
ปจจัยพื้นฐานสําหรับการออกแบบระบบไฟฟา  มดีังนี้

ความปลอดภัย (Safety)
ความเชื่อถือได (Reliability)
ความงายในการใชงาน (Simplicity of Operation)
ความสม่ําเสมอของแรงดัน (Voltage Regulation)
การดูแลรักษา (Maintenance)
ความคลองตัว (Flexibility)
คาใชจายเริ่มตน (First Cost)

6.1.1 หนวยงานทีร่ับผิดชอบการสงจายกําลังไฟฟา   มี  3 หนวยงาน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย : กฟผ.
(Electricity Generating Authority of Thailand : EGAT)
การไฟฟานครหลวง : กฟน.
(Metropolitan Electricity Authority : MEA)
การไฟฟาสวนภูมิภาค : กฟภ.
(Provincial Electricity Authority : PEA)

6.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบไฟฟา  

เปนหนวยงาน ของรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ในการวางแผนการเตรียมระบบผลิต
ไฟฟาของทั้งประเทศไทย เชน สรางโรงผลิตไฟฟาพลังน้ํา , พลังงานความรอน 
จากกาซธรรมชาติ เปนตน ระบบที่ผลิตจะมีการสงจายกําลังไฟฟาที่แรงดัน 500 
กิโลโวลต (500KV), 230 กิโลโวลต (230KV) และ 115 กิโลโวลต (115KV) ขายตอ
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย : กฟผ.
(Electricity Generating Authority of Thailand : EGAT) กฟผ.



กฟน.

ทีม่ีหนาที่รับผิดชอบในการรับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เพื่อทํา
การสงขายใหลูกคาทั้งเอกชน และหนวยงานรัฐบาล ภายในกรุงเทพมหานคร , นนทบรุ ี, 
สมทุรสาคร , สมทุรปราการ 

การไฟฟานครหลวง : กฟน.
(Metropolitan Electricity Authority : MEA)

ระบบสงจายไฟฟามหีลายระดบัแรงดันดังนี้ 
• 220V. 1P  ,  220V/380V. 3P
• 12KV. 3P
• 24KV. 3P
• 69KV. 3P

กฟภ.การไฟฟาสวนภูมิภาค : กฟภ.
(Provincial Electricity Authority : PEA)

การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่รับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตเพื่อ
สงขายใหลูกคาทั่วประเทศ โดยยกเวนเขตการจายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดแบงพื้นที่รับผิดชอบออกเปน 4 ภาค คือ ภาคกลาง , ภาคเหนือ , 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ระบบสงจายไฟฟามหีลายระดบัแรงดันดังนี้ 

• 230V. 1P  ,  230V/400V. 3P
• 11KV , 22KV. 3P
• 33KV. 3P
• 69KV , 115KV. 3P

6.1.2 ระบบจําหนายไฟฟา  แบงออกเปน 3 สวน

ระบบการผลิตไฟฟา (Generating System)
ระบบสายสงกําลังไฟฟา (Transmission System)
ระบบจําหนายไฟฟา (Distribution System)

2. ระบบสายสงกําลังไฟฟา (Transmission System) ไดแก สายสงไฟฟาแรงสูง
และสถานีเปลี่ยนแปลงแรงดัน (Substation)

1. ระบบการผลิตไฟฟา (Generating System) ไดแก  เครื่องกําเนิดไฟฟา หรอื
โรงจักรกลไฟฟา คือสวนที่ผลิตไฟฟาขึ้นมา

ระบบสายสงไฟฟาแรงสูงนี้จะสงดวย แรงดันไฟฟา 3 ระดับ คือ

- ไฟฟาแรงสูง (High Voltage) : HV. ระดับแรงดันไฟฟาไมเกิน 230KV
- ไฟฟาแรงสูงเอ็กซตรา (Extra High Voltage) : EHV. ระดบัแรงดันไฟฟา      
ตั้งแต 230-1000KV.

- ไฟฟาแรงสูงอัลตรา (Ultra High Voltage) : UHV. ระดับแรงดันไฟฟาสูง 
กวา 1000KV. ขึ้นไป ซึ่งในประเทศไทยยังไมมีใช 



3. ระบบจําหนายไฟฟา (Distribution System) ไดแก สายจําหนายไฟฟาแรงสูง
จากสถานีเปลี่ยนแรงดัน  หรือสถานีไฟฟายอย(Substation)

- ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง
- ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา

3.1 ระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง  เริ่มตั้งแตสถานีไฟฟายอย ทําหนาที่แปลง
ระดับแรงดันไฟฟาใหลดลงเหลือ  115 KV. หรือ 69 KV. และจะถูกแยกจาย
ออกเปนสายสงออกเปนชุด ๆ   สงไปตามยังสถานีไฟฟายอยในชมุชน

ระบบจําหนายไฟฟา แบงออกเปน 2 ชนิดคือ

รูปที่ 6.4 แสดงระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง

รูปที่ 6.5 แสดงระบบจําหนายไฟฟาแรงสูงของ  กฟน. รูปที่ 6.6 แสดงระบบจําหนายไฟฟาแรงสูงของ  กฟภ.



3.2 ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา  แบงออกเปน 2 ระบบ  คือ 
- ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําเฟสเดียว 
- ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําสามเฟส 

 ก) ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําเฟสเดียว

รูปที่ 6.7 แสดงระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา 1 เฟส

1 เฟส 2 สาย

1 เฟส 3 สาย

 ข) ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําสามเฟส

รูปที่ 6.8 แสดงระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา 3 เฟส
มีหลายชนิดใหเลือกใชงาน ซึ่งจะขึ้นอยูกับสถานที่และวิธีการติดตั้ง  
ตามตารางที่ 6.1 ถึง ตารางที่ 6.3

6.2 สายไฟฟาและระบบการเดนิสาย
6.2.1 สายไฟฟา

เปนสื่อนํากําลังไฟฟา จากแหลงจายไฟฟาไปสูอุปกรณไฟฟา
หรือโหลด (Load)

สายไฟฟาในปจจุบันทาํมาจากทองแดงและอลูมิเนียม ทองแดงถูกนํามาใชทําเปนสายไฟฟา
เนื่องจากคุณสมบัติในการนําไฟฟาไดดี สวนอลูมิเนียมจะมีความนําไฟฟาเพียง 61% เมื่อ
เทียบกับทองแดงในขนาดที่เทากัน แตจะมีคุณสมบตัิในดานของน้ําหนักทีเ่บากวาทองแดง จึง
ถูกนํามาใชในสายสงที่ขึงในอากาศมากกวาทองแดง และมักใชเปนสายสงระบบไฟฟาแรงสูง 
ในดานของราคาสายอลูมิเนียมยังมีราคาที่ถูกกวาดวยเมื่อเทียบที่ขนาดเทากัน 



สายไฟฟามีทั้งชนิดที่ไมมีฉนวนหุม ซึ่งจะเรียกวา สายเปลือย และสายที่มีฉนวนหุม สายไฟฟาที่
มีฉนวนหุมสาย ฉนวนไฟฟาทีนํามาใชก็เพื่อประโยชนในดาน การปองกันสายไฟฟาไมใหไป
แตะกับสายตัวนําอื่นๆ , ปองกันความชื้น , ความรอน , สารเคมีตางๆ 

ฉนวนที่ใชหุมสายสามารถแยกจัดแบงเปนประเภทของฉนวนโดยใชอักษรยอ ไดดังนี้
A : ใยหิน (Asbestos)
R : ยาง (Rubber)
T : เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic)
PE : โพลีเอตทีลีน (Polyethylene)
XLPE : ครอสลิงกโพลีเอตทีลีน (Crosslink Polyethylene)
H : ทนความรอน (Heat Resistance)
W : ทนความชื้น (Mositure Resistance)

ตาราง ฉนวนตัวนาํและการนําไปใชงานตามมาตรฐาน NEC 1984

ตารางขอกําหนดการใชงานของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพีวีซี
ตาม มอก. 11-2531 อุณหภูมิตัวนํา 70° องศาเซสเซียส 



ข) ชนดิของสาย

** การเลือกใชสายไฟฟา **

1. ดานไฟฟา ตองพิจารณาในการเลือกใชสายไฟฟาในดานตางๆ ตอไปนี้

- พิจารณากระแส  แรงดันไฟฟาและอุณหภมูิ
- ภาวะโหลดเกินกะทันหนั
- แรงดันตก 
- กระแสลัดวงจร

ค) ความหนาแนนของฉนวน
ง) การนําไปใชงาน

ก) ขนาดสาย

2. ความแข็งแรงของฉนวนตอแรงดันไฟฟา
3. ความรอน ความรอนจะมผีลตอความตานทานของสายไฟฟา
4. ทางกล สายจะตองมีความเหนียวและความยืดหยุน
5. ทางเคมี สายจะตองทนตอน้ํามัน  เปลวไฟ  โอโซน  แสงอาทิตย กรดตางๆ 

•สายไฟฟา VCT
•สายไฟฟาVAF
•สายไฟฟาTHW
•สายไฟฟาNYY

สายไฟฟาที่นิยมใชทั่วไป



สายไฟฟา VCT

สายไฟฟาตารางนี้เรียกวา สาย VCT นิยมใชในการเดินสายเขา
เครื่องจักรกลไฟฟาที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา เชน 
มอเตอรไฟฟา โดยที่สายชนิดนี้จะมีฉนวน 2 ชั้น สามารถกัน
ความชื้นไดดี เชนเดียวกับสาย NYY แตมีความออนตัวมากกวา
สาย NYY

สายไฟฟาVAF

สายไฟฟาชนิดนี้ภายนอกเปนเปลือกฉนวน PVC สีขาว ไวปองกัน
ความชื้นและชวยปองกันความเสียหายทางกลกับฉนวนภายใน 
ซึ่งหุมตัวนําทองแดงอีกชั้นหนึ่ง ตัวนําทองแดงอาจจะเปนตัวนํา
เดี่ยวหรือตีเกลียวก็ได มีทั้งชนิด 2 แกน และ 3 แกน จะมีสายดิน
เพิ่มขึ้นอีก 1สาย ซึ่งจะใชกันมากขึ้น เนื่องจากการไฟฟาฯ บังคับ
ใหตองมีสายดินดวย 



สายไฟฟาTHW
เรียกวาสาย THW ใชงานที่อุณหภูมิไมเกิน 70°C แรงดันไมเกิน 
750V. สายไฟฟาชนิดนี้มีลักษณะเปนสายกลมเดี่ยว ตัวนําเปน
ทองแดงหุมฉนวน PVC โดยทั่วไปนิยมใชสายชนิดนี้เปนสาย
วงจรยอย สายปอน และสายประธาน 

แรงดันใชงาน 750V.
อุณหภูมิใชงาน 70°C
สถานที่ใชงาน สถานที่แหงและสถานที่เปยก
ลักษณะการติดตัง้ เดินลอย ตองยึดดวยวสัดุฉนวน

เดินชองเดินสาย ในสถานที่แหง
เดินในทอรอยสายฝงดินแตตองปองกัน
ไมใหน้ําเขาในทอและปองกันไมใหสายมี
โอกาสแชน้ํา

หามเดินฝงดินโดยตรง

สายไฟฟาNYY
สายไฟฟาชนิดนี้มีชื่อเรียกวา NYY เปนสายที่มีฉนวน 2 ชั้น โย
ฉนวน PVC ชั้นในจะทําหนาที่เปนฉนวนหุมตัวนําเอาไวสวนฉนวน 
PVC ชั้นนอกทําหนาที่เปนเปลือก ซึ่งสามารถทนความชื้นไดสูง 
สายชนิดนี้จึงสามารถใชฝงดินไดโดยตรง โดยทั่วไปนิยมใชสาย
ชนิดนี้เปนสายปอนและสายประธาน ที่ติดตั้งใตดิน



แรงดันใชงาน 750V.
อุณหภูมิใชงาน 70°C
สถานที่ใชงาน สถานที่แหงและสถานที่เปยก
ลักษณะการติดตัง้ ใชงานไดทั่วไป

ฝงดินโดยตรง
เดินในทอรอยสายฝงดิน 

สีของฉนวนหุมสายไฟ
เพือ่ความสะดวกในการตอสาย , การตรวจสอบวงจร จงึมีการกําหนดส ี
 ของฉนวนหุมสายไฟดังนี้
- สายหุมฉนวนชนิด 2 แกน (CORE) ใชสีเทาออน(N) กับ สีดํา(L)
- สายหุมฉนวนชนิด 3 แกน (CORE) ใชสีเทาออน (N) , สีดํา (L1) , สีแดง (L2)
- สายหุมฉนวนชนิด 4 แกน (CORE) ใชสีเทาออน (N) ,สีดํา (L1) ,สีแดง (L2) , สีน้ําเงิน (L3)
- สายหุมฉนวนชนิด 5 แกน (CORE) ใชสีเทาออน (N) ,สีดํา (L1),สีแดง (L2),สีน้ําเงนิ ,สีเขียว
(G)
- สายหุมฉนวนที่เปนสายดิน (GROUND) จะใชสีเขียว

การกําหนดขนาดสายไฟฟาในปจจุบันนิยมกําหนดเปนตารางมิลลิเมตร

ระบบการ
เดินสายไฟฟา

ทอรอย
สายไฟฟา

ทางเดิน
สายไฟฟา



ทอรอยสายไฟฟา

ทอรอยสาย
โลหะ

ทอรอยสาย
อโลหะ

- RSC
- IMC
- EMT
- FLEXIBLE CONDUIT

- ทอไฟเบอร 
- ทอซีเมนตแอสเบสตอส
- ทอพวีซีี (PVC : สีเหลือง)
- ทอ HDPE

ทําดวยเหล็กกลาเคลือบดวยสังกะสี  มีความแข็งแรงสูงมาก  
และสามารถทนตอการกัดกรอนไดดี 

1.1 ทอรอยสายไฟฟาโลหะชนิดหนา (RSC : Rigid Steel Conduit)
 และหนาปานกลาง (IMC : Intermediate Metal Conduit )

ทอแบบนี้มีขนาด ½” , ¾” , 1” , 1 ¼” , 1 ½” , 2” , 2 ½” , 3” , 4”, 5” , 6” มีความ
ยาว 3 เมตรตอเสน และที่ปลายทอจะมีเกลียวเพื่อใชตอกับอุปกรณประกอบการติดตั้ง
หรือใชตอทอใหยาวขึน้ 



เครื่องมือที่ใชดัดทอ RSC และIMC

- หากทอมีขนาดเล็กกวา 1” ใช Hickey หรือ Hand Conduit Bender 

- ถาทอมีขนาดเทากับหรือใหญกวา  1” จะใชเเครื่องมือดัดทอแบบไฮดรอลิก  
(Hydraulic Bending Machine) - หากมกีารดัดทองอ 45 องศา หรือ 90 องศา อาจใชทอที่ดัดโคงสําเร็จรูป

ที่เรียกวา Elbows 



จะใชติดตั้งทอกับกลองตอสายเพื่อยืดทอใหติดแนน
กับกลองตอสายมักใชรวมกับบุชชิ่ง

ใชติดตั้งทอกับกลองตอสาย เพื่อกันไมใหทอหรือกลองตอสาย
บาดสายไฟฟาในขณะที่รอยสายไฟฟาเขาไปในทอ

อุปกรณประกอบทีใ่ชในการติดตั้งทอ RSC และ IMC ดูรูปที่ 6.9

บุชชิ่ง (Bushing)

ล็อคนัท (Lock nut)

จะใชในการตอทอเขาดวยกันเพื่อเพิ่มความยาวของทอ

มีใหเลือกใชหลายๆ รูปแบบตามลักษณะการใชงานดังรูปที่ 6.10

คัปปลิ้ง (Coupling)

กลองตอสายและ
กลองพักสาย (Condulet)

HANDY BOX SQUARE BOX



รูปที่ 6.9 อุปกรณที่ใชติดตั้งทอ RSC และIMC รูปที่ 6.10 แสดงกลองตอสายและกลองพักสายแบบตาง ๆ

1.2 ทอรอยสายไฟฟาโลหะชนิดบาง (EMT : Electrical Metallic Tube )
จะบางกวาทอรอยสายโลหะแบบหนา  จึงมีน้ําหนักเบากวาและราคาถูกกวา   
การใชงานจะติดตั้งในบริเวณที่แหง

จะเปนทอซึ่งบางกวาทอรอยสายโลหะแบบหนา จึงมีน้ําหนักเบากวาและราคาถูกกวา 
การใชงานติดตั้งจะใชในบริเวณที่แหง เชน บนเพดาน หรือเดินเกาะบนเพดาน ผนัง 
หรือใชงานฝงในผนังคอนกรีต โดยทอทีฝ่งในคอนกรีตจะตองไมรับแรง

อุปกรณประกอบ จะมีเชนเดียวกับทอ RSC,IMC ขนาดของทอจะมขีนาด
ตั้งแต ½” , ¾” , 1” , 1 ¼” , 1 ½” , 2” , 2 ½” , 3” และยาวทอนละ 3 เมตร



จะตางกับคัปปลิ้งของทอ RSC  และIMC  เนื่องจาก
ทอ EMT มีความบางมากไมสามารถทาํเกลียวได  

อุปกรณประกอบ จะมีเหมือนกับทอโลหะหนา  แตมีอุปกรณเพิ่มเติมอีกคือ
คอนเนคเตอร 
(Connector)

ใชในการตอทอ EMT เขากับกลองตอสาย โดยใชรวมกับ 
ล็อคนัท (Lock nut)

คัปปลิ้งแบบสกรูยึด

รูปที่ 6.11 แสดงอุปกรณที่ใชติดตั้งทอ EMT





1.3 ทอรอยสายไฟฟาโลหะชนิดออน ( Flexible Metal Conduit )
จะทําดวยเหล็กกลาชุบสังกะสี  มีลักษณะทีม่ีความออนตัวโคงงอได   
มีทั้งแบบธรรมดาและแบบกันน้ํา (Rain Type)

แบบธรรมดา แบบกันน้ํา



รูปที่ 6.12 ลักษณะของทอโลหะออน



รูปที่ 6.13 แสดงการติดตั้งทอโลหะออน  EMT  และIMC

- ไฟเบอร (Fiber)
- ทอซีเมนตแอสเบสตอส (Asbestos Cement)
- ทอพีวีซี ทํามาจากสารพลาสติก (PVC : สีเหลือง)
- ทอ HDPE (High Density Polyethylene) ใชกับงานระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงสูงใตดิน

1.4 ทอรอยสายไฟฟาอโลหะชนดิหนา (Rigid nonmetallic Conduit)
จะทํามาจากวัสดุทีไ่มใชโลหะ  ซึ่งทนทานตอการกัดกรอนและทนการ
กระแทกสูง  จะติดตั้งใตดิน หรือเดินสายลอยเหนือผิวดินก็ได  

ทออโลหะหนามีอยูดวยกันหลายแบบ  ไดแก

2. ทางเดินสายไฟฟา   มีอยูดวยกันหลายแบบ  ดังนี้
- ชองเดินสายไฟฟาบนพื้นผิว (Surface Raceway)
- ทางเดินสายแบบเปนเซลลคอนกรีต
- ทางเดินสายแบบเปนเซลลโลหะ 
- ทางเดินสายใตพื้น 
- ทางเดินบัส (Busway)
- ไวรเวย (Wireway)
- รางเดินสาย (Cable Tray)

2.1 ชองเดินสายไฟฟาบนพื้นผิว (Surface Raceway)

รูปที่ 6.14 ชองเดินสายบนพื้นผิว



รูปที่ 6.15 แสดงการใชชองเดินสายบนพื้นผิว

2.2 ทางเดินสายแบบเปนเซลลคอนกรีต

รูปที่ 6.16 ทางเดินสายแบบเซลลคอนกรีต

2.3 ทางเดินสายแบบเปนเซลลโลหะ

รูปที่ 6.17 ทางเดินสายแบบเซลลโลหะ

2.4 ทางเดินใตพื้นดิน

รูปที่ 6.18 ทางเดินสายใตพื้นดิน



2.5 ทางเดินบัส (Busway)

รูปที่ 6.19 ทางเดินบัส



2.6 ไวรเวย (Wireway)

รูปที่ 6.20 ไวรเวย

ขนาดมาตรฐานของไวรเวย มีหลายขนาด เชน 2”x3” , 2”x4” , 4”x4” , 6”x6” 8”x8” 
สําหรับความยาวมาตรฐาน 12” , 24” และ 60”

2.7 รางเดินสาย  แบงออกเปนหลายแบบ  ดังนี้
- รางเดินสายแบบรางตอ (Trough Type)

รูปที่ 6.21 รางเดินสายแบบรางตอ



- รางเดินสายแบบรางบันได (Ladder Type  or Cable Ladder)

รูปที่ 6.22 รางเดินสายแบบรางบันได





- รางเดินสายแบบรางพับ (Channel Type)

รูปที่ 6.23 รางเดินสายแบบรางพับ




