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แบบจําลองสนามไฟฟาสถิต 2 มิติสําหรับสายสงใตดิน 
2 - D Model of Electrostatic Fields for Underground Cable 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการสรางแบบจําลองสนามไฟฟาสถิต 2 มิติ (2D-Electrostatic fields) ที่กระจายอยู

โดยรอบสายสงไฟฟาใตดิน (Underground Cable) ซึ่งเปนระบบสงจายกระแสอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะแกการเดิน
สายในเมืองใหญหรือบริเวณชุมชนที่มีพื้นที่จํากัดซึ่งตองอาศัยวิธีการและเทคนิคทางดานวิศวกรรมที่จะตองคํานึงถึง
เงื่อนไขความปลอดภัยจากสนามไฟฟา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงพฤติกรรมของศักยไฟฟาในสายเคเบิล
ใตดินชนิดฉนวนแบบ Cross-linked Polyethylene (XLPE) ระดับแรงดันปานกลาง 33 กิโลโวลตกรณีจัดเรียงสาย
แบบ Flat แบบ Trefoil และกรณีฝงสายใตดินโดยตรง (Direct Burial) โดยประยุกตใชระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต 
(Finite Element Method) รันบนโปรแกรม FEMM  

 
คําสําคัญ :  สายเคเบิลใตดิน  สนามไฟฟาสถิต  ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต 
 

Abstract 
This research present 2-D electrostatic model analyzed outer underground cable.  This 

transmission system varies widely throughout the city or town which have finite place.  Therefore 
underground lines have engineering technical requirements in order to analyzed the safety from electric 
field.  The objective is presented the electric potential in the cross-linked polyethylene (XLPE) types of 
underground transmission at medium voltage 33 kilovolts (kV) when arrangement in flat formation, trefoil 
formation and constructed direct burial in the earth.  By applied Finite element method analytically 
through FEMM software  
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คํานํา 
สายสงจายหรือระบบจําหนายที่ใชในการสงจายกําลังไฟฟา อาจแบงตามลักษณะโครงสราง และฉนวน

ออกไดเปน 2 แบบ คือ แบบขึงในอากาศ (Overhead Line System) และแบบเคเบิลใตดิน (Underground Cable 
System) ปจจุบันระบบการสงจายกระแสไฟฟาออกสูชุมชนตางๆ  มักประสบปญหาในการติดตั้ง เพราะในการติดตั้ง
สายสงทุกครั้งตองขอพื้นที่และตองใชพื้นที่กวางๆ  เมื่อมีการติดตั้งแลวเสร็จอาจประสบปญหาดานทัศนียภาพ
ตามมา  จึงมีการติดตั้งสายสงใตดินขึ้นซึ่งชวยลดปญหาในดานตางๆ เหลานี้  นอกจากนั้นยังมีผลดีตอดาน
เทคโนโลยีและดานสิ่งแวดลอม เชน ลดการกระจายของอุณหภูมิจากสายสง ลดสัญญาณรบกวน ลดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา  ลดการซอมบํารุง และเพิ่มความปลอดภัยตอผูใชงาน [1]  

สําหรับในงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอการศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะของสนามไฟฟาที่เกิดขึ้นโดยรอบ
สายสงใตดิน  โดยนําเสนอการสรางโมเดล 2 มิติเพื่ออธิบายลักษณะสนามไฟฟาในสายสงใตดิน ฉนวนประเภท 
XLPE รวมกับทฤษฎีสําคัญ คือระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตบนโปรแกรม FEMM วิเคราะหลักษณะของสนามไฟฟา
ในสายสงกรณีการวางสายแบบตางๆ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหจุดเสี่ยงที่อาจเกิดการชํารุดหรือเกิดกระแสลัดวงจร
ได 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
การจัดวางสายเคเบิลใตดิน [1] 
 ในสายสง 33 kV มีการวางสายแบบหนึ่งวงจร แตละวงจรประกอบดวยตัวนํา 3 เฟส R, S,  T ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายนอกของสายเคเบิลใตดิน (Outside Diameter of Cables) 35 มิลลิเมตร 

กรณีวงจรเดี่ยว  การจัดเรียงสายเคเบิลใตดินในระบบ 3 เฟสจัดเรียงได 2 แบบคือ 
 

 
 
 
 

ก. Flat Formation ข. Trefoil Formation 
รูปที่ 1  ลักษณะการจัดวางสาย 

 
 กรณีสองวงจร  จัดเรียงได 2 แบบคือ 
 

 
 

รูปที่ 2  การจัดเรียงสายเคเบิลใตดินแบบ Flat 

T
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 การจัดวางแบบสองวงจรจะมีระยะหางระหวางเฟสเทากับเสนผานศูนยกลางของสายเคเบิลใตดิน (D) 
ระยะหางระหวางวงจรเปน 2 เทาของเสนผานศูนยกลางของสายเคเบิลใตดิน (2D) และระหวางวงจรเฟสที่อยูติดกัน
ควรเปนเฟสเดียวกัน ดังรูปที ่2 และ รูปที ่3 
 

 
รูปที่ 3  การจัดเรียงสายเคเบิลใตดินสองวงจรแบบ Trefoil 

 

ในการจัดวางสายเคเบิลใตดินภายใน Cable Trench หรือภายใน Duct Bank สิ่งที่ตองพิจารณาคือการจัด
วางสายเคเบิลใตดินตองใหมีการเรียงตาม Phase Relationship ทั้งนี้หากมีการจัดวางสายไมเปนไปตาม Phase 
Relationship จะทําใหคาอินดัคแตนซของเคเบิลแตละเสนมีคาไมเทากันทําใหการรับกระแสของสายเคเบิลใตดินไม
เทากันยิ่งโหลดมีคาสูงมากๆกระแสที่ไหลในเคเบิลแตละเสนยิ่งแตกตางกันมาก 
 
กรณีฝงดินโดยตรง (Direct Burial) การกอสรางวิธีนี้ใชกับงานกอสรางระบบจําหนาย โดยไมใชทอรอยสายและไม
มีการหุมดวยคอนกรีตเสริมเหล็กแตใชวิธีฝงสายเคเบิลใตดินใหไดความลึกตามมาตรฐาน ซึ่งมีการวางแผนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Concrete Slab) และเทปเตือนอันตราย (Warning Sign Strip) ดังรูปที ่4 
  
 
  

หนวยเปน มิลลิเมตร  
D = ขนาดเสนผานศูนยกลาง ของเคเบิล 

 
 
 
 

 
รูปที่ 4   การฝงดินโดยตรง 

 
คาแรงดันไฟฟา 
  คาแรงดันสูงสุดของแตละเฟส (Peak values) สําหรับระบบไฟฟา 3 เฟส หาคาแรงดันในแตละเฟส [2] ได
จาก 

[ ]
θcos

3
05.133 ×

=
kVV      (1) 
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แรงเคลื่อนไฟฟาแรงดัน 33 kV คิดแตละเฟสเปนขอมูลเริ่มตนการคํานวณคาศักยไฟฟาในระบบสายสง 3 
เฟส 
 
สนามไฟฟา [3] 

การหาคาศักยไฟฟา  เริ่มตนดวยสมการ Quasi-static ของสมการแมกเวลซทําการหาศักยไฟฟา [2] 
ประยุกตกับทฤษฎีไฟไนทเอลิเมนต หลังจากนั้นใชขอมูลพื้นฐานตางๆ ในการออกแบบสรางพิกัดและวิเคราะหหา
การกระจายคาแรงดัน 

คาสนามไฟฟา E ที่เกิดจากสายไฟฟาเฟสใดๆ ณ จุดใดๆ หาไดจาก 

xk
qE

π2
=  V/m     (2) 

คาแรงดันไฟฟา V ที่ระหวางเฟส 

ba

a
ab rr

D
k

qV
2

ln
2π

=      (3) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ  

 
การสรางพิกัดตําแหนง 
 พิจารณาสนามไฟฟาโดยรอบสายสงในพิกัดคารทีเซียน  เมื่อใหแรงดันแกตัวนําที่เปนวัตถุตัน  ประจุจะไป
หยุดนิ่งอยูที่ผิวทําใหสนามไฟฟาที่ตําแหนงตางๆ ภายในตัวนําเปนศูนย [2] เมื่อภายในตัวนําไมมีสนามไฟฟา 
เพราะฉะนั้นตําแหนงที่ตองการนั้นจะตองอยูนอกผิวของตัวนําทรงกลมออกมา [4] ดังรูปที ่7 
 

    
รูปที่ 5   โมเดลการแบงเอลิเมนต การวางสายแบบ Flat และแบบ Trefoil 

 
ในการสรางแบบจําลองไดแบงระนาบเอลิเมนตแบบ 3 จุดตอ ทั้งกรณีการวางสายแบบ flat และแบบ 

Trefoil สําหรับความละเอียดของโนดและเอลิเมนตสามารถกําหนดได  หลังจากสรางเอลิเมนตและกําหนดเงื่อนไข
ขอบเขตแลว ก็สามารถหาผลลัพธที่จุดตอตางๆ ของแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตได 
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การกระจายศักยไฟฟาตามรูปแบบการวางสาย 
กระจายศักยไฟฟารอบสายเคเบิลกรณีวงจรเดี่ยวประกอบดวยเฟส “RST” จัดวางแบบ Flat ดังรูปที ่6 และ

แบบ Trefoil ดังรูปที ่7 

   
รูปที่ 6  การกระจายของศักยไฟฟาที่ไดแบบ Flat 

 

 
รูปที่ 7   การกระจายของศักยไฟฟาที่ไดแบบ Trefoil 

 
 ผลลัพธของศักยไฟฟาที่จุดตอตางๆ จะกอใหเกิดการพล็อตคาแรงดันตลอดพื้นที ่ จากรูปแสดงคาความเขม
สนามไฟฟาดวยความเขมสี  แตละระดับสีใหคาตางกัน โดยสีแดงจะเปนศักยสูง และสีฟาจะเปนศักยไฟฟาต่ํา  เสน
สมศักยแสดงคาของศักยไฟฟาทีแ่ตละระดับมกีารแปรคาแรงดันตามระยะทางที่หางออกมาจากตัวนํา ซึ่งจะพบวา
บริเวณใกลประจุมีเสนแรงไฟฟาเบียดชิดกันมาก  สวนในบริเวณไกลจากประจุเสนแรงจะหางกันมากขึ้น 
 
 
 
 

R S 
 

T 

T R 

S 
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การกระจายศักยไฟฟาตามการจัดเรียงสายแบบกรณี 2 วงจร 
การกระจายศักยไฟฟาในสายเคเบิลใตดินแบบ Flat โดยเรียงแบบ RST TSR ดังแสดงในรูปที ่8 

 
รูปที่ 8  ความเขมสนามไฟฟาระหวางเฟส แบบ Flat 

 
การจัดเรียงแบบสองวงจร  ดังโครงสรางรูปที ่2 เรียงตาม phase relationship จะสังเกตเห็นเสนศักยไฟฟา

ที่ตอถึงกันระหวางวงจรซึ่งเปนเสนที่มีศักยไฟฟาเทากัน ซึ่งมีคามากที่สุดที่เฟส R ของแตละวงจร  สําหรับการ
กระจายศักยไฟฟาในสายเคเบิลใตดินแบบ Trefoil โดยเรียงแบบ RST TSR แสดงไวดังรูปที ่9 

 

 
รูปที่ 9   ความเขมสนามไฟฟาระหวางเฟส แบบ Trefoil 

 
การกระจายศักยไฟฟากรณีสายฝงดินโดยตรง (Direct Burial) 

ภาพหนาตัดสายเคเบิลหลังจากที่กําหนดพิกัดและคาพารามิเตอรตางๆ ดังรูปที่ 4 หลังจากนั้นสงคาเพื่อ
การคํานวณ  

R R S T S T 

T R 

S 

T R 

S 
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รูปที่ 10   การกระจายของแรงดันไฟฟาในสายแบบฝงดินโดยตรง 
 

 
 

รูปที่ 11   การกระจายของความเขมสนามไฟฟาในสายแบบฝงดินโดยตรง 
 

จากผลการทดสอบคาศักยไฟฟากรณีสายฝงดินโดยตรง สายเคเบิลถูกฝงเปนระยะ 1200 มิลลิเมตรจาก 
ผิวดิน พื้นที่โดยรอบเปนทรายและซีเมนต เมื่อพิจารณาพื้นดินทําตัวเปนตัวนําสมบูรณ (Perfect conductor) 
ศักยไฟฟากระจายโดยรอบสายสงมีคาสูงสุดที่ตัวนําเฟส R ตามคาแรงดันสูงสุดแตละเฟสจากรูปจะเห็นไดวาความ
เขมสนามไฟฟาที่ระดับพื้นดินมีคาประมาณ   400 V/m 

 
  



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 584 

สรุปผลและเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้นําเสนอลักษณะและพฤติกรรมของสนามไฟฟาสถิตกรณีสายสงใตดินดวยระเบียบวิธีไฟไนทเอลิ

เมนต  โดยรวมกับทฤษฎีของสายสงไฟฟาใตดินและสนามไฟฟา  มีลักษณะเสนแรงไฟฟาขึ้นอยูกับการวางสายแต
ละแบบทั้งกรณีวงจรเดี่ยวและวงจรคู  เปรียบเทียบใหเห็นถึงวิธีการและผลการทดลองที่แตกตางกันจากทั้งสองกรณ ี 
ซึ่งการฝงสายที่ถูกตองมีประโยชนในการลดผลของสนามแมเหล็กจากสายสงที่วางขาง ๆ และอุณหภูมิในสายตัวนํา  
แบบจําลองแสดงพื้นผิวและการประมาณตัวแปรของตัวกลางดวยคาสภาพยอมทางไฟฟา (Electric permittivity) 
จะพบวาบริเวณใกลประจุมีเสนแรงไฟฟาเบียดชิดกันมาก สวนในบริเวณไกลจากประจุเสนแรงจะหางกันมากขึ้น 
ศักยไฟฟามีการสอดคลองกันเมื่อมีขนาดแรงดันเทากัน แบบจําลองกรณีการฝงดินโดยตรงเสนแรงที่ระดับพื้นดินมี
คานอยลงเนื่องจากการสูญเสียไปตามระยะทางและตัวกลาง จากผลการทดสอบสามารถนําไปประกอบในการ
วิเคราะหขอมูลจุดเสี่ยงที่อาจเกิดการชํารุดหรือเกิดกระแสลัดวงจรได เนื่องจากสายไมมีอุปกรณในการจับยึด หาก
เกิดลัดวงจรขึ้นก็จะสงผลตอสายเคเบิลใกลเคียงทันท ี 
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