
บทที่ 2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 สายไฟฟ้า[1][4] 
 

สายไฟฟ้ามีหน้าท่ีเช่ือมต่อเพ่ือน ากระแสไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าไปยงัจุดรับไฟ การ
พิจารณาเลือกชนิดของวสัดุท่ีจะใช้ท าสายไฟฟ้าจะต้องค านึงถึงความสามารถในการน าไฟฟ้า
(Conductivity) ความสามารถในการรับแรงดึง (Mechanical Strength) น ้ าหนกัสายและราคา เช่น เงิน 
เป็นโลหะตวัน าไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุดแต่มีราคาแพงมาก จึงไม่ใชท้  าสายไฟฟ้า ทองแดงเป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดีมี
ความสามารถในการรับแรงดึงไฟฟ้าไดพ้อควรแต่มีราคาแพง อะลูมิเนียมเป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดีพอสมควร
มีน ้ าหนักเบามีความสามารถในการรับแรงดึงได้จ  ากัด แต่เน่ืองจากมีราคาถูกกว่าทองแดงจึงนิยม
น ามาใชเ้ป็นสายไฟฟ้าโดยหากพาดสายท่ีมีช่วงระยะห่างเสามากๆ จะใส่แกนเหลก็เสริมเพ่ือให้สามารถ
รับแรงดึงไดดี้ข้ึนสายไฟฟ้าขนาดต่างกนัคุณลกัษณะก็จะแตกต่างกนัไปดว้ย เช่น แรงดึงสูงสุดท่ีทนได ้
เส้นผา่นศูนยก์ลาง พ้ืนท่ีหนา้ตดัรวม น ้ าหนกัโดยประมาณ 
 

1. สายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (All Aluminium Conductor: AAC) ตาม มอก. 85 สาย
อะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย เป็นการน าเส้นลวดอะลูมิเนียมเจ็ดเส้นหรือมากกว่ามาตีเกลียวรวมจุด
ศูนยก์ลางตามแนวแกนเดียวกันโดยชั้นท่ีอยู่ติดกันต้องมีทิศทางสวนกนั และชั้นนอกสุดตอ้งมีทิศ
ทางการตีเกลียวทางขวา โดยอตัราส่วนการตีเกลียว (Lay ratio) ของชั้นนอกตอ้งไม่มากกวา่ของชั้นในท่ี
อยูถ่ดัเขา้ไป สายชนิดน้ีรับแรงดึงไดต้ ่า ปกติจะขึงพาดสายท่ีระยะห่างเสาสั้นๆ ( short Span) การใชง้าน
ทัว่ๆไป ประมาณไม่เกิน 50 เมตร ยกเวน้สายขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร หรือใหญ่กวา่ให้พาดไดไ้ม่เกิน 
100 เมตร 

 
 

             AAC 7 เส้น                                       AAC 19 เส้น 
 
ภาพท่ี 2.1 หนา้ตดัของสายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย 
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ตารางท่ี 2.1 คุณลกัษณะของสายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย 
 

พ้ืนท่ี 
หนา้ตดั 
ระบุ  

(มม.2) 

พ้ืนท่ี 
หนา้ตดั 
จริง  

(มม.2) 

จ านวน 
เส้น 
ลวด 

เสน้ผา่น 
ศูนยก์ลาง 
ของ เส้น
ลวด  
( มม.) 

เสน้ผา่น 
ศูนยก์ลาง 
ของตวัน า 
ตีเกลียว 
(มม.) 

น ้าหนกั 
(กก./กม.) 

แรงดึง 
(กก.) 

กระแส 
(A) 

พิกดั 
ยดืหยุน่ 

กก/ตร.มม. 

สมัประสิทธ์ิ 
การขยายตวั 

ตามยาว / 0C 

50 50.14 7 3.02 9.06 13

7 

805 225 6000 23x10-6 

95 94.76 19 2.52 12.60 26

1 

1585 340 5700 23x10-6 

120 121.21 19 2.85 14.25 33

3 

1980 390 5700 23x10-6 

185 184.54 37 2.52 17.64 50

9 

3085 520 5700 23x10-6 

240 242.54 61 2.25 20.25 67

0 

4015 625 5500 23x10-6 

400 389.14 61 2.85 25.65 1075 6025 855 5500 23x10-6 

500 506.04 61 3.25 29.25 1398 7695 990 5500 23x10-6 

625 626.20 91 2.96 32.56 1735 9694 1140 5500 23x10-6 

 
 
 2. สายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก (Aluminium Conductor Steel Reinforced : 
ACSR) ตาม มอก. 86 สายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็กชนิดน้ี มีโครงสร้างคลา้ยกบัสาย
อะลูมิเนียม ตีเกลียวเปลือย แต่เส้นลวดท่ีเป็นแกนกลางจะใช้ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีแทนเพ่ือให้
สามารถรับแรงดึงไดสู้งข้ึน และเช่นเดียวกบัสายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยในการตีเกลียวทุกคร้ังชั้นท่ี
อยูติ่ดกนัตอ้งมีทิศทางสวนกนั และชั้นนอกสุดตอ้งมีทิศทางการตีเกลียวทางขวา รายละเอียดทางเทคนิค
บางประการตาม มอก. 86 สรุปไดด้งัน้ี 

       -  เส้นลวดตอ้งเรียบและปราศจากขอ้บกพร่อง 
       -  ตวัน าตีเกลียวยอมให้มีรอยต่อในลวดแต่ละเส้นได ้นอกเหนือจากรอยต่อท่ีท าไวใ้น

อะลูมิเนียมเส้นหรือเส้นลวดก่อนรีดคร้ังสุดทา้ย รอยต่อแต่ละแห่งในตวัน าตีเกลียวตอ้งห่างกนัไม่นอ้ย
กวา่ 15 เมตร ในการต่อตอ้งท าโดยวิธีเช่ือมต่อดว้ยไฟฟ้า (Resistance butt-welding) หรือเช่ือมต่อดว้ย
การอดัเยน็ (Cold pressure butt-welding) รอยต่อท่ีใชว้ิธีเช่ือมต่อดว้ยไฟฟ้า ตอ้งน ามาอบเหนียว 
(Anneal) โดยระยะอบเหนียวห่างจากรอยต่อขา้งละไม่นอ้ยกวา่ 200 มิลลิเมตร 
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       -  ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีตอ้งไม่มีรอยต่อ นอกจากเป็นการต่อดว้ยวิธีเช่ือมดว้ยไฟฟ้าใน
เหลก็เส้น (Base rod) ก่อนรีดคร้ังสุดทา้ย สายชนิดน้ีรับแรงดึงไดดี้ นิยมใชพ้าดขา้มแม่น ้ า ในป่า หุบเหว 
ท่ีมีระยะห่างเสายาว ( Long Span) แต่จะไม่ใชส้ายชนิดน้ีในบริเวณใกลช้ายทะเลเพราะอาจเกิดการกดั
กร่อนเน่ืองจากไอเกลือ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 หนา้ตดัของสายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหลก็ 
 
ตารางท่ี 2.2 คุณลกัษณะของสายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหลก็ 

 
พ้ืนท่ี 

หนา้ตดั 
ระบุ 

(มม.2) 

พ้ืนท่ี 
หนา้ตดั 
จริง  

(มม.2) 

 

จ านวนเสน้ลวด 

เสน้ผา่น 
ศูนยก์ลาง ของ
ตวัน าตีเกลียว 
แกนเหลก 

(มม.) 

น ้าหนกั 
(กก./กม.) 

แรงดึง 
(กก.) 

กระแส 
 (A) 

พิกดั 
ยดืหยุน่ 

กก/ตร.มม. 

สมัประสิทธ์ิ 
การขยายตวั 

ตามยาว / 0C 

อะลู 
มิเนียม 

เหลก็ 

50/8 56.30 6 1 9.60 195 1716 170 8100 19.1x10-6 

95/15 109.70 26 7 13.60 381 3565 350 7700 18.9x10-6 

120/20 141.40 26 7 15.50 491 4555 410 7700 18.9x10-6 

185/30 213.60 26 7 19.00 741 6618 535 7700 18.9x10-6 

240/40 282.50 26 7 21.90 981 8640 645 7700 18.9x10-6 

380/50 431.50 54 7 27.00 1443 12312 840 7000 19.3x10-6 
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3. สายอะลูมิเนียมเจือตีเกลียวเปลือย (Aluminium Alloy Stranded Conductors: AA)  
มอก. 725 สายอะลูมิเนียมเจือตีเกลียวเปลือยชนิดน้ีมีส่วนผสมของอะลูมิเนียม แมกนีเซียมและซิลิกอน
ท าให้มีความเหนียวและรับแรงดึงไดสู้งกว่าสายอะลูมิเนียมลว้น ใชพ้าดสายท่ีมีระยะห่างเสายาวๆได ้    
( Long Span) และใชส้ายชนิดน้ีในบริเวณใกลช้ายทะเลเพราะสามารถทนต่อการกดักร่อนของไอเกลือ
บริเวณชายทะเล 
 
ตารางท่ี 2.3 คุณลกัษณะของสายอะลูมิเนียมเจือตีเกลียวเปลือย 
 
พ้ืนท่ี 
หนา้ตดั 
ระบุ 

(มม.2) 

พ้ืนท่ี 
หนา้ตดั 
จริง  

(มม.2) 

จ านวน 
เส้น 
ลวด 

เสน้ผา่น 
ศูนยก์ลาง 
ของ เสน้
ลวด (มม.) 

เสน้ผา้น 
ศูนยก์ลาง ของ
ตวัน า ตเกลยว 

(มม.) 

น ้าา

หนกั 
(กก./กม.) 

แรงดึง 
(กก.) 

กระแส 
(A) 

พิกดัยดืหยุน่ 
กก/ตร.มม. 

สมัประสิทธ์ิ 
การขยายตวั

ตามยาว / 0C 

35 34.36 7 2.50 7.50 9

4 

978 170 6000 23x10-6 

50 49.48 7 3.00 9.00 1

3

5 

1408 210 6000 23x10-6 

95 93.27 19 2.50 12.50 2

5

6 

2655 320 5700 23x10-6 

120 116.99 19 2.80 14.00 3

2

2 

3331 365 5700 23x10-6 

185 181.62 37 2.50 17.50 5

0

0 

5171 490 5700 23x10-6 

240 242.54 61 2.25 20.30 6

7

0 

6905 585 5500 23x10-6 

400 400.14 61 2.89 26.00 1104 11392 810 5500 23x10-6 

 
 
 4. ลวดเหล็กกลา้เคลือบสังกะสีตีเกลียว ( Galvanize Steel Wire Strand: St.) มอก. 404 ลวด
เหลก็กลา้เคลือบสังกะสีตีเกลียวชนิดน้ี เป็นลวดท่ีท าจากเหล็กลวดคาร์บอนต ่าหรือเหล็กลวดคาร์บอน
สูงเคลือบสังกะสีโดยวธีิจุ่มร้อนหรือเคลือบสงักะสีโดยวธีิไฟฟ้า ใน มอก. 404 แบ่งลวดเหลก็เป็นชนิด 7 
เส้นและ 19 เส้น ซ่ึง กฟภ. มีการใชง้านทั้งชนิด 7 เส้นและ 19 เส้น และเป็นชั้นคุณภาพอเนกประสงค์
เท่านั้น ลวดเหลก็กลา้เคลือบสังกะสีตีเกลียวมีการใชง้านหลายลกัษณะคือ 

       -  ใชท้ าหนา้ท่ีเป็นสายล่อฟ้า (OHGW) โดยพาดเหนือเสาไฟฟ้ามีเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า
เป็นตวัค ้ายนัรองรับลวดเหลก็กลา้เคลือบสังกะสีตีเกลียวขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับระยะห่างเสา
ปกติ 80 เมตร และขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับระยะห่างเสายาวๆ เช่น ช่วงขา้มแม่น ้ า 
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       -  ใชท้ าหนา้ท่ีเป็นสายยึดโยง (Guying) ท่ีเสาตน้ก่อนช่วงทางโคง้(ตน้ AS) เสาตน้สุดทา้ย 
(ตน้ DE) เสาตน้หักฉาก 90 0 (ตน้ LA) ลวดเหล็กกลา้เคลือบสังกะสีตีเกลียวท่ีใชมี้ 2 ขนาดคือ 50 และ 
95 ตารางมิลลิเมตร 

       -  ใชท้ าหนา้ท่ีเป็นสายต่อลงดิน (Ground Lead) โดยต่อจากแผน่เพลทท่ีโคนเสาไปเช่ือมต่อ
กบัแท่งหลกัดินท่ีฝังใตดิ้นขา้งๆฐานรากเสา ลวดเหลก็กลา้เคลือบสังกะสีตีเกลียวท่ีใชมี้ขนาดเดียวคือ 50 
ตารางมิลลิเมตร 
 
ตารางท่ี 2.4 คุณลกัษณะของลวดเหลก็กลา้เคลือบสังกะสีตีเกลียว 
 
พ้ืนท่ี หนา้ตดั 

ระบ ุ
(มม.2) 

พ้ืนท่ี หนาตดั 
จริง 

(มม.2) 

จ านวน 
เส้นลวด 

เสน้ผา่น 
ศูนยก์ลาง 

ของ เส้นลวด 
(มม.) 

เสน้ผา่น 
ศูนยก์ลาง ของ
ตวัน าเกลยว 

(มม.) 

น ้าหนกั 
(กก./กม.) 

แรงดึง 
(กก.) 

25 22.43 7 2.10 6.30 192 1646 
35 31.67 7 2.50 7.50 272 2329 
50 46.24 7 3.00 9.00 392 3353 
95 85.95 19 2.50 12.50 740 6320 
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2.2 ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า[1][2] 
 

ลูกถว้ยเป็นอุปกรณ์ฉนวนท่ีใชส้ าหรับยดึ หรือรองรับตวัน าไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัหรือศกัยไ์ฟฟ้าสูง
กวา่ศกัยดิ์น ยึดตวัน าไฟฟ้าให้อยูห่่างกนัอยา่งมัน่คงพอท่ีจะไม่ท าให้แกวง่ หรือเคล่ือนไหวเขา้ใกลก้นั
จนท าใหเ้กิดสปาร์กหรือเบรกดาวน์ และเกิดลดัวงจรระหวา่งตวัน าท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้าต่างกนั โดยมีตวักลาง
อ่ืนเป็นฉนวนกั้น คือ อากาศ ก๊าซ หรือฉนวนเหลว ลูกถว้ยนอกจากท าหนา้ท่ียึดสายไฟแรงสูง บสับาร์ 
หรือสวิตช์ตดัตอนแลว้ยงัใชเ้ป็นภาชนะถงัฉนวนห่อหุ้ม เช่นปลอกฉนวนน า สาย คือบุชชิง เซอร์กิต
เบรกเกอร์ กบัดกัฟ้าผา่ หมอ้แปลงกระแสและแรงดนั (CT, PT) และตวัเกบ็ประจุ เป็นตน้ 

ชนิดลูกถว้ยในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รูปลกัษณะและขนาดของลูกถว้ยท่ีใช้
ในการยดึสายตวัน าไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า มีอยูห่ลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัแรงดนัของ
ระบบ หนา้ท่ีการใชง้านและสภาวะแวดลอ้มของการใชง้าน ภายในหรือภายนอกอาคาร ประเภทของลูก
ถว้ยไฟฟ้าแรงสูงแบ่งตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย (มอก.) ซ่ึงร่างตามมาตรฐาน American 
National Standard Institute (ANSI) ท่ีปัจจุบนัใชง้านในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กอง
ฝึกอบรม, 2544) มีดงัน้ี 

 
1. ลูกถว้ยกา้นตรง (Pin Insulator)  ลูกถว้ยกา้นตรงเป็นลูกถว้ยท่ีใชย้ดึสายไฟแรงสูงแบบตรึง

อยูก่บัท่ี โดยพาดสายไฟฟ้าอยูใ่นร่องพาดสายท่ีอยูส่่วนบนของลูกถว้ย ตวัลูกถว้ยจะประกอบดว้ยปีก
หลายชั้น ดา้นล่าง มีรูใส่กา้นยดึเป็นเกลียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชง้านลูกถว้ยชนิดน้ีในระบบจ าหน่าย 
33 KV จะเป็น Type 56-3 มาตรฐานอุตสาหกรรม หมายเลข 279 ส่วนในระบบจ าหน่าย 22 KV จะเป็น 
Type 56 - 2 มาตรฐานอุตสาหกรรม หมายเลข 279 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3 ลูกถว้ยกา้นตรง 



11 

 
 

2. ลูกถว้ยแท่ง (Line Post Insulator)  ลูกถว้ยแท่งจะมีลกัษณะคลา้ยลูกถว้ยกา้นตรงธรรมดา 
แต่มีคอตนัยาว ส่วนยอดบนมีบ่ารับสายเป็นปอร์ชเลน ส่วนฐานล่างมีแท่นโลหะยึดกา้นตรง เน่ืองจากมี
คอตนัยาว จึงมีขอ้เด่นท่ีไม่เกิดการเจาะทะลุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชง้านลูกถว้ยชนิดน้ีในระบบ
จ าหน่าย 33 KV จะเป็น Type 57-3 และ57-4 มาตรฐานอุตสาหกรรม หมายเลข 1077 ส่วนในระบบ
จ าหน่าย 22 KV จะเป็น Type 57- 2 มาตรฐานอุตสาหกรรม หมายเลข 1077 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 ลูกถว้ยแท่ง 
 

3. ลูกถว้ยแท่งกา้นตรง (Pin Post Insulator)  ลูกถว้ยแท่งกา้นตรง จะใชท้ าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั
ลูกถว้ยกา้นตรงแบบฟ็อก คือใชใ้นยา่นท่ีมีความเปรอะเป้ือนสูง แต่จะดีกวา่ เพราะจะไม่เกิดการเจาะ
ทะลุเน่ืองจากแกนเป็นแบบคอตนัของเน้ือปอร์ชเลน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชง้านลูกถว้ยชนิดน้ีใน
ระบบจ าหน่าย 33 KV จะเป็น Type 56/57-3 และ 56/57-4 มาตรฐานอุตสาหกรรม หมายเลข 1251 และ
1051 ส่วนในระบบจ าหน่าย 22 KV จะเป็น Type 56/57-2 และ 56/57-3 มาตรฐานอุตสาหกรรม 
หมายเลข 1251 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 ลูกถว้ยแท่งกา้นตรง 
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4.  ลูกถว้ยกา้นตรงแบบฟ็อก (Fog Type Pin Insulator)  ลูกถว้ยกา้นตรงแบบฟ็อก จะมี
ลกัษณะพ้ืนฐานแบบลูกถว้ยกา้นตรง เพียงแต่เพ่ิมระยะร่ัวโดยเฉพาะระยะร่ัวป้องกนัจะยาวกวา่ลูกถว้ย
กา้นตรงธรรมดา ทั้งน้ีเพ่ือน าไปใชใ้นยา่นท่ีมีความเปรอะเป้ือนสูง เช่น ชายทะเล หรือยา่นอุตสาหกรรม 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชง้านลูกถว้ยชนิดน้ีมีใชง้านเฉพาะในระบบจ าหน่าย 33 KV และไม่มีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มีเพียงแต่หมายเลขวสัดุของการไฟฟ้าเลขท่ี 03020003 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 ลูกถว้ยกา้นตรงแบบฟ็อก 
 

5. ลูกถว้ยแขวน (Suspension Insulator)  ลูกถว้ยแขวนเป็นลูกถว้ยแรงสูง สามารถห้อยแขวน
ต่อกนัเป็นพวงได ้ ส่วนบนของลูกถว้ยจะมีฝาครอบโลหะ มีรูหรือช่องท่ีจะห้อยเก่ียวกบักา้นท่ีอยู่
ดา้นล่างของลูกถว้ยลูกบนไดใ้นกรณีท่ีจะยึดสายไฟแรงสูงมากข้ึน จ านวนลูกถว้ยในพวงก็จะมีมากข้ึน 
เพ่ือให้สามารถทนแรงดนัไดสู้งข้ึน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชลู้กถว้ยแขวนในระบบจ าหน่าย โดยท า
หนา้ท่ีดึงสายท่ีเสาเม่ือแนวเดินสายโคง้หรือหกัมุม และจะติดตั้งในลกัษณะแนวนอน ในระบบจ าหน่าย 
33 KV จะเป็น Type 52-4 มาตรฐานอุตสาหกรรม หมายเลข 354 แบบ ง ส่วนในระบบจ าหน่าย 22 KV 
จะเป็น Type 52- 1 มาตรฐานอุตสาหกรรม หมายเลข 354 แบบ ก 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.7 ลูกถว้ยแขวน 
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2.3 ลกัษณะสมบัติทีส่ าคญัของลูกถ้วย[2] 
 

ลูกถ้วยในสภาวะใช้งานจะต้องทนต่อสภาพดินฟ้าได้ทุกรูปแบบ ต้องมีความคงทนต่อ
แรงดนัไฟฟ้า แรงกล ความร้อน และปฏิกิริยาเคมี ลกัษณะสมบติัท่ีส าคญัของลูกถว้ยท่ีน ามากล่าวในท่ีน้ี
กคื็อ ลกัษณะสมบติัทางไฟฟ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัมิติและคุณสมบติัของเน้ือฉนวน 

 
1. ลกัษณะสมบติัทางมิติ ลกัษณะทางมิติท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลต่อลกัษณะสมบติัทางไฟฟ้า

ของลูกถว้ยท่ีควรทราบความหมายมีดงัน้ี 
       -  ระยะร่ัว (Leakage Distance) คือระยะท่ีสั้นท่ีสุดท่ีวดัตามผิวลูกถว้ยระหวา่งอิเล็กโทรด 

โดยส่วนหน่ึงของระยะร่ัวจะเป็นส่วนกั้นมิใหผ้วิเปียกไดง่้ายเม่ืออยูใ่นสภาพฝนตกซ่ึงจะช่วยให้ลูกถว้ย
มีความคงทนต่อแรงดนัวาบไฟตามผวิไดสู้งข้ึนคือ ระยะ (a1+b2) 

       -  ระยะร่ัวป้องกนั (Protective Leakage Distance) คือระยะท่ีไม่เปียกฝนซ่ึงปกติจะหมายถึง 
ระยะในปีกลูกถว้ย คือระยะผลรวมของ b2 

       -  ระยะอาร์ก (Arcing Distance ) คือระยะสั้นท่ีสุดท่ีวดัระหวา่งอิเล็กโทรดผา่นอากาศหรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ ระยะท่ีวดัตามแนวท่ีเกิดอาร์กนัน่เอง ระยะอาร์กแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

       -  ระยะอาร์กแห้ง (Dry Arcing Distance) หมายถึง ระยะอาร์กท่ีวดัในสภาวะลูกถว้ยแห้ง 
ซ่ึงจะมีทั้งลกัษณะท่ีวดัตามผวิ และส่วนท่ีเป็นอากาศ คือระยะผลรวมของ a1 และ a2 

       -  ระยะอาร์กเปียก (Wet Arcing Distance) หมายถึง ระยะอาร์กท่ีวดัในลกัษณะลูกถว้ย
เปียก ระยะอาร์กเปียก คือระยะผลรวมของ a2 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.8 แสดงลกัษณะทางมิติ 
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2.  คุณสมบติัทางไฟฟ้า คุณสมบติัทางไฟฟ้าท่ีจะใชเ้ป็นขอ้ก า หนดและเกณฑก์ารพิจารณา
เลือกใชลู้กถว้ยฉนวนท่ีควรทราบมีดงัน้ี 

       -  แรงดนัไฟฟ้าวาบไฟตามผิวแห้งความถ่ีต ่า (Low Frequency Dry Flashover Voltage) 
หมายถึงค่าเฉล่ียของแรงดนักระแสสลบั 50 Hz ท่ีท าใหเ้กิดวาบไฟตามผวิบนลูกถว้ยในสภาพแหง้ 

       -  แรงดนัไฟฟ้าวาบไฟตามผิวเปียกความถ่ีต ่า (Low Frequency Wet Flashover Voltage) 
หมายถึง ค่าเฉล่ียของแรงดนักระแสสลบั 50 Hz ท่ีท าใหเ้กิดวาบไฟตามผวิบนลูกถว้ยในสภาพเปียก 

     -  แรงดนัไฟฟ้าวาบไฟตามผวิอิมพลัส์วิกฤติ (Critical Impulse Flashover Voltage) หมายถึง
ค่าวาบไฟตามผิวบนลูกถว้ย 50% เม่ือป้อนแรงดนัอิมพลัส์มาตรฐาน 1.2/50 μS แบ่งเป็นขั้วบวกและ  
ขั้วลบ 

       -  ความคงทนต่อแรงดนัอิมพลัส์ (Impulse Withstand Voltage ) อาจท าไดโ้ดยป้อนแรงดนั
ตามท่ีก าหนด 15 คร้ังของแต่ละขั้ว และยอมใหเ้กิดวาบไฟตามผวิไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง หรือ อาจหาไดจ้ากค่า
วาบไฟตามผวิ 50 % คือหาความคงทนต่อแรงดนัอิมพลัส์โดยอาศยัสถิติ คือ 

 
                                            UW90% = U50%(1-3σ) = 0.96U50%                                                (2.1) 

 
เม่ือ  σ  คือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและมีค่าเท่ากบั 0.03 เม่ือการกระจายเป็นปกติ 
       -  แรงดนัไฟฟ้ารบกวนคล่ืนวิทย ุ(Radio Influence Voltage = RIV) ของลูกถว้ย หมายถึง 

ค่าแรงดนัท่ีท าให้เกิดโคโรนาบนลูกถว้ย โดยมากจะเกิดตรงท่ีบริเวณผิวลูกถว้ยใกลก้บัท่ีพาด หรือยึด
สายไฟซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูง แลว้ส่งคล่ืนรบกวนวิทยรุะบบส่ือสาร ระบบควบคุม
อิเลก็ทรอนิกส์ การแกปั้ญหาท าโดยเคลือบสารก่ึงตวัน าท่ีบริเวณร่องพาดสายไฟฟ้า เพ่ือลดความเครียด
สนามไฟฟ้า เช่น ในกรณีลูกถว้ยกา้นตรงซ่ึงเป็นลูกถว้ยยึดสายไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย รูปลกัษณะของ
ลูกถว้ยกา้นตรงซ่ึงมีความหนา เน้ือฉนวน ระหวา่งกา้นโลหะท่ีต่อลงดินกบัอิเล็กโทรดแรงสูงนั้นนอ้ย 
จะท าให้เกิดความเครียดสนามไฟฟ้าสูง ท่ีสายรัดรอบคอลูกถว้ย (Tie Wire) ท าให้เกิดโคโรน่าข้ึน 
มาตรฐานจึงก าหนดให้ลูกถว้ยกา้นตรงท่ีจะใช้ในย่านชุมชนตอ้งเคลือบดว้ยสารก่ึงตวัน าในบริเวณ
ดา้นบนของลูกถว้ย เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดโคโรนาข้ึนในขณะใชง้าน การเคลือบสารก่ึงตวัน าจะช่วยลด 
ความเครียดสนามไฟฟ้าของ ลูกถว้ยกา้นตรง ท าใหค่้าแรงดนัโคโรนาเร่ิมเกิด Ui มีค่าสูงข้ึน แต่จะท าให้
ค่าแรงดนัเบรกดาวน์ Ub ลดลง ฉะนั้น การเคลือบสารก่ึงตวัน าท่ีส่วนบนจะมีความกวา้งท่ีพอเหมาะ 
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       -  แรงดนัไฟฟ้าเจาะผา่น (Puncture Voltage) หมายถึง แรงดนัท่ีจะท าให้เกิดการเจาะทะลุ
ผา่นเน้ือลูกถว้ย โดยเฉพาะลูกถว้ยท่ีมีเน้ือฉนวน (ปอร์ชเลนหรือแกว้) มีความหนา ระหวา่งอิเล็กโทรด
นอ้ยเม่ือเทียบกบัระยะอาร์ก เช่น ลูกถว้ยแขวน ลูกถว้ยกา้นตรง เป็นตน้ 
 

2.4 รูปลกัษณะของลูกถ้วยมีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้า 
 

1. ลกัษณะของปีกและครีบของลูกถว้ย การออกแบบลูกถว้ยให้มีรูปร่างท่ีท าให้การจบัเกาะ
ของส่ิงเปรอะเป้ือนท าไดย้ากข้ึน จากผลการศึกษาการจบัเกาะของส่ิงเปรอะเป้ือนบนลูกถว้ยท่ีมีรูปร่าง
ต่าง ๆ พบวา่ลูกถว้ยแบบ Biconvex มีส่ิงเปรอะเป้ือนจบัเกาะนอ้ยท่ีสุด (Looms, 1990) รายละเอียดการ
จบัเกาะของส่ิงเปรอะเป้ือนบนผวิลูกถว้ยตวัอยา่งแสดงตามตารางท่ี 2.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9 การจบัเกาะท่ีส่วนต่าง ๆ ของผวิลูกถว้ยแต่ละแบบท่ีเกิดจากส่ิงเปรอะเป้ือนประเภทควนัซ่ึง   
                 เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วลมท่ีแตกต่างกนั  
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หมายเหตุ 
H คือ บริเวณท่ีมีการจบัเกาะหนาแน่น 
M คือ บริเวณท่ีมีการจบัเกาะปานกลาง 
L คือ บริเวณท่ีมีการจบัเกาะเบาบาง 
Z คือ บริเวณท่ีไม่มีการจบัเกาะหรือมีการจบัเกาะท่ีนอ้ยมาก 

 
ตารางท่ี 2.5 ปริมาณการจบัเกาะของส่ิงเปรอะเป้ือนบนลูกถว้ยแต่ละแบบ 
 

ความเร็วลม ลูกถว้ยแบบ Anti-Fog ลูกถว้ยแบบ Disk ลูกถว้ยแบบ Biconvex 
9 m/s 630 mg 390 mg 40 mg 

1.5 m/s 150 mg 10 mg นอ้ยมาก 
 
ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะตอ้งพิจารณาในการออกแบบรูปร่างของลูกถว้ยคือการท า

ความสะอาดตวัเองโดยธรรมชาติ เม่ือมีลมพดัผา่นหรือฝนตก ลูกถว้ยแบบ Anti-Fog นั้น ให้มีระยะร่ัว
สูงข้ึนแต่จะพบวา่โอกาสท่ีส่ิงเปรอะเป้ือนจบัเกาะมีไดสู้งสุด ลูกถว้ยแบบ Disk นั้นโอกาสท่ีส่ิงเปรอะ
เป้ือนจบัเกาะมีมากกวา่ลูกถว้ยแบบ Biconvex แต่ก็มีคุณสมบติัในการท าความสะอาดตนเองโดยอาศยั
ปรากฏการณ์ธรรมชาติไดดี้กวา่ลูกถว้ยแบบ Anti-Fog 

 
2. ลูกถว้ยตอ้งใหเ้กิดวาบไฟตามผวิง่ายกวา่การเจาะทะลุ โดยความเป็นจริงลูกถว้ยท่ีใชติ้ดตั้ง

ยดึหรือรองรับสายไฟ ท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้าอยูใ่นบรรยากาศอากาศท่ีอยูโ่ดยรอบลูกถว้ยนั้น จะมีความคงทน
ต่อแรงดนัไฟฟ้าไดดี้กวา่ผิวลูกถว้ย ถึงแมว้า่ผิวลูกถว้ยจะสะอาดก็ตาม ถา้ยิ่งผิวลูกถว้ยเปรอะเป้ือน
เพราะฝุ่ นละออง หรือไอน ้ าทะเล หรือสารเคมีดว้ยแลว้ ยิ่งมีความคงทนต่อแรงดนัไฟฟ้าน้อยกว่า
อากาศ และถา้มีความช้ืนผิวลูกถว้ย ท่ีเปรอะเป้ือนนั้นก็จะมีสภาพน าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน เกิดกระแสร่ัวตาม
ผวิลูกถว้ยได ้ดว้ยเหตุน้ีเองจึงมีการเพ่ิมระยะร่ัวของผวิลูกถว้ย โดยการท าเป็นปีกยืน่ออกจากแนวแกน 
และแต่ละปีกกย็งัท าเป็นครีบเพ่ิมระยะร่ัว ระยะร่ัวป้องกนัมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามการท าปีกให้กวา้ง
ข้ึนก็มีขีดจ ากดั เพราะ การออกแบบลกัษณะลูกถว้ยจะตอ้งค านึงถึงความเครียดสนามไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน
แก่เน้ือฉนวนดว้ยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของลูกถว้ยแขวน และลูกถว้ยกา้นตรง ซ่ึงมีความหนาของ
เน้ือฉนวนนอ้ยกวา่ระยะอาร์กในอากาศหลายเท่า จะตอ้งใหเ้กิดวาบไฟตามผวิง่ายกวา่การเกิดเจาะทะลุ
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ผา่นเน้ือฉนวน เพราะจะท าให้เสียสภาพการฉนวนอยา่งสมบูรณ์ การเกิดวาบไฟตามผิวจะท าให้เสีย
สภาพการฉนวนชัว่ครู่แลว้กคื็นสู่สภาพเดิมได ้

 
 3. การแบ่งลูกถว้ยตามการเจาะทะลุตามมาตรฐาน IEC ในทางปฏิบติัก็จะพบวา่ ลูกถว้ยท่ีมี
ความหนาของเน้ือฉนวนบางกวา่ระยะวาบไฟตามผิวก็มีโอกาสเกิดเจาะทะลุท่ีส่วนหัวของลูกถว้ยได ้
เพราะว่าเม่ือใชง้านไปนาน ๆ ฉนวนเส่ือมสภาพหรือไดรั้บความเครียดสนามไฟเสิร์จสูงมาก ๆ เช่น    
อิมพลัส์หนา้คล่ืนชนั (Steep Front Impulse Voltage) การแกปั้ญหาน้ีอาจท าไดโ้ดยเพ่ิมคุณภาพของเน้ือ
ฉนวน เช่น ปอร์ชเลนใหมี้ความเหนียวความแขง็แกร่งยิ่งข้ึน หรือออกแบบลูกถว้ยเป็นแบบคอตนั เช่น 
ลูกถ้วยก้านตรงเป็นลูกถ้วยแท่งและลูกถ้วยก้านตรงแบบฟ็อกเป็นลูกด้วยแท่งก้านตรง และตาม
มาตรฐาน IEC 383-1 (1976) ไดแ้บ่ง ลูกถว้ยไฟฟ้าแรงสูงออกเป็น 2 ประเภทคือประเภท A และ
ประเภท B ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบลกัษณะสมบติัของลูกถว้ยทั้งสองประเภทคือ ลูกถว้ยประเภท A เป็นแบบ
เน้ือตนัจึงไม่มีโอกาสเจาะทะลุซ่ึงตรงกนัขา้มกบัลูกถว้ยประเภท B ท่ีมีความหนาของลูกถว้ยแขง็นอ้ยจึง
มีโอกาสเจาะทะลุได ้ซ่ึงมีรายละเอียดในการแบ่งดงัน้ี 

      - ประเภท A จะเป็นลูกถว้ยท่ีมีอตัราส่วนระหวา่งระยะวาบไฟตามผิวท่ีเป็นอากาศรอบ (Y) 
และระยะแนวเจาะทะลุเน้ือฉนวน (X) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 ลูกถว้ยตวัอยา่งท่ีใชง้าน ในระบบจ าหน่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ลูกถว้ยแท่ง และลูกถว้ยแท่งกา้นตรง เป็นตน้ 
                    - ประเภท B จะเป็นลูกถว้ยท่ีมีอตัราส่วนระหวา่งระยะวาบไฟตามผวิท่ีเป็นอากาศรอบ (Y) 
และระยะแนวเจาะทะลุเน้ือฉนวน (X) มากกวา่หรือเท่ากบั 2 ลูกถว้ยตวัอยา่งท่ีใชง้านในระบบจ าหน่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ลูกถว้ยกา้นตรง ลูกถว้ยกา้นตรงแบบฟ็อก และลูกถว้ยแขวน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.10 ลูกถว้ยประเภท A และ B แบ่งตาม IEC 383-1 
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2.5 ส่ิงเปรอะเป้ือนในระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 

ส่ิง เปรอะเป้ือนจะมีผลกระทบต่อการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้ามากหรือน้อยข้ึนกับ
องค์ประกอบหลายประการ  เช่น ต าแหน่งท่ีติดตั้ งอุปกรณ์ไฟฟ้า รูปร่างของอุปกรณ์ไฟฟ้า
สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ อยา่งไรกต็ามอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งในบริเวณชายฝ่ังทะเลจะไดรั้บความสนใจเป็น
พิเศษ เพราะส่ิงเปรอะเป้ือนท่ีเกิดจากละอองของน ้ าทะเลท่ีมาเกาะผิวอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเกิดไดอ้ย่าง
รวดเร็ว และไม่สามารถควบคุมไดเ้น่ืองจากเป็นส่ิงเปรอะเป้ือนท่ีเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ วิธีการ
แกไ้ขผลของส่ิงเปรอะเป้ือนท่ีมีต่อการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้ากคื็อ ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีสะสมส่ิงเปรอะ
เป้ือนต ่า แต่ปัญหาท่ีตามมากคื็ออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทใด และ/หรือ รูปร่างของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีการ
สะสมส่ิงเปรอะเป้ือนต ่า 

 
 1. ส่ิงเปรอะเป้ือนจากทะเล พบในบริเวณท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเล ในกรณีพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลเป็น
พ้ืนราบลมทะเลจะพดัพาเอาเกลือจากทะเลเขา้มาในแผน่ดินไดค่้อนขา้งไกล ตามปกติระดบั ESDD 
(Equivalent Salt Deposit Density) จะลดลงเม่ือลึกเขา้ไปจากชายฝ่ังทะเล อยา่งไรกดี็อาจจะพบเกลือจาก
ทะเลท่ีระยะห่างจากชายฝ่ังทะเลถึง 100 km ได ้ค่า ESDD ท่ีเกิดจากลมทะเลท่ีพดัเป็นฤดูกาลเป็นระยะ
เวลานานๆอาจจะมีค่าสูงพอๆกบัค่า ESDD ท่ีเกิดจากไตฝุ้่ นได ้แต่ในกรณีของลมทะเลท่ีพดัเป็นฤดูกาล
ค่า ESDD มีแนวโนม้จะลดลงตามระยะจากชายฝ่ังไดร้วดเร็วกวา่ค่า ESDD ท่ีเกิดจากไตฝุ้่ น 

 
 2. ส่ิงเปรอะเป้ือนจากฝุ่ น เกิดจากลมพดัพาเอาทรายและฝุ่ นดินไปติดลูกถว้ย ระดบัความ
รุนแรงของส่ิงเปรอะเป้ือนประเภทน้ีค่อนขา้งต ่า องคป์ระกอบของส่ิงเปรอะเป้ือนชนิดน้ีจะแปรไปตาม
พ้ืนท่ี โดยปกติจะมีแคลเซียมซลัเฟต (CaSO4) อยู ่30-70% 

 
3. ส่ิงเปรอะเป้ือนอ่ืนๆ เกิดจากแหล่งอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ เช่น เถา้หรือฝุ่ น 

ปุ๋ ย เป็นตน้ 
 

 


