
 

 

ประโยชนของสายดิน 

 ปองกันไมใหมีผูถูกไฟฟาดูดกรณีมีกระแสไฟฟารั่วจาก
เครื่องใชไฟฟา เน่ืองจากกระแสไฟฟาร่ัวจากเครื่องใชไฟฟาจะ
ไหลลงดินทางสายดิน โดยไมผานรางกายผูสัมผัสเครื่องใชไฟฟา
น้ัน เปนผลทําใหอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจร และ/หรือไฟฟาร่ัว
จะตัดกระแสไฟฟาออกทันที 

 เครื่องใชไฟฟาบางประเภท เชน คอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณส่ือสารอาจทํางานไดไมสมบูรณหรือชํารุด
ไดงายหากไมมีสายดิน  

  

 

เคร่ืองใชไฟฟาท่ีตองมี/ไมมีสายดิน 

เครื่องใชไฟฟาประเภทท่ีตองมีสายดิน 
เครื่องใชไฟฟารวมทั้งอุปกรณติดตั้งทางไฟฟาที่มีโครงหรือเปลือกหุมเปนโลหะ ซ่ึงบุคคลมี
โอกาสสัมผัสได ตองมีสายดิน เชน ตูเย็น, เตารีด, เครื่องซักผา, หมอหุงขาว, เครื่องปรับ
อากาศ, เตาไมโครเวฟ, กระทะไฟฟา, กระติกนํ้ารอน, เครื่องทํานํ้ารอนหรือนํ้าอุน, เคร่ืองปง
ขนมปง เปนตน เราเรียกคร่ืองใชฯ เหลาน้ีวาเปน  เครื่องใชไฟฟา ประเภท 1  
เครื่องใชไฟฟาประเภทท่ีไมตองมีสายดิน 

- เคร่ืองใชไฟฟาประเภท 2 ซึ่งมีสัญลักษณ หรือมีเคร่ืองหมาย   (ควรใชไขควงลอง
ไฟทดสอบ ถามีสัญลักษณประเภท 2 แตยังมีไฟร่ัวก็แสดงวาผูผลิตน้ันผลิตไมไดมาตรฐาน 
และจําเปนตองมีสายดิน) ตัวอยางของเครื่องใชฯ ประเภท 2 เชน วิทย,ุ โทรทัศน, พัดลม 
เปนตน  

 
- เคร่ืองใชไฟฟาท่ีใชกับแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 โวลต โดยตอจากหมอแปลงชนิดพิเศษท่ีไดออก
แบบไวเพ่ือความปลอดภัย เชน เครื่องโกนหนวด, โทรศัพท เปนตน 

สัญลักษณและสีของสายดิน  

- เคร่ืองใชไฟฟาที่มีเครื่องหมาย   แสดงวา
ตองมีสายดิน โดยมักจะแสดงไวในตําแหนงหรือจุดท่ีจะ
ตองตอสายดิน 

 - สีของสายไฟฟาเสนท่ีแสดงวาเปนสายดิน คือ สี
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เขียว หรือ สีเขียวสลับเหลือง 

 

 

วิธีติดต้ังระบบสายดินที่ถูกตอง 

1.จุดตอลงดินของระบบไฟฟา (จุดตอลงดินของเสนศูนยหรือนิวทรัล) ตองอยูดานไฟเขาของ
เครื่องตัดวงจรตัวแรกของตูเมนสวิตช 

2.ภายในอาคารหลังเดียวกันไมควรมีจุดตอลงดินมากกวา 1 จุด  
3.สายดินและสายเสนศูนยสามารถตอรวมกันไดเพียงแหงเดียวที่จุดตอลงดินภายในตูเมน

สวิตช หามตอรวมกันในท่ีอื่น ๆ อีก เชน ในแผงสวิตชยอยจะตองมีขั้วสายดินแยกจากข้ัวตอสายศูนย 
และหามตอถึงกันโดยมีฉนวนค่ันระหวางข้ัวตอสายเสนศูนยกับตัวตูซึ่งตอกับข้ัวตอสายดิน 

4.ตูเมนสวิตชสําหรับหองชุดของอาคารชุดและตูแผงสวิตชประจําช้ันของอาคารชุดใหถือวา
เปนแผงสวิตชยอย หามตอสายเสนศูนยและสายดินรวมกัน 

5.ไมควรตอโครงโลหะของเคร่ืองใชไฟฟาลงดินโดยตรง แตถาไดดําเนินการไปแลวใหแกไข
โดยมีการตอลงดินท่ี 
เมนสวิตยอยางถูกตองแลวเดินสายดินจากเมนสวิตชมาตอรวมกับสายดินท่ีใชอยูเดิม  

6.ไมควรใชเซอรกิตเบรกเกอรชนิด 120/240 V กับระบบไฟ 220 V เพราะพิกัด IC จะลดลง
ประมาณคร่ึงหน่ึง 

7.การติดตั้งเคร่ืองตัดไฟรั่ว จะเสริมการปองกันใหสมบูรณแบบยิ่งข้ึน เชน กรณีท่ีมักจะมีนํ้า
ทวมขัง หรือกรณีสายดินขาด เปนตน และจุดตอลงดินตองอยูดานไฟเขาของเคร่ืองตัดไฟร่ัวเสมอ 

8.ถาตูเมนสวิตชไมมีข้ัวตอสายดินและข้ัวตอสายเสนศูนยแยกออกจากกัน เคร่ืองตัดไฟร่ัวจะตอ
ใชไดเฉพาะวงจรยอยเทาน้ัน จะใชตัวเดียวปองกันท้ังระบบไมได 

9.วงจรสายดินท่ีถูกตองในสภาวะปกติจะตองไมมีกระแสไฟฟาไหล 
10.ถาเดินสายไฟในทอโลหะ จะตองเดินสายดินในทอโลหะน้ันดวย 
11.ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณติดตั้งท่ีเปนโลหะควรตอลงดิน มิฉะน้ันตองอยูเกินระยะที่บุคคล

ทั่วไปสัมผัสไมถึง (สูง 2.40 เมตร หรือหาง 1.50 เมตร ในแนวราบ) 
12.ขนาดและชนิดของอุปกรณระบบสายดิน ตองเปนไปตามมาตรฐานกฎการเดินสายและติด

ตั้งอุปกรณไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
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ผังแสดงการตอลงดินและการตอสายดินของอุปกรณไฟฟา 

1 = Protective conductor (P.E.) หรือ equipment grounding conductor (EGC) สายดิน
อุปกรณ ไฟฟา 
2 = main equipotential bonding conductor (สายตอฝากหลักหรือสายตอประสานหลัก) 
3 = earthing conductor, grounding electrode conductor (สายตอหลักดิน) 
4 = supplementary equipotential bonding conductors, bonding jumper (สายตอฝาก  หรือ
สายตอประสาน) 
B = main earthing terminal, main earthing bar, ground bus (ข้ัวตอลงดินหลัก) 
M = exposed-conductive-part (โลหะเปลือกนอกของเคร่ืองใชไฟฟา) 
C = extraneous-conductive-part (ตัวนําหรือโลหะสวนท่ีไมเกี่ยวกับการใชไฟฟา) 
P = main metallic water pipe (ทอนํ้าโลหะ) 
T = earth electrode (หลักดิน)  

เคร่ืองตัดไฟรั่วคืออะไร และมีประโยชนอยางไร 

เครื่องตัดไฟร่ัวหรือท่ีรูจักกันวา “เครื่องกันไฟดูด” 
นั้น คือเครื่องตัดไฟฟาอัตโนมัติที่ทําหนาท่ีตัดไฟเมื่อมี
กระแสไฟฟาบางสวนร่ัวหายไปคือไมไหลกลับไปตาม
สายไฟฟา แตมีไฟรั่วลงไปในดิน โดยผานรางกายมนุษย 
หรือผานฉนวนของอุปกรณไฟฟา 
 
 
 
 
  
ประโยชนของเครื่องตัดไฟร่ัว

- ปองกันอันตรายจากไฟดูด (ตัดไฟร่ัวท่ีไหลผาน
รางกาย) 

- ปองกันอัคคีภัย (ตัดไฟรั่วท่ีไหลลงดินท่ีอุปกรณ
ไฟฟา หรือสายไฟฟาในกรณีที่เครื่องปองกันกระแสเกิน 
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เชน ฟวส หรือเบรกเกอรไมทํางาน หรือทํางานชา เน่ือง
จากปริมาณกระแสไฟรั่วมีคาตํ่า แตอาจทําใหเกิดอัคคีภัย
ได) 
 

 

ประเภทเคร่ืองตัดไฟร่ัว 

เครื่องตัดไฟร่ัวจะมีอยูหลายประเภท ในท่ีน้ีขอแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
   - เครื่องตัดไฟรั่วท่ีตัดกระแสลัดวงจรได (RCBO) สามารถใชตัดไดท้ังไฟร่ัวและกระแสลัดวงจร  
   - เครื่องตัดไฟรั่วท่ีไมสามารถตัดกระแสลัดวงจร (RCCB) จึงตองใชรวมกับฟวสหรือเบรกเกอรดวย
ทุกครั้ง 

เคร่ืองใชไฟฟาที่มีสายดินตองใชปลั๊กไฟท่ีมีเฉพาะ 3 ขา เทานั้นหรือ 

ไมจําเปนตองใชปลั๊กไฟ 3 ขา ปลั๊กไฟท่ีมีสายดิน
ของเคร่ืองใชไฟฟา สวนใหญในทองตลาดจะมีเพียง 2 ขา 
โดยมีข้ัวสายดิน 2 แถบ อยูดานขางของตัวปลั๊ก ดังน้ันการ
ติดต้ังเตารับท่ีมี 3 รู จึงไมเกิดประโยชนตอการตอ ลงดิน 
และยังเปนการสงเสริมใหมีการผลิตและใชอุปกรณที่ไม
เปนไปตามมาตรฐานสากลอีกดวย 

 

เครื่องตัดไฟรั่วกับสายดินอยางไหนจะดีกวากัน 

สายดิน เปนความจําเปนอันดับแรกท่ีผูใชไฟฟาจะ
ตองมีสําหรับ ปองกันไฟฟาดูด เพ่ือใหกระแส
ไฟฟาร่ัวไหลลงสายดินไดโดยสะดวก โดยไมผาน
รางกาย (ไฟไมดูด) และทําใหเครื่องตัดไฟ 
อัตโนมัติตัดไฟออกไดทันที 
เครื่องตัดไฟร่ัว เมื่อใชกับระบบไฟที่มีสายดินจะ
เปนมาตรการ เสริมความปลอดภัยอีกช้ันหน่ึง เพ่ือ
ใหมีการตัดไฟรั่วกอนท่ีจะเปน อันตรายกับระบบ
ไฟฟา (ไฟไหม) หรือกับมนุษย (ไฟดูด) 
เครื่องตัดไฟรั่วในระบบไฟทีไม มีสายดิน 
เครื่องตัดไฟร่ัวจะทํางานก็ตอเม่ือมีไฟรั่วไหลผาน
รางกายแลว (ตองถูกไฟดูดกอน) ดังน้ันความ
ปลอดภัยจึงข้ึนอยูกับความไวในการตัดกระแส
ไฟฟา 
ระบบไฟฟาท่ีดีจึงควรมีท้ังระบบสายดินและ
เครื่องตัดไฟร่ัว เพ่ือเสริมการทํางานซึ่งกันและ
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กันใหเกิดความปลอดภัยท้ังจากอัคคีภัยและการ
ถูกไฟฟาดูด 

 

 

เคร่ืองตัดไฟร่ัวท่ีใชปองกันไฟดูดตองมีคุณสมบัติและการใชงานอยางไร 

พิกัดขนาดกระแสไฟฟารั่วตองไมเกิน 30 mA และตัดไฟไดภายในระยะเวลา 0.04 วินาที 
เม่ือมีไฟรั่วขนาด 5 เทาของพิกัด (=150 mA) 
ควรติดตั้งใชงานเฉพาะจุด เชน วงจรเตารับในหองครัว, หองนํ้า, หองเด็ก ๆ หรือวงจรเตา
รับ/สายไฟท่ีตอไปใชงานนอกอาคารท้ังช่ัวคราวและถาวร 
ถาจะติดตั้งรวมที่เมนสวิตชจะตองแยกวงจรที่มีคาไฟรั่วตามธรรมชาติมากออกไป เชน 
อุปกรณปองกันฟาผา,เครื่องปรับอากาศ, อุปกรณท่ีมีโอกาสเปยกช้ืน 
เม่ือตองการใหเคร่ืองตัดไฟรั่วสามารถปองกันทุกวงจรท่ีเมนสวิตช (ใชไดเฉพาะระบบท่ีมีสาย
ดิน เปนมาตรการเสริมปองกันอัคคีภัย และไฟฟาดูด) ใหใชขนาดตั้งแต 100 mA เปนตนไป 
โดยอาจเปน 300 mA หรือ 500 mA ก็ได ข้ึนอยูกับปริมาณของกระแสไฟรั่วตามธรรมชาติ 
สําหรับขนาด 30 mA น้ันก็ยังคงใชรวมกันในวงจรยอยซึ่งอาจใชหลายตัวก็ได และหากมี
ปญหาการทํางานพรอมกันใหเลือกชนิดท่ีมีการหนวงเวลา (Type S) สําหรับเคร่ืองตัดไฟร่ัว
ที่เมนสวิตช 

เราจะรูไดอยางไรวาเคร่ืองตัดไฟรั่วท่ีมีอยูปลอดภัย 

     เราสามารถตรวจสอบการทํางานของเครื่องตัดไฟร่ัวไดดวยเครื่องตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องตัดไฟร่ัว การกดปุมทดสอบเปนประจําเปนเพียงการบอกวาการรับสัญญาณและกลไกสามารถ
ทํางานไดเทาน้ันอยางไรก็ตามความปลอดภัยยังข้ึนอยูกับการติดต้ังวาถูกตองหรือไมดวย 

ระบบปจจุบัน ขอแนะนําเพ่ือความ
ปลอดภัย 

ถาไมมีระบบสายดินหรือเคร่ืองตัด
ไฟรั่ว ตองมีระบบสายดิน

ถามีเคร่ืองตัดไฟรั่วอยูแลว ตองมีระบบสายดิน

ถามีระบบสายดินอยูแลว ควรมีเคร่ืองตัดไฟรั่ว
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