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การจ#ายไฟฟ&าแรงสูงให�กับหน#วยงาน ทร.ในพื้นที่สัตหีบ 

๑. ความสําคัญและความเป นมา 
๑.๑ ความสําคัญองค2ความรู�ที่มีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติที่เป5นเลิศ 

ตลอดระยะเวลาหลายป(ที่ผ�านมา ระบบไฟฟ	าวงจรกองช�างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ได�มีการปรับปรุง

ระบบทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟ	าแรงสูง ผู�ปฏิบัติงานที่ได�รับทราบโดยการเป5นผู�ควบคุมงานหรือ

ตรวจการจ�างงานท่ีมีการปรับปรุงระบบไฟฟ	าจะพอทราบรายละเดียดของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต�มีกําลัง

พลที่ปฏิบัติงานจํานวนมากรวมทั้งกําลังพลท่ีเพ่ิงบรรจุเข�ารับราชการไม�ทราบข�อมูลการจ�ายไฟหรือผังการ

จ�ายไฟของวงจรกองช�างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ทําให�การปฏิบัติงานเกิดความล�าช�าและกังวลเก่ียวกับความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การมีผังหรือวงจรการจ�ายไฟจะทําให�เกิดความเเข�าใจในความรับผิดชอบจะส�งผล

ให�เกิดความม่ันใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบไฟฟ	า  

๑.๒ ความเป5นมาและแนวทางการพัฒนาองค2ความรู�ที่มีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติที่เป5นเลิศ 
 ระบบส#งจ#ายไฟฟ&า 
            ระบบส�งจ�ายไฟฟ	า หมายถึง ระบบเสาส�งและสายส�งแรงสูงที่รับไฟจากลานไกไฟฟ	า 

( Switchyard ) ส�งต�อไปยังสถานีไฟฟ	าย�อย ( Substation ) เพื่อเข�าสู�ระบบจําหน�ายไฟฟ	าและส�งต�อให�ผู�ใช�
ไฟฟ	า



รูปที�2.1 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

                  ระบบส�งจ�ายไฟฟ	านี้ต�องส�งจ�ายๆเป5นระยะทางไกลๆ ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องกําเนิดไฟฟ	าโดยท่ัวไป 
ซ่ึงอาศัยแหล�งพลังงานตามธรรมชาติอยู�ห�างไกลจากแหล�งชุมชนหรือผู�ใช�ไฟฟ	ามาก ดังนั้น เพ่ือไม�ให�เกิดความ
สูญเสียในสายส�งมาก อันเนื่องมาจาก I2R กับของสาย รวมท้ังการลงทุนเสาส�งและสายส�งสูงจึงต�องส�งในระดับ
แรงดันไฟฟ	าสูงๆ ระดับแรงดันไฟฟ	าท่ีส�งจ�ายมีขนาดสูงเท�าใดนั้นข้ึนอยู�กับระยะทางจากระบบกําเนิดไฟฟ	าถึง
ผู�ใช�ไฟ และ ปริมาณของกําลังไฟฟ	าที่ส�งจ�ายด�วย 
ระดับแรงดันไฟฟ	าที่ใช�ในการส�งจ�ายแบ�งออกเป5น 3 ย�าน คือ 

 1. ย�านแรงดันไฟฟ	าแรงสูง ( High Voltage – HV ) 
ได�แก� แรงดันไฟฟ	าสูงท่ีมีขนาดไม�เกิน 230 kV 
 

2. ย�านแรงดันไฟฟ	าแรงสูงเอ็กซ2ตรา ( Extra High Voltage – EHV ) 
 ได�แก� แรงดันไฟฟ	าที่มีขนาดระหว�าง 230 kV และ 1,000 kV 
( บางประเทศได�กําหนดขนาดสูงสุดในย�านวัดนี้ท่ี 765 kV เช�น อเมริกา ) 
 

3. ย�านแรงดันไฟฟ	าแรงสูงอัลตรา ( Ultra High Voltage – UHV ) 
ได�แก� แรงดันไฟฟ	าสูงท่ีทีขนาดมากกว�า 1,000 kV ข้ึนไป 

             ระบบแรงดันไฟฟ	าที่กล�าวถึงทั้งสามย�านวัดน้ีถ�าหากกล�าวโดยไม�ได�เก่ียวกับการแยกระดับการส�ง
จ�ายไฟฟ	า ก็เรียกรวมว�า ไฟฟ	าแรงสูง 



ประเทศไทยมีระดับแรงดันของสายส�งและระบบจําหน�ายคือ 500 kV ,230 kV ,115 kV , 69 kV ,33 kV ,32 
kV ,22 kV ,11 kV ,24 kV ,12 kV   
 

 

รูปที่2.2 ขนาดของสายส�งแรงสูง 
ระบบจําหน#าย(Distribution System) 

- ทําหน�าท่ีส�งจ�ายกําลังไปยังโหลดประเภทต�าง ๆ ในประเทศไทยมีหน�วยงาน กฟน.,กฟภ. หน�วยงาน

กองทัพเรือมีสัญญาซ้ือขายไฟในส�วนของฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ จะใช�ระบบไฟฟ	าแรงดัน

เหมือนกับ กฟภ. 

- กฟน.(ดูแลในเขตกรุงเทพ,สมุทรปราการ,นนทบุรี) 

1. ระบบแรงสูงสามเฟส ระดับแรงดัน 230 KV,115 KV,69 KV 

2. ระบบแรงดันปานกลางสามเฟส แรงดัน 12KV,24KV 

3. ระบบไฟแรงต่ํา 3 เฟส 4 สาย 240/416 V 

- กฟภ.(ดูแลพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ) 

1. ระบบแรงสูงสามเฟส ระดับแรงดัน 115 KV,69 KV 

2. ระบบแรงดันปานกลางสามเฟส แรงดัน 22KV,33KV 

3. ระบบไฟแรงต่ํา 3 เฟส 4 สาย 230/400 V 

วงจรสายส#งแรงสูงของกองช#างโยธา ฐท.สส. 

กองทัพเรือสําหรับฐานทัพเรือสัตหีบ ได�ทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ	ากับการไฟฟ	าฝmายผลิตแห�งประเทศไทย โดยมี

วงจรที่กองท่ีกองช�างโยธา ฐท.สส. รับผิดชอบดูดังนี้  

1. SATTAHIP 1 SUBSTATION ALL จํานวน ๒ วงจร คือ วงจรฐานทัพเรือสัตหีบ ๑ วงจรฐานทัพเรือ

สัตหีบ ๒  



2. SATTAHIP 2 SUBSTATION ALL

ทัพเรือสัตหีบ ๒ และวงจรกองช�างโยธา

SUBSTATION ALL จํานวน ๓ วงจร ได�แก� วงจรฐานทัพเรือสัตหีบ 

และวงจรกองช�างโยธา  

 

วงจร ได�แก� วงจรฐานทัพเรือสัตหีบ ๑ วงจรฐาน

 



วงจรทั้ง SUB1 SUB2 

เป5นส�วนใหญ� มีบางหน�วยงานที่ไปใช�วงจรกิจการไฟฟ	าสัมปทานกองทัพเรือ แต�หลังมิเตอร2แรงสูงเป5น

หน�าที่กองช�างโยธา ฐท.สส. 

เทาตามภาพ 

หน#วยงาน ทร

SUB1 SUB2 จ�ายให�กับหน�วยงานและบ�านพักข�าราชการกองทัพเรือในพ้ืนท่ีสัตหีบ

เป5นส�วนใหญ� มีบางหน�วยงานท่ีไปใช�วงจรกิจการไฟฟ	าสัมปทานกองทัพเรือ แต�หลังมิเตอร2แรงสูงเป5น

รับผิดชอบทั้งหมดเช�นเดิม โดยพ้ืนที่รับผิดชอบของกองช�างโยธาพ้ืนท่ีสี

หน#วยงาน ทร. ที่กองช#าง ฯ ดูแลระบบไฟฟ&า 

ข�าราชการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

เป5นส�วนใหญ� มีบางหน�วยงานที่ไปใช�วงจรกิจการไฟฟ	าสัมปทานกองทัพเรือ แต�หลังมิเตอร2แรงสูงเป5น

โดยพื้นที่รับผิดชอบของกองช�างโยธาพื้นท่ีสี

 



 

 

 



ลักษณะการจ�ายไฟฟ	าให�กับหน�วยงานราชการและบ�านพัก ทร

 

 

ตัวอย#างการจ#ายไฟในระบบสายอากาศ

ลักษณะการจ�ายไฟฟ	าให�กับหน�วยงานราชการและบ�านพัก ทร.พ้ืนท่ีสัตหีบ

ตัวอย#างการจ#ายไฟในระบบสายอากาศ 

 



อุปกรณ�ไฟฟ&าแรงสูงที่สําคัญที่มีอยู#ในผังการจ#ายไฟฟ&า ฯ

สายไฟฟ&าในระบบแรงดันสูง 

1. ระบบสายอากาศ(Overhead)
1.1 สายเปลือย (Bare Conductor)

AAC (All Aluminium Conductor)

ACSR(Aluminium Conductor 

Steel Rainefoce) 

           1.2 สายแบบหุ�มฉนวน(Insulated 

conductor) 

     APC OR PIC(Partailly Insulated 

Cable) 

    ASC OR SAC(Space Aerial Cable)

PAC OR AFC(Preassembly Aerial Cable)

กับดักฟ&าผ#า 

กับดักฟ	าผ�า (lightning arrester) 
รุนแรงของฟ	าผ�า ท่ี ผ�าลงสายไฟแรงสูงในระบบ โดยคุณสมบัติของกับดักฟ	าผ�าก็

อุปกรณ�ไฟฟ&าแรงสูงที่สําคัญที่มีอยู#ในผังการจ#ายไฟฟ&า ฯ 

Overhead) 
Conductor) 

All Aluminium Conductor) 

ACSR(Aluminium Conductor 

(Insulated 

APC OR PIC(Partailly Insulated 

ASC OR SAC(Space Aerial Cable) 

PAC OR AFC(Preassembly Aerial Cable) 

2. ระบบสายใต�ดิน(Underground)
2.1 สายหุ�มฉนวนเต็มพิกัด

Insulation conductor)

 

สาย CU/XLPE (Cross-linked 

Polyethylene) 

หรือเรียกว#า 

CV Cable(Continuous Valcanizing 

Cable 

lightning arrester) กับดักฟ	าผ�าหรือ กับดักเสิร2จเป5นอุปกรณ2ที่ทําหน�าที่ลดความ
ผ�าลงสายไฟแรงสูงในระบบ โดยคุณสมบัติของกับดักฟ	าผ�าก็ คือ จะยอมให�กระแสที่มี

Underground)) 
สายหุ�มฉนวนเต็มพิกัด(Fully 

 

linked 

CV Cable(Continuous Valcanizing 

 

กับดักเสิร2จเป5นอุปกรณ2ที่ทําหน�าที่ลดความ
คือ จะยอมให�กระแสที่มี



ความถ่ีสูงไหลผ�านได� แต�ไม�ยอมให� กระแสท่ีมีความถ่ีปกติไหลผ�าน อย�างไรก็ตามหากอัตราการ เพิ่มของแรงดัน
และกระแสของฟ	าผ�า มีค�าสูงเกินกว�าพิกัดของ กับดักฟ	าผ�า กับดักฟ	าผ�าก็จะเกิดการชํารุดเสียหายได� ซ่ึงจะ ทํา
ให�อุปกรณ2ที่กับดักฟ	าผ�าป	องกันได�รับความเสียหาย  
• การทํางานของ LA 
โดยทั่วไปในขณะแรงดันปกติ ตัว LA จะมีอิมพีแดนซ2สูงมาก และมีกระแสร่ัวไหล ( Leakage Current ) น�อย
มาก แต�เม่ือเกิดแรงดันเกิน อิมพีแดนซ2ของ LA จะมีค�าต่ําและช�วยให�กระแสที่เกิดจากฟ	าผ�า( Lightning 
Current ) ไหลลงดินได�อย�างสะดวก ซ่ึงจะช�วยให�อุปกรณ2ต�างที่ต�ออยู�หลัง LA จะไม�ได�รับอันตรายและ
ปลอดภัยจากแรงดันเกิน 
• LA ท่ีมีใช�อยู�อาจแบ�งเป5น 2 ชนิด คือ 
1. Spark Gap Arrester : LA นี้จะประกอบด�วยตัวต�านทานท่ีข้ึนกับแรงดันแบบไม�เป5นเชิงเส�น ( Varistor ) 
ต�ออนุกรมกับ Spark Gap โดยปกติแล�ว Varistor มักทําจากสารซิลิคอนคาร2ไบด2 ( SiC ) LA เรียกว�า SiC-
Arrester แต�เนื่องจาก LA แบบนี้เป5นแบบเก�าจึงนิยมใช�น�อยลง 
2. Arrester Without Spark Gap : LA แบบน้ีประกอบด�วยชั้นของตัวต�านทานโลหะออกไซด2ที่มีลักษณะ
ข้ึนกับแรงดันแบบ ไม�เป5นเชิงเส�นอย�างมาก ( Strongly Non-linear Voltagedependent) วัสดุโลหะ
ออกไซด2ท่ีใช�โดยทั่วไปคือออกไซด2ของสังกะสี ( Zinc Oxide ; ZnO ) LA แบบน้ีจึงนิยมเรียกว�า MO-Arrester 
หรือ ZnO Arrester โดย LA แบบนี้เป5นแบบใหม� และกําลังได�รับความนิยมมากข้ึน  
• การเลือกใช�งานโดยทั่วไปจะพิจารณาองค2ประกอบหลักดังนี้  
1. ระดับแรงดันและลักษณะการต�อลงดิน 
2. พิกัดกระแส Discharge 
• สําหรับระบบไฟฟ	าในประเทศไทยการต�อลงดินโดยตรง (SolidlyGround ) เลือกพิกัดดังข�อมูลด�านล�าง 
- แรงดันระบบ 11-12 kV ใช�พิกัดแรงดันของ LA 9 kV 
- แรงดันระบบ 22-24 kV ใช�พิกัดแรงดันของ LA 21kV (กรณีท่ีอยู�ในบริเวณที่รับไฟจากสถานีไฟฟ	าที่มีการต�อ
ลงดินแบบ NGR ให�ใช�กับดักเสิร2จพิกัดแรงดันเท�ากับ 24kV สําหรับระบบจําหน�าย 22kV) 
- แรงดันระบบ 33 kV ใช�พิกัดแรงดันของ LA 30 kV 
- แรงดันระบบ 69 kV ใช�พิกัดแรงดันของ LA 60 kV 
• พิกัดกระแส Discharge ของ LA ทั่วไปมี 2 แบบ คือ 
1. LA ที่ใช�กับระบบจําหน�ายทั่วไป ( Distribution Type ) ใช�พิกัด 5 kA 
2. LA ที่ใช�กับสถานีไฟฟ	าย�อย ( Substation Type ) ใช�พิกัด10 kA 
มาตรฐานการติดต้ังหม�อแปลงไฟฟ	า 
การติดตั้งหม�อแปลงของการไฟฟ	าฯ มี 3 แบบคือ 
1. แบบแขวน (เสาเดี่ยว) 
1.1) หม�อแปลง ขนาดตั้งแต� 50-160 kVA (น้ําหนักไม�เกิน 1,000 kg.) ใช�เสา 12.00 m. 
1.2) หม�อแปลง ขนาดไม�เกิน 250 kVA (น้ําหนักไม�เกิน 1,200 kg.) ใช�เสา 12.20 m.  



2. แบบนั่งร�าน (เสาคู�) 
2.1) หม�อแปลง ขนาดตั้งแต� 50-500 kVA (น้ําหนักไม�เกิน 3,000 kg.) ใช�เสาคู� 12 m. ระยะห�างระหว�างเสา 3 
m. (ใช�คานยาว 3.45 m.) 
2.2) หม�อแปลง ขนาดไม�เกิน 1,500 kVA (นํ้าหนักไม�เกิน 4,500 kg. ใช�เสาคู� 12 m. ระยะห�างระหว�างเสา 4 
m. (ใช�คานยาว 4.60 m.) 
2.3) สําหรับหม�อแปลง ที่มีนํ้าหนักเกิน 4,500 kg. (แต�ไม�เกิน 2,000 kVA) สามารถติดตั้งบนเสาคู�ได�แต�ต�องมี
การเสริมเสาคํ้ายันตรงกลางคานเพื่อรับนํ้าหนักหม�อแปลงอีกเสาหน่ึง และจะต�องมีวิศวกรโยธา (ระดับสามัญ
วิศวกร) เซ็นต2รับรองโครงสร�างดังกล�าวด�วย 
3. แบบตั้งพ้ืน (ลานหม�อแปลง) 
ใช�สําหรับติดตั้งหม�อแปลง ได�ทุกขนาด kVA 
อ�างอิงมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ	าส�วนภูมิภาค  
 

อุปกรณ� Dropout Fuse Cutout  

เอาท2ฟ�วส2 (dropout fuse cutout) เป5นอุปกรณ2 ป	องกันท่ีใช�ในระบบจําหน�ายแรงสูง ทําหน�าท่ี

ป	องกันอุปกรณ2 ไฟฟ	าหรือระบบจําหน�ายจากกระแสไฟฟ	าเกินพิกัด โดยมีฟ�วส2 ลิ้ง (fuse link) เป5นตัวกําหนด

พิกัดของโหลด การทํางานเป5น แบบ Expulsion Principle จึงเรียกเป5น Drop Out Fuse Cutout 

Expulsion Type การออกแบบจะดูตามความเหมาะสมกับสภาพใช�งาน โดยส�วนใหญ�จะใช�ในการป	องกันหม�อ

แปลงไฟฟ	าและสายเมน ย�อยที่แยกจากสายเมนในระบบจําหน�ายท่ีมีกระแสไม�เกิน 100 แอมป� หากโหลดมาก

และมีกระแสเกิน 100 แอมป� ควรใช� อุปกรณ2ป	องกันชนิดอ่ืนแทน 

 



  

ใช�เป5นอุปกรณ2ป	องกันกระแสเกินของหม�อแปลง

ติดตั้งบนเสาไฟฟ	าและทําหน�าที่เป5นสวิทซ2สําหรับ

ตัดวงจรได�ด�วย 

ใช�เป5นอุปกรณ2ป	องกันกระแสเกินของหม�อแปลง

ติดตั้งบนเสาไฟฟ	าและทําหน�าที่เป5นสวิทซ2สําหรับ



การติดตั้ง FUSE CUTOUT / DROPOUT FUSE 
Fuse Cutout หรือ Dropout Fuse เป5นอุปกรร2ป	องกันที่ใช�กันมานานแล�ว ความน�าเชื่อถือในการทํางานต�างก็
เป5นท่ียอมรับแต�ในการใช�งานนั้น ผู�ใช�งานควรมีความรู�ความเข�าใจเบื้องต�นเพื่อยึดอายุการใช�งานและทําให�
อุปกรณ2สามารถทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพ ข�อกําหนดหรือการนําไปใช�งาน 
1. ห�ามติดตั้ง Fuse Cutout ในพื้นที่ป�ดหรือติดตั้งในห�อง เนื่องจากเม่ือ Cutout Fuse ทํางานตัดวงจร จะมี
การปล�อยก�าซและมีประกายไฟหากไม�มีการระบายอากาศที่ดีอาจะเป5นสาเหตุทําให�เกิดการ Flashover ได� 
2. การเลือกขนาดของ Fuse link ห�ามใส� Fuse link ท่ีเกิน rating ของ Fuse cutout เด็ดขาด เช�น fuse 
link 140 A ถึงแม�บ�างคร้ังอาจจะใส�ใน Fuse cutout 100 A (ได�) แต�ก็จะมีผลข�างเคียงตามมา เช�น กระแสท่ี
ผ�านจุดต�างๆ อาจจะร�อนเกินไป ทําให� Fuse cutout เสียหายได� 
3. เลือก Cutout ให�ถูกต�องกับระบบท่ีใช�งาน เช�น ขนาดพิกัดแรงดัน Voltage, ขนาดพิกัดกระแส Fuse link, 
พิกัด BIL และระดับของมลภาวะเพื่อป	องกันการเสียหาย เป5นต�น 
4. การตรวจสอบก�อนการใช�งาน การการติดตั้งต�องสํารวจดูความเรียบร�อยของ Cutout ก�อนเสมอ เช�น ลูก
ถ�วยไม�มีรอยแตกบิ่น ส�วนของโลหะท่ีรับแรงกระแทกเวลา Cutout เป�ด-ป�ดจะต�องไม�มีรอยแตกร�าว 
5. ไม�ควรท้ิง Fuse holder อยู�ในตําแหน�งเป�ด บางคร้ังผู�ติดตั้งมักจะปล�อยให� Fuse cutout ที่อยู�บนเสา อยู�
ในสภาพที่เป�ดห�อย Fuse holder ไว�ซึ่งจะทําให�ความชื้นและไอนํ้าแทรกเข�าระหว�างชั้นฉนวนของ Fuse 
holder ได� 
6. ต�องดึง Link ejector ให�เข�าล็อค การพันปลายหางของ Fuse link เข�ากับ Link ejector นั้นให�รั้งจนตึงมอ
เพื่อให� Link ejector อยู�ในตําแหน�งท่ีล็อคไว� และพันสายตามเข็มนาฬิกาให�รอบน็อต จะเห็นว�าสายจะถูกน็อ
ตบีบไว� จากนั้นให�ขันน็อตให�แน�นประมาณ 175 ปอนด2(พอ ตึงๆ แน�นๆ) 
7. เม่ือ Fuse holder เกิดความเสียหายหรือสูญเสียหายก็ควรเปลี่ยนให�ตรงตาม Spec. เพราะถ�าเปลี่ยน Cap 
คนละรุ�น กับ Cutout อาจทําให�พิกัดของ Cutout แตกต�างออกไป และก�อให�เกิดความเสียหาย อีกอย�างหนึ่ง
ก็คือ การนํา Fuse link แบบเก�า Solid Button head หรือแบบที่เรียกว�าหัวกระดุม (แบบถอดออกไม�ได�) ไป
ใช�กับ Fuse holder แบบใหม�ท่ีเป5นแบบ Arc Shorting rod (ลักษณะเป5นแบบแท�งทองแดงเกลียวใน) ผู�ติดตั้ง
บางคนจะดัดแปลงโดยหักแท�งทองแดงน้ีทิ้งเพ่ือให�ใช�กับ Fuse link ได� แบบนี้จะเป5นอันตราย 
8. การใช�อุปกรณ2ตัดโหลดเวลาปลดสับ Cutout ท�านสามารถท่ีจะปลดสับ Cutout ได�ตอนท่ีจ�ายอยู�แต�ก็เสี่ยง
พอสมควร ดังน้ันเวลาปลดสับควรใช�อุปกรร2ตัดโหลด และ Load break tool หรือไม�ชักฟ�วส2ก็ต�องดูแลให�อยู�
ในสภาพดีอยู�เสมอ ถ�าผิวแตกกะเทาะมากก็จะต�องซ�อมแซมให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน 
9. ห�ามดึง Fuse link แรงๆ ปกติ Fuse link จะออกแบบมาให�สามารถใส�และดึงให�ตึงๆเต็มที่ได�แบบไม�มี
ป�ญหา แต�ถ�าโดนแรงดึงที่ผิดปกติก็อาจจะขาดได� ซ่ึงมาตรฐาน ANSI กําหนดให� Fuse link รับแรงดึงได� 10 
ปอนด2 แต�ผู�ผลิตมักจะทดสอบเผื่อไว�อยู�แล�ว 
10. อย�าแกะท�อกระดาษที่ห�อ Fuse link ออก ซ่ึงท�อกระดาษนั้นไม�ใช�เอาไว�กันกระแทก แต�เป5นกระดาษพิเศษ
ที่จะช�วยในการดับ Arch ท่ี Fault ต่ําๆ  
 



 

 

 

สวัทย�ปลดวงจร (Disconnectors or Disconnecting Switches:DS) 

 คือบริภัณฑ2ท่ีใช�ตัดวงจรไฟฟ	าขณะไม�มีโหลด

- เป�ดหรือป�ดวงจรขณะมีกระแสน�อยมากกระแสดังกล�าวอาจเป5นกระแสหม�อแปลง 

ปาซิตีฟ(Capacitive current)

- เม่ือเป�ดวงจรแล�วจะทําให�เกิดระยะห�าง

ปลอดภัยสําหรับป	องกันบุคคลหรือบริภัณฑ2ต�าง ๆ

การเลือกใช�งาน DS 

- พิกัดแรงดัน (Rate Voltage) 

- ค�า BIL(Basic impulse insulation level)

Disconnectors or Disconnecting Switches:DS)  

คือบริภัณฑ2ที่ใช�ตัดวงจรไฟฟ	าขณะไม�มีโหลด 

เป�ดหรือป�ดวงจรขณะมีกระแสน�อยมากกระแสดังกล�าวอาจเป5นกระแสหม�อแปลง CT 

Capacitive current) 

เม่ือเป�ดวงจรแล�วจะทําให�เกิดระยะห�าง(Isolate Distance) ระหว�างแต�ละข้ัว ซ่ึงทําให�เกิดความ

ปลอดภัยสําหรับป	องกันบุคคลหรือบริภัณฑ2ต�าง ๆ 

 

BIL(Basic impulse insulation level) 

หรือกระแส คา

ระหว�างแต�ละข้ัว ซ่ึงทําให�เกิดความ

 



- พิกัดกระแส (Rate Normal Current)

-  พิกัดกระแสลัดวงจร (Short circuit current)

 

 

 

เครื่องตัดวงจรชนิด Load Break Switch

- สามารถตัดโหลดได�ขณะมีกระแสไฟฟ	า

รีโคลสเซอร� (recloser)  

เป5นอุปกรณ2ป	องกันที่ใช�ตัด ต�อวงจรกระแสไฟฟ	าแรงสูงในสภาวะจ�ายโหลดธรรมดาหรือเม่ือ

ลัดวงจรข้ึน โดยภายในรีโคลสเซอร2 จะมีอุปกรณ2ที่สามารถ

โดยอัตโนมัติ เช�นเดียวกับสวิตช2เกียร2หรือออยส2เซอร2กิตเบรกเกอร2 แต�มีข

จะใช�ในสายจําหน�ายของระบบ 

(Rate Normal Current) 

(Short circuit current) 

Load Break Switch 

สามารถตัดโหลดได�ขณะมีกระแสไฟฟ	า

ต�อวงจรกระแสไฟฟ	าแรงสูงในสภาวะจ�ายโหลดธรรมดาหรือเม่ือ

ลัดวงจรข้ึน โดยภายในรีโคลสเซอร2 จะมีอุปกรณ2ท่ีสามารถ ตัด (trip) หรือต�อ (reclose) เข�ากับวงจรตามปกติ

เช�นเดียวกับสวิตช2เกียร2หรือออยส2เซอร2กิตเบรกเกอร2 แต�มีขนาด ที่ให�กระแสไฟผ�านได�น�อยกว�า 

 

ต�อวงจรกระแสไฟฟ	าแรงสูงในสภาวะจ�ายโหลดธรรมดาหรือเม่ือ เกิด

เข�ากับวงจรตามปกติ

ท่ีให�กระแสไฟผ�านได�น�อยกว�า 



 

นอกจากนี้ยังมีบริภัณฑ2ไฟฟ	าอีกหลายชนิดที่ใช�ในระบบจําหน�ายไฟฟ	าของวงจรกองช�าง ฯ เป5นบริภัณฑ2ที่มีใช�

ในการไฟฟ	าส�วนภูมิภาคและการไฟฟ	านครหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล� PDF ผังการจ#ายไฟฟ&าแรงสูงหน#วยงาน ทร.พื้นที่สัตหีบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ด�านการจัดการความรู� 
๒.๑ วัตถุประสงค2ขององค2ความรู�ที่มีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติที่เป5นเลิศ 
 

- หน�วยท่ีใช�กระแสไฟฟ	าวงจรกองช�างโยธา ฐท.สส. ทั้งหมด รวมทั้งวงจรกิจการไฟฟ	า ฯ ท่ีกองช�าง

ดูแลหลังมิเตอร2แรงสูง 

 - กชธ.ฐท.สส.ได�นําความรู�จากตัวบุคคลและงานไฟฟ	าที่มีการปรับปรุงลงไว�ในผังการจ�ายไฟเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานทําให�สามารถตอบสนองต�อพันธกิจของหน�วยได�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

๒.๒ เป	าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค2ความรู�ที่มีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติที่เป5นเลิศ 
 



ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ 

 

ลําดับ

ที่ 

รายการ เป	าหมาย ผลการดําเนินการ 

๑ 

 

 

-  ร�อยละจํานวนกําลังพลเข�าเวรไฟฟ	าทราบ

วงจรการจ�ายไฟฟ	า กชธ.ฐท.สส. 

- จัดทําผังจ�ายไฟฟ	า วงจร กชธ.ฐท.สส.

รับผิดชอบท้ัง Sub ๑,๒ 

100% 

 

5 วงจร 

อยู�ในช�วงเก็บข�อมูล 

  

๓. กระบวนการผลิตผลงาน 
๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม 
 

 ดึงความรู�จากผู�รู�และผู�ที่ควบคุมงานบ�อยจนออกมาเป5น ผังการจ�ายไฟของหน�วย กชธ.ฐท.สส. 
 

๓.๒ เป	าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค2ความรู�ที่มีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติที่เป5นเลิศ 
  
 วงจรไฟฟ	าหลักที่จ�ายมาจาก SUB1,SUB 2 อยู�ในผังจ�ายไฟทั้ง 5 วงจร  
 

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
 

 เป5นไปตามเป	าหมายมีวงจรไฟฟ	า ครบทั้ง 5 วงจร จาก SUB1,SUB2 
 

๓.๔ การใช�ทรัพยากร 
 - กําลังพลในการสํารวจ 

- กําลังพลในการจัดทําแบบ 

๔. ผลการดําเนินการ 
๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค2 
 

 ได�จัดทําคู�มือพร�อมผังการจ�ายไฟฟ	าแรงสูงหน�วยงาน ทร. พ้ืนท่ีสัตหีบ วงจรกองช�างโยธา ฐท.สส. 
 



๔.๒ ผลสัมฤทธ์ิ 
 กําลังพลแผนกไฟฟ	า ฯ (เน�นท่ีเข�าเวรศูนย2ไฟฟ	า ฯ ) ทราบและเข�าใจผังการจ�ายไฟฟ	า 
 

๔.๓ ประโยชน2ที่ได�รับ 
๑. กําลังพลทราบรายละเอียดหน�วยท่ีใช�กระแสไฟฟ	าวงจรกองช�างโยธา ฐท.สส. ทั้งหมด รวมทั้งวงจร

กิจการไฟฟ	า ฯ ท่ีกองช�างดูแลหลังมิเตอร2แรงสูง 

 ๒. กชธ.ฐท.สส.ได�นําความรู�จากตัวบุคคลและงานไฟฟ	าท่ีมีการปรับปรุงลงไว�ในผังการจ�ายไฟเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานทําให�สามารถตอบสนองต�อพันธกิจของหน�วยได�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓. กําลังพลเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานดูแลระบบ  

๕. ปkจจัยความสําเร็จ 
๕.๑ ส่ิงที่ช�วยให�งานประสบความสําเร็จ 

-  ผู�บังคับบัญชาทุกระดับชั้นใน กชธ.ฐท.สส.ที่ให�ความสําคัญในการจัดทําองค2ความรู�  

           -  ช�างไฟฟ	า ฯม นายช�าง ฯ ที่เคยคุมงานและตรวจการจ�างงานปรับปรุงไฟฟ	า  

           -  เจ�าหน�าที่ แผนกออกแบบ กชธ.ฐท.สส.  

           -  เจ�าหน�าที่ แผนกไฟฟ	า กชธ.ฐท.สส.  

 -   กําลังพลในการสํารวจ 

๖. บทเรียนที่ได�รับ 
๖.๑ การระบุข�อมูลที่ได�รับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช� 
 - คู�มือ และผังการจ�ายไฟ 5 วงจร 

 - ข�อเสนอแนะ ควรทําให�ครอบคลุมวงจรภายในหน�วยทุกหน�วยท่ีเป5นวงจรกองช�างโยธา ฯ และ

หน�วยงานที่กองช�างดูแลหลังมิเตอร2แรงสูงวงจรกิจการไฟฟ	า ฯ  

 

๗. การเผยแพร#ผลงาน 
๗.๑ การเผยแพร� 

คณะกรรมการจัดการความรู� กชธ.ฐท.สส. ได�ดําเนินการเผยแพร�เก่ียวกับการจ�ายไฟฟ	าแรงสูงให�กับ
หน�วยงาน ทร.ในพ้ืนที่สัตหีบ ให�กับกําลังพลของ กชธ.ฐท.สส.และหน�วยผู�รับบริการโดยการประชาสัมพันธ2ผ�าน
สื่อต�างๆ และติดบอร2ดท่ีศูนย2บริการไฟฟ	าประปาให�กําลังพลที่เข�าเวรได�ทราบรายละเอียด 



๗.๒ การยอมรับ 

 - สร�างความเข�าใจในผังการจ�ายไฟฟ	า และประเมินผลการยอมรับ 

 

 

 

 


