
1

ความรู้เกี�ยวกบัความรู้เกี�ยวกบั
ระบบจําหน่ายระบบจําหน่าย

ระบบระบบไฟฟ้าไฟฟ้า
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ระบบผลิตระบบผลิต

หมอ้แปลงกาํลงัหมอ้แปลงกาํลงั
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ระบบส่งระบบส่ง

ระบบสายส่ง ระบบสายส่ง 115 115 KVKV

�� TRANSMISSION VOLTAGE TRANSMISSION VOLTAGE 115  115  KV.KV.
�� DISTRIBUTION VOLTAGE DISTRIBUTION VOLTAGE 

–– 22 22 KV. CONVENTIONAL SOLID GROUNDED KV. CONVENTIONAL SOLID GROUNDED 
SYSTEMSYSTEM

–– 33 33 KV. MULTIGROUNDED SYSTEMKV. MULTIGROUNDED SYSTEM
�� COMMERCIAL VOLTAGECOMMERCIAL VOLTAGE

–– 400400//230 230 VOLTVOLT
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สถานีควบคุมการจ่ายไฟสถานีควบคุมการจ่ายไฟ

ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า

รูปหมู่บา้นหรือ
แสดงผูใ้ชไ้ฟ

กฟผ. กฟผ. และ กฟภ. กฟภ.

โรงจักรไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ระบบจําหน่าย
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ระบบการสั�งการและควบคุม 

ศูนย์สั�งการ

ผู้ใช้ไฟ
ศูนย์รับแจ้ง

พนักงานซ่อม และบํารุงรักษา 

สถานีไฟฟ้า  

ระบบสายส่ง 115 KV. ระบบจําหน่าย 22 , 33 KV.
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อุปกรณ์ในระบบจําหน่ายอุปกรณ์ในระบบจําหน่าย

สวิทช์ตัดตอนแรงสูง สวิทช์ตัดตอนแรงสูง  ชนิด Gas SF6
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หม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า

ทาํหนา้ที-เปลี-ยนแรงดนัสูงเป็นแรงดนัตํ-า เช่น
22,000 โวลท ์เปลี-ยนแรงดนัเป็น 400 / 230 โวลท์

การติดตัMงหม้อแปลงการติดตัMงหม้อแปลง

ติดตั3งบนนั-งร้านหรือแขวนบนเสา ซึ- งจะมีใชฟิ้วส์คทัเอาทแ์ละล่อฟ้าแรงสูง ป้องกนัหมอ้แปลง
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ลวทิช์ใบมีด
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ลูกถ้วยแรงสูง LINE POST TYPE
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ลูกถ้วยแรงสูง PIN TYPE
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ลูกถ้วยแขวน

DROP OUT FUSE CUT OUT
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ล่อฟ้าแรงสูง
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มิเตอร์มิเตอร์

ใชส้าํหรับวดัหน่วยการใชไ้ฟ (กิโลวตัต-์ชั-วโมง)
- แบบ 1 เฟส
- แบบ 3 เฟส

ล่อฟ้าแรงตํ�า
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วธีิดูแล วธีิสังเกตุ จุดอนัตรายวธีิดูแล วธีิสังเกตุ จุดอนัตราย
ในระบบจาํหน่ายในระบบจาํหน่าย

สายแรงตํ�าขาดสายแรงตํ�าขาด

ไม่ควรสมัผสัสายไฟ อาจเป็นอนัตรายได ้ควรแจง้       การไฟฟ้าใกลบ้า้นท่านไม่ควรสมัผสัสายไฟ อาจเป็นอนัตรายได ้ควรแจง้       การไฟฟ้าใกลบ้า้นท่าน
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  โคมไฟแสงสว่างโคมไฟแสงสว่าง

โคมหลุดออกจากฐานยดึกา้นโคม โคมหลุดออกจากฐานยดึกา้นโคม 
เป็นอนัตรายเมื-อมีผูส้มัผสั ไม่ควรซ่อมแซมเองเป็นอนัตรายเมื-อมีผูส้มัผสั ไม่ควรซ่อมแซมเอง

  คันโยกเปิดคันโยกเปิด--ปิดสวติช์แรงสูงปิดสวติช์แรงสูง

ตอ้งลอ็กดว้ยกญุแจเสมอตอ้งลอ็กดว้ยกญุแจเสมอ
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  คันโยกเปิดคันโยกเปิด--ปิดสวติช์แรงสูงปิดสวติช์แรงสูง

หากพบเห็นคนัโยนไม่ไดล้อ็กกญุแจควรแจง้ การไฟฟ้าใกลบ้า้นท่าน หากพบเห็นคนัโยนไม่ไดล้อ็กกญุแจควรแจง้ การไฟฟ้าใกลบ้า้นท่าน หา้มโยกเองหา้มโยกเอง

  เสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้า

เสาปิ- น เสาแตกร้าว หรือมีรอยกระเทาะ เสาปิ- น เสาแตกร้าว หรือมีรอยกระเทาะ 
เนื-องจากรถชนเสาเนื-องจากรถชนเสา
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  เสาเอนเสาเอน

�� ตวัอยา่งเช่น ตวัอยา่งเช่น เสา เสา 1212  
เมตรสูงจากพื3นดิน เมตรสูงจากพื3นดิน 1010  เมตร หวัเมตร หวั
เสาเอนออก   เสาเอนออก   55  องศาหรือเท่ากบั องศาหรือเท่ากบั 
8888  ซมซม..

หากเสาเอนเกิน หากเสาเอนเกิน 5 5 องศา เสาอาจลม้ได้องศา เสาอาจลม้ได้

แนวเสาเดมิแนวเสาเดมิ

  เคเบิMลสเปเซอร์หักเคเบิMลสเปเซอร์หัก,,ร้าวหรือสายหลุดร้าวหรือสายหลุด

อาจทาํใหส้ายเคเบิ3ลขาดไดเ้นื-องจากสายมีนํ3 าหนกัมาก ทาํใหไ้ฟดบัเป็นบริเวณอาจทาํใหส้ายเคเบิ3ลขาดไดเ้นื-องจากสายมีนํ3 าหนกัมาก ทาํใหไ้ฟดบัเป็นบริเวณ
กวา้งกวา้ง
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  เหลก็ฉากรับสายล่อฟ้าเหลก็ฉากรับสายล่อฟ้า

เหลก็ฉากถูกดึงลม้หรือสายล่อฟ้าแรงสูงหยอ่นลงใกลแ้นวสายแรงสูง เป็นสาเหตุทาํเหลก็ฉากถูกดึงลม้หรือสายล่อฟ้าแรงสูงหยอ่นลงใกลแ้นวสายแรงสูง เป็นสาเหตุทาํ
ใหไ้ฟดบัเป็นบริเวณกวา้งได้ใหไ้ฟดบัเป็นบริเวณกวา้งได้

แนวสายเดิมแนวสายเดิม

  สายยดึโยงสายยดึโยง

สายยดึโยงหลุดจากกา้นสมอบก สายยดึโยงหลุดจากกา้นสมอบก 
หรือถูกตดัออกเนื-องจากขยายไหล่หรือถูกตดัออกเนื-องจากขยายไหล่
ทางทาง
--  เสาอาจลม้ได ้เป็นอนัตรายต่อผู ้เสาอาจลม้ได ้เป็นอนัตรายต่อผู ้
สัญจรหรือไฟดบัเป็นบริเวณกวา้งสัญจรหรือไฟดบัเป็นบริเวณกวา้ง
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สายยดึโยงขาดสายยดึโยงขาด

เสาอาจลม้ไดแ้ละเป็นอนัตรายแก่ผูส้ญัจเสาอาจลม้ไดแ้ละเป็นอนัตรายแก่ผูส้ญัจรร

แนวเสาเดมิแนวเสาเดมิ

ลูกถ้วยสําหรับสายยดึโยงลูกถ้วยสําหรับสายยดึโยง

บิ-นหรือแตกร้าวอาจเป็นอนัตรายแก่ผูส้มัผสัไดข้ณะฝนตกหรือมีความชื3นสูงบิ-นหรือแตกร้าวอาจเป็นอนัตรายแก่ผูส้มัผสัไดข้ณะฝนตกหรือมีความชื3นสูง
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สมอบกสมอบก

ก้านสมอบกก้านสมอบก

สายยดึโยงสายยดึโยง

ก้านสมอบกก้านสมอบก

กา้นสมอบกหลุดจากสมอบก อาจทาํใหเ้สาลม้ได้กา้นสมอบกหลุดจากสมอบก อาจทาํใหเ้สาลม้ได้

กายการ์ดหลุดกายการ์ดหลุด

กายการ์ดทาํหนา้ที-ป้องกนัสายยดึโยง กายการ์ดทาํหนา้ที-ป้องกนัสายยดึโยง 
ควรแจง้ การไฟฟ้า หากพบเห็นควรแจง้ การไฟฟ้า หากพบเห็น
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ป้ายโฆษณาใกล้สายไฟป้ายโฆษณาใกล้สายไฟ

อาจเป็นอนัตรายได ้ควรมีระยะห่างมากกวา่ อาจเป็นอนัตรายได ้ควรมีระยะห่างมากกวา่ 11..55  เมตรเมตร

ครอบสายไฟครอบสายไฟ

แขวนป้ายโฆษณากบัสายไฟแขวนป้ายโฆษณากบัสายไฟ

ไม่ควรแขวนป้ายโฆษณากบัสายไฟ อาจถูกไฟดูดได้ไม่ควรแขวนป้ายโฆษณากบัสายไฟ อาจถูกไฟดูดได้
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ต้นไม้ใกล้สายไฟต้นไม้ใกล้สายไฟ

ไม่ควรปลูกตน้ไมใ้ตแ้นวสายไฟ หรือปลูกไมป้ระดบัใกลแ้นวสายไฟ ไม่ควรปลูกตน้ไมใ้ตแ้นวสายไฟ หรือปลูกไมป้ระดบัใกลแ้นวสายไฟ 
อาจเป็นอนัตรายได้อาจเป็นอนัตรายได้

ระบบแรงดนัสูง ระบบแรงดนัสูง 22 22 , , 33 33 กิโลโวลท์กิโลโวลท์
11..  ตอ้งมีระยะห่างถึงยอดตน้ไม ้ตอ้งมีระยะห่างถึงยอดตน้ไม ้22..1010  เมตรเมตร
22. . ตอ้งมีระยะห่างถึงดา้นขา้งตน้ไม ้ตอ้งมีระยะห่างถึงดา้นขา้งตน้ไม ้22..40 40 เมตรเมตร

  กิ�งไม้ใกล้สายไฟกิ�งไม้ใกล้สายไฟ

2.10 
เมตร

2.40 
เมตร
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ไม้เลืMอยขึMนเสาไฟไม้เลืMอยขึMนเสาไฟ

เป็นสาเหตุใหไ้ฟดบัหรือเป็นอนัตรายสาํหรับผูส้ัมผสัเป็นสาเหตุใหไ้ฟดบัหรือเป็นอนัตรายสาํหรับผูส้ัมผสั

จุดต่อหลวมจุดต่อหลวม

จุดต่อตอ้งแน่นพอหรือจุดต่อสายควรใชค้อนเนตเตอร์จุดต่อตอ้งแน่นพอหรือจุดต่อสายควรใชค้อนเนตเตอร์
หากจุดต่อหลวมอาจทาํใหเ้กิดเปลวไฟได้หากจุดต่อหลวมอาจทาํใหเ้กิดเปลวไฟได้
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ล่อฟ้าแรงตํ�าชํารุดล่อฟ้าแรงตํ�าชํารุด

หากมีแรงดนัฟ้าผา่หรือแรงดนัเกิน อาจเป็นอนัตรายต่อชีวติและอุปกรณ์หากมีแรงดนัฟ้าผา่หรือแรงดนัเกิน อาจเป็นอนัตรายต่อชีวติและอุปกรณ์--
เครื-องใชไ้ฟฟ้าอาจชาํรุดได้เครื-องใชไ้ฟฟ้าอาจชาํรุดได้

ล่อฟ้าเฟส A ชาํรุด

สวสัดีสวสัดี


