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เครื่องตัดไฟรั่ว

สารจาก ผู้วา่ การ
พลัง งานไฟฟ้า เป็น ปัจ จัย ที ่สํ า คัญ และเป็น ส่ว นหนึ ่ง ต่อ การ
ดํารงชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกันไฟฟ้าอาจมีอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน หากมีการติดตั้งใช้งาน และบํารุงรักษาไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานและหลักความปลอดภัย ด้ว ยเหตุนี้ก ารไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าค
(กฟภ.) จึงได้กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า และ
มีโครงการต่างๆ เช่น โครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต โครงการ
84 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA เป็นต้น โดยได้รณรงค์ส่งเสริมให้มีการ
ติด ตั ้ง เครื ่อ งตัด ไฟรั ่ว เพิ ่ม เติม ซึ ่ง เครื ่อ งตัด ไฟรั ่ว จะช่ว ยเสริม การ
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตั้งเครื่ องตัดไฟรั่ ว เพื่อความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สิน

ท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ “เครื่องตัดไฟรั่ว” เล่มนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้อา่ นมีความเข้าใจ เล็งเห็นถึงประโยชน์และความ
จําเป็นของเครื่องตัดไฟรั่วตลอดจนนําเครื่องตัดไฟรั่วไปติดตั้งใช้งานได้
อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีความสุข

ด้ วยความห่ วงใยและปรารถนาดีจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิมพ์ครั้งที่ 1: 2559

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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สารบัญ

คํานํา

หน้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความห่วงใยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ตามที่ กฟภ. ได้มีการ
รณรงค์ติดตั้งระบบสายดินตามมาตรฐานแล้ว เครื่องตัดไฟรั่วเป็น
อุปกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยทําให้การใช้ไฟฟ้ามีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟติดตั้งเครื่อง
ตัดไฟรั่วในวงจรที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดไฟรัว่ ตามทีม่ าตรฐานได้กําหนดไว้
หนังสือคู่มือ “เครื่องตัดไฟรั่ว” เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตัดไฟรั่ว ว่ามีหลักการ
ทํางานอย่างไร มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้อง
อะไรบ้าง มาตรฐานกําหนดการติดตั้งไว้อย่างไร รวมถึงการแก้ปัญหาหาก
เครื่องตัดไฟรั่วทํางานตัดวงจรไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีความสุข

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มิ.ย. 2559

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

1. กระแสไฟฟ้ารัว่ และการป้องกัน
1.1 กระแสไฟฟ้ารั่ว หมายถึงอะไร
1.2 กระแสไฟฟ้ารั่ว เกิดจากอะไร
1.3 การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว มีผลหรือเกิดอันตรายได้อย่างไร
1.4 ตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่
1.5 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้อย่างไร
2. เครื่องตัดไฟรัว่ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
2.1 เครื่องตัดไฟรั่ว คืออะไร
2.2 เครื่องตัดไฟรั่ว มีประโยชน์อย่างไร
2.3 เครื่องตัดไฟรั่ว มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
2.4 เครื่องตัดไฟรั่ว ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
3. การติดตั้ง การทดสอบ และการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟรั่ว
3.1 เครื่องตัดไฟรั่วควรติดตั้งอย่างไร
3.2 การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว สําหรับที่อยู่อาศัย มาตรฐานกําหนดให้
ติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วในวงจรใดบ้าง
3.3 ถ้าติดเครื่องตัดไฟรั่วป้องกันรวมทุกวงจรที่แผงเมนสวิตช์แล้ว ถือว่า
มีการป้องกันไฟรั่วแล้วหรือไม่
3.4 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องตัดไฟรั่วที่ติดอยู่สามารถทํางานได้
3.5 เมื่อเครื่องตัดไฟรั่วทํางานตัดไฟ จะทําอย่างไร และตรวจสอบอย่างไร
3.6 กรณีใดบ้างที่เครื่องตัดไฟรั่ว ไม่ทํางาน
3.7 จะมีวิธีเลือกซื้อเครื่องตัดไฟรั่วอย่างไร
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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หลายคนคงจะเคยประสบกับตัวเองหรือได้ยินคําว่าไฟดูดมา
บ้างแล้ว ซึ่ง ไฟฟ้าดูด (Electric shock) คือ การที่มีกระแสไฟฟ้าไหล
ผ่านร่างกาย เนื่องจากร่างกายไปสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า ความรุนแรง
ของไฟฟ้าดูดนั้นทําให้เสียชีวิตได้ ซึ่งส่วนหนึ่งของการที่คนถูกไฟฟ้าดูด
ก็คือการที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้า แล้ว
คนไปสัมผัสถูกนั่นเอง
1. กระแสไฟฟ้ารั่วและการป้องกัน
1.1 กระแสไฟฟ้ารั่ว หมายถึงอะไร
กระแสไฟฟ้ารั่วหรือมักเรียกสั้นๆว่า ไฟรั่ว หมายถึง การที่
กระแสไฟฟ้าได้รั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าไปที่ผิวของสายไฟฟ้าหรือโครง
(ผิวหรือโครงที่เป็นโลหะเป็นสื่อนํากระแสไฟฟ้า) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือรั่วไปที่ผิวของโครงหรือผนังของจุดติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า เช่น เสาโลหะโคมไฟส่องสว่าง เสาโลหะกล้อง CCTV เป็นต้น
ทําให้จุดเหล่านั้นมีกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า
ซึ่งถ้าคนไปสัมผัสอาจทําให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้
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1.2 กระแสไฟฟ้ารั่วเกิดจากอะไร
กระแสไฟฟ้ารั่วเกิดได้หลายสาเหตุ เริ่มตั้งแต่การติดตั้งเดิน
สายไฟที่ไม่ถกู ต้องตามมาตรฐาน การขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตลอดไปจนถึงการเสื่อมสภาพ
ของฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มาเป็นเวลานาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากการที่ฉนวนที่ใช้ห่อหุ้ม ใช้พัน หรือใช้คั่นส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้า
เกิดชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ทําให้ตัวนําหรือจุดเหล่านั้นมีแรงดันไฟฟ้า
แล้วไปสัมผัสกับโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วขึ้น
1.3 การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว มีผลหรือเกิดอันตรายได้อย่างไร
การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วมีผลหรืออันตรายดังนี้
1. ผู้ที่ไปจับต้องหรือสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทําให้ถูก
กระแสไฟฟ้าดูด ความเป็นอันตรายของกระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาที่ถูกไฟดูด ความ
รุนแรงของไฟดูดนั้นถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยผลของ
*
กระแสไฟฟ้าสลับที่มีต่อมนุษย์ ตามมาตรฐาน IEC 60479-1 ที่
ย่านความถี่ 15 Hz ถึง 100 Hz สําหรับกระแสไหลผ่านจากมือ
ถึงเท้า แสดงดังรูปที่ 1

กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว

หน้า 3

คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว

หน้า 4

2. ทําให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วจะพยายามไหลไปตามสิ่งที่เป็นสื่อไฟฟ้า
เพื่อลงดิน และทําให้เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือน
น้ําประปารั่วตามจุดต่างๆ ในบ้านก็จะเป็นการสูญเสียน้ํา
โดยเปล่าประโยชน์ และเสียค่าน้าํ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
3. เป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เนื่องจากบริเวณหรือจุดที่เกิด
กระแสไฟฟ้ารั่ว จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจนเกิดความร้อนขึ้น
และหากความร้อนสะสมเป็นเวลานาน จะทําให้เกิดการติด
ไฟจนเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

รูปที่ 1 แสดงกราฟของกระแสไฟฟ้าและเวลาที่มีผลต่อร่างกาย
(ที่ย่านความถี่ 15 Hz ถึง 100 Hz สําหรับกระแสไหลผ่านจากมือถึงเท้า)
* IEC (International Electrotechnical Commission) เป็นองค์กรสากลที่ร่วมมือกัน
จัดตั้งเพื่อกําหนดมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทําระบบการประเมิน
เพื่อการรับรองคุณภาพ สํานักงานใหญ่ตั้งที่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย
ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกของ IEC ประเภทสมาชิกสมบูรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2534
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คําอธิบายรูปที่ 1 แสดงกราฟอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60479-1 ที่ย่าน
ความถี่ 15 Hz ถึง 100 Hz สําหรับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากมือถึงเท้า
โซน

ขอบเขต

ผลของกระแสต่อร่างกาย

AC-1

กระแส 0.1 mA จนถึง 0.5
mA (เส้นกราฟ a )
กระแส 0.5 mA ไปจนถึง
เส้นกราฟ b
เส้นกราฟ b ไปจนถึง
เส้นกราฟ c1

อาจจะรับรู้ได้ และไม่มผี ลต่อร่างกาย

AC-2
AC-3

AC-4

รับรู้ได้และกล้ามเนื้อมีการหดตัว แต่
ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต
กล้ามเนื้อมีการหดตัวอย่างรุนแรง
ระบบการหายใจลําบาก มีผลต่อ
การทํางานของหัวใจเช่น หัวใจเริ่ม
เต้นผิดปกติ
จากเส้นกราฟ c1 เป็นต้นไป เป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ
ระบบหัวใจ และเกิดแผลไหม้หรือ
เซลล์ถูกทําลาย ความรุนแรงจะ
เพิ่มขึ้นตามปริมาณกระแสและ
ระยะเวลาที่มากขึ้น อันตรายถึงขั้น
เสียชีวิต

คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว

หน้า 6

โครงซึ่งเป็นโลหะของเครือ่ งใช้ไฟฟ้านัน้ ๆ ถ้าพบว่าหลอดไฟทีด่ ้ามไขควง
สว่างขึ้น แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบเกิดไฟรั่ว ควรระวังอย่าไป
แตะต้องหรือหลีกเลี่ยงการใช้งาน สําหรับการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า
ในบ้านรวมถึงสายไฟ ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ จะต้องให้ช่างหรือผู้
มีความรู้ ความชํานาญ เป็นผู้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อความ
ปลอดภัยต่อไป

รูปที่ 2 การใช้ไขควงเช็คไฟ ตรวจสอบโครงโลหะเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ว่ามี
ไฟรัว่ หรือไม่
หมายเหตุ : ก่อนใช้ไขควงเช็คไฟ ต้องตรวจให้แน่ใจว่าไขควงเช็คไฟสามารถใช้งานได้ปกติ

1.4 ตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่
ระบบไฟฟ้า ที่เราใช้กันในบ้านอยู่อาศัย การตรวจสอบว่ามี
กระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบได้เองโดยใช้ไขควงเช็คไฟ
(Test Lamp) ตรวจสอบ ให้จับที่ด้ามไขควงและนําปลายไขควงไปแตะ
จุดที่ต้องการตรวจสอบ หากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟอยู่ ให้แตะที่ผิวที่
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

1.5 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ได้อย่างไร
การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในระบบไฟฟ้าแรงต่ํา
(ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนหรือที่ใช้ทั่วไป) สามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้
1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีสายดิน ซึ่งสายดินมีความสําคัญและเป็น
มาตรการหลักในการที่จะช่วยป้องกันชีวิตจากอันตรายของ
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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กระแสไฟฟ้ารั่ว โดยสายดินที่ใช้มีสัญลักษณ์เป็นสายสีเขียว
หรือสีเขียวแถบสีเหลือง โดยที่อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
เต้าเสียบจะเป็นแบบ 3 ขา และเต้ารับจะเป็นแบบ 3 รู ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันอันตราย จากกระแสไฟฟ้ารั่วได้ โดยกระแสไฟฟ้า
รั่วจะไหลไปตามสายดิน (ดังรูปที่ 3) แล้วลงดินที่แผงเมนสวิตช์

คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว
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และควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่
บนที่เปียกแฉะ ขณะจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น เช่น แผ่นไม้แห้ง, แผ่นยาง,

แผ่นพลาสติค เป็นต้น และให้ยืนบนฉนวนนั้นเมื่อจําเป็นต้อง
สัมผัสหรือจับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า
5. หากจําเป็นต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสิ่งที่เป็นสื่อนํา

ไฟฟ้าดังกล่าว โดยสงสัยว่ามีไฟรั่วหรือไม่ ให้ใช้ไขควงเช็ค
ไฟตรวจสอบจุดที่สัมผัสก่อน เมื่อพบว่าไม่มีไฟรั่วจึงสัมผัส
หรือจับต้องได้

รูปที่ 3 แสดงทางเดินกระแสไฟฟ้ารั่ว เมื่อติดตั้งระบบสายดิน
(คนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ ีไฟรั่ว จะปลอดภัย)
2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว หรือที่เรียกว่า เครือ่ งตัดไฟรัว่ ซึ่งใช้

เป็นอุปกรณ์ป้องกันสําหรับตัดไฟรั่ว เมื่อถึงค่ากระแสรั่วที่
กําหนด
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
หรือวงจรไฟฟ้า โดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

“รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”
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2. เครื่องตัดไฟรั่วและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เมื่อกล่าวถึงกระแสไฟฟ้ารั่วแล้ว คราวนี้มาพูดถึง “เครื่องตัดไฟรั่ว”
สําหรับหลายๆคน อาจไม่เป็นที่คุ้นหูเท่าใดนัก ว่าคืออะไร ทํางานอย่างไร
และมีประโยชน์อย่างไร แต่ถ้าบอกผลิตภัณฑ์ที่มีคําว่า “safe …” อยู่
แบบนี้เชื่อว่าน่าจะคุ้นหูกนั มากกว่า ซึ่งจริงๆ แล้วก็คืออุปกรณ์ที่มีการ
ทํางาน (ตัดวงจร) เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็น
ชื่อแบรนด์ของสินค้าที่เราเรียกกันจนติดปาก (อารมณ์คล้ายๆ แฟ้บ กับ
ผงซักฟอก) และในบางครั้ง เครื่องตัดไฟรั่ว ก็มีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง เช่น
ตัวกันไฟดูด เบรกเกอร์กันดูด เป็นต้น
2.1 เครื่องตัดไฟรั่ว คืออะไร
เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว (Residual Current Device; RCD) คือ เครื่อง
ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่จะทํางานตัดกระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ ไหลผ่ านเข้าและออกมีค่าไม่เท่ากัน (นั่ นคือมี
กระแสไฟฟ้าบางส่วนรั่วหายไป เช่น กระแสรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าลง
ดิน หรือจากการที่กระแสไฟฟ้ารั่วผ่านคนที่ไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่มีไฟรั่วอยู่ เป็นต้น) ซึ่งในขณะใช้งานปกติ จะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว
ดังนั้นเครื่องตัดไฟรั่วจะไม่ทํางาน

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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เครือ่ งตัดไฟรัว่ อาจมีชอื่ เรียกเป็นอย่างอื่นอีก เช่น เครื่องตัดวงจรกระแส
เหลือ (RCD , RCBO, RCCB) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารัว่ ลงดิน (ELCB,
GFCI ) เป็นต้น

รูปที่ 4 แสดงวงจรเครื่องตัดไฟรั่วอย่างง่าย

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างเครือ่ งตัดไฟรั่วแบบต่างๆ

กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว

หน้า 11

2.2 เครื่องตัดไฟรั่ว มีประโยชน์อย่างไร
โดยจะตั ดไฟเมื่อมี
1. ใช้ป้องกันอันตรายจากไฟดูด
กระแสไฟฟ้ ารั่วไหลผ่า นร่างกายผู้ที่ สัมผัส ซึ่ งสามารถ
ป้องกันได้ท้ังกรณีสัมผัสตัวนําไฟฟ้าโดยตรง เช่น เด็กเอานิ้ว
จิ้มเต้ารับไฟฟ้า และกรณีสัมผัสโดยอ้อม เช่น สัมผัสโครง
โลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว
2. ใช้ป้องกันอัคคีภัย โดยจะตัดไฟเมื่อมีกระแสรั่วเกิดขึ้นกับ
วงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีท่ีเครื่องป้องกัน
กระแสเกิน (ฟิวส์หรือเบรกเกอร์) ไม่ทาํ งานหรือทํางานช้า
เนื่องจากค่ากระแสรั่วมีคา่ น้อย ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะทําให้
เกิดความร้อนสะสมจนเกิดอัคคีภัยได้
3. ทําให้ทราบถึงวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว
ลงดิน เพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือซ่อมแซมบํารุงรักษาต่อไป
2.3 เครื่องตัดไฟรั่ว มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
เครื่องตัดไฟรั่วมีหลายประเภทขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติการทํางาน
ในทั่วโลกก็มมี าตรฐานอยูห่ ลายมาตรฐาน เช่น BS, DIN, JIS, IEC ซึ่ง
หากว่าตามมาตรฐาน IEC มีที่เกี่ยวข้องดังนี้
IEC 61008 : Residual Current operated circuit breakers
without integral overcurrent protection for household and
similar uses (RCCBs)
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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IEC 61009 : Residual Current operated circuit breakers
with integral overcurrent protection for household and
similar uses (RCBOs)
ซึ่งเครื่องตัดไฟรั่วที่มใี ช้งานในทีอ่ ยู่อาศัย สามารถนํามาจัดเป็น
โครงร่างประเภทเครือ่ งตัดไฟรั่วอย่างง่ายได้ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 การจัดโครงร่างประเภทเครื่องตัดไฟรัว่ อย่างง่าย
นอกจากที่ แ สดงประเภทของเครื่ อ งตั ด ไฟรั่ ว โดยแบ่ ง ตาม
คุณสมบัติของการมี หรือ ไม่มี การป้องกันกระแสเกิน ตามรูปที่ 5 แล้ว
ในมาตรฐานต่า งประเทศ ยัง มีเ ครื่อ งตัด ไฟรั่ว อีก หลายชนิด สํา หรับ
ประเทศไทยได้กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ซึ่งใช้ชื่อเรียกเป็นอีกอย่างหนึ่งว่า “เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ”
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โดย มอก. ได้กําหนดไว้สําหรับเครือ่ งตัดวงจรกระแสเหลือที่ใช้ใน
ที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน ออกเป็น 2 แบบ คือ
1. เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแส
เกิน (RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKERS
WITH INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION: RCBO) ตาม
มอก.909-2548 ซึ่งได้ออกแบบมาให้ทาํ หน้าที่ป้องกันได้ท้ังกระแส
โหลดเกิน และกระแสลัดวงจร
2. เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกิน (RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKERS
WITHOUT INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION: RCCB) ตาม
มอก. 2425-2552 ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาให้ทําหน้าทีป่ ้องกันกระแสโหลด
เกิน และกระแสลัดวงจร

คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว

2.4 เครื่องตัดไฟรั่ว ควรมีคณ
ุ สมบัติอย่างไร
เครื่องตัดไฟรั่ว ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 ต้องผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 909-2548
สําหรับเครื่องตัดไฟรัว่ แบบมีอุปกรณ์ปอ้ งกันกระแสเกิน หรือ
มอก. 2425-2552 สําหรับเครื่องตัดไฟรัว่ แบบไม่มีอุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกิน
 สําหรับการนําไปใช้ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูดต้อง
มีพิกัดกระแสไฟฟ้ารั่วที่กําหนดไม่เกิน 30 mA (มิลลิแอมแปร์)
และระยะเวลาในการตัดกระแสไฟฟ้ารั่วภายใน 0.04 วินาที
ที่ 5 เท่าของพิกัดกระแสไฟฟ้ารั่ว (150 mA) และไม่ทํางาน
เมื่อมีกระแสรั่วที่ 0.5 เท่าของพิกัดกระแสไฟฟ้ารั่ว
 เครื่องตัดไฟรั่วต้องเป็นชนิดที่ปลดสายไฟเส้นที่มีไฟทุกเส้น
ออกจากวงจรรวมทั้งสายนิวทรัล ยกเว้น สายนิวทรัลนั้นมี
การต่อลงดินโดยตรงแล้ว

เครื่องตัดไฟรั่วมีชื่อเรียกและชื่อย่ออย่างอื่นอีกที่รู้จักกันหลากหลาย เช่น
RCD = Residual Current Device , ELCB = Earth Leakage Circuit Breaker
GFCI = Ground Fault Circuit Interrupter , GFI = Ground Fault Interrupter
โดยทั่วไปเครื่องตัดไฟรั่วไม่สามารถป้องกันโหลดเกินและหรือกระแสลัดวงจรได้ ต้องใช้
ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เช่น ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ยกเว้นที่ผลิตให้สามารถ
ป้องกันโหลดเกิน/กระแสลัดวงจร มาพร้อมอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นหากนําเครื่องตัดไฟรั่วที่
ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ป้องกันโหลดเกิน ไปใช้งานเกินพิกัดกระแสใช้งานของเครื่องตัดไฟรั่ว
จะทําให้เกิดความร้อนสะสมจนสูงเกินพิกัดของตัวมันที่จะทนได้ ซึ่งจะทําให้เครื่องตัดไฟรั่ว
ชํารุดเสียหายได้
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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3. การติดตั้ง การทดสอบ และการเลือกซื้อเครื่องตัดไฟรั่ว
3.1 เครื่องตัดไฟรั่วควรติดตั้งอย่างไร
 เครื่องตัดไฟรั่วควรติดตั้งควบคู่กับระบบสายดิน เนื่องจาก
หากติดตั้งเฉพาะเครื่องตัดไฟรั่ว ไม่มีสายดิน เมื่อเกิดไฟ
รั่วและมีคนไปสัมผัสถูกก็จะรู้สึกถึงการถูกไฟดูด ก่อนที่
เครื่องตัดไฟรั่วจะทํางานตัดวงจร (อันตรายอาจเกิดขึ้น
ได้หากเครื่องตัดไฟรั่วไม่ทํางาน) ดังนั้นการมีระบบสาย
ดินจึงมีความจําเป็นลําดับแรก ซึ่งคนจะปลอดภัยจากการ
แตะสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้ารัว่ และจะไม่รู้สึกถึง
การถูกไฟดูด
 ตําแหน่งของการต่อลงดิน ต้องอยู่ก่อนด้านไฟเข้าของเครื่อง
ตัดไฟรั่ว
 ห้ามต่อวงจรลัดคร่อมผ่านหรือ By pass เครื่องตัดไฟรั่ว
หรือหากเป็นเครื่องตัดไฟรั่วที่ปรับตั้งค่าได้และมีย่าน
Direct หรือ By pass ห้ามตั้งค่าที่ย่านดังกล่าว เนื่องจากใน
สภาวะดังกล่าว หากมีกระแสรั่ว เครื่องตัดไฟรั่วจะไม่ทํางาน
ตัดไฟ เพราะไม่สามารถตรวจจับกระแสรั่วได้
หมายเหตุ: กรณีวงจรย่อยหลายวงจรที่ใช้สายนิวทรัลร่วมกันจะไม่สามารถ
ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วแบบแยกวงจรได้ กรณีดังกล่าวต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว
แบบร่วมวงจรแทน

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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 การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อป้องกันวงจรย่อยที่มีความเสี่ยง

แนะนําได้ 2 กรณี คือ
กรณี 1 ที่อยู่อาศัย ที่กําลังติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่สามารถซื้อ
ตู้จ่ายไฟ (แผงเมนสวิตช์) หรือตู้คอนซูเมอร์ยูนติ (Consumer
unit) เพื่อความสะดวกให้เลือกซื้อเครื่องตัดไฟรั่ว แบบที่
เหมาะสมมาพร้อมกัน ส่วนกรณีเลือกซื้อเพื่อป้องกันกระแสไฟ
เกิน/ลัดวงจร และป้องกันไฟรัว่ ในวงจรได้ด้วย ควรเลือกซื้อ
เป็นแบบ RCBO แต่ถ้าซื้อแบบ RCCB จะต้องใช้ร่วมกับ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วย เพื่อให้วงจรย่อยนั้นมีการป้องกัน
กระแสไฟเกิน/ลัดวงจร ดูรูปที่ 6 (ก)
สายเส้ นไฟ (L)

สายนิวทรั ล (N)

เมนเซอร์ กิต
เบรกเกอร์

หลักดิน
ขัว้ ต่ อสาย
นิวทรั ล

บัสบาร์
RCBO เครื่องตัดไฟรั่ว
แบบมีการป้ องกัน
กระแสเกิน

เบรกเกอร์
วงจรย่ อย
แผงเมนสวิตช์

รูปที่ 6 (ก) การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในวงจรย่อยสําหรับ
ที่อยู่อาศัยทีก่ ําลังติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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กรณี 2 ที่อยู่อาศัยที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว ต้องการติดตั้งเครื่อง
ตัดไฟรั่วเพิ่มเติม ซึ่งหากไม่สามารถติดในแผงเมนสวิตช์ได้
แนะนําให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในบริเวณใกล้แผงเมนสวิตช์
(ต้นทางของวงจรที่มคี วามเสี่ยง) ดูรูปที่ 6 (ข)
สายเส้ นไฟ (L)

สายนิวทรั ล (N)

เมนเซอร์ กิต
เบรกเกอร์

หลักดิน
ขัว้ ต่ อสาย
นิวทรั ล

เบรกเกอร์
วงจรย่ อย

ติดตัง้ เครื่ องตัด
ไฟรั่ วใกล้ แผงเมน
สวิตช์ (ต้ นทางของ
วงจร)ป้องกันวงจรที่
มีความเสี่ยง

RCCB หรือ
RCBO

แผงเมนสวิตช์

รูปที่ 6 (ข) สําหรับที่อยู่อาศัยที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว ต้องการ
ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพิ่มเติม ซึ่งไม่สามารถติด
ในแผงเมนสวิตช์ได้ แนะนําให้ติดตั้งใกล้แผงเมน
สวิตช์ (ต้นทางของวงจร)

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว

หน้า 18

3.2 การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วสําหรับที่อยู่อาศัย มาตรฐาน
กําหนดให้ตดิ ตั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วในวงจร
ใดบ้างอย่างไร
เครือ่ งตัดไฟรัว่ ควรติดตั้งเพื่อป้องกันไฟรั่วสําหรับวงจรเฉพาะ
หรือวงจรที่มคี วามเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อว่าหากภายใน
บ้านเกิดไฟรัว่ ขึ้นทีว่ งจรทีม่ ีเครือ่ งตัดไฟรั่วอยู่ วงจรนั้นจะถูกตัดไฟออก
(ไฟดับเฉพาะวงจร) และวงจรไฟฟ้าอื่นในบ้านยังมีไฟใช้ตามปกติ สําหรับ
มาตรฐานการติดตั้งกําหนดให้นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ต้องมีการติดตั้ง
เครือ่ งตัดไฟรัว่ ในวงจร ดังต่อไปนี้
วงจรเต้ารับในบริเวณห้องน้ํา ห้องอาบน้ํา โรงจอดรถยนต์
ห้องครัว ห้องใต้ดิน
วงจรเต้ารับในบริเวณ อ่างล้างชาม อ่างล้างมือ (บริเวณพื้นที่
เคาน์เตอร์ ทีม่ ีการติดตั้งเต้ารับภายในระยะ 1.5 เมตร ห่าง
จากขอบด้านนอกของอ่าง)
วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายภายนอกอาคาร และบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่
อยู่ในตําแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้ทุกวงจร
วงจรเต้า รับในบริ เวณชั้นล่าง (ชั้ น 1) ห้ องใต้ ดินรวมถึ งใน
บริเ วณที่อยู่ ต่ํา กว่ า ระดับ ผิ ว ดิ น ที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่เ สี่ ย งที่มี สถิ ติ
น้ําเคยท่วมถึงหรืออยู่ในพื้นที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเล ยกเว้น
อาคารหรือบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ภูเขา ที่ราบสูง มีระดับความสูง
กว่าระดับน้ําทะเลท่วมถึง หรือในพื้นที่ไม่เคยมีสถิติน้ําท่วมถึง
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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วงจรย่อยสําหรับ เครื่องทําน้ําอุ่น เครื่องทําน้ําร้อน อ่างอาบ
น้ําวน
เต้ารับไฟฟ้ า
รูปที่ 7 ก) วงจรเต้ารับ
บริเวณพื้นที่เคาน์เตอร์
ที่มีการติดตั้งเต้ารับ
ภายในระยะ 1.5 เมตร
ห่างจากขอบด้านนอก
ของอ่าง

รูปที่ 7 ค) วงจรทีม่ ีเครื่องทําน้าํ เย็น
รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างวงจรการจ่ายไฟที่ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว
3.3 ถ้าติดเครื่องตัดไฟรั่วป้องกันรวมทุกวงจรที่แผงเมนสวิตช์
แล้ว ถือว่ามีการป้องกันไฟรั่วแล้วหรือไม่
การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วป้องกันรวมทุกวงจรที่แผงเมนสวิตช์
ตามรูปที่ 8 หรืออาจจะเป็นเครื่องตัดไฟรั่วแบบสําเร็จ (เช่น ยี่ห้อ
safe….ต่างๆ) ที่มีขายตามท้องตลาดที่ใช้เป็นตัวเมนหากได้รับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมาย มอก. แล้ว ถือว่ามีการป้องกันอันตรายจากไฟรั่วแล้ว

รูปที่ 7 ข) วงจรไฟฟ้านอกอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าอยูใ่ น
ตําแหน่งที่คนสัมผัสได้
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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2) จะพบปัญหาเครื่องตัดไฟรัว่ ตัดไฟบ่อย (เนื่องจากเครือ่ งตัดไฟ
รั่วคุมหลายวงจร) และจะก่อให้เกิดความรําคาญ
3) การหาจุดที่มกี ระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อแก้ไขนั้น ทําได้ยากลําบาก
และใช้เวลานาน เนื่องจากมีหลายวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเครื่องตัดไฟรัว่ ตัดไฟ (ไฟดับทั้งบ้าน) ในช่วงเวลากลางคืน

เครื่ องตัดไฟรั่วป้ องกัน
รวมทุกวงจรที่แผงเมน

รูปที่ 8 แสดงการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วป้องกันรวมทุกวงจรที่แผง
เมนสวิตช์
การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วตามรูปที่ 8 มีข้อดีคือ มีการป้องกัน
กระแสไฟฟ้ารั่วทุกวงจรในที่อยู่อาศัยแล้ว แต่มีข้อเสียคือ
1) หากเกิดไฟรัว่ วงจรใดวงจรหนึ่งในบ้าน แล้วเครือ่ งตัดไฟรัว่
ทํางานตัดวงจร จะทําให้เกิดไฟฟ้าดับทั้งหลัง และไม่สามารถ
ใช้ไฟได้ จนกว่าจะมีการแก้ไขจุดที่มีกระแสไฟฟ้ารัว่
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วตัวเดียวเพื่อป้องกันทุกวงจรที่แผงเมน
สวิตช์ ขนาดไม่เกิน 30 mA สามารถติดตั้งได้ แต่ในการใช้งานจะพบ
ปัญ หาเครื ่อ งตัด ไฟรั ่ว ทํ า งาน (ไฟดับ ทั ้ง บ้า น) และตัด ไฟบ่อ ย
(เนื ่อ งจากเครื ่อ งตัด ไฟรั ่ว ทํ า งานป้อ งกัน รวมทุก วงจร) รวมถึง
ก่อให้เกิดความรําคาญ ซึ่งหากไม่แก้ไขวงจรที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว ใน
บ้า นจะไม่ส ามารถใช้ไ ฟได้ และหากแก้ไ ขไม่สํ า เร็จ ในที ่ส ุด อาจ
จํ า เป็น ต้อ งปลดเครื ่อ งตัด ไฟรั ่ว ออก (ไม่แ นะนํ า เนื ่อ งจากยัง มี
กระแสรั่ว อยู่ใ นระบบไฟฟ้า ภายในบ้า น อาจได้รับอัน ตรายได้) ซึ่ง
ปัญ หาดัง กล่า วจะมีม ากหรือ น้อ ยขึ้น อยู่กับ หลายปัจ จัย เช่น การ
เดินสายไฟ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ถูกวิธี เป็นต้น ดังนั้นจึงแนะนําให้ติดเครื่องตัดไฟรั่วเฉพาะวงจรที่
จําเป็น หรือมีความเสี่ยง เพื่อ ให้ว งจรไฟฟ้า อื่น ๆ ในบ้า นที่ไ ม่มี
กระแสไฟฟ้ารั่ว ยังคงสามารถใช้ไฟฟ้าได้ปกติ และนอกจากติดตั้ง
เครื่องตัดไฟรั่วป้องกันในวงจรย่อยที่มีความเสี่ยงแล้ว หากต้องการ
ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วคุมทุกวงจรที่แผงเมนเพิ่มเติม ควรเลือกขนาด
พิกัดกระแสรั่วมากกว่า 30 mA (100 mA, 300 mA และควรเป็นชนิด
ที่มีการหน่วงเวลาหรือ type S เพื่อไม่ให้มีการทํางานพร้อมกัน) จะ
ช่วยเป็นมาตรการเสริมอีกชั้นหนึ่งในการป้องกันอัคคีภัย
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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3.4 เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เครื่องตัดไฟรั่วที่ติดอยู่สามารถทํางานได้
เราสามารถตรวจสอบว่าเครื่องตัดไฟรั่วที่ติดตั้งอยู่สามารถ
ทํางานได้หรือไม่ โดยตรวจสอบดังนี้
 ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งเข้าสายที่ขั้วเครือ
่ งตัดไฟรัว่ อย่าง
ถูกต้อง การต่อสายทีไ่ ม่ถูก จะทําให้เครื่องตัดไฟรัว่ ไม่ทํางาน
ตําแหน่งของการต่อลงดินต้องอยู่ก่อนด้านไฟเข้าของเครือ่ ง
ตัดไฟรั่ว


เครื่องตัดไฟรั่วมีปุ่มทดสอบ (Test) ที่ตัวเครื่อง โดยเราสามารถ
กดปุ่มทดสอบเพื่อทดสอบการทํางานว่าเครื่องยังทํางานปกติ
หรือไม่ ซึ่งปุ่มจะเป็นลักษณะปุ่มเล็กๆ บนตัวเครื่อง ดูรูปที่ 9
โดยเมื่อกดปุ่มทดสอบ ก้านสวิตซ์ที่เครื่องตัดไฟรั่วจะตกลงมา
ทันที
แสดงว่ากลไกของเครื่องตัดไฟรั่วนั้นทํางานได้ปกติ
ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ากลไกภายในเครื่องตัดไฟรั่วสามารถ
ทํางานได้ จึงควรมีการทดสอบเป็นประจํา อย่างน้อยทุกๆ
6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง หรือตามคําแนะนําของผู้ผลิต
อย่างไรก็ตามการกดปุ่มทดสอบเป็นเพียงการทดสอบการ
ทํางานตัดวงจรของเครื่องตัดไฟรั่วเท่านั้น แต่จะไม่สามารถ
บอกได้ว่าเครือ่ งตัดไฟรั่วทํางานได้ไวตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้หรือไม่
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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ปุ่ มทดสอบ

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างปุ่มทดสอบของเครื่องตัดไฟรั่ว


สําหรับการตรวจสอบการทํางานของเครื่องตัดไฟรั่วโดยวิธีอื่น
ว่าสามารถตัดไฟรั่วได้ตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่
สามารถตรวจสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการทํางานของเครื่อง
ตัดไฟรั่ว (RCD Tester)

รูปที่ 10 แสดงตัวอย่าง เครื่องทดสอบการทํางานของเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD Tester)

กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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3.5 เมื่อเครื่องตัดไฟรั่วทํางานตัดไฟเราจะทําอย่างไรและ
ตรวจสอบอย่างไร

เมื่อเครื่องตัดไฟรัว่ ทํางานตัดไฟ เบือ้ งต้นให้ทดลองสับจ่ายไฟ
เครื่องตัดไฟรั่วนั้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจดูว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชั่วคราวจากสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้าหรือความผิดปกติจากสภาพ
ภายนอกอื่นๆ หรือไม่ หากเครื่องตัดไฟรั่วยังทํางานตัดไฟอีก แสดงว่ามี
กระแสรั่วหรือ ลัดวงจร (กรณีเป็น RCBO) เกิดขึ้นอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของวงจร จึงจําเป็นต้องตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป และ
ให้สามารถใช้ไฟได้เป็นปกติ จึงขอแนะนํา ดังนี้

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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1) ตรวจว่าเครื่องตัดไฟรั่วที่ทํางานตัดไฟในวงจรนั้น จ่ายไฟ
ให้บริเวณใดบ้าง
2) สอบถามผู้เกี่ยวข้องในบริเวณที่ถูกตัดไฟ (ไฟดับ) ว่า
ขณะเกิดเหตุมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอยู่บ้าง
3) แจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อปิดหรืองดจ่ายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดสวิตช์
ไฟ เป็นต้น) ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดในบริเวณนั้น
4) สับจ่ายไฟเครื่องตัดไฟรั่วเข้าปกติ แล้วค่อยๆ เสียบปลั๊กไฟ
หรือเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟก่อนหน้านี้ ทีละ
เครื่อง จนกว่าจะพบว่าเครื่องตัดไฟรั่วทํางานตัดไฟขณะที่
จ่ายไฟเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสุดท้ายที่เสียบปลั๊ก ซึ่งแสดงว่า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสุดท้ายนั้นมีไฟรั่ว จากนั้นให้ถอดปลั๊ก
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นออกจากวงจร (ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว)
5) แยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พบว่ามีไฟรั่วออกจากวงจร แล้วจึง
สามารถสับเครื่องตัดไฟรั่วเข้าและใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ และ
นําเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่วไปแก้ไขซ่อมแซม
6) หากไม่พบสาเหตุไฟรั่ว ที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัว
หนึ่ง และเครื่องตัดไฟรั่วยังทํางานตัดไฟอยู่ อาจเกิดไฟ
รั่วสะสมจากเครื่องใช้หลายตัว หรือจากสาเหตุอื่น ซึ่ง
ควรต้องอาศัยเครื่องมือตรวจสอบพิเศษโดยช่างผู้มีความ
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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ชํานาญ ให้ทําการงดใช้ไฟฟ้าในวงจรนั้นชั่วคราวจนกว่า
จะมีการแก้ไขเสร็จ
ข้อสังเกตเพิ่มเติม เครือ่ งตัดไฟรั่วที่ตัดไฟบ่อย นอกจากวงจร
และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีไฟรั่วเกิดขึ้นจริงแล้ว อาจเกิดจาก
- เครื่องตัดไฟรั่ว มักมีความไวกับสัญญาณคลื่นฟ้าผ่า เช่น
ขณะเกิดเหตุเครื่องตัดไฟรัว่ ตัดไฟนั้น
มีเหตุการณ์ฝนฟ้า
คะนอง ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ เกิดขึ้นในบริเวณนั้น
- เมื่อมีฝนตก หรือสภาพอากาศชื้น จะทําให้ผนังภายในบ้านมี
ความชื้น จนทําให้สายไฟเก่าๆที่เกาะผนังอยู่มีความชื้นเข้าไป
ได้และเกิดไฟรั่วได้เช่นกัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าที่อยู่นอกอาคาร อาจได้รับ
ความชื้น หรือเปียก ขณะเกิดฝนตก ซึ่งทําให้เกิดไฟรั่วได้
3.6 กรณีใดบ้างที่เครื่องตัดไฟรั่ว ไม่ทํางาน
1) กรณีที่มีการลัดวงจร คือสายเส้นไฟ (Line) และสาย
นิวทรัล (Neutral) แตะสัมผัสกันโดยตรง กรณีนี้กระแสจะมี
ปริมาณสูงมาก อุปกรณ์ปอ้ งกันกระแสเกิน (เซอร์กติ เบรกเกอร์) จะทํางาน เครื่องตัดไฟรั่วแบบ RCCB จะไม่ทํางาน
(ยกเว้นเครื่องตัดไฟรัว่ แบบ RCBO) เนือ่ งจากกระแสไหลไป
และไหลกลับเท่ากัน (กระแสในสายเส้นไฟ และ นิวทรัล
เท่ากัน)
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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2) กรณีการใช้ไฟเกินหรือเรียกว่า โอเวอร์โหลด (Overload)
เช่น มีการต่อปลั๊กพ่วงเพื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆเครื่อง
และใช้ไฟเกินขนาดของปลั๊กพ่วง แต่กระแสไม่ถึงพอที่จะทํา
ให้เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเครื่องตัดไฟรั่วแบบ RCBO ทํางาน
ตัดวงจร จนทําให้ปลั๊กพ่วงเกิดความร้อน
3) การต่อสายไฟเข้าเครื่องตัดไฟรั่วผิด หรือไม่ถูกต้องตามที่
ผู้ผลิตแนะนํา
4) การใช้เครื่องตัดไฟรั่วที่มีป่มุ ปรับตั้งค่ากระแสรั่วได้ และมี
ย่าน Direct หรือ Bypass ซึ่งหากปรับตั้งไปที่ค่า Direct
ดังกล่าว
จะเป็นการจ่ายไฟโดยไม่ผ่านกลไกและวงจร
เครื่องตัดไฟรั่ว ซึ่งจะทําให้เครื่องตัดไฟรั่วไม่ทํางานเมื่อ
เกิดกระแสรัว่
ไม่ ควรปรับไปที่
ค่ า Direct

รูปที่ 11 ตัวอย่างปุ่มปรับค่ากระแสรั่ว ซึ่งไม่ควรปรับไป
ที่ค่า Direct
5) การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วป้องกันวงจรเมน ก่อนเข้าเมน
สวิตช์ (เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์) ของบ้านที่มีระบบสายดิน
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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ดังรูปที่ 12 ซึ่งเป็นการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่
ถูกต้อง จะต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ถัด(หลัง) จากเมน
สวิชต์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เมน และจุดต่อลงดินของบ้าน
ดังรูปที่ 13
6) เครื่องตัดไฟรั่วชํารุด ซึ่งเราควรทําการทดสอบการทํางาน
ของเครื่องตัดไฟรั่วโดยกดปุ่มทดสอบ อยู่เป็นประจําอย่าง
น้อยทุกๆ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง หรือตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิต

รูปที่ 13 การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วป้องกันวงจรเมน
หลังเมนสวิตช์ (ติดตั้งถูกต้อง)
3.7 จะมีวิธีเลือกซื้อเครื่องตัดไฟรั่วอย่างไร
การเลือกซื้อเครื่องตัดไฟรั่วนั้นควรพิจารณาดังนี้

รูปที่ 12 การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วป้องกันวงจรเมน
ก่อนเมนสวิตช์ (ติดตั้งไม่ถูกต้อง)
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

ต้องมีฉลากหรือตราประทับ มาตรฐาน มอก. 9092548 สําหรับเครื่องตัดไฟรั่วที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแส
เกิน(RCBO) หรือ มอก. 2425-2552 สําหรับเครือ่ งตัด
ไฟรั่วที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (RCCB)
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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เครื่องตัดไฟรั่ว แบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน หรือ RCBO
ต้องมีตราประทับ มอก. 909-2548
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คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว

ภาคผนวก
เครื่ องตัดไฟรั่ว

เครื่องตัดไฟรั่ว แบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน หรือ RCCB
ต้องมีตราประทับ มอก. 2425-2552

 ต้องมีพิกัดกระแสไฟฟ้ารั่วไม่เกิน 30 mA (มิลลิแอมแปร์)
เลือกขนาดเครื่องตัดไฟรั่วให้เหมาะสมกับขนาดกระแสใช้
งานของวงจรนั้นๆ เช่น ในวงจรนั้นใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์
ขนาด 20 A (แอมแปร์) ฉะนั้นขนาดเครื่องตัดไฟรั่วต้องมี
ขนาดกระแสใช้งานไม่ต่ํากว่า 20 A เช่นกัน และเลือกรูปแบบ
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างภายในตู้จ่ายไฟ(consumer unit)
สําหรับที่อยู่อาศัยที่ได้ติดตั้งแผงเมนสวิตช์และตัวนํานิวทรัล
ไม่มีการต่อลงดิน และต้องการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพิ่มเติม
แนะนําให้เลือกซื้อเครื่องตัดไฟรั่วแบบ 2 ขั้ว (2 pole)
คือ ต้องปลดได้ทั้งสายเส้นไฟ (L) และ นิวทรัล (N)
หมายเหตุ: การทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้าน
ควรถอดเครื่องตัดไฟรั่วออกก่อน เพื่อป้องกันเครื่องตัดไฟรั่วชํารุด
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม

แบบ RCBO

รูป ก. ตัวอย่างแผงจ่ายไฟที่ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว(แบบ RCBO) เฉพาะวงวงจร

กลุ่มวงจรที่ต้องการป้องกันไฟรั่ว

รูป ข. ตัวอย่างแผงจ่ายไฟที่ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ป้องกันเป็นกลุ่มวงวงจร
กองม จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวิศวกรรม
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livestock – Part 1: General aspects
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device,
Residual-current device
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คู่มือ เครื่องตัดไฟรั่ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
PEA call center: 1129 หรือ
สํานักงานการไฟฟ้าทุกแห่ง หรือ
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์ 0-2590-5584-9 หรือ
https://www.pea.co.th
https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority
https://twitter.com/pea_thailand
https://www.instagram.com/peathailand
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