
- ลักษณะการใชงานของมอเตอรชนดินัน้ วาเปนแบบทํางานตอเนื่องหรอื
ไมตอเนือ่ง ดูไดจากตารางที่ 7.9

โหลดมอเตอรไฟฟา

การคํานวณโหลดของมอเตอร สิ่งที่ควรจะตองทราบที่สําคัญ กอนคือ
- พิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร ทั้งแบบเฟสเดียวและแบบสามเฟส 
ดูจากตารางที่ 7.7และ 7.8

ก) โหลดของมอเตอรตัวเดียว
มอเตอรใชงานตอเนื่อง

- ขนาดสายตัวนํา  ใหคิดคาพิกัดกระแสของตัวนําที่ 125% ของพิกัดกระแส
โหลดเต็มพิกัดของมอเตอร ที่อานไดจากตารางที 7.7 และ 7.8
- ขนาดทอรอยสาย  ใหใชตารางที่ 7.5 ในการกําหนดเลือกขนาดของทอรอย
สายไฟฟา
- ขนาดอุปกรณปองกัน  ใหคิดที ่80% ของพิกัดกระแสสูงสุดของสายไฟฟา
ตามชนดิและการติดตั้งของสายนั้น 

มอเตอรใชงานไมตอเนื่อง
- ขนาดสายตัวนํา   ใหคิดคาพิกัดกระแสของตัวนําตามตารางที่ 7.9
ของกระแสโหลดเต็มพิกัดของมอเตอรที่อานไดจากตารางที่ 7.7 และ
ตารางที่ 7.8
- ขนาดทอรอยสายไฟฟา   ใหใชตารางที่ 7.5 ในการกําหนดเลือก
ขนาดของทอรอยสายไฟฟา
- ขนาดอุปกรณปองกัน  ใหคดิที่  80% ของพิกัดกระแสสูงสุดของ
สายไฟฟาตามชนิดและการติดตั้งของสายนั้น

ตัวอยางที่ 7.4 จงหาขนาดสายไฟฟา วงจรยอย,ขนาดทอรอยสาย (EMT) และ
ขนาดอุปกรณปองกัน (CB) ของมอเตอรทํางานตอเนื่องขนาด 15HP  380V 3P 
วิธีทํา  จากตารางที่ 7.8 จะไดคากระแสเต็มพิกัดโหลดของมอเตอร   25 A

- ขนาดของสายไฟฟา 125% ของพิกัดกระแสโหลดมอเตอร
25 x 1.25 = 31.25 A

- ขนาดทอรอยสาย ใชสายระบบ 3 เฟส จํานวน 4 สาย

- ขนาดอุปกรณปองกัน 80%ของพิกัดกระแสสงูสุดของสาย
43 x 0.8 = 34.4 A 

เลือกใชสาย ขนาด 10 sqmm.(43A) THW   เดินในทอโลหะ

จากตารางที่ 7.5 เลือกใชทอขนาด 3/4”

เลือกใชอุปกรณปองกัน ขนาด 35AT  50 AF



ข) โหลดของมอเตอรหลายตัว  ทั้งกรณีทีม่อเตอรมีขนาดเทากันและมอเตอรมี
ขนาดตางกัน
ตัวนําที่จายกระแสใหกับมอเตอรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป  จะตองมีขนาดกระแสไม

ต่ํากวาผลรวมของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอรทุกตัวบวกกับ 125% ของ
พิกัดกระแสโหลดเต็มที่  ของมอเตอรที่ใหญทีสุ่ดในวงจร  กรณีทีม่ีมอเตอรใหญ
ที่สุดหลายตัวใหบวก 125% เพียงตัวเดียว

ตัวอยางที่ 7.5 จงหาขนาดสายปอนไฟฟา  ขนาดทอรอยสาย (EMT) และขนาดของ
อุปกรณปองกัน (CB) ของมอเตอรดังรูป

- ขนาดอุปกรณปองกัน 80%ของพิกัดกระแสสงูสุดของสาย
31 x 0.8 = 24.8 A

- ขนาดทอรอยสาย ใชสายระบบ 3 เฟส  4 สาย
เลือกใชสายขนาด 6 sqmm.(31 A) THW  เดินในทอโลหะ

วิธีทํา
- ขนาดของสายไฟฟาเทากับ  125 % ของพิกัดกระแสโหลดมอเตอร
ตัวที่ใหญที่สุด  บวกกระแสมอเตอรตัวที่เหลือ

(1.25 x 10) + 7 + 5 = 24.5 A

จากตารางที่ 7.5 เลือกใชทอขนาด 3/4”

เลือกใชอุปกรณปองกัน ขนาด   25 AT  50 AF

โหลดเครื่องปรับอากาศ

- ขนาดอุปกรณปองกัน คิดที่  80 % ของพิกัดกระแสสงูสุดของสาย
ไฟฟาตามชนดิและลักษณะการติดตั้งนั้น

- ขนาดทอรอยสายไฟฟา ใชตารางที่ 7.5

- ขนาดสายตัวนํา คอมเพรสเซอรของเครื่องปรับอากาศ จะจัดใหอยู
ในกลุมของมอเตอรที่ใชงานตอเนื่อง หรือไมตอเนื่องได ตามตารางที่ 7.9

- พิกัดกระแสของเครื่องปรับอากาศแตละขนาด   สามารถหาไดจาก
ตารางที่ 7.10



ตารางที่ 7.10

กระแสโหลด
(A)

ขั้นตอนในการหาขนาดสาย , ขนาดทอ และ ขนาดอุปกรณปองกัน
โหลดไฟฟากําลัง (เครื่องปรับอากาศ)

หาขนาดสาย

หาขนาด
อปุกรณปองกัน

หาขนาดทอ

ตาราง 7.3

ตาราง 7.5

ตาราง 7.4
ปองกันที่ 80% ของ
พกิัดกระแสในสาย

ตัวคณู
125%

ชนิดและขนาด BTU
แผนปาย
ตาราง 7.10

ตัวอยางที่ 7.6 จงหาขนาดสายไฟฟา THW วงจรยอย   ขนาดทอรอยสายโลหะ 
และขนาดอุปกรณปองกัน (CB) ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด  
40 ton 480,000 BTU  400V  3P

- พิกัดโหลดของเครื่องปรับอากาศ จากตารางที่ 7.10
= 70.43 KVA = 70,430 VA.

วิธีทํา จากตารางที่ 7.10 จะได

- พิกัดกระแสของเครื่องปรับอากาศ
70430

101.65 .
3 400

A=
×



เลือกใชสายขนาด 70 sqmm.(148A) THW   เดินในทอ EMT

- ขนาดอุปกรณปองกันเทากับ  80 % ของพิกัดกระแสสูงสุดของสาย
148 x 0.8 = 118.4 A

จากตารางที่ 7.5 เลือกใชทอขนาด  2”EMT

- ขนาดของสายไฟฟาเทากับ 125% ของพิกัดกระแสของเครื่องปรับอากาศ
101.65 x 1.25 = 127.07 A

- ขนาดทอรอยสาย ใชสายระบบ 3 เฟส 4 สาย

เลือกใช CB ขนาด = 125AT/225AF

โหลดเครื่องปรับอากาศ
480,000BTU 4x70 sq.mm. THW

2” EMT

3P 125AT
225AF

การหาขนาด BTU/H ของเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับหอง ๆ หนึง่  
สามารถหาโดยการใชตารางที่ 7.11 ประกอบการคํานวณ ตัวอยางที่ 7.7 สํานักงานทั่วไปกวาง  20 เมตร  ยาว  30 เมตร  ตองใช

เครื่องปรับอากาศขนาดเทาใด

BTU/H360,000  
30x12,000

ton30
20

30x20

=
=

=

วิธีทํา จากตารางที่  7.11

ดังนั้น  ตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด
สํานักงานทั่วไปตองการเครื่องปรับอากาศ  20 m2/ton



ขนาดเครื่องปรับอากาศ (BTU) = พื้นที่หอง ( กวาง x ยาว ) x 650 – 800

โหลดเครื่องเชื่อม หาคาตาง ๆ ของเครื่องเชื่อมไดจากตารางที่ 7.15


