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บทที่ 6 
      อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
       และการต่อลงดิน 
วัตถุประสงค ์

1. อธิบายการท างานของฟวิส์ เซฟตี้สวิตชแ์ละ เซอร์กิตเบรคเกอร์ได้ 
2. เลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟฟา้ได้อยา่งเหมาะสม 
3. อธิบายหลกัการต่อลงดินได้ 
4. อธิบายวธิีการติดตั้งหลักดิน และสายดินในระบบการต่อลงดินได้ 

 
บทน า   

ในวงจรไฟฟ้าเมื่อมีอุปกรณ์ที่ ใช้ไฟฟ้าจ านวนมากๆ หมายความว่าจะมี
กระแสไฟฟ้าไหลในสายไฟมาก  ถ้าใช้สายไฟขนาดเล็กเกินไปสายจะเกิดความร้อน
และถ้าเกิดความร้อนนานๆจะท าให้ฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้าช ารุดเสียหาย  อาจเกิดการ
ลัดวงจรท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้หรือเกิดการรั่วลงดิน  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลมากเกิน ไปจนเกิดการลัดวงจรได้  
อุปกรณ์ป้องกันมีหลายอย่างเช่น ฟิวส์ เซฟตี้สวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นต้น 

 
6.1 ฟิวส์ 
 ฟิวส์  คือ อุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ต่ออนุกรมเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า  เพื่อป้องกัน
การเกิดกระแสไหลเกินเช่นจากการลัดวงจรที่วงจรไฟฟ้าหรือที่อุปกรณ์ไฟฟ้า 
โดยทั่วไปในตัวฟิวส์ จะท าด้วยแถบหรือเส้นโลหะที่มีจุดหลอมตัวต่ า หรือออกแบบให้
เกิดการหลอมละลายได้โดยง่ายเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินพิกัด ในช่วงเวลาที่
ตัวฟิวส์หลอมละลายและเริ่มขาดออกจากกันจะเกิดการอาร์ค(Arc) ส าหรับการดับ
อาร์คเพื่อท าให้ฟิวส์สามารถตัดวงจรไฟฟ้าโดยไม่มีการลุกลาม   ในขณะเดียวกัน
กระบอกฟิวส์นั้น (fuse holder) จะต้องสามารถรับแรงดันตกคร่อมในขณะตัดวงจรได้
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ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ฟิวส์ก็เป็นสิ่งส าคัญ ถ้าใช้ฟิวส์ที่ไม่เหมาะสม จะท า
ให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าและอาจรวมถึงระบบไฟฟ้าบางส่วน
หรือทั้งหมด 
 

 
                     รูปที่ 6.1 ฟิวส์ใหม่และการตัดวงจรโดยฟิวส์ 
 

6.1.1 ฟิวส์เส้น  ฟิวส์ชนิดนี้มีรูปร่างเป็นเส้นลวดหรือแท่งแบน ๆ  (ฟิวส์ก้ามปู)   
ดังรูปที่ 6-2  โดยทั่วไปฟิวส์จะท าด้วยตะกั่วหรือส่วนผสมของตะกั่วกับดีบุก   จึง
เหมาะที่จะใช้กับระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ส าหรับฟิวส์ก้ามปูที่ ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นใช้กับแรงดันต่ าที่ก าหนดไม่เกิน 250V   ส าหรับ
กระแสตรง  และกระแสสลับความถี่ 50Hz แรงดันที่ก าหนดไม่เกิน  500  V  ส่วน
กระแสที่ก าหนดไม่เกิน  100A  ได้แก่  3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75 และ 
100A 
  1) ประเภทของฟิวส์ก้ามปู แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือประเภท ก และ ข ดัง
ตารางที่ 6-1 

ก. ประเภท  ก  คือ  ฟิวส์ก้ามปูที่มีไส้ฟิวส์ต่อกับขั้วต่อฟิวส์ด้วยการบัดกรี 
ประเภท ข   คือ  ฟิวส์ก้ามปูที่มีไส้ฟิวส์และขั้วต่อฟิวส์ท าจากโลหะท่อน
เดียวกันตลอด 
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                            รูปที่ 6.2 ฟิวสเ์ส้นและฟิวส์ก้ามปู   
 
                              ตารางท่ี 6.1 ประเภทของฟิวส์ก้ามปู 

 

แรงดันท่ีก าหนด 
(V) 

ประเภทของฟิวส์ กระแสท่ีก าหนด 
(A) 

 
 

250  V 

ก  35 
ข  35 
ก  45 
ข  45 
ก  55 

3, 5, 10, 15 
3, 5, 10, 15 
3, 5, 10, 15, 20, 30 
3, 5, 10, 15 
40, 50, 60, 75, 100 

 

*  ตัวเลข  35, 45  และ  55  หมายถึง  ความยาวของฟิวส์(L) ขนาด 35mm, 45mm  
และ 55mm ตามล าดับ 
 2) ชนิดของฟิวส์ก้ามปู   แบ่งตามลกัษณะเวลาที่ฟวิส์หลอมละลายออกเป็น  
2  ชนิด  คือ  ฟวิส์กา้มปูชั้นหนึ่งและฟิวส์ก้ามปูชั้นสอง 
 ก.  ฟิวสก์้ามปูชั้นหนึ่ง(Fast type fuse) คือ ฟวิส์ก้ามปูที่ตัดวงจรได้เร็วใช้
อักษรยอ่ F 
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 ข.  ฟวิส์กา้มปูชั้นสอง (Slow type  fuse)  คือ ฟวิส์กา้มปูชนิดที่ตัดวงจรได้ช้า
กว่าฟิวส์กา้มปูชั้นหนึ่ง ใช้อกัษรยอ่  S 
 ในภาวะที่เกิดกระแสเกินหรือลัดวงจรฟวิส์จะต้องหลอมละลายภายในเวลาที่
ก าหนดภายใต้การทดสอบดังตารางที่  6. 2 
 
    ตารางท่ี 6.2 แสดงการหลอมละลายของฟิวส์ก้ามปูตามมาตรฐาน มอก. 10-2513 
 

กระแสที่
ก าหนด 
ของฟิวส์
ก้ามปู  

เวลาที่ฟิวส์หลอมละลาย (นาที) 
ฟิวส์ก้ามปูชั้นหนึ่ง 

(F) 
ฟิวส์ก้ามปูชั้นสอง 

(S) 
ฟิวส์ก้ามปูทั้ง 2 ชนิด 

(A) 135%xกระแสที่
ก าหนด 

160%x กระแสที่
ก าหนด 

200%xกระแสที่
ก าหนด 

3 – 15 
20 – 30 
40 – 60 
75 - 100 

60 
60 
60 
100 

60 
60 
60 
120 

2 
2 
4 
6 

  

การก าหนดเครื่องหมายที่ขั้วของฟิวส์ก้ามปูต้องมีตัวเลขและอักษรแสดงค่า
กระแสไฟฟ้าที่ก าหนดรวมทั้งระบุชนิดของฟิวส์ก้ามปูไว้อย่างชัดเจนส่วนที่กล่องบรรจุ
ฟิวส์ก้ามปูทุกกล่องต้องมีตัวเลขอักษรหรือเครื่องหมายชัดเจนคือชื่อโรงงานผลิต
กระแสที่ก าหนดแรงดันที่ก าหนด  ประเภทชนิด และจ านวนฟิวส์ในกล่อง 

3) คาร์ทริดฟิวส์ เป็นฟิวส์เส้นชนิดบรรจุในกระบอกที่ท าด้วยกระเบื้อง  
ภายในกระบอกบรรจุด้วยทรายหรือสารบางชนิดที่ใช้ส าหรับดับอาร์ค  ส่วนประกอบ
ของคาร์ทริดฟิวส์แสดงในรูปที่  6-3 คาร์ทริดฟิวส์นั้นใช้วงจรหลักเพื่อเป็นฟิวส์ป้องกัน
การลัดวงจรของวงจรหลักใช้คู่กับสวิตช์ตัดตอนใบมีดขนาดของคาร์ทริดฟิวส์มีหลาย
ขนาดตั้งแต่  5 แอมแปร์ถึง  60  แอมแปร์ คาร์ทริดฟิวส์นี้เมื่อใช้งานจะสะดวก
มากกว่าฟิวส์เส้น เพราะสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมืออื่นช่วย 
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รูปที ่6.3 ลักษณะของคาร์ทริดฟิวส ์
 

 ข้อส าคัญในการเลือกใช้ฟิวส์ คือ  ต้องเลือกขนาดของฟิวส์ให้น้อยกว่าขนาด
การทนกระแสของสายไฟฟ้าเสมอ  เช่น ถ้าสายไฟฟ้าทนกระแสได้  15 แอมแปร์  
จะต้องเลือกฟิวส์ที่มีขนาดน้อยกว่า  15  แอมแปร์ เป็นต้น 
 คุณสมบัติของฟิวส์ 
 1.  ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านประมาณ  1.1 เท่าของขนาดทนกระแสฟิวส์ 
 2.  ฟิวส์จะขาดและตัดวงจรเมื่อกระแสไหลผ่านฟิวส์เกิน2.5 เท่าของขนาดฟิวส์ 
 3.  การหลอมละลายของฟิวส์ ต้องไม่เกิดประกายไฟท าให้มีการลุกไหม้ได้ 
 
 
 

6.2 เซฟตี้สวิตช ์
 เซฟตี้สวิตช์หรือสวิตช์นิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าที่ปล่อยให้
กระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจร หรือตัดกระแสไม่ให้ไหลเข้าวงจรตามที่ต้องการ  เซฟตี้
สวิตช์จะมีทั้งชนิดในตัวสวิตช์มีฟิวส์และชนิดในตัวไม่มีฟิวส์ 
 เซฟตี้สวิตช์ในตัวมีฟิวส์ จะมีที่ยึดฟิวส์เพื่อใส่ฟิวส์ในขาที่ไม่ต่อลงดินและใช้
ส าหรับปลดวงจรป้องกันกระแสเกินมากเกินไปรวมทั้งกระแสลัดวงจรของสายป้อน 
ฟิวส์ที่ใช้เป็นฟิวส์กระบอกขนาด  30  แอมแปร์ขึ้นไป 
 เซฟตี้สวิตช์ชนิดในตัวมีฟิวส์  ใช้ส าหรับปลดวงจรควบคุมสายป้อนวงจรย่อยซ่ึง
มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินอยู่แล้ว 
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 ชุดของสวิตช์ชนิดนี้ส่วนที่น ากระแสจะบรรจุอยู่ในกล่องที่มีฝาปิด เมื่อปิดฝา
แล้วยกคันโยกให้วงจรไฟฟ้าท างานแล้วจะล็อคท าให้ไม่สามารถเปิดฝาได้ 
 เซฟตี้สวิตช์มีโครงสร้างที่ขี้นอยู่กับการใช้งานสถานที่ตั้งแบ่งได้เป็นแบบหลัก ๆ 
3  แบบคือ 
 1.  เซฟตี้สวิตช์ใช้งานหนัก เหมาะส าหรับใช้กับงานหนักหรืองานได้นาน
เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม มีขนาด  30-3000 แอมแปร์ ที่แรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับไม่เกิน  600V 
 2. เซฟตี้สวิตช์ใช้งานทั่วไป  ใช้กับงานเบากว่าแบบแรก  เช่น ใช้กับวงจรย่อย
ของมอเตอร์  หรือ ทางเข้าสายบริการ มีขนาด  30-1200  แอมแปร์ และใช้กับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน  600V 
 3.  เซฟตี้สวิตช์ใช้งานเบา  ใช้กับงานที่สวิตช์ท างานน้อยครั้งส าหรับติดที่
ทางเข้าสายบริการที่พักอาศัย  มีขนาด  30-200 แอมแปร์ และใช้กับแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับไม่เกิน  240V 
 
 
 

 
รูปที่ 6.4 เซฟตี้สวิตช ์

 
5.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ   เป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
ที่ออกแบบมาเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าออก เมื่อเกิดการลัดวงจร โดยอัตโนมัติซ่ึงจะบังคับ
ด้วยกลไกของตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ กรณีที่น าไปใช้ไม่เกินค่ากระแสพิกัดของเซอร์กิต



 

ELWE (THAI LAND)                                

 หน้า 7 

 

 

7 วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น                                                                    บทท่ี 6                                
รหัสวิชา  2100 – 1003 

เบรกเกอร์นั้น       เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่นิยมน าไปใช้ใน
อาคารส านักงาน  บ้านพักอาศัยทั่วไป  และโรงงานอุตสาหกรรม  
 เซอรก์ิตเบรกเกอร์   แบ่งตามวิธีการตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นชนิด ทริป(ตัด
กระแสไฟฟ้า)ด้วยแม่เหล็ก  ทริปด้วยความร้อน  และทริปด้วยแม่เหล็กและความร้อน 
 

 
รูปที่ 6.5 เซอร์กิตเบรกเกอร ์

6.3.1 ทริปด้วยความร้อน(Thermal trip)  ชุดอุปกรณ์ทริปด้วยความร้อน
ประกอบด้วยโลหะแผ่นไบเมตัล(bimetal)ซ่ึงท าด้วยโลหะ 2 แผ่นต่างชนิดกันน ามา
ประสานเข้าด้วยกัน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินพิกัดจ านวนมากๆจะท าให้เกิด
ความร้อนที่แผ่นโลหะไบเมตัล   เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นโดยที่อัตราการขยายตัวของ
โลหะทั้งสองไม่เท่ากันเป็นผลให้แผ่นไบเมตัลโค้งงอขึ้น  จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ
กระแสความร้อน (I2R) ไหลผ่านจนกระทั่งหน้าสัมผัสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัด
กระแสไฟฟ้าออกจากวงจรดังรูปที่ 6.6(ข) 
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      (ก) สภาวะกระแสปกต ิ         (ข) สภาวะกระแสโหลดเกิน 

รูปที่ 6.6 การทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์ดว้ยความร้อน 
 

 อย่างไรก็ตามชุดทริปแผ่นไบเมตัลจะตอบสนองต่อเวลาและกระแส ซ่ึงมันจะ
ยอมหน่วงเวลา(time delay)ให้นานในกรณีกระแสโหลดเกินเล็กน้อย  ขณะเดียวกัน
มันจะทริปในเวลาอันสั้นในสภาวะกระแสโหลดเกินมากในลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่า
เวลาผกผัน(inverse time delay)   ดังนั้นชุดทริปด้วยความร้อนจึงเหมาะส าหรับ
ป้องกันโหลดเกินดังรูปที่  6.7  ส าหรับการปรับตั้งชุดทริปด้วยความร้อนอาจปรับตั้ง
ตายตัวมาจากโรงงานผู้ผลิตหรืออาจเป็นแบบที่สามารถเลือกย่านปรับตั้งได้ 

                
รูปที่ 6.7 เส้นโค้งเวลาและกระแสต่อการทริปของเซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผัน   

 
เช่น  ถ้ากระแสพิกัด 100 A  ถ้าให้กระแสโหลดเกิน 135% ของกระแสพิกัด

จะทริปในเวลา  1800  วินาที  แต่ถ้าให้กระแสโหลดเกิน  500%  ของกระแสพิกัด
จะทริปในเวลา  10  นาที เป็นต้น 
 

6.3.2 ทริปด้วยแม่เหล็ก(Magnetic trip)  ชุดทริปด้วยแม่เหล็กจะใช้
หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าโดยขดลวดจะต่ออนุกรมกับกระแสโหลด เมื่อเกิดกระแส
ลัดวงจร กระแสจะไหลผ่านขดลวดเพื่อสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าให้ดูดแผ่นชุดทริป ใน
ลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าทริปด้วยแม่เหล็กหรือทริปได้ทันทีดังรูปที่ 6.8      ส าหรับ
ชุดทริปด้วยแม่เหล็กอย่างเดียวจึงเหมาะส าหรับป้องกันการลัดวงจร  (short  circuit  
protection) เท่านั้น 
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        (ก)  สภาวะกระแสปกต ิ             (ข)  สภาวะลัดวงจร 

รูปที่ 6.8 การทริปของเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยผลของแม่เหล็ก 
6.3.3  ทริปด้วยความร้อนและแม่เหล็ก(Thermal – magnetic  trip) ชุดทริปนี้ใช้

หลักการทริปด้วยความร้อนและแม่เหล็กรวมกัน จึงเหมาะส าหรับการป้องกันไฟฟ้าได้ทั้งสอง
แบบ คือเมื่อกระแสโหลดเกินและ เกิดกระแสลัดวงจรในเวลาเดียวกันดังรูปที่ 6.9 ส าหรับเซอร์
กิตเบรกเกอร์ชนิดทริปด้วยความร้อนและแม่เหล็กนี้   ในสภาวะโหลดเกินไม่รุนแรงชุดทริปด้วย
ความร้อนจะท างานดังรูปที่ 6.9(ข)  แต่ถ้าโหลดเกินอย่างรุนแรงหรือลัดวงจร   ชุดทริปด้วย
แม่เหล็กจะท างานได้ดีกว่าชุดทริปด้วยความร้อนดังรูปที่ 6.9(ค)    เมื่อพิจารณารูปที่ 6.10 จุด  
A  และจุด  B  บนเส้นโค้งของการทริปด้วยความร้อนและแม่เหล็กของเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด
100A ถ้าโหลดเกิน250  เปอร์เซ็นต์  ในเวลา  60  วินาที  ชุดทริปความร้อนจะโก่งงอจนกระทั่ง
เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริป  อย่างไรก็ตามถ้ากระแสเพิ่มขึ้นเป็น  4,000  เปอร์เซ็นต์   (40 เท่า)  
ชุดทริปแม่เหล็กไฟฟ้าจะดึงแท่งปลดให้ทริปและตัดวงจรไฟฟ้าในเวลา 0.016  วินาที รูปที่ 6.10 
แสดงเส้นโค้งเวลาและกระแสของการทริปด้วยความร้อนและแม่เหล็กของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัว
หนึ่ง 
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 (ก)  สภาวะกระแสปกติ    (ข)ทริปด้วยกระแสโหลดเกินหรือลัดวงจร   (ค)ทริปด้วยกระแสลัดวงจร 
 

            รูปท่ี  5.9 การทริปของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทริปด้วยความร้อน-แม่เหล็ก 
ที่มา :  http://www.loftinequip.com/pdf/IS_19.pdf 

 
รูปท่ี 6.10 เส้นโค้งเวลาและกระแสทริปด้วยความร้อนและแม่เหล็ก 

 
ตัวอย่าง เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 100A ถ้าโหลดเกิน  250%  คือ  2.5 x 

100A  เท่ากับ  250A  เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทริปในเวลา  60  วินาที  แต่ถ้ากระแส
เพิ่มขึ้นเป็น4000%คือ 40 x  100A  เท่ากับ  4000A   เบรกเกอร์จะทริปในเวลา  
0.016  วินาที เป็นต้น 
 

ข้อดีและข้อเสียของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
  1. หน้าสัมผัสที่จะท าการตัดต่อวงจร  จะบรรจุอยู่ในกล่องดับอาร์คท าให้
ลดการอาร์คขณะหน้าสัมผัสเร่ิมจากได้ 
  2. มีขนาดเลือกใช้งานตั้งแต่ขนาดเล็กจนกระทั่งขนาดใหญ่ถึง1,000A 
  3. มีกระเด่ืองแสดงสภาวะการใช้งาน 
  4. สะดวกในการใช้งานเพราะไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์เวลาเกิดการลัดวงจร 
  5. ราคาของเซอร์กิตเบรกเกอร์ค่อนข้างจะแพงเมื่อเทียบกับฟิวส์ 
  6. สามารถตัดวงจรทีเดียว 3 เฟสพร้อม ๆ กันถึงแม้ว่าการลัดวงจรจะ
เกิดเพียงเฟสเดียวก็ตาม 
  7. เวลาต่ าสุดในการตัดตอนจะถูกจ ากัดด้วยความเร็วของกลไก ฉะนั้น
จึงมีความไวช้ากว่าฟิวส์เป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงบางแบบที่มีราคาแพงได้ถูกออกแบบให้
สามารถตัดวงจรที่มีความไว้ดี 

http://www.loftinequip.com/pdf/IS_19.pdf
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6.4 การต่อลงดิน  
     ก า ร ต่ อ ล ง ดิ น มี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเพิ่ม
ประสิทธิผลและคุณภาพการ
ท า งานของบริภัณฑ์ ไฟฟ้ า
(อุปกรณ์ไฟฟ้า) และ ระบบ
ไฟฟ้ารวมถึงระบบป้องกัน
ต่างๆรวมถึงการขจัดผลการ
เหนี่ยวน าทางสนามแม่เหลก
ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลกระทบจากฟ้าผ่าการต่อลง
ดินจึงช่วยขจัดความผิดพร่อง
(Fault) ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายได้ทันท่วงที การต่อ
ลงดิน หลักๆแล้วมี 2 ชนิดคือ 

1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding)  
2. การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding)  

 
 6.4.1การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า   

หมายถึงการต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มีกระแสไหลผ่านลงดิน
โดยทั่วไปจะหมายถึงการต่อจุดนิวทรัล (N) ลงดิน มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อท าให้
แรงดัน เทียบกับดินมีค่าคงที่ในขณะระบบไฟฟ้าท างานปกติช่วยจ ากัดขนาดแรงดัน
เกินที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและเมื่อเกิดการลดวงจรลงดินขึ้นจะช่วยให้อุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าเพื่อ
ประโยชน์ของการท างานและการป้องกันในระบบไฟฟ้าโดยตรงไม่ใช่เพื่อป้องกัน  
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อันตรายจากไฟฟ้าดูด ตัวอย่างของการต่อลงดินที่ระบบไฟฟ้า ทั้งชนิด 1 เฟส 220V 
และ 3 เฟส 380V แสดงในรูปที่ 6-11 

อ้างอิง : http://www.coe.or.th/_coe/_product/20120327105753-1.pdf 
 

 
          
              รูปที ่6.11 การต่อลงดินขอระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส 

 
 
 
6.4.2 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า  

http://www.coe.or.th/_coe/_product/20120327105753-1.pdf
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หมายถึงการต่อส่วนที่เป็นโลหะ หรือสื่อตัวน าไฟฟ้าที่ห่อหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และไม่ใช่ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าซ่ึงไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ากับตัวน าที่ต่อลง
ดินเพื่อให้มีศักย์ไฟฟ้าใกล้หรือเท่ากับศูนย์เมื่อเทียบกับดินและเพื่อให้อุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกินตัดวงจรได้รวดเร็วขึ้นเมื่อมีการลดวงจรลงดิน ไม่ถูกไฟฟ้าดูดต่อผู้สัมผัส
โลหะหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น เช่น โครงโลหะหุ้มมอเตอร์กล่องต่อสายไฟฟ้า ตู้ท่อร้อยสาย
รางเดินสายเป็นต้น 

 
รูปที่ 6.12 การเกิดไฟฟ้าดูดเมื่อไม่มีการต่อลงดินในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า 
การติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด ไม่มีการต่อสายดิน 

หรือขาดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อฉนวนของสายไฟฟ้าชารุดอาจทาให้ตัวน า
ไฟฟ้าสัมผัสกับโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า นั่นคือเกิดไฟฟ้ารั่วที่โครงโลหะของ
อุปกรณ์มีไฟฟ้านั้น  และเมื่อมีคนไปสัมผัสกับโครงโลหะจะทาให้มีกระแสไหลผ่าน
ร่างกายของคนนั้น ที่ไปอาการดังกล่าวเรียกว่า “ไฟฟ้าดูด” ดังรูปที่ 6.12 และเมื่อต่อ
ลงดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้าดังรูปที่ 6-13 จะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้ารั่วอีก 
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รูปที่ 6.13 ความปลอดภัยเมื่อมีการต่อลงดินในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
                           เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว 
 
6.4.3 การติดตั้งระบบต่อลงดิน  
 

 
          รูปที่ 6.14 ส่วนประกอบของระบบการต่อลงดิน 
 
 
 
ก การติดตั้งหลักดิน 
หลักดินเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสายดิน ดังนี้ 
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❖ เป็นอุปกรณ์ปลายทางที่จะท าหน้าที่สัมผัสกับพื้นดิน 
❖ เป็นส่วนที่จะท าให้สายดินหรืออุปกรณ์ที่ต่อลงดินมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์

เท่ากับดิน 
❖ เป็นเส้นทางไหลของประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่จะไหลลงสู่ดิน 
❖ เป็นตัวก าหนดคุณภาพ อายุความทนทาน และความปลอดภัยของระบบ

การต่อลงดินในระยะยาว 
 
ข คุณสมบัติของหลักดิน   หลักดินต้องท าด้วยวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อนและไม่

เป็นสนิม เช่น แท่งทองแดง แท่งเหล็กชุบหรือหุ้มด้วยทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
16 มม. (5/8 นิ้ว) และยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ดังรูปที่ 6.15 และควรตอกฝังลึกลง
ไปในดินในแนวดิ่ง ถ้าเป็นเหล็กหุ้มด้วยทองแดง ต้องมีความหนาของทองแดงไม่ต่ า
กว่า 0.25 มม. และต้องหุ้มอย่างแนบสนิทยึดติดเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่หลุดออกจาก
กัน และไม่มีปลายเหล็กโผล่ออกมาสัมผัสกับเนื้อดิน เพื่อไม่ให้เหล็กเป็นสนิม และต้อง
ไม่มีการเจาะรูเพื่อยึดทองแดงกับเหล็กให้ติดกัน มิฉะนั้นแท่งเหล็กจะเป็นสนิมตามรูที่
เจาะนั้น 
❖ ห้ามใช้อะลูมิเนียมหรือโลหะผสมของอะลูมิเนียมเป็นหลักดิน เนื่องจากผุ

กร่อนได้ง่าย 
❖ หลักดินที่ดีควรผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL-467 
 

          
                    รูปที่ 6.15 หลักดินและการติดตั้ง 



 

ELWE (THAI LAND)                                

 หน้า 16 

 

 

16 วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น                                                                    บทท่ี 6                                
รหัสวิชา  2100 – 1003 

ค การเชื่อมต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดิน 
1. การเชื่อมต่อด้วยความร้อน (Exothermic welding) 
2. หูสาย หัวต่อแบบบีบอัด 
3. ประกับต่อสาย หรือ แคลมป์ต่อสาย(Clamp) 

 
                    รูปที่ 6.16 แคลมป์ต่อสายแบบต่างๆ 

 
                    รูปที่ 6.17 การต่อสายดินเข้ากับหลักดิน 

                     
รูปที่ 6.18 การต่อสายดินเข้ากับหลักดินด้วยการเชื่อมต่อด้วยความร้อน 
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รูปที่ 6.19 ตัวอย่างการต่อสายดินเข้ากับหลักดินด้วยการเชื่อมต่อด้วยความร้อน 
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แบบฝึกหัดบทที 6 เร่ือง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน 
 

รูปต่อไปนี้ใชต้อบค าถามข้อ 1-5 

 
 

1.  ข้อใดคือคาทริดจ์ฟวิส์ 
ก.G  ข.A  ค.D  ง.C 

2. ข้อใดคือฟิวส์เส้น 
ก.D  ข.A  ค.E  ง.C 

3. ข้อใดคือเซฟตี้สวิตช์ 
ก.E  ข.F  ค.H  ง.I 

4. ข้อใดคือฟิวส์กา้มป ู
ก.G  ข.A  ค.D  ง.C 

5. ข้อใดคืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟา้ที่ตัดตอนได้แบบอัตโนมัติ 
ก.E  ข.G  ค.H  ง.I 

6. อุปกรณ์ป้องกันชนิดใดที่ใชแ้รงดันไม่เกิน 500V และกระแสไม่เกิน 100A  
ก.ฟิวส์เส้น   ข.ฟิวส์กา้มป ู   
ค.เซอร์กิตเบรคเกอร์  ง.ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 
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7. คุณสมบัติของฟิวส์ในข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านประมาณ  1.1 เท่าของขนาดทนกระแสฟิวส์ 

 ข.  ฟิวส์จะขาดและตัดวงจรเมื่อกระแสไหลผ่านฟิวส์เกิน2.5 เท่าของขนาดฟิวส์ 
 ค. การหลอมละลายของฟิวส์ ต้องไม่เกิดประกายไฟท าให้มีการลุกไหม้ได้ 

ง. การป้องกันวงจรไฟฟา้ด้วยฟิวส์มีราคาที่สูงกว่าการป้องกัน ด้วยวธิีอื่นๆ 
8. เซฟตี้สวิตช์ใช้งานเบา คือข้อใด  

ก.ทนกระแส 300-1000 แอมแปร์ และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน  1000V   
ข.ทนกระแส 10-30 แอมแปร์ และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน  150V   
ค.ทนกระแส 30-200 แอมแปร์ และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน  240V 
ง.ข้อ ข และ ค ถกูต้อง 

9. เซอร์กิตเบรกเกอร์ในข้อใด เหมาะสมทีจ่ะใช้ป้องกันกระแสลัดวงจร  
ก.ชนิดทริปด้วยความร้อน  
ข.ชนิดทริปด้วยแม่เหล็ก  
ค.ชนิดทริปด้วยความร้อนและแม่เหล็ก 
ง.ชนิดทริปด้วยการเหนี่ยวน า 

10.  “เพื่อความปลอดภยัต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพการท างาน
ของบริภัณฑ์ไฟฟ้า(อุปกรณ์ไฟฟ้า) และ ระบบไฟฟ้ารวมถึงระบบป้องกันตา่งๆ”
ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด 
ก.การต่อลงดิน  
ข.การต่อสายดิน  
ค.การป้องกันระบบไฟฟ้า 
ง.การติดตั้งสายดิน 
11.เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ทริปด้วยความรอ้นจะต้องมีอุปกรณ์ในข้อใด 
ก.ตัวทริปด้วยความร้อน  ข.ขดลวดไฟฟ้า 
ค.แผ่นโลหะไบเมตัล   ง. อามาร์เจอร ์
12.”การต่อลงดินของระบบไฟฟา้เพื่อประโยชน์ของการท างานและการปอ้งกัน
ในระบบไฟฟ้าโดยตรงไม่ใช่เพื่อป้องกัน  อันตรายจากไฟฟ้าดูด” ข้อความ
ดังกล่าว ถกูต้องหรือไม ่
ก.ถูกต้อง  ข.ไม่ถูกต้อง 



 

ELWE (THAI LAND)                                

 หน้า 20 

 

 

20 วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น                                                                    บทท่ี 6                                
รหัสวิชา  2100 – 1003 

13.การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปอ้งกันไฟฟ้าดูด เมื่อเกิดไฟรั่วทีอุ่ปกรณ์
ไฟฟ้านั้น ขอ้ความดังกล่าว ถกูต้องหรือไม่ 
ก.ถูกต้อง  ข.ไม่ถูกต้อง 
 

รูปต่อไปนี้ใชต้อบค าถามข้อ 14-15 

 
14. อุปกรณ์ไฟฟ้าหมายเลขใด คือ สายดิน 
 ก.1 , 5  ข.2,4, 5  ค.4 , 5  ง.1  
15. ข้อใดคือการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า  
ก.1,5   ข.2,4, 5  ค.1,2,3  ง.1,2  
16. ข้อใดคือการต่อแท่งหลักดิน ที่ถูกตอ้ง 
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17.ข้อใดคือการต่อสายดินเข้ากับหลกัดนิด้วยการเชื่อมต่อด้วยความร้อน 

 
18.อุปกรณ์ที่จะท าให้สายดินหรืออุปกรณ์ที่ต่อลงดินมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์

เท่ากับดิน คือข้อใด 
ก.สายดิน   ข. บริภัณฑ์ไฟฟ้า 
ค.หลักดิน   ง. สายนิวตรอน 
 


