
บทที่ 3 
ระบบสงและจายกําลังไฟฟา 

( Electrical Power Transmission and Distribution Systems ) 
 

3.1 บทนํา  ( Introduction ) 
 ในการผลิตกําลังไฟฟาจากโรงไฟฟาชนิดตาง ๆ นั้นจะไดกําลังไฟฟาและแรงดนัไฟฟา
ออกมาระดับหนึ่ง ๆ ตามกําลังผลิตของโรงไฟฟาแตละชนิดแตละแหง แตแหลงผลิตกําลังไฟฟานั้น 
มักจะตั้งอยูหางไกลจากแหลงชุมชนที่ใชไฟฟา จึงตองมรีะบบซึ่งทําหนาที่ ขนสงพลังงานไฟฟา หรือ
เชื่อมโยงระหวางแหลงผลิต กับแหลงผูใชไฟฟาหรือโหลดโดยใชสายสง (Transmission Line) 
เชื่อมโยงทั้งตองทําหนาที่เพิม่และลดระดบัแรงดันใหเหมาะสมและเปนไปตามความตองการของผูใช
ไฟฟา อีกทั้งตองจัดสรรใหอยางมีระบบและรูปแบบที่เหมาะสมระบบดังกลาวนี้คอื ระบบสงและจาย
ไฟฟา (Transmission and Distribution Systems) ทั้ง 2 ระบบ ถึงแมวาจะมีหนาทีห่ลักคลาย 
กัน แตในความเปนจริงแลวมีขอแตกตางกนัในรายละเอยีดทั้งดานองคประกอบตาง ๆ ระดับแรงดนั
หรือแมแตหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นจงึไดแยกอธิบายรายละเอยีดของแตละระบบไว 
โดยเฉพาะในบทนี้ 
 

3.2 ระบบสงกําลงัไฟฟา ( Transmission Systems ) 
 หมายถึง ระบบ ที่รับแรงดันไฟฟาจากระบบผลิตเพื่อสงไปยังระบบจําหนายไฟฟา หรือ
ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางระบบผลิตกับระบบจําหนายไฟฟานั้นเอง ระบบสงกําลังไฟฟานั้นมี
องคประกอบที่ซับซอนพอสมควร แตพอจะสรุปเปนสวนประกอบหลักๆ ไดดังนี ้
  
                     3.2.1 สถานีไฟฟายอยแปลงแรงดันสงู  หรือลานไกไฟฟา 

         (Step-up Substation or Switch Yard) 
 เปนที่ ๆ ติดตั้งอุปกรณควบคมุและปองกันความผิดปกตซ่ึิงอาจเกิดขึ้นระหวางระบบ
ผลิตกําลังไฟฟากับระบบสงกําลังไฟฟา  มีหนาที่หลักคอื  แปลงแรงดนัจากระบบผลิตใหสูงขึ้นใน
ระดับตาง ๆ เพื่อเขาสูระบบสงกําลังไฟฟาตอไป 
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รูปท่ี (3.1) สถานีไฟฟายอยแปลงแรงดันสูงหรือลานไกไฟฟา 
(Step-up Substation or Switch Yard) 

 
3.2.2 สายสงกําลงัไฟฟาหรือเรียกสั้น ๆ  วาสายสง (Transmission Line) 

 หมายถึง  ระบบที่เชื่อมโยงระหวางระบบผลิตกับระบบจําหนายเขาดวยกันหรือมีหนาที่
ขนสงพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิตไปยังศูนยกลางการจําหนายที่เรียกวาโหลดเซ็นเตอร (Load 
Center)  โดยคํานึงถึงระยะทางและความประหยดั  สายสงไฟฟานัน้มี 2 ลักษณะ  คือ  สายสงใน
ลักษณะเหนือศีรษะ (Overhead Arial Line)  ซ่ึงจะมีสายเสนเล็ก  ๆ ขึงอยูบนเสาสงไฟฟาเรียกวา “สาย
ดินเหนือศีรษะ”  (Over Head Ground Wire)  ซ่ึงถูกตอตรงกับเสาโครงเหล็ก (Steel  tower)  สาย
ดังกลาวนี้มหีนาที่ปองกันอนัตรายจากฟาผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี (3.2)  แสดงสายสงไฟฟาในลักษณะเหนือศีรษะ 
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              สายสงไฟฟาอีกลักษณะหนึ่งนั้นคือใชสายเคเบลิใตดิน (Under Ground Cable)  หรือการ
ติดตั้งสายเคเบลิในอุโมงคเปนที่นิยมใชในตางประเทศ  โดยเฉพาะในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ  มกัจะใหมีอุโมงคสายเคเบิลอยูที่ช้ันใตดนิของโรงงานซึ่งสายสงในลักษณะนี้มีความ
ซับซอนที่ตองศึกษารายละเอยีดโดยเฉพาะในเรื่องของ   “Under Ground Cable”  โดยตรง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  ( 3.3 ) แสดงสายเคเบิลในอุโมงคใตดิน  

 
3.2.3 สถานีไฟฟายอยตนทาง ( Primary Substation or Bulk Power Substation ) 
เปนสถานีที่มีหนาที่แปลงระดับแรงดันไฟฟาจากระบบสายสงแรงสูงใหมีระดับแรงดัน
ต่ําลง เพื่อสงไปยังสถานีไฟฟายอยจําหนาย (Secondary Substation) โดยใชสายสงไฟฟา
ยอย (Subtransmission Line) ตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี ( 3.4 ) แสดงสถานีไฟฟายอยตนทาง ( Primary Substation ) 
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3.2.4 สายสงไฟฟายอย (Subtransmission Line) 
เปนสายสงที่เชื่อมโยงระหวาง สถานีไฟฟายอยตนทาง (Primary Substation) กับสถานี
ไฟฟายอยจําหนาย (Secondary Substation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ( 3.5 ) แสดงสายสงไฟฟายอย (Subtransmission Line) 
 

3.3 ระดับแรงดันของระบบสงกําลังไฟฟา 
ระดับแรงดนัของระบบสงกําลังไฟฟาที่รับมาจากลานไกไฟฟาของระบบผลิตนั้นจะอยูในชวง 
115Kv – 1,500Kv โดยทั่ว ๆ ไปเรียกวาไฟฟาแรงสูง (High Voltage) ซ่ึงสามารถจําแนกชนิด
ของไฟฟาแรงสูงไดตามระดบัของแรงดันไฟฟาไดดังนี ้
3.3.1 แรงดันสูงมาตรฐาน (Standard-High Voltage) ใชอักษรยอ (H.V) จะมีระดับแรงดันอยู

ในชวง 115Kv – 230Kv  
3.3.2 แรงดันสูงเอ็กซตรา (Extra-High Voltage) ใชอักษรยอ (E.H.V) จะมีระดับแรงดันอยู

ในชวง 345Kv – 765Kv   
3.3.3 แรงดันสูงอัลตรา (Ultra-High Voltage) ใชอักษรยอ (U.H.V) จะมีระดบัแรงดันอยู

ในชวง 1,000Kv – 1,500Kv   
 

             หมายเหตุ  จากการศึกษาเกีย่วกบัระดับแรงดนัของสายสงไฟฟา (Transmission Line) และ

สายสงไฟฟายอย (Subtransmission Line) จะเห็นวาการแยกประเภทของสายมิไดขึ้นอยูกับระดับ
แรงดันใชงานเปนสําคัญ แตขึ้นอยูกับการทําหนาที่ของสายสง และระยะทางที่สงมากกวา ดังนั้นจึง
พบวาสายทีใ่ชกับแรงดันระดับเดียวกนัอาจเปนไดทั้งสายสงไฟฟาและสายสงไฟฟายอย แตโดยท่ัว ๆ 
ไประดับแรงดนัของสายสงไฟฟายอยที่ถือเปนมาตรฐานสากล จะอยูในชวง 33Kv – 138Kv ในขณะที่
แรงดันของระบบสายสงแรงสูงที่ใชงานในประเทศไทยจะอยูในชวง      69 – 500Kv 
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 การจะสงกําลังไฟฟาในระดบัแรงดันตางๆ นั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะเปนตัวกําหนดก็คือ
ระยะทางในการสงกําลังไฟฟาความเหมาะสมระหวาง แรงดันไฟฟาในระบบสงกําลังไฟฟากับ
ระยะทางแสดงไวในตาราง (3.1) 

ตารางที่ (3.1) ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับระยะทางในระบบสงกําลังไฟฟา 
 

แรงดันไฟฟา ระยะทาง 
(Kv) (Km) 

33 – 44 32 – 50  
44 – 66  50 – 80  
66 – 88  80 – 120  
88 – 110  120 – 160  
110 – 132  160 – 240  
132 – 154  240 – 400  
154 – 220  400 – 480  

 
นอกจากนั้นเพือ่ประโยชนในการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหใชงานไดในระบบไฟฟา
อยางสม่ําเสมอ ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟา ไดถูกกําหนดไวเปนมาตราฐาน ( ของอเมริกา )  ดังนี้ 

ตารางที่ (3.2 ) ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาในระบบสงกําลังไฟฟาตามมาตรฐานอเมริกา 
 

ระดับแรงดนั แรงดันสูงสุด แรงดันต่ําสุด 
      (Kv)       (Kv)       (Kv) 
                46 48.3 - 
                69 72.5 60 
               115                          (H.V) 123 100 
               138                           145 - 
               161 169 - 
               230 245 200 
               380 – 400 420 - 
                500                        (E.H.V) 525 - 
                700-750 765 - 
                 765 800 - 
                1100                      (U.H.V) 1200 - 
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               หมายเหตุ  ระดับแรงดันในระบบสงกําลังไฟฟาในประเทศไทยในปจจุบนั  (69Kv, 115Kv, 

230Kv, 500Kv) ซ่ึงยังไมเกนิ 500Kv (ระดับ E.H.V)  สวนกลุมประเทศในแถบยุโรปยังไมเกนิ 400Kv 
(ระดับ E.H.V เชนกัน) แตกลุมประเทศในแถบอเมริกาจะมีถึง 1,100Kv (ระดับ U.H.V) 
 

3.4  ระบบจายหรือจําหนายกําลังไฟฟา  (Distribution  Systems) 
 หมายถึง  ระบบที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางระบบสงกําลังไฟฟากับแหลงผูใชไฟฟา
หรือโหลด (Load)  โดยรับแรงดันที่ถูกลดใหต่ํา  จนมีความเหมาะสมทีจ่ะบริการใหกบัผูใชไฟฟา
ระบบจายกําลังไฟฟามีสวนประกอบหลัก ๆ ดังนี้ 
 3.4.1  สถานีไฟฟายอยจําหนาย (Secondary Substation)  มีหนาที่รับแรงดันไฟฟาจาก
สายสงยอย (Subtransmission Line) เพื่อแปลงระดับแรงดันใหต่ําลง  แลวสงไปยัง  สายจําหนายแรง
สูง  (Primary  Distribution Line)  ตอไป  สถานีไฟฟายอยจําหนายนี้จะมีความสาํคัญรองลงมาจาก
สถานีไฟฟายอยตนทาง  (เพราะรับและสงพลังงานนอยกวา)  แตที่สําคัญคือตองทําหนาที่เปนจุด
เชื่อมโยงของสายสงไฟฟายอย  ที่สงมาจากสถานีไฟฟายอยตนทางหลาย ๆ แหง  จงึตองมีการจัดวงจร
ตามความสําคัญของสถานีเพื่อสงพลังงานตอไปยังสายจําหนายแรงสงู 
 

              หมายเหตุ   ถาเปนระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญจะสรางสถานีไฟฟายอยจําหนายนี้ไวใน

โรงงานอุตสาหกรรม  โดยรับแรงดันไฟฟาจากสายสงไฟฟายอย (Subtransmission Line)  ของระบบ
สงกําลังไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี (3.6)  แสดงสถานีไฟฟายอยจําหนาย (Secondary Substation) 
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 3.4.2  สายจําหนายแรงสงู  (Primary  Distribution Line)  หรือสายปอนปฐมภูมิ (Primary 
Feeder)  หรือสายปอนแรงสูง  (High tension Feeder)  มีหนาที่รับแรงดันจากสถานไีฟฟายอยจําหนาย 
(Seconday Substation) เพื่อสงเขาหมอแปลงจําหนาย (Distribution  Transformer)  เพื่อแปลงใหเปน
แรงดันต่ํา  สูผูใชหรือโหลดตอไป  โดยระดับแรงดนับนสายจําหนายแรงสูงนี้  ที่รับมาจากสถานี
ไฟฟายอยจําหนายมีหลายระดับ  สําหรับในประเทศไทยมีคาอยูในชวง 11Kv – 33Kv  โดยจําแนกเปน 

- การไฟฟานครหลวง  ใชระดบัแรงดัน 12Kv และ 24Kv 
- การไฟฟาสวนภูมิภาค  ใชระดับแรงดัน  11Kv; 22Kv และ 33Kv 

สายจําหนายแรงสูงนี้  จะพบเห็นเดินอยูรอบ ๆ ตัวเมือง  และสามารถจําหนายใหกับระบบ
อุตสาหกรรมขนาดกลางได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (3.7)  แสดงสายจําหนายแรงสูงหรือสายปอน 
 

รูปแบบหรือวงจรของสายจําหนายแรงสูง  การเดนิสายจําหนายแรงสูงไปยังแหลงผูใช

ไฟฟาที่มีลักษณะการใชโหลดหรือความหนาแนนของผูใชแตกตางกันนั้นตองจัดรูปแบบใหเหมาะสม
กับจุดประสงคของการใช  ซ่ึงจําแนกออกเปน  วงจรแบบตาง ๆ ดังนี้ 

(1) แบบเรเดียล (Radial  Systems) 
- เรเดียลทรี-ไทพ (Radial Tree-type) 
- โหลดเซ็นตเตอรเรเดียล (Load-center Radial or Feeder – and – main) 

(2) แบบวงแหวน (Loop or Ring Systems) 
(3) แบบเครือขายหรือรางแห (Mesh network or Grid Systems) 
 

แตละแบบมีลักษณะเดน  และความเหมาะสมในการใชตางกันดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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แบบเรเดียลทรี –ไทพ (Radial Tree-type) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
รูปท่ี (3.8) แสดงรูปแบบของสายจําหนายแรงสูงแบบเรเดียลทรี-ไทพ 

                (Radial Tree-type) 
 
 จากรูปจะเห็นไดวารูปแบบหรือวงจรของสายจําหนายแรงสูงแบบเรเดยีลทรี-ไทพนี้  จะ
ประกอบดวยสายจําหนายแรงสูง (Primary Distribution Line)  หรือสายปอนปฐมภูมิ  (Primary 
Feeder)  ที่เดินตรงจากสถานีไฟฟายอยจําหนาย  (Secondary Substation)  แลวแยกเปนสายจําหนาย
แรงต่ํา  (Secondary  Distribution Line)  ออกไปตามถนนหรือสถานที่ตาง ๆ ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึง่วา  
บรานซเซอรกิต  (Branch  Circuit)  ตาง ๆ (มีลักษณะเหมือนตนไมทีแ่ยกเปนกิ่งกานสาขา)  อาจเปน
แบบเฟสเดยีว  หรือ 3 เฟสก็ได  แตจะตองจัดแบงโหลด  ที่สายเมนตจะจายไฟฟาออกไป  ใหแตละ
เฟส  มีโหลดที่สมดุลย  (Balanced Load) 
 ในการจายไฟฟาไปไดมากนอยเทาใดนั้น  หากไมถูกจํากัดในเรื่องอุณหภมูิของ
สายไฟฟาจะสงูเกินไปแลว  ก็ตองพิจารณาเรื่องของแรงดันไฟฟา ณ จุดที่ใกลสถานีไฟฟาที่สุด (โหลด
ที่ตนทาง)  กบัจุดที่อยูไกลจากสถานีไฟฟาที่สุดหรือปลายสาย (โหลดที่ปลายทาง)  โดยทั้ง 2 จุด
ดังกลาว  จะตองมีระดับแรงดันไมตางกนัมาก 
 

              แบบโหลดเซ็นเตอรเรเดียล (Load-center Radial or Feeder-and-main) 
                      สายจําหนายแบบนี้  แตกตางจากแบบแรกตรงที่มีสายเมนตเดินตรงจากสถานีไฟฟา
ยอยหรือโรงไฟฟาขนาดเล็ก (ดีเซล)  ไปยงัศูนยกลางการใชไฟฟา (Load Center)  ซ่ึงการจายไฟฟาใน
ลักษณะนี้เหมาะที่จะใชในเมืองใหญ ๆ หรือบริเวณที่มกีารใชไฟฟาหนาแนน (มี Load-density มาก) 
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รูปท่ี (3.9)  แสดงสายจําหนายแรงสูงแบบโหลดเซน็เตอรเรเดียล 
       
     แบบวงแหวน (Loop or Ring Systems) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี (3.10) แสดงสายจําหนายแรงสูงแบบวงแหวน 
 
           สายจําหนายแรงสูงแบบวงแหวนนี ้  ตามรูปจะหน็ไดวามีการเดินสายจําหนายแรงสูง (Primary  
Distribution Line)  หรือสายปอนปฐมภูมิ  (Primary  Feeder)  ไวรอบ ๆ บริเวณที่มีการใชไฟฟาอยาง
หนาแนน  ในลักษณะวนกลับมาบรรจบที่เดิมการลงทุนกอสรางจะสงูมาก  นิยมใชกับบริเวณทีม่ีการ
ใชไฟฟาอยางหนาแนน  มโีหลดมาก ๆ เชนบริเวณนคิมอุตสาหกรรม  เพื่อตองการใหมีเหตุไฟฟา
ขัดของ (ดับ) นอยที่สุด  หรือตองการความมีเสถียรภาพในการจายไฟฟาสูง ๆ นั่นเอง 
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        แบบเครือขายหรอืรางแห (Mesh network or Grid Systems) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี (3.11)  แสดงสายจําหนายแรงสูงแบบเครือขายหรือรางแห 
 
 จากรูปจะเห็นวาลักษณะของการจายไฟฟาแบบนี้  จะมีการจายไฟฟาออกจากสถานี
ไฟฟายอยมากกวา 1 แหง  โดยมีสายจําหนายแรงสูงจายแรงดนัไฟฟาจากสถานีไฟฟายอยแตละแหง
ไปยังศูนยกลางการใชไฟฟาที่หนาแนน  โดยในแตละสวนของสายจําหนายแรงสูงนัน้ ๆ จะมีอุปกรณ
ตัดตอนหรืออุปกรณปองกนัในระบบตดิตัง้เอาไวเพื่อปองกันความผิดปกติ (Fault)  ที่จะเกดิขึน้ใน
ระบบไฟฟา 
 การจายไฟฟาในลักษณะนี้  จะมีเสถียรภาพสูงมากระดบัแรงดัน ณ จดุตาง ๆ ก็คงที่กวา
แบบอื่น ๆ จงึเหมาะทีจ่ะใชกับเมืองใหญ ๆ ที่มีโหลดมาก ๆ และมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน  
เพราะมีการเชือ่มโยงระบบไฟฟายอยหลาย ๆ แหงเขาดวยกันจะทําใหการจายไฟฟานัน้มีเสถียรภาพที่
มั่นคงมากขึ้น 
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 3.4.3  หมอแปลงจําหนาย  (Distribution  transformer)  มักพบติดตั้งอยูตามเสาของ
สายจําหนายแรงสูงมีหนาที่รับแรงดันไฟฟาจากสายจําหนายแรงสูง (11Kv, 12Kv, 22Kv, 24Kv, และ 
33Kv)  แลวแปลงแรงดันใหต่ําลง  เปนขนาด 220 โวลท 1 เฟส และ 380 โวลท 3 เฟส (สําหรับใน
ประเทศไทย)  เพื่อปอนเขาสายจําหนายแรงต่ํา (Secondary  Distribution Line)  ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (3.12)  แสดงหมอแปลงจําหนาย  (Distribution tranformer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (3.13)  แสดงสายจําหนายแรงต่ํา  (Secondary  Distribution  Line) 
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3.4.4 สายจําหนายแรงต่ํา  (Secondary Distribution Line) 
              มีหนาที่รับไฟฟาแรงต่ํา  (220 โวลท 1 เฟส หรือ 380 โวลท 3 เฟส)  เพื่อสงเขา

บานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กตอไปในปจจุบันสายจําหนายแรงต่ํานยิม
ใชระบบ 3 เฟส 4 สาย  (สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม)  และระบบ 1 เฟส 2 สาย หรือ 1 เฟส 3 สาย  
(สําหรับจําหนายใหกับบานเรือนของผูใชไฟฟา)  
               โดยทั่ว ๆ ไปแลว สายจําหนายแรงต่ําอาจตอเขาดวยกันเปนวงจรเหมือนกับสาย
จําหนายแรงสงูก็ได  แตระบบมักจะเล็กกวา  นอกจากนั้นในการจายไฟฟาแรงต่ํานีอ้าจตอหมอแปลง
ไฟฟาหลาย ๆ ลูกขนานกนั  (Transformer  Banking)  ซ่ึงจะชวยใหจายไฟฟาไดมากขึ้น  และลด
ปญหาเรื่องแรงดันไฟฟาตกที่ปลายสายลงได  หรือลดการกระพริบของไฟฟาเมื่อมีการสับโหลดขนาด
ใหญ  หรือเร่ิมเดินเครื่องมอเตอร  ซ่ึงจะมีกระแสไฟฟาสูงชั่วขณะหนึ่ง  การทําในลักษณะนีเ้ทากับเปน
การเพิ่มเสถียรภาพใหกับระบบไฟฟาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี (3.14)  แสดงการขนานหมอแปลงในระบบจําหนายแรงต่ํา 

 
แตอยางไรก็ด ี  ระบบจําหนายแรงต่ําในประเทศไทย  ก็สามารถแบงออกเปนระบบ

จําหนายเฟสเดยีว  (Single  Phase)  และระบบจําหนาย 3 เฟส  (Three Phase)  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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(1)  ระบบจําหนายเฟสเดียว  จําแนกเปนชนิดเฟสเดยีว 2 สาย(1 Ø 2W.) 220โวลท และ
ชนิด เพสเดยีว 3 สาย (1 Ø 3 W.) 220/440 โวลท  ดังรูป  และรายละเอยีดตอไปนี ้

 
ก) ระบบเฟสเดียว  2  สาย (1 Ø 2W.)  220  โวลท 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (3.15)  แสดงระบบจําหนายแรงต่ําเฟสเดียว 2 สาย 220  โวลท 
  
 ระบบเฟสเดยีว 2 สายนี้  มีการกอสรางใชงานเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะเมื่อโหลดยงัมี
จํานวนนอยอยู  และสวนมากเปนโหลดไฟฟาจําพวก  แสงสวาง  และมอเตอรไฟฟาขนาดเล็ก ที่
เรียกวา โหลดสถิตย  (Static  Loads)  ซ่ึงไมตองการใชไฟฟาแบบ 3 เฟส 
 
ข) ระบบเฟสเดียว 3 สาย (1 Ø 3 W.)  220/440  โวลท 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (3.16)  แสดงระบบจําหนายแรงต่ําเฟสเดียว 3 สาย 220/440 โวลท 
 
                  สายจําหนายไฟฟาแบบนี้  เหมอืนกับแบบเฟสเดียว 2 สาย  แตมี 2 วงจร  และใชสายไฟฟา
รวมกัน 1 สาย  จึงทําใหมีสายทั้งหมดเพียง 3 สาย  สวนหมอแปลงที่ใชเปนแบบ เฟสเดียวดาน
แรงดันไฟฟาต่ํา  มีแท็ปอยูตรงกลาง  (Ground Center Tap)  แรงดันไฟฟาที่จายออกมาระหวาง  สาย
ใดสายหนึ่งกบัจุดแท็ปกลางนี้  จะมีคา  220 โวลท  สวนแรงดันระหวางสาย  จะมีคาเปน 2 เทา  คือ 
440  โวลท  จึงเรียกชื่อวาระบบ 1 Ø 3 W. 220/440 โวลท 
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 (2)  ระบบจําหนาย 3 เฟส จําแนกเปนชนดิสามเฟส 3 สาย (3 Ø 3 W.) 220 โวลท  และ
ชนิดสามเฟส 4 สาย (3 Ø 4 W.) 380/220 โวลท  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ก) ระบบสามเฟส 3 สาย (3 Ø 3 W.) 220 โวลท 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (3.17)  แสดงระบบจําหนายแรงต่ํา  สามเฟส 3 สาย 220 โวลท 
 
 จะเห็นไดวาระบบนี้ตองใชหมอแปลง 3 เฟส  ทั้งทางดานแรงดนัสูง  (High  tension) 
และดานแรงดนัต่ํา (Low  tension)  ตอแบบเดลตา  เมื่อพิจารณาทางดานแรงดันต่ําสามารถทําใหเปน
ระบบ 1 เฟส 220 โวลทได  โดยตอสายใดสายหนึ่งลงกราวดหรือจะใชเปนระบบ 3 เฟส 3 สาย 220 
โวลท  โดยเฉพาะก็ได 
   หมายเหตุ  หมอแปลงอาจใชแบบ 1 เฟส 3 ตัว  ตอเขาดวยกัน (Bank)  เปนหมอแปลง 3 เฟส  ก็ไดเชนกัน 
 
ข)  ระบบสามเฟส 4 สาย (3 Ø 4 W.)  380/220  โวลท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (3.18)  แสดงระบบจําหนายแรงต่ําสามเฟส 4 สาย 380/220 โวลท 
 



 
                                                                                                                           ระบบสงและจายกําลังไฟฟา 

57 

 จะเห็นไดวาระบบนี้ตองใชหมอแปลง 3 เฟส หรือ 1 เฟส 3 ตัว  ตอเขาดวยกัน (Bank)  แต
ทางดานแรงดนัต่ําตอเปนแบบสตาร  และสายนวิตรอน (N)  ลงกราวด  ทําใหสามารถใชเปนระบบ
สามเฟส 380 โวลท  และระบบเฟสเดยีว  220 โวลทก็ได  (โดยจับสายใดสายหนึง่กับจุดนวิตรอน)  
ระบบนี้เปนทีน่ิยมใชในประเทศไทยในปจจุบันนี ้
 

3.5 ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาในระบบจําหนาย   ไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน (ของอเมริกา) ดังนี ้

 

ตารางที่ (3.3 แสดงขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาในระบบจายกําลงัไฟฟาตามมาตรฐาอเมริกา 
 
ระดับแรงดนั แรงดันสูงสุด แรงดันต่ําสุด 

11  Kv 12  Kv 10  Kv 
22 Kv 24  Kv 20  Kv 
33 Kv 36  Kv 30  Kv 
220 V 242  V 198  V 
380 V 392  V 369 V 

 
 
3.6  มาตรฐานความถี่ของระบบสงจายไฟฟากําลัง 
 ความถี่มาตรฐานที่ใชกนัอยูในระบบสงจายไฟฟากําลัง  มีเพียง 2 ระบบ  คือ 50 เฮิทซ (Hz)  
และ  60 เฮิทซ (Hz)  ซ่ึงความถี่  ทั้ง 2 คานี้  มีขอไดเปรียบ  และเสียเปรยีบพอสรุปไดดังนี ้

3.6.1 เกี่ยวกับความเร็วรอบในการหมุน  ของเครือ่งกลไฟฟาประเภทมอเตอร 
จากสมการ   Ns     =     120 f             รอบ/นาท ี
              P 

 เมื่อ   Ns  คือ  ความเร็วซิงโครนัส  (Sychronous Speed) 
  f     คือ  คาความถี่ของระบบไฟฟา 
  P    คือ  จํานวนคูขั้วแมเหล็กของมอเตอรนั้น ๆ 
  
          จากสมการขางบนจะเห็นไดวาถาระบบไฟฟามีความถี่สูง ๆ จะทําใหมอเตอรหมุนไดเร็วกวา
ระบบที่มีความถี่ต่ํา ๆ ในขณะที่มีจาํนวนขั้วเทากัน 

3.6.2 เกี่ยวกับคาแรงเคลื่อนเหนีย่วนําที่เกิดขึน้ในเครื่องกําเนิดไฟฟา 

จากสมการ    e    =  NBA(ω)   sinωt 

เมื่อ  ω  มีคาเทากับ  2 ¶ f 
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            ดังนั้นสมการของ  e   =  NBA(2 ¶ f) sinωt โวลท 
เมื่อ    N  คือ  จํานวนรอบของขดลวด 

 B  คือ  ความหนาแนนของฟลั๊กแมเหล็ก  (wb/m 2) 

 A  คือ  พ.ท.หนาตัดของขดลวดที่เปนทางผานของฟลั๊กแมเหล็ก (m 2 ) 
 ω  คือ  ความเร็วเชิงมุม  (rad/sec) 

              และ  e   คือ  แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกดิขึน้  (Volts) 
  
            จากสมการขางบนจะเหน็ไดวา  ถาตองการแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําคงทีค่าหนึ่ง  เมื่อเลือกใช
กับระบบความถี่สูงจะสามารถลดจํานวนรอบของขดลวด (N)  ใหนอยลงได  หรือลด  พ.ท.หนาตัด
ของขดลวดใหเล็กลงได  นัน่ยอมหมายถงึอุปกรณไฟฟาที่มีขีดจํากัดของกําลังไฟฟาเทา ๆ กัน  ถาใช
กับระบบความถี่สูงกวา  จะสามารถประหยัดขดลวด  หรือลดขนาดของแกนเหล็กลงไดมากกวาระบบ
ความถี่ที่ต่ํากวา 
 3.6.3  เกี่ยวกับการเกดิแรงดันตกในสายสง  อันเนื่องมาจาก  “อินดั๊กตีฟรีแอคแตนซ”  

(Inductive Reactance  หรือ XL  และคา  “คาปาซิตีฟซัสเซ็ฟแตนซ” (Capacitive  Susseptance  หรือ 

Bc)  เมื่อ XL = 2¶ƒL และ Bc  =  2 ¶ fc  จะเหน็ไดวาระบบไฟฟาที่ใชความถี่สูง  จะทําใหคา XL  และ 

Bc  นี้มากกวาเมื่อเทียบกับระบบที่ใชความถี่ต่ํากวา  คา XL  มากจะทําใหคาอิมพิแดนซอนุกรม (Series  

Impedance หรือ  Z  =  R + jXL )  มาก และ Bc  มากจะทําใหคาแอคมิดแต็นซขนาน (Shunt  
Admittance  หรือ  Y = G + jBc)  มากซึ่งคาทั้ง 2 คานี้มากลวนสงผลใหเกิดคาแรงดนัตก  (สูญเสีย)ใน
สายสงมากดวย  ดังนั้นสายสงที่มีความถี่สูง  จึงมีคาสูญเสียในสายสงมากกวาสายสงที่มีความถี่ต่ํา  ซ่ึง
ถือวาเปนขอเสียเปรียบของระบบความถีสู่งที่มิอาจละเลยได 
  
          จากขอไดเปรียบและเสียเปรียบดังกลาว  จึงทําใหบางประเทศใชความถี่ทั้ง 2  ระบบ  คือ  50  
Hz  และ 60 Hz  แลวแตความเหมาะสมในแตละชวงของการสงกําลังไฟฟาการเชื่อมโยงระบบไฟฟาที่
มีความถี่ตาง ๆ กันเขาดวยกันนี้จึงตองใชเครื่องคอนเวอรเตอร  (Convertor)  เปลี่ยนความถี่ใหเทากัน  
หรืออาจเชื่อมโยงกันดวยระบบไฟฟากระแสตรง  ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทาํได  เชนกัน 
 

3.7  การเชื่อมโยงระบบไฟฟากําลัง  (Power System Interconnection) 
 ระบบไฟฟากําลังที่ดีจะตองมกีารเชื่อมโยงแหลงผลิตทั้งหมดเขาดวยกนั  รวมทั้งเชื่อมโยง
สถานีไฟฟายอยตาง ๆ  เขาดวยกันโดยมจีุดประสงคทําใหระบบใหญขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการสง

จายกําลังไฟฟา  หรือถาพิจารณาในแงเศรษฐศาสตร  จะใหทั้งผลดีและผลเสีย  พอสรุปไดดังนี้ 
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       ผลดีของการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 
 1)  ทําใหเกิดความมั่นคงทางดานระดับของแรงดันไฟฟา  เพราะมีแหลงผลิตเขามาหลายทาง 
 2)  ทําใหเดนิเครื่องกําเนิดไฟฟาหลาย ๆ แบบ  รวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพราะไมถูกจํากัด
อยูที่ความตองการใชไฟฟาของระบบใดระบบหนึ่ง 
 3)  ทําใหมีทางเลือกในการสรางแหลงผลิต  หรือโรงไฟฟาขนาดใหญ ๆ ชนิดตาง ๆ เพื่อความ
เหมาะสมไดมากขึ้น  เพราะตนทุนในการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ (บาทตอกิโลวัตต)  ถูกกวา
โรงไฟฟาขนาดเล็ก 
 4)  ทําใหลดกาํลังผลิตสํารองลงไปไดและสามารถหยุดตรวจซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ขัดของ
ไดสะดวก  โดยท่ีไมกระทบตอการสงจายไฟฟาในระบบ 

5) สามารถเลือกหยุดและเดิน  เครื่องกําเนิดไฟฟาชนดิตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม  เชน  
โรงไฟฟาพลังน้ํา  อาจหยุดเดินเครื่องในฤดูฝน  และใหเริ่มตนเดินเครือ่งในฤดูแลง  เพื่อนําน้ําที่ปลอย
ทิ้งออกมาจากการหมุนเทอรไบท ไปไชประโยชนทางดานการเกษตรในฤดูแลง  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี (3.19)  ไดอะแกรมเสนเดียวแสดงการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 3 แหลงผลิตเขาดวยกัน    

โดยใชสายสง ชุดเดียว 
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 ในกรณีที่แหลงผลิตของระบบไฟฟา ที่จะทาํการเชื่อมโยงเขาดวยกันนั้น มีกําลังผลิตมาก  ๆ   
สายสงที่ทําหนาที่เชื่อมโยงเพียงชุดเดียว ไมเพียงพอในการรับกําลังไฟฟาจํานวนดงักลาว  จึงตองใช
สายสงแรงสูงมากกวา 1 ชุด  ในการเชื่อมโยง  (Parallel  Interconnections)  เพื่อหลีกเลี่ยงการสรางสาย
สงแรงสูงขนาดใหญมากเพียงชุดเดียว  ซ่ึงมีตนทุนในการกอสรางสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี (3.20)  ไดอะแกรมเสนเดียวแสดงการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 2 แหลงผลิต เขาดวยกัน     
โดยใชสายสง 2 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี (3.21)  ไดอะแกรมเสนเดียวแสดงการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 2 แหลงผลิตเขาดวยกัน 

            โดยใชสายสง 3 ชุด 
  
             อยางไรก็ดีในการเชือ่มโยงระบบไฟฟา  โดยใชสายสงหลาย ๆ ชุดนั้นปญหาที่พบ  คือมีการ
ถายเทกําลังไฟฟาในสายสงแตละชุดไมเทากัน  ทําใหเกดิมีกําลังไฟฟาไหลกลับทางกันไดสงผลใหขีด
ความสามารถของสายสงบางชุดลดลง  ซ่ึงกรณีดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการติดตั้ง “Phase-
Shifting Transformer”  เขาในสายสงเชื่อมโยงเพือ่ทําการปรับใหเกิดความสมดุลยในการถายเท
กําลังไฟฟา  ในสายสงเชื่อมโยงแตละชุด  แตวิธีดังกลาว  ก็มีขอเสียอยูบาง  เชนตนทุนสูงขึ้น  ความ
สูญเสียในระบบไฟฟามากขึน้  และคาอิมพิแดนซของสายสงเพิ่มขึ้น  ทําใหขีดความสามารถลดลง 
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  สรุป    ผลเสียของการเชื่อมโยงระบบไฟฟา คือ  เมื่อเกิดผิดปกติ (Fault)  ขึ้นในระบบจะทํา

ใหกระแสลัดวงจรมีคาสูง  ซ่ึงสงผลถึงขนาดของอุปกรณปองกนัในระบบดวย  และขีดจํากัด
ความสามารถของสายสงเชื่อมโยงอาจจะลดลงดวย  ทาํใหสงกําลังไฟฟาผานสายสงเชื่อมโยงไดนอย
กวาความสามารถในการสงกําลังไฟฟาของสายสงนั้น ๆ 
 

3.8  แบบฝกหัด  บทที่ 3  
1) สถานีเปลี่ยนแรงดันไฟฟาทีอ่ยูบริเวณแหลงกําเนิดไฟฟาเรียกวาอะไร? 
2) สายเสนเล็ก ๆ ที่ขึงอยูบนเสาไฟฟาแรงสูง  เรียกวาสายอะไร และมไีวเพื่ออะไร? 
3) สถานีไฟฟายอยตนทางรับแรงดันจากสายสงไฟฟาแรงสูงในระดับแรงดันเทาใดบาง? 
4) จงบอกระดับแรงดันของไฟฟาแรงสูง แบบ H.V. , E.H.V และ  U.H.V? 
5) จากขอ 4  ในประเทศไทยมรีะดับแรงดนัที่ใชในระบบสายสงแรงสูงอยูในประเภทใด? 
6) แรงดันของสายสงยอย  ที่ถือเปนมาตรฐานจะมีคาอยูในชวงใด? 
7) ระดับแรงดนัในระบบสงกําลังไฟฟา จะถูกกําหนดดวยอะไร? 
8) แรงดันในระบบสงกําลังไฟฟา  ในกลุมประเทศในยุโรปจะไมเกินเทาใด? 
9) สถานีไฟฟายอยจําหนาย  จะรับแรงดันในระดับเทาใดบาง? 
10) จงบอกระดับแรงดันของสายจําหนายแรงสงู  ของ กฟน. และ กฟภ. ? 
11) สายจําหนายแรงสูงแบบเรเดยีลมีลักษณะเดนอยางไร? 
12) สายจําหนายแรงสูงแบบ “Ring Systems”  เหมาะกับการจําหนายไฟฟาในลักษณะงาน

เชนไร? 
13) สายจําหนายแรงสูงแบบ “Grid Systems”  มีขอดีกวาแบบอื่นอยางไร? 
14) ในปจจุบนัระบบจําหนายแรงต่ําที่นิยมใชทีสุ่ดในประเทศไทยคือแบบใด? 
15) จงอธิบายความหมายของคําวา “Static Loads” ? 
16) สายจําหนายแบบ 3 เฟส 3 สาย  เมื่อตองการใชเปนไฟ Single phase จะตองทําเชนไร? 
17) แรงดัน 220 โวลท  ของระบบจําหนายแรงต่ํามีขีดจํากัด  สูงสุดและต่ําสุดเทาใด? 
18) จงเปรียบเทยีบขอไดเปรียบและเสียเปรียบของระบบความถี่ 50 Hz และ 60 Hz  มา

โดยสังเขป? 
19) จุดประสงคในการเชื่อมโยงระบบไฟฟาหลาย ๆ แหลงผลิตเขาดวยกันคอือะไร? 
20) ขอเสียของการเชื่อมโยงระบบไฟฟาที่เหน็ชัดเจนที่สุดคืออะไร?  
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