1

2

กฟภ. ประกาศบังคับใหผูใชไฟติดตั้งระบบ
สายดิน เมื่อไหร อยางไร
กฟภ.ประกาศบังคับใหผูใชไฟติดตั้งระบบสายดินตั้ง
แต 1 ต.ค. 2546 เปนตนไป
สําหรับผูขอใชไฟรายใหม ทุกราย ทุกประเภท ตอง
มีระบบสายดินตามมาตรฐาน ยกเวน ผูใชไฟประเภทที่อยูอาศัยที่

อยูนอกเขตเทศบาล หรือ ผูใชไฟในเขตชนบท ซึ่งติดตั้งมิเตอร
ขนาดไมเกิน 5(15) แอมป จะมีระบบสายดินหรือไมก็ได
สําหรับผูขอใชไฟรายเดิม ที่มีการขอเพิ่มขนาดมิเตอร
กฟภ. อนุโลม ใหตอสายนิวทรัลลงดินที่แผงเมนสวิตช โดยไมตอง
มีระบบสายดินก็ได แตถาหากมีระบบสายดินตามมาตรฐานจะทํา
ใหผูใชไฟมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

สายนิวทรัล

สายตอฝาก
ขั้วตอสายดิน

สายตอฝาก
แผงเมนสวิตช

เมนเซอรกิตเบรกเกอร

ขั้วตอสายนิวทรัล

เซอรกิตเบรกเกอรยอย
สายเฟส 1
สายนิวทรัล
สายดิน

เตารับที่มี
ขั้วสายดิน

ขั้วตอสายนิวทรัล
หรือขั้วตอสายดิน

เมนเซอรกิตเบรกเกอร
เซอรกิตเบรกเกอรยอย

สายตอหลักดิน
หลักดิน
ยาวไมนอ ยกวา 2.4 เมตร

หลักดิน
ยาวไมนอ ยกวา 2.4 เมตร

เครื่องใชไฟฟาชนิดทีต่ องมีสายดิน

รูปที่ 1 การติดตั้งระบบไฟฟาที่มีสายดินสําหรับผูใชไฟขอใชไฟใหม
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

สายเฟส

สายเฟส

สายตอฝาก
แผงเมนสวิตช

สายตอหลักดิน

สายนิวทรัล

รูปที่ 2 การตอลงดินที่แผงเมนสวิตชสําหรับผูใชไฟที่ขอเพิ่มมิเตอร
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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ผลของกระแสไฟฟาที่มีตอรางกายของคน
อันตรายที่เกิดจากไฟฟาเกิดขึ้นได 2 สาเหตุ คือ การสัมผัสโดย
ตรง(Direct Contact) และ การสัมผัสโดยออม(Indirect Contact)
สําหรับการสัมผัสโดยตรง หมายถึง รางกายมนุษยไปสัมผัสกับสายไฟ
ฟาที่มีไฟโดยตรงนั่นคือไปสัมผัสกับศักดาไฟฟาของระบบนั้น สวนการ
สัมผัสโดยออม หมายถึง การสัมผัสกับวัสดุอุปกรณที่มีกระแสไฟฟาลัด
วงจรหรือกระแสไฟฟารั่วอยู
การสัมผัสไมวาจะเปนแบบสัมผัสโดยตรงหรือสัมผัสโดยออมก็มี
อันตรายทั้งนั้น ผลของอันตรายที่เกิดขึ้นมีมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับ
ขนาดกระแสและระยะ
เวลาที่กระแสไหลผานราง
กายวานานเพียงใด ระยะ
เวลาดั ง กล า วอาจจะเกิ ด
จากการดีดตัวของรางกาย
เองหรือจากที่เครื่องตัดไฟ
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

รั่วตัดวงจรออก สําหรับขนาดกระแสที่ไหลผานรางกายและมีผลตอราง
กายเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของกระแสไฟฟาตอรางกายที่มีสุขภาพดี
(ระบบ 50-60 Hz และไมจํากัดเวลา)
ขนาดกระแส
อาการ
(มิลลิแอมแปร)
0.5
ไมรูสึก
1
รูสึกถึงกระแสไหล
1-3
รูสึกแตไมเจ็บปวด
3-10
รูสึกเจ็บปวด
10
รูสึกถึงการเกร็งของกลามเนื้อ
30
รูสึกถึงการขัดของทางระบบหายใจ
75
รูสึกถึงการขัดของของหัวใจ
250
รูสึกถึงการขัดของของกลามเนื้อหัวใจ

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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นอกจากนี้ ผลของกระแสไฟฟาสลับ ตามมาตรฐาน IEC
60947-1 สําหรับความถี่ระหวาง 15 Hz ถึง 100 Hz ที่ไหลจากมือซาย
ไปยังฝาเทาทั้งสอง ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยที่แกน x เปนกระแสที่ไหล
ผานรางกาย(mA) แกน y เปนเวลา(mS) ความหมายของรูปที่ 3 เปน
ดังนี้:
โซน
ac1
ac2
ac3

ac4

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

ผลของรางกายที่กระแสไหลผาน
ไมมีปฏิกิริยา ถากระแสไมเกิน 0.5 mA
เริ่มมีความรูสึก แตยังไมเปนอันตราย ถา
กระแสไมเกิน 10 mA
เริ่ มมีการหดตัวของกลามเนื้อ หรือหายใจ
ลําบากอาจมีผลตอการทํางานของหัวใจแต
ยังไมถึงกับรุนแรง
เปนยานที่เปนอันตรายตอหัวใจและระบบ
หายใจ(หัวใจเตนผิดปกติ คามดันโลหิตตกลง)
และ มีแผลไหม

y

a

ac1

b c1

ac2
ac2

ac3

ac3

ac4
ac4

x
รูปที่ 3 แสดงกราฟของกระแสและเวลาที่มีผลตอรางกาย

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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สายดินและการตอลงดินมีความสําคัญอยางไร
คําวา สายดินตามมาตรฐาน หมายถึง สาย 2 ประเภท คือ
สายตอหลักดิน และ สายดินของเครื่องใชไฟฟา ซึ่งสวนใหญเรียกวา
สายเขียว สําหรับสายนิวทรัลหรือที่ตามมาตรฐานเรียกวาสายที่มีการ
ตอลงดิน ถาหากเปนสายขนาดเล็กจะหุมดวยฉนวนสีขาว หรือ สีเทา
ออน ไมใชสายดิน
สายดินของเครื่องใชไฟฟา ถูกออกแบบใหมีหนาที่ทําใหสิ่ง
หอหุมที่เปนโลหะของเครื่องใชไฟฟามีศักดาไฟฟาใกลเคียงกับดิน เพื่อ
เปนการลดอันตรายตอผูสัมผัสกับสิ่งหอหุมนั้น เมื่อมีกระแส ไฟฟารั่ว
และ เปนทางเดินที่มีความตานทานต่ําของกระแสลัดวงจรลงดินอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหอุปกรณปองกันกระแสเกินทํางานไดทันเวลากอนที่
จะเกิดอันตราย
สายตอหลักดิน ทําหนาที่ ตอเชื่อมทางไฟฟาระหวางสิ่งหอหุม
ที่เปนโลหะของเครื่องใชไฟฟาและสายนิวทรัลกับดิน ในการติดตั้งที่มี
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

ระบบสายดินกระแสลัดวงจรที่เกิดขึ้นสวนใหญ จะไมไหลผานสายตอ
หลักดิน
ระบบไฟฟาที่ไมมีระบบสายดิน ระบบไฟฟาในกรณีนี้อาจทํา
ใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชไฟ หากเครื่องใชไฟฟาเกิด
กระแสไฟรั่ว หรือ กระแสไฟลัดวงจร เมื่อคนไปสัมผัสเครื่องใชไฟฟาดัง
กลาว จะทําใหมีกระแสไหลผานรางกายทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได ดัง
แสดงในรูปที่ 4 นอกจากนี้แลว หากกระแสลัดวงจรลงดินมีคาต่ํา เครื่อง
ปองกันกระแสเกินอาจไมปลดวงจรออก ทําใหเครื่องใชไฟฟาเสียหาย
จากกระแสลัดวงจรลงดินได
I

เมนเซอรกิตเบรกเกอร

F

ฟวส
หมอแปลง

เซอรกิต
เบรกเกอรยอย
ขั้วตอสายนิวทรัล

หลักดิน
ที่หมอแปลง

รูปที่ 4 แสดงการไหลของกระแสรั่ว หรือกระแสลัดวงจรผานรางกาย
คนเมื่อไปสัมผัสอุปกรณ
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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ระบบไฟฟาที่ไมมีระบบสายดิน แตมีการตอลงดินที่เครื่อง
ใชไฟฟาโดยตรง ระบบไฟฟาในกรณีนี้อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอผู
สัมผัส เนื่องจากเครื่องใชไฟฟาเกิดกระแสไฟรั่ว หรือ กระแสไฟลัดวงจร
จะมีกระแสบางสวนไหลผานรางกาย และ บางสวนไหลกลับระบบผาน
หลักดินดังแสดงในรูปที่ 5 นอกจากนี้แลว เครื่องใชไฟฟาอาจจะเสีย
หายจากกระแสลัดวงจรลงดินได เพราะเครื่องปองกันกระแสเกินไมปลด
วงจรหรือปลดวงจรออกชา เนื่องจากกระแสดังกลาวมีคาไมสูงพอ
IF1
ฟวส
หมอแปลง
หลักดิน
ที่หมอแปลง

IF1

เมนเซอรกิตเบรกเกอร
ฟวส

เซอรกิตเบรกเกอรยอย
หมอแปลง

ขั้วตอสายนิวทรัล
หลักดิน

รู ป ที่ 5 แสดงการไหลของกระแสไฟรั่ ว หรื อกระแสไฟลัดวงจรลงดิ น
กรณี ที่ ไ ม มี ร ะบบสายดิ น แต มี ก ารต อ ลงดิ น ที่ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
โดยตรง

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

ระบบไฟฟาที่มีระบบสายดิน ระบบไฟฟาในกรณีนี้ทําใหไม
เกิดอันตรายตอผูสัมผัส เนื่องจากเครื่องใชไฟฟาที่มีกระแสไฟรั่ว หรือ
เกิดกระแสไฟลัดวงจร กระแสดังกลาวสวนใหญจะไหลกลับระบบโดย
ผานทางสายดิน ดังแสดงในรูปที่ 6 นอกจากนี้สายดินยังเปนทางเดินที่มี
ความตานทานต่ําของกระแสลัดวงจรลงดินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
อุปกรณปองกันกระแสเกินทํางานไดทันเวลากอนที่เครื่องใชไฟฟาจะ
เสียหาย
เมนเซอรกิตเบรกเกอร

เซอรกิตเบรกเกอรยอย
ขั้วตอสายนิวทรัล

หลักดิน
ที่หมอแปลง

รูปที่ 6 แสดงการไหลของกระแสไฟรั่วหรือกระแสไฟลัดวงจรลงดิน
กรณีที่ มีระบบสายดิน

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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ระบบสายดินประกอบดวยอะไรบาง
ระบบสายดินที่เปนไปตามมาตรฐาน ตองประกอบสวนตางๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 7 ดังนี้
ก) แผงสวิตชที่มีขั้วตอสายดิน
ข) สายตอหลักดิน
ค) สายตอฝาก
ง) สายดิน
จ) เตารับที่มีขั้วสายดิน
ฉ) หลักดิน

รูปที่ 9 ตองมีสายตอฝากระหวางขั้วดังกลาว และตองตอฝากระหวางขั้ว
การตอฝากนี้มี
ตอสายนิวทรัลกับโครงโลหะของแผงเมนสวิตชดวย
หลายผลิตภัณฑที่ประกอบมาจากโรงงาน

แผงเมนสวิตช

L

N

3

2

5

1
เครื่องใชไฟฟา

1. แผงสวิตช
แผงสวิตชที่จําหนายในทองตลาดมีทั้งแผงสวิตชที่เปนโลหะและ
ที่เปนอโลหะ ภายในแผงสวิตชมีทั้งชนิดมีขั้วตอสายดินและขั้วตอสาย
นิวทรัลแยกกัน หรือ รวมกัน แผงสวิตชที่มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสาย
นิวทรัลรวมกัน ใหใชเปนแผงเมนสวิตชเทานั้น หามใชเปนแผงยอย
ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 8 ในกรณีที่มีขั้วตอสายสายดินและขั้วตอสาย
นิวทรัลแยกกัน และ ใชแผงนั้นเปนแผงเมนสวิตช ดังแสดงตัวอยางใน
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

4

6

2
1

สายตอหลักดิน

3

สายดิน

5 เตารับที่มีขั้วสายดิน

2

สายตอฝาก

4

หลักดิน

6 สายนิวทรัล

รูปที่ 7 สวนประกอบของระบบสายดิน
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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ขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลรวมกัน

L
ขั้วตอสายนิวทรัล

N L
ขอควรระวัง แผงสวิตชที่มีข้วั ตอสายดิน
และขั้วตอสายนิวทรัลรวมกัน ใชเปน
แผงเมนสวิตชไดเทานั้น หามนําไปใช
เปนแผงยอย
ไปยังจุด
จายไฟ

รูปที่ 8 แผงสวิตชที่มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลรวมกัน
สําหรับแผงยอยที่อยูตอจากแผงเมนสวิตช หามตอฝากขั้วตอ
สายนิวทรัลเขากับขั้วตอสายดิน หรือ โครงโลหะของแผงยอย การตอ
ฝากที่แผงยอยนี้ใหตอฝากโครงโลหะของแผงยอยเขากับขั้วตอสายดิน

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

N ขั้วตอสายดิน ขอควรระวัง แผงสวิตชที่มีขว้ั ตอสายดินและ
ขัว้ ตอสายนิวทรัลแยกกัน ใชเปนไดทั้งแผง
เมนสวิตชและแผงยอย แตถานําไปใชเปน
แผงเมนสวิตชตองมีการตอฝากระหวางขั้ว
ตอสายดินและขัว้ ตอสายนิวทรัล
ไปยังจุด
จายไฟ

รูปที่ 9 แผงสวิตชที่มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลแยกกัน
2. สายตอหลักดิน
สายตอหลักดิน ตองเปนสายทองแดงหุมฉนวน และตองเปน
สายเสนเดียวยาวตอเนื่องตลอด หามมีการตัดตอ ขนาดสายตอหลัก
ดิน หาไดจากตารางที่ 2 โดยเลือกตามขนาดตัวนําประธานที่เขาอาคาร
ซึ่งโดยทั่วไปที่อยูอาศัยหรืออาคารขนาดเล็กขนาดตัวนําประธานจะไม
เกิน 35 ตร.มม. ดังนั้นสายตอหลักดินจะใชสายทองแดงหุมฉนวนขนาด
10 ตร.มม.

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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ตารางที่ 2 ขนาดเล็กสุดของสายตอหลักดินของระบบไฟฟา
กระแสสลับ
ขนาดตัวนําประธาน ขนาดเล็กสุดของสายตอหลักดิน
(ตัวนําทองแดง)
(ตัวนําทองแดง)
(ตร.มม.)
(ตร.มม.)
ไมเกิน 35
เกิน 35 แตไมเกิน 50
เกิน 50 แตไมเกิน 95
เกิน 95 แตไมเกิน 185
เกิน 185 แตไมเกิน 300
เกิน 300 แตไมเกิน 500
เกิน 500

10*
16
25
35
50
70
95

หมายเหตุ * แนะนําใหติดตั้งในทอโลหะ หรือ ทออโลหะ
3. สายตอฝาก
การตอฝาก คือ การตอโครงโลหะของแผงสวิตชกับขั้วตอสาย
นิวทรัล รวมทั้งการตอฝากระหวางขั้วตอสายนิวทรัลกับขั้วตอสายดิน
ดวย
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

การตอฝาก มีวัตถุประสงค เพื่อใหแนใจวามีความตอเนื่องทาง
ไฟฟา และสามารถรับกระแสลัดวงจรใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
สายสําหรับตอฝากตองเปนตัวนําทองแดง สําหรับขนาดของ
สายตอฝากทางดานไฟเขา ซึ่งก็คือ สายตอฝากภายในแผงเมนสวิตช
ขนาดของสายตอฝากดังกลาวหาไดจากตารางที่ 2 ซึ่งเทากับขนาดของ
สายตอหลักดิน สวนขนาดของสายตอฝากทางดานไฟออก ซึ่งก็คือ
สายตอฝากหลังแผงเมนสวิตชออกไป ขนาดของสายตอฝากดังกลาวจะ
เทากับขนาดสายดินของเครื่องใชไฟฟา ซึ่งหาไดจากตารางที่ 3
4. สายดินของเครื่องใชไฟฟา
สายดิน หรือ ที่เรียกกันวาสายเขียว มีหนาที่ ทําใหสิ่งหอหุมที่
เปนโลหะของเครื่องใชไฟฟา มีศักดาไฟฟาใกลเคียงกับดิน เพื่อเปนการ
ลดอันตรายตอผูสัมผัสกับสิ่งหอหุมนั้น เมื่อมีกระแสไฟฟารั่ว และ เปน
ทางเดิ น ที่ มี ค วามต า นทานต่ํา ของกระแสลั ด วงจรลงดิ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหอุปกรณปองกันกระแสเกินทํางานไดทันเวลากอนที่
จะเกิดอันตราย
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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สําหรับขนาดสายดินจะพิจารณาจากพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ
เครื่องปองกันกระแสเกิน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขนาดต่ําสุดของสายดินของบริภัณฑไฟฟา
พิกัดหรือขนาดปรับ ขนาดต่ําสุดของสายดิน
ตั้งของเครื่องปองกัน
ของบริภัณฑไฟฟา
กระแสเกินไมเกิน
(ตัวนําทองแดง)
(แอมแปร)
(ตร.มม.)
16
20
40
70
100
200
400
500
800
1000
1250
2000
2500
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

1.5*
2.5*
4*
6*
10
16
25
35
50
70
95
120
185

พิกัดหรือขนาดปรับ
ตั้งของเครื่องปองกัน
กระแสเกินไมเกิน
(แอมแปร)

ขนาดต่ําสุดของสายดิน
ของบริภัณฑไฟฟา
(ตัวนําทองแดง)
(ตร.มม.)

4000
6000

240
400

หมายเหตุ * ขนาดต่ําสุดของสายดินของบริภัณฑไฟฟาใชสําหรับที่
อยูอาศัยหรืออาคารของผูใชไฟที่อยูหางจากหมอแปลงระบบจําหนาย
ระยะไมเกิน 100 เมตรกรณีที่ผูใช
ไฟอยู ห า งจากหม อ แปลงระบบ
จําหนายระยะเกิน 100 เมตร ให
ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในภาค
ผนวก ฌ. ของมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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5. เตารับที่มีขั้วสายดิน (เตารับ 3 ขั้ว)
เต า รั บ เป น อุ ป กรณ ที่ มี ห น า สั ม ผั ส ติ ด ตั้ ง เพื่ อ เป น จุ ด จ า ยไฟ
สําหรับเตาเสียบ 1 ตัว เตารับที่ใชในวงจรยอยตองเปนแบบมีขั้วสายดิน
หรือ มี 3 ขั้วนั่นเอง การตอสายไฟฟาเขาเตารับตองตอสายใหถูกขั้วดังที่
แสดงในรูปที่ 10
ตอกับสายนิวทรัล

ตอกับสายเฟส

ตอกับสายดิน
เตารับเดี่ยว

เตารับคู
เตารับสามเตา

รูปที่ 10 เตารับและตําแหนงขั้วที่ตองตอสายไฟใหถูกตอง

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

6. หลักดิน
หลักดิน หมายถึง แทงหรือแผนโลหะที่มีการปองกันการผุกรอน
ที่ฝงอยูในดินเพื่อทําใหอุปกรณที่เปนโลหะที่ถูกตอลงดินมีศักดาไฟฟา
เปนศูนย นอกจากนี้ยังทําหนาที่ใหกระแสฟาผาลงสูดินไดอยางสะดวก
หลั ก ดิ น สามารถเลื อ กใช ง านได
หลายแบบ แบบที่นิยมคือแบบ
หลั ก ดิ น ที่ เ ป น แท ง เหล็ ก หุ ม ด ว ย
แทงเหล็กหุม
ทองแดง หรือ แทงทองแดง หรือ
ดวยทองแดง
> 2.4 เมตร
แทงเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเสน
เสนผานศูนย
กลางไมนอย
ผ า น ศู น ย ก ล า ง ไ ม น อ ย ก ว า
กวา 5/8 นิ้ว
5/8 นิ้ว (16 มม.) และ ความยาว
ไมนอยกวา 2.40 เมตร ดังตัว
รูปที่ 11 ตัวอยางของหลักดิน อยางแสดงในรูปที่ 11 หรือ หลัก
ดินแบบอื่นที่การไฟฟายอมรับ ทั้งนี้การไฟฟาไมยอมใหใชแทงเหล็กหุม
ดวยปลอกทองแดงเปนหลักดิน
เนื่องจากแทงเหล็กหุมดวยปลอก
ทองแดงหากนําไปตอกลงดินปลอกทองแดงจะยน หรือ หลุดออกจาก
แทงเหล็กไดงาย ทําใหแทงเหล็กดังกลาวผุกรอนไดงาย
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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ในมาตรฐานกําหนดวาตองตอสายดินเขากับหลักดินโดยใชวิธี
เชื่อมดวยความรอน (Exothermic Welding) ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุด
ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 12 หรือใชหูสาย หัวตอแบบบีบอัด ประกับตอ
สาย เปนตน อุปกรณที่ใชตอตองเหมาะสมกับวัสดุที่ใชกําหลักดินและ
สายตอหลักดิน หามตอสายตอหลักดินมากกวา 1 เสนเขากับหลักดิน
สําหรับขั้นตอนการเชื่อมดวยความรอนใหดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ภาคผนวก
สําหรับคาความตานทานดินระหวางหลักดินกับดิน ตองมีคาไม
เกิน 5 โอหม นอกจากพื้นที่ดัง
กลาวยากในการปฏิบัติและการไฟ
ฟาเห็นชอบ ยอมใหคาความตาน
ทานของหลักดินกับดินตองไมเกิน
25 โอหม หากทําการวัดแลวยังมี
คาเกิน
ใหปกหลักดินเพิ่มอีก
1 แทง

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

รูปที่ 12 การเชื่อมตอหลักดินกับสายตอหลักดินดวย
วิธีเชื่อมดวยความรอน

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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เครื่องใชไฟฟาประเภทใดบางที่ตองมีการตอลง
ดินและไมตองมีการตอลงดิน
เครื่องใชไฟฟาในทองตลาดทั่วไป มีหลายประเภทดวยกัน ขึ้นอยูกับ
การออกแบบระดับฉนวนของผูผลิตเครื่องใชไฟฟาดังนี้:
ก. เครื่องใชไฟฟาที่มีสัญลักษณดังแสดงในรูปที่ 13 เปนเครื่องใช
ไฟฟาที่ตองมีสาย
ดิน เครื่องใชไฟฟา
ดังกลาวมีโครงเปน
โลหะ หรือ เครื่องใช
ไฟฟาที่เกี่ยวของกับ
น้ํา หรือ ความรอน
เชน ตูเย็น เตาไฟฟา
รูปที่ 13 สัญลักษณและตัวอยางเครื่องใชไฟ
เครื่องซักผา
ฟาที่ตองมีสายดิน
เครื่องทําน้ําอุน
เปนตน เตาเสียบที่ใชงานจําเปนตองมีขั้วสายดิน ( 3 ขา)
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

ข.เครื่องใชไฟฟาที่มีสัญลักษณดังแสดงในรูปที่ 14 เปนเครื่องใชไฟ
ฟาที่ไมตองมีสายดินเครื่องใชไฟฟาดังกลาวมีการปองกันไฟดูด โดยมี
โครงหุมดวยฉนวนหนาเปน 2 เทาของเครื่องใชไฟฟาที่ตองมีสายดิน
เชน พัดลม โทร
ทัศน หรือ วิทยุ
เปนตน
เตาเสียบที่ใช
งานไมจําเปน
ตองมีขั้วสายดิน
รูปที่ 14 สัญลักษณและตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่
ไมตองมีสายดิน (มีฉนวนหนาเปน 2 เทา)

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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ค. เครื่องใชไฟฟาที่มีสัญลักษณดังแสดงในรูปที่ 15 เปนเครื่องใชไฟ
ฟาที่ไมตองมีสายดินเครื่องใชไฟฟา ดังกลาวมีการปองกันไฟดูดขึ้นอยู
กับแหลงจายไฟที่มีแรงดันไฟฟาต่ําพิเศษขั้นปลอดภัย (50 โวลต) เชน
เครื่องโกน
หนวดไฟฟา
โทรศัพท
เปนตน
เตาเสียบที่ใช
งานไมจําเปน
ตองมีขั้วสาย
รูปที่ 15 สัญลักษณและตัวอยางเครื่องใชไฟฟา
ดิน
ที่ไมตองมีสายดิน (มีแรงดันไฟฟาต่ําพิเศษ)

26

เครื่องตัดไฟรั่วและการใชงาน
เครื่องตัดไฟรั่ว หมายถึง เครื่องปอง
กันอันตรายที่เกิดกับบุคคล เนื่องจากอุปกรณ
ไฟฟามีกระแสไฟรั่ว โดยที่เครื่องตัดไฟรั่ว จะ
ตัดวงจรออกภายในเวลาที่กําหนดเมื่อกระแส
ไฟรั่วเกินคาที่กําหนดไว
ในสภาวะปกติคือไมมีกระแสไฟรั่วเครื่องตัดไฟรั่วจะไมทํางาน
ปลดวงจรออก เนื่องจากกระแสไหลเขา(I1) เทากับกระแสไหลออก(I 2)
ทําใหผลรวมของกระแส(I 1 -I 2) เปนศูนย จึงไมมีสัญญาณไฟใหทริป
คอยลทํางาน ดังแสดงในรูปที่ 16
ในสภาวะผิดปกติ มีกระแสรั่วหรือกระแสลัดวงจรเกิดขึ้น เครื่อง
ตัดไฟรั่วจะทํางานปลดวงจรออก เนื่องจากกระแสไหลเขาไมเทากับ
กระแสไหลออก ทําใหผลรวมของกระแส(I 1 -I 2) ไมเปนศูนย ดังแสดงใน
รูปที่ 17

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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I1 = I2

ทริปคอยล
L

I1
I2

N
G

หมอแปลงแกนสมดุล

การใชงานเครื่องตัดไฟรั่ว
เครื่องตัดไฟรั่ว ควรมีคากระแสไฟรั่วที่กําหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมป และ มีระยะเวลาในการตัดไมเกิน 0.04 วินาที ตองเปนชนิดที่
ปลดสายไฟเสนที่มีไฟทุกเสนออกจากวงจร รวมทั้งสายนิวทรัล นอก
จากนี้ หามตอวงจรลัดครอมผาน(By pass) อุปกรณตัดตอนและเครื่อง
ปองกันกระแสเกิน และ ตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60755, IEC
61008, IEC 61009, IEC 61543.

รูปที่ 16 แสดงสภาวะเครื่องตัดไฟรั่วไมปลดวงจรออก
I1 ≠ I2

ทริปคอยล

L

I1
I2

หมอแปลงแกนสมดุล

N

I3

G

รูปที่ 17 แสดงสภาวะเครื่องตัดไฟรั่วปลดวงจรออก
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

เครื่ องตั ด ไฟรั่ว
ชนิ ด ที่ ใ ช สํ าหรั บ ป อ ง
กั น ไฟดู ด ใช ป อ งกั น
อันตรายเฉพาะจุด โดย
ติ ด ตั้ ง เพื่ อ ป อ งกั น ไฟ
ดู ด ในวงจรไฟฟ า หรื อ
เตารับในบริเวณดังตอ รูปที่ 18 แสดงตัวอยางวงจรไฟฟาที่ตองติด
ไปนี้ เชน หองน้ํา หอง
ตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว
ใตดิน หองครัว อาง
รวมทั้งการใชไฟฟาภายนอกอาคาร ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 18
จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
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ตัวอยางการตอลงดินที่แผงสวิตชลักษณะตางๆ
ก) กรณีแผงสวิตชใชเมนสวิตชเปนเซอรกิตเบรกเกอรชนิด 1 ขั้ว
(1-pole) มีขั้วตอสายนิวทรัลและขั้วตอสายดินรวมกัน

N L

ขั้วตอสายนิวทรัลและ
ขั้วตอสายดินรวมกัน

ตัวอยางการตอลงดินที่แผงสวิตชลักษณะตางๆ
ข)

กรณีแผงสวิตชใชเมนสวิตชเปนเซอรกิตเบรกเกอรชนิด
1 ขั้ว (1-pole) มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลแยกกัน
ขั้วตอสายนิวทรัล

ขั้วตอสายดิน

L

N

เซอรกิตเบรก
เกอรยอย

เซอรกิตเบรก
เกอรยอย

ไปยังจุด
จายไฟ

ไปยังจุด
จายไฟ
หลักดิน
หลักดิน

ขั้วตอสายดิน

เมนเซอรกิตเบรกเกอร

เมนเซอรกิตเบรกเกอร

รูปที่ 19 ตัวอยางการเดินสายไฟในแผงสวิตชแบบ ก)

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

รูปที่ 20 ตัวอยางการเดินสายไฟในแผงสวิตชแบบ ข)
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ตัวอยางการตอลงดินที่แผงสวิตชลักษณะตางๆ

ตัวอยางการตอลงดินที่แผงสวิตชลักษณะตางๆ

ค) กรณีแผงสวิตชใชเมนสวิตชเปนเซอรกิตเบรกเกอรชนิด
2 ขั้ว (2-pole) มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลแยกกัน

ง) กรณีแผงสวิตชใชเมนสวิตชเปนเครื่องปลดวงจรพรอม
ฟวส มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลรวมกัน

ขั้วตอสายนิวทรัล
ๅ

L

N

N L

ขั้วตอสายนิวทรัลและ
ขั้วตอสายดินรวมกัน

ขั้วตอสายดิน
เซอรกิตเบรก
เกอรยอย

เซอรกิตเบรก
เกอรยอย

ไปยังจุด
จายไฟ
หลักดิน

เมนสวิตช

รูปที่ 21 ตัวอยางการเดินสายไฟในแผงสวิตชแบบ ค)

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

ขั้วตอสายดิน

ไปยังจุด
จายไฟ
หลักดิน

เครื่องปลดวงจรพรอมฟวส

รูปที่ 22 ตัวอยางการเดินสายไฟในแผงสวิตชแบบ ง)
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หมายเหตุ (รูปที่ 19- รูปที่ 22)
1. ขั้วตอสายดินตองไมเล็กกวาขั้วตอสายนิวทรัล
2. ขัว้ ตอนิวทรัลตองมีฉนวนคั่นกับแผงสวิตช
3. หามใชแผงสวิตชที่มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลรวมกันเปน
แผงยอย
4. หามตอฟวสในวงจรสายนิวทรัล
5. ในวงจรไฟฟาที่มีโอกาสที่จะเกิดไฟรั่วไดงาย เชน วงจรไฟฟาใน
หองครัว หองอาบน้ํา และ วงจรไฟฟาภายนอกอาคาร ควรติดตั้ง
เครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูใชไฟ
6. สําหรับสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่คลายคลึงกัน เซอรกิตเบรกเกอร
ทุกตัว ตองผานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60898 สําหรับเมน
เซอรกิตเบรกเกอรตองมีคาพิกัดตัดกระแสลัดวงจรไมต่ํากวา 10 kA

34

สายไฟฟาและมาตรฐานของสายไฟ
สายไฟฟาที่ใชงานตองผลิตตามมาตรฐาน มอก. 11-2531 โดย
กําหนดฉนวนสีของสายไฟ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการติดตั้ง
เพื่อใหงายในการตรวจสอบและบํารุงรักษาสายไฟฟาในอนาคต
สายไฟฟาที่ใชงานในที่อยูอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็กสวนใหญ
จะใชสาย VAF หรือ ที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “สายตีกิ๊บ” มีทั้งสาย 2 แกน
(สายไมมีสายดิน) และ สาย 3 แกน (สายที่มีสายดิน) ดังแสดงตัวอยาง
ในรูปที่ 23 และ รูปที่ 24
สายเฟส ฉนวน สีดํา

สายนิวทรัล ฉนวน สีเทา

รูปที่ 23 ตัวอยางสายไฟฟาที่ไมมีสายดิน

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”
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35

36
สายเฟส ฉนวน สีดํา

สายดิน ฉนวน สีเขียว
สายนิวทรัล ฉนวน สีเทา

รูปที่ 24 ตัวอยางสายไฟฟาที่มีสายดิน
สายไฟควรมีสีฉนวนเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 11-2531 ดังนี้
♦ สายเฟส ฉนวนสีดํา
♦ สายนิวทรัล ฉนวนสีขาวหรือเทาออน
♦ สายดิน ฉนวนสีเขียวหรือเขียวแถบเหลือง
ขนาดของสายดินสําหรับสายไฟฟาที่มีสายดิน ดังตัวอยางใน
ตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 ตัวอยางของขนาดสายไฟฟาที่มีสายดิน
ตามมาตรฐาน มอก.11-2531
ขนาดสายเฟส(ตร.มม.)
ขนาดสายดิน (ตร.มม.)
2.5
1.5
4.0
2.5
6.0
4.0
10.0
4.0
16.0
6.0
25.0
6.0
35.0
10.0
ในกรณีที่ใชสายไฟแกนเดียว(สาย THW หรือ สาย NYY) แนะ
นําใหใชสายดินขนาดเทากับสายเฟส ตั้งแตสายเฟสขนาด 2.5 ตร.
มม. ขึ้นไป ดังตัวอยางดังตอไปนี้
ขนาดสายเฟส(ตร.มม.)
2.5
4.0
5.0

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

ขนาดสายดิน(ตร.มม.)
2.5
4.0
6.0

จัดทําโดย กองมาตรฐานระบบไฟฟา ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย

37

38

คาใชจายในการติดตั้งระบบสายดิน
ในการติดตั้งระบบสายดินจะมีคาใชจาย
สูงขึ้นประมาณ 10-20% ของคาใชจายในการ
ติดตั้งทางไฟฟาทั้งหมด

บทสรุปในการติดตั้งระบบสายดิน

7. การเชื่อมตอระหวางหลักดินกับสายดิน ควรเชื่อมดวยวิธีเชื่อมดวย
ความรอน เพราะมีความมั่นคงและแข็งแรง
8. สําหรับสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่คลายคลึงกัน เซอรกิตเบรกเกอร
ทุกตัว ตองผานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60898 สําหรับเมน
เซอรกิตเบรกเกอรตองมีคาพิกัดตัดกระแสลัดวงจรไมต่ํากวา 10 kA
9. รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ในการติ ด ตั้ ง ระบบสายดิ น ต อ งเป น ไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2546

1. ควรตอสายนิวทรัลลงดินที่แผงเมนสวิตช ที่เดียวในอาคาร
2. สายนิวทรัลและสายดินตองตอรวมกันที่แผงเมนสวิตชที่เดียวเทานั้น
หามตอรวมกันอีกที่แผงสวิตชยอย แผงสวิตชยอยตองมีขั้วตอสาย
นิวทรัลและสายดินแยกออกจากกันและหามตอถึงกัน
3. สายไฟฟาที่ใชในการติดตั้งตองเปนสายไฟฟาชนิดที่มีสายดิน
4. เตารับที่ใชในการติดตั้งตองเปนเตารับชนิดที่มีขั้วสายดิน
5. การติดตั้งระบบสายดินที่ถูกตอง ตองไมมีกระแสไหลในสายดิน
6. คาความตานทานดินตองเปนไปตามมาตรฐาน
คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”
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บรรณานุกรม
1.

2.

3.

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ.
“มาตรฐานการติ ด ตั้ ง ทางไฟฟ า สํ า หรั บ ประเทศไทย”
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ.,2545
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ.
“คูมือการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับที่อยูอาศัย และ อาคาร
ขนาดเล็ก” วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ., 2546
การไฟฟานครหลวง. “ชีวิตปลอดภัย เมื่อติดตั้งระบบสาย
ดิน” การไฟฟานครหลวง., 2546

คูมือ “รักชีวิต ติดตั้งสายดิน”

สอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ระบบสายดิ น และการตอ ลงดิ น ตาม
มาตรฐาน ไดที่ : สํานักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค
ทุกแหง หรือ สํานักงานใหญ
กองมาตรฐานระบบไฟฟา
ฝายมาตรฐานและความปลอดภัย




โทรศัพท : 0-2590-5585
โทรสาร : 0-2590-5811
email adress : webmaster@pea.or.th
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