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เสาไฟฟา ( Pole ) 
 

เสาไฟฟาเปนอุปกรณสวนรองรับที่ใชสําหรับประกอบคอนเพื่อติดตั้งลูกถวยผูกยึดจับสายไฟ
ฟาให อยูในระดับสูงเหนือพื้นดิน เนื่องจากระบบจําหนายไฟฟาแบบสายอากาศ ( Overhead 
Distribution line) โดยทั่วไป สายไฟฟาจะเปนสายเปลือย จึงจําเปนตองพาดสายไฟฟาไวเหนือดิน
ใหมีความสูงของสายไดระยะหางที่ปลอดภัย และเสาไฟฟาจะตองมีความแข็งแรงมั่นคง สามารถรับ
แรงดึง และน้ําหนักของสายไฟ ที่มากระทําในลักษณะตางๆได เดิมเสาไฟจะเปนเสาไม (Wood 
pole) แตเนื่องจากเสาไมหายากและอายุการใชงานสั้น เมื่อเทียบกับเสาคอนกรีต ดังนั้น ปจจุบัน 
กฟภ. จึงไดเลือกใชเสาคอนกรีตเปนเสาไฟฟาทั้งหมด แตยังมีเสาไมหลงเหลือในบางเขตอยูบาง ซ่ึง 
กฟภ.  ก็มีนโยบายสับเปลี่ยนเปนเสาคอนกรีตในอนาคตขางหนา 

เสาคอนกรีต หรือที่เรียกวา เสา คอร. (เสาคอนกรีตอัดแรง) นั้น กฟภ. มีใชงาน 6 ขนาด มีราย
ระเอียดดังตอไปนี้ 

1. เสาคอนกรีตขนาด 6 เมตร ( 6 m. CONCRETE POLE) การใชงานคือใชเปนเสาบริการ,
พาดสายแรงต่ํา ภายในของผูใชไฟเทานั้น 

2. เสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร  ( 8 m. CONCRETE POLE) การใชงานคือใชในระบบ
จําหนายแรงต่ํา 1 เฟส 2 สาย, 1 เฟส 3 สาย และ 2 เฟส 3 สาย พรอมสายดับไฟถนน,
ความตานทานโมเมนตที่ระดับดินไมนอยกวา 760 กก.-ม.,น้ําหนักเสาประมาณ 490 กก.,
ขนาดหนาตัดเสาคลาดเคลื่อนไดไมเกิน +,- 0.5 ซม. 

3. เสาคอนกรีตขนาด 9 เมตร (9 m. CONCRETE POLE) การใชงานคือใชเปนเสาระบบ
จําหนายแรงต่ํา 3เฟส 4สาย, หรือ 2วงจร,ความตานทานโมเมนตที่ระดับดินไมนอยกวา 
1,070 กก.-ม.,น้ําหนักเสาประมาณ 590 กก.,ขนาดหนาตัดเสาคลาดเคลื่อนไดไมเกิน +,- 
0.5 ซม. 

4. เสาคอนกรีตขนาด 12 เมตร ( 12 m. CONCRETE POLE) การใชงานคือใชสําหรับติดตั้ง
สายไฟระบบจําหนายแรงสูงโดยตอนบนของเสาจะติดตั้งคอนสาย ใชกับขนาดแรงดัน 
22-33 KV. 1 วงจร นอกจากนี้ ที่เสายังใชติดตั้งหมอแปลงแบบแขวน และอุปกรณตาง ๆ 
,ความตานทานโมเมนตที่ระดับดินไมนอยกวา 2,550 กก.-ม.,น้ําหนักประมาณ 1,265 
กก.,ขนาดหนาตัดเสาคลาดเคลื่อนไดไมเกิน +,- 0.5 ซม.,รูขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 มม. 
สําหรับใชติดตั้งลูกถวยโพสทไทพระบบ 33 KV.,เสาคอนกรีตรุนใหม ไดจัดใหมีสายดิน
ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ตมม. วางฝงอยูในเสา มีปลายสายดินปลอยไวที่ปลายและ
โคนเสาขางละอยางนอย 10 ซม. 
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5. เสาคอนกรีตขนาด 14 เมตร  ( 14 m. CONCRETE POLE) การใชงานคือใชสําหรับติด
ตั้งสายไฟระบบจําหนายแรงสูง ขนาด 22-33 KV. 2 วงจร และอุปกรณตาง ๆ  ที่ติดตั้งกับ
เสาจะเหมือนกับเสาขนาด 12 เมตร,ความตานทานโมเมนตที่ระดับดินไมนอยกวา 3,590 
กก.-ม.,น้ําหนักเสาประมาณ 1950 กก. ,ขนาดหนาตัดเสาคลาดเคลื่อนไดไมเกิน +,- 0.5 
ซม.,รูขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 มม. สําหรับใชติดตั้งลูกถวยโพสทไทพระบบ 33 KV.,
เสาคอนกรีตรุนใหม ไดจัดใหมีสายดินลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ตมม. วางฝงอยูในเสา 
มีปลายสายดินปลอยไวที่ปลายสายและโคนเสาขางละอยางนอย 10 ซม. 

6. เสาคอนกรีตขนาด 22 เมตร ( 22 m. CONCRETE POLE) การใชงานคือ ใชสําหรับติด
ตั้งสายไฟระบบจําหนายแรงสูง ขนาด 115 KV. ,ที่ปลายเสามีสายดินลวดเหล็กตีเกลียว 
ขนาด 35 ตมม. ยาวประมาณ 2 ม.,ที่โคนเสามีสายดินลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 35 ตมม. 
ยาวประมาณ 1 ม. 

นอกจากนี้ยังมีเสาชนิดอ่ืน ๆ อีกท่ีจะกลาวถึงอีกไดแก 
เสาโครงเหล็ก (Steel Tower)  ใชกับระบบสายสงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต ที่มีระดับของ

แรงดันตั้งแตระบบ 69 KV.,115 KV.,230 KV.,500 KV.,เสาโครงเหล็กจะประกอบดวยเหล็กฉาก
สานประกอบกันและมีความสูงไมต่ํากวา 10 เมตร มีฐานรากสี่ขารูปสี่เหล่ียม เสาโครงเหล็กแยกได 
2ชนิด คือ ชนิดยึดแนน (Rigid type) และชนิดขยับไหวได (Flexible type) ลักษณะการใชงานจะ
แบงเสาโครงเหล็กได 2 ชนิด คือ ชนิดวงจรคู (Double circuit) และชนิดวงจรเดี่ยว (Single circuit) 

สวนประกอบของเสาโครงเหล็ก แบงไดดังนี้ 
1. ฐานราก  คือสวนของโครงเสาเหล็กที่เปนฐานของเสา มี 3ชนิด คือ ชนิดมีเสาเข็ม ชนิด

ฐานแผ และชนิดแทนตรง 
2. ขาตาง  ใชในกรณีที่สภาพของการตั้งเสาตางระดับกัน เชน บริเวณไหลเขา เนินเขา เพื่อที่

จะจัดใหระดับของขาสี่ขาเทากัน 
3. สวนตอ สวนของเสาที่ตอจากขาซึ่งใชเสริมในกรณีที่ตองการความสูงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

การเพิ่มความสูงโดยการตอขาจะไมแข็งแรงจึงใชวิธีเพิ่มสวนตอเขาไป 
4. สวนกลาง เปนสวนลําตัวของเสาประกอบดวยขาเสาและเหล็กฉากตอทแยงไปมา

ระหวางขาเสา 
5. สวนยอด เปนสวนปลายของเสาใชสําหรับติดตั้งลูกถวยแขวน เพื่อพาดสายแรงสูง 
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รูปแสดงเสา ขนาด 12 เมตร 
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รูปแสดงเสา ขนาด 14 เมตร 
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รูปแสดงเสา ขนาด 22 เมตร 
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