บทที่ 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง
(General Background of Electrical Power Systems)
1.1 บทนํา (Introduction)
พลังงานไฟฟา (Electrical Energy) เปนพลังงานแปรรูปที่มีความสําคัญมากเปนกุญแจ
สําคัญที่จะนําไปสูความเจริญกาวหนา ในดานอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะพลังงาน
ไฟฟา ถือวาเปนพลังงานทีส่ ะอาด ใชไดสะดวก สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานรูปอื่น ๆ ไดงาย เชน
เปลี่ยนเปนพลังงานแสงสวาง พลังงานเสียง พลังงานความรอน พลังงานกล และอื่น ๆ อีกทัง้ ยัง
สามารถสงถายพลังงานไดงา ย และเปนระยะทางไกล ๆ ใหถึงผูใชงานไดตลอดเวลา เนื่องจากการ
สงถายพลังงานไฟฟามีความเร็วใกลเคียงกับแสงเชน ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเวลาเพียง 1 ใน
3,000 วินาที เทานั้น และในชีวิตประจําวันพลังงานไฟฟาเปนองคประกอบสําคัญของการประกอบ
ธุรกิจตาง ๆ ดวยเหตุผลดังกลาว ผูที่ศึกษาทางดานชางอุตสาหกรรม จึงจําเปนตองเรียนรู และทําความ
เขาใจถึงระบบไฟฟากําลัง โดยเฉพาะวิศวกรทางดานไฟฟากําลังโดยตรง จะตองมีความรูความเขาใจ
จนถึงขั้นสามารถวิเคราะหออกแบบ รวมทั้งการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟากําลังไดดวย

1.2 วิวัฒนาการของระบบไฟฟากําลัง (The Growth of Electric Power Systems)
พลังงานไฟฟานั้นมีอยูตามธรรมชาติ และเปนสิ่งที่มนุษยพบเห็นมานานแลวในรูปของ
ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา แตไมมีใครสามารถอธิบายปรากฎการณเหลานั้นได จนกระทั่ง "เบนจามิน
แฟรงคลิน" ไดทําการทดลองและสรุปวา ปรากฎการเหลานั้นเปนการถายเทประจุไฟฟา จากกอนเมฆ
ลงสูพื้นดิน หลังจากนั้นก็มกี ารประดิษฐ เซลไฟฟาจากปฏิกิริยาเคมี โดย "ศาสตราจารยโวลตา" ซึ่งถือ
วาเปนการผลิตไฟฟากระแสตรงไดเปนครั้งแรก สวนไฟฟากระแสสลับนั้นยังไมสามารถผลิตขึ้นได
เนื่องจากในยุคนั้น การศึกษาเรื่องราวของไฟฟา และแมเหล็กนั้นแยกกันคนละสวน จนกระทั่งในป
ค.ศ.1831 (พ.ศ.2374) ไดมกี ารคนพบกฎการเหนีย่ วนําของแมเหล็กไฟฟา โดย "ไมเคิล ฟาราเดย" ซึ่ง
ถือเปนหลักการพื้นฐานในการสรางเครื่องกําเนิดไฟฟา หลังจากนั้นสิ่งประดิษฐทางไฟฟา ไดถูกสราง
และพัฒนาขึน้ อยางรวดเร็ว เชน การประดิษฐมอเตอรไฟฟา โดย "แอมแปร ; เออรสเตด และ เฮนรี่"
การประดิษฐหลอดไฟฟาโดย "เอดิสัน" เครื่องโทรเลขโดย "มอรส" โทรศัพท โดย "เบลล" และ
"มาโคนี่" ประดิษฐและสงวิทยุขามมหาสมุทรแอตแลนติกไดสําเร็จ จึงทําใหการผลิตและการบริการ
ทางไฟฟาขยายตัวมาเปนลําดับ จนมีการพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาระบบ 3 เฟส มาใชไดสําเร็จแตการ
สงพลังงานไฟฟาในสมัยนั้นยังตองใชวิธีเดินสายจากเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยตรงไปยังผูใชไฟฟา จึง
ตองประสบปญหาเกี่ยวกับแรงดันตกที่ปลายสายอยูเสมอ จนกระทั่ง ป ค.ศ.1886 (พ.ศ.2429) จึงมีการ
ประดิษฐหมอแปลงไฟฟา ขึ้นมาใชเปนครั้งแรก ทําใหสามารถสงพลังงานไฟฟากระแสสลับ ไปได
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เปนระยะทางไกล ๆ โดยมีการแปลงแรงดันขึ้นและลงตามความเหมาะสม และแกปญหาแรงดันตกที่
ปลายสายได
วิวัฒนาการทางดานสายสงไฟฟากระแสสลับ ในสหรัฐอเมริกา เริ่มตนตัง้ แตป
ค.ศ.1890 (พ.ศ.2433) ดวยสายสงไฟฟากระแสสลับชุดแรกยาวเพียง 13 ไมล โดยสรางจาก โรงไฟฟา
พลังน้ําเล็ก ๆ ที่ "Willamette Falls" สงไปยังเมือง "ปอรตแลนด" ใน “รัฐออรีกอน” ดวยระดับแรงดัน
3.3 กิโลโวลท หลังจากนัน้ ในป ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450) ก็มีการสง ไฟฟาดวยแรงดัน 100 กิโลโวลท ใน
ป ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466) ใชแรงดันไฟฟาสูงขึ้นถึง 220 กิโลโวลท และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 330 กิโล
โวลท ในป ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) และในปจจุบันไดมกี ารกอสรางระบบสงไฟฟาแรงดันสูงถึง 765
กิโลโวลท และในอนาคตจะมีการสงไฟฟาดวยแรงดัน 1,100 – 1,500 กิโลโวลท
จะเห็นไดวาการศึกษาทางดานวิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
ถือวาเปนสิ่งจําเปนและ
จะตองกาวใหทันกับวิวัฒนาการใหม ๆ ถึงแมวาจะนํามาใชในประเทศไทยไมไดหมดในทุก ๆ กรณีก็
ตาม แตหลักการใดที่เปนประโยชน และจะนําความเจริญมาสูการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟา ก็ควร
ไดรับการพิจารณาดวยเชนกัน

1.3 วิวัฒนาการของระบบไฟฟากําลังในประเทศไทย
ระบบไฟฟากําลังในประเทศไทย ไดพัฒนามาราว 100 ปเศษมาแลว กลาวคือในสมัย
รัชกาลที่ 5 “จหมื่นไวยวรนาถ” (เจิม แสงชูโต) หรืออีกนามหนึ่ง คือ “จอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์
มนตรี” เปนผูน ําเขามาเปนบุคคลแรก โดยดําเนินการติดตั้งที่ “กรมทหารหนา” (กระทรวงกลาโหม
ในปจจุบนั ) เพื่อจายไฟใหกับพระบรมมหาราชวัง เริ่มเดินเครื่องครั้งแรก ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของรัชกาลที่ 5 (20 กันยายน พ.ศ. 2427 ) ซึ่งนับไดวาประเทศไทยไดนําเทคโนโลยีดาน
ไฟฟาเขามาใชเปนชาติแรกกอนประเทศใด ๆ ในแถบเอเซียและเปนเวลาหลังจาก “โธมัส แอลวา เอดิ
สัน” บิดาแหงโลกไฟฟาชาวอเมริกันไดประดิษฐหลอดไฟฟาขึ้นใชที่กรุง “นิวยอรก” ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพียง 2 ปเทานั้น
ในป พ.ศ.2440 “นายเลียว นาดี” ชาวอเมริกันและขาราชการไดรวมกันตั้งบริษัท
“Bangkok Electric Light Syndicate” เพื่อจายไฟฟาใหกับสถานที่ราชการและไฟถนน จนกระทั่งป
พ.ศ.2444 ก็ประสบปญหาขาดทุนไมสามารถดําเนินกิจการตอได จึงไดขายกิจการใหกับ “นายเวสเตน
โฮลซ” ชาวเดนมารกดําเนินกิจการตอโดยเปลี่ยนชื่อ เปน “บริษัทไฟฟาสยามจํากัด “ (Siam
Electricity Co., Ltd) และตั้งสํานักงานอยูขางวัดเลียบ (ที่ตั้งของการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน)
กิจการดําเนินกาวหนามาเปนลําดับ
ตอมาในป พ.ศ.2455 รัชกาลที่ 6 ไดโปรดเกลาใหดําเนินการสรางโรงไฟฟาและการ
ประปาขึ้นพรอมกันที่สามเสน เสร็จและเริ่มจายไฟฟาไดในป พ.ศ. 2457 ใชชื่อวา “การไฟฟาหลวง
สามเสน” กระทรวงมหาดไทยเปนผูควบคุมดูแล ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “กองไฟฟาหลวงสามเสน”
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นับตั้งแตป พ.ศ.2457 เปนตนมา ประชาชนในเขตพระนครและธนบุรีกวาหกหมื่น
ครอบครัว ก็มีไฟฟาใชกันอยางกวางขวาง โดยการแบงเขตรับผิดชอบของหนวยงานไฟฟาทั้ง 2 คือ
- บริษัทไฟฟาสยามจํากัด (โรงไฟฟาวัดเลียบ) จายไฟฟาใหกับประชาชนบริเวณตอนใต
ของคลองบางลําภู และคลองบางกอกนอย
- กองไฟฟาหลวงสามเสน (โรงไฟฟาสามเสน) จายไฟฟาใหกับ ประชาชนตอนเหนือ
ของคลองทั้งสองดังกลาว
หนวยงานทั้ง 2 มีกําลังผลิตรวมกัน 18.5 เมกกะวัตตแตการใชไฟฟาในสมัยนั้นมีไมเกิน
12 เมกกะวัตต เทานั้น
ตอมารัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ โรงไฟฟาใหเปนกิจการที่ตองควบคุมโดยมีการรับ
สัมปทาน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2471 และไดจัดสรางการไฟฟาสุขาภิบาลเมืองขึ้นในตางจังหวัด
เชนที่จังหวัดนครปฐม เปนแหงแรก เมื่อป พ.ศ. 2473
ในป พ.ศ. 2483 “บริษัทไฟฟาสยาม จํากัด” ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท “ไฟฟาไทยคอร
ปอเรชั่น จํากัด” (Thai Electric Corporation Limited ) ดําเนินกิจการตอมาจนหมดสัมปทาน เมื่อวันที่
1 มกราคม พ.ศ.2493 จึงโอนมาเปนของรัฐและเปลี่ยนชือ่ เปน “การไฟฟากรุงเทพฯ” สังกัดกรมโยธา
เทศบาล กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไดจัดตัง้ “คณะกรรมการพิจารณาสรางโรงไฟฟาทั่วราชอาณาจักร”ขึ้นในป
พ.ศ.2494 ตอมาเพียงปเดียวก็เปลี่ยนชื่อเปน “คณะกรรมการไฟฟาและพลังงานแหงประเทศไทยและ
ในป พ.ศ.2496 รัฐบาลก็ตราพระราชบัญญัติ “การพลังงานแหงชาติ” ขึ้นซึ่งคือ “สํานักงานพลังงาน
แหงชาติ”ในปจจุบัน
เครื่องตอมาในป พ.ศ. 2494 ไดมีการสํารวจ แคว ปง วัง ยม และนาน ที่บริเวณเขาแกว
อ.สามเงา จ.ตาก โดยกรมชลประทาน เพือ่ เสนอโครงการ “ยันฮี” ตอรัฐบาล
จนในป พ.ศ. 2498 รัฐบาลไดดําเนินการขอกูเงินจากธนาคารโลกและไดตรา
พระราชบัญญัติตั้งการไฟฟายันฮี (กฟย.) ขึ้นในป พ.ศ. 2500 เพื่อรับผิดชอบการจายไฟฟาใหกับ
ภาคเหนือและภาคกลาง อีก 36 จังหวัด โดยเริ่มดําเนินการกอสราง ไฟฟาพลังน้ําเขื่อนภูมิพล (ยันฮี) จ.
ตาก (มาแลวเสร็จในป พ.ศ. 2507 โดยเริ่มเดินเครื่องครั้งแรกเพียง 1 ขนาด 70 เมกกะวัตต)
ในป พ.ศ. 2497 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพลังงานไฟฟาลิกไนตโดยสังกัดกับ
การพลังงานแหงชาติ แตกถ็ ูกยกเลิกไป เมื่อรัฐบาลไดตราเปนพระราชบัญญัติการลิกไนต (กลน.)ขึ้น
ในป พ.ศ.2503 ซึ่ง กลน. นี้รับผิดชอบการจายพลังงานไฟฟา ใหกับจังหวัดในภาคใตทั้งหมดและ
ภาคเหนือบางจังหวัด คือลําปาง ลําพูน เชียงใหม และตาก จนกวาการไฟฟายันฮีจะสรางเสร็จ
กลาวคือ
- ในป พ.ศ. 2497 นี้ โรงไฟฟาลิกไนต แมเมาะ จังหวัดลําปาง ก็สรางเสร็จ และ
สามารถจายไฟฟาไดขนาด 12.5 เมกกะวัตต
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- ตอมาในป พ.ศ. 2507 โรงไฟฟาลิกไนตกระบี่ จังหวัดกระบี่กส็ รางเสร็จและ
เดินเครื่อง 2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 20 เมกกะวัตต (ตอมาภายหลังจึงสรางเพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่องเปน 3
เครื่อง
ในป พ.ศ. 2497 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฏีกา “จัดตั้งองคการไฟฟาสวนภูมภิ าค” ขึ้น
โดยใหสังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และไดประกาศเปนพระราชบัญญัติ “การไฟฟา
สวนภูมภิ าค (กฟภ.)” ในป พ.ศ. 2503 เพือ่ ใหรับผิดชอบการจายไฟฟาใหกับประชาชนทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศที่นอกเหนือจากเขตรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง
ในป พ.ศ. 2500 รัฐบาลไดดําเนินการกอสราง “โรงไฟฟาพระนครเหนือ” จังหวัด
นนทบุรี ติดตั้งหนวยที่ 1 ขนาด 75 เมกกะวัตต เสร็จในป พ.ศ. 2504 จายไฟฟาใหกับกรุงเทพฯ และ
ธนบุรี เพื่อลดภาวะการขาดแคลนพลังงานไฟฟา (กอนหนานี้มีพลังงานไฟฟาทุกแหงในกรุงเทพฯ
และธนบุรีรวมกันเพียง 75 เมกกะวัตตเทานั้น)
ตอมาในป พ.ศ. 2501 รัฐบาลไดรวมเอากิจการของ “การไฟฟากรุงเทพฯ” และ “กอง
ไฟฟาหลวงสามเสน” เขาดวยกัน เพื่อประกาศเปน “พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง” (กฟน.) ให
รับผิดชอบการจายไฟฟาในกรุงเทพฯ ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ
และในป พ.ศ. 2505 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติ “การไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ”
(กฟ.อน.) ขึ้นเพื่อรองรับโครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อน น้ําพุง (ขนาด 6.3 เมกกะวัตต) และเขื่อนอุบล
รัตน (ขนาด 25 เมกกะวัตต) ซึ่งขณะนั้นกําลังกอสรางพรอมจะแลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2509 โดย
กําหนดใหรับผิดชอบการจายพลังงานไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
ตอมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2511 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ “การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย” (กฟผ.) โดยรวมองคกรอิสระ 3 องคกรเขาดวยกันคือ
- การไฟฟายันฮี
- การลิกไนต
- การไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องจากเห็นวาลักษณะงานที่รับผิดชอบนั้นเหมือนกันคือ การผลิตพลังงานไฟฟา และ
ใหใชชื่อวา “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” (กฟผ.) นี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เปน
ตนมา

1.4 หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลังในประเทศไทยประกอบดวย
3 หนวยงาน คือ
1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand)
ใชอักษรยอ “กฟผ.” (EGAT.) มีหนาที่ผลิตและจัดหาแหลงพลังงานที่เหมาะสม เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา
ใหเพียงพอตอการใชงานในประเทศ พรอมทั้งดูแลบํารุงรักษาโรงไฟฟา สายสงไฟฟา และสถานีเปลี่ยน
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แรงดัน ใหอยูใ นสภาพทีด่ ีสามารถจายพลังงานไฟฟาไดตลอดเวลา โดยจําหนายพลังงานไฟฟาทีผ่ ลิต
ได ใหกับการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยตรง
2) การไฟฟานครหลวง (Metropolitan Electricity Authority) ใชอักษรยอ “กฟน.”
(MEA.) มีหนาที่บริการและจําหนายพลังงานไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) พรอมทั้งดูแลบํารุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงสถานีเปลี่ยนแรงดัน สายจําหนาย
ไฟฟาแรงสูง หมอแปลงระบบจําหนาย และสายจําหนายแรงต่ํา ใหอยูในสภาพดี โดยรับซื้อพลังงาน
ไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในระบบสายสงแรงสูงขนาด 69 กิโลโวลท , 115 กิโล
โวลท และ 230 กิโลโวลท
3) การไฟฟาสวนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) ใชอักษรยอ “กฟภ.” (PEA.)
มีหนาที่เชนเดียวกับการไฟฟานครหลวง แตรับผิดชอบทุกจังหวัดที่เหลือจากการไฟฟานครหลวง โดย
รับซื้อพลังงานไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต ในระบบจําหนายแรงสูง ขนาด 11, 22 หรือ 33 กิโลโวลท
(ขนาด 69 และ 115 กิโลโวลท บางเล็กนอยจากสถานีไฟฟายอยของ กฟผ. ) นอกนั้นทําการติดตั้ง
โรงไฟฟาดีเซล กําลังผลิตตั้งแต 25 - 1,400 กิโลวัตต เพื่อจายไฟฟาใหกับชุมชนที่อยูห างไกลจากระบบ
จําหนายแรงสูงของ กฟภ. ที่ไมสามารถรับไฟฟาจาก กฟผ.ไดโดยตรง

1.5 วิธีดําเนินการขอใชไฟฟา
การติตตอขอใชไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง หรือ การไฟฟาสวนภูมิภาคก็ตาม ผูข อ
ใชไฟฟาตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่การไฟฟาไดกําหนดไว ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้
1) การขอติดตั้งไฟฟาเฉพาะราย คือการขอติดตั้งไฟฟาใหกับอาคาร บานพัก รานคา ที่
จัดสรร โรงงาน และศูนยการคา เปนตน ผูขอตองยื่นความจํานงตอการไฟฟานั้น ๆ แลวการไฟฟาจะ
ทําการสํารวจ พรอมทั้งประมาณการคาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งใหผูขอตองชําระคาใชจายดังกลาว
แลว การไฟฟาถึงจะดําเนินการเชื่อมตอไฟฟาใหสว นทรัพยสินที่ติดตัง้ ถาอยูภายในที่ดินของผูขอใช
ไฟฟา ถือเปนสมบัติของผูขอนั้นในกรณีของการติดตั้งไฟฟา สาธารณะ เชน ไฟถนน ถือเปนหนาที่
ของอําเภอ เทศบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด จะตองเปนผูยื่นขอตอการไฟฟา โดยผูขอจะตอง
ชําระคาใชจายตามที่การไฟฟา ประมาณการใหทั้งหมดทรัพยสินทีต่ ิดตั้งแลวถือเปนสมบัติของผูขอ
(หนวยงานนั้น ๆ)
2) การขอติดตั้งไฟฟาแบบพัฒนาการ
คือการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหกับ
ชุมชน สวนมากผูขอใชไฟฟาไดแกหมูบา นตามชนบท หรือวัด ในกรณีนกี้ ารไฟฟาจะออกคาใชจาย
ให 70 เปอรเซ็นต ของคาใชจายทั้งหมดและกลุมผูขอจะตองออกคาใชจายประมาณ 30 เปอรเซ็นต
ทรัพยสินที่ติดตั้งแลวจะเปนสมบัติของการไฟฟา
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รูปที่ (1.1) แสดงภาพจําลองของระบบไฟฟากําลัง
1.6 โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง
ระบบไฟฟากําลัง หมายถึง ระบบที่เปนขบวนการทั้งหมด ตั้งแตการผลิตกําลังไฟฟา
รวมถึงการสงถายกําลังไฟฟาไปจําหนายใหกับผูใชไฟฟา เพื่อใหเขาใจงายขึน้ จึงจําแนก โครงสราง
ของระบบไฟฟากําลังออกเปน ระบบยอย ๆ 3 ระบบ ซึ่งถือเปนองคประกอบของระบบไฟฟากําลังได
ดังนี้
1) ระบบการผลิต หรือกําเนิดพลังงานไฟฟา (Generating Systems)
2) ระบบสงกําลังไฟฟา (Transmission Systems)
3) ระบบจายหรือจําหนายกําลังไฟฟา (Distribution Systems)
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1.7 แผนผังของระบบไฟฟากําลัง (Diagram of Electrical Power Systems)
เมื่อพิจารณาภาพจําลองของระบบไฟฟากําลังในรูป (1.1) จะเห็นไดวา สามารถมองให
เปนวงจรไฟฟาขนาดใหญไดโดยมีระบบผลิต (Generating Systems) เปรียบเสมือนแหลงจาย (Supply
Source) ระบบสงและจาย (Transmission and Distribution Systems) เปรียบเสมือนทางเดินของ
กระแสไฟฟา และในสวนของลูกคาหรือผูบริโภคนั้น เปรียบเสมือนโหลดในวงจรไฟฟาขนาดใหญนี้
ดังนั้นการศึกษาเกีย่ วกับระบบไฟฟากําลังในเชิงวิเคราะห จึงสามารถใชทฤษฎีของวงจรไฟฟาเริ่ม
ตั้งแตกฎของโอหม มาชวยแกปญหาตาง ๆ ที่ตองการไดและยิ่งระบบไฟฟานัน้ เปนระบบใหญ ๆ มี
เครือขายที่ซับซอนอันประกอบดวยอุปกรณมากมาย อาทิ เครื่องกลไฟฟา ประเภทเครื่องกําเนิด
มอเตอร หมอแแปลง หรืออุปกรณปอ งกันตาง ๆ ก็เปรียบเสมือนเปนวงจรไฟฟาที่ซับซอน
ประกอบดวยแหลงจายมากกวา 1 แหลงจาย และพารามิเตอรมากมาย ที่เรียกวาวงจรเครือขายนัน่ เอง
เมื่อตองการวิเคราะหหาคาตาง ๆ ในระบบไฟฟากําลังดังกลาวนี้จึงตองใชความรูในเรื่องทฤษฎี
เครือขายเขามาแกปญหา ดังนั้นจึงตองมีการเขียนวงจรสมมูลย (Equivalent circuit) ของระบบไฟฟา
กําลังออกมาเปนวงจรไฟฟาในลักษณะวงจรเครือขายใหได จึงเปนการไมสะดวกอยางมากที่จะเขียน
วงจรดังกลาวโดยการอานจากระบบจริง ๆ หรือถอดจากภาพจําลองดังเชนในรูป (1.1)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงตองแทนระบบไฟฟากําลังดวยแผนผัง (Diagram) ชนิด
ตาง ๆ แตกอนที่จะศึกษาถึงแผนผังเหลานั้น จะตองทราบสัญญลักษณทางไฟฟา ที่ใชแทนอุปกรณ
ตาง ๆ ซึ่งประกอบกันเปนระบบไฟฟากําลังเสียกอน

1.8 สัญญลักษณสําหรับแทนสวนประกอบของระบบไฟฟากําลัง 3 เฟส
(Symbols for representing the components of a three-phase power systems)
สัญญลักษณโดยทั่ว ๆ ไปนัน้ คือ รูปภาพที่เขียนขึ้นแทนอุปกรณตาง ๆ โดยเขียนขึน้ จาก
การมองลักษณะเดน ๆ ของอุปกรณนั้น ๆ จุดประสงคเพื่อเปนเครื่องสื่อความเขาใจ และใหงายตอ
การจดจํา สัญญลักษณทางไฟฟา ก็เชนเดียวกัน ยอมเปนภาพทีใ่ ชแทน อุปกรณและเครื่องจักรกล
ทางไฟฟา การกําหนดสัญญลักษณนนั้ นอกจากจะกําหนดเปนรูปภาพแลว บางครั้งตองมีตัวอักษร
กํากับเพื่อเปนการเนน ความหมายใหชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้

8

วิเคราะหระบบสงและจายไฟฟา ( เลม 1 )

ตารางที่ (1.1) แสดงสัญญลักษณที่ใชในระบบไฟฟากําลัง
สัญลักษณ

ความหมาย (ชื่อ)

สายสง (เคเบิล) และบัสบาร 3 เฟส
เครื่องกลไฟฟาแบบหมุนทัว่ ๆ ไป
เครื่องกลไฟฟาแบบซิงโครนัส

หรือ

หมอแปลงไฟฟาแบบ 2 ขดลวด

หมอแปลงไฟฟาแบบออโต

หรือ
หมอแปลงไฟฟาแบบ 3 ขดลวด

หรือ

สวิทชปลดวงจร หรือ
ดิสคอนเน็คติ้งสวิทช
ดรอปเอาทฟวสคัทเอาท
สวิทชปลดโหลดแบบมีฟวส หรือ
โหลดเบรกสวิทช

หรือ

เซอรกิตเบรกเกอรกําลังชนิดที่
ใชของเหลวในการดับอารค

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง
สัญลักษณ

ความหมาย (ชื่อ)

[

หรือ

ฟวส
เซอรกิตเบรกเกอรกําลังชนิดที่ใช
อากาศในการดับอารค

หรือ
หรือ

หมอแปลงกระแส (C.T.)
หมอแปลงแรงดัน (P.T.)
แอมปมิเตอร
โวลทมิเตอร

สามเฟสตอแบบเดลตา
สามเฟสตอแบบสตารนิวตรอน
ไมตอลงดิน
สามเฟสตอแบบสตารนิวตรอน
ตอลงดินโดยตรง
สามเฟสตอแบบสตารนิวตรอน
ตอลงดินโดยผานตัวเหนี่ยวนํา
หรือ รีแอคเตอร
โหลดสถิตย
ตัวเหนี่ยวนํา หรือ รีแอคเตอร
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สัญลักษณ

ความหมาย (ชื่อ)

ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร
ตัวลอฟา หรือ ไลทนิ่งอารเรสเตอร
จุดตอแยก

1.9 ชนิดของแผนผังไฟฟาหรือไดอะแกรม
แผนผังไฟฟาหรือไดอะแกรมที่ใชแทนระบบไฟฟากําลังเพื่อใชในการวิเคราะหระบบไฟฟา
กําลังนั้นมี 3 ชนิดดังนี้
1) ไดอะแกรมเสนเดียว (One line diagram)
2) อิมพิแดนซไดอะแกรม (Impedance diagram)
3) รีแอคแตนซไดอะแกรม (Reactance diagram)

1.10 ไดอะแกรมเสนเดียว (One line diagram or Single line diagram)
ไดอะแกรมเสนเดียว เปนผังไฟฟาอยางงาย ๆ ที่ใชแทนระบบไฟฟา 3 เฟสที่สมดุลยโดย
การนําสัญญลักษณทางไฟฟาตาง ๆ (ในตารางที่ 1.1 ) ของอุปกรณที่มีอยูในระบบไฟฟานัน้ ๆ มา
ตอเชื่อมโยงกันดวยเสนเพียงเสนเดียวเพื่อใหเปนรูปแบบยอ ๆ ของระบบ แตมีความสมบูรณใน
รายละเอียดทั้งหมดมองดูแลวเขาใจไดงาย ยกตัวอยางเชน ภาพจําลองของระบบไฟฟากําลังในรูปที่
(1.1) สามารถนํามาเขียนเปนไดอะแกรมเสนเดียวไดดังรูปที่ (1.2)

1.11 การแสดงรายละเอียดในไดอะแกรมเสนเดียว
ในรูปที่ (1.2) เปนไดอะแกรมเสนเดียว ทีป่ ระกอบดวยสัญญลักษณทางไฟฟาตาง ๆ ตอ
เชื่อมโยงกันเปนแผนผังของระบบไฟฟา แตในการนําไปใชงานในเชิงวิเคราะหแลว
ยังไมมี
รายละเอียดของขอมูลตาง ๆ เพียงพอ จึงจําเปนตองมีการเขียนแสดงรายละเอียด หรือขอมูลของ
อุปกรณแตละอยางกํากับลงไปทั้งนี้อุปกรณบางประเภทมีรายละเอียดมากจนไมสามารถเขียนลงไป
ในรูปไดหมด จึงจําเปนทีจ่ ะตองเลือกเฉพาะขอมูลที่จะใชงาน ในการวิเคราะหระบบไฟากําลังเปน
เรื่อง ๆ ไปสวนขอมูลที่เหลือ ใหมาแสดงรายละเอียดไวขางนอกรูปเพื่อมิใหไดอะแกรมนั้นดูยุงยาก
จนเกินไป ดังตัวอยางในรูปตอไปนี้ แสดงถึงไดอะแกรมเสนเดียวที่แสดงรายละเอียดเฉพาะงานแตละ
อยาง

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง

รูปที่ (1.2) แสดงไดอะแกรมเสนเดียวของภาพจําลองในรูปที่ (1.1)
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รูปที่ (1.3) ไดอะแกรมเสนเดียวสําหรับการศึกษาระบบ Per-Unit

รูปที่ (1.4 ) ไดอะแกรมเสนเดียว สําหรับการวิเคราะห Power – Flow
หรือการศึกษาโหลดโฟลว (Load-Flow Studies)

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง
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รูปที่ (1.5) ไดอะแกรมเสนเดียวสําหรับการวิเคราะหฟอลท (Fault Analysis)

รูปที่ (1.6) ไดอะแกรมเสนเดียวสําหรับศึกษาการปองกันระบบไฟฟากําลัง
(System Protection)
1.12 อิมพิแดนซไดอะแกรม (Impedance diagram)
ไดอะแกรมเสนเดียวนัน้
บอกแตเพียงรายละเอียดของโครงสรางระบบไฟฟากําลัง
เทานั้น ไมสามารถนําไปใชประกอบการคํานวณหรือวิเคราะหหาคาตาง ๆ ไดเนือ่ งจากไมใชวงจร
ไฟฟา ดังนั้นจึงตองเขียนวงจรสมมูลย (Equivalent circuit) ของระบบไฟฟากําลังออกมาจากไดอะ
แกรมเสนเดียวใหเปนวงจรไฟฟา 3 เฟส หรือโดยทัว่ ๆ ไป ระบบไฟฟากําลังนั้นถือวาเปนระบบ 3
เฟส ที่สมดุลย จึงสามารถแทนดวยวงจรไฟฟาเฟสเดียวได (Single phase Equivalent circuit) ซึ่งวงจร
ดังกลาวนีเ้ รียกวา “อิมพิแดนซไดอะแกรม” จะถูกนําไปใชเกีย่ วกับการคํานวณหาคาแรงดันตกใน
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สภาวะจายโหลด หรือคํานวณหากระแสในสภาวะลัดวงจร ไดอะแกรมชนิดนี้จะประกอบดวย
คาพารามิเตอร (Parameter) ของสายสงและอุปกรณตาง ๆ ประกอบกันเขาเปน วงจร R-L-C แบบ
เครือขายดังรูปตอไปนี้

รูปที่ (1.7) การแทนระบบไฟฟากําลังดวยไดอะแกรมชนิดตาง ๆ
(a) ไดอะแกรมเสนเดียว (One line diagram)
(b) อิมพิแดนซไดอะแกรมแบบ 3 เฟส
(Three-phase equivalent impedance diagram)
(c) อิมพิแดนซซไดอะแกรมแบบ 1 เฟส
(Equivalent impedace diagram per phase)

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง
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รูปที่ (1.8) การแทนระบบไฟฟากําลังดวยไดอะแกรมชนิดตาง ๆ
(a) ไดอะแกรมเสนเดียว (One line diagram)
(b) อิมพิแดนซไดอะแกรมเทียบเทาแบบ 3 เฟส (Three-phase equivalent
impedance diagram)
(c) อิมพิแดนซไดอะแกรมเทียบเทาแบบเฟสเดียว
(Equivalent impedance diagram per phase)
(d) รีแอคแตนซไดอะแกรม (Reactance diagram)
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1.13 รีแอคแดนซไดอะแกรม (Reactance diagram)
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังในบางกรณี เชน การวิเคราะหและคํานวณหาคากระแส
ลัดวงจร ภายใตสภาวะความผิดปกติ (Fault) ก็สามารถละทิ้งคาพารามิเตอรบางตัว ในอิมพิแดนซ
ไดอะแกรมออกได โดยที่ไมทําใหเกิดความผิดพลาดตอผลลัพธที่ไดจากการคํานวณมากนักแตในทาง
กลับกัน จะทําใหเกิดความสะดวกงายดายตอการคํานวณยิ่งขึ้น เนือ่ งจากรูปแบบของวงจรลดความ
ซับซอนลง
ซึ่งคาพารามิเตอรที่สามารถละทิ้งไดในกรณีดังกลาวนี้ก็คือ
คาความตานทาน
(Resistance); คาความจุ (Capacitance); คาแอดมิดแตนซ (Admittance) ของวงจรกระแสสรางอํานาจ
แมเหล็ก (Magnetizing Current) ของหมอแปลงและคาอิมพิแดนซของโหลดสถิตย (Static Loads)
คาที่กลาวมาทัง้ หมดในระบบไฟฟาขนาดใหญ
ถือวานอยมากเมื่อเทียบกับคารีแอคแตนซ
(Reactance) จึงสามารถละทิ้งไดในกรณีการคํานวณกระแสฟอลท ดังนั้นคาพารามิเตอรตาง ๆ
ในอิมพิแดนซไดอะแกรม จึงเหลือเพียงคารีแอคแตนซเพียงอยางเดียวกลายเปนวงจรเครือขายที่ลด
ความซับซอนลง เรียกวา “รีแอคแตนซไดอะแกรม” ดังตัวอยางในรูปที่ (1.8) แสดงการเขียนรีแอค
แตนซไดอะแกรมจากไดอะแกรมเสนเดียว (One line diagram) และอิมพิแดนซไดอะแกรม

รูปที่ (1.9) การเขียนรีแอคแดนซไดอะแกรมจากไดอะแกรมเสนเดียว
(a) ไดอะแกรมเสนเดียว (One line diagram)
(b) รีแอคเตนซไดอะแกรม (Reactance diagram)

หมายเหตุ รีแอคแตนซไดอะแกรม (Reactance diagram) นี้จะศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งใน
เรื่องของปริมาณตอหนวย (Per-Unit Quantities)

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง
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1.14 แบบฝกหัด บทที่ 1
1)
2)
3)
4)
5)

เหตุใดจึงกลาววาพลังงานไฟฟามีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ?
พลังงานไฟฟาเคลื่อนที่ไดดว ยความเร็วเทาใด ?
อุปกรณใด ทีท่ ําใหปญหาเกีย่ วกับแรงดันตกที่ปลายสายในระบบสงไฟฟาหมดไป ?
สายสงไฟฟาชุดแรกในอเมริกาสงดวยระดับแรงดันและระยะทางเทาใดจากไหนถึงไหน ?
ที่ตั้งของการไฟฟานครหลวงในปจจุบนั เดิมเปนสํานักงานของบริษัทที่ดําเนินการ
ดาน
ไฟฟา ชื่อบริษทั อะไร ?
6) พระราชบัญญัติ “การพลังงานแหงชาติ” ถูกตราขึ้นเมื่อป พ.ศ. ใด และปจจุบันคือหนวยงาน
อะไร ?
7) การไฟฟานครหลวงเกิดจากการรวมหนวยงานอะไรเขาดวยกันบาง ?
8) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เดิมทีเปนองคกรอิสระ กี่องคกร อะไรบาง ?
9) การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดจัดตั้งมาจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลากี่ป ?
10) การไฟฟานครหลวงรับซื้อไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟาฝายผลิต ในระดับแรงดันเทาใดบาง ?
11) การไฟฟาสวนภูมิภาครับซื้อไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟาฝายผลิตในระดับแรงดันเทาใดบาง ?
12) อัตราสวนคาใชจาย ในการติดตั้งไฟฟา แบบพัฒนาการระหวางการไฟฟากับกลุมผูข อใช
ไฟฟาเปนเทาใด ?
13) โครงสรางของระบบไฟฟากําลังประกอบดวยระบบกี่ระบบ อะไรบาง ?
14) ไดอะแกรมเสนเดียว สามารถบงบอกรายละเอียดอะไรของระบบไฟฟากําลังได ?
15) อิมพิแดนซไดอะแกรม ถามองในลักษณะของวงจรไฟฟาหมายถึงอะไร ?
16) รีแอคแตนซไดอะแกรม แตกตางจาก อิมพิแดนซไดอะแกรมอยางไร ?
17) เหตุใดพารามิเตอรบางตัวจึงถูกละทิ้งไปในการเขียนรีแอคแตนซไดอะแกรม ?
18) จากไดอะแกรมเสนเดียวตอไปนี้จงเขียนอิมพิแดนซไดอะแกรมและรีแอคแตนซ
ไดอะแกรม ?

รูปที่ (1.10) แสดงไดอะแกรมเสนเดียวของขอ (18)
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19)

จากไดอะแกรมเสนเดียวตอไปนี้
ไดอะแกรม ?

จงเขียนอิมพิแดนซไดอะแกรม

รูปที่ (1.11) แสดงไดอะแกรมเสนเดียวของขอ (19)
20) จากไดอะแกรมเสนเดียวตอไปนี้ จงเขียนรีแอคแตนซไดอะแกรม ?

รูปที่ (1.12) แสดงไดอะแกรมเสนเดียวของขอ (20)

และรีแอคแตนซ

