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Electricity Generation  Authority  of ThailandElectricity Generation  Authority  of Thailand
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  - EGATการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  - EGAT

การไฟฟานครหลวง  - MEAการไฟฟานครหลวง  - MEA
Metropolitan Electricity AuthorityMetropolitan Electricity Authority

การไฟฟาสวนภูมิภาค  - PEAการไฟฟาสวนภูมิภาค  - PEA
Provincial Electricity AuthorityProvincial Electricity Authority



V ต่ําเกินไป 1 มากV ต่ําเกินไป 1 มาก
ขดลวดใหญ ทําใหเครื่องมีขนาดใหญขดลวดใหญ ทําใหเครื่องมีขนาดใหญ

V สูงเกินไป 1 นอยV สูงเกินไป 1 นอย
ขดลวดมีขนาดเล็กก็จริง แตตองใชฉนวนมาก
 ทําใหเครื่องมีขนาดใหญ
ขดลวดมีขนาดเล็กก็จริง แตตองใชฉนวนมาก
 ทําใหเครื่องมีขนาดใหญ



    ระบบกําเนิดไฟฟาเปลี่ยนรูปพลังงาน
จากน้ําไอน้ํา นิวเคลียร กาช น้ํามัน ใหมา
เปนพลังงานไฟฟา

    ระบบกําเนิดไฟฟาเปลี่ยนรูปพลังงาน
จากน้ําไอน้ํา นิวเคลียร กาช น้ํามัน ใหมา
เปนพลังงานไฟฟา



โรงจักรพลังน้ําโรงจักรพลังน้ํา
โรงจักรพลังไอน้ําโรงจักรพลังไอน้ํา
โรงพลังงานความรอนรวมโรงพลังงานความรอนรวม
โรงจักรนิวเคลียรโรงจักรนิวเคลียร
โรงจักรกาชเทอร็ไบนโรงจักรกาชเทอร็ไบน
โรงจักรดีเซลโรงจักรดีเซล



โรงจักรขนาดใหญ และจายโหลดไดนานโรงจักรขนาดใหญ และจายโหลดไดนาน
โรงจักรไฟฟาพลังไอน้ําโรงจักรไฟฟาพลังไอน้ํา
โรงจักรไฟฟาพลังน้ําโรงจักรไฟฟาพลังน้ํา
โรงจักรไฟฟานิวเคลียรโรงจักรไฟฟานิวเคลียร
โรงจักรไฟฟาพลังความรอนรวมโรงจักรไฟฟาพลังความรอนรวม



โรงจักรจายโหลดไดทันทีเมื่อตองการโรงจักรจายโหลดไดทันทีเมื่อตองการ

โรงจักรไฟฟาพลังน้ําโรงจักรไฟฟาพลังน้ํา

โรงจักรไฟฟากาชเทอรไบนโรงจักรไฟฟากาชเทอรไบน

โรงจักรไฟฟาดีเซลโรงจักรไฟฟาดีเซล



โรงจักรแบบ Pumped Storage เปนโรงจักร
ประเภทที่มีอางเก็บน้ําเล็ก ทําใหระดับน้ํา 
ลดลงเร็ว จึงตองสูบน้ําขึ้นไปเก็บในอางเก็บ
น้ําตอนโหลดนอย เชน เขื่อนศรีนครินทร

โรงจักรแบบ Pumped Storage เปนโรงจักร
ประเภทที่มีอางเก็บน้ําเล็ก ทําใหระดับน้ํา 
ลดลงเร็ว จึงตองสูบน้ําขึ้นไปเก็บในอางเก็บ
น้ําตอนโหลดนอย เชน เขื่อนศรีนครินทร



ระดับแรงดันระดับแรงดัน
69 KV69 KV

115 KV115 KV
230 KV230 KV
500 KV500 KV



แรงดัน(KV)แรงดัน(KV) แรงดันสูงสุดของ
   อุปกรณ (KV)
แรงดันสูงสุดของ
   อุปกรณ (KV)

6969 72.572.5

123123

245245

525525

115115

230230

500500



KAV  =    3V  IKAV  =    3V  ILL LL

การสงดวยแรงดันสูงทําใหการสงดวยแรงดันสูงทําให

ลดขนาดสายสงลดขนาดสายสง
ลดความสูญเสีย I  R ในสายลดความสูญเสีย I  R ในสาย22

เสาสงเล็กลงเสาสงเล็กลง



ระดับแรงดันที่เหมาะสมขึ้นกับอะไรระดับแรงดันที่เหมาะสมขึ้นกับอะไร

ระดับแรงดันที่เหมาะสมขึ้นกับระดับแรงดันที่เหมาะสมขึ้นกับ

ระยะทางไฟฟา ระยะทางยิ่งมากแรงดันที่สงควรสูงขึ้น
เพราะระยะทางมาก แรงดันตกในสายสูงขึ้น
ระยะทางไฟฟา ระยะทางยิ่งมากแรงดันที่สงควรสูงขึ้น
เพราะระยะทางมาก แรงดันตกในสายสูงขึ้น

กําลังไฟฟา ยิ่งสงกําลังไฟฟามาก ทําใหกระแสมากแรง
ดันตกในสายมากขึ้น
กําลังไฟฟา ยิ่งสงกําลังไฟฟามาก ทําใหกระแสมากแรง
ดันตกในสายมากขึ้น



HV  (High Voltage)HV  (High Voltage)
:  แรงดัน   < 230 KV:  แรงดัน   < 230 KV

EHV  (Extra High Voltage)EHV  (Extra High Voltage)
:  230  <  แรงดัน  < 765 KV:  230  <  แรงดัน  < 765 KV

UHV  (Utra High Voltage)UHV  (Utra High Voltage)
:  แรงดัน  < 765 KV:  แรงดัน  < 765 KV



สายสงมีสองแบบตามชนิดของสายสายสงมีสองแบบตามชนิดของสาย

สายสงใตดิน  (Underground)สายสงใตดิน  (Underground)

สายสงเหนือดิน  (Overhead)สายสงเหนือดิน  (Overhead)



*  น้ําหนักมากกวาทองแดง*  น้ําหนักมากกวาทองแดง
*  สายใหญกวา โคโรนานอยกวา*  สายใหญกวา โคโรนานอยกวา
*  ราคาถูกกวา*  ราคาถูกกวา

สายตัวนําสายตัวนํา
เสนสมศักยเสนสมศักย

สนามไฟฟาสนามไฟฟา

สายเล็ก สนามไฟฟาที่ผิวมากสายเล็ก สนามไฟฟาที่ผิวมาก

สายใหญ สนามไฟฟาที่ผิวนอยสายใหญ สนามไฟฟาที่ผิวนอย



โคโรนา :   ปรากฏการณเบรกดาวนบางสวน เกิดขึ้นเฉพาะ
                 ที่มีสนามไฟฟาไมสม่ําเสมอ
โคโรนา :   ทําใหเกิด แสง สี เสียง และ O

โคโรนา :   ปรากฏการณเบรกดาวนบางสวน เกิดขึ้นเฉพาะ
                 ที่มีสนามไฟฟาไมสม่ําเสมอ
โคโรนา :   ทําใหเกิด แสง สี เสียง และ O33

สนามไฟฟาสม่ําเสมอไมเกิดโคโรนาสนามไฟฟาสม่ําเสมอไมเกิดโคโรนา สนามไฟฟามีโคโรนามากที่ผิวดานลาง
และมีคานอยลงเมื่อหางออกไป โคโรนา
เกิดงายที่ผิวดานลาง

สนามไฟฟามีโคโรนามากที่ผิวดานลาง
และมีคานอยลงเมื่อหางออกไป โคโรนา
เกิดงายที่ผิวดานลาง



ปรากฏการณที่กระแสไหลมากที่บริเวณผิวมากกวาที่ตรงบริเวณสายปรากฏการณที่กระแสไหลมากที่บริเวณผิวมากกวาที่ตรงบริเวณสาย

ที่จุด ก. ถูกเสนแรงแมเหล็ก a,b,c คลองทําให
เกิดศักดาไฟฟาเหนี่ยวนําสูง ตานกลับแหลงจาย
กระแสไหลจึงมีคานอย

ที่จุด ก. ถูกเสนแรงแมเหล็ก a,b,c คลองทําให
เกิดศักดาไฟฟาเหนี่ยวนําสูง ตานกลับแหลงจาย
กระแสไหลจึงมีคานอยa b c x
ที่จุด ข. ถูกเสนแรงแมเหล็ก a,b คลองทําใหเกิด
ศักดาไฟฟาเหนี่ยวนําไมมาก ตานกลับแหลงจาย
กระแสไหลจึงมีคาสูง

ที่จุด ข. ถูกเสนแรงแมเหล็ก a,b คลองทําใหเกิด
ศักดาไฟฟาเหนี่ยวนําไมมาก ตานกลับแหลงจาย
กระแสไหลจึงมีคาสูงa,b,c : ฟลักซแมเหล็ก

x   : ทิศทาง 1 ไหลเขา



ระบบที่รับไฟฟาจาก
สถานีไฟฟายอยหลังจาก
ลดแรงดันต่ําลง เพื่อสง
ตอไปใหผูใชไฟฟา

ระบบที่รับไฟฟาจาก
สถานีไฟฟายอยหลังจาก
ลดแรงดันต่ําลง เพื่อสง
ตอไปใหผูใชไฟฟา



แรงดันระบบจําหนายที่มีแรงดันพอเหมาะ เพื่อสง
ไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาโดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ

แรงดันระบบจําหนายที่มีแรงดันพอเหมาะ เพื่อสง
ไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาโดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ

การไฟฟานครหลวง     12, 24 KV
การไฟฟานครหลวง (กฟน.)

การไฟฟานครหลวง     12, 24 KV
การไฟฟานครหลวง (กฟน.)

การไฟฟาสวนภูมิภาค     22, 33, KV
การไฟฟาสวนภูมิภาค  (กฟภ.)

การไฟฟาสวนภูมิภาค     22, 33, KV
การไฟฟาสวนภูมิภาค  (กฟภ.)



ระบบเรเดียลระบบเรเดียล
Radial TypeRadial Type

ระบบลูประบบลูป
Loop TypeLoop Type

A B
สถานีไฟฟา

C

D

สถานีไฟฟา

ผูใชไฟฟา



ระบบจําหนายเหนือดินราคาถูกกวา 
แตไมสวยงาม
ระบบจําหนายเหนือดินราคาถูกกวา 
แตไมสวยงาม

ระบบจําหนายใตดินราคาแพง 
บํารุงรักษายาก
ระบบจําหนายใตดินราคาแพง 
บํารุงรักษายาก



ระบบจําหนายแรงสูง 22, 33, KVระบบจําหนายแรงสูง 22, 33, KV

ระบบจําหนายแรงต่ําระบบจําหนายแรงต่ํา

400/230 V 3 เฟส 4 สาย400/230 V 3 เฟส 4 สาย

230 V 1 เฟส 2 สาย230 V 1 เฟส 2 สาย



ชนิดสายที่ใชชนิดสายที่ใช

สายอลูมิเนียม (AAC)สายอลูมิเนียม (AAC)
สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACRS)สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACRS)

สายอลูมิเนียมเจือ (AAAC)สายอลูมิเนียมเจือ (AAAC)



หมอแปลงแขวนหมอแปลงแขวน

หมอแปลงนั่งรานหมอแปลงนั่งราน

หมอแปลงตั้งพื้นหมอแปลงตั้งพื้น



G M MachineMachine
TransformerTransformer
BreakerBreaker
FuseFuse
Delta ConnectionDelta Connection



Star ConnectionStar Connection
Current TransformerCurrent Transformer
Potential TransformerPotential Transformer
SwitchSwitch
LineLine



CapacitorCapacitor

Static LoadStatic Load



LOADLOAD

LOADLOAD

LOADLOAD
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