
ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

 ชุดฝกทกัษะปฏบิตั ิ

เรื่อง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร 

รายวิชา ชางติดต้ังไฟฟาในอาคาร 

กลุมสาระการงานอาชีพ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

ชุดที่ 1 การเลือกชนดิและขนาดของสายไฟฟา 

 

 

นายกฤษดาพร นทีนันท 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 

 

โรงเรียนสันติสุข 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 34 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

 

คํานํา 

 

 

ชุดฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร รายวิชาชางติดต้ังไฟฟาในอาคาร กลุมสาระการ

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จัดทําข้ึนเพื่อใหนักเรียนไดศึกษา เรียนรู เกิดความรู ความ

เขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จจนเกิดทักษะในการปฏิบัติงานการติดต้ังไฟฟาภายในอาคารและนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได 

ชุดฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร รายวิชาชางติดต้ังไฟฟาในอาคาร กลุมสาระการ

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1 เรื่อง การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา มี

สาระการเรียนรูเกี่ยวกับ ความหมายของสายไฟฟา  ชนิดของสายไฟฟา  โครงสรางของสายไฟฟาแตละชนิด  

การนําไปใชงานของสายไฟฟาแตละชนิด และการเลือกขนาดสายใหเหมาะสม 

ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาชุดฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร รายวิชาชางติดต้ังไฟฟา

ในอาคาร กลุมสาระการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดทําข้ึนน้ีจะเปนประโยชน

ตอผูเรียนในการศึกษาหาความรูและฝกการทํางานใหกับตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

สารบัญ 

 

เรื่อง            หนา 

คํานํา               ก 

สารบัญ               ข 

คําช้ีแจงการใชชุดฝกทกัษะปฏิบัติ ชุดที่ 1 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา      1 

สวนประกอบของชุดฝกทักษะปฏิบัติ           2 

คําแนะนําสําหรบัคร ู             3 

คําแนะนําสําหรบันักเรียน             4 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

ผลการเรียนรูตามตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน ชุดที่ 1 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา  

ใบความรู เรื่อง การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา  

ใบงาน เรือ่ง การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟา  

แบบฝกหัด เรื่อง การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา  

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา  

เฉลยใบงาน เรื่อง การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา  

เฉลยแบบฝกหัด เรื่อง การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา  

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  ชุดที่ 1 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา  

บรรณานุกรม 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

สารบัญภาพ 

เร่ือง           หนา 

ภาพที่ 1  

ภาพที่ 2  

ภาพที่ 3  

ภาพที่ 4  

ภาพที่ 5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

คําชี้แจงการใชชุดฝกทักษะการปฏิบัติ 

ชุดท่ี 1 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

 ชุดฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร รายวิชาชางติดต้ังไฟฟาในอาคาร กลุมสาระการ

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําข้ึนเพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูควบคู

กับแผนการจัดการเรียนรูเพือ่ใหนักเรียนมีความรูในงานชางติดต้ังไฟฟาในอาคารพัฒนาทักษะปฏิบัติงาน 

จํานวน 10 ชุด ดังน้ี 

1. ชุดที่  1 การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

2. ชุดที่  2 การเลือกชนิดและขนาดของสะพานไฟฟา 

3. ชุดที่  3 การติดต้ังเซอรกิตเบรกเกอร 

4. ชุดที่  4 การติดต้ังอุปกรณปองกันทางไฟฟา 

5. ชุดที่  5 การติดต้ังสวิตชควบคุมอุปกรณ 

6. ชุดที่  6 การติดต้ังแผงจายไฟฟา 

7. ชุดที่  7 การติดต้ังแผงควบคุมไฟฟา 

8. ชุดที่  8 การตรวจสอบความผิดปกติในการบํารุงรักษาอปุกรณติดต้ังไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

สวนประกอบของชุดฝกทักษะปฏิบัติ 

 

 ชุดฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร รายวิชาชางติดต้ังไฟฟาในอาคาร กลุมสาระการ

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟา มี

สวนประกอบดังน้ี 

1. คําช้ีแจงการใชชุดฝกทกัษะปฏิบัติ 

2. สวนประกอบของชุดฝกทักษะปฏิบัติ 

3. คําแนะนําสําหรบัคร ู

4. คําแนะนําสําหรบันักเรียน 

5. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

6. ผลการเรียนรูตามตัวช้ีวัด 

7. สาระการเรียนรู 

8. แบบทดสอบกอนเรียน 

9. ใบความรู 

10. ใบงาน 

11. แบบฝกหัด 

12. แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

คําแนะนําสําหรับครู 

 

1. ชุดฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร รายวิชาชางติดต้ังไฟฟาในอาคาร กลุมสาระการ

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมกบัแผนการจัดการเรยีนรู 

2. ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง 

3. ใหนักเรียนอานคําช้ีแจงสําหรับการใชชุดฝกทกัษะปฏิบัติ เรือ่ง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร รายวิชาชาง

ติดต้ังไฟฟาในอาคาร กลุมสาระการงานอาชีพ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชุดที่ 1 การ

เลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

4. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยอานโจทยคําถาม แลวกากบาทลงบนคําตอบที่ถูกตอง 

จํานวน 5 ขอ 

5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ พรอมทั้งใหนักเรียนตรวจคําตอบทันทเีมื่อครูเฉลยคําตอบครบทุก

ขอแลวใหนักเรียนรวมคะแนน แลวนําสงครู เพื่อบันทึกคะแนนไวเปนขอมูลเปรียบเทียบกับคะแนน

หลงัเรียน 

6. ครูดําเนินการสอนตามลําดับเน้ือหาในชุดฝกทกัษะปฏิบัติ เรือ่ง การติดต้ังไฟฟาในอาคาร รายวิชาชาง

ติดต้ังไฟฟาในอาคาร กลุมสาระการงานอาชีพ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1 การ

เลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา นักเรียนแตละกลุมศึกษาจากใบความรู ปฏิบัติตามใบงาน 

7. ครูควรดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิดขณะที่นักเรียนปฏิบัติกจิกรรม 

8. ประเมินผลการเรียนรูในดานความรู ดานทักษะกระบวนการและดานคุณลักษณะอันพงึประสงคจาก

การปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน รวมทั้งบันทึกผลและสรปุคะแนน 

9. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน จํานวน 5 ขอ พรอมใหนักเรียนบันทึกไวเปนขอมูลเปรียบเทียบ

คะแนนกอนเรียน เพื่อพฒันาผลการเรียนรูของนักเรียนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน 

1. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 5 ขอ 

2. ศึกษาใบความรู โดยศึกษาเปนกลุมและเปนรายบุคคล 

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานทีก่ําหนดให 

4. ศึกษาการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟาใหเขาใจ 

5. ทําใบงานตามข้ันตอน ครเูปนผูใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

6. เมื่อผูเรียนทําใบงานเสรจ็แลว ควรนําเสนอผลงาน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

7. ผูเรียนทําแบบฝกหัด เรื่อง การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

8. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน จํานวน 5 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 

สาระที่ ๔ การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง  ๔. ๑ เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช

เทคโนโลยี เพื่อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
ง. 4.๑  ตัวช้ีวัดที่ 1 อภิปรายแนวทางสูอาชีพทีส่นใจ  
ง. 4.๑  ตัวช้ีวัดที่ 2 เลือก  และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ 
ง. 4.๑  ตัวช้ีวัดที่ 3 มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
ง. 4.๑  ตัวช้ีวัดที่ 4 มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

ผลการเรียนรูตามตัวช้ีวัด 

 

1. ดานความรู (K) 
- นักเรียนมีความรูเก่ียวกับความหมายของสายไฟฟา 
- นักเรียนมีความรูเก่ียวกับชนิดของสายไฟฟา 
- นักเรียนมีความรูเก่ียวกับโครงสรางของสายไฟฟาแตละชนิด 
- นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการนําไปใชงานของสายไฟฟาแตละชนิด 
- นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการเลือกขนาดสายไฟฟาใหเหมาะสม 

2. ดานทักษะกระบวนการ (P) 
- นักเรียนทําแบบฝกหัดและตอบคําถามตามที่กําหนดได 

- นักเรียนปฎิบัติงานตามคําส่ังที่ไดรับในใบงานเรื่องการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟาได     
3. ดานคุณลักษณะ (A) 

- นักเรียนสามารถรวมกจิกรรมและมีความรับผิดชอบในงานได 
 

 

 

สาระการเรียนรู 

สายไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟาที่มีบทบาทสําคัญตอการใชไฟฟาอยางมาก  ดังน้ันจําเปนตองศึกษาถึง 

ความหมาย  ชนิด  โครงสราง  การนําไปใชงาน  ตลอดจนการคํานวณ  และเลือกขนาดของสายไฟฟาใหเหมาะสม 

กับลักษณะงานติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

แบบทดสอบกอนเรียน 

เรือ่ง  การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 
 

ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………ช้ัน/ปที่ ………กลุม/หอง…………… 

ช่ือ-นามสกุลผูตรวจ…………………………………………………………….วัน/เดือน/ป ………………………… 

 

 
 

*********************************************************************************************** 

คําส่ัง    อานคําถามแลวตอบโดยทําเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในขอที่ถูกตองที่สุด ในเวลา 10 นาที 
จุดประสงคการเรียนรู: บอกความหมายของสายไฟฟาได 
1.  จงบอกความหมายของ   สายเมน ( Main switch ) ไดถูกตองที่สุด ( 1 คะแนน ) 

ก. สายไฟฟาที่ตอภายในบาน 
ข. สายไฟฟาที่ตอระหวางมิเตอรกับเมนสวิตซ 
ค. สายไฟฟาที่ตอระหวางเมนสวิตซกับเครื่องปองกันกระแสเกิน 
ง. สายไฟฟาที่ตอบนเสาไฟฟา 

 
จุดประสงคการเรียนรู: บอกชนิดของสายไฟฟาได 
2.   จงบอกชนิดของสายไฟฟาวามีก่ีชนิด ( 1 คะแนน ) 

ก. 2   ชนิด 
ข. 3   ชนิด 
ค. 4   ชนิด 
ง. 5   ชนิด 

 
จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายโครงสรางของสายไฟฟาแตละชนิดได 
3.   จงอธิบายโครงสรางของสายไฟฟาชนิด VAF   ( 1 คะแนน ) 

ก. สายทองแดงเดี่ยวชนิดแข็ง 
ข. สายทองแดงเดี่ยวชนิดออน 
ค. สายทองแดงเดี่ยวแบบเปลือย 
ง. สายทองแดงคูแบบแข็ง มีขนาดตั้งแต เบอร 1 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายการนําไปใชงานของสายไฟฟาแตละชนิดได 
4. จงอธิบายการนําไปใชงานของสายไฟฟาชนิด   VSF   ( 1 คะแนน ) 

ก. ใชเปนสายเมนแรงต่ํา 
ข. ใชเปนสายเมนแรงสูง 
ค. ใชทั่ว ๆ ไป 
ง. ใชในตูสวิตซบอรด 

 
จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายการเลือกขนาดสายไฟฟาใหเหมาะสมได 
5. จงอธิบายการเลือกขนาดสายไฟฟาที่ใชสําหรับเตารับขนาด  180  VA  จํานวน  10  ตัว  ใน 1 วงจรยอย (1คะแนน) 

ก. จากขอกําหนดของการไฟฟากําหนดใหใชสาย  ที่มีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา  2.5 ตร. มม. 
ข. จากขอกําหนดของการไฟฟากําหนดใหใน 1 วงจรยอยที่มีเตารับไมเกิน  10  จุด  ใหคิดที่ 180  VA  
ค. ในการเลือกขนาดสายไฟฟาตองเปนไปตามขอกําหนดของการไฟฟา 
ง. ถูกทุกขอ 
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ใบความรู ที่ 1 

เรื่อง การเลือกชนดิและขนาดของสายไฟฟา 

 

1. ความหมายของสายไฟฟา 

     นิยาม 
สายเมน (Main switch) 

หมายถึง สายไฟฟาที่ตออยูระหวางมิเตอรของการไฟฟาสวนภูมิภาคกับเมนสวิตซ 

สายปอน (Feeder) 

หมายถึง สายไฟฟาที่ตออยูระหวางเมนสวิตซกับเครื่องปองกันกระแสเกินตัวสุดทายของวงจรยอย 
วงจรยอย (Branch circuit) 

หมายถึง วงจรไฟฟาระหวางเครื่องปองกันกระแสเกินตัวสุดทายถึงจุดทีส่ามารถนําไฟฟา

ออกมาใชกับเครื่องอุปกรณได 

การตอลงดิน (Grounding) 

หมายถึง การตอตัวนําไฟฟา (ทั้งโดยจงใจหรืออุบัติเหตุ) ระหวางวงจรไฟฟา หรือเครื่องอุปกรณกับ

ดินหรือตัวนําอื่น ๆ ที่ฝงอยูในดิน 

โหลดตอเน่ือง (Continuous load) 

หมายถึง โหลดที่มีโอกาสมีคากระแสสูงสุดตอเน่ืองต้ังแต 3 ช่ัวโมงข้ึนไป 

ดีมานดแฟคเตอร (Demand factor) 

หมายถึง อัตราสวนระหวางคาความตองการกําลังไฟฟาสูงสุดของระบบหรือสวนของระบบกับ

โหลดรวมทั้งหมดที่ตอกับระบบ หรือสวนของระบบที่ตองการพิจารณา 

ความหมาย 

สายไฟฟา คือ ตัวนํากําลังงานไฟฟาที่นําจากแหลงจายหรือแหลงกําเนิดไปยังจุดที่ตองการใชกําลัง

งานไฟฟา สวนที่สําคัญที่สุดของสายไฟฟาน้ันก็คือ ความสามารถที่จะยอมใหกระแสไฟฟาไหลไดสูงสุดจํานวน

เทาไร และชนิดของฉนวนที่หอหุม ประเภทของการใชงาน จํานวนที่เกิดแรงดันตกในสาย ขนาดของ

แรงดันไฟฟาที่สายจะสามารถทนไดขณะใชงาน และสภาพความแข็งแรงทางกล 

 สายไฟฟาที่ใชงานจะมีอยู 2 แบบคือ 

 - แบบโซลิค (Solid) คือ สายไฟฟาที่มลีวดตัวนําเพียงเสนเดียว 
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 - แบบสะแตรน (Stranded) คือ สายไฟฟาที่ประกอบดวยลวดตัวนําเสนเลก็ ๆ หลายเสนประกอบ

เขาดวยกัน ปกติสายใหญจะเปนแบบ Stranded เพราะจะทําใหสายงอไดสะดวกและหกัยาก 

 ขนาดของสาย 

 มาตรฐานของสายไฟฟาทองแดง และอลูมิเนียมท่ีใชกันอยูมีหลายมาตรฐาน เชน  

 AWG – American Wire Gauge 

 SWG – British Standard Wire Gauge 

BWG – Birmingham Iron Wire Gauge 

MMG – Millimeter Gauge 

 มาตรฐานที่นิยมใชและคุนหูในประเทศไทยมากคือ มาตรฐาน AWG และ SWG โดยเฉพาะ SWG 

สวนใหญใชกับลวดทองแดงอาบนํ้ายา สําหรับพันขดลวด มอเตอรหรือหมอแปลงไฟฟา               แตปจจุบัน

น้ีทั้งขนาด AWG และ SWG เปนขนาดที่เลิกใชแลวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับสายไฟฟา ลง

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2514 ระบุวา สายไฟฟาที่จัดจําหนายในประเทศไทยตองระบุขนาดเปนตารางมิลลิเมตร 

(มม.)2 เทาน้ัน 

 ความตานทานของสายไฟฟา 

 ความตานทานของสายไฟฟาจะมีคามากหรือนอย ข้ึนอยูกับสวนประกอบ 4 อยางคือ 

 1. วัสดุที่ใชทําสายไฟฟา 

 2. พื้นที่หนาตัดของสายไฟฟา กลาวคือ สายไฟฟาที่มีพื้นที่หนาตัดของตัวนํามาก ยอมมีความ

ตานทานนอย 

 3. ความยาวของสายไฟฟา คือ สายที่ยาวกวาคาความตานทานก็จะเพิ่มข้ึนตามสวน 

 4. อุณหภูมิ โลหะทุกชนิดจะมีความตานทานมากข้ึน เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน 

 ฉนวนของตัวนํา 

 สายไฟฟาทั่วไป สวนที่เปนโลหะจะถูกหุมดวยฉนวนที่สามารถปองกันไมใหเน้ือโลหะตัวนําไปแตะ
กับสายอื่น หรือสิ่งอื่นที่นําไปสูการลัดวงจรและเกิดอันตราย นอกจากน้ีจะตองปองกันตัวนําจากความรอน 
ของเหลวที่กัดกรอนได หรือกันนํ้าได 
 ตัวนําไฟฟาเปรียบเสมือนทอนํ้า คือ ถาทอนํ้ามีแรงดันนํ้าสูง ผนังของทอก็ตองหนาเพื่อ      ปองกัน

การแตกราว เน่ืองจากแรงดัน สําหรับฉนวนไฟฟาก็เชนเดียวกัน ถาแรงดันไฟฟาในลวดตัวนําย่ิงสูง ฉนวนที่

หอหุมตัวนําก็ตองหนาข้ึนไปดวย ฉะน้ันจึงกําหนดการเปนฉนวนดวยคาแรงดันไฟฟา เชน 300, 600, 

1,000, 3,000, 5,000 และ 15,000 โวลต เปนตน 

 ในกรณีของไฟฟากระแสสลับคาแรงดันไฟฟาจะเปนคา RMS หรือ Effective Value ตอง

ระมัดระวังไวเสมอวา สายที่หุมฉนวนระบุคาแรงดันไฟฟาไมเกิดคาที่ระบุน้ันถาหากนําไปใชกับ แรงดันไฟฟา
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เกินกําหนด ฉนวนของไฟฟาจะ Break Down หรือถูกเจาะทะลุทําใหเกิดไฟลัดวงจรข้ึน อาจทําใหเกิดความ

เสียหายแกอุปกรณไฟฟาหรือเกิดเพลิงไหมข้ึนได 

2. ชนิดของสายไฟฟา 

 ชนิดของสายไฟฟา แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

2.1 ชนิดที่ไมมีฉนวนหอหุมภายนอก หรือเรียกวา สายเปลือย (Bare Wire) สวนมากจะใชเปน
สายไฟแรงสูง หรือ Feeder แรงตํ่ามักจะวางพาดไวกับเสาสูง ๆ เพื่อความปลอดภัย เชน สายไฟฟาแรงสูงที่สง
จายกระแสไฟฟาจากเข่ือนตาง ๆ เชน เข่ือนภูมิพล จ.ตาก เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ หรือ           โรงจักรไฟฟา
ใหญ ๆ เชน โรงไฟฟาพลังไอนํ้าแมเมาะ เพื่อเช่ือมโยงกับระบบเครือขายตามจังหวัดตาง ๆ หรือภายในตัวเมือง
กอนที่จะตอเขากับ Power Transformer สายไฟฟาเปลือยดังกลาวจะจุกระแส     ไฟฟาไดมากกวาสายหุม
ฉนวน ซึ่งมีขนาดและพื้นที่หนาตัดเทากันเกือบเทาตัว  เพราะการขึงไวที่สูง  ลมโกรกทําใหระบายความรอนได
ดี 

2.2 ชนิดที่มีฉนวนหุม (Insulated Wire) สายไฟฟาชนิดน้ี เปนสายที่ใชกันตามอาคารบานเรือน 
โรงงานอุตสาหกรรมหรือในวงจรอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ีเพราะมีความปลอดภัย ปองกันความช้ืน และบางชนิด
ปองกันความรอนได สายที่มีฉนวนหอหุมมีหลายชนิด ดังน้ี 
  2.2.1 สายหุมยาง (Rubber Insulated Wire or Valcanized Rubber Covers) มีทั้งชนิด

ธรรมดา และทนความรอนได สวนมากจะใชไดไมนาน ยางจะเปอยและเสื่อมคุณภาพจึงไมนิยมใช 

  2.2.2 สายหุมฉนวนภายนอกดวยดายถัก (Cotton Braid) โดยทั่วไปเปนสายที่หอหุมดวย

ยางแตภายนอกจะมีดายถักหอหุมไวอีกช้ันหน่ึง บางชนิดจะหุมดวยดายถักน้ีถึง 2-3 ช้ัน ซึ่ง ทําใหคุณภาพ

ดีกวาหอหุมเพียงช้ันเดียว สวนมากจะสังเกตเห็นใชงานกับอุปกรณไฟฟาที่ใหความรอน เชน เตารีด เตาไฟฟา 

  2.2.3 สายหุม PVC (Polyvinyl Chloride) สายชนิดน้ีมีความทนทานตอดินฟาอากาศมาก 

ไมติดไฟ ทนตอความรอน แข็งเหนียว ไมเปอยงาย เปนที่นิยมใชกันแพรหลาย 

  2.2.4 สายหุมพลาสติกธรรมดา เปนสายออนเสนเล็ก ๆ ภายในมีหลายเสน เปนสายที่ไม

ถาวรใชกับงานวงจรเล็ก ๆ ที่คากระแสไฟนอย ทนความรอนไมได ติดไฟงาย 

  2.2.5 สายเคลือบนํ้ายา หรือสายอีนาเมล (Enamel Cover) เปนสายเปลือยที่เคลือบดวย

นํ้ายาเคมี ใชงานกับงานพันขดลวดตาง ๆ เชน หมอแปลงไฟฟา มอเตอร เปนตน 

  2.2.6 สายที่มเีปลือกโลหะหอหุม เปนสายที่นิยมใชกบังานการเดินฝงกบัผนังอาคาร หรือฝง

ดิน หรืออาจเปนสายทีม่ีซลีด สายชนิดน้ีมีราคาแพงใชกบังานขนาดใหญ 
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3. โครงสรางและการนําไปใชงานของสายไฟฟาแตละชนิด 

ตารางชนิดของสายไฟ โครงสราง และการนําไปใชงาน 

ชนิด โครงสราง การนําไปใชงาน 

ชนิด A (MEA) 

IV 

TW 

-  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

-  สายชนิดน้ีเปนสายเด่ียวชนิด    

ทนแรงดัน 300 โวลต ใชเปนสาย

เดินเขาอาคารสําหรับบานอยู

อาศัยที่ใชระบบ 1 เฟส และหาม

ใชกับระบบไฟฟา 3 เฟส ที่มี

แรงดัน 380 โวลต 

 

-   ใชในการเดินสายติดต้ังไฟฟาทั่วไปใน
อาคาร แรงดันไมเกิน 600 V.  

-    เดินลอย ตองยึดดวยวัสดุฉนวน

(Insulator) 

  -    เดินในชองเดินสาย ในสถานที่แหง 

-    หามรอยทอฝงดิน หรือฝงดินโดยตรง 
 

ชนิด B (MEA) 

VAF 

NM 

-    เสนลวดทองแดงอบแลว 

-    ฉนวนหุมดวย PVC 

 -    มีเปลือก PVC หุมดานนอก 

     อีกช้ันหน่ึง 

- เปนสายชนิดทนแรงดัน 300   

โวลต มีทั้งชนิดที่เปนสายเด่ียว 

สายคู และที่มีสายดินอยูดวย 

ถาเปนสายเ ด่ียวจะเปนสาย

กลม และถาเปนชนิด 2 แกน 

หรือ 3 แกน จะเปนสายแบน 

ตัวนํานอกจากจะมีฉนวนหุม

แลวยังมีเปลือกหุมอีกช้ันหน่ึง 

สายคูจะนิยมเดินรัดดวย Clip 

ใชในบานอยูอาศัยทั่วไป สาย

ชนิดน้ีหามใชในวงจร 3 เฟส ที่

มีแรงดัน 380 โวลต เชนกัน 

(ในระบบ 3 เฟส แตแยกไปใช

งานเปนแบบ 1 เฟส แรงดัน 

220 โวลต จะใชได) 

-   ใชในการเดินสายติดต้ังไฟฟาทั่วไปใน

อาคาร แรงดันไมเกิน 600 V. 

-   มีสายดินอยูภายใน ซึ่งทําข้ึนตาม           

มาตรฐานของอเมริกาชนิด NM 

สายกลม 

-  เดินลอย เดินเกาะผนัง เดินซอนใน

ผนัง 

-  เดินในชองเดินสาย 

- หามเดินฝงดินโดยตรง (การไฟฟานคร

หลวงยอมใหเดินรอยทอฝงดินได แต 

ตองปองกันไมใหนํ้าเขาทอ และปองกัน

ไมใหสายมีโอกาสแชนํ้า) 

สายแบน 

-   เดินเกาะผนัง 

-   เดินซอนในผนัง 

- หามเดินในชองเดินสาย และหามเดิน        

ฝงดินโดยตรง 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

ชนิด โครงสราง การนําไปใชงาน 

ชนิด C (MEA) 

NYY 

-  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

- มีเปลือก PVC หุมดานนอก อีก

ช้ันหน่ึงมีทั้งชนิดแกนเดียวและ

หลายแกน สายหลายแกนก็จะ

เปนสายกลมเชนเดียวกัน สาย

ชนิดน้ีทนแรงดัน 750 โวลต 

นิยมใชอยางกวางขวางเชนกัน 

เ น่ื อ งจากมี ความคงทนต อ

สภาพแวดลอมเพราะมีเปลือก

หุมอีกช้ันหน่ึง บางทานเรียกวา

เปนสายฉนวนช้ันเดียว อีกสอง

ช้ันที่เหลือเปนเปลือก เปลือก

ช้ั น ใ น ทํ า ห น า ที่ เ ป น แ บ บ 

(Form)ใหสายแตละแกนที่ ตี

เกลียวเขาดวยกันมีลักษณะ

กลม แลวจึงมีเปลือกนอกหุม

อีก ช้ันหน่ึงทําหนาที่ปองกัน

ความเสียหายทางกายภาพ 

 

-   ใชสําหรับฝงดินโดยตรง สําหรบัการใช  

งานที่มีแรงดันไมเกิน 600 V. โดยไม

ตองใสในทอเหล็ก บางกรณีจะมีแผน

เหล็กหุมอยูภายในเปนเกราะอีกช้ันหน่ึง 

สําหรับกรณีพิเศษใชงานทั่วไป 

เดินรอยทอฝงดิน หรือฝงดินโดยตรง 

-    สายเอ็นวายวายชนิดสายเด่ียว  

สายชนิดน้ีจึงมีเปลือกเพียงช้ันเดียวทํา

หน าที่ ป อ ง กั นความ เ สี ยห ายท า ง

กายภาพไมตองมีเปลือกช้ันใน  

-   สายเอ็นวายวาย ชนิด 2 แกน 3 แกน 

และ 4 แกน สายชนิดน้ีมีเปลือกสองช้ัน    

ดังกลาวแลวขางตน ซึ่งแลวแตความ

ตองการของการใชงาน  

-   สายเอ็นวายวาย ชนิด 4 แกน มีสาย

นิวทรัลรวมอยูดวย เรียกวาเปนสาย

เอ็นวายวาย-เอ็น (NYY-N) คือมีสายไฟ

อยู 3 เสน และมีสายนิวทรัลอีกหน่ึงเสน

มีขนาดพื้นที่หนาตัดประมาณครึ่งหน่ึง

ของสายเสนไฟ จึงเหมาะที่จะใชในวงจร 

3 เฟส 4 สาย 

-  สายชนิดเอ็นวายวาย-กราวด (NYY-

GRD) คือเปนสายชนิด 2 แกน 3 แกน 

และ   4 แกน ที่มีสายดิน (Ground) 

รวมอยูดวยอีกหน่ึงเสน จึงเหมาะที่จะใช

ตอเขาอุปกรณไฟฟาที่ตองตอ       ลง

ดิน 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

ชนิด โครงสราง การนําไปใชงาน 

THW -  ลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

-  เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดัน 

750 โวลต เปนสายเด่ียว นิยมใช

กันอยางกวางขวางโดยเฉพาะใน

โรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากใช

ในวงจรไฟฟา       3 เฟสได ปกติ

จะเดินรอยในทอรอยสาย ช่ือ ที

เอชดับเบิลยู เปนช่ือตาม

มาตรฐานอเมรกิัน ซึ่งเปนสาย

ชนิดทนแรงดัน 600 โวลต  

อุณหภูมิใชงาน 75°C แตใน

ประเทศไทยวา สายทีเอชดับเบิลยู

เน่ืองจากมีโครงสรางคลายกัน 

และรูกันทั่วไปในทองตลาด 

 

-   ใชในการเดินสายติดต้ังไฟฟาทั่วไปใน 

อาคาร แรงดันไมเกิน 600 V. 

ใชไดกับสถานที่ที่มอีุณหภูมิสงูถึง75°  

เดินลอยตองยึดดวยวัสดุฉนวน 

(Insulator)เดินในชองเดินสาย ใน

สถานที่แหง 

หามเดินฝงดินโดยตรง (การไฟฟานคร
หลวงยอมใหเดินรอยทอฝงดินได แต
ตองปองกันไมใหนํ้าเขาทอ และปองกัน
ไมใหสายมโีอกาสแชนํ้า) 

 

 

NYCY 

 

 

-  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

-  มีเปลือก PVC หุมดานนอก อีก

ช้ันหน่ึง 

-  มีสายดิน (Neutral 

Concentric) อยูรอบนอกใต

เปลือก 

 

-  ใชงานเชนเดียวกับชนิด C(MEA) หรือ 

NYY 

     ในวงจร 3 Phases 4 wires การ

จายไฟ สวนที่เปนสายดันลงสายใต

เปลือกนอกจะใชเปนสาย Neutral 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

CVV 

CVS 

-  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

-  มีเปลือก PVC หุมดานนอก อีก

ช้ันหน่ึง 

-  ระหวางสายแตละเสนจะมี

เชือกกระสอบอยูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ใชสําหรับสาย Control ซึ่งมีแรงดัน ไม

เกิน 600 V. 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

ชนิด โครงสราง การนําไปใชงาน 

 

5KV EV 

5KVEV-5 

 

-  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวยโพลีเอทธิลิน 

-  มีเปลือก PVC หุมดานนอก 

 

-  ใชกับวงจรไฟฟาที่มีแรงดันตํ่ากวา 

5,000 V. มี 2 ชนิด คือ แบบมีซลีดหุม

และไมมีซลีดหุม 

 

VSF 

VFF 

VTF 

 

-  เสนลวดทองแดงฝอยอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

 

 

-  ใชสําหรับเดินสายเครื่องอุปกรณไฟฟา 

ทั่วไปที่มีแรงดันไมเกิน 600 V. 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

VCT 
- เสนลวดทองแดงอบแลว 
-  ฉนวนหุมดวย PVC 

เปนสายกลมมีทัง้ชนิด 1 แกน 

2 แกน 3 แกน และ 4 แกน               

ทนแรงดัน 750 โวลต มีฉนวน

และเปลือกเชนกัน มีขอพเิศษ

กวาก็คือ ตัวนําจะประกอบดวย

ทองแดงฝอยเสนเล็ก ๆ ทําใหมี

ขอดีคือออนตัวและทนตอ

สภาพการสั่นสะเทอืนไดดี 

เหมาะที่จะใชเปนสายเดินเขา

เครื่องจักรที่มกีารสั่นสะเทอืน

ขณะใชงาน สายชนิดน้ีใชงาน

ไดทั่วไปเหมือนสายชนิดเอ็น

วายวาย 

-  สายวีซีทีอีกชนิด เปนวีซีที 

กราวด (VCT-GRD) ซึ่งมี  

แกน 3 แกน และ 4 แกน และ 

มีสายดินเดินรวมไปดวยอีก 

หน่ึงเสน เพื่อใหเหมาะสําหรับ 

ใชกับเครื่องอุปกรณไฟฟาที่ 

ตองตอลงดิน 

-  เปนสายออน (Flexible) ใชสําหรบั  

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาทั่ว ๆ ไปที่ใช

สําหรับเคลื่อนที่ไปมาสะดวก แรงดันไม

เกิน 600 V.  

-  ใชงานทั่วไป 

-  เดินรอยทอฝงดิน หรือฝงดินโดยตรง 

 

       

AV 

 

 -   เสนลวดทองแดงฝอยอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

 

 

 

 

 

-  ใชสําหรับเดินสายแรงตํ่าในรถยนต 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

ชนิด โครงสราง การนําไปใชงาน 

AIVV 

 

-   เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

-  มีเปลือก PVC หุมดานนอก อีก

ช้ันหน่ึง 

-  ใชสําหรับเดินสายแรงสูงในรถยนต 

AAC -  เสนลวดอลูมเินียมอัดแข็ง 

    เสนลวดตีเกลียวเปลือย 

-  ใชสําหรับเดินสายแรงสูงนอกตัวเมือง 

ACSR 

 

-  เสนลวดทองแดงอัดแข็ง 

    แกนกลางเปนเหลก็ชุบสงักะส ี

-  ใชสําหรับเดินสายแรงสูงที่มีชวงยาว ๆ     

มากกวาสายชนิด AAC เพราะมี 

tensile strength สูงกวา 

NAFYW -  เสนลวดอลูมเินียม 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

-  มีเปลือกหุม 

- ใชกับแรงดันตํ่า สําหรบัจายไฟตาม ทอง

ถนน 

NAYY -  เสนลวดอลูมเินียม 

-  ฉนวนหุม 

-  มีเปลือก PVC หุมดานนอก อีก

ช้ันหน่ึง 

-  ใชสําหรับเดินสายฝงดินโดยตรงไมตอง

ใสหอโลหะ และใชกับแรงดันไมเกิน 600 

V. 

TJV -  เสนลวดทองแดงอบแลวชุบดวย

ดีบุก 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

-  ใชกับงานตอสายไฟกลัดเช่ือมสาย

สําหรับเคเบลิสื่อสาร 

TIVE -  เสนลวดทองแดง 

-  ฉนวนหุมโพลเีอทธีลิน 

-  มีเปลือกหุม 

-  ใชเดินสายโทรศัพทภายในบาน 

TOEE -  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมโพลเีอทธีลิน 

-  มีเปลือกหุม 

-  ใชเดินสายโทรศัพทนอกบาน 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

RD -  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมโพลเีอทธีลิน 

-  มีเปลือกหุม 

-  ใชเดินสายโทรศัพทนอกบาน 

TVEF -  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมโพลเีอทธีลิน 

-  ใชเปนสายอากาศโทรทัศน 

TPEV -  เสนลวดทองแดงอบแลวชุบดวย

ดีบุก 

-  ฉนวนหุมโพลเีอทธีลิน 

-  มีเปลือก PVC หุมดานนอก 

-  ใชสําหรับงานตอสายพวงโทรศัพท           

ภายในบาน 

4.  การเลอืกขนาดสายไฟใหเหมาะสม 

 ในการใชงานของสายไฟฟาในวงจรไฟฟาตาง ๆ ถาเราทราบคาแรงดันไฟฟาและกระแส   ไฟฟาที่

ใชกับวงจรน้ัน ๆ แลว การเลือกใชขนาดของสายไฟ เราก็ควรจะเลือกใหเหมาะสมกับงาน ตองมีขนาดใหญ

พอที่จะไมใหเกิดอุณหภูมิสูงเกินขีดอันตรายและหลีกเลี่ยงการสูญเสียกําลังงานไฟฟาในรูปของแรงดันตก 

(Voltage drop) การที่มี Voltage drop ในสายนอยน้ันเปนขอดี เพราะกําลังไฟฟาสูญเสีย (LOSS = I2R) ใน

สายจะนอยลง ตัวอยางเชน เกิดแรงดันตกคิดเปน 3% น้ันหมายความวา 3% ของกําลังไฟฟาสูญเสียเปนความ

รอนที่ไมไดใชประโยชนอะไรเลย ย่ิงไปกวาน้ันอุปกรณเครื่องใชไฟฟาจะทํางานใหประสิทธิภาพสูงสุด แรงดันที่

ออกแบบตามกําหนดที่ปายบอก (Name plate) เชน มอเตอรไฟฟาทํางานที่แรงดันไฟฟาตํ่ากวาแรงดันที่

กําหนด (rated value) 5% กําลังงานดานแสงสวางจะตกลงเกือบ 10% ในกรณีของหลอดไฟถาใชงานที่

แรงดันตํ่ากวาคากําหนด 5% กําลังงานแสงสวางจะตกลง 16% ถาแรงดันตํ่ากวาคากําหนด 10% กําลังงาน

แสงสวางจะตกลงมากกวา 30% เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

ตารางจํานวนกระแสสูงสุดที่ยอมใหใชไดกับสายไฟขนาดตาง ๆ ที่อุณหภูมิไดไมเกิน 40°C 

ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟ 

ตร.มม. 

กระแสสูงสุดสําหรับสายหุม 

เดินในอากาศและนอกอาคาร 

(แอมแปร) 

กระแสสูงสุดสําหรับสายหุม 

เดินในทอหรือภายในอาคาร 

(แอมแปร) 
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 ความรอนที่ทําใหอุณหภูมิของเน้ือตัวนําสูงข้ึน เน่ืองมาจากความสูญเสีย (LOSS = I2R) ในตัวนํา 

เน่ืองจากตัวนําในอลูมิเนียมมีความตานทานทางไฟฟาสูงกวาทองแดง สายอลูมิเนียมจึงสามารถที่จะนํากระแส

ไดนอยกวาสายทองแดง เมื่อเทียบขนาดเทากัน ทั้งน้ีเพราะคาความตานทานของตัวมันเองมีคาสูง ความรอนถา

เกิดข้ึนมาก (I2R) อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมใหทํางานไดจะถึงเร็วที่คากระแสตํ่า 

 วิธีการที่จะเทียบสายอลูมิเนียมเมื่อมีขนาดพื้นที่หนาตัดเทากันสามารถจะนํากระแสสูงสุดไดเทาไร

ใหเทียบจากสายตัวนําของทองแดงเปนหลักโดยคิดจากสูตร 

 พื้นที่หนาตัดของสายอลูมิเนียม (มม.)2 = 1.6 x พื้นที่หนาตัดของสายไฟทองแดง (มม.)2  

 ดังน้ันจุดแรกเราตองทราบคาของพื้นที่หนาตัดของสายไฟอลูมิเนียม เราก็ใชสูตรขางบนน้ีเทียบหา

พื้นที่หนาตัดของลวดทองแดงแลวนํามาเทียบหาคากระแสสูงสุดตอไป 
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ใบงาน ท่ี 1 

เร่ือง การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของสายไฟฟา 

สายไฟฟา คือ ตัวนํากําลังงานไฟฟาที่นําจากแหลงจายหรือแหลงกําเนิดไปยังจุดที่ตองการใชกําลงั

งานไฟฟา สวนที่สําคัญที่สุดของสายไฟฟาน้ันก็คือ ความสามารถที่จะยอมใหกระแสไฟฟาไหลไดสงูสุดจํานวน

เทาไร และชนิดของฉนวนทีห่อหุม ประเภทของการใชงาน จํานวนที่เกิดแรงดันตกในสาย ขนาดของ

แรงดันไฟฟาทีส่ายจะสามารถทนไดขณะใชงาน และสภาพความแข็งแรงทางกล 

 สายไฟฟาที่ใชงานจะมีอยู 2 แบบคือ 

 - แบบโซลิค (Solid) คือ สายไฟฟาที่มลีวดตัวนําเพียงเสนเดียว 

 - แบบสะแตรน (Stranded) คือ สายไฟฟาที่ประกอบดวยลวดตัวนําเสนเลก็ ๆ หลายเสนประกอบ

เขาดวยกัน ปกติสายใหญจะเปนแบบ Stranded เพราะจะทําใหสายงอไดสะดวกและหกัยาก 

 

2. ชนิดของสายไฟฟา 

 ชนิดของสายไฟฟา แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

2.3  ชนิดที่ไมมีฉนวนหอหุมภายนอก หรือเรียกวา สายเปลือย (Bare Wire) 
2.4  ชนิดที่มีฉนวนหุม (Insulated Wire)  
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3. โครงสรางและการนําไปใชงานของสายไฟฟาแตละชนิด 

ตารางชนิดของสายไฟ โครงสราง และการนําไปใชงาน 

ชนิด โครงสราง การนําไปใชงาน 

ชนิด A (MEA) 

IV 

TW 

-  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

-  สายชนิดน้ีเปนสายเด่ียวชนิด    

ทนแรงดัน 300 โวลต ใชเปนสาย

เดินเขาอาคารสําหรับบานอยู

อาศัยที่ใชระบบ 1 เฟส และหาม

ใชกับระบบไฟฟา 3 เฟส ที่มี

แรงดัน 380 โวลต 

 

-   ใชในการเดินสายติดต้ังไฟฟาทั่วไปใน
อาคาร แรงดันไมเกิน 600 V.  

-    เดินลอย ตองยึดดวยวัสดุฉนวน

(Insulator) 

  -    เดินในชองเดินสาย ในสถานที่แหง 

-    หามรอยทอฝงดิน หรือฝงดินโดยตรง 
 

ชนิด B (MEA) 

VAF 

NM 

-    เสนลวดทองแดงอบแลว 

-    ฉนวนหุมดวย PVC 

 -    มีเปลือก PVC หุมดานนอก 

     อีกช้ันหน่ึง 

- เปนสายชนิดทนแรงดัน 300   

โวลต มีทั้งชนิดทีเ่ปนสายเด่ียว 

สายคู และที่มสีายดินอยูดวย 

ถาเปนสายเด่ียวจะเปนสาย

กลม และถาเปนชนิด 2 แกน 

หรือ 3 แกน จะเปนสายแบน 

ตัวนํานอกจากจะมีฉนวนหุม

แลวยังมีเปลอืกหุมอีกช้ันหน่ึง 

สายคูจะนิยมเดินรัดดวย Clip 

ใชในบานอยูอาศัยทั่วไป สาย

ชนิดน้ีหามใชในวงจร 3 เฟส ที่

มีแรงดัน 380 โวลตเชนกัน 

(ในระบบ 3 เฟส แตแยกไปใช

งานเปนแบบ 1 เฟส แรงดัน 

220 โวลต จะใชได) 

-   ใชในการเดินสายติดต้ังไฟฟาทั่วไปใน

อาคาร แรงดันไมเกิน 600 V. 

-   มีสายดินอยูภายใน ซึ่งทําข้ึนตาม           

มาตรฐานของอเมริกาชนิด NM 

สายกลม 

-  เดินลอย เดินเกาะผนัง เดินซอนใน

ผนัง 

-  เดินในชองเดินสาย 

- หามเดินฝงดินโดยตรง (การไฟฟานคร

หลวงยอมใหเดินรอยทอฝงดินได แต 

ตองปองกันไมใหนํ้าเขาทอ และปองกัน

ไมใหสายมโีอกาสแชนํ้า) 

สายแบน 

-   เดินเกาะผนัง 

-   เดินซอนในผนัง 

- หามเดินในชองเดินสาย และหามเดิน        

ฝงดินโดยตรง 
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ชนิด โครงสราง การนําไปใชงาน 

ชนิด C (MEA) 

        NYY 

-  เสนลวดทองแดงอบแลว 

-  ฉนวนหุมดวย PVC 

- มีเปลือก PVC หุมดานนอก อีก

ช้ันหน่ึงมีทัง้ชนิดแกนเดียวและ

หลายแกน สายหลายแกนก็จะ

เปนสายกลมเชนเดียวกัน สาย

ชนิดน้ีทนแรงดัน 750 โวลต 

นิยมใชอยางกวางขวางเชนกัน 

เน่ืองจากมีความคงทนตอ

สภาพแวดลอมเพราะมีเปลือก

หุมอีกช้ันหน่ึง บางทานเรียกวา

เปนสายฉนวนช้ันเดียว อกีสอง

ช้ันที่เหลือเปนเปลอืก เปลือก

ช้ันในทําหนาที่เปนแบบ 

(Form)ใหสายแตละแกนที่ตี

เกลียวเขาดวยกันมลีักษณะ

กลม แลวจึงมเีปลือกนอกหุม

อีกช้ันหน่ึงทําหนาทีป่องกัน

ความเสียหายทางกายภาพ 

 

-   ใชสําหรับฝงดินโดยตรง สําหรบัการใช  

งานที่มีแรงดันไมเกิน 600 V. โดยไม

ตองใสในทอเหล็ก บางกรณีจะมีแผน

เหล็กหุมอยูภายในเปนเกราะอีกช้ันหน่ึง 

สําหรับกรณีพิเศษใชงานทั่วไป 

เดินรอยทอฝงดิน หรอืฝงดินโดยตรง 

-    สายเอ็นวายวายชนิดสายเด่ียว  

สายชนิดน้ีจึงมเีปลือกเพียงช้ันเดียวทํา

หนาที่ปองกันความเสียหายทาง

กายภาพไมตองมีเปลือกช้ันใน  

-   สายเอ็นวายวาย ชนิด 2 แกน 3 แกน 

และ 4 แกน สายชนิดน้ีมีเปลือกสองช้ัน    

ดังกลาวแลวขางตน ซึ่งแลวแตความ

ตองการของการใชงาน  

-   สายเอ็นวายวาย ชนิด 4 แกน มีสาย

นิวทรัลรวมอยูดวย เรียกวาเปนสาย

เอ็นวายวาย-เอ็น (NYY-N) คือมีสายไฟ

อยู 3 เสน และมสีายนิวทรลัอีกหน่ึงเสน

มีขนาดพื้นที่หนาตัดประมาณครึ่งหน่ึง

ของสายเสนไฟ จงึเหมาะทีจ่ะใชในวงจร 

3 เฟส 4 สาย 

-  สายชนิดเอ็นวายวาย-กราวด (NYY-

GRD) คือเปนสายชนิด 2 แกน 3 แกน 

และ   4 แกน ที่มีสายดิน (Ground) 

รวมอยูดวยอีกหน่ึงเสน จึงเหมาะทีจ่ะใช

ตอเขาอุปกรณไฟฟาที่ตองตอ       ลง

ดิน 
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4.  การเลอืกขนาดสายไฟใหเหมาะสม 

ตารางจํานวนกระแสสูงสุดที่ยอมใหใชไดกับสายไฟขนาดตาง ๆ ที่อุณหภูมิไดไมเกิน 40°C 
 

ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟ 

ตร.มม. 

กระแสสูงสุดสําหรับสายหุม 

เดินในอากาศและนอกอาคาร 

(แอมแปร) 

กระแสสูงสุดสําหรับสายหุม 

เดินในทอหรือภายในอาคาร 

(แอมแปร) 

0.5 

1.0 

1.5 

2.5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

- 

10 

13 

19 

27 

36 

51 

78 

96 

119 

150 

188 

231 

268 

3 

6 

8 

12 

16 

22 

30 

50 

64 

79 

102 

121 

150 

170 

   

เครื่องมือและอุปกรณ 

1.   ชุดเครื่องมอืติดต้ังไฟฟา  

 2.   สาย VCT  ขนาดเบอรตาง ๆ 

 3.   สาย VAF  ขนาดเบอรตาง ๆ 

 4.   สาย THW  ขนาดเบอรตาง ๆ 
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 5.   เซอรกิตเบรกเกอร 

 6.   เตารับแบบมีจุดตอกราวด 

 7.   กลองตอสาย 

 8.   เคเบิล้แกน  

9. ไวรนัต 
10. หลอดไสั   40  วัตต 
11. มอเตอร 1 เฟส  220 โวลต 5 แรงมา 
 

แบบงานจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.1 

 

ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติน้ี มีข้ันตอนดังน้ี 

ขั้นท่ี  1   ขั้นเตรียม 

  นักเรียน ศึกษาใบงานตลอดจนเครื่องมือติดต้ังไฟฟาตามรายการที่กําหนดใหเขาใจ 

ขั้นท่ี  2  ขึ้นการสอน 

ครูอธิบายวิธีการคํานวณหาขนาดของสายไฟฟา การเลือกชนิดและสาธิตการเดินสายไฟฟา โดยกําหนด

สถานการณให 

 

M 

6 

5 4 

3 2 1 
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ขั้นท่ี 3   ขั้นเปรียบเทียบ 

ครูใหนักเรียนทําการเปรียบเทียบวิธีการเลือกขนาดของสายไฟฟา และชนิดของ

สายไฟฟาโดยใชขอมูลท่ีกําหนดให      

  บานพักอาศัยหลังหน่ึง ใชระบบไฟฟา  220 V  50  Hz  มีอุปกรณคือ  หลอดไส 40  w   

2  หลอด  เซอรกิตเบรกเกอร  1  ตัว  มอเตอร 1 เฟส  220 โวลต 5 แรงมา 

จงคํานวณหาขนาดสายไฟฟาและกําหนดชนิดของสายตามหมายเลขท่ีกําหนดใหดังตอไปน้ี 

3.1 หมายเลขที่  1  (2 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 หมายเลขที่  2 (2 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 หมายเลขที่  3   (2 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.4 หมายเลขที่ 4   (2 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 หมายเลขที่ 5    (2 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

3.6 หมายเลขที่ 6    (2 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 

………………………………………………………………………………………………….…………..………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ขั้นท่ี 4  ขั้นสรุป 

นักเรียนรวมกันสรปุวิธีการหาขนาดของสายไฟฟา และ ชนิดของสายไฟฟา พรอมเหตุผลในการเลือกขนาด

ของสายไฟฟาและชนิดของสายไฟฟาในแตละจุดดังตอไปน้ี  

4.1  หมายเลข  1  (6 คะแนน) 

ชนิดของสายไฟฟา(1คะแนน)……………………………………………………………………………... 

ขนาดไมนอยกวา(1คะแนน)………………………SQ.mm  จํานวน (1คะแนน) …………………….เสน 

ขนาดและชนิดของสายไฟฟาที่ใชจริงคือ(1คะแนน)………………………………………………………. 

เหตุผลทีเ่ลือกคือ

(2คะแนน)………………………………………………………………………………..….…………………………………………

………………………………………………………………..……..……..……………………………………………………………… 

4.2   หมายเลข  2  (6 คะแนน) 

ชนิดของสายไฟฟา(1คะแนน)……………………………………………………………………………... 

ขนาดไมนอยกวา(1คะแนน)………………………SQ.mm  จํานวน (1คะแนน) …………………….เสน 

ขนาดและชนิดของสายไฟฟาที่ใชจริงคือ(1คะแนน)………………………………………………………. 

เหตุผลทีเ่ลือกคือ

(2คะแนน)………………………………………………………………………………..….………………………………………… 

………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………. 
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4.3  หมายเลข  3  (6 คะแนน) 

ชนิดของสายไฟฟา(1คะแนน)……………………………………………………………………………... 

ขนาดไมนอยกวา(1คะแนน)………………………SQ.mm  จํานวน (1คะแนน) ………………..…..เสน 

ขนาดและชนิดของสายไฟฟาที่ใชจริงคือ(1คะแนน)………………………………………………………. 

เหตุผลทีเ่ลือกคือ

(2คะแนน)………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………..…..……………..………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…..……………..………………………………………………………… 

4.4  หมายเลข  4  (6 คะแนน) 

ชนิดของสายไฟฟา(1คะแนน)……………………………………………………………………………... 

ขนาดไมนอยกวา(1คะแนน)………………………SQ.mm  จํานวน (1คะแนน) …………………….เสน 

ขนาดและชนิดของสายไฟฟาที่ใชจริงคือ(1คะแนน)………………………………………………………. 

เหตุผลทีเ่ลือกคือ

(2คะแนน)………………………………………………………………………………..….…………………………………………

………………………………………………………………..…….…..…..…………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…..……………..………………………………………………………… 
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4.5 หมายเลข  5  (6 คะแนน) 

ชนิดของสายไฟฟา(1คะแนน)……………………………………………………………………………... 

ขนาดไมนอยกวา(1คะแนน)………………………SQ.mm  จํานวน (1คะแนน) ………………..…..เสน 

ขนาดและชนิดของสายไฟฟาที่ใชจริงคือ(1คะแนน)………………………………………………………. 

เหตุผลทีเ่ลือกคือ

(2คะแนน)………………………………………………………………………………...……………………………………………

………………………………………………………………..…….….…..……………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…..……………..………………………………………………………… 

4.6  หมายเลข  6 (6 คะแนน) 

ชนิดของสายไฟฟา(1คะแนน)……………………………………………………………………………... 

ขนาดไมนอยกวา(1คะแนน)………………………SQ.mm  จํานวน (1คะแนน) …………………….เสน 

ขนาดและชนิดของสายไฟฟาที่ใชจริงคือ(1คะแนน)………………………………………………………. 

เหตุผลทีเ่ลือกคือ

(2คะแนน)…………………………………………………………………………….…..……………………………………………

………………………………………………………………..….…….…..……………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…..……………..………………………………………………………… 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

                4.7   จงเขียนวงจรแผนภาพเสนเดียว  (One  Line  Diagram)  จากแบบงานจริงพรอมกํากับ

ขนาดและจํานวนสายไฟฟาที่ใชในแตละจุด  (6  คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นท่ี 5  ขั้นใช 

5.1   ครูใหนักเรยีนลงมือปฏิบัติงานติดต้ังระบบไฟฟาตามรปูที่ 1.1  และหยุดใหครูตรวจสอบความ

ถูกตองกอนจายแรงดันไฟฟาใหแกวงจร    ( 10คะแนน) 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงาน   ( 20คะแนน) 
5.2.1 ผลการเลือกขนาดของสายไฟฟา ( 10 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

 

5.2.2 ผลการเลือกชนิดของสายไฟฟา ( 10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอควรระวัง 

1. ในการปฏิบัติงานควรทําตามข้ันตอนอยางเครงครัด 
2. ไมควรนําเครื่องมือไปใชผิดประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

แบบฝกหัด 

เร่ือง  ชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………….ช้ัน/ปที่ ………กลุม/หอง…………… 

ช่ือ-นามสกุลผูตรวจ……………………………………………………………..วัน/เดือน/ป ………………………… 

 
 

 

*********************************************************************************************** 

คําสั่ง จงตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตองครบถวน 

จุดประสงคการเรียนรู: บอกความหมายของสายไฟฟาได 

1. จงบอกความหมายของสายไฟฟามาโดยละเอียด (5 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดประสงคการเรียนรู: บอกชนิดของสายไฟฟาได 
2. จงบอกชนิดของสายไฟฟามาโดยละเอียด  ( 5 คะแนน) 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายโครงสรางของสายไฟฟาแตละชนิดได 

3. จงอธิบายโครงสรางและการนําไปใชงานของสายไฟฟาชนิด NYY มาโดยละเอียด  ( 5 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

 
 
จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายการนําไปใชงานของสายไฟฟาแตละชนิดได 
4.     จงอธิบายโครงสรางและการนําไปใชงานของสายไฟฟาชนิด THW  มาโดยละเอียด  ( 5 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……                 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายการเลือกขนาดสายไฟฟาใหเหมาะสมได 
5.     จงอธิบายการเลอืกขนาดสายไฟฟาที่ใชสําหรับเตารับขนาด  180  VA  จํานวน  10  ตัว   ( 5 

คะแนน)             
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  ชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

 

ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………ช้ัน/ปที่ ………กลุม/หอง…………… 

ช่ือ-นามสกุลผูตรวจ…………………………………………………………….วัน/เดือน/ป ………………………… 

 

 
 

************************************************************************************************** 

คําสั่ง    อานคําถามแลวตอบโดยทําเครือ่งหมายกากบาท ( X ) ลงในขอที่ถูกตองที่สุด ในเวลา 10 นาท ี
จุดประสงคการเรียนรู: บอกความหมายของสายไฟฟาได 
1.  จงบอกความหมายของ   สายเมน ( Main switch ) ไดถูกตองทีสุ่ด ( 1 คะแนน ) 

ก. สายไฟฟาที่ตอระหวางเมนสวิตซกบัเครือ่งปองกันกระแสเกนิ 
ข. สายไฟฟาที่ตอบนเสาไฟฟา 
ค. สายไฟฟาที่ตอภายในบาน 
ง. สายไฟฟาที่ตอระหวางมิเตอรกบัเมนสวิตซ 

 
จุดประสงคการเรียนรู: บอกชนิดของสายไฟฟาได 
2.   จงบอกชนิดของสายไฟฟาวามีกี่ชนิด ( 1 คะแนน ) 

ก. 5   ชนิด 
ข. 4   ชนิด 
ค. 3   ชนิด 
ง. 2   ชนิด 

 
จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายโครงสรางของสายไฟฟาแตละชนิดได 
3.   จงอธิบายโครงสรางของสายไฟฟาชนิด VAF  ( 1 คะแนน )  

ก. สายทองแดงคูแบบแข็ง มีขนาดต้ังแต เบอร 1 ข้ึนไป 
ข. สายทองแดงเด่ียวชนิดออน 
ค. สายทองแดงเด่ียวแบบเปลือย 
ง. สายทองแดงเด่ียวชนิดแข็ง 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5   



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายการนําไปใชงานของสายไฟฟาแตละชนิดได 
4. จงอธิบายการนําไปใชงานของสายไฟฟาชนิด   VSF   ( 1 คะแนน ) 

ก. ใชทั่ว ๆ ไป 
ข. ใชในตูสวิตซบอรด 
ค. ใชเปนสายเมนแรงตํ่า 
ง. ใชเปนสายเมนแรงสงู 

 
จุดประสงคการเรียนรู: อธิบายการเลือกขนาดสายไฟฟาใหเหมาะสมได 
5. จงอธิบายการเลือกขนาดสายไฟฟาที่ใชสําหรบัเตารับขนาด  180  VA  จํานวน  20  ตัว  ( 1 คะแนน ) 

ก. จากขอกําหนดของการไฟฟากําหนดใหใชสาย  ที่มีพื้นทีห่นาตัดไมนอยกวา  2.5  ตร. มม. 
ข. จากขอกําหนดของการไฟฟากําหนดใหใน 1 วงจรยอยที่มีเตารับไมเกิน  10  จุด  ใหคิดที่ 180  VA  
ค. เตารับจํานวน  20  ตัว  ไมจําเปนตองแบงเปน 2 วงจร 
ง. ถูกเฉพาะขอ ก และ ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

 

1. ข 
2. ก 
3. ง 
4. ง 
5. ง 

 

 

เฉลยใบงาน 

อยูในดุลยพินิจของคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

เฉลยแบบฝกหัด 

เร่ือง  ชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………….ช้ัน/ปที่ ………กลุม/หอง…………… 

ช่ือ-นามสกุลผูตรวจ……………………………………………………………...วัน/เดือน/ป ………………………… 

 

 
 

*********************************************************************************************** 

คําสั่ง จงตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตองครบถวน 

1. จงบอกความหมายของสายไฟฟามาโดยละเอียด ( 5 คะแนน) 
สายไฟฟา คือ ตัวนํากําลังงานไฟฟาที่นําจากแหลงจายหรือแหลงกําเนิดไปยังจุดที่ตองการใชกําลงังาน

ไฟฟา สวนที่สําคัญทีสุ่ดของสายไฟฟาน้ันก็คือ ความสามารถที่จะยอมใหกระแสไฟฟาไหลไดสูงสุดจํานวนเทาไร 
และชนิดของฉนวนทีห่อหุม ประเภทของการใชงาน จํานวนที่เกิดแรงดันตกในสาย ขนาดของแรงดันไฟฟาที่
สายจะสามารถทนไดขณะใชงาน และสภาพความแข็งแรงทางกล  

สายเมน (Main switch) หมายถึง สายไฟฟาที่ตออยูระหวางมิเตอรของการไฟฟาสวนภูมิภาคกับเมน

สวิตซ 

สายปอน (Feeder) หมายถึง สายไฟฟาที่ตออยูระหวางเมนสวิตซกับเครื่องปองกันกระแสเกินตัว

สุดทาย  ของวงจรยอย 

 

2. จงบอกชนิดของสายไฟฟามาโดยละเอียด  ( 5 คะแนน) 
 ชนิดของสายไฟฟา แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

      2.1 แรงสูง หรือ Feeder แรงตํ่ามักจะวางพาดไวกับเสาสูง ๆ เพื่อความปลอดภัย เชน สาย

ไฟฟาแรงสูงที่สง 

จายกระแสไฟฟาจากเข่ือนตาง ๆ เชน เข่ือนภูมิพล จ.ตาก เข่ือน สิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ หรือโรงจักรไฟฟาใหญ ๆ 

เชน โรงไฟฟาพลังไอนํ้าแมเมาะ เพื่อเช่ือมโยงกับระบบเครือขายตามจังหวัดตาง ๆ หรือภายในตัวเมืองกอนที่

จะตอเขากับ Power Transformer สายไฟฟาเปลือยดังกลาวจะจุกระแสไฟฟาไดมากกวาสายหุมฉนวน ซึ่งมี

ขนาดและพื้นที่หนาตัดเทากันเกือบเทาตัว  เพราะการขึงไวที่สูง  ลมโกรกทําใหระบายความรอนไดดี 

2.2 ชนิดที่มีฉนวนหุม (Insulated Wire) สายไฟฟาชนิดน้ี เปนสายที่ใชกันตามอาคารบานเรือน 

โรงงาน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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ชดุที่ 1 การเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมหรือในวงจรอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ีเพราะมีความปลอดภัย        ปองกันความช้ืน และบางชนิด

ปองกันความรอนได สายที่มีฉนวนหอหุมมีหลายชนิด ดังน้ี 

 2.2.1 สายหุมยาง  (Rubber Insulated Wire or Valcanized Rubber Covers) มีทั้ งชนิด

ธรรมดา และทนความรอนได สวนมากจะใชไดไมนาน ยางจะเปอยและเสื่อมคุณภาพจึงไมนิยมใช 

 2.2.2 สายหุมฉนวนภายนอกดวยดายถัก (Cotton Braid) โดยทั่วไปเปนสายที่หอหุมดวยยางแต

ภายนอกจะมีดายถักหอหุมไวอีกช้ันหน่ึง บางชนิดจะหุมดวยดายถักน้ีถึง 2-3 ช้ัน ซึ่งทําใหคุณภาพดีกวาหอหุม

เพียงช้ันเดียว สวนมากจะสังเกตเห็นใชงานกับอุปกรณไฟฟาที่ใหความรอน เชน เตารีด เตาไฟฟา 

 2.2.3 สายหุม PVC (Polyvinyl Chloride) สายชนิดน้ีมีความทนทานตอดินฟาอากาศมาก ไมติด

ไฟ ทนตอความรอน แข็งเหนียว ไมเปอยงาย เปนที่นิยมใชกันแพรหลาย 

 2.2.4 สายหุมพลาสติกธรรมดา เปนสายออนเสนเล็ก ๆ ภายในมีหลายเสน เปนสายที่ไมถาวรใช

กับงานวงจรเล็ก ๆ ที่คากระแสไฟนอย ทนความรอนไมได ติดไฟงาย 

 2.2.5 สายเคลือบนํ้ายา หรือสายอีนาเมล (Enamel Cover) เปนสายเปลือยที่เคลือบดวยนํ้ายา

เคมี ใชงานกับงานพันขดลวดตาง ๆ เชน หมอแปลงไฟฟา มอเตอร เปนตน 

 2.2.6 สายที่มเีปลือกโลหะหอหุม เปนสายที่นิยมใชกบังานการเดินฝงกบัผนังอาคาร หรือฝงดิน 

หรืออาจเปนสายที่มซีีลด สายชนิดน้ีมรีาคาแพงใชกับงานขนาดใหญ 

 

3. จงอธิบายโครงสรางและการนําไปใชงานของสายไฟฟาชนิด NYY มาโดยละเอียด  (5 คะแนน) 
โครงสราง คือ 

- เสนลวดทองแดงอบแลว 
- ฉนวนหุมดวย PVC 
- มีเปลือก PVC หุมดานนอก อีกช้ันหน่ึง 

การนําไปใชงาน คือ 
- ใชสําหรบัฝงดินโดยตรง สําหรับการใชงานทีม่ีแรงดันไมเกิน 600 V. โดยไมตองใสในทอเหล็ก 

บางกรณีจะมีแผนเหล็กหุมอยูภายในเปนเกราะอีกช้ันหน่ึง สาํหรับกรณีพเิศษ 
 

4. จงอธิบายโครงสรางและการนําไปใชงานของสายไฟฟาชนิด THW  มาโดยละเอียด  (5 คะแนน) 
- เสนลวดทองแดงอบแลว 
- ฉนวนหุมดวย PVC 
- เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดัน 750 โวลต เปนสายเด่ียว นิยมใชกันอยางกวางขวางโดยเฉพาะใน

โรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากใชในวงจรไฟฟา       3 เฟสได ปกติจะเดินรอยในทอรอยสาย ช่ือ  
      ทีเอชดับเบิลยู เปนช่ือตามมาตรฐานอเมรกิัน ซึ่งเปนสายชนิดทนแรงดัน 600 โวลต  อุณหภูมิใช

งาน  
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75องศาเซเซียส แตในประเทศไทยวา สายทเีอชดับเบิลยูเน่ืองจากมีโครงสรางคลายกัน และรูกัน

ทั่วไปในทองตลาด 

- ใชในการเดินสายติดต้ังไฟฟาทั่วไปใน อาคาร แรงดันไมเกิน 600 V. 
- ใชไดกับสถานที่ที่มอีุณหภูมิสงูถึง 75 องศา  เดินลอยตองยึดดวยวัสดุฉนวน (Insulator)เดินใน

ชองเดินสาย ในสถานที่แหง 
- หามเดินฝงดินโดยตรง (การไฟฟานครหลวงยอมใหเดินรอยทอฝงดินได แตตองปองกันไมใหนํ้า

เขาทอ และปองกันไมใหสายมีโอกาสแชนํ้า) 
 

5.     จงอธิบายการเลอืกขนาดสายไฟฟาที่ใชสําหรับเตารับขนาด  180  VA  จํานวน  10  ตัว   (5 คะแนน) 
 จากขอกําหนดของการไฟฟากําหนดใหใชสาย  ที่มีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา  2.5 ตร. มม   และใหใน 

1 วงจรยอยกําหนดให  เตารับไมเกิน  10  จุด  ใหคิดที่ 180  VA    แตถาเกิน  10  จุด ใหแบงวงจรยอยใน
การเลือกขนาดสาย   ไฟฟาตองเปนไปตามขอกําหนดของการไฟฟา 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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