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การวเิคราะห์และแก้ปัญหาระบบสายจ าหน่าย 22 kV ที่เกดิความเสียหายจาก

ฟ้าผ่าและสภาพแวดล้อมชายทะเล 

Analysis and recommendation of 22 kV distribution lines damaged due to 
lightning surge and contamination environments 

 
บทคดัย่อ (Abstract) 

 
ในโครงงานน้ีไดน้ าเสนอวธีิการแกปั้ญหาแรงดนัเกินจากการเกิดฟ้าผา่ลงสายเฟสโดยตรง

ในระบบสายจ าหน่าย 22 kV ท่ีเกิดความเสียหายจากฟ้าผา่และสภาพแวดลอ้มชายทะเล ดว้ยการ
วิเคราะห์แรงดนัเกินการเกดจากฟ้าผ่าลงสายเฟสโดยตรง โดยโปรแกรม ATP-EMTP ซ่ึงในการ
จ าลองจะท าการพิจารณาการจดัเรียงสายเฟสแบบเดิม คือแบบแนวนอน และรูปแบบการจดัเรียงสาย
เฟสแบบใหม่ คือแบบสามเหล่ียม ท่ีมีการน าเสนอ และท าการพิจารณา โดยจ าลองการเกิดฟ้าผา่ลง
สายเฟสท่ีความชนัหน้าคล่ืนต่างๆ ไดแ้ก่ หน้าคล่ืนชนัมาก (Very-fast-front) หน้าคล่ือนชนักลาง
(Fast-front)  หนา้คล่ืนชนันอ้ย (Slow-front) พร้อมท าการปรับความตา้นทานดิน ท่ีค่าต่างๆ ท าการ
ทดลองการเกิดแรงดนัเกินท่ีหัวเสาของแต่ละเฟสท่ีค่าความตา้นทานดิน 1,5,10,20,50,80,100,150 
และ 200 โอห์ม โดยการน าค่าการเกิดฟ้าผา่ลงสายเฟส  (Back flashovers)  (รูปแบบเดิม) ในสภาวะ
ความถ่ี  หนา้คล่ืนชนันอ้ย  เกิดท่ี 120 คร้ัง ท่ีความตา้นทานดิน 1 โอห์ม หนา้คล่ือนชนักลาง เกิดท่ี 
117 คร้ัง ท่ีความตา้นทานดิน  1 โอห์ม หนา้คล่ืนชนัมาก  เกิดท่ี 104 คร้ัง ท่ีความตา้นทานดิน  1 
โอห์ม และ น าค่าการเกิดฟ้าผา่ลงสายเฟส (Back flashovers) (รูปแบบใหม่) ในสภาวะความถ่ี  หนา้
คล่ืนชนันอ้ย  เกิดท่ี 120 คร้ัง ท่ีความตา้นทานดิน 1 โอห์ม หนา้คล่ือนชนักลาง เกิดท่ี 119 คร้ัง ท่ี
ความตา้นทานดิน  1 โอห์ม หนา้คล่ืนชนัมาก  เกิดท่ี 104 คร้ัง ท่ีความตา้นทานดิน  1 โอห์ม โดยท า
การทดสอบท่ีค่าความตา้นทานดินท่ีค่าต่างๆ จนครบ แลว้จึงน ามาท าการเปรียบเทียบกนัทั้ง 3 แบบ
เพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาการเกิดฟ้าผา่ลงสายเฟสโดยตรง 
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 โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ก็เน่ืองมาจากความร่วมมือกนัของเพ่ือนในกลุ่มและ
ไดรั้บค าแนะน าและแนวทางการแกปั้ญหาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีไดช้ี้แนวทางใน
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ภาพท่ี 4.30 แสดงการเกิดกระแสวกิฤตท่ีความถ่ีในสภาวะชัว่ครู่ กรณีหนา้คล่ืนชนักลาง               57 
ภาพท่ี 4.31 แสดงการเกิดกระแสวกิฤตท่ีความถ่ีในสภาวะชัว่ครู่ กรณีหนา้คล่ืนชนัมาก                 58 
ภาพท่ี 4.32 แสดงการเกิดแรงดนัเกินท่ีความถ่ีในสภาวะชัว่ครู่ กรณีหนา้คล่ืนชนันอ้ย                    59 
ภาพท่ี 4.33 แสดงการเกิดแรงดนัเกินท่ีความถ่ีในสภาวะชัว่ครู่ กรณีหนา้คล่ืนชนักลาง                  59 
ภาพท่ี 4.34 แสดงการเกิดแรงดนัเกินท่ีความถ่ีในสภาวะชัว่ครู่ กรณีหนา้คล่ืนชนัมาก                    60 
ภาพท่ี 4.35 แสดงความแตกต่างของการเกิดวาบไฟตามผวิฉนวนลูกถว้ยท่ีความถ่ี 
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