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แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดนัต่ําและคอนโทรลเกียร ์
(Low-voltage switchgear and Controlgear) 

 
แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่า หรือชุดประกอบสําเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันตํ่า (ตาม มอก. 1436) หรือ 

แผงบริ ภัณฑ์ประธานรวมแรงดันตํ่า  (MDB : Main Distribution Board) หรือ ตู้ควบคุมไฟฟ้า  หรือ
Distribution Board (DB) หรือแผงสวิตช์ฯต่างๆ โดยในอดีตต้ังแต่ปี 2540 ที่ได้ออกมาตรฐาน มอก. 1436 
มากว่า 17 ปี (คิด ณ. ปี 2557) ที่ได้ผลิตและทดสอบตาม IEC 60439-1 และ/หรือ มอก.1436 ที่มี 2 แบบ 
(แบบ Type-Tested Assembly และแบบ Partial Type-Tested Assembly) โดยแบบ Type-Tested 
Assembly น่าจะเป็นคําตอบของการเลือกผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายด้านวิศวกรรม ในเรื่อง 
ความปลอดภัย ความเช่ือถือได้ ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ ต่อระบบไฟฟ้า และที่ขาดไม่ได้ คือ  
การประหยัดในทางเศรษฐศาสตร์  
 เหตุผลที่กล่าวข้างต้นในเรื่องการประหยัดในทางเศรษฐศาสตร์ เพราะผู้ผลิตแผงสวิตช์ฯ ส่วนใหญ่จะมี
การวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง และผู้ผลิตน้ันๆ จะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งผู้ผลิต
ดังกล่าวจะมีการจําหน่ายและใช้งานอยู่ทั่วโลก ซึ่งก็จะเป็นไปตามหลักทางเศรษฐศาสตร์ คือ การผลิตแบบเป็น
จํานวนที่ทําให้เกิดจุดคุ้มทุน (Economics of scale) ดังน้ันหากผู้ผลิตใดที่มีปริมาณในการขายแผงสวิตช์ฯ 
หรืออุปกรณ์ป้องกันมากๆ ผู้ผลิตน้ันๆ ก็จะทําให้เกิดศักยภาพด้านคุณภาพของสินค้าและการประหยัดในทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการทํา Licensee กับผู้ผลิตที่ได้รับการทวนสอบโดยตรงจาก Licensor ด้วย 
 MDB (แผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงดันตํ่า) เป็นหัวใจที่สําคัญอย่างมากสุด เพราะเป็นศูนย์รวมของ
ระบบไฟฟ้าที่ควบคุมวงจร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งน้ีมาตรฐาน IEC 60439-1 ยังรวมไปถึงแผงสวิตช์ฯ 
ต่างๆ ด้วย เช่น Main Distribution Boards, Distribution Switchboards, Power Factor Correction 
Cubicle, Pump & Motor Starter Cubicle, Variable Speed Drives Cubicle เป็นต้น ดังน้ันหากแผง
สวิตช์ฯ ทุกๆ แผงสวิตช์ฯ ผ่านการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA) มา ก็จะเรียกได้ว่า แผงสวิตช์ฯ ทั้งระบบไฟฟ้าน้ี 
เป็น Fully Type-Tested Assembly  
 

 
 
ภาพประกอบ แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่า ตาม IEC 60439-1, IEC61439-2,3 แบบ Type-Tested 
Assembly 
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ประเภทของการทดสอบ ตามมาตรฐาน IEC60439-1 และ มอก. 1436-2540 โดยสรปุ ดังนี้ 
แบบท่ี 1 Type-Tested low-voltage switchgear and controlgear Assembly (TTA)  
แผงสวิตช์ฯ แรงดันตํ่าแบบท่ีผ่านการทดสอบเฉพาะแบบ เป็นแผงสวิตช์ฯ แรงดันตํ่าที่ได้ประกอบให้ตรงตาม
แบบหรือระบบท่ีปราศจากการบิดเบือน คือ มีการทดสอบอย่างละเอียดทุกข้อตามตารางที่ 7 ของ IEC 
60439-1 (อันน้ียังไม่รวมการทดสอบปลีกย่อยอีกมายมายนะ เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ รวมถึงวัสดุต่างๆ 
พวกน๊อต ยาง หรือ shield เป็นต้น ที่ต้องผ่านการทดสอบมาก่อนประกอบเป็นแผงสวิตช์ฯ) 
โดยลักษณะของการใช้งานจริงตาม Single line กับโครงการต่างๆ ของท่านน้ัน ให้เป็นไปตามแบบที่ผ่าน 
การทดสอบเฉพาะแบบ (TTA) เช่น ในหัวข้อเร่ืองขีดจํากัดของอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในส่วนของเมนบัสบาร์ 
ยกตัวอย่างที่เมนบัสบาร์พิกัดกระแสไฟฟ้า 5000A ก็หมายความว่า ในการทดสอบเมนบัสบาร์ ก็จะมีการจ่าย
กระแสไฟฟ้าที่ 5000A ให้บัสบาร์ตามข้อกําหนดของมาตรฐานฯ โดยบัสบาร์น้ันจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้โดย
ไม่ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกินข้อกําหนด หรือมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่า 105 องศาเซลเซียส แบบที่ไม่ต้องมีการติด
พัดลม หรือการระบายอากาศเพ่ิมเติม เมื่อนําไปใช้จริง ก็ไม่จําเป็นต้องติดพัดลมเพ่ิมเติม จากที่เคยทดสอบไว้ 
(โดยมีสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ปกติ) เป็นต้น 
แบบท่ี 2 Partially Type-Tested low-voltage switchgear and controlgear Assembly (PTTA) 
แผงสวิตช์ฯ แรงดันตํ่าแบบท่ีผ่านการทดสอบเฉพาะแบบเป็นบางส่วน คือ ทําการทดสอบบางส่วนและไม่ได้
ทําการทดสอบอีกมากมายหลายส่วน โดยใช้ตัวเลขจากการคํานวณแทนการทดสอบ การตรวจพินิจด้วยสายตา 
การทวนสอบก็ตาม โดยปัจจุบัน IEC 61439 จะไม่นํามากล่าวถึงอีกเลย 

ทั้งน้ีจะเห็นได้ชัดเจนว่าแผงสวิตช์ฯ ที่ผ่านการทดสอบ แบบ Fully Type-Tested Assembly หรือ 
Type-Tested Assembly จะสร้างความมั่นใจในเร่ืองความปลอดภัย และความเช่ือถือได้ในระบบไฟฟ้า
มากกว่าแบบ Partial Type-Tested Assemble  
 การออกมาตรฐานใหม่ IEC 61439-1,2 มาทนแทน ความผิดพลาด หรือความเสียหาย ได้มี 
การปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมที่มากขึ้นจาก มาตรฐาน IEC60439-1 เพ่ือให้ตรงกับความปลอดภัย ความเช่ือถือได้ 
ความสะดวก และหลักการทางเศรษฐศาสตร์โดยมีการเปลี่ยนเป็น IEC 61439 ที่มี series หรือส่วนย่อยๆ 
ดังต่อไปน้ี 

– IEC 61439-1: General rules 
– IEC 61439-2: Power switchgear and controlgear ASSEMBLIES (PSC-ASSEMBLIES) 
– IEC 61439-3: Distribution boards (to supersede IEC 60439-3) 
– IEC 61439-4: ASSEMBLIES for construction sites (to supersede IEC 60439-4) 
– IEC 61439-5: ASSEMBLIES for power distribution (to supersede IEC 60439-5) 
– IEC 61439-6: Busbar trunking systems (to supersede IEC 60439-2) 

 สําหรับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่าและคอนโทรลเกียร์ หรือชุดประกอบสําเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันตํ่า 
(ตาม มอก. 1436 ต้ังแต่ปี 2540) หรือ แผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงดันตํ่า หรือ แผงสวิตช์ฯต่างๆ ที่ได้ใช้
ต้นฉบับจาก IEC 60439-1 จะถือได้ว่าแตกต่างกันอย่างมากกับมาตรฐาน IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 
61439-3 และมีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาดังต่อไปน้ี  

1. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies : IEC 61439-1 :  
General rules (แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่าและคอนโทรลเกียร์ : IEC 61439-1 : General 
rules) 
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2. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies :  
IEC 61439-2 : Power switchgear and controlgear assemblies   
(แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่าและคอนโทรลเกียร์ : IEC 61439-2 : ) 
 
power switchgear and controlgear assembly (PSC-ASSEMBLY) เป็นแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดัน

ตํ่าและคอนโทรลเกียร์ ที่ใช้ในการกระจายและควบคุมการใช้พลังงาน สําหรับทุกประเภทของโหลด การใช้งาน
สําหรับงานอุตสาหกรรม พาณิชย์ การใช้งานที่คล้ายกัน ที่มีการทํางานโดยบุคคลธรรมดา โดยแรงดันไม่เกิน 
1000Vac. หรือ 1500Vdc.  
 Edition แรกของมาตรฐาน IEC 61439-1 โดยได้มีการยกเลิกและแทนที่ Edition 4 ของ IEC60439-
1(1999) ถือเป็นการแก้ไขทางเทคนิคอย่างมีนัยสําคัญ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2553 ดังต่อไปน้ี  

- ด้วยแนวทางของ IEC 60439-1ฉบับล่าสุด ได้เปลี่ยนมาเป็นมาตรฐาน IEC 61439-1 ซึ่งจะเป็น
ส่วนรายละเอียดแบบครอบคลุมทั่วไป  

- ใน IEC 61439 และก็จะมีส่วนย่อยอ่ืนๆ ประกอบเป็น series ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว 
- การทดสอบแบบ TTA (การทดสอบเฉพาะแบบ : ทดสอบทุกข้อ) และ PTTA (การทดสอบ

บางสว่นบางข้อ) จะถูกกําจัดไป โดยวิธีการในการทวนสอบ 
- สามส่ิงที่แตกต่างกัน แต่เทียบเท่าประเภทของการทวนสอบ ความต้องการท่ีถูกแนะนํา 

การทวนสอบ โดยการทดสอบ การคํานวณหรือการวัด หรือการทวนสอบความพ่ึงพอใจด้วย 
กฎการออกแบบ  

- ความต้องการที่เก่ียวกับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น ที่ได้รับการช้ีแจง 
- the rated diversity factor (RDF) จะถูกครอบคลุมในรายละเอียดมากข้ึน 
- ความต้องการจากมาตรฐานสําหรับตู้เปล่า สําหรับไว้ประกอบ (IEC 62208) ที่ต้องมีการจด

ทะเบียน  
- โครงสร้างทั้งหมดของ มาตรฐานที่สอดคล้องกับ ฟังก์ช่ัน ใหม่ ที่เป็น " กฎทั่วไป "  

 
มาตรฐาน 
 ขอบเขตของมาตรฐาน IEC 61439-1 น้ี มีข้อกําหนดและเงื่อนไขในการบริการ ความต้องการ 
ในการก่อสร้าง คุณสมบัติทางเทคนิค และความต้องการในการทวนสอบเพ่ือแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่า และ
คอนโทรลเกียร์ โดยพิจารณาสิ่งที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 

- การประกอบที่แรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 1000Vac. หรือ 1500Vdc. 
- การประกอบที่อยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่ โดยมหีรือไม่มี enclosure 
- การประกอบที่เจตนาสําหรับใช้ในการเช่ือมต่อการกําเนิด การส่ง การจําหน่าย การแปลงของ

พลังงานไฟฟ้า และสําหรับควบคุมพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์บริโภค  
- การประกอบที่ถูกออกแบบสาํหรับการใช้ภายใต้เง่ือนไขพิเศษและเง่ือนไขการบริการ 
- การประกอบที่ถูกออกแบบสาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร ข้อกําหนดที่มีเสริมสําหรับ 

การประกอบให้เป็นส่วนหน่ึงของเครื่องจักรที่ถูกครอบคลมุโดย IEC 60204 series 

 มาตรฐานน้ีได้นํามาใช้กับการประกอบทั้งหมด ว่าที่ได้ถูกออกแบบ ผลิต และการทวนสอบ บนพ้ืนฐาน
หน่ึงหรือมาตรฐานอย่างเต็มที่และผลิตในแบบปริมาณ  
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 มาตรฐานน้ีไม่สามารถใช้เพียงลําพัง ที่จะระบุประกอบหรือนําไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกําหนด
ร่วมกันมาตรฐานน้ีไม่ได้นําไปใช้กับแต่ละอุปกรณ์ และส่วนประกอบในตัวเอง เช่น การสตาร์ทมอเตอร์  
สวิตช์ฟิวส์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอ่ืน ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 
การทวนสอบ (Verification)  

1. การทวนสอบโดยการออกแบบ เป็นการทวนสอบที่ทําในกลุ่มตัวอย่างการประกอบหรือส่วนของ 
การประกอบที่แสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ได้ตรงตามความต้องการของมาตรฐานการประกอบ 
ที่เก่ียวข้อง  

 หมายเหตุ การทวนสอบโดยการออกแบบ อาจประกอบด้วยหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงวิธีร่วมกัน  
อันได้แก่ การทดสอบ การคํานวณ การวัดทางกายภาพ หรือการใช้กฎการออกแบบ 

2. การทวนสอบโดยการทดสอบ ทําในกลุ่มตัวอย่างประกอบหรือในส่วนของการประกอบที่จะรับรอง
ว่าการออกแบบตรงตามความต้องการของมาตรฐานการประกอบที่เก่ียวข้อง  

 หมายเหตุ การทวนสอบเทียบเท่ากับการทดสอบเฉพาะแบบ Type Tests 
3. การประเมินการทวนสอบ การทวนสอบโดยการออกแบบของกฎการออกแบบที่เข้มงวด หรือ 

การคํานวณที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบ หรือ ไปยังส่วนของการประกอบที่จะแสดงให้เห็นว่า  
การออกแบบที่ตรงตามความต้องการของมาตรฐานการประกอบที่เก่ียวข้อง 

4. การทวนสอบโดยกฎการออกแบบ กฎที่กําหนดสําหรับการออกแบบของการประกอบซึ่งอาจจะ
นําไปใช้เป็น ทางเลือกในการทวนสอบโดยการทดสอบ  

5. Routine test การทวนสอบของแต่ละการประกอบ การดําเนินการในระหว่าง และหรือหลังจาก 
การผลิต เพ่ือยืนยันว่า ได้สอดคล้องกับความต้องการของมาตรฐานการประกอบที่เก่ียวข้อง 

 ผู้ผลิต จะประกอบด้วย original manufacturer และ assemble manufacturer ผู้ประกอบ  
ซึ่งเป็นผู้ประกอบและรับผิดชอบในการประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ผลิตและผู้ประกอบอาจจะเป็นคนละ
องค์กรกับ original manufacturer การผลิต และ / หรือการประกอบ ผู้ประกอบสามารถดําเนินการ
นอกเหนือจากผู้ผลิตเดิมได้   
 
การทวนสอบโดยการออกแบบ มี วัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบการปฏิบัติของการออกแบบของ 
การประกอบ หรือ การประกอบท่ีมีความต้องการของมาตรฐานต่อเน่ืองชุดน้ี การทดสอบจะต้องได้รับ 
การปฏิบัติเป็นตัวแทน ตัวอย่างของการประกอบในสภาพที่กระจ่างและเป็นเง่ือนไขใหม่ ที่เ ก่ียวกับ 
การประกอบการทดสอบ โดยการทดสอบท่ีได้ดําเนินการตาม IEC60439 series ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องใน IEC 61439 series และการทดสอบผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ส่วนที่เก่ียวข้องกับ IEC 61439 การทวนสอบเหล่าน้ีไม่จําเป็นต้องทําซ้ํา เพ่ือยืนยันในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
อุปกรณ์ตัดตอน (switching) ในการประกอบ ที่ได้เลือกให้สอดคล้องกับการเลือกใช้และตามคําแนะนําของ
ผู้ผลิต 
 การทวนสอบการออกแบบ จะต้องบรรลุผลโดยการประยุกต์ใช้อย่างใดอย่างหน่ึง หรือมากกว่า 1 วิธี 
ตามการเทียบเท่า และทางเลือกตามความเหมาะสม : การทดสอบ, การคํานวณ, การวัดทางกายภาพ หรือ 
การทวนสอบของกฎการออกแบบ ตามตาราง รายการการทวนสอบโดยการออกแบบ ที่ต้องปฏิบัติตาม 
ดังต่อไปน้ี 
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No. Characteristic to be verified 
Clauses or 
subclauses

 Verification options available 
Verification 
by testing 

Verification by 
calculation 

Verification by 
design rules 

1 Strength of material and parts: 10.2       

  Resistance to corrosion 10.2.2 YES NO NO 

  Properties of insulating materials: 10.2.3       

  Thermal stability 10.2.3.1 YES NO NO 

  Resistance of insulating materials to  normal heat 10.2.3.2 YES NO NO 

  Resistance to abnormal heat and fire due to 10.2.3.3 YES NO NO 

   internal electric effects         

  Resistance to ultra-violet (UV) radiation 10.2.4 YES NO NO 

  Lifting 10.2.5 YES NO NO 

  Mechanical impact 10.2.6 YES NO NO 

  Marking 10.2.7 YES NO NO 

2 Degree of protection of enclosures 10.3 YES NO YES 

3 Clearances and creepage distances 10.4 YES YES YES 

4 Protection against  electric shock and integrity of 10.5       

protective circuits: 

Effective continuity between the exposed 10.5.2 YES NO YES 

conductive parts of the ASSEMBLY & the protective circuit 

  Effectiveness of the assembly for external faults 10.5.3  YES  YES  YES 

5 Incorporation of switching devices & components 10.6 NO NO YES 

6 Internal electrical circuits and connections 10.7 NO NO YES 

7 Terminals for external conductors 10.8 NO NO YES 

8 Dielectric properties: 10.9       

  Power-frequency withstand voltage 10.9.2 YES NO NO 

  Impulse withstand voltage 10.9.3 YES NO YES 

9 Temperature-rise limits 10.10 YES YES YES 

10 Short-circuit withstand strength 10.11 YES YES YES 

11 Electromagnetic compatibility (EMC) 10.11 YES NO YES 

12 Mechanical operation 10.11 YES NO NO 

ตาราง รายการการทวนสอบโดยการออกแบบ 
 

 ประสิทธิภาพการทํางานประกอบ อาจจะได้รับผลกระทบจากการทวนสอบโดยการทดสอบ เช่น  
การทดสอบกระแสลัดวงจร การทดสอบเหล่าน้ี ไม่ควรท่ีจะดําเนินการประกอบขณะที่กําลังดําเนินการบริการ 
(service) การประกอบที่ผ่านการทดสอบและได้มาตรฐานของผู้ผลิตแล้ว ไม่จําเป็นต้องผ่านการทวนสอบ 
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โดยวิธีออกแบบอีก ถ้าผู้ผลิตเดิมได้ให้ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
ผู้ประกอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและข้อแนะนําอย่างเคร่งครัด 
 
การทวนสอบการออกแบบจะประกอบด้วยข้ันตอนท่ีสําคัญดังต่อไปนี้ 

1)  Constructional requirements  
1. Strength of materials and parts การพิจารณาในเรื่องความแข็งแรงของวัสดุและส่วนประกอบ 

โดยการประกอบจะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีความสามารถในการทนต่อความเครียดทางกล ทางไฟฟ้า 
ความร้อน และสิ่งแวดล้อม เช่น การผุกร่อน รังสี UV. ที่มีแนวโน้มจะพบในการระบุเง่ือนไข 
การให้บริการ รูปร่างภายนอกของการประกอบ enclosure อาจจะสร้างขึ้นมาจากวัสดุต่างๆ เช่น 
ฉนวน โลหะ วัสดุที่เหมาะสมต่างๆ 

2. ระดับการป้องกันในเรื่องการกระแทก ระดับการป้องกันสิ่งแปลกแลอมที่เป็นของแข็งและของเหลว 
IP : IEC60529 

ดังตารางแนบ 

 
ตาราง ระดับการป้องกันสิ่งแปลกแลอมที่เป็นของแข็งและของเหลว IP : IEC60529 
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รูปการกําหนดสัญลักษณ์ของการก้ัน ภายในตู้ 
 Busbar ,Including distribution busbars  
 

 
                                                                                           อุปกรณ์หลัก (Function Unit) 
                                                                                            

                                                                         ขั้วต่อสาย (terminal)                                
 
 

ส่วนห่อหุ้ม (enclosure)  การก้ันภายใน (Internal Separation )   
หมายเหตุ สีของบัสบาร์ ปัจจุบันมีการกําหนดสีให้เป็นไปตามสีของสายไฟฟ้า คือ  

ฟ้า ,นํ้าตาล ,ดํา ,เทา ,เขียว ( N ,L1 ,L2 ,L3 ,PE ) 
 

ฟอร์มมีทั้งหมด 7 ฟอร์ม ดังน้ี 

 
โดยในแต่ละฟอร์มจะมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

                     
ภายในตู้สวิตช์บอร์ดจะไม่มีการก้ันช่องแบ่งแยกบัสบาร์ออกจากอุปกรณ์และขั้วต่อสายตัวนําภายนอกออก 
จากกัน ควรมีอาคิลิคก้ันส่วนบัสบาร์และต่อเช่ือม เพ่ือความปลอดภัยเมื่อมีการเปิดตู้สวิตช์บอร์ด 
 

ต้องมีแผ่นอาคิลคิ 
ก้ันด้านหน้า ในส่วนของบัสบาร์และช้ัวต่อ
สาย หรือส่วนใดๆ ที่เป็นตัวนําไฟฟ้า เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
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หมายเหตุ 
1. ควรมีแผ่นอาคิลิคก้ันในฟอร์ม 1 หรือ ส่วนอ่ืนๆ ที่จําเป็น เพ่ือความปลอดภัย 
2. การก้ันจะมีส่วนช่วยป้องกันการลุกลาม ความเสียหายที่อาจจะลุกลามไปยังส่วนอ่ืนๆ ภายใน

แผงสวิตช์ 
3. การเลือกใช้ระดับการก้ันที่สูงๆ หรือ มีการก้ันมากๆ จะทําให้มีการเพ่ิมขนาดของอุปกรณ์หรือ 

วัสดุต่างๆ มากข้ึน เน่ืองจากต้องมีการคํานึงถึงเรื่องการระบายความร้อน เพ่ือให้แผงสวิตช์
น้ันๆ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามพิกัดที่ใช้งาน ตามพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือ 
พิกัดของบัสบาร์ หรือ อุปกรณ์ วัสดุอ่ืนๆ ที่ประกอบกัน 

4. การกั้น จะมีผลต่อการใช้งาน การติดต้ัง และการบํารุงรักษาแผงสวิตช์ เน่ืองจากการก้ันใน
ระดับที่สูงก็จะต้องมีการถอดช้ินส่วนของส่วนก้ัน ออกมาจากแผงสวิตช์ เพ่ือการเปลี่ยน
อุปกรณ์ต่างๆ ของแผงสวิตช์ 
 

6. Internal electrical circuits and connections ในส่วนของวงจรหลัก วงจรช่วย ตัวนําเปลือยและ
ที่มีฉนวน การเลือกและการติดต้ังของการป้องกันตัวนําเพ่ือลดโอกาสของการเกินกระแสลัดวงจร การ
แสดงของตัวนําป้องกัน(PE,PEN,N)ของวงจรหลัก 

7. Cooling จากธรรมชาติและจากการบังคับการระบายอากาศ 
8. Terminals for external conductors 

 
2) Performance requirements 
1. Dielectric properties เป็นความสามารถคงทนต่อแรงดันสูงได้ช่ัวขณะและความสมบูรณ์ของฉนวน

กันความร้อนที่เป็นของแข็ง ที่มีการทวนสอบ โดย power frequency withstand voltage และ
ความสามารถในการทนต่อการแรงดันสูงช่ัวขณะเป็นการทวนสอบโดยแรงกระตุ้นให้ทนต่อ
แรงดันไฟฟ้า 

2. Temperature rise limits การจํากัดอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น ตามตารางที่ 6 ของมาตรฐาน IEC 61439-1 
3. Short circuit protection and short circuit withstand strength การป้องกันการลัดวงจร และ

ความแข็งแรงในการทนต่อการลัดวงจร โดยการประกอบจะต้องมีความสามารถในการทนต่อความ
ร้อน และ dynamic stresses ที่เกิดจากกระแสลัดวงจรไม่เกินค่าพิกัด 
หมายเหตุ  

1.  ความตึงเครียดจากกระแสลัดวงจร อาจจะถูกลดลงโดยการใช้ อุปกรณ์จํากัดกระแส 
(current limiting devices) 

2. การประกอบไว้ใช้สําหรับระบบ IT อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรควรมีความสามารถในการตัด
วงจรเพียงพอ ในแต่ละขั้วที่แรงดัน L to L เพ่ือจัดการให้ double earth fault หมดไป 

3. เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืนใน คู่มือการใช้งาน และการบํารุงรักษาของผู้ผลิต การประกอบ 
ที่ได้รับภายใต้การลัดวงจร    

4. Electromagnetic compatibility : EMC ตาม Annex J. ใน IEC61439-1 
5. Mechanical operation เป็นการทดสอบการทํางานทางกล ในส่วนต่างๆ เพ่ือความม่ันใจว่าสามารถ

ทํางานได้เป็นปกติ 
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การทวนสอบโดยการคํานวณ 
 วิธีการคํานวณ 2 วิธี ที่ได้เตรียมไว้ ทั้งการกําหนดปริมาณอากาศจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นภายในตู้ ที่มี
สาเหตุมาจากําลังสูญเสียของวงจรทั้งหมด และเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ีกับการจํากัดอุปกรณ์ที่ติดต้ัง วิธีการ 
ที่แตกต่างกันในทางความสัมพันธ์ระหว่างการส่งผ่านพลังงานท่ีสูญเสีย และอุณหภูมิที่สูงขึ้นของอากาศภายใน
ตู้เป็นการสืบหาให้แน่ใจ เพราะอุณหภูมิในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจริงจากการที่กระแสไหลผ่านส่วนต่างๆ ไม่สามารถ
คํานวณได้โดยวิธีการเหล่าน้ี ข้อจํากัดบางอย่างและความปลอดภัยที่เผื่อไว้เป็นสิ่งที่จําเป็นและมีการรวม ใน
ส่วนต่างๆ ดังน้ี 

 การประกอบช่องเด่ียวที่มีพิกัดกระแสไม่เกิน 630  
 วิธีในการทวนสอบ อุณหภูมิที่สูงขึ้นของการประกอบช่องเด่ียวจากการจ่ายกระแสทั้งหมดไม่เกิน 
630A และพิกัดความถ่ีไม่เกิน 60 Hz ที่อาจจะทําได้โดยการคํานวณหากมีเง่ือนไขต่างๆ ครบ เช่น ข้อมูลการ
สูญเสียพลังงานของอุปกรณ์ ,การกระจายความร้อนจากการสูญเสียพลังงาน ,การระบายความร้อนของ
อุปกรณ์ที่ทํางานไม่เกินพิกัด 80% การไหลเวียนของอากาศ, ตัวนํากระแสที่เกิน 200A กระแสไหลวนและการ
สูญเสียของแกนเหล็ก ,ตัวนําทั้งหมด ,อุปกรณ์ และอุณหภูมิที่สูงขึ้นของอุปกรณ์ 

 การประกอบหลายช่องที่พิกัดกระแสไม่เกิน 1600A  
 วิธีในการทวนสอบ ของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของการประกอบหลายช่องที่กระแสไม่เกิน 1600A และพิกัด
ความถี่ไม่เกิน 60 Hz ที่อาจจะทําได้โดยการคํานวณตามวิธีการประมาณค่าหากมีเง่ือนไขต่างๆ ครบ เช่น 
ข้อมูลการสูญเสียพลังงานของอุปกรณ์, การกระจายความร้อนจากการสูญเสียพลังงาน, การระบายความร้อน
ของอุปกรณ์ที่ทํางานไม่เกินพิกัด 80% การไหลเวียนของอากาศ, ตัวนํากระแสที่เกิน 200A กระแสไหลวนและ 
การสูญเสียของแกนเหล็ก, ขนาดของตัวนําทั้งหมด, การระบายอากาศตามธรรมชาติของตัวตู้ 
 
การทวนสอบโดยการประยุกต์ใช้กฎการออกแบบ 
โดยการเปรียบเทียบ จากการประกอบท่ีได้รับการทวนสอบด้วยการออกแบบท่ีได้ผ่านการทดสอบ 
แล้วใช้รายการตรวจสอบที่เตรียมไว้ในตาราง Short-circuit verification by design rules : check list  
 

Item no. Requirement to be considered YES NO 

1 
Is the short-circuit withstand rating of each circuit of the ASSEMBLY to be 
assessed, less than or equal to, that of the reference design?     

2 
Is the cross sectional dimensions of the busbars and connections of each circuit 
of the ASSEMBLY to be assessed, greater than or equal to, those of the 
reference design?     

3 
Is the spacing of the busbars and connections of each circuit of design?the 
ASSEMBLY to be assessed, greater than or equal to, those of the reference      

4 
Are the busbar supports of each circuit of the ASSEMBLY to be assessed of 
the same type, shape and material and have, the same or smaller spacing, 
along the length of the busbar as the reference design?     

5 
Are the material and the material properties of the conductors of each circuit 
of the ASSEMBLY to be assessed the same as those of the reference design? 
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Item no. Requirement to be considered YES NO 

 
6 

Are the short-circuit protective devices of each circuit of the ASSEMBLY to be 
assessed equivalent, that is of the same make and seriesa) with the same or 
better limitation characteristics (I2t, Ipk) based on the device manufacturer’s 
data, and with the same arrangement as the reference design?     

7 
Is the length of unprotected live conductors, in accordance with 8.6.4, of each 
non-protected circuit of the ASSEMBLY to be assessed less than or equal to 
those of the reference design?     

8 
If the ASSEMBLY to be assessed includes an enclosure, did the reference 
design include an enclosure when verified by test?     

9 
Is the enclosure of the ASSEMBLY to be assessed of the same design, type 
and have at least the same dimensions to that of the reference design?     

10 
Are the compartments of each circuit of the ASSEMBLY to be assessed of the 
same mechanical design and at least the same dimensions as those of the 
reference design?     

     ‘YES’ to all requirements – no further verification required. 
     ‘NO’ to any one requirement – further verification is required, see 10.11.4 and 10.11.5. 

     a) Short-circuit protective devices of the same manufacture but of a different series may 
be considered 
         equivalent where the device manufacturer declares the performance characteristics 
to be the same or 
         better in all relevant respects to the series used for verification, e.g. breaking capacity 
and limitation 
         characteristics (I2t, Ipk), and critical distances. 

 
การทวนสอบโดยการเปรียบเทียบกับการออกแบบอ้างอิง 
การประเมินของ Icw ของการประกอบและวงจรโดยการคํานวณ และการประยุกต์ใช้ กฎการออกแบบจะต้อง
ดําเนินการเปรียบเทียบการประกอบ ด้วยการทวนสอบโดยการทดสอบแล้ว  
 
การทวนสอบโดยการทดสอบ 
การประกอบ หรือ ทุกส่วนต้องทดสอบแบบสมบูรณ์ จะต้องติดต้ังตามการใช้งานปกติ โดยจะมีรายการทดสอบ 
เช่น วงจร บัสบาร์ การต่อ กระแสลัดวงจร (Ic : Icc ,Icw ,Ipk) ,protective circuit ,EMC และ Mechanical 
operation เป็นต้น 
 
การทวนสอบโดยการทดสอบประจาํ 
การทวนสอบมีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดในด้านวัสดุ คนผลิต และตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
การทํางานของการผลิต ประกอบ ได้การทวนสอบโดยการทดสอบประจํา เพ่ือยืนยันว่าการทวนสอบโดย 
การออกแบบน้ันสามารถใช้ได้  
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Rated insulation voltage (line to line) Ui Dielectric test voltage a.c. r.m.s. 
      V          V 

                               Ui  ≤  60     1000 
                   60     <  Ui  ≤  300     2000 
                  300    <  Ui  ≤  690     2500 
                  690    <  Ui  ≤  800     3000 
                  800    <  Ui  ≤  1000     3500 
                1000    <  Ui  ≤  1500 *   3500 
* For d.c. only 

ตาราง การทดสอบความคงทนของฉนวน 
 
การเลือกใช้ที่ 2.5 kV, นาน 1 นาทีระหว่าง 3 phase และ PE การทดสอบน้ีจะถือว่าผ่าน ได้โดยไม่มี 
puncture หรือ flashover เกิดขึ้น 
 
4. ตรวจสอบค่าความต่อเน่ืองของวงจรป้องกัน (Protective Circuit) โดยการทดสอบเพ่ือความม่ันใจว่า 

แผงสวิตช์ที่ได้ผ่านการประกอบแล้วน้ันมีความต่อเน่ืองของวงจรป้องกันได้อย่างดี จากการทดสอบ 
การต่อถึงกันของสาย PE ทั้งหมดของแผงสวิตช์ และให้มั่นใจว่า หากมีการถอดส่วนหน่ึงส่วนใดของ
วงจรป้องกันออก วงจรป้องกันส่วนที่เหลือจะต้องไม่ขาดตอน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ ของแผงสวิตช์ที่ได้ต่อวงจรป้องกันอย่างต่อเน่ืองกันทั้งระบบไฟฟ้า 
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Commissioning Test หรือ การทดสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน 
โดยปกติการทดสอบความพร้อมก่อนการใช้งานแผงสวิตช์ จะมีครั้งแรกที่โรงงานผู้ผลิต โดยการทํา routine 
test และหากมีการเข้าตรวจสอบ หรือ ทดสอบ จากทางเจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผู้คุมงาน หรือ ผู้ว่าจ้าง ก็จะมี
การทํา routine test ซ้ํา (ไม่ต้องมีก็ได้) โดยหลังจากมีการส่งมอบแผงสวิตช์ และติดต้ังที่ตําแหน่งต้องการ  
ก็จะมีการทํา routine test ซ้ํา เป็นคร้ังสุดท้าย ก่อนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ส่วนอ่ืนๆ เช่น แผงสวิตช์
แรงดันสูง หรือ หม้อแปลงไฟฟ้า หรือ แผงสวิตช์ย่อย เป็นต้น 
 
การติดต้ังแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่า 

1. แผงสวิตช์ที่ใช้งาน ต้องตรงตามที่ออกแบบไว้และตามการใช้งานจริง โดยมี Single line diagram 
แนบท่ีแผงสวิตช์ฯ และ Mimic เพ่ือระบุถึงรายละเอียดความสัมพันธ์ของแต่ละวงจร หรือการระบุ
วงจรที่ตัวอุปกรณ์ป้องกัน เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและการบํารุงรักษา 

2. แผงสวิตช์ฯ ต้องมีการวางในห้องไฟฟ้าที่มีระยะห่างระหว่างแผงสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ  
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานติดต้ังทางไฟฟ้า สําหรับประเทศไทย ของ วสท. 

3. ตําแหน่งที่วางแผงสวิตช์ฯ ที่ดีควรคํานึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรวม ที่ห่างไกลจากนํ้า ความช้ืน พ้ืนที่
เปียก หรือ หากเป็นพ้ืนที่เสี่ยงก็ควรมีการป้องกันแผงสวิตช์ฯ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้พิกัดการ
ป้องกันของแข็งและของเหลวที่สูงขึ้น เป็นต้น ทั้งน้ีผู้ออกแบบหรือผู้ที่กําหนดพ้ืนที่วางแผงสวิตช์ฯ 
จําเป็นที่จะต้องทําการสํารวจพ้ืนที่ก่อน เพ่ือระบุ พิกัดการป้องกันของแข็งและของเหลวที่สัมพันธ์กับ
การใช้งานแผงสวิตช์ฯ รวมถึงการติดต้ังแผงสวิตช์ฯ ในพ้ืนที่ภายนอกอาคารด้วย ที่ต้องคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมโดยรวม และลักษณะการติดต้ังฯ 

4. การติดต้ังแผงสวิตช์ฯ ต้องคํานึงถึง เวลาในการเข้าถึงอุปกรณ์ฯ ภายในแผงสวิตช์ฯ ในภายหลัง เพราะ
ส่วนใหญ่การติดต้ังที่ไม่ดี น้ันจะมีสายไฟฟ้าเข้า-ออก เต็มพ้ืนที่ทั้งหมด ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงเพ่ือ 
การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือการซ่อมบํารุงต่างๆ ได้ ดังน้ันหากพ้ืนที่ห้องในการวางแผงสวิตช์ฯ  
ที่จํากัด ทําให้ต้องมีการลดพ้ืนที่ของแผงสวิตช์ฯ จะทําให้ขาดพ้ืนที่ในการเข้า-ออกสายไฟฟ้า และ 
ควรมีการจับยึดสายไฟฟ้าที่เข้า-ออก ที่ตําแหน่งพ้ืนที่ว่างที่ได้เตรียมไว้ อย่างแข็งแรง และต่อเน่ือง ไม่
ทําให้โครงสร้างของแผงสวิตช์ฯ เสียหาย หรืออยากต่อการใช้งานและการซ่อมบํารุงในภายหลัง 

 
การบํารงุรักษาแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่า 

1. ตรวจพินิจพิจารณา การประกอบ, การ Wiring, และ Electrical Operation (Inspection)  
2. การตรวจสอบแผงสวิตช์ฯ โดยการทดสอบการทํางาน (Function Test) ที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ protective relay เป็นต้น รวมถึงการบํารุงรักษาหล่อลื่นส่วนเคลื่อนที่ต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องด้วย เช่น กลไกการเคลื่อนที่ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตามคุณสมบัติของผู้ผลิต หรือ 
ผู้ประกอบแผงสวิตช์แบบ Licensee ของผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านน้ี 

3. การทดสอบความต้านทานของฉนวน (Insulation Test)  
4. การทดสอบความคงทนของฉนวน (Dielectric Voltage Test)  
5. ตรวจสอบค่าความต่อเน่ืองของวงจรป้องกัน (Protective Circuit) 
6. การตรวจสอบพิกัดการขันแน่นของสกรู ตามมาตรฐานการขันแน่นของสกรู ควรสอบถามจากผู้ผลิต

แผงสวิตช์ฯ ที่ทําแผงสวิตช์ฯ น้ันๆ เพ่ือความถูกต้อง 
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7. การตรวจสอบเพ่ือการบํารุงรักษา ต้องมีรอบระยะเวลาในการบํารุงรักษาที่แน่นอนและต่อเน่ือง โดยมี
การเก็บผลการตรวจสอบและบํารุงรักษาไว้ด้วย เพ่ือใช้ในการวิเคาระห์และตัดสินใจในการบริหาร
จัดการในอนาคต 
 

ปัจจัยสําคัญที่ต้องพิจารณาในเรื่องการเลือกใช้แผงสวิตช์ฯ หรือ ชุดประกอบสําเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันตํ่า 
มีดังน้ี 

 เรื่องการทวนสอบใบรับรองที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC60439-1 หรือ IEC61439-1,2,3 หรือ 
มอก.1436 มีถูกต้องและตรงตามแบบ ตามคุณสมบัติที่ได้ใช้ในโครงการน้ันๆ 

 ผู้ผลิตฯ หรือ ผู้ผลิตแบบ Licensee ต้องได้ใบรับรองที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC60439-1, 
IEC61439-1,2,3 ทุกหัวข้อตามพิกัดกระแสไฟฟ้าของเมนบัสบาร์ต่างๆ ที่เลือกใช้ หรือ เป็นผู้ผลิตที่มี
ประสบการในผลิตตามมาตรฐานข้างต้น มาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน เช่น มากกว่า 10 ปี เพ่ือความ
มั่นใจในคุณภาพการผลิต จากประสบการณ์ ทักษะและความชํานาญของผู้ผลิต  

 ผู้ผลิตฯ หรือผู้ผลิตแบบ Licensee ต้องมีมาตรฐานรับรอง ISO9001 : 2008 
 ผู้ผลิตฯ หรือผู้ผลิตแบบ Licensee ต้องได้ใบรับรองที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC60439-1, 

IEC61439-1,2,3 กับแผงสวิตช์ฯประเภทต่างๆ ดังน้ี distribution switch-boards, power factor 
correction cubicle, fixed-type motor control centers, withdrawable-type motor-
control center ,variable speed drives and starters column.  

 ผู้ผลิตฯ หรือ ผู้ผลิตแบบ Licensee ต้องได้ใบรับรองที่ผ่านการทดสอบของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุ
ที่สําคัญทุกๆตัว เพ่ือประกอบขึ้นเป็นแผงสวิตช์ฯที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC60439-1, 
IEC61439-1,2,3 ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุที่ใช้ต้องตรงตามแผงสวิตช์ฯที่ผ่านการทดสอบมา เช่น 
ยีห้อ หรือรุ่น ที่ใช้ทดสอบตรงตามยีห้อและรุ่นในใบรับรองน้ันๆ 

 สามารถสอบย้อนกลับในเร่ืองใบรับรอง อุปกรณ์ที่เลือกใช้ และกระบวนการผลิต การทดสอบได้ 
 

เอกสารอ้างอิง :  
1. มาตรฐานติดต้ังไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย 2545 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2556. 
2. สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : มอก.1436 – 2540. 
3. International Engineering Commission : IEC60439-1,2,IEC61439-1,2,3,IEC60529,IEC60898, 

IEC60947-2  เป็นต้น 
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อุปกรณ์ป้องกันหลักๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานภายในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
จากรายละเอียดของส่วนแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันตํ่า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ป้องกันที่มีใช้งาน
ในแผงสวิตช์ฯ จะมีอุปกรณ์ป้องกันหลักๆ ดังนี้  
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (circuit breaker : C.B) เป็นอุปกรณ์ตัดต่อและป้องกันกระแสเกินที่มี

สัญลักษณ์ในการใช้งานตามภาพประกอบน้ี 
 

                              X                        X 
                
 
 
 
รูปที่ 1 ภาพสัญลักษณข์องเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั่วไป และเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ withdrawable  
ตามมาตรฐาน IEC ตามลําดับ 
หมายเหตุ จากสัญลักษณ์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC จะบ่งช้ีถึงความหมายในแต่ละส่วน
ดังน้ี 

- ส่วน                         หมายถึง Disconnection หรือ switch เป็นการตัดต่อวงจร หรือ Isolation 
ที่จะตัดส่วน supply ออกทั้งหมดหรือแยก หรือก้ันไม่ให้มีแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้ากระโดดข้าม
ได้เลย เป็นการเปิดวงจรได้ 100% แบบไม่มีการกระโดดข้ามมาอีกส่วนหน่ึงได้เลย 

- ส่วน X หมายถึง เป็นการป้องกันกระแสเกินในกรณีต่างๆ ทั้ง กระแสเกิน และกระแสลัดวงจร 
มาตรฐานสําหรับ C.B หลักๆ ที่มใีช้งานเพ่ือความปลอดภัยให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานโดยมีมาตรฐาน
หลักๆ ดังน้ี 
 
1.1 IEC 60898 : Circuit-breaker for overcurrent protection for household and 
similar installation for a.c. and d.c. operation เป็น C.B ที่ใช้สําหรับบ้านอยู่อาศัย เพ่ือ
ป้องกันกระแสเกิน มาตรฐานน้ี สําหรับแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายที่ไม่เกิน 1000VAC หรือ 1500VDC ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีการใช้กรณีกระแสไฟฟ้าสลับ ที่มีพิกัดแรงดันใช้งาน 230V. / 400V. และกระแสไฟฟ้าตรงที่มีพิกัด
กระแสใช้งาน 1P (250VDC), 2P (500VDC, 4P (880VDC) หรือเป็นไปตามคุณสมบัติของแต่ละผู้ผลิตฯ 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ : C.B หรือ ที่เรียกว่า Miniature circuit breaker : MCB ที่ใช้งานตามมาตรฐาน 
IEC 60898 น้ี ต้องการให้เกิดความปลอดภัยสําหรับบุคคลที่ไม่มีความรู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือลักษณะคล้ายๆ 
กันน้ี ดังน้ัน C.B ประเภทนี้จะไม่สามารถปรับต้ังค่าได้ เพราะได้มีการปรับต้ังค่าจากโรงงานผู้ผลิตและได้ปิด
หรือผนึกไว้ หลังจากมีการปรับต้ังค่ากระแสใช้งาน ที่ค่ากระแสต่างๆ ที่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างเหมาะสมกับโหลด
ที่จะใช้งาน เช่น 6, 10 (13 ไม่นิยมใช้), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 และ 125A. ที่มีอุณหภูมิ
โดยรอบไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส และเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส โดยความสูงในการติดต้ัง 
ใช้งานไม่เกิน 2000 เมตร ทั้งน้ีต้องดูเอกสารทางเทคนิคของผู้ผลิตประกอบก่อน เพราะบางผู้ผลิตจะมีอุณหภูมิ
โดยรอบที่ 30 องศาเซลเซียส หรือความสูงในการติดต้ังใช้งานท่ีอาจไม่ตรงตามน้ี ดังน้ันต้องตรวจสอบข้อมูล
เทคนิคของผู้ผลิตและมาตรฐานที่เก่ียวข้องก่อนการใช้งาน 
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 Z curve เป็นกราฟที่มีคุณสมบัติในช่วงแรก ที่มีการทํางานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในช่วงของ
กระแสเกิน (Overload) และช่วงสองเป็นการทํางานแบบทันทีทันใด (Instantaneous) เมื่อมี
การลัดวงจรข้ึนจะทํางานในช่วงเวลา (tripping) ที่ 2 – 3 เท่าของกระแสใช้งาน โดยอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่นิยมใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทน้ี จะเป็นอุปกรณ์อิเลคทรคนิคส์  

 MA curve เป็นกราฟที่มีคุณสมบัติการทํางานแบบทันทีทันใด (Instantaneous) เท่าน้ัน เมื่อมี
การลัดวงจรข้ึนจะทํางานในช่วงเวลา (tripping) ที่ 10 – 20 เท่าของกระแสใช้งาน โดยอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่นิยมใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทน้ี จะเป็นพวก motor starter และการใช้งานท่ี
เฉพาะเจาะจง เพราะจะไม่มีการป้องกัน thermal overload  
 

พิกัดกระแสลดัวงจร 
การทดสอบ C.B ตามมาตรฐาน IEC60947-2 นั้นมีค่ากระแสลัดวงจรหลายส่วนตามรูปแบบ 
การทดสอบและการใช้งานดังน้ี 
 Rated short-circuit making capacity : Icm  

 คือ ค่าพิกัดกระแสการลัดวงจรขณะที่หน้าสัมผัสของ C.B ได้เริ่มแตะกัน ทําให้เกิดส่วนกระแสไฟฟ้า
สลับและส่วนกระแสไฟฟ้าตรง ซึ่งมีปริมาณกระแสเริ่มต้นค่อนข้างสูง ในช่วงเวลาประมาณ 10mS แรกของ
การทํางานของ C.B น้ี หลังจากน้ันก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

 Rated ultimate short-circuit breaking capacity :Icu  
คือ ค่าพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรของ CBs ที่ใช้ในการทดสอบ จะไม่คํานึงว่าสามารถรับกระแสใช้งาน

ปกติได้อย่างต่อเน่ืองหรือไม่หลังการทดสอบ (rms)  
  O – t – CO 
 หรือมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังน้ี “O” – รอ 3 นาที - “CO” 
 
กําหนดให้  O = สภาพการเปิดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (เมื่อบังคับให้เกิดกระแสลัดวงจร) 
  C = สภาพการปิดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
  t  = ช่วงเวลา 3 นาที่ เพ่ือรอให้ C.B พร้อมทํางาน สําหรับกระบวนการต่อไป 
 Rated service short-circuit breaking capacity : Ics  
คือ ระดับกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Breaker สามารถป้องกันได้ 3 ครั้ง โดยใช้ขั้นตอนการทดสอบดังน้ี  
  O – t – CO - t – CO 
หรือมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังน้ี “O” – รอ 3 นาที - “CO” – รอ 3 นาที - “CO”  
(ค่า Ics จะแสดงค่าเป็นจํานวน % ของค่า Icu เช่น 25%, 50%, 75% และ100%) 
 Rated short time  withstand current : Icw  
เป็นค่าพิกัดกระแส (rms)  ลัดวงจรท่ีอุปกรณ์สามารถรองรับได้ (คงอยู่ในตําแหน่งสับ) ในระยะเวลา

สั้นๆ โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ  
         ช่วงระยะเวลาของ Icw ใช้ค่า 1, 3 วินาที ปกติส่วนใหญ่จะมีใช้ที่ค่า 1 วินาที เพราะเป็นค่าที่
เหมาะสมและราคาถูก 

ดังน้ัน C.B ที่จะนํามาใช้เป็นตัวเมนจะต้องมีค่า Icw ด้วย ซึ่งจะมีเฉพาะที่ตัว ACB ส่วนใน MCCB และ 
MCB ผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการทดสอบหรือทําคุณสมบัติของค่าน้ีมา เพ่ือความเหมาะสมกับการใช้งาน
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อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และมีความปลอดภัยเพียงพอ ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่กับเง่ือนไขหรือปัจจัยใน 
การออกแบบ จากข้อมูลดังกล่าว หากต้องการให้ระบบไฟฟ้าเรามีความเช่ือถือได้ ควรมีการเลือกใช้ C.B เป็น
ประเภท ACB : Air circuit breaker ที่มีความแข็งแรงทนทานกว่า MCCB ด้วย โดยใน CB น้ันจะมีค่า 
Category A และ Category B ถ้าการใช้งานเพ่ือเป็นเมน C.B ของทุกระบบ จะต้องใช้  Category B เพราะ
จะมีค่า Icw ที่สามารถทนค่ากระแสลัดวงจรได้ช่วงระยะเวลาหน่ึง (1sec หรือ 3sec) เพ่ือให้ตัวที่เป็นวงจรย่อย
ที่ใกล้จุดเกิดกระแสลัดวงจรนั้นทํางานก่อน สําหรับคุณสมบัติพิเศษน้ีเพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความเช่ือถือได้สูง 
ไม่ทําให้วงจรท้ังหมดดับ  หรือเปิดวงจรทั้ งระบบไฟฟ้า  และ  C.B ที่มี  Category B จะสามารถทํา 
Coordination ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ดีระดับหน่ึงด้วย 
 ดังน้ันพิกัดกระแสลัดวงจรของ MCB ตามมาตรฐาน IEC60947-2 น้ันจะมีขนาดต้ังแต่ 3, 5, 6, 10, 
15, 16, 25, 35 และ 50 kA ตามความเหมาะสมในการใช้งาน 
  ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ CB ตามมาตรฐาน IEC ในปัจจุบันที่มีใช้กัน ซึ่งไม่รวม C.B 
ขนาดกระแสสูงๆ ของ IEC 60947-2 

 
หมายเหตุ ระดับมลพิษ (จากสภาพแวดล้อม)  
ตัวเลขเดิมขึ้นอยู่กับปริมาณของฝุ่นไฟฟ้าหรืออุ้มนํ้าก๊าซแตกตัวเป็นไอออน หรือเกลือและความช้ืนสัมพัทธ์และ
ความถี่ของการเกิดผลในการอุ้มนํ้าของการดูดซึมหรือการควบแน่นของความช้ืนที่นําไปสู่การลดลงของ 
ความเป็นฉนวนและ / หรือความต้านทานพ้ืนผิว  
หมายเหตุ 1 องศามลพิษที่เป็นวัสดุฉนวนของอุปกรณ์และส่วนประกอบมีการเปิดรับอาจจะแตกต่างจาก 
ที่มหภาคสภาพแวดล้อมที่อุปกรณ์หรือส่วนประกอบอยู่เพราะของการป้องกันที่นําเสนอโดยวิธีการดังกล่าว  
เป็นสิ่งที่แนบมาหรือความร้อนภายในเพ่ือป้องกันการดูดซึมหรือการควบแน่นของความช้ืน 
Pollution หรือระดับมลพิษ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีการประกอบ มีวัตถุประสงค์ สําหรับการเปลี่ยน
อุปกรณ์และส่วนประกอบภายในตู้ที่ระดับมลพิษของสภาพแวดล้อมในสิ่งที่แนบมามีผลบังคับใช้ สําหรับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินระยะห่างและระยะทาง creepage, มี 4 ระดับ ของมลพิษในสภาพแวดล้อม
จุลภาคที่มีการจัดต้ังขึ้น มี 4 ระดับ ดังต่อไปน้ี 
มลภาวะระดับที่ 1: ไม่มีมลพิษหรือเพียงแห้งมลพิษไม่นําไฟฟ้าเกิดขึ้น มลพิษที่มีอิทธิพลไม่  
มลภาวะระดับที่ 2: เพียงมลพิษไม่นําไฟฟ้าเกิดขึ้นยกเว้นว่าบางคร้ังการนําช่ัวคราว ที่เกิดจากการรวมตัวเป็น 
ที่คาดหวัง  
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ส่วนประกอบที่สําคัญๆ มีดังน้ี 
6.1 Under voltage release เป็นอุปกรณ์เสริมของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่มี coil เมื่อได้รับกระแส

ไฟจ่ายเข้า coil จะมีผลทําให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริป และไม่สามารถ ON เซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ 
Under voltage release ของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเป็น 1 เฟส จึงควรมีการใส่ Protective 
relay เพ่ือการทํางานเป็น 3 เฟส และelectronic time delay เพ่ือช่วยหน่วงเวลา ไม่ให้ระบบ
ไฟฟ้าเสียความเช่ือถือได้ ทั้งน้ีการติดต้ังที่เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์อาจเป็นผลเสีย ทําให้ระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดดับได้ เมื่อเกิดไฟตก หรือ ไฟตกช่ัวขณะ ดังน้ันควรติดต้ัง Under voltage release 
เฉพาะโหลด หรือวงจรที่มีความอ่อนไหวกับแรงดันตก เช่น โหลดที่เป็นมอเตอร์ เป็นต้น 

 
ภาพประกอบของ shunt trip 
 

6.2 Shunt release เป็นอุปกรณ์เสริมของเซอร์กิตเบรกเกอร์ บางทีเรียบว่า shunt trip เป็น
อุปกรณ์เสริมที่จ่ายไฟให้ที่ coil ของ shunt trip อุปกรณ์เสริม shunt trip ก็จะทํางาน ทําให้
เซอร์กิตเบรกเกอร์ trip คือ ไม่สามารถ ON เซอร์กิตเบรกเกอร์น้ีได้ ปกติจะมีการต่อใช้งานกับ
การทริปของหม้อแปลง เมื่อหม้อแปลงมีการจ่ายกระแสเกิน เพ่ือทําหน้าที่ป้องกันหม้อแปลงไม่ให้
จ่ายกระแสเกิน หรือการทํางานตามต้องการอ่ืนๆ เพ่ือสั่งการให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริป  

 
ภาพประกอบของ shunt trip 

 
6.3 Auxiliary contact เป็นอุปกรณ์เสริมที่มี contact ช่วย ทั้ง ON – OFF contact เพ่ือการใช้งาน

ร่วมอ่ืนๆ หรือ เพ่ือการต่อใช้ส่งสัญญาณเตือนภัยต่างๆ  
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ Auxiliary contact 
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6.4 Rotary Handle เป็นอุปกรณ์เสริมในการ ON – OFF เซอร์กิตเบรกเกอร์ อีกแบบหน่ึง 
 

   
 
ภาพประกอบของ Direct rotary handle และ Extended Rotary handle (แบบมีแกนต่อ) ใช้ติดที่ฝาตู้ 
แบบตู้ลึก 
 

6.5 Motor mechanism หรือที่นิยมเรียกว่า Motor drive เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทําหน้าที่ charge 
spring เพ่ือรอการสั่งการ ON เซอร์กิตเบรกเกอร์ สามารถออกแบบให้ใช้งานแบบอัตโนมัติใน 
การ ON เซอร์กิตเบรกเกอร์ได้  
หมายเหตุ : การออกแบบสั่งการ ON แบบอัตโนมัติ ควรระมัดระวังการสั่งการแบบอัตโนมัติ 
ในกรณีเกิดกระแสเกิน และกระแสลัดวงจร จะทําให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ สายไฟ โหลด อุปกรณ์
เก่ียวเน่ืองเสียหายและเกิดอันตรายอย่างอ่ืนได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบของ Motor mechanism 
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น้ันมีขนาดให

นก้ันขั้วต่อแบ

       

ต่อ ฉนวนก้ันขั้

สใช้งานและคณุ
งาน พิกัดกร

320, 400,
แสลัดวงจรมีป
หญ่ เพ่ือการใช้

บต่างๆ 

ขั้วต่อและแผน่

ณสมบัติอ่ืนๆ 
ระแสลัดวงจ

630, 800, 
ปริมาณสูงขึ้น 
ช้งานที่สะดวก

นฉนวนกั้นขั้วต

ที่สูงขึ้น ตามม
จรในแบบต่า

 

1000, 1250
เช่น 42, 50,

กในการใส่สาย

ต่อ 

มาตรฐาน 
างๆ และ 

0, 1600, 
, 65, 70, 
ยไฟที่ต้อง
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การเลือกใช้งาน Air Circuit breaker 
1. จากข้อมูลเทคนิคด้านหน้า ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปุ่ ม OFF ของ C.B 

ก้านโยกชาร์จ สปริง 

ปุ่ ม ON ของ C.B 

Micro Logic : Microprocessor เพ่ือปรับตัง้คา่ใช้งาน 

ท่ีใสก้่านเพ่ือถอด C.B ออกจากสว่นอยูก่บัท่ี 
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Nameplate ที่ด้านหน้าของ Air circuit breaker 
 
 

 
 

                                            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพิจารณาเลือกใช้งาน Micro logic ของ C.B จะมีลักษณะการเลือกใช้งานให้เหมาะสมตาม
คุณสมบัติของโหลดในแต่ละประเภท แต่ละช่วงเวลา แต่ละหน้าที่การทํางานดังน้ี 

 
 L : Long time delay คือ การปรับต้ังค่ากระแสให้ใช้งานได้เหมาะสมกับโหลด 

- กรณีของ MCCB ที่เป็นแบบ Thermo magnetic จะสามารถปรับค่าได้ 80% - 100%In 
- กรณีของ MCCB และ ACB ที่เป็นแบบ Micro logic จะสามารถปรับคา่ได้ 40% - 100%In 

ทั้งน้ีมีบางรุ่นสามารถที่จะปรับค่าได้ละเอียดมากกว่าน้ี 
ทั้งน้ียังมี time delay เพ่ือเป็นการหน่วงเวลาช่วยให้สามารถทํา coordination ได้ง่ายขึ้นด้วย 

 S : Short time delay คือ การปรับต้ังค่ากระแสลัดวงจรแบบมีการหน่วงเวลา 
 I : Instantaneous คือ การปรับต้ังค่ากระแสลัดวงจรแบบทันที (ไม่มีการหน่วงเวลา) 
 G : Ground Fault คือ การปรับต้ังค่ากระแสรั่ว 

 
 
 
 
 
 

ช่ือรุ่น 

ช่ือรุ่นย่อ และสัญลักษณ์ของ C.B 

แรงดันฉนวน   

พิกัด Icu ที่แรงดันต่างๆ 

พิกัด Ics ที่ 100% Icu 

พิกัด Icw และ Cat.B เป็นเมนได้ 

มาตรฐาน IEC และความถ่ี 



 

3. 

ปรับก

Short-ti

Earth
and t

 

 
ประเภทของ 
ลักษณะในกา
สะดวกในการ
ทันที โดยไม่ต้

 
      ACB : F

กระแสใช้งาน A

me pick-up a

h-leakage or e
tripping  delay

Indicati

ภา

Air circuit 
ารติดต้ังใช้งาน
รเปลี่ยน CB 
ต้องมีการปลด

    

Fixed Type  

Amp.Trip ,หน่วง

nd tripping de

earth-fault pick
y 

on of tripping

ลกูศรเลื

ME

าพประกอบ M

breaker มี 
นและการบําร
เมื่อ CB เกิด

ดสายหรือบัสบ

         

 

เวลา 

elay 

k-up 

 cause 

ล่ือน 

ENU 
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Micro Logic ข

2 ประเภท คื
รุงรักษา เน่ือง
ความเสียหาย
บาร์ที่ขั้วต่อทัง้

ของ Air Circu

คือ Fixed แล
งจาก ACB ป
ยใดๆ ขึ้น ก็สา
งทางเข้าและท

   ACB : Wit

uit breaker 

ละ Withdraw
ระเภท With
ามารถนํา CB
ทางออกของ C

thdrawable 

LED โ

Insta

Earth

Test 

Long

Lamp

Digital

Three-

Naviga

wable ซึ่งจะ
hdrawable T
B ส่วนเคลื่อน
CB 

Type 

โชว์ overload ala

ntaneous pic

h-leakage or e

 connector 

g-time rating p

p test, reset a

l display 

-phase bar-gr

ation buttons 

ะขึ้นอยู่กับ
Type จะ
ที่มาใส่ได้

 

arm ท่ี 1.123Ir 

k-up 

earth-fault but

plug screw 

and battery tes

raph and amm

 

tton 

st 

meter 



 

4. 

           
 
 
การติดต

ส่วนประกอบ
Rotary ha
connecter เ

               

ตั้งและใช้งา
1. การติดต้ัง

ของสกูร ,
2. การติดต้ัง

อนาคต รว
3. การต้ังค่าก

สายไฟ เซ
ของเซอร์
คํานวณ ห
หรือการคํ

4. กรณีการอ
หรือเลือก
Back up
เก่ียวข้อง 

5. การเลือก
กระแสใช้

บอุปกรณ์เสริม
ndle, Mot
เป็นต้น 

      

านเซอร์กิตเบ
และใช้งานเซ
,ระดับความสู
งเซอร์กิตเบรก
วมถึงการป้อง
การใช้งานขอ
ซอร์กิตเบรกเก
ร์กิตเบรกเกอ
หรือเลือกใช้ตา
คํานวณจากผู้ผ
ออกแบบที่ใช้ห
กใช้ตามคุณสม
p protectio
ให้ทราบถึงกา
ใช้งานเซอร์กิ

ช้งานของโหล

มของ ACB ที
or mecha

 
ภาพส่วนประ

บรกเกอร์ 
ซอร์กิตเบรกเก
งในการใช้งาน
กเกอร์ในแผงส
งกันการลุกลา
องเซอร์กิตเบร
กอร์ที่อยู่ใกล้เ
ร์ โดยการทํ
ามคุณสมบัติที
ผลิตน้ันๆ ที่เก่ี
หลักการ Bac
มบัติที่ผู้ผลิตได
n จะต้องได้
ารใช้งานที่ถูก
กิตเบรกเกอร์
ดที่เป็นความ
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ที่ประกอบด้วย
nism, Lock

ะกอบอุปกรณ์

กอร์ ต้องติดต้ั
น ความช้ืน ค
สวิตช์ฯ ที่ต้อง
ามแต่ละส่วน 
รกเกอร์ ให้สอ
คียงในวงจรเกี
า Coordinat
ที่ผู้ผลิตได้ทดส
ก่ียวข้องอย่างถู
ck up Prote
ด้ทดสอบและ
้รับความเห็นช

กต้อง 
ร์ในสภาพแวด
มต้านทาน (ห

ย Electrical 
k, Connec

ณเ์สริมของ AC

ั้งตามข้อกําห
วามร้อน เป็น
งตามแบบฯ แ
(Partition : F

อดคล้องกับโห
ก่ียวเน่ืองกัน
tion curve จ
สอบและระบุไ
ถูกต้อง 
ction จะต้อง
ะระบุไว้แล้วเท
ชอบของผู้คุม

ดล้อมปกติ ที
รืออาจที่มีค่า

auxiliaries,
tion, Meas

CB 

นดของผู้ผลิต
นต้น 
และต้องสะดว
Form) 
หลดที่ใช้งาน อ
หรือการทํา C
จะต้องได้รับก
ไว้แล้วตามโป

งได้รับการทว
ท่าน้ัน หรือ ห
งาน ผู้ออกแบ

ที่อุณหภูมิ 40
า XL, Xc 

, Auxiliary c
surement 

 

ต เช่น พิกัดกา

วกต่อการซ่อ

อุปกรณ์ไฟฟ้า
Coordination
การทวนสอบ
ปรแกรมของผู้

วนสอบว่าได้คิ
หากเป็นการใช้
บบ และหรือ 

0oC เมื่อเราท
ที่ปริมาณน้อ

contacts, 
module, 

ารขันแน่น

มบํารุงใน

อ่ืนๆ เช่น 
n Curve 
บว่าได้คิด
้ผลิตน้ันๆ 

ดคํานวณ
ช้หลักการ 
ผู้ที่มีส่วน

ราบพิกัด
ยๆ) หรือ
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อุปกรณ์ที่พิกัดกระแสใช้งาน 100A เราควรเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ 100AT และเลือกใช้ขนาด
ของสายไฟฟ้าพิกัดกระแสที่ มากกว่า 100% - 125% ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เลือกใช้งาน 
(100A) เพ่ือความปลอดภัยในกรณีการใช้กระแสเกิน โดยไม่ต้องเผ่ือขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
มากขึ้นกว่า 100% - 125% เพราะอาจทําให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ดังกล่าวไม่สามารถทํางานได้ตาม
คุณลักษณะสมบัติ และเป็นผลให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ทํางานสัมพันธ์กับโหลดอย่างแท้จริงได้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับปัจจัยและเง่ือนไขในการออกแบบ ตามภาพประกอบ ดังน้ี 

หมายเหตุ : ถ้าโหลดท่ีเลือกใช้มีโอกาสใช้งานในส่วนกระแสเกินในบางคร้ัง อาจใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ที่สามารถปรับต้ังค่าได้และปรับขนาดแอมทริปให้สูงขึ้นได้ แต่ที่สําคัญขนาดของสายไฟฟ้า หรือ 
อุปกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองที่เลือกใช้ควรมีการเผื่อขนาดไว้แต่แรกด้วย หากมีการเผื่อขนาดทุกวงจร ก็จะทํา
ให้สิ้นเปลืองเกินความจําเป็นได้ 
 
 

                           X 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ วงจรและการเลือกใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

 
2. Fuse : ฟิวส ์ 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินอีกประเภทหน่ึง ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน  
ฟิวส์ (Fuse) หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินซึ่งมีส่วนที่เปิดวงจรหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจาก 
มีกระแสไหลผ่านเกินกําหนด  
ฟิวส์ประกอบด้วย ส่วนที่รวมกัน เพ่ือทําหน้าที่ตัดวงจรที่เกิดกระแสเกิน อาจเป็นหรือไม่เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์
สําหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า ดังน้ันต้องมีการตรวจสออุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของฟิวส์ เพ่ือให้เป็นฟิวส์ที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง 
 สัญลักษณ์ของฟิวส์ 
 
                    
                
                 

       IEC                      
  หรือ    IEEE/ANSI   

Load 100A

CB 100AT 

สายไฟฟ้าที่มีพิกัดทนกระแสได้มากกว่า  100A เช่น 125A 
(NYY 50 Sq.mm.: กลุ่มที่ 7 ตารางที่ 5-30 ) 



 

ความเข้า
เมื่อเกิดก
เป็นอุปก
การบํารุ
หรือไม่ส
ในหลาย

Cut o

 
รูปภาพลั
 

หลากหล
การตรวจ
ความผิด
 

ฟิวส์ ถือเป็นอ
าใจ ว่ามีคุณส
การพัฒนาทา
กรณ์ป้องกันที่
งรักษา ว่าฟิ
ามารถทราบ
ๆ ประเภท โด
 
2.1 ฟิวส์เส้น

ที่หัวและ
out ตามรูปป

ลกัษณะของฟวิ

2.2 คาร์ทริด
กับงานค

ลายมาก และแ
จสอบประเภท
พลาดขึ้นได้ 

รูปภาพของฟิ
ฟิวส์ของเต้ารั

อุปกรณ์ตัดตอ
สมบัติในการ
างเทคโนโลยีขึ
ทํางานได้เพีย
วส์ขาดหรือไ
ความแม่นยํา
ดยประเภทขอ

น มีลักษณะเป็
ะท้ายขอ 
ประกอบ 1071

วส์เส้นและฟิว

ดฟิวส์ (Cartrid
ค่อนข้า 
แบบใบมีด ทีจ่
ทฟิวส์ไส้ ที่ดีค

ฟวส์กระบอกห
รับแบบพ่วง โด

อนและยังเป็น
ตัดตอนและป้
ขึ้น ปรากฏว่
ยงครั้งเดียว ก
ไม่ ต้องใช้กา
าได้เท่าที่ควร 
องฟิวส์มีดังต่อ

ปนลวดเปลือย

17 8 
 
 
  

 

วส์แผ่น 

dge Fuse) โด

จะใช้ร่วมกับ เ
ควรใช้มิเตอร์ เ

หรือฟิวส์เฟอร์
ดยส่วนใหญจ่
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อุปกรณ์ป้องกั
ป้องกันวงจรท
า เซอร์กิตเบ
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อไปน้ี 

ย ใช้กับสวิตช์ตั

   

รูปภาพข

ดยจะมีอยู่ 2 

เซฟต้ีสวิตช์ ห
เพราะในบางค

ร์รูล และรูปแบ
จะมขีนาดกระ

กันที่มีการใช้ง
ทางไฟฟ้าได้ดี
บรกเกอร์น้ันทํ
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บกระบอกหรือ
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จเกิด

r และ
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รูปภาพฟิวส์แบบใบมีด หรือ Blade Fuse ที่จะใช้ร่วมกับ เซฟต้ีสวิตช์ หรือ HRC Fuse base  
(มีขนาด 1 เฟสไม่เกิน 1250A. หรือ แบบ 3 เฟส ไม่เกิน 630A) 

หมายเหตุ การใช้งาน HRC Fuse ใน Capacitor Bank หรือการใช้งานต่างๆ ที่เป็นแบบ 3 เฟสน้ัน 
จะต้องมีการพิจารณาเพ่ิมเติมอุปกรณ์เพ่ือการทํางานที่ดีขึ้น เพ่ือให้ทราบว่าฟิวส์เฟสใด เฟสหน่ึงได้
ขาดไป Limit switch น้ีจะทํางานทันทีโดยการส่งสัญญาณให้มีการทํางานพร้อมกันทั้ง 3 เฟส ทั้งน้ี
การทํางานของฟิวส์ที่พร้อมกันทั้ง 3 เฟส จะช่วยป้องกันโหลด หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กันได้ 
 
2.3 ปลั๊กฟิวส์ ( Plug Fuse) เป็นฟิวส์ที่บรรจุอยู่ในกระบอกกระเบ้ือง มีเกลียวสําหรับรูป เพ่ือใช้งาน

ร่วมกับฐานฟิวส์  

                             
 
ข้อควรระวังของการใชฟ้ิวส ์
1. ควรเลือกใช้ฟิวส์ และส่วนประกอบของฟิวส์ ให้ตรงกับแบบฯ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์น้ันๆ เช่น

การใช้ฟิวส์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภท เช่น soft starter ที่ต้องใช้ฟิวส์ประเภท semi 
conductor fuse ตามท่ีผู้ผลิต soft starter ได้ระบุไว้ 

2. ควรมีการตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ของฟิวส์ให้พร้อมทํางาน 
3. การเปลี่ยนฟิวส์ ต้องมีการปลดโหลดต่างๆ ของวงจรที่เก่ียวเนื่อง ออกก่อนมีการเปลี่ยนฟิวส์ 
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 เครื่องตัดไฟรั่วที่ปริมาณกระแส 10mA สําหรับป้องกัน ชีวิตมนุษย์และสัตว์ 
 เครื่องตัดไฟรั่วที่ปริมาณกระแส 30mA สําหรับป้องกัน ชีวิตมนุษย์และสัตว์ 
 เครื่องตัดไฟรั่วที่ปริมาณกระแส 100mA สาํหรับป้องกัน อุปกรณ์ 
 เครื่องตัดไฟรั่วที่ปริมาณกระแส 300mA สาํหรับป้องกัน เพลิงไหม้ 
 เครื่องตัดไฟรั่วที่ปริมาณกระแส 500mA สาํหรับป้องกัน เพลิงไหม ้

 
ประเภทของเคร่ืองตัดไฟรั่ว มีดังน้ี 
3.1 Residual current operated circuit breaker without integral over-current 
protection : RCCB 

เป็นเคร่ืองตัดไฟร่ัวแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และ/หรือลัดวงจร หรือ ที่ตาม มอก.2425-
2552 ได้เรียกว่า เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัย 
และใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน 

การใช้งานเคร่ืองตัดไฟร่ัวประเภท RCCB น้ัน โดยปกติต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เช่น ฟิวส์ 
หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่อวงจรอยู่ก่อนหน้า RCCB ประเภทน้ี ไว้เพ่ือป้องกันวงจร เมื่อเกิดภาวะกระแสเกิน
หรือกระแสลัดวงจร ขึ้นในระบบไฟฟ้า ทั้งน้ีการใช้งานสําหรับบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย อุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินของตัวเมนสวิตช์ น้ันจะต้องมีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรได้เท่ากับหรือ ไม่น้อยกว่า 10kA 
ที่ 230/400Vac. ตามมาตรฐาน IEC60898 โดย RCCB ประเภทน้ีจะมีลักษณะที่สามารถตัดวงจรได้ทั้งสายเส้น
ไฟและสายนิวทรัล แบบ 2ขั้ว และ 4ขั้ว  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพ เครื่องตัดไฟรั่ว RCCB แบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และ/หรือลัดวงจร หรือ ที่ตาม มอก.2425-
2552 
 
3.1 Residual current operated circuit breaker with integral over-current 

protection : RCBO 
เป็นเคร่ืองตัดไฟรั่วแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และ/หรือลัดวงจรหรือ ที่ตาม มอก.909-2548 

ได้เรียกว่า เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และใช้ใน
ลักษณะที่คล้ายกัน โดย มอก.909-2548 ถือเป็นมาตรฐานบังคับของสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) 

ปุ่มกด ทดสอบให้เครื่องตัดไฟร่ัวได้ทํางานเป็นปกติ  ( Trip / monthly test) 
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ภาพ เครื่องตัดไฟรั่ว RCBO แบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และ/หรือลัดวงจร หรือ ที่ตาม มอก.909-
2548 
 
รูปแบบการต่อใช้งานเคร่ืองตัดไฟร่ัว (RCD) แบบต่างๆ  

1. การต่อใช้งาน RCD แบบควบคุมทุกวงจร เป็นการควบคุมทุกวงจรผ่าน RCD ที่ได้แบ่งลักษณะของ 
RCD ที่เลือกใช้ดังน้ี 
1.1 การต่อใช้งาน RCD แบบ RCCB ควบคุมทุกวงจร แบบนี้จะต้องมีการใช้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์

ขนาดทนกระแสลัดวงจรได้ที่ 10kA, 230/400Vac.: IEC60898 (กรณีการใช้งานสําหรับที่พัก
อาศัย) ก่อน RCCB เน่ืองจาก RCCB จะไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันกระแสเกิน หรือกระแส
ลัดวงจรได้ จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ก่อน และข้อเสียในแบบนี้คือ  
เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วขึ้น ในปริมาณที่ทําให้เครื่องตัดไฟร่ัวทํางาน ก็จะทําให้ทุกวงจรทํางาน มีผล
ทําให้วงจรแสงสว่างดับด้วย จึงทําให้อาจเกิดอันตรายอ่ืนๆ ประกอบด้วยจากสาเหตุที่ขาด 
แสงสว่าง ดังภาพประกอบด้านล่างน้ี     

   

  
รูปภาพ แบบการต่อเคร่ืองตัดไฟรั่ว : RCCB แบบควบคุมทกุวงจร 

ปุ่มกด ทดสอบให้เคร่ืองตัดไฟร่ัวได้ทํางานเป็นปกติ (Trip / monthly test) 



 

2. 

1.2 การต่อใช้
แต่ RCBO
(กรณีการ
ทําให้เครื
อาจเกิดอั

 
การต่อใช้งาน
ของ RCD ทีเ่
2.1 การต่อใช

ขนาดทน
อาศัย) ก
ลัดวงจรไ
เมื่อมีกระ
ตัดไฟร่ัว
แสงสว่าง

ช้งาน RCD แบ
O ที่จะเลือก
รใช้งานสําหรั
รื่องตัดไฟร่ัวทํ
อันตรายอ่ืนๆ 

รูปภา

น RCD แบบค
เลือกใช้ดังน้ี 
ช้งาน RCD แ
นกระแสลัดวง
ก่อน RCCB เ
ได้ จึงจําเป็นต
ะแสไฟฟ้ารั่วขึ้
ทํางาน และใ
งก็ยังคงทํางาน

บบ RCBO คว
ใช้ต้องมีขนาด
ับที่พักอาศัย) 

ทํางาน ก็จะทํา
ประกอบด้วย

พ แบบการต่อ

ควบคุมบางทุก

แบบ RCCB ค
งจรได้ที่ 10kA
น่ืองจาก RC
ต้องมีการควบ
ขึ้น ในปริมาณ
ในส่วนวงจรที
นเป็นปกติ ดัง

42 

วบคุมทกุวงจร
ดทนกระแสลั
และข้อเสียใน
าให้ทุกวงจรท
ยจากสาเหตุที่

อเครื่องตัดไฟ

กวงจร และบ

ควบคุมบางวง
A, 230/400V
CB จะไม่มีคุ
บคุมด้วยเซอร์
ณที่ทําให้เครื่อง
ที่ไม่ผ่านเครื่อ
งภาพประกอบ

ร ซึ่งแบบน้ีไม่
ัดวงจรได้ที่ 1
นแบบนี้คือ เมื
ทํางาน มีผลทํ
ขาดแสงสว่าง

รั่ว : RCBO แ

บางวงจรไม่ได้

งจร แบบนี้จะ
Vac.: IEC6
ณสมบัติในก
ร์กิตเบรกเกอร
งตัดไฟรั่วทําง
องตัดไฟรั่ว ก็จ
บด้านล่างน้ี 

จําเป็นต้องมเี
10kA , 230/
มื่อมีกระแสไฟ
ทําให้วงจรแสง
ง ดังภาพประก

แบบควบคุมทุ

้ควบคุมผ่าน 

ะต้องมีการใช้
0898 (กรณีก
ารป้องกันกร
ร์ก่อน ซึ่งข้อดี
งาน ก็จะทําให
จะยังคงทํางา

เมนเซอร์กิตเบ
/400Vac.: IE
ฟฟ้ารั่วขึ้น ใน
งสว่างดับด้วย
กอบด้านล่างนี

ทกุวงจร 

RCD ที่ได้แบ่

้เมนเซอร์กิตเ
การใช้งานสําห
ระแสเกิน หรื
ดีของวงจรใน
ห้บางวงจรที่ผ
านเป็นปกติ เ

บรกเกอร์  
EC60898 
ปริมาณที่
ย จึงทําให้
น้ี 

งลักษณะ

บรกเกอร์
หรับที่พัก
รือกระแส
แบบนี้คือ 
ผ่านเครื่อง
เช่น วงจร 

 



43 

 

 
รูปภาพ แบบการต่อเคร่ืองตัดไฟรั่ว : RCCB แบบควบคุมบางวงจร 

 
2.2 การต่อใช้งาน RCD แบบ RCBO ควบคุมบางวงจร ซึ่งแบบนี้มี หรือไม่ต้องมีเมนเซอร์กิต 

เบรกเกอร์ โดยทั่วไปจะต้องต่อผ่านเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วย เพ่ือความสะดวกในการควบคุม
วงจรเมน  โดย  RCBO ที่ จะ เลือกใ ช้มีขนาดทนกระแสลัดวงจรไ ด้ที่  6kA หรือ  10kA, 
230/400Vac.: IEC60898 (กรณีการใช้งานสําหรับที่พักอาศัย) ซึ่งข้อดีของวงจรในแบบน้ีคือ เมื่อ
มีกระแสไฟฟ้ารั่วขึ้น ในปริมาณที่ทําให้เครื่องตัดไฟรั่วทํางาน ก็จะทําให้บางวงจรท่ีผ่านเคร่ืองตัด
ไฟรั่วทํางาน และในส่วนวงจรที่ไม่ผ่านเครื่องตัดไฟร่ัว ก็จะยังคงทํางานเป็นปกติ เช่น วงจร 
แสงสว่างก็ยังคงทํางานเป็นปกติ ดังภาพประกอบด้านล่างน้ี 

 
รูปภาพ แบบการต่อเคร่ืองตัดไฟรั่ว : RCBO แบบควบคุมบางวงจร 
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6. On เครื่องตัดไฟรั่ว, On เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่ 4, On เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่ 2 และ3 เพ่ือทดสอบว่ามี
กระแสไฟรั่วที่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่ 2 และ 3 ด้วยหรือไม่ และควรไล่หาวงจรที่เกิดไฟร่ัวขึ้นอย่าง
ละเอียด ด้วยความปลอดภัย 

จากหลักการข้างต้น ก็สามารถใช้ตรวจสอบหาวงจรที่มีกระแสไฟรั่วได้ ทั้งน้ีหากไม่ต้องการเสียเวลามา
ตรวจสอบหาวงจรที่เกิดกระแสไฟรั่ว ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดเคร่ืองตัดไฟรั่วแบบตัวต่อวงจร (RCD 
1 ตัวต่อ 1 วงจร) ก็ได้ หรือ สามารถใช้แบบ Residual Current Coordination ก็ได้ โดยใช้เครื่องตัดไฟรั่ว
ที่พิกัด 100mA และมีวงจรย่อยเป็นเคร่ืองตัดไฟรั่วที่พิกัด 10mA หรือ 30mA ก็จะทําให้ระบบไฟฟ้าน้ัน 
มีความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือได้ในระบบไฟฟ้ามากย่ิงขึ้น 
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