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บทนํา 
 
 การต่อลงดินท่ีถูกตอ้งสามารถช่วยป้องกนัอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า อนัตรายท่ีอาจจะเกิดกบัชีวิต จาก
การผิดพร่องในระบบไฟฟ้า และใชเ้ป็นศกัยอ์า้งอิงในระบบไฟฟ้าท่ีตอ้งการความเช่ือถือสูง ดงันั้นบา้นพกั
อาศยั อาคาร ร้านคา้ โรงงาน หรือสถานท่ีท่ีมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งมีการต่อลงดิน และเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิผลในการป้องกนัและใชง้าน การต่อลงดินตอ้งมีความถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

แมว้า่สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดก้าํหนดมาตรฐานการต่อลง
ดินไวใ้นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 แลว้ แต่เพื่อความสะดวกทางปฏิบติั 
สภาวิศวกรจึงมีโครงการจดัทาํประมวลหลกัปฏิบติัวิชาชีพ ดา้น การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบ
การต่อลงดินข้ึน ประมวลหลกัปฏิบติัวิชาชีพ น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้กาํหนดต่างๆ ของการต่อลงดิน 
ท่ีนาํมาใชก้บัระบบไฟฟ้าท่ีมีระบบสายดิน จดัทาํแนวปฏิบติัในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ จนถึงการ
บาํรุงรักษาการต่อลงดิน โดยยดึมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 เป็นหลกั  
   สภาวิศวกรมุ่งหวงัว่าหลกัปฏิบติัวิชาชีพเก่ียวกบัการต่อลงดินน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ วิศวกร ช่าง
เทคนิค และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจการต่อลงดิน เพื่อเกิดความสะดวกในการนาํไปปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี   
 

นายกสภาวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คาํนํา 
 

 ประมวลหลกัปฏิบติัวิชาชีพ มีความสาํคญัในการรวบรวมหลกัการ กฎเกณฑ ์มาตรฐาน และขอ้มูล
อา้งอิง เพื่อแสดงแบบฉบบั แนวทาง ขอ้แนะนาํและขอ้ปฏิบติั รวมถึงขั้นตอนวิธีการในการทาํงานเฉพาะทาง 
โดยระบุถึงขอ้กาํหนดขั้นตํ่าสุดท่ีควรนาํไปปฏิบติัโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีคุณประโยชน์สูงสุด
ต่อผูน้าํไปใชง้าน 

การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากาํลงั เป็นขอ้กาํหนดทางมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า มีเหตุผลเพ่ือการ
ป้องกนัระบบไฟฟ้าเม่ือเกิดขอ้บกพร่องในการทาํงานข้ึน สามารถลดหรือกาํจดัผลกระทบนั้นๆ ออกไปได้
ทนัเวลา ทาํให้เกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละไม่เกิดผลเสียหายต่อระบบไฟฟ้า โดยสามารถนาํมาทาํงาน
ร่วมกบัระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอ่ืนๆ ภายในระบบไฟฟ้าใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

การต่อลงดินท่ีไม่ไดม้าตรฐาน อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ช้ไฟฟ้า เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น อาจเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม ้กรณีการต่อลงดินไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลเสียอีกหลายดา้น เช่น 
ขาดคุณภาพไฟฟ้าโดยเกิดการรบกวนคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าอนัเน่ืองจากผลกระทบของกระแสและแรงดนั
เหน่ียวนาํอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง สําหรับระบบไฟฟ้าท่ีมีตอ้งการความเช่ือถือสูง เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ขององคก์รทางการเงินการธนาคาร หรือการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ รวมถึงระบบท่ีมี
การใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไวต่อสัญญาณรบกวนและตอ้งการความแม่นยาํสูง ดงันั้นการมีประมวลหลกั
ปฏิบติัวิชาชีพ ทาํให้เกิดประสิทธิภาพและความเหมาะสมทางเทคนิคใน การออกแบบ การติดตั้ ง การ
ตรวจสอบการทดสอบ และการบาํรุงรักษา ดงันั้นการต่อลงดินเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัมาก 
 ดงันั้น สภาวิศวกรจึงได้มีโครงการจดัทาํประมวลหลกัปฏิบติัวิชาชีพ ด้าน การออกแบบ ติดตั้ง 
ตรวจสอบ และทดสอบการต่อลงดิน (Code of Practice for Design, Installation, Inspection and Testing 
of Grounding System) เพื่อใหก้ารปฏิบติังานวิชาชีพมีมาตรฐานเดียวกนั 
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คณะทาํงานประจาํมาตรฐาน 
1. นายลือชยั ทองนิล   ประธานคณะทาํงาน 
2. นายวิวฒัน์ กลุวงศว์ิทย ์  คณะทาํงาน 
3. นายคมสนัต ์เพช็ร์รักษ ์  คณะทาํงาน 
4. นายชยพทัธ์ พงษเ์พชร    คณะทาํงาน 
5. นายประดิษฐ ์เฟ่ืองฟ ู   คณะทาํงาน 
6. นายพงศส์นัต์ิ จุลวงศ ์    คณะทาํงาน  
7. นายสุทธิรักษ ์สิงห์นอก  เลขานุการ 
8. นางสาวภาวิณี แสนสุข   ผูช่้วยเลขานุการ 

 
คณะผู้จดัทาํมาตรฐาน 
 1. นายสุรพล ดาํรงกิตติกลุ  ประธานคณะทาํงาน 

2. นายดวงดี แสนรักษ ์   รองประธานคณะทาํงาน 
3. นายบณัฑูร พิทกัษว์งศ ์  คณะทาํงาน 
4. นายวฤต ศิลป์ศรีกลุ    คณะทาํงาน 
5. นายนเรศ สุยะโรจน ์   คณะทาํงาน 
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บทที ่1 
ทัว่ไป 

 

1.1 ความสําคญั 
 ประมวลหลกัปฏิบติัวิชาชีพ มีความสาํคญัในการรวบรวมหลกัการกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และขอ้มูล
อา้งอิง เพื่อแสดงแบบฉบบั แนวทาง ขอ้แนะนาํและขอ้ปฏิบติั รวมถึงขั้นตอนวิธีการในการทาํงานเฉพาะทาง 
โดยระบุถึงขอ้กาํหนดขั้นตํ่าสุดท่ีควรนาํไปปฏิบติัโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณประโยชน์สูงสุด
ต่อผูน้าํไปใชง้าน 
 

1.2 ขอบเขต 
 โครงการประมวลหลกัปฏิบติัวิชาชีพ ดา้น การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบ การต่อลง
ดิน เป็นโครงการหน่ึงของสภาวิศวกรในการจดัทาํมาตรฐานการปฏิบติัวิชาชีพ สําหรับเป็นแนวทางและ
ขอ้แนะนาํปฏิบติังานวิศวกรรมไฟฟ้าทัว่ไป ท่ีมีพิกดัแรงดนัระหว่างเฟสไม่เกิน 1,000 โวลต ์ เพื่อมีส่วนช่วย
ป้องกนัอนัตรายต่อบุคคลและทรัพยสิ์น จากไฟฟ้าดูดหรือจากการลดัวงจรลงดิน และเกิดความปลอดภยัใน
การใชไ้ฟฟ้า แต่ไม่คลอบคลุมถึงงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าของราชการ รัฐวิสาหกิจท่ีมีมาตรฐานเฉพาะแลว้ 
เช่น วิศวกรรมระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบส่ง จ่ายและจาํหน่ายของการไฟฟ้า 
สถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้า 
 

1.3 มาตรฐานอ้างองิ 
 มาตรฐานท่ีใชอ้า้งอิงหลกัในการจดัทาํประมวลหลกัปฏิบติัวิชาชีพน้ีคือ มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2551) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และเอกสารวิชาการจากหน่วยงานราชการ สถาบนัอิสระ สมาคม
วิชาชีพวิศวกรรมและเทคนิคทั้งต่างประเทศและในประเทศ ดงัรายช่ือเอกสารอา้งอิง 
 การเขียนขอ้ความในประมวลหลกัปฏิบติัวิชาชีพน้ี ขอ้ความท่ียกมาจากมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย จะเขียนอยูใ่นเคร่ืองหมายอญัประกาศ (คาํพดู) และใชต้วัอกัษรเอน ตวัอยา่งเช่น 
“สายต่อฝากประธาน และสายต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดตัวนาํทองแดง” 
 

1.4 นิยาม 
การต่อฝาก (Bonding) หมายถึง การต่อถึงกนัอย่างถาวรของส่วนท่ีเป็นโลหะให้เกิดเป็นทางนาํ

ไฟฟ้าท่ีมีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า และสามารถนาํกระแสท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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เคร่ืองตัดวงจรไฟฟ้าเม่ือกระแสร่ัวลงดิน (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือเคร่ืองตัดไฟ
ร่ัว (Residual Current Device หรือ RCD) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีมุ่งหมายสาํหรับป้องกนับุคคล โดยทาํหนา้ท่ี
ตดัวงจรหรือส่วนของวงจรภายในเวลาท่ีกาํหนดเม่ือกระแสร่ัวลงดินเกินค่าท่ีกาํหนดไวแ้ต่น้อยกว่าค่า
อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินของวงจรแหล่งจ่ายไฟ 

เคร่ืองห่อหุ้ม หรือที่ล้อม (Enclosure) หมายถึง กล่องหรือกรอบของเคร่ืองสาํเร็จ หรือร้ัว หรือผนงั
ท่ีลอ้มรอบการติดตั้งเพื่อป้องกันบุคคลมิให้สัมผสักบัส่วนท่ีมีแรงดันไฟฟ้า หรือป้องกนับริภณัฑ์ไม่ให้
เสียหาย 

ตัวนําที่มีการต่อลงดิน (Grounded Conductor) หมายถึง ระบบหรือตวันาํในวงจรท่ีต่อลงดินโดย
ตั้งใจ 

ตัวนําสําหรับต่อลงดินหรือสายดิน (Grounding Conductor) หมายถึง ตวันาํท่ีใชต่้อบริภณัฑห์รือ
วงจรท่ีตอ้งต่อลงดินของระบบการเดินสายเขา้กบัหลกัดิน 

ตัวนําสําหรับต่อลงดินหรือสายดินของบริภัณฑ์ (Equipment Grounding Conductor) หมายถึง 
ตวันาํท่ีใชต่้อส่วนโลหะท่ีไม่นาํกระแสของบริภณัฑ ์ช่องเดินสายท่ีลอ้ม เขา้กบัตวันาํท่ีมีการต่อลงดินของ
ระบบและ/หรือตวันาํต่อหลกัดินท่ีบริภณัฑป์ระธาน หรือท่ีแหล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก 

ตัวนําต่อหลกัดิน หรือสายต่อหลกัดิน (Grounding Electrode Conductor) หมายถึง ตวันาํท่ีใชต่้อ
หลกัดิน กบัตวันาํสําหรับต่อลงดินของบริภณัฑ์ และ/หรือ กบัตวันาํท่ีมีการต่อลงดินของวงจรท่ีบริภณัฑ์
ประธาน หรือท่ีแหล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก 

ต่อลงดินอย่างมีประสิทธิผล (Effectively Grounded) หมายถึง การต่อลงดินโดยตรงอยา่งตั้งใจ 
หรือโดยผ่านอิมพีแดนซ์ท่ีมีค่าตํ่าเพียงพอท่ีจะไม่ทาํให้เกิดแรงดนัตกคร่อมมากจนทาํให้เกิดอนัตรายต่อ
บริภณัฑท่ี์ต่ออยู ่หรือต่อบุคคล 

บริภัณฑ์ (Equipment) หมายถึง ส่ิงซ่ึงรวมทั้งวสัดุ เคร่ืองประกอบ อุปกรณ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดวง
โคม เคร่ืองสาํเร็จและส่ิงอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ท่ีใชเ้ป็นส่วนหน่ึงหรือใชใ้นการต่อเขา้กบัการติดตั้งทางไฟฟ้า 

บริภัณฑ์ประธาน (Service Equipment) หรือ เมนสวิตช์ หมายถึง บริภณัฑ์จาํเป็น โดยปกติ
ประกอบดว้ยเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือสวิตช์และฟิวส์ และเคร่ืองประกอบต่างๆ ตั้งอยูใ่กลก้บัจุดทางเขา้ของ
ตวันาํประธานเขา้อาคาร โดยมีจุดประสงคเ์พื่อควบคุมและตดัวงจรทั้งหมดของระบบจ่ายไฟ 

ระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก (Separately Derived System) หมายถึง ระบบการเดินสายภายในซ่ึง
จ่ายไฟโดยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า หรือขดลวดคอนเวอร์เตอร์ และไม่มีการต่อถึงกนัทางไฟฟ้า
โดยตรง รวมทั้งระบบสายดินกบัสายจ่ายไฟฟ้ากาํลงัจากระบบอ่ืน 

ลงดิน หรือต่อลงดิน (Grounded) หมายถึง การต่อตวันาํไม่ว่าโดยตั้งใจหรือบงัเอิญระหว่าง
วงจรไฟฟ้าหรือบริภณัฑก์บัดินหรือกบัส่วนท่ีเป็นตวันาํซ่ึงทาํหนา้ท่ีแทนดิน 
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สายต่อฝาก (Bonding Jumper) หมายถึง ตวันาํท่ีใชต่้อระหว่างส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีตอ้งการต่อถึงกนั
ทางไฟฟ้า 

สายต่อฝากของวงจร (Circuit Bonding Jumper) หมายถึง สายต่อฝากระหว่างส่วนของตวันาํใน
วงจรเพื่อใหไ้ดข้นาดกระแสตามขนาดพิกดัของวงจร 

สายต่อฝากของบริภัณฑ์ (Equipment Bonding Jumper) หมายถึง สายต่อฝากระหว่างสายดินของ
บริภณัฑต์ั้งแต่สองส่วนข้ึนไป 
 สายต่อฝากประธาน (Main Bonding Jumper) หมายถึง สายต่อฝากระหว่างตวันาํท่ีมีการต่อลงดิน
กบัตวันาํต่อลงดิน (สายดิน) ท่ีตาํแหน่งดา้นเขา้ของบริภณัฑป์ระธาน 
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บทที ่2 
การต่อลงดนิ 

 

2.1 วตัถุประสงค์ของการต่อลงดนิ 
 การต่อลงดินมีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญั ด้านความปลอดภัยต่อผูใ้ช้ไฟ และด้านประสิทธิผลและ
คุณภาพการทํางานของระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันต่างๆ รวมถึงการขจัดผลการเหน่ียวนําทาง
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า และการป้องกนัผลกระทบจากปรากฏการณ์ฟ้าผา่ การต่อลงดินช่วยขจดัความผดิพร่อง 
(fault)  ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายไดท้นัท่วงที นอกจากน้ีการต่อลงดินยงัทาํใหเ้กิดฟังกช์นัอา้งอิงสาํหรับการ
ทาํงานของระบบไฟฟ้ากระแสสลบั โดยทัว่ไปการต่อลงดินสามารถจาํแนกออกได ้6 ชนิด มีวตัถุประสงค์
การใชง้านแตกต่างกนัดงัน้ี  
 

 2.1.1 การต่อลงดินของบริภณัฑ์ หรืออุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Equipment Grounding) 
  หมายถึง การต่อส่วนท่ีเป็นโลหะ หรือส่ือตวันาํไฟฟ้าท่ีห่อหุ้มบริภณัฑ ์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
และไม่ใช่ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าซ่ึงไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นเขา้กบัตวันาํท่ีต่อลงดิน เพื่อทาํ
ให้มีศกัยไ์ฟฟ้าใกลห้รือเท่ากบัศูนยเ์ม่ือเทียบกบัดิน และเพื่อใหอุ้ปกรณ์ป้องกนักระแสเกินตดัวงจร
ได้รวดเร็วข้ึนเม่ือมีการลดัวงจรลงดิน เน่ืองจากสายเส้นเฟสท่ีชาํรุดแตะเขา้กับส่วนโลหะท่ีหุ้ม
บริภณัฑ ์โลหะท่ีหุม้บริภณัฑทุ์กส่วนตอ้งต่อถึงกนัหมดและต่อลงดินผา่นตวันาํหรือสายตวันาํท่ีมีค่า
อิมพีแดนซ์ค่าตํ่าท่ีสุด เพื่อให้กระแสผิดพร่องหรือลดัวงจรไหลลงดินไดเ้ต็มท่ีและทาํให้อุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินในระบบไฟฟ้าทาํงานอย่างรวดเร็ว ไม่ถูกไฟฟ้าดูดต่อผูท่ี้สัมผสัโลหะหุ้ม
บริภณัฑ์ท่ีชาํรุดนั้น  ตวัอย่างโลหะท่ีหุ้มบริภณัฑ์ต่างๆ ได้แก่ โครงโลหะหุ้มมอเตอร์ กล่องต่อ
สายไฟฟ้า ตู ้ท่อร้อยสาย รางเดินสาย เป็นตน้  
 
 2.1.2 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) 
  หมายถึง การต่อส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบไฟฟ้าท่ีมีกระแสไหลผา่นลงดิน และโดยทัว่ไป
จะหมายถึงการต่อจุดนิวทรัลลงดิน มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ เพื่อทาํใหแ้รงดนัเทียบกบัดินมีค่าคงตวั
ในขณะระบบไฟฟ้าทาํงานปกติ ช่วยจาํกดัขนาดแรงดนัเกิน (overvoltage) ท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบ
ไฟฟ้า และเม่ือเกิดการลดัวงจรลงดินข้ึนจะช่วยให้อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินทาํงานไดร้วดเร็วข้ึน 
ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารต่อลงดินของระบบไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ของการทาํงานและการป้องกนัใน
ระบบไฟฟ้าโดยตรง ไม่ใช่เพื่อป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าดูด 
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 2.1.3 การต่อลงดินช่ัวคราวเพื่อความปลอดภัยในงานบํารุงรักษา (Temporary Grounding for 
Safety in Maintenance Work) 
  หมายถึง การต่อลงดินเฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรท่ีกาํลงัทาํการ
บาํรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 
 
 2.1.4 การต่อลงดินสําหรับอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ (Electronic and Computer 
Grounding) 
  หมายถึง การต่อลงดินกรณีพิเศษ เช่น การต่อลงดินสําหรับระบบท่ีมีพิสัยความถ่ีสูงเป็น
เมกกะเฮิรตซ์ มีความไวต่อการเปล่ียนแปลงขนาดแรงดนัไฟฟ้า และในการทาํงานของอุปกรณ์มี
ความตอ้งการแรงดนัไฟฟ้าเปรียบเทียบกบัดิน และช่วยป้องกนัไฟฟ้าสถิตท่ีอาจสะสมบนพ้ืนผวิของ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงอาจเกิดปัญหาต่อวงจรไฟฟ้า 
 
 2.1.5 การต่อลงดินสําหรับระบบฟ้าผ่า (Lightning Protection Grounding) 
  หมายถึง การต่อลงดินเพื่อป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่สาํหรับอาคารและส่ิงก่อสร้าง  
 
 2.1.6 การต่อลงดินป้องกนัผลกระทบจากไฟฟ้าสถิต (Static Grounding) 
  หมายถึง การต่อลงดินเพื่อลดไฟฟ้าสถิต ในระบบหรือสถานท่ีท่ีประจุจากไฟฟ้าสถิตทาํให้
เกิดอนัตรายได ้เช่น การต่อลงดินสาํหรับการขนถ่ายและการเกบ็รักษา วสัดุท่ีแหง้ ระเบิดได ้และใน
การป๊ัมและลาํเลียงของเหลวท่ีติดไฟไดง่้าย 
 

 เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการต่อลงดินเพื่อความปลอดภยัต่อบุคคลและผูใ้ชไ้ฟในสภาวะท่ี
เกิดไฟร่ัว หรือระบบไฟฟ้าเกิดขอ้บกพร่อง 
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2.2 ความปลอดภยัจากการต่อลงดนิ 
 2.2.1 ความปลอดภัยจากการต่อลงดนิ 

  ไฟฟ้าดูด (electric shock) คือ การมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นร่างกาย เน่ืองจากร่างกายสัมผสั
กบัส่วนท่ีมีไฟฟ้า ซ่ึงปัจจุบนัเป็นปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง เพราะอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายถึงแก่
ชีวิตได ้ไฟฟ้าดูดอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งในท่ีพกัอาศยั สถานท่ีทาํงาน ตลอดจนสถานท่ีสาธารณะทัว่ไปท่ีมี
การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่ถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกนั การใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด หรือขาดการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เม่ือฉนวนของสายไฟฟ้าชาํรุดอาจทาํให้
ตวันาํไฟฟ้าสัมผสักบัโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า นั่นคือโครงโลหะของอุปกรณ์มีไฟฟ้าหรือ 
กระแสไฟฟ้าร่ัว โดยท่ีผูใ้ช้ไฟไม่ทราบ ทาํให้เกิดค่าความต่างศกัยข้ึ์นระหว่างโครงโลหะของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและพื้นดินหรือจุดท่ีผูใ้ชไ้ฟยืนอยู ่และเม่ือมีคนไปสัมผสักบัโครงโลหะของอุปกรณ์
ไฟฟ้าดงักล่าวดว้ยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะทาํให้มีกระแสไหลผ่านร่างกายของคนท่ีไป
สัมผสัลงสู่ดิน ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนั้นข้ึนอยูก่บัปริมาณกระแสท่ีไหลผา่นร่างกาย ลกัษณะอาการ
ดงักล่าวเรียกว่า “ไฟฟ้าดูด” ดงัรูปท่ี 2.1 ปริมาณกระแสท่ีไหลผา่นร่างกายจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่
ความตา้นทานของร่างกาย และความตา้นทานของร่างกายน้ีก็ข้ึนกบัปัจจยัอ่ืนอีก เช่น ความช้ืน 
เส้นทางไหลของกระแส ขนาดร่างกาย เพศ ความหยาบของผิวหนัง เน่ืองจากความตา้นทานของ
ร่างกายคนมีค่าการเปล่ียนแปลงในช่วงกวา้งระหวา่ง 1,000 โอห์มถึงมากกวา่ 100,000 โอห์ม {12} 
 

 
รูปที ่2.1 การเกิดไฟฟ้าดูด เม่ือไม่มีการต่อลงดินในส่วนของผูใ้ชไ้ฟ 

 

  รูปท่ี 2.1 ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟจะมีการต่อลงดินของระบบแลว้ หากส่วนของผูใ้ช้
ไฟไม่มีการต่อลงดินดงัรูป 2.1 และเกิดไฟร่ัวท่ีโครงโลหะของอุปกรณ์จะเกิดอนัตรายต่อผูท่ี้ไป
สมัผสักบัโครงโลหะของอุปกรณ์นั้น 
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  ถา้ส่วนของผูใ้ช้ไฟมีการต่อลงดินดังรูปท่ี 2.2 หากเกิดไฟร่ัวท่ีโครงโลหะของอุปกรณ์ 
กระแสจะไหลครบวงจรผา่นสายดินท่ีมีความตา้นทานตํ่า กระแสดงักล่าวน้ีจะมีปริมาณสูงและทาํ
ให้อุปกรณ์ป้องกนัทาํงานเปิดวงจร ดงันั้นผูท่ี้ไปสัมผสักบัโครงโลหะของอุปกรณ์นั้นก็จะไม่เกิด
อนัตราย 
 

เสน้ทางการไหล
ของกระแสไฟฟ้า

เกิดการชาํรุด
และไฟร่ัวลง
โครงอุปกรณ์

สายดิน

อุปกรณ์ไฟฟ้า

ต่อไปยงั
ระบบ
ไฟฟ้า

แผงไฟฟ้า
สายนิวทรัล
สายเสน้ไฟ

หลกัดิน

สายต่อ
หลกัดิน

อุปกรณ์ป้องกนัทาํงาน

พื้นดิน

N
L

บสัดิน
บสันิวทรัล

 
รูปที ่2.2 ความปลอดภยัเม่ือมีการต่อลงดินในส่วนของผูใ้ชไ้ฟ กรณีท่ีเกิดไฟร่ัว 

 2.2.2 ผลของกระแสไฟฟ้าต่อร่างกาย 
  หากมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นร่างกาย การตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าของร่างกายจะมีระดบั
ความรุนแรงตามปริมาณของกระแสไฟฟ้า ดงัตารางท่ี 2.1 {12} 

 

ตารางที ่2.1 การตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าของร่างกาย 

ปริมาณกระแสไฟฟ้า ความรู้สึกหรืออาการทีเ่กดิขึน้ 
ไม่ถึง 1 มิลลิแอมแปร์ ยงัไม่มีผลหรืออาจไม่รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้า 

ประมาณ 1- 3 มิลลิแอมแปร์ รู้สึกถึงอาการเจบ็ 
ประมาณ 10 มิลลิแอมแปร์ กระทบกระเทือนต่อระบบประสาท กลา้มเน้ือเกร็งหดตวั บางคนไม่

สามารถปล่อยมือหลุดออกได ้(อาจเป็นอนัตรายถึงชีวิต) 

ประมาณ 30 มิลลิแอมแปร์ 
กลา้มเน้ือเกร็งหดตวัอยา่งรุนแรง การหายใจเร่ิมไม่ทาํงานและ 
หวัใจเร่ิมเตน้ผดิปกติหรือเร่ิมหยดุเตน้ (เป็นไปไดม้ากท่ีจะเป็น
อนัตรายถึงชีวติ) 

ประมาณ 75 มิลลิแอมแปร์ หวัใจเตน้ผดิปกติ (เป็นอนัตรายถึงชีวิต) 
ประมาณ 250 มิลลิแอมแปร์ หวัใจจะสัน่กระตุก (เป็นอนัตรายถึงชีวิต) 

ประมาณ 4 แอมแปร์ หวัใจหยดุเตน้ 
เกิน 5 แอมแปร์ เกิดความร้อน เน้ือไหม ้และรอยไหมเ้กรียม 
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2.3 การต่อลงดนิของระบบไฟฟ้า 

 การต่อลงดินของไฟฟ้าแบ่งตามวิธีการต่อลงดิน และกาํหนดวิธีเรียกระบบไฟฟ้าตามวิธีการต่อลง
ดิน วิธีเรียกช่ือกาํหนดดว้ยตวัอกัษร โดยเรียงจากซา้ยไปขวาดงัน้ี 

อกัษรตัวแรก แสดงความสมัพนัธ์ของระบบจ่ายไฟฟ้ากบัดิน 
  T หมายถึง การต่อโดยตรงของจุดหน่ึงของระบบจ่ายไฟฟ้ากบัดิน 

 I หมายถึง แยกทุกส่วนท่ีมีไฟออกจากดิน หรือต่อลงดินผา่นอิมพีแดนซ์ 
อกัษรตัวทีส่อง แสดงความสมัพนัธ์ของส่วนตวันาํเปิดโล่งของการติดตั้งกบัดิน 

  T หมายถึง การต่อลงดินโดยตรงทางไฟฟ้าของส่วนตวันาํเปิดโล่งกบัดินโดยตรง ไม่ข้ึนกบั
 การต่อลงดินของจุดใดๆ ของระบบจ่ายไฟ 
  N หมายถึง การต่อโดยตรงทางไฟฟ้าของส่วนตวันาํเปิดโล่งกบัจุดท่ีต่อลงดินของระบบ
 จ่ายไฟ 
 

 อักษรตัวที่ต่อมา (ถ้ามี) แสดงการจดัตวันาํนิวทรัล (neutral, N) และตวันาํป้องกนั (protective 
conductor, PE) 
  I หมายถึง แยกทุกส่วนท่ีมีไฟออกจากดิน หรือต่อจุดหน่ึงลงดินผา่นอิมพีแดนซ์ 
  S หมายถึง การแยกตวันาํป้องกนัจากตวันาํนิวทรัล หรือแยกจากสายท่ีมีการต่อลงดิน 
  C หมายถึง ตวันาํนิวทรัลและตวันาํป้องกนัต่อร่วมกนัเป็นตวันาํเดียว (ใชส้ายเดียวกนั)   
 
 2.3.1 ระบบ TN 
  ระบบ TN มีหน่ึงจุดต่อลงดินโดยตรง ส่วนตวันาํท่ีเปิดโล่งของการติดตั้งต่อกบัจุดนั้นดว้ย
 ตวันาํป้องกนั ระบบ TN แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามการจดัรูปแบบของตวันาํนิวทรัลและตวันาํ
 ป้องกนั ดงัน้ี 
  2.3.1.1 ระบบ TN-S เป็นระบบท่ีตวันาํป้องกนัแยกต่างหาก (N, PE) ตลอดทั้งระบบ ดงัรูป
 ท่ี 2.3 
  2.3.1.2 ระบบ TN-C เป็นระบบท่ีตวันาํนิวทรัลและตวันาํป้องกนัรวมกนัเป็นตวันาํชุดเดียว 
 (PEN) ตลอดทั้งระบบ ดงัรูปท่ี 2.4 
  2.3.1.3 ระบบ TN-C-S เป็นระบบท่ีตวันาํนิวทรัลและตวันาํป้องกนัรวมกนัเป็นตวันาํชุด
 เดียวในส่วนหน่ึงของระบบ ดงัรูปท่ี 2.5 
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รูปที ่2.3 ระบบ TN-S ตวันาํป้องกนัแยกต่างหากตลอดทั้งระบบ 

 

 
รูปที ่2.4 ระบบ TN-C ตวันาํนิวทรัลและตวันาํป้องกนัรวมกนัเป็นตวันาํชุดเดียวตลอดทั้งระบบ 
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ระบบ TN-C-S

แหล่งจ่ายไฟ สายจาํหน่าย จุดต่อผูใ้ชไ้ฟ การติดตั้ง

บริภณัฑไ์ฟฟ้า
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รูปที ่2.5 ระบบ TN-C-S ตวันาํนิวทรัลและตวันาํป้องกนัรวมกนัเป็นตวันาํชุดเดียวในส่วนหน่ึงของระบบ 
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 2.3.2 ระบบ TT 
  ระบบ TT มีหน่ึงจุดต่อลงดินโดยตรง ส่วนตวันาํท่ีเปิดโล่งของการติดตั้งต่อกบัหลกัดินทาง
ไฟฟ้า โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัหลกัดินของระบบไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 2.6 
 

 

รูปที ่2.6 ระบบ TT ตวันาํนิวทรัลและตวันาํป้องกนัแยกต่างหากตลอดทั้งระบบ 

 2.3.3 ระบบ IT 
  ระบบ IT มีส่วนท่ีมีไฟทั้งหมดแยกออกจากดิน หรือจุดหน่ึงต่อกบัดินผา่นอิมพีแดนซ์ ส่วน
 ตวันาํท่ีเปิดโล่งของการติดตั้งต่อลงดินอิสระ หรือต่อร่วมกนักบัการต่อลงดินของระบบ ดงัรูปท่ี 2.7 
 

 

รูปที ่2.7 ระบบ IT ส่วนตวันาํท่ีเปิดโล่งของการติดตั้งต่อลงดินอิสระ 
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 สาํหรับประเทศไทย มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย กาํหนดใหร้ะบบ TN-C-S 

เป็นระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้ง ทั้งน้ีไม่รวมบริเวณหรือสถานท่ีเฉพาะ 

2.4 การต่อลงดนิของวงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

 2.4.1 วงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลบัที่ต้องต่อลงดนิ 

  2.4.1.1 ระบบไฟฟ้าทีมี่ระดบัแรงดนัน้อยกว่า 50 โวลต์ 
   ระบบซ่ึงทาํงานท่ีระดบัแรงดนันอ้ยกวา่ 50 โวลต ์ตอ้งต่อลงดินเม่ือ 
   - แรงดนัท่ีไดรั้บไฟจากหมอ้แปลง ซ่ึงมีแหล่งจ่ายไฟแรงดนัเกิน 150 โวลต ์

- หมอ้แปลงไดรั้บจากไฟแหล่งจ่ายไฟท่ีไม่มีการต่อลงดิน  
- ตวันาํแรงดนัตํ่า ติดตั้งแบบสายเหนือดินนอกอาคาร  
 

  2.4.1.2 ระบบไฟฟ้าทีมี่ระดบัแรงดนัตั้งแต่ 50 โวลต์ ขึน้ไป 
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย กาํหนดให้ วงจรและระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลบัตามท่ีกาํหนดไว ้ ตอ้งต่อลงดินส่วนของวงจรและระบบอ่ืนนอกจากน้ี 
อาจต่อลงดินกไ็ด ้
  - ระบบไฟฟ้าท่ีมีระดบัแรงดนัตั้งแต่ 50 โวลต ์แต่ไม่ถึง 1,000 โวลต ์ตอ้งต่อลงดิน
เม่ือมีสภาพตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 - เป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย และตวันาํนิวทรัลเป็นสายวงจรดว้ย 
 - เป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย และจุดก่ึงกลางของเฟสใดเฟสหน่ึงใชเ้ป็นสาย

 วงจรดว้ย 
 - เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย หรือระบบ 1 เฟส 2 สาย 
 - เป็นระบบ 3 เฟส 3 สาย 

  - วงจรและระบบไฟฟ้าท่ีมีระดบัแรงดนัตั้งแต่ 1,000 โวลต ์ ข้ึนไปถา้จ่ายไฟให้
บริภณัฑ์ไฟฟ้าชนิดเคล่ือนท่ีไดจ้ะตอ้งต่อลงดิน แต่ถา้จ่ายไฟให้บริภณัฑ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 
อนุญาตใหล้งดินไดแ้ต่ตอ้งไม่ขดักบัขอ้กาํหนดขอ้อ่ืนๆ 
  ยกเวน้ ระบบท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก (separately derived systems) โดยเฉพาะ
ระบบไฟฟ้าท่ีรับพลงังานจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า คอนเวอร์เตอร์ท่ีมี
 ขดลวด  ซ่ึงมี จุดประสงค์เพื่อ จ่ายไฟฟ้าพิ เศษและไม่มีการต่อทางไฟฟ้ากับวงจร
 ระบบอ่ืน ไม่บงัคบัใหต่้อลงดิน ดงัรูปท่ี 2.8 
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ก) ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ข) ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 สาย

ค) ระบบ 3 เฟส 4 สาย และตวันาํนิวทรัลเป็นสายวงจรดว้ย

ง) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย จ) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย และจุดก่ึงกลาง
ของเฟสใดเฟสหน่ึงใชเ้ป็นสายวงจรดว้ย  

รูปที ่2.8 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าท่ีมีระดบัแรงดนัตั้งแต่ 50 โวลต ์แต่ไม่ถึง 1,000 โวลต ์
 
  2.4.2 วงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลบัที่ห้ามต่อลงดนิ 

 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย กาํหนดให้วงจรและระบบไฟฟ้าท่ีห้าม

ต่อลงดินมีดงัน้ี 

 2.4.2.1 “วงจรของป้ันจ่ันท่ีใช้งานอยู่ เหนือวัสดุเส้นใยท่ีอาจลุกไหม้ได้ ซ่ึงอยู่ในบริเวณ
 อันตราย” เพราะการต่อลงดินอาจเกิดประกายไฟจากการลดัวงจรลงดิน และประกายไฟอาจเป็น
 สาเหตุใหเ้กิดการลุกไหม ้

 2.4.2.2 “วงจรในสถานท่ีดูแลสุขภาพ (health care facilities)” ในบางพื้นท่ีของโรงพยาบาล
ซ่ึงตอ้งใชร้ะบบไฟฟ้าท่ีไม่ต่อลงดิน เช่น หอ้งผา่ตดั โดยปกติระบบน้ีจะจ่ายไฟผา่นหมอ้แปลงชนิด
แยกขดลวด ดงัแสดงในขอ้ 3.8 การต่อลงดินของระบบท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก 

 ระบบไฟฟ้าท่ีห้ามต่อลงดินน้ี บริภณัฑ์ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าดงักล่าวยงัคงตอ้งต่อลงดิน 
 เพื่อความปลอดภยั 
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 2.4.3 ตัวนําทีต้่องมีการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 

  “สาํหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใช้ภายในอาคาร สายตัวนาํของระบบต้องมีการต่อลงดิน 
 ตัวนาํท่ีมีการต่อลงดินต้องมีการกาํหนด  สีหรือทาํเคร่ืองหมาย  การต่อลงดินต้องทาํตามข้อใดข้อ
 หน่ึงดังนี ้
  - ระบบ 1 เฟส 2 สาย กาํหนดให้ตัวนาํนิวทรัลเป็นสายท่ีต่อลงดิน 
  - ระบบ 1 เฟส 3 สาย กาํหนดให้ตัวนาํนิวทรัลเป็นสายท่ีต่อลงดิน 
  - ระบบ 3 เฟส 3 สาย กาํหนดให้สายตัวนาํเส้นใดเส้นหน่ึงต่อลงดิน 
  - ระบบ 3 เฟส 4 สาย กาํหนดให้ตัวนาํนิวทรัลเป็นสายท่ีต่อลงดิน” 
 

 2.4.4 การต่อนิวทรัลลงดินของระบบไฟฟ้า 

  การต่อนิวทรัลลงดินของระบบไฟฟ้า จาํแนกออกได ้เป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่   
  2.4.4.1 การต่อลงดินโดยตรง (solidly grounded) หมายถึง การต่อนิวทรัลลงดินดว้ยตวันาํ
ลงดินโดยตรงไม่มีค่าอิมพีแดนซ์ ทาํให้กระแสลดัวงจรไหลไดเ้ตม็ท่ี ซ่ึงตรงขา้มกบัระบบไม่ต่อลง
ดิน แต่พบว่า แรงดนัของเฟสท่ีไม่ได ้เกิดการลดัวงจรไม่เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัดิน ดงันั้นในกรณีของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาจจาํเป็นตอ้งมีการจาํกดัขนาดกระแสลดัวงจรลงดินนั้นดว้ย 
  2.4.4.2 การต่อลงดินผ่านอิมพีแดนซ์ตํ่า (low impedance grounded) หมายถึง การต่อ
นิวทรัลลงดินผ่านอิมพีแดนซ์ รวมถึงค่าความตา้นทานตํ่า เพื่อจาํกดัขนาดกระแสลดัวงจรลงดิน 
(fault current) ทาํใหร้ะบบป้องกนัและรีเลยท์าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไม่เกินพิกดั
ขนาดอุปกรณ์ป้องกนั รวมทั้งช่วย ไม่ทาํใหเ้กิดแรงดนัเกินสูงเกินกาํหนด 
  2.4.4.3 การต่อลงดินผ่านอิมพีแดนซ์สูง (high impedance grounded) หมายถึง การต่อ
นิวทรัลลงดินผ่านค่าอิมพีแดนซ์รวมถึงค่าความตา้นทานท่ีตอบสนองกบัการเกิดกระแสเหน่ียวนาํ
จากค่าความจุไฟฟ้าของสายเฟส ในระบบแรงสูงและทาํให้สามารถจาํกดักระแสลดัวงจรลงไดอี้ก 
และทาํให้ระบบป้องกนั การตั้งค่ารีเลยค์วบคุมแรงดนัเกินและกระแสลดัวงจรทาํงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งข้ึน และสามารถปรับใชง้านให้ระบบยงัทาํงานไดบ้างส่วนและลด
เวลาการตดัวงจรลงอีก  

 

2.5 ส่วนประกอบของการต่อลงดนิ 
 2.5.1 ส่วนประกอบของการต่อลงดนิ 
  การต่อลงดินมีส่วนประกอบท่ีสาํคญัดงัรูปท่ี 2.9 
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รูปที ่2.9 ส่วนประกอบของระบบการต่อลงดิน 
 

  2.5.1.1 หลกัดิน หรือระบบหลกัดิน 
  หลกัดิน หรือระบบหลกัดิน หมายถึง ตวันาํหรือกลุ่มตวันาํท่ีสัมผสักบัดินอย่าง
สนิท เพื่อวตัถุประสงคใ์นการต่อกบัดิน 

 
  2.5.1.2 สายต่อหลกัดิน 

สายต่อหลกัดิน หมายถึง ตวันาํท่ีใชต่้อหลกัดินกบัตวันาํสําหรับต่อลงดินของ
 บริภัณฑ์ และ/หรือ กับตัวนําท่ีมีการต่อลงดินของวงจรท่ีบริภัณฑ์ประธาน หรือท่ี
 แหล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก สายต่อหลกัดินในรูปท่ี 2.9 เป็นสายตวันาํท่ีต่อ
ระหวา่งหลกัดินกบับสันิวทรัล 

 
  2.5.1.3 สายทีมี่การต่อลงดนิ 

  สายท่ีมีการต่อลงดิน หมายถึง สายของวงจรไฟฟ้าท่ีมีส่วนหน่ึงส่วนใดต่อถึงดิน
อยา่งตั้งใจ ในขอ้ 2.4.3 กรณีท่ีเกิดกระแสลดัวงจรสายท่ีมีการต่อลงดินจะทาํหนา้ท่ีเป็นสาย
ดินของอุปกรณ์ด้วย เพื่อนํากระแสลัดวงจรกลับไปยงัแหล่งจ่ายไฟ ในระบบไฟฟ้า
โดยทัว่ไปสายท่ีมีการต่อลงดินคือสายนิวทรัล แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสายนิวทรัลเสมอไป 
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  2.5.1.4 สายต่อฝาก 
  สายต่อฝาก หมายถึง ตวันาํท่ีใชต่้อระหวา่งส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีตอ้งการต่อถึงกนัทาง
ไฟฟ้า สายต่อฝากในรูปท่ี 2.9 เป็นสายต่อฝากประธานท่ีต่อระหว่างบสันิวทรัล บสัดินและ
โครงของบริภณัฑป์ระธาน ใหถึ้งกนัทางไฟฟ้า   

 
  2.5.1.5 สายดนิของบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
   สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า หมายถึง ตวันาํท่ีใชต่้อส่วนโลหะท่ีไม่นาํกระแสของ
  บริภณัฑ ์ช่องเดินสายท่ีลอ้ม เขา้กบัตวันาํท่ีมีการต่อลงดินของระบบและ/หรือตวันาํต่อหลกั
  ดินท่ีบริภณัฑป์ระธาน หรือท่ีแหล่งจ่ายไฟของระบบท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก 

  สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าในรูปท่ี 2.9 คือ ตวันาํท่ีต่อจากบสัดินไปยงัส่วนห่อหุม้ท่ี
เป็นโลหะของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 

 
 2.5.2 การต่อลงดินของระบบประธาน 
 

 ระบบไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟท่ีตอ้งต่อลงดิน “จะต้องต่อลงดินท่ีบริภัณฑ์ประธานแต่ละชุด จุด

ต่อลงดินต้องอยู่ในจุดท่ีเข้าถึงสะดวกท่ีปลายตัวนาํประธาน หรือบัส หรือขั้วต่อท่ีต่อเข้ากับตัวนาํ

 นิวทรัลของตัวนาํประธานภายในบริภัณฑ์ประธาน” การต่อลงดินของบริภณัฑป์ระธานตอ้งทาํการ

ต่อทางดา้นไฟเขา้ ดงัรูปท่ี 2.10 

สายท่ีมีการต่อลงดิน 
(ตวันาํนิวทรัล)

สายต่อฝากประธาน

สายต่อหลกัดิน

หลกัดิน

บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

ส่วนห่อหุม้ท่ีเป็นโลหะ
ของบริภณัฑป์ระธาน

N

L1
L2

L3

 

รูปที ่2.10 การต่อลงดินท่ีบริภณัฑป์ระธาน 
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ในกรณีท่ีมีการต่อฝากระหว่างบสันิวทรัลกบับสัดินของบริภณัฑป์ระธาน สามารถต่อสาย
ต่อหลกัดินเขา้กบับสัดินของบริภณัฑป์ระธานท่ีมีการต่อฝากนั้นได ้ 

การต่อลงดินเพื่อความปลอดภยัของระบบประธานกระทาํไดห้ลายกรณี เช่น “ถ้าอาคารน้ัน
รับไฟจากตัวนาํประธานมากกว่า 1 ชุด ซ่ึงอยู่ภายในส่ิงห่อหุ้มเดียวกัน หรือติดต้ังแยกคนละส่ิง
ห่อหุ้มแต่อยู่ติดกันและต่อถึงกันทางด้านไฟออก ท่ีจุดต่อถึงกันนีส้ามารถต่อตัวนาํนิวทรัลหรือสายท่ี
มีการต่อลงดินของตัวนาํประธานลงหลกัดินเพียงชุดเดียวกไ็ด้” 

 “ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าติดต้ังภายนอกอาคารจะต้องต่อลงดินเพ่ิมอีกอย่างน้อย 1 จุด 

ทางด้านไฟออกของหม้อแปลงไฟฟ้า ณ จุดท่ีติดต้ังหม้อแปลงหรือจุดอ่ืนท่ีเหมาะสม ห้ามต่อลงดิน

ท่ีจุดอ่ืนๆ อีกทางด้านไฟออกของบริภัณฑ์ประธาน” การต่อลงดินท่ีหมอ้แปลงภายนอกอาคารและ

บริภณัฑป์ระธาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ท่ีตวันาํนิวทรัลมีแรงดนัไฟฟ้าเท่ากบัดินในกรณีท่ีมีกระแสไหลใน

ตวันาํนิวทรัลระหวา่งหมอ้แปลงภายนอกอาคารกบับริภณัฑป์ระธาน ดงัรูปท่ี 2.11  

 
 

รูปที ่2.11 การต่อลงดินท่ีหมอ้แปลงภายนอกอาคารและบริภณัฑป์ระธาน 
 

บริภณัฑป์ระธานท่ีมีการต่อลงดิน จะตอ้งเดินสายท่ีมีการต่อลงดินนั้นไปยงัแผงยอ่ยทุกชุด
และตอ้งต่อฝากเขา้กบัส่ิงห่อหุม้ของแผงยอ่ย สายดงักล่าวจะตอ้งเดินร่วมไปกบัสายเส้นไฟดว้ย และ
ตอ้งไม่มีการต่อฝากระหวา่งบสันิวทรัลกบับสัดินของแผงยอ่ยอีก ดงัรูปท่ี 2.12 
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รูปที ่2.12 การต่อลงดินท่ีบริภณัฑป์ระธาน และเดินสายดินไปยงัแผงยอ่ย 

 

2.6 ความต้านทานจาํเพาะของดนิ 
 

 ดินหรือพื้นดินถูกใชเ้ป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าท่ีผิดปกติหรือลดัวงจรให้กลบัเขา้สู่แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าโดยไม่ทาํให้เกิดอนัตรายต่อคน พื้นดินสามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายชั้น แต่ละชั้นก็ประกอบดว้ยแร่ธาตุ
ต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่จะเป็น ซิลิกาและอะลูมินา ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีดีในสภาวะท่ีแหง้ แต่
หากมีความช้ืนหรือมีสารละลายเกลือ คุณสมบติัของดินจะกลายเป็นตวันาํไฟฟ้าท่ีดี อีกทั้งอุณหภูมิก็มีผลต่อ
คุณสมบติัการนาํไฟฟ้าดว้ย ดงันั้นสภาพดินในแต่ละพื้นท่ีกจ็ะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป  
 ในการออกแบบการต่อลงดิน มีจุดประสงคเ์พื่อนาํพากระแสไฟฟ้าท่ีผิดปกติลงสู่ดินอย่างสะดวก
และรวดเร็วจึงตอ้งมีการทาํให้ค่าความตา้นทานดินมีค่าตํ่าตามท่ีกาํหนด ส่ิงท่ีจะตอ้งนาํพิจารณาในเบ้ืองตน้ 

กคื็อค่าความตา้นทานจาํเพาะของดิน (ρ) ซ่ึงประมาณไดจ้ากการพิจารณาชนิดของดินบริเวณนั้นๆ อยา่งไรก็
ตาม ควรมีการวดัค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินดว้ยเคร่ืองมือวดั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบ การ
ติดตั้งและการบาํรุงรักษาหลกัดิน  

ค่าความตา้นทานจาํเพาะของดิน คือ ค่าความตา้นทานของดินในปริมาตร 1 ลูกบาศกเ์มตร โดยวดั
ระหว่างผิวดา้นตรงขา้มกนั ดงัรูปท่ี 2.13 ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงคุณสมบติัทางไฟฟ้าของดิน การวดัค่าความ
ตา้นทานจาํเพาะมีความจาํเป็นเน่ืองจาก 

  - โดยปกติดินมกัจะไม่ไดมี้โครงสร้างท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั แต่เกิดจากลกัษณะของชั้นดินท่ี
แตกต่างกนั 
  - ค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินข้ึนอยูก่บัชนิดของดินท่ีมีมากมายหลายชนิด อีกทั้งยงัมีค่า
เปล่ียนแปลงตามปริมาณนํ้าหรือความช้ืน และอุณหภูมิของดิน 
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รูปที ่2.13 การวดัค่าความตา้นทานจาํเพาะของดิน 
 
 ตวัอยา่งค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินประเภทต่างๆ ดงัตารางท่ี 2.2 หากค่าความตา้นทานจาํเพาะ
ของดินมีค่าตํ่าจะเป็นผลดีกบัระบบการต่อลงดิน 

 

ตารางที ่2.2 ค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินประเภทต่างๆ 

ชนิดของดิน 
ค่าความต้านทานจําเพาะของดิน (โอห์มเมตร, Ω⋅m)  

ช่วงของค่า ค่าเฉลีย่ 
ดินโคลน 2 - 50 30 
ดินเหนียว 2 - 200 40 
ดินตะกอน ดินเหนียวปนทราย 20 - 260 100 
ดินทราย 50 - 3000 200 (ช้ืน) 
ดินร่วน > 200 200 
กรวด (ช้ืน) 50 - 3000 1000 (ช้ืน) 
หิน 100 - 8000 2000 
คอนกรีต (ซีเมนต ์:ทราย = 1:3) 
ซีเมนต ์:กรวด = 1:5 
ซีเมนต ์:กรวด = 1:7 

50 - 300 150 
400 
500 

นํ้าทะเล 0.1 - 1 0.5 
นํ้าแขง็ 10,000 - 100,000 50,000 
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2.7 ความต้านทานของหลกัดนิ 
 ดินใชเ้ป็นจุดอา้งอิง ถือวา่ศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนย ์โดยจะทาํหนา้ท่ีรองรับกระแสต่างๆ ท่ีร่ัวไหลลงดิน
และเป็นท่ีต่อของส่วนโลหะต่างๆ เพื่อใหส่้วนโลหะเหล่านั้นมีศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากบัดินคือเป็นศูนย ์ดงันั้นหลงั
การติดตั้งหลกัดินแลว้ค่าความตา้นทานระหวา่งหลกัดินกบัดินควรมีค่าตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้มาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย กาํหนดใหค่้าความตา้นทานของหลกัดินกบัดิน (resistance to ground) 
ตอ้งไม่เกิน 5 โอห์ม แต่มีขอ้ยกเวน้วา่ ในพื้นท่ีท่ียากในการปฏิบติัและการไฟฟ้าฯ เห็นชอบ ยอมใหค่้าความ
ตา้นทานของหลกัดินกบัดินตอ้งไม่เกิน 25 โอห์ม หากทาํการวดัแลว้ยงัมีค่าเกิน ใหปั้กหลกัดินเพิ่มอีก 1 แท่ง 
 

2.8 การต่อลงดนิและการต่อฝากสําหรับอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 การต่อลงดินของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (sensitive electronic equipment) หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
ความสาํคญั เน่ืองจากอุปกรณ์ดงักล่าวไวต่อสญัญาณรบกวนมาก ดงันั้นการต่อลงดินน้ีนอกจากจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัแลว้ ตอ้งคาํนึงถึงการลดสญัญาณรบกวนอีกดว้ย เพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว การต่อลง
ดินของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ้งทาํการต่อลงดิน 2 แบบ คือ การต่อลงดินของระบบจ่ายไฟ และการต่อลงดิน
เพื่อลดสญัญาณความถ่ีสูง 
 

 2.8.1 การต่อลงดินของระบบจ่ายไฟ 

  ส่วนโลหะท่ีไม่มีกระแสไหลผ่านของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะตอ้งต่อลงดินดว้ยสายดินของ

 บริภณัฑ์ไฟฟ้า ทาํให้ส่วนโลหะท่ีเป็นเคร่ืองห่อหุ้มมีศกัดาเท่ากบัดิน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัจาก

ไฟฟ้าร่ัว และใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัทาํงานไดร้วดเร็วข้ึนเม่ือเกิดการลดัวงจร 

 2.8.2 การต่อลงดินเพือ่ลดสัญญาณความถ่ีสูง 

  สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีใชต่้อเขา้กบัเคร่ืองห่อหุม้โลหะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นจะมี

 ความตา้นทานตํ่าท่ีความถ่ีไฟฟ้ากาํลงั 50 เฮิรตซ์ ส่วนสัญญาณท่ีมีความถ่ีสูง (สัญญาณรบกวน

ส่วนมากมีความถ่ีสูง) จะทาํใหอิ้มพีแดนซ์มีค่าสูงข้ึนและเพื่อลดสญัญาณรบกวนจาํเป็นตอ้งมีการต่อ

ลงดินสําหรับสัญญาณความถ่ีสูงเสริมเขา้กบัการต่อลงดินแบบ 50 เฮิรตซ์ การต่อกริดอา้งอิง

สัญญาณ (signal reference grid) เป็นวิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นตาข่ายส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 0.6 x 0.6 เมตร 

ทาํดว้ยตวันาํหรือแผน่ทองแดงเช่ือมต่อกนัท่ีจุดตดั นาํไปวางไวใ้ตเ้คร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนมากจะ

อยูใ่ตพ้ื้นยก (raised floor) และต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์เขา้กบักริดอา้งอิงสัญญาณ

ดว้ยสายท่ีสั้นท่ีสุดเท่าท่ีทาํได ้
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 2.8.3 วธีิการต่อลงดินทีถู่กต้องของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

  การต่อลงดินประกอบดว้ย การต่อลงดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้า และการต่อลงดินของระบบ

 คอมพิวเตอร์ การต่อลงดินของส่วนโลหะท่ีเป็นเคร่ืองห่อหุม้ตอ้งระวงัเร่ืองสัญญาณรบกวน การต่อ

 ลงดินแบบหลายจุด (multiple grounding) ดงัรูปท่ี 2.14 (ก) เป็นการต่อท่ีผดิเน่ืองจากทาํใหเ้กิดวงดิน 

 (ground loop) และกระแสไหลวน ซ่ึงคือสญัญาณรบกวน 

   วิธีท่ีถูกตอ้งคือสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าตอ้งต่อแบบเรเดียลเขา้หาจุดกลาง (central radial 

 grounding) กล่าวคืออุปกรณ์ทุกช้ินจะมีสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าต่อไปยงับสัดินของคอมพิวเตอร์ 

 จุดน้ีจะเป็นการต่อลงดินเพียงจุดเดียว ซ่ึงจะไม่เกิดวงดิน นอกจากน้ีส่วนท่ีเป็นโลหะของอุปกรณ์

 จะตอ้งต่อดว้ยสายท่ีสั้นท่ีสุดไปยงักริดอา้งอิงสญัญาณ ดงัรูปท่ี 2.14 (ข) 

รูปที ่2.14 การต่อลงดินของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 2.8.4 การต่อลงดินของหลกัดิน 

  การต่อเขา้กบัหลกัดินของระบบไฟฟ้า ทาํไดด้งัน้ี 

  2.8.4.1 ถา้ระบบคอมพิวเตอร์รับไฟฟ้าโดยตรงจากระบบไฟฟ้าของอาคาร บสัดินของ

 คอมพิวเตอร์จะตอ้งต่อเขา้กบัระบบหลกัดินของระบบไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 2.14 (ข) 

  2.8.4.2 ถา้แหล่งจ่ายไฟของระบบคอมพิวเตอร์เป็นตวัจ่ายแยกต่างหาก เช่น ไดรั้บไฟจาก

 หมอ้แปลง เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง หรือยพูีเอส จุดศูนยข์องระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์น้ีจะตอ้งต่อ

เขา้กบัหลกัดินท่ีอยูใ่กลก้บัระบบจ่ายไฟมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

  สาํหรับหลกัดินสามารถนาํส่วนท่ีเป็นโลหะหรือนาํไฟฟ้ามาใชเ้ป็นหลกัดินตามลาํดบัคือ 

ส่วนโครงสร้างโลหะของอาคารท่ีมีการต่อลงดินอยา่งสมบูรณ์ หรือหลกัดินแบบอ่ืน 
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บทที ่3 
การออกแบบการต่อลงดนิ 

 

3.1 ทัว่ไป  
 ผูใ้ชไ้ฟหลายแห่งอาจไม่ให้ความสาํคญักบัการต่อลงดิน เน่ืองจากการใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่มีการต่อลงดิน
อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใชง้านได ้หรือมีการต่อลงดินแลว้และสายดินขาดอุปกรณ์ไฟฟ้ายงัคงทาํงานได ้เช่น 
เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น  หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทัว่ไป  
 การออกแบบเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั เพื่อนาํไปสู่การติดตั้งการต่อลงดินท่ีถูกตอ้ง การเลือกระบบหลกั
ดินท่ีถูกตอ้ง การเลือกขนาดสายดินท่ีถูกตอ้ง การต่อฝากให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า การเลือกใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัไฟร่ัวท่ีเหมาะสม และวิธีการต่อลงดินสาํหรับอาคารต่างๆ ความเขา้ใจระบบการต่อลงดินท่ีถูกตอ้ง
จะทาํให้เกิดความปลอดภัยต่อผูใ้ช้ไฟและระบบไฟฟ้า มีการป้องกันท่ีมีประสิทธิผลและบาํรุงรักษา
ตรวจสอบไดดี้ 

 การออกแบบการต่อลงดินน้ี นาํเสนอแนวทางการออกแบบการต่อลงดินเพื่อใหไ้ดร้ะบบการต่อลง
ดินท่ีมีความปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย และอธิบายความ
เพิ่มเติมเพื่อการนาํไปใชง้านสะดวกข้ึน 
 

3.2 ขอบเขต 
 เสนอแนวทางการออกแบบหลกัดินหรือระบบหลกัดิน สายต่อหลกัดิน สายท่ีมีการต่อลงดิน การต่อ
ฝาก สายต่อฝากประธาน สายต่อฝากของบริภณัฑ์ไฟฟ้า สายดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้า การต่อลงดินของ
บริภณัฑแ์ละเคร่ืองห่อหุม้ การต่อลงดินของระบบท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก การต่อลงดินของอาคารท่ีมากกว่า
หน่ึงหลงั การต่อลงดินและการต่อฝากของระบบแรงดนัตํ่า และการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัไฟร่ัวลงดิน 
 

3.3 ระบบหลกัดนิ 
 3.3.1 หน้าทีข่องระบบหลกัดิน 
  ระบบหลกัดิน ประกอบดว้ยหลกัดินหลายแบบซ่ึงต่อถึงกนั ในสถานประกอบการหน่ึงๆ 
 อาจมีหลกัดินแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได ้ถา้หลกัดินมีหลายแบบจะตอ้งต่อหลกัดินนั้นๆ ให้
 ต่อเน่ืองถึงกนัตลอดเป็นระบบหลกัดิน ระบบหลกัดินมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  3.3.1.1 ทาํให้เกิดการต่อถึงกนัอยา่งดีระหว่างดินและส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีไม่มีกระแสไหล
 ผา่นของสถานประกอบการ เพื่อใหส่้วนโลหะเหล่าน้ีมีศกัดาไฟฟ้าเป็นศูนย ์คือท่ีระดบัดิน 
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  3.3.1.2 เพื่อใหเ้ป็นทางผา่นเขา้สู่ดินอยา่งสะดวกสาํหรับอิเลก็ตรอนจาํนวนมาก ในกรณีท่ี
 เกิดฟ้าผา่หรือแรงดนัเกิน 
  3.3.1.3 เพื่อถ่ายทอดกระแสร่ัวไหล หรือ กระแสท่ีเกิดจากไฟฟ้าสถิตลงสู่ดิน  

 3.3.2 ชนิดของหลกัดิน 
  อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัดินท่ีมีอยูแ่ลว้ และหลกัดินท่ีทาํข้ึน 
  3.3.2.1 หลกัดินท่ีมีอยู่แลว้ คือ หลกัดินท่ีสถานประกอบการมีอยู่แลว้และทาํข้ึน เพื่อ
 จุดประสงค์อย่างอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่เพื่อการต่อลงดิน เช่น โครงโลหะของอาคาร เสาเข็มหลักและ
 โครงสร้างโลหะใตดิ้น 
  3.3.2.2 หลกัดินท่ีทาํข้ึน คือ หลกัดินท่ีจดัหาและติดตั้งสําหรับงานระบบการต่อลงดิน
 โดยเฉพาะ เช่น แท่งหลกัดิน (ground rod) หลกัดินท่ีหุ้มคอนกรีต (concrete enclosed electrode) 
 แผน่โลหะ (buried plate) หลกัดินแบบวงแหวน (ring) และกริด (grid) 

  รูปท่ี 3.1 แสดงตวัอยา่งหลกัดิน 
 

 
 

รูปที ่3.1 ตวัอยา่งหลกัดิน 
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 3.3.3 หลกัดินแบบต่างๆ 
  3.3.3.1 แท่งหลกัดิน 

  แท่งหลกัดินเป็นหลกัดินท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด เพราะราคาถูกและติดตั้งง่าย ใชไ้ด้

ดีกบัดินท่ีมีชั้นหินอยู่ลึกเกิน 3 เมตร แท่งดินท่ีใชต้อ้งมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 16 

มิลลิเมตร (5/8 น้ิว) และความยาวไม่นอ้ยกว่า 2.4 เมตร แมก้ารเพิ่มเส้นผา่นศูนยก์ลางจะ

ช่วยลดความตา้นทานดินไดเ้พียงเล็กน้อยแต่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทางกล และทนต่อ

การสึกกร่อน แท่งหลกัดินท่ีตอกลึกเพียงไม่ก่ีแท่งจะไดผ้ลดีกว่า แท่งหลกัดินสั้นๆ หลายๆ 

แท่ง เน่ืองจาก ท่ีระดบัดินลึก ดินมีความช้ืนมากกว่าระดบัดินท่ีต้ืน ทาํให้ความตา้นทาน

จาํเพาะของดินในระดับดินลึกน้อยกว่าความตา้นทานดินในระดบัดินต้ืน ทองแดงเป็น

โลหะท่ีดีท่ีสุดสําหรับใช้เป็นแท่งดิน เพราะทองแดงทนต่อการสึกกร่อนได้ดี ในทาง

ปฏิบติัการใชเ้หลก็หุม้ทองแดง เป็นแท่งหลกัดิน จะใหค้วามแขง็แรงทางกลดีกว่า และราคา

ถูกกวา่แท่งดินท่ีทาํจากทองแดง 

  3.3.3.2 หลกัดินทีหุ้่มด้วยคอนกรีต 
  คอนกรีตท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัดินซ่ึงมีความช้ืนอยูร่อบๆ จะเป็นวตัถุก่ึงนาํไฟฟ้า (semi 

- conducting medium) และมีความตา้นจาํเพาะประมาณ 30 โอห์มเมตร ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส ค่าดงักล่าวตํ่ากว่าเกณฑเ์ฉล่ียทัว่ไป ดงันั้นตวันาํไฟฟ้าหรือแท่งโลหะท่ีฝังอยู่ใน

ฐานรากคอนกรีตท่ีมีเหลก็เสริมเป็นจาํนวนมาก จึงสามารถใชเ้ป็นหลกัดินไดเ้ป็นอยา่งดี แต่

ตอ้งมีตวัต่อทางไฟฟ้าเขา้กบัเหลก็เสริมแลว้นาํออกมาดว้ยสายดิน    

  ระบบหลกัดินชนิดน้ีใชเ้หลก็เส้นท่ีฝังลึกอยูใ่นคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 50 มิลลิเมตร 

(2 น้ิว) มีความยาวไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร (20 ฟุต) และมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เลก็กว่า 12.7 

มิลลิเมตร เป็นหลกัดิน หรือถา้ใชส้ายทองแดงเปลือยตอ้งใชส้ายขนาดไม่เลก็กว่า 25 ตาราง

มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร (20 ฟุต) เน่ืองจากรอยต่อระหว่างพื้นผิวของ

เหลก็เส้นกบัคอนกรีตต่อกนัอยา่งดี ในขณะท่ีคอนกรีตมีพื้นขนาดใหญ่สัมผสักบัดิน และมี

เหล็กเส้นเสมือนว่าต่อขนานกนัดว้ย ดงันั้นระบบดินน้ีจึงมีความตา้นทานตํ่า ทาํให้เป็นท่ี

นิยมใชก้นัมากท่ีสุด ดงัรูปท่ี 3.2   
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รูปที ่3.2 การใชต้วันาํโลหะเป็นหลกัดิน 
 

  3.3.3.3 แผ่นโลหะ 
  หลกัดินท่ีเป็นแผ่นตวันาํใชเ้ม่ือไม่ตอ้งการขุดดินลงไปลึกๆ แผ่นตวันาํตอ้งเป็น

ชนิดกนัการผุกร่อน มีพื้นผิวสัมผสัไม่น้อยกว่า 0.18 ตารางเมตร ในกรณีท่ีเป็นเหล็กอาบ

โลหะชนิดกนัการผุกร่อนตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มิลลิเมตร หากเป็นโลหะกนัการผุกร่อน

ชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่เหลก็ตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 1.5 มิลลิเมตร 

  3.3.3.4 หลกัดินแบบวงแหวน 
  หลกัดินแบบวงแหวนใชส้ายตวันาํทองแดงเปลือยยาวไม่นอ้ยกวา่  6 เมตร (20 ฟุต) 

ขนาดไม่เล็กกว่า 35 ตารางมิลลิเมตร ฝังรอบแนวตวัอาคาร โดยฝังใตดิ้นลึกไม่น้อยกว่า 

0.76 เมตร (2.5 ฟุต) ดงัรูปท่ี 3.3   

 
 

รูปที ่3.3 การใชต้วันาํแบบวงแหวนเป็นหลกัดิน 
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  3.3.3.5 หลกัดินแบบกริด 
   หลกัดินแบบกริดส่วนมากใชติ้ดตั้งกบัสถานีไฟฟ้าย่อย หลกัดินแบบกริดติดตั้ง
ครอบคลุมทัว่สถานีไฟฟ้าย่อย และบางแห่งเลยร้ัวสถานีไฟฟ้าย่อยออกไป ระบบกริด
ประกอบดว้ยตวันาํไฟฟ้าฝังใตดิ้นลึกประมาณ 0.15 เมตร (0.5 ฟุต) และวางตวัเป็นรูปตา
ข่ายส่ีเหล่ียม ช่วงห่างระหว่างตวันาํจะข้ึนอยู่กบัแรงดนัของสถานไฟฟ้าย่อย โดยทัว่ไป
ประมาณ 3.0-3.7 เมตร (10-12 ฟุต) จุดตดัของตวันาํทุกแห่งจะตอ้งเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั แลว้
ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ทั้งหมดในสถานี รวมถึงร้ัวและโครงสร้างโลหะดว้ย นอกจากน้ีพื้นผิว  
กริดรอบสถานีตอ้งใชหิ้นกรวดโรยใหท้ัว่ เพื่อลดอนัตรายจากแรงดนัช่วงกา้ว (step voltage) 
ในกรณีเกิดการลดัวงจรอยา่งรุนแรง 

   
 3.3.4 มาตรฐานหลกัดิน และส่ิงทีใ่ช้แทนหลกัดิน 
  หลกัดินท่ีกาํหนดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

3.3.4.1 แท่งเหลก็หุม้ดว้ยทองแดง หรือแท่งทองแดง หรือแท่งเหลก็อาบสังกะสี มีความยาว
ไม่นอ้ยกว่า 2.40 เมตร มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 14.20 มิลลิเมตร (0.560 น้ิว) สาํหรับ
แท่งเหลก็หุม้ดว้ยทองแดง และมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 15.87 มิลลิเมตร (0.625 น้ิว) 
สาํหรับแท่งเหลก็อาบสงักะสี 

- เหลก็ท่ีใชเ้ป็นแกนใหท้าํจากเหลก็กลา้คาร์บอนตํ่า ท่ีมีความตา้นแรงดึง ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 600 นิวตนัต่อตารางเมตร 

- ทองแดงท่ีใชหุ้ม้มีความบริสุทธ์ิ 99.9% และหุม้อยา่งแนบสนิทแบบ molecularly 
bonded กับแกนเหล็ก ความหนาของทองแดงท่ีหุ้มท่ีจุดใดๆ ตอ้งไม่น้อยกว่า 250 
ไมโครเมตร 

- ตอ้งผา่นการทดสอบการยดึแน่นและความคงทนของทองแดงท่ีหุม้ดว้ยวิธี Jacket 
Adherence Test และ Bending Test ตามมาตรฐาน UL-467 (UL Standard for Safety 
Grounding and Bonding Equipment) 

- กรณีแท่งเหล็กอาบสังกะสีตอ้งมีความหนาเฉล่ียของสังกะสีไม่น้อยกว่า 85 
ไมโครเมตร 
3.3.4.2 แผน่ตวันาํชนิดป้องกนัการผกุร่อนท่ีมีพื้นผวิสัมผสักบัดินไม่นอ้ยกว่า 0.18 ตาราง

เมตร ในกรณีท่ีเป็นเหลก็อาบโลหะชนิดกนัการผกุร่อนตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มิลลิเมตร หากเป็น
โลหะกนัการผกุร่อนชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่เหลก็ตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 1.50 มิลลิเมตร 

3.3.4.3 หา้มใชว้สัดุท่ีทาํดว้ยอะลูมิเนียมหรือโลหะผสมอะลูมิเนียม เป็นหลกัดินหรือส่ิงท่ี
ใชแ้ทนหลกัดิน 
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3.3.4.4 ยอมให้ใชอ้าคารท่ีเป็นโครงโลหะและมีการต่อลงดินอยา่งถูกตอ้ง โดยมีค่าความ
ตา้นทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม 

  3.3.4.5 หลกัดินชนิดอ่ืนๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน 
 
 3.3.5 การต่อฝากระหว่างหลกัดิน 

  กรณีท่ีในสถานประกอบการหน่ึงๆ ตอ้งใช้หลกัดินหลายชนิดเพื่อให้มีความตา้นทาน
ระหว่างหลกัดินกบัดินไม่เกินค่าท่ีกาํหนด หรือมีหลกัดินหลกัและตอ้งการต่อฝากกบัหลกัดินเสริม
เช่น โครงโลหะของอาคาร เสาเขม็ หลกั และโครงสร้างโลหะใตดิ้น ใหท้าํการต่อฝากระหว่างหลกั
ดินโดยบสัดินร่วม (common ground bus) ดงัรูปท่ี 3.4 
 

สายท่ีมีการต่อลงดิน 
(ตวันาํนิวทรัล)

สายต่อฝากประธาน

สายต่อหลกัดิน บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

ส่วนห่อหุม้ท่ีเป็นโลหะ
ของบริภณัฑป์ระธาน

บสัดินร่วม

หลกัดิน
ชนิดท่ี 1

หลกัดิน
ชนิดท่ี 2

หลกัดิน
ชนิดท่ี 3  

 

รูปที ่3.4 การต่อฝากระบบหลกัดิน 
 
 3.3.6 การใช้หลกัดินร่วมกนั 

  “ถ้าระบบไฟฟ้ากระแสสลับมีการต่อลงดินเข้ากับหลักดินภายในอาคารหรือสถานท่ีได้
กาํหนดไว้ แล้วต้องใช้หลักดินน้ันสาํหรับต่อเคร่ืองห่อหุ้มสายและส่วนท่ีเป็นโลหะของบริภัณฑ์
ไฟฟ้าลงดินด้วย สาํหรับอาคารท่ีรับไฟจาก แหล่งจ่ายไฟแยกกันต้องใช้หลกัดินร่วมกัน หลกัดินสอง
หลักหรือมากกว่าท่ีต่อฝากเข้าด้วยกันอย่างใช้ได้ผลดีถือว่าเป็นหลักดินหลักเดียว” ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด
แรงดนัอา้งอิงเดียวกนั 
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 3.3.7 การคาํนวณค่าความต้านทานของหลกัดิน 
  ถา้ดินมีความตา้นทานจาํเพาะสมํ่าเสมอ ค่าความตา้นทานอาจคาํนวณไดต้ามหลกัดินแบบ
ต่างๆ ดงัน้ี 
  3.3.7.1 หลกัดินแบบแท่งหลกัดินตามแนวลึก 

  ความตา้นทานดินของแท่งหลกัดินท่ีฝังตามแนวลึกในเน้ือดินท่ีมีความตา้นทาน
จาํเพาะสมํ่าเสมอ สามารถคาํนวณค่าความตา้นทานของหลกัดิน ไดจ้ากสมการ 3-1 

     
ρ
π

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠
4
ln 1

2

L
R

L a
  โอห์ม    (3-1) 

  โดยท่ี R คือ ค่าความตา้นทานของหลกัดิน หน่วย โอห์ม 
   L คือ ความยาวของแท่งหลกัดิน หน่วย เมตร 
   a คือ รัศมีของแท่งหลกัดิน หน่วย เมตร 
   ρ คือ ค่าความตา้นทานจาํเพาะของดิน หน่วย โอห์มเมตร 

 
ตัวอย่าง 3.1 แท่งหลกัดิน 1 แท่ง ยาว 2.4 เมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 มิลลิเมตร กาํหนดให้
ความตา้นทานจาํเพาะของดินมีค่า 100 โอห์มเมตร จงหาความตา้นทานของหลกัดิน 
วธีิทาํ L  = 2.4 เมตร 

   a = 
16

2
= 8 มิลลิเมตร  = 0.008 เมตร 

  ρ  = 100 โอห์มเมตร 

  จากสมการ 3.1 จะได ้    
ρ
π

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠
4
ln 1

2

L
R

L a
 

     
π

×⎛ ⎞= −⎜ ⎟× ⎝ ⎠
100 4 2.4

ln 1
2 2.4 0.008

 

  ∴R = 40.38 โอห์ม 
 
3.3.7.2 หลกัดินฝังลึกตามแนวผวิดิน 
  หลกัดินฝังลึกตามแนวผวิดินหรือแนวราบ โดยปกติจะฝังลึกอยูใ่ตดิ้นลึก 0.5 เมตร 
ดงัรูปท่ี 3.5 เน่ืองจากหลกัดินชนิดน้ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศ อยา่งมาก ดงันั้นเม่ือ
ตอ้งการวดัความตา้นทานดินของ หลกัดิน จะคิดเสมือนว่าหลกัดินน้ีติดตั้งอยู่ท่ีผิวดิน คือ 
ไม่คาํนึงถึงระยะความลึกท่ีฝังหลักดิน สามารถคาํนวณความตา้นทานหลกัดินได้จาก
สมการ 3-2 
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รูปที ่3.5 หลกัดินตามแนวผวิดิน 
 

 
ρ
π

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠
2
ln 1

L
R

L a
       (3-2) 

 

  โดยท่ี R คือ ค่าความตา้นทานของหลกัดิน หน่วย โอห์ม 
   L คือ ความยาวของหลกัดิน หน่วย เมตร 
   a คือ รัศมีของแท่งหลกัดิน หน่วย เมตร 
   ρ คือ ค่าความตา้นทานจาํเพาะของดิน หน่วย โอห์มเมตร 
 

ตัวอย่าง 3.2 ตวันาํทองแดง ยาว 30 เมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 20 มิลลิเมตร ฝังลึกลงในดิน
ตามแนวระดบั กาํหนดให้ความตา้นทานจาํเพาะของดินมีค่า 100 โอห์มเมตร จงหาความ
ตา้นทานของหลกัดิน 
วธีิทาํ L  = 30 เมตร 

  a =
20

2
 = 10 มิลลิเมตร  = 0.01 เมตร 

  ρ  = 100 โอห์มเมตร 

  จากสมการ 3.2 จะได ้   
ρ
π

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠
2
ln 1

L
R

L a π
×⎛ ⎞= −⎜ ⎟× ⎝ ⎠

100 2 30
ln 1

30 0.01
 

  ∴R = 8.17 โอห์ม 
 สมการสาํหรับคาํนวณค่าความตา้นทานของหลกัดินชนิดต่างๆ แสดงในภาคผนวก ก. 
 

3.4 สายต่อหลกัดนิ 
 3.4.1 ชนิดของสายต่อหลกัดนิ 

“สายต่อหลักดินต้องเป็นตัวนาํทองแดง เป็นชนิดตัวนาํเด่ียวหรือตัวนาํตีเกลียวหุ้มฉนวน
และต้องเป็นตัวนาํเส้นเดียวยาวตลอดโดยไม่มีการต่อ ถ้าใช้บัสบาร์เป็นสายต่อหลักดินให้มีการต่อ
ได้” 



3-9 

 

3.4.2 ขนาดสายต่อหลกัดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 
การกาํหนดขนาดสายต่อหลกัดินให้พิจารณาจากขนาดของตวันาํประธาน สายต่อหลกัดิน

ตอ้งมีขนาดไม่เลก็กวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที ่3.1 ขนาดตํ่าสุดของสายต่อหลกัดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 

ขนาดของตัวนําประธาน 
(ตัวนําทองแดง)  (ตารางมิลลเิมตร) 

ขนาดตํ่าสุดของสายต่อหลกัดิน 
(ตัวนําทองแดง) (ตารางมิลลเิมตร) 

ไม่เกิน 35 10 
เกิน  35  แต่ไม่เกิน  50 16 
เกิน  50  แต่ไม่เกิน  95 25 
เกิน  95  แต่ไม่เกิน  185 35 
เกิน  185  แต่ไม่เกิน  300 50 
เกิน  300  แต่ไม่เกิน  500 70 

เกิน  500 95 
 

3.5 การต่อฝาก 
 การต่อฝาก มีจุดประสงคเ์พื่อให้แน่ใจว่ามีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า และสามารถรับกระแสวงจรลดั
ใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

 3.5.1 การต่อฝากทีบ่ริภัณฑ์ประธาน 

ท่ีบริภณัฑ์ประธานตอ้งต่อฝากสายดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้าหรือบาร์ต่อลงดินเขา้กับบาร์
นิวทรัลหรือสายนิวทรัลของระบบไฟฟ้า  

ส่วนท่ีเป็นโลหะซ่ึงไม่ไดเ้ป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าของบริภณัฑไ์ฟฟ้าตอ้งต่อฝากกบั
บาร์นิวทรัล เพราะหากเกิดกระแสร่ัวหรือลดัวงจรลงส่วนท่ีเป็นโลหะจะไหลครบวงจรผา่นสายต่อ
ฝากน้ี 

อุปกรณ์การเดินสายโลหะ เช่น รางเดินสาย ท่อร้อยสาย รางเคเบิลและเปลือกนอกท่ีเป็น
โลหะของตวันาํประธาน ท่ีเดินมาท่ีบริภณัฑป์ระธานทั้งดา้นไฟเขา้และออกตอ้งต่อฝากเขา้กบัแผง
บริภณัฑป์ระธานดว้ย ดงัรูปท่ี 3.6 
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รูปที ่3.6 การต่อฝากส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีบริภณัฑป์ระธาน 

 

3.5.2 การต่อฝากอุปกรณ์การเดินสาย 

  อุปกรณ์การเดินสายโลหะตอ้งมีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยตลอดจากตน้ทางถึงปลายทาง 

ดงันั้น ตรงจุดต่อต่างๆ ของอุปกรณ์การเดินสายโลหะ เช่น ท่อร้อยสาย รางเดินสาย หากไม่มนัใจวา่

การต่อจะมีความตา้นทานตํ่าตอ้งทาํการต่อฝากดว้ย ดงัรูปท่ี 3.7 

 

สายต่อฝากประธาน

สายต่อหลกัดิน

หลกัดิน

บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

ช่องเดินสายโลหะ
สายต่อฝากดา้นไฟเขา้

ช่องเดินสายโลหะ

สายต่อฝากดา้นไฟออก

สายต่อฝาก แผงยอ่ย

บสันิวทรัล

บสัดิน

N

 
รูปที ่3.7 การต่อฝากอุปกรณ์การเดินสาย 
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 3.5.3 สายต่อฝากประธาน และสายต่อฝากของบริภณัฑ์ไฟฟ้า 
  3.5.3.1 ชนิด 

  “สายต่อฝากประธาน และสายต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดตัวนํา
ทองแดง” 
 

3.5.3.2 ขนาดสายต่อฝากทางดา้นไฟเขา้ของบริภณัฑป์ระธาน 
  สายต่อฝากของบริภณัฑ์ไฟฟ้าทางดา้นไฟเขา้ของบริภณัฑ์ประธาน และสายต่อ
ฝากประธาน ตอ้งมีขนาดไม่เลก็กวา่ขนาดของสายต่อหลกัดินท่ีไดก้าํหนดไวใ้นตารางท่ี 3.1 
ถา้สายเส้นไฟของตวันาํประธานมีขนาดใหญ่กว่าท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 3.1 ให้ใชส้ายต่อ
ฝากขนาดไม่เลก็กว่าร้อยละ12.5 ของตวันาํประธานท่ีใหญ่ท่ีสุด ถา้ใชต้วันาํประธานเดินใน
ท่อสาย หรือเป็นสายเคเบิลมากกว่า 1 ชุดขนานกนั แต่ละท่อสายหรือสายเคเบิลให้ใชส้าย
ต่อฝากท่ีมีขนาดไม่เลก็กว่าท่ีไดก้าํหนดไวใ้นตารางท่ี 3.1 โดยคาํนวณจากขนาดของสายใน
แต่ละท่อสายหรือสายเคเบิล 

 

3.5.3.3 ขนาดสายต่อฝากดา้นไฟออกของบริภณัฑป์ระธาน 
  สายต่อฝากของบริภณัฑไ์ฟฟ้าดา้นไฟออกของบริภณัฑป์ระธานตอ้งมีขนาดไม่เลก็
กวา่ขนาดของสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีไดก้าํหนดไวใ้นตารางท่ี 3.2 
 

3.6 สายดนิของบริภณัฑ์ไฟฟ้า 
 3.6.1 ชนิดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

3.6.1.1 สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีเดินสายร่วมไปกบัสายของวงจรตอ้งเป็น “ตัวนาํทองแดง 
หุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มกไ็ด้” หรือ “เปลือกโลหะของสายเคเบิลชนิด AC, MI และ MC” หรือเปลือกหุม้
บสัเวยท่ี์ผูผ้ลิตระบุให้ใชเ้ป็นสายสาํหรับต่อลงดินได ้ อุปกรณ์การเดินสายชนิดอ่ืนห้ามนาํมาใชเ้ป็น
สายดิน 

3.6.1.2 ฉนวนหรือเปลือกของสายดินตอ้งมีสีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง หากสายดินมีขนาด
ใหญ่กวา่ 10 ตารางมิลลิเมตร หรือเป็นเคเบ้ิลหลายแกนท่ีใชใ้นสถานท่ีซ่ึงการบาํรุงรักษาทาํโดยบุคคล
ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหท้าํเคร่ืองหมายแทนสีของสายได ้

 

3.6.2 ขนาดสายดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้า 

3.6.2.1 การกาํหนดสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า ให้พิจารณาจากขนาดเคร่ืองป้องกนักระแส
เกินของบริภณัฑไ์ฟฟ้านั้น หรือตามขนาดวงจรย่อย โดยขนาดสายดินตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่าท่ีได้
กาํหนดไวใ้นตารางท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.2 ขนาดตํ่าสุดของสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 

พกิดัหรือขนาดปรับตั้งของ 
เคร่ืองป้องกนักระแสเกนิไม่เกนิ 

(แอมแปร์) 

ขนาดตํ่าสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
(ตัวนําทองแดง) 

(ตารางมิลลเิมตร) 
16 1.5 
20 2.5 
40 4 
70 6 
100 10 
200 16 
400 25 
500 35 
800 50 

1,000 70 
1,250 95 
2,000 120 
2,500 185 
4,000 240 
6,000 400 

 

 การกาํหนดขนาดสายต่อหลักดิน สายต่อฝาก และสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า แสดง
ตวัอยา่งในรูปท่ี 3.8 อธิบายความหมายของหมายเลขต่างๆ ดงัน้ี 
  หมายเลข 1 คือ สายต่อหลกัดิน โดยพิจารณาจากขนาดของตวันาํประธาน ขนาดสายต่อ
หลกัดินเลือกจากตารางท่ี 3.1 คือ 50 ตารางมิลลิเมตร 
  หมายเลข 2 คือ สายต่อฝากประธาน โดยพิจารณาจากขนาดของตวันาํประธาน ขนาดสาย
ต่อฝาก เลือกจากตารางท่ี 3.1 คือ 50 ตารางมิลลิเมตร 
  หมายเลข 3 คือ สายต่อฝากดา้นไฟเขา้ โดยพิจารณาจากขนาดของตวันาํประธาน ขนาดสาย
ต่อฝากเลือกจากตารางท่ี 3.1 คือ 50 ตารางมิลลิเมตร 
  หมายเลข 4 คือ สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 โดยพิจารณาจากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแส
เกิน สายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 คือ 6 ตารางมิลลิเมตร 
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บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

บสันิวทรัล

บสัดิน

N

แผงยอ่ย

L

400A
200A

200A
50A 80A16A

วงจรเตา้รับไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 1

L N

อุปกรณ์ไฟฟ้า 2

300 mm2

1
2

3

5

6

4

7

10
9

8

ช่องเดินสายโลหะ ช่องเดินสายโลหะ

หลกัดิน

 
 

รูปที ่3.8 ตวัอยา่งการกาํหนดขนาดสายต่อหลกัดิน สายต่อฝาก และสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 
 

  หมายเลข 5 คือ สายต่อฝากดา้นไฟออก โดยพิจารณาจากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน 
สายต่อฝากเลือกจากตารางท่ี 3.2 คือ 16 ตารางมิลลิเมตร 
  หมายเลข 6 คือ สายดินสาํหรับแผงยอ่ย โดยพิจารณาจากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน 
สายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 คือ 16 ตารางมิลลิเมตร 
  หมายเลข 7 คือ สายต่อฝาก โดยพิจารณาจากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน สายต่อฝาก 
เลือกจากตารางท่ี 3.2 คือ 16 ตารางมิลลิเมตร 
  หมายเลข 8 คือ สายต่อฝาก โดยพิจารณาจากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน สายต่อฝาก 
เลือกจากตารางท่ี 3.2 คือ 16 ตารางมิลลิเมตร 
  หมายเลข 9 คือ สายดินของวงจรเตา้รับ โดยพิจารณาจากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน 
สายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 คือ 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
  หมายเลข 10 คือ สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 โดยพิจารณาจากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแส
เกิน สายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 คือ 10 ตารางมิลลิเมตร 

 

 3.6.2.2 “ในกรณีเดินสายควบ ถ้ามีสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้เดินขนานกันไปในแต่ละ
ท่อสาย และให้คาํนวณสายดินจากพิกัดหรือขนาดปรับต้ังของเคร่ืองป้องกันกระแสเกินของวงจร
น้ัน” แสดงตวัอยา่งในรูปท่ี 3.9 
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รูปที ่3.9 การเลือกสายดิน กรณีเดินสายควบ 

 
“ในกรณีเดินสายหลายวงจรในท่อสายเดียวกัน แต่ใช้สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าร่วมกันใน

ท่อสายน้ัน ให้คาํนวณขนาดสายดินจากพิกัดหรือขนาดปรับต้ังของเคร่ืองป้องกันกระแสเกินท่ีใหญ่
ท่ีสุดท่ีป้องกันสายในท่อสายน้ัน” แสดงตวัอยา่งในรูปท่ี 3.10 

 
 

รูปที ่3.10 การใชส้ายดินร่วมกนั กรณีเดินสายหลายวงจรในท่อสายเดียวกนั 
 
“ในกรณีเคร่ืองป้องกันกระแสเกินเป็นชนิดอัตโนมัติปลดวงจรทันที หรือเป็นเคร่ือง

ป้องกันกระแสลดัวงจรของมอเตอร์ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าน้ันให้เลือกตามพิกัดของเคร่ือง
ป้องกันการใช้งานเกินกาํลงัของมอเตอร์”  

 

3.6.2.3 สําหรับสายพร้อมเตา้เสียบของบริภณัฑ์ไฟฟ้า ซ่ึงใชไ้ฟฟ้าจากวงจรซ่ึงมีเคร่ือง
ป้องกนักระแสเกินท่ีมีขนาดไม่เกิน 20 แอมแปร์ สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าซ่ึงเป็นตวันาํทองแดง
และเป็นแกนหน่ึงของสายอ่อน อาจมีขนาดเลก็กวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 3.2 ไดแ้ต่ตอ้งไม่เลก็กว่า
ขนาดสายตวันาํของวงจรและไม่เลก็กวา่ 1.0 ตารางมิลลิเมตร 

3.6.2.4 สาํหรับมอเตอร์ สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าให้พิจารณาจากขนาดเคร่ืองป้องกนั
โหลดเกินของมอเตอร์ ตามตารางท่ี 3.2 
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3.7 การต่อลงดนิของบริภณัฑ์และเคร่ืองห่อหุ้ม 
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย กาํหนดการต่อลงดินของบริภณัฑแ์ละเคร่ือง
ห่อหุม้ ดงัน้ี 
 3.7.1 การต่อลงดินของเคร่ืองห่อหุ้ม และ/หรือ ช่องเดินสายทีเ่ป็นโลหะของสายตัวนํา 

  “เคร่ืองห่อหุ้มหรือช่องเดินสายท่ีเป็นโลหะของสายตัวนาํ  ต้องต่อลงดิน 
  ข้อยกเว้นท่ี 1   เคร่ืองห่อหุ้มท่ีเป็นโลหะช่วงส้ันๆ ซ่ึงใช้ป้องกันความเสียหายทาง
 กายภาพท่ีมีการต่อสายเคเบิลหรือใช้จับยึดสาย ไม่บังคับให้ต่อลงดิน 
  ข้อยกเว้นท่ี 2 เคร่ืองห่อหุ้มท่ีเป็นโลหะของสายท่ีต่อจากการติดต้ังเดิมท่ีเป็นการ
 เดินสายแบบเปิดเดินสายบนตุ้มหรือใช้สายท่ีมีเปลือกนอกไม่เป็นโลหะไม่จาํเป็นต้องต่อลง
ดินถ้าระยะเดินสายท่ีเพ่ิมมีความยาวไม่เกิน 8 เมตร ไม่สัมผัสกับดินหรือโลหะท่ีต่อลงดิน 
หรือวัสดท่ีุเป็นตัวนาํ และมีการป้องกันไม่ให้บคุคลสัมผสั” 

 
 3.7.2 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ยดึติดกบัที ่หรือชนิดทีมี่การเดินสายถาวร 

  “บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับท่ี หรือชนิดท่ีมีการเดินสายถาวร ส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีเปิดโล่ง
และไม่ได้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าของบริภัณฑ์ไฟฟ้าดังกล่าวต่อลงดินเม่ือมีสภาพตามข้อใด
ข้อหน่ึงดังต่อไปนี ้

- ห่างจากพืน้หรือโลหะท่ีต่อลงดินไม่เกิน 2.4 เมตรในแนวด่ิง หรือ 1.5 เมตรในแนว
ระดับ และบคุคลอาจสัมผสัได้โดยบังเอิญ 

- อยู่ในสถานท่ีเปียกหรือชืน้ และไม่ได้มีการแยกอยู่ต่างหาก 
- อยู่ในบริเวณอันตราย 
- รับไฟฟ้าจากสายชนิดหุ้มส่วนนาํกระแสไฟฟ้าด้วยโลหะ (metal-clad, metal-

sheath) หรือสายท่ีเดินในท่อสายโลหะเว้นแต่ท่ีได้ยกเว้นในหัวข้อ การต่อลงดินของเคร่ือง
ห่อหุ้มหรือช่องเดินสายท่ีเป็นโลหะของสายตัวนาํ” 

 
3.7.3 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยดึติดกบัทีทุ่กขนาดแรงดัน 

“บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับท่ีทุกขนาดแรงดัน ส่วนท่ีเป็นโลหะเปิดโล่งและไม่เป็น
ทางเดินของกระแสไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อไปนีต้้องต่อลงดิน 

- โครงของแผงสวิตช์ 
- โครงของมอเตอร์ชนิดยึดติดกับท่ี 
- กล่องของเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ ยกเว้นฝาครอบสวิตช์ ปิด-เปิดท่ีมีฉนวนรอง

ด้านใน 
- บริภัณฑ์ไฟฟ้าของลิฟต์และป้ันจ่ัน 
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- บริภัณฑ์ไฟฟ้าในอู่จอดรถ โรงมหรสพ โรงถ่ายภาพยนตร์ สถานีวิทยุและ
โทรทัศน์ ( ยกเว้น โคมไฟแบบแขวน) 

- ป้ายท่ีใช้ไฟฟ้ารวมท้ังอุปกรณ์ประกอบ 
- เคร่ืองฉายภาพยนตร์ 
- เคร่ืองสูบนํา้ท่ีใช้มอเตอร์” 
 

 3.7.4 การต่อลงดินของบริภณัฑ์ซ่ึงไม่รับกระแสไฟฟ้าโดยตรง 
“บริภัณฑ์ซ่ึงไม้ได้รับกระแสไฟฟ้าโดยตรง ส่วนท่ีเป็นโลหะของบริภณัฑ์ต่อไปนีต้้องต่อลง

ดิน 
- โครงและรางของป้ันจ่ันท่ีใช้ไฟฟ้า 
- โครงของตู้โดยสารลิฟต์ท่ีไม่ได้ขบัเคล่ือนด้วยไฟฟ้าแต่มีสายไฟฟ้าติดอยู่ 
- ลวดสลิงซ่ึงใช้ยกของด้วยแรงคนและลวดสลิงของลิฟต์ท่ีใช้ไฟฟ้า 
- ส่ิงกั้นท่ีเป็นโลหะ ร้ัว หรือส่ิงห่อหุ้มของบริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีมีแรงดันระหว่างสาย

เส้นไฟเกิน 1,000 โวลต์ 
- โครงสร้างท่ีใช้ติดต้ังบริภณัฑ์ไฟฟ้า” 
 

 3.7.5 การต่อลงดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้าทีมี่สายพร้อมเต้าเสียบ  
“บริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีมีสายพร้อมเต้าเสียบ ส่วนท่ีเป็นโลหะเปิดโล่งของบริภัณฑ์ไฟฟ้าจะต้อง

ต่อลงดินถ้ามีสภาพตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี ้
- ใช้ในบริเวณอันตราย 
- ใช้แรงดนัไฟฟ้าวัดเทียบกับดินเกิน 150 โวลต์ 

ข้อยกเว้นท่ี 1 มอเตอร์ท่ีมีการกั้น 
ข้อยกเว้นท่ี 2 โครงโลหะของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความร้อน ซ่ึงมีฉนวนกั้นระหว่าง

โครงร่างโลหะกับดินอย่างถาวร 
ข้อยกเว้นท่ี 3 บริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีระบุว่าเป็นฉนวน 2 ช้ันหรือเทียบเท่า ซ่ึงมี

เคร่ืองหมายแสดงชัดเจนว่าไม่ต้องต่อลงดิน 
- เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในสถานท่ีอยู่อาศัยต่อไปนี ้

- ตู้เยน็ ตู้แช่แขง็ เคร่ืองปรับอากาศ 
- เคร่ืองซักผ้า  เคร่ืองอบผ้า  เคร่ืองล้างจาน  เคร่ืองสูบนํา้ทิง้  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในตู้

เลีย้งปลา 
- เคร่ืองมือชนิดมือถือท่ีทาํงานด้วยมอเตอร์ (hand-held motor-operated tools) 
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- เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีทาํงานด้วยมอเตอร์  เช่น  เคร่ืองเล็มต้นไม้  เคร่ืองตัดหญ้า  
เคร่ืองขดัถชูนิดใช้นํา้ 

- ดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ 
ยกเว้น  บริภณัฑ์ไฟฟ้าท่ีระบวุ่าเป็นฉนวน 2 ช้ัน หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย

แสดงชัดเจนว่าไม่ต้องต่อลงดิน 
- เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้ในสถานท่ีอยู่อาศัยต่อไปนี ้

- ตู้เยน็ ตู้แช่แขง็  เคร่ืองปรับอากาศ 
- เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองอบผ้า เคร่ืองล้างจาน เคร่ืองสูบนํา้ทิง้ เคร่ืองประมวลผลข้อมลู 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในตู้เลีย้งปลา 
- เคร่ืองมือชนิดมือถือท่ีทาํงานด้วยมอเตอร์ 
- เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีทาํงานด้วยมอเตอร์ เช่น เคร่ืองเลม็ต้นไม้ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ือง

ขดัถชูนิดใช้นํา้ 
- เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีสายพร้อมเต้าเสียบใช้ในสถานท่ีเปียกหรือชืน้ หรือบคุคลท่ีใช้

ยืนอยู่บนพืน้ดินหรือพืน้โลหะ หรือทาํงานอยู่ในถงัโลหะหรือหม้อนํา้ 
- เคร่ืองมือท่ีอาจนาํไปใช้ในท่ีเปียก หรือใช้ในบริเวณท่ีนาํไฟฟ้าได้ 
- ดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ 
ข้อยกเว้นท่ี 1 เคร่ืองมือและดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ ท่ีอาจนาํไปใช้ในท่ีเปียก

หรือใช้ในบริเวณท่ีนาํไฟฟ้าได้ ไม่บังคับให้ต่อลงดิน ถ้ารับพลงัไฟฟ้าจากหม้อแปลงนิรภัย
ท่ีขดลวดด้านไฟออกมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 โวลต์ และไม่ต่อลงดิน 

ข้อยกเว้นท่ี 2 บริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีระบุว่าเป็นฉนวน 2 ช้ันหรือเทียบเท่าซ่ึงมีเคร่ือง 
หมายแสดงชัดเจนว่าไม่ต้องต่อลงดิน” 

 
 ส่วนประกอบของการต่อลงดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าและเคร่ืองห่อหุม้ ดงัรูปท่ี 3.11  
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รูปที ่3.11 การต่อลงดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าและเคร่ืองห่อหุม้ 

  รูปท่ี 3.11 แสดงการต่อลงดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าและเคร่ืองห่อหุม้ โดยการเดินสายดินจากบริภณัฑ์
ไฟฟ้าไปต่อกบับสัดินท่ีบริภณัฑป์ระธานหรือแผงย่อยท่ีจ่ายให้กบับริภณัฑ์ไฟฟ้านั้น ทั้งน้ีการเดินสายดิน
ของบริภณัฑไ์ฟฟ้าใหเ้ดิมร่วมกบัสายเสน้ไฟและสายนิวทรัล สายดินหมายเลขต่างๆ มีความหมายดงัน้ี 

  หมายเลข 1 คือ สายต่อหลกัดิน ขนาดสายต่อหลกัดินเลือกจากตารางท่ี 3.1 โดยพิจารณา
จากขนาดของตวันาํประธาน 
  หมายเลข 2 คือ สายดินของวงจรเตา้รับ ขนาดสายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 โดยพิจารณา
จากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกินของวงจรเตา้รับท่ีจ่ายไฟจากบริภณัฑป์ระธาน 
  หมายเลข 3 คือ สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดสายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 โดยพิจารณา
จากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกินของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟจากบริภณัฑป์ระธาน 
  หมายเลข 4 คือ สายดินของแผงยอ่ย ขนาดสายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 โดยพิจารณาจาก
พิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกินของแผงยอ่ยท่ีจ่ายไฟจากบริภณัฑป์ระธาน 
  หมายเลข 5 คือ สายดินของวงจรเตา้รับ ขนาดสายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 โดยพิจารณา
จากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกินของวงจรเตา้รับท่ีจ่ายไฟจากแผงยอ่ย 

  หมายเลข 6 คือ สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดสายดินเลือกจากตารางท่ี 3.2 โดยพิจารณา

จากพิกดัเคร่ืองป้องกนักระแสเกินของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟจากแผงยอ่ย 
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3.8 การต่อลงดนิของระบบทีม่ีตวัจ่ายแยกต่างหาก 
 ระบบไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหากตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 
 3.8.1 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก ใหป้ฏิบติัตามหลกัการของการต่อลงดิน
ของบริภณัฑป์ระธาน ซ่ึงประกอบดว้ย สายท่ีมีการต่อลงดิน หลกัดิน สายต่อหลกัดิน และสายต่อฝาก และ
ใชส้ายต่อฝากเช่ือมต่อสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าของระบบท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก เขา้กบัสายตวันาํท่ีมีการ
ต่อลงดินของระบบไฟฟ้า การต่อฝากให้ทาํท่ีจุดใดก็ได้ระหว่างระบบท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหากกับเคร่ือง
ป้องกนักระแสเกินตวัแรกเท่านั้น  

 

บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

N
จ่ายโหลด

สวิตชส์บัเปล่ียนเคร่ืองกาํเนิด
 

รูปที ่3.12 ระบบไฟฟ้าท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก ต่อลงดินท่ีเคร่ืองกาํเนิด 

 

 
รูปที ่3.13 ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก มีการต่อสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีเคร่ืองกาํเนิด 
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 จากรูปท่ี 3.12 เป็นระบบไฟฟ้าท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก มีการต่อลงดินท่ีเคร่ืองกาํเนิด และใชส้วิตช์

สบัเปล่ียนแยกสายนิวทรัลออกจากเคร่ืองกาํเนิดเม่ือโหลดรับไฟจากบริภณัฑป์ระธาน รูปท่ี 3.13 ไม่ใช่ระบบ

ไฟฟ้าท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก เน่ืองจากไม่มีสวิตช์สับเปล่ียน สายนิวทรัลต่อถึงกนักบันิวทรัลของเคร่ือง

กาํเนิด และมีการต่อสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้ากบัเคร่ืองกาํเนิด 

3.8.2 สายต่อหลกัดินท่ีเช่ือมต่อหลกัดินเขา้กบัสายตวันาํท่ีมีการต่อลงดินของระบบท่ีมีตวัจ่ายแยก
ต่างหากให้กาํหนดขนาดจากสายเส้นไฟของระบบท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก โดยตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่าท่ี
กาํหนดไวใ้นตารางท่ี 3.1 

3.8.3 หลกัดินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานหลกัดิน และส่ิงท่ีใชแ้ทนหลกัดินและตอ้งอยูใ่กลจุ้ดต่อลง
ดินมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

 
3.9 การต่อลงดนิของอาคารทีม่ากกว่าหน่ึงหลงั 
 การต่อลงดินของวงจรท่ีมีบริภณัฑป์ระธานชุดเดียวจ่ายไฟใหอ้าคารมากกว่าหน่ึงหลงั แต่ละอาคาร
ตอ้งมีหลกัดินเพื่อต่อสายท่ีมีการต่อลงดินของวงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลบัและเคร่ืองห่อหุม้ของเคร่ือง
ปลดวงจรลงดิน ดงัรูปท่ี 3.14  
  

 
รูปที ่3.14 วงจรท่ีมีบริภณัฑป์ระธานชุดเดียวจ่ายไฟใหอ้าคารมากกวา่หน่ึงหลงั 

 

ถา้ในอาคารมีวงจรยอ่ยชุดเดียวและไม่ไดจ่้ายไฟใหแ้ก่บริภณัฑท่ี์ตอ้งต่อลงดิน ไม่ตอ้งทาํหลกัดิน
ของแต่ละอาคารได ้ดงัรูปท่ี 3.15 



3-21 

 

สายต่อฝากประธาน

สายต่อหลกัดิน

หลกัดิน

บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

สายท่ีมีการต่อลงดิน 
(ตวันาํนิวทรัล)

อาคารหลงัท่ี 1
อาคารหลงัท่ี 2

บริภณัฑไ์ฟฟ้า

บริภัณฑ์ที่ไม่ต้องต่อลงดนิ

 
รูปที ่3.15 อาคารท่ีมีวงจรยอ่ยชุดเดียวและเป็นบริภณัฑท่ี์ไม่ตอ้งต่อลงดิน 

 

ถา้มีการเดินสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าร่วมกบัตวันาํอ่ืนของวงจร เพื่อไปต่อส่วนท่ีไม่เป็นทางเดิน
ของกระแสไฟฟ้าของบริภณัฑไ์ฟฟ้า ส่วนท่ีเป็นโลหะภายในโครงสร้างของอาคารท่ีตอ้งการต่อลงดินสาย
ดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้านั้นจะตอ้งมีการต่อฝากลงดินท่ีอาคารอีกหลงัหน่ึง ดงัรูปท่ี 3.16 
 

สายต่อฝากประธาน

สายต่อหลกัดิน

หลกัดิน

บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

สายท่ีมีการต่อลงดิน 
(ตวันาํนิวทรัล)

บสันิวทรัล

บสัดิน

แผงยอ่ย

อาคารหลงัท่ี 1 อาคารหลงัท่ี 2

ระบบท่อ
โลหะ

บริภณัฑ์
ไฟฟ้า

โครงสร้าง 
ของอาคาร

โครงโลหะ

เดินร่วมกบั
สายเส้นไฟ

 
รูปที ่3.16 การเดินสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าจากบริภณัฑป์ระธานไปยงัอาคารหลงัอ่ืน 

 

3.10 การต่อลงดนิและการต่อฝากของระบบแรงดนัตํา่ 
 กรณีท่ีอาคารหน่ึงหลงัมีการต่อลงดินของระบบแรงดนัตํ่าอ่ืน เช่น ระบบส่ือสาร วิทยุ โทรทศัน์ 
โทรทศัน์วงจรปิด หรืออ่ืนๆ ตอ้งต่อฝากระหว่างระบบการต่อลงดิน ประกอบดว้ย การต่อฝากระหว่างหลกั
ดินกบัหลกัดิน และการต่อฝากระหว่างบริภณัฑ ์โดยต่อฝากการต่อลงดินของระบบอ่ืนๆ เขา้กบับสัดินของ
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บริภณัฑป์ระธานโดยตรง หรือต่อท่ีบสัดินร่วมภายนอกบริภณัฑป์ระธาน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
และบาํรุงรักษา 
  

3.11 การใช้อุปกรณ์ป้องกนัไฟร่ัวลงดนิ 
 เคร่ืองตดัไฟร่ัวคืออุปกรณ์ท่ีทาํหน้าท่ีตดักระแสไฟฟ้าเม่ือเกิดไฟฟ้าร่ัวและบุคคลไปสัมผสั เม่ือ
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเคร่ืองตดัไฟร่ัวสามารถตรวจไดว้่ามีกระแสร่ัวลงดินและจะปลดวงจรไฟฟ้า
ออก  เคร่ืองตดัไฟร่ัวจะปลดวงจรเฉพาะเม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นลงดินเท่านั้น กรณีไฟดูดท่ีเกิดจากการท่ี
บุคคลสัมผสัสายไฟฟ้าสองเส้นพร้อมกัน เคร่ืองจะไม่ปลดวงจร เคร่ืองตัดไฟร่ัวจะปลดวงจรเม่ือมี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นตวัคนแลว้เท่านั้น จึงตอ้งเลือกชนิดท่ีปลดวงจรไดเ้ร็วเพื่อลดเวลาท่ีกระแสไฟฟ้าไหล
ผา่นร่างกาย ขอ้ดีของเคร่ืองตดัไฟร่ัวคือสามารถป้องกนัอนัตรายไดท้ั้งจากการสมัผสัโดยตรงและโดยออ้ม 
 การป้องกนัดว้ยเคร่ืองตดัไฟร่ัวมีวตัถุประสงคเ์พื่อการป้องกนับุคคล และการป้องกนัทรัพยสิ์น การ
ป้องกันบุคคลโดยทาํหน้าท่ีตดักระแสไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดอนัตรายกับคนท่ีไปสัมผสั และการป้องกัน
ทรัพยสิ์นโดยทาํหนา้ท่ีตดักระแสไฟฟ้าเพื่อไม่ใหอุ้ปกรณ์หรือสถานท่ีเสียหาย 
 เคร่ืองตดัไฟร่ัวให้ใชเ้ป็นอุปกรณ์ป้องกนัเสริมหรือเพิ่มเติมจากการป้องกนัท่ีตอ้งปฏิบติัในตอนตน้
เท่านั้น ไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองป้องกนัหลกั เน่ืองจากเคร่ืองตดัไฟร่ัวเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นกนัอาจชาํรุดได้
จากการใชง้าน กรณีชาํรุดแลว้จะไม่สามารถป้องกนัได ้ในการใชง้านตอ้งทดสอบเป็นประจาํตามระยะเวลา
ท่ีผูผ้ลิตแนะนาํ และท่ีสาํคญัจะตอ้งติดตั้งใหถู้กตอ้งดว้ย 
  
 3.11.1 การใช้งานเคร่ืองตดัไฟร่ัว 

    เคร่ืองตดัไฟร่ัวสามารถป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าดูดไดท้ั้งจากการสมัผสักบัส่วนท่ีมีไฟฟ้า
โดยตรงเช่นสมัผสักบัสายไฟฟ้าท่ีฉนวนชาํรุด และการสมัผสัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเม่ือเกิดไฟร่ัวซ่ึงเรียกว่า
การสัมผสัโดยออ้มในขณะท่ีระบบสายดินสามารถป้องกันไดเ้ฉพาะการสัมผสัโดยออ้มเท่านั้น 
ดงันั้นในการใชง้านจาํเป็นตอ้งมีระบบสายดินดว้ยจึงมัน่ใจไดว้า่ปลอดภยั สาํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุก
ชนิดท่ีมีเคร่ืองตดัไฟร่ัวมาติดตั้งมาดว้ยแลว้ในตวัถือวา่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นมีเคร่ืองตดัไฟร่ัวแลว้ 
  มาตรฐานการติดตั้ งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย  กําหนดให้ต้องมีการป้องกันท่ี
วงจรไฟฟ้าหรือเต้ารับโดยใช้เคร่ืองตัดร่ัวสําหรับการใช้ไฟฟ้าในบริเวณ ห้องนํ้ า ห้องใต้ดิน 
หอ้งครัว อ่าง (บริเวณพ้ืนท่ีเคาน์เตอร์ท่ีมีการติดตั้งเตา้รับภายในระยะ 1.50 เมตร ห่างจากขอบดา้น
นอกอ่าง) และระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีตอ้งติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัว ไดแ้ก่ 
เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น เคร่ืองทาํนํ้าร้อน และอ่างนํ้าวน 
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 3.11.2 ประเภทเคร่ืองตัดไฟร่ัว 
  เคร่ืองตดัไฟร่ัวแบ่งได ้2 ประเภทใหญ่ ๆ คือประเภทท่ีสามารถปลดวงจรไดท้ั้งเม่ือเกิดไฟ
ร่ัวและเม่ือเกิดกระแสเกินใชช่ื้อเรียกว่า RCBO (residual current circuit breaker with overload 
protection) และแบบท่ีปลดวงจรเฉพาะเม่ือเกิดไฟร่ัวเท่านั้นเรียกว่า RCCB (residual current circuit 
breaker) สามารถตดักระแสลดัวงจรได ้แต่ไม่ได ้ออกแบบใหต้ดักระแสเกินพิกดั แบบหลงัน้ีจะไม่
สามารถปลดวงจรเม่ือกระแสไฟเกินได ้ในการใชง้านจะตอ้งมีเคร่ืองป้องกนักระแสไฟเกินเพิ่มอีก
ต่างหากในการใชง้านจะตอ้งดูใหช้ดัเจนว่าเป็นแบบท่ีตอ้งการหรือไม่ เคร่ืองตดัไฟร่ัวอาจมีช่ือเรียก
ต่างกนั เช่น เคร่ืองตดัไฟเม่ือมีกระแสร่ัวลงดิน (Earth Leakage Circuit Breaker; ELCB, Ground 
Fault Circuit Interrupter; GFCI และ Residual Current Device; RCD)  
 

 

รูปที ่3.17 ตวัอยา่งเคร่ืองตดัไฟร่ัว 
 

 3.11.3 การเลอืกใช้เคร่ืองตดัไฟร่ัว 
  โดยทัว่ไปเคร่ืองตดัไฟร่ัวท่ีผลิต จะทาํงานท่ีค่ากระแสร่ัว ตั้งแต่ 5 – 500 มิลลิแอมแปร์ เช่น 
30, 100, 300 และ 500 มิลลิแอมแปร์  
  สาํหรับการป้องกนับุคคลให้เลือกค่ากระแสร่ัวไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ และสาํหรับการ
ป้องกนัทรัพยสิ์นให้เลือกค่ากระแสร่ัวท่ีเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการป้องกนั เช่น 300 มิลลิแอมแปร์ 
ตวัอยา่งการใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวแสดงรูปท่ี 3.18 และ 3.19 
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เมนสวติช์
ทัว่ไป

30 mA

30 mA RCD

ป้องกนัดว้ย 30 mAไม่ป้องกนัดว้ย RCD

วงจรทัว่ไป
วงจรเตา้รับ

ในหอ้งอาบนํ้า

ระบบจ่ายไฟ

 
รูปที ่3.18 การใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวป้องกนัส่วนของกลุ่มวงจรยอ่ย 

 

 
รูปที ่3.19 การใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวป้องกนัทุกวงจรยอ่ย 

 
  จากรูปท่ี 3.18 และ 3.19 เป็นการใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวเป็นอุปกรณ์เสริมในการป้องกนั
บางส่วนของกลุ่มวงจรยอ่ยหรือทุกวงจรย่อย โดยติดตั้งรวมกนัในตูไ้ฟฟ้า ทั้งน้ีเคร่ืองตดัไฟร่ัวอาจ
ถูกออกแบบมาใหใ้ชติ้ดตั้งในลกัษณะอ่ืน เช่น ติดตั้งแยกภายนอกตูไ้ฟฟ้า 
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3.11.4 การป้องกนักระแสร่ัวลงดินของบริภัณฑ์ประธาน 
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย กาํหนดให้ “กรณีระบบท่ีนิวทรัลของ
ระบบวาย (wye) ต่อลงดินโดยตรง บริภัณฑ์ประธานแรงตํา่ท่ีมีขนาดต้ังแต่ 1,000 แอมแปร์ขึน้ไป 
ต้องติดต้ังเคร่ืองป้องกันกระแสร่ัวลงดินของบริภัณฑ์ ระบบป้องกันกระแสร่ัวลงดินต้องมีการ
ทดสอบการทาํงานเม่ือติดต้ังคร้ังแรก ณ ท่ีติดต้ัง โดยทดสอบตามคาํแนะนาํท่ีให้มากับบริภัณฑ์ ผล
การทดสอบนีต้้องบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอาํนาจตรวจสอบทราบ 
  ข้อยกเว้นท่ี 1 ข้อบังคับนี้ไม่ใช้กับเคร่ืองปลดวงจรประธานของกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมแบบต่อเน่ือง ซ่ึงหากมีการหยดุทาํงานอย่างกะทันหันจะทาํให้เกิดความเสียหายมาก 
  ข้อยกเว้นท่ี 2 ข้อบังคับนีไ้ม่ใช้กับเคร่ืองสูบนํา้ดับเพลิง” 
  การป้องกนักระแสร่ัวลงดิน หรือการป้องกนัความผดิพร่องลงดิน (ground fault protection) 
ท่ีบริภณัฑป์ระธาน มี 3 วิธี คือ 
  (1) วิธีกระแสตกคา้ง (Residual Sensing; RS) โดยการใชห้มอ้แปลงกระแสวดักระแสในแต่
ละเฟสและรวมกนัทางเวกเตอร์เป็นกระแสเฟส IP (IP = I1+ I2+ I3) และเปรียบเทียบกบักระแส

นิวทรัล (IN) ท่ีไดจ้ากหมอ้แปลงกระแสท่ีสายนิวทรัล เม่ือระบบทาํงานปกติกระแสเฟสจะเท่ากบั

กระแสนิวทรัล (IP = IN) หากกระแสเฟสไม่เท่ากบักระแสนิวทรัล (IP ≠ IN) แสดงว่าเกิดความผิด

พร่องข้ึนในระบบ (มีกระแสผดิพร่อง IF) ถา้ผลต่างของกระแสมากกว่าค่ากระแสปรับตั้ง รีเลยจ์ะสั่ง
ใหเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ปลดวงจร ดงัรูปท่ี 3.20 

สายต่อฝากประธาน

สายต่อหลกัดิน

หลกัดิน

บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

R

L1L2L3

รีเลย์

หมอ้แปลงกระแส

สายดิน

N

 
รูปที ่3.20 การป้องกนัความผดิพร่องลงดินโดยวิธีกระแสตกคา้ง 

 

  (2) วิธีกระแสไหลกลบัท่ีการต่อลงดินของแหล่งกาํเนิด (Source Ground Return; SGR) โดย
ใชห้มอ้แปลงกระแสวดักระแสในสายต่อฝากระหว่างบสันิวทรัลกบับสัดิน (กรณีน้ีตอ้งต่อสายต่อ
หลกัดินเขา้บสัดิน และต่อฝากระหว่างบสันิวทรัลกบับสัดิน) ดงัรูปท่ี 3.21 เม่ือเกิดความผดิพร่องลง
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ดินจะมีกระแสผิดพร่อง IF ไหลกลบัไปท่ีบสันิวทรัล ถา้กระแสผิดพร่อง IF มากกว่าค่ากระแส
ปรับตั้ง รีเลยจ์ะสัง่ใหเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ปลดวงจร 

สายต่อฝากประธาน
สายต่อหลกัดิน

หลกัดิน

บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

R

L1L2L3

รีเลย์

หมอ้แปลงกระแส

สายดิน

N

 
รูปที ่3.21 การป้องกนัความผดิพร่องลงดินโดยวิธีกระแสไหลกลบัท่ีการต่อลงดินของแหล่งกาํเนิด 

 

  (3) วิธีลาํดบัศูนย ์(Zero Sequence; ZS) โดยการใชห้มอ้แปลงกระแสวดักระแสรวมกนัทั้ง
สายเฟสและสายนิวทรัล ดงัรูปท่ี 3.22 เม่ือระบบทาํงานปกติผลรวมของกระแสทั้งหมดมีค่าเป็นศูนย ์
(รวมกันทางเวกเตอร์) ด้านทุติยภูมิของหมอ้แปลงจะไม่มีกระแส เม่ือเกิดความผิดพร่องลงดิน
ผลรวมของกระแสทั้งหมดไม่เป็นศูนย ์ดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลงจะมีกระแสไหล ถา้กระแสผิด
พร่อง IF มากกวา่ค่ากระแสปรับตั้ง รีเลยจ์ะสัง่ใหเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ปลดวงจร 

สายต่อฝากประธาน

สายต่อหลกัดิน

หลกัดิน

บริภณัฑป์ระธาน

บสันิวทรัล

บสัดิน

R

L1L2L3

รีเลย์

หมอ้แปลงกระแส

สายดิน

N

 
รูปที ่3.22 การป้องกนัความผดิพร่องลงดินโดยวิธีลาํดบัศูนย ์

 

 การปรับตั้งกระแสสําหรับการป้องกนัตาม NEC 230.95 กาํหนดให้กระแสปรับตั้งสูงสุด 
(maximum current setting) คือ 2,000 แอมแปร์ เวลาหน่วงสูงสุด (maximum time delay) คือ 1 วินาที 
สาํหรับกระแสผดิพร่องลงดินมากวา่หรือเท่ากบั 3,000 แอมแปร์  
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3.12 อมิพแีดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดนิ (Earth Fault Loop Impedance) 
 เม่ือเกิดความผิดพร่องลงดิน กล่าวคือเม่ือมีกระแสไหลจากสายเส้นท่ีมีไฟผา่นจุดผิดพร่องสู่สายดิน 
และเป็นวงรอบทางเดินของกระแสไฟฟ้ากลบัหาแหล่งจ่ายไฟ (เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า) กระแสท่ีไหลน้ี
เรียกวา่กระแสผดิพร่องลงดิน ดงัรูปท่ี 3.23 
 วงรอบการไหลของกระแสผดิพร่องน้ี เรียกว่า วงรอบผดิพร่องลงดิน (earth fault loop) อิมพีแดนซ์
วงรอบผดิพร่องลงดินเป็นค่าท่ีส่งผลถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าผดิพร่อง  กระแสไฟฟ้าผดิพร่องน้ีตอ้งมีปริมาณ
มากเพียงพอท่ีทาํใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัการผดิพร่องทาํงาน  ดงันั้นตามกฎของโอห์มอิมพีแดนซ์รอบวงผดิพร่อง
ลงดิน ควรมีค่าตํ่า เพื่อให้กระแสผิดพร่องมีค่ามากพอจะทาํให้อุปกรณ์ป้องกนัการผิดพร่องทาํงานตดัไฟได้
ทนัท่วงที 
 

N

L

จุดจ่ายไฟ แผงจ่ายไฟ

การติดตั้งระบบจ่ายไฟ

บริภณัฑไ์ฟฟ้า

เส้นทางกระแส
ผดิพร่องลงดิน

(Z   )e1

(Z   )e2

(Z  )1

(Z  )2

จุดผดิพร่อง

 

รูปที ่3.23 เสน้ทางอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน ระบบ TN-C-S 

 อิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดิน Zs  คือ ผลรวมของ อิมพีแดนซ์จากแหล่งจาํหน่าย (หมอ้แปลง) 
จนถึงจุดผดิพร่อง และจากจุดผดิพร่องผา่นสายดินกลบัไปยงัแหล่งจาํหน่าย (กล่าวคือ ความตา้นทานขดลวด
ของหม้อแปลง อิมพีแดนซ์สายไฟจากหม้อแปลงถึงบริภัณฑ์ประธาน อิมพีแดนซ์ท่ีจุดต่อเช่ือมต่างๆ 
อิมพีแดนซ์ตวันาํไฟฟ้าจากบริภณัฑป์ระธานถึงจุดผิดพร่อง ความตา้นทานของสายดิน และความตา้นทาน
ดิน) ในรูปท่ี 3.23 จะได ้Zs = Ze1 + Ze2 + Z1 + Z2 และ ค่า Zs ตอ้งมีค่านอ้ยเพียงพอท่ีจะทาํใหมี้การตดัวงจรได ้
ตามการคาํนวณค่า และระยะความยาวของวงจร 
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 ดงันั้นขนาดสายดินท่ีใชมี้ผลต่ออิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน และขนาดกระแสผดิพร่อง ขนาด
สายดินกาํหนดใชต้ามตารางท่ี 3.2  ในขณะเดียวกนัค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดินสูงสุด (maximum 
earth fault loop impedance) ถูกใชเ้ป็นเกณฑต์รวจสอบวา่อิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินในระบบไฟฟ้าท่ี
ติดตั้งเสร็จแลว้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินสูงสุด หรือ Zs คาํนวณได้
จาก 

      ≤ o
s

a

U
Z

I
                (3-3) 

  
  โดยท่ี  sZ   คือ ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน (โอห์ม) 
                oU  คือ ค่าแรงดนัไฟฟ้าเทียบกบัดินของระบบแรงตํ่า 
          aI   คือ กระแสทาํงานของอุปกรณ์ป้องกนั ภายในเวลาท่ีกาํหนด  
 
 

 

 

 
หรืออีกทางหน่ึงค่า sZ  ดูจากตารางท่ี 3.3 และ 3.4  

ตารางที ่3.3 แสดงค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินสูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
(IEC 60898 Type B) ท่ี oU  เท่ากบั 230 โวลต ์

 

ขนาดของ       
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

(แอมแปร์) 

กระแสทาํงานของ 
เซอร์กิตเบรกเกอร์  

(แอมแปร์) 

ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน
สูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์  

(โอห์ม) 
6 
10 
16 
20 
25 
32 
40 

30 
50 
80 
100 
125 
160 
200 

7.667 
4.60 
2.875 
2.399 
1.840 
1.438 
1.150 

aI =  5 × กระแสพกิดั สาํหรับอุปกรณ์ป้องกนั Type B 

  10 × กระแสพิกดั สาํหรับอุปกรณ์ป้องกนั Type C 

  20 × กระแสพิกดั สาํหรับอุปกรณ์ป้องกนั Type D 
  ค่ากระแสอาร์เอม็เอสสาํหรับฟิวส์ 
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ตารางที ่3.3 แสดงค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินสูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
(IEC 60898 Type B) ท่ี oU  เท่ากบั 230 โวลต ์(ต่อ) 

 

ขนาดของ       
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

(แอมแปร์) 

กระแสทาํงานของ 
เซอร์กิตเบรกเกอร์  

(แอมแปร์) 

ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน
สูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์  

(โอห์ม) 
50 
60 
70 
100 
125 

250 
300 
350 
500 
625 

0.920 
0.767 
0.657 
0.460 
0.368 

 
ตารางที ่3.4 แสดงค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินสูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

(IEC 60898 Type C และ IEC 60947-2 Type C) ท่ี oU  เท่ากบั 230 โวลต ์
ขนาดของ       

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
(แอมแปร์) 

กระแสทาํงานของ 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

(แอมแปร์) 

ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน
สูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

(โอห์ม) 
6 
10 
16 
20 
25 
32 
40 
50 
60 
70 
100 
125 

60 
100 
160 
200 
250 
320 
400 
500 
600 
700 

1,000 
1,25 

3.833 
2.300 
1.438 
1.150 
0.920 
0.719 
0.575 
0.460 
0.383 
0.230 
0.230 
0.184 
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3.13 ขั้นตอนการออกแบบการต่อลงดนิ 
 ขั้นตอนการออกแบบการต่อลงดิน พอสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 13.1.1 การพิจารณาลกัษณะของอาคาร จาํนวนอาคาร ว่ามีหลงัเดียวหรือมากกว่าหน่ึงหลงั และ
รูปแบบการจ่ายไฟให้กบัอาคาร เพื่อเป็นแนวทางกาํหนดรูปแบบการทาํหลกัดินของอาคาร (กรณีมีอาคาร
มากกวา่หน่ึงหลงัใหดู้วิธีการต่อลงดินในหวัขอ้ 3.9) 
 13.1.2 การออกแบบหลกัดินหรือระบบหลกัดินของอาคารทัว่ไป ตอ้งพิจารณาว่าส่ิงใดท่ีมีอยูแ่ลว้
หรือตอ้งสร้างเป็นส่วนหน่ึงของอาคารและใชเ้ป็นหลกัดินได ้เช่น โครงโลหะของอาคารหรือโครงสร้าง
โลหะใตดิ้น ควรใชส่ิ้งนั้นเป็นหลกัดินถา้ความตา้นทานไม่เกิน 5 โอห์ม หรือใชส่ิ้งนั้นเป็นหลกัดินเสริม และ
กาํหนดวา่จะเลือกใชห้ลกัดินแบบใด 
 13.1.3 การกาํหนดจาํนวนแท่งหลกัดิน (กรณีท่ีใชห้ลกัดินแบบแท่ง) เบ้ืองตน้ให้สาํรวจขอ้มูลดิน
และหาความตา้นทานจาํเพาะของดิน อาจไดจ้ากการวดัหรือการประมาณค่าจากตารางท่ี 2.2 เลือกชนิดแท่ง
หลกัดินและคาํนวณหาค่าความตา้นทานตามสมการท่ี 3-1 ถา้คาํนวณจาํนวน 1 แท่งแลว้ค่าความตา้นทานยงั
สูงกว่าค่าท่ีกาํหนดตอ้งเพ่ิมแท่งหลกัดินขนานกนั สามารถประมาณโดยใชต้วัคูณลดค่าความตา้นทานของ
หลกัดินตามตารางท่ี 4.1 (กรณีเลือกใชห้ลกัดินแบบอ่ืนๆ ใหพ้ิจารณาขอ้มูลในหวัขอ้ 3.3) 
 13.1.4 การกาํหนดสายต่อหลกัดินใหพ้ิจารณาจากขนาดสายประธาน และกาํหนดขนาดสายต่อหลกั
ดินไม่เลก็กวา่ตารางท่ี 3.1  
 13.1.5 การต่อฝากและขนาดสายต่อฝาก ใหพ้ิจารณาตามหวัขอ้ 3.5 
 13.1.6 การกาํหนดขนาดสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าหรือวงจรยอ่ยใหก้าํหนดตามตารางท่ี 3.2 โดย
พิจารณาจากขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรย่อย สําหรับมอเตอร์ให้พิจารณาจากขนาดเคร่ืองป้องกนั
โหลดเกินของมอเตอร์ 
 13.1.7 การป้องกนัเสริมโดยการใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัว ให้ใชก้บัวงจรตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย และวงจรอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูง ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 3.11 
 13.1.8 บริภณัฑป์ระธานแรงตํ่าท่ีมีขนาดตั้งแต่ 1,000 แอมแปร์ข้ึนไป ตอ้งติดตั้งเคร่ืองป้องกนั
กระแสร่ัวลงดินของบริภณัฑ ์ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 3.11 
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บทที ่4 
การตดิตั้งการต่อลงดนิ 

 

4.1 ทัว่ไป 
 การติดตั้งเป็นขั้นตอนท่ีสําคญั เพื่อให้ได้ระบบการต่อลงดินท่ีมีความปลอดภยัและเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย 
 

4.2 ขอบเขต 
 เสนอแนวทางการติดตั้งหลกัดินหรือระบบหลกัดิน สายต่อหลกัดิน สายท่ีมีการต่อลงดิน การต่อ
ฝาก สายต่อฝากประธาน สายต่อฝากของบริภณัฑไ์ฟฟ้า สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า การติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัว 
 

4.3 การตดิตั้งหลกัดนิ 
 4.3.1 การติดตั้งแท่งหลกัดิน 

  เลือกใชแ้ท่งหลกัดินท่ีไดม้าตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย คือมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 16 มิลลิเมตร (5/8 น้ิว) และความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2.4 เมตร ดงัรูปท่ี 4.1 ตอกฝัง
ลึกลงไปในดินในตาํแหน่งท่ีตอ้งการ การติดตั้งให้ตอกแนวด่ิงลงไปในดิน หากมีส่ิงกีดขวางท่ีแขง็
และไม่สามารถตอกในแนวด่ิงไดส้ามารถติดตั้งเอียงไดไ้ม่เกิน 45 องศา หรืออาจขดุดินและใชแ้ท่ง
หลกัดินฝังลึกในแนวราบไม่นอ้ยกวา่ 0.75 เมตร (2.5 ฟุต) ดงัรูปท่ี 4.2 

 

 
รูปที ่4.1 ตวัอยา่งแท่งหลกัดิน 
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 วิธีการติดตั้งแท่งหลกัดิน มีขอ้แนะนาํดงัน้ี 
 - สาํรวจพื้นดินท่ีจะตอกหลกัดินเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวตัถุอ่ืนใดฝังอยูใ่นดิน ตรงจุดท่ี

จะตอกแท่งหลกัดิน 
 - บริเวณท่ีจะตอกแท่งหลกัดินควรเป็นดินท่ีเปียกช้ืนจะดีกว่าดินท่ีแห้ง เพื่อให้

ความตา้นทานระหวา่งหลกัดินกบัดินมีค่าตํ่า 
 - ขดุดินลงไปลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ก่อนตอกแท่งหลกัดินลงไป 
 - ทาํความสะอาดแท่งหลกัดินโดยใชผ้า้สะอาด เพื่อให้ส่ิงสกปรก โดยเฉพาะตอ้ง

ไม่มีคราบไขมนั หรือส่ิงท่ีเป็นฉนวนมาเกาะติดบนผิวหลกัดินน้ี แลว้ใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการตอกหลกัดิน 

L

สูงสุด 45
0.75 เมตร

ระดบัผวิดิน

 
รูปที ่4.2 การติดตั้งแท่งหลกัดิน 

 

  ถา้ตอกแท่งหลกัดิน 1 แท่งแลว้วดัความตา้นทานหลกัดินไดเ้กินค่าท่ีตอ้งการ จะตอ้งตอก
แท่งหลกัดินขนานกบัแท่งหลกัดินเดิม และต่อฝากถึงกนัดงัรูปท่ี 4.3 การตอกแท่งหลกัดินเพิ่มถา้
ตอกในแนวลึกจะตอ้งให้ระยะห่างระหว่างแท่งหลกัดินไม่นอ้ยกว่าความยาวของแท่งหลกัดิน การ
ตอกแท่งหลกัดินเพิ่มแลว้ต่อฝากถึงกนั (ต่อขนานกัน) จะทาํให้ค่าความตา้นทานหลกัดินลดลง 
ตารางท่ี 4.1 แสดงตวัคูณลดค่าความตา้นทาน 

L

ระดบัผวิดิน

L
 

รูปที ่4.3 แท่งหลกัดินขนานกนั 
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ตารางที ่4.1 ตวัคูณลดค่าความตา้นทานของหลกัดินต่อขนานกนั 
(สาํหรับแท่งหลกัดินยาว 2.40 เมตร การตอกลึก 3 เมตร และมีระยะห่าง 3 เมตร) 

 

จํานวนแท่งหลกัดิน ตัวคูณลด 
2 0.58 
3 0.42 
4 0.34 
5 0.28 
6 0.24 
7 0.22 
8 0.19 
9 0.18 
10 0.16 

    
 4.3.2 การติดตั้งหลกัดินหุ้มคอนกรีต 
  การติดตั้งหลกัดินชนิดน้ีหากใชฐ้านรากคอนกรีตตอ้งดาํเนินการตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างอาคาร 
 โดยใชต้วันาํต่อเขา้กบัเหลก็เสริมระหวา่งการผกูเหลก็เสริมก่อนเทคอนกรีต ดงัรูปท่ี 4.4 และ 4.5 

 

 
 

รูปที ่4.4 การใชฐ้านรากคอนกรีตเป็นหลกัดิน 
 

   รูปท่ี 4.5 (ก) แสดงการใชเ้หลก็เสน้ท่ีฝังลึกอยูใ่นคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) 
มีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร (20 ฟุต) และมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่เลก็กวา่ 12.7 มิลลิเมตรเป็นหลกั
ดิน การต่อสายทองแดงเปลือยกบัเหลก็เสน้อาจใชแ้คลมป์หรือการเช่ือมดว้ยความร้อนท่ีออกแบบ
เฉพาะสาํหรับการต่อดูรูปท่ี 4.6 ประกอบ 
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ไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร (20 ฟุต)

ไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร (20 ฟุต)

การเช่ือมดว้ยความร้อน

เหลก็เสริม 12.7 มิลลิเมตร (0.5 น้ิว) ทัว่ไป

สายทองแดงเปลือยไม่เลก็กวา่
25 ตารางมิลลิเมตร

สายทองแดงเปลือยไม่เลก็กวา่
25 ตารางมิลลิเมตร

ก) ใชเ้หลก็เสน้

ข) ใชส้ายทองแดงเปลือย
 

รูปที ่4.5 การใชต้วันาํในฐานรากคอนกรีต 

 
  รูปท่ี 4.5 (ข) แสดงการใชส้ายทองแดงเปลือยขนาดไม่เลก็กว่า 25 ตารางมิลลิเมตร และยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร (20 ฟุต) ผกูติดกบัเหลก็เสน้ท่ีอยูใ่นฐานราก 

 

ตวันาํทองแดงการเช่ือมดว้ยความร้อน

เหลก็เส้น

 

รูปที ่4.6 ตวัอยา่งอุปกรณ์สาํหรับต่อสายทองแดงกบัเหลก็เสน้ 
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 4.3.3 การติดตั้งหลกัดินแบบแผ่นโลหะ 
  หลกัดินแบบแผ่นโลหะแผน่ตวันาํตอ้งเป็นชนิดกนัการผุกร่อน มีพื้นผิวสัมผสัไม่นอ้ยกว่า 
0.18 ตารางเมตร ในกรณีท่ีเป็นเหลก็อาบโลหะชนิดกนัการผกุร่อนตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มิลลิเมตร 
หากเป็นโลหะกนัการผกุร่อนชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่เหลก็ตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 มิลลิเมตร การติดตั้งอาจ
วางแผน่โลหะในแนวระดบัหรือแนวตั้งดูรูปท่ี 4.7  

รูปที ่4.7 การติดตั้งหลกัดินแผน่โลหะ 
 

 4.3.4 การติดตั้งหลกัดินแบบวงแหวน 
  การติดตั้งหลกัดินแบบวงแหวนใหใ้ชส้ายตวันาํทองแดงเปลือยยาวไม่นอ้ยกว่า  6 เมตร (20 

ฟุต) ขนาดไม่เลก็กวา่ 35 ตารางมิลลิเมตร ขดุร่องลึกดินลึกไม่นอ้ยกวา่ 0.76 เมตร (2.5 ฟุต) ตามแนว

รอบอาคารหรือรัศมี 

 4.3.5 การติดตั้งกบัโครงโลหะหรือโครงสร้างของอาคาร 
  ใชส้ายต่อหลกัดินต่อกบัโครงสร้างของอาคารท่ีเป็นโลหะท่ีมีการต่อลงดินและมีค่าความ
ตา้นทานของการต่อลงดินไม่เกินค่ามาตรฐาน 

  

4.4 การตดิตั้งสายต่อหลกัดนิ 
 

4.4.1 วธีิการติดตั้งสายต่อหลกัดิน 

- “สายต่อหลักดินหรือเคร่ืองห่อหุ้มต้องยึดแน่นกับส่ิงรองรับสายนี้จะต้องร้อยในท่อ
 สายไฟฟ้าหรือใช้สายเคเบิลแบบมีเกราะเม่ือใช้ในสถานท่ีท่ีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ” 
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- “เคร่ืองห่อหุ้มโลหะของสายต่อหลกัดินจะต้องมีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้านับต้ังแต่จุดท่ีต่อ
กับตู้ หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้าจนถึงหลกัดิน และต้องมีการต่อเข้ากับหลกัดินอย่างมัน่คงด้วยแคลมป์ หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ถ้าเคร่ืองห่อหุ้มนีไ้ม่ต่อเน่ืองทางไฟฟ้าให้ใช้สายต่อฝากท่ีปลายท้ังสอง
เคร่ืองห่อหุ้ม” 

 

4.5 การต่อสายต่อหลกัดนิเข้ากบัหลกัดนิ 

 4.5.1 วธีิการต่อสายต่อหลกัดินเข้ากบัหลกัดิน 

  “การต่อสายต่อหลกัดินเข้ากับหลกัดินต้องใช้วิธีเช่ือมด้วยความร้อน (Exothermic Welding) 
หูสาย หัวต่อแบบบีบอัด ประกับต่อสาย หรือส่ิงอ่ืนท่ีระบุให้ใช้เพ่ือการนี ้ห้ามต่อโดยใช้การบัดกรี
เป็นหลัก อุปกรณ์ท่ีใช้ต่อต้องเหมาะสมกับวัสดุท่ีใช้ทาํหลักดินและสายต่อหลักดิน ห้ามใช้สายต่อ
หลกัดินมากกว่า 1 เส้นเข้ากับหลกัดิน นอกจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการต่อเป็นชนิดท่ีออกแบบมาให้ต่อ
สายได้มากกว่า 1 เส้น” ตวัอยา่งอุปกรณ์สาํหรับต่อสายต่อหลกัดินเขา้กบัหลกัดิน ดงัรูปท่ี 4.9 

 

 
รูปที ่4.8 ตวัอยา่งแคลมป์ต่อสาย 

 

 
รูปที ่4.9 ตวัอยา่งการต่อสายต่อหลกัดินเขา้กบัหลกัดินดว้ยแคลมป์ต่อสาย 
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รูปที ่4.10 การเช่ือมดว้ยความร้อน 

 

 
รูปที ่4.11 ตวัอยา่งการต่อโดยการเช่ือมดว้ยความร้อน 

 
  การต่อสายต่อหลกัดินเขา้กบัหลกัดินโดยใชว้ิธีเช่ือมดว้ยความร้อน คือ การใชค้วามร้อน
จากการติดไฟของดินปืน เพื่อหลอมละลายทองแดงใหป้ระสานเขา้ดว้ยกนัมีขั้นตอนในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ตวัอยา่งขั้นตอนการต่อสายต่อหลกัดินเขา้กบัหลกัดินโดยเช่ือมดว้ยความร้อน 

ที ่ รูปประกอบ รายละเอยีด 
1 

 

จดัเตรียมอุปกรณ์สาํหรับการเช่ือมดว้ยความร้อน 
ทาํความสะอาดแท่งหลกัดิน และทาํความสะอาดปลาย
สายต่อหลกัดิน 

 
2 

 

ประกอบแบบหล่อโดยให้ซีลยางอยู่ด้านล่างของ
แบบหล่อ สอดสายต่อหลักดินเขา้ท่ีช่องด้านข้างของ
แบบหล่อ หลงัจากนั้นเทผงเช่ือมลงในแบบหล่อ 

ข้อควรระวัง ในระหวา่งการเทผงเช่ือมไม่ตอ้งคน
ใหเ้ขา้กนัเพราะจะทาํใหผ้งชนวนเจือจางได ้

3 

 

จุดชนวนโดยใชปื้นจุดไฟ 

4 

  

หลงัจากจุดชนวนแลว้จะเกิดประกายไฟและ เขา้สู่
กระบวนการหลอมละลาย 

 

5 

  

เม่ือผา่นกระบวนการหลอมละลายเรียบร้อยแลว้ก็
ทาํการทุบแบบหล่อเพื่อตรวจสอบจุดต่อ 

 

 
4.5.2 จุดต่อของสายต่อหลกัดินเข้ากบัหลกัดิน 

“จุดต่อสายของหลกัดินเข้ากบัหลกัดินต้องอยู่ในท่ีเข้าถึงได้ โดยต้องเลือกจุดต่อ และวิธีการ
ต่อเพ่ือให้มีความคงทนและใช้ได้ผลดี ยกเว้น จุดต่ออยู่ในคอนกรีตหรือฝังอยู่ในดิน ไม่จาํเป็นต้อง
อยู่ในท่ีซ่ึงเข้าถึง” ดงันั้นจุดต่อของสายต่อหลกัดินเขา้กบัหลกัดินท่ีอยูใ่นคอนกรีตหรือฝังอยูใ่นดิน
ควรเป็นวิธีการเช่ือมดว้ยความร้อนเพื่อความคงทน รูปท่ี 4.12 แสดงตวัอยา่งหลุมคอนกรีตสาํหรับ
การติดตั้งสายต่อหลกัดินเขา้กบัแท่งหลกัดิน 
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 รูปที ่4.12 การติดตั้งหลกัดินและสายต่อหลกัดิน 

 

4.6 การต่อฝาก 
 

4.6.1 วธีิต่อฝากทีบ่ริภัณฑ์ประธาน 

วิธีการต่อถึงกนัทางไฟฟ้าท่ีบริภณัฑ์ประธานให้ต่อฝากตูบ้ริภณัฑ์ประธานเขา้กบัตวันาํ
ประธานเสน้ท่ีมีการต่อลงดิน ดงัน้ี 

4.6.1 ใชข้อ้ต่อแบบมีเกลียวต่อเขา้กบักล่องหรือส่ิงห่อหุ้มท่ีทาํเกลียวในเม่ือใชท่้อโลหะ
หนาหรือท่อโลหะหนาปานกลาง การต่อใหใ้ชป้ระแจขนัใหแ้น่น 

  4.6.2 ใชข้อ้ต่อแบบไม่ตอ้งทาํเกลียวต่อกบัท่อใหแ้น่นสนิทเม่ือใชท่้อโลหะบาง 
  4.6.3 ใชส้ายต่อฝากหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมรอบรอยต่อท่ีช่องน็อกเอา้ต ์
 (knockout) เพื่อใหก้ารต่อลงดินมีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า 
  4.6.4 ใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ใชบุ้ชชิงแบบมีขั้วต่อสายดินพร้อมกบัลอ็กนตั 
 

สายต่อฝากประธาน และสายต่อฝากของบริภณัฑไ์ฟฟ้าตอ้งติดตั้งตามการต่อสายดินเขา้กบั
สายหรือบริภณัฑไ์ฟฟ้า ดงัรูปท่ี 4.13 เม่ือเป็นสายต่อลงดินของวงจรหรือบริภณัฑไ์ฟฟ้า และวิธีการ
ต่อสายต่อหลกัดินเขา้กบัหลกัดิน เม่ือเป็นสายต่อหลกัดิน วิธีการต่อฝากสามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น 
ใชบุ้ชชิงร่วมกบัลอ็กนตัสาํหรับการเดินท่อร้อยสาย หรือใชส้ายไฟฟ้ากรณีเป็นรางเคเบิล 
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รูปที ่4.13 วิธีต่อฝากท่ีบริภณัฑป์ระธาน 

 
4.6.2 การต่อฝากขั้วต่อสายดนิของเต้ารับเข้ากบักล่องโลหะ 

ตอ้งใชส้ายต่อฝากต่อระหว่างขั้วต่อสายดินของเตา้รับชนิดมีสายดินกบักล่องโลหะท่ีมีการ
ต่อลงดินไวแ้ลว้ มีขอ้ยกเวน้ ดงัน้ี 

4.6.2.1 กล่องโลหะเป็นแบบติดตั้งบนพ้ืนผวิ การสัมผสัโดยตรงระหว่างกล่องกบัเตา้รับถือ
ไดว้่าเป็นการต่อลงดินของเตา้รับเขา้กบักล่อง ขอ้ยกเวน้น้ีไม่ใชก้บัเตา้รับท่ีติดตั้งบนฝาครอบท่ีได้
ระบุวา่มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าเพียงพอระหวา่งกล่องกบัเตา้รับ 

4.6.2.2 อุปกรณ์สัมผสัหรือกา้นยื่นซ่ึงไดอ้อกแบบและระบุว่าให้ใชร่้วมกบัสกรูยึดเพื่อเป็น
วงจรต่อลงดินระหวา่งเตา้รับกบักล่องชนิดติดตั้งเสมอผวิ 

4.6.2.3 กล่องแบบติดตั้งบนพ้ืนผิวซ่ึงได้ออกแบบและระบุว่ามีความต่อเน่ืองลงดินทาง
ไฟฟ้าระหวา่งกล่องกบัอุปกรณ์ 

4.6.2.4 ในกรณีท่ีตอ้งการลดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจรสายดิน อาจใช้
เตา้รับชนิดท่ีมีฉนวนคัน่ระหว่างขั้วต่อลงดินกบัส่ิงท่ีใชย้ึดหรือติดตั้งเตา้รับ โดยต่อขั้วต่อสายดิน
ของเตา้รับเขา้กบัสายดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้าซ่ึงเป็นสายหุ้มฉนวนเดินร่วมไปกบัสายวงจร สายดิน
ของบริภณัฑไ์ฟฟ้าน้ีอาจเดินผา่นแผงยอ่ยแผงเดียวหรือหลายแผงโดยไม่ตอ้งต่อกบัแผงก็ไดแ้ลว้ไป
ต่อกบัขั้วต่อสายดินของบริภณัฑป์ระธานดา้นไฟออก 
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4.6.3 การต่อฝากเคร่ืองห่อหุ้มอืน่ๆ 

ท่อสายท่ีเป็นสายโลหะ รางเคเบิล  เคร่ืองห่อหุม้ โครงเคร่ืองประกอบในการติดตั้งและส่วน
ท่ีเป็นโลหะอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าตอ้งมีการต่อถึงกนัทางไฟฟ้า เกลียวและ
หนา้สัมผสัใหข้ดูสีหรือกล่ินเคลือบอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นตวันาํไฟฟ้าออกก่อนทาํการต่อ เวน้แต่ใชอุ้ปกรณ์
การต่อท่ีออกแบบไวโ้ดยเฉพาะ 

  

4.6.4 การต่อฝากในบริเวณอนัตราย 

ส่วนท่ีเป็นโลหะของบริภณัฑ์ไฟฟ้าและไม่ไดเ้ป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าท่ีทุกระดบั
แรงดนัไฟฟ้าซ่ึงอยู่ในบริเวณอนัตรายตอ้งต่อถึงกนัทางไฟฟ้า โดยเลือกวิธีให้เหมาะสมกบัการ
เดินสาย 

 

4.7 การตดิตั้งสายดนิของบริภณัฑ์ไฟฟ้า 

 4.7.1 วธีิการติดตั้งสายดิน 

  สายดินหรือเคร่ืองห่อหุม้ตอ้งยดึแน่นกบัส่ิงรองรับสายน้ีจะตอ้งร้อยในท่อสายไฟฟ้าหรือ

สายเคเบิลแบบมีเกราะเม่ือใชใ้นสถานท่ีท่ีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 

  สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีเป็น เกราะหุม้สายเคเบิล เปลือกนอกโลหะของสายเคเบิลหรือ

เป็นสายเดินแยกในช่องเดินสายหรือแกนๆ หน่ึงในเคเบิลตอ้งติดตั้งโดย ใชเ้คร่ืองประกอบ หวัต่อ 

ขอ้ต่อท่ีไดรั้บการรับรองสาํหรับการเดินสายวิธีนั้นๆ ในการติดตั้งตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมและ

ตอ้งขนัใหแ้น่น 

 4.7.2 การต่อสายดินเข้ากบัสายบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
  การต่อสายดิน ตอ้งใชว้ิธีเช่ือมดว้ยความร้อนหรือใชห้วัฉีดแบบบีบประกบัจบัสาย  หรือส่ิง
อ่ืนท่ีระบุใหใ้ชเ้พื่อการน้ี หา้มต่อโดยใชก้ารบดักรีเป็นหลกั 

  
 4.7.3 การต่อสายดินบริภัณฑ์ไฟฟ้าทีมี่สายพร้อมเต้าเสียบ 

  เพื่อความสะดวกในการใชง้านบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีมีสายพร้อมเตา้เสียบ ตอ้งติดตั้งจุดจ่ายไฟ
 ชนิดเตา้รับ เตา้รับท่ีมีสายดินตามมาตรฐานจะมีจุดสาํหรับต่อสายดินไวอ้ยูแ่ลว้ ดงันั้นเม่ือเดินสาย
ดินจากแผงสวติชม์ายงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการแลว้กติ็ดตั้งเตา้รับ ดงัรูป 4.14 
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รูปที ่4.14 ตวัอยา่งการต่อสายเตา้รับท่ีมีสายดิน 

 

  การต่อสายดินบริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีมีสายพร้อมเตา้เสียบ โดยต่อสายดินระหว่างขาดินของ
 เตา้เสียบเขา้กบัส่วนห่อหุม้ท่ีเป็นโลหะของบริภณัฑไ์ฟฟ้า ทั้งน้ีเตา้รับและเตา้เสียบตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 166-2549 และ มอก. 2162-2547 

 
 4.7.4 การต่อสายดินเข้ากบักล่อง 

  ในแต่ละกล่อง ถา้มีสายดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้าอยู่หลายเส้น แต่ละเส้นตอ้งต่อถึงกนัทาง
ไฟฟ้าเป็นอยา่งดี  และตอ้งจดัใหก้ารต่อลงดินมีความต่อเน่ืองโดยไม่ขาดตอนแมว้่าจะถอดหรือปลด
วงจรเคร่ืองประกอบ หรือส่ิงอ่ืนท่ีรับไฟฟ้าจากกล่องนั้น 
  กล่องโลหะ ตอ้งต่อสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีมีอยูใ่นกล่องโลหะ  ซ่ึงอาจเป็นสายเดียว 
หรือหลายสายเขา้กบักล่องโลหะ โดยต่อท่ีสลกัเกลียวสายดิน (grounding screw) ซ่ึงห้ามใชง้าน
หนา้ท่ีอ่ืน หรือต่อโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีไดร้ะบุใหใ้ชส้าํหรับการต่อลงดิน 
  กล่องอโลหะ สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีอยูใ่นกล่องอโลหะตอ้งต่อเขา้กบัขั้วต่อสายดิน
ของเตา้เสียบหรืออุปกรณ์ประกอบท่ีติดตั้งไวใ้นกล่องน้ี 

 

4.7.5 ความสะอาดของผวิของส่ิงทีจ่ะต่อลงดิน 

เกลียวและหน้าสัมผสัของบริภณัฑ์ไฟฟ้าท่ีจะต่อลงดิน ตอ้งขูดส่ิงเคลือบท่ีไม่เป็นตวันาํ 
เช่น สีหรือแลกเกอร์ออก เพื่อใหเ้ป็นท่ีแน่ใจวา่มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าอยา่งดี 

 

4.7.6 การต่อลงดินของเคร่ืองมือวดั มิเตอร์ และรีเลย์ 

4.7.6.1 วงจรหมอ้แปลงของเคร่ืองวดั 
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วงจรดา้นทุติยภูมิหมอ้แปลงกระแสและหมอ้แปลงแรงดนัของเคร่ืองวดัตอ้งต่อลง
ดิน เม่ือขดลวดดา้นทุติยภูมิต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าเทียบกบัดินตั้งแต่ 220 
โวลต์ข้ึนไป หรือเม่ือหมอ้แปลงเคร่ืองวดัติดอยู่บนแผงสวิตช์โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงขนาด
แรงดนัไฟฟ้า 

ยกเวน้ วงจรไฟฟ้าท่ีดา้นปฐมภูมิหมอ้แปลงของเคร่ืองวดัต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้าท่ีมี
แรงดนัไฟฟ้าเทียบกบัดินตํ่ากว่า 600 โวลต ์ซ่ึงไม่มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่ง หากมีส่วนท่ี
มีไฟฟ้าและเปิดโล่งต้องติดตั้ งในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งเท่านั้น 
 

4.7.6.2 เปลือกหุม้หมอ้แปลงเคร่ืองวดัตอ้งต่อลงดินถา้บุคคลทัว่ไปเขา้ถึงได ้
  4.7.6.3 เปลือกหุม้เคร่ืองมือวดั มิเตอร์ และรีเลย ์ท่ีใชง้านกบัระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนั ไฟฟ้า
เทียบกบัดินตํ่ากวา่ 600 โวลต ์ตอ้งต่อลงดินตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 - เคร่ืองมือวดั มิเตอร์ และรีเลย ์ท่ีไม่ไดติ้ดตั้งอยูบ่นแผงสวิตช ์เม่ือใชง้านกบัระบบ
ไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าเทียบกบัดินตั้งแต่ 220 โวลตข้ึ์นไปและบุคคลทัว่ไปเขา้ถึงได ้เปลือก
หุม้และส่วนท่ีเป็นโลหะตอ้งต่อลงดิน 

- เคร่ืองมือวดั มิเตอร์ และรีเลย ์ท่ีติดตั้งอยู่บนแผงสวิตช์ดา้นหน้าไม่มีไฟ (dead-
front) เปลือกหุม้ตอ้งต่อลงดิน 

- เคร่ืองมือวดั มิเตอร์ และรีเลย ์ท่ีติดตั้งอยูบ่นแผงสวิตชช์นิดดา้นหนา้มี ไฟ (live-
front) และเปิดโล่งติดตั้งอยูด่า้นหนา้แผงสวิตชเ์ปลือกหุม้ตอ้งไม่ต่อลงดิน และหากติดตั้งใช้
งานกบัระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าเทียบ กบัดินตั้งแต่ 220 โวลตข้ึ์นไป ตอ้งจดัหาฉนวน
ยางหรือทาํฉนวนท่ีพื้น สาํหรับรองรับพื้นท่ีปฏิบติังานดว้ย 
 

4.7.6.4 เปลือกหุ้มเคร่ืองมือวดั มิเตอร์ และรีเลย ์ท่ีใชง้านกบัระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้า
เทียบกบัดินตั้งแต่ 600 โวลต ์ข้ึนไป ตอ้งแยกการติดตั้ง เคร่ืองมือวดั มิเตอร์ และรีเลย ์โดยการ
ยกระดบั หรือใชก้ารกั้นท่ีเหมาะสม (หากเป็นโลหะตอ้งต่อวสัดุท่ี กั้นลงดิน) หรือใชฉ้นวนหุม้ และ
เปลือกหุม้ตอ้งไม่ต่อลงดิน 

 

4.7.6.5 สายดินเคร่ืองมือวดั สายดินท่ีใชต่้อลงดินดา้นทุติยภูมิหมอ้แปลงเคร่ืองวดัและสาย
ดินท่ีต่อลงดินของเปลือกหุม้เคร่ืองมือวดัตอ้งเป็นตวันาํทองแดงขนาดไม่เลก็กวา่ 4 ตารางมิลลิเมตร 
เปลือกหุม้หมอ้แปลงเคร่ืองวดั เคร่ืองมือวดั มิเตอร์ และรีเลย ์ใหถื้อวา่ไดต่้อลงดินแลว้ เม่ือติดตั้งกบั
ส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีต่อลงดินแลว้หรือเม่ือติดตั้งกบัแผงสวิตชซ่ึ์งส่วนท่ีเป็นโลหะไดต่้อลงดินแลว้ 
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4.8 การตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกนัไฟร่ัว 

 การติดตั้งในวงจร ขอ้ควรระวงัท่ีสาํคญัในการติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัว คือ ตอ้งติดตั้งในตาํแหน่งท่ี
ถูกตอ้ง วงจรและขั้วต่อสายถูกตอ้ง หากติดตั้งผดิเม่ือเกิดไฟร่ัวหรือไฟดูดเคร่ืองจะไม่ทาํงานปลดวงจร แต่ใน
การกดปุ่มทดสอบเคร่ืองจะปลดวงจรจึงทาํใหเ้ขา้ใจผดิไดว้า่เคร่ืองยงัทาํงานไดดี้อยู ่

 

รูปที ่4.15 การติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัวในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

 รูปท่ี 4.15 แสดงตาํแหน่งการติดตั้งท่ีถูกตอ้งในวงจรไฟฟ้า ในสภาพปกติกระแสท่ีไหลผา่นเขา้และ
ออกเคร่ืองตดัไฟร่ัวจะเท่ากนั (I = IL = IN) เคร่ืองตดัไฟร่ัวจะจ่ายไฟไดต้ามปกติ เม่ือเกิดไฟร่ัวลงดินหรือ
บุคคลถูกไฟดูด กระแสร่ัว (Ileak) ส่วนหน่ึงจะไหลลงดินและไหลกลบัครบวงจรผา่นการต่อลงดินท่ีบริภณัฑ์
ประธาน ทาํให้กระแสท่ีไหลผ่านเขา้และออกเคร่ืองตดัไฟร่ัวจะไม่เท่ากนั (IL ≠ IN) เคร่ืองตดัไฟร่ัวจะ
สามารถตรวจจบัได ้ถา้กระแสส่วนท่ีต่างกนัน้ีสูงตามท่ีตั้งไวเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวกจ็ะปลดวงจร 

 

รูป 4.16 การติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัวในตาํแหน่งท่ีผดิ 
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 รูป 4.16 แสดงตาํแหน่งการติดตั้งท่ีผดิในวงจรไฟฟ้า ในสภาพปกติกระแสท่ีไหลผา่นเขา้และออก
เคร่ืองตดัไฟร่ัวจะเท่ากนั (I = IL = IN) เคร่ืองตดัไฟร่ัวจะจ่ายไฟไดต้ามปกติ เม่ือเกิดไฟร่ัวลงดินหรือบุคคลถูก
ไฟดูด กระแสร่ัว (Ileak) ส่วนหน่ึงจะไหลลงดินและไหลกลบัครบวงจรผา่นการต่อลงดินท่ีบริภณัฑป์ระธาน 
และกระแสร่ัวน้ีจะไปรวมกบั IN และไหลกลบัผ่านเคร่ืองตดัไฟร่ัว ทาํให้กระแสท่ีไหลผ่านเขา้และออก
เคร่ืองตดัไฟร่ัวยงัคงเท่ากนั คือ I เหมือนเดิม กรณีน้ีเคร่ืองตดัไฟร่ัวจะปลดวงจร การเกิดไฟร่ัวก็ยงัคงอยูห่รือ
บุคคลท่ีถูกไฟดูดกย็งัถูกไฟดูดอยู ่ซ่ึงเป็นอนัตรายมาก 
 การใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวป้องกนัอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีติดตั้งท่ีตวัอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นการป้องกนัเฉพาะ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ไม่ป้องกนัสายวงจรท่ีจ่ายใหก้บัอุปกรณ์ ดงันั้นหากตอ้งการป้องกนัทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
และสายวงจรตอ้งติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัวท่ีตาํแหน่งแผงบริภณัฑป์ระธานหรือแผงยอ่ย 
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บทที ่5 
การตรวจสอบการตดิตั้ง 

 

5.1 ทัว่ไป 
 การตรวจสอบหลงัการติดตั้งเป็นขั้นตอนท่ีสําคญั เพื่อตรวจสอบว่าการต่อลงดินมีความถูกตอ้ง

ปลอดภยั และมีสภาพพร้อมใชง้าน และเพื่อบนัทึกขอ้มูลการตรวจสอบการติดตั้งสาํหรับเปรียบเทียบ หรือดู

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงสาํหรับการบาํรุงรักษาในอนาคต  

หลงัจากท่ีมีการติดตั้งระบบการต่อลงดินหรือมีการใชง้านระบบไฟฟ้าตามปกติแลว้ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองในการใชง้านอีกทั้งเพื่อยืดอายกุารใชง้านของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ จึงตอ้งมี
การทดสอบและบาํรุงรักษาระบบการต่อลงดินอยู่อย่างสมํ่าเสมอ การจดบนัทึกผลการทดสอบเป็นส่ิงท่ี
จาํเป็นอยา่งยิง่เพื่อใหส้ามารถอา้งอิงไดใ้นการทดสอบในคร้ังต่อๆ ไป 

ในการตรวจสอบการติดตั้ งการต่อลงดิน สามารถแยกรูปแบบการตรวจสอบได้ตามลักษณะ
โครงสร้างของอาคารซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ ระบบใหม่ ระบบเก่า ระบบท่ีมีการแกไ้ข 

- ระบบใหม่ (new installations) หมายถึง ระบบการต่อลงดินของอาคารหรือโรงงานใหม่ 
- ระบบเดิม (existing facilities) หมายถึง ระบบการต่อลงดินท่ีมีอยูแ่ลว้ของอาคาร 
- ระบบท่ีมีการแกไ้ข (system modifications) หมายถึง ระบบการต่อลงดินของอาคารท่ีมี

การดดัแปลง เพิ่มเติม หรือถอดส่วนใดส่วนหน่ึงในระบบไฟฟ้า ตลอดจนการเปล่ียนแปลงอ่ืนท่ี
ส่งผลการะทบให้ระบบการต่อลงดินมีการเปล่ียนแปลง เช่น การดัดแปลงแก้ไขอาคารซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงมีผลต่อระบบดิน 

 

5.2 ขอบเขต 
 เสนอขั้นตอนการตรวจสอบ ส่ิงท่ีควรตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ การบนัทึกผลการตรวจสอบ 
และเอกสารการตรวจสอบระบบการต่อลงดิน 
 

5.3 วธีิการตรวจสอบ 
 5.3.1 การตรวจสอบทางกายภาพ 
  เป็นการตรวจสอบโดยไม่อาศยัเคร่ืองมือ ไม่มีการวดัค่าปริมาณทางไฟฟ้า สามารถทาํได้
ดว้ยการตรวจดูดว้ยสายตา หรือใชมื้อดึงจุดท่ีตอ้งการตรวจสอบ ทั้งน้ีตอ้งปลอดภยัจากไฟฟ้า ณ จุท่ี
ตรวจสอบ  
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 การตรวจสอบดว้ยสายตา ไดแ้ก่   
  - ดูตาํแหน่งต่างๆ ของจุดต่อไฟฟ้าจากแบบ  เพื่อกาํหนดตาํแหน่งในระบบไฟฟ้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการต่อลงดิน และชนิดการต่อในตาํแหน่งนั้นจากแบบระบบไฟฟ้า 
  - ความถูกตอ้งตรงตามแบบไฟฟ้า และการต่อลงดินท่ีถูกตอ้ง  ตรวจสอบกบัแบบ
ว่าการต่อถูกตอ้งตามแบบหรือไม่ ลกัษณะการต่อฝาก ขนาดสายไฟท่ีใช้ตรงตามแบบ
หรือไม่ ในบางกรณีอาจจะมีการซ่อม หรือดดัแปลงระบบไฟฟ้าจากหน่วยงานอ่ืน หรือมี
การเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไม่ตรงตามแบบ ดงันั้นควรตรวจดูการ
ต่อจริงเทียบกบัแบบทุกคร้ัง  
              - วิธีการต่อ หรือลกัษณะการต่อ เช่นใชข้นันอต ใชแ้คลมป์ยึด หรือเช่ือมต่อดว้ย
ความร้อน เป็นตน้ 
  - วสัดุอุปกรณ์ ลกัษณะของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชไ้ดม้าตรฐานหรือไม่ เช่น ขนาด
สายไฟ เป็นตน้ สภาพวสัดุและอุปกรณ์ เช่น สภาพความฝืดในการหมุนของแคลมป์ นอตท่ี
การต่อฝาก ฉนวนหุม้สายไฟ อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดห้รือไม่ 
  - จุดต่อฝากทั้งหมดในระบบดิน จุดต่อฝากตอ้งไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถทาํให้เกิด
การวาบไฟได ้(ต่อเช่ือมกนัสนิท ไม่มีช่องวา่งอากาศท่ีจุดต่อเช่ือม และควรมีการเคลือบดว้ย
ฉนวน) 

 
  การตรวจสอบทางกล เพื่อตรวจความแข็งแรงของจุดต่อฝาก โดยใช้มือดึงด้วยแรง
พอเหมาะเพื่อทดสอบความแขง็แรงของจุดต่อฝากต่างๆ 
 
5.3.2 การตรวจสอบโดยการวดัค่าทางไฟฟ้า 
  ใชเ้คร่ืองมือวดัปริมาณทางไฟฟ้า และนาํผลไปวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 
ถา้ผลท่ีวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้ใหท้าํการปรับปรุงแกไ้ข การตรวจสอบประกอบดว้ย 
  - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าของตวันาํและของจุดต่อฝาก ตรวจโดยวดัค่าความตา้นทานของ
ตวันาํในแต่ละส่วน เช่น จากเคร่ืองห่อหุม้ของบริภณัฑป์ระธานไปยงัจุดต่อฝากในหลุมบ่อหลกัดิน 
(ground pit) เป็นตน้ ค่าความตา้นทานของจุดต่อฝากทุกจุด หากไม่มีการต่อเช่ือมถึงกนั (กล่าวคือ ค่า
ความตา้นทานท่ีวดัไดมี้ค่าสูง) ใหรี้บทาํการปรับปรุงแกไ้ข 
  - ความสมบูรณ์การนาํไฟฟ้าลงดิน ความไม่สมบูรณ์ในการนาํไฟฟ้าลงดิน มีสาเหตุมาจาก 
ความตา้นทานดินสูง หรือความไม่สมบูรณ์ของแท่งหลกัดิน เช่นเกิดการกัดกร่อน หรือการไม่
เช่ือมต่อถึงกนัระหว่างแท่งหลกัดินใตดิ้น เป็นตน้ การหาสาเหตุของความไม่สมบูรณ์การนาํไฟฟ้า
ลงดินสามารถตรวจสอบโดย 
   - วดัค่าความตา้นทานจาํเพาะดิน 
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  - วดัค่าความตา้นทานระหวา่งหลกัดินกบัดิน ถา้ความตา้นทานดินมีค่าตํ่าไม่เกิน
ค่าท่ีตอ้งการกใ็ชไ้ด ้หากเม่ือวดัค่าความตา้นทานระหวา่งหลกัดินกบัดินมีค่าสูง สาเหตุคือ
ความไม่สมบูรณ์ของหลกัดิน การเช่ือมต่อระหวา่งหลกัดินอาจบกพร่อง หรือแท่งหลกัดินผุ
กร่อน ในกรณีน้ีการตอกหลกัดินเพิ่มเป็นวธีิหน่ึง 

 

5.4 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 

 5.4.1 ขั้นตอนการตรวจสอบ 
การตรวจสอบการติดตั้งระบบการต่อลงดิน อาจแบ่งเป็น การติดตั้งใหม่ การติดตั้งเดิม และ

ระบบท่ีมีการแกไ้ข 
 5.4.1.1 การตรวจสอบการติดตั้งใหม่  
  การตรวจสอบการติดตั้งใหม่เป็นการตรวจสอบการต่อลงดินหลงัการติดตั้งคร้ัง
แรกท่ีมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็นการยืนยนัความปลอดภยัอีกขั้นหน่ึงของระบบไฟฟ้า
ว่าหลงัการติดตั้งแลว้จะเกิดความปลอดภยัจริงหรือไม่ ขอ้มูลจากการตรวจสอบใชเ้ป็นตวั
เปรียบเทียบในการตรวจสอบ และบาํรุงรักษาในคร้ังต่อไป การตรวจสอบการติดตั้งใหม่มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
  ก) ตรวจสอบขอ้มูลของแบบแปลนไฟฟ้าเก่ียวกบัการต่อลงดิน เช่น ตาํแหน่งของ
บริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีตอ้งต่อลงดิน แผนผงัวงจรการต่อลงดิน ขนาดสายดินต่างๆ 
  ข) สาํรวจความถูกตอ้งของการติดตั้งระบบการต่อลงดินว่าเป็นไปตามแบบแปลน
และขอ้กาํหนดหรือไม่ เช่น วิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ วิธีการต่อฝาก ขนาดสายต่อ
ฝาก ขนาดของสายดิน 
  ค) ตรวจสอบดา้นกายภาพท่ีจุดต่อฝาก และจุดต่อประสานต่างๆ รวมถึงจุดท่ีมีการ
ต่อสายต่อหลกัดินกบัหลกัดิน 
  ง) ตรวจสอบความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
  จ) บนัทึกผลการตรวจสอบ อาจถ่ายภาพเกบ็ไวเ้พื่อเป็นขอ้มูล 
 
 5.4.1.2 การตรวจสอบการติดตั้งเดิม 
  การตรวจสอบการติดตั้งเดิมเป็นการตรวจสอบคร้ังแรกของระบบการต่อลงดินท่ีมี
อยูแ่ลว้แต่ไม่ไดมี้ขอ้มูลการตรวจสอบ หรือบาํรุงรักษามาก่อน  ผลจากตรวจสอบคร้ังแรกน้ี
ใชเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสาํหรับการบาํรุงรักษาในคร้ังต่อไป การตรวจสอบการติดตั้งเดิมมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
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  ก) ตรวจสอบข้อมูลของแบบแปลนไฟฟ้าเก่ียวกับการต่อลงดิน (ถ้ามี) เช่น 
ตาํแหน่งของบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีตอ้งต่อลงดิน แผนผงัวงจรการต่อลงดิน ขนาดสายดินต่างๆ 
ถา้ไม่มีแบบควรจดัทาํแบบเก่ียวกบัการต่อลงดิน 
  ข) สาํรวจความถูกตอ้งของการติดตั้งระบบการต่อลงดินว่าเป็นไปตามแบบแปลน
(ถา้มี) และขอ้กาํหนดหรือไม่ เช่น วิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ วิธีการต่อฝาก ขนาด
สายต่อฝาก ขนาดของสายดิน 
  ค) ตรวจสอบดา้นกายภาพท่ีจุดต่อฝาก และจุดต่อประสานต่างๆ รวมถึงจุดท่ีมีการ
ต่อสายต่อหลกัดินกบัหลกัดิน 
  ง) ตรวจสอบความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
  จ) บนัทึกผลการตรวจสอบ อาจถ่ายภาพเกบ็ไวเ้พื่อเป็นขอ้มูล 
 
 5.4.1.3 การตรวจสอบระบบท่ีมีการแกไ้ข 
  การตรวจสอบระบบระบบท่ีมีการแกไ้ข เป็นการตรวจสอบเฉพาะส่วนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงระบบการต่อลงดินมีขั้นตอนดงัน้ี 
  ก) ตรวจสอบวา่ส่ิงท่ีมีการแกไ้ขวา่มีผลต่อระบบการต่อลงดินหรือไม่ การดดัแปลง
ท่ีอาจจะส่งผลต่อระบบดิน เช่น การเปล่ียนแปลงขนาดพิกดัของบริภณัฑป์ระธานหรือวงจร
สายป้อนหรือวงจรยอ่ย เป็นตน้ 
  ข) สาํรวจความถูกตอ้งของการติดตั้งระบบการต่อลงดินว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนด
หรือไม่ เช่น วิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ วิธีการต่อฝาก ขนาดสายต่อฝาก ขนาดของ
สายดิน 
  ค) ตรวจสอบดา้นกายภาพท่ีจุดต่อฝาก และจุดต่อประสานต่างๆ รวมถึงจุดท่ีมีการ
ต่อสายต่อหลกัดินกบัหลกัดิน 
  ง) ตรวจสอบความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
  จ) บนัทึกผลการตรวจสอบ อาจถ่ายภาพเกบ็ไวเ้พื่อเป็นขอ้มูล 
 

 5.4.2 ส่ิงทีค่วรตรวจสอบ 
 
  5.4.2.1 บริภณัฑป์ระธาน 
   ก) สายเสน้ท่ีมีการต่อลงดิน 

    - ชนิดและขนาด สายไฟท่ีใชต่้อเป็นสายประเภทใด และขนาดถูกตอ้ง
   หรือไม่ (ดูหวัขอ้ท่ี 3.5) 

    - ลกัษณะการติดตั้ง วิธีการต่อเขา้กบับริภณัฑป์ระธาน ความแขง็แรง 
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   ข) สายต่อฝากประธาน 
    - สายต่อฝากระหวา่งบสันิวทรัลกบับสัดิน  

     - ชนิดและขนาดสาย สายไฟท่ีใชต่้อเป็นสายประเภทใด และ 
                                                                ขนาดถูกตอ้งหรือไม่  

     - วิธีการต่อฝาก วิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง 
     - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า วดัค่าทางไฟฟ้า เช่นค่าความตา้นทาน  
    - สายต่อฝากระหวา่งบสันิวทรัลกบัโครงบริภณัฑป์ระธาน   

     - ชนิดและขนาดสาย สายไฟท่ีใชต่้อเป็นสายประเภทใด และ   
                                                               ขนาดถูกตอ้งตามมาตรฐานหรือไม่  

     - วิธีการต่อฝาก วิธีการวิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง 
     - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า วดัค่าทางไฟฟ้า เช่นค่าความตา้นทาน 
   ค) การต่อฝาก  
    - การต่อฝากดา้นไฟเขา้ (ดูรูปท่ี 3.6) 
     - วิธีการต่อฝาก วิธีการวิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง   
     - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า วดัค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าความตา้นทาน 
    - การต่อฝากดา้นไฟออก (ดูรูปท่ี 3.6) 
     - วิธีการต่อฝาก วิธีการวิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง 
     - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า วดัค่าทางไฟฟ้า เช่นค่าความตา้นทาน 
 
  5.4.2.2 สายต่อหลกัดิน  

   ก) ชนิดและขนาด สายไฟท่ีใชต่้อเป็นสายประเภทใด และขนาดถูกตอ้งหรือไม่ 
          (ดูตารางท่ี 3.1)                                                                 

   ข) ลกัษณะการติดตั้งสายต่อหลกัดิน วิธีการวิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง  
   ค) วิธีการต่อสายต่อหลกัดิน วิธีการวิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง 

- กบับสันิวทรัล หรือบสัดินท่ีบริภณัฑป์ระธาน   
- กบัหลกัดิน  

   ง) การต่อฝาก  วิธีการวิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง 
   - การต่อฝากระหวา่งสายต่อหลกัดินกบัท่อร้อยสายโลหะ 
   - การต่อฝากระหวา่งท่อร้อยสายโลหะกบัแผงบริภณัฑป์ระธาน 

   จ) ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า วดัค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าความตา้นทาน 
 - ระหวา่งสายต่อหลกัดินกบับสันิวทรัล หรือบสัดิน 



5-6 

 

 - ระหวา่งสายต่อหลกัดินกบัหลกัดิน  
   ฉ) การมีอยูข่องกระแสไฟฟ้าในสายต่อหลกัดิน วดัค่าทางไฟฟ้า เช่น ปริมาณ 
         กระแสไฟฟ้า 
 
  5.4.2.3 ระบบหลกัดิน 
   ก) ชนิดของหลกัดิน (ดูหวัขอ้ 3.3.3) 
   ข) การต่อฝากระหวา่งหลกัดิน (กรณีมีหลกัดินมากกวา่ 1 จุด) ลกัษณะการต่อ    
                                              ความแขง็แรง (ถา้สามารถเขา้ถึงได)้ 
   ค) ความตา้นทานระหวา่งหลกัดินกบัดิน ดว้ยการวดัค่าความตา้นทาน  
  
   5.4.2.4 แผงยอ่ย 
   ก) สายดินของแผงยอ่ย 

    - ชนิดและขนาด สายดินของแผงยอ่ย สายไฟท่ีใชต่้อเป็นสายประเภทใด
        และขนาดถูกตอ้งหรือไม่ 

    - ลกัษณะการติดตั้งสายดินของแผงยอ่ย วธีิการวิธีการต่อฝาก  
                                                         ความแขง็แรง 
   ข) การต่อฝาก วิธีการวิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง 
    - ระหวา่งบสัดินกบัโครงโลหะ 
   ค) สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า  
    - ขนาดสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า ขนาดถูกตอ้งหรือไม่ (ดูตารางท่ี 3.2)                                
   ง) ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินท่ีสายดินของแผงยอ่ย วดัค่าทางไฟฟ้า 
   จ) แรงดนัไฟฟ้าท่ีสายดินของแผงยอ่ย วดัค่าทางไฟฟ้า 
 
  5.4.2.5 สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 
   ก) ชนิดและขนาดสายดินของวงจรยอ่ย สายไฟท่ีใชต่้อเป็นสายประเภทใด  
      และขนาดถูกตอ้งตามมาตรฐานหรือไม่ (ดูตารางท่ี 3.2) 
   ข) ลกัษณะการติดตั้ง  วิธีการวิธีการต่อฝาก ความแขง็แรง 
   ค) ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินของวงจรยอ่ย วดัค่าทางไฟฟ้า 
   ง) แรงดนัไฟฟ้าท่ีสายดิน วดัค่าทางไฟฟ้า 
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5.5 การบันทกึผลการตรวจสอบ 

 การบนัทึกผลการตรวจสอบการติดตั้งเพื่อเป็นเอกสารสาํหรับการตรวจสอบเพื่อบาํรุงรักษาในรอบ
ระยะเวลาต่อไป ในระบบดินหน่ึงๆ อาจมี หลกัดิน จุดต่อฝากโครงสร้าง จุดต่อสายต่อหลกัดินกบัหลกัดิน  
จุดต่อฝากท่อร้อยสายโลหะ จุดต่อฝากท่อร้อยสายกบัโครงโลหะของบริภณัฑ ์หลายจุด ในการตรวจสอบ
ตอ้งตรวจสอบจุดทั้งหมด ดงันั้นเพื่อความสะดวก หลกัดิน และจุดต่อฝากดงักล่าวควรมีการตั้งรหัสเพื่อใช้
ในการอา้งอิงการตรวจสอบ 
 

5.6 เอกสารการตรวจสอบ 
 ตวัอยา่งเอกสารการตรวจสอบดงัแสดงในภาคผนวก ข 
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บทที ่6 
การทดสอบการต่อลงดนิ 

 

6.1 ทัว่ไป 
หลงัจากท่ีมีการติดตั้งระบบการต่อลงดินและการตรวจสอบระบบการต่อลงดินทางกายภาพแลว้ 

ตอ้งมีการทดสอบทางไฟฟ้า โดยใชเ้คร่ืองมือวดั 
 

6.2 ขอบเขต 
 การวดัค่าความตา้นทานระหว่างหลกัดินกบัดิน การวดักระแสไฟฟ้าท่ีสายต่อหลกัดิน การวดัค่า
แรงดนัไฟฟ้าท่ีสายดิน การตรวจสอบความต่อเน่ืองกนัทางไฟฟ้า และการวดัค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่อง
ลงดิน 
 

6.3 อุปกรณ์สําหรับการวดัและทดสอบ 
6.3.1 เคร่ืองวดัความตา้นทานดิน ใชว้ดัความตา้นทานจาํเพาะของดินมี 2 วิธีคือ แบบสองจุดและส่ี

จุด และใชว้ดัความตา้นทานระหวา่งหลกัดินกบัดว้ย วิธีวดัแบบ 3 จุด 

6.3.2 แอมป์มิเตอร์แบบแคลมป์ ใชค้ลอ้งสายต่อหลกัดินเพื่อวดัค่ากระแสท่ีไหลในสายต่อหลกัดิน 

6.3.3 ไขควงวดัไฟ ใชส้ัมผสักบัจุดท่ีตอ้งการวดัเพื่อตรวจสอบเบ้ืองตน้ว่าจุดนั้นมีแรงดนัไฟฟ้าอยู่

หรือไม่ เช่น ท่ีบสันิวทรัล บสัดิน สายดิน  

6.3.4 โวลตมิ์เตอร์ ใชว้ดัค่าความต่างศกัยร์ะหว่างจุด 2 จุด เช่น ระหว่างบสันิวทรัลกบับสัดิน สาย

นิวทรัลกบัสายดิน 

6.3.5 โอห์มมิเตอร์ ใชว้ดัความตา้นทานท่ีจุดต่อเช่ือมต่างๆ เพื่อตรวจสอบความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า

ของตวันาํ หรือการต่อฝาก 

6.3.6 เคร่ืองวดัค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดิน ใชว้ดัค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดิน

ภายนอกและภายใน 

 

6.4 ขั้นตอนการทดสอบ 
 การทดสอบดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ กบัอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้าควรจะตอ้งท่ีขั้นตอนท่ีกระทาํดว้ยความ
ระมดัระวงั ดงัน้ี 
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 6.4.1 ตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัวา่อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน เช่น แบตเตอร่ี 
 6.4.2 การเปิดประตูของแผงจ่ายไฟหรือตูอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีไฟ ใหร้ะมดัระวงัการสมัผสักบัช้ินส่วน
ท่ีนาํไฟฟ้าได ้
 6.4.3 กรณีท่ีใชเ้คร่ืองมือท่ีวดัค่าขณะท่ีวงจรไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล เช่น การวดัค่าความตา้นทานเพ่ือ
ตรวจสอบความต่อเน่ืองกนัทางไฟฟ้า จาํเป็นตอ้งมีการตดัวงจรการจ่ายไฟ ใหท้าํตามขั้นตอนดงัน้ี 

  - ปลดวงจรไฟฟ้า หรือ OFF วงจร 
  - ติดป้ายเตือน “หา้มสบัสวิตซ์” หรือใชก้ญุแจ เพื่อไม่ใหบุ้คคลอ่ืนมาทาํการสบัไฟจ่ายให้
วงจร ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน 
  - ตรวจสอบอีกคร้ังวา่มีกระแสไฟฟ้าหรือไม่ โดยอาจใชไ้ขควงวดัไฟหรือมิเตอร์ 
  - ทาํการทดสอบตามวิธีปฏิบติัของเคร่ืองมือวดั 
  - ระวงัอยา่ใหอุ้ปกรณ์พกพาร่วงหล่น เพราะอาจเป็นอนัตรายได ้

 6.4.4 กรณีท่ีเป็นใชเ้คร่ืองมือเพื่อวดัค่าขณะท่ีมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าในวงจร เช่น การวดัค่ากระแส
ในสายดิน ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในการสมัผสักบัส่วนท่ีเป็นโลหะตวันาํ 
 

6.5 วธีิการทดสอบ 
 
 6.5.1 การวดัความต้านทานจําเพาะของดนิ  

 

การวดัค่าความตา้นทานจาํเพาะของดิน มี 2 วิธีคือ แบบสองจุดและส่ีจุด ซ่ึงการวดัแบบส่ี
จุดจะใหค้วามแม่นยาํท่ีมากกว่า เรียกวิธีน้ีว่า วิธีของเวนเนอร์ (Wenner’s method) ดงัรูปท่ี 2.16 โดย
ใชข้ั้วไฟฟ้า (electrode) จาํนวน 4 แท่ง ปักห่างกนัเป็นระยะ a เมตร มีความลึกในการปัก b เมตร 
และเม่ืออ่านค่าความตา้นทานดิน R ไดจ้ากเคร่ืองวดัแลว้สามารถคาํนวณหาค่าความตา้นทานจาํเพาะ
ของดินไดด้งัน้ี 

( ) ( )2 2 2 2

4
2

1
4

aR
a a

a b a b

πρ =
+ −

+ +

          โอห์มเมตร       (6-1) 

ส่วนกรณี a > 20b จะได ้     2 aRρ π=                  โอห์มเมตร           (6-2) 
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รูปที ่6.1 การวดัค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินแบบส่ีจุด 

 
 6.5.2 การวดัค่าความต้านทานระหว่างหลกัดินกบัดิน 

การวดัค่าความตา้นทานของหลกัดินมีหลายวิธี ซ่ึงวิธีการใชง้านก็จะแตกต่างกนัตามผูผ้ลิต
เคร่ืองวดั โดยอา้งอิงถึงวิธีการวดัตาม IEEE std 81, IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, 
Ground Impedance, and Earth Surface Potential of a Ground System. วิธีท่ีใชก้นัทัว่ไปคือ วิธีวดั
แบบ 3 จุด (The Three-point or Fall of Potential) ดงัรูป 6.2 โดยการปักแท่งท่ีใชท้ดสอบจาก
เคร่ืองมือวดัให้อยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกบัแท่งหลกัดินท่ีจะทดสอบ ซ่ึงกระแสจะไหลผา่นจากแท่ง 
C1 ผา่นลงดินไปยงัจุดท่ีแท่งหลกัดินปักอยู ่และจะมีแท่ง P2 ปักอยูร่ะหว่างสองแท่งน้ี ซ่ึงโดยทัว่ไป
การปักแท่ง P2 จะปักห่างจากแท่งหลกัดิน ประมาณ 62% ของระยะจาก C1 ถึง C2 สาํหรับระยะ
ต่างๆ ท่ีแนะนาํ สาํหรับการวดัค่าความตา้นทานของหลกัดินแบบ 3 จุด ตงัตารางท่ี 6.1 วิธีการวดั
แบบ 3 จุด จะตอ้งมีการปลดระบบการต่อลงดินออกจากระบบไฟฟ้าดว้ย 

 

C1 P1 C2P2

L

62% 100%
ระยะจากหลกัดินถึง C2

แท่งหลกัดิน

 
รูปที ่6.2 การวดัความตา้นทานของหลกัดินแบบ 3 จุด 
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ตารางที ่6.1 ระยะต่างๆ ท่ีแนะนาํ สาํหรับการวดัค่าความตา้นทานของหลกัดินแบบ 3 จุด 

ความลึกของแท่งหลกัดิน 
(เมตร) 

ระยะจากหลกัดินถึงแท่ง P2 
(เมตร) 

ระยะจากหลกัดินถึงแท่ง C2 
(เมตร) 

2 15 25 
3 20 30 
6 25 40 
10 30 50 

 

 
รูปที ่6.3 กราฟแสดงค่าความตา้นทานของหลกัดินและดินเม่ือมีการเล่ือนแท่งอิเลก็โทรด P2 

 

  การปักแท่ง P2 ท่ีระยะห่าง 62% นั้น ค่าความตา้นทานของหลกัดินและดินท่ีระยะดงักล่าว

จะมีค่าค่อนขา้งคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง สามารถทดสอบไดโ้ดยเล่ือนแท่ง P2 ไปมา ค่าท่ีอ่านไดแ้สดง

ดงักราฟรูปท่ี 6.3 

 

ค่ า
คว

าม
ตา้
นท

าน
ขอ

งห
ลกั

ดิน
กบั

ดิน
 

เปอร์เซ็นตข์องระยะทางระหวา่งหลกัดินกบัแท่งอิเลก็โทรดนอกสุด (C2) 

หลกัดิน แท่ง P2 แท่ง C2 
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สาํหรับเคร่ืองวดัปัจจุบนั สามารถทาํการวดัค่าความตา้นทานของหลกัดินกบัดินดว้ยวิธีท่ี

หลากหลาย มีขั้นตอนการทดสอบแตกต่างกนัไปตามผูผ้ลิตเคร่ืองวดันั้น เช่น วิธี Selective ท่ีใช้

หลกัการแรงดนัตกของศกัยเ์ช่นเดียวกบัวิธีวดัแบบ 3 จุด แต่มีการใชแ้คลมป์ช่วยในการวดัค่ากระแส

ท่ีไหลผา่นหลกัดินท่ีทดสอบ ขอ้ดีของวิธีการน้ีคือ ไม่ตอ้งปลดระบบการต่อลงดินจากระบบไฟฟ้า

ปกติ ทาํใหล้ดขั้นตอนในการทดสอบ ดงัรูปท่ี 6.4 
 

 
รูปที ่6.4 การวดัความตา้นทานดินแบบ Selective 

 

  อีกวิธีการหน่ึงคือ วิธี Stakeless โดยไม่ตอ้งมีการปักแท่งทดสอบ แต่จะใชแ้คลมป์จาํนวน 2 
แคลมป์ในการทดสอบ ซ่ึงสะดวกในการทดสอบและไม่จาํเป็นตอ้งปลดระบบการต่อลงดินออกจาก
ระบบไฟฟ้าปกติ ดงัรูปท่ี 6.5 

 
รูปที ่6.5 การวดัความตา้นทานดินแบบ Stakeless 
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  อีกวิธีการหน่ึงคือ วิธีแบบ 2 จุด โดยจะใชโ้ครงสร้างท่ีเป็นตวันาํของช่วยในการวดัค่า ซ่ึงมี
ความสะดวกในการทดสอบ แต่ตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างตวันาํอ่ืนท่ีอยูข่า้งเคียงบริเวณนั้นอาจทาํให้
ค่าการวดัผดิเพี้ยนได ้ดงัรูปท่ี 6.6 
 

 
รูปที ่6.6 การวดัความตา้นทานดินแบบ 2 จุด 

 

ตารางที ่6.2 การเปรียบเทียบวิธีการวดัค่าความตา้นทานของหลกัดินกบัดิน 

วธีิ ข้อด ี ข้อเสีย 
วิธีแรงดนัตกของ
ศกัยไ์ฟฟ้า 

- เป็นวิธีท่ียอมรับทัว่ไป 
- สามารถพิจารณาจากเสน้กราฟ 

- ตอ้งทาํการปลดระบบการต่อลงดินออกจาก
ระบบไฟฟ้า 
- แท่งทดสอบอาจไม่สามารถจ่ายกระแสได ้
- อาจไม่มีพื้นท่ีพอสาํหรับการทดสอบ 

วิธี Selective - ไม่จาํเป็นตอ้งปลดระบบการต่อลง
ดินออกจากระบบไฟฟ้า 
- เป็นวิธีท่ียอมรับทัว่ไป 
- สามารถพิจารณาจากเสน้กราฟ 

- แท่งทดสอบอาจไม่สามารถจ่ายกระแสได ้
- อาจไม่มีพื้นท่ีพอสาํหรับการทดสอบ 

วิธี Stakeless - สะดวก - ตอ้งตั้งสมมติฐานวา่มี อิมพีแดนซ์ตํ่า 
- มีขอ้ผดิพลาดจากการอ่านไดง่้าย 

วิธีแบบ 2 จุด - สะดวก - ยากท่ีจะพิจารณาวา่โครงสร้างตวันาํท่ี
นาํมาใชส้ามารถใชง้านไดจ้ริง 
- อาจมีผลกระทบจากโครงสร้างตวันาํท่ีอยู่
ขา้งเคียงทาํใหก้ารวดัค่าผดิพลาด 
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 6.5.2 การวดักระแสไฟฟ้าทีส่ายต่อหลกัดิน 

  โดยปกติแลว้ ท่ีสายต่อหลกัดินจะตอ้งไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล ดงันั้นการวดักระแสไฟฟ้า

ดว้ยแอมป์มิเตอร์แบบแคลมป์ ค่าท่ีอ่านไดค้วรมีค่าใกลเ้คียงศูนย ์

 

6.5.3 การวดัค่าแรงดันไฟฟ้าทีส่ายดิน 

  ปกติแรงดนัไฟฟ้าท่ีสายดินควรมีค่าประมาณศูนยโ์วลต ์เน่ืองจากสายดินเช่ือมถึงกนัและต่อ

ลงดินท่ีบริภณัฑป์ระธาน การวดัสามารถทาํดงัน้ี 

 - ใชไ้ขควงวดัไฟ เพื่อตรวจสอบเบ้ืองตน้ว่าตวันาํต่อลงดินนั้นมีแรงดนัไฟฟ้าอยู่

หรือไม่  

- ใชโ้วลตมิ์เตอร์ เพื่อใชว้ดัค่าความต่างศกัยร์ะหว่างสายดินและสายนิวทรัล ค่าท่ี

ไดค้วรเป็นศูนยโ์วลต ์

  หากมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ อาจมีขอ้บกพร่องในระบบไฟฟ้า ให้ทาํการตรวจสอบ

จุดเช่ือมต่อต่างๆ เพื่อทาํการแกไ้ขอย่างระมดัระวงั เช่น หากค่าแรงดนัท่ีสายดินมีค่า

ใกลเ้คียงกบัสายเสน้ไฟอาจมีสาเหตุจาก ต่อสายผดิ มีจุดท่ีสายดินสมัผสักบัสายเสน้ไฟ หรือ

มีกระแสร่ัวมาท่ีสายดิน 

 

6.5.4 การตรวจสอบความต่อเน่ืองกนัทางไฟฟ้า 

  การตรวจสอบความต่อเน่ืองกนัทางไฟฟ้าเป็นการทดสอบดว้ยโอห์มมิเตอร์ซ่ึงจะตอ้งทาํ

ขณะท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายในวงจร ซ่ึงถา้การต่อฝากมีความต่อเน่ืองกนัทางไฟฟ้าแลว้ ค่าความ

ตา้นทานจะมีค่าตํ่ามาก สามารถนาํกระแสไฟฟ้าไดดี้ ค่าความตา้นทานระหว่างจุดต่อฝากไม่ควร

มากกวา่ 1 มิลลิโอห์ม 

 

6.5.4 การวดัค่าอมิพแีดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน 

  ปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหเ้คร่ืองป้องกนักระแสเกินทาํงานโดยปลดวงจรเม่ือมีกระแส

ลดัวงจรระหว่างสายไฟฟ้าหรือลดัวงจรลงดิน คือค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรสายดิน ซ่ึงมีองคป์ระกอบ

ของสายประธาน บริภณัฑป์ระธาน สายป้อน และวงจรยอ่ย ถึงจุดผดิพร่องวนกลบัไปยงัหมอ้แปลง

ไฟฟ้าผ่านสายดินและนิวทรัล หากติดตั้ งแล้วและอิมพีแดนซ์ของวงจรสายดินมีค่าสูงเกินไป 

อุปกรณ์ป้องกนัอาจไม่ทาํงานทนัเวลาท่ีกาํหนด 
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  การวดัค่าอิมพีแดนซ์วงจรการต่อลงดินสามารถวดัไดจ้ากเคร่ืองมือวดัตามจุดต่างๆ ท่ีมีการ
ต่อลงดิน เช่น เตา้รับไฟฟ้า หรือท่ีตาํแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ซ่ึงสะดวกและมีความแม่นยาํสูง ค่า
อิมพีแดนซ์ท่ีไดห้ากมีค่าท่ีมากกว่ากาํหนด จะตอ้งทาํการแกไ้ขโดยอาจใชว้ิธีการเพิ่มขนาดสายดิน 
ขนาดสายวงจร หรือลดความยาวสายวงจรลง 
  ขอ้ควรระวงัในการวดั คือ ตอ้งปลดไฟฟ้าออกจากวงจร รูปท่ี 6.7 แสดงการวดัค่า
อิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดินภายนอก (ระบบจ่ายไฟ Ze) และรูปท่ี 6.8 แสดงการวดัค่า
อิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินรวม (ระบบจ่ายไฟและส่วนการติดตั้ง Zs) โดยค่าอิมพีแดนซ์ท่ีได้
ตอ้งไม่มากกวา่ค่าท่ีคาํนวณไดต้ามสมการท่ี 3-3 หรือ ค่าในตารางท่ี 3.4 และ 3.5 

 

N

L

L-E

จุดจ่ายไฟ แผงสวิตช์

การติดตั้งระบบจ่ายไฟ

eZ

 
รูปที ่6.7 การวดัค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินภายนอก 

 

รูปที ่6.8 การวดัค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดินรวม 
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ในการตรวจสอบคือ   

1. กาํหนดใหส้ายดินมีขนาดตามตารางท่ี 3.2 

2. วดั eZ  และ sZ  

3. คาํนวณค่า sZ ตามสมการท่ี 3-3 หรือดูค่า sZ  จากตารางท่ี 3.3 และ 3.4  

4. เปรียบเทียบ eZ ≤ sZ   ถา้ ใช่ หมายความถึงค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน 

ของการต่อลงดินอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน แต่ถา้ไม่ใช่หมายความถึงการติดตั้ง การต่อลงดินมี

ขอ้บกพร่อง  

4.1 ถา้ eZ >> sZ  อาจจะการเช่ือมต่อไม่สมบูรณ์ สายขาด 

4.2  ถา้ eZ  มากกวา่ sZ ไม่มากเกินไป ใหต้รวจสายดินท่ีต่อมีระยะทางยาว

หรือไม่ อาจจะตอ้งเปล่ียนขนาดสายดินใหใ้หญ่ข้ึน 

6.6 การบันทกึผลการทดสอบ 
 การบนัทึกผลการทดสอบการติดตั้งเพื่อเป็นเอกสารสําหรับการตรวจสอบเพื่อบาํรุงรักษาในรอบ
ระยะเวลาต่อไป ในระบบดินหน่ึงๆ อาจมี หลกัดิน จุดต่อฝากโครงสร้าง จุดต่อสายต่อหลกัดินกบัหลกัดิน  
จุดต่อฝากท่อร้อยสายโลหะ จุดต่อฝากท่อร้อยสายกบัโครงโลหะของบริภณัฑ ์หลายจุด ในการทดสอบตอ้ง
ทดสอบจุดทั้งหมด ดงันั้นเพื่อความสะดวก หลกัดิน และจุดต่อฝากดงักล่าวควรมีการตั้งรหัสเพื่อใชใ้นการ
อา้งอิงการตรวจสอบ 
 

6.7 เอกสารการทดสอบ 
 ตวัอยา่งเอกสารการตรวจสอบดงัแสดงในภาคผนวก ข 
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บทที ่7 
ข้อเสนอแนะการบํารุงรักษาการต่อลงดนิ 

 

7.1 ทัว่ไป 
การตรวจบาํรุงรักษาควรจะกระทาํเป็นรอบระยะเวลาเพ่ือให้แน่ใจว่า ระบบดินมีสภาพพร้อมใช้

งาน ปัจจยัท่ีมีผลทาํใหร้ะบบดินดอ้ยคุณภาพไดแ้ก่  
  - การเปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้าท่ีมีผลต่อระบบดิน เช่น การเปล่ียนระบบไฟ การเพิ่มขนาด
 การใชก้ระแสไฟฟ้า (เพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า) หรือการเพ่ิมบริภณัฑไ์ฟฟ้าเป็นตน้ 
  - การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มรอบระบบดิน เช่น การสร้างถนน การถมดิน การขุดดิน 
 การสร้างบ่อนํ้า สระนํ้า การเพิ่มของส่ิงก่อสร้าง การมีระบบดินบริเวณใกลเ้คียง เป็นตน้  
  - การเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ระบบดิน 
  - การผกุร่อนของแท่งหลกัดิน  
 หมายเหตุ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม หรือระบบไฟฟ้า ไม่ตอ้งรอให้ถึงรอบเวลาในการ
บาํรุงรักษาใหท้าํการตรวจสอบทนัที 
 

7.2 ขอบเขต 
 เสนอสาเหตุและการป้องกนัการกดักร่อน วิธีและขั้นตอนการบาํรุงรักษาระบบการต่อลงดิน  
      

7.3 การกดักร่อน 
 7.3.1 สาเหตุการกดักร่อนในดิน   

  การกดักร่อนเกิดเม่ือมีโลหะต่างชนิดกนัฝังอยูใ่ตดิ้น และเหนือดินโลหะทั้งสองเช่ือมถึงกนั

ในลกัษณะท่ีประจุไฟฟ้าสามารถว่ิงถึงกนัได ้การกดักร่อนเป็นกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โลหะท่ีมี

ค่าศกัยแ์กลแวนิก (galvanic potential) สูงกว่าถูกกดักร่อน การกดักร่อนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบั

ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

  - ความตา้นทานดิน การกดักร่อนจะเกิดข้ึนมากในดินท่ีมีค่าความตา้นทานตํ่า 

  - ค่าความเป็นกรด-เบส การกดักร่อนจะเกิดข้ึนมากในดินท่ีมีค่าความความเป็นกรดสูง  

  - ความช้ืนในดิน หรือนํ้าในดิน การกดักร่อนจะเกิดไดม้ากในดินท่ีมีความช้ืนสูงหรือชุ่มนํ้า  

  - ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัร่วมกนั และรวมปัจจยัอ่ืนอีก เช่น อุณหภูมิ 

แบคทีเรีย หรือกระแสไฟฟ้ารบกวนจากแหล่งอ่ืน เป็นตน้ 
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  ดงันั้นปัญหาการกดักร่อนในดินมกัเกิดจากการนาํโลหะต่างชนิดกนัมาต่อถึงกนั เช่นการนาํ

สายต่อหลกัดินท่ีทาํจากทองแดงไปต่อฝากกบัหลกัดินท่ีทาํจากเหล็ก หรือนาํไปต่อฝากกบัท่อนํ้ า

เหลก็ในระบบสาธารณูปโภค  

7.3.2 ผลกระทบจากการกดักร่อน 

 การกดักร่อนในดิน มีผลกระทบต่อระบบการต่อลงดิน เช่น  

 - การใชแ้ท่งหลกัดินท่ีทาํจากโลหะต่างชนิดกนัและต่อฝากถึงกนั แท่งหลกัดินจะ ถูกกดั

กร่อน เม่ือแท่งหลกัดินถูกกดักร่อน แท่งหลกัดินจะมีขนาดเลก็ลง ทาํใหพ้ื้นท่ีสมัผสักบัดินนอ้ยลง มี

ผลใหค่้าความตา้นทานดินสูงข้ึน  

 - การต่อฝากหลกัดินเขา้กบัท่อนํ้าเหลก็ในระบบสาธารณูปโภค หลกัดินกจ็ะเกิดการกดั

กร่อนมีผลใหค่้าความตา้นทานดินสูงข้ึน 

 

7.3.3 วธีิทีป้่องกนัการกดักร่อน   

 วิธีง่าย ๆ ในการป้องกดักดักร่อน ไดแ้ก่ 

 - เลือกใชห้ลกัดินท่ีผลิตจากโลหะชนิดเดียวกนั เพื่อลดการถ่ายเทอิเลก็ตรอนระหว่างโลหะ

ต่างชนิดกนั การถ่ายเทประจุระหวา่งโลหะเป็นสาเหตุหลกัท่ีใหโ้ลหะกร่อน 

 - หลีกเล่ียงการต่อฝากหลกัดินกบัระบบสาธารณูปโภคใตดิ้นโดยตรง (หากตอ้งต่อฝาก

เพื่อใหศ้กัยไ์ฟฟ้าเท่ากนัควรต่อฝากบนดิน เพื่อลดการกดักร่อนและสะดวกต่อการตรวจสอบ) 

 - การใชท้องแดงเป็นหลกัดินจะช่วยลดการกดักร่อนเน่ืองจากทองแดงมีศกัยแ์กลแวนิกตํ่า  

7.4 ขั้นตอนและความถีใ่นการบํารุงรักษา 
 

 7.4.1 การตรวจสอบ 
 

  7.4.1.1 การตรวจสอบทางกายภาพ ควรตรวจสอบดว้ยสายตาทุก 4 เดือน และทดสอบทาง
กลทุก 6 เดือน โดย 

  - ตรวจทุกส่วนของระบบท่ีสามารถเขา้ถึงได ้โดยเฉพาะจุดเช่ือมต่อ  จุดท่ีมีโอกาส

ผกุร่อนได ้ จุดท่ีมีโอกาสชาํรุดได ้ และจุดท่ีสกปรกมีหยากไย ่

  - บนัทึกส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากการบนัทึกคร้ังก่อน เม่ือมีจุดบกพร่องเลก็นอ้ย

ใหท้าํการแกไ้ข เช่น ทาํความหนา้สมัผสัสกปรก ขนันอตท่ีหลวม เป็นตน้  
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  - สาํรวจ และบนัทึกการเปล่ียนแปลงรอบระบบดิน ท่ีมีผลต่อค่าความตา้นทานดิน 

เช่น การสร้างถนน การถมดิน การขดุดิน หรือการสร้างบ่อนํ้า เป็นตน้ 
 

7.4.1.2 การทดสอบทางไฟฟ้า ควรทาํทุก 1 ปี ปริมาณท่ีวดัมีดงัน้ี  

  - ความตา้นทานระหวา่งหลกัดิน กบัดิน  

  - กระแสไฟฟ้าท่ีสายต่อหลกัดิน ซ่ึงปกติควรมีค่าเป็นศูนย ์  

  - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า โดยวดัท่ีจุดต่อฝาก เลือกจุดต่อฝาก 5 ถึง 10 จุด ท่ีมีการ

เช่ือมต่อท่ีแน่น และไม่ผกุร่อน จุดต่อฝากท่ีตอ้งวดัไดแ้ก่  

  - จุดต่อฝากโครงสร้าง  

  - จุดต่อฝากบริภณัฑก์บัโครงสร้าง  

  - จุดเช่ือมต่อระหวา่งสายดินดว้ยกนั  

  - ท่อร้อยสายกบัท่อร้อยสาย  

  - ท่อร้อยสายกบัโครงบริภณัฑ ์ 

 7.4.2 การวเิคราะห์หาสาเหตุ กรณีท่ีอาจจะเกิดข้ึนมีดงัน้ี  
  - จุดบกพร่องท่ีพบดว้ยตา เช่นจุดเช่ือมต่อท่ีผกุร่อน สกปรก อาจเป็นผลจากสภาพแวดลอ้ม

รอบจุดต่อ เช่น ความช้ืนในอากาศ กิจกรรมท่ีทาํรอบจุดต่อ (ใกลบ้ริเวณทาํอาหาร ห้องนํ้ า เป็นตน้) 

จุดบกพร่องทางกล อาจเป็นผลจากการกระทาํของ คน หรือสัตวเ์ล้ียง  เป็นตาํแหน่งทางผ่านของ

สตัว ์เป็นตน้ 

  - จุดบกพร่องจากการวดัค่าความตา้นทานระหว่างหลกัดิน กบัดิน ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และ

มากกว่าข้อมูลเดิม ให้พิจารณาสภาพแวดล้อมว่ามีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ ถ้าไม่มีการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม อาจตอ้งวดัค่าอ่ืนๆ ของดินเพิ่ม เช่นความเป็นกรด-ด่าง ของดิน ถา้มี

ความเป็นกรดสูงหมายถึงดินมีเป็นตวัทาํละลายท่ีดี หลกัดินอาจผกุร่อนใตดิ้น 

  - จุดบกพร่องมีกระแสไฟฟ้าท่ีสายต่อหลกัดิน อาจจะมาจากระบบดินละแวกใกลเ้คียง ใน

การวิเคราะห์ ให้ยกสะพานไฟท่ีต่อเขา้มาในบา้น ถา้ค่ากระแสท่ีวดัเท่าเดิม มีความเป็นไปไดว้่า

กระแสท่ีวดัมาจากระบบดินอ่ืน แต่ถา้ค่ากระแสลดลงหรือไม่มี มีความเป็นไปไดว้่าระบบไฟฟ้าใน

บา้นอาจร่ัวลงดิน 
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7.5 วธีิการบาํรุงรักษา 
 การบาํรุงรักษามีดงัต่อไปน้ี 

  7.5.1 ทาํความสะอาดจุดต่อฝากต่างๆ เช่น กาํจัดหยากไย่ เพราะเม่ืออากาศมีความช้ืน 

หยากไย่ช้ืนอาจเป็นสาเหตุการวาบไฟ หรือขดัสนิม เน่ืองจากสนิมมีส่วนทาํให้ความต่อเน่ือง

กระแสไฟฟ้าลดลง 

  7.5.2 เปล่ียนวสัดุท่ีต่อ หรือทาํการต่อใหม่ ในกรณีท่ีจุดต่อฝากชาํรุดหรือเสียหาย 

   7.5.3 การแกปั้ญหาค่าความตา้นทานดินสูง สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีง่าย ๆ คือ 

  - เทนํ้าเกลือ หรือโรยเกลือบริเวณหลกัดิน วิธีน้ีสามารถลดความตา้นทานดินลงได้

ชัว่คราว ข้ึนอยู่กบัปริมาณเกลือ และการละลายของเกลือ ถา้เลือกใชว้ิธีน้ี การตรวจวดัค่า

ความตา้นทานดินควรตรวจวดัถ่ีข้ึน 

   - ตอกแท่งหลกัดินเพิ่ม 

   - เปล่ียนโครงสร้างหลกัดิน  

 และดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีพบจากการตรวจสอบและทดสอบ 
 

7.6 การบันทกึผลการบํารุงรักษา 
 เพื่อเป็นขอ้มูลในการบาํรุงรักษาคร้ังต่อไป 
 

7.7 แนวทางแก้ไขและการปรับปรุง 
7.7.1 การลดค่าความต้านทานของดินโดยการปรับปรุงสภาพดิน 

การปรับปรุงสภาพดินเป็นวิธีการหน่ึงในการลดค่าความตา้นทานของดิน โดยการปรับปรุง
สภาพดินสามารถทาํไดโ้ดยการปรับปรุง ชนิดของดิน ความช้ืนในดิน อุณหภูมิ เกลือแร่ในดิน และ
ความแน่นของดิน วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด คือการเพ่ิมเกลือลงในดิน ซ่ึงสามารถทาํได ้3 วิธีดงัน้ี 

(1) วิธีกลบทบั สามารถทาํไดง่้าย คือขดุลอกหนา้ดินดา้นบนออก แลว้โรยเกลือใส่บริเวณ
ขุดลอก  ขอ้เสียของวิธีน้ี คือหลกัดินมีอตัราการกัดกร่อนสูง เน่ืองจากเกลือสัมผสักับหลกัดิน
โดยตรง 

(2) วิธีขดุราง ขดุรางดินรอบๆ หลกัดิน ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร และห่างจากหลกัดิน
ประมาณ 22.5 เซนติเมตร แลว้โรยเกลือในรางท่ีขดุ ดงัรูปท่ี 7.1 ขอ้ดีของวิธีน้ีคือโอกาสท่ีหลกัดิน
จะถูกกดักร่อนเน่ืองจากเกลือท่ีใส่นอ้ยลง เน่ืองจากเกลือไม่สมัผสักบัหลกัดินโดยตรง 
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รูปที ่7.1 การลดค่าความตา้นทานโดยการขดุรางแลว้เติมเกลือ 

 

(3) วิธีใส่เกลือลงในกระบอก ฝังกระบอกห่างจากหลกัดินประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร เติม
สารเคมีลงไนกระบอก สารเคมีจะค่อยๆ กระจายออกมา ดงัรูปท่ี 7.2 โดยท่ีวิธีการน้ีจะใชร้ะยะเวลา
เห็นผลท่ีนานกวา่และมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่สองวิธีแรก 

 

 
 

รูปที ่7.2 การลดค่าความตา้นทานโดยการใชส้ารเคมีฝังกระบอก 
 

 7.7.2 การลดค่าความต้านทานโดยการปรับปรุงหลกัดิน 
การปรับปรุงหลกัดิน เป็นอีกวิธีการหน่ึงเพื่อลดค่าความตา้นทานของการต่อลงดิน โดย

อาศยัหลกัการเพิ่มพื้นท่ีผวิสมัผสักบัดิน วิธีท่ีใชก้นัทัว่ไปมี 3 วิธีคือ 
(1) การเพิ่มความยาวของหลกัดินหรือเพิ่มความลึกในการปักหลกัดิน แต่อาจมีความยุง่ยาก

เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีจริงอาจไม่เอ้ืออาํนวยในการปักหลกัดินท่ีมีความยาวมากๆ  
(2) การเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของหลกัดิน ซ่ึงวิธีการน้ีให้ผลในการลดค่าความ

ตา้นทานไดน้อ้ย จึงไม่เป็นท่ีนิยมในทางปฏิบติั 
(3) การเพิ่มจาํนวนหลกัดิน โดยท่ีรูปแบบในการติดตั้งท่ีแตกต่างกนัและต่อฝากถึงกนัก็จะให้

ค่าความตา้นทานท่ีลดลงต่างกนัดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอยีดการคาํนวณความต้านทานหลกัดิน 

 
 ตารางที ่ก.1 สูตรการคาํนวณความตา้นทานระหวา่งดินกบัหลกัดินแบบต่างๆ 

ลกัษณะ รายละเอยีด สูตร 
 คร่ึงทรงกลม 

รัศมี a 
 

 แท่งหลกัดิน 
ยาว L, รัศมี a 

 

 แท่งหลกัดิน 2 แท่ง (s > L) 
ยาว L, รัศมี a, ระยะห่าง s 

 

 แท่งหลกัดิน 2 แท่ง (s < L) 
ยาว L, รัศมี a, ระยะห่าง s 

 

 ลวดตวันาํฝังแนวราบ 
ยาว 2L, ความลึก s/2 

 

 ลวดหกัฉาก 
ความยาวฉากแต่ละดา้น L, 
ความลึก s/2 

 

 ดาวสามแฉก 
ความยาวแฉก L, ความลึก 
s/2 

 

 ดาวส่ีแฉก 
ความยาวแฉก L, ความลึก 
s/2 

 

 ดาวหกแฉก 
ความยาวแฉก L, ความลึก 
s/2 

 

 ดาวแปดแฉก 
ความยาวแฉก L, ความลึก 
s/2 
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4

L L s s sR
L a s L L L

ρ
π

⎛ ⎞
= + − + + −⎜ ⎟

⎝ ⎠

2 4

2 4
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6
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ρ
π

⎛ ⎞
= + + − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠

2 4

2 4

2 2ln ln 2.912 1.071 0.645 0.145 ...
8

L L s s sR
L a s L L L

ρ
π
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⎝ ⎠

2 4

2 4

2 2ln ln 6.851 3.128 1.758 0.490 ...
12

L L s s sR
L a s L L L

ρ
π

⎛ ⎞
= + + − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠

2 4

2 4

2 2ln ln 10.98 5.51 3.26 1.17 ...
16

L L s s sR
L a s L L L

ρ
π

⎛ ⎞
= + + − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠

2
R

a
ρ
π

=

4ln 1
2

LR
L a

ρ
π

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

2 4

2 4

4 2ln 1 1 ...
4 4 3 5

L L LR
L a s s s

ρ ρ
π π

⎛ ⎞⎛ ⎞= − + − +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2 4

2 4

4 4ln ln 2 ...
4 2 16 512

L L s s sR
L a s L L L

ρ
π

⎛ ⎞
= + − + − +⎜ ⎟

⎝ ⎠



ก-2 

 

ตารางที ่ก.1 สูตรการคาํนวณความตา้นทานระหวา่งดินกบัหลกัดินแบบต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ รายละเอยีด สูตร 
 ตวันาํเป็นวงแหวน 

เสน้ผา่นศูนยก์ลางวงแหวน 
D, 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางขดลวด d,  
ความลึก s/2 

 

 แถบตวันาํฝังดิน 
แนวราบยาว 2L, 
ขนาด a x b, b < a/8, 
ความลึก s/2 

 

 แผน่กลมฝังแนวราบ 
รัศมี a, ความลึก s/2 

 

  แผน่กลมฝังแนวด่ิง 
รัศมี a, ความลึก s/2 

 

 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

กรณหีลกัดินหลายหลกั 

1
2

n
RSR R

n

ρλ
π

⎛ ⎞⎛ ⎞+ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  Ω 

 และ 
R  คือ ค่าความตา้นทานของหลกัดิน 1 หลกั หน่วย โอห์ม 

  S  คือ ระยะห่างระหวา่งหลกัดิน หน่วย เมตร 

  ρ  คือ ค่าความตา้นทานจาํเพาะของดิน หน่วย Ω⋅m 
  n  คือ จาํนวนของหลกัดิน 
  λ  คือ ตวัคูณลดท่ีไดจ้ากตารางท่ี ก.1 
  
กาํหนดให ้ R  = 40 Ω  (สมมุติ) 
  S  = 2.4 เมตร 

2

8 4ln ln
2

D DR
d sD

ρ
π

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

2 4

2 4

7 991 ...
8 4 24 320

a aR
a s s s
ρ ρ

π
⎛ ⎞

= + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

( )

2 2 4

2 2 4

4 4ln ln 1 ...
4 2 16 5122

L a ab L s s sR
L a s L L La b

ρ π
π

⎛ ⎞−⎜ ⎟= + + − + − +
⎜ ⎟+⎝ ⎠

2 4

2 4

7 331 ...
8 4 12 40

a aR
a s s s
ρ ρ

π
⎛ ⎞

= + − +⎜ ⎟
⎝ ⎠
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  ρ = 100 Ω⋅m 
  n= 10 แท่ง 
  λ  = 3.81 (จากตารางท่ี ก.1) 

แทนค่า 100 100
0.16

2 2 3.142 40.38 2.4 608.99RS
ρ
π

= = =
× × ×

 

 

ดงันั้น 
( )1 3.81 0.16

40
10nR

+ ×⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
 

       
1 0.631

40
10

40 0.16

+⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
= ×

 

       7= Ω  

 
 ตารางที ่ก.2 ค่าตวัคูณลดสาํหรับหลกัดินหลายหลกัท่ีวางตวัในแนวเสน้ตรงเดียวกนั 

 
จํานวนของหลกัดิน ( )n  ตัวคูณลด λ  

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1.00 
1.66 
2.15 
2.54 
2.87 
3.15 
3.39 
3.61 
3.81 
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ภาคผนวก ข 
ข้อแนะนําบันทกึการตรวจสอบการตดิตั้ง การต่อลงดนิ 

ก) ข้อมูลทัว่ไป 
สถานท่ีติดตั้ง______________________________________________________________________________________ 
ลกัษณะสถานท่ีติดตั้ง         □ บา้น         □ อาคาร         □ โรงงาน          □ อ่ืนๆ ระบุ_____________________________ 
ผูรั้บผดิชอบการติดตั้ง______________________________ วนัรับมอบงานติดตั้ง__________________________ 
ผูต้รวจสอบ______________________________________ วนัท่ีตรวจสอบ______________________________ 
ระบบไฟฟ้า    

□ มิเตอร์ [___เฟส ขนาด___________แอมแปร์]     พิกดัแรงดนั ________________ โวลต ์      

□ หมอ้แปลงไฟฟ้า [___เฟส พิกดั________กิโลโวลตแ์อมแปร์]    ขนาดบริภณัฑป์ระธานแรงตํ่า___________ แอมแปร์ 
 

ข) ประเภทการตดิตั้ง (การมีอยูข่องแบบระบบไฟฟ้า) 
□ การติดตั้งใหม่  □ มีแบบผงั              □ ไม่มีแบบผงั 

□ การติดตั้งท่ีมีอยูเ่ดิม □ มีแบบเดิม             □ ไม่มีแบบ      

□ มีการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัระบบดิน □ มีแบบหลงัแกไ้ข       □ ไม่มีแบบหลงัแกไ้ข      
(หมายเหตุ: การมีแบบเพ่ือช่วยใหรู้้ลกัษณะการเดินสาย และตาํแหน่งบริภณัฑ)์ 
 

ค)  บริภัณฑ์ประธานแรงตํ่า 
ค1) สายเส้นท่ีมีการต่อลงดิน 
    ค1.1) ชนิดและขนาด 
 
    ค1.2) ลกัษณะการติดตั้ง 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
- ประเภทสายท่ีใช_้___________________ 
- ขนาดสายท่ีใช_้_________ตารางมิลลิเมตร 
□ เดินในอากาศ 
□ เดินในท่อร้อยสาย    □ โลหะ □ อโลหะ 
□ เดินในรางเดินสาย     
□ เดินในรางเคเบิล     
□ อ่ืนๆ ระบุ_________________________ 

 

ค2) สายต่อฝากประธาน 
   ค2.1) ระหวา่งบสัดินกบับสันิวทรัล 
          - ชนิดและขนาด   
 
          - วธีิการต่อฝาก   
 
 
          - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า 
   

 
□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
- ประเภทสายท่ีใช_้___________________ 
- ขนาดสายท่ีใช_้_________ตารางมิลลิเมตร 
□ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
□ แคลมป์ต่อสาย 
□ อ่ืนๆ ระบุ_____________________ 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม 

หวัขอ้ 3.5, รูปท่ี 3.6 
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ค)  บริภัณฑ์ประธานแรงตํ่า (ต่อ) 
     ค2.2) ระหวา่งบสันิวทรัลกบัโครงโลหะ  
          - ชนิดและขนาด   
 
          - ลกัษณะการต่อ  
 
 
          - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
- ประเภทสายท่ีใช_้___________________ 
- ขนาดสายท่ีใช_้_________ตารางมิลลิเมตร 
□ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
□ แคลมป์ต่อสาย 
□ อ่ืนๆ ระบุ_____________________ 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม 

 

ค3) การต่อฝาก  
  ค3.1) การต่อฝากดา้นเขา้  
          - ชนิดและขนาด   
 
          - วธีิการต่อฝาก   
 
 
          - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า 
  

 ค3.1) การต่อฝากดา้นออก  
          - ชนิดและขนาด   
 
          - วธีิการต่อฝาก   
 
 
          - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า 

 
□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
- ประเภทสายท่ีใช_้___________________ 
- ขนาดสายท่ีใช_้_________ตารางมิลลิเมตร 
□ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
□ แคลมป์ต่อสาย 
□ อ่ืนๆ ระบุ_____________________ 
คา่ความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม  
 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
- ประเภทสายท่ีใช_้___________________ 
- ขนาดสายท่ีใช_้_________ตารางมิลลิเมตร 
□ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
□ แคลมป์ต่อสาย 
□ อ่ืนๆ ระบุ_____________________ 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม  

 
 
หวัขอ้ 3.5, รูปท่ี 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
หวัขอ้ 3.5, รูปท่ี 3.6 
 

ค4) ความต่างศกัย ์
          - ระหวา่งบสัดินกบับสันิวทรัล 
          - ระหวา่งบสัดินกบัสายเส้นไฟ 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
ค่าแรงดนัไฟฟ้า___________โวลต ์
ค่าแรงดนัไฟฟ้า___________โวลต ์

 

 
ง)  แผงย่อย 
ง1) สายดินของแผงยอ่ย 
          - ชนิดและขนาด   
 
          - วธีิการต่อสาย   
 
 
          - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าท่ีจุดต่อสาย 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
- ประเภทสายท่ีใช_้___________________ 
- ขนาดสายท่ีใช_้_________ตารางมิลลิเมตร 
□ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
□ แคลมป์ต่อสาย 
□ อ่ืนๆ ระบุ_____________________ 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม  
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ง)  แผงย่อย (ต่อ) 
ง2) การต่อฝากระหวา่งบสัดินกบัโครงโลหะ 
          - วธีิการต่อฝาก   
 
 
 
 
 
 
          - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าท่ีจุดต่อสาย 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
□ ต่อฝากโดยใชส้ายตวันาํ 
   - ประเภทสายท่ีใช_้______________ 
   - ขนาดสายท่ีใช_้____ตารางมิลลิเมตร 
     □ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
     □ แคลมป์ต่อสาย 
     □ อ่ืนๆ ระบุ_______________ 
□ ต่อฝากโดยโครงสร้าง 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม 

 

ง3) สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า  
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 
- ขนาดสายท่ีใช_้______ตารางมิลลิเมตร 

ตารางท่ี 3.2 

ง4) ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
          - พิกดัเซอร์กิตเบรกเกอร์________แอมแปร์ 
 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม 
 

ตารางท่ี 3.3, 3.4 
 

ง5) ความต่างศกัยบ์สัดินของแผงยอ่ย 
          - ระหวา่งบสัดินกบับสันิวทรัล 
          - ระหวา่งบสัดินกบัสายเส้นไฟ 
 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
ค่าแรงดนัไฟฟ้า___________โวลต ์
ค่าแรงดนัไฟฟ้า___________โวลต ์
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จ)  ระบบหลกัดิน 
จ1) ชนิดของหลกัดิน ประกอบดว้ย □ แท่งหลกัดิน 

□ หลกัดินท่ีหุม้ดว้ยคอนกรีต  
□ แผน่โลหะ 
□ วงแหวน 
□ กริด 
□ อ่ืนๆ ระบุ_____________________ 

หวัขอ้ 3.3.3 
 
 
 
 
 

จ2) จาํนวน (ชนิด) 
     จ2.1) ถา้มากกวา่ 1 หลกัดิน 
                การต่อฝากระหวา่งหลกัดิน 

□ 1 หลกั (ชนิด)    □ มากกวา่ 1 หลกั (ชนิด)    
 
□ ไม่สามารถตรวจสอบได ้
□  สามารถตรวจสอบได ้
ลกัษณะการต่อ 
     □ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
     □ แคลมป์ต่อสาย 
     □ อ่ืนๆ ระบุ___________________ 
□ ถกูตอ้ง       □ ไม่ถกูตอ้ง 

 
 
 
 

จ3) ความตา้นทานระหวา่งดินกบัหลกัดิน □ ≤ 5 โอห์ม          □> 5 โอห์ม  
ค่าท่ีวดัได ้____________โอห์ม 

 
 
 

 
 

ฉ)  สายต่อหลกัดนิ 
ฉ1) ชนิดและขนาด □ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 

- ประเภทสายท่ีใช_้___________________ 
- ขนาดสายท่ีใช_้_________ตารางมิลลิเมตร 

ตารางท่ี 3.1 

ฉ2) ลกัษณะการติดตั้งสายต่อหลกัดิน □ ถกูตอ้ง       □ ไม่ถกูตอ้ง 
   □ ติดตั้งในท่อร้อยสายโลหะ 
     □ ติดตั้งในท่อร้อยสายอโลหะ 
   □ อ่ืนๆ ระบุ_______________ 

 

ฉ3) การต่อสายต่อหลกัดิน 
     ฉ3.1) กบับสันิวทรัล หรือบสัดิน 
 
 
     ฉ3.2) กบัหลกัดิน 

□ ถกูตอ้ง       □ ไม่ถกูตอ้ง 
□ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
□ แคลมป์ต่อสาย 
□ อ่ืนๆ ระบุ___________________ 
□ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
□ แคลมป์ต่อสาย 
□ อ่ืนๆ ระบุ___________________ 
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ฉ)  สายต่อหลกัดนิ (ต่อ) 
ฉ4) การต่อฝาก ระหวา่งสายต่อหลกัดินกบัท่อร้อย
สายโลหะ (ถา้มี) 
 

□ ถกูตอ้ง       □ ไม่ถกูตอ้ง 
    □ การเช่ือมดว้ยความร้อน 
    □ แคลมป์ต่อสาย 
    □ อ่ืนๆ ระบุ___________________ 

 

ฉ5)  ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า ของจุดต่อสาย 
     ฉ5.1) ระหวา่งสายต่อหลกัดินกบับสันิวทรัล 
หรือบสัดิน 
     ฉ5.2) ระหวา่งสายต่อหลกัดินกบัหลกัดิน 
     ฉ5.3) ระหวา่งสายต่อหลกัดินกบัท่อร้อยสาย
โลหะ (ถา้มี) 
     ฉ5.4) ระหวา่งโครงโลหะของบริภณัฑป์ระธาน
กบัท่อร้อยสายโลหะ (ถา้มี) 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม 
 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม 
 
ค่าความตา้นทาน___________มิลลิโอห์ม 
 

 

ฉ6) กระแสไฟฟ้าในหลกัดิน ค่ากระแสไฟฟ้า___________แอมแปร์  
 

ช)  สายดนิของบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
ช1) ชนิดและขนาด □ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 

- ประเภทสายท่ีใช_้___________________ 
- ขนาดสายท่ีใช_้_________ตารางมิลลิเมตร 

ตารางท่ี 3.2 

ช2) ลกัษณะการติดตั้ง □ เดินในอากาศ            □ เดินในท่อร้อยสาย   
□ เดินในรางเดินสาย    □ เดินในรางเคเบิล     
□ อ่ืนๆ ระบุ_________________________ 

 

ช3) ค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผดิพร่องลงดิน ค่าความตา้นทาน___________โอห์ม  
ช4) ความต่างศกัยท่ี์สายดิน 
          - ระหวา่งสายดินกบัสายนิวทรัล 
          - ระหวา่งสายดินกบัสายเส้นไฟ 

□ ถกูตอ้ง    □ ไม่ถกูตอ้ง 
ค่าแรงดนัไฟฟ้า___________โวลต ์
ค่าแรงดนัไฟฟ้า___________โวลต ์

 

 

ซ)  สายดนิของบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
ซ1) ใชโ้ลหะประเภทอ่ืนทาํหลกัดินนอกจากทองแดง □ ใช่ 

□ ไม่ใช่ 
ระบุชนิดโลหะ: _____________________________ 

ซ2) มีการใชโ้ลหะมากกวา่ 2 ชนิดเป็นหลกัดิน □ ใช่ 
□ ไม่ใช่ 

โลหะท่ีใชคื้อ: _______________________________ 

ซ3) มีการต่อเขา้ฝากสายดินกบัระบบสาธารณูปโภค 
     หรือโครงสร้าง 

□ ใช่ 
□ ไม่ใช่ 

ระบุการต่อฝาก: _____________________________ 

สรุป :ปัจจัยส่งเสริมการผุกร่อนใต้ดนิ 
□ มี 
□ ไม่มี 

(มีการตอบ ใช่ ใน ซ1-ซ3 ตั้งแต่หน่ึงขอ้ข้ึนไป) 
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สรุปผลการตรวจ          □ พร้อมใชง้าน      □ ยงัไม่พร้อมใชง้านตอ้งปรับปรุง   

ขอ้คิดเห็นเพ่ิม 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

       ลงช่ือผูต้รวจ________________________________________ 
      ตาํแหน่ง___________________________________________ 
      เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพวศิวกรรม_________________ 
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