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เอกสารการออกแบบระบบไฟฟ้า  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา2562 
ณ แผนกไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 16–20 ธันวาคม 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การค านวณโหลดทางไฟฟ้า 
 -การออกแบบระบบไฟฟ้า ให้ใช้ข้อก าหนดตาม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทย พ.ศ.
2556 จัดท าโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 -ประเภทอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น แต่ละชั้นสูง 4.50 เมตร และติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมฉาบเรียบแต่ไม่มี ฉนวน
กันความร้อน ความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝ้า 3.60 เมตร 
 -โหลดไฟฟ้าระบบ 1Φ 2W 230V เป็นโหลดไม่สมดุล ส่วนโหลด 3Φ 4W 230/400V เป็นโหลดสมดุล โดย
โหลดทุกชนิดเป็นโหลดต่อเนื่อง และอุณหภูมิโดยรอบ 40 ºC 
 -ก าหนดวิธีการออกแบบระบบไฟฟ้า ดังนี้ 

1. วงจรย่อย (Branch Circuit : BC) 
1.1 วงจรแสงสว่าง วงจรเต้ารับ และ 
วงจรบริภัณฑ์ไฟฟ้า (Appliance) 
เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องท าน้ าร้อน ซึ่งควบคุมวงจร 
ย่อย โดยใช้แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย 
ประจ าชั้น 1 (LP1) และแผงจ่าย 
ไฟฟ้าย่อยประจ าชั้น 2 (LP3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 วงจรย่อยมอเตอร์ เช่น 
    มอเตอร์เหนี่ยวน า ควบคุมโดย 
    แผงจ่ายไฟฟ้าย่อยประจ าชั้น 1 
    ได้แก่ LP3 มีข้อก าหนดดังนี้ 
    - ให้มอเตอร์ทุกตัวมีขนาดเกิน 
      1 แรงม้า และมีเครื่องป้องกัน 
      การใช้งานเกินก าลัง 
      (Overload Relay) ทุกตัว 
    - มอเตอร์ 1 เฟส สายนิวทรัล 
      เท่ากับสายเฟส และไม่เล็ก 
      กว่าสายดิน 
    - มอเตอร์ 3 เฟส ไม่มีสาย 
      นวิทรัล (อุปกรณ์เครื่อง 
      ป้องกันการใช้งานเกินก าลัง 
      เป็นระบบ 400V) 
 
 
 
 
 
 

1.3 วงจรย่อยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
    ก าหนดให้เป็นชนิดเครื่องเชื่อม 
    อาร์กกระแสสลับ (Electrical 
    Arc Welder) หรือ เครื่อง 
    เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (Inverter 
    Welding) ควบคุมโดยแผงจ่าย 
    ไฟฟ้าย่อยประจ าชั้น 1 ได้แก่ 
    LP2 มีข้อก าหนดดังนี้ 
    - เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 เฟส สาย 
    นิวทรัลเท่ากับสายเฟส และ 
    สายดินไม่ใหญ่กว่าสาย 
    นิวทรัล 
    - เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ 
    มีสายนิวทรัล สายดินเท่ากับ 
    สายเฟส 
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การออกแบบวงจรย่อย วงจรย่อยมอเตอร์ 1 ตัว วงจรย่อยเครื่องเชื่อม 1 เครื่อง 
1) รวมก าลังไฟฟ้าของวงจรย่อย 

เป็น VA 
2) หาเซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB) วงจร

ย่อย โดยพิกัดตัดกระแสของ CB
คิด 125% ดังนี้  

       -พิกัดกระแส ICB ≥1.25 × Imax 
โดย Imax = VA/230  

    ยกเว้น CB เครื่องปรับอากาศ
และ ป้ัมน้ า คิดที ่175% ดังนั้น  

      -พิกัดกระแส ICB ≥ 1.75 × Imax 
3) เลือกสายไฟฟ้า โดยโหลดทั่วไปหา 

ขนาดสายไฟฟ ้าตามพ ิกัดของ CB 
ที่ได้ IBC ≥ ICB 
- ยกเว้นเครื่องปรับอากาศและ 
  ปั้มน้ า ขนาดสายไฟฟ้า ≥ 125% 

ของกระแสโหลด สูตร 
ICB ≥1.25 × Imax 

แล้วเปิดตารางสายไฟฟ้า 
4) เลือกใช้สายดินจากตาราง ซึ่งสาย 

ดินจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่าสาย 
นิวทรัล ดังนั้นถ้าได้สายดินใหญ่ 
กว่านิวทรัลให้ลดขนาดสายดินเท่า 
สายนิวทรัล 

5) เลือกท่อร้อยสาย EMT จากตาราง 

1) หากระแสเต็มที่ หรือ Full 
Load ของมอเตอร์ (IFL) จาก 
เนมเพลต หรือการค านวณ หรือ 
ตารางมอเตอร์ 

2)  หาพิกัดของ CB ไม่เกิน 250%
สูตรICB ≤ 2.5 × IFL 

3) เลือกสายไฟฟ้า โดยค านวณ 
จากค่ากระแส (In) ของมอเตอร์ 
สูตร In ≥ 1.25 × IFL 

4) เลือกใช้สายดิน จากค่ากระแส 
ปรับตั้งของเครื่องป้องกัน 
กระแสเกินก าลังหรือ 
Overload Relay ซ่ึงต้ังค่าไว้ 
1.15 เท่าของกระแสเต็มที่ 
(IFL) ดังนั้น  

     สายดิน = 1.15 × IFL 
แล้วเปิดตารางขนาดสายดิน ซึ่ง
โหลดมอเตอร์ที่เป็นระบบ 1Φ 
2W 230V สายดินจะต้องมี 
ขนาดไม่ใหญ่กว่าสายนิวทรัล ถ้า
ได้สายดินใหญ่กว่านิวทรัลให้ ลด
ขนาดสายดินเท่าสายนิวทรัล 

5) เลือกท่อร้อยสาย IMC  
    จาก ตาราง 
(หมายเหตุ ตารางสายดิน ของ
โหลดมอเตอร์ ให้ใช้ตาราง
เดียวกับตารางสายเฟส ) 

 
 
 
 
 

1) หากระแสเต็มที่ หรือ Full 
Load ของเครื่องเชื่อม (IFL) 
จากเนมเพลต หรือการค านวณ 
หรือตารางเครื่องเชื่อม 

2) หาพิกัดของ CB ไม่เกิน 
200% จากสูตร 
ICB ≤ 2 × IFL 

3) เลือกสายไฟฟ้าตามค่ากระแส 
ค านวณ (Ib) โดยใช้กระแส 
เต็มที่คูณด้วยค่ารอบท างาน 
(Duty Cycle : k) ซึ่งหาได้ 
จากตารางที่ก าหนด ดังนั้น 
กระแสสายวงจรย่อยเพ่ือ
เลือกสายไฟฟ้า คือ 

Ib = k × IFL 
4) เลือกใช้สายดิน ดังนี้ 

- สายดินจะต้องมีขนาดไม่ 
ใหญก่ว่าสายนิวทรัล ดังนั้น
ถ้าได้สาย ดินใหญ่กว่า
นิวทรัลให้ลด ขนาดสายดิน
เท่าสาย นิวทรัล 

- สายดินของเครื่องเชื่อม 3 
เฟส ให้ใช้เท่ากับสายเฟส 

5) เลือกท่อร้อยสาย IMC  
   จาก ตาราง 
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ตัวอย่าง 
1) วงจรย่อยโหลดแสงสว่าง 1Φ 2W 

230V กำลังไฟฟ้ารวม 800VA 
Imax = 800/230 = 3.48A 
ICB = 1.25×3.48 =4.35A 
- เลือก CB 1P 10AT 63AF IC 6kA 
- เลือกสาย IEC 01 2×2.5 mm2 
- เลือกท่อ EMT Ø15 mm 

หมายเหตุ : 
- สายไฟฟ้าที่เดินเข้าสวิตช์ 1 ตัว 

หรือเดินออกจากสวิตช์ 1 ตัว ให้ 
ใช้สายไฟฟ้าขนาด 1.5 mm2 หาก
เดินเข้าสวิตช์ 2 ตัวขึ้นไป ให้ ใช้
สายไฟฟ้าที่มีขนาดเดียวกับ สาย
วงจรย่อย รวมทั้งสายนิวทรัล มี
ขนาดเช่นเดียวกัน 
- วงจรพัดลมใช้หลักการเดียวกับ
โคมไฟฟ้า 

2) วงจรย่อยโหลดเต้ารับ 1Φ 2W 
230V ก าลังไฟฟ้ารวม 1440VA 
Imax = 1440/230 = 6.26A 
ICB = 1.25×6.26 =7.83A 
- เลือก CB 1P 16AT 63AF  
  IC 6kA (เพ่ือความคุ้มค่าการใช้งาน   
เลือก 16AT) 
- เลือกสาย IEC 01  2×2.5 mm2 
- เลือกสายดิน 
   IEC 01 1×2.5 mm2 
- เลือกท่อ EMT Ø15 mm 

สรุปใช้ 
  IEC 01  2×2.5/G-2.5 mm2 

in EMT Ø15 mm 
 

ตัวอย่าง 
1) Induction ชนิด 1 เฟส 230V 

2.2kW กระแสโหลดเต็มที่ 
17.8A 
- หาพิกัดของ CB ไม่เกิน 

250% ดังนั้น 
ICB ≤ 2.5 × 17.8 = 44.5A 
- เลือก  
CB 1P 40AT 63AF  IC 6kA 
- เลือกสายไฟฟ้าจาก 

กระแสของมอเตอร์ (Im) 
Im ≥ 1.25 × 17.8 = 22.25A 
ใช้สาย IEC 01  2×4 mm2 
- เลือกสายดินจาก IOL 

  = 1.15 × 17.8 
      = 20.47A 

เปิดตารางสายดินได้  
IEC 01  1×2.5 mm2  
- เลือกท่อ IMC Ø15 mm 
 

2) Induction ชนิด 3 เฟส 400V  
11kW กระแสโหลดเต็มที่ 21A    
        ICB ≤ 2.5 × 21 = 52.5A 
   - เลือก  
    CB 3P 50AT 63AF IC 6kA 
     Im ≥ 1.25 × 21 = 26.25A 
  - เลือกสายเฟส  
     IEC 01 3×6 mm2 
     (ไม่เดินสายนิวทรัล)  
  - เลือกสายดิน  
     (1.15 × 21 = 24.15 A) 
   ใช้ IEC 01 1×6 mm2 
- เลือกท่อ IMC Ø 20 mm 
(หมายเหตุ ตารางสายดิน ของ
โหลดมอเตอร์ ให้ใช้ตาราง
เดียวกับตารางสายเฟส ) 

 
 

 
 

ตัวอย่าง 
1) เครื่องเชื่อมอาร์กกระแสสลับ 

ชนิด 1 เฟส 2 สาย 230V มี 
ก าลังไฟฟ้า 8kVA รอบการ 
ท างานร้อยละ 60 (k = 0.78) 
- หากระแสโหลดเต็มที่ 

IFL = 8000/230 =34.79A 
- หาพิกัดของ CB ไม่เกิน 

200% ของ IF ดังนั้น 
    ICB ≤ 2×34.79=69.58A 
      - เลือก  
    CB 1P 63AT 63AF IC 6kA 

- หากระแสโหลดเพ่ือหา
ขนาดสาย 

   Ib = 0.78×34.79 
= 27.14A 

- เลือกสายไฟฟ้า 
IEC 01  2×4 mm2 

- เลือกสายดินเท่ากับสาย 
นิวทรัล 

IEC 01  1×4 mm2 
- เลือกท่อ IMC Ø15 mm 

2) เครื่องเชื่อมอาร์กกระแสสลับ 
ชนิด 3 เฟส 3 สาย มี 
ก าลังไฟฟ้า 15kVA รอบการ 
ท างาน ร้อยละ 70 (k=0.84) 
- หากระแสโหลดเต็มที่ 
แต่ละ เฟส 

IFL = (15000/3) / 230 
= 21.74A 

- หาพิกัดของ CB ไม่เกิน 
200% ของ IF ดังนั้น 

 ICB ≤ 2 × 21.74 
= 43.48A 

- เลือก  
CB 3P 40AT 63AF IC 6kA 
- หากระแสโหลดค านวณ 
หาสายไฟฟ้า 

   Ib = 0.84×21.74 = 18.27A 
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หมายเหตุ : สายไฟฟ้าท่ีเดินเข้าเต้ารับ 
1 จุด ให้ใช้สายไฟฟ้าขนาด 
2×2.5 mm2/G-2.5 mm2 หาก
เดินไปเต้ารับ 2 จุด ขึ้นไป ให้ใช้
สายไฟฟ้าที่มีขนาด เดียวกับสาย
วงจรย่อย 

3) วงจรย่อยเครื่องปรับอากาศ 3Φ 
4W 230/400V ก าลังไฟฟ้ารวม 
4180VA 
ก าลังไฟฟ้าต่อเฟส = 4180/3 

=1393.34VA 
Imax ต่อเฟส = 1393/230 

= 6.06A 
ICB = 1.75 × 6.06 =10.61A 
- เลือก CB 3P 16AT 63AF IC 6kA 
- เลือกสาย IEC 01  4×2.5 mm2 
- เลือกสายดิน IEC 01 1×2.5mm2 
เลือกท่อ EMT Ø15 mm 

 - เลือกสายไฟฟ้าตามกระแส 
โหลดค านวณ 

IEC 01 3×4 mm2 
- เลือกสายดินเท่ากับสาย

เฟส ใช้ 
          IEC 01  1×4 mm2 
      
     - เลือกท่อ IMC Ø15 mm 
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2. วงจรสายป้อน (Feeder Circuit : FC) 

  วงจรสายป้อนของแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย ชั้น 1   วงจรสายป้อนของแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยชั้น 1 (LP2) ซึ่งควบคุม   
  (LP1) และวงจรสายป้อนของแผงจ่ายไฟฟ้า     วงจรย่อยมอเตอร์ และวงจรย่อยเครื่องเชื่อม 
  ย่อยชั้น 2 (LP3)   - ก าหนดให้ดีมานด์แฟกเตอร์ร้อยละ 100 
การออกแบบวงจรสายป้อนโหลดท่ัวไป   การออกแบบวงจรสายป้อนโหลดมอเตอร์หลายตัว และโหลด 
  1) รวมก าลังไฟฟ้าของโหลดทั้งหมด (VAt)   เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
      ที่เชื่อมต่อในแผงจ่ายไฟฟ้า มาตรฐาน วสท. ก าหนดไว้ดังนี้ 
  2) หาก าลังไฟฟ้าเมื่อลดอัตราส่วนความ   1. สายซึ่งจ่ายกระแสให้มอเตอร์มากกว่า 1 ตัว ต้องมีขนาดกระแส 
     ต้องการสูงสุด (ดีมานด์แฟกเตอร์ : D.F.)      ไม่ต่ ากว่าผลรวมของพ ิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร ์ทุกตัว 
     โดยหาจากตาราง ซึ่งจะได้ค่า      บวกก ับร้อยละ 25 ของพ ิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร ์ตัว 
     ก าลังไฟฟ้าใช้งาน (VADF)      ใหญ่สุดในวงจร ในกรณีที่มอเตอร์ตัวใหญ่สุดมีหลายตัวให้บวก 
  3) หาพิกัด CB สายป้อน (ICB) จากสูตร      ร้อยละ 25 เพียงตัวเดียว 
      ICB ≥1.25 × Imax    2. กระแสของสายไฟฟ้าซึ่งจ่ายให้เครื่องเชื่อมหลายเครื่อง ต้องไม่ 
      โดย ILmax = VADF /( √3× 400)      ต่ ากว่าผลบวกของค่าที่คำนวณได้ สำหรับเครื่องใหญ่ที่สุดบวก 
  4) หาสายไฟฟ้าสายป้อน      กับร้อยละ 60 ของเครื่องอ่ืนที่เหลือ 
    4.1)  สายไฟฟ้ามีขนาด ≥ ICB    3. เครื่องป้องกันลัดวงจร (CB สายป้อน) ส าหรับโหลดที่เป็น 
    4.2) กรณีสายเส้นไฟมีกระแสของโหลด    มอเตอร์ร่วมก ับโหลดอ ื่น ต ้องมีขนาดไม่เก ินพ ิก ัด หรือขนาด 
           ไม่สมดุลสูงสุดมากกว่า 200A   ปรับตั้งของ CB ตัวใหญ่สุดในกลุ่ม บวกกับผลรวมของพิกัด 
           ขนาดกระแสของตัวน านิวทรัล   กระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์เครื่องใหญ่สุด และจะต้อง 
           (In) ต้องไม่น้อยกว่า 200 บวก   เพียงพอส าหรับจ่ายให้กับโหลดไฟฟ้าก าลังอ่ืนๆ 
           ด้วยร้อยละ 70 ของส่วนที่เกิน   วิธีการออกแบบวงจรสายป้อนแผงวงจรย่อย LP3 
           200A ดังสูตร   1) หาพิกัด CB ของสายป้อน 
           In = 200A + 0.7 × (ILmax – 200)     1.1) หาพิกัด CB ป้องกันมอเตอร์ตัวใหญ่สุด (IM-max) 
           แล้วเปิดตารางสายไฟฟ้าตามค่า In     1.2) หาผลรวมของกระแสเต็มที่ (It-M) มอเตอร์ที่เหลือในกลุ่ม 
   5) เลือกใช้สายดินจากตารางแนบท้าย     1.3) หาขนาดของกระแสของเครื่องเชื่อมหลายเครื่อง 
   6)  เลือกท่อร้อยสาย IMC จากตาราง               It-b = (กระแสโหลดค านวณ (Ib) ของเครื่องใหญ่สุด) + 
              (0.6 × กระแสโหลดค านวณท่ีเหลือทุกตัว) 
     1.4) ดังนั้นพิกัดของ CB วงจรสายป้อน (IBC) 
              IBC ≤ ICB-m + It-b 
 2) หาสายป้อน 
      2.1) กระแสสายไฟฟ้าของมอเตอร์ทุกตัว (IM) 
             IM ≥(1.25 × กระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ใหญ่สุด) + 
             (ผลรวมของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ทุกตัว) 
      2.2) กระแสสายไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมทุกเครื่อง (It-b) 
            It-b = (กระแสโหลดค านวณ (Ib) ของเครื่องใหญ่สุด) + 
                   (0.6 × กระแสโหลดค านวณท่ีเหลือทุกตัว 
      2.3) ขนาดสายป้อน (IBC) 
             IBC ≥ IM + It-b แล้วเปิดตารางหาสายป้อน 
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 2.4) ก าหนดสายนิวทรัลเท่ากับสายเฟส 

2.5) เลือกสายดินตามพิกัดของ CB หรือถ้าได้ขนาดใหญ่กว่า 
สายนิวทรัลให้ก าหนดเท่ากับสายนิวทรัล 

3) เลือกท่อร้อยสาย IMC จากตาราง 
ตัวอย่าง ตัวอย่าง 
1) แผงจ่ายไฟฟ้า (LP1) 3Φ 4W โจทก์) แผงจ่ายไฟฟ้า (LP3) 3Φ 4W 230/400V มีโหลดดังนี้ 

230/400V มีก าลังไฟฟ้าโหลดแสงสว่าง - มอเตอร์ 3 เฟส 400V 
5kVA พัดลม 2kVA โหลดเต้ารับ M1 และ M2 ขนาด 11kW 2 ตัว (In = 25A) 
20kVA โหลดเครื่องปรับอากาศ 40kVA M3 ขนาด 7.5kW 1 ตัว (In = 17A) 

โหลดเครื่องท าน้ าร้อนเครื่องที่ 1=8kVA M4 ขนาด 5.5kW 1 ตัว (In = 13A) 
เครื่องที่ 2=7kVA เครื่องที่ 3=5kVA - เครือ่งเชื่อมไฟฟ้า 1 เฟส 230V รอบท างานร้อยละ 60 
1.1) โหลดรวม (VAt) = 87kVA  เครื่องที่ 1 15kVA (k = 0.78) (IFull = 65.22A) 
1.2) โหลดดีมานด์แฟกเตอร์ (VADF)          เครื่องที่ 2 12kVA (k = 0.784) (IFull = 52.18A) 

-โหลดแสงสว่าง 100% = 5kVA - เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 400V รอบท างานร้อยละ 
-โหลดพัดลม 100%    = 2kVA 60 ขนาด 18kVA (k = 0.78) (IFull = 26.09A / เฟส) 
-โหลดเต้ารับ  จ านวน 1 เครื่อง 
=10+(0.5 ×10) =15kVA วิธ ีท า 
-โหลดเครื่องปรับอากาศ 100% = 1) หาพิกัด CB ของสายป้อน 
40kVA 1.1) หาพิกัด CB ของมอเตอร์ตัวใหญ่สุด (IM-max) 
-โหลดเครื่องท าน้ าร้อน = IM-max ≤ 2.5 × 25 = 62.5A 

(8+7)+(0.5×5) = 17.5kVA - เลือก CB 60AT 
  โหลดดีมานด์แฟกเตอร์ (VADF) 
= 5+2+15+40+17.5 = 

1.2) หาผลรวมของกระแสเต็มที่ (It-M) มอเตอร์ที่เหลือในกลุ่ม 
It-M = 25 + 17 + 13 = 55A 

79.50kVA 1.3) หาขนาดของกระแสเต็มที่ของเครื่องเชื่อมทุกเครื่อง (It-b) 
1.3) หาพิกัด CB สายป้อน (ICB) 

= 1.25×(79.5×1000/(1.732 × 
- เครื่องเชื่อม 1 เฟส 15kVA 

กระแสโหลดค านวณ = 65.22 × 0.78 = 50.88A 
400)) - เครื่องเชื่อม 1 เฟส 12kVA 
= 143.45A กระแสโหลดค านวณ = 52.18 × 0.78 = 40.70A 

ใช้  
CB 3P 150AT 225AF IC ≥ 18kA 

- เครื่องเชื่อม 3 เฟส 18kVA 
กระแสโหลดค านวณ = 26.09 × 0.78 = 20.35A 

1.4) เลือกสายเฟส สายนิวทรัล สายดิน     ดังนั้นกระแสรวม 3 เฟส = 3 × 20.35 = 61.05A 
และท่อร้อยสาย It-b = 50.88 + (0.6 × (40.70 + 61.05)) = 111.93A 
IEC 01  4 × 95 mm2/G-16 - เนื่องด้วย เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส 
mm2  in IMC Ø 65 mm รวมก ัน กระแสค านวณทั้งหมดจึงเป็นกระแสรวมของทั้ง 

3 เฟส ดังนั้นเมื่อเฉลี่ยกระแสแต่ละเฟส 
 = 111.93/3 = 37.31A 
 1.4) หาพิกัดของ CB วงจรสายป้อน (IBC) โหลดทั้งหมด 
 - IBC = (พิกัด CB ของมอเตอร์ตัวใหญ่สุด + กระแสเต็มที่ 
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 ของมอเตอร์ที่เหลือรวมกัน) + (กระแสค านวณของ 

เครื่องเชื่อมทั้งหมด) 
= (60 + 25 + 17 + 13) + (37.31) = 152.31A 

- ใช้ CB 3P 150AT 225AF IC ≥18kA 
2) หาสายป้อน 

2.1) กระแสสายไฟฟ้าของมอเตอร์ทุกตัว (IM) 
IM ≥(1.25 × 25) +(25 + 17 + 13) = 86.25A 

2.2) กระแสสายไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมทุกเครื่อง (It-b) 
It-b = 37.31A 

2.3) ขนาดสายป้อน (IBC) สายเฟส 
IBC ≥86.25 + 37.31 = 123.56A 

เลือกสายเฟส IEC 01  3 × 70 mm2 
2.4) ก าหนดสายนิวทรัลเท่ากับสายเฟส 

เลือกสายนิวทรัล IEC 01  1 × 70 mm2 
2.5) เลือกใช้สายดินจาก CB IEC 01  1 × 16 mm2 

3) เลือกท่อร้อยสาย IMC Ø65 mm 
สรุปสายป้อน  
IEC 01  4×70/G-16 mm2  in IMC Ø 65 mm 

 

หมายเหตุ 
ก าหนดมาตรฐานและการต ิดตั้งช่องทางเดินสาย ดังนี้ 
1. ก าหนดให้เดินท่อร้อยสายวงจรย่อยแสงสว่าง วงจรเต้ารับ และวงจรบริภัณฑ์ไฟฟ้า ไปเชื่อมต่อเข้ากับ 

รางไวร์เวย์แบบทึบมีฝาปิดแล้วเชื่อมต่อไปยังแผงย่อยของอาคารแต่ละชั้น ได้แก่ LP1 และ LP3 โดย 
แยกเป็น 2 รางไวร์เวย์ ก าหนดขนาด (ความสูง × กว้าง × ยาว) = 100 × 150 × 2440 ม.ม. ได้แก่ 

(1) รางไวร์เวย์ของวงจรย่อยแสงสว่าง 1 ราง 
(2) รางไวร์เวย์ของวงจรย่อยเต้ารับ และวงจรบริภ ัณฑ ์ไฟฟ ้าอ ื่น 1 ราง 
- ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าในรางไวร์เวย์ให้ใช้ค่าเดียวกับท่อร้อยสาย 

2. ก าหนดให้เดินท่อร้อยสายวงจรย่อยมอเตอร์โดยท่อ IMC ไปเชื่อมต่อเข้ากับรางไวร์เวย์แบบทึบมีฝาปิด 
แล้วเชื่อมต่อไปยังแผงย่อย LP2 โดยแยกเป็นรางไวร์เวย์ของวงจรย่อยมอเตอร์โดยเฉพาะ ก าหนด 
ขนาด (ความสูง × กว้าง × ยาว) = 100 × 150 × 2440 ม.ม. 

- ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าในรางไวร์เวย์ให้ใช้ค่าเดียวกับท่อร้อยสาย 
3. ก าหนดให้เดินท่อร้อยสายวงจรย่อยเครื่องเชื่อมโดยท่อ IMC ไปเชื่อมต่อเข้ากับรางไวร์เวย์แบบทึบมีฝา 

ปิดแล้วเชื่อมต่อไปยังแผงย่อย LP2 โดยแยกเป็นรางไวร์เวย์ของวงจรย่อยเครื่องเชื่อมโดยเฉพาะ 
ก าหนดขนาด (ความสูง × กว้าง × ยาว) = 100 × 150 × 2440 ม.ม. 

- ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าในรางไวร์เวย์ให้ใช้ค่าเดียวกับท่อร้อยสาย 
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3. หม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรสายเมน (Main Circuit) 

การออกแบบวงจรสายเมน 
1) รวมก าลังไฟฟ้าเมื่อใช้ดีมานด์แฟกเตอร์ (VADF) ของแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย LP1+ LP2+ LP3 
2) หาขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า kVA ≥ kVADF ที่ใกล้เคียงกับขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 
3) หาพิกัดเมน MCCB จากตาราง F5 กรณีขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ามีขนาด 250kVA เป็นต้นไป  

    กรณีขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าต่ ากว่า 250kVA ให้ค านวณ ขนาด  MCCB ≤ พิกัดกระแสไฟฟ้าออกเต็มพิกัดของ
หม้อแปลง ที่ใกล้เคียง (เช่น กระแสไฟฟ้า พิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า 230A ให้ใช้ MCCB = 225 A.) 

4) หาสายเมนเฟส จากตาราง F5 กรณีหม้อแปลงไฟฟ้า ชนาด 250kVA เป็นต้นไป กรณีขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าต่ า
กว่า 250kVA , ขนาดทนกระแของสายเมนเฟส ≥ ขนาด AT ของ MCCB ที่ใกล้เคียง 

5) หาสายนิวทรัล จากตาราง F5 หรือใช้ Half Neutral กรณีหม้อแปลงตั้งแต่ 250kVA เป็นต้นไป 

    กรณีขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ต่ ากว่า 250kVA ให้ใช้สายนิวทรัลเท่ากับสายเฟส  
6) เลือกใช้รางเคเบิลแลดเดอร์ วางสายไฟฟ้าเมนจาก ตาราง F5 กรณีหม้อแปลงตั้งแต่ 250kVA เป็นต้นไป  
     กรณีใช้หม้อแปลงต่ ากว่า 250 kVA ให้ใช้ ขนาด เคเบิลแลดเดอร์ 150 mm 
7) เลือกใช้สายดินและท่อร้อยสายดิน IMC จากตารางสายดิน 
ตัวอย่าง 
1) ให้ก าหนดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงสูง 3Φ 3W 22kV ด้านจ่ายแรงต่ า  3Φ 4W 230/400V หาค่าขนาด

เมนเซอร์กิต เบรกเกอร์ สายเมนด้านแรงต่ าชนิด NYY แกนเดียว รางเคเบิลแบบบันไดหรือรางเคเบิลแลดเดอร์ 
เพ่ือวางสายเมนจากหม้อแปลงไฟฟ้า  ไปยัง MDB โดยวางสายชิดติดกันส าหรับสายเมนไม่ใช้สายควบ แต่ถ้าใช้
สายควบให้วางสายเป็นกลุ่ม (กลุ่มท่ี 7) สายดินของระบบ และท่อ IMC ร้อยสายดิน 

แผง LP1 มีกำลังไฟฟ้าเมื่อคำนวณดีมานด์ไฟฟ้าแล้วรวมทุกเฟส 80kVA 
แผง LP2 มีกำลังไฟฟ้าเมื่อคำนวณดีมานด์ไฟฟ้าแล้วรวมทุกเฟส 60kVA 
แผง LP3 มีกำลังไฟฟ้าเมื่อคำนวณดีมานด์ไฟฟ้าแล้วรวมทุกเฟส 100kVA 

1.1) โหลดรวม (kVA) = 80kVA + 60kVA + 100kVA = 240kVA 
1.2) ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 315kVA 22kV/3Φ 4W 230/400V 
1.3) หาพิกัด MCCB จากตารางหม้อแปลงไฟฟ้า(ตาราง F5) ได้ขนาด MCCB 500AT หรือ 

600AT ให้เลือกขนาดต่ าสุดเพ่ือป้องกันหม้อแปลงให้ปลอดภัยที่สุด ดังนั้น
เลือกใช้ MCCB 3P 500AT 600AF IC ≥ 25kA 

1.4) เลือกสายเมนจากตารางที่ F5 ได้ขนาด NYY 1(3 × 300, 1 × 150) หรือ 
NYY 2(3 × 120, 1 × 70) 
ให้เลือกวิธีไม่ใช้สายควบ หรือใช้สายควบจ านวนน้อยที่สุด คือใช้ 
NYY 1(3 × 300,1 × 150) วางแบบชิดติดกัน 
ให้เลือกขนาดรางเคเบิลแลดเดอร์ จากค่าตาราง F5ขนาดใหญ่สุด คือ 300 mm ดังนั้นใช้ 
NYY 1(3 × 300, 1 × 150) in Cable Ladder 300 mm 

1.5) สายดินของระบบจากตาราง ได้ขนาดสายดิน IEC 01 1 × 50 mm2 in IMC Ø20 mm 
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ตารางแสดงค่าทางไฟฟ้า 
ส าหรับใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้า 
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มาตรฐานการผลติรางเคเบิลแลดเดอร ์
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มาตรฐานการผลติรางไวร์เวย์แบบทึบมีฝาปิด 
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