
7.1 วิธกีารออกแบบระบบไฟฟา
1. ศึกษาแบบทางสถาปตยกรรม เพื่อใหทราบขอมูลตาง ๆ ของอาคาร  การใชงาน

ของหองที่สถาปนิกไดทําการออกแบบไว
2. ประมาณการใชโหลด โดยใชขอมูลจากสถาปนิก  และความตองการของเจาของ

อาคาร
3. กําหนดตําแหนงและแนวทางของสายประธานจากการไฟฟา ฯ  ที่จายใหแกอาคาร  

ขนาดแรงดันไฟฟาของระบบ  และตําแหนงของมิเตอรวัดไฟฟา
4. ศึกษาชนิดและการใชงานของพื้นที่ในอาคาร  อุปกรณไฟฟาที่ตองการใชและขนาด

การกินกระแสของอุปกรณแตละชนดิ

5. ศกึษาความตองการของโหลดไฟฟาระบบอื่นๆ เชน  เครื่องปรับอากาศ  ระบบลิฟท  
และระบบประปา  เปนตน

6. ศกึษาและกําหนดตําแหนงติดตั้ง   ขนาดของอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  เชน หองติดตั้ง
หมอแปลง  ตู  MDB  ,ตู  SDB  หรือ  Load Panel   เปนตน

7. คํานวณและออกแบบความตองการของแสงสวางของแตละหอง ตามชนิดของการ
ใชงาน  พรอมทัง้กําหนดชนดิของดวงโคม 

8. กําหนดตําแหนงของดวงโคมและเตารับในแบบและหากมีระบบไฟฟาสื่อสาร  เชน  
ระบบโทรศัพท ,ระบบโทรทศัน  ,ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอัตโนมตัิ  ควรจะ
เขียนแบบแยกแผนกัน  ทั้งนี้เพื่อความงายในการอานแบบ

9. แยกวงจรยอยโดยโยงสายลงในแบบเพื่อควบคุมดวงโคม หรือเชื่อมตอวงจรของ
เตารับไฟฟา ซึ่งอยูในวงจรเดียวกันเขาดวยกัน  พรอมทั้งกําหนดหมายเลขของ   วงจร
ในแผงจายไฟ

10. คํานวณโหลดแตละแผงควบคุมไฟฟายอยพรอมทั้งชนิด  ขนาดของสายไฟฟา 
ทอรอยสาย และเซอรกติเบรคเกอร (CB) ลงในตารางโหลด

11. นําโหลดในแตละแผงควบคุมไฟฟา  รวมกันในแตละเฟสของระบบแลว
คํานวณหาสายปอน และ ขนาดอุปกรณปองกันตูควบคุมไฟฟายอย

12. รวมโหลดทั้งหมดของแผงควบคุมไฟฟายอยทั้งอาคาร  เพื่อคํานวณหาพิกัดของ
อุปกรณปองกัน  รวมถึงการกําหนดขนาดของหมอแปลงไฟฟา  และสายประธาน



13. เขียน Riser Diagram  และ Single Line Diagram

17. ทําการประมาณราคา  เพื่อผูวาจางจะไดใชเปนราคากลางในการคัดเลือก
ผูรับเหมาทําการกอสรางติดตั้งตอไป

16. เขียนขอกําหนดและรายละเอียดประกอบแบบลงในแบบ
15. ตรวจสอบและแกไขแบบใหถกูตองสมบูรณ

14. คํานวณและออกแบบระบบอื่น ๆ เชนระบบลอฟา  ระบบสื่อสารในอาคาร  
ระบบปองกันภัย และอื่นๆ

7.2 มาตรฐาน กฎและระเบียบ ในการออกแบบระบบไฟฟา

เปนมาตรฐานความปลอดภยัหลักสาํหรับงานติดตั้งอุปกรณไฟฟา ซึ่งการไฟฟา
ทั้งสามแหง ไดยึดถือมาตรฐานที่ใชในการกําหนดกฎและขอบังคับของการไฟฟาฯ 
แตละแหง (ปจจุบัน ใชมาตรฐานการติดตั้งรวมกัน)

7.2.1 มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของการพลังงานแหงชาติ

ใชในการกําหนดมาตรฐานในการออกแบบไฟฟา การเดินสายและการติดตั้ง
อุปกรณไฟฟา การออกแบบระบบปองกันเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟาและอุปกรณ
ไฟฟา เขตการรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค       

7.2.2 กฎการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค

กระทรวงมหาดไทยมหีนาที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับความปลอดภัยในการกอสรางอาคาร  
จึงไดออกกฎกระทรวง  เพื่อใหผูติดตั้งและผูใชไฟฟาปฏิบัติตาม

7.2.3 กฎกระทรวงมหาดไทย

สําหรับอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ทีม่ีสวนสําคัญเกี่ยวของกับความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟา  เชน สายไฟฟา  บัลลาสต ฟวส  อุปกรณตัดตอนระบบไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา 
วิธีการทดสอบ  การกําหนดคณุภาพ และมาตรฐานต่ําสุด  ความปลอดภัย  ขนาดและชนดิ
ของผลิตภัณฑ  โดยจะมีการตรวจสอบ และประทับตรารับรองมาตรฐานแกผลิตภัณฑทีม่ี
มาตรฐานตามทีก่ําหนด

7.2.4 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.)

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดหลักการทั่วไปในการออกแบบไฟฟา  วัสดุ  และวิธีการ
เดินสาย ตลอดจนการใชงานและติดตั้งอุปกรณไฟฟา และเครื่องใชไฟฟาทั่วไป

7.2.5 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ว.ส.ท.)

- Natinal Electrical Code (NEC) เปนมาตรฐานของ USA และเปนมาตรฐาน
หลักในการรางมาตรฐานของ ว.ส.ท.

7.2.6 มาตรฐานอื่น ๆ 



- IES Lighting Handbook Illuminating Engineering Society (IES) เปน
มาตรฐานทางดานวิศวกรรมสองสวาง  ที่ตองใชในการออกแบบทางดานการสอง
สวาง  การกําหนดตําแหนง  และ ชนิดของดวงโคม

- Underwriter’s Laboratories(UL) กําหนดและทําการทดสอบมาตรฐาน
ต่ําสุด ของความปลอดภัยของผลิตภัณฑทางไฟฟา ที่จะนําไปใชงาน

- National Electrical Manufacturer Association Standard (NEMA)
เปนมาตรฐานของ USA ซึ่งกําหนดและแยกประเภทของผลิตภัณฑทางไฟฟา ตาม
ประเภทของการใชงาน

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย 2545

ความปลอดภัย (Safety)

7.3 หลกัเกณฑในการออกแบบระบบไฟฟา

แรงดันตก (Voltage Drop)

ความงายในการดัดแปลง (Flexibility)
ความประหยดั (Economy)

ความเชื่อมั่นของระบบ (Reliability)



โหลดไฟฟากําลัง (Power Load)

7.4 การประมาณโหลด (Load Estimating)

โหลดไฟฟาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

โหลดแสงสวาง (Lighting Load)

•เครื่องใชไฟฟาทั่วไป
•เครื่องปรบัอากาศ , เครื่องทําความเย็น
•ระบบลิฟต , บันไดเลื่อน
•ระบบสุขาภิบาล
•ระบบโทรศัพท
•ระบบโทรทัศน
•ระบบสัญญาณแจงเหตเุพลิงไหม
•ระบบเครือ่งดูดควัน เปนตน

โหลดไฟฟายังสามารถแบงเปน 2 ชนดิคือ 
- โหลดตอเนื่อง อันไดแก โหลดทางไฟฟาที่จะตองใชงานอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมออยูตลอดเวลา เชน โหลดแสงสวาง โหลดบันไดเลื่อน เปนตน

- โหลดไมตอเนื่อง ไดแกโหลดทีม่ีลักษณะการทํางานเปนครั้งคราว เปน
คาบเวลา เชน เครื่องทําน้ําอุน เครื่องปรับอากาศ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานของ
อุปกรณไฟฟาหากมีการใชงานอยูตลอดเวลาก็ถือวาเปนโหลดตอเนื่องไดเชนเดยีวกัน)

ในการแยกชนิดของโหลดจะสงผลในการคํานวณออกแบบและการกําหนดขนาดสาย
วงจรยอย,สายปอนและอุปกรณปองกัน ซึ่งจะไดกลาวตอไป

7.5 การคํานวณขนาดของโหลด 

θ

S Q

P

รูปที่ 7.1 แสดงคากําลังไฟฟาที่วัดไดในระบบไฟฟากระแสสลับ 

การคํานวณคาโหลดที่นิยมใชโดยทั่วไปในปจจบุันจะคิดคาในหนวย VA (โวลท-แอมป) ซึ่งเปนคากําลังไฟฟา
ปรากฏ หรือเปนคาที่เครื่องวดัทางไฟฟาสามารถวัดไดจริง และเมื่อรวมคาทั้งหมดของโหลดแลวสามารถ
เลือกใชขนาดของหมอแปลงไดทั้งนี้ และการกําหนดอุปกรณปองกันก็สามารถคํานวณไดงายและชัดเจน กําลังไฟฟาจริง 

(true  power)

กําลังไฟฟาปรากฏ 
(apparent  power)

กําลังไฟฟารีแอกตีฟ 
(reactive  power)

W.cosVIP θ=

VAR.sinVIQ θ=

ความสัมพันธของกําลังไฟฟาทั้ง  3 ชนิด

VA.VIS =



ระบบไฟฟา 1 เฟส

ระบบไฟฟา 3 เฟส

θcos
PVI =∴

θ.cos3
PVI =∴

กระแสโหลด
(A)

ขั้นตอนในการหาขนาดสาย , ขนาดทอ และ ขนาดอุปกรณปองกัน

ชนิดของโหลด
-โหลดแสงสวาง
-โหลดไฟฟากําลัง

หาขนาดสาย

หาขนาด
อปุกรณปองกัน

หาขนาดทอ

ตาราง 7.3

ตาราง 7.5

ตาราง 7.4
ปองกันที่ 80% ของ
พกิัดกระแสในสาย

ตัวคณู

7.5.1 โหลดแสงสวาง 

- ขนาดกําลังไฟฟา (VA)  ของหลอด  หากทราบคา  P.F  ใหคํานวณ
โดยใชสตูร  หากไมทราบคา  P.F  ใหใชตารางที่ 7.2

- ขนาดของสาย  ตองทนกระแสไดมากกวา 125% ของพิกัดกระแส 
ทั้งหมดของวงจรยอย ตามตารางที่ 7.3

- ขนาดอุปกรณปองกัน(CB) จะปองกันที่ 80% ของขนาดพิกัดสูงสุด
กระแสของสายไฟฟา   ตารางที่ 7.4

- ขนาดของทอรอยสายไฟฟา สายไฟฟาที่เดินรอยในทอรอยสายมี
พื้นทีห่นาตัดรวมไมเกิน 40% ของพื้นทีห่นาตัดของทอ ใชตารางที่ 7.5

ตาราง 7.1 พิกัดกระแสของหลอดไส

ชนิดของหลอด กระแส (A) กําลัง (VA)
40W 0.182 40
60W 0.273 60
75W 0.341 75
100W 0.455 100
150W 0.682 150



ตาราง 7.2 พิกัดกระแสของหลอดดิสชารจ

ชนิดของหลอด กําลังวัตต

POWER CONSUMPTION

LOW POWER FACTOR HIGH POWER FACTOR

กระแส (A) กําลัง (VA) กระแส 
(A)

กําลัง (VA)

ฟลูออเรสเซนต 20 (18) 0.370 81.40 (100) 0.160 35.20 (50)

40 (36) 0.430 94.60 (100) 0.270 59.40 (60)

32 0.410 90.20 (100) 0.240 52.80 (60)

คอมแพค ฟลอูอเรสเซนต 9 0.190 41.80 (50) 0.100 22.00 (30)

SL 13 0.175 38.50 (50) 0.100 22.00 (30)

18 0.220 48.40 (50) 0.140 30.80 (40)

25 0.315 69.30 (50) 0.180 39.60 (50)

คอมแพค ฟลอูอเรสเซนต 5 0.180 39.60 (50) 0.070 15.40 (20)

PL (TC-S) 7 0.175 38.50 (50) 0.070 15.40 (20)

9 0.170 37.40 (50) 0.070 15.40 (20)

11 0.155 34.10 (50) 0.080 17.60 (20)

ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย 2545
อนุญาตใหใชสายขนาดเล็กสุดของวงจรแสงสวางคือ
สายขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร (sq.mm.) 

- ขนาดอุปกรณปองกัน (CB) ปองกันที่  80% ของขนาดพิกัดสูงสุดของพิกัดกระแสของ
สายไฟฟาตามชนิดและลักษณะการติดตั้งของสายชนิดนัน้ 

- ขนาดของสายทนกระแสไดมากกวา 125% ของพิกัดกระแสทั้งหมดของวงจรยอย และ
เลือกสายไฟฟาตามชนดิและลักษณะการติดตั้งของสายไฟฟา

- ขนาดของทอรอยสายไฟฟา ตามมาตรฐานของการไฟฟาฯ กําหนดใหสายไฟฟาที่เดินรอย
ในทอรอยสายมีพื้นทีห่นาตัดรวมไมเกิน 40% ของพื้นทีห่นาตัดของทอ 

ตาราง 7.3 พิกัดกระแสของสายไฟฟา



ตาราง 7.4 ขนาดมาตรฐานของ Circuit Breaker

กระแสโหลด
(A)

ขั้นตอนในการหาขนาดสาย , ขนาดทอ และ ขนาดอุปกรณปองกัน
โหลดแสงสวาง

ชนิดของหลอดไฟฟา

หาขนาดสาย

หาขนาด
อปุกรณปองกัน

หาขนาดทอ

ตาราง 7.3

ตาราง 7.5

ตาราง 7.4
ปองกันที่ 80% ของ
พกิัดกระแสในสาย

ตัวคณู
125%

ตาราง 7.1
ตาราง 7.2



ตัวอยางที่ 7.1 วงจรยอยวงจรหนึ่งมหีลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 36W LOW 
POWER FACTOR จํานวน 10 หลอด จงหาขนาดสายวงจรยอย และขนาด
อุปกรณปองกัน (CB)

วิธีทํา        จากตารางที่ 7.2
หลอดฟลูออเสเซนต  ขนาด 36 W    1 หลอด

พิกัดโหลด = 100 VA

หลอดฟลูออเสเซนต  ขนาด 36W 10 หลอด 

พิกัดโหลด 10x100 VA = 1000 VA.

พิกัดกระแส = 4.545 A.1000
220

- ขนาดของสาย 4.545x1.25 = 5.68 A.
เลือกใชสายชนดิ THW เดินในทอรอยสายโลหะ ไดขนาด 2.5 sqmm. (18A)

- ขนาดของทอรอยสาย
สายไฟฟาจํานวน 2 เสน จากตารางที่ 7.5 เลือกใชทอขนาด 1/2”

- ขนาดอุปกรณปองกัน 18x0.8 = 14.4 A
เลือกใชอุปกรณปองกันขนาด 10AT / 50AF (สูงกวาพิกัดโหลดและต่ํากวาพิกัดอุปกรณ

ปองกัน 

โหลดแสงสวาง
1000VA 2x2.5 sq.mm. THW

½” EMT

1P 10AT
50AF

ตัวอยาง  วงจรยอยวงจรหนึ่งมีโคมไฟฟา หลอดเมทัลฮาไลด ขนาด 400W LOW POWER 
FACTOR จํานวน 6 หลอด จงหาขนาดสายวงจรยอย (สาย THW เดินในทอ EMT) และขนาด
อุปกรณปองกัน (CB)

วิธีทํา
หลอดเมทัลฮาไลด ขนาด 400W LOW POWER FACTOR 1 หลอด

หลอดเมทัลฮาไลด ขนาด 400W LOW POWER FACTOR 6 หลอด 
พิกัดโหลด 6x800 VA = 4800 VA.

พิกัดกระแส = 21.82 A.4800
220

พิกัดโหลด (จากตารางโหลดของหลอดไฟฟา)= 800 VA.



- ขนาดของสาย 21.82x1.25 = 27.275 A.
เลือกใชสายชนดิ THW เดินในทอรอยสายโลหะ ไดขนาด 6 sqmm. (31A)

- ขนาดของทอรอยสาย
สายไฟฟาจํานวน 2 เสน จากตารางที่ 7.5 เลือกใชทอขนาด 1/2”

- ขนาดอุปกรณปองกัน 31x0.8 = 24.8 A
เลือกใชอุปกรณปองกันขนาด 25AT / 50AF (สูงกวาพิกัดโหลดและต่ํากวาพิกัดอุปกรณ

ปองกัน

โหลดแสงสวาง
4800VA 2x6 sq.mm. THW

½” EMT

1P 25AT
50AF

โหลดจุดตออุปกรณไฟฟา(Outlet) : จะคิดตามคาพิกัดกระแสที่ใชงานจริง
จากปายพิกัดของเครื่องใชไฟฟา  หรือ ใชตารางที่ 7.6

7.5.2 โหลดไฟฟากําลัง

กระแสโหลด
(A)

ขั้นตอนในการหาขนาดสาย , ขนาดทอ และ ขนาดอุปกรณปองกัน
โหลดไฟฟากําลัง (อุปกรณไฟฟา)

ชนิดของอุปกรณไฟฟา

หาขนาดสาย

หาขนาด
อปุกรณปองกัน

หาขนาดทอ

ตาราง 7.3

ตาราง 7.5

ตาราง 7.4
ปองกันที่ 80% ของ
พกิัดกระแสในสาย

ตัวคณู
125%

แผนปายพกิัด
ตาราง 7.6



ตารางที่ 7.6 ตารางคาพิกัดโหลดของอุปกรณไฟฟา หองครัว
ขนาด

(W)
ควรจะเลือก

(VA)

เตาตมน้ํา 6000 6000

ตูอบ 4000 5000

เครื่องจางจาน 1200 2000

กระทะ 1500 2000

เครื่องชงกาแฟ 1000 2000

ตูเย็น 400 2000

ตูแชแขง็ 600 2000

หองซักผา ขนาด
(W)

ควรจะเลือก
(VA)

เครื่องซักผา 1500 2000

เครื่องอบแหง 5000 6000

เครื่องทําน้ําอุน 5000 6000

อื่นๆ ขนาด
(W)

ควรจะเลือก
(VA)

ทีวี 400 1000

แสงสวาง 1500 2000

ปมน้ํา 600 2000

เครื่องทําความรอน 8000 10000

พัดลมระบายอากาศ 400 2000

พิกัดของเครื่องซักผา 2000 VA
กระแสของเครื่องซักผา

ตัวอยางที่ 7.2 วงจรควบคุมเครื่องซักผา 220V. 1 เครื่อง จงหาขนาดของ
สายไฟฟา ขนาดรอยทอรอยสาย และอุปกรณปองกันวงจร(CB)
วิธีทํา จากตารางที่ 7.6

2000
9.1 .

220
A=

- ขนาดของสายไฟฟา 125% ของพิกัดกระแสโหลด
9.1 x 1.25 = 11.375 A

- ขนาดอุปกรณปองกัน  80% ของพิกัดกระแสสูงสุดของสาย
18 x 0.8 = 14.4 A

- ขนาดทอรอยสาย

เลือกใชอุปกรณปองกัน ขนาด   15 AT   50 AF

จากตารางที่ 7.5 เลือกใชทอขนาด 1/2”

เลือกสายขนาด 2.5 sqmm.(18A) THWเดินในทอโลหะ

ตัวอยาง วงจรควบคุมหมอตมน้ําไฟฟา ขนาด 3500 W. 220V. 1 เครื่อง จงหาขนาดของ
สายไฟฟา THW และขนาดรอยทอสาย EMT และอุปกรณปองกันวงจร 

พิกัดของหมอตมน้ําไฟฟา (จากโจทย) 3500VA

กระแสของเครื่องซักผา 3500
15.9 .

220
A=

- ขนาดของสายไฟฟา 125%ของพิกัดกระแสโหลด
15.9x1.25 = 19.875A.

เลือกใชสาย THW ขนาด 4 sqmm.(24A)



- ขนาดทอรอยสาย
จากตารางที่ 7.5 เลือกใชทอขนาด 1/2”

- ขนาดอุปกรณปองกัน 80%ของพิกัดกระแสสงูสุดของสาย
24x0.8 = 19.2A
เลือกใช CB ขนาด = 20AT / 50AF

โหลดจุดตอเตารับไฟฟาแบบใชงานหนกั (Power Outlet) : ใหคิดตามจํานวนจุด
ของเตารับไฟฟาแบบใชงานหนกั โดยคิดคากําลังไฟฟาจุดละ 3A (660 จุด / เตารับ)

กระแส
(A)

ขั้นตอนในการหาขนาดสาย , ขนาดทอ และ ขนาดอุปกรณปองกัน
โหลดไฟฟากําลัง (เตารบัไฟฟากําลัง , Power Outlet)

3A (660VA / เตารับ)

หาขนาดสาย

หาขนาด
อปุกรณปองกัน

หาขนาดทอ

ตาราง 7.3

ตาราง 7.5

ตาราง 7.4
ปองกันที่ 80% ของ
พกิัดกระแสในสาย

ตัวคณู
125%

ตัวอยางที่ 7.3

โหลดรวมของวงจรยอย 3+3+3 = 9 A
กําลังไฟฟา 9 x 220 = 1980 VA



- ขนาดของสายไฟฟา 125% ของพิกัดกระแสโหลด
9 x 1.25 = 11.25 A

- ขนาดอุปกรณปองกัน 80% ของพิกัดกระแสสูงสุดของสาย
18 x 0.8 = 14.4 A

- ขนาดทอรอยสาย

เลือกใชอุปกรณปองกัน ขนาด  15 AT  50 AF

จากตารางที่ 7.5 เลือกใชทอขนาด 1/2”

เลือกสายขนาด  ขนาด 2.5 sqmm.(18A) THW   เดินในทอโลหะ

โหลดจดุตอเตารับไฟฟาทั่วไป (Receptacle)

- อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน
การพิจารณาในการวางตําแหนงของเตารับไฟฟา ควรจะตองพิจารณาดังนี้

- การคิดโหลดของเตารับไฟฟาทั่วไป ใหคิดจดุละ 180VA / เตารับ

- ในหองครัวควรมีเตารับอยางนอย 3 จุด และควรแยกวงจรยอยออกมา
จากวงจร เตารับหองอื่น ๆ

- เตารับควรจะมทีุก ๆ ระยะ 12 ฟุต (3.60เมตร)
- มีเตารับทุกหอง ยกเวนหองน้ํา

กระแส
(A)

ขั้นตอนในการหาขนาดสาย , ขนาดทอ และ ขนาดอุปกรณปองกัน
โหลดไฟฟากําลัง (เตารบัไฟฟาทั่วไป , RECEPTACLE)

180VA / เตารับ

หาขนาดสาย

หาขนาด
อปุกรณปองกัน

หาขนาดทอ

ตาราง 7.3

ตาราง 7.5

ตาราง 7.4
ปองกันที่ 80% ของ
พกิัดกระแสในสาย

ตัวคณู
125%

รูปที่ 7.2 แสดงจุดตอเตารับไฟฟาจุดละ  1 A



ตัวอยาง วงจรยอยมีเตารับไฟฟาทั่วไป (RECEPTACLE) 15 จุด จงหาขนาดของสายไฟฟา 
VAF เดินลอยเกาะบนผนังดวยเข็มขดัรดัสาย และอุปกรณปองกันวงจร

พิกัดโหลดของเตารับรวม 15x180VA. = 2700VA.

กระแสของเตารับไฟฟา 2700
12.27 .

220
A=

- ขนาดของสายไฟฟา 125%ของพิกัดกระแสโหลด
12.27x1.25 = 15.3375A
เลือกใชสาย VAF ขนาด 2.5 sqmm.(20A)

- ขนาดอุปกรณปองกัน 80%ของพิกัดกระแสสงูสุดของสาย
20x0.8 = 16A
เลือกใช CB ขนาด = 15AT

โหลด
2700VA 2x2.5 sq.mm. VAF

1P 15AT
50AF


