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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาของปริญญานิพนธ
ในสิ่งปลูกสรางทั่วไป จําเปนจะตองมี การปองกันระบบกระแสไฟฟารัว่ ไหลหรือระบบตอ
ลงดิน ซึ่งปจจุบันระบบการตอลงดิน มีความจําเปนและจะตองมีความปลอดภัยทั้งตอบุคคลและสิ่ง
ปลูกสราง ดังนั้นการเรียนรูถึงระบบตางๆของ ระบบตอลงดิน จึงมีความจําเปนอยางมากสําหรับ
วิศวกรไฟฟา เพื่อใหเกิดความรูและความชํานาญในการปฏิบัติงานในอนาคต โดย บริษัท ไทย วู รี
เอ็นจิเนียริ่ง เปนบริษัทที่รับงานในดาน น้ํามันกาดโรงงานปโ ตรเคมี โครงสรางและโครงการ
โรงไฟฟา โดยโรงการนี้ จะกลาวถึงการปองกันกระแสไฟฟาเกินหรือรั่วไหล ดวยระบบตอลงดิน
ในสิ่งปลูกสราง ซึ่งเปนสวนที่ผูจัดทําไดปฏิบัติงาน

1.2 วัตถุประสงคของปริญญานิพนธ
1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการและการติดตั้ง ของระบบการตอลงดินเพื่อความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงาน
1.2.2 เพื่อเสริมสรางประสบการณในการทํางาน เกี่ยวกับการติดตั้งระบบตอลงดิน
1.2.3 สามารถนําประสบการณ และความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานจริงไปประยุกตใชได
อยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ
1.3.1 ศึกษาระบบการตอลงดินของเครื่องจักรกลไฟฟาและของระบบไฟฟา
1.3.2 ติดตั้งระบบการปองกันกระแสเกินหรือรั่วไหลหรือการตอลงดินไดอยางสมบูรณ
1.3.3 ทดสอบระบบการตอลงดินเพื่อความถูกตองและไดมาตรฐาน

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากปริญญานิพนธ
1.4.1 ทําใหมีความรูและไดเขาใจเกี่ยวกับระบบการตอลงดินไดดีขึ้น
1.4.2 ทําใหมีความสามารถในการติดตั้งระบบตอลงดินไดมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1.1 แผนผังแสดงการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

หัวของาน
ศีกษาทฤษฎีสหกิจ

ออกศึกษาภาค
ปฎิบัติงาน
คนหาขอมูลและ
จัดทํารายงาน
สงรายงานสหกิจศึกษา

ทําปริญญานิพนธ

ระยะเวลาที่คาดไว
ระยะเวลาที่ใชจริง

2555

2556

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการ
ในระบบไฟฟาที่ใชงานกันโดยทั่วไปนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุผิดปกติเนื่องจากไฟฟารั่วได
จากเหตุหลายประการเชน ฉนวนเสื่อมสภาพ การตอสายฟาไมดีพอ รวมทั้งการสัมผัสสายไฟโดย
ไมไดตั้ง ใจซึ่ง เหลานี้อาจเปนสาเหตุใหเปนอันตรายตอชีวิตไดหากมีการติดตั้ง เครื่องตัดไฟรั่ว ก็
สามารถปองกันไดในระดับหนึ่งแตเครื่องปองกันไฟรั่วจะทํางานก็ตอเมื่อไฟไดรั่วผานรางกายเรา
กอนดังนั้นความปลอดภัยจึงขึ้นอยูกับความเร็วในการทํางานของเครื่องและปริมาณกระแสไฟฟาที่
ไหลผานตัว เราวิธีการหลักในการปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟรั่ว คือการใชร ะบบสายดินสว น
เครื่องตัดไฟรั่วนั้นเปนเพียงตัวเสริมในระบบที่ไมมีสายดินนั้นเครื่องใชไฟฟาที่อยูในสภาพสมบูรณ
เมื่อเราไปสัมผัสถูกเครื่องหรือสว นที่เปนโลหะก็จะไมสง ผลใดๆตอรางกายแตหากเกิดไฟรั่ว ที่
ตัวเครื่องเมื่อไปสัมผัสถูกตัวเรา ก็จะเปนทางเดินของกระแสไฟลงสูดินเนื่องจากหมอแปลงไฟฟา
ของการไฟฟาสายนิวทรัลจะถูกตอลงดินไวทําใหกระแสไหลครบวงจรโดยผานตัวเรานั้นเองแต
หากเปนระบบที่มีการตอสายดินไวที่ตัวเครื่องใชไฟฟาทําใหเครื่องใชไฟฟากับดิน ไมมีความตาง
ศักยไฟฟาหรือเทากับศูนยนั้นเองเมื่อเราไปสัมผัสความตานทานของตัวคนเราจะมีคามากกวาทําให
กระแสไฟฟาไมไหลผานตัวเราทําใหเราปลอดภัยแตอยางไรก็ตาม การที่เกิดไฟรั่วผานสายดินนั้นจะ
มีการรั่วอยูตลอดเวลาทําใหสิ้นเปลืองคาไฟฟาโดยที่ เราไมทราบซึ่ง หากมีการใชเครื่องตัดไฟรั่ว
เครื่องจะทํางานทําใหสามารถทราบไดวามีการเกิดไฟรั่วขึ้นการที่มีกระแสไฟรั่วอยูนี้หากสายดินอยู
ในสภาพที่สมบูรณและถูกตองระบบยังจะมีความปลอดภัยแตหากสายดินตอไดไมถูกตองหรือตัว
เรามีความตานทานต่ําเชน ตัวเปยกชื้นก็จะเปนอันตรายได

2.1 สายดินและการตอลงดิน
เปนการตอตัวนําระหวางวงจรไฟฟากับดินเพื่อปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว โดยมี
สาเหตุมาจากการชํารุด หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณไฟฟาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาโดยที่
ไมสามารถทราบลวงหนาได เพื่อเปนการปองกันอันตรายแกผูที่ใชอาจจะเขาไปสัมผัสและถูก
กระแสไฟฟาดูดโดยกระแสไฟฟาที่รั่วจะไหลลงดินแทนการไหลผานรางกายของผูที่เขาไปสัมผัส
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- ทําไมตองมีสายดินและมีการตอลงดิน
วัตถุประสงคหลักของระบบตอลงดิน เพื่อตองการรักษาความปลอดภัยใหกับบุคคลและ
ทรัพยสิน เมื่อระบบงานหรือเครื่องมืออุปกรณไฟฟามีการทํางานที่ผิดปกติไป เพื่อตีกรอบการทํา
ความเขาใจใหแคบหรือชัดเจนยิ่งขึ้นความผิดปกติในที่นี้จะอางอิงไฟฟาชอต

2.2 สายดินคืออะไร
สายดิน หมายถึง ตัวนําหรือสายไฟที่ตอจากสวนที่เปนตัวนําไฟฟาหรือเปลือกโลหะของ
เครื่อง ใชไฟฟาหรืออุปกรณติดตั้งทางไฟฟาซึ่งปกติเปนสวนที่ไมมีไฟและมักมีการจับตองขณะใช
งานเพื่อใหเปนเสนทางที่สามารถนํากระแสไฟฟากรณีที่มีไฟรั่วใหไหลลงดิน โดยผูใชไฟไมเกิด
อันตราย ขณะเดียวกันก็เปนเสนทางใหกระแสไฟฟารั่วไหลยอนกลับไปยัง หมอแปลงไฟฟาได
สะดวกเพื่อใหเครื่องตัดไฟอัตโนมัติทํางานและตัดไฟออกทันทีโดยทั่วไปสายไฟดังกลาวมักเรียก
สั้นๆวาสายดิน ดังในรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 สัญลักษณสายดิน
คําวาสายดินตามมาตรฐานหมายถึง สาย 2 ประเภทคือ สายตอหลักดินและสายดินของ
เครื่องใชไฟฟา ซึง่ สวนใหญเรียกวา สายเขียว สําหรับสายนิวทรัลหรือสายศูนยที่หุมดวยฉนวนสี
ขาว หรือ สีเทา ไมใชสายดิน
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- สายดินเครื่องใชไฟฟา
มีหนาที่ ทําใหสิ่งหอหุม ที่เปนโลหะของเครื่องใชไฟฟา มีศักดาไฟฟาใกลเคียงกับดิน เพื่อ
เปนการลดอันตรายตอผูสัมผัสกับสิง่ หอหุมนัน้ เมือ่ มีกระแสไฟฟารัว่ และเปนทางเดินที่มีความ
ตานทานต่ําของกระแสลัดวงจรลงดิน อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหอุปกรณปอ งกันกระแสเกิน
ทํางานไดทนั เวลากอนทีจ่ ะเกิดอันตราย
- สายตอหลักดิน
ทําหนาที่ ตอเชือ่ มทางไฟฟาระหวางสิ่งหอหุมที่เปนโลหะของเครื่องใชไฟฟาและสาย
นิวทรัลกับดิน ในการติดตัง้ ที่มรี ะบบสายดินกระแสลัดวงจรที่เกิดขึ้นสวนใหญ จะไมไหลผานสาย
ตอหลักดิน
- ประโยชนของสายดิน
ป อ งกั น ไม ใ ห มี ผู ถู ก ไฟฟ า ดู ด กรณี มี ก ระแสไฟฟ า รั่ ว จากเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า เนื่ อ งจาก
กระแสไฟฟ า รั่ว จากเครื่ องใช ไฟฟ าจะไหลลงดิ นทางสายดิน โดยไมผ านรา งกายผู สัม ผั ส
เครื่อ งใช ไ ฟฟ า นั้น เป น ผลทํ าให อุป กรณ ป องกั นไฟฟา ลั ดวงจร หรื อ กระแสไฟฟ า รั่ว ก็ จ ะตั ด
กระแสไฟฟาออกทันทีเครื่องใชไฟฟาบาง
ประเภท เชน คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิคส อุปกรณสื่อสารอาจทํางานไดไมสมบูรณ หรือ
ชํารุดไดงายหากไมมีสายดิน
- สายดินปองกันไฟฟาดูดไดอยางไร
กระแสไฟฟารั่ ว จากเครื่องใชไฟฟ าจะไหลลงดิ นทางสายดิน โดยไม ผานร างกายผูสัมผั ส
เครื่องใชไฟฟานั้น อุปกรณปองกันไฟฟาช็อต หรือไฟฟารั่วจะตัดกระแสไฟฟาออกทันที

2.3 เครื่องตัดไฟรั่ว
เครื่องตัดไฟรั่วหรือที่รูจักกันวา “เครื่องกันไฟดูด” นั้น คือเครื่องตัดไฟฟาอัตโนมัติที่ทํา
หนาที่ตัดไฟเมื่อมีกระแสไฟฟาบางสวนรั่วหายไปคือไมไหลกลับไปตามสายไฟฟาแตมีไฟรั่วลงไป
ในดิน โดยผานรางกายมนุษย หรือผานฉนวนของอุปกรณไฟฟาไฟฟามีคุณอนันตแตมีโทษมหันต
ถึงแกชีวิตถาใชไมถูกวิธี กระแสไฟฟาจะไหลผานไดตองอาศัยตัวนําทางไฟฟาโดยจะไหลจากจุดที่
ศักดิ์สูงไปสูจุดที่ศักดิ์ต่ํากวาเสมอจุดอางอิงทางไฟฟาที่มีศักดิ์ต่ําสุดเปน 0 คือพื้นโลก(Ground)
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ดังนั้นเมื่อมีเสนทางที่จะเดินทางผานได กระแสไฟฟาจะเดินทางผานตัวนําสูพื้นดินเสมอ
รางกายของคนเราประกอบดวย "น้ํา" เปนสวนใหญ จึงเปนตัวนําทางไฟฟาอยางหนึ่งเพื่อปองกัน
ไมใหกระแสไฟฟาไหลผานรางกายของเรา เราก็จ ะตองสรางเสนทางใหกระแสไฟฟาไหลผาน
ตัวนําอื่นที่มีความตานต่ํากวาความตานของรางกายเราแทน เสนทางที่เราตอเพิ่มเติมขึ้นมาใหม
เพื่อใหกระไฟฟาไหลลงดินแทนนี้คือ "
ระบบสายดิ น ขนาดของเครื่ อ งตั ด ไฟฟ า รั่ ว ชนิ ด ที่ ใ ช สํ า หรั บ ป อ งกั น ไฟฟ า ดู ด ควรมี
คุณสมบัติ คือ ขนาดกระแสไฟฟารั่วที่กําหนด(IAN)ตองไมเกิน 30 ma(มิลลิแอมป) ,ระยะเวลาใน
การตัดกระแสไฟฟารั่ว ตองไมเกิน 0.04 วินาทีที่ไฟฟารั่ว 5 เทา(INA),เครื่องตัดไฟรั่ว ตองไมตัด
ไฟฟาเมื่อมีการรั่วเพียงครึ่งหนึ่ง(0.5IAN),ควรติดตั้งเพื่อใชปองกันอันตรายเฉพาะจุด ไมควรติดตั้ง
ไวที่เมนสวิตช เชน ใหติดตั้งในวงจรเตารับที่เดินสายไฟฟาไปใชงานภายนอกวงจรเตารับที่ใชใน
หองครัว หองน้ํา หองที่มีเด็กๆ วงจรยอยที่ตองการความปลอดภัยอื่นๆ เครื่องใชไฟฟาชนิดปองกัน
อัคคีภัย ควรเลือกใชขนาด 100 ma หรือ 300 ma หากมีกระแสไฟฟารั่วโดยธรรมชาติมากอาจใช
ขนาด 500 ma ก็ได เครื่องตัดไฟ ดังรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 เครื่องตัดไฟรั่ว
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- ประโยชนของเครื่องตัดไฟรั่ว
- ปองกันอันตรายจากไฟดูด (ตัดไฟรั่วที่ไหลผานรางกาย)
- ปองกันอัคคีภัย (ตัดไฟรั่วที่ไหลลงดินที่อุปกรณไฟฟา หรือสายไฟฟาในกรณีที่เครื่อง
ปองกันกระแสเกิน เชน ฟวส หรือเบรกเกอรไมทํางาน หรือทํางานชา เนื่องจากปริมาณกระแสไฟ
รั่วมีคาต่ํา แตอาจทําใหเกิดอัคคีภัยได)
- ประเภทเครื่องตัดไฟรั่ว
จะมีอยูหลายประเภทในที่นี้ขอแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
- เครื่องตัดไฟฟารั่วทีใ่ ชตัดกระแสลัดวงจรได(RCBO)สามารถใชตัดไดทั้งไฟรัว่ และ
กระแสลัดวงจร
- เครื่องตัดไฟฟารั่วที่ไมสามารถตัดกระแสลัดวงจร(RCCB)จึงตองใชรวมกับฟวสหรือ
เบรกเกอรดวยทุกครั้ง
-การตัดไฟรั่ว กับสายดินแตกตางกันตรงที่วา สายดินเปนความจําเปนอันดับแรกที่ผูใช
ไฟฟาจะตองมีสําหรับ ปองกันไฟฟาดูด เพื่อใหกระแสไฟฟารั่วไหลลงสายดินไดโดยสะดวก โดย
ไมผานรางการของคน(ไฟไมดูด)
- การตรวจสอบวาเกิดกระแสไฟรั่วหรือไม
แมวาจะมีระบบสายเดินเพื่อความปลอดภัยแลว แตเราจะไมทราบวาในระบบไฟฟานั้นเกิด
รั่วหรือไมถาหากไมมกี ารตรวจสอบ เมื่อพบวามีกระแสไฟรั่วจะตองทําการแกไขเพื่อความปลอดภัย
ในการใชงาน เพราะการที่เกิดไฟรั่วแสดงวาเกิดเหตุผิดปกติและทําใหสิ้นเปลืองไฟฟาดวย วิธีการ
ตรวจสอบมีดังนี้
- การตรวจสอบที่ถูกวิธี คือ วัดความตานทานระหวางสายไฟทุกเสนและระหวางสายเสน
ไฟกับดินหรือจุดที่มีการตอลงดิน คาความตานทานที่วัดไดตองไมนอยกวา 500 กิโลโอหม
- ใชไขควงลองไฟแตะสวนที่เปนโลหะหากไฟของไขควงไฟสวางแดง แสดงวาเกิดไฟรั่ว
ที่บริเวณนั้น
- เมื่อปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด สังเกตวามิเตอรไฟหมุนหรือไม
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- กรณีที่ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟารั่วรวมดวย หากเครื่องตัดไฟรั่วทํางานปลดวงจร ใหทําการ
ตรวจสอบหาสาเหตุและทําการแกไขใหถูกตองอยาทําการตอตรง
- เครื่องตัดกระแสไฟฟารั่ว กับสายดิน อยางไหนดีกวากัน
เครื่ อ งตั ด กระแสไฟฟ า รั่ ว ในระบบไฟที่ ไ ม มี ส ายดิ น กระแสไฟฟ า ที่ รั่ ว ออกจาก
เครื่องใชไฟฟาจะไหลลงดินไมสะดวกทําใหเครื่องตัดกระแสไฟฟารั่วจะไมทํางาน นอกเสียจาก
ไฟที่รั่วนั้นไหลผานรางกายผูใชไฟฟาลงดินในปริมาณที่มากพอเครื่องตัดกระแสไฟฟารั่วที่ดีตองมี
ความไวเพียงพอและ
สามารถตัดไฟฟาไดภายในไมเกิน0.04 วินาที ขณะเดียวกันจะตองไมไวมากเกินไปดวย
หากทํางานผิดพลาด ผูใชไฟฟาจะไมไดรับประโยชนจากเครื่องดังกลาว

2.4 สายดิน
สายดินจะชวยใหกระแสไฟฟาที่รั่วไหลลงดินโดยไมผานรางกายผูใชไฟฟา และวงจร
ปองกันจะตัดไฟฟาออกเชนเดียวกันในกรณีที่วงจรไฟฟานั้นมีเครื่องตัดกระแสไฟฟารั่ว และมีระ
บบสายดินอยูดวยจะชวยใหระบบปองกันไฟฟาดูดสมบูรณแบบยิ่งขึ้นโดยจะทํางานเสริมซึ่งกันและ
กันไฟฟา และวงจรปองกันจะตัดไฟฟาออกเชนเดียวกันในกรณีที่ว งจรไฟฟานั้นมีเครื่องตัด
กระแสไฟฟารั่ว และมีระ บบสายดินอยูดวยจะชวยใหระบบปองกันไฟฟาดูดสมบูรณแบบยิ่งขึ้น
โดยจะทํ างานเสริ มซึ่ ง กั น และกั น ป อ งกัน ไม ใ ห มีผู ถู ก ไฟฟ าดู ด กรณี มีก ระแสไฟฟ า รั่ ว จาก
เครื่องใชไฟฟาเนื่องจากกระแสไฟฟารั่ว จากเครื่องใชไฟฟาจะไหลลงดินทางสายดิน โดยไมผาน
รางกายผูสัมผัสเครือ่ งใชไฟฟานั้น เปนผลทําใหอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจร หรือกระแสไฟฟารั่ว
ก็จะตัดกระแสไฟฟาออกทันทีเครื่องใชไฟฟาบาง
- เครื่องตัดไฟรั่วที่ใชปองกันไฟดูดตองมีคุณสมบัติและการใชงานอยางไร
พิกัดขนาดกระแสไฟฟารั่วตองไมเกิน 30 ma และตัดไฟไดภายในระยะเวลา 0.04 วินาที
เมื่อมีไฟรั่วขนาด 5 เทาของพิกัด(=150ma)ควรติดตั้งใชงานเฉพาะจุด เชน วงจรเตารับในหองครัว,
หองน้ํา, หองเด็ก ๆ หรือวงจรเตารับ/สายไฟที่ตอไปใชงานนอกอาคารทั้งชั่วคราวและถาวรถาจะ
ติดตั้งรวมที่เมนสวิตชจะตองแยกวงจรที่มีคาไฟรั่วตามธรรมชาติมากออกไป เชน อุปกรณปองกัน
ฟาผาเครื่องปรับ อากาศ , อุปกรณที่มีโอกาสเปยกชื้นเมื่อตองการใหเครื่องตัดไฟรั่วสามารถ
ปองกันทุกวงจรที่เมนสวิตช(ใชไดเฉพาะระบบที่มีสายดิน เปนมาตรการเสริมปองกันอัคคีภัย และ
ไฟฟาดูด)ใหใชขนาดตั้งแต 100 ma เปนตนไป โดยอาจเปน 300 ma หรือ 500 ma ก็ได ขึ้นอยูกับ

9

ปริมาณของกระแสไฟรั่วตามธรรมชาติ สําหรับขนาด 30 ma นั้นก็ยังคงใชรวมกันในวงจรยอยซึ่ง
อาจใชหลายตัวก็ได และหากมีปญหาการทํางานพรอมกันใหเลือกชนิดที่มีการหนวงเวลา(Type s)
สําหรับเครื่องตัดไฟรั่วที่เมนสวิตซ
- เราจะรูไดอยางไรวาเครื่องตัดไฟรั่วที่มีอยูปลอดภัย
เราสามารถตรวจสอบการทํางานของเครื่องตัดไฟรั่ว ไดดวยเครื่องตรวจสอบการทํางาน
ของเครื่องตัดไฟรั่ว การกดปุมทดสอบเปนประจําเปนเพียงการบอกวาการรับสัญญาณและกลไก
สามารถทํางานไดเทานั้น อยางไรก็ตามความปลอดภัยยังขึ้นอยูกับการติดตั้งวาถูกตองหรือไมดวย
ระบบปจจุบัน ขอแนะนําเพื่อความปลอดภัยถาไมมีระบบสายดินหรือเครื่องตัดไฟรั่ว ตองมีระบบ
สายดินถามีเครื่องตัดไฟรั่วอยูแลวตองมีระบบสายดินถามีระบบสายดินอยูแลว ควรมีเครื่องตัดไฟ
รั่ว

2.5 การตอสายลงดิน(Grounding)
เครื่องใชไฟฟาสวนใหญจะมีโครงสรางภายนอกเปนโลหะ เชน เครื่องซักผา ตูเย็น เตารีด
ปมน้ํามัน สวาน เปนตน อุปกรณไฟฟาเหลานี้เมื่อเกิดมีการชํารุดของวงจรไฟฟา เชน ฉนวน
เสื่อมสภาพหรือมีการแตกหักของฉนวน ทําใหสายไฟไปสัมผัสกับโครงโลหะของเครื่องไฟฟา
นั้นๆ กระแสไฟฟาก็สามารถรั่วไหลมายังโครงสรางนั้นได และเมื่อมีผูนําอุปกรณไฟฟานั้นไปใช
งานหรือสัมผัสอุปกรณไฟฟาชนิดนั้นๆ ในขณะที่ทํางานอยูกระแสไฟฟาก็จะไหลผานตัวผูใชงาน
หรือผูที่สัมผัสอุปกรณนั้นลงสูดินทําใหไดรับอันตรายไดวิธีการปองกันอุบัติเหตุดังกลาวคือ การตอ
สายดินโดยใชสายไฟฟาตอกับ
-การตอสายลงดินของระบบไฟฟา(System grounding)
เปนการตอสวนใดสวนหนึ่งของระบบไฟฟาที่มีกระแสไหลผานเชนจุดศูนย(Neutral) ลง
ดินดังรูปที่ 2.3
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รูปที่ 2.3 การตอสายดินของระบบไฟฟาภายในบาน
การตอสายดินที่ระบบสงจายไฟฟา การตอลงดินที่ระบบสายสงไฟฟา เปนวิธีการทําตอสาย
นิวทรัล ที่ร ะบบสายสง ไฟฟาลงดินโดยผานหลักสายดิน การตอลงดินนี้สามารถทําไดทั้ง ไฟฟา
ระบบ 1 เฟส และไฟฟาระบบ 3 เฟส วิธีการตอลงดินที่ระบบสายสงไฟฟาจะเปนการตอสายนิวทรัล
ลงดิน โดยการปฏิบัติจะตองตอสายนิวทรัลโดยใชหลักสายดินเปนตัวนําผานลงดิน หลักสายดินที่
ใชจะเปนแทงตัวนําที่ฝงลงไปในดิน โดยหลักสายดินจะเปนแทงเหล็กชุบสังกะสียาว 8 ฟุต และมี
เสนผาศูนยกลาง 3/4นิ้ว หรือแทงทองแดงยาว 8 ฟุต และมีเสนผาศูนยกลาง 1/2 นิ้ว ตอกลงไปในดิน
ลึกจากผิวหนาดินอยางนอย 1 ฟุต
- จุดประสงคของการตอลงดินที่ระบบไฟฟา
- จํากัดแรงดันเกินของระบบไฟฟาซึ่งอาจเกิดจากฟาผา, เสิรจในสายหรือสัมผัสกับสายแรง
สูงโดยบังเอิญ
- ใหคาแรงดันเทียบกับดินขณะระบบทํางานปกติมีคาคงตัว
- ชวยใหอุปกรณปองกันกระแสเกินทํางานไดเร็วขึน้ เมื่อเกิดการลัดวงจรลงดิน
- การตอลงดินในระบบไฟฟากระแสสลับ แบงออกเปน 3 กลุม คือ
- ระบบทีม่ ีแรงดันต่ํากวา 50 โวลท
- ระบบที่มีแรงดันระหวาง 50 - 1000 โวลท
- ระบบที่มีแรงดัน 1000 โวลทขึ้นไป
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กรณีใชระบบแรงดันระหวาง 50 – 1000 โวลล ซึง่ พบเห็นกันมากที่สุด มีรปู แบบการตอลง
ดินดังรูปที่ 2.4

ระบบตอลงดินแบบ 2 สาย

ระบบตอลงดินแบบ 3 สาย

ระบบตอลงดินแบบ 4 สาย

รูปที่ 2.4 การตอระบบกราวด
หนาที่หลักของการตอลงดิน คือเมือ่ เกิดกระแสเกิน จะจํากัดแรงดันไฟฟาของวงจรไมให
เครื่องใชไฟฟาเสียหาย และลดแรงดันไฟฟาทีอ่ าจเกิดขึ้นที่เครือ่ งอุปกรณไฟฟา หรือสวนประกอบ
เนื่องมาจากการรัว่ หรือการเหนี่ยวนํา เพื่อลดอันตรายจากบุคคลทีไ่ ปสัมผัส
บังเอิญ

- ปองกันอันตรายที่จะเกิดกับบุคคลที่ไปสัมผัสกับสวนที่เปนโลหะของอุปกรณไฟฟาโดย
- ปองกันอันตรายทีจ่ ะเกิดกับอุปกรณหรือระบบไฟฟาเมื่อมีกระแสลัดวงจรลงดิน
- หากสวนนั้นมีแรงดันไฟฟา หรือไฟฟาเหนี่ยวนํารั่วไหล

- ขนาดสายดินของระบบไฟฟา( System Grounding Conductor)
ใหพิจารณาตามขนาดสายเมน(ทองแดง)เขาอาคารซึ่งเปนไปตามกฎของการไฟฟาทัง้ กฟน.
และ กฟภ.
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ตารางที่ 2.1 การใชขนาดของสายไฟและขนาดของสายดิน
ขนาดใหญสุดของสายเมนทองแดง
( sq.mm )

ขนาดเล็กสุดของสายดินทองแดง
( sq.mm )

ไมเกิน 35
35 - 50
70 - 95
120 - 185
240 - 300
400 - 500
เกิน 500

10
16
25
35
50
70
95

คําแนะนํา สําหรับสายดินขนาด 10 ตร.มม แนะนําใหติดตั้งในทออาจเปนทออโลหะ หรือทอโลหะ
หนา, หนาปานกลาง หรือทอโลหะบาง
- การตอลงดินทีเ่ มนสวิตซ(Service Equipment Grounding)
การตอลงดินที่เมนสวิตซดงั แสดงในรูป 5 เปนการตอโครงโลหะและสายศูนยที่เมนสวิตซ
ลงดิน โดยเมนสวิตซจะเปนจุดรวมสายดินซึ่งประกอบดวย
-สายดินอุปกรณ(Equipment Grounding Conductor)
-สายที่มีการตอลงดิน(Grounded Conductor)
-สายตอฝากหลัก(Main Bonding Jumper)
-สายตอหลักดิน(Grounding Electrode Conductors)
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รูปที่ 2.5 การตอลงดินของเมนสวิตซ
ถาหากสถานประกอบการนั้นรับไฟผานหมอแปลงที่ติดตั้ง นอกอาคารซึ่ง มีกําแพงกั้ น
จะตองมีการตอลงดิน 2 จุดคือ หมอแปลง 1 จุดและที่เมนสวิตซอีก 1 จุดในสวนของการตอฝาก
หลักซึ่งเปนการตอโครงโลหะของเมนสวิตซเขากับตัวนําที่มีการตอลงดินที่อาจเปนบัสบารสายดิน,
บัสบารสายศูนย หรือสายศูนยมีจุดประสงคเพื่อนํากระแสรั่วไหลที่อาจเกิดจากการเหนี่ยวนําที่เมน
สวิตซลงดินเพื่อปองกันอันตรายแกบุคคล ที่ไปสัมผัส กับสวนที่เปนโลหะของเมนสวิตซนั้นอีกทั้ง
ยังนํากระแสลัดวงจรไปยังแหลงจายไฟ เมื่อเกิดลัดวงจรขึ้นทางดานโหลดอีกดวยสําหรับการตอลง
ดินของบานพักอาศัยทั่วไปสามารถทําไดทั้งที่เปนแผงคัทเอาทและแผงคอนซูมเมอรยูนิต
- กรณีที่เมนสวิตซเปนแผงคัทเอาท
ในกรณีที่เมนสวิตซใหตอสายดินออกจากสายนิวทรัลดานไฟเขาดังรูปสําหรับบานพัก
อาศัยทั่วไปที่ใชสายเมนทองแดงขนาดไมเกิน 35 ตร.มม เดินเขาแผงคัทเอาทใหใชสายดินทองแดง
ขนาด 10 ตร.มม (สาย THW)
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เมนสวิตช หรือสวิตชประธาน คือ อุปกรณตวั หลักที่ใชตัดตอวงจรไฟฟาของสายเมนเขา
อาคารกับสายภายในทัง้ หมด จึงเปนอุปกรณสับ- ปลดวงจรไฟฟาตัวแรกถัดจากมิเตอรวัดหนวย
ไฟฟาเขามาในบาน เมนสวิตชอาจเปนอุปกรณตัดไฟหลักตัวเดียว หรือจะอยูรวมกับอุปกรณอื่นๆใน
ตูแผงสวิตช

รูปที่ 2.6 กรณีที่เมนสวิตซเปนแผงคัทเอาท
คัตเอาตหรือสะพานไฟ คืออุปกรณปองกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟาหรือเกิดจากการ
ใชไฟฟามากเกินไป ทําหนาที่ในการตัดและตอกระแสไฟฟา โดยใชวิธีการโยกคัตเอาตขึ้น(ตอ
วงจร)โยกคัทเอาทลง(ตัดวงจร)ภายในตัวคัตเอาตจะมีฟวสรวมอยูดวย เพื่อใชปองกันความเสียหาย
แกอุปกรณไฟฟา และอาคารบานเรื่อนเมื่อใชกระแสไฟฟามากเกินไป ฟวสจะหลอมละลายจนขาด
ออกจากกัน สะพานไฟ 1 เฟสจะเปนแบบชนิด 2 ขา
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มีขนาดมาตรฐานใชกับอุปกรณไฟฟาที่ใชกับกระแสไฟฟาตั้งแต 20,30,60,100 แอมแปร
สวนขนาดที่ใชกับระบบไฟฟา 3 เฟส จะเปนชนิดสามขา มีขนาดมาตรฐานใชอุปกรณไฟฟาที่ใชกับ
กระแสไฟฟาตั้งแต 30,60,100,150,200,300 แอมแปร หรืออาจมากกวานี้ เมื่อจะนําสะพานไฟหรือ
Cut Out มาใชงานเพื่อตัดหรือตอวงจรตามที่ตองการจะตองยึดหลักคือ จะตองทราบวาอุปกรณ
ไฟฟา หรือวงจรนั้นใชกับสะพานชนิด 2 ขา ระบบไฟ 3 เฟสใชกับสะพานไฟฟาชนิด 3 ขาไมควร
ใชชนิด 3 ขากับระบบไฟ 1 เฟส
- กรณีที่แผงสวิตซเปนคอนซูมเมอรยูนิต(Consumer unit)
ใหเดินสายนิวทรัลไปพักไวที่ขวั้ ตอสายดินแลวจึงเดินสายจากขัว้ ตอสายดินอีกเสนหนึ่งไป
ยังขัว้ N ที่ระบุไวดานลางของเมนเบรคเกอร สวนสายที่ตอกับหลักดิน(ground Rod)ใหเดินไป
เชื่อมตอกับสายนิวทรัลที่ขวั้ ตอหลักดิน ดังรูป 2.7

รูปที่ 2.7 กรณีที่แผงสวิตซเปนคอนซูมเมอรยูนิต
ทั้ง 2 กรณีใหใชหลักดินขนาดเสนผาศูนยกลาง 5/8” ความยาว 2.40 เมตร ตอกลงไปในดิน
(มีความชื้นและดินแนนพอควร)โดยการขุดหลุมกวางประมาณ 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร เอา
หลักดินตอกลงไปใหปลายดานบนอยูสูงจากกนหลุมประมาณ 15 เซนติเมตรแลวตอสายเขากับหลัก
ดินโดยการใชแคลมปรปู หัวใจ(Ground Clamp)ขันใหแนนดังในรูปที่ 2.8 แลวจึงใชดินกลบหลุมให
เรียบรอย
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รูปที่ 2.8 การยึดสายกราวดกับแคลมป
- ขนาดของสายตอฝากหลัก
- ใหใชขนาดเดียวกับขนาดสายดินของระบบ(ตามตารางดานบน)
- กรณีที่สายเฟสมีขนาดพื้นที่หนาตัดโตกวา 500 ตร.มม ใหใชขนาดสายไมต่ํากวา 12.5%
ของพื้นที่หนาตัดสายเฟส(สําหรับสายควบใหคิดพื้นที่หนาตัดรวมของสายทุกเสน)
- เมนสวิตซทจี่ ายไฟใหอาคาร 2 หลังขึ้นไป
สถานประกอบการที่มีอาคารหลายหลังแตมีเมนสวิตซจายไฟชุดเดียว การตอลงดินให
เปนไปตามขอกําหนดดังนี้คือ
- อาคารเมน ใหเปนไปตามขอกําหนดของการตอลงดินที่เมนสวิตซ
- อาคารหลังอื่น ตองมีหลักดินเปนของตนเอง และตองตอลงดินเชนเดียวกับเมนสวิตซ
ยกเวนอาคารหลังอื่นมีวงจรยอย เพียงวงจรเดียวไมตองมีหลัง

2.6 การใชอุปกรณปองกันไฟรั่วลงดิน
เครื่องตัดไฟคืออุปกรณที่ทําหนาที่ตัดกระแสไฟเมื่อเกิดไฟฟารั่วและบุคคลไฟสัมผัสเมื่อ
กระแสไฟฟาไหลผานรางกายเครื่องตัดไฟรั่วสามารถตรวจไดวามีกระแสรั่วไหลลงดินและจะปลด
วงจรไฟฟาออก เครื่องตัดไฟรั่วจะปลดวงจรเฉพาะเมื่อกระแสไฟฟาไหลผานลงดินเทานั้น กรณีนี้
ไฟดูดที่เกิดจากการที่บุคคลสัมผัสสายไฟฟาสองเสนพรอมกัน เครื่องจะไมปลดวงจร เครื่องตัดไฟ
รั่วจะปลดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานตัวคนแลวเทานั้น จึงตองเลือกชนิดที่ปลดวงจรไดเร็ว
เพื่อลดเวลาที่กระแสไฟฟาไหลผานรางกาย ขอดีของเครื่องตัดไฟรั่วมีวัตถุประสงคเพื่อการปองกัน
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บุคคล และการปองกันทรัพยสิน การปองกันบุคคลโดยทําหนาที่ตัดกระแสไฟฟาเพื่อไมใหอุปกรณ
หรือสถานที่เสียหาย
เครื่องตัดไฟรัว่ เปนอุปกรณปอ งกันเสริมหรือเพิม่ เติมจาการปองกันที่ตอ งปฏิบัตใิ นตอนตน
เทานั้น ไมสามารถใชเปนเครื่องปองกันหลัก เนือ่ งจากเครื่องตัดไฟรัว่ เปนอุปกรณไฟฟาเชนกันอาจ
ชํารุดไดจาการใชงาน กรณีชํารุดแลวจะไมสามารถปองกันไดใชการใชงานตองทดสอบเปนประจํา
ตามระยะเวลาทีผ่ ผู ลิตแนะนํา และที่สําคัญจะตองทําการติดตั้งใหถกู ตองดวย
- การตอลงดินในระบบไฟฟาแรงสูง
การตอลงดิน ซึ่งระบบไฟฟากําลังในปจจุบันการตอลงดิน(Grounding or Earthing)มี
ความจําเปนที่สุด ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนในแงของความปลอดภัย สําหรับบุคคลหรือสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ และปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณไฟฟา ที่ตอรวมอยูในระบบ รวมทั้งชว ยให
อุปกรณตางๆ เชน รีเลย สามารถตรวจจับเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟาและสามารถทํางาน
ไดอยางทันทวงที นอกจากนั้นการตอลงดินยังถูกนําไปใชประโยชนในการปองกันฟาผาสําหรับ
อาคารสูง ๆ หรือเสาโครงเหล็ก(The Metallic Tower or The Metallic Mast)สําหรับสง สัญญาณ
สื่อสารตางๆ ดวย ดังนั้นจะเห็นวาการตอลงดินมีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับทุกระบบไฟฟา
(For All Electrical Systems)ไมวาจะเปนระบบไฟฟากําลังหรือระบบไฟฟาสื่อสารก็ตาม ซึ่งแตละ
จุดที่จะติดตั้งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ครับ
- ตัว ถั ง หมอ แปลง มอเตอร คัน โยกของแอรเ บรกหรือ โหลดเบรกสวิต ซ ตู
โลหะ และอุปกรณที่เกี่ยวกับการจายไฟ เปนตน การตอลงดินตามขอนี้ก็เพื่อ
ประโยชนในความปลอดภัย ของผูจักตองหรือสัมผัสกับตัวถังของอุปกรณดังกลาว
ดังแสดงในรูปที่ 2.9
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รูปที่ 2.9 การตอลงดินของตัวถังอุปกรณไฟฟา
- การตอลงดินของเสาโครงเหล็กสูงๆสําหรับสงสัญญาณสื่อสารตางๆ เชน เสาสง
สัญญาณโทรทัศน โทรศัพท หรือคลื่นวิทยุเปนตน โดยการตอสวนของโครง
เหล็กเชื่อมเขากับสายตัวนําลงดินและเชื่อม เขากับสายตัวนําตอลงดินของระบบ
ป อ งกั น ฟ า ผ า เป น ช ว งๆ ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให ส ามารถถ า ยเทประจุ ไ ฟฟ า ลงดิ น ได
สะดวก และเปนการปองกันการเกิดวาบไฟดานขาง(Side Flashing) ไฟสูสว น
โลหะที่ตอลงดินใกลเคียงในกรณีที่เกิดฟาผาลงสายลอฟา ดังแสดงในรูปที่ 2.10

รูปที่ 2.10 การตอลงดินของเสาโครงเหล็ก
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- การตอลงดินของสายเหนือศีรษะหรือที่เรียกวา Over Head Ground Wire (OHGW)
ของระบบสายสงและจําหนายพลังงานไฟฟาเพื่อชวยใหระบบการตอลงดินหรือ
ระบบ Ground นั้นดีขึ้น เนื่องจากการตอลงดินมีมากจุดขึน้ จะชวยใหกระแสไฟฟา
ไหลกลับทางดินดีขนึ้ ดวย ดังแสดงในรูปที่ 2.11

รูปที่ 2.11 การตอลงดินของสาย OHGW
- การต อลงดิ นที่หัว เสา เพื่อความปลอดภั ยและใหศัก ดาไฟฟาเกิ นเนื่อ งจากฟาผ า
(Lightning) หรือ ( Switching) ไหลลงดินไดดีและเร็วที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 2.12

รูปที่ 2.12 การตอลงดินที่หัวเสาระบบจําหนาย
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- การตอลงดินทีจ่ ุดสายศูนย(Neutral or Star Point)ระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําใหตอสาย
ดินที่ตําแหนงตางๆ ดังนี้
• ที่ตําแหนงติดตั้งกับดักเสิรจแรงต่ํา
• ที่ตําแหนงเสาตนถัดไปจากนัง่ รานหมอแปลง ทีร่ ะยะเทากับหรือ
มากกวา 20 เมตร
• ที่ตําแหนงแยกสายระบบจําหนายแรงต่ําซึง่ หางจากตําแหนงของสายศูนย
ตําแหนงอื่นๆเทากับหรือมากกวา 200 เมตร

รูปที่ 2.13 การตอลงดินทีจ่ ุดสายศูนยระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา
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- การตอลงดินของShield สายเคเบิลใตดิน(Underground Cable)เพื่อปองกันความ
เสียหายของฉนวนสายเคเบิลหรือเครือ่ งอุปกรณไฟฟา โดยจะชวยลดแรงดันไฟฟา
ระหวางสายShield กับตัวนําของสายเคเบิลใตดินเมื่อมีฟาผาได แสดงรูปที่ 2.14

รูปที่ 2.14 การตอลงดินของ(Shield)
- การตอลงดินของกับดักเสิรจ (Surge Arrester)เพื่อลดแรงดันเกินที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ฟาผา ปองกันอุปกรณไฟฟาในระบบของการไฟฟา และอุปกรณของผูใชไฟไมให
ไดรับความเสียหาย (Surge Arrester)แสดงรูปที่ 2.15

รูปที่ 2.15 แสดงภาพ(Surge Arrester)
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- การตอลงดินในการทํา(Short Grounding)ดังแสดงในรูปที่ 2.16 เพื่อการปฏิบัตงิ านดวย
ความปลอดภัย

รูปที่ 2.16 แสดงภาพ(Short Grounding)
- การติดตั้งเครื่องมือตอสายลงดิน
ใหปลดสวิตซทั้ง สองดานของสายไฟที่จ ะทํางานออกใหหมด และแขวนปาย “หามสับ
สวิตซ” ดวย สําหรับหมอแปลงที่อยูในชวงเสาที่ทํางานหากพิจารณาเห็นวาอาจจะมีกระแสไฟฟาไหล
ยอนทางมาได ก็ใหปลดสวิตซหรือฟวสออกเสียดวย
- ตรวจสายไฟที่จะทํางานวามีกระแสไฟฟาหรือไม โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
- ใชเครื่องมือไลนโวลทเต็จเทสเตอรทดสอบ
- ใชเศษสายไฟหรือเศษไทไวรติดที่ปลายฮอทสติคแตะครอมสายไฟทุกเสน
- โยนเศษสายไฟหรือเศษไทไวรใหครอมสายไฟทุกเสน
- เลือกจุดที่จะตอสายลงดินถัดจากชวงสงเสาที่ทํางานไป 1 ตน ทั้งสองดานของชวงเสาที่
ทํางาน
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- ตอกหลักสายดินลงพื้นดิน และตอสายที่ตอ ลงดินของเครื่องมือใหติดกับหลักสายดินยาง
แนนสนิท
- ตอหัวตอสายของเครื่องมือตอสายลงดินเขากับ สายไฟทุกเสนอยางแนนสนิท เพื่อลัดวงจร
ของสายไฟทุกเสนลงดินและจะตองหลีกเลีย่ งจากการสัมผัสกับสายไฟฟาหรือสวนที่เปน โลหะของ
เครื่องมือตอสายลงดิน
- ตรวจสอบความเรียบรอยในการตอสายลงดิน อีกครั้งกอนเริ่มลงมือปฏิบัตงิ าน

- การรื้อถอนเครื่องมือตอสายลงดิน
- ใหตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานหรือคนงานไดลงมาจากเสาเรียบรอยแลว
- ปลดหัวตอสายของเครือ่ งมือตอสายลงดินออกจากสายไฟใหเรียบรอย
- ถอนหลักสายดินออก
- ตรวจสอบความเรียบรอย นับจํานวนและทําความสะอาดชิน้ สวนของเครือ่ งมือตอสายลง
ดิน แลวเก็บใหเรียบรอย
2.6.1 การตอสายลงดินของอุปกรณไฟฟา(Equipment Grounding)
เปนการตอสวนที่เปนโลหะที่ไมมีกระแสไหลผานของสถานประกอบการใหถึงกันตลอด
แลวตอลงดิน
-จุดประสงคของการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา
- เพื่อใหสวนโลหะที่ตอถึงกันตลอดมีศักยไฟฟาเปนศูนย ปองกันไฟดูด
- เพื่อใหอุปกรณปองกันกระแสเกินทํางานไดเร็วขึ้น เมื่อมีกระแสรั่วไหลลงโครงโลหะ
- เปนทางผานใหกระแสรัว่ ไหลลงดิน
อุปกรณไฟฟาทีต่ องตอลงดิน
- เครื่องหอหุมที่เปนโลหะของสายไฟฟา แผงเมนสวิตซ โครงและรางปน จั่นที่ใชไฟฟา
โครงของตูลิฟต ลวดสลิงยกของที่ใชไฟฟา
- สิ่งกั้นที่เปนโลหะ รวมทั้งเครื่องหอหุมของอุปกรณไฟฟาในระบบแรงสูง
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- อุปกรณไฟฟาที่ยึดติดอยูกับที่และที่ตออยูกับสายไฟฟาที่เดินอยางถาวร สวนที่เปนโลหะ
เปดโลงซึ่งปกติไมมีไฟฟา แตอาจมีไฟรั่วได ตองตอลงดินถาอยูในสภาพตามขอใดขอหนึ่งดังนี้
- อยูหางจากพื้นหรือโลหะที่ตอลงดินไมเกิน 8 ฟุตในแนวตั้ง หรือ 5 ฟุตในแนวนอนและ
บุคคลอาจสัมผัสได(ถามีวิธีปองกันไมให บุคคลสัมผัสไดก็ไมตองตอลงดิน)
- สัมผัสทางไฟฟากับโลหะอื่นๆ และบุคคลอาจสัมผัสได
- อยูใ นสภาพเปยกชืน้ และไมไดมกี ารแยกใหอยูตางหาก
- อุปกรณไฟฟาสําหรับยึดติดอยูกับที่ดังตอไปนี้ ตองตอสวนที่เปนโลหะเปดโลงและปกติ
ไมมีกระแสรัว่ ลงดิน
- โครงของแผงสวิตซ
- โครงของมอเตอรชนิดยึดติดกับที่
- กลองเครื่องควบคุมมอเตอร ถาเปนสวิตซธรรมดาและมีฉนวนรองที่ฝาดานในก็ไมตอง
ตอลงดิน
- อุปกรณไฟฟาของลิฟตและปนจั่น
- ปายโฆษณา เครื่องฉายภาพยนต เครื่องสูบน้ํา
- อุปกรณไฟฟาทีใ่ ชเตาเสียบ สวนที่เปนโลหะเปดโลงของอุปกรณไฟฟาตองตอลงดินเมือ่
มีสภาพตามขอใดขอหนึ่งดังนี้
- แรงดันเทียบกับดินเกิน 150 โวลท ยกเวนมีการปองกันอยางอื่นหรือมีฉนวนอยางดี
- อุปกรณไฟฟาทัง้ ที่ใชในทีอ่ ยูอ าศัยและที่อื่นๆ เชน
- ตูเย็น ตูแชแข็ง เครือ่ งปรับอากาศ
- เครื่องซักผา เครื่องอบผา เครื่องลางจาน เครื่องสูบน้ําทิ้ง
- เครื่องประมวลผลขอมูล เครื่องใชไฟฟาในตูเลี้ยงปลา
- เครื่องมือทีท่ ํางานดวยมอเตอร เชนสวานไฟฟา
- เครื่องตัดหญา เครือ่ งขัดถู
- เครื่องมือทีใ่ ชในสถานที่เปยกชื้น เปนพืน้ ดินหรือเปนโลหะ
- โคมไฟฟาชนิดหยิบยกได
- การตอสายลงดินของเครื่องใชไฟฟา
การตอลงดินแบบนี้จะเปนการตอลงดินที่โครงของเครือ่ งใชไฟฟา โดยตรงซึง่ การตอลงดิน
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วิธีนโี้ ดยสวนใหญจะใชกบั อุปกรณไฟฟาที่ผผู ลิตไดติดตั้งจุดสําหรับการตอลงดินไวใหแลว เชน
ตูเย็น เตาไมโครเวฟ หรือเครือ่ งซักผา ดังแสดงในรูปที่ 2.17

รูปที่ 2.17 การตอสายดินเขากับโครงอุปกรณเครือ่ งใชไฟฟา
การตอลงดินที่โครงอุปกรณไฟฟารวมกับสายนิวทรัล การตอลงดินวิธีนี้คลายกับวิธีแรก เพียงแต
การตอวงจรของสายดินจะตอรว มเขากับสายนิวทรัล หรือสายกลางของระบบไฟหลักที่ใชเปน
แหลงจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟา เมื่อมีกระแสไฟรั่วที่อุปกรณไฟฟาก็จะไหลลงดินโดยผานสาย
นิวทรัล ดังแสดงในรูปที่ 2.18

รูปที่ 2.18 การตอสายดินเขากับโครงอุปกรณเครือ่ งใชไฟฟา และสายนิวทรัล
การตอลงดินที่โครงอุปกรณไฟฟาโดยผานทอโลหะและสายนิวทรัล การตอลงดินวิธีนี้จะ
คลายกับวิธีที่สองเพียงแตการตอวงจรของสายดินจะตอวงจรรวมกับสายนิวทรัลหรือสายกลางโดย
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ผานทอดินสายที่เปนโลหะเมื่อมีกระแสไฟรั่วที่อุปกรณไฟฟานั้นก็จะทําใหกระแสไฟที่รั่วไหลลง
ดิน โดยผานทอโลหะไปสูสายนิวทรัล ดังแสดงในรูปที่ 2.19

รูปที่ 2.19 การตอสายดินเขากับเครื่องใชไฟฟาโดยผานทอโลหะ

2.7 การเลือกใชเครื่องตัดไฟรั่ว
โดยทั่วไปเครื่องตัดไฟรั่วที่ผลิต จะทํางานที่คากระแสรั่วตั้งแต 5-500 มิลลิแอมแปร เชน
30, 100, 300, และ 500 มิลลิแอมแปร
สําหรับการปองกันบุคคลใหเลือกคากระแสรั่วไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร และสําหรับการ
ปองกันทรัพยสินใหเลือกคากระแสรั่วที่เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการปองกัน เชน 300 มิลลิแอมแปร
-ประเภทเครื่องตัดไฟรั่ว
เครื่องตัดไฟรั่วแบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ คือประเภทที่สามารถปลดวงจรไดทั้งเมื่อเกิด
ไฟรั่ว และเมื่อเกิ ดกระแสเกิ นใชชื่ อเรือ กวา RCBO(Residual Current Circuit Breaker With
Overload Protection)และแบบที่ปลดวงจรเฉพาะเมื่อเกิดไฟรั่ว เทา นั้นเรียกวา RCCB(Residual
Current Circuit Breaker)สามารถตัดกระแสลัดวงจรได แตไมไดออกแบบใหตัดกระแสเกินพิกัด
แบบหลัง นี้จะไมสามารถปลดวงจรเมื่อกระแสไฟเกินได ในการทํางานจะตองมีเครื่องปองกัน
กระแสไฟเกินเพิ่มอีกตางหากในการใชงานจะตองดูใหชัดเจนวาเปนแบบที่ตองการหรือไม เครื่อง
ตัดไฟรั่วอาจมีชื่อเรียกตางกัน เชน เครื่องตัดไฟเมื่อมีกระแสรั่วลงดิน ELCB (Earth Leakage Circuit
Breaker), GFCI(Ground Fault Circuit Interrupter) และ; RCD(Residual Current Device)
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2.8 ขั้นการพิจารณาออกแบบระบบตอลงดิน
สามารถสรุปขั้นตอนการตอลงดินไดพอประมาณดังนี้
1. การพิจารณาลักษณะของอาคาร จํานวนอาคารวามีหลัง เดียวหรือมากกวาหนึ่งหลัง และ
รูปแบบการจายไฟใหกับอาคาร เพื่อเปนแนวทางกําหนดรูปแบบการทําหลักดินของอาคาร
2. การออกแบบหลักดินหรือระบบหลักดินของอาคารทั่วไป ตองพิจารณาวาสิ่งใดที่มีอยูแลว
หรือตองสรางเปนสวนหนึ่งของอาคารและใชเปนหลักดินได เชน โครงโลหะของอาคาร
หรือโครงสรางโลหะใตดิน ควรใชสิ่งนั้นเปนหลักดิน ถาสิ่งนั้นมีความตานทานไมเกิน 5
โอหม หรือใชสิ่งนั้นเปนหลักดินเสริม และกําหนดวาจะใชหลักดินสิ่งใด
3. การกําหนดจํานวนแทงหลักดิน(กรณีที่ใชหลักดินแบบแทง)เบื้องตนใหสํารวจขอมูลดิน
และหาความตานทานจําเพาะของดิน
4. การกําหนดสายดินหลักดินใหพิจารณาจากขนาดสายประธาน และกําหนดขนาดสายตอ
หลักดินไมเล็กกวาคามาตรฐาน
5. การกําหนดขนาดสายดินของบริภัณ ฑไฟฟาหรือวงจรยอยใหพิจารณาจากขนาดเซอรกิต
เบรกเกอรของวงจรยอย สําหรับมอเตอรใหพิจารณาจากขนาดเครื่องปองกันโหลดเกินของ
มอเตอร
6. การปองกันเสริมโดยการใชเครื่องตัดไฟรั่ว ใหใชกับวงจรตามที่กําหนดในมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย และวงจรอื่นๆที่ตองการความปลอดภัยสูง
7. การปองกันเสริมโดยใชเครื่องตัดไฟรั่วใหใชกับวงจรตามที่กําหนดใหมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟา
8. บริภัณฑประธานแรงดันต่ําที่มีขนาดตั้งแต 1,000 แอมแปรขึ้นไปตองติดตั้งเครื่องปองกัน
กระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ
ขนาดของสายตอฝากหลักใหใชขนาดเดียวกับขนาดสายดินของระบบ ตามตารางดานบนกรณีที่
สายเฟสมีขนาดพื้นที่หนาตัดโตกวา 500 ตร.มม ใหใชขนาดสายไมต่ํากวา 12.5%ของ
พื้นที่หนาตัดสายเฟส สําหรับสายควบใหคิดพื้นทีห่ นาตัดรวมของสายทุกเสน
- เมนสวิตซทจี่ ายไฟใหอาคาร 2 หลังขึ้นไป
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สถานประกอบการที่มอี าคารหลายหลังแตมีเมนสวิตซจายไฟชุดเดียว การตอลงดินให
เปนไปตามขอกําหนดดังนี้คือ
- อาคารเมน ใหเปนไปตามขอกําหนดของการตอลงดินที่เมนสวิตซ
- อาคารหลังอืน่ ตองมีหลักดินเปนของตนเอง และตองตอลงดินเชนเดียวกับเมนสวิตซ
ยกเวนอาคารหลังอื่นมีวงจรยอย เพียงวงจรเดียวไมตองมีหลัง
- การตอลงดินในระบบไฟฟาแรงสูงอีกรูปแบบ
การตอลงดิน ซึ่งระบบไฟฟากําลังในปจจุบันการตอลงดิน(Grounding or Earthing)มี
ความจําเปนที่สุด ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนในแงของความปลอดภัย สําหรับบุคคลหรือสิ่งมีชวี ิต
อื่นๆ และปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณไฟฟา ที่ตอรวมอยูในระบบ รวมทั้งชวยให
อุปกรณตางๆ เชน รีเลย สามารถตรวจจับเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟาและสามารถทํางาน
ไดอยางทันทวงที นอกจากนั้นการตอลงดินยังถูกนําไปใชประโยชนในการปองกันฟาผาสําหรับ
อาคารสูงๆ หรือเสาโครงเหล็ก(The Metallic Tower or The Metallic Mast)สําหรับสงสัญญาณ
สื่อสารตางๆ ดวย
ดังนั้นจะเห็นวาการตอลงดินมีความสําคัญเปนอยางยิง่ สําหรับทุกระบบไฟฟา
(For All Electrical Systems)ไมวาจะเปนระบบไฟฟากําลังหรือระบบไฟฟาสื่อสารก็ตาม ซึ่งแตละ
จุดที่จะติดตัง้ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ครับหมอ
แปลง มอเตอร คันโยกของแอรเบรกหรือโหลดเบรกสวิตซ ตูโลหะ และอุปกรณที่ตัวถังเกี่ยวกับ
การจายไฟ เปนตน การตอลงดินตามขอนี้ก็เพื่อประโยชนในความปลอดภัย ของผูจ ักตองหรือ
สัมผัสกับตัวถังของอุปกรณดังกลาว ดังแสดงในรูปที่ 2.10
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รูปที่ 2.20 การตอลงดินของตัวถังอุปกรณไฟฟา
-อุปกรณปอ งกันและการตอลงดิน
อุปกรณปองไฟฟาจึงมีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีระบบไฟฟาใหญขึ้น กระแสไฟฟา
ที่ไหลในวงจรก็จะสูงมาก ดังนั้นการที่มีอุปกรณปองกันไฟฟาเขามานั้นเพื่อปองกันไมใหกระแสไหล
เกินเพื่อไม ใหอุป กรณไ ฟฟานั้ นเกิด ความเสียหายและยัง เปนการชว ยใหผูที่ ปฏิบัติ ง านนั้ นไดรั บ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกไฟฟาดูดนอยลง อุปกรณปองกันไฟฟามีหลายแบบคือ
เปนตัว นําไฟฟาที่เปนโลหะชนิดหนึ่ง ประกอบดวยเสนลวดที่ทํามาจากวัสดุที่มีจุดหลอม
ละลายต่ํา บรรจุอยู ภายในภาชนะหอหุ ม เปนอุ ปกรณปองกันกระแสกระแสเกินและป องกันการ
ลัดวงจร ฟว สจะมีคุณสมบัติที่ตัดกระแสลัดวงจรไดถึง พิกัดสูงสุด และมีคุณ สมบัติสามารถจํากัด
กระแสไหลผานฟวสต่ํากวาคากระแสลัดวงจรที่ขึ้นสูงสุด ฟวสสามารถแบงออกไดหลายประเภท
ฟ ว ส จ ะมี อั ต ราทนกระแสกํ า กั บ ไว ซึ่ ง จะแสดงปริ ม าณกระแสไฟฟ า ที่ สู ง สุ ด ที่ ย อมให
กระแสไฟฟาไหลผานฟวสไปยังอุปกรณใดๆก็ได ดังตัวอยางแสดงใหเห็นถึงฟวสขนาด 2 แอมป ตอ
อยูเขากับเครื่องรับวิทยุ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานฟวสจะทําใหพลังงานไฟฟาเปลี่ยนรูปเปน
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พลังงานความรอน ซึง่ ในกรณีที่ใชฟวสทมี่ ีอัตราทนกระแสนอยและเมื่อมีกระแสไฟฟาไหล
ผานฟวสนี้เกินกวาอัตราทนกระแสที่สามารถรับได ความรอนที่เกิดขึ้นก็จะหลอมละลายวัสดุที่
นํามาใชทําฟวสใหขาดออกจากกัน ซึ่งจะเปนการปองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับเครื่องรับวิทยุ
เมื่อกระแสไฟฟาเพิ่มมากขึ้นในระดับที่สามารถทําความเสียหายแกอุปกรณไฟฟาใดๆ ฟวส
จะทําหนาที่ตัดหรือเปดวงจรเพือ่ ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้ ซึ่งเหตุการณเชนนีจ้ ะชวยใหทราบ
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับวงจรหรือกับอุปกรณไฟฟาใดๆ จึงทําใหแบตเตอรี่ตองจายกระแสออกมามาก
เกินผิดปกติ การเสียหายของชิน้ สวยภายในอาจทําใหคาความตานทานรวมของอุปกรณนนั้ ๆ เพิ่มขึน้
หรือลดลง การเพิ่มขึน้ ของคาความตานทานโหลด จะทําใหแบตเตอรี่เสมือนมองเห็นคาความตานทาน
ที่เพิ่มขึ้นในเสนทางการไหลของกระแสไฟฟา
ดังนั้น จึงมีกระแสไฟฟาปริมาณเพียงเล็กนอยทีจ่ ายออกจากแบตเตอรี่ ซึ่งสงผลทําใหอุปกรณ
นั้นๆ ไมทํางาน แตถาการเสียของชิน้ สวนภายใน ทําใหคาความตานทานโหลดลดลง จะทําให
แบตเตอรี่มองเห็นคาความตานทานนอยในวงจร และจายกระแสไฟฟาปริมาณมากๆ เขาไป สงผลให
เกิดความเสียหายกับอุปกรณไฟฟาชิ้นนัน้ ทันที ดังนั้น ฟวสจงเปนอุปกรณปองกันอัตโนมัติ ทีจ่ ะ
ปองกันความเสียหายไมใหเกิดขึน้ กับอุปกรณไฟฟา

2.9 การตอสายลงดินของอุปกรณไฟฟา(Equipment Grounding)
เปนการตอสวนที่เปนโลหะที่ไมมีกระแสไหลผานของสถานประกอบการใหถงึ กันตลอด
แลวตอลงดิน

จุดประสงคของการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา
- เพื่อใหสวนโลหะที่ตอถึงกันตลอดมีศักยไฟฟาเปนศูนย ปองกันไฟดูด
- เพื่อใหอุปกรณปองกันกระแสเกินทํางานไดเร็วขึ้นเมือ่ มีกระแสรัว่ ไหลลงโครงโลหะ
- เปนทางผานใหกระแสรัว่ ไหลลงดิน

2.10 อุปกรณไฟฟาที่ตองตอลงดิน

- เครื่องหอหุมที่เปนโลหะของสายไฟฟา แผงเมนสวิตซ โครงและรางปน จัน่ ที่ใชไฟฟาโครงของตู
ลิฟต ลวดสลิงยกของที่ใชไฟฟา
- สิ่งกั้นที่เปนโลหะรวมทั้งเครื่องหอหุมของอุปกรณไฟฟาในระบบแรงสูงควรตอลงดิน เพื่อความ
มั่นใจ
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- อุปกรณไฟฟาที่ยึดติดอยูกับที่และที่ตออยูกับสายไฟฟาที่เดินอยางถาวร สวนที่เปนโลหะ
เปดโลงซึ่งปกติไมมีไฟฟา แตอาจมีไฟรั่วได ตองตอลงดินถาอยูในสภาพตามขอใดขอหนึ่งดังนี้
- อยูหางจากพื้นหรือโลหะที่ตอลงดินไมเกิน 8 ฟุตในแนวตั้ง หรือ 5 ฟุตในแนวนอนและ
บุคคลอาจสัมผัสได(ถามีวิธีปองกันไมให บุคคลสัมผัสไดก็ไมตองตอลงดิน)
- สัมผัสทางไฟฟากับโลหะอืน่ ๆ และบุคคลอาจสัมผัสได
- อยูใ นสภาพเปยกชืน้ และไมไดมีการแยกใหอยูตางหาก
- อุปกรณไฟฟาสําหรับยึดติดอยูก ับที่ดังตอไปนี้ ตองตอสวนที่เปนโลหะเปดโลงและปกติ
ไมมีกระแสรัว่ ลงดิน
- โครงของแผงสวิตซ
- โครงของมอเตอรชนิดยึดติดกับที่
- กลองเครือ่ งควบคุมมอเตอร ถาเปนสวิตซธรรมดาและมีฉนวนรองทีฝ่ าดานในก็ไมตอ ง
ตอลงดิน
- อุปกรณไฟฟาของลิฟตและปนจั่น
- ปายโฆษณา เครื่องฉายภาพยนต เครื่องสูบน้ํา
- อุปกรณไฟฟาทีใ่ ชเตาเสียบ สวนที่เปนโลหะเปดโลงของอุปกรณไฟฟาตองตอลงดินเมือ่
มีสภาพตามขอใดขอหนึ่งดังนี้
- แรงดันเทียบกับดินเกิน 150 โวลท ยกเวนมีการปองกันอยางอื่นหรือมีฉนวนอยางดี
- อุปกรณไฟฟาทัง้ ที่ใชในทีอ่ ยูอ าศัยและที่อื่นๆ เชน
- ตูเย็น ตูแชแข็ง เครือ่ งปรับอากาศ
- เครื่องซักผา เครื่องอบผา เครื่องลางจาน เครื่องสูบน้ําทิ้ง
- เครื่องประมวลผลขอมูล เครื่องใชไฟฟาในตูเลี้ยงปลา
- เครื่องมือทีท่ ํางานดวยมอเตอร เชนสวานไฟฟา
- เครื่องตัดหญา เครือ่ งขัดถู
- เครื่องทําน้ําอุน
- เครื่องมือทีใ่ ชในสถานที่เปยกชื้น เปนพืน้ ดินหรือเปนโลหะ
- โคมไฟฟาชนิดหยิบยกได
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- การตอสายลงดินของเครื่องใชไฟฟา
การตอลงดินแบบนี้จะเปนการตอลงดินที่โครงของเครือ่ งใชไฟฟา โดยตรงซึง่ การตอลงดิน
วิธีนโี้ ดยสวนใหญจะใชกบั อุปกรณไฟฟาที่ผผู ลิตไดติดตั้งจุดสําหรับการตอลงดินไวใหแลว เชน
ตูเย็น เตาไมโครเวฟ หรือเครือ่ งซักผา
การตอลงดินที่โครงอุปกรณไฟฟารวมกับสายนิวทรัล การตอลงดินวิธีนี้คลายกับวิธีแรก เพียงแต
การตอวงจรของสายดินจะตอรว มเขากับสายนิวทรัล หรือสายกลางของระบบไฟหลักที่ใชเปน
แหลงจายไฟใหกับอุปกรณไฟฟา เมื่อมีกระแสไฟรั่วที่อุปกรณไฟฟาก็จะไหลลงดินโดยผานสาย
นิวทรัล
การตอลงดินที่โครงอุปกรณไฟฟาโดยผานทอโลหะและสายนิวทรัล การตอลงดินวิธีนี้จะ
คลายกับวิธีที่สองเพียงแตการตอวงจรของสายดินจะตอวงจรรวมกับสายนิวทรัลหรือสายกลางโดย
ผานทอดินสายที่เปนโลหะเมื่อมีกระแสไฟรั่วที่อุปกรณไฟฟานั้นก็จะทําใหกระแสไฟที่รั่วไหลลง
ดินโดยผานทอโลหะไปสูสายนิวทรัล
การตอลงดินประกอบดวย การตอลงดินของบริภัณฑไฟฟา และการตอลงดินของระบบ
คอมพิวเตอร การตอลงดินของสวนที่เปนโลหะที่เปนเครื่องหอหุมตองระวังเรื่องสัญญาณรบกวน
การตอลงดินแบบหลายจุดเปนการตอที่ผิดเนื่องจากทําใหเกิดดวงดิน และกระแสไหลวน ซึ่งคือ
สัญญาณรบกวน
วิธีการตอลงดินของเครื่องคอมพิวเตอร วิธีที่ถูกตองก็คือสายดินของบริภัณฑไฟฟาตองตอ
แบบเรเดียลเขาหาจุดกลาง กลาวคืออุปกรณทุกชิ้นจะมีสายดินของบริภัณฑตอไปยังบัสดินของ
คอมพิวเตอรจุดนี้จะเปนการตอลงดินเพียงจุดเดียว ซึ่งจะไมเกิดดวงดิน นอกจากนี้สวนที่เปนโลหะ
ของอุปกรณ จะตองตอดวยสายที่สั้นที่สุดไปยังกริตอางอิงสัญญาณ
- สายดินของอุปกรณไฟฟา
หมายถึงสายที่ตอ สวนที่เปนโลหะที่ไมมกี ระแสไหลผานของอุปกรณไฟฟา ทอสายไฟ
และสิ่งหอหุมอื่นๆ เขากับสายตอหลักดินที่เมนสวิตซ ขนาดสายดินของอุปกรณไฟฟาใหเปนไป
ตามขอกําหนดดังนี้
- เลือกขนาดสายดินตามขนาดเครือ่ งปองกันกระแสเกินตาม
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ตารางที่ 2.2 ขนาดสายดินตามขนาดเครือ่ งปองกันกระแสเกิน
พิกัดหรือขนาดปรับตั้ง ของ

ขนาดต่ําสุดของสายดิน

เครื่องปองกันกระแสเกิน

(ทองแดง) ของอุปกรณไฟฟา

(A)

(sq.mm)

16

1.5*

20

2.5*

40

4*

70

6*

100

10

200

16

400

25

500

35

800

50

1000

70

1250

95

2000

120

2500

185

4000

240

6000

400

หมายเหตุ * ขนาดต่ําสุดของสายดินของบริภัณฑไฟฟาใชสําหรับที่อยูอาศัยหรืออาคารของผูใช
ไฟ ที่อยูหางจากหมอแปลง ระบบจําหนายระยะไมเกิน 100 เมตร
- เมื่อเดินสายควบ ถามีสายดินของอุปกรณใหเดินขนานกันไปในแตละทอสาย และขนาด
สายดินใหคิดตามพิกัด เครื่องปองกันกระแสเกิน
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- เมื่อมีมากกวา 1 วงจรเดินในทอสายอาจใชสายดินรวมกันไดและใหคิดขนาดสายดินตาม
พิกัดเครื่องปองกันกระแสเกินตัวโตที่สุด
- สายดินของอุปกรณไฟฟาไมจําเปนตองโตกวาสายเฟส

รูปที่ 2.21 การตอสายดิน
- แทงดิน (Ground Rods)
เปนแบบที่นิยมกันมากที่สุด เพราะราคาถูก ติดตั้งงายใชไดดีกับดินที่มีชั้นหินอยูลึกเกิน 10
ฟุต โดยขนาดแทงดินตองมีเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 5/8" ยาวไมนอยกวา 8 ฟุต การใชแทงดิน
ที่มีเสนผาศูนยกลางโตขึ้น จะลดความตานทานดินไดไมมากนักแตจะมีผลดานความแข็งแรงและ
ทนการสึกกรอนไดดี การตอกแทงดินที่มีความยาวลึกลงไปในดิน จะใหผลดีกวาการตอกแทงดิน
สั้นๆ หลายแทง เพราะที่ระดับลึกๆความตานทานดินจะยิง่ ลดลง แทงดินที่ทําดวยทองแดง จะทนตอ
การสึกกรอนไดดีที่สุดแตอาจมีราคาแพงและออนตัว อยางไรก็ตามสามารถใชแทง ดิน ที่ทําดว ย
เหล็กหุมทองแดง(Copper clad)แทนได

2.11 การตออุปกรณลงดิน
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ตอสายดินปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วไหวผานรางกายผู
ใช ได ใครก็ต ามที่ ใช ชว งเวลาหนึ่ง ทํา งานอยู ร อบๆ หรื อ ใกลกั บ เครื่อ งใช ไฟฟ า ซึ่ง เราทุก คน
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หลีกเลี่ยงไมได จะตองระมัดระวัง ที่อุปกรณดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งของวงจรไฟฟา ปกติแลว
วงจรไฟฟาหนึ่งๆที่ไหลผานรางกายผานลงดิน เพื่อปองกันไมใหรางกายเปนสวนของวงจรดวย จึง
ไดสรางใหเครื่องใชไฟฟามีตัวถังที่หุมเปนโลหะ เมื่อไรก็ตามที่มีกระแสไฟฟาที่อันตรายมาแตะกับ
ตัวถังก็ใหมีสายไฟฟาพิเศษที่ตอลงดินไว เมื่อเกิดการรั่วไหลลัดวงจรมีกระแสไฟฟาจํานวนมาก
ผานลงดิน และกระแสไฟฟาจํานวนนี้จะผานเซอรกิตเบรคเกอร ซึ่งจะตัดกระแสไฟฟา หรือทําให
ฟวสขาด ตัดการเชื่อมตอจากสายจายกําลังไฟฟา และปองกันไมใหใครไดรับบาดเจ็บ ถาวงจรยังคง
มีกระแสไฟฟาตอไปแสดงวามีบางอยางผิดปกติ อยาเขาใกลเมื่อเกิดเหตุการณนี้ ตองทําการ
ซอมแซมกอนเสียกอนที่จะมาใชวงจรเครื่องใชไฟฟานี้อีกครั้ง
2.11.1วงจรและระบบไฟฟากระแสสลับที่ตองตอลงดิน
วงจรและระบบไฟฟากระแสสลับตองตอลงดินสวนวงจรและระบบอื่นนอกจากนี้ อาจตอลงดินก็
ได
1. ระบบไฟฟาทีม่ ีแรงดันไฟฟาตั้งแต 50 โวลต แตไมถึง 1,000 โวลต ตองตอลงดินเมื่อมี
สภาพตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
1.1 เปนระบบ 3 เฟส 4 สาย และตัวนํานิวทรัลเปนสายวงจรดวย
1.2 เปนระบบ 3 เฟส 4 สาย และจุดกึง่ กลางของเฟสใดเฟสหนึ่งใชเปนสายวงจรดวย
1.3 เปนระบบ 3 เฟส 3 สาย
1.4 เปนระบบ 3 เฟส 3 สาย หรือ 1 เฟส 2 สาย
2. วงจรและระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาตั้งแต 1,000 โวลต ขึ้นไป ถาจายไฟใหบริภัณฑ
ไฟฟาชนิดเคลื่อนที่ไดจะตองตอลงดิน แตถาจายไฟใหบริภัณฑไฟฟาอื่นๆอนุญาตให
ตอลงดินไดแตตองไมขัดกับขอกําหนดขออื่นๆ
ยกเวน ระบบที่มีตัวจายแยกตางหาก(Separately Derived Systeme)โดยเฉพาะระบบไฟฟาที่รับ
พลังงานจากเครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา คอนเวอรเตอรที่มีขดลวด ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อ
จายไฟใหรับไฟฟาพิเศษและไมมีดารตอทางไฟฟากับระบบอื่น ไมบังคับใหตอลงดิน
2.11.2 วงจรและระบบไฟฟาทีห่ ามตอลงดิน
1. วงจรของปน จั่นที่ใชงานเหนือวัสดุเสนใยที่อาจลุกไหมได ซึ้งอยูใ นบริเวณอันตราย
2. วงจรที่กําหนดใหใชสําหรับสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อรักษาสุขภาพ
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2.11.3 การตอลงดินของระบบประธาน
1. ระบบไฟฟาของผูใชไฟฟาที่ตองการตอลงดินจะตองตอลงดินที่บริภัณฑประธานตละ
ชุด จุดตอลงดินจะตองอยูในจุดที่เขาถึงสะดวกที่ปลายตัวนําประธาน หรือบัส หรือ
ขั้วตอที่ตอเขากับตัว นํานิวทรัลของตัวนําประธานภายในบริภัณฑประธาน ในกรณี
หมอแปลงไฟฟาติดตั้งภายนอกอาคารจะตองตอลงดินเพิ่มอีกอยางนอย 1 จุด ทางดาน
ไฟออกของหมอแปลงไฟฟา ณ จุดที่ติดตั้งหมอแปลงหรือจุดอื่นที่เหมาะสม หามตอลง
ดินที่จุดอื่นๆ อีกทางดานไฟออกของบริภัณฑประธาน
ขอยกเวนที่ 1 ถาอาคารนั้นรับไฟจากตัวนํามากกวา 1 ชุดซึ่งอยูภายในสิ่งหอหุมเดียวกัน หรือติดตั้ง
แยกคนละสิ่งหอหุมแตอยูติดกันและตอถึงกันทางดานไฟออก ที่จุดตอถึงกันนี้สามารถตอตัวนํา
นิวทรัลหรือสายที่มีการตอลงดินของตัวนําประธานลงหลักดินเพียงชุดเดียวก็ได
ขอยกเวนที่ 2 ในกรณีที่มีการตอฝาก ระหวางบัสบารนิวทรัลกับบัสบารตอลงดินของบริภัณ ฑ
ไฟฟาสามารถตอสายตอหลักลงดินเขากับบัสบารตอลงดินของบริภัณฑไฟฟาที่มีการตอหลักนั้นได
2. ระบบไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาไมเกิน 1000 โวลต ที่มีการตอลงดินที่จุดใดๆ
จะตองเดินสายที่มีการตอลงดินนั้นไปยังบริภัณฑประธานทุกชุดและตองตอฝากเขากับ
สิ่งหอหุมของบริภัณฑประธานทุกชุดและตองตอฝากเขากับสิ่งหอหุมของบริภัณ ฑ
ประธาน สายดังกลาวจะตองเดินรวมไปกับสายเสนไฟดวย

2.12 การตอลงดินของวงจรที่มีบริภัณฑประธานชุดเดียวจายไฟใหอาคาร 2 หลังหรือ
มากกวา
1.แต ล ะอาคารต อ งมี ห ลั ก ดิ น เพื่ อ ต อ สายที่ มี ก ารต อ ลงดิ น ของวงจรและระบบไฟฟ า
กระแสสลับและเครื่องหอหุมของเครื่องปลดวงจรลงดิน
2.ในอาคารมีวงจรยอยชุดเดียวและไมไดจายไฟใหแกบริภัณฑที่ตองตอลงดิน
3. มีการเดินสายดินของบริภัณฑไฟฟารวมกับตัวนําอื่นของวงจร เพื่อไปตอสวนที่ไมเปน
ทางเดินของกระแสไฟฟาของบริภัณฑไฟฟาระบบทอโลหะภายในและโครงสรางของ
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อาคารที่ตองการลงดินสายดินของบริภัณฑไฟฟานั้นจะตองมีการตอฝากลงดินที่อาคารอีก
หลังหนึ่ง
2.12.1 ตัวนําที่ตองการตอลงดินของระบบไฟฟากระแสสลับ
สําหรับระบบไฟฟากระแสสลับทีใ่ ชในภายในอาคาร สายตัวนําของระบบตองมี
การตอลงดินตัวนําที่มกี ารตอลงดินตองมีการกําหนด สีหรือทําเครื่องหมาย การตอลงดิน
ตองทําตามขอใดขอหนึ่งดังนี้
1. ระบบ 1 เฟส 2 สาย กําหนดใหตัวนํานิวทรัลเปนสายตอลงดิน
2. ระบบ 1เฟส 3 สาย กําหนดใหตัวนํานิวทรัลเปนสายตอลงดิน
3. ระบบ 3 เฟส 3 สาย กําหนดใหสายตัวนําเสนใดเสนหนึ่งตอลงดิน
4. ระบบ 3 เฟส 4 สาย กําหนดใหตัวนํานิวทรัลเปนสายตอลงดิน
2.12.2 การตอลงดินสําหรับระบบไฟฟากระแสสลับที่มีตัวจายแยกตางหาก
ระบบไฟฟากระแสสลับที่มีตัวจายแยกตางหากตองปฏิบัติตามขอกําหนดตอไปนี้
1. ตองใชสายตอฝากลงดิน ซึ่ง กําหนดขนาดจากสายเสนไฟของระบบที่มีตัวจายแยก
ตางหาก เชื่อมตอสายดินของบริภัณฑไฟฟา (ของระบบที่มีตัวจายแยกตางหาก) เขา
กับสายตัวนําที่มีการตอลงดินของระบบไฟฟา การตอฝากใหทําที่จุดใดก็ไดระหวาง
ระบบที่มีตัวจายแยกตางหากกับเครื่องปองกันกระแสเกินตัวแรกเทานั้น
2. สายตอหลักดินที่เชื่อมตอหลักดินเขากับสายตัวนําที่มกี ารตอลงดินของระบบที่มตี ัวจาย
แยกตางหากใหใชขนาด ซึ่ง กําหนดขนาดจากสายเสนไฟของระบบที่มีตัว จายแยก
ตางหาก
3. หลักดินตองเปนไปตาม และตองอยูใกลจุดตอลงดินมากที่สุดเทาที่จะทําได

2.13 การตอลงดินของบริภัณฑไฟฟาชนิดยึดติดกับที่ หรือชนิดที่มีการตอสายถาวร
บริภัณฑไฟฟาชนิดยึดติดกับที่ หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร สวนที่เปนโลหะที่เปดโลง
และไมไดเปนทางเดินของกระแสไฟฟาของบริภัณฑไฟฟาดังกลาวตองตอลงดินเมื่อมีสภาพตามขอ
ใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
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1. หางจากพื้นหรือโลหะที่มีการตอลงดินไมเกิน 2.4 เมตรในแนวดิ่ง หรือ 1.5 เมตรในแนว
ระดับ และบุคคลอาจสัมผัสไดโดยบังเอิญ
2. อยูในสภาพที่เปยกหรือชื้น และไมไดมีการแยกอยูตางหาก
3. มีการสัมผัสทางไฟฟากับโลหะ
4. อยูในบริเวณอันตราย
5. รับไฟฟาจากสายชนิดหุมสวนนํากระแสไฟฟาดวยโลหะ(Metal-clad, Metal-Sheath)หรือ
สายที่เดินในทอสายโลหะ
2.13.1 การตอลงดินของบริภัณฑไฟฟาชนิดยึดติดกับที่ทุกขนาดแรงดัน
บริภัณฑไฟฟาชนิดยึดติดกับที่ทกุ ขนาดแรงดัน สวนที่เปนโลหะเปดโลงและไมเปน
ทางเดินของกระแสไฟฟา บริภัณฑไฟฟาตอไปนี้ตอ งตอลงดิน
1. โครงของแผงสวิตช
2. โครงของมอเตอรชนิดยึดติดกับที่
3. กลองของเครือ่ งควบคุมมอเตอร ยกเวนฝาครอบสวิตช ปด-เปดที่มีฉนวนรองดานใน
4. บริภัณฑไฟฟาของลิฟตและปนจัน่
5. บริภัณฑไฟฟาในอูจอดรถ โรงมหรสพ โรงถายภาพยนตร สถานีวิทยุและโทรทัศน
ยกเวน โคมไฟแบบแขวน
6. เครื่องสูบน้ําที่ใชมอเตอร

