการเกิดไฟไหม้สูง เนื่ องจากหากหม้อแปลงเกิดระเบิด
ขึ้ น จะไม่ มีส่ว นที่ ติด ไฟ หม้อแปลงชนิ ด นี้ มีท้ งั ชนิ ด ที่ เป็ นฉนวนเรซิ น แห้ง (Cast Resin) และฉนวน
อากาศ (Air Cooled) แต่ที่นิยมใช้กนั มากคือหม้อแปลง Cast Resin ซึ่งเป็ นหม้อแปลงที่มีระหว่างขดลวด
อัดด้วย Cast Resin Reinforced Glass Fiber ซึ่ง Resin มีคุณสมบัติติดไฟได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 350 Cº ทา
ให้หม้อแปลงชนิ ดนี้ติดไฟยากฉนวน Resin ต้องไม่เป็ นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องอยู่ในสิ่ ง
ห่อหุม้ (Enclosure) ด้วย
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รู ปที่ 2.6 หม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry – type Transformer) และสิ่งห่อหุม้
2.2.2 ส่ วนประกอบของหม้อแปลง
(1) ส่ วนประกอบของหม้อแปลงน้ ามัน สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.7 ซึ่งประกอบด้วย
- แกนเหล็ก (Magnetic Core) เป็ นแผ่นเหล็กซิลิคอนบางๆ วางเรี ยงซ้อนกันยึดด้วย
แคล้มบน-ล่าง ทาหน้าที่เป็ นวงจรแม่เหล็ก
- ขดลวดแรงสู ง -แรงต่ า (High voltage - Low Voltage Winding) เป็ นลวดทองแดงกลม/แบน
เคลือบน้ ายาหรื อหุม้ กระดาษฉนวนพันรอบแกนเหล็ก ขดลวดรับแรงสูงสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก
เหนี่ยวนาขดลวดแรงต่า ทาหน้าที่เป็ นวงจรไฟฟ้า
- แท็ปปรับแรงดัน (Tap Changer) เป็ นชุดสวิตช์เปลี่ยนเพิ่ม/ลด จานวนขดลวดแรงสู งเพื่อปรับ
แรงดันไฟฟ้าด้านจ่ายหรื อแรงต่าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- สายไฟและบัสบาร์ (Cable and Busbar) เป็ นสายไฟและบัสบาร์ทองแดงเชื่อมต่อเข้ากับชุดแท็
ปขดลวดแรงสูงเชื่อมต่อปลายขดลวดแรงสูง -ต่าระหว่างเฟสและปลายขดลวดกับแกน ลูกถ้วย
เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอก
- น้ ามันหม้อแปลง (Transformer Oil) เป็ นน้ ามันแร่ ผสมทาหน้าที่เป็ นฉนวนไฟฟ้าและระบาย
ความร้อนของขดลวดและแกนเหล็ก
- ถังและครี บ (Tank and Fin) เป็ นโลหะเชื่อมขึ้ นรู ปบรรจุส่วนประกอบภายในหม้อแปลงและ
น้ ามันหม้อแปลง มีครี บหรื อลอนลูกฟูกสาหรับระบายความร้อนหรื อรองรับการขยายตัวของ
น้ามันหม้อแปลงชนิดปิ ด
- ลูกถ้วยแรงสูง-แรงต่า (HV-LV Bushing) เป็ นเซรามิคฉนวนมีแกนนาอยูภ่ ายในสาหรับเชื่อมต่อ
สายวงจรไฟฟ้าภายในตัวหม้อแปลงกับภายนอก
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- ถังพักน้ ามัน (Conservator Tank) อยู่เหนื อถังหม้อแปลง มีหน้าที่สารองในถังลดหรื อเพิ่มจาก
การขยายตัวของหม้อแปลงที่มีถงั พัก (เฉพาะหม้อแปลงแบบมีถงั พัก)
- ระดับน้ ามัน (Oil Level Gauge) เป็ นเกจชี้ แสดงระดับน้ ามันซึ่ งอาจมีลกั ษณะเป็ นร่ อง เป็ นท่อ
หรื อเข็มหน้าปั ด หม้อแปลงชนิดปิ ดจะมีลูกลอยชี้บอกการมีอยูข่ องน้ ามัน
- อุปกรณ์ระบายความดันหรื อท่อกันระเบิด (Pressure-Relief Device) เป็ นกลไกสปริ งเมื่อ ความ
ดันภายในหม้อแปลงสูงจนชนะแรงสปริ ง ความดันจะระบายออก
- บุคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz Relay) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันทาหน้าที่เตือนหรื อตัดวงจรเมื่อเกิดเหตุ
ไม่ปกติภายในหม้อแปลง(เฉพาะหม้อแปลงแบบที่มีถงั พัก)
- ขั้วต่ อสายแรงสู ง-แรงต่า (HV-LV Terminal) เป็ นที่ต่อสายระหว่างแกนลูกถ้วยหม้อแปลงกับ
สายแรงสูงเข้าและแรงต่าออกไปใช้งาน
- ล่อฟ้ าหรื ออาร์ คซิ่งฮอร์ น (Arcing Horn) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงมิให้ชารุ ดเสี ยหายจาก
ภาวะแรงดันเกินที่เกิดจากฟ้าผ่า
- เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer Pocker) เป็ นตัววัดอุณหภูมิของน้ ามันหม้อแปลง
- ที่ต่อสายดิน (Earthing Terminal) เป็ นจุดที่ต่อสายจากตัวถังลงสู่ ดินเพื่อความปลอดภัยจากไฟ
รั่ว ลัดวงจร ฟ้าผ่า
- วาล์วถ่ายน้ ามัน (Oil Drain Valve) เป็ นวาล์วเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน ออกจากน้ ามัน หรื อแปลงหรื อ
เป็ นวาล์วเปิ ดเก็บตัวอย่างน้ ามันทดสอบ

รู ปที่ 2.7 ส่วนประกอบของหม้อแปลงน้ ามัน
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1. Magnetic Core (แกนเหล็ก)
2. Low Voltage Winding (ขดลวดแรงต่า)
3. High Voltage Winding (ขดลวดแรงสูง)
4. Corrugated Tank (ตัวถังและครี บระบายความร้อน)
5. Transformer Base (ฐานหม้อแปลง)
6. Oil Level Gauge (เกจวัดระดับน้ ามัน)
7. Lifting Eye (หูยกหม้อแปลง)
8. Pressure Relief Device (ท่อกันระเบิด)
9. Low Voltage Terminal (ขั้วต่อสายแรงต่า)
10. High Voltage Terminal (ขั้วต่อสายแรงสูง)
11. Low Voltage Bushing (ลูกถ้วยแรงต่า)
12. High Voltage Bushing (ลูกถ้วยแรงสูง)
13. Arcing Horn (ล่อฟ้า)
14. Off-Load Tap Changer (แท็ปปรับแรงดัน)
15. Upper Steel Clamp (เหล็กหนีบแกนเหล็กด้านบน)
(2) ส่วนประกอบของหม้อแปลงแห้ง สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.8 ซึ่งประกอบด้วย
- แกนเหล็ก (Magnetic Core) แกนเหล็กของหม้อแปลงชนิ ดนี้ จะทาด้วยแผ่นLaminations of
Grain Oreinted Siligon Steel นามาตัดออกเป็ นมุม 45 องศา แล้วประกอบเรี ยงเข้าด้วยกันอย่าง
พิถีพิถนั เพื่อให้ได้ Core Loss ต่ า และอาบแกนเหล็ก ที่ ประกอบขึ้ น ด้วย Resin และทาสี เพื่อ
ป้องกันการกัดกร่ อน
- ขดลวดแรงสูง (HV) ตัวนาทาจากลวดกลม (Round Winding) หรื อเป็ นแผ่นตัวนา (Strip Foil)
และตัวนาสามารถใช้ได้ท้ งั ทองแดงและอลูมิเนี ยมตามมาตรฐานผูผ้ ลิต โดยจะมีฉนวน หุ ้ม
ระหว่างรอบตัวนาและจะมี Glass Fiber ขึ้นกลางเพื่อให้เกิดความแข็งแรงทางกลเพิ่มขึ้น ฉนวน
ที่ ใช้จ ะเป็ น Class F หรื อ Class H ขดลวดที่ได้น้ ี จะนาไปหล่อด้วย Resin ภายใต้ สุ ญญากาศ
เพื่อให้สาร Resinแทรกไปทุกส่วนและไม่ให้มีฟองอากาศ
- ขดลวดแรงต่ า (LV) จะเป็ นขดลวดที่ จ่ายไฟให้ก ับโหลด ตัว น าที่ ใช้ข ดลวดแรงต่ า อาจใช้
ทองแดงหรื ออลูมิเนียมซึ่งมีรูปแบบเป็ นแบบลวดกลม (Round Winding) หรื อแผ่นตัวนา (Strip
Foil) คล้ายแรงสูงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แผ่นตัวนาเพราะสามารถกระจายกระแสไฟที่ได้ สม่าเสมอ
ฉนวนที่ใช้จะเป็ น Class F (155C◦) หรื อ Class H (180 C◦)
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- อุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ เช่น ขั้วต่อสาย อุปกรณ์ปรับแท็ป ฉนวนรองรับขดลวด ขั้วต่อสายดิน
เหล็กประกับแกนเหล็ก ชุดล้อเลื่อน

รู ปที่ 2.8 ส่วนประกอบของหม้อแปลงแห้ง
1. Core (แกนเหล็กของหม้อแปลง)
2. Low Voltage Winding (ขดลวดแรงต่า)
3. High Voltage Winding (ขดลวดแรงสูง)
4. High Voltage Terminal (ขั้วต่อสายแรงสูง)
5. High Voltage Delta Connection (บาร์ต่อวงจรเดลต้าด้านขดลวด)
6. High Voltage Tapping (อุปกรณ์ปรับแท็ปขณะไม่จ่ายไฟด้านแรงสูง)
7. Low Voltage Terminal (ขั้วต่อสายแรงต่า)
8. Neutral Terminal (ขั้วต่อสายนิวตรอนด้านแรงต่า)
9. Lifting Eye (หูยกหม้อแปลง)
10. Upper Yoke Clamp (เหล็กประกับแกนเหล็กด้านบน)
11. Spacer Block (ฉนวนรองรับขดลวด)
12. Earthing Terminal (ขั้วต่อสายดิน)
13. Lower Yoke Clamp (เหล็กประกับแกนเหล็กด้านล่าง)
14. Roller Profile (ชุดล้อเลื่อน)
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แผ่นป้ายของหม้อแปลงไฟฟ้า (Name plate) จะติดอยูท่ ี่ดา้ นข้างของตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าด้าน
ใดด้านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็ นตัวบ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและเพื่ออ้างอิงกับทางบริ ษทั ฯ
ผูผ้ ลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 อักษรย่อและความหมายของแผ่นป้าย
ลาดับ
อักษรย่อ
ความหมาย
1
KVA
ขนาดกาลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่ อง ที่
สามารถจ่ายกาลังไฟได้เป็ นกิโลโวลท์-แอมแปร์
2
PHASE
จานวนเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้าอาจเป็ นชนิด 1 เฟส หรื อ 3
เฟส
3
FREQUENCY
ความถี่ของระบบไฟฟ้าในการใช้งาน
4
TYPE
ระบบการระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า
5
CLASS
ชนิดของฉนวนที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
6
PRI. VOLT.
แรงดันที่กาหนดทางด้านแรงสูงหรื อปฐมภูมิ
7
SEC. VOLT.
แรงดันที่กาหนดทางด้านแรงต่าหรื อทุติยภูมิ
8
PRI. AMP.
กระแสไฟฟ้าที่กาหนดทางด้านแรงสูง
9
SEC. AMP.
กระแสไฟฟ้าที่กาหนดทางด้านแรงต่า
10
PERCENT IMP
ค่าอิมพีแดนท์โวลท์เทจ ที่เทียบเป็ นร้อยละ
11
OIL TEMP. RISE ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมนิ ้ ามันที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
อุณหภูมิโดยรอบขณะใช้งานที่ 100%
12
OIL QTY.(L)
ปริ มาณของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด
13 DRAIN OIL QTY.(L) ปริ มาณน้ ามันที่ตอ้ งถ่ายออกในขั้นตอนการผลิต (ข้อมูลนี้ใช้
สาหรับ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเติมน้ ามันเต็มเท่านั้น)
14
TOTAL WR. (KG)
น้ าหนักรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า
15

LIFTING WT.(KG)

16

VOLTAGE AND
TAP POSITION

น้ าหนักของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่รวมน้ าหนักตัวถังและ
น้ ามัน
ค่าความสัมพันธ์ของแรงดันด้านแรงสูงและแรงต่า ตาม
ตาแหน่งแท็ป ต่างๆ
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17
18
19
20

CONNECTION
DIAGRAM
VECTOR
DEAGRAM
ITEM CODE
SERIAL NUMBER

แผนภูมิแสดงตาแหน่งของขั้วต่างๆ ทั้งด้านปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ
แผนภูมิแสดงความแตกต่างของมุมเฟส แระหว่างด้านแรงสูง
และแรงต่า
รหัสของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ใช้สาหรับงานออกแบบ
หมายเลขเครื่ องที่บ่งบอกหรื ออ้างอิงถึงหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละ
เครื่ อง เพื่อใช้ในการติดต่อตัวแทนขายหรื อศูนย์บริ การ

รู ปที่ 2.9 แผ่นป้ายหม้อแปลง 1500 KVA
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2.2.3 อุปกรณ์ ประกอบหม้ อแปลง
- ฟิ วส์ (Fuse) ดังแสดงในรู ปที่ 2.10 เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ป้องกันระบบหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้า
จากภาวการณ์ลดั วงจร (Short Circuit) หรื อกระแสเกิน (Over Load) จะมีท้งั ฟิ วส์ดา้ นแรงสูง (ติดตั้งด้าน
ปฐมภูมิของหม้อแปลง) และฟิ วส์ ด้านแรงต่า (ติดตั้งด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง) ขนาดฟิ วส์แรงสูงตาม
มาตรฐาน EEI-NEMA คือ 1, 2, 3, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 140, 200 A

รู ปที่ 2.10 ฟิ วส์แรงสูง (Dropout Fuse)
- กับดักฟ้าผ่า (Lightning Arrester) ดังแสดงในรู ปที่ 2.11 เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์
หรื อระบบและสายส่ งไม่ให้ได้รับความเสี ยหายจากภาวะแรงดันเกิน (Over Voltage) ที่เกิดจากฟ้าผ่า
หรื อการปลดสับสวิตช์

รู ปที่ 2.11 กับดักฟ้าผ่า (HV. Arrester)
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2.3 แผงควบคุมไฟฟ้ า
แผงควบคุมไฟฟ้ามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการป้ องกันระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สานักงานไป
จนถึงโรงงานขนาดใหญ่ อันที่จะสร้างความเสี ยหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้รวมไปถึงการตัดตอน
วงจรในการบารุ งรักษาและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าให้มีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย แผงควบคุมไฟฟ้า
หลัก MDB (Main Distribution Board) และแผงควบคุมไฟฟ้ารอง SDB (Sub Distribution Board)
(1) แผงควบคุมไฟฟ้ าหลัก (Main Distribution Board, MDB)
แผงควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB) เป็ นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ ที่ใช้ในอาคารที่ใช้ในอาคารขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่และในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็ นจานวนมาก สามารถแสดง
ตัวอย่างของลักษณะตู ้ MDB นี้ได้ดงั รู ปที่ 2.12

รู ปที่ 2.12 ตู ้ MDB ( Main Distribution Board )
หน้าที่ของ MDB คือนาไฟฟ้าที่รับมาจากหม้อแปลง แล้วทาการจ่ายไฟไปยังโหลดผ่านไปทาง
แผงจ่ายไฟย่อยในส่ วนต่างๆ ของอาคารหรื อโรงงานอุตสาหกรรมโดยตู ้ MDB มีส่วนประกอบต่างๆ
ดังนี้
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(1) โครงตู ้ (Enclosure) เป็ นส่วนประกอบหลักทาหน้าที่ยดึ ตัวอุปกรณ์ต่างๆไว้ภายใน และป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ าที่ จะทาอันตรายต่ อผูอ้ ยู่ใกล้ และป้ องกันสิ่ งต่างๆที่จะทาความเสี ยหายให้กบั ตัวอุปกรณ์ภายในได้
เช่น สัตว์เลื้อยคลาน วัตถุแข็ง และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆที่เป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความเสี ยหายโครงตูท้ าขึ้นจากโลหะ
แผ่นนามาประกอบขึ้นเป็ นโครงสร้างสามารถเปิ ดฝาตูไ้ ด้ท้ งั สี่ ดา้ น หรื อด้านเดียวก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั การออกแบบและ
การใช้งานเป็ นหลัก
(2) บัสบาร์ (Busbar) มีท้งั ชนิ ดที่ตวั นาทาด้วยทองแดง รู ปร่ างของบัสบาร์ที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปเป็ นแบบ Flat คือ
มีพ้นื ที่หน้าตัดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่าย ระบายความร้อนดี แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
(2.1) บัสบาร์แบบเปลือย
(2.2) บัสบาร์แบบทาสี / หุม้ ด้วยปลอกฉนวน
(2.3) บัสบาร์ชุบดีบุก
Bus bars ภายในตูใ้ ห้ทาสีหรื อพ่นสีดว้ ยสีทนความร้อน เพื่อระบุเฟสแสดงได้ดงั ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ตารางสี Bus bars มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กาหนดเมื่อปี 2556
Bus bars
สี Bus bars
เฟส A
สีน้ าตาล (Brown)
เฟส B
สีดา (Black)
เฟส C
สีเทา (Grey)
Neutral
สีน้ าเงิน (Blue)
Ground
สีเขียวหรื อสีเขียวคาดเหลือง (G/Y)
(3) เซอร์กิต เบรคเกอร์ (Circuit Breaker) Circuit Breaker มีสองแบบ คือ ACB (Air Circuit Breaker)
และ MCCB (Mold Case Circuit Breaker) โดย ACB จะใช้เป็ นเมนเบรคเกอร์ ในวงจรและ MCCB ใช้
เป็ นเบรคเกอร์ย่อยของวงจร หรื อใช้เป็ นเมนเบรคเกอร์ ในตู ้ MDB ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้งานเบรค
เกอร์ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานถูกต้องอ้างอิงตามหลักวิศวกรรม
(4) เครื่ องวัดไฟฟ้า (Metering) เครื่ องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตู ้ MDB คือ โวลท์มิเตอร์ และแอมป์ มิเตอร์
หรื อจะเลือกใช้เป็ น ดิจิตอล เพาเวอร์ มิเตอร์ ใช้เพื่อแสดงผลการวัดแรงดันและกระแสในแต่ละเฟสพิกดั
และหากตู ้ MDB ขนาดใหญ่มกั มีอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น Watt Hour Meter , PF. Controller
(5) อุปกรณ์ป้องกัน (Protection Unit) อุปกรณ์ที่ป้องกันที่ใช้ในตู ้ MDB เช่น อุปกรณ์ป้องกันแรงดัน
ฟ้าผ่า และ ไฟกระโชก (Surge Arrester, Surge Protection) เฟสโปรเทคชัน่ (phase protection)อุปกรณ์
ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟสไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน,Under Voltage
ก็แปลตามตัว คือถ้าไฟตก สัง่ ปลด วงจร หรื อนาคอนแท็คไปใช้งานอย่างอื่น
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(6) อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) เพื่อให้ตู ้ MDB มีความสะดวกในการใช้งานจึ งจาเป็ นต้องมี
อุปกรณ์ ประกอบอื่นๆเพิ่มเติม เช่ น CT (Current Transformer) ใช้ต่อร่ วมกับแอมป์ มิเตอร์ เพื่อใช้วดั ค่า
พิกดั กระแสแต่ละเฟส Selector Switch ใช้ต่อร่ วมกับโวลท์มิเตอร์และแอมป์ มิเตอร์ เพื่อวัดแรงดันและ
กระแสในแต่ละเฟสพิกดั Pilot Lamp เพื่อแสดงให้ทราบว่าตู ้ MDB ทางานอยูห่ รื อไม่
(7) อุ ป กรณ์ อื่ น เช่ น Wattmeter ,Power Factor Meter , kWh Meter , Capacitor Bank , ATS
(Automatic Transfer Switch = ใช้ก ับการตัดต่ อวงจรของหม้อแปลงที่ รับไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฯ และ
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ากรณี ที่ตอ้ งการใช้กาลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่ อง) ตูM
้ DB ส่ วนมากจะมีขนาดใหญ่ดงั นั้น
ในการติ ดตั้งในอาคารจึงมักติ ดตั้งวางบนพื้น โดยจะต้องทาฐานคอนกรี ตสาหรับวาง ตู ้ MDB และทา
ช่องสาหรับวางสายไฟฟ้าด้วย
(2) ตู้ควบคุมไฟฟ้ ารอง (Sub Distribution Board, SDB)
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ารองหรื อ SDB จะมีลกั ษณะและส่วนประกอบคล้ายกันกับตู ้ MDB แต่จะมีพิกดั ของ
อุปกรณ์ตดั ตอนเล็กกว่า ดังนั้น ขนาดโครงสร้างจึงเล็กกว่า การติดตั้งจึงสามารถวางบนพื้นหรื อวางติด
ผนังได้ ใช้ในการควบคุมในส่วนที่ตอ้ งการควบคุมส่วนที่เฉพาะลงไปอีก เช่น ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
ชั้น ต่ างๆ ในอาคารสู ง หรื อควบคุ มระบบไฟฟ้ าของอาคารที่ อยู่ติ ด กัน ที่ มีข นาดเล็ก กว่า โดยจะถูก
ควบคุมที่เซอร์ กิตเบรคเกอร์ ที่ติดตั้งในตู ้ MDB อีกชั้นหนึ่ ง ลักษณะของตู ้ SDB สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่
2.13

รู ปที่ 2.13 ตู ้ SDB ( Sub Distribution Board )
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2.4 เซอร์ กติ เบรกเกอร์
อุปกรณ์ที่ทางานเปิ ดและปิ ดวงจรไฟฟ้าแบบไม่อตั โนมัติ แต่สามารถเปิ ดวงจรอัตโนมัติ ถ้ามี
กระแสไหลผ่านเกินกว่าที่ กาหนดโดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยเซอร์ กิตเบรกเกอร์สามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ชนิ ดดังนี้
2.4.1 แอร์ เซอร์ กติ เกอร์ (Air Circuit Breaker, ACB)
แอร์ เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ หรื อ ACB เป็ นเบรกเกอร์ ข นาดใหญ่ มีค วามแข็งแรง ทนทานต่ อ
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู ง มีพิกดั กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6300 A ทาให้ราคาของเบรกเกอร์ ACB มีราคาแพง
และนับว่าเป็ นเบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเบรกเกอร์ แรงดันไฟฟ้าต่า (LV) ส่ วนมากใช้เป็ น Main
เบรกเกอร์ ในวงจรไฟฟ้ า ถู ก ติ ด ตั้งไว้ในตู ้ MDB เบรกเกอร์ ACB จะมีท้ งั แบบติ ดตั้งอยู่กบั ที่ (Fixed
Type) และแบบถอดออกได้ (Drawout Type) เบรกเกอร์ชนิดนี้ สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริ มต่างๆ เข้าไปได้
ตามความต้องการ ต่างจากเบรกเกอร์ MCCB ที่จะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปภายหลังไม่ได้ เป็ นเซอร์ กิตเบรก
เกอร์ ที่ใช้ป้องกันสายเมน นิ ยมใช้ กบั งานแรงดันสู งๆ (HVAC) โครงสร้างทัว่ ไปทาด้วยเหล็กมีช่องดับ
อาร์ก (Arcing Chamber) ที่ใหญ่และแข็งแรงเพื่อให้สามารถรับกระแสลัดวงจรจานวนมากได้ ส่วนใหญ่
จะมีหลักการทางานโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจจับและวิเคราะห์กระแสเพื่อสัง่ ปลดวงจร
ลักษณะของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.14

รูปที่ 2.14 ACB (Air Circuit Breaker)
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2.4.2 โมลด์ เคสเซอร์ กติ เบรกเกอร์ (Molded Case Circuit Breaker, MCCB)
โมลด์เคสเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ หรื อ MCCB เป็ นเบรกเกอร์ ชนิ ด หนึ่ งที่ เป็ นทั้งสวิต ช์เปิ ด-ปิ ด
วงจรไฟฟ้า และเปิ ดวงจรเมื่อมีกระแสเกินหรื อไฟลัดวงจร เบรกเกอร์ชนิดนี้ ใช้กบั กระแสไฟตั้งแต่ 100–
2,300 A เหมาะกับติ ดตั้งในอาคารขนาดใหญ่หรื อโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งในพาเนลบอร์ดลักษณะ
ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ แบบ MCCB สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.15
การเลือกใช้งานบางครั้งจะเลือกเบรกเกอร์ ผิด ประเภท ระหว่าง MCB กับ MCCB เนื่ องจาก
เบรกเกอร์ ท้งั 2 แบบมีพิกดั ทนกระแสใช้งาน (AT) ที่คล้ายกัน แต่ถา้ จะให้แน่นอนจริ งๆ ต้องดูที่ค่าพิกดั
กระแสลัดวงจรสู งสุ ดที่ ปลอดภัยของเบรคเกอร์ ตวั นั้นๆ หรื อค่า IC (kA) หากใช้ในอาคารขนาดใหญ่
ต้องใช้เบรกเกอร์ MCCB และถ้าในบ้านพักถึงจะใช้เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB

รู ปที่ 2.15 MCCB (Molded Case Circuit Breaker)
2.4.3 เซอร์ กติ เบรกเกอร์ ลูกย่ อย (Miniature Circuit Breaker, MCB)
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อยหรื อ MCB เป็ นเบรกเกอร์ ชนิ ดหนึ่ ง มีขนาดเล็ก สาหรับใช้ในบ้าน
หรื ออาคารที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 100 A มีท้ งั ขนาด 1, 2, 3 และ 4 Pole ใช้ได้กบั ระบบไฟฟ้า 1 เฟส
และ 3 เฟส เบรกเกอร์ ลูกย่อย MCB มี 2 แบบที่นิยมใช้กนั คือ Plug-on และ DIN-rail ในประเทศไทย
ส่ วนใหญ่ใช้แบบ Plug-on ที่รู้จกั กันมากคือเบรกเกอร์ ลูกย่อย MCB Square D ของ Schneider Electric
เบรกเกอร์ ลูกย่อย MCB ส่ วนมากใช้ติดตั้งภายในอาคาร ใช้ติดตั้งเป็ นอุปกรณ์ป้องกันร่ วมกับแผงจ่าย
ไฟฟ้าย่อย (Load Center) หรื อแผงจ่ายไฟฟ้าในห้องพักอาศัย (Consumer Unit) มีพิกดั กระแสลัดวงจรต่า
เป็ นเบรกเกอร์ ชนิ ดที่ไม่สามารถปรับตั้งค่ากระแสตัดวงจรได้ และส่วนใหญ่จะอาศัยกลไกการปลดวงจร
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ในรู ปแบบ Thermal และ Magnetic เบรกเกอร์ ลูก ย่อย MCB ที่ เป็ นที่ รู้จ ักกันดี เช่ น เบรกเกอร์ MCB
Square D ของแบรนด์ Schneider ที่ จ ะพบบ่ อ ยตามบ้า นเรื อนคนไทย นอกจากนี้ ยัง มี เ บรกเกอร์
MCB Schneider รุ่ นอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับความนิยม และเบรกเกอร์ MCB ของ ABB จะถูกติตดั้งใน
ตูค้ อนซูมเมอร์ ยูนิท หรื อตูโ้ หลดเซ็นเตอร์ ลักษณะของเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ MCB สามารถแสดงได้
ดังรู ปที่ 2.16

รู ปที่ 2.16 MCB (Miniature Circuit Breaker)
2.5 Capacitor Bank
เพื่อป้องกันค่า Power Factor ของระบบไม่ให้ต่ากว่า 0.85 ตามกฎของการไฟฟ้าท้องถิ่น จึงต้อง
ติดตั้งระบบ Automatic Var Regulator ซึ่งมีขนาดและจานวนตามที่ระบุในแบบ โดยมี รายละเอียดของ
Capacitor ดังต่อไปนี้
1.เป็ นชนิด Dry Capacitor, Metallized Polypropylene Film of Self-Healing Characteristics ผลิต
ตามมาตรฐาน IEC, UL หรื อ JIS
2. เป็ นชนิ ด 3P 525V, 50 Hz มีการต่อเป็ นเดลต้า พร้อมมี Discharge Resistor ในแต่ละ เฟส มี
ค่าการสูญเสีย (Loss)ไม่เกิน 0.5วัตต์ ต่อ เควาร์ ซึ่งรวมค่าสูบเสียใน Discharge Resistor แล้ว
3. มี Degree of Protection อย่างน้อย IP42
4. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส
5. มีอุปกรณ์ป้องกันเป็ น Circuit Breaker หรื อ HRC, Fuse ทุกStep ตามที่ระบุในแบบ ใน กรณี
ที่เป็ น HRC Fuse จะต้องมี Auxiliary Contact เพื่อสั่งยกเลิกการทางานของ Step นั่นทันทีถา้ Fuse เฟส
ใดเฟสหนึ่งขาด
6. มีอุปกรณ์ Three Phase Filter Reactors7% Detuned
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รู ปที่ 2.17 capacitor bank
2.6 สายไฟฟ้า
สายไฟฟ้ามีหน้าที่ สาหรับน าพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟไปยังบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าต่ างๆ ใน
ปั จ จุ บัน ได้มีผูผ้ ลิ ต สายไฟฟ้ ามากมายหลายชนิ ด ตามความต้องการสาหรั บการติ ดตั้งสายไฟฟ้ าใน
รู ปแบบต่ างๆ ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟฟ้า เพื่อให้มี ความเหมาะสมปลอดภัย ประหยัด และเชื่อถือได้
จะต้องพิ จ ารณาถึ งปั จ จัย หลายประการด้ว ยกัน ได้แก่ ความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมที่ ติ ด ตั้ง
ความสามารถในการนากระแสของตัวนา ขนาดแรงดันตกที่เกิดขึ้น ความสามารถในการทนต่อความ
ร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในขณะใช้งานปกติและขณะเกิดการลัดวงจร
2.6.1 ชนิดและการใช้ งานของสายไฟฟ้า

รู ปที่ 2.18 ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า
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สายไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะต่างๆ ได้ดงั นี้
(1) แบ่งตามลักษณะการทางานได้ 2 แบบได้แก่
- สายแข็ง (SOLID WIRE)
- สายอ่อน (STRANDED WIRE)
(2) แบ่งตามชนิดของวัสดุตวั นา 2 ชนิดได้แก่
- สายทองแดงมีความบริ สุทธิ์ของทองแดง 98%
- สายอลูมิเนี ยมมีความบริ สุทธิ์ของอลูมิเนียม 99.3%
(3) แบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็ น 2 แบบได้แก่
- สายเปลือก (BARE WIRE)
- สายหุม้ ฉนวน (INSULATED WIRE)
(4) แบ่งตามพิกดั แรงดันสายไฟฟ้า มี 2ประเภทได้แก่
- สายไฟฟ้าแรงดันสูง
- สายไฟฟ้าแรงดันต่า
2.6.2 ส่ วนประกอบของสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วนได้แก่ ตัวนา ฉนวน และเปลือก
(1) ตัวนา
ของสายไฟฟ้าทามาจากโลหะที่มีความนาไฟฟ้าสูง อาจจะอยูใ่ นรู ปของตัวนาเดี่ยว (Solid) หรื อ
ตัวนาตีเกลียว (Strand) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวนาเล็กๆ ตีเข้าด้วยกันเป็ นเกลียวซึ่งมีขอ้ ดีคือ การนากระแส
ต่อพื้นที่ ของสายไฟฟ้ าสู งขึ้น เนื่ องจาก ผลของ Skin Effect ลดลง และการเดินสายทาได้ง่าย เพราะมี
ความอ่อนตัวกว่า โลหะที่ นิยมใช้เป็ นตัวนาใช้ผลิตสายไฟฟ้าได้แก่ ทองแดง อลูมิเนี ยม โดยโลหะทั้ง
สองชนิดมีขอ้ ดีขอ้ เสียต่างกันไปตามแต่ลกั ษณะของงาน
ทองแดงเป็ นโลหะที่มีความนาไฟฟ้าสู งมาก มีความแข็งแรง เหนี ยว ทนต่อการกัดกร่ อนได้ดี
แต่มีขอ้ เสี ยอยูค่ ือ มีน้ าหนักมากและราคาสายไฟฟ้าสู ง จึงไม่เหมาะสาหรับงานด้านไฟแรงดันสูง แต่จะ
เหมาะกับการใช้งานสายไฟฟ้าโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะสายไฟฟ้าในอาคาร
อลูมิเนี ยม เป็ นโลหะที่มีความนาไฟฟ้าสู งรองจากทองแดง แต่เมื่อเปรี ยบเทียบในกรณี กระแส
เท่ ากัน แล้ว พบว่ า สายไฟฟ้ าอลู มิเนี ยมจะมีน้ าหนัก เบาและราคาสายไฟฟ้ าถูก กว่าราคาสายไฟฟ้ า
ทองแดง จึ งเหมาะกับงานเดินสายไฟนอกอาคารและแรงดันสู งถ้าทิ้งอลูมิเนี ยมไว้ในอากาศจะเกิด
ออกไซด์ของอลูมิเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนฟิ ล์มบางๆ เกาะตามผิว ช่วยป้องกันการสึกกร่ อน แต่
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จะมีข ้อเสี ยคื อ ทาให้ก ารเชื่ อมต่อทาได้ยาก สามารถเปรี ยบเที ยบคุณ สมบัติ ต่างๆ ของทองแดงและ
อลูมิเนียมได้ดงั ตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของทองแดงและอะลูมิเนียม
คุณสมบัติ

ทองแดง

อะลูมิเนียม

ความนาไฟฟ้าสัมพันธ์

100

61

สภาพความต้านทานไฟฟ้าที่ 20 °C ( mΩ x 10−8 )

1.724

2.803

17

23

จุดหลอมเหลว (°C)

1083

659

ความนาความร้อน ( W / cm °C)

3.8

2.4

ความหนาแน่นที่ 20 °C ( g / cm3)

8.89

2.7

สัมประสิ ทธิ์การขยายตัวเนื่ องจากความร้อน ( per °C x 10−6 )

(2) ฉนวน
ฉนวนของสายไฟฟ้าทาหน้าที่ห่อหุ ้มตัวนา เพื่อป้ องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างตัว น า
หรื อระหว่างตัวนากับส่วนที่ต่อลงดิน และป้องกันตัวนาจากผลกระทบทางกลและเคมีต่างๆ ในระหว่าง
ที่ตวั นา นากระแสไฟฟ้าจะเกิดพลังงานสู ญเสีย ในรู ปของความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทไปยัง
เนื้อฉนวน ความสามารถในการทนต่อความร้ อนของฉนวนจะเป็ น ตัวกาหนดความสามารถในการทน
ความร้ อนของสายไฟฟ้ านัน่ เอง การเลือกใช้ชนิ ดของฉนวนจะขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิใช้งาน ระดับแรงดัน
ของระบบ และสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง วัสดุที่นิยมใช้เป็ นฉนวนอุณหภูมิใช้งาน ระดับแรงดันของ
ระบบ และสภาพแวดล้อมในการติด ตั้ง วัสดุ ที่ นิ ยมใช้เป็ นฉนวนสายไฟฟ้ ามากที สุด คื อ Polyvinyl
Chloride (PVC) และ Cross linked Polyethylene (XLPE ) ฉนวน XLPE มีค วามแข็งแรง ทนต่ อความ
ร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าฉนวน PVC ปั จจุบนั จึงมีการใช้ฉนวน XLPE เพิ่มมากขึ้น สามารถ
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของฉนวน PVC และ XLPE ได้ดงั ตารางที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5 คุณสมบัติของฉนวน PVC และXLPE
คุณสมบัติ

PVC

XLPE

พิกดั อุณหภูมิสูงสุดขณะใช้(°C)

70

90

พิกดั อุณหภูมิสูงสุดขณะลดัวงจร (°C)

120

250

ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก

6

2.4

ความหนาแน่น ( g / cm3 )

1.4

0.92

ความนาความร้อน ( cal / cm.sec °C )

3.5

8

ความทนทานต่อแรงดึง ( kg / mm2)

2.5

3

จะเห็นว่าฉนวน XLPE มีความแข็งแรงทนต่อความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าทาให้มี
ความนิยมที่ฉนวนชนิด XLPE
(3) เปลือก
เปลือกทาหน้าที่หุ้มแกนหรื อหุ ้มสายไฟฟ้าชั้นนอกสุด เปลือกของสายไฟฟ้าอาจจะมี 1 หรื อ 2
ชั้นก็ได้เพื่อป้ องกันความเสี ยหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นในขณะติดตั้งหรื อใช้งาน การเลือกใช้ชนิด
ของเปลือกสายไฟฟ้าจะขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง วัสดุ ที่นิยมทาเป็ นเปลือกสายไฟฟ้ามาก
ที่สุด คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Polyethylene (PE) ส่ วนกรณี สายไฟฟ้ าที่ตอ้ งการคุณสมบัติ
พิเศษก็อาจใช้วสั ดุ เช่น Flame Retardant Polyvinyl Chloride (FR-PVC) หรื อ Low Smoke Halogen Free
(LSHF) ก็ได้
2.6.3 สายไฟฟ้าแรงดันตา่
สายไฟฟ้าแรงดันต่า เป็ นสายไฟฟ้าที่ใช้ได้กบั แรงดันไม่เกิน 1000 V มีลกั ษณะเป็ นสายไฟฟ้า
หุ ้มด้ว ยฉนวน โดยที่ ต ัว นาสาหรั บสายไฟฟ้ าชนิ ด นี้ อาจจะใช้ทองแดงหรื ออะลูมิเนี ยมแต่ที่นิยมใช้
สาหรับสายไฟฟ้าแรงดันต่า คือ สายทองแดงสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นตัวนาตีเกลียวแต่ถา้ เป็ น
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สายไฟฟ้ าขนาดเล็ก ตัว น าก็จ ะเป็ นตัว น าเดี่ ยววัสดุ ฉนวนที่ นิ ยมใช้ก ับ สายไฟฟ้ าแรงดัน ต่ า ได้แก่
Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE)
(1) สายไฟฟ้ าอะลูมิเนียมหุ้ มด้ วยฉนวน PVC สายไฟฟ้ าชนิ ดนี้ แลว้จะมีตวั น าที่ ใช้วสั ดุเป็ น
อะลูมิเนียม และหุม้ ด้วยฉนวน PVC โดยอาจจะเป็ น PVC ธรรมดาหรื อเป็ นแบบ Heat Resisting PVC ก็
ได้ซ่ึงสายไฟฟ้าชนิ ดนี้สามารถใช้กบั แรงดันได้ไม่เกิน 750 V ตามที่มาตรฐานได้กาหนดโดยสายไฟฟ้า
ชนิ ดนี้ จะเป็ นไปตามมาตรฐาน มอก. 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนี ยมหุ ้มด้วยฉนวน PVC นั้น สามารถ
ใช้สาหรับงานที่อยูใ่ นระบบจาหน่าย แรงดันต่า เดินภายนอกอาคารเป็ นสายประธาน (Main) หรื อสาย
ป้อน (Feeder) โดยจะใช้ในอากาศ เหนือพื้นดิน ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้
สายชนิ ดนี้เป็ นสายประธาน แรงดันต่า เดินมาจากหม้อแปลงจาหน่าย (Distribution Transformers) พาด
บนลูกถ้วยตามเสาไฟฟ้า หรื อใต้ชายคาบ้านหรื อตึกแถว เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้สายชนิ ดนี้ มีราคาถูก
และรับแรงดึงได้ พอสมควร
(2) สายไฟฟ้ าทองแดงหุ้ มด้ วยฉนวน PVC เนื่ องจากทองแดงนั้น มีคุณสมบัติขอ้ ดีที่เหนือกว่า
อะลูมิเนี ยมหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นโลหะที่มีความนาไฟฟ้าสูงกว่าการตัดต่อก็ทาได้ง่ายกว่า
จึงนิยมใช้สายไฟฟ้าชนิ ดนี้กนั มาก สายไฟฟ้าทองแดงหุ ้มด้วยฉนวน PVC มีดว้ ยกันมากมายหลายชนิ ด
และแต่ละชนิดก็เหมาะกับงาน แต่ละแบบ โดยที่สามารถจะเป็ นสายเชื่อมต่อวงจรเล็กๆ จนกระทัง่ เป็ น
สายประธานหรื อสายป้อน
(3) สายไฟฟ้ า ทองแดงหุ้ มด้ ว ยฉนวน XLPE เนื่ อ งจากคุ ณ สมบัติ ข องฉนวน XLPE ที่ มี
ความสามารถในการที่จะทนต่อความร้อนได้สูงมีความแข็งแรงทนต่อแรงทางกลและการกัดกร่ อนทาง
เคมีได้ในปัจจุบนั จึงมีการใช้สายไฟฟ้าที่หุม้ ด้วยฉนวน XLPE มากขึ้นโดยสายไฟฟ้าชนิดนี้มีชื่อเรี ยกว่า
สาย CV หรื อ CVW ดังแสดงในรู ปที่ 2.19 ซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่จะใช้
ตามมาตรฐานอื่น เช่น IEC 60502 โดยทัว่ ไปสายชนิ ดนี้ จะสามารถใช้งานได้เหมือนกับ สาย NYY จึง
นิยมใช้เป็ นสายป้อนหรื อสายประธาน

รู ปที่ 2.19 สาย CV
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(4) สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) สายไฟฟ้าปกติจะมีฉนวนหรื อเปลือกที่ทามาจาก
วัสดุ เช่น PVC หรื อ XLPE โดยหากเมื่อวัสดุเหล่านี้ ถูกเพลิงไหม้ก็จะทาให้วสั ดุเหล่านี้ สามารถติดไฟ
และลุกลามไปทัว่ บริ เวณตามช่ องทางเดินสายไฟนอกจากนี้ จะทาให้เกิดควันหนาแน่ นและอากาศพิษ
กระจายไปทั่ว ซึ่ งทาให้ค นหมดสติ และเสี ยชี ว ติ ในที่ สุด ได้เพื่อแก้ปัญหาจะต้องเลือกสายไฟฟ้ า ที่
ลักษณะทนไฟ โดยสายไฟฟ้าทนไฟมีลกั ษณะสมบัติที่สาคัญดังต่อไปนี้
(a) คุ ณ สมบัติ ต ้า นเปลวเพลิ ง (Flame Propagation or Flame Retardancy) คื อ คุ ณ สมบัติ ก าร
หน่ วงเหนี่ ยวลุกลามของการลุกไหม้ของสายไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟไหม้สายไฟฟ้าจะช่วยลดปัญหาลุกลาม
ของไฟไปตามสายไฟฟ้า ดังนั้น บริ เวณที่ถูกเพลิงไหม้จะขยายเป็ นบริ เวณกว้างและเมื่อเอาแหล่งไฟออก
ก็จะดับเอง (Self-extinguish) กาหนดให้ใช้ตามฐานของ IEC 60332-1 หรื อ IEC 60332-3
(b) คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acid and Corrosive Gas Emission) คือ คุณสมบัติซ่ึงแสดง
การเกิดกรดหลังจากเกิดไฟไหม้กรดที่เกิดขึ้นจะกัดโลหะของโครงสร้างและ อุปกรณ์อื่นๆ สายไฟฟ้าที่
มีสาร Halogen น้อย หรื อไม่มีเลยก็จะลดการเกิดกรดและก๊าซพิษกาหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ IEC
60754-2
(c) คุณสมบัติการปล่อยครัน (Smoke Emission) คือคุณสมบัติที่แสดงค่าปริ มาณควันที่จะเกิด
ขณะเกิดเพลิงไหม้สายไฟฟ้ากาหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ IEC 61034-2
(d) คุณสมบัติตา้ นทานการติดไฟ (Fire Resistance) คือคุณสมบัติที่แสดงว่าภายใต้สถานการณ์
ไฟไหม้สายไฟฟ้ ายังสามารถจ่ ายกระแสไฟฟ้ าได้ในช่ว งเวลาหนึ่ งกาหนดให้ใช้ต ามมาตรฐานของ
BS6387 หรื อ IEC 60331 ส่วนประกอบของสายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ได้แก่
- ตัวนา (Conductor) : ทองแดง
- เทปกันไฟ (Fire Barrier Tape) : Mica/Glass
- ฉนวน (Insulator) : XLPE 11
- ฉนวนหุ ม้ ชั้นนอก(Outer Sheath) : ทาด้วยสารจาพวก Zero Halogen, Low smoke (OHLS)

รู ปที่ 2.20 สายทนไฟ (FRC)
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สายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ควรใช้กบั ระบบและวงจรไฟฟ้าที่มีความสาคัญต่อความปลอดภัย เช่น
1. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั (Fire Alarm System)
2. ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation)
3. ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Lighting System)
4. ระบบเสียงอากาศ (Public Address System)
5. ระบบไฟฟ้าสารอง (Standby Power System)
6. ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network System)
7. ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit TV System)
8. ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lifts and Escalators System)
9. ระบบปั๊ มมน้ าดับเพลิ งและปั๊ มอัด อากาศในช่ องบัน ไดหนี ไฟ (Fire Pumps and Pressurized
Stairs)
10. ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องการให้ระบบสามารถปฏิบตั ิงานได้ในขณะที่เกิดไฟไหม้
ตารางที่ 2.6 เครื่ องหมายการทนไฟ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ประเภท
การทนไฟ

การทดสอบ
650°C เป็ นเวลา 3 ชั้วโมง

เครื่ องหมาย
A

750°C เป็ นเวลา 3 ชั้วโมง

B

950°C เป็ นเวลา 3 ชั้วโมง

C

650°C เป็ นเวลา 20 นาที
ก า ร ท น ไ ฟ 650°C เป็ นเวลา 15 นาที
และน้ า
จากนั้นพ่นน้ าและทาการทดสอบ
650°C เป็ นเวลา 15 นาที
การทนไฟ 650°C เป็ นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก
และทนแรง 750°C เป็ นเวลา 15 นาทีโดยมีแรงกระแทก
กระแทก
950°C เป็ นเวลา 15 นาที โดยมีแรงกระแทก

S
W

X
Y
Z

28

2.6.4 สายไฟฟ้ าแรงดันสู ง
สายไฟแรงสูงเป็ นสายตีเกลียวมีขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ สายเปลือย และสายหุ ้ม
ฉนวน

รู ปที่ 2.21 สายไฟฟ้าแรงดันสูง
(1) สายเปลือย ( Bare Wires )
สายเปลือย คือ สายที่ไม่มีเปลือกฉนวนหุ ้มสาย ถ้าหากนาไปใช้กบั ระบบจาหน่ายแรงดันต่าจะ
ไม่ปลอดภัย จึ งใช้สายชนิ ด นี้ กับงานแรงดันสู งสายเปลือยนิ ยมใช้ในงานแรงดัน สู งมักจะทามาจาก
อะลู มิ เ นี ย มเพราะมี น้ าหนั ก เบาและราคาถู ก แต่ ส ายอะลู มิ เ นี ย มล้ว นจะไม่ส ามารถรั บ แรงดึ งได้
สูงขึ้น โดยการเสริ มแกนเหล็กหรื อใช้โลหะอื่นผสมสายเปลือยที่นิยมใช้ในปัจจุบนั ได้แก่
(a) สายไฟฟ้ า อะลู มิ เ นี ย มตี เ กลี ย วเปลื อ ย ( AAC-All Aluminum Conductor ) เป็ นตัว น า
อะลูมิเนี ยมพันตีเกลียวเป็ นชั้นๆ สายชนิดนี้รับแรงดึงได้ต่า จึงไม่สามารถขึงสายให้มีระยะห่างช่วงเสา (
Span ) มากๆ ได้โ ดยปกติ ความยาวช่ ว งเสาต้องไม่เกิ น 50m ยกเว้น สายที่ มีข นาด 95mm² ขึ้ น ไปนั้น
สามารถที่จะมีระยะห่างช่วงเสาได้ไม่เกิน 100 m มาตรฐานสาหรับสายไฟฟ้าอะลูมิเนี ยมตีเกลียวเปลือย
คื อ มอก. 85-2548, IEC 61089:1991 ( Aluminum stranded conductors. ) สาย AAC มีลกั ษณะดังรู ปที่
2.22
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รู ปที่ 2.22 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย AAC
(b) สายไฟฟ้ า อะลู มิ เ นี ยมผสม ( AAAC-All Aluminum Alloy Conductor ) สายชนิ ดนี้ มี
ส่วนผสมของอะลูมิเนียม แมกนีเซียม และซิลิกอน สายไฟฟ้าอะลูมิเนี ยมผสมจะมีความเหนียวและรับ
แรงดันได้สูงกว่าสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมล้วน จึงสามารถขึงสายให้มีระยะห่างช่วงเสาได้มากขึ้น นิ ยมใช้
เดินสายบริ เวณชายทะเล เพราะสามารถทนต่อการกัดกร่ อนของไอเกลือบริ เวณชายทะเลได้ดี มาตรฐาน
สาหรั บสายไฟฟ้ าอะลูมิเนี ยมตี เกลียวเปลื อย คื อ มอก. 85-2548, IEC 61089:1991 (Aluminum alloy
stranded conductors) (Aluminum–magnesium–silicon type)
(c) สายไฟฟ้ าอะลูมิเนี ยมแกนเหล็ก ( ACSR-Aluminum Conductor Steel Reinforced ) เป็ น
สายไฟฟ้ าอะลู มิเนี ยมตี เกลีย วและมีสายเหล็กอยู่ตรงกลางเพื่อให้สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้ น ทาให้
สามารถขยายระยะห่ างช่วงเสาได้มากขึ้น แต่จะไม่ใช้สายชนิดนี้บริ เวณชายทะเล เพราะว่าจะเกิดการกัด
กร่ อนจากไอของเกลือทาให้อายุการใช้งานสั้นลงมาตรฐานสาหรับสายอะลูมิเนี ยมแกนเหล็ก คือ มอก.
85-2548 IEC 61089:1991 (Aluminum conductors, steel-reinforced) สาย ACSR มีลกั ษณะดังรู ปที่ 2.23

รูปที่ 2.23 สายไฟฟ้าอะลูมิเนี ยมแกนเหล็ก ACSR
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(2) สายหุ้มฉนวน
ในการเดิ น สายไฟฟ้ า แรงสู ง ผ่า นบริ เวณที่ มี ผูอ้ ยู่อ าศัย เพื่ อ ความปลอดภัย จะต้อ งใช้ส าย
ไฟฟ้าแรงสู งที่มีฉนวนหุ ม้ และการใช้สายหุม้ ฉนวนยังช่วยลดการเกิดลัดวงจรจากสัตว์หรื อกิ่งไม้แตะถูก
สายไฟอี ก ด้ว ยทาให้ร ะบบไฟฟ้ ามีความเชื่ อถือได้สูงขึ้น สายไฟฟ้ าแรงดันสู งหุ ้มฉนวนที่ นิ ยมใช้มี
ดังต่อไปนี้
(a) สาย Partial Insulated Cable (PIC) การใช้สายเปลือยจะมีโอกาสเกิดลัดวงจรขึ้นได้ง่าย เพื่อ
ลดปัญหานี้ จึงได้มีการนาสาย PIC มาใช้แทนสายเปลือย โดยโครงสร้างของสาย PIC นี้จะประกอบด้วย
ตัวนาอะลูมิเนียมตีเกลียวหุม้ ด้วยฉนวน XLPE 1 ชั้น ดังรู ปที่ 2.24

รู ปที่ 2.24 สาย Partial Insulated Cable ( PIC )
แม้ว่าสายชนิ ดนี้จะมีฉนวน XLPE หุม้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องโดยตรงได้เนื่ องจากฉนวน
เป็ นเพียงฉนวนบางซึ่งจะช่วยลดการเกิดลัดวงจรของสายเปลือยเท่านั้น การไฟฟ้าฯได้นาสายชนิ ด นี้ มา
ใช้งานโดยเดินในอากาศผ่านลูกถ้วยบนเสาไฟฟ้าแทนสายเปลือยแต่ได้ผลไม่ค่อยดี
(b) สาย Space Aerial Cable ( SAC ) สาย SAC โครงสร้างมันเป็ นตัวอะลูมิเนียมตีเกลียวฉนวน
XLPE หุ ้มเช่นเดียวกับสาย PLC แต่จะมีเปลือก (Sheath) ที่ทาจาก XLPE หุ ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่ งทาให้มี
ความทนทานมากกว่าสาย PIC สาย SAC มีลกั ษณะดังรู ป 2.25

รู ปที่ 2.25 สาย Space Aerial Cable ( SAC )
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แม้ว่ าสายชนิ ดนี้ จ ะมี เปลื อก (Sheath) หุ ้มฉนวนอีกชั้น หนึ่ งแต่ก็ไม่ควรสัมผัสสายโดยตรง
เพราะจะเป็ นอันตรายได้ในการใช้งานสายชนิ ดนี้ การไฟฟ้าฯใช้เป็ นวงจรเสริ มสาหรับวงจรที่ใช้สาย
PIC โดยในการเดินสายจะต้องใช้ Spacer เพื่อจากัดระยะห่ างระหว่างสายสายชนิดนี้ แม้ว่าจะสามารถ
วางใกล้กนั ได้มากกว่าสาย PIC แต่ ก็ต ้องไม่เกิน ระยะจากัดค่ าหนึ่ งนอกจากนี้ จะต้องใช้ Messenger
Wire ช่วยดึงสายไว้โดย Messenger Wire จะต่อลงดินทาหน้าที่เป็ นสาย Overhead Ground Wire
(c) สาย Preassembly Aerial Cable สายชนิ ด นี้ จัด เป็ นสาย Fully Insulated โดยมีโครงสร้ า ง
คล้ายสาย XLPE แต่ มีตวั นาเป็ นอลูมิเนี ยม เนื่ องจากสายชนิ ดนี้ สามารถวางใกล้กนั ได้จึงใช้สายชนิดนี้
เมื่อสายไฟฟ้าผ่านในบริ เวณที่มีระยะห่ าง (Clearance) กับอาคารจากัดหรื อผ่านบริ เวณที่มีคนอาศัยอยู่
สายชนิ ดนี้ยงั สามารถวางพาดไปกับมุมตึกได้ เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานมาก
(d) สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE) สาย XLPE เป็ นสายที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบนั
จัดเป็ นสาย Fully Insulate โดยมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังรู ปที่ 2.26

รู ปที่ 2.26 สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE)
ส่วนประกอบต่างๆ ของสาย XLPE มีดงั นี้
- ตัว น า ( Conductor ) ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นทองแดงในลัก ษณะตี เกลียว ( Strand ) ซึ่ งอาจอยู่ใ น
รู ปแบบของ Copper Concentric Strand หรื อ Copper Compact Strand
- ชีลด์ของตัวนา ( Conductor Shield ) ทาด้วยสารกึ่งตัวนา ( Semi Conducting Material ) มีหน้าที่
ช่วยในสนามไฟฟ้าระหว่างตัวนากับฉนวนกระจายอย่างสม่าเสมอในแนวรัศมีเป็ นการช่ว ยลด
การเกิด Breakdown ได้
- ฉนวน ( Insulation ) เป็ นชั้น ที่ หุ้มห่ อชั้น ชีลด์ของตัว นาอีกที หนึ่ ง ทาด้ว ยฉนวน XLPE สาย
เคเบิลที่ดีน้ นั ผิวด้านนอกของชั้นฉนวนจะต้องเรี ยบ
- ชี ลด์ข องฉนวน ( Insulation Shield ) เป็ นชั้น ของ Semi Conducting Material หุ ้มทับชั้น ของ
ฉนวน จากนั้น ก็ หุ้มด้ว ยชั้น ของลวดทองแดง ( Copper wires ) หรื อเทปทองแดง ( Copper
Tape ) อีกทีหนึ่ ง ชี ลด์ของฉนวนนี้ จะทาหน้าที่จากัดสนามไฟฟ้าให้อยู่ในเฉพาะภานในสาย
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เคเบิล เป็ นการป้องกันการรบกวนระบบสื่อสาร นอกจากนี้การต่อชีลด์ลงดินจะช่วยลดอันตราย
จากการสัมผัสถูกสายเคเบิลด้วย และทาให้เกิดการกระจายของแรงดันอย่างสม่าเสมอขณะใช้
งาน
- เปลื อ กนอก (Jacket ) ชั้น ของเปลื อ กนอกนี้ อาจจะเป็ น Polyvinyl Chloride ( PVC ) หรื อ
Polyethylene ( PE ) ก็ได้แล้วแต่ว่าลักษณะของงานจะเป็ นอย่างไร ถ้าเป็ นงานกลางแจ้งก็มกั ใช้
Polyvinyl Chloride เพราะว่ามันเฉื่ อยต่อการติดไฟในขณะที่ Polyethylene มักจะใช้งานแบบ
เดินลอยเนื่ องจากความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ส่ วนในกรณี ที่วางเคเบิลใต้ดินอาจจะมี
ชั้นของ Service Tape ซึ่งอาจทาด้วยชิ้นผ้า ( Fabric Tape ) คัน่ ระหว่างชีลด์กบั เปลือกนอกช่วย
ป้ องกันการเสียดสี และการกระทบกระแทกสาย XLPE นี้ สามารถเดินลอยในอากาศหรื อฝังใต้
ดินก็ได้ แต่นิยมใช้ฝังใต้ดินเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานสามารถทนต่อความชื้นได้ดี
2.6.5 สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553
สายไฟฟ้าแรงต่า หุ ้มฉนวนพอลิไวคลอไรด์มีใชอยู่มากมายและมีมาตรฐานบังคับมานานแล้ว
ฉบับแรกคือ มอก11-2518 ต่อมาได้ปรับปรุ งเป็ น มอก11-2553 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
• ข้อกาหนดทัว่ ไป
แรงดันไฟฟ้ากาหนดให้เป็ น U0 / U
U0 = แรงดัน RMS ระหว่างตัวนากับดิน
U = แรงดันRMSระหว่างตัวนากับตัวนา
• สีฉนวน
(1) สายแกนเดี่ยว ไม่ระบุสี
(2) สาย 2 แกน ฟ้า ( N), น้ าตาล (L)
(3) สาย 3 แกน เขียวแถบเหลือง (G),ฟ้า (N),น้ าตาล (L)หรื อน้ าตาล(L1),ดา (L2),เทา (L3)
(4) สาย 4 แกน เขียวแถบเหลือง (G), น้ าตาล(L1), ดา (L2), เทา(L3)
(5) สาย 5 แกน เขียวแทบเหลือง (G) ฟ้า ( N), น้ าตาล (L), ดา (L2), เทา(L3)
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สายมีการกาหนดสีต่างๆ ดังนี้
สายเฟส A สี น้ าตาล
สายเฟส B สีดา
สายเฟส C สี เทา
สายนิวทรัล สีฟ้า
สายดิน
สีเขียวแถบเหลือง
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สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553 ที่นิยมใช้งานมีดงั นี้
(1) สาย THW
สาย THW คือ สายไฟฟ้าแกนเดียวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนาสายแข็งสาหรับงานทัว่ ไปรหัส 60227
IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 450 /750 V คล้ายสายไฟฟ้า มอก. 11-2531 หรื อเรี ยกทัว่ ไปว่าสาย THW
ดังแสดงในรู ปที่ 2.27 มีขนาด 1.5 mm2 ถึง 400 mm2 โดยมีการใช้งานดังนี้
- ใช้งานทัว่ ไป
- เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ าเข้าช่องเดินสาย
- ห้ามร้อยท่อฝังดินหรื อฝังดินโดยตรง
- ห้ามเดินบน Cable Trays

รู ปที่ 2.27 สาย THW
(2) สาย VAF
สาย VAF คือ สายไฟฟ้าหุ ้มด้วยฉนวนและเปลือก มี 2 แบบ คือ สายแบบ 2 แกนและ 2แกนมี
สายดินรหัสชนิ ดกรณี ไม่มีสายดิน VAF กรณี มีสายดิน VAF- G หรื อ VAF / G แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด
300 / 500 V ดังแสดงในรู ปที่ 2.28 มีขนาด 1 mm2 ถึง 16 mm2 โดยมีการใช้งานดังนี้
- ใช้เดินเกาะผนัง
- เดินในช่องเดินสาย
- ห้ามร้อยท่อ
- ห้ามฝังดิน
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รู ปที่ 2.28 สาย VAF
(3) สาย NYY
สาย NYY มีลกั ษณะดังแสดงในรู ปที่ 2.29 คือ สายไฟฟ้าหุม้ ด้วยฉนวนและเปลือกมี 2 แบบ คือ
สายแบบ 2 แกน และ 2 แกนมีสายดิ น รหัสชนิ ด กรณี ไม่มีสายดิ น NYY กรณี มีสายดิ น NYY- G 18
แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 450 /750 V NYY แกนเดี่ยว มีขนาด 1 mm2 ถึง 500 mm2 NYY หลายแกน มี
ขนาด 1 mm2 ถึง 500 mm2 NYY หลายแกนมีสายดิน มีขนาด 1 mm2 ถึง 500 mm2 โดยมีการใช้งาน
ดังนี้
- ใช้งานทัว่ ไป
- ร้อยท่อฝังดินหรื อฝังดินโดยตรง
- เดินบน Cable Trays

รู ปที่ 2.29 สาย NYY
มาตรฐานการติ ด ตั้งทางไฟฟ้ า ที่ ว สท.ได้ป รั บ ปรุ ง แบบการติ ด ตั้ง และลัก ษณะการติ ด ตั้ง
สายไฟฟ้า โดยแบ่งเป็ นกลุ่มการติดตั้งได้ท้งั หมด 7 กลุ่มดังนี้
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กลุ่มที่ 1 สายแกนเดี่ ยวหรื อหลายแกนหุ ้มฉนวนมี / ไม่มีเปลือกนอก เดิ น ในท่ อโลหะหรื อ
อโลหะ ภายในฝ้าเพดานที่เป็ นฉนวนความร้อนหรื อผนังกันไฟ
กลุ่มที่ 2 สายแกนเดี่ยวหรื อหลายแกนหุ ้มฉนวนมี / ไม่มีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะหรื ออโลหะเดิน
เกาะผนังหรื อฝังในผนังคอนกรี ตหรื อที่คล้ายกัน
กลุ่มที่ 3 สายแกนเดี่ยวหรื อหลายแกนหุ ้มฉนวนมีเปลือกนอกเดินเกาะผนัง หรื อ เพดานที่ไม่มี
สิ่งปิ ดหุ ม้ ที่คล้ายกัน
กลุ่มที่ 4 สายเคเบิลแกนเดี่ยวหุ ้มฉนวนมี / ไม่มีเปลือกนอกวางเรี ยงแบบมีระยะห่ างเดิ น บน
ฉนวนลูกถ้วยอากาศ
กลุ่มที่ 5 สายแกนเดี่ยวหรื อหลายแกนหุ ้มฉนวน มีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะหรื ออโลหะฝัง
ดิน
กลุ่มที่ 6 สายแกนเดี่ยวหรื อหลายแกน หุม้ ฉนวนมีเปลือกนอกฝังดินโดยตรง
กลุ่มที่ 7 สายเคเบิ ลแกนเดี่ ยวหรื อหลายแกนหุ ้มฉนวนมีเปลือกนอกวางบนรางเคเบิ ลแบบ
ด้านล่างทึบ, รางเคเบิลแบบระบายอากาศหรื อรางเคเบิลแบบบันได
2.6.6 สายดิน (Grounding Conductor)
สายดินสามรถบ่งได้เป็ น 2 ส่วน คือ สายดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) และสายดิน
สาหรับอุปกรณ์ (Equipment Grounding)
(1) สายดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) สายดินของระบบไฟฟ้าเป็ นการต่อส่วนของ
ระบบไฟฟ้ าที่ ไม่มีก ระแสไหล ผ่าน เช่ น จุ ด นิ ว ตรอนของหม้อแปลงลงดิ น โดยขนาดของสายดิน
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2.7 และมีขอ้ กาหนดในการต่อสายดินดังนี้
- การต่อจุดนิวตรัลลงดินให้กระทาที่ตู ้ Main Distribution Board (MDB) เท่านัน่ ห้ามทาต่อ
สายนิวตรัลใดๆ ลงดินทางด้านโหลด
– ในกรณี ที่หม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จะต้องต่อจุดนิ วตรัลลงดินเพิ่มอย่าง
น้อยหนึ่งจุด เช่น ที่จุดนิวตรัลของหม้อแปลง
ตารางที่ 2.7 ขนาดของสายดินสาหรับต่อจากจุดนิวตรอนไปยังหลักดิน
ขนาดสายเมนเข้าอาคาร
ขนาดต่าสุดของสายต่อหลักดิน
(ตัวนาทองแดง) (ตร.ม.)
(ตัวนาทองแดง) (ตร.ม.)
ไม่เกิน 35
10
เกิน 35 แต่ไม่ถึง 50
16
เกิน 50แต่ไม่เกิน 95
25

36

เกิน 95แต่ไม่เกิน 185
เกิน 185แต่ไม่เกิน 300
เกิน 300แต่ไม่เกิน 500
เกิน 500

35
50
70
95

(2) สายดินสาหรับอุปกรณ์ (Equipment Grounding)
สายดินสาหรับอุปกรณ์เป็ นการต่อเปลือกนอกหรื อส่ วนที่เป็ นโลหะของวัสดุอุปกรณ์ ในระบบ
ไฟฟ้า ซึ่งไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงดินที่อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่ตอ้ งมีการต่อเปลือกนอกหรื อส่ วน
ที่เป็ นโลหะลงดิน ได้แก่ หม้อแปลง Switchgears, Distribution Boards, Panel boards, Circuit Breakers,
Safety Switches, Bus way, Machine Frames, Steel Supports, Cable Trays, Wire Ways, Junction Boxes,
Pull Boxes, Outlet Boxes, ท่ อร้ อยสายและส่ ว นที่ เป็ นโลหะอื่น ๆ ในระบบไฟฟ้ าที่ ผูค้ วบคุ มงานได้
พิจารณาแล้ว เห็นควรต่อลงดินโดยขนาดของสายดินสาหรับอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องเป็ นไปดังตาราง 2.8
ตารางที่ 2.8 ขนาดต่าสุดของสายดินของเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้า
พิกดั หรื อขนาดปรับตั้งของเครื่ องป้ องกันกระแส
เกินไม่เกิน ( แอมแปร์ )
16
20
40
70
100
200
400
500
800
1000
1250
2000
2500

ขนาดต่าสุดของสายดินบริ ภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้า
(ตัวนาทองแดง) (ตร.มม.)
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
185
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4000
240
6000
400
การต่อสายดินสาหรับอุปกรณ์มีขอ้ กาหนดต่างๆ ดังนี้
- ห้ามใช้ท่อร้อยสายเป็ นสายดิน นอกจากระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
- การต่อสายกับเปลือกวัสดุอุปกรณ์ตอ้ งใช้หางปลาทองแดงขนาดที่เหมาะสมกับสายเท่านัน่
- ในกรณี ที่ใช้สายไฟต่อขนานกันและเดินในท่อร้อยสายมากกว่า 1 ท่อสายดินจะต้องอยู่ ในแต่
ละท่อและต่อขนานกันด้วย
2.7 รางเคเบิล (Cable Tray)
รางเคเบิลเป็ นโครงสร้างสาหรับรองรับสายเคเบิล ต้องไม่มีส่วนที่เป็ นคมที่อาจทาให้ฉนวนฉีก
ขาดไม่ถือว่าเป็ นท่อสาย (Raceway) นิยมใช้กนั มากในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะติดตั้งได้ง่าย และ มี
ราคาถูกแบ่งออกตามลักษณะได้ดงั นี้
2.7.1 รางเคเบิลแบบบันได (Ladder Type) มีลกั ษณะคล้ายบันได (Rung) ดังแสดงในรู ปที่ 2.30 ใช้กบั
สาย เคเบิลกาลังทามาจากเหล็ก แผ่นมาตรฐานผ่านการพ่นด้วยสี ฝนุ่ Epoxy/Polyester หรื อเคลือบผิว
ด้วย Hot-Dip Galvanized

รู ปที่ 2.30 รางเคเบิลแบบบันได (Ladder Type)
2.7.2 รางเคเบิลแบบด้ านล่างทึบ (Solid Bottom Type) เป็ นชิ้นเดียวโดยตลอด ด้านล่างเป็ นโลหะทึบ ดัง
แสดงในรู ปที่ 2.31 ใช้กบั สายตัวนาโดยทัว่ ไปที่มีขนาดเล็ก ซึ่ งสามารถเพิ่ม เคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง
สายไฟฟ้าได้โดยสะดวก
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รู ปที่ 2.31 รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ (Solid Bottom Type)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 387 หมู่ที่ 4 ซอยพัฒนำ 3 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู
ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้งั บริ ษทั
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้ บริการหลักขององค์กร
รับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิกำรควบคุมต่ำงๆ ดูแลกำรทำงำน วำงแผนและกำรบริ หำรจัดกำรและ
ให้คำปรึ กษำแนะนำทำงด้ำนวิศวกรรมดังต่อไปนี้
1. Design Engineering Department (DSD)
2. Project Engineering Department (ENG)
3. Research &and Development (R&D)
4. Process and Products Engineering (PDD)
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงาน

รู ปที่ 3.2 โครงสร้ำงบริ หำรงำนบริ ษทั
3.4 บทบาทและหน้ าที่ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
1. ศึกษำและตรวจสอบกำรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบ
2. ศึกษำและตรวจสอบอุปกรณ์และกำรติดตั้งตู ้ MDB และ SDB
3. ตรวจสอบสำยไฟและกำรติดตั้งสำยไฟ
4.จัดทำรำยงำนเสนอต่อพนักงำนที่ปรึ กษำ
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ สุริยำ ธุลี พนักงำนที่ปรึ กษำ

ตำแหน่ง Project Engineer Department
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลำที่ได้ปฏิบตั ิงำนที่บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) เริ่ มเข้ำมำฝึ กปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษำตั้งแต่วนั ที่ 14 เดือนพฤษำคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 เป็ นระยะเวลำ
4 เดือน โดยระยะเวลำในกำรทำงำนใน 1 วันจะทำงำนทั้งหมด 9 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งทำงำนตำมตำรำงที่
บริ ษทั จัดให้เป็ นกำรทำงำนตั้งแต่ เวลำ 08.00 น. – 17.00 น. ซึ่งมีเวลำพัก 1 ชัว่ โมงคือ ช่วง 12.00 น.
วันหยุด หยุดทุกวันอำทิตย์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
พฤษภำคม 2560
มิถุนำยน 2560 กรกฏำคม 2560 สิงหำคม
2560
1. รวบรวมข้อมูล
2. วิเครำะห์ขอ้ มูล
3. ศึกษำข้อมูล
4. ทดสอบและเก็บผลกำร
ทดสอบ
5. ประเมินผลกำรทดสอบ

6. จัดทำเอกสำรโครงงำน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบ
3.8.1 แบบ Shop Drawing
3.8.2 แบบ Single Line Diagram
3.8.3 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.4 ใบขออนุญำตเข้ำทำงำนอันตรำยในโรงงำน(สำหรับผูร้ ับเหมำ)
3.8.5 เครื่ องมือวัดระยะหรื อตลับเมตร
3.8.6 ไขควงหรื อสกรู ไร
3.9 วิธีการดาเนินการ
3.9.1 ศึกษำรำยละเอียดของบริ ษทั และโครงกำร
3.9.2 ศึกษำวิธีกำรทำงำนตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบโครงกำร
3.9.3 ศึกษำรำยละเอียดและข้อกำหนดของโครงกำร
3.9.4 ศึกษำกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ำในอำคำร
3.9.5 ศึกษำวัสดุ/อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ำในอำคำร
3.9.6 กำรดูหน้ำงำนจริ งของระบบไฟฟ้ำในอำคำร
3.9.7 จัดทำเอกสำร
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แบบ Single Line Diagram ของตู้ MDB
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FROM MEA.
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G
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G F1
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รู ปที่ 3.3 Single Line Diagram ของตู ้ MDB (Main Distribution Board)
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แบบ Single Line Diagram ของตู้ SDB
FROM MDB
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รู ปที่ 3.4 Single Line Diagram ของ SDB ( Sub Distribution Board )

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
4.1 ระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้า
ระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้าที่ได้ทาการออกแบบและติดตั้งสาหรับเตรี ยมจ่ายให้กบั เครื่ องชาร์จ
แบตเตอรี่ และเครื่ องจักรในไลน์การผลิตของโรงงานบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
สามารถแสดงด้วย Single Line Diagram ของระบบและตู ้ MDB ได้ดงั รู ปที่ 4.1 และ รู ปที่ 4.2 ตามลาดับ
FROM
FROM MEA.
MEA.
1500
1500 KVA
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รู ปที่ 4.1 Single Line Diagram ของระบบ
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ตู ้ MDB (Main Distribution Board) หรื อแผงสวิ ต ช์ ( Switchboards) ที่ อยู่ ใ น Single Line
Diagram ของรู ปที่ 4.1 เป็ นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ซ่ึงทางโรงงานมี MDB ที่รับไฟมาจากด้านแรงต่าของ
หม้อแปลง เพื่อจ่ายให้โหลดต่ างๆ เช่น แผงสารอง แผงย่อย เป็ นต้น MDB มีส่วนประกอบที่สาคัญ
ได้แ ก่ โครงห่ อ หุ ้ ม บัส บาร์ เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker : CB) และCapacitor Bank โดย
โครงสร้างแบบ Modular เป็ นตูจ้ ่ายไฟมีความสูงประมาณ 2200 mm ขนาดตามมาตรฐาน ซึ่งความหนา
จะต้องคานึงขนาดและจานวนของตูป้ ้องกันแผงสวิตซ์ หลังจากดาเนินการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยสามารถ
แสดงได้ดงั รู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 ตูค้ วบคุมหลัก (MDB)
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ส่วนของตู ้ SDB ที่รับไฟมาจากตู ้ MDB จะสามารถแสดงด้วย Single Line Diagram ได้ดงั รู ปที่ 4.3
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รู ปที่ 4.3 Single Line Diagram ของ SDB ( Sub Distribution Board )
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ตู ้ SDB ( Sub Distribution Board ) ที่อยูใ่ น Single Line Diagram ของรู ปที่ 4.3 ห่างจากตู ้ MDB
52 m ที่ รับไฟมาจาก MDB และติ ด ตั้ง SDB .ให้ใกล้ๆกับโหลดเพื่อจ่ายไฟฟ้ าให้กบั โหลดที่จ าเป็ นที่
ต้องการไฟฟ้า เเต่ มีขนาดเเละพิกดั ของตูเ้ เละอุปกรณ์ทางไฟฟ้าลดหลัน่ จากตู ้ MDB การทางานเช่น ใช้
ควบคุมระบบไฟฟ้าส่ วนต่างๆของอาคาร ลักษณะของตู ้ SDB ที่ทาการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยสามารถ
แสดงได้ดงั รู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 ตูค้ วบคุมย่อย (SDB)
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4.2 ชนิดและขนาดของสายไฟ
สายไฟแรงดันสูงจากการไฟฟ้านครหลวงจ่ายกาลังไฟฟ้า 24 kV 3 เฟส 3 สาย ต่อไปยังหม้อ
แปลงจาหน่ ายเพื่อลดแรงดันลงให้ได้แรงดัน L-L เท่ากับ 416V และแรงดัน L-N เท่ากับ 240V โดยใช้
สาย SAC 70 SQ.MM. 25 kV มาเข้าฟิ วส์แรงสูงผ่านกับดักฟ้าผ่าและการเข้าปลายสายที่ Termination kit
แล้วต่อเข้าสาย XLPE 50 SQ.MM.24 kV และเดินสายเข้าท่อร้อยสายไฟไปต่อที่หม้อแปลง ลักษณะของ
การติ ด ตั้งฟิ วส์ แรงสู ง กับดัก ฟ้ าผ่า และการเข้าปลายสายด้ว ย Termination Kit ก่ อนเข้าท่ อร้ อยสาย
สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 การเดินสายแรงสูงเข้าท่อร้อยสายไปยังหม้อแปลง
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สายไฟฟ้าแรงต่าที่ออกจากหม้อแปลงไปเข้าต่อตูค้ วบคุมหลักจะใช้สาย XLPE แสดงม้วนของ
สาย XLPE ได้ดงั รู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 สายไฟขนาด 240 SQ.MM
สายแรงต่าที่ออกจากหม้อแปลงนี้จะเดินในรางเดินสายไฟเคเบิลแลดเดอร์ (Ladder Cable) ซึ่ง
รางเคเบิลนี้ จะเหมาะกับการใช้งานทั้งแบบ Indoor กับ Outdoor ทั้งยังทนต่อการเกิดสนิมได้ดี ดังแสดง
ในรู ปที่ 4.7 และรู ปที่ 4.8

รู ปที่ 4.7 การเดินสายไฟบนแลดเดอร์
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รู ปที่ 4.8 การเดินสายบนแลดเดอร์ในอาคาร
4.3 หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งในระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้าให้กบั โหลดในไลน์การผลิตที่โรงงาน
ขยายเพิ่มขึ้นใช้ยี่ห้อเอกรัฐขนาด 1500 kVA,24 kV/416V-240V ต่อแบบเดลต้า-สตาร์ ประเภทระบาย
ความร้อนด้วยน้ ามันโดยติ ดตั้งบนนั่งร้านนอกอาคาร ทาหน้าที่ ลดแรงดันที่รับมาจากการไฟฟ้านคร
หลวง 24 kV ลงให้ได้แรงดัน L-L เท่ากับ 416V และแรงดัน L-N เท่ากับ 240V เพื่อจ่ายให้โหลดโดย
ผ่านอุปกรณ์ป้องกันและตู ้ MDB,ตู ้ SDB โดยรายละเอียดต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้านี้สามารถแสดงได้
ดังตารางที่ 4.1 และสามารถแสดงการติดตั้งหม้อแปลงได้ดงั รู ปที่ 4.9 และ 4.10
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า
ลาดับ
1
2
3
4

อักษรย่อ
kVA
PHASE
FREQUENCY
TYPE

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CLASS
PRI. VOLT.
SEC. VOLT.
PRI. AMP.
SEC. AMP.
PERCENT IMP
OIL TEMP. RISE
OIL QTY.(L)
DRAIN OIL QTY.(L)
TOTAL WR. (KG)

15
16

LIFTING WT.(KG)
VOLTAGE AND TAP POSITION

17

CONNECTION DIAGRAM

18

VECTOR DEAGRAM

19
20

ITEM CODE
SERIAL NUMBER

ความหมาย
1500 kVA
3 PHASE
50 Hz
ระบบการระบายความร้อนของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ONAN
A
24000 V
416/240 V
36.08 A
2081.79 A
5.99
60 K
1160
20.6
4570
2110
ค่าความสัมพันธ์ของแรงดันด้านแรงสูง
และแรงต่า ตามตาแหน่งแท็ป ต่างๆ
แผนภูมิแสดงตาแหน่งของขั้วต่างๆ ทั้ง
ด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
แผนภูมิแสดงความแตกต่างของมุมเฟส
แระหว่างด้านแรงสูงและแรงต่า
53415024808
61145808EE
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รู ปที่ 4.9 การติดตั้งหม้อแปลงบนนัง่ ร้านนอกอาคาร

รู ปที่ 4.10 การติดตั้งหม้อแปลงบนนัง่ ร้านนอกอาคาร
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โดยในการบอกรายละเอียดของหม้อแปลงจะแสดงที่ แผ่นป้ายของหม้อแปลงไฟฟ้า จะติดอยูท่ ี่ดา้ นข้าง
ของตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็ นตัวบ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
และเพื่ออ้างอิงกับทางบริ ษทั ฯ ผูผ้ ลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1

รู ปที่ 4.11 แผ่นป้ายของหม้อแปลงไฟฟ้า
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4.4 เซอร์ กติ เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
4.4.1 แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker, ACB)
ACB เป็ นเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ แรงต่ า ที่ ส ามารถจะทาการดับอาร์ ค ได้ ด้ว ยอากาศหรื อ
เรี ยกว่า Air Insulator Circuit Breaker ซึ่ง ACB จะเป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ มีพิกดักระแสไฟฟ้า
ต่อเนื่องสูง ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ใช้สาหรับเป็ นเมนเบรกเกอร์จะมีบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เป็ นจานวนมากอยูภ่ ายใน
ตัว ซึ่งจะสามารถนาไปใช้งานได้โดยตรงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดย
ในงานนี้ มีการใช้แอร์ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ท้งั หมดสองตัวขนาด 2500 AT/2500 AFยี่ห้อ ABB รุ่ น E2.2N
ตัวแรกใช้เป็ นเมนเบรกเกอร์ ในตู ้ MDB และตัวที่สองใช้เป็ นเบรกเกอร์ย่อยที่จ่ายไปยังตู ้ SDB ดังแสดง
ได้ดงั รู ปที่ 4.12

รู ปที่ 4.12 ACB (Air Circuit Breaker)
4.4.2 โมลด์เคสเซอร์กิตเกอร์ (Molded Case Circuit Breaker, MCCB)
MCCB ทาหน้าที่ เป็ น สวิต ช์เปิ ด-ปิ ด ด้ว ยมือและเปิ ดวงจรโดยอัตโนมัติ (กระแสเกิน
เนื่ องจากโหลดเกินหรื อลัดวงจร) เมื่อเซอร์ กิตเบรกเกอร์ เปิ ดวงจรจะสังเกตเห็นว่าด้ามจับคันโยกจะ
เลื่อนมาที่ตาแหน่ ง Trip ซึ่งจะอยู่ก่ ึงกลางระหว่าง ON และ OFF ทั้งหมดใช้ 11 ตัว ยี่ห้อ ABB มีขนาด
800 AT/800AF,630AT/630AF,100AT/125AF ซึ่งทาหน้าที่เป็ นเบรกเกอร์ย่อย สามารถแสดงการติดตั้ง
ได้ดงั รู ปที่ 4.13 และ 4.14
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รู ปที่ 4.13 MCCB (Molded Case Circuit Breaker)
การติดตั้งเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ในตู ้ MDB สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 4.14

รู ปที่ 4.14 การติดตั้ง Circuit Breaker
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4.5 Capacitor Bank และ Power Factor Controller
เพื่อควบคุมค่า Power Factor ของระบบไม่ให้ต่ากว่า 0.85 ตามกฎของการไฟฟ้าท้องถิ่น จึงต้อง
มีการติ ดตั้ง Capacitor Bank และ Power Factor Controller เข้าไปในระบบซึ่งมีขนาดและจานวนตามที่
ระบุในแบบ ยี่ห้อที่ใช้ ABB ขนาด 40 kVAR โดยมีรายละเอียดของ Capacitor Bank สามารถแสดงได้
ดังรู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.15 Capacitor Bank
Power Factor Controller หรื อ PFC เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประมวลผลค่ า Power Factor ว่า
เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้หรื อไม่ ซึ่ ง ค่ า Power Factor คื อ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพทางไฟฟ้ า โดยปกติ แล้ว
ประสิ ท ธิ ภ าพทางไฟฟ้ า ที่ ดี คื อ kW/kVA = 1 แต่ เ มื่ อ มี ก ารใช้ง านไฟฟ้ า มากเกิ น ไป จะท าให้ ค่ า
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าลดลง ซึ่งอุปกรณ์ Power Factor Controller จะช่วยสัง่ ให้ Capacitor Bank ทาการ
จ่าย kVAR ในส่ วนที่เกิน โดยปกติแล้วการใช้งานไฟฟ้าในโรงงานมักจะไม่คงที่ เนื่ องจากมีการเกิ ด
โหลดไฟฟ้ าซึ่งเกิ ดจากเนื่ องจากโหลดไฟฟ้า ดังนั้นการติดตั้งคาปาซิเตอร์เพื่อปรับปรุ งค่าตัวประกอบ
กาลังไฟฟ้า (Power Factor) จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีระบบควบคุมเพื่อใช้ในการควบคุมการตัดต่อคา
ปาซิเตอร์ ให้เหมาะสมกับโหลด เพื่อเพิ่มคุณภาพของไฟให้ดีข้ ึน และไม่โดยปรับค่า PF จากการไฟฟ้า
โดยตัวควบคุมตัวนั้นเรี ยกว่า Power Factor Controller โดยในงานนี้ใช้ยหี่ อ้ ABB ดังแสดงในรู ปที่ 4.16
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รู ปที่ 4.16 Power Factor Controller
4.6 Digital Panel Meter (DPM) และ Current Transformer (CT)
Digital Panel Meter ที่ เ ลื อ กใช้ใ นงานนี้ เป็ นยี่ห้อ ซี เ มนส์ รุ่ น SENTRON PAC3100 ซึ่ ง เป็ น
เครื่ องวัดมัลติฟังก์ชนั่ แบบดิจิตอลที่สามารถวัดและแสดงผลของแรงดันทั้ง 3 เฟส kVA kW kVAR และ
kWh และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยดังนั้นจึงเหมาะที่
จะนามาใช้กบั ระบบที่มีการจัดการพลังงาน

รู ปที่ 4.17 จอแสดง Digital Panel Meter
Current Transformer หรื อ CT
หม้อแปลงกระแสหรื อ CT เป็ นหม้อแปลงชนิดหนึ่ งที่ติดตั้งใช้งานโดยการคล้องกับสายไฟเพื่อ
ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านสายไฟเส้นนั้นแล้วส่ งค่าที่ตรวจวัดได้ไปยัง Digital Panel Meter
ต่ อ ไปโดย CT จะท าการลดทอนกระแสไฟฟ้ า (Step down) ที่ จ ะวัด นั้ นให้ เ หมาะสมกับ พิ ก ั ด
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กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดกระแสของเครื่ องมือวัดรับได้ เช่น อัตราส่ วน 15/5A, 50/5A, 150/5A, 500/5A
หรื อรวมไปจนถึงกระแสสูงๆ เช่น 10,000/5A, 15,000/5A เป็ นต้น

รู ปที่ 4.18 Current Transformer
4.7 แม็กเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ คือ อุปกรณ์ สวิตช์ตดั ต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิ ด-ปิ ด ของหน้าสัมผัส
(Contact) ทางานโดยอาศัยอานาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิ ด-ปิ ดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า
เช่ น เปิ ด-ปิ ด การทางานของวงจรควบคุ มมอเตอร์ นิ ยมใช้ในวงจรของระบบแอร์ , ระบบควบคุม
มอเตอร์ หรื อใช้ในการควบคุ มเครื่ องจัก รต่ างๆ ในงานนี้ ใช้แม็ก เนติ ก คอนแทคเตอร์ ในการตัดต่อ
Capacitor Bank เพื่อควบคุ มค่ าเพาเวอร์ แฟกเตอร์ ให้เป็ นไปตามค่ าที่ต้ งั ไว้โดยควบคุมการตัดต่ อของ
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ น้ ี โดย Power Factor Controller

รู ปที่ 4.19 Magnetic Contactor
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4.8 บัสบาร์ (Busbar)
บัสบาร์ เป็ นโลหะตัวนาไฟฟ้านิยมทาจากทองแดงและมีรูปทรงเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าใช้บสั บาร์
เป็ นจุดรวมของวงจรภายในตู ้ MDB และ SDB โดยรับไฟที่จ่ายผ่านแอร์เซอร์ กิตเบรกเกอร์ (ACB) เข้า
มาที่บสั บาร์ของเฟส a,b,c และจากบัสบาร์เหล่านี้ จะถูกต่อไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ยอ่ ยเพื่อจ่ายไฟไปยัง
ส่ วนอื่นๆ หรื อโหลดของระบบต่ อไป โดยลักษณะของบัสบาร์ ที่ติดตั้งในตู ้ MDB ของงานนี้ สามารถ
แสดงได้ดงั รู ปที่ 4.20

รู ปที่ 4.20 บัสบาร์
4.9 ติดตั้งสายไฟฟ้าเข้ ากับบัสบาร์
สายไฟฟ้าที่จะติดตั้งเข้าหม้อแปลงกับตู ้ MDB มี 24 เส้น มีสาย Line 1 จานวน 6 เส้น สี
น้ าตาล Line 2 จานวน 6 เส้น สีดา Line 3 จานวน 6 เส้น สีเทา Neutral จานวน 6 เส้น สีฟ้า Ground
จานวน 1 เส้น สีเขียวแถบเหลือง สีตาม มอก.11-2553 สายเมนใช้สาย XLPE ขนาด 240 SQ.MM. สาย
นิวตรอน 240 SQ.MM. สายกราวด์ 120 SQ.MM. ตาม Single Line Diagram ในรู ปที่ 4.1
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รู ปที่ 4.21 สายไฟที่หม้อแปลง 24 เส้น

รู ปที่ 4.22 สายไฟจากหม้อแปลงมาที่ MDB 24 เส้น
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รู ปที่ 4.23 สายไฟจากหม้อแปลงมาที่ MDB ที่ครบ
การต่ อสายเมน สายนิวตรอน สายกราวด์ ของตู้ MDB
การต่อสายไฟหม้อแปลงจากหม้อแปลงต่อสายไฟเข้าตู ้ MDB จาก MDB ต่อสายไฟเข้าตู ้ SDB

รู ปที่ 4.24 การต่อสายเมน สายนิวตรอน สายกราวด์
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การต่อสายเมน นิวตรอน สายกราวด์ ของตู้ SDB
การต่อสายไฟจากตู ้ MDB ไปตู ้ SDB

รู ปที่ 4.25 การต่อสายเมน นิวตรอน สายกราวด์

รู ปที่ 4.26 การต่อสายเมน นิวตรอน สายกราวด์
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4.10 ติดตั้ง Ground Test Box
การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Ground Test Box ของ ตู ้ MDB เป็ นสาย 120 ตารางมิลลิเมตร
THW เดินในท่อ ∅25 mm. PVC

รู ปที่ 4 27 ติดตั้ง Ground Test Box
การต่อสายดิน (Grounding)
การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (SYSTEM GROUNDING) คือการนาสาย NEUTRAL ลงดิน
เพื่อทาให้อุปกรณ์ป้องกันทางานได้ตามวัตถุประสงค์กรณี เกิด single line to ground fault และลดแรงดัน
เกินหรื อแรงดันตกกรณีโหลดไม่สมดุล คือ จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย์หรื อ
นิวตรอน) ต่ออยูด่ า้ นไฟเข้าของเครื่ องตัดวงจรตัวแรกของตูเ้ มนสวิตช์จุดต่อลงควรต้องมีมากกว่า 1 จุด
สายดินละสายเส้นศูนย์สามารถกันได้เพียงแห่งเดียวที่จุดต่อลงดินภายในตูเ้ มนสวิตช์หา้ มต่อร่ วมกันใน
ที่อื่นๆ อีก
การทดสอบหลักดิน
สาหรับหลักดินที่ตอกลงไปในพื้นดินแล้วนั้น ก่อนที่จะติดตั้งสายต่อหลักดิน ควรทาการ
ทดสอบหลักดิน โดยการทดสอบทางกลและการทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้าสาหรับการทดสอบทางกลนั้น
สามารถทาได้เบื้องต้น โดยการใช้มือจับที่ส่วนบนของหลักดินที่โผล่พน้ ดินมา แล้วใช้แรงดึงพอเหมาะ
เพื่อเป็ นการทดสอบความแข็งแรงของหลักดินที่ตอกลงไปแล้ว ซึ่งหลักดินที่ดีน้ นั ต้องมีความแข็งแรง
และแน่น เมื่อดึงหรื อโยกด้วยแรงพอประมาณจะต้องเคลื่อนที่ไม่ได้อย่างง่าย หากพบว่าหลักดินที่ตอก
ลงไปสามารถดึงหรื อขับได้ง่ายๆด้วยมือเปล่า แสดงว่าหลักดินนั้นไม่มีประสิทธิภาพในด้านความ
แข็งแรง และการถ่ายเทประจุไฟฟ้าก็ยอ่ มทาได้ไม่ดีดว้ ย
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และในส่ วนของการทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้า เป็ นวิธีการทดสอบอีกขั้นตอนที่ตอ้ งทา เพื่อตรวจสอบวัด
ค่าความต้านทานของหลักดินจุดนั้น ด้วยเครื่ องมือวัดและทดสอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ โดย
เครื่ องมือที่ใช้วดั ทดสอบค่าความต้านทานหลักดินนั้นเรี ยกว่า Earth Tester Meter หรื อ Earth Resistance
Testerโดยหลักดินที่ได้มาตรฐานนั้นต้องมีค่าความต้านทานดินไม่เกิน 5 โอห์ม ซึ่งถ้าหากหลักดินที่ตอก
ลงไปนั้น มีความต้านทานสู งเกินกว่า 5 โอห์ม จะต้องตอกแท่งหลักดินเพิ่ม ให้ขนานกับแท่งหลักดินอัน
แรกที่ตอกลงไป แล้วจึงใช้สายต่อฝาก เชื่อมต่อให้หลักดินที่ตอกลงไปต่อถึงกันหมด การตอกแท่งหลัก
ดินเพิ่มแล้วต่อฝากถึงกันนั้นจะช่วยให้ค่าความต้านทานหลักดินลดลงได้

รู ปที่ 4.28 เครื่ องมือวัด Earth Tester Meter

รู ปที่ 4.29 หลักดินขนาด 120 ตารางมิลลิเมตร
ระบบหลักดินที่ตอกลึกเข้าไปในดินซิ่งสายต่อหลักดินจะต้องไม่มีการตัดต่อใดๆ โดยการ
ต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดิน วิธีที่ดีที่สุด คือ วิธีการต่อหลักดินด้วยชุดเบ้าหลอมหลักดิน
Exothermic Welding ดังแสดงในรู ปที่ 4.30 และ 4.31
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รู ปที่ 4.30 การต่อหลักดินด้วยชุดเบ้าหลอมหลักดิน Exothermic Welding

รู ปที่ 4.31 การต่อหลักดิน
หลังจากได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเรี ยบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบว่าผูร้ ับเหมาได้ติดตั้งอุปกรณ์ทุก
อย่างตามแบบและทาการติดตั้งถูกต้องตามแบบมาตราฐานของการไฟฟ้านครหลวงจาเป็ นต้องมีการ
ตรวจสอบตามรายการที่แสดงในตารางที่ 4.2 และ 4.3
ตารางที่ 4.2 การตรวจสอบตู ้ MDB
ตู ้ MDB

ผลการตรวจสอบ
ถูกต้อง

1.CU Busbar Main 2500A,100% N,25%G
2. Line 1 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 6 เส้น
3. Line 2 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 6 เส้น
4. Line 3 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 6 เส้น

ไม่ถูกต้อง

แนวทางการแก้ปัญหา
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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5. Neutral (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 6 เส้น
6. Ground (THW 1x120 SQ.MM.) มี 1 เส้น
7. ACB (E2.2N) 2500 2500A 3P 36 KA
8. ACB (E2.2N) 2500 2000A 3P 36 KA
9. MCCB (T6S) 800 800A 3P
10. MCCB (A1N) 125 100A 3P มี 2 ตัว
11. Pilot Lamp,220V,LED type,red
12. Pilot Lamp,220V,LED type,yellow
13. Pilot Lamp,220V,LED type,blue
14. Capacitor 12 step
15. Power factor controller RVC
16. Digital Panel Meter
17. SPARE 100 A มี 2 จุด
ตู ้ MDB ข้างที่ต่อไปที่ตู ้ SDB

ผลการตรวจสอบ
ถูกต้อง

18. Line 1 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 5 เส้น
19. Line 2 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 5 เส้น
20. Line 3 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 5 เส้น
21. Neutral (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 3
เส้น

ไม่ถูกต้อง

แนวทางการแก้ปัญหา
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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22. Ground (THW 1x120 SQ.MM.) มี 1 เส้น
ตารางที่ 4.3 การตรวจสอบตู ้ SDB
ตู ้ SDB

ผลการตรวจสอบ
ถูกต้อง

1.CuBusbar Main 2500A,100% N,25%G
2. Line 1 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 5 เส้น
3. Line 2 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 5 เส้น
4. Line 3 (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 5 เส้น
5. Neutral (XLPE 1x240 SQ.MM.) มี 3 เส้น
6. Ground (THW 1x120 SQ.MM.) มี 1 เส้น
7. ACB (NW4013F2EM) 3P 2500 2500A
8. MCCB (T5N) 3P 630 630A มี 4 ตัว
9. MCCB (A1B) 3P 125 100A มี 4 ตัว
10. Digital Panel Meter มี 5 ตัว

ไม่ถูกต้อง

แนวทางการแก้ปัญหา
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลของโครงงาน
จากการที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการให้ศึกษา รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบอุปกรณ์
ต่ างๆ ในการติ ด ตั้งระบบการจ่ ายกาลังไฟฟ้าให้กบั ส่ ว นงานที่ กาลังขยายการผลิต ของโรงงานผลิต
แบตเตอรี่ ท้งั นี้ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเป็ นไปตามมาตรฐานและการติดตั้งเป็ นไปตามมาตรฐาน
ด้วย โดยการติ ดตั้งระบบดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ได้มาตรฐานประกอบด้วย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
และอุปกรณ์ประกอบ การติดตั้งสายไฟฟ้า การติดตั้งตู ้ MDB และ SDB
5.2 ปัญหาที่พบในการทาโครงงาน
5.2.1 มีการขึ้นที่สูงในการปฏิบตั ิงาน
5.2.2 ยกของหนักมากกว่า 1 ตัน
5.2.3 มีงานตัด,การเชื่อม
5.2.4 อุปกรณ์ เครื่ องมือบางชนิดไม่เคยรู ้จกั เนื่องจากไม่มีในห้องปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัย
5.3 วิธีการแก้ปัญหา
5.3.1 ใช้อุปกรณ์ Safety belt และทา Lifeline ใช้ป้องกันด้วย
5.3.2 ใช้คนงานที่ชานาญงานในการยกวัสดุ
5.3.3 ใช้ผา้ กันไฟและถังดับเพลิงเพื่อป้องกันเบื้องต้น
5.3.4 สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสอบถามจากผูร้ ับเหมาและพนักงานที่ปรึ กษา
5.4 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัตงิ าน
5.4.1 ต้องมีความรู ้ความเข้าใจก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน
5.4.2 ใช้เครื่ องมือให้ถูกต้องกับลักษณะงาน
5.4.3 มีการวางแผนและพูดคุยกับทีมงานก่อนปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
5.4.4 ควรจัดให้มีเครื่ องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการให้ทนั สมัย สอดคล้องกับที่มีใช้งานจริ ง
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1. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Rectifire Circuit

ระบบวงจรไฟฟ้าสาหรับอินเวอร์เตอร์ของกระแสสลับปัจจุบนั
เป็ นกระแสตรง

MDB

(Main Distribution Board) ระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

SDB

(Sub Distribution Board) ระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าสารอง

PB

Panel of electric Board การควบคุมวงจรไฟฟ้าย่อย

Tranformer

เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไป
ยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปกติจะใช้
เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่า หม้อแปลง
เป็ นอุปกรณ์หลักในระบบส่งกาลังไฟฟ้า

Capacitor Bank

ตัวเก็บประจุเพื่อปรับกาลังไฟฟ้า

PLC

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control:
PLC) เป็ นอุปกรณ์ควบคุมการทางานของเครื่ องจักร

IGBT

เป็ นสวิตซ์หลักในตัวอินเวอร์เตอร์

Refrigerant system

ระบบทาความเย็น

AS-Built Drawing

แบบที่เขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็ จไปเรี ยบร้อยแล้ว โดยแบบ
AS-Built Drawing นี้จะแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ได้ก่อสร้างไปจริ ง

Shop Drawing

แบบที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ทางานจริ งๆ ณ สถานที่ก่อสร้างเพราะโดย
ปกติแบบที่เขียนจากบรรดาสถาปนิก-วิศวกร จะแยกส่วนออกจาก
กันทั้งที่การก่อสร้างจะต้องสัมพันธ์กนั เกี่ยวข้องกัน เชื่อมต่อกัน

ACS2V

Acid circulate system 2 Volt (ระบบหมุนเวียนน้ ากรด 2 โวลต์)
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2. ใบอนุญาติเข้าทางานอันตรายในโรงงาน
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อาจารย์ที่ปรึ กษาไปนิเทศสหกิจศึกษา
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รู ปพีเซ็นท์ที่มหาลัย
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