
บทที่ 4 
ผลการทดลองและแนวทางแก้ไข 

 

4.1  ผลการศึกษาและทดลอง 
 
             4.1.1 ผลการวเิคราะห์รายละเอียดของหัวต่อสายไฟฟ้า, สายเคเบิลใต้ดินที่เกิดระเบิดจาก
ภาพถ่ายที่บันทึก 
 - หัวต่อสายสายไฟฟ้าแรงสูง มีลกัษณะร่องรอยของการไหมบ้ริเวณส่วนบนและเกิด
แตกหักช ารุดในส่วน Cable Housing ของหัวต่อสายไฟฟ้าแรงสูง ชนิดพอต์ทสเลน  และอุปกรณ์
ส่วนประกอบอ่ืน เน่ืองจากการเกิดเบรกดาวน์และกระแสไฟฟ้าลดัวงจร (Short Circuit) ในเฟสนั้น  
 - กบัดกัฟ้าผา่ (108 kV Serge Arrester) เกิดความเสียหายแตกหกัช ารุด เน่ืองเศษวสัดุท่ีจาก
เกิดการระเบิดของหวัต่อสายไฟฟ้าแรงสูงกระเด็นมากระทบ 
 - อุปกรณ์ควบคุมความเครียดสนามไฟฟ้า (Stress Cone) พบว่ามีลกัษณะแยกออกเป็น 2 ช้ิน 
เน่ืองจากการเกิดเบรกดาวน์ภายในหวัต่อสายเคเบิล  
 - สายเคเบิล เกิดการหลอมละลายของตวัน า (Copper) และฉนวน (Insulation) โดยฉนวน
สายเคเบิลมีลกัษณะเป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร เน่ืองจากอุณหภูมิ ท่ี
สะสมท่ีค่อยๆ สูงข้ึนก่อนการเบรกดาวน์ 
 
 4.1.2 วเิคราะห์ฉนวนสายเคเบิลที่เกดิเบรกดาวน์ด้วยวธิีการเอก็ซ์เรย์  
 เราจะเห็นไดว้่าสายเคเบิลท่ีเกิดเบรกดาวน์นั้น เราจะเห็นไดว้่าฉนวนสายเคเบิลมีลกัษณะ
รูปทรงกลมดา้นตดัท่ีไม่เป็นทรงกลมแบบสมบูรณ์ (Asymmetrical) เราจึงสันนิฐานว่าอาจจะเกิด
จากขั้นตอนการปลอกเปลือกชั้นนอก (Cable Jacket) และท าความสะอาดฉนวนสายเคเบิลใน
ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ก่อนการประกอบหวัสายไฟฟ้าแรงสูง เกิดขอ้ผดิพลาดท่ีชั้นฉนวน ซ่ึงไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือคู่มือค าแนะน า (Instruction Manual) จากโรงงานผูผ้ลิต (ภาพท่ี 4.1) 
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ภาพท่ี 4.1  ลกัษณะและขั้นตอนการเตรียมสายเคเบิลท่ีถกูตอ้งก่อนการติดตั้ง 
 
 4.1.3  การวเิคราะห์ฉนวนสายเคเบิลโดยการต้มที่อุณหภูม ิ120 oC ด้วยกลเีชอรีน  
 เมื่อท าการต้มด้วยกลีเชอรีน ท่ีอุณหภูมิ 120oC เราสามารถมองเห็นภายในของชั้นเน้ือ
ฉนวนสายเคเบิลได ้โดยมีลกัษณะเป็นโพรงอากาศในเน้ือฉนวน อยู ่2 จุดและเกิดการหลอมละลาย
ของทองแดงทะลุผ่านชั้น (Conductor Screen) ออกมา ซ่ึงเป็นผลมาจากอุณหภูมิ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปเกิน 250 oC 
 
 4.1.4 การน าทฤษฎีการเกิดสนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกระบอกแกนซ้อนร่วม จากกฎของเกาส์ 
หาสมการความเครียดสนามไฟฟ้าสายเคเบิลแรงสูงภายในหัวต่อสายไฟฟ้า 
 จากการค านวณความเครียดของสนามไฟฟ้าท่ีชั้นฉนวนสายเคเบิล เราจะไดค่้าประมาณ 
0.576 kV/mm ตามสเปคของสายเคเบิล (Cable Specification) และความเครียดสนามไฟฟ้าจะ
เพ่ิมข้ึน เม่ือชั้นฉนวนมีความหนาลดลงจากเดิม โดยเราไดท้ าการค านวณความหนาของฉนวนสาย
เคเบิลบางท่ีสุด แลว้เปรียบเทียบกนัพบว่ามีค่าสนามไฟฟ้าสูงถึง 11.886 kV/mm  
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 4.1.5 ออกแบบและจ าลองการเกิดสนามไฟฟ้าบริเวณฉนวนสายเคเบิลที่มีความหนาและ
บางไม่เท่ากนัด้วยโปรแกรม Comsol Multiphysics 3.5a  
 เราจะเห็นไดว้่าค่าของสนามไฟฟ้าเกิดข้ึนจะมีอยูบ่ริเวณโดยรอบผิวของตวัน า โดยผลจาก
การท า Simulation Program โมเดลจ าลองรูปแบบสายเคเบิลแรงสูง แบบสมบูรณ์ (Symmetrical) 
หลงัจากการป้อนค่าพารามิเตอร์ (ในตารางท่ี 3.3) จะมีค่าสนามไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน ไม่เกิน 5 kV/mm ซ่ึง
อยูใ่นเกณฑท่ี์สายเคเบิลยงัสามารถใชง้านไดเ้ป็นปกติ แต่เมื่อเราเปล่ียนรูปแบบของสายเคเบิลเป็น
ไม่แบบสมบูรณ์ (Asymmetrical) ซ่ึงมีลักษณะชั้นเน้ือฉนวนไม่เท่ากันทุกด้าน และท าการ 
Simulation ผลปรากฎว่ามีลกัษณะของสนามไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงจากเดิม โดยมีจุดท่ีเร่ิมเกิดการ
เบ่ียงเบนของสนามไฟฟ้าบริเวณฉนวนสายเคเบิล 2 จุด (ตามรูปท่ี 3.27) จึงเป็นสาเหตุให้ค่าความ
คงทนของฉนวนสายเคเบิลลดลง 
 
 จากผลทดลองในบทท่ี 3 เราจะน าขอ้มูลของการค านวณค่าสนามไฟฟ้าภายในสายเคเบิล
แรงสูง และผลการทดสอบ Cable Simulation มาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิด
เบรกดาวน์ของหวัต่อสายไฟฟ้า ขนาดแรงดนั 115 กิโลโวลต์ โดยเราจะน าขอ้มูลของอุปกรณ์และ
ระบบส่วนอ่ืนมาศึกษาและวิเคราะห์ให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุท่ีเกิดเบรกดาวน์ของหัวต่อสาย
เคเบิลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยเราจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วนหลกั คือ 
 

4.1.6  ระบบสายส่ง (Transmission Line) 
 จากขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์นั้น เราพบว่าระบบไฟ 115 เควีท่ีจ่ายไฟมาเป็น Feeder RY 1 
ของ กฟผ-กฟภ แบบสายอากาศ ซ่ึงการเกิดระเบิดของหวัต่อสายไฟฟ้าแรงสูง ในกรณีท่ีเราศึกษานั้น 
พบว่ามีสภาพอากาศปกติ ไม่มีพายฝุนฟ้าคะนอง และไม่สภาพลมกระโชก ซ่ึงอาจก่อให้เกิดฟอลต์
มาจาก ณ บริเวณจุดเช่ือมต่อของสายอากาศกบัเคเบิลใตดิ้น ระบบสายส่งภายนอก (External Fault) 
ได ้

 
 

ภาพท่ี 4.2  Single Line Diagram of the RY1 – Substation 
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4.1.7  สายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) 
เราไดน้ าขอ้มลูของสายเคเบิล ขนาดแรงดนั 115 เควี (HXLP/CWS/PE/1x800 SQ.MM) มา

ศึกษาข้อมูลทางเทคนิคเก่ียวกับอุณหภูมิและระบบกราวด์ของสายเคเบิล และจากการวิเคราะห์
ขอ้มลูเราพบว่าสายเคเบิลสามารถทนอุณหภูมิขณะจ่ายไฟไดถึ้ง 90 oC  (จ่ายโหลดปกติ) โดยกรณี
ความยาวของสายเคเบิลใต้ดินท่ีมีระยะไม่เกิน 750 เมตร ตามขอ้ก าหนดของ กฟภ. ไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งท าการประสานกราวด์แบบไขวส้าย (Cross Bonding) เพื่อจะท าให้ผลรวมของแรงดนั
เหน่ียวในสายเคเบิลมีค่าเป็นศูนยต์ามทฤษฎี เน่ืองจากสายเคเบิลมีความยาวไม่เกิน 950  เมตร ค่า
ของแรงดนัเหน่ียวน าท่ีเกิดข้ึนในสายเคเบิลไม่เกิน 66 โวลต ์จึงไม่มีผลกระทบท่ีจะท าให้สายเคเบิล
เกิดเบรกดาวน์ได ้

 

 
 

ภาพท่ี 4.3  ลกัษณะกราวดข์องสายเคเบิลแรงสูง 
 

4.1.8  อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Equipment) 
 การศึกษาและวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น หมอ้แปลงวัดกระแสและแรงดัน  
(Current & Voltage Transformer) สวิตซป์ลดวงจรแรงสูง (Disconnecting Switch) โดยกรณีศึกษา
น้ีอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดสามารถแสดงค่ากระแสและแรงดนั ผา่นระบบ PMS ขณะจ่ายโหลดปกติได ้จึง
ไม่ไดเ้ป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการระเบิดของหวัต่อสายไฟฟ้าแรงสูง 
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ภาพท่ี 4.4  ภาพหมอ้แปลงวดักระแส 
 

  
 

ภาพท่ี 4.5  ภาพสวิตซป์ลดวงจรไฟฟ้าแรงสูง 
 

4.1.9  ระบบป้องกนั (Relay Protection System) 
 โครงการของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเราท าการศึกษาน้ี ไดมี้การพฒันาระบบ PMS (Project 
Management System) โดยไดม้ีการสร้างระบบป้องกนัให้มีศกัยภาพท่ีกว่าระบบเดิม เพื่อท าให้
ระบบมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากข้ึน แต่ระหว่างเกิดเหตุหัวต่อสายไฟฟ้าแรงสูงระเบิดนั้น 
ระบบป้องกันยงัไม่สมบูรณ์ จึงยงัไม่สามารถป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงและแรงดันเกิน
ชัว่ขณะไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
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ภาพท่ี 4.6  ภาพตูอุ้ปกรณ์ป้องกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7  ป้ายสญัลกัษณ์หา้มใชง้าน (Red Tag) 
 
 จากการศึกษาวิ เคราะห์และทดลองตามขั้นตอนท่ีก  าหนด เราได้น าข้อมูลอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง ประเภทอ่ืนมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยการคน้ควา้หาข้อมูลทางเทคนิคมา
วิเคราะห์ทีละส่วน โดยใชเ้หตุผลตามหลกัวิศวกรรม จึงสรุปไดว้่าขอ้เท็จจริงของการเกิดระเบิดของ
หวัต่อสายเคเบิล เกิดสาเหตุมาจากฉนวนของสายเคเบิลมีความหนาไม่เท่ากนัทุกดา้น เป็นรูปแบบ
ของฉนวนสายเคเบิลแบบไม่สมบูรณ์ (Asymmetrical) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการเตรียมสาย
เคเบิลก่อนการติดตั้ง โดยฉนวนบริเวณดา้นท่ีท ามุมประมาณ 90 องศา กบัดา้นท่ีมีความบางท่ีสุด 
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เมื่อเราท าการทดลอง Cable Simulation ฉนวนสายเคเบิลจะมีความเครียดของสนามไฟฟ้าสูงกว่า
ปกติ และสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงของสนามไฟฟ้าไดช้ดัเจน จนส่งผลท าใหค่้าความคงทนของ
ฉนวนสายเคเบิล (Dielectric Strength) ลดลง ท าใหเ้กิดการเบ่ียงเบนหรือหกัเหของสนามไฟฟ้าและ
มีผลกระทบท าใหอุ้ณหภูมิบริเวณท่ีมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงข้ึน จนท าให้เกิดความร้อนและดีส
ชาร์จบางส่วน (Partial Discharge) สะสมท่ีบริเวณเน้ือฉนวน โดยดีสชาร์จบางส่วนท่ีเกิดข้ึนในเน้ือ
ฉนวน เป็นผลมาจากการท่ีประจุไหลผา่นช่องว่างเลก็ๆ ในเน้ือฉนวนและค่อยๆ สร้างความเสียหาย
ใหก้บัฉนวนสายเคเบิล โดยท่ีช่องว่างน้ีจะทนแรงดนัไฟฟ้าไดน้้อยกว่าฉนวนท่ีอยู่รอบตวัมนั และ
จะค่อยๆสะสมไปจนเกิดการเบรกดาวน์จากแรงดนัไฟฟ้าท่ีเฟสนั้นลงสู่ระบบกราวด ์ 
  

4.2 แนวทางการปรับปรุงและแก้ไข  
 
 การศึกษาโครงงานน้ีท าใหเ้ราสามารถเรียนรู้สาเหตุของการเกิดระเบิดของหวัต่อสายไฟฟ้า
และเบรกดาวน์ของฉนวนสายเคเบิลแรงสูงไดอ้ย่างถูกตอ้ง จากปัญหาท่ีส าคญัและสาเหตุดงักล่าว
เราจ าเป็นตอ้งหาทางปรับปรุง,แกไ้ข และป้องกนั เพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อระบบเคเบิลใตดิ้นตาม
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, กฟผ และกฟภ ซ่ึงจะมีผลกระทบในเชิงพานิช ดงันั้นกรณีศึกษาน้ี
จึงมีประโยชน์ต่อการศึกษาดา้นไฟฟ้าก าลงั ส าหรับผูท่ี้สนใจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเป็นอยา่งมาก  
 
 4.2.1  วธิีการปรับปรุงและแก้ไข 

หัวต่อสายไฟฟ้าแรงสูงชนิด พอร์ชสเลน ถา้เกิดระเบิดข้ึนจะเป็นอนัตรายผูค้นและต่อ
สภาพแวดลอ้มในบริเวณนั้นมาก เน่ืองจากลกัษณะการระเบิดของหัวต่อสายไฟฟ้าแรงสูงนั้น จะมี
เศษวสัดุจะกระเด็นไปทั่วทุกทิศทาง ในปัจจุบนัไดม้ีการพฒันาหัวต่อสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นวสัดุ
ชนิดยางหรือซิลิโคน โดยมีคุณสมบติัท่ีดีกว่าชนิดพอร์ชสเลนและถา้เกิดเหตุระเบิดข้ึนหัวต่อสาย
ชนิดน้ีจะไม่เป็นอนัตรายต่อบุคคลหรือสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
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ภาพท่ี 4.8  หวัต่อสายไฟฟ้าแรงสูงชนิดยางหรือซิลิโคน 
 

ตรวจสอบอุปกรณ์หวัต่อสายไฟฟ้าและเคเบิลแรงสูง โดยการตรวจสอบแบบ Visual Check 
ก่อนการติดตั้งว่า Cable Housing และสายเคเบิลแรงสูง เกิดรอยขีดข่วนทั้งภายนอกและในหรือไม่ 
ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการเบรกดาวน์ได ้
 

 
 

ภาพท่ี 4.9  สภาพภายในของ Cable Housing 
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ภาพท่ี 4.10  ดา้นตดัของสายเคเบิล 
 
 ศึกษาขั้นตอนการติดตั้งตามค าแนะน าของโรงงานผูผ้ลิตโดยละเอียด และช่างผูป้ฏิบติังาน
ตอ้งผ่านการอบรม (Training Course) และไดรั้บการรับรองจากโรงงานผูผ้ลิตอุปกรณ์หัวต่อสาย
ไฟฟ้าแรงสูงก่อน จึงสามารถด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ได ้
 โดยทัว่ไปแลว้การเขา้หัวต่อสายไฟฟ้าแรงสูง ตอ้งท าการปลอกสายเคเบิล (Cable Jacket) 
และเติมน ้ ามนัในหวัสายในบริเวณท่ีไม่มีผงฝุ่ นมาก และกรณีถา้มีฝุ่ นละอองมากจนเกินไป อาจจะ
ท าใหผ้งฝุ่ นปนในฉนวนน ้ ามนั (Compound) ซ่ึงจะส่งผลท าให้มีส่ิงเจือปนในน ้ ามนั เม่ือจ่ายไฟไป
แลว้อาจจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเบรกดาวน์ได ้ดงันั้นทางแกไ้ข เราสามารถท าไดโ้ดยการสร้างหอ้ง
ส าหรับการติดตั้งชัว่คราว เพ่ือป้องกนัน ้ า, ความช้ืนและฝุ่ นละอองและเพ่ือป้องกนัส่ิงสกปรกเจือปน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11  การปิดกั้นพ้ืนท่ีส าหรับการท างาน 
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 ในระหว่างการติดตั้งหัวต่อสายไฟฟ้าแรงสูง ตอ้งท าการตรวจสอบระยะของฉนวนสาย
เคเบิล ว่ามีความหนาของชั้นฉนวน (Insulation) เป็นไปตามขอ้ก าหนดของโรงงานผูผ้ลิตหรือไม่ 
และกรณีท่ีส าคญัตอ้งตรวจสอบความหนาฉนวนสายเคเบิลว่าทุกดา้นเท่ากนัหรือไม่ ดว้ยเวอร์เนียร์
ดิจิตอล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12  ตวัอยา่งเวอร์เนียร์ดิจิตอล 


