


สายไฟฟ้าสายไฟฟ้า ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วนคอื ตัวน าและฉนวน
ตัวน า 
ตัวน าของสายไฟฟ้าท ามาจากโลหะที่มคีวามน าไฟฟ้าสูง อาจเป็นตัวน าเดี่ยว 
(solid) หรือตัวน าตีเกลียว (strand) ที่นิยมได้แก่ ทองแดง และอลูมิเนียม 
ซ่ึงมีข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้ 

ทองแดง มีความน าไฟฟ้าสูงมาก แข็งแรง เหนียว ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี 
ข้อเสียคือ น้ าหนักมาก ราคาแพง จึงไม่เหมาะกับงานแรงดนัสูง แต่เหมาะกับ
งานทั่วไปโดยเฉพาะงานในอาคาร 
อลูมิเนียม มคีวามน าไฟฟ้ารองจากทองแดง แต่เมื่อเทียบกรณีกระแสเท่ากัน
แล้ว อลูมิเนียมจะเบาและราคาถูกกว่า จึงเหมาะกับงานนอกอาคารและแรงดัน
สูง อลูมิเนียมถ้าทิ้งไว้ในอากาศ จะเกิดออกไซด์เป็นฉนวนฟิล์มบางๆ ป้องกัน
การสึกกร่อน แต่ท าให้การเชื่อมต่อท าได้ยาก 



ฉนวน
ท าหน้าที่ห่อหุ้มตัวน า เพื่อป้องกนัการสัมผัสโดยตรง ระหว่างตัวน า หรือตัวน ากับ
ส่วนที่ต่อลงดิน ในระหว่างที่ตัวน า น ากระแสไฟฟ้า จะเกิดพลังงานสูญเสีย ในรูป
ความร้อน ซ่ึงจะถ่ายเทไปยังเนื้อฉนวน ความสามารถในการทนต่อความร้อน ของ
ฉนวน จะเป็นตัวก าหนด ความสามารถในการทน ความร้อนของสายไฟฟ้านั่นเอง 
การเลือกใช้ชนิดของฉนวน จะขึน้กับอุณหภูมิใช้งาน แรงดันของระบบ และ
สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง วัสดุที่นิยมใช้เป็น ฉนวนมากที่สุดในขณะนี้คอื 
Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross Linked 

Polyethylene (XLPE) 



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัตขิองฉนวน PVC และ 
XLPE



สายไฟฟ้า - สายเปลือยสายชนิดนี้ใช้กับแรงดันต่ าจะไม่ปลอดภัย จึงนิยม
ใช้กับแรงดันสูงและ มักท าจากสายอลูมิเนียมเพราะน้ าหนักเบา และราคา
ถูก แต่สายอลูมิเนียมล้วนสามารถรับแรงดึงได้ต่ า จึงได้พัฒนาใหส้ามารถ
รับแรงดึงให้สูงขึ้น โดยเสริมแกนเหล็กหรือวัสดุอื่น สายเปลือยทีน่ิยมใช้
ปัจจุบนัได้แก่



สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC - All Aluminum 

Conductor)
เป็นตัวน าอลูมเินียมล้วนตเีกลียวเป็นชั้นๆ รับแรงดึงได้ต่ า จึงไม่
สามารถขึงสายให้มีระยะห่างมากๆ ได้ ปกติความยาวช่วงเสา ต้องไม่
เกิน 50 เมตร ยกเว้นสายที่มีขนาด 95 sq.mm ขึ้นไปสามารถมีระยะ
ช่วงเสามากถึง 100 เมตร มีลักษณะและข้อมลูทางเทคนคิ (บางกอก
เคเบลิ) ดังรูป



สายอลูมิเนียมผสม (AAAC - All Aluminum Alloy 

Conductor) 
สายชนิดนี้มีส่วนผสมของอลูมิเนยีม แมกนีเซียมและซิลิกอน ซ่ึงมีความเหนียวและรับ
แรงดึงได้สูงกว่าสายอลูมิเนียมล้วน จึงสามารถขึงสายได้ห่างมากขึ้น นิยมใช้บริเวณ
ชายทะเลเพราะสามารถทนการกัดกร่อนของไอเกลือได้ดี 
สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR - Aluminum Conductor 

Steel Reinforced)
เป็นสายอลูมิเนียมตีเกลียวและมสีายเหล็กอยู่ตรงกลางเพื่อให้สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้น 
ท าให้ขยายระยะห่างช่วงเสาได้มากขึ้น แต่จะไม่ใช้สายชนิดนี้บริเวณชายทะเล เพราะจะ
เกิดการกัดกร่อนจากไอเกลือ มีลักษณะและข้อมูลทางเทคนคิ (บางกอกเคเบิล) ดังรูป 





สายไฟฟ้า - สายหุ้มฉนวนในการเดินสายแรงสูงผ่านที่อยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยต้องใช้
สายที่มีฉนวนหุ้มซ่ึงท าให้มีความเชื่อถือสูงขึ้น ที่นิยมใช้มีดังนี้
สาย Partial Insulated Cable (PIC) โครงสร้างประกอบด้วยตัวน า
อลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวน XLPE (Cross-linked 

Polyethylene) หรือ PE (Polyethylene) แล้วแต่ความเหมาะสม 1 
ช้ัน ปัจจุบันนิยมใช้ฉนวน XLPE ถึงแม้มีฉนวนหุ้ม ก็ไม่สามารถแตะต้องสายได้ 
เพราะฉนวนบางมาก ซ่ึงจะช่วยลดการเกิดลัดวงจร ของสายเปลือยเท่านั้น ใช้เดินใน
อากาศผ่านลูกถ้วยแทนสายเปลือย 



สาย Space Aerial Cable (SAC) โครงสร้างประกอบด้วยตัวน า
อลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มด้วยฉนวน XLPE เช่นเดียวกับสาย PIC แต่จะมเีปลือก 
(Sheath) ที่ท าจาก XLPE หุ้มฉนวนอีกช้ันหนึ่ง แต่ไม่มชีีลด์จึงไม่สามารถกั้น
สนามไฟฟ้าที่ออกจากตัวน าได้ และถึงแม้จะมีเปลอืกหุ้ม ก็ไม่ควรสัมผัสสายโดยตรง 
เพราะมีความเข้มสนามไฟฟ้าสูง ในการใช้งาน จ าเป็นต้องติดตั้งบนฉนวนไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง 
และต้องใช้ฉนวนที่เรียกว่า spacer ที่เหมาะสมกับแรงดันเปน็ตัวรองรับ และเพื่อ
จ ากัดระยะห่างระหว่างสาย แม้ว่าจะสามารถวางไว้ใกล้กันได้มากกว่าสาย PIC แต่ต้อง
ไม่เกินค่าจ ากัดค่าหนึ่งและต้องใช้ Messenger Wire เปน็ตัวรับน้ าหนักและ
ช่วยดึงสายไว้ Messenger Wireจะต่อลงดินท าหน้าที่เปน็สาย Overhead 

Ground Wire ด้วย 



•สาย Preassembly Aerial Cable สายชนิดนี้จัดเป็นสาย 
fully insulated มีโครงสร้างคล้ายสาย XLPE และสามารถวางใกล้
กันได้ จึงใช้สายชนิดนี้ในบริเวณที่มี ระยะห่างจากตัวอาคารจ ากัด หรือผ่าน
บริเวณที่มีคนอาศัยอยู่



•สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE) สาย
ชนิดนี้จัดเปน็สาย fully insulated มีโครงสร้างดังรูป



 - ตัวน า (Conductor) ส่วนใหญ่เปน็ทองแดงตีเกลียว ซ่ึงอาจจัดอยู่ใน
รูปแบบของ Copper Concentric Strand 

 - ชีลด์ของตัวน า (Conductor Shield) ท าด้วยสารกึ่งตัวน า มีหน้าที่
ช่วยให้สนามไฟฟ้าระหว่างตัวน ากับฉนวนกระจายอย่างสม่ าเสมอในแนวรัศมี ช่วย
ลดการเกิด Break down ได้ 
 - ฉนวน (Insulation) เป็นชั้นที่ห่อหุม้ชีลด์อีกทีหนึ่ง ท าดว้ยฉนวน 
XLPE 



 - ชีลด์ของฉนวน (Insulation Shield) เป็นชั้นของ semi-

conducting tape พันทบัชั้นของฉนวนจากนั้นก็หุ้มด้วยช้ันของ 
Copper Tape อีกทีหนึ่ง ชีลด์ของฉนวนนี้ท าหน้าที่ จ ากัดสนามไฟฟ้า 
ให้อยู่เฉพาะภายในสายเคเบิล เปน็การป้องกันการรบกวนระบบสื่อสาร 
นอกจากนี้การต่อชีลด์ลงดิน จะช่วยลดอันตราย จากการสัมผัสถูกสายเคเบิลด้วย 
และท าให้เกิดการกระจายของแรงดันอย่างสม่ าเสมอเวลาใช้งาน 
 - เปลือกนอก (Jacket) อาจเป็น Polyvinyl Chloride หรือ 
Polyethylene ก็ได้แล้วแต่ลักษณะงาน ถ้าเป็นงานกลางแจง้ มักใช้ 
Polyvinyl Chloride เพราะเฉื่อยต่อการติดไฟ ขณะที่ 
Polyethylene มักใช้งานเดินลอย เนื่องจากทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
สายชนิดนี้สามารถเดินลอย ในอากาศหรือฝังดินก็ได้ แต่นิยมฝังใตด้ิน เนื่องจากมี
ความแข็งแรง ทนทานสามารถทนต่อความช้ืนได้ดี 



สายควบสายควบคือการใช้สายตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปเพื่อร่วมกันจ่ายโหลดใน
วงจรเดียวกัน โดยเฉพาะในวงจรที่มีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากๆ ซ่ึงพิกัด
กระแสของสายเส้นเดียวอาจไม่พอที่จะรองรบักระแสทั้งหมดในวงจรได้ 
จึงต้องใช้สายหลายเส้นต่อขนานกัน โดยปลายทั้ง 2 ด้าน ของเฟสเดียวกัน
ต้องต่อเข้าด้วยกันข้อก าหนดในการใช้สายควบมีดังนี้คือ

-ใช้กับตัวน าที่มีขนาดตั้งแต่ 50 sq.mm ขึ้นไป 
-ต้องเปน็สายชนิดเดียวกันเช่น THW เหมือนกันทุกเส้น 
-ต้องมีความยาวเท่ากัน 
-ต้องมีลักษณะการเดินสายเหมือนกัน เช่น เดินในอากาศ

เหมือนกัน หรือเดินในท่อโลหะเหมือนกัน เปน็ต้น 



สายควบมักใช้ในกรณีที่เป็นสายเมนเช่น เดินจากหม้อแปลงไฟฟ้า
มายังตู้สวิทซ์บอร์ดเป็นต้น การใช้สายควบจะช่วยลดภาวะ skin 

effect ภายในสายและท าให้ความต้านทานโดยรวมของสาย
ลดลง ส าหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงการใช้สายควบมักจะมีอุปกรณ์
คั่นสาย (bundle spacer) ติดตั้งเป็นระยะเพื่อป้องกัน
สายพันกัน จ านวนสายควบอาจใช้ 2 , 3 หรือ 4 เส้น ก็ได้



      เทปพันสายไฟฟ้า ท าด้วยวัสดุสังเคราะห์จ าพวก PVC,Rubber,Glassมีความ
ยืดหยุ่นดี มีหลายสี เช่น สีด า สีขาว สีเทา เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีใช้ในการพันหุ้มสายตัวน า
ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะทีป่ฏบิัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าหรืองานซ่อม
บ ารุงไฟฟ้า

การใช้เรซินหุม้สายไฟฟ้า  ในการต่อสายไฟฟ้าแรงดันสูงต้องใช้ฉนวนไฟฟ้า
ชนิดพิเศษ คือ เรซิน ซ่ึงเป็นสารเคมีที่มคีุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้สูง
กว่าเทปพันสายไฟฟ้าผสมให้เป็นของเหลวและเทให้เรซินนีห้่อหุ้มบริเวณจุดต่อสาย
ไฟฟ้าแรงสูงให้ทั่วบริเวณ เมื่อเรซินแห้งแล้วจะเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดียิ่ง นอกจากเรซิน
แล้วยังมีบริษัทบางแห่งน าซิลิโคนมาใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วย



http://www.nectec.or.th/courseware/elec

trical/wire/index.html


