รายงานปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การติดตั้งตู้ MDB ในห้ องไฟฟ้ า ณ โครงการไอร่ าวันของบริษัท
เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ ส จํากัด
Installation of MDB Cabinets in Electrical Rooms in
Aira One Project of Genpower Engineering Co. Ltd.
โดย
นายวนัส

ดอกบัว

5904200024

นายณัฐสิ ทธิ์

เขียวชอุ่ม

5904200006

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้ า(152-499)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2561

ค

ชื่ อโครงงาน

: การติดตั้งตู ้ เอ็มดีบี ในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวัน ของบริ ษทั เจนเพาเวอร์
เอ็นจีเนียร์ส จํากัด
หน่ วยกิต
: 5 หน่วยกิต
ผู้จดั ทํา
: นายวนัส
ดอกบัว 5904200024
: นายณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม 5904200006
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
ระดับการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา
: วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ
: วิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
: 3/2561

บทคัดย่ อ
โครงการสหกิจศึกษานี้ นําเสนอการติดตั้งตู ้ เอ็มดีบี ในห้องไฟฟ้าโครงการไอร่ าวัน ของ บริ ษทั
เจนเพาเวอร์ เอ็นจีเนียร์ ส จํากัด เป็ นอาคารสํานักงานจํานวน 27 ชั้นโดยทําการติดตั้งตู ้ เอ็มดีบี ในห้อง
ไฟฟ้า ตั้งแต่ช้ นั ที่ 4 ถึงชั้นที่ 27 ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการอ่านแบบทางไฟฟ้า การวางแบบของห้อง
ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าในอาคาร หม้อแปลง สร้างแท่นวางตู ้ ชิลเลอร์ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
ปั๊ มนํ้าแรงดันสู ง รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารหรื อระบบที่เกิดปั ญหาโดยได้ทาํ การ
ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงคอยแนะนํา จนสามารถแก้ไขปั ญหาได้ จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษานี้ ทําให้
ได้ประสบการณ์ทาํ งานได้จริ งที่ เสริ มกับการเรี ยนในห้องเรี ยน เพื่อนําไปใช้ในการทํางาน หลังจาก
สําเร็ จการศึกษาได้เป็ นอย่างดียง่ิ
คําสําคัญ : การติดตั้ง / ตู ้ MDB / ห้องไฟฟ้า

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่คณะผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จํากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้ผจู ้ ดั ทําได้ความรู ้ และประสบการณ์ต่างๆ
ที่มีค่ามากมายในระหว่างการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั แห่ งนี้ รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้ดีจ าก
ความร่ วมมือและสนับสนุนจากบุคคลหลายฝายดังนี้
1. คุณกฤษฏา ศรี สุข

ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส บริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จํากัด

2. คุณสุเทพ ธรรมธร พนักงานที่ปรึ กษา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
และคนอื่นๆ ที่ ไม่ได้กล่าวนามทุกท่ านที่ได้ให้คะแนนนําช่ วยเหลือในการทํารายงาน คณะ
ผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่ วมให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับ
นี้ จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ ต ลอดจนการดู แลและให้ค วามเข้าใจกับชี วิตของการทํางานจริ งซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทํา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทํา
นายวนัส ดอกบัว
นายณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม
นักศึกษาสหกิจศึกษา

สารบัญ
เรื่ อง

หน้า

จดหมายนาส่งรายงาน

ก

กิตติกรรมประกาศ

ข

บทคัดย่อ

ค

Abstract

ง

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

1.3 ขอบเขตของโครงการ

2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2

บทที่ 2 หลักการเบื้องต้นในการออกแบบตู้ไฟฟ้า

3

2.1 ความหมายและความสําคัญของตูไ้ ฟฟ้า

3

2.2 หลักการเขียนแบบ Diagram ของตู ้ MDB

5

2.3 หลักการออกแบบ Diagram ของตู ้ MDB

5

2.4 แสดงตัวอย่างห้องไฟฟ้า

13

2.5 ค่ามาตราฐานระดับชั้นการป้องกัน

14

2.6 เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรื อ เบรกเกอร์

15

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัตงิ านและการออกแบบ
3.1 ชื่อและสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการณ์

32

3.2 ลักษณะสถานประกอบการณ์

32

3.3การให้บริ การ

32

3.4 รู ปแบบการจัดการองค์กรและการบริ หารงาน

33

3.5 บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

33

3.6 ชื่อและตําแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา

33

3.7 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน

33

3.8 ขั้นตอนการดําเนินงานการฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

34

3.9 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้

34

บทที่ 4 ผลการปฏิบัตโิ ครงงาน
4.1 ลําดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

37

4.2 ระดับชั้นการป้องกัน

38

4.3 การดําเนินงานการออกแบบจากข้อมูลลูกค้าที่กาํ หนดมาให้

39

4.4 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ

39

บทที่ 5 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน

46

5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

47

บรรณานุกรม

48

ภาคผนวก

49

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
เนื่องจากการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาเป็ นการศึกษาที่เน้นความรู ้อย่างกว้าง ๆ แต่
เมื่อเข้าสู่สถานการณ์จริ งอาจจะมีการผสมผสานแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
ระหว่าง ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิย่อมเกิด ผลดีที่จ ะได้มีการพัฒนางานไปด้วยกันซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้
นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง เข้าใจ และรู ้ถึงวิชาการ ประสบการณ์หลากหลายได้ดว้ ย
ข้อเท็จจริ ง ซึ่งเป็ นการฝึ กทักษะในการบริ หารและการจัดการในการทํางานภายในองค์กรต่างๆ ทาง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้มุ่งเน้นผลิตวิศวกรไฟฟ้าให้มี
ความรู ้อย่างสมดุลระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิโดยภาคทฤษฎีมุ่งเน้นให้สามารถสอบผ่าน
และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรและภาคปฏิบตั ิมุ่งเน้นให้มีประสบการณ์จริ ง
โดยการส่ งเข้าร่ วมปฏิบตั ิงานกับสถานประกอบการต่างๆ โดยโครงการที่จะนําเสนอในปริ ญญา
นิ พนธ์ฉบับนี้คือ การติดตั้งตู ้ MDB ให้องไฟฟ้า ณ ไอร่ าวันโปรเจ็ค ของ บริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิ
เนี ยร์ ส และบริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนี ยร์ ส จํากัด ส่ วนหน่ วยงานไฟฟ้า ได้รับงานทางด้าน การ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู ้ MDB ส่ วนงานที่คณะผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายคือ ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร และ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตูM
้ DB รวมทั้งได้ทาํ การตรวจสอบอุปกรณ์หรื อระบบ
เกิดปัญหา จะสามารถแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อนําหลักวิชาการที่ได้ศึกษาในห้องเรี ยนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งทําให้
เกิด กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็ นระบบ
1.2.2 เพื่อให้เกิดความรู ้และความสามารถทางด้านงานระบบไฟฟ้าซึ่งสามารถนําไป ปรับ
ใช้ใน การประกอบอาชีพในอนาคตได้
1.2.3 เพื่อฝึ กการวางแผนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้งานสําเร็ จเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ทําการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู ้ MDB ตามแบบที่กาํ หนด
1.3.2 ทําการเขียนแบบไดอะแกรมของระบบไฟฟ้า
1.3.3 ทําการแก้ไขแบบ การเก็บงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรื อการเขียนแบบให้สมบูรณ์

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ได้รับความรู ้ความเข้าใจทางด้านการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของตู ้ MDB
1.4.2 ได้เรี ยนรู ้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเป็ นระบบ
1.4.3 สามารถวางแผนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและทํางานให้สาํ เร็ จตามระยะเวลาที่
กําหนด
1.4.4 สามารถอ่านแบบจากงานที่ได้รับมอบหมายจากจากไฟล์ที่ใช้โ ปรแกรม Auto cad
2018

บทที่ 2
หลักการเบื้องต้นในการออกแบบตู้ไฟฟ้า
2.1 ความหมายและความสําคัญของตู้ไฟฟ้า
ตูไ้ ฟฟ้า หรื อที่เรี ยกกันว่า ตู ้ MDB ( Main Distribution Board ) คือตูท้ ี่เป็ นแหล่งรวมอุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้าอันเป็ นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ นิยมใช้กบั อุสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้ไฟฟ้าจํานวนมาก โดยจะถูกติดตั้งตามลักษณะชนิ ด ของอาคาร และรู ปแบบการวางระบบไฟฟ้า ซึ่ง
ไม่ว่าจะเป็ นห้องอาคารขนาดเล็กตลอดไปจนถึงตึกสู งระฟ้าระดับคอนโด ซึ่งล้วนต้องมีตูค้ อนโทรล
ระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดการ การจ่ายไฟฟ้า และเพือ่ สร้างความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้าภายในอาคาร
นี้ คื อ สาเหตุ สํา คัญ ของตู ้ค อนโทรลระบบไฟฟ้ า แสดงดัง รู ปที่ 2.1 ตู ้ไ ฟฟ้ า หรื อตู ้ MDB ( Main
Distribution Board )โดยทัว่ ไปหากเป็ นที่อยู่อาศัยอาทิเช่น ห้องแถว อาคารพาณิ ชย์ ห้องชุด บ้าน หรื อ
อพาร์ทเม้น เป็ นต้น

รูปที่ 2.1 ตูไ้ ฟฟ้า หรื อตู ้ MDB ( Main Distribution Board )
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โดยทัว่ ไปหากเป็ นที่อยู่อาศัยอาทิเช่น ห้องแถว อาคารพาณิ ชย์ ห้องชุด บ้าน หรื อ อาพาร์ ทเม้นท์ อย่าง
น้อ ยภายในห้อ งหรื อ ภายในตัว อาคารก็จ ะต้อ งมี ตู ้ค อนโทรลระบบไฟฟ้ า แบบ Load Center หรื อ
Consumer Unit หากอาคารดังกล่าวใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส โดยสายไฟฟ้าแมนจากมิเตอร์ของไฟฟ้าจะถูก
ต่อเข้ามาที่ตู ้ Breaker หลักในตูน้ ้ ี ซึ่งภายใน ตูค้ อนโทรลระบบไฟฟ้า อาจจะประกอบไปด้วย Breaker
ย่อยเพื่อแยกการจ่ายไฟฟ้าให้แก่เครื่ องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้น หรื อแยกการจ่ายไฟฟ้าให้กบั ชั้นต่างๆ ภายใน
อาคาร และสายกราวด์เพื่อป้ องกันอันตรายแก่ใช้ไฟฟ้าหากเกิดไฟฟ้ารั่ว หรื อไฟฟ้าลัดวงจร และยัง
สามารถป้องกันการเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหากเกิดฟ้าผ่า หากเป็ นอาคารที่มีขนาดใหญ่อาทิ เช่น นิคม
อุตสาหกรรม โรงงาน ตึกสํานักงานโพรงพยาบาล หรื อที่อยู่อาศัยที่มีหลายห้องอย่างโรงแรม คอนโด
หรื อ อาพาร์ เม้นท์ ก็จะใช้ ตูค้ อนโทรลระบบไฟฟ้า แบบ Main Distribution Board ซึ่งเป็ นตูค้ อนโทรล
ระบบไฟฟ้า อย่างย่อยภายในอาคารซึ่งอาจจะอยู่ตามชั้นต่างๆ อาคารใกล้เคียง หรื อจะใช้ตูค้ อนโทรล
ระบบไฟฟ้าแบบ Consumer Unit หรื อ Load Center แทนก็ได้ ตู ้ MDB มักจะมีขนาดใหญ่ การออกแบบ
ส่วนใหญ่จะมักวางไว้กบั พื้น การผลิตและการออกแบบนั้นควรพิจารณาจากระดับแรงดันไฟฟ้า , พิกดั
กระแส และพิกดั กระแสวงจร เป็ นสําคัญข้อดีของตูค้ อนโทรลระบบไฟฟ้า คือ ทําให้สามารถวางแผน
จัดการระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้สะดวก สามารถตัดไฟฟ้าที่ตูค้ อนโทรลระบบไฟฟ้าเพื่อทราบการ
ซ่อมบํารุ งดูแลรักษาจุดจ่ายไฟฟ้าเป็ นจุดๆ ได้โดยที่ไม่ตอ้ งทําการตัดไฟฟ้าทั้งระบบ ทําให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้งานและเครื่ องใช้ไฟฟ้า
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2.2 หลักการเขียนแบบ Diagram ของตู้ MDB
การเขียนแบบมีอยู่ 3 ประเภท
2.2.1 การเขี ย นแบบ preliminary ลัก ษณะของ preliminary เป็ นการขอขนาดตู ้เพื่อที่ จ ะวาง
layout ของห้องไฟฟ้า จะไม่มีรายเอียดมากมีแค่ขนาดกว้าง*ยาว*สู ง เพื่อที่จะดูว่าสายหรื อว่า bus duct
จะติดปัญหาหรื อป่ าวหรื อขนาดตูต้ รงตามข้อกําหนดของมาตรฐานการไฟฟ้าหรื อ วสท. เรื่ องของพื้นที่
เข้าทางรอบด้านตู ้ จะต้องตรงตามขนาดที่กาํ หนดตามมาตรฐาน เพื่อที่ลูกค้าวางตูพ้ ้นื ที่หน้างาน และเท
ฐานได้ถูกต้องทั้งเรื่ องการติดตั้งรางหรื อ bus duct
2.2.2 การเขียนแบบ approval คือการเขียนแบบเพื่อขออนุ มตั ิ ส่งั ผลิตตู ้ในกรณี ที่ขนาดตู ้ว่าง
layout ห้องได้แล้ว เรื่ องของการติดตั้ง มีการกําหนดรางเดินสายหรื ออาจจะเป็ น bus duct จะทาการขอ
แบบเป็ น for approval เพื่อที่จะทําการผลิตตูเ้ พื่อส่งให้ลูกค้าที่หน้างาน ในส่วนนี้ แบบจะมีการจัด ทําใน
ส่ วนของ single line , layout cabinet , wiring diagram แบบ for approval จะเป็ นแบบที่ลูกค้าให้อนุ มตั ิ
แบบเพื่อจะสัง่ ผลิต
2.2.3 การเขียนแบบ as built แบบ as built จัดทําขึ้นเพื่อเก็บแบบตูท้ ี่เราทําการสัง่ ผลิตจบแล้วส่ ง
ตูใ้ ห้กบั ทางลูกค้าแล้ว เพื่อที่จะให้ลูกค้าทําการเข้าสายได้อย่างถูกต้อง และเมื่อเวลามีปัญหาที่หน้างาน
เราสามารถตอบคาถามลูกค้าได้ชดั เจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นตําแหน่งของการติดตั้ง เรื่ องของ wiring เรื่ อง
mark wiring เพื่อที่ทางลูกค้าจะได้เข้าสายได้อย่างถูกต้องมากที่สุดทําให้อุปกรณ์ไม่เสียหาย ถ้าเกิดมีการ
แก้ไขอุปกรณ์หรื อแก้ไข wiring แก้ไข mark wiring เราควรจะรี บแก้แบบให้เป็ นตัวล่าสุดและรี บส่งแบบ
ให้กบั ทางลูกค้าให้เร็ ว
2.3 หลักการออกแบบ Diagram ของตู้ MDB
2.3.1 Partition คื อ ส่ ว นของ Metal – enclosed switchgear and control gear ที่ แยกส่ ว นต่ างๆ
ของตูอ้ อกจากกันโดย Partition ต้องเป็ นวัสดุที่เป็ นโลหะ หรื อ อโลหะ เพื่อกั้นส่ วนต่างๆ ของตูอ้ อกจาก
ส่วนที่มีไฟฟ้า
2.3.2 FORM หมายถึงคุณลักษณะตูส้ วิทช์บอร์ ดโดยพิจารณาการแบ่งกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก
ภายในตูส้ วิทช์บอร์ ด เช่น บัสบาร์ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ขั้วต่อสายรวมทั้งหัวรับสาย ภายใน Enclosure
เดียวกันซึ่งความสําคัญของ FORM จะมีคุณสมบัติโดยตรงต่อการใช้งานสําหรับตู ส้ วิทช์บอร์ด และยัง
จะเป็ นการลดโอกาสการเกิดความผิดปกติ (Fault) ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในตูส้ วิทช์บอร์ดอีกทั้งการแบ่ง
กั้นส่ วนประกอบต่างๆภายในตูส้ วิทช์บอร์ ดจะยังเป็ นองค์ประกอบหลักในการ Limit Fault ที่เกิดขึ้น
ไม่ให้ลุกลามไปยังช่องอื่นๆ ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตูส้ วิทช์บอร์ดจาก Fault นั้นจะมีวงแคบๆหรื อ
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ถูกจากกัดให้เกิดขึ้นเฉพาะเท่านั้น ถ้าพิจารณาถึงเรื่ อง FORM ของตูส้ วิทช์บอร์ดนั้นจะมีการกั้นแยกส่วน
ที่มีอนั ตรายหรื อส่ วนที่มีไฟฟ้า (Live Part) โดยการใช้ Barrier หรื อ Partitions กั้นแยกระหว่างอุปกรณ์
หลักต่างๆออกกันอย่างชัดเจน รู ปแบบการแยกส่วนภายในตูม้ ีดงั นี้

รูปที่ 2.3 ตัวอย่างตู ้ Form 1

2.3.2.2 Form 2a
- มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ ออกจากตัว อุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่สาํ หรับขั้ว ต่อสาย
ตัวนําภายนอก (Terminal fox External Conductor) จะอยูภ่ ายช่องเดียวกันกับบัสบาร์
- ตู ้ FORM เหมาะกับงานควบคุมโหลดเฉพาะจุด และเริ่ มนํามาประยุกต์ใช้เป็ นตู ้ MAIN DB ย่อย
- เหมาะกับงานอาคาร ที่มีโหลดไม่มากนัก ยอมรับได้ตอ้ งดับไฟทั้งตู ้ เมื่อโหลดใดโหลดหนึ่งมีปัญหา
- กรณี เกิด Fault ขึ้น อาจจะได้รับความเสียบางส่วน เช่นบัสบาร์ กับขั้วต่อสาย, อุปกรณ์ยอ่ ย
- ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานหรื อเปลี่ยนใหม่ท้งั หมด
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รูปที่ 2.4 ตัวอย่างตู ้ Form 2a

2.3.2.3 Form 2b
- มี Partition กั้นแยกระหว่างช่อของบัสบาร์ออกจากอุปกรณ์ (Outgoing Unit) และขั้วต่อ
สายตัวนําถายนอก (Terminal for External Conductor) แต่อุปกรณ์และขั้วต่อสายจะอยูภ่ ายในช่อง
เดียวกันโดยไม่มกี ารแบ่งกั้น
- ตู ้ FORM นี้ เหมาะกับงานควบคุมโหลดเฉพาะจุด และเริ่ มนํามาประยุกต์ใช้เป็ นตู ้ MAIN
MDB
- เหมาะกับงานอาคาร ที่มีโหลดไม่มากนัก ยอมรับได้ตอ้ งดับไฟทั้งตู ้ เมื่อโหลดใดใหลดหนึ่งมี
ปัญหา
- กรณี เกิด Fault ขึ้น อาจจะได้รับความเสียบางส่วน
- เช่นบัสบาร์ กับขั้วต่อสาย , อุปกรณ์ยอ่ ยในช่องเดียวกัน , ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานหรื อ
เปลี่ยนใหม่ท้ งั หมด แต่มีความปลอดภัยสูงขึ้น , หว่า FORM 2a
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รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างตู ้ Form 2b

2.3.2.4 Form 3a
- มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit)
- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
- มี Partition กั้นแยกขัว่ ต่อสายตัวนําภานนอก (Terminal for External Conductor) ออกจาก
อุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่จะอยูภ่ ายช่องเดียวกันบัสบาร์
- ตู ้ FORM นี้ เหมาะกับงานควบคุมโหลดแบบต่อเนื่อง
- เหมาะกับงานอาคาร โรงงาน ที่มโี หลดมาก ไม่ตอ้ งดับไฟทั้งตู ้ เมื่อโหลดใด
โหลดหนึ่งมีปัญหา
- กรณี เกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียบางส่วนเท่านั้น
- ใช้เวลาในการซ่อมน้อยหรื ออาจจะไม่ตอ้ งเปลี่ยน เพียงตรวจสอบแก้ไขก็สามารถจ่ายไฟได้
ตามปกติ
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รูปที่ 2.6 ตัวอย่างตู ้ Form 3a

2.3.2.5 Form 3b
- มี Partitionกั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit)
- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
- มี Partition กั้นแยกขั้วแยกต่อสายสําหรับตัวนําภายนอก (Terminal for External Conductor)
ออกจากบัสบาร์และอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ข้วั ต่อสาย
ดังกล่าวจะอยู่
ภายในช่องเดียวกัน
- ตู ้ FORM นี้ เหมาะกับงานควบคุมโหลดแบบต่อเนื่อง
- เหมาะกับงานอาคาร โรงงาน โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิ โตรเคมี และอื่นๆที่มีโหลด
มาก ไม่ตอ้ งดับไฟทั้งตู ้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
- กรณี เกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียบางส่วนเท่านั้นใช้เวลาในการซ่อมน้อย หรื ออาจจะไม่
ต้องเปลี่ยน เพียงตรวจสอบแก้ไขสามารถจ่ายไฟ ได้ตามปกติ
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รูปที่ 2.7 ตัวอย่างตู ้ Form 3b

2.3.2.6 Form 4a
- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
- มี Partition กั้นแยกขั้วต่อสายสําหรับตัวนําภายนอก (Terminal for External Conductor) ออก
จากบัสบาร์ แต่ข้วั ต่อสายดังกล่าวจะอยูภ่ ายในช่องเดียวกันกับอุปกรณ์
- มีการกั้นแยกระหว่างอุปกรณ์ออกจากบัสบาร์
- มีการกั้นแยกส่วนสําหรับตัวนําภายนอก (Terminal for External Conductor) แต่ละชุดออก
จากกัน
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2.3.2.7 Form 4b

รูปที่ 2.8 ตัวอย่างตู ้ Form 4a

- มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์
- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
- มี Partition กั้นแยกขั้วต่อสายสําหรับตัวนําภายนอก (Terminal for External Conductor) ออก
จากบัสบาร์และอุปกรณ์ (Outgoing Unit) และแยก Feeder ออกจากกันอย่างชัดเจน
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รูปที่ 2.9 ตัวอย่างตู ้ Form 4b

2.4 พื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบตั ิงาน
- เป็ นพื้นที่ใช้ปฏิบตั ิการ ซ่อมแซม บํารุ งรักษา ตัวบริ ภณั ฑ์ไฟฟ้า
- มีขนาดเพียงพอสําหรับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ ที่จะทํางานได้สะดวกและปลอดภัย
- มีทางเข้า - ออก ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะเวลาเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น ไฟไหม้ตูบ้ ริ ภณั ฑ์
ข้อกําหนดของพื้นที่ว่าง
- ส่วนของพื้นที่ว่าง
- ส่วนของทางเข้าออกไปยังบริ ภณั ฑ์
- ความสูง ความกว้างของพื้นที่
- แสงกส่าง
- ความลึกของพื่นที่
พื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบตั ิงาน แบ่งเป็ น
1. ที่ว่างเพื่อปฏิบตั ิงานระบบแรงตํา (แรงดันวัดเทียบกันดินไม่เกิน 600V)
2. ที่ว่างเพื่อปฏิบตั ิงานระบบแรงสูง (แรงดันวัดเทียบกับดินเกิน 600 V)
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2.5 ระดับชั้นการป้ องกัน

รูปที่ 2.10 ตัวอย่างห้องไฟฟ้า

ระดับชั้นการป้ องกัน (Degree of Protection) เป็ นการกําหนดค่าความสามารถในการป้ องกัน
การสัมผัสส่ วนที่มีไฟฟ้าที่เป็ นอันตรายรต่อบุคคล ทั้งจากการสัมผัสส่ วนที่มีไฟฟ้าโดยตรง หรื อ โดย
การใช้วตั ถุสอดใส่ เข้าไปในเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้าและยังเป็ นตัวแสดงค่าความสามารถ ในการป้ องกัน
ความสามารถในการป้องกันจะกําหนดเป็ นค่าตัวเลขหลังอักษร IP
ค่ า IP (Index of Protection) กําหนดโดยมาตรฐาน IEC 60529 และ มอก. 513 กําหนดเป็ น
ตัวเลข 2 หรื อ 3 หลัก หลังตัวอักษร IP แต่โดยทัว่ ไปนิยมกําหนดเพียง 2 หลัก เท่านั้น ความหมายของแต่
ละหลักแสดงไว้ใน ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงค่ามาตรฐานการป้ องกันตามมาตรฐาน DIN400500/1980และ
IEC 60529
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ตารางที่ 2.1 ค่ามาตรฐานระดับชั้นการป้องกันตามมาตรฐาน
ค่ามาตรฐานการ
ป้องกันตามมาตรฐาน

รหัสตัวที่หนึ่ง

รหัสตัวที่สอง

รหัส
0
1
2

3

ไม่มีการป้องกัน

ไม่มีการป้องกัน

สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าน

สามารถป้องกันนํ้าที่ตกมาจากด้านบนได้

ศูนย์กลางมากกว่า หรื อเท่ากับ 50 มม.
สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าน

สามารถป้องกันนํ้าที่ตกมาจากด้านบนได้ และ

ศูนย์กลางมากกว่า หรื อเท่ากับ 12 มม. ด้านข้างที่ทาํ มุมกับแนวดิ่งไม่เกิน 15 องศา ได้
สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าน

สามารถป้องกกันนํ้าที่ตกจากด้านบนได้ และ

ศูนย์กลางมากกว่า หรื อเท่ากับ 2.5

ด้านข้างที่ทามุมกับแนวดิ่งไม่เกิน 60 องศา ได้

มม.
สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าน

สามารถป้องกันหยุดนํ้า หรื อนํ้าที่สาดมาจากทุก

ศูนย์กลางมากกว่า หรื อเท่ากับ 1 มม.

ทิศทาง
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สามารถป้องกันฝุ่ นได้

สามารถป้องกันการฉีดนํ้าจากทุกทิศทาง
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สามารถป้องกันฝุ่ นได้อย่างสมบูรณ์

สามารถป้องกันคลื่นนํ้าทะเลและฉีกนํ้าอย่างแรง
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-

สามารถป้องกกันอันตรายจากนํ้าท่วมชัว่ คราว

-

สามารถป้องกันอันตรายจากนํ้าท่วมได้อย่าง

4

8

ถาวร
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รูปที่ 2.11 วิธีการอ่านค่าการป้องกัน
จากตารางที่ 2.1 ตัวเลขทีก่ าํ กับอยูด่ า้ นหลัง IP นั้น คือ เลขหลักที่หนึ่ง (First digit access to hazardous
parts and ingress of solid foreign objects) จะบอกถึงระดับความสามารถที่จะป้องกันของแข็ง เลขหลัก
ที่สอง (Second Digit Entry of water) จะบอกถึงระดับความสามารถป้องกันของเหลว
2.6 เซอร์ กติ เบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์หรื อเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คือสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อ
ป้องกันวงจรไฟฟฟ้าจากเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกินโดยทัว่ ไปเกิดจากโหลดเกิดหรื อไฟฟ้า
ลัดวงจร การทางงานของมันคือตัดกระแสไฟฟ้าหลังจากตรวจพบความผิดปกติในวงจรไฟฟ้า ถือว่าเป็ น
อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันกระแสเกินหรื อลัดวงจรเช่นเดียวกับฟิ วส์ แต่จะแตกต่างกันตรงที่เมื่อตัดวงจรแล้ว
สามารถที่จะปิ ดหรื อต่อวงจรได้ทนั ทีหลังจากแก้ปัญหาแล้ว เบรกเกอร์ มีหลายแบบทั้งเบรกเกอร์ขนาด
เล็กที่ใช้ป้องกันสําหรับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าตํ่าหรื อพวกเครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวเรื อน จนถึงสวิตช์ขนาด
ใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายไฟให้ตวั เมือง
2.6.1 ประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ จะถูกแบ่งออกเป็ นแต่ละประเภทตามพิกดั แรงดันไฟฟ้าหรื อการออกแบบ
หากแบ่งตามพิกดั แรงดันไฟฟ้าจะแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ Low Voltage เบรกเกอร์ , Medium Voltage
เบรกเกอร์ เบรกเกอร์ ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กนั คือ Low Voltage เบรกเกอร์ เบรกเกอร์ กุล่ม Low Voltage
คื อพวก MCB, MCCB และ ACB เบรกเกอร์ เหล่านี้ จะมีลกั ษณะที่แตกต่ างกัน ตามการออกแบบ ทั้ง
ขนาด รู ปร่ างที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับการใช้งานหลากหลายประเภท
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เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ แรงดันไฟฟ้ าตํ่า (Low Voltage Circuit Breakers) เป็ นเบรกเกอร์
แบบที่ ใช้งานทั่วไป ใช้งานเชิ งพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม ติ ด ตั้งในตู ้คอนซู มเมอร์ ยูนิต ตู ้ DB หรื อตู ้
โหลดเซ็นเตอร์ เบรกเกอร์ ชนิ ดนี้ ได้รับการรองตามมารฐานสากล เช่น มาตรฐาน IEC 947 เบรกเกอร์
แรงดันไฟฟ้าตํ่ามักถูกติดตั้งที่เปิ ดออกได้ ซึ่งสามารถถอดและเปลี่ยนได้โดยไม่ตอ้ งถอดสวิตช์ออก ตัว
ย่างเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าตํ่า มีดงั นี้ MCB, MCCB และ ACB
2.6.1.1 Miniature Circuit Breakers (MCB)
Miniature circuit breaker หรื อเรี ยกว่าเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB เป็ นเบรกเกอร์ช
นิดหนึ่ง มีขนาดเล็ก สําหรับใช้ในบ้านหรื ออาคารที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 100 A มีท้ งั ขนาด 1, 2, 3 และ
4 Pole ใช้ได้กบั ระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB มี 2 แบบที่นิยมใช้กนั คือ Plug-on
และ DIN-rail ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ใ ช้แ บบ Plug-on ที่ รู้ จ ัก กัน มากคื อเบรกเกอร์ ลูก ย่อย MCB
Square D ของ Schneider Electric
เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB ส่วนมากใช้ติดตั้งภายในอาคาร ใช้ติดตั้งเป็ นอุปกรณ์
ป้องกันร่ วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load center) หรื อแผงจ่ายไฟฟ้าในห้องพักอาศัย (Consumer unit) มี
พิกดั กระแสลัดวงจรตํ่าเป็ นเบรกเกอร์ชนิดที่ไม่สามารถปรับตั้งค่ากระแสตัดวงจรได้ และส่ วนใหญ่จะ
อาศัยกลไกลการปลดวงจรในรู ปแบบ thermal และ magnetic
เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB ที่เป็ นที่รู้จกั กันดี เช่น เบรกเกอร์ MCB Square D ของ
แบรนด์ Schneider ที่จะพบบ่อยตามบ้านเรื อนคนไทย นอกจากนี้ ยงั มีเบรกเกอร์ MCB Schneider รุ่ นๆ
อีกมากมายที่ได้รับความนิยม และเบรกเกอร์ MCB ของ ABB จะถูกติตดั้งในตูค้ อนซูมเมอร์ ยูนิต หรื อตู ้
โหลดเซ็นเตอร์
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รู ปที่ 2.12 Miniature Circuit Breakers (MCB)
2.6.1.2 Molded Case Circuit Breakers (MCCB)
เบรกเกอร์ MCCB (Molded Case Circuit Breaker) เป็ นเบรกเกอร์ชนิ ดหนึ่งที่
เป็ นทั้งสวิตช์เปิ ด-ปิ ดวงจรไฟฟ้า และเปิ ดวงจรเมื่อมีกระแสเกินหรื อไฟลัดวงจร เบรกเกอร์ชนิดนี้ ใช้กบั
กระแสไฟตั้งแต่ 100 – 2,300 A เหมาะกับติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่หรื อโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งใน
พาเนล บอร์ด
การเลือกใช้งานบางครั้ งจะเลือกเบรกเกอร์ ผิดประเภท ระหว่าง MCB กับ
MCCB เนื่องจากเบรกเกอร์ท้งั 2 แบบมีพิกดั ทนกระแสใช้งาน (AT) ที่คล้ายกัน แต่ถา้ จะให้แน่นอนจริ ง
ต้องดู ที่ค่ าพิกดั กระแสลัดวงจรสู งสุ ดที่ ปลอดภัยของเบรกเกอร์ ต วั นั้นๆ หรื อค่ า IC (kA) หากใช้ใน
อาคารขนาดใหญ่ตอ้ งใช้เบรกเกอร์ MCCB และถ้าในบ้านพักถึงจะใช้เบรกเกอร์ ลูกย่อย MCB แล้วต้อง
เลือกที่พิกดั เท่าไหร่ กนั ถึงจะปลอดภัย
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เบรกเกอร์ ป ระเภทนี้ ถื อ ได้ว่ า เป็ นที่ นิ ย มสํา หรั บ การใช้ง านในโรงงาน
อุสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถทนกระแสลัดวงจรหรื อค่า kA และรองรับ
กระแสที่สูงกว่าเบรกเกอร์ ลูกย่อย (MCB) แต่น้อยกว่าเบรกเกอร์ ประเภท ACB ซึ่งขนาดกระแสจะมี
ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันแอมป์ ส่วนใหญ่ติดตั้งไว้ในตูโ้ หลดเซ็นเตอร์ Load Center

รู ปที่ 2.13 Molded Case Circuit Breakers (MCCB)
2.6.1.3 Air Circuit Breakers (ACB)
Air Circuit Breaker (ACB) หรื อแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็ นเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ มีความ
แข็งแรง ทนทานต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูง มีพิกดั กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6300 A ทําให้ราคาของ
เบรกเกอร์ ACB มีราคาแพง และนับว่าเป็ นเบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าตํ่า
(LV) ส่วนมากใช้เป็ น Main เบรกเกอร์ในวงจรไฟฟ้า ถูกติดตั้งไว้ในตู ้ MDB เบรกเกอร์ ACB จะมีท้งั
แบบติดตั้งอยูก่ บั ที่ (Fixed Type) และแบบถอดออกได้ (Draw out Type) เบรกเกอร์ชนิดนี้ สามารถเพิ่ม
อุปกรณ์เสริ มต่างๆ เข้าไปได้ตามความต้องการ ต่างจากเบรกเกอร์ MCCB ที่จะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไป
ภายหลังไม่ได้
เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ป้องกันสายเมน นิยมใช้กบั งานแรงดันสูงๆ (HVAC) โครงสร้างทัว่ ไปทํา
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ด้วยเหล็กมีช่องดับอาร์ก (Arcing chamber) ที่ใหญ่และแข็งแรงเพื่อให้สามารถรับกระแสลัดวงจร
จํานวนมากได้ ส่วนใหญ่จะมีหลักการทํางานโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจจับและวิเคราะห์
กระแสเพื่อสัง่
ปลดวงจร

รูปที่ 2.14 Air Circuit Breakers (ACB)

20

2.6.2 วิธีการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์
2.6.2.1 ประเภทของเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ควรทราบว่างานที่ จะนํา
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ไปใช้น้ ัน เป็ นงานประเภทไหน เพราะเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ในแต่ ละประเภทนั้น จะ
เหมาะกับงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น หากจะนําไปใช้ในการติดตั้งร่ วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยหรื อแผง
จ่ายไฟฟ้าภายในบ้านเรื อนหรื ออาคารก็ควรเลือกใช้เบรกเกอร์ประเภท Miniature Circuit Breakers เป็ น
ต้น
2.6.2.2 หลักการทางานเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขาย
ในท้องตลาดนั้น มีหลักการทํางานด้วยกันหลายแบบให้เราได้เลือกซื้ อ ให้เราพิจ ารณาจากงานที่เรา
ต้องการนําไปใช้ ปัจจุบนั ส่วนใหญ่นิยมใช้แบบ Thermal – Magnetic Trip และแบบ Electronic Trip
2.6.2.3 โพล (Pole) เป็ นตัวบอกว่าเบรกเกอร์ที่เราใช้น้ นั เป็ นชนิด 1 เฟส หรื อ 3 เฟส
- 1Pole หมายถึง เป็ นเซอร์ กิตเบรกเกอร์สาํ หรับระบบ 1 เฟส โดยป้ องกันแค่
สาย Line อย่างเดียว
- 2 Pole หมายถึง เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์สาํ หรับระบบ 1 เฟส โดยป้องกันสาย
Line และสาย neutral
- 3 Pole หมายถึง เป็ นเซอร์ กิตเบรกเกอร์ สาํ หรับระบบ 3 เฟส โดยป้ องกันแค่
สาย Line อย่างเดียว
- 4 Pole หมายถึง เป็ นเซอร์กิตเบรกเกอร์ สาํ หรับระบบ 3 เฟสโดยป้องกันสาย
line และสาย neutral
2.6.2.4 ค่ าพิกดั กระแสต่างๆ ซึ่งค่าพิกดั เป็ นตัวบ่งบอกถึงความสามารถ ขีดจํากัด ใน
การใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยค่าพิกดั ที่ควรทราบมีดงั นี้
- Amp Trip (AT) ขนาดกระแสที่ใช้งาน เป็ นตัวบอกให้รู้ว่าเบรกเกอร์ตวั นั้น
สามารถทนต่อกระแสในภาวะปกติได้สูงสุ ดเท่าใด หากในกรณี ที่ขนาดอุปกรณ์ของ
ผูผ้ ลิตมีค่าไม่ตรงกับค่าที่กาหนดก็สามารถเลือกใช้ค่าที่สูงขึ้นแทนได้ ซึ่งพิกดั การทนกระแสของเบรก
เกอร์ถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
- Standard circuit breaker ในที่นี่หมายถึงชนิ ด thermal magnetic ซึ่งถ้านําเอา
เบรกเกอร์ชนิดนี้ไปใช้กบั โหลดต่อเนื่องจะปลดวงจรที่ 80% ของพิกดั กระแสเบรกเกอร์
- 100% rated circuit breaker หากนําไปใช้กบั โหลดต่อเนื่องจะตัดวงจรที่พิกดั
กระแสของเบรกเกอร์แต่จะมีเฉพาะสินค้าของอเมริ กาเท่านั้น

21

- Amp Frame (AF) พิ ก ัด กระแสโครง หมายถึ ง ขนาดการทนกระแสของ
เปลือกหุม้ เป็ นพิกดั การทนกระแสสูงสุดของเบรกเกอร์น้ นั ๆ เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขนาด AF เดียวกันจะ
มีขนาดมิติ (กว้างXยาวXสูง) เท่ากัน สามารถเปลี่ยนพิกดั Amp Trip ได้โดยที่ขนาด (มิติ) ของเบรกเกอร์
ยังคงเท่าเดิม
- Interrupting Capacitive (IC) พิกดั การทนกระแสลัดวงจรสูงสุดโดย
ปลอดภัยของเบรกเกอร์น้ นั ๆ ปกติกาํ หนดค่าการทนกระแสเป็ น 1kA ค่า IC บอกให้รู้ว่าเบรกเกอร์ที่ใช้มี
ความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการเลือกค่ากระแส IC เราต้องรู ้จกั ค่ากระแสลัดวงจร ณ จุดนั้นๆ
เสียก่อน ซึ่งมีดว้ ยกัน 4 ประเภท ตามมาตรฐาน IEC
- In คือ พิกดั กระแสใช้งาน
- Icn คือ พิกดั กระแสลัดวงจร
- Icu คือ พิกดั การตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด
- Ics คือ พิกดั การตัดกระแสลัดวงจรใช้งาน
2.6.2.5 ฟังก์ชนั การใช้งาน ในปัจจุบนั ถือว่าตลาดด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้ นั มีการ
เเข่งขันกันสูงมาก เพราะฉะนั้นทางด้านผูผ้ ลิตเองต้องมีการแกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ โดด
เด่นและมีความสามารถมากกว่าผูผ้ ลิตรายอื่น ตัวอย่างเช่น
SCHNEIDER ผูส้ ร้ า งสรรค์ว ตั กรรมใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วกับอุ ป กรณ์ ทางด้า นบริ หารจัด
การพลังงานและระบบอัตโนมัติ ทาง SCHNEIDER ได้ออกแบบ MCCB รุ่ น Compact NSX เป็ นรุ่ นที่
เป็ นมากกว่าอุปกรณ์ตดั ไฟเนื่ องจากได้มีการออกแบบให้มีฟังก์ชนั ต่างๆ ภายในตัว เช่น ฟังก์ชนั การ
ป้ องกัน (Protection), ฟังก์ชนั การวัด (Metering), ฟังก์ชนั การสื่ อสาร (Communication) ด้วยฟังก์ชนั
เหล่านี้ ทาํ ให้ผลการวัดการใช้พลังงงานมีความแม่นยําสูง ลดความผิดพลาดในการวัดช่วยให้การบริ หาร
จัดการพลังงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 2.15 ภาพสินค้า MCCB รุ่ น Compact NSX ของ SCHNEIDER
นอกจากนี้ ยงั ออกแบบหน้าคอนทุกแบบ Roto-active ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของ Compact NSX ช่วยให้การ
ตัดกระแสลัดวงจรทําได้ไวภายใน 0.002 วินาที สามารถเลือกรู ปแบบการป้องกันได้ Trip Unit ทําให้
สามารถเลือกใช้เพื่อป้ องกันโหลดได้หลากหลายประเภท เช่น โหลดประเภททัว่ ไป,มอเตอร์,เจนเนอเร
เตอร์
และมีให้เลือกทั้งแบบ Thermal-magnetic และ Electronic สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์
พิเศษสะดวกในการเปลี่ยนและการอัพเกรด Trip Unit
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รูปที่ 2.16 ภาพแสดงฟังก์ชนั ของ MCCB รุ่ น Compact NSX ของ SCHNEIDER
2.6.2.6 มาตรฐานต่ างๆ การเลือกใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้ า สิ่ งที่ ค วรคํานึ งและไม่ค วร
มองข้ามนั้น คื อมาตรฐานที่ อุปกรณ์น้ ันๆ ได้รั บเพราะนั้น คื อสิ่ งที่ ก ารั นตรี ได้ถึงคุ ณ ภาพของสิ นค้า
มาตรฐานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่เห็นกันทัว่ ไปได้แก่ IEC60898 กับ IEC60947-2 ซึ่งทั้งสองมาตรฐาน
นี้ แตกต่างกันที่ ถ้าเป็ น IEC60898 เป็ นมาตรฐานเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ที่ใช้ตามบ้านเรื อนทั่วไป มีพิกดั
กระแสขนาดไม่เกิน 125A และมีพิกดั กระแสลัดวงจรไม่เกิน 25kA ส่ วนมาตรฐาน IEC60947-2 เป็ น
มาตรฐานที่ใช้กบั เบรกเกอร์ที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถปรับแต่ง เลือกขนาดให้เหมาะสม
กับงานที่ตอ้ งการนาไปใช้ได้
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2.17 บัสบาร์ (Busbar)
โดยทัว่ ไปบัสบาร์ หมายถึง จุดต่อเชื่อมต่อรวมที่มีวงจรไฟฟ้าหลายวงจรต่อเข้าด้วยกัน
ปกติแล้วจะมีวงจรป้ อนเข้าจําน้อย แต่จะมีวงจรจ่ายไฟฟ้าออกเป็ นจํานวนมาก ซึ่งบัสบาร์ จะทาขึ้นมา
จากวัสดุที่นาํ ไฟฟ้าได้เป็ นอย่างดี ซึ่งมีท้งั ชนิดที่ตวั นําทางด้วยทองแดงและอลูมิเนียม รู ปร่ างของบัสบาร์
ที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปเป็ นแบบ Flat คือมีพ้ืนที่หน้าตัดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เนื่ องจากติดตั้งงานละระบาย
ความร้อนได้ดีอีกทั้งบัสบาร์ยงั มีความคล่องตัวสูงในการเชื่อมต่อวงจร
2.7.1 ประเภทของบัสบาร์
2.7.1.2 บัสบาร์แบบเปลือย (Bar Copper) หมายถึง บัสบาร์ที่ไม่มีการพ่น สี ลง
บนพื้นผิวตัวนําของบัสบาร์ ซ่ึงขีดความหมายสามารถในการนํากะแสไฟฟ้าของบัสบาร์น้ นั จะสามารถ
นํากระแสไฟฟ้าได้ปริ มาณที่นอ้ ยหว่าบัสบาร์ที่มีการพ่นสี ถ้าพิจารฯถึงคุณสมบัติทางฟิ สิกส์ของบัสบาร์
จะสังเกตได้โดยตรงที่พ้นื ผิวของบัสบาร์เมื่อมีการใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่ง และบริ เวณสภาพแวดล้อม
ในการใช้งานที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น อุณหภูมิ ของอากาศและความชื้นโดยรอบ จะมีผล
โดยตรงกับบัสบาร์ เมื่อบัสบาร์ มีการนํากระแสไฟฟ้าเป็ นจํานวนมากก็ย่อยที่จะทําให้เกิดความร้ อน
สะสมที่บริ เวณพื้นที่ผวิ ของบัสบาร์ ทําให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อกับอากาศภายในตูแ้ ล้วจะเกิดการ
ทําปฏิกิริยาขึ้นที่พ้นื ผิวของบัสบาร์ และทําให้เกิดเป็ นขี้ตะกอนเกาะบริ เวณรอยต่อหรื อจุดต่อต่างๆของ
บัสบาร์ ซึ่งเป็ นผลทําให้พ้นื ผิวการนํากะแสไฟฟ้าของบัสบาร์ มีพ้นื ที่การนํากะแสไฟฟ้าที่นอ้ ยลงนั้นเอง
ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นจะทําการออกแบบบัสบาร์ที่มีขนาดใหญ่และมีจาํ นวนหลายเส้น (bundle) ในแต่ละ
เฟสเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการระบายความร้อนและกระจายความร้อนออกจากบัสบาร์
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รู ปที่ 2.17 รู ปบัสบาร์แบบเปลือย
2.7.1.2 บัสบาร์แบบพ่นสี (Painting Busbar) หมายถึง บัสบาร์ที่มีการพ่นหรื อ
เคลือบสีที่บริ เวณพื้นผิวของบัสบาร์ ซึ่งสีที่ใช้ทาเคลือบบัสบาร์ควรมีสัมประสิ ทธิ์การระบายความร้อน
สูงประมาณ 0.9 และสีที่ใช้พ่นหรื อเคลือบบัสบาร์น้ นั จะต้องเป็ นสี ฝนุ่ (Power Color) ซึ่งคุณสมบัติของ
การพ่นสีก็เพื่อต้องการลดการเกิดปฏิกิริยาขึ้นที่พ้นื ผิวของบัสบาร์ ที่ทาํ ให้พ้นื ผิวได้รับความเสียหาย อีก
ทั้งการนํากะแสไฟฟ้าของบัสบาร์จะนํากระแสไฟฟ้าได้สูงกว่าบัสบาร์แบบเปลือกอีกด้วย ซึ่งเป็ นเหตุผล
มาจากการที่บสั บาร์ น้ นั มีรายความร้อนได้ดีกว่านั้นเองเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกันกับอัตราต่อหน่วยการ
นํากระแสไฟฟ้าที่เท่ากันมาตรฐาน ผูใ้ ช้สอยที่อยูใ่ นอาคารหลังนั้นก็ไม่อาจเอาชีวิตออกมาได้เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้เช่นกัน
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รูปที่ 2.18 รู ปบัสบาร์แบบพ่นสี
การพ่นสีของบัสบาร์ใช้บ่งบอกสีของตัวนําตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 (ใหม่) คือ เฟส A ใช้ตวั อักษร
L1 หรื อเป็ นสีน้ าํ ตาล เฟส B ใช้ตวั อักษร L2 หรื อเป็ นสีดาํ เฟส C ใช้ตวั อักษร L3 หรื อเป็ นสีเทา นิวทรัล
ใช้ตวั อักษร N หรื อ เป็ นสีฟ้า ดินใช้ตวั อักษร E หรื อเป็ นสีเขียวหรื อสีเขียวแถบเหลือง
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รู ปที่ 2.19 การกําหนดสีของตัวนําต่างๆ ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 (ใหม่)
ตูส้ วิตช์ประธาน (Main Distribution Board) เป็ นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็ นแผงแรกที่รับไฟจาก
การไฟฟ้าหรื อด้านแรงตํ่า ของหม้อแปลงจําหน่าย แล้วจ่ายกําลังไฟฟ้าไปยังแผงย่อยตามส่วนต่างๆ ของ
อาคาร นิ ยมใช้ในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้ า
จํานวนมาก ซึ่งที่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายจะเรี ยนว่า ตู ้ MDB หรื อ สวิตช์บอร์ และในบางประเทศก็
จะเรี ยก Main Switchboard ในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึง 4 วัตถุประสงค์หลักๆ ของตู ้ MDB รวมถึง
อุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้เพื่อตอบสนอง
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2.20 การแจกจ่ายกําลังไฟฟ้า( Power Distribution )

รู ปที่ 2.20 การแจกจ่ายกําลังไฟฟ้า( Power Distribution )
หน้าที่แรกของตู ้ MDB คือการรับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาในอาคารโดยผ่านสวิตช์ขนาดใหญ่
หรื อบางครั้ งจะอีกชื่อหนึ่ งว่า สวิตช์เกียร์ (Switchgear) ซึ่งปกติแล้วจะเป็ นไฟฟ้ าแรงดันตํ่าที่มีข นาด
แรงดันไฟฟ้า 400-416VAC, 50Hz 3 เฟส 4 สาย และนี้ เป็ นความแตกต่างหลักอย่างหนึ่งระหว่างอาคาร
พาณิ ชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมที่จะใช้ไฟฟ้า 3 เฟส แทนการใช้ไฟฟ้า 1 เฟส แรงไฟฟ้า 230/240VAC
50Hz ทั้งนี้ เซอร์ กิจเบรกเกอร์ หรื อสวิตช์แยกวงจร (Switch Disconnector) เป็ นอุปกรณ์ท่ีมาใช้สาํ หรับ
การตัด - ต่อ ไฟฟ้าที่เข้ามาในอาคาร
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2.21 ป้ องกันระบบไฟฟ้ า (Electrical Protection)

รู ปที่ 2.21 ป้องกันระบบไฟฟ้า (Electrical Protection)
O หากในกรณี ที่ระบบการแจกจ่ายกําลังไฟฟ้ามีปัญหาหรื อผิดปกติ ถ้าไม่มีระบบการป้องกันอาจ
ทําให้อุปกรณ์ในไซต์งานเสียหายได้และถ้ามันรุ่ นแรงมากพออาจทําให้อุปกรณ์ระเบิดได้ ทั้งนี้
ยังก่อให้เกิดอันตรายกับช่างที่อยูใ่ นบริ เวณนั้นอีกด้วย ซึ่งความผิดปกติของระไฟฟ้าที่อาจจะ
เกิดขึ้นมีดงั นี้
O ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
O โหลดเกินหรื อกระแสไฟฟ้าเกิน (Overload)
O แรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage)
O แรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage)
O แรงดันไฟฟ้าหายบางเฟส (Phase loss)
O แรงดันไฟฟ้าสลับเฟส (Phase Sequence)
O ป้องกันเมื่อมีกระแสรั่วลงดิน (Earth Leakage)
O ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)
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2.22 แสดงสภาวะการทํางาน (Monitoring)

รู ปที่ 2.22 แสดงสภาวะการทํางาน (Monitoring)
เพาเวอร์ มิเตอร์ (Powermeter) ใช้ในการแสดงค่าพารามิเตอร์ และปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าเช่ น
แรงดัน , กระแส , ความถี่ , กําลังงานไฟฟ้าจริ ง , กําลังงานไฟฟ้ารี แอดทีฟ และ Harmonic เป็ นต้น เพื่อ
ใช้ในการวัด คุณภาพของการใช้พลังงานเช่ นเดีย วกับการวัดการบันทึ กปริ มาณพลังงานที่ ถูกใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ เพาเวอร์ มิเตอร์ สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ Analog
Power Meter และ Digital Power Meter ดังที่แสดงในรู ป
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2.23 ระบบไฟฟ้าสํารอง (Backup Power)

รู ปที่ 2.23 ระบบไฟฟ้าสํารอง (Backup Power)
O ระบบไฟฟ้าสํารองนั้นมีหลายรู ปแบบและหลายระดับ ตั้งแต่การสตาร์ ทเครื่ องกําเนิ ด ไฟฟ้ า
(generator) แบบ manual และการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟไปเป็ น Uninterrupted Power Supply หรื อ UDP
แบบอัต โนมัติ เพื่อซัพพอร์ ตวงจรที่ จาํ เป็ น ในขณะเดี ย วกัน คอนโทรลเลอร์ ของเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้า
(Generator Controller) สั่งสตาร์ ทเครื่ องกําเนิ ด ไฟฟ้ าโดยอัต โนมัติ เมื่อกําลังไฟฟ้ าพร้ อมที่ จ่ ายก็จะ
สัง่ งาน ATS (Automatic Transfer Switch) แบบอัตโนมัติ เพื่อมาใช้ไฟฟ้าสํารองจาก generator แทนการ
ใช้งาน USP ทั้งนี้จะกลับไปใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักกลับสู่สภาพปกติ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการณ์
บริ ษ ัท Genpower Engineers จํากัด ตั้งอยู่ที่ 228/28-29 หมู่ 5 อาคารธาราดี บิซทาวน์ ถนนติ วา
นนท์ อําเภอปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
3.2 ลักษณะสถานประกอบการณ์
บริ ษทั Genpower Engineers จํากัด ด้วยประกอบการณ์ที่ส่งั สมมานาน และทีมงานวิศวกรที่ มี
ความรู ้และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับ
การสร้างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั Genpower Engineers
เป็ นผูร้ ับ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิตและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่ งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ ดไฟฟ้า
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริ หารจัดการพลังงาน รวมถึงบริ การหลังการขายและบริ การวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3.3 การให้บริการ
เป็ นผูร้ ับเหมาระบบไฟฟ้า บริ การด้าน งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบํารุ งไฟฟ้าแรงสูง
ระบบไฟฟ้าแรงตํ่า ไฟฟ้าโรงงาน ทุกประเภท
� งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบํารุ งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
� งานตรวจสอบ ปรับปรุ ง แก้ไข ซ่อมบํารุ งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
� งานออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตูส
้ วิตช์บอร์ด MDB ตูค้ อนโทรล
� งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
� งานออกแบบและติดตั้งระบบสารองไฟฟ้าในอาคาร
� งานจัดหาชิ้นส่ วนและอะไหล่ไฟฟ้า
� งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสู งและหม้อแปลงไฟฟ้าแรงตํ่าทุกขนาด
� งาน Service Maintenance
� งานรับเหมา (เฉพาะงาน)
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3.4 รู ปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน
การบริ หารขององค์กรนั้นจะแบ่งเป็ นส่วนตามลาดับ
1) เจ้าของโครงการ
2) การออกแบบ / การวางแผนงาน
3) ดาเนินการตามแบบแผนที่วางไว้
4) การตรวจสอบ
5) ส่งงานให้กบั เจ้าของโครงการ
การบริ หารงานของบริ ษทั จะเป็ นการบริ หารแบบครอบครัว อยูก่ นั แบบพีน่ อ้ ง หากมีปัญหาหรื อมีขอ้
สงสัย ก็สามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลา และสามารถติดต่องานโดยตรงได้แต่ตอ้ งผ่านสายงาน
3.5 บทบาทและหน้ าที่ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งผูช้ ่วยวิศวกรไฟฟ้า ของบริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิ
เนียร์ ส จํากัด งานที่ได้รับมอบหมาย คือ การติดตั้งอุปกรณ์และแก้ไขแบบของตูไ้ ฟฟ้า ทางนักศึกษาก็ได้
ลงมือในการปฏิบตั ิงานจริ งโดยมีพนักงานพี่เลี้ยงควบคุมดูแลในการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด และคอยให้
คําแนะนํา ปรึ กษาเวลาเกิดปั ญหา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการปฏิบตั ิ งาน ทางนักศึกษา
ฝึ กงานก็ได้ลงมือปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง และติดตั้งอุปกรณ์และแก้ไขแบบของตูไ้ ฟฟ้า ด้วยตัวนักศึกษา
3.6 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
3.6.1 พนักงานที่ปรึ กษา คุณ สุเทพ ธรรมธร
ตําแหน่ง Site Engineers
3.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ได้เริ่ มทาการฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่บริ ษทั บริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จํากัด ตั้งแต่วนั ที่
15 พฤษภาคม 2562ถึง 30 สิ งหาคม 2562 เวลาทางาน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. มีช่วงพักเที่ยง 12.0013.00 น. ทางานทุ ก วันนอกจากมีติ ดธุ ร กิจสามารถลางานได้ที่พนักงานที่ ปรึ กษาหรื อพนักงานฝ่ าย
ธุรการได้ ได้ทาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์
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3.8 ขั้นตอนการดาเนินงานการฝึ กปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
3.9 อุปกรณ์และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. เครื่ องปริ นเตอร์+ถ่ายเอกสาร
2. คอมพิวเตอร์
3. Software (Auto CAD 2018 )
4. กล้องถ่ายรู ป

รูปที่ 3.1 เครื่ องปริ นเตอร์+ถ่ายเอกสาร
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รูปที่ 3.2 คอมพิวเตอร์

รูปที่ 3.3 Software (AutoCAD 2018 )
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รูปที่ 3.4 กล้องถ่ายรู ป

บทที่ 4

ผลการปฏิบัตติ ามโครงงาน
4.1 ลําดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
รู ปที่ 4.1 -Layout ห้องไฟฟ้า คือ เมื่อทําการออกแบบตูไ้ ฟฟ้า จําเป็ นจะต้องรู ้ขนาดของห้อง
ไฟฟ้า ว่ามีขนาด กว้าง*ยาว*สูง เพื่อว่า เวลาออกแบบตูจ้ ะได้พ้นื ที่ที่กาํ หนด และอ้างอิงมาตรฐานของ
วสท.
-Specification ของงานนั้นๆ จะทําการออกแบบตูใ้ ห้ตรงตาม Specification งาน เช่น เรื่ อง IP
ของตูไ้ ฟฟ้า

รู ปที่ 4.1 แบบไดอะแกรมเส้นเดียวตูเ้ มนระบบไฟฟ้า
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รู ปที่4.2 ลักษณะรู ปแบบของห้องไฟฟ้า
4.2 ระดับชั้นการป้ องกัน
ระดับชั้นการป้ องกัน (Degree of Protection) เป็ นการกําหนดค่าความสามารถในการป้ องกัน
การสัมผัสส่ วนที่มีไฟฟ้าที่เป็ นอันตรายรต่อบุคคล ทั้งจากการสัมผัสส่ วนที่มีไฟฟ้าโดยตรง หรื อ โดย
การใช้วตั ถุสอดใส่ เข้าไปในเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้าและยังเป็ นตัวแสดงค่าความสามารถ ในการป้ องกัน
ความสามารถในการป้องกันจะกําหนดเป็ นค่าตัวเลขหลังอักษร IP
ค่ า IP (Index of Protection) กําหนดโดยมาตรฐาน IEC 60529 และ มอก. 513 กําหนดเป็ น
ตัวเลข 2 หรื อ 3 หลัก หลังตัวอักษร IP แต่โดยทัว่ ไปนิยมกําหนดเพียง 2 หลัก เท่านั้น ความหมายของแต่
ละหลักแสดงไว้ใน ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงค่ามาตรฐานการป้ องกันตามมาตรฐาน DIN400500/1980และ
IEC 60529
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รู ปที่ 4.3 แบบ Layout ของห้องไฟฟ้า
4.3 การดําเนินงานการออกแบบจากข้อมูลของลูกค้าที่กาํ หนดมาให้
จากที่ได้กล่าวถึงในรู ปที่ 4.2 สามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนการทําแบบตู ้ MDB ได้ดงั นี้
1. การออกแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ตู ้ MDB
2. การเขียนแบบ เบื้องต้น
3. การเขียนแบบให้สมบูรณ์
4.4 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ
การออกแบบตูน้ ้นั จะต้องออกแบบให้ถูกต้องตามแบบที่ลกู ค้าได้กาํ หนดมาให้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตูท้ ี่ลูกค้าต้องการ ให้ดูตาม Shop Drawing
1.1 ดูว่าเป็ นตูแ้ บบไหน
1.2 ใช้ Form ตูอ้ ะไร
1.3 ใช้เหล็กแบบไหน และ สีใช้เป็ นสีอะไร
1.4 การป้องกันของตู ้ สมควรใช้ IP แบบไหน
1.5 ใช้ Bar แบบ IEC หรื อ แบบ DIN
1.6 ดูว่า Bar เคลือบสี หรื อ ติด Sticker
1.7 ดูว่า Bar ใช้สีอะไร
1.8 ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตูว้ ่าต้องใช้อะไรบ้าง
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รู ปที่ 4.4 ดูแบบห้ องไฟฟ้า เพื่อจะทําการติดตั้งตู้ไฟฟ้า

รู ปที่ 4.5 อบรมเพื่อนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในการติดตั้งตู้ MDB
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รูปที่ 4.6 ทําการผูกเหล็ก จากแท่ นที่วดั

รู ปที่ 4.7 ทําการเทปูน เตรียมวางแท่ น
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รู ปที่ 4.8 เก็บรายละเอียดหลักจากการเทปูน

รู ปที่ 4.9 ปรับพื้นของแท่ นวางตู้ MDB
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รูปที่ 4.10 ทําการรับตู้และเคลื่อนย้ายตู้เพื่อติดตั้ง

รู ปที่ 4.11 การตรวจเครื่ องหมายของอุปกรณ์ภายในตู้ไฟฟ้า
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รู ปที่ 4.12 การตรวจเช็คตู้ไฟฟ้าของแต่ละชั้น

รูปที่ 4.13 การ เช็ค IP ตู้ MDB
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รูปที่ 4.14 ทุกครั้งทีต่ ้เู ริ่มทํางาน ควรเช็คอุปกรณ์และตรวจสอบตู้ MDB อย่างสมํา่ เสมอ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ าน
5.1.1 สรุ ปผลโครงการสหกิจศึกษา
จากที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิงานในโครงการ สหกิจศึกษากับบริ ษทั เจนเพาเวอร์
เอ็นจิเนี ยร์ส จํากัด จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษากับบริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส
จํากัด ทําให้ได้รับความรู ้ความชํานาญเกี่ยวกับการออกกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้ า และติดตั้ง
อุปกรณ์ ของตู ้ MDB ของบริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จํากัด ในครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
MDB

1. ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการดําเนินงานของการออกแบบ เขียนแบบ ตู ้

2. ได้เสริ มสร้างประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ปฏิบตั ิงานได้จริ งในอนาคต
3. มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบระบบไฟฟ้าและมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้ามากขั้น
4. รู ้จกั การประสานงานกับบุคคลอื่นๆในองค์กร เพื่อทําให้งานที่ได้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เนื่ องจากการเรี ยนในห้องเรี ยนได้เรี ยนเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้น ในส่ วนภาคปฏิบตั ิจริ ง
อาจจะนําทฤษฎีมาใช้ในการแก้ปัญหา
หลักษณะงานที่ทาํ ของไซค์งานนั้นมีหลากหลายทักษะการเรี ยนรู ้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะในการเรี ยนรู ้ความมาสารถด้านต่างๆซึ่งจะต้องปรับตัวเข้าหากับบุคลาการหรื อพนัง
งานพี่เลี้ยงที่คอยดูแล เพื่อให้ได้งานตามที่บริ ษทั กําหนดไว้
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ควรเตรี ยมตัวศึกษาลักษณะงานของสถานณ์ประกรอบการหรื อบริ ษทั ที่เขาต้องการ
การปฎิบตั ิงานที่ตรงกับนักศึกษาที่จะเข้าไปทํางาน การเตรี ยมพร้อมในการทํางาน เพิ่มความรับผิดชอบ
ให้สูงขึ้น เพราะแตกต่างกับการศึกษาในห้องเรี ยน
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ได้ปฏิบตั ิงานหลายๆ แบบเสมือนพนักงานคนหนึ่ งในบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิกฎระเบียบ
ของบริ ษทั ตามที่กาํ หนดไว้ ได้ความรู ้และประสบการณ์ในการการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก
5.2.2 ปัญหาที่พบของปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
บริ ษทั ที่ได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษานั้น มีกฏระเบียบในการเข้าปฏิบตั ิงาน และมีพนักงาน
เป็ นจํานวนมาก เป็ นบริ ษทั ที่ใหญ่และมีชื่อเสียง จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดผลเสี ยต่อตัวเอง และ
ไม่ค่อยรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเข้าทําการฝึ กงาน
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ควรให้โอกาสนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนได้มีโอกาสเข้าทําการฝึ กงานกับทางบริ ษทั
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ภาพผนวก

รูปที่ 1 ณ บริ ษทั เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จํากัด
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รู ปที่ 2 อาจารย์ที่ปรึ กษาไปนิเทศปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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รู ปที่ 3 Single Line ของงาน
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รูปที่ 4 lay out ห้องไฟฟ้า
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รู ปที่ 5 การดูและออกแบบและเขียนไดอะแกรมของตู ้ MDB
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รูปที่.6 การตรวจเช็คตู ้ MDB
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รูปที่.7 ตรวจสอบระบบหมายในตู ้ MDB
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รูปที่ 8 การตรวจเช้ค อุปกรณ์ ตู ้ MDB
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รู ปที่.9 ดําเนินการส่งพื้นที่ให้กบั ลูกค้า พร้อมเช็ดอุปกรณของตู ้ MDB
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รู ปที่.10วัดแท่นที่ใช้วางตู ้ MDB
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รูปที่.11 อบรมก่อนนําตู้เข้ าติดตัง้

60

รู ปที่ 12 เก็บข้อมูลและตรวจสอบตู ้ MDB
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รู ปที่.13 เก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายเพื่อนําไปทํารายงาน
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