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มาตรฐานงานชาง กรมอูทหารเรือ 
คุณลักษณะที่สาํคัญของระบบไฟฟากําลังในเรอืรบไทย 

(POWER SYSTEM CHARACTERISTIC ON SHIPBOARD) 
 

1. เอกสารอางองิ 
 1.1 IEEE STD 45 – 1998 “POWER SYSTEM CHARACTERISTIC” 

 
2. ความมุงหมาย 
 เพ่ือใชเปนมาตรฐานสําหรับการออกแบบระบบไฟฟากําลังในเรือรบไทย 
 
3. ขอบเขต 

 มาตรฐานฉบับน้ีใชเปนขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟฟากําลัง สําหรับเรอืรบ หรือเรือชวยรบของ

กองทัพเรือที่มีการตอใหม โดยครอบคลุมเฉพาะคุณลักษณะที่สําคัญของระบบไฟฟาภายในเรือเทาน้ัน 
 
4. เนื้อเรื่อง 
 4.1 ชนิดของระบบไฟฟาในเรือ มีดังนี้ 
  4.1.1 ระบบไฟฟากระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC) แบบ 1 เฟส (SINGLE - 

PHASE) 2 สาย (TWO -WIRE) 
  4.1.2 ระบบไฟฟากระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC) แบบ 1 เฟส (SINGLE - 

PHASE) 3 สาย (THREE -WIRE) 
  4.1.3 ระบบไฟฟากระแสสลับ (AC) แบบ 3 เฟส (THREE - PHASE) 3 สาย 
(THREE -WIRE) 
  4.1.3 ระบบไฟฟากระแสสลับ (AC) แบบ 3 เฟส (THREE - PHASE) 4 สาย (FOUR 
-WIRE) 
 
 4.2 ขนาดของแรงดันไฟฟาในเรือ มีดังนี้ 
  การเลือกขนาดของแรงดันไฟฟาใหกับระบบที่จายใหกับภาระจะตองมีความสอดคลองกับ

แรงดันไฟฟาท่ีผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟา มาตรฐานที่สามารถเลือกใชงานมีหลายขนาด ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 มาตรฐานของขนาดของแรงดันไฟฟาของไฟฟากระแสสลับ และไฟฟากระแสตรงที่ใชในเรือ 
 

มาตรฐาน ไฟฟากระแสสลบั 
(โวลต) 

ไฟฟากระแสตรง 
(โวลต) 

แรงดันไฟฟาในระบบที่จาย

ใหกับภาระ 
115-200-220-230-350-440-460-575 

660-2300-3150-4000-6000-10600- 

115 และ 230 
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13460 
แรงดันไฟฟาในระบบที่จาย

จากเครื่องกําเนิดไฟฟา 
120-208-230-240-380-450-480-600- 

690-2400-3300-4160-6600-11000- 

13800 

120 และ 240 

 
 4.3 ความถี่ไฟฟา 
  ความถี่ไฟฟามาตรฐานสําหรับระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบไฟฟากําลัง มี 2 ชนิด คือ 

ความถี่ 50 เฮิรตซ และความถี ่60 เฮิรตซ 
 
 4.4 การเลือกชนิดของระบบไฟฟา แรงดันไฟฟา และความถี่ไฟฟา ใหกับเรือขนาดตางๆ 
  4.4.1 เรือขนาดเล็ก คือ เรือที่มีการใชกําลงัไฟฟาขนาดไมมากกวา 15 กิโลวัตต เครื่อง

กําเนิดไฟฟาที่ใชจะเปนแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส ขนาดแรงดันไฟฟา 120 โวลต จายกระแสไฟฟาใหกับระบบ

ไฟฟากําลงัแบบ 3 เฟส และระบบไฟฟาแสงสวางแบบ 1 เฟส แรงดันไฟฟา 115 โวลต  
                            สําหรับระบบไฟฟาแสงสวางจะตองออกแบบใหมีการแบงภาระในแตละเฟสท่ีตูจาย

ไฟฟาใหเทากัน หรือใกลเคียงกนัมากท่ีสุด 
  4.4.2 เรือขนาดกลาง คือ เรือที่มีการใชกําลงัไฟฟาขนาดไมมากกวา 100 กิโลวัตต เครื่อง

กําเนิดไฟฟาที่ใชจะเปนแบบ 3 เฟส ขนาดแรงดันไฟฟา 230 โวลต หรือ 240 โวลต จะจายกระแสไฟฟาใหกับ

ระบบไฟฟากําลงัแบบ 3 เฟส ขนาดแรงดันไฟฟา 220 โวลต หรือ 230 โวลต และระบบไฟฟาแสงสวางจะเปน

แบบ 3 เฟส แบงออกเปน 2 ระบบ คือ แรงดันไฟฟา 120 โวลต 3 สาย กบั แรงดันไฟฟา 208/120 โวลต    

4 สาย อุปกรณไฟฟาท่ีนํามาใชกับระบบไฟฟากําลังและระบบไฟฟาแสงสวางควรมีแรงดันไฟฟา 200/115  
โวลต 3 เฟส 

  4.4.3 เรือขนาดใหญ ขนาดของแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟากําลังกับระบบไฟฟาแสงสวาง

จะมีความแตกตางของขนาดแรงดันไฟฟามาก (ใชหมอแปลงไฟฟาแยกระบบแรงดันไฟฟาจากกัน หามใช

รวมกัน) คือ 

        4.4.3.1 เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชจะมีขนาดแรงดันไฟฟาใหเลือก คือ แรงดันไฟฟา 
ขนาด 450 โวลต, 480 โวลต, 600 โวลต และ 690 โวลต แรงดันไฟฟาท่ีใชในระบบไฟฟากําลังจะมีขนาด

สอดคลองกับแหลงจาย คือ แรงดันไฟฟาขนาด 440 โวลต, 460 โวลต, 575 โวลต และ 660 โวลต 
                            4.4.3.2 แรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาแสงสวางมีขนาด 120 โวลต หรือ 230 โวลต 3 

เฟส 3 สาย หรือ 120/208 โวลต 3 เฟส 4 สาย 
  4.4.4 เรือขนาดใหญมาก ที่มีความตองการใชแรงดันไฟฟาจาํนวนมาก แรงดันไฟฟาจาก

แหลงจายจะมีขนาด 2400 โวลต, 4160 โวลต และ 6600 โวลตสําหรับแรงดนัไฟฟาท่ีใชงานจะสอดคลองกับ
แรงดันไฟฟาจากแหลงจาย คือ 2300 โวลต, 4000 โวลต และ 6000 โวลต 3 เฟส สําหรับการลดระดับ 
แรงดันไฟฟาใหตํ่าลงจะใชหมอแปลงไฟฟา 
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  4.4.5 เรือที่มีความตองการที่จะใชไฟฟากระแสตรง (DC) ขนาดของแรงดันไฟฟาท่ีใชกับ

ระบบไฟฟากําลงัและระบบไฟฟาแสงสวาง คือ 115 โวลต เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชจะตองสามารถผลิต

แรงดันไฟฟาขนาด 120 โวลต แตถาตองการแรงดันไฟฟาใชงานขนาด 230/115 โวลต เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใช

จะตองมีขนาดแรงดันไฟฟา 230 โวลต 3 เฟส สําหรับระบบไฟฟาแสงสวางทีใ่ชควรจะเปน 115 โวลต 2 สาย  
1 เฟส 

    4.5 คุณลักษณะสําคัญของระบบไฟฟากําลัง (POWER SYSTEM CHARACTERISTIC) 
  การกําหนดคุณลักษณะตางๆทีส่ําคัญของระบบไฟฟากําลัง เพ่ือใชสําหรับการออกแบบ

ระบบไฟฟาในเรือ เม่ือกําหนดขนาดของแรงดันไฟฟาไดแลว จะตองมีการพิจารณาถึงคุณลักษณะสําคัญอื่นๆท่ี

สําคัญ เชน การเกิดทรานเซียน (TRANSIENT), การเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวน (EMI), การเกิดคลื่น

ความถี่วิทยุรบกวน ( R F I ) และการทดสอบคาความเปนฉนวนทางไฟฟาดวย คุณลักษณะที่สอดคลองกับ 
เงื่อนไขตางๆเพื่อใชในการออกแบบระบบไฟฟากําลังจะแสดงไวในตารางที่ 2 
 4.6 การควบคุมกระแสไฟฟาฮารโมนิกสในระบบไฟฟากําลัง 
  สําหรับเรือที่มีอุปกรณไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร 

เครื่องเลนวิดีโอ เปนตน อุปกรณเหลาน้ีจะผลิตกระแสไฟฟาฮารโมนิกส (HARMONIC CURRENT) เปน

กระแสไฟฟาท่ีมีรูปรางที่ไมใชคลื่นรูปซายน (NONSINUSOIDAL WAVEFORM) กระแสไฟฟาฮารโม

นิกส จะทําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวน และคลื่นวิทยุรบกวน คลื่นท้ังสองชนิดน้ีจะมีผลตอการทํางาน 
ของอุปกรณ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆที่ใชงานในเรือทําใหเกิดการทํางานผิดพลาด หรือเกิดความ

คลาดเคลื่อน และจะมีผลกับมอเตอรชนิดตางๆ คือ จะทําใหความรอนของมอเตอรขณะใชงานเพ่ิมขึ้น 
  ในการออกแบบควรที่จะมีการแยกระบบไฟฟาท่ีใชกับอุปกรณดังกลาว โดยการแยกดวย

หมอแปลงไฟฟาออกจากระบบไฟฟากําลงั และมีระบบปองกนักระแสฮารโมนิกสที่เกิดขึ้น อาจจะใชวิธกีาร 
กรองสัญญาณ (FILTERING) 
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ตารางที่ 2 ตารางคุณลักษณะที่สําคัญของระบบไฟฟากําลัง (ระบบแรงดันต่ํา) 
 

คุณลักษณะที่สาํคัญ ขอบเขตที่กําหนด 
Frequency 
     1.   Nominal Frequency 

2.   Frequency Tolerance 
3.   Frequency Modulation 
4.   Frequency Transient 

4.1  Tolerance 
4.2  Recover time 

     5.   The worse frequency excursion from nominal frequency  
 
resulting from 2, 3, and 4 combined, except under emergency 

 

 

50/60 Hz 
± 3 % 
0.5 % 
 
± 4 % 
2s  
± 5.5 % 
 

Voltage 
     1.  User voltage tolerance 

         1.1 Average of the three line – to – line voltages 
         1.2 Any one line – to – line voltage including 1.1and 2 

      2.  Line voltage unbalance  
     3.  Voltage modulation  

      4.  Voltage transient 
          4.1 Voltage transient tolerances 

          4.2 Voltage transient recover time 
      5.  Voltage spike (peak value includes fundamental 
      
      6.  The maximum departure voltage resulting from 1.1and 4 
 
combined, except under transient or emergency conditions. 

 
      7.  The worse case voltage excursion from nominal user  
 
voltage resulting from 1.1, 1.2 and 4.1 combined, except under  
 
emergency conditions 

 
 

± 5 % 
± 7 % 
 
3 % 
5 % 
5 % 
2s  

± 2500 V (380 – 600 V) system; 
1000 V  (120 – 240 V) system 
 

± 6 % 
 

 
± 20 % 
 

 
Waveform voltage distortion 
      1.  Maximum total harmonic distortion 
      2.  Maximum single harmonic 
      3.  Maximum deviator factor 

 
 

5 % 
3 % 
5 % 
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Emergency conditions 
      1. Frequency excursion 
       2. Duration of frequency excursion  
       3. Voltage excursion 

       4. Duration of voltage excursion 
          4.1 Lower limits (-100% ) 
          4.2 Upper limits (+ 35%) 

 

-100 to +12 % 
Up to 2 min 
-100 to +35 % 
 

Up to 2 min 
2 min 
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ขอกําหนด 
Frequency  
       1. Nominal frequency: The designated frequency in Hertz 

       2. Frequency tolerance: The maximum permitted departure from nominal frequency during  
 

normal frequency operation, excluding transient and cyclic frequency durations. It includes variation 
 

caused by load changes, environment (temperature, humidity, vibration, inclination). Switchboard 
 

meter error and drift. Tolerances are expressed in percentage of nominal frequency. 
 

       3. Frequency modulation: The permitted periodic variation in frequency during normal 
 

operation that might be caused by regularly and randomly repeated loading. For propose of definition, 
 

the periodicity of frequency modulation should be considered as not exceeding 10s.  
 

100
)f(2

)f(f
    (%) ModulationFrequency 

nominal

minimummaximum ×
×
−

=  
 

        4. Frequency transient tolerance: A sudden change in frequency that goes outside the frequency  
 
tolerance limits, return to, and remains inside these limits within a specific recover time after initiation  
 
of the disturbance, Frequency transient tolerance is in addition to frequency tolerance limits.   
 

            5.  Frequency transient recover time: The time period from the start of the disturbance until the  
 
frequency recovers and remains within the frequency tolerance limits.  
 
Voltage 
            1. User voltage tolerance: The maximum permitted departure from nominal user voltage during  
 
normal operation, excluding transient and cyclic voltage variations. It includes variations such as those  
 
cause by load changes, environment (temperature, humidity, vibration, inclination). Switchboard 

 
meter error and drift. 
 

            2. Line voltage unbalance tolerance (Three – phase system): The difference between the 
highest and lowest line – to – line voltages. 
 

100
)(E

)E(E
    (%)  Tolerance  UnbalanceVoltage Line

nominal

minimummaximum ×
−

=  

          3. Voltage modulation (amplitude): The periodic voltage variation (peak to valley) or the user 
 

voltage that might be cause by regularly or randomly repeated pulsed loading. The periodicity or 
 

voltage modulation is considered to be longer than 1 Hz and less than 10s. Voltage used in the 
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following equation shall be on peak or all – rms: 
 

100
)E(2

)E(E
    (%)  Modulation Voltage

nominal

minimummaximum ×
×

−
=  

  

          4. Voltage transient 
 
                   4.1 Voltage transient tolerance: A sudden change (excluding spikes) in voltage that goes  
 
outside the user voltage tolerance limits and returns to and remains within these limits within a  
 
specified recover time longer than 1 ms after the initiation of the disturbance. The voltage transient  
 
tolerance is in addition to the user voltage tolerance limits. 
 

                   4.2 Voltage transient recover time: the time clasped from initiation of the disturbance until  
 
the voltage recovers and remains within the user voltage tolerance limits. 
 

               5. Voltage spike: A voltage change of very short duration (Less than 1 ms). 

 

Waveform 
          1. Total Harmonic Distortion (THD) (of a sine wave): The ratio in percentage of the rms valve 

 
of the residue (after elimination of the fundamental) to the rms valve of the fundamental. 
 
               2. Single harmonic (of a sine wave): The ratio in percentage of the rms value of that harmonic 
 
to the rms valve of the fundamental. 
 
               3. Deviation factor (of a sine wave): The ratio of the maximum difference between 
 
corresponding ordinates of the wave and of the equivalent sine wave to the maximum ordinate of the 
 
equivalent sine wave when the waves are superimposed in such a way that they make the maximum 
 
difference as small as possible. 
 

100
) wavesine equivalent  theof ordinate aximumm(

deviation) aximumm(    (%)factor  Deviation ×=  

Emergency condition 
 

              A situation or occurrence of a serious nature that may result in electric power system 
 
interruptions or deviations, such as the occurrence of ships service generator failure and the emergency 
 
generator coming on line.   
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