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มาตรฐานสายไฟฟาและบรภิัณฑไฟฟา

บทที่ 2
มาตรฐานสายไฟฟาและบรภิัณฑไฟฟา



มาตรฐานบรภิัณฑและสายไฟฟาทุกชนิด

-  มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม
- IEC , BS , ANSI , NEMA , DIN , 

VDE , UL , JIS
- เหน็ชอบจากการไฟฟา



- สายทองแดง หุมฉนวน PVC มอก. 11-2531
- สายอะลูมิเนียม หุมฉนวน PVC มอก. 293- 2541
- สายตามมาตรฐาน กฟน. หรือ กฟภ.

- สายไฟทองแดงรดีแขง็ มอก. 64-2517
- สายไฟฟาอะลมูิเนียมตีเกลียว  มอก. 85-2523
- สายไฟฟาอะลมูิเนียมแกนเหลก็ มอก. 86-2523

สายไฟฟาหุมฉนวน (Insulated Wires)

มาตรฐานสายไฟฟา
สายไฟฟาเปลือย (Bare Wires)



สายไฟฟารดีแข็ง มอก. 64-2517
(Hard Drawn Copper Wire)

- ความนําไฟฟาสูง, ความตานทานต่ํากวาอะลูมิเนียม
- มคีวามแข็งแรงทนตอการกดักรอน
- ราคาแพงกวาสายอะลมูิเนียม



1. จากทองแดงแทงกลมใหญ
2. เอามาหลอมแลวรีด ไดออกมาเปน Hard Drawn Copper (Solid Drawn)
3. จากนัน้เอามาผานกระบวนการรีดใชความรอน (อบนิม่ Anneal)
4. ไดออกมาเปน Soft Drawn Copper (Annealed Copper)

Hard Drawn ใชทาํสายทองแดงเปลือย
Soft Drawn นําไปหุมฉนวน (งองายกวา)
ทองแดงเสนที่จะนําไปหุมฉนวนจะมีการนําไป
เคลือบดีบุก (Tin) กอนเพื่อใหเวลาหุม ฉนวน
จะไมติดกับทองแดง

 ขั้นตอนการทําสายทองแดง



สายไฟฟาอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย มอก. 85-2523
(AAC-All Aluminum Conductor)

- เปนตวันําอะลูมิเนียม พันตเีกลยีวรบัแรงดงึไดต่าํ 
- น้ําหนกัเบาและราคาถกูกวาสายทองแดง 



สายไฟฟาอะลูมิเนียมแกนเหล็ก มอก. 86-2523
(ACSR-Aluminum Conductor Steel Reinforced)

- เปนสายอะลูมิเนียมตีเกลียว มีสายเหลก็วางอยูแกนกลาง
- รบัแรงดงึไดสูงขึ้น ทําใหระยะหางชวงเสามากขึ้น
- หากตดิตั้งบริเวณชายทะเล จะเกิดการกดักรอนจากไอเกลือ



การเปรยีบเทียบคุณสมบัติของ
ทองแดงและอลมูิเนยีม



ความแตกตางระหวางฉนวน PVC และ XLPE

XLPE รับกระแสไดมากกวา ทนตอความรอน 
และถายเทความรอนไดดกีวา
แตทนทานตอแรงกระทบกระแทกไดนอยกวา PVC



สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC มอก. 11-2531

แบบแบน

แบบกลม



สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC มอก. 11-2531
ตารางที่ 2 และ 11 (สาย VAF)

แรงดันใชงาน : 300 V
อุณหภูมิใชงาน : 70 oC
สถานที่ใชงาน : สถานทีแ่หงและสถานที่เปยก
ลักษณะการตดิตั้ง

- เดินเกาะผนงั
- เดินซอน ( Conceal ) ในผนัง
- หามเดินในชองสายถาเปนแบบแบน

ขอยกเวน
- รางเดินสาย
- หามรอยทอฝงดิน หรือฝงดินโดยตรง



สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC มอก. 11-2531
ตารางที่ 4 (สาย THW)

Table 4



สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC มอก. 11-2531
ตารางที่ 4 (สาย THW)

แรงดันไฟฟา: 750 V
อุณหภูมิใชงาน: 70 oC
สถานที่ใช: สถานทีแ่หง และ สถานที่เปยก
ลักษณะการตดิตั้ง

- เดินลอย ตองยึดดวยวัสดุฉนวน
- เดินในชองเดินสาย ในสถานทีแ่หง
- เดินในทอรอยสาย ฝงดินแตตองปองกนัไมใหน้าํเขา

ในทอและปองกนัไมใหสาย มีโอกาสแชน้าํ  
- หามฝงดินโดยตรง



สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC 2 ชัน้ 
มอก. 11-2531 (NYY Cable)

Table 7

2 cores

Multi-cores



แรงดันใชงาน 750 V
อุณหภูมิใชงาน 70 oC
สถานทีใ่ชงาน สถานทีแ่หงและสถานที่เปยก

ลกัษณะการตดิตั้ง
- ใชงานไดทัว่ไป
- ฝงดินโดยตรง
- เดินรอยทอฝงดนิ

สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC 2 ชัน้ 
มอก. 11-2531 (NYY Cable)



สายไฟหุมฉนวนนอกเหนือจากมาตรฐาน วสท.

• PIC (Partial insulated cable)
• SAC (Space aerial cable)
• XLPE (Cross linked polyethylene)



PIC (Partial insulated cable)

เปนสายหุมฉนวน XLPE นาํมาใชในงานเดิน
สายอากาศผานลกูถวยบนเสาแทนสายเปลือย



คลายกับสาย PIC แตมีเปลือกฉนวน XLPE 
หุมอีกชัน้หนึ่ง

SAC (Space aerial cable)



XLPE (Cross linked polyethylene)

XLPE insulation



- บัสบารทองแดงมคีวามบริสุทธิ ์> 98 %
- บัสบารอะลูมิเนียมมคีวามบริสุทธิ์ > 98 %
- บัสเวยตองเปนชนิดประกอบเสร็จรูปจากโรงงานและ 
ผานมาตราฐานซึ่งเปนที่ยอมรบั

2.2 มาตรฐานตัวนําไฟฟา



ตามมาตรฐาน IEC, JIS, DIN, BS, UL
- ฟวสและขั้วรับฟวส ( Fuse and Fuse Holder )

พิกดักระแสของฟวสตองไมสูงกวา
ของขั้วรับฟวส 
ทาํจากวัสดุที่เหมาะสม 
และตองมีเครื่องหมายแสดงพิกัดแรงดันและกระแส

1) ฟวส และขั้วรับฟวส มอก. 506-2527 และ 
มอก. 507-2527

2) มอก. 824-2531 สวิตชทีท่าํงานดวยมือ
3) มอก. 706-2530 สวิตชใบมีด

2.3 มาตรฐานเครื่องปองกนักระแสเกิน 
และสวิตชตัดตอน



Cartridge Fuse NEC

Class-G

• เปนฟวสทํางานไว พกิดัไมเกนิ 300 V
• พิกดักระแสตัง้แต 0-60 A
• พิกดักระแส interrupt 100kA
• นิยมใชประกอบกับบริภัณฑในวงจร
ยอย



Cartridge Fuse NEC

Class-R

• เปนฟวสหนวงเวลา

พิกัดแรงดัน 250, 600 V
• พิกัดกระแสตั้งแต 0-60 A, 

61-600 A
• พิกัดกระแส interrupt 200kA

RK1
RK5



หลักการทํางาน Dual Element Time Delay

ปองกัน Overload ปองกัน Short-circuit



• ฟวสและขั้วรับฟวสตองมีขนาดพอดี

• พิกัดแรงดัน 500 V
• พิกัดกระแสใชงาน 0-200 A
• พิกัดกระแส interrupt 70 kA

ฟวสจํากดักระแส IEC 269

Screw Type



Knife-Blade Type

ฟวสจํากดักระแส IEC 269

• พิกัดแรงดัน 600 V
• พิกัดกระแสใชงานไมเกนิ 1250 A
• พิกัดกระแส interrupt 100 kA



• Class ของ fuse แบงออกเปน 2 ชนิด
ชนิด g: เปน fuse ทั่วไปที่ใหกระแสไหลผานไดอยางตอเนื่อง

และหลอมละลายเมื่อถึงพิกัดกระแส

ชนิด a: เปน fuse ที่ใหกระแสไหลไดอยางตอเนือ่งและจะหลอม  
ละลายเมื่อมีกระแสไหลผานเปนจาํนวนเทาของกระแสพิกดั

ฟวสจํากดักระแส IEC 269

• แบงตามชนิดการใชงานได เชน
L : สาํหรับใชปองกนัสายตัวนาํ
M: สําหรับปองกนัระบบติดตัง้
R: สําหรับปองกนัอปุกรณสารกึ่งตัวนาํ



 ฟวสจํากดักระแส IEC 269

• จาํแนกการนําไปใชงานไดดังนี้
gL : เหมาะสําหรับการนาํไปใชปองกนัสายตัวนาํทั่วไป
gR,aR : เหมาะสําหรับใชปองกนัอปุกรณอิเลกทรอนกิส

gM : เหมาะสําหรับใชกบังานทั่วๆไป

aM : เหมาะสําหรับใชปองกนัวงจรมอเตอรไฟฟา



รปูคลื่นขณะเกดิลดัวงจรเมื่อใชฟวสจํากดักระแส

กระแสลดัวงจรสงูสุด
ทีเ่กิดขึน้เมื่อมี fuse

กระแสลดัวงจรสงูสุด
ทีเ่กิดขึน้เมื่อไมมี fuse

จุดเริ่มเกดิการลัดวงจร

Ip

I’p

Fuse ตัดวงจรอยาง
สมบูรณภายใน ¼ cycle

Tc

Tm Ta

Tm = melting time
Ta = arcing time
Tc = clearing time



- ตองเปนแบบ ปลดไดอยางอิสระ (Trip Free)
และ ตองปลดสับไดดวยมือ

- ตองมีเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจนวา
อยูตาํแหนง สับหรือปลด

- ปรับตั้งคากระแสไดโดยผูทีม่หีนาที่เกี่ยวของ
- ตองมีเครื่องหมายแสดงพกิดั Voltage และ Current 
- IEC 60898  และ IEC 60947-2

เซอรกติเบรกเกอร ( Circuit Breaker )



- ใชกับที่อยูอาศยั และอาคารทัว่ไปทีม่ี
แรงดันไฟฟาระหวางสายไมเกิน   440 V  
ความถี่ 50 Hz  หรือ 60 Hz

- พิกัดกระแสไมเกิน 125 A  
- พิกัดกระแสลัดวงจรไมเกิน 25 kA
- มีตั้งแต 1 ถึง 4 ขั้ว
- สวนใหญเปน CB ขนาดเล็กซึ่งเรียกวา

Miniature Circuit Breaker ( MCB ) 

Circuit Breaker ( IEC 60898 ) ผนวก. ค



ตาราง ประเภทการใชงานของเซอรกติเบรกเกอร 

IEC 60898

B

C

D

ประเภท

> 3 In - 5 In

> 5 In - 10 In

> 10 In - 50 In

ชวงตัดกระแสทันที การใชงาน

วงจรทีไ่มม ีInrush Current 
หรือ Switching Surge

วงจรที่อาจมี Inrush Current
เชน มอเตอร หรือเครื่องปรับอากาศ

วงจรทีม่ ีInrush Current สูง 
เชน เครื่องเชื่อม



กราฟคุณลกัษณะของ Circuit Breaker IEC 60898

B C D



- ใชกับสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากที่อยูอาศยั     
เชน สํานักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

- แรงดนัไฟฟาระหวางสายทีไ่มเกนิ 1000 VAC
หรือ 1500 VDC

- เหมาะสําหรับการใชงานโดยผูมคีวามรู
ในการตดิตั้งหรือปรับแตงคา 

- CB ตาม IEC 60947-2 มี 3 แบบคือ 
1)   Miniature Circuit Breaker ( MCB ) 
2)   Molded Case Circuit Breaker ( MCCB )
3)   Air Circuit Breaker ( ACB )

Circuit Breaker IEC 60947-2 (ผนวก ง.)



การใชงานของเซอรกิตเบรกเกอร IEC 60947-2

A

B

CB ทาํงานทนัท ีไมมกีารหนวงเวลาไมเหมาะสําหรับ
การทาํ co-ordination กับอปุกรณปองกนัอืน่ 

CB มกีารหนวงเวลาเหมาะสาํหรบัการทาํ 
co-ordination

โดยจะมีพิกัดกระแสทนเวลาชวงสั้น 
(short-time withstand current,Icw)

ประเภท คุณลักษณะ



AF คือ ขนาดพิกดักระแสสูงสุด ที่สามารถใชได
ขนาดโครง ( Frame ) ของ CB

AT คือ ขนาดที่ปรบัตั้งให CB ใชงาน

Ampere Frame (AF) และ Ampere Trip (AT)

การตัดวงจร

1) Thermal Unit ( ปองกัน Overload )

2) Magnetic Unit ( ปองกนั Short Circuit )



หลักการทํางานของ Thermal-magnetic



กราฟคุณลักษณะของ Circuit Breaker

Thermal Trip Magnetic Trip



-  ใชอุปกรณอิเลคทรอนิคเปนตวัวิเคราะหและสั่ง
ปลดวงจร

-  สามารถปรับกระแสทริปไดระเอียดกวา รวมทั้ง
ปรับคาหนวงเวลาได ( Time Delay )

-  มี Fault Indicator แสดงสาเหตกุารปลดวงจร
-  มี Trip Alarm เตือนเมื่อเบรกเกอรใกลจะ

 ทริปเพราะกระแสโอเวอรโหลด

Electronic Trip Unit



กราฟคุณลักษณะ Circuit Breaker 
ชนิด Electronic Trip Unit



IEC 60898 IEC 60947-2

พิกดัแรงดัน

พิกดักระแส

พิกดักระแสลดัวงจร

Icu (Ultimate)

Ics (Service)

การทดสอบ

Thermal Trip

Magnetic Trip

กลุมใชงาน

B: Trip > 3-5 ln
C: Trip > 5-10 ln
D: Trip>10-50 ln

กําหนดโดยผูผลิต

1.13 ln - 1.45 ln 1.05 ln - 1.30 ln

บานที่อยูอาศัย โรงงาน

< 440 Vac < 1000 Vac

Min = 6 A
Max = 125 A กําหนดโดยผูผลิต

ทดสอบนอยกวาทดสอบมากกวา

Icu=Icn
(1.5 kA - 25 kA)

0.5 - 1.0 lcu

กําหนดโดยผูผลิต

0.25 - 1.0 Icu



พิกัดของ CB (IEC 60898)

• พกิดักระแสใชงาน (In)
หมายถึงพิกัดการใชงานปรกติ เชน C16 คือประเภท 
C กระแสใชงาน 16 A

• พกิดักระแสลัดวงจร (Icn)
หมายถึง พิกัดตดักระแสลัดวงจรสูงสุดที่ CB จะทน
ไดโดยไมเกดิความเสียหาย (ไมไหม ยังคงรูป ไมแตก
ระเบิด) เชน 1.5, 3.0, 4.5, 6, 10, 20 kA



• พิกดัตดักระแสลดัวงจรสูงสุด (Icu)
หมายถึงพกิัดตัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใชในการทดสอบ โดย
ไมคํานงึวาจะสามารถรบักระแสใชงานปรกตไิดหรอืไม

• พิกัดตดักระแสลัดวงจรใชงาน (Ics)
 หมายถึงพิกัดตัดกระแสลัดวงจรสูงสดุที่ใชในการทดสอบ โดย 
จะตองสามารถรบักระแสใชงานปรกตติอได

พิกัดของ CB (IEC 60898)



• พิกัดกระแสทนชวงเวลาสั้น (Icw)
หมายคา rms ที่เปนไฟ AC ของกระแสลดัวงจรที่สมมตุใิหมี
คาคงทีต่ลอดระยะการหนวงเวลา (ทัว่ไปประมาณ 0.05-1 s)

พิกัดของ CB (IEC 60947-2)

พิกัดกระแสใชงาน (In) คาต่าํสุดของพิกัดกระแสทนเวลาชวงสั้น (Icw)

In < 2500 A 12 In หรอื 5 kA (เลอืกคามาก)

30 kAIn > 2500 A



อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของ CB

1. อุณหภูมิใชงาน –5 ถึง 40 องศา
อุณหภูมิเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 35 องศา

2. ความชืน้สัมพัทธไมเกนิ 50%  ที่ 40 องศา
 แตใชกับความชืน้สัมพัทธ 90% ได
ถาใชที่อณุหภูมิ 20  องศา



- ตองปลดหรอืสับวงจรพรอมกนัทกุๆ ตวันําเสนไฟ
- มี Fuse อยูในกลองเดียวกนั
- เปดฝาไดกต็อเมื่อไดปลดวงจรแลว

 เซฟตี้สวิตช (Safety Switch)



- แรงดนัไมเกนิ 440 V สําหรับที่อยูอาศัย        
เปนไปตามมาตรฐาน  IEC

เครื่องตดัไฟฟารั่ว
(Residual Current Device หรือ RCD)

ควรมคีากระแสรั่วทีก่าํหนด (Rated Residual Operating 
Current , I∆n )  ไมเกนิ 30 mA



ตองเปนชนิดทีป่ลดสายไฟเสนทีม่ไีฟทกุเสนออกจากวงจรรวม

ทั้งสายศนูย (Neutral)

ชวงระยะเวลาในการตดั ( Break Time หรือ Operating Time )  

ไมเกนิ  40 ms เมื่อกระแสรั่ว 5 I∆n หรือ 250 mA

และไมทาํงานเมื่อกระแสรั่วมีคา 0.5I ∆n

เครื่องตดัไฟฟารั่ว
(Residual Current Device หรือ RCD)



40 ms

30 mA



เหมือน 4.1 แตเกิน 50%เกิน curve C34.3

เหมือน 4.1 แตเพิ่มเปน 50%C2-C34.2

มีความเปนไปได 5 % ของการเพิ่ม
การสัน่ กระตุกของหัวใจหองลาง

C1-C24.1

เปนสืบเนื่องจาก zone 3 การหายใจ
ติดขัด หัวใจหยุดเตน การไหมอยาง

รุนแรง อาจเกิดขึ้นได

เหนือ curve C4

ปรกติ คาดวาไมมคีวามเสียหายตอ
อวัยวะและกระตกุของหัวใจ

ไลน B – curve C3

ปรกติ ไมมผีลอันตราย
ตอสรรีะ

0.5 mA -ไลน B2
ปรกติ ไมมปีฏิกริิยาถึง 0.5 mA ไลน A1
ผลทางสรีระขอบเขตZone ที่กาํหนด



- แทงเหลก็หุมดวยทองแดง ( Copper-clad Steel ) 
- แทงทองแดง ( Solid Copper )

2.4 มาตรฐานหลักดินและสิง่ที่ใชแทนหลักดิน

- เหลก็ที่ใชทําแกนทาํจาก Low carbon steel ทีม่ี Tensile 
strength ขนาดไมนอยกวา 600 นิวตนั/m2

- ทองแดงทีใ่ชหุมบริสุทธ 99.9 % หุมอยางแนบสนิทแบบ 
Molecularly bonded กบัเหลก็ หนาอยางนอย 0.25 mm

- ผานการทดสอบการยึดแนนและความคงทนของทองแดง
ทีห่อหุมตาม UL-467



แทงหลักดิน (Ground rod)

0.625 "

2.4 m แทงเหลก็อาบสังกะสี ( Hot-dip 
Galvanized  Steel )

ตองม ีเสนผานศนูยกลางไมนอย
กวา  5/8 นิ้ว 

ยาวไมนอยกวา  2.40 m

ยอมใหใชอาคารที่เปนโครงโลหะและ
มกีารตอลงดนิอยางถกูตอง โดยมคีา
ความตานทานไมเกนิ 5 โอหม



- แผนตวันาํชนิดปองกันการผกุรอน 
พื้นผิวสมัผัสกับดนิไมนอยกวา  0.18 m2

- เหลก็อาบโลหะชนิดกนัการผุกรอนตอง
หนาไมนอยกวา 6 mm

- ถาเปนโลหะกนัการผุกรอนชนิดอื่นทีไ่มใชเหลก็
 ตองหนาไมนอยกวา 1.50 mm

- หามใชวสัดุทีท่ําดวยอะลูมิเนียมหรือ
โลหะผสมอะลูมิเนียมเปนหลกั ดิน

- หลกัดินชนิดอืน่ ตองเห็นชอบจากการไฟฟาฯ

สิ่งทีใ่ชแทนหลักดนิ



- ทอเหลก็สําหรบัรอยสายไฟฟา มอก. 770-2533
- ทอ PVC สาํหรบัรอยสายไฟฟา มอก. 216-2524

- ทอ HDPE แข็งใชรอยสายไฟฟาฝงดินโดยตรง
มอก. 982-2533

2.5 มาตรฐานชองเดินสายและรางเคเบิลทอสายไฟฟา



- มคีวามแข็งแรงทนทาน ใชไดทกุสภาวะการใชงาน 
ทั้งภายนอกและภายใน และทาํเกลยีวได

- เสนผาศูนยกลางมาตราฐาน 1/2” - 6” ยาวทอนละ
ประมาณ 3 เมตร

 ทอโลหะหนา 
( Rigid Metal Conduit, RMC)



- ใชงานไดเหมือนกับ
ทอ RMC แตความ
แข็งแรงนอยกวา 
สามารถทําเกลยีวได

- ราคาถกูกวาทอ 
RMC

 ทอโลหะหนาปานกลาง 
( Intermediate Metal Conduit, IMC)



- มคีวามแข็งแรง
ทนทานนอย ใชได เฉพาะ
ภายในอาคาร และหาม
ทําเกลยีว 

- หามฝงดินหรือใชใน
ระบบแรงสูง

 ทอโลหะบาง 
( Electrical Metallic Tubing, EMT)



ทอโลหะออน ( Flexible Metal Conduit, FMC)

- มคีวามออนตวัสูงดว ใชในงานทีม่กีารสั่นสะเทือน หรอื
จุดหกังอมาก เชนดวงโดม

- หามใชในปลองลิฟทหรือสถานทีอ่ันตราย.
- ตดิตัง้ตามระยะและการหักงอทีก่ําหนด (< 360o)



ทออโลหะแข็ง ( Rigid Nonmetal Conduit, RNC)

- ทนตอการกดักรอนไดดกีวาทอโลหะ
- ฝงดนิหรอืหอหุมดวยคอนกรีตได
- หามใชเปนเครื่องแขวนหรอืจับยึดดวงโคม



Hinged  Cover
(Shown Open)

Straigth
Section

Tee Fitting
Conductors

Conduit
Run

90  ํ Elbow
(cover Closed)

ทาํจากเหล็กพับเปนสีเ่หลี่ยม มฝีาปด
ถาใชภายนอกอาคารตองเปนชนิดกนัฝนได (Raintight)

 รางเดินสาย (Wireways)



วัสดุที่ใชในการทาํ Wireways ม ี4 ชนิดคอื

1)   แผนเหล็กผานกรรมวิธีปองกนัสนมิ และพนสทีับ 
เชน แผนเหล็กผานกรรมวิธลีางทาํความสะอาด
ดวยน้าํยาลางไขมนั และเคลือบ
Zinc Phosphate หลังจากนัน้จึง
พน ทับดวยสีฝุน ( Powder Paint ) 

2)   แผนเหล็กชบุสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟา
3)   แผนเหล็กชบุสงักะสีแบบจุมรอน
4)   แผนเหล็กชบุอะลูซงิค ( Aluzinc )

 รางเดินสาย (Wireways)



ขนาดรางเดินสายโลหะที่แนะนําในการผลิต

1.60100x400 หรือ 150x400
1.60100x300 หรือ 150x300
1.60100x200 หรือ 150x200
1.20100x150
1.20100x100
1.0050x100
1.0050x50

ความหนาต่ําสุด (มม.)ขนาดความสูงxกวาง (มม.)



รางเดินสายประกอบ ( Auxiliary Gutters )

รางเดินสายประกอบ
(Auxiliary Gutters)

แผงจายไฟ
เครือ่งปลดวงจร

มิเตอร

มลีกัษณะเชนเดียวกับราง
เดินสาย (Wireways) แตจะใช
มากในงานทีต่อสายรวม
กอนจะแยกเขาแผงมเิตอร 
ทําใหการบํารุงรักษาทําได
สะดวก มคีวามเปนระเบียบ
มากขึ้น



รางเคเบิล ( Cable Trays )

แบบดานลางทึบ

แบบรางมีชองระบายอากาศ

แบบบนัได

วัสดุสวนมากทาํจากเหล็กแผนมาตรฐาน ผานขบวนการพนดวยสีฝุน 
Epoxy/Polyester หรือเคลือบผิวดวยวิธี Hot-Dip Galvanized นอกจากนีย้งัมี 
Cable Tray ทีท่าํจาก Fiber Glass ซึ่งสามารถทนกรดดางไดดีอีกดวย



1. รางเคเบิลแบบบันไดมลีกัษณะเปนรางเปด 
 โดยมี บันไดขอบมนไมคมทกุๆ
ระยะ 300 mm. หรือนอยกวา

2. วัสดทุี่ใชทํารางเคเบิล เปนแผนเหลก็
 ชุบสังกะสี แบบจุมรอน ( Hot Dip Galvanized )

3. ความยาวแนะนําในการผลติของรางเคเบิล
 แบบบันไดมีขนาด 2.4 m หรือ 3.0 m. 
และความสูงรางมีขนาด 100 mm หรอื 150 mm.

รางเคเบิลแบบบนัได ( Cable Ladders )



ขนาดของรางเคเบิลแบบบนัไดที่แนะนําในการผลิตขนาดของรางเคเบิลแบบบนัไดที่แนะนําในการผลิต

การขึ้นรูปของแผนเหล็ก
ทาํรางเคเบิลแบบบันได
ตองมคีวามแข็งแรง
เพียงพอ

ขนาดความสูงแนะนาํ 100 หรือ 150 มม.
ขนาดความกวางแนะนาํ
150,300,450,600,750,900 mm

ความแข็งแรงของราง
เคเบิล

ขนาดความสูง x ความกวาง (มม.)



- หมอแปลงชนิดฉนวนน้ํามัน มอก. 384-2543 
- หมอแปลงชนิดแหง ตองมคีุณสมบัติ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนดไวขางตน
IEC , UL , BS , DIN , NEMA

2.6 มาตรฐานหมอแปลงไฟฟา

2.7 มาตรฐานบริภณัฑและเครื่องประกอบอืน่ๆ

- ตองเปนไปตามมาตรฐาน เชน 
IEC , UL , BS , DIN , NEMA

- หรือเห็นชอบจากการไฟฟาฯ



2.7 ระดับการปองกัน

ตัวเลขตัวที ่1 ตัวเลขตัวที่ 2

การปองกนัวัตถุภายนอก การปองกนัของเหลว

เลข เลข
0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ไมมีการปองกัน ไมมีการปองกัน

ระดบัการปองกัน ระดบัการปองกัน

ปองกันหยดในแนวดิ่ง

ปองกันหยดและน้ําสาดทํา
มุมไมเกิน 15 องศากับแนวดิ่ง

ปองกันหยดและน้ําสาดทํา
มุมไมเกิน 60 องศากับแนวดิ่ง

ปองกันน้ําสาดเขาทุกทิศทาง

ปองกันน้ําฉีดเขาทุกทิศทาง

ปองกันน้ําฉีดเขาอยางแรงทกุทิศทาง

ปองกันน้ําทวมชั่วคราว

ปองกันน้ําเมื่อใชงานใตน้ํา

ปองกันวัตถุขนาดใหญกวา
50 mm เชนสัมผัสดวยมือ

ปองกันวัตถุขนาดใหญกวา
12 mm เชนนิ้วมือ

ปองกันวัตถุขนาดใหญกวา
2.5 mm เชนเครื่องมือ

ปองกันวัตถุขนาดใหญกวา
1 mm เชนเครื่องมอืเล็กๆ

ปองกันฝุน

ผนึกกันฝุน



วิธทีาํ 
จากตาราง 2.8  จะไดความหมายของ
ระดับการปองกนัคือ

เลข 3  เปนรหัสตวัแรก หมายถงึปองกนัวตัถทุีม่ี
ขนาดใหญกวา 2.5 mm.
เชน เครื่องมอื เสนลวด

เลข 4 เปนรหัสตวัทีส่อง หมายถงึ
ปองกันน้ําสาดเขาทกุทศิทาง

ตวัอยาง บริภัณฑไฟฟาแรงต่ํามคีา ระดับการปองกนั IP 
34 จงหาความหมายของการปองกนั



Thank YouThank You


