รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

การดําเนินงานและดูแลบํารุ งรักษาระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
Operation and Maintenance of Power Distribution System

โดย
นายปณชัย ศรี พิมาน 5903200006

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้ า (152-499)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2560

ก

จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561
เรื่ อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
ตามที่ผจู้ ดั ทา นายปณชัย ศรี พิมาน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สยาม ได้ป ฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาระหว่า งวัน ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึ งวัน ที่ 31
สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ในตาแหน่ง ผูช้ ่วยวิศวกรดูแลบารุ งรักษาระบบสายป้ อนไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ านคร
หลวงเขตบางขุนเทียน และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและทารายงานเรื่ อง “การ
ด าเนิ น งาน และดู แ ลบ ารุ งรั ก ษาระบ บส ายป้ อน ไฟ ฟ้ า (Operation and Maintenance of Power
Distribution System )”
บัดนี้ การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้ว ผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้
จานวน 1 เล่มเพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นายปณชัย ศรี พิมาน
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า

ค
ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษา

การดาเนินงานและดูแลบารุ งรักษาระบบการจาหน่ายไฟฟ้ า
นายปณชัย ศรี พิมาน 5903200006
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

ระดับการศึกษา
ภาควิชา
คณะ
ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา

ปริ ญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมศาสตร์
3 / 2560
บทคัดย่อ

โครงงานสหกิ จศึกษาเล่มนี้ ได้นาเสนอเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานและดูแลบารุ งรักษาระบบ
การจาหน่ายไฟฟ้ า ณ การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเทียน ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู้ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
สหกิ จศึ กษา กับ การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเทียน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการซ่ อม
บารุ งรักษาสายป้ อนไฟฟ้ าที่ชารุ ด อุปกรณ์ป้องกันในระบบสายป้ อนไฟฟ้ า การปรับปรุ งคุณภาพ
ไฟฟ้ า การดูแลกรณี ที่ระบบไฟฟ้ าภายในบ้านเกิ ดขัดข้อง ลูกค้าจะแจ้งผ่านทางโทรศัพท์โดยจะ
บัน ทึ ก ลงในโปรแกรม FFM (Field Force Management) แล้ว ส่ ง รายละเอี ย ดของงานไปยัง ช่ า ง
เทคนิ คเพื่อแก้ไขปั ญหา นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone
โดยใช้โปรแกรม Smart Life ในแอปปลิเคชัน่ อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ผใู้ ช้ไฟฟ้ าได้รับความสะดวกมาก
ขึ้น และแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังอย่างละเอียดในรายงานฉบับนี้
คาสาคัญ: การดาเนินงาน/การบารุ งรักษา/การปรับปรุ งคุณภาพไฟฟ้ า

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่ผจู ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษาณ การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุน
เที ยนตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึ งวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 นั้น ส่ งผลให้ผูจ้ ดั ทํา
ได้รับความรู ้และประสบการณ์ ต่างๆที่มีค่ามากมายสําหรับรายงานกิ จศึกษาฉบับนี้ สําเร็ จลงได้
ด้วยดีจากความร่ วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเทียน
2. คุณนพดล กันทาทิศ พนักงานที่ปรึ กษา
3. ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์และ
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
และบุคคลท่านอื่ นๆที่ไม่ ได้กล่ าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาํ แนะนําช่ วยเหลือ ในการจัดทํารายงาน
กระผมผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชีวติ ของการทํางานจริ งซึ่งกระผมผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทํา
นายปณชัย ศรี พมิ าน
2 กันยายน 2561

สารบัญ
หน้ า
จดหมายนาส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่ อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ
บทที่ 2 ส่ วนประกอบและหลักการทางานของระบบไฟฟ้า
2.1 บทนา
2.2 ประเภทของเสาไฟฟ้ าและสายไฟฟ้ า
2.3 หลักการทางานของระบบสายส่งสายป้ อนและสายแรงต่า
2.4 ระบบการผลิตไฟฟ้ า
2.5 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเทียน
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานทีน่ กั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ข้อมูลสายป้ อนสวิตช์ตก
4.2 ขั้นตอนการรับงาน-จ่ายงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานและแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้อง
4.3 แจ้งดับไฟฟ้ าเพือ่ บารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆในระบบ
4.4 การบารุ งรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ าในขณะมีโหลด (Hotline)
4.5 งานปรับปรุ งคุณภาพไฟฟ้ า

ก
ข
ค
ง
1
1
1
1
2
3
3
3
8
14
16
27
27
28
28
28
28
29
29
30
30
33
38
42
46

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
5.2 ประโยชน์ดา้ นสังคม
5.3 ประโยชน์ดา้ นการทางาน
5.4 ปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
5.5 การแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ประวัติผู้จัดทา

หน้ า
50
50
50
50
51
51
51
52
53
64

สารบัญตาราง
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการโครงงาน
ตารางที่ 4.1 แผนผังแสดงข้อมูลสายป้ อนสวิตช์ตก
ตารางที่ 4.2 แผนผังแสดงการทางานของ Recloser Relay

หน้ า
29
30
32

สารบัญรู ป
หน้ า
รู ปที่ 2.1 ลักษณะของเสาโครงเหล็ก
รู ปที่ 2.2 ลักษณะของสาย VAF
รู ปที่ 2.3 ลักษณะของสาย THW
รู ปที่ 2.4 ลักษณะของสาย NYY
รู ปที่ 2.5 ลักษณะของสาย VCT
รู ปที่ 2.6 ลักษณะของเสาสายส่ง
รู ปที่ 2.7 สถานียอ่ ยไฟฟ้ า
รู ปที่ 2.8 แผนผัง ระบบการจ่ า ยไฟฟ้ าทั่ว ไป
รู ปที่ 2.9 ระบบสายประธานเดี่ ย ว (Simple radial)
รู ปที่ 2.10 ระบบสายประธานคู่ (Primary selective radial)
รู ปที่ 2.11 ระบบสายประธานสองชุ ด (Secondary selective)
รู ปที่ 2.12 ระบบสปอตเนตเวิ ร์ ค (Spot network)
รู ปที่ 2.13 สายไฟฟ้ าแรงต่า
รู ปที่ 2.14 ระบบจาหน่ า ยเฟสเดี ย ว
รู ปที่ 2.15 ระบบจาหน่ า ยสามเฟส
รู ปที่ 2.16 โรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ น
รู ปที่ 2.17 โรงไฟฟ้ าพลัง น้ า
รู ปที่ 2.18 โรงไฟฟ้ าพลัง งานก๊ า ซ
รู ปที่ 2.19 โรงไฟฟ้ าดี เ ซล
รู ปที่ 2.20 สวิตช์ใบมีด
รู ปที่ 2.21 Drop Fuse
รู ปที่ 2.22 หม้อแปลงไฟฟ้ า
รู ปที่ 2.23 Load Break Switch
รู ปที่ 2.24 Fuse link
รู ปที่ 2.25 Primary Fuse
รู ปที่ 2.26 Secondary Fuse
รู ปที่ 2.27 Network Fuse

4
5
5
6
7
8
9
10
11
11
11
12
13
13
13
14
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
19

สารบัญรู ป(ต่ อ)
รู ปที่ 2.28 Rank
รู ปที่ 2.29 Hot line Clamp
รู ปที่ 2.30 Stirrup Clamp
รู ปที่ 2.31 Preform
รู ปที่ 2.32 ลูกถ้วยชนิด Pin Post
รู ปที่ 2.33 Power Fuse
รู ปที่ 2.34 การต่อคาปาซิเตอร์ในสายป้ อน
รู ปที่ 2.35 Current Tranformer
รู ปที่ 2.36 Voltage Tranformer
รู ปที่ 2.37 Kilowatt Hour Meter
รู ปที่ 2.38 Load Buster
รู ปที่ 2.39 คีมย้าสายไฮโดรลิค
รู ปที่ 2.40 คีมย้าสาย
รู ปที่ 2.41 Line Guard
รู ปที่ 2.42 ผ้าคลุมยาง
รู ปที่ 2.43 ไม้หนีบ
รู ปที่ 2.44 แคล้มติก
รู ปที่ 2.45 คีมตัดสายไฟ
รู ปที่ 2.46 มีดปอกสาย
รู ปที่ 3.1 แผนผังองค์กร
รู ปที่ 4.1 จ่ายงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้องลงในโปรแกรม FFM
รู ปที่ 4.2 โปรแกรม FFMในส่วนของผูป้ ฏิบตั ิงาน
รู ปที่ 4.3 การแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้องทีม่ ีจุดที่ขดั ข้องต่างกัน
รู ปที่ 4.4 ใบจ่ายงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
รู ปที่ 4.5 รายละเอียดการแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้อง
รู ปที่ 4.6 ใบแจ้งพัสดุที่ใช้ไป
รู ปที่ 4.7 ใบที่แสดงว่าปิ ดงานเรี ยบร้อย
รู ปที่ 4.8 การบันทึกของระบบหลัก
รู ปที่ 4.9 โปรแกรม FFM
รู ปที่ 4.10 ฟั งก์ชนั่ ในโปรแกรม FFM

หน้ า
19
20
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
28
33
34
34
35
36
36
37
37
38
38

สารบัญรู ป(ต่ อ)
รู ปที่ 4.11 ฟั งก์ชนั่ ต่างๆในโปรแกรม FFM
รู ปที่ 4.12 ฟั งก์ชนั่ ประกาศดับไฟในโปรแกรม FFM
รู ปที่ 4.13 สร้างพื้นที่ดบั ไฟโดยเลือกจากตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อวาดพื้นที่
รู ปที่ 4.14 ขอบเขตพื้นที่การดับไฟ
รู ปที่ 4.15 ใบขออนุญาตดับไฟฟ้ า
รู ปที่ 4.16 ใบประกาศดับไฟฟ้ า
รู ปที่ 4.17 เสาไฟฟ้ าก่อนดาเนินงาน
รู ปที่ 4.18 การทา KYT
รู ปที่ 4.19 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
รู ปที่ 4.20 การติดตั้งคอนและลูกถ้วย
รู ปที่ 4.21 ลักษณะสายที่มีการปลอก
รู ปที่ 4.22 สายป้ อนไฟฟ้ าหลังปฏิบตั ิงาน
รู ปที่ 4.23 หม้อแปลงภายในของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
รู ปที่ 4.24 การใช้งานกล้อง Thermo scan
รู ปที่ 4.25 รายละเอียดรู ปภายในกล้อง Thermo scan
รู ปที่ 4.26 PQ Meter
รู ปที่ 4.27 จุดที่ใช้ PQ Meter ในการวัด
รู ปที่ 4.28 ฟังก์ชนั่ ต่างๆที่ PQ Meter สามารถวัดได้
รู ปที่ 4.29 ลักษณะการติดตั้ง PQ Meter

หน้ า
39
39
40
40
41
42
42
43
43
44
44
45
46
46
47
47
48
48
49

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเทียน มีหน้าที่รับผิดชอบดู แลระบบสายป้ อนภายในเขต เพื่อ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่ระบบสายป้ อนไฟฟ้ า ระบบสายไฟฟ้ าแรงตํ่า
(ก่อนเข้าเครื่ องวัด) และระบบสายไฟฟ้ าแรงตํ่า(หลังเครื่ องวัด)การเข้าร่ วมปฏิบตั ิงานตามโครงการสห
กิ จศึกษาครั้งนี้ ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบ ัติงานในแผนกแก้ไ ฟฟ้ าขัดข้อ ง ซึ่ งทําหน้าที่ดูแลระบบการ
ทํางาน การวางแผนการบํารุ งรักษา และการจดบันทึกข้อมู ลต่างๆ ของระบบสายป้ อนไฟฟ้ าของการ
ไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเทียน
จากประสบการณ์ ที่ไ ด้เข้าร่ วมปฏิบตั ิงานดังกล่าวพบว่าระบบสายป้ อนไฟฟ้ าเป็ นระบบที่ มี
ความสําคัญของการจําหน่ ายไฟฟ้ าและน่ าสนใจจึงได้ทาํ การศึกษาในรายละเอียดและรวบรวมข้อมู ล
ต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนการดําเนิ นงาน การจดบันทึกข้อมูลรายวัน และการบํารุ งรักษาของของระบบ
สายป้ อนไฟฟ้ ามานําเสนอไว้ในรายงานนี้ ทั้งนี้ เพื่อ ให้ผทู ้ ี่จะปฏิบตั ิงานทางด้านนี้ ไ ด้ศึกษาระบบสาย
ป้ อนไฟฟ้ าดังกล่าว ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเป็ นอย่างดีซ่ ึงจะสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพือ่ ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติและหลักการทํางานของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.2.2 เพือ่ ศึกษาในรายละเอียดของส่วนประกอบของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.2.3 เพือ่ ศึกษาขั้นตอนในการดําเนินงาน (Operation) ของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.2.4 เพือ่ ฝึ กปฏิบตั ิงานในการดําเนินงานของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.2.5 เพือ่ ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการบํารุ งรักษาส่วนประกอบต่างๆ ระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.2.6 เพือ่ ฝึ กปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบ บันทึกข้อมูลของระบบสายป้ อนไฟฟ้ าเพือ่ เป็ นข้อมูล
ในการวางแผนการบํารุ งรักษา
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติและหลักการทํางานของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.3.2 ศึกษาในรายละเอียดของส่วนประกอบของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.3.3 ศึกษาขั้นตอนในการดําเนินงาน (Operation) ของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
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1.3.4 แสดงผลการฝึ กปฏิบตั ิงานในการดําเนินงานของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.2.5 แสดงผลการฝึ กปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบ บันทึกข้อมูลของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.4 ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
1.4.1 มีความรู ้ความเข้าใจคุณสมบัติและหลักการทํางานของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.4.2 มีความรู ้ความเข้าใจในรายละเอียดของส่วนประกอบของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.4.3 มีความรู ้ความเข้าใจในการดําเนินงาน (Operation) ของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.4.4 มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในการดําเนินงานของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
1.4.5 มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบ บันทึกข้อมูลของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า

บทที่ 2
ส่ วนประกอบและหลักการทํางานของระบบไฟฟ้า
2.1 บทนํา
ระบบผลิตไฟฟ้ ามีความสําคัญอย่างมากต่อชีวติ ประจําวันโดยเฉพาะประเทศไทยที่ต้งั อยูใ่ น
เขตซึ่ งมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้ นอาจนําพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการผลิตแรงดันไฟฟ้ า หรื อใช้
พลังงานนํ้าในการผลิตไฟฟ้ าได้ เนื่ องจากประเทศไทยมีปริ มาณเขื่อนกักเก็บนํ้าจํานวนมาก เป็ นที่
ทราบกันดีวา่ การผลิตไฟฟ้ าสามารถทําได้หลายวิธี ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้จะได้นาํ เสนอไว้ใน
บทนี้
2.2 ประเภทของเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า
2.2.1 เสาไฟฟ้ าคอนกรี ตสําหรับเสาไฟฟ้ าคอนกรี ต ที่การไฟฟ้ าฝ่ ายภูมิภาคเลื อกใช้น้ ัน มี
ด้วยกัน 6 ขนาด โดยมีรายละเอียด คือ
2.2.1.1 เสาคอนกรี ต 6 เมตร นิยมใช้เป็ นเสาบริ การ หรื อเสาสําหรับพาดไฟฟ้ าสายแรงตํ่า
2.2.1.2 เสาคอนกรี ต 8 เมตร มักจะใช้งานกับการจําหน่ ายแรงไฟฟ้ าตํ่าแบบ 1 เฟส2 สาย
และ 3 สาย รวมถึง 2 เฟสแบบ 3 สาย พร้อ มกับสายไฟแสงสว่างบนถนน เสาคอนกรี ต 8 เมตร มี
นํ้าหนักอยูท่ ี่ 490 กิโลกรัม มีความต้านทานโมเมนต์ระดับดินตั้งแต่ 760 กิโลกรัมขึ้นไป
2.2.1.3 เสาคอนกรี ต 9 เมตร มักจะใช้งานกับการจําหน่ ายแรงไฟฟ้ าตํ่าแบบ 3 เฟส4 สาย
หรื อ แบบ 2 วงจร เสาคอนกรี ต 9 เมตร มี น้ ําหนักอยู่ที่ 1,070 กิ โลกรัม มี ค วามต้านทานโมเมนต์
ระดับดินตั้งแต่ 590 กิโลกรัมขึ้นไป
2.2.1.4 เสาคอนกรี ต 12 เมตร มักจะใช้งานกับการจําหน่ายแรงไฟฟ้ าสูง บริ เวณด้านบนของ
เสาจะมีการติดตั้งคอนสายไว้ เพื่อรองรับแรงดันไฟฟ้ าขนาด 12-24 กิโลโวลต์นอกจากนี้ แล้ว ยังมี
การติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบแขวนไว้อีกด้วย เสาคอนกรี ต 12 เมตร มีน้ าํ หนักอยูท่ ี่
1,265 กิโลกรัม มีความต้านทานโมเมนต์ระดับดินตั้งแต่ 2,550 กิโลกรัมขึ้นไป สําหรับเสาคอนกรี ต
12 เมตรรุ่ นใหม่ จะมีสายดินแบบลวดตีเกลียว 25 ตารางมิลลิเมตร ฝังอยูใ่ นเสาแล้วเรี ยบร้อย พร้อม
ติดตั้งได้ทนั ที
2.2.1.5 เสาคอนกรี ต 14 เมตร มักจะใช้งานกับการจําหน่ ายแรงไฟฟ้ าสู ง มีการติดตั้งอุปกร์
ด้านบนเสาเหมือนกับเสาคอนกรี ต 12 เมตร มีน้ าํ หนักอยูท่ ี่ 1,950 กิโลกรัม มีความต้านทานโมเมนต์
ระดับดินตั้งแต่ 3,590 กิโลกรัมขึ้นไป สําหรับเสาคอนกรี ต 14 เมตรรุ่ นใหม่ จะมีสายดินแบบลวดตี
เกลียว 25 ตารางมิลลิเมตร ฝังอยูใ่ นเสาแล้วเรี ยบร้อย พร้อมติดตั้งได้ทนั ที
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2.2.1.6 เสาคอนกรี ต 22 เมตร มักจะใช้งานกับการจําหน่ ายแรงไฟฟ้ าสู งขนาด 115 กิ โล
โวลต์มีสายดินแบบลวดตีเกลียว 35 ตารางมิ ลลิเมตร ยาว 2 เมตร ฝั งอยูใ่ นเสาแล้วเรี ยบร้อ ย พร้อ ม
ติดตั้งได้ทนั ที
2.2.2 เสาไฟฟ้ าแบบเสาโครงเหล็ก ที่ใช้กบั สายส่ งไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตที่มีแรงดัน
สูง (69,115,230,500 กิโลโวลต์) โดยเสาโครงเหล็กจะทําจากเหล็กฉากที่นาํ มาประกอบกัน มีความ
สู ง 10 เมตรขึ้นไป แยกออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ แบบชนิ ดยึดแน่ น และชนิ ดขยับได้ ในการใช้งานยังมี
การแบ่งโครงเหล็กออกเป็ นอีก 2 ประเภท คือแบบวงจรเดี่ยว และวงจรคู่
เสาโครงเหล็ก มีส่วนประกอบหลัก
1. ฐานราก ฐานของเสามีดว้ ยกัน 3 แบบ คือแบบแท่นตรง แบบฐานแผ่น และแบบเสาเข็ม
2. ขาต่าง การใช้ส่วนประกอบนี้ ก็ต่อเมื่อมีการตั้งเสาในพื้นที่ต่างรับดับ เช่น เนิ นเขา ไหล่
เขา เป็ นต้น เพือ่ ให้ขาเสามีขนาดเท่ากันทั้ง 4 ขา
3. ส่วนต่อ ถ้าหากต้องการให้เสามีขนาดสูงขึ้นไปอีก จะต้องใช้ส่วนประกอบนี้
4. ส่วนกลาง เป็ นส่วนลําตัวของเสาที่ต่อขึ้นมาจากฐานราก
5. ส่วนยอด หรื อส่วนปลายที่จะติดตั้งถ้วยแขวนสําหรับพาดสายไฟแรงสูง

รู ปที่ 2.1 ลักษณะของเสาโครงเหล็ก
ไฟฟ้ าแรงสู ง คื อ ระบบไฟฟ้ า ที่ มี แรงดัน ไฟฟ้ าสู งกว่า 1,000 โวลต์ข้ ึ นไป การที่ ระบบ
ไฟฟ้ ามีแรงดันไฟฟ้ าสู ง จะช่วยส่ งกระแสไฟฟ้ าไปยังระยะทางไกล ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่
เนื่องจากไฟฟ้ าแรงสู ง มีแรงดันไฟฟ้ าที่สูงมากเมื่อเทียบกับที่ใช้กนั ทัว่ ไปตามบ้านเรื อน และอาคาร
ต่าง ๆ (220 โวลต์) ไฟฟ้ าแรงสู งจึงสามารถกระโดดข้ามอากาศเข้าหาวัตถุหรื อสิ่ งมีชีวิตได้ โดยไม่
จําเป็ นต้อ งมีการสัมผัสกับสายไฟเลย (เราจึงอาจจะเห็น นกที่ถูกไฟดู ด โดยไม่ จาํ เป็ นต้องเกาะบน
สายไฟ) ยิง่ ถ้าไฟฟ้ ามีแรงดันสู งมากเท่าไร ก็ยงิ่ ทําให้เกิดการกระโดดข้ามได้ไกลมากยิง่ ขึ้น มี การ
บันทึกสถิติผทู ้ ี่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้ าแรงสู งในพื้นที่ให้บริ การของการไฟฟ้ านครหลวง พบยอด
ผูบ้ าดเจ็บ ผูท้ ุพพลภาพ และผูเ้ สียชีวติ มากกว่า 100 คนต่อปี
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2.2.3 สายไฟจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สายสําหรับไฟแรงดันตํ่าและสําหรับไฟ
แรงดันสู งในบทความนี้ จะกล่ าวถึ งสายไฟที่ใช้ตามอาคารบ้านเรื อ นซึ่ งจัดเป็ นสายไฟแรงดัน ตํ่า
สําหรับประเทศไทย สายไฟแรงดันตํ่าจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2531 หรื อ TIS-11-2531
ตามมาตรฐานแล้วสายไฟแรงดันตํ่าจะมีหลายขนาด (พื้นที่หน้าตัด) ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
ซึ่ งจะทนแรงดันไฟฟ้ าได้ต้ งั แต่ 300 โวลต์ ถึ ง 750 โวลต์ สายไฟตามมาตรฐาน มอก.11-2531 จะ
แบ่งเป็ นประเภทตามขนาด ความทนแรงดันไฟและการใช้งาน ได้ดงั นี้
2.2.3.1 สายไอวี (IV) สายชนิ ดนี้ เป็ นสายเดียวหรื อแกนเดี่ยวชนิ ดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์
ใช้เป็ นสายเดินเข้าอาคารสําหรับที่พกั อาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กบั ระบบ 3 เฟสที่มีแรงดัน
380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรื อ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่
แห้ง แต่หา้ มร้อยท่อฝังดินหรื อฝังดินโดยตรง
2.2.3.2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็ นสายชนิ ดทนแรงดัน 300 โวลต์ มีท้ งั ชนิ ดเป็ นสายเดี่ยวสาย
คู่และที่มีสายดินอยูด่ ว้ ย ถ้าเป็ นสายเดี่ยวจะเป็ นสายกลมและถ้าเป็ นชนิ ด 2 แกนหรื อ 3 แกนจะเป็ น
สายแบน ตัวนํานอกจากจะมีฉนวนหุ ้มแล้วยังมีเปลือกหุ ้มอีกชั้นหนึ่ งสายคู่จะนิ ยมเดิน ตามฝาผนัง
ด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) หรื อเดินในช่องเดินสาย แต่หา้ มเดินฝังดินโดยตรง การจะเดินสายประเภท
นี้ ใต้ดินจะต้องเดินในท่อ ฝังดินที่ปีกานป้ องกันนํ้าซึ ม เข้าท่อ ใช้ในบ้านอยูอ่ าศัยทัว่ ไปสายชนิ ดนี้
ห้ามใช้ในวงจร 3 เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์เช่นกัน(ในระบบ 3 เฟสแต่แยกไปใช้งานเป็ นแบบ 1เฟส
แรงดัน 220 โวลต์จะใช้ได้)

รู ปที่ 2.2 ลักษณะของสาย VAF
2.2.3.3 สายทีเอชดับเบิลยู (THW) เป็ นสายไฟฟ้ า ชนิดทนแรงดัน 750 โวลต์ เป็ นสายเดี่ยว
นิ ยมใช้ก ันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโรงงานอุ ตสาหกรรม เนื่ อ งจากใช้ในวงจรไฟฟ้ าสามเฟส
ปกติ แกนของสายประเภทนี้ มีตวั นําทองแดงจะมีหลายสายร้อยเป็ นสายใหญ่หนึ่ งแกน การใช้งาน
คือใช้เดินลอยด้วยตัวยึดทําจากวัสดุฉนวน เดินในช่องเดินสาย หรื อเดินในท่อฝังดินที่มีการป้ องกัน
นํ้าซึมเข้าสู่ท่อ แต่หา้ มฝังดินโดยตรง

รู ปที่ 2.3 ลักษณะของสาย THW
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2.2.3.4 สายเอ็นวายวาย (NYY) มีท้งั ชนิดแกน เดียวและหลายแกนสายหลายแกนก็จะเป็ น
สายกลมเช่ น กัน สายชนิ ด นี้ ทนแรงดัน 750 โวลต์ นิ ยมใช้อ ย่างกว้างขวางเช่ น กัน เนื่ อ งจากถู ก
ออกแบบให้มีความคงทนต่อ สภาพแวดล้อมเพราะมีเปลือกหุ ้มอีกชั้นหนึ่งบางสําหรับสายเอ็นวาย
วายชนิดสายเดี่ยว สายชนิ ดนี้ จะมีฉนวนหุม้ แกนหนึ่งชั้นและมีเปลือกเพียงชั้นเดียวทําหน้าที่ ป้ องกัน
ความเสียหายทางกาย สําหรับสายเอ็นวายวายที่มีหลายแกนขึ้นไปอาจจะถูกเรี ยกว่าสายฉนวน 3 ชั้น
ความจริ งแล้วสายชนิ ดนี้ มีฉนวนชั้นเดี ยวอี กสองชั้นที่เหลื อ เป็ นเปลื อ กชั้นในทําหน้าที่เป็ นแบบ
(Form) ให้ส ายแต่ ล ะแกนร้อ ยเกลี ยวเข้าด้วยกัน จนมี ล ักษณะกลม และมี เปลื อ กนอกหุ ้มแล้วอี ก
ชั้นหนึ่งทําหน้าที่ป้องกันความเสี ยหายทางกายภาพ สายเอ็นวายวายหลายแกนจะมีชนิด 2 แกนและ
4 แกนซึ่ งแล้วแต่ความต้องการใช้งาน สายชนิ ดนี้ จะมี เปลือกสองชั้นดังกล่าวแล้วข้างต้น สายเอ็น
วายวายชนิด 4 แกนมีสายนิวทรัลรวมอยูด่ ว้ ยเรี ยกว่าเป็ นสายเอ็นวายวาย-เอ็น (NYY-N) คือมีสายไฟ
อยู3่ เส้นและมี สายนิ วทรัลอีกหนึ่ งเส้นมี ขนาดพื้นที่หน้าตัดประมาณ ครึ่ งหนึ่ งของสายเส้นไฟจึง
เหมาะที่จะใช้ในวงจร 3 เฟส 4 สาย อีกประเภทหนึ่ งคือสายชนิ ดเอ็นวายวาย-กราวด์ (NYY-G) คือ
เป็ นสายชนิ ด 2 แกน 3 แกน และ 4 แกนที่มีสายดิน (Ground) รวมอยูด่ ว้ ยอีกหนึ่ งเส้นจึงเหมาะที่จะ
ใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ตอ้ งต่อลงดิน สายเอ็นวายๆทุกชนิ ดสามารถเดินใต้ดินได้โดยตรงเพราะมี
เปลือกชั้นอกทําให้ทนต่อสภาพแวดล้อม

รู ปที่ 2.4 ลักษณะของสาย NYY
2.2.3.4 สายวีซีที (VCT) เป็ นสายกลมมี ท้ งั 1 แกน 2 แกน 3 แกนและ 4 แกน สามารถทน
แรงดัน 750 โวลต์ มี ฉ นวนและเปลื อ กเช่ น กัน กับ สายเอ็ น วายวาย มี ข ้อ พิเศษกว่าก็ คื อ ตัว นําจะ
ประกอบด้วยทองแดงฝอยเส้นเล็กๆร้อ ยรวมกันเป็ นหนึ่ งแกน ทําให้มีขอ้ ดี คืออ่ อนตัวและทนต่อ
สภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็ นสายเดินเข้าเครื่ องจักรที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน
สายชนิ ดนี้ ใช้งานได้ท ั่วไปเหมื อ นสายชนิ ด เอ็ นวายวาย นอกจากนี้ ยังมี ส ายวีซี ที เป็ นชนิ ดวีซี ที กราวด์ (VCT-G) ซึ่ งมี 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน และมีสายดินเดินรวมไปด้วยอีกเส้นหนึ่ งเพื่อให้
เหมาะสําหรับใช้กบั เครื่ อง อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ตอ้ งต่อลงดิน สายวีซีทีสามารถเดินแบบฝังดินโดยตรง
ได้
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รู ปที่ 2.5 ลักษณะของสาย VCT
สายไฟฟ้ ามีหลากหลายชนิด ทั้งชนิ ดที่เป็ น ตัวนําทองแดง และตัวนําอะลูมิเนี ยมแต่ละชนิ ด
ยังแบ่ งได้เป็ นหลายประเภท ซึ่ งขึ้ น อยู่ กับ ประเภทการใช้งานของลู ก ค้า ยกตัวอย่างสายตัวนํา
ทองแดงหุ ้ม ด้วยฉนวนและเปลื อ กพีวีซี และมี ล ักษณะสายที่แข็งโค้งงอได้ยาก ได้แก่ สาย THW
VAF,VAF-GRD,NYY และ NYY-GRD สายตัวนําทองแดงที่มีลกั ษณะนิ่ มโค้งงอได้ง่าย ได้แก่สาย
VCT,VCT-GRD,VSF และ VFF ส่ วนสายตัวนําอะลู มิ เนี ยมหุ ้มด้วยฉนวนและเปลื อ กพีวซี ี และมี
ลักษณะสายที่แข็งโค้งงอได้ยากเช่น กัน ได้แก่ สาย THW-A และ THW A-C ในแต่ล ะประเภทยัง
แบ่งเป็ นขนาดต่างๆซึ่งควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้นในการพิจารณาเลือกสายไฟฟ้ าที่
เหมาะสมนั้น มีหลายข้อด้วยกันที่ตอ้ งพิจารณา ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพ ความเชื่ อถือได้ และ
ความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อกําหนดที่ตอ้ งพิจารณาในการเลือกสายไฟฟ้ า ได้แก่ พิกัดแรงดัน
(Voltage Rating),พิกัดกระแส(Current Rating), แรงดัน ตก(Voltage Drop) และสายควบ(Multiple
Conductors)
2.2.4 ประเภทของสายไฟฟ้ า
2.2.4.1 สายไฟฟ้ าแรงดันตํ่า (Low Voltage Power Cable) : เป็ นสายไฟที่ใช้ก ับแรงดันไม่
เกิน 750 V. เป็ นสายหุ ้มฉนวน ทําด้วยทองแดงหรื ออลูมิเนี ยม โดยทัว่ ไปเป็ นสายทองแดงสายขนาด
เล็กจะเป็ นตัวนําเดี่ ยว แต่สายขนาดใหญ่ เป็ นตัวนําตีเกลี ยว วัส ดุ ฉนวนที่ใช้ก ับสายแรงดันตํ่าคื อ
Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-Linked Polyethylene (XLPE) ได้แก่ สาย THW,VAF,VAFGRD และ NYY กิโลโวลต์ VCT-GRD,VSF,VFF และ VKF
2.2.4.2 สายไฟฟ้ าแรงดันสูง (High Voltage Power Cable) : เป็ นตัวตีเกลียวมีขนาดใหญ่
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ สายเปลือย และสายหุม้ ฉนวน
1. สายเปลือย : - สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC)
- สายอลูมิเนียมผสม (AAAC)
- สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR)
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2. สายหุม้ ฉนวน : - สาย Partial Insulated Cable (PIC)
- สาย Space Aerial Cable (SAC)
- สาย Preassembly Aerial Cable
- สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE)
2.2.4.3 สายไฟฟ้ าที่ผลิตตามมาตรฐานอื่นหมายถึ ง สายไฟฟ้ าที่ไ ม่ไ ด้ผลิตตามมาตรฐาน
มอก 11-2531 หรื อ มอก 293-2541 จึงเป็ นสายไฟฟ้ าทองแดงหรื ออะลูมิเนียม ที่หุม้ ฉนวนชนิดอื่น ที่
นอกเหนื อ ไปจากฉนวนชนิ ด PVC ฉนวนที่นิ ยมใช้ก็คือ ครอสลิ งค์โพลี เอทที ลีน (Cross-Linked
Polyethylene) นิยมเขียนเป็ นอักษรย่อว่า XLPE มีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนอุณหภูมิได้สูง และมีความ
แข็งทนต่อแรงเสียดสีได้ดี
2.3 หลักการทํางานของระบบสายส่ งสายป้ อนและสายแรงตํ่า
2.3.1 ลักษณะการติดตั้งสายส่งในระบบการส่ งกําลังไฟฟ้ าจะมีสายไฟเป็ นชุด ทําหน้าที่ส่ง
พลังงานไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าไปยังสถานียอ่ ย ซึ่งแบ่งออกได้ดงั นี้
2.3.1.1 สายส่ งเหนื อ ศีรษะ เป็ นระบบที่ซ่ ึ งสายตัวนําบนสายส่ งผ่านที่โลงแจ้งจากสถานี
หนึ่งไปยังสถานีหนึ่ง จะง่ายต่อการบํารุ งรักษาและตรวจสอบข้อขัดข้องของระบบ
2.3.1.2 สายส่ งระบบฝั งใต้ดิน สายตัวนําจะถู กฝังไปตามรางสายใต้ดิน มีบ่อพักสายเป็ น
ระยะ ๆ เหมาะที่จะก่อสร้างหรื อติดตั้งผ่านชุมชนเมืองที่แออัดทั้งนี้จะได้เป็ นปั ญหาเมื่อสายส่ งและ
เสาส่ งกี ดขวางอาคารสู ง แต่การบํารุ งรักษาทําได้ไ ม่ ส ะดวกดังนั้นจึงต้อ งปั กเขตแนวสายส่ งให้
ชัดเจนเพือ่ ป้ องกันการขุดเจาะจากหน่วยงานอื่นอันเป็ นอันตารายต่อสายส่งได้

รู ปที่ 2.6 ลักษณะของเสาสายส่ง
2.3.2 ลักษณะแรงดันไฟฟ้ ามี 3 ระบบดังนี้
2.3.2.1 ไฟฟ้ าแรงสูง (High voltage ; HV) มีระดับแรงดันไฟฟ้ าไม่เกิน 230 กิโลโวลต์
2.3.2.2 ไฟฟ้ าแรงสู งเอกซ์ตรา (Extra high voltage ; EHV) มี ระดับแรงดันไฟฟ้ าตั้งแต่
230-1000 กิโลโวลต์
2.3.2.3 ไฟฟ้ าแรงสู งอัลตร้า (Ultra high voltage ; UHV) มีระบบแรงดันไฟฟ้ าตั้งแต่ 1000
กิโลโวลต์ข้ นึ ไป
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2.3.3 หน้าที่ของระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ า(สายส่ง)
2.3.3.1 ส่ ง พลังงานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้จ ากโรงไฟฟ้ าไปยัง ศู น ย์ก ลางใช้ไ ฟฟ้ า ในกรณี ที่
โรงไฟฟ้ าอยูไ่ กลจากศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้ า เช่นโรงไฟฟ้ าพลังงานนํ้าหรื อโรงไฟฟ้ าพลังงานความ
ร้อนใช่ถ่านหิ นหรื อลิกไนต์เป็ นเชื้ อเพลิง ซึ่ งต้องตั้งอยูใ่ กล้เหมืองถ่ายหิ น จึงต้องมีการส่ งพลังงาน
ไฟฟ้ าไปเป็ นระยะทางไกล ในกรณี เช่นนี้ระบบส่งไฟฟ้ า จะทําให้การลงทุนโครงการของโรงไฟฟ้ า
แพงขึ้นมาก
2.3.3.2 ส่งพลังงานไฟฟ้ าจากระบบใหญ่ไปยังแหล่งใช้ไฟฟ้ าที่ห่างไกลออกไป
2.3.3.3 เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ าหลาย ๆระบบเข้าด้วยกัน เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้ าราคาถูกจาก
ระบบหนึ่ งไปยังมีอีกระบบหนึ่ งหรื อถ่ายเทพลังงานไฟฟ้ าระหว่างระบบให้แก่กนั ในกรณี ฉุกเฉิ น
หรื อกรณี ที่บางระบบมีช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดไม่ตรงกัน
2.3.4 ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ า
ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าจะต้อ งมี ความเชื่ อถื อ ได้ ซึ่ งต้องดําเนิ นการโดยการไฟฟ้ านคร
หลวงและการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จะต้องประกอบด้วยการรับกระแสไฟฟ้ าจากหลาย ๆ แหล่งผลิตมี
เครื อข่ายเชื่อมโยงกันในการจ่ายพลังงานไฟฟ้ าเพื่อทดแทนกันในกรณี ที่ สถานีไฟฟ้ าแรงสูงสถานที่
ใดสถานี หนึ่ งเกิ ดขัดข้อ งการจัดการในด้านการวางแผนจัดระบบจําหน่ ายก็เป็ นส่ วนในด้านของ
ประสิทธิภาพการทํางานเช่น การวางแผนจัดระบบว่าจะเป็ นแบบเรเดียลซิสเต็มหรื อเน็ตเวิร์คซิสเต็ม
และการควบคุมการจัดจําหน่ายว่าจะใช้เป็ นแบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกลหรื อระบบควบคุมด้วย
มือ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพและชนิดของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า

รู ปที่ 2.7 สถานียอ่ ยไฟฟ้ า
2.3.5 ระบบสายป้ อนไฟฟ้ าเริ่ ม จากสถานี ย่อ ยซึ่ งมี ส ายไฟหลายเส้ น ต่ อ ผ่ า นเซอร์
กิ ต เบรกเกอร์ อ อกมาสู่ ลู ก ค้า ที่ บ ริ เ วณต่ า งๆสายจ่ า ยไฟจะต่ อ เข้า กับ อุ ป กรณ์ รั บ ไฟฟ้ าของ
โรงงานหรื อ อาคารอุ ป กรณ์ รั บ ไฟฟ้ าแต่ ล ะตัว จะมี อุ ป กรณ์ ป้ องกัน ต่ อ อยู่เ มื่ อ เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ
หรื อ เกิ ด ลัด วงจรขึ้ น เบรกเกอร์ จ ะทํา การตัด ไฟฟ้ าเพื่ อ แยกอุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ นและจํา กัด
ความเสี ย หายไว้เ ฉพาะอุ ป กรณ์ ที่ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ เ ท่ า นั้ น
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รู ป ที่ 2.8 แผนผัง ระบบการจ่ า ยไฟฟ้ าทั่ว ไป
ตัว อย่า งเช่ น หากเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ไ ฟฟ้ าลัด วงจรขึ้ น ในโรงงานหรื อ สํา นั ก งานกระแส
ไฟฟ้ านั้ น จะไหลในสถานี ไ ฟฟ้ าย่อ ยด้ว ย แต่ อุ ป กรณ์ ป้ องกัน ระบบไฟฟ้ าของโรงงานหรื อ
อาคารจะต้อ งทํา งานเร็ ว กว่ า สถานี ไ ฟฟ้ าย่อ ยและทํา การตัด วงจออกไป ทั้ ง นี้ จํา เป็ นต้อ ง
ตั้ง ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า กระแสไฟฟ้ าและเวลาในการทํา งานของอุ ป กรณ์ ป้ องกัน
ให้ มี ค วามแตกต่ า งกัน ระหว่ า งโรงงานและสถานี ไ ฟฟ้ าทั้ ง นี้ เพื ่ อ ลดความเสี ย หายต่ อ
อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ หลื อ น้ อ ยที่ สุ ด รวมทั้ง ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ อุ บ ัติ เ หตุ ส่ ง ผลกระทบถึ ง สถานี ไ ฟฟ้ าอี ก
ด้ว ยมาตรการนี้ เรี ย กว่ า การจัด ความสั ม พัน ธ์ ข องการป้ องกัน (Protection co-ordination)
ถ้า อุ ป กรณ์ ป้ องกัน ระบบไฟฟ้ าไม่ ท ํา งานตามปกติ เ มื่ อ เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ข้ ึ นในโรงงาน
งานหรื อ สํา นั ก งานเบรกเกอร์ ข องสถานี ไ ฟฟ้ าย่อ ยจะทํา งานพร้ อ มๆกับ การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ
ทํา ให้ สํา นั ก งานหรื อ บ้า นเรื อ นอื่ น ๆที่ เ ชื่ อ มต่ อ อยู่กับ สายจ่ า ยไฟฟ้ าเดี ย วกัน ไฟดับ ไปด้ว ย
ปรากฏการณ์ น้ ี เรี ย กว่ า อุ บ ัติ เ หตุ ต่ อ เนื่ อ ง
2.3.6 ระบบการจ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ าของสายป้ อน
สถานี ไ ฟฟ้ าย่อ ยหรื อ ระบบการจ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ ามี อ ยู่ 4 แบบด้ว ยกัน คื อ ระบบ
สายประธานเดี่ ย ว ระบบสายประธานคู่ ร ะบบสายประธานสองชุ ด และระบบสปอตเนต
เวิ ร์ ค (Spot network)
2.3.6.1 ระบบสายประธานเดี่ ย ว(Simple radial)
เป็ นระบบจ่ า ยไฟสายประธานเดี่ ย ว(Single primary service) และจ่ า ยเข้า หม้อ
แปลงไฟฟ้ ากํา ลัง ผ่ า นเข้า สู่ ส ายป้ อน(Feeder)ดัง รู ป ด้า นล่ า งข้อ ดี ข องระบบนี้ คื อ เป็ นระบบ
ที่ ง่ า ยและราคาถู ก ที่ สุ ด สะดวกต่ อ การป้ องกัน การจัด ลํา ดับ เวลาการทํา งานระบบนี้ เหมาะ
สํา หรั บ โรงงานขนาดย่อ มที่ ส ามารถหยุด การผลิ ต ได้ใ นบางเวลา
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รู ป ที่ 2.9 ระบบสายประธานเดี่ ย ว (Simple radial)
2.3.6.2 ระบบสายประธานคู่ (Primary selective radial)
เป็ นระบบที่ เ หมื อ นกับ ระบบสายประธานเดี่ ย ว เพี ย งแต่ เ พิ่ ม วงจรสํา รองให้ รั บ ไฟ
เป็ นวงจรคู่ ซึ่ งในบางครั้ งจํา เป็ นต้อ งซ่ อ มแซมสายไฟฟ้ าแรงสู ง ชุ ด หนึ่ งชุ ด ใด ข้อ ดี ข อง
ระบบจ่ า ยไฟนี้ คื อ ระบบมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ดี ข้ ึ น

รู ป ที่ 2.10 ระบบสายประธานคู่ (Primary selective radial)
2.3.6.3 ระบบสายประธานสองชุ ด (Secondary selective)
ระบบนี้ จะทํา งานเป็ นแบบระบบสายประธานเดี่ ย ว 2 ชุ ด แต่ ล ะชุ ด จะถู ก เชื่ อ มโยง
(Tie) ด้ว ยตัด ตอนอัต โนมัติ ( T) ถ้า สายไฟแรงสู ง หรื อ หม้อ แปลงชุ ด ใดชุ ด หนึ่ งเสี ย หาย
สวิ ต ช์ ต ัด ตอน(M) จะปลดวงจรชุ ด นั้ น (Open) และสวิ ต ช์ ต ัด ตอน(T) จะเชื่ อ มต่ อ วงจร
(Close) ถึ ง กัน ทัน ที ซึ่ งอาจจะเป็ นแบบอัต โนมัติ ห รื อ ไม่ อ ัต โนมัติ ก็ ไ ด้ร ะบบสายประธาน
สองชุ ด เป็ นวงจรที่ นิ ย มใช้ก ัน มากในขณะนี้ ถ้า สายไฟแรงสู ง หรื อ หม้อ แปลงชุ ด ใดชุ ด
หนึ่ งเกิ ด ขัด ข้อ งหม้อ แปลงตัว ที่ เ หลื อ จะต้อ งจ่ า ยโหลดทั้ง หมด

รู ป ที่ 2.11 ระบบสายประธานสองชุ ด (Secondary selective)
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ทั้ง หมด

เพื่ อ จะให้ ห ม้อ แปลงทํา งานได้ดี จาํ เป็ นต้อ งพิ จ ารณาดัง ต่ อ ไปนี้
1. หม้อ แปลงทั้ง สองตัว จะต้อ งมี ข นาดใหญ่ เ พื่ อ ให้ แ ต่ ล ะตัว สามารถรั บ โหลดได้

2. ต้อ งจัด หาพัด ลมระบายความร้ อ นสํา หรั บ หม้อ แปลงในช่ ว งสภาวะฉุ ก เฉิ น
3. ปลดโหลดที่ ไ ม่ จาํ เป็ นในช่ ว งสภาวะฉุ ก เฉิ น
4. ใช้ข นาดอุ ป กรณ์ ป้ องกัน โหลดเกิ น ตามความสามารถของหม้อ แปลง และ
สามารถทํา งานได้โ ดยไม่ ทาํ ให้อ ายุก ารใช้ง านของหม้อ แปลงลดลง
สํา หรั บ ข้อ ดี ข องระบบนี้ คื อ หม้อ แปลงไม่ ไ ด้ต่ อ ขนานกัน วิ สั ย สามารถตัด กระแส
(Interrupting capacity หรื อ IC) ของเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ ( CB) มี ค่ า เท่ า กับ แบบระบบสาย
ประธานเดี่ ย วระบบนี้ มี ค วามเชื่ อ ถื อ สู ง
2.3.6.4 ระบบสปอตเนตเวิ ร์ ค (Spot network)
ระบบนี้ จะประกอบด้ว ยหม้อ แปลงจ่ า ยไฟ 2 ชุ ด หรื อ มากกว่ า ต่ อ แยกเป็ นอิ ส ระกัน
ส่ ว นทางด้า นแรงตํ่า จะต่ อ ขน าน โดยผ่ า น สวิ ต ช์ ต ัด ตอน ชนิ ด พิ เ ศษเรี ย กว่ า Network
Protector ถ้า สายป้ อนแรงสู ง หรื อ หม้อ แปลงชุ ด ใดชุ ด หนึ่ งเกิ ด ขัด ข้อ งกํา ลัง ไฟฟ้ าจะถู ก
ป้ อนผ่ า นหม้อ แปลงตัว อื่ น และผ่ า น Network protector ไปยัง จุ ด ที่ ข ัด ข้อ ง พลัง งานไฟฟ้ า
ที่ ป้ อนกลับ เป็ นเหตุ ใ ห้ Network protector เปิ ดวงจรและปลดแหล่ ง จ่ า ยออกจากวงจร
แรงดัน ตํ่า สํา หรั บ ระบบจ่ า ยไฟนี้ มี ร าคาแพงเพราะ Network protector มี ร าคาสู ง และ
วิ สั ย สามารถตัด กระแส (IC) เพิ่ ม ขึ้ นเนื่ อ งจากหม้อ แปลงขนานกัน แต่ ค วามสมํ่า เสมอ
ของแรงดัน ได้เ สถี ย รภาพ

รู ป ที่ 2.12 ระบบสปอตเนตเวิ ร์ ค (Spot network)

13
2.3.7 ระบบจํา หน่ า ยแรงดัน ตํ่า
ระดับ แรงดัน มาตรฐานของระบบจํา หน่ า ยแรงดัน ตํ่า ในประเทศไทยแบ่ ง ออกเป็ น
ระบบจํา หน่ า ยเฟสเดี ย ว (Single phase) และระบบจํา หน่ า ยสามเฟส (Three phase)

รู ป ที่ 2.13 สายไฟฟ้ าแรงตํ่า
2.3.7.1 ระบบจํา หน่ า ยเฟสเดี ย ว (Single phase)
ระบบจํา หน่ า ยเฟสเดี ย ว (Single phase) จะจํา หน่ า ยเป็ นชนิ ด 1 เฟส 2 สาย
(1 Phase 2 Wire) 220 โวลต์ และชนิ ด 1 เฟส 3 สาย (1 Phase 3 Wire) 220/440 โวลต์

รู ป ที่ 2.14 ระบบจํา หน่ า ยเฟสเดี ย ว
2.3.7.2 ระบบจํา หน่ า ยสามเฟส (Three phase)
ระบบจํา หน่ า ยสามเฟส(Three phase) จะจํา หน่ า ยเป็ นชนิ ด 3 เฟส 3 สาย(3 Phase
3 Wire) 220 โวลต์ และชนิ ด 3 เฟส 4 สาย (3 Phase 4 Wire) 380/220 โวลต์

รู ป ที่ 2.15 ระบบจํา หน่ า ยสามเฟส
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2.4 ระบบการผลิตไฟฟ้า
ระบบการผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย ต้องใช้โรงไฟฟ้ าประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการผลิ ต
จากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงไฟฟ้ า แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้
2.4.1 โรงไฟฟ้ าพลังความร้อ น เป็ นโรงไฟฟ้ าที่ ใช้พ ลัง งานความร้อ นจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงต้มนํ้า เพื่อ สร้างไอนํ้าแรงดันสู งมาเป็ นพลังงานขับเคลื่อนกังหัน และเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อ น ใช้เชื้ อ เพลิ งได้ห ลายขนาด เช่ น ก๊ าซธรรมชาติ ถ่ านหิ น นํ้ามันเตา
เหมาะสําหรับเดินเครื่ องเป็ นโรงไฟฟ้ าฐาน ที่ใช้เดินเครื่ องผลิตไฟฟ้ าตลอด 24 ชัว่ โมง

รู ป ที่ 2.16 โรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ น
2.4.2 โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม เป็ นโรงไฟฟ้ าที่นาํ เอาเทคโนโลยีของโรงงานกังหันก๊าซ
และเครื่ องกังหันไอนํ้ามาทํางานเป็ นระบบร่ วมกัน โดยการนําไอเสี ยจากโรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซ ซึ่ งมี
ความร้อนสูง ประมาณ 500 องศาเซลเซี ยสไปผ่านหม้อนํ้า และถ่ายเทความร้อนให้กบั นํ้า ทําให้น้ าํ
เดือดกลายเป็ นไอ เพือ่ ขับกังหันไอนํ้าทีม่ ีเพลาต่อตรงไปยังเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าต่อไป
2.4.3 โรงไฟฟ้ าก๊าซในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้โรงไฟฟ้ าชนิดนี้ เพราะมีประสิทธิภาพที่
ดีกว่า เช่น โรงไฟฟ้ าพระนครเหนื อ โรงงานไฟฟ้ าพระนครใต้ โรงไฟฟ้ านํ้าพอง โรงไฟฟ้ าราชบุรี
โรงไฟฟ้ าบางประกง โรงไฟฟ้ าจะนะ เป็ นต้น
2.4.4 โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า ใช้แรงดันของนํ้าจากเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า โรงไฟฟ้ าในยุคแรกๆ
ของประเทศไทยจะเป็ นแบบโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ดูแลการปล่อยนํ้า ทั้งเพื่อผลิตไฟฟ้ าและการชลประทาน แต่ปัจจุบนั การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อ
ผลิตไฟฟ้ าได้ดว้ ยนั้น จะมีขอ้ จํากัดในด้านความเหมาะสมของภูมิประเทศ
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รู ป ที่ 2.17 โรงไฟฟ้ าพลัง นํ้า
2.4.5 โรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซ เป็ นโรงไฟฟ้ าที่ใช้กงั หันก๊าซเป็ นเครื่ องต้นกําลัง ซึ่งได้พลังงาน
จากการเผาไหม้ของส่ วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติ หรื อนํ้ามันดีเซล กับความดันสูงจากเครื่ องดัน
อากาศในห้อ งเผาไหม้ เกิ ดเป็ นไอร้อ นที่ ความดันและอุ ณ หภูมิสูง ไปขับ ดัน ใบกังหัน และเพลา
กังหันไปขับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า เพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟ้ า
เครื่ องกังหันก๊าซ เป็ นเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน เปลี่ยนสภาพพลังงานเชื้ อเพลิงเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ า โดยใช้น้ ํามัน ดี เซลเป็ นเชื้ อ เพลิ ง โดยทําการอัดอากาศให้มีค วามดัน สู ง 8-10 เท่ า และส่ ง
อากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ ทําให้เกิดการขนาดตัว เกิ ดแรงดัน และอุณหภูมิสูง ส่ งอากาศเข้าไป
หมุนเครื่ องกังหันก๊าซ เพลาของเครื่ องกังหันก๊าซ จะต่อกับเพลาของเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า ทําให้เกิ ด
การเหนี่ยวนํา และได้กระแสไฟฟ้ า

รู ป ที่ 2.18 โรงไฟฟ้ ากัง หั น ก๊ า ซ
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2.4.6 โรงไฟฟ้ าดี เซล เป็ นโรงไฟฟ้ าพลัง ความร้ อ นประเภทหนึ่ ง ใช้น้ ํ ามัน ดี เซลเป็ น
เชื้อเพลิง หลักการทํางานคล้ายกับเครื่ องยนต์ดีเซล ที่ถูกฉี ดเข้าไปในกระบอกสู บของเครื่ องยนต์ที่
ถูกอัดอากาศ มีอุณหภูมิที่เรี ยกว่า “จังหวะอัด” ในขณะเดียวกัน นํ้ามันดีเซลที่ถูกฉี ดเข้าไปจะทําให้
การสันดาปกับอากาศที่มีความร้อนสูง เกิดการระเบิดดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปเพลาข้อเหวีย่ ง ซึ่ งต่อ
กับเพลาของเครื่ องยนต์ที่ต่อกับเพลาของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า เกิดการเหนี่ยวนําด้วยกระแสไฟฟ้ า

รู ป ที่ 2.19 โรงไฟฟ้ าดี เ ซล
จะเห็นได้วา่ โรงไฟฟ้ าแต่ละประเภทมีกระบวนการต่างๆ และมีขอ้ ดี ข้อจํากัดที่แตกต่างกัน
ไป แต่ท้ งั หมดของขั้นตอนเหล่านี้ นั่นคือที่มาของไฟฟ้ า ปั จจัยที่ให้ความสําคัญกับชีวิตประจําวัน
ของเราทุกคนนัน่ เอง
2.5 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ในระบบสายป้ อนไฟฟ้า
2.5.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
2.5.1.1 สวิตช์ใบมีด (Disconnecting Switch Hook Operated)

รู ป ที่ 2.20 สวิตช์ใบมีด
สวิตช์ใบมีดมีหน้าที่ตดั -ต่อวงจรไฟฟ้ าของสายป้ อนเพื่อบํารุ งรักษาสายป้ อนและสายแรงตํ่า
บริ เวณนั้น ขณะปลดเพื่อซ่ อมบํารุ งจําเป็ นต้อ งใช้ Load Buster ตําแหน่ งการติดตั้งสวิตช์ใบมี ดจะ
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อนุ กรมกับสายป้ อนและมีระยะห่ างของสวิตช์ใบมีดประมาณ 1 กิโลเมตรต่อ 1 สายป้ อน สามารถ
ทนกระแสไฟฟ้ าได้อยู่ 600 แอมแปร์และแรงดันไฟฟ้ าไม่เกิน 24 กิโลโวลต์
2.5.1.2 ดร็อปฟิ วส์ (Drop Fuse)

รู ป ที่ 2.21 Drop Fuse
Drop Fuse มีหน้าที่ตดั -ต่อวงจร เพื่ อ บํา รุ ง รั ก ษาสายป้ อนที่ อ ยู่ใ นซอย ป้ องกัน อุ ป กรณ์
ไฟฟ้ าและตัด วงจรหากมี ก ระแสไฟฟ้ าสู ง ขณะปลดเพือ่ ซ่อมบํารุ งจําเป็ นต้องใช้ Load Buster
ตําแหน่งการติดตั้ง Drop Fuse จะอนุ ก รมกับ สายป้ อน ส่ ว นใหญ่ Drop Fuse จะอยูก่ ่อน
เข้าหม้อ แปลงหรื อ สายป้ อนที่ แ ยกเข้าซอย สามารถทนกระแสได้ไ ม่ เกิ น 200 แอมแปร์ แ ละ
แรงดันไฟฟ้ าไม่เกิน 24 กิโลโวลท์
2.5.1.3 หม้อแปลงไฟฟ้ า (Tranformer)

รู ป ที่ 2.22 หม้อแปลงไฟฟ้ า
หม้อ แปลงไฟฟ้ ามี ห น้ า ที่ ใ นการแปลงแรงดัน สามารถแปลงแรงดัน ไฟฟ้ าขึ้ นให้
สู ง หรื อ แปลงแรงดัน ไฟฟ้ าตํ่า ลง แต่ ส่ ว นมากในการไฟฟ้ านครหลวงหม้อ แปลงจะแปลง
แรงดัน ไฟฟ้ าลงเพื่ อ จ่ า ยแรงดัน เข้า บ้า นผู ้ใ ช้ไ ฟฟ้ า ลัก ษณะการติ ด ตั้ ง หม้อ แปลงมี อ ยู่ 2
แบบ 1.หม้อ แปลงไฟฟ้ าตั้ง บนนั่ ง ร้ า น 2.หม้อ แปลงไฟฟ้ าแขวนบนเสา
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2.5.1.4 สวิตช์ตดั ตอนอัตโนมัติ (Load Break Switch)

รู ป ที่ 2.23 Load Break Switch
Load Break Switch มีหน้าที่คล้ายๆกับ สวิตช์ใบมีดมีความแตกต่างคือ Load Break Switch
สามารถสับปลดได้โดยที่ไม่ตอ้ งใช้ Load Buster และสามารถสัง่ สับปลดจากศูนย์สงั่ การได้เลย
2.5.1.5 ฟิ วส์ ลิ้งค์ (Fuse link)

รู ป ที่ 2.24 Fuse link
Fuse link เป็ นฟิ วส์ที่อ ยูใ่ น Drop Fuse ซึ่ ง Fuse link เป็ นตัวกําหนดกระแสไฟฟ้ าว่าจะให้
Drop Fuse ตัดวงจรที่กระแส 100 และ 200 แอมแปร์
2.5.1.6 ฟิ วส์ตดั ตอนอันดับแรก (Primary Fuse)

รู ป ที่ 2.25 Primary Fuse
Primary Fuse เป็ นฟิ วส์ที่อยูใ่ นสายไฟฟ้ าแรงสูงก่อนเข้าหม้อแปลงมีกระแสตัดวงจรไม่เกิน
100 แอมแปร์ และแรงดันไฟฟ้ าต้องไม่เกิน 500โวลต์
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2.5.1.7 ฟิ วส์ตดั ตอนอันดับสอง (Secondary Fuse)

รู ป ที่ 2.26 Secondary Fuse
Secondary Fuse เป็ นฟิ วส์ ที่ มี ตาํ แหน่ งอยู่ที่ไ ฟฟ้ าแรงตํ่า มี พิกัด กระแสอยู่ที่ 100,150,200
และ300 แอมแปร์ โดยจะมีกระเปาะพลาสติกใสเพือ่ ป้ องกันความชื้น
2.5.1.8 ฟิ วส์สายเครื อข่าย (Network Fuse)

รู ป ที่ 2.27 Network Fuse
Network Fuse เป็ นฟิ วส์แรงตํ่า ตําแหน่ งติดตั้งหลังแปลงแรงดันไฟฟ้ ามี พิก ัดกระแสอยู่ที่
200,350,500 และ 750 แอมแปร์
2.5.1.9 แร็คยึดสาย (Rank)

รู ป ที่ 2.28 Rank
Rank มี ห น้ า ที่ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ยดึ สายไฟฟ้ าแรงตํ่า Rank จะใช้ร่วมกับลูกถ้วยเพื่อ ป้ องกัน
ไม่ให้สายไฟฟ้ าสัมผัสกับเหล็กของ Rank โดยตรง
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2.5.1.10 ฮอตไลน์แคล้ม (Hot line Clamp)

รู ป ที่ 2.29 Hot line Clamp
Hot line Clampเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใช้แ ยกทางใช้ไ ฟฟ้ าออกมาเพื่ อ เข้าภาระโหลดต่างๆ ซึ่ ง
อุปกรณ์ Hot line Clamp เป็ นอุ ป กรณ์ ต่ อ สายที่ ส ามารถขัน น๊ อ ตเพื่ อ เอาสายไฟออกมาได้
เพื่ อ สะดวกในการซ่ อ มบํา รุ ง
2.5.1.11 Stirrup Clamp

รู ปที่ 2.30 Stirrup Clamp
Stirrup Clamp เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ Hot line Clamp โดยอุปกรณ์ Stirrup Clamp ส่วนบน
ยึดกับสายป้ อนใช้น๊อตยึด ส่วนล่างยึดกับ Hot line Clamp
2.5.1.12ตัวยึดสาย (Preform)

รู ปที่ 2.31 Preform
Preform เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ยึด สายป้ อนกับ ลู ก ถ้ว ยเพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ส ายป้ อนสั ม ผัส กับ เสา
โดยตรงเนื่องจากเสาไฟฟ้ ามีจุดต่อลงกราวด์ สายป้ อนอาจเกิดการเสื่อมสภาพของฉนวนได้
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2.5.1.13 ลูกถ้วยชนิดพินโพส (Pin Post)

รู ปที่ 2.32 ลูกถ้วยชนิด Pin Post
ลู ก ถ้วยชนิ ด Pin Post เป็ นลู ก ถ้วยชนิ ดแนวตั้ง จํานวนชั้น ของลู กถ้วยบ่ งบอกถึ งค่าความ
ต้านทานที่สามารถรับสายป้ อนไฟฟ้ าได้
2.5.1.14 ฟิ วส์กาํ ลัง (Power Fuse)

รู ปที่ 2.33 Power Fuse
Power Fuse เป็ นฟิ วส์ที่มีลกั ษณะคล้ายกับ Drop Fuse แต่ Power Fuse สามารถทนกระแสได้
สู ง กว่ า Drop Fuseขณะปลด Power Fuse จํา เป็ นต้อ งใช้ Load Buster Power Fuse สามารถทน
กระแสไฟฟ้ าได้ 200,300 และ 400 แอมแปร์
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2.5.1.15 คาปาซิเตอร์ (Capacitor)

รู ปที่ 2.34 การต่อคาปาซิเตอร์ในสายป้ อน
คาปาซิเตอร์ที่ต่ออยูใ่ นวงจรเพือ่ หักล้างกับโหลดชนิดขดลวด ทําให้จ่ายโหลดในสายป้ อนได้
มากกว่าเดิม ส่ วนใหญ่จะต่อใช้งานอยูบ่ ริ เวณโรงานเนื่ องจากโรงงานมีโหลดมอเตอร์ซ่ ึ งเป็ นโหลด
ชนิดขดลวดมากกว่าปกติ
2.5.1.16 หม้อแปลงกระแส (Current Tranformer)

รู ปที่ 2.35 Current Tranformer
Current Tranformer จะใช้งานร่ วมกับกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์เพื่อวัดกระแสไฟฟ้ าในสายป้ อนที่
ใช้และแปลงเป็ นสัญญาณเข้ากิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์และบันทึกหน่วยของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
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2.5.1.17 หม้อแปลงแรงดัน (Voltage Tranformer)

รู ปที่ 2.36 Voltage Tranformer
Voltage Tranformer จะใช้งานร่ วมกับกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ าในสายป้ อนที่
ใช้และแปลงเป็ นสัญญาณเข้ากิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์และบันทึกหน่วยของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
2.5.1.18 กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ (Kilowatt Hour Meter)

รู ปที่ 2.37 Kilowatt Hour Meter
Kilowatt Hour Meter มี หน้าที่ วดั หน่ วยของผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ า Kilowatt Hour Meter จึงจําเป็ นต้อ ง
ติดต่อ การไฟฟ้ านครหลวงเพื่อ ขอใช้ไ ฟฟ้ า สามารถแบ่ งได้เป็ น 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย
Kilowatt Hour Meter จะมีขนาดดังนี้ 5(15),15(45),30(100),200 และ 400 แอมแปร์
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2.5.2 เครื่ องมือที่ใช้ในระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
2.5.2.1 Load Buster

รู ปที่ 2.38 Load Buster
Load Buster เป็ นอุปกรณ์ ที่ช่วยในการดับอาร์กของสวิตช์ใบมีดและ Drop Fuse เพราะใน
ตัว Load Buster มีก๊าซเฉื่อยที่ช่วยในการดับอาร์ก
2.5.2.2 คีมยํ้าสายไฮโดรลิค

รู ปที่ 2.39 คีมยํ้าสายไฮโดรลิค
คีมยํ้าสายไฮโดรลิคเป็ นคีมที่ใช้ย้าํ อุปกรณ์ต่อสายเช่น Slip กับ H-Flarm ซึ่ งมีขนาดสายใหญ่
ถึง 185 SQ.MM. สามารถเปลี่ยนหัวบีบอุปกรณ์ ได้ดว้ ยขึ้นอยู่กบั ขนาดสายที่ทาํ งาน จะมี แรงของ
ไฮโดรลิคเป็ นตัวช่วยบีบยึดให้แน่น
2.5.2.3 คีมยํ้าสาย

รู ปที่ 2.40 คีมยํ้าสาย
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คีมยํ้าสายเป็ นคีมที่ใช้ย้าํ อุปกรณ์ต่อสายเช่น Slip กับ H-Flarm ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเนื่ องจาก
หัวที่บีบอุปกรณ์ไม่สามารถเปลี่ยนได้และใช้แรงกดอย่างเดียว
2.5.2.4 Line Guard

รู ปที่ 2.41 Line Guard
Line Guard เป็ นอุปกรณ์ป้องกันผูป้ ฏิบตั ิงานขณะมี ไฟฟ้ าอยูใ่ นสายป้ อนซึ่ ง Line Guard จะ
ทําจากวัสดุพเิ ศษที่สามารถป้ องกันไฟฟ้ าได้ถึง 24 กิโลโวลท์
2.5.2.5 ผ้าคลุมยาง

รู ปที่ 2.42 ผ้าคลุมยาง
ผ้าคลุมยางเป็ นอุปกรณ์ ป้องกันอีกชั้นละจากใช้ Line Guard หุ ้มสายแล้วหรื ออาจใช้ผา้ คลุ ม
ยางหุ ้มลูกถ้วย สวิตช์ใบมีดหรื อ Drop Fuse ซึ่งวัสดุทาํ จากยางที่เป็ นฉนวนสามารถป้ องกันไฟฟ้ าได้
ถึง 24 กิโลโวลท์
2.5.2.6 ไม้หนีบ

รู ปที่ 2.43 ไม้หนีบ
ไม้หนีบมีหน้าที่ในการจับยึดผ้าคลุมยางไม่ให้เคลื่อนที่และไม้หนี บต้องไปเปี ยกชื้นขณะใช้
งานเพือ่ ป้ องกันไฟฟ้ ารัว่
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2.5.2.7 แคล้มติก (Clamp Tick)

รู ปที่ 2.44 แคล้มติก
แคล้มติกมีลกั ษณะคล้ายด้ามไม้แต่ไม่ใช่วสั ดุทาํ ด้วยEpoxyซึ่ งมีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้ าได้
เป็ นอย่างดี มีหน้าที่ต่อกับ Load Buster ให้มีระยะห่ างในการปฏิบตั ิเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย
ในการทํางาน
2.5.2.8 คีมตัดสาย

รู ปที่ 2.45 คีมตัดสายไฟ
คีมตัดสายไฟจะแตกต่างกับคีมปกติทวั่ ไปคือหัวของคีมสามารถตัดสายได้ถึง 185 SQ.MM.
และด้ามจับทําจาก Epoxy เพือ่ ป้ องกันไฟฟ้ าขณะตัดสายที่มีไฟฟ้ า
2.5.2.9 มีดปอกสาย

รู ปที่ 2.46 มีดปอกสาย
มีดปอกสายไฟมีลกั ษณะที่แตกต่างกับมีดปอกสายทัว่ ไปคือใบมีดจะมีลกั ษณะไม่ยาวมากเพือ่
สามารถใช้แรงในการปอกสายได้มากขึ้นและด้ามจับทําจากวัสดุที่เป็ นฉนวน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน
ชื่อสถานประกอบการ: การไฟฟ้ านครหลวง เขตบางขุนเทียน
ที่อยู:่ 39 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02-841-5222
เวลาทําการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30–15.30 น.
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
การไฟฟ้ านครหลวง เขตบางขุน เที ยนเป็ นหน่ วยงานราชการ โดยแบ่ งเป็ นเป็ น 18 เขตทั่ว
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการจําหน่ ายไฟฟ้ าหรื อการติดตั้งอุปกรณ์ใน
ระบบสายไฟฟ้ าแรงกลาง(12-24กิโลโวลต์) และสายไฟฟ้ าแรงตํ่า(220-380โวลต์) ได้แก่ การขออนุ ญาติ
ติด Kilowatt Hour Meter, Drop Fuse, Power Fuse และหม้อแปลงไฟฟ้ าจะเป็ นไปตามขั้นตอนของการ
ไฟฟ้ านครหลวง และกลุ่มงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้องจะแก้ปัญหาของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในกรณี ไฟฟ้ าดับ เนื่ องจากมี
อุปกรณ์ไฟฟ้ าชํารุ ด สายไฟฟ้ าขาด กลุ่มงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้องไม่ใช่เพียงจะแก้ปัญหาไฟฟ้ าดับเท่านั้นยังมี
หน้าที่ปิดปรับปรุ งสายป้ อนไฟฟ้ าให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการจําหน่ายไฟฟ้ าได้มากขึ้น
โดยจะมีการวางแผนงานเป็ น 2 ลักษณะ (1)บ้านพัก ที่อยูอ่ าศัย จะมีกาํ หนดการทํางานหรื อดับไฟฟ้ าใน
วันจันทร์–ศุกร์ (2)โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจะมีกาํ หนดการทํางานหรื อดับไฟฟ้ าในวันเสาร์-อาทิตย์
ในขั้นตอนการดับไฟฟ้ าทํางานจะต้อ งส่ งผลกระทบกับลูกค้าให้น้อยที่สุดและมีใบประกาศดับไฟฟ้ า
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันทํางาน
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.1 แผนผังองค์กร
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
นายปณชัย ศรี พมิ าน รหัสประจําตัว 5903200006 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยวิศวกรดูแลบํารุ งรักษาระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลประจําวันของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
- ศึกษาการวางแผนการดูแล บํารุ งรักษาระบบสายป้อนไฟฟ้า
- รับงานแจ้งซ่อมเบื้องต้นจากแผนกต่างๆ
3.5 ชื่อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา นายนพดล กันทาทิศ
ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการกองบริ การการจําหน่าย
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 ศึกษางานต่างๆ ของระบบสายป้ อนไฟฟ้ าจากพีเ่ ลี้ยง
3.7.2 ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆในระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
3.7.2 ศึกษาการทํางานของกลุ่มงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้อง
3.7.3 ศึกษาการใช้โปรแกรมของหน่วยงานเพือ่ รับงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้อง
3.7.4 ศึกษาการปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้อง
3.7.5 สรุ ปและบันทึกผลการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
1. ตั้งหัวข้อของโครงงาน
2. รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
3. เริ่ มเขียนโครงงาน
4. ตรวจสอบโครงงาน
5. โครงงานเสร็จเรี ยบร้อย

สิงหาคม

บทที่ 4

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การปฎิบัติงานตามโครงงานที่ได้ รับมี ดังนี้
4.1 ข้อมูลสายป้ อนสวิตช์ตก
4.2 ขั้นตอนการรับงาน-จ่ายงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานและแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้อง
4.3 แจ้งดับไฟฟ้ าเพือ่ บํารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆในระบบ
4.4 การบํารุ งรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ าในขณะมีโหลด (Hotline)
4.5 งานปรับปรุ งคุณภาพไฟฟ้ า
4.1 ข้ อมูลสายป้ อนสวิตช์ ตก
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนทําการเซ็ทค่าระบบชิลเลอร์จากตารางที่ 4.1 แผนผังแสดงข้อมูลสายป้ อน
ตก Recloser Relay เป็ นรี เลย์ที่ตดั -ต่อวงจรอัตโนมัติ ตามที่แผนผังข้อมูลทีก่ าํ หนดในแต่ละวันไว้อย่าง
ถูกต้อง
ตารางที่ 4.1 แผนผังแสดงข้อมูลสายป้ อนสวิตช์ตก
วันที่

สายป้อนทีส่ วิตช์ ตก
ชื่อสายป้อน / 01 = สวิตช์ ตกสับไม่ ตดิ ชื่อสายป้อน / 01 = สวิตช์ ตกสับไม่ ตดิ ครัง้ ที่ 1
ชื่อสายป้อน / 12 = สวิตช์ ตกสับติด
ชื่อสายป้อน / 12 = สวิตช์ ตกสับติดครัง้ ที่ 2

1

EKC415/11

2

BO427/11

3
4
5

BO427/12

BO427/01

NH412/11

PS425/01

PS425/11

PS425/12

BM423/11

KWS427/11

BO433/11

BO431/12

BO424/13

6
7

NH411/11

8

NH422/11

NH422/12

9

BO424/11

BO424/12

EKC415/12

10

NH427/11

EKC422/11

BO427/13

11

BO437/11

BKE422/11

BO436/11

BO431/11

12

BO433/12

13

MN415/11

14

BO437/12

NH414/11

ST424/11

NH424/11

15

EKC416/11

ST415/11

BO433/13

BB421/11

31

วันที่

สายป้อนทีส่ วิตช์ ตก
ชื่อสายป้อน / 01 = สวิตช์ ตกสับไม่ ตดิ ชื่อสายป้อน / 01 = สวิตช์ ตกสับไม่ ตดิ ครัง้ ที่ 1
ชื่อสายป้อน / 12 = สวิตช์ ตกสับติด
ชื่อสายป้อน / 12 = สวิตช์ ตกสับติดครัง้ ที่ 2

16

ST437/11

WKP414/11

ST413/11

17

PS412/11

NH423/11

TWN422/11

18

TS412/01

BO437/01

20

TWN423/11

EKC422/12

21

PS425/13

22

EKC425/01

ST415/12

23

NH427/11

BO431/13

25

BKE414/11

BO437/13

26

TS412/11

NH427/12

27

NH418/11

TWN416/11

28

NH427/13

NH423/12

BB431/01

29

TWN422/12

30

MN415/11

BO433/15

TWN422/13

BB422/11

19

BO433/14

24

31

PS411/11

KWS427/12
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4.1.1 ขั้นตอนการแก้ ไขสวิตช์ ตก
ความหมายของสวิตช์ตกคือ อุปกรณ์ป้องกันของระบบหม้อแปลงตรวจพบจุดที่มีไฟฟ้ าลัดวจร
ในสายป้ อนนั้นๆ มี Recloser Relay เป็ นอุปกรณ์ ตดั การจ่ายไฟฟ้ าในสายป้ อนที่ เกิ ดการลัดวงจรและ
หลักการทํางานของ Recloser Relay มีดงั นี้
การลัดวงจรภายในสายป้ อน

Step 1Recloser Relayสั่งเปิ ดวงจร
ออกและต่อวงจรอัตโนมัติหลังเกิด
เหตุ 3 วินาที

ใช้ ได้

ใช้ ไม่ได้

Step 2Recloser Relayสั่งเปิ ดวงจร
ออกและต่อวงจรอัตโนมัติหลังเกิด
เหตุ 60 วินาที

ใช้ ได้

ใช้ ไม่ได้
จ่ายงานให้ผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบและหาจุดเกิดเหตุ

สามารถใช้ไฟฟ้ าได้ตามปกติ

ตารางที่ 4.2 แผนผังแสดงการทํางานของ Recloser Relay
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4.2 ขั้นตอนการรับงาน - จ่ ายงานให้ กับผู้ปฏิบัติงานและแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้อง
ในแต่ ล ะวัน จะมี ก ารแจ้ง ไฟฟ้ าดับ จากลู ก ค้า จะป้ อนงานและรั บ งานใส่ โ ปรแกรม FFM
(โปรแกรมภายในการไฟฟ้ านครหลวง) โดยจะมีฝ่ายรับงานและจ่ายงานให้ก ับผูป้ ฏิบตั ิงานแก้ไ ฟฟ้ า
ขัดข้องและแบ่งย่อยในส่ วนพื้นที่การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเทียนเป็ น 4 ส่ วน มีดงั นี้ 1. บริ เวณเขต
จอมทอง 2. บริ เวณถนนเทอดไทย 3. บริ เวณถนนเพชรเกษม 4. บริ เวณเขตบางบอน โดยแต่ละส่วนจะมี
ขนาดพื้นที่ที่แตกต่างกันจึงสลับวนกันตามลําดับ
ขั้นตอนที่ 1 การจ่ายงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้องเข้าไปในโปรแกรม FFM (โปรแกรมภายในการไฟฟ้ า
นครหลวง)

รู ปที่ 4.1 จ่ายงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้องลงในโปรแกรม FFM
การจ่ายงานจากศูนย์สงั่ การถึงผูป้ ฏิบตั ิงานโดยผ่านโปรแกรม FFM (โปรแกรมภายในการไฟฟ้ า
นครหลวง) จะมีปัญหาที่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าแจ้งในบันทึกการจ่ายงาน เวลาและตําแหน่งสถานที่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ า โดยมี
ผูป้ ระสานรับงานผ่านทางโทรศัพท์ และแอพพลิเคชัน่ (Smart Life) โดยแจ้งรหัสเครื่ องวัด
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หลวง)

ขั้นตอนที่ 2 การรับงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้องในโปรแกรม FFM (โปรแกรมภายในการไฟฟ้ านคร

รู ปที่ 4.2 โปรแกรม FFMในส่วนของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในรถปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีไอแพตที่สามารถเข้าใช้โปรแกรม FFM ได้เพื่อสามารถ
ติดต่อรับงานได้สะดวกมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 วิธีดาํ เนินการแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้อง

รู ปที่ 4.3 การแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้องทีม่ ีจุดที่ขดั ข้องต่างกัน
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ในการปฏิบตั ิงานอาจมีจุดเกิดเหตุที่ต่างกันและสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดก็ต่างกันไปด้วยตามลักษณะ
ของบริ เวณนั้นๆ แต่ละพื้นที่จะมีการใช้ไฟฟ้ าต่างกันแบ่งเป็ นส่ วนใหญ่ๆได้ 2 แบบ 1. บ้านที่อยูอ่ าศัย
2.โรงงานอุ ตสาหกรรม ปั ญหาที่เจอส่ วนใหญ่จะเกิ ดจากสัตว์ชนิ ดต่างๆที่อยู่บริ เวณอุปกรณ์ ของสาย
ป้ อนไฟฟ้ า หรื อลักษณะงานที่ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าใช้โหลดที่มีกระแสมากอาจทําให้ฟิวส์ที่ป้องกันหม้อ แปลง
นั้นๆขาดได้
ขั้นตอนที่ 4 ใบงานที่ถูกจ่ายให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 4.4 ใบจ่ายงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
รายละเอี ยดในใบงานนี้ จะแสดงหมายเลขกิ โลวัตต์ฮาวมิ เตอร์ข องผูใ้ ช้ไ ฟ วัน เวลา ชื่ อ ที่อ ยู่
เบอร์โทรและสาหตุของงานที่ผใู ้ ช้ไฟแจ้งเข้ามา หลังจากผูป้ ฏิบตั ิงานแก้ไขไฟฟ้ าเรี ยบร้อย จําเป็ นต้อง
ดําเนินการปิ ดใบงานนั้น
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ขั้นตอนที่ 5 แจ้งรายละเอียดต่างๆในการทํางาน

รู ปที่ 4.5 รายละเอียดการแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้อง
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิในใบงานนั้นจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆดังนี้ จุดที่ชาํ รุ ดมีลกั ษณะ
อาการเสียเป็ นอย่างไร วิธีแก้ไขและดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 6 แจ้งพัสดุที่ใช้ในใบงานนั้น

รู ปที่ 4.6 ใบแจ้งพัสดุที่ใช้ไป
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องแจ้งในใบงานว่าใช้พสั ดุอะไรบ้าง ในใบงานนั้น เพือ่ ที่จะเบิกพัสดุชิ้นใหม่ข้ ึน
ประจํารถได้และเป็ นการเช็คจํานวนพัสดุที่มีอยูด่ ว้ ยว่ามีจาํ นวนเท่าไหร่
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ขั้นตอนที่ 7 การปิ ดงานแก้ไฟฟ้ าขัดข้องที่เปิ ดไว้ในโปรแกรม FFM

รู ปที่ 4.7 ใบที่แสดงว่าปิ ดงานเรี ยบร้อย
การปิ ดใบงานที่ปฏิบตั ิงานจะแสดงถึงเวลาในการทํางานว่าใช้เวลาในการเดินทางไปกี่นาทีหลัง
รับแจ้งเหตุ และปฏิบตั ิงานใช้เวลาไปกี่นาที เป็ นหลักฐานในการบันทึกว่าไฟฟ้ าภายในบ้านของผูใ้ ช้
ไฟดับไปกี่นาที ซึ่งมีความจําเป็ นในการคิดค่า Saidi,Saifi ที่มีมาตราฐานกําหนด
ขั้นตอนที่ 8 ระบบหลักเก็บข้อมูลใบงาน

รู ปที่ 4.8 การบันทึกของระบบหลัก
ส่วนของระบบหลักจะบันทึกข้อมูลใบงานต่างๆไว้ท้งั หมดของวัน พื้นหลังสีสม้ หมายถึงใบงาน
ที่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขจุดขัดข้อง พื้นหลังสีเขียวหมายถึงใบงานที่แก้ไขจุดขัดข้องโดยผูป้ ฏิบตั ิงาน
เรี ยบร้อย
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4.3 แจ้ งดับไฟฟ้าเพือ่ บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่ างๆ ในระบบ
ในระบบสายป้ อนไฟฟ้ ามีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในระบบซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นมีอายุ
การใช้งานเนื่องจากอยูภ่ ายนอก โดนแดดโดนฝนค่าความต้านทานของอุปกรณ์อาจจะหมดสภาพตาม
ระยะเวลา จําเป็ นต้องบํารุ งรักษาสายและเปลี่ยนอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 1 เข้าโปรแกรม FFM (โปรแกรมภายในของการไฟฟ้ านครหลวง)

รู ปที่ 4.9 โปรแกรม FFM
พนักงานที่เป็ นผูต้ รวจงานจะต้องล็อกอินเข้าโปรแกรมโดยใช้รหัสพนักงานและรหัสผ่านใน
การล็อกอินเข้าโปรแกรม FFM
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ฟังก์ชนั่ ต่างๆในโปรแกรม FFM

รู ปที่ 4.10 ฟั งก์ชนั่ ในโปรแกรม FFM
หลังจากล็อกอินเข้าโปรแกรม FFM ด้วยรหัสพนักงานและรหัสผ่านเรี ยบร้อยจะมีหน้าต่างดัง
รู ปที่ 4.10 ขึ้นมา เลือกฟังก์ชนั่
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ขั้นตอนที่ 3 ฟังก์ชนั่ ย่อยในโปรแกรม FFM

รู ปที่ 4.11 ฟั งก์ชนั่ ต่างๆในโปรแกรม FFM
ในหน้าต่างนี้หลังเลือกฟังก์ชนั่ จะมี ฟังก์ชนั่ ต่างๆให้เลือกเช่น ประกาศนัดดับไฟ ค้นหาอุปกรณ์
ไฟฟ้ า สร้างสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงาน
ขั้นตอนที่ 4 เพิม่ ประกาศดับไฟในโปรแกรม FFM

รู ปที่ 4.12 ฟั งก์ชนั่ ประกาศดับไฟในโปรแกรม FFM
เพิม่ ประกาศดับไฟฟ้ าเข้าไปในโปรแกรม FFM และบันทึกลงไปในประกาศดับไฟฟ้ า พนักงาน
ในการไฟฟ้ าสามารถเช็คประกาศดับไฟฟ้ าได้จากโปรแกรม FFM
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ขั้นตอนที่ 5 กําหนดขนาดพื้นที่ดบั ไฟ

รู ปที่ 4.13 สร้างพืน้ ที่ดบั ไฟโดยเลือกจากตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อวาดพืน้ ที่
โปรแกรม FFM สามารถกําหนดขอบเขตในการดับไฟฟ้ าได้ โดยสามารถเลือกได้ 2 แบบ
1. วาดพื้นที่ในการดับไฟ 2. เลือกจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น สวิตช์ใบมีด
ดรอปฟิ วส์ และหม้อแปลงไฟฟ้ า
ขั้นตอนที่ 6 เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 4.14 ขอบเขตพื้นที่การดับไฟ
เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ตอ้ งการบํารุ งรักษา เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ใบมีดหรื อดรอปฟิ ว
โปรแกรมจะบอกขอบเขตพื้นที่ไฟดับดังภาพ 4.14
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ขั้นตอนที่ 7 ใบขออนุญาตดับไฟฟ้ า (Work Permit)

รู ปที่ 4.15 ใบขออนุญาตดับไฟฟ้ า
ข้อมูลรายละเอียดในใบขออนุญาตดับไฟฟ้ าจะมี จุดประสงค์ในการทํางาน วันและเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน กองงานที่ตอ้ งออกปฏิบตั ิงาน เพือ่ ขออนุมตั ิดบั ไฟฟ้ า
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ขั้นตอนที่ 8 ใบประกาศดับไฟ

รู ปที่ 4.16 ใบประกาศดับไฟฟ้ า
หลังจากขออนุมตั ิดบั ไฟแล้ว ต้องดําเนินการทําใบแจ้งประกาศดับไฟโดยจะมีรายละเอียดดังนี้
วัน เวลา พื้นที่และชื่อผูป้ ระกาศดับไฟเพือ่ แจ้งกับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
4.4 การบํารุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะมีโหลด (Hotline)
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์สายป้ อนไฟฟ้ าของผูป้ ฏิบตั ิงานอาจจําเป็ นต้องทํางานกับสายป้ อนไฟฟ้ า
ขณะมีโหลดเนื่องจากใกล้กบั สถานที่ทางราชการ วัดหรื อโรงพยาบาลไม่สามารถดับไฟฟ้ าได้เนื่องจาก
ไม่มีเหตุผลจําเป็ นในการดับไฟ จึงเกิดหน่วยงานเล็กๆเพิม่ ขึ้นมาเรี ยกว่า Hot line ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่
ทํางานกับสายป้ อนไฟฟ้ าขณะมีโหลด หน่วยงาน Hot line จึงจําเป็ นต้องผ่านการอบรมถึงสามารถ
ปฏิบตั ิได้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนดําเนินงาน

รู ปที่ 4.17 เสาไฟฟ้ าก่อนดําเนินงาน
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เมื่อถึงพื้นที่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบพื้นที่ในการปฏิบตั ิงาน เตรี ยมอุปกรณ์ยดึ สายไฟฟ้ า สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสม และติดตั้งเท้าช้างเพือ่ ปฏิบตั ิงานในส่ วนของกระเช้าได้
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม Kiken Yochi Training (KYT)

รู ปที่ 4.18 การทํา KYT
การทํา KYT เพือ่ ลดอุบตั ิเหตุเสริ มสร้างความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ทุกครั้งก่อน
ปฏิบตั ิงานผูป้ ฏิบตั ิงานจําเป็ นต้องทํา KYT
ขั้นตอนที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขณะทํางาน

รู ปที่ 4.19 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
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เมื่อขึ้นปฏิบตั ิงานต้องใส่ Line Guard ที่สายป้ อนไฟฟ้ าเพือ่ ป้ องกันอันตรายจากแรงดันไฟฟ้ าที่
อยูใ่ นสายไฟขณะทํางาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งอุปกรณ์ยดึ สาย

รู ปที่ 4.20 การติดตั้งคอนและลูกถ้วย
ติดตั้งคอนและลูกถ้วยชนิดพินโพสโดยใช้ Tie wire เป็ นตัวรัดสายกับลูกถ้วยเพือ่ ให้สายป้ อน
ไฟฟ้ ามีความมัน่ คง
ขั้นตอนที่ 5 งานปลอกสาย

รู ปที่ 4.21 ลักษณะสายที่มีการปลอก
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หลังจากยึดสายกับอุปกรณ์สร็จ ปลอกฉนวนสายทิ้งเอาไว้ รอหน่วยงานหม้อแปลงมาติดตั้งและ
ใช้งานสายที่ปลอก เนื่องจากสายป้ อนไฟฟ้ ามีโหลดอยูจ่ ึงจําเป็ นต้องให้หน่วย Hot line ปลอกสาย
ขั้นตอนที่ 6 สภาพสายป้ อนไฟฟ้ าที่มีอุปกรณ์ยดึ สาย

รู ปที่ 4.22 สายป้ อนไฟฟ้ าหลังปฏิบตั ิงาน
สายป้ อนไฟฟ้ าหลังปฏิบตั ิงานเสร็จเรี ยบร้อยต้องนํา Line Guard ออก และตรวจสอบสภาพสาย
อยูใ่ นพื้นที่ที่ใกล้เขตบ้านเรื อนจําเป็ นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิม่
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4.5 งานปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่ขอไฟฟ้ าใช้ไฟแรงสูงจําเป็ นต้องติดตั้งหม้อแปลงภายในเอง ส่วนใหญ่จะเป็ นผูใ้ ช้
ไฟฟ้ าที่ทาํ ธุรกิจใหญ่เช่นโรงงาน คอนโดมิเนียมหรื อศูนย์การค้า ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงทั้ง
ด้านไฟแรงสูงและด้านไฟแรงตํ่าและมีจุดต่อสายมาก ประจําปี ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าจําเป็ นต้องบํารุ งรักษาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้ าได้สูงหรื อป้ องกันอุปกรณ์ชาํ รุ ดขณะใช้งาน
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆของส่วนภายใน

รู ปที่ 4.23 หม้อแปลงภายในของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
ส่วนภายในของผูใ้ ช้ไฟจําเป็ นต้องมีการบํารุ งรักษาประจําปี เพือ่ ป้ องกันอุปกรณ์ชาํ รุ ดในขณะใช้
งานหรื อป้ องกันแรงดันไฟฟ้ าตก ในส่วนภายในผูใ้ ช้ไฟต้องบํารุ งรักษาเองเป็ นส่วนที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวงแต่การไฟฟ้ านครหลวงยินดีให้คาํ ปรึ กษาหรื อช่วยเรื่ องการดับไฟฟ้ า
เพือ่ บํารุ งรักษาได้
ขั้นตอนที่ 2 ใช้งานกล้อง Thermo scan เพือ่ ตรวจหาจุดหลวมของสาย

รู ปที่ 4.24 การใช้งานกล้อง Thermo scan
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นํากล้อง Thermo scan มาตรวจสอบบริ เวณจุดต่อและถ่ายรู ปเพือ่ นําไปแจ้งผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
บํารุ งรักษาจุดที่อาจเกิดปั ญหาไฟฟ้ าลัดวงจรได้เนื่องจากความร้อนทีม่ าจากสายและเป็ นเหตุให้เกิดไฟ
ไหม้ได้
ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดต่างๆภายในรู ปที่กล้อง Thermoscan บันทึก

รู ปที่ 4.25 รายละเอียดรู ปภายในกล้อง Thermoscan
รู ปที่ถ่ายจากกล้อง Thermoscan มีลกั ษณะตรวจจับความร้อนซึ่งสามารถบ่งบอกได้วา่ จุดต่อจุด
ไหนที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ จําเป็ นต้องบํารุ งรักษา
ขั้นตอนที่ 4 งานตรวจเช็คระยะเวลาที่ไฟฟ้ าตก

รู ปที่ 4.26 PQ Meter
PQ Meter เป็ นเครื่ องวัดทางไฟฟ้ าที่สามารถบันทึกแรงดัน กระแสและมุมของแรงดันได้เพือ่
เป็ นข้อมูลในการแก้ไขปั ญหาเรื่ องแรงดันไฟฟ้ าตก
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ขั้นตอนที่ 5 การติดตั้งเครื่ องมือวัด PQ Meter

รู ปที่ 4.27 จุดที่ใช้ PQ Meter ในการวัด
จุดที่ PQ Meter วัดคือจุดที่ไฟเข้าและไฟออกของเมนหลัก จุดเข้า – ออก วัดเพือ่ จะเทียบความ
แตกต่างกันระหว่างไฟฟ้ าด้านเข้าเป็ นของการไฟฟ้ านครหลวงแต่ดา้ นออกเป็ นของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าซึ่งปริ มาณ
การใช้แรงดันไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าอาจสูงจนสวิตช์ตดั ตอนตัดได้หรื ออาจเป็ นส่วนปลายของสายป้ อน
ไฟฟ้ าที่ทาํ ให้แรงดันตกก็ได้ การไฟฟ้ านครหลวงจึงติด PQ Meter เพือ่ หาสาเหตุที่มาของ สวิตช์ตดั ตอน
ตัด
ขั้นตอนที่ 6 เปิ ดเครื่ อง PQ Meter และตรวจเช็ค

รู ปที่ 4.28 ฟั งก์ชนั่ ต่างๆที่ PQ Meter สามารถวัดได้
รายละเอียดต่างๆที่ PQ Meter สามารถวัดได้ เช่นแรงดันไฟฟ้ าเฟส – เฟส,แรงดันไฟฟ้ าเฟส –
นิวตรอน, กระแสที่ใช้งาน,เฟสเซอร์ไดอะแกรมหรื อลูกคลื่นไซน์นอกเหนือจากนั้น PQ Meter จะบันทึก
ค่าต่างๆเก็บเอาไว้ในหน่วยความจํา
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ขั้นตอนที่ 7 ตําแหน่งการติดตั้งของ PQ Meter

รู ปที่ 4.29 ลักษณะการติดตั้ง PQ Meter
PQ Meter ถูกติดตั้งอยูใ่ นกล่องเพือ่ ป้ องกันนํ้าและการกระแทกไม่ให้ PQ Meter สัมผัสโดยตรง
การติดตั้งจะเป็ นลักษณะติดตั้งชัว่ คราวจึงไม่จาํ เป็ นต้องเจาะยึดให้มนั่ คง

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบตั ิที่การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31
สิ งหาคม พ .ศ.2561 นั้น ส่ งผลให้ผูจ้ ัดทําได้รับ ความรู ้และประสบการณ์ ต่ างๆที่ มี ค่ามากมายโดยได้รั บ
ตําแหน่ งงานวิศวกรฝึ กหัดแผนกงานระบบสายป้ อนไฟฟ้ าที่ได้รับมอบหมายงาน การสั่งปลด-สับสวิตซ์
ใบมีด ตามแผนผังแสดงข้อมูลการทํางาน ทําให้ได้ประสบการณ์และทักษะทางปฏิบตั ิจากการปฏิบตั ิสหกิจ
ในครั้ งนี้ ได้บู รณาการความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากห้ อ งเรี ย นไปใช้ในการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในอนาคตและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
การดําเนินงานการสัง่ ปลด – สับสวิตซ์ใบมีดต้องคํานึงถึงขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) ดูแผนผังชื่อตําแหน่งสวิตซ์ใบมีดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
2) เดินทางไปจุดที่สวิตซ์ใบมีด
3) แจ้งศูนย์สัง่ การหลังปลด-สับสวิตซ์ใบมีด
5.2 ประโยชน์ ด้านสั งคม
5.2.1 ได้เรี ยนรู ้ระบบการทํางานของสายป้ อนไฟฟ้ า
5.2.2 ได้เรี ยนรู ้การบริ หารองค์กร
5.2.3 ได้เรี ยนรู ้การประสานงานกับเพือ่ นร่ วมงาน
5.2.4 ได้เรี ยนรู ้การประสานงานกับแผนกอื่นๆ
5.2.5 ได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นทีม
5.3 ประโยชน์ ด้านการทํางาน
5.3.1 ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ สิ่งที่แตกต่างไปจากห้องเรี ยน
5.3.2 ได้สมั ผัสกับงานจริ งๆ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่พบ
5.3.3 ได้รู้การทํางานของระบบสายป้ อนไฟฟ้ า
5.3.4 ได้เห็นหน้างานจริ งเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
5.3.5 ได้รู้จกั การบํารุ งรักษาสายป้ อนไฟฟ้ า
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5.4 ปัญหาในการปฏิบัติงาน
5.4.1 ระบบการทํางานมีลกั ษณะที่ไม่สามารถตัดไฟในการทํางานได้
5.4.2 ระบบการทํางานอาจมีสตั ว์ทาํ ให้ไฟฟ้ าลัดวงจรได้
5.4.3 ระบบการตรวจเช็คไม่มีความละเอียดพอจึงทําไห้สายหลวม
5.4.4 ระบบการสื่อสารประสานงานไม่ชดั เจน
5.5 การแก้ ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
5.5.1 เพิม่ อุปกรณ์ป้องกันแนวสายไฟในการ Hot line
5.5.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
5.5.3 ควรตรวจเช็คสายทุกวัน
5.5.4 ควรส่งข้อความทางโทรศัพท์เพือ่ ที่ขอ้ มูลจะได้ชดั เจนมากขึ้น
5.6 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
5.6.1 สร้างอุปกรณ์ปอกสายยํ้าสายให้มีน้ าํ หนักเบาและประสิทธิภาพที่มากขึ้น
5.6.2 ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนให้ศูนย์สงั่ การ
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ภาคผนวก ก
รู ปภาพประกอบขั้นตอนการแก้ ไขคุณภาพไฟฟ้า
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ขั้นตอนการแก้ ไขคุณภาพไฟฟ้า
หลังจากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าแจ้งการไฟฟ้ านครหลวง

รู ปที่ 1 ลักษณะโปรแกรมที่บนั ทึกการรับ-จ่ายงาของผูป้ ฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 2 หลังจากผูป้ ฏิบตั ิงานรับงาน ดาเนินการแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้อง
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รู ปที่ 3 แก้ไขไฟฟ้ าให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าใช้งานได้ปกติ จะต้องปิ ดงานในโปรแกรม

รู ปที่ 4 เนื่องจากระบบไฟฟ้ าภายในของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าขัดข้องเพียงรายเดียวจึงจาเป็ นต้องดาเนินการ
ตรวจสอบจุดต่อโดยใช้กล้อง Thermo scan
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รู ปที่ 5 ภาพที่ได้จากกล้อง Thermo scan เป็ นการสแกนเบรกเกอร์ยอ่ ยที่คุมเครื่ องจักรใน
โรงงาน ซึ่งลักษณะที่บสั บาร์เข้า-ออกมีสีคล้ายสีขาวเป็ นจุดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติถึง 79 องศาเซลเซียส
จาเป็ นต้องลดโหลดหรื อจุดต่อหลวม

รู ปที่ 6 การตรวจสอบระบบไฟฟ้ าภายในของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าสามารถใช้ PQ Meter (Power Quality
Meter) จาเป็ นต้องติดตั้งในตู ้ MDB เพือ่ วัดความเสถียรภาพในการใช้ไฟฟ้ า

57

รู ปที่ 7 อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าจะถูกติดตั้งอยูท่ ี่สายไฟเข้า-ออก
ของเมนเบรกเกอร์

รู ปที่ 8 ขั้นตอนการติดตั้ง PQ Meter (Power Quality Meter) ขณะมีโหลดและ ต้องลาดับเฟสให้
ถูกต้องเพือ่ ให้ PQ Meter มีประสิทธิภาพสูงสุด
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รู ปที่ 9 ฟังก์ชนั่ ต่างๆใน PQ Meter (Power Quality Meter) หลังจากติดตั้ง โวลท์มิเตอร์ แอมป์ มิเตอร์และ
เรี ยงลาดับเฟสถูกสามารถดูแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า กราฟฮาโมนิค เฟสเซอร์ได้
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รู ปที่ 10 ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกและความชื้นในตัว PQ Meter (Power Quality Meter)
จะมีแบตเตอรี่ Backup ได้ขณะไฟฟ้ าดับได้ 30 นาทีและบันทึกข้อมูลได้ถึง 6 เดือน
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