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6.1.6 หมอแปลงไฟฟากําลัง 
ประเภทของหมอแปลง สามารถแบงได 2 ประเภทคอื 
 - Auto Transformer  
 - Isolating Transformer 
 
Auto Transformer เปนหมอแปลงที่ขดลวดทางดาน Primary มีการเชื่อมตอวงจรทางไฟฟา

กับขดลวดทางดาน Secondary ประโยชนการใชงานของหมอแปลงแบบนี้คือ สามารถปรับคา
แรงดันไฟฟาไดตามตองการ ใชในวงจรหรี่ไฟแสงสวาง ใชในระบบ Motor Control ในวงจร Star 
Motor คือ Auto Transformer Starter 

Isolating Transformer เปนหมอแปลงไฟฟาที่ใชกันทั่วไป วงจรของ Primary จะแยกขาด
จากขดลวดดาน Secondary 

 
ชนิดของหมอแปลงไฟฟากําลัง 
โดยทั่วไปหมอแปลงไฟฟาที่จะใชเปนประเภท Isolating Transformer มีหลายชนดิดังน้ี 
 ก) หมอแปลงไฟฟาชนิดแหง (Dry Type) 
 ข) หมอแปลงไฟฟาชนิดหลอแหง (Cast Rasin Type) 

ค) หมอแปลงไฟฟาชนิดกาซ (SF6 Type) 
ง) หมอแปลงไฟฟาชนิดแชในฉนวนทนไฟไหม (Synthetic Liquid Immersed Type) 
จ) หมอแปลงไฟฟาชนิดแชในน้ํามัน (Oil Immersed Type) 

 
ก) หมอแปลงไฟฟาชนิดแหง (Dry Type) เปนรุนแรกๆ ของหมอแปลงไฟฟา ปจจุบันงาน

ดานไฟฟากําลังไดเลิกใชงานแลว คงมีใชในวงจรควบคมุเล็กๆ และในงานอิเล็กทรอนิกสเทานั้น 
โครงสรางหมอแปลงจะมีขนาดใหญ ฉนวนเปนอากาศระบายความรอนสูอากาศโดยตรง มี

ความทนทานในการใชงานดี แตมีขอจํากัดในการที่ไมสามารถรับแรงดันไฟฟาไดสูงๆ 
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ข) หมอแปลงไฟฟาชนิดหลอแหง (Cast Rasin Type)  ใชเทคนิคการหลอแหงแบบเสริม
ใยแกว และ Rasin ใหเหลอืนอยที่สุด เพ่ือปองกันการเกิด Insulation Failure  

หมอแปลงชนิดนี้เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร ทั้งแบบติดตั้งเปลือยภายในหองและแบบ
ติดตั้งภายในตูหมอแปลง หมอแปลงไมไหมไฟ และไมกอใหเกิดกาซพิษ 

 
 

ค) หมอแปลงไฟฟาชนิดกาซ (SF6 Type) ใชกาซ SF6 มาใชฉนวนไฟฟา ความนิยมไม
แพรหลาย เน่ืองจากมีราคาสูง ขอดีของหมอแปลงชนิดนี้คือ มีขนาดเล็ก รับแรงที่เกิดจาก Short 
Circuit ไดดี ลดปญหาในการซอมบํารุง ยกเวนในสวนของการตรวจสอบแรงดันกาซ ที่ตองใหอยูใน
ระดับปกต ิในกรณีเกิดเกิดกาซรั่วจะมีอุปกรณเตือนและตัดหมอแปลงไฟฟาออกจากการใชงาน 

 
 
ง) หมอแปลงไฟฟาชนิดแชในฉนวนทนไฟไหม (Synthetic Liquid Immersed Type) ใช

ฉนวนทีเ่รียกวา “Askarel” แทนน้ํามัน ซ่ึงเปนฉนวนไฟฟาไมเปนเชือ้เพลิง ไมอนุญาตใหติดตั้งภายใน
อาคาร 

Askaral มีคุณสมบัติเปนฉนวนไฟฟาและถายเทความรอนไดดี ไมเปนเชื้อเพลิง แตภายหลัง
พบวา Askarel จะสรางปญหามลภาวะ จึงคิด Silicon Liquid มาใชแทน 

หมอแปลงชนิดนี้ยังไมเปนที่นิยม เพราะมีความยุงยากมากกวาการใช Cast Rasin Type 
 
จ) หมอแปลงไฟฟาชนิดแชในนํ้ามัน (Oil Immersed Type) ใช Mineral Oil เปน

ฉนวนไฟฟาและถายเทความรอนจากลวดทองแดง แกนเหล็ก ออกสูภายนอกใชแรงดันไดระดับสูง 
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หมอแปลงแบบนี้มีราคาถูกจึงนิยมใชแพรหลาย ใชติดตั้งภายนอกอาคารทั้งบนเสาและติดตั้งบนพ้ืน 
การติดตั้งไมอนุญาตภายในอาคาร เน่ืองจากน้ํามันเปนเชื้อเพลิงและมีโอกาสลุกไหม เม่ือมีการ Shot 
Circuit รุนแรง 

 
 

หมอแปลงชนิดนี้ โดยทั่วไป มี 2 แบบ คือ 
 - Seal Tank ถังนํ้ามันปดสนิท ภายหลังเติมนํ้ามันเรียบรอยแลว 
 - Conservator Tank คือชนิดเปดที่ประกอบดวยถังนํ้ามันสํารอง เหนือตัวหมอแปลง 
ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ ไดเริ่มกําหนดการใชหมอแปลงแบบ Conservator Tank 

เพราะสะดวกในการดูแล คือไมตองคอยดูระดับนํ้ามัน และอุปกรณตรวจจับความชื้น (Silica gel) แต
จะตองมีระบบการระบายกาซที่เกิดขึ้นฉบัพลันเม่ือมีการ Short Circuit อยางรุนแรง 

การติดตัง้หมอแปลงไฟฟา 
ก) ติดตั้งบนเสาไฟฟา 
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ข) ติดตั้งบนพื้นดิน 
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ค) ติดตัง้ใตดิน 

 
 
ง) ติดตั้งในอาคาร 

 
 
6.1.7 แผงควบคุมไฟฟา 
 แผงควบคุมไฟฟามีความจําเปนอยางยิ่งในการปองกันระบบไฟฟาภายในอาคาร อันที่จะ
สรางความเสยีหายใหแกชวีิตและทรัพยสินได รวมไปถึงการตัดตอนวงจรในการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ 
 - แผงควบคุมไฟฟาหลัก (Main Distribution Board) , MDB 
 - แผงควบคุมไฟฟารอง (Sub Distribution Board) , SDB ,  (Distribution Board) , DB 
 - แผงควบคุมไฟฟายอย (Load Panel) , LP 
 - แผงสวิทซควบคุมมอเตอร (Motor Control Center) , MCC 
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แผงควบคุมไฟฟาหลัก (Main Distribution Board) , MDB เปนตูควบคุมไฟฟาที่ทํามา
จากเหล็กประกอบกับโครงสรางที่เปนเหล็ก ภายในประกอบดวยอุปกรณปองกัน อุปกรณควบคุม และ
เครื่องวัดตางๆ  
 ตัวตูจะตองมีความแข็งแรงสามารถรับนํ้าหนักของอุปกรณภายในตูได มีชองระบายความรอน
ที่เกิดขึ้นได ภายในตูจะประกอบดวยสวนสําคัญตางๆ ดังน้ี 
 - เมนเซอรกิตเบรคเกอร (Main Circuit Breaker) MCB เปน CB แบบ 3Pole ทําหนาทีต่ัด
ตอนระบบไฟฟาทั้งหมดของอาคาร เปนอุปกรณปองกันตัวแรกที่รับกระแสมาจากหมอแปลงไฟฟา
หรือไฟฟาจากภายนอกอาคาร โดย MCB จะมีขนาดพิกัด AT สูงที่สุดในตู และเหมาะสมกับพิกัดของ
กระแสหมอแปลง 

 
 - เซอรกิตเบรคเกอรรอง (Sub Circuit Breaker) มีทั้งแบบ 2Pole และ 3Pole ขึ้นอยูกับภาระ
ของ วงจรวาเปนระบบใด ใชปองกันตูควบคุมรองหรือตูควบคุมยอยในแตละสวนของอาคาร มีพิกัด 
AT ต่ํากวา MCB และมีขนาด AT ตาม Load ที่ตูควบคุมน้ันควบคุมอยู มีจํานวนมากหรือนอยขึ้นอยู
กับจํานวนตูควบคุมรอง , ตูควบคุมยอยหรือสวนทีต่องการควบคุม 
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 - บัสบาร เปนแทงทองแดง เชื่อมตอกันระหวางเมนเซอรกิตเบรคเกอรกับเซอรกิตเบรคเกอรร
องตัวอ่ืนๆ ภายในตูทนกระแสไดสูงมาก และสามารถจัดวางไดดีกวาการใชสายไฟฟา และจะมีการ
ทาสีตามเฟสของระบบไฟฟาคือ 

 เฟส A  = สีแดง 
 เฟส B  = สีเหลือง 
 เฟส C  = สีนํ้าเงิน 
 สายศูนย N = สีขาว 
 สายดิน G = สีเขียว 
ขนาดพิกัดกระแสของบัสบารจะมีขนาดมากกวาหรือเทากับขนาดพิกดั AT ของเมน

เซอรกิตเบรคเกอร 
 - Pilot Lamp เปนหลอดไฟฟาที่ใชแสดงสถานะของระบบไฟฟา เชน กรณีไฟฟาจากการ
ไฟฟาฯ ดับหลอด Pilot Lamp จะดับลง หรือวากรณีที่เซอรกิตเบรคเกอรตัดวงจร (Trip) ก็จะดับลง
เชนเดียวกัน สีของหลอดจะมี 3 สี เทากับจํานวนเฟส A , B , C ซ่ึงก็จะเหมือนรหัสสีของบัสบาร 

 
 - Voltmeter ใชวัดพิกัดแรงดันของระบบไฟฟา เปน Voltmeter ทีใ่ชงานเฉพาะการติดตั้งกับ
ตูควบคุมไฟฟาโดยเฉพาะ 
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 - Ampmeter ใชวัดพิกัดกระแสของระบบไฟฟาที่อยูในอาคารทั้งหมด 

 
 - Selector Switch เปนสวิทชที่ใชในการเลือกคาในการอานคาพิกัดกระแสหรือพิกัดแรงดัน
ตามสวนตางๆ ของระบบไฟฟาทั้งหมดของอาคาร โดยจะใชควบคูกันกับ Voltmeter และ Ampmeter 
โดยจะเปน Volt Selector Switch 1 ตวั และ Amp Selector Switch อีก 1 ตวั  
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 การใช Selector Switch ทําใหลดจํานวนของ Ampmeter หรือ Voltmeter ลง แทนที่จะตอง
ติดตั้งตามจุดที่เราตองการวัดคาพิกัด ก็ใช Selector Switch น้ีแทน 
 - Current Transformer , CT เน่ืองจากกระแสในระบบมีคาสูงมากเกินกวาที ่Ampmeter จะ
สามารถวัดคาได หรือหากวัดไดตองใช Ampmeter ที่มีขนาดใหญมากในการวัด ดังน้ัน CT จึงถูก
นํามาใช เพ่ือชวยในการลดพิกัดกระแสลงที่เหมาะสมสาํหรับเครื่องวดักระแส โดยจะใชกับ Ampmeter 
เทานั้น โดยปกติจะเหลือคาพกิัดกะแสสูงสุดเพียง 5A เทานั้น ซ่ึงจะตองใช Ampmeter ที่มีขนาด 5A 
ดวยเชนเดียวกัน CT จะติดตั้งในตูจํานวนตามเฟสของระบบ เชน ระบบ 3 เฟส ก็จะมี CT จํานวน 3 
ตัวเชนเดียวกนั การบอกขนาดของ CT จะบอกเปน คากระแสของระบบ / คากระแสของเครื่องวัด 
เชน 100A / 5A หมายความวา CT สามารถแปลงคากระแสพิกัดไดสูงสุด 100A และลดลงเหลือเต็ม
พิกัดที่ 5A และจะตองใชกบั Ampmeter ขนาด 0-100A เปนตน 
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- อุปกรณอ่ืนๆ เชน Wattmeter , Power Factor meter , Kwh meter , Capacitor , ATS 

(Autometic Transfer Switch = ใชกับการตัดตอวงจรของหมอแปลงที่รับไฟฟาจากการไฟฟาฯ และ
เครื่องกําเนิดไฟฟา กรณีที่ตองการใชกําลังไฟฟาอยางตอเน่ือง)  

ตู MDB สวนมากจะมีขนาดใหญ ดังน้ันในการติดตั้งในอาคารจึงมักติดตั้งวางบนพื้น โดย
จะตองทําฐานคอนกรีตสําหรับวางตู MDB และทําชองสําหรับวางสายไฟฟาดวย  
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แผงควบคุมไฟฟารอง (Sub Distribution Board) , SDB ,  (Distribution Board) , DB 

 จะมีลักษณะและสวนประกอบคลายกันกบัตู MDB แตจะมีพิกัดของอุปกรณตัดตอนเล็กกวา 
ดังน้ันขนาดโครงสรางจึงเลก็กวา การติดตั้งจึงสามารถวางบนพื้นหรอืวางติดผนังได ใชในการควบคุม
ในสวนที่ตองการควบคุมสวนทีเฉพาะลงไปอีก เชน ควบคุมระบบไฟฟาของชัน้ตางๆ ในอาคารสูง 
หรือ ควบคมุระบบไฟฟาของอาคารที่อยูติดกันที่มีขนาดเล็กกวา โดยจะถูกควบคุมที่เซอรกิตเบรค
เกอรที่ติดตั้งในตู MDB อีกชั้นหนึ่ง 
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แผงควบคุมไฟฟายอย (Load Panel) , LP 
 เปนแผงสวทิชที่ใชควบคุมสวนของวงจรไฟฟายอยในสวนทีต่องการควบคุมหรือในหองที่
ตองการควบคุม Load Panel จะมีเซอรกิตเบรคเกอรหลายๆ ตัววางเรียงกันอยูในกลองเหล็กจึงทําให
แผงมีขนาดเลก็เม่ือเทียบกบัจํานวนวงจรที่มันปองกันอยู ในบางอาคารจะไมมี SDB ก็จะใช Load 
Panel น้ีทําหนาที่แทน เชนเดียวกับ SDB  
 Load Panel สามารถแบงเปน 2 แบบคือ  
 - Load Panel 3 Phase เรียกวา Load Center , LP 
 - Load Panel 1 Phase เรียกวา Consumer Unit , CU 
 
 Load Center 
 Load Center ที่มีเมนเซอรกิตเบรคเกอรอยูภายในตวัเองและปองกันเซอรกิตเบรคเกอรอ่ืนๆ 
ทั้งหมดในแผงเรียกวา เปนแบบ Main Breaker 
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 บทที ่6 : การออกแบบระบบไฟฟา 

6-62 

 
 

 Load Center ที่มีไมเมนเซอรกิตเบรคเกอรอยูภายในตัวเอง เรียกวา เปนแบบ Main Lug ซ่ึง
มักใชกับตูควบคุมทีต่ิดตั้งอยูใกลกบัตู MDB เม่ือเทียบราคาแลวจะมีราคาถูกกวา แบบ Main Breaker 
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 ขนาดของ Load Center จะมีขนาดตามวงจรที่ใชในการควบคุมใหเลือกใช และขนาดของเมน
เซอรกิตเบรคเกอร (หากเปนแบบ Main Breaker) หรือตามขนาดกระแสของ Main Lug (หากเปน
แบบ Main Lug) โดยจะมีจํานวนวงจรควบคุมใหเลือกใชคือ ตั้งแต 12cct , 18cct , 24cct , 30 cct , 
36cct และ 42cct (cct=จํานวนวงจรยอย)  ซ่ึงหากมีวงจรมากเกินกวา 42 วงจรจะตองทําการติดตั้งตู
เพ่ิมเติม 
 

Consumer Unit 
จะใชกับระบบไฟฟา 1 เฟส 2 สาย 240V โดยมีขนาดใหเลือกใชตามแตผูผลิตจะสรางขึ้นมาก 

เชน 2cct , 4 cct , 6cct , 8cct , 12cct , 16cct เปนตน หรืออาจจะมีแบบพิเศษเพือ่รองรับการควบคุม
ที่หลากหลายขึ้นเชนแบบ Split Bus Consumer Unit การใชงานจะควบคุมในระบบไฟฟา 1 เฟส 2 
สาย หรือในสวนที่เล็กกวา เชน ภายในหองนอน หรือ ในอาคารหอพักที่จะตองมีการควบคมุระบบ
ไฟฟาที่อิสระตอกัน เปนตน 
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แผงควบคุมมอเตอรไฟฟา (Motor Control Center) , MCC 
เปนตูควบคุมมอเตอรไฟฟาที่เปนตูที่ประกอบดวยอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟา เชน แมค

เนติกสคอนแทคเตอร , โอเวอรโหลดรีเลย สวิทชปุมกด และ Plot Lamp หรือเซอรกิตเบรคเกอร 
รวมทั้งสายตอวงจรยอย 
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 ตารางโหลด (Load Schedule) 
 ตารางโหลดจะเปนตัวที่บอกรายละเอียดใหเราทราบคาตางๆ ภายในระบบไฟฟา ซ่ึงมีความ
จําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองระบุในแบบระบบไฟฟา โดยจะมีทั้งที่เปนของตู Load Center และ ตู 
Consumer Unit รวมไปถึงตู MDB โดยที่องคประกอบของตารางโหลดจะบอกคาตางๆ ดังน้ี 
 - หมายเลขวงจร cct (Circuit Number) จะบอกเทากับจํานวนของวงจรยอยของตูควบคุม
ไฟฟานั้นๆ  
 - รายละเอียดของวงจร (Disscription) เปนตวับอกวาวงจรยอยนัน้เปนการควบคุมในโหลด
ชนิดใด เชน โหลดแสงสวาง (Lighting) โหลดเตารับ (Receptacle) โหลดเครื่องปรับอากาศ (Air 
condition) โหลดมอเตอร (Motor) 
 - ขนาดพิกัดของโหลด (VA) (โวลท-แอมป) หากเปนตู 3 เฟส ก็จะมีทั้งเฟส A ,B ,C หากเปน
ตู 1 เฟส ก็จะมีเพียงเฟสใดเฟสหนึ่ง 
 - ขนาด,ชนิด,จํานวนของสายไฟฟา เชน  2x1.5 THW 
 - ขนาด,ชนิด,จํานวนของทอรอยสายไฟฟา 
 - ขนาดของทอ AT / AF Circuit Breaker และ Pole ของ Circuit Breaker 
 - แผนภาพของวงจรตูควบคมุไฟฟา (Diagram) 
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6.1.7 แผนผังระบบไฟฟา (Diagram) 
 แผนผังที่ใชในระบบไฟฟาภายในอาคาร (Diagram) มีใชกันอยูมี 2 แบบคือ  
 - Single Line Diagram 
 - Riser Diagram 
 
 
 
 Single Line Diagram 



 บทที ่6 : การออกแบบระบบไฟฟา 

6-70 

 เปนแบบที่แสดงการจายไฟฟาภายในอาคารของตู MDB นับตั้งแตหมอแปลงไฟฟามายังเมน
เซอรกิตเบรคเกอรของอาคารที่ติดตั้งในตู MDB และเซอรกิตเบรคเกอรที่ควบคุมตูควบคุมรอง (SDB) 
และตูควบคุมยอย (LP) ทั้งหมดของอาคารรวมทั้งอุปกรณเครื่องวัด , ขนาดพิกัดกระแส AT ของเมน
เซอรกิตเบรคเกอร,เซอรกิตเบรคเกอรทีต่ดิตั้งในตู MDB , ขนาดพิกัดกระแสของบัสบาร และชนิด ,
ขนาด,จํานวนของสายประธาน (Main Feeder) , สายปอน (Feeder) , ขนาดพิกดัของหมอแปลง
ไฟฟา 
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Riser Diagram 
เปนแบบแสดงโครงสรางของระบบไฟฟาภายในอาคารจะแสดงอุปกรณหลักในระบบและสาย

ปอนในแนวดิง่ที่จายไฟไปตามจุดหรือชั้นตางๆ ของอาคาร พรอมแสดงตูควบคุมหลัก (MDB) , 
ตูควบคุมรอง (SDB), ตูควบคุมยอย (LP) ในแตละชั้น ดังรูป 
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6.1.8 ระบบสายไฟฟาในอาคาร 
 ในอาคารจะตองมีสายไฟฟาที่เชื่อมตออุปกรณตางๆ ในอาคารรวมไปถึงการเชื่อมตอ
ตูควบคุมไฟฟาตางๆ เขาดวยกันซ่ึงจะมีชื่อเรียกที่แตกตางกันตามการติดตั้ง ไดแก 
 สายประธาน (Main Feeder) เปนสายทีใ่ชในการเชื่อมตอตั้งแตดาน Secondary หมอแปลง
ไฟฟามายังเมนเซอรกิตเบรคเกอรของตู MDB 
 สายปอน (Feeder) เปนสายที่ใชในการเชื่อมตอตั้งแต ตู MDB ซ่ึงจะตอออกมาจากเซอรกิต
เบรคเกอรรองในตู MDB ไปยังเมนเซอรกิตเบรคเกอรของตู SDB หรือ ตู Load Center , Consumer 
Unit 
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 สายวงจรยอย  เปนสายที่ใชในการเชื่อมตอตั้งแตลูกเซอรกิตเบรคเกอรยอยใน ตู SDB หรือ 
ตู Load Center , Consumer Unit ไปยังวงจรไฟฟาแสงสวาง , วงจรไฟฟากําลัง , เตารับไฟฟา , 
เครื่องปรับอากาศ หรือ มอเตอรไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

 
 
 
 


