สวิทชบอรด
เปนแผงจายไฟฟาขนาดใหญ นิยมใชในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ ไปจนถึงโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการใชไฟฟาจํานวนมาก โดยรับไฟจากการไฟฟาหรือดานแรงต่ําของหมอแปลงจําหนาย แลวจายโหลดไปยังแผงยอยตามสวนตาง ๆ ของอาคาร สวิทชบอรดอาจเรียก
อีกชื่อหนึ่งวา Main Distribution Board (MDB) ตู MDB สวนมากมีขนาดใหญ จึงมักวาง
บนพื้น มีหลายแบบใหเลือกใชขึ้นอยูกับบริษัทผูผ ลิต ทั้งนี้ ควรพิจารณาจากระดับแรงดัน
พิกัดกระแส และพิกัดกระแสลัดวงจรดวย

สวนประกอบหลักของสวิทชบอรด
1. โครงตู (Enclosure)
2. บัสบาร (Busbar)
3. เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker)
4. เครื่องวัดไฟฟา (Meter)
5. อุปกรณประกอบ (Accessories)
โครงตู (Enclosure)
ทํามาจากแผนโลหะประกอบเปนโครงตู ซึ่งอาจเปดไดเฉพาะดานหนา หรือเปดไดทุกดาน
ขึ้นอยูกับการออกแบบ โดยมีคุณสมบัตทิ ี่สําคัญคือ
1. คุณสมบัติทางกล คือรับแรงทางกลจากภายนอกไดเพียงพอตอการใชงาน ทั้งภาวะปกติ
และไมปกติได
2. คุณสมบัติทางความรอนคือทนความรอนจากสภาพแวดลอม ความผิดปกติในระบบและ
อารกจากการลัดวงจรได
3. คุณสมบัตต
ิ อการกัดกรอน
คือสามารถทนการกัดกรอนจากความชื้นและสารเคมีได
นอกจากนี้ โครงตูยังทําหนาที่ปองกันอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได คือ
a. ปองกันไมใหผูอยูใกลสวิทชบอรดสัมผัสถูกสวนที่มีไฟ
b. ปองกันอุปกรณภายในตูจากสิ่งตาง ๆ ภายนอกเชน น้ํา วัตถุแข็ง
สัตวเลื้อยคลาน เปนตน
c. ปองกันอันตรายจากการอารกที่รุนแรงจนชิ้นสวนอุปกรณอาจหลุดกระเด็นออกมา
บัสบาร (Busbar)
มีทั้งชนิดที่ตวั นําทําดวยทองแดงและอลูมิเนียม รูปรางของบัสบาร
ที่นิยมใชกันทัว่ ไปเปนแบบ Flat คือ มีพื้นที่หนาตัดเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา เนื่องจากติดตั้งงาย ระบายความรอนดี แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. บัสบารแบบเปลือย
2. บัสบารแบบทาสี
ขอแนะนําในการใชบัสบาร
1. บัสบารควรวางในแนวดิ่งจึงจะระบายความรอนไดดี
2. บัสบารแบบ Flat ควรขนานกันไมเกิน 4 แทง ถามากกวานี้จะมีปญหาเรื่อง Skin
Effect

3.

บัสบารแบบทาสี สีที่ใชทาเคลือบบัสบาร ควรมีสัมประสิทธิ์การระบายความรอน
สูงประมาณ 0.9
4. บัสบารแบบทาสีนํากระแสไดสูงกวาบัสบารแบบเปลือย
5. กําหนดใหใชสีแดง เหลือง น้ําเงิน สําหรับเฟส R, Y, B
ตามลําดับ
6. การเรียงเฟสในสวิทชบอรด (R, Y, B) ใหเรียงจาก
ดานหนาไปยังดานหลังตู จากบนลงลาง หรือจากซาย
ไปขวา
7. การเรียงเฟสลักษณะอื่นอนุญาตเฉพาะการเชื่อมตอกับ
ระบบที่มีอยูแลว แตตองทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจน

เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker)
สําหรับสวิทชบอรดแรงต่ํา เบรกเกอรที่ใชทั่วไปมี 2 แบบ คือ Air Circuit Breaker และ
Mold Case Circuit Breaker โดย Air CB.
ใชเปนเมนเบรกเกอรในวงจรทีใ่ ชกระแสสูง
สวน Mold Case CB (MCCB) ใชกบั วงจรยอย หรือใชเปนเมนเบรกเกอรในตูส วิทชบอรด
ขนาดเล็ก ทัง้ นี้ การเลือกเบรกเกอรควรพิจารณาขนาดความกวาง ยาว สูง เพื่อใหติดตั้งในตู
ไดอยางเหมาะสมสวยงาม คากระแส IC รวมถึงการจัด Co-ordination ดวย
เครื่องวัดไฟฟา (Meter)
เครื่องวัดพื้นฐานที่ใชในตูสวิทชบอรดทัว่ ไปคือ โวลตมิเตอร
และแอมมิเตอร ซึ่งตอใชงานรวมกับ Selector Switch
เพื่อวัดแรงดันหรือกระแสในแตละเฟส พิกัดแรงดันของโวลต
มิเตอรคือ 0-500V. สวนพิกัดกระแสของแอมมิเตอรจะ
ขึ้นอยูกับอัตราสวนของ Current Transformer เชน
100/5A. เปนตน

สําหรับตูสวิทชบอรดขนาดใหญอาจมี P.F. Meter, Watt Meter หรือ Var Meter
เพิ่มเติมขึ้นอยูกับการออกแบบตู บางตูก ็อาจติดตั้ง P.F. Controller เพื่อควบคุมคา Power
Factor ในวงจรดวย

อุปกรณประกอบ (Accessories)
อุปกรณประกอบในตูสวิทชบอรดมีหลายตัว ไดแก
1.

Current Transformer (CT)

เปนอุปกรณที่ใชประกอบการวัดกระแสไฟฟาโดยตอรวมกับแอมมิเตอร CT ที่มีใชใน
ทองตลาดจะมี 2 กลุม คือ อัตราสวนตอ 1 และอัตราสวนตอ 5 ที่ใชในตูสวิทชบอรด
นิยมใชอัตราสวนตอ 5 เชน 50/5, 100/5, 300/5 เปนตน ปกติจะเลือก CT ตาม
ขนาดของเมนเบรกเกอร โดยเลือกไมต่ํากวาพิกัดของเมนเบรกเกอรเชนเมนเบรกเกอร
ที่มีขนาด 100A. ก็จะเลือก CT ขนาด 100/5A. ขอควรระวังในการใช CT คือ หาม
เปดวงจรดาน Secondary ของ CT เนื่องจากจะเกิดแรงดันสูงตกครอมขดลวด และทํา
ให CT ไหมได หากไมใชงานตองลัดวงจรขั้วทั้งสองของ CT เสมอ
2.

Selector Switch
โดย Ammeter Selector Switch

จะใชรวมกับ CT
และ Panel Ammeter เพื่อวัดกระแสในตูสวิทชบอรด
สวน Voltmeter Selector Switch จะใชรวมกับ
Panel Voltmeter เพื่อวัดแรงดันภายในตู การตอวงจรใหดูจากไดอะแกรมที่มาพรอม
กับอุปกรณ เพราะแตละยีห่ อก็อาจมีวิธีการตอที่แตกตางกัน
3.

Pilot Lamp

เปนหลอดที่แสดงสถานการณทํางาน เพื่อบอกใหรูวามี
ไฟจายเขามายังตูสวิทชบอรดหรือไม Pilot Lamp มี 2
แบบ คือ
3.1 แบบมีหมอแปลงแรงดัน
3.2 แบบไมมีหมอแปลงแรงดัน
แบบมีหมอแปลงแรงดันจะลดแรงดันใหต่ําลง
เพื่อใหเหมาะสมกับแรงดันหลอด เชน
220/6.3V. เปนตน
4.

Fuse

ฟวสเปนหลอดแกว ใชปองกันวงจรเครือ่ งวัดไฟฟาและหลอด Pilot Lamp
5.

ฉนวนรองบัสบาร
เปนฉนวนรอบรับบัสบาร โดยดานหนึ่งยึดติดกับโครงตูสวิทชบอรด อีกดานหนึ่ง
ยึดบัสบารไว มีหลายชนิดใหเลือกใชใหเหมาะสมกับบัสบารแตละแบบ

การแบงระดับการปองกัน (Degree of Protection) หรือ IP
เราสามารถแบงระดับการปองกัน (Degree of Protection) หรือ IP ตามมาตรฐาน
DIN40050//1980 และ IEC 529 ไดดังนี้
รหัสตัวที่หนึ่ง เปนการแสดงถึงลักษณะ การ
ปองกัน การสัมผัสและอันตรายอันอาจจะเกิดแก
อุปกรณที่บรรจุอยูภายใน
รหัสหมายเลข
รายละเอียด
0
ไมมีการปองกัน
1
สามารถปองกันของแข็งที่
มีเสนผานศูนยกลาง
มากกวาหรือเทากับ 50
มม. ที่มากระทบไมให
ลอดผานเขาไปขางในได

รหัสตัวที่สองเปนการแสดงถึงการปองกัน
อุปกรณที่บรรจุอยูภายใน อันอาจจะไดรับ
อันตรายจากพวกของเหลวตาง ๆ
รหัสหมายเลข
รายละเอียด
0
ไมมีการปองกัน
1
สามารถปองกันน้ําที่
ตกลงมาในแนวดิ่งได

รหัวตัวที่สามเปนการแสดงถึงการปองกันอุปกรณที่
บรรจุอยูภายใน อันอาจจะไดรับอันตรายจากการ
กระแทกทางกล
รหัสหมายเลข
รายละเอียด
0
ไมมีการปองกัน
1
สามารถปองกันแรงตก
กระทบของวัตถุที่มนี ้ําหนัก
150 กรัม ที่ปลอยมาจากที่
สูง 15 ซม. (การกระแทก
ของพลังงาน 0.25 จูล)

2

สามารถปองกันของแข็งที่
มีเสนผานศูนยกลาง
มากกวาหรือเทากับ 12
มม. ที่มากระทบไมให
ผานลอดเขาไปขางในได

2

สามารถปองกันน้ําที่
ตกลงมาในแนวดิ่ง
และในแนวทีท่ ํามุม
15 องศากับแนวดิ่ง

2

สามารถปองกันแรงตก
กระทบของวัตถุที่มนี ้ําหนัก
250 กรัม ที่ปลอยมาจากที่
สูง 15 ซม. (การกระแทก
ของพลังงาน 0.375 จูล)

3

สามารถปองกันของแข็งที่
มีเสนผานศูนยกลาง
มากกวาหรือเทากับ 2.5
มม. ที่มากระทบไมให
ผานลอดเขาไปขางในได

3

สามารถปองกันน้ําฝน
ที่ตกลงมาไดโดย
น้ําฝนนี้อาจตกลงมา
ในแนวทํามุม 60
องศากับแนวดิ่ง

3

สามารถปองกันแรงตก
กระทบของวัตถุที่มนี ้ําหนัก
250 กรัม ที่ปลอยมาจากที่
สูง 20 ซม. (การกระแทก
ของพลังงาน 0.5 จูล)

4

สามารถปองกันของแข็งที่
มีเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 1 มม. ที่มา
กระทบไมใหผานลอดเขา
ไปขางในได

4

สามารถปองกันหยด
น้ําหรือน้ําสาดที่มา
จากทุกทิศทางได

4

สามารถปองกันแรกตก
กระทบของวัตถุที่มนี ้ําหนัก
500 กรัมที่ปลอยมาจากที่สูง
40 ซม. (การกระแทกของ
พลังงาน 2 จูล)

5

สามารถปองกันฝุนได

5

สามารถปองกันน้ําที่
ถูกฉีดมาตกกระทบได
ในทุกทิศทาง

5

สามารถปองกันแรกตก
กระทบของวัตถุที่มนี ้ําหนัก
1.5 กก. ที่ปลอยมาจากที่สูง
40 ซม. (การกระแทกของ
พลังงาน 6 จูล)

6

สามารถปองกันฝุนได
อยางสมบูรณ

6

สามารถปองกัน
อันตรายที่เกิดจาก
คลื่นของน้ําทะเลและ
การฉีดน้ําอยางแรง

6

สามารถปองกันแรกตก
กระทบของวัตถุที่มนี ้ําหนัก
5 กก. ที่ปลอยมาจากที่สูง
40 ซม. (การกระแทกของ
พลังงาน 20 จูล)

7

สามารถปองกัน
อันตรายที่เกิดจากน้ํา
ทวมชั่วคราว

8

สามารถปองกัน
อันตรายที่เกิดจากน้ํา
ทวมอยางถาวรได

