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 1. วัสดุตัวน าไฟฟ้า วัสดุที่ใช้เป็นตัวน าไฟฟ้าได้แก่ โลหะเงิน โลหะทองแดง 
โลหะอลูมิเนียม โลหะเงนิเยอรมัน โลหะตะกั่ว และโลหะผสมต่าง ๆ สายไฟฟ้าที่ใช้งาน 
ภายในอาคารบ้านเรือนจะใช้โลหะทองแดง และระบบไฟฟ้าแรงสูงจะใช้โลหะอะลูมิเนียม 
โลหะทองแดงที่ใช้ในงานไฟฟ้าจะต้องมีความบริสุทธิ์มาก หากมีส่ิงเจือปนเล็กน้อยก็จะท า
ให้ ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นมาก โลหะทองแดงจะตอ้งมีความบริสทุธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 
ทองแดงที่ใช้เป็นตัวน าไฟฟ้าได้แก่

ก. สายทองแดงแข็งปานกลาง เป็นสายทองแดงที่ท าจากการรีดเส้นลวด เมื่อได้ ขนาด
ตามที่ต้องการแล้วจะไม่น าไปอบให้อ่อน สายทองแดงชนิดนีจ้ะแขง็และทนต่อแรงดึงได้สูง 
สูงกว่าสายทองแดงชนิดอบให้ออ่นใช้ในงานเดินสายไฟฟ้ากลางแจ้ง และสามารถขึงให้ตึง 
มาก ๆ ได้ เช่น สายโทรศัพท์ สายโทรเลข สายทองแดงชนิดรีดแข็งนี้มีความต้านทานสูงกว่า 
สายทองแดงอ่อนราว 2.7% 

ข. สายทองแดงอ่อนหรือชนดิอบให้อ่อน คือ สายทองแดงที่รดีได้ขนาดแล้วน าไปอบ 
ด้วยความร้อนให้อ่อน ซ่ึงเมื่อน าไปหรือโค้งงอ จะสามารถท าได้ง่าย ทนแดรงดึงได้เพียง 
60% ของสายทองแดงชนิดแขง็

ลักษณะของสายไฟฟ้า





2. วัสดุฉนวนไฟฟ้า ฉนวนคือวัสดุที่มคีุณสมบัติในการกีดกั้นหรือขัดขวางการ
ไหล ของกระแสไฟฟ้าหรือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ได้แก่ ยาง ไฟเบอร์ 
พลาสติก ฯลฯ ฉนวนจะต้องสามารถป้องกันตัวน าไฟฟ้าจากความร้อนหรือของเหลวที่
สามารถกัดกร่อน ตัวน าไฟฟ้า และสามารถกันน้ าได้ดี ฉนวนที่ใช้หุ้มตัวน าไฟฟ้าต้องมี
ความต้านทานสูง ต้อง ไม่ถูกกรดหรือด่างกัดกร่อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 0 ถึง 200 องศาฟา
เรนไฮต์ และต้องไม่ดูด ความช้ืนในอากาศ ฉนวนที่ใช้หุ้มตัวน าไฟฟ้ามีอยู่หลายชนิด ได้แก่ 
แร่ใยหิน ยางทนความร้อน พลาสติก PVC ฉนวนที่นิยมใช้งานได้แก่ ก. ฉนวนยาง 
ฉนวนยางที่ใช้หุ้มตัวน าไฟฟ้าและสายเคเบิลท าจากยางพารา 20 ถึง 40% ผสมกับแร่
ธาตุอีกหลายชนิด เช่น ผงซัลเฟตของแมกนีเซียม สังกะสีออกไซด์ ฯลฯ และมีก ามะถันปน
อยู่ด้วยเล็กน้อย ใช้ท าสายไฟฟ้าแรงสูง ข. พลาสติก PVC เป็นฉนวนที่มคีุณสมบัติบิดงอ
ได้ แต่ไม่ดีเท่ากับยาง ไม่มี ปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ ามันต่าง ๆ ไม่มีปฏิกิริยากับกรดและ
ด่าง ทนอุณหภูมิได้สูง จึง เป็นทีน่ิยมใช้งานกันมากในปัจจุบนั









        

สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC - All 

Aluminum Conductor)

             เป็นตัวน าอลูมิเนียมล้วนตีเกลียวเป็นชั้นๆ รับแรงดึงไดต้่ า จงึไม่
สามารถขึงสายให้มีระยะห่างมากๆ ได้ ปกตคิวามยาวช่วงเสา ต้องไม่
เกิน 50 เมตร ยกเว้นสายที่มีขนาด 95 sq.mm ขึ้นไปสามารถ
มีระยะช่วงเสามากถึง 100 เมตร มีลักษณะและข้อมูลทางเทคนิค 
(บางกอกเคเบิล) ดังรูป



สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR - Aluminum 
Conductor Steel Reinforced)

             เป็นสายอลูมิเนียมตีเกลียวและมีสายเหล็กอยู่ตรงกลางเพื่อให้สามารถรับ
แรงดึงได้สูงขึ้น ท าให้ขยายระยะห่างช่วงเสาได้มากขึ้น แต่จะไม่ใช้สายชนิดนี้
บริเวณชายทะเล เพราะจะเกิดการกัดกร่อนจากไอเกลือ มีลักษณะและข้อมูลทาง
เทคนิค (บางกอกเคเบิล) ดังรูป



                      



สาย Partial Insulated Cable (PIC) 

          โครงสร้างประกอบด้วยตัวน าอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวน 
XLPE (Cross-linked Polyethylene) หรือ PE 

(Polyethylene) แล้วแต่ความเหมาะสม 1 ชั้น ปัจจุบันนิยมใช้ฉนวน 
XLPE ถึงแม้มีฉนวนหุ้ม ก็ไม่สามารถแตะต้องสายได้ เพราะฉนวนบางมาก 
ซึ่งจะช่วยลดการเกิดลัดวงจร ของสายเปลือยเท่านั้น ใช้เดินในอากาศผ่านลูกถ้วย
แทนสายเปลือย



สาย Space Aerial Cable (SAC)

      โครงสร้างประกอบด้วยตัวน าอลูมิเนียมตีเกลียวหุม้ด้วยฉนวน XLPE เช่นเดียวกับ
สาย PIC แต่จะมีเปลือก (Sheath) ที่ท าจาก XLPE หุม้ฉนวนอีกชั้นหนึ่ง แต่ไม่มี
ชีลด์จึงไม่สามารถกั้นสนามไฟฟา้ท่ีออกจากตัวน าได้ และถึงแม้จะมีเปลือกหุ้ม ก็ไม่ควร
สัมผัสสายโดยตรง เพราะมีความเข้มสนามไฟฟ้าสูง ในการใช้งาน จ าเป็นต้องติดตั้งบน
ฉนวนไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง และต้องใชฉ้นวนที่เรียกว่า spacer ที่เหมาะสมกับแรงดันเปน็ตัว
รองรับ และเพื่อจ ากัดระยะห่างระหว่างสาย แม้ว่าจะสามารถวางไว้ใกล้กันได้มากกว่าสาย 
PIC แต่ต้องไม่เกินค่าจ ากัดค่าหนึ่งและต้องใช้ Messenger Wire เป็นตัวรบั
น้ าหนักและช่วยดึงสายไว้ Messenger Wireจะต่อลงดินท าหน้าที่เป็นสาย
Overhead Ground Wire ด้วย



สาย Preassembly Aerial 
Cable

•     สายชนิดนี้จดัเป็นสาย fully insulated มี  
โครงสร้างคล้ายสาย XLPE และสามารถวางใกล้กันได้                       

•    จึงใช้สายชนิดนี้ในบริเวณที่มี ระยะห่างจากตัวอาคาร 

•    จ ากัด หรือผ่านบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่



สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE)

สายชนิดน้ีจัดเป็นสาย fully insulated มีโครงสร้างดังรูป



      สายไฟฟ้าแรงดันต่ า - สายชนิด วีเอเอฟ (VAF)

         สายไฟตาม มอก.11-2531 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่าสายชนิด วีเอเอฟ (VAF) 
เป็นสายชนิด ทนแรงดนั 300 V มีทั้งชนิดที่เป็นสายเดี่ยว สายคู่ และที่มีสายดินอยู่ด้วย 
ถ้าเป็นสายเดี่ยว จะเป็นสายกลม และถ้าเป็นชนิด 2 แกน หรือ 3 แกน จะเป็นสายแบน 
ตัวน านอกจาก จะมีฉนวนหุ้ม แลว้ยังมีเปลือกหุม้อีกชัน้หนึ่ง สายคู่จะนิยมรัดด้วยเขม็ขัดรัด
สาย (Clip) ใช้ในบ้านอยู่อาศยัท่ัวไป สายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 phase ที่มี
แรงดัน 380 V เช่นกัน ( ในระบบ 3 phase แต่แยกไปใชง้านเป็นแบบ 1 
phase แรงดัน 220 V. จะใช้ได้ ) 



สายไฟฟ้าแรงดันต่ า - สายชนิด ทีเอชดับเบิลย ู(THW)

       สายไฟฟา้ตาม มอก.11-2531 ที่ในท้องตลาดนิยมเรียกว่า ทเีอชดับเบิลยู 
(THW) เป็นสาย ไฟฟา้ชนิดทนแรงดัน 750 V เป็นสายเด่ียว นิยมใช้กนัอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะใน โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้า 3
phase ได้ ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสาย ชื่อ THW เป็นชื่อตามมาตรฐาน
อเมริกัน ซึ่งเป็นสายชนิดทนแรงดัน 600 V อุณหภูมิใช้งานที่ 75 องศา
เซลเซียส แต่ในประเทศไทยนิยม เรียกสายที่ผลิตตาม มอก. 11 -2531 ว่า สาย 
THW เนื่องจากมีโครงสร้างคลา้ยกัน และรู้กันทั่วไปในท้องตลาด 



สายไฟฟ้าแรงดันต่ า - สายชนิด เอ็นวายวาย (NYY)

 สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด เอ็นวายวาย 
(NYY) มีทั้งชนิดแกนเดียว และหลายแกน สายหลายแกน ก็จะเป็นสายชนิดกลม
เช่นกัน สายชนิดนี้ทนแรงดันที่ 750 V. นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน เนื่องจากว่ามี 
ความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกช้ันหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 
ชั้น ความจริงแล้ว สายชนิดนี้มีฉนวนช้ันเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือก เปลือกช้ันใน
ท าหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกัน มีลักษณะกลม แล้ว
จึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกช้ันหนึ่ง ท าหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ



สายไฟฟ้าแรงดันต่ า - สายชนิด วีซีที (VCT)

 สายไฟฟ้าตาม มอก.11 - 2531 ตามท้องตลาดเรียกว่า สาย วีซีที (VCT) เป็นสาย
กลมมี ทั้งชนิดหนึ่งแกน 2 แกน 3 แกนและ 4 แกนทนแรงดันที่ 750 V. มีฉนวนและ
เปลือกเช่นกัน มีข้อพิเศษกว่าก็คือ ตัวน าจะประกอบไปด้วย ทองแดงฝอยเส้นเล็ก ๆ ท าให้มี
ข้อดคีือ อ่อนตัวและ ทนตอ่สภาพการส่ันสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็น สายเดินเข้า
เครื่องจักร ที่มีการส่ันสะเทือนขณะใช้งาน สายชนิดนี้ ใช้งานได้ทั่วไปเหมือนสายชนิด 
NYY สาย VCT มีหลายแบบตามรูปทรงโดยแบ่งได้ทั้งแบบ VCT - GRD ซ่ึงมี 2 
แกน 3 แกนและ 4 แกน และมีสายดินเดินร่วมไปด้วยอีกเส้นหนึง่ เพื่อให้เหมาะส าหรับใช้
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดนิ



• ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา้ 2545 ได้ก าหนดสขีองสายไฟหุ้มฉนวน
ระบบแรงต่ าไว้ดังนี้คือ

• ตัวน านิวทรัล ให้ใช้สีเทาอ่อนหรอืสีขาว
• สายเส้นไฟ ต้องมีสีต่างไปจากสายนิวทรัลและตัวน าส าหรับต่อลงดิน
• สายไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส ให้ใช้สายท่ีมีสีฉนวนหรือท าเครื่องหมายเป็นสีด า แดง 

น้ าเงิน ส าหรับเฟส 1 2 3 ตามล าดับ
• สายดินของบรภิัณฑ์ไฟฟ้าให้ใช้สเีขียว หรือเขียวแถบเหลือง หรือเป็นสายเปลือย
• ข้อยกเว้นที่ 1 สายไฟฟ้าที่มีขนาดโตกว่า 16 ตร.มม ให้ท าครื่องหมายแทนการ

ก าหนดสีที่ปลายสาย
ข้อยกเว้นที่ 2 สายออกจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ถึงบรภิัณฑ์
ประธาน (แผงคัทเอ้าท์หรือแผง 



การวัดขนาดของสายไฟฟ้า
•  การวัดขนาดตัวน าของสายไฟฟ้าแบบอเมริกัน  ในระบบอเมริกันได้

สร้างเครื่องมือวัดขนาดของสายไฟและก าหนดมาตรฐาน    AWG   
หรือ    American   Wire

• Gauge    โดยก าหนดเป็นหมายเลขขนาดของสายไฟ   ตั้งแต่
ขนาดเล็กสุดเป็นเบอร์  50

• AWG    และขนาดใหญ่สุดคือØ  AWG   เป็นต้น   เพื่อ
สะดวกในเชิงพาณิชย์และในการก าหนดของสายไฟ  โดยมีตาราง
เปรียบเทียบพื้นที่หน้าตัดของสายไฟมาตราฐาน AWG   ในหน่วย
เซอร์คูลาร์มิล  ลักษณะของเครื่องมือวัดขนาดสายไฟฟ้าแบบ AWG

• นั้นแสดงดังรูป
รูปแสดงเครื่องมือวัดของสายไฟฟ้าแบบ   AWG



 ส าหรับตัวน าไฟฟ้าท่ีเป็นแท่งสี่เหลี่ยม     เช่นบัสบาร์   ในการวัดขนาดจะ
ใช้ไมโครมิเตอร์  ( Micrometer )  ดังแสดงดังรูปต่อไปนี้   เป็น

เครื่องมือวัดขนาดของตัวน าโดยก าหนดให้  1  มิล  ( Mils )  เท่ากับ  1 / 
1000   นิ้ว  ( Inch )  เช่นกัน

รูปแสดงไมโครมิเตอร์



การต่อสายไฟฟ้า

  การปอกสายไฟฟ้า
                           การปอกสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน   และท า

ให้สายไม่หักงอง่ายท าได้โดยใช้มีดปอกฉนวนไฟฟ้าออกในลักษณะ
เดียวกับการเหล่าดินสอ   โดยให้ฉนวนเป็นมุมประมาณ   30   องศา   
ดังแสดงในรูป     การท่ีไม่ปอกสายตรงๆเพราะจะท าให้สายไฟฟ้าเป็น
รอยและหักง่าย

รูปการใช้มีดปอกสายไฟฟ้า



 การต่อสายไฟฟ้า

1 )   การต่อสายไฟฟ้าด้วยหมวกต่อสาย( Wire  Nuts )   หมวก
ต่อสายหรือวายนัท   ลักษณะภายนอกเป็นพลาสติกแข็งเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดี   ภายใน
จะมีสปริงโลหะลกัษณะเป็นเกลียวขดอยู่เพื่อใช้ในการขันล็อคและบีบสายให้แนน่   การต่อ
สายไฟฟ้าด้วยหมวกต่อสายท าได้โดยน าสายไฟที่จะต่อกัน  2  เส้นมาตีเกลียว   ให้ตัวน ามี
ความยาวไม่เกินกว่าความลึกของหมวกต่อสายขันให้แนน่    แล้วน าหมวกต่อสายมาครอบ
และขนัให้แน่นโดยหมุนไปทางขาว    เกลียวภายในจะดึงสายไฟที่ตีเกลียวให้เข้าไปภายใน
และล็อคอย่างแนน่หนา   ดังแสดงดังรูป



• 2 )  การต่อแยกสายด้วยโบลท์   คือการต่อสายแยกออกจากสาย
หลักเรียกว่า  Splicing   นิยมใช้หัวต่อสายชนิดโบลท์เรียกว่า  Bolt  

- Type  การต่อแยกสายโบลท์   ท าได้โดยการปอกสายเมนประมาณ  2  
นิ้วให้เห็นหัวน าสายไฟฟ้า     และน าสายที่จะต่อแยกมาวางให้แนบสนิทกันและ
ใช้โบลท์ล็อคสายทั้งสองเส้น   จากนั้นใช้ประแจปากตายหรือประแจเลื่อน  (  
Wrench  )  ขันนอตให้แน่นแล้วใช้เทปพันสายไฟ  ( Tape )พัน
เป็นฉนวนทับอีกขั้นหนึ่ง   ดังรูป



    3  )  การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า    อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องต่อสายไฟฟ้าเข้า
กับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า   เช่น    สวิตช์  ( Switchs )  และเต้ารับ  ( Plugs )  
เมื่อปอกสายไฟฟ้าด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว   ให้ใช้คีมปากแหลมตัดบริเวณปลายของ
ตัวน าโค้งพอดีกับขนาดของสกรูที่ตัวสวิตช์หรือเต้ารับ  ดังรูป  ( a )  ลักษณะ
ของสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม   แสดงดังรูป   ( b ) เมื่อจะต่อสาย
ที่ปลายดัดโค้งแล้วในรูป (a )เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูป ( b )  ท าได้โดยน า
ปลายสายม้วนไว้ใต้แป้นของสกรู  และใช้ไขควงให้สกรูยึดกับสายไฟให้แน่น
ที่สุด    โดยให้ทิศทางของการไขของไขควงไปทิศทางเดียวกันกับปลายของ
สายไฟฟ้าที่โค้งงอไว้    ดังรูป ( c  )

             (  a  )  สายไฟฟ้า        ( b )  สวิตช์ไฟฟ้า    ( c )  การต่อสายเข้าสวิตช์ไฟฟ้า



4 )  เทคนิคการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 

  4.1    การต่อสายแบบต่อตรง     คือการต่อสาย  2   เส้นเข้าด้วยกันเมื่อ
ผู้ใช้งานต้องการให้สายไฟฟ้ามีขนาดยาวขึ้น    ในกรณีที่ต่อสายแกน
เดียว  2   เส้นแบบต่อตรงท าได้ตามล าดับขั้นที่แสดงในรูปต่อไปนี้ 

รูปแสดงการต่อสายแกนเดียว  2  เส้น  แบบต่อตรง



ส าหรับสายไฟฟา้ขนาดใหญ่ที่มีตัวน ามากกวา่ 1 แกน เมื่อจะ
ท าการต่อสายแบบตอ่ตรงสามารถท าได้ดงัรูปต่อไปนี้

รูปแสดงการต่อสายตัวน าหลายแกนแบบต่อตรง



รูปแสดงการต่อสายแกนเดียว

4.2 การต่อสายแบบต่อแยก  ในกรณีที่ต้องการต่อ
สายไฟฟ้าแยกจากสายหลัก (สายเมน ) เพ่ือน าไปใช้งาน  
ในกรณีทีส่ายนัน้เป็นสายขนาดเล็กมีแกนเดียว สามารถ  
ท าไดต้ามล าดบัดังรูปต่อไปนี้

  

                             รูปแสดงการต่อสายแกนเดียว



 ส าหรับการต่อแยกสายเมื่อสายนั้นเป็นสายขนาดใหญ่ 

   มีตัวน าหลายแกนสามารถต่อได้อย่างแน่นหนาแข็งแรง

   เช่นกัน  โดยท าตามล าดบัดังรูปต่อไปนี้ 

รูปแสดงการต่อแยกสายกับสายหลายแกน



 การหุ้มฉนวนสายไฟฟ้า
 1.เทปพันสายไฟฟ้า  ท าด้วยวัสดุสังเคราะห์จ าพวก  PVC .  

Rubber , Glass

 มีความยืดหยุ่นดี  มีหลายสี เช่น  สีด า  สีขาว  สีเทา  เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี
ใช้ในการพันหุ้มสายไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าหรืองานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า   การพัน
เทปทับสายไฟฟ้าแสดงขั้นตอนอย่างละเอียดดังรูปต่อไปนี้



ลักษณะของเทปพันสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ 



การใช้เรซินหุ้มสายไฟฟ้า
 .การใช้เรซินหุ้มสายไฟฟ้า       ในการต่อสายไฟฟ้าท่ีเป็นสายฟ้าแรงสูง 
    ( High Voltage)ต้องใช้ฉนวนไฟฟ้าชนิดพิเศษ คือ เรซิน (Resin ) ซึ่งเป็น

สารเคมีที่มีคุณสมบัติเปน็ฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่าเทปพันสายไฟฟ้า  ผสมให้
เป็นของเหลวและเทให้เรซนินีห้่อหุ้มบริเวณจุดต่อสายไฟฟ้าแรงสงูให้ท่ัวบริเวณ เมื่อเรซิ
นแห้งแล้วจะเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดียิ่ง  นอกจากเรซินแล้วบรษิัทผู้ผลิตบางแห่งยังน าซิลิโคน (
Silicone )  มาใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วยดังต่อไปนี้





การใช้และการตรวจสอบสายไฟฟ้า

* สายไฟฟ้าเก่าหรือหมดอายุใช้งาน สังเกตได้จากฉนวนจะแตกหรือแห้งกรอบ บวม
*ฉนวนสายไฟช ารุด อาจเกิดจากหนูหรือแมลงกัดแทะหรือวางของหนักทับ เดนิ    
  สายไฟใกล้แหล่งความร้อน ถูกของมคีมบาด
* จุดต่อสายไฟต้องให้แน่น หน้าสัมผัสให้ดี พันฉนวนให้เรียบร้อย
* ขนาดของสายไฟฟ้า ใช้ขนาดของสายให้เหมาะสมกับปริมาณกระแสที่ไหลใน

สาย หรือให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรนั้น
* สายไฟฟ้าต้องไม่เดินอยู่ใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี หรือถูกของหนักทับ เพราะ

ท าให้ฉนวนช ารุดได้ง่าย และเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้
* สายไฟฟ้าต้องไม่พาดบนโครงเหล็ก ร้ัวเหล็ก ราวเหล็ก หรือส่วนที่เปน็โลหะต้อง
เดินสายไฟฟ้าโดยใช้พุกประกับ หรือร้อยท่อใหเ้รียบร้อย เพื่อปอ้งกัน 
กระแสไฟฟ้ารั่วลงบนโครงโลหะ ซ่ึงจะเกิดอันตรายขึน้ได้



The end

     PowerPoint… 

 


