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 ชื่อโครงการ :ปลั๊กปอ้งกนัไฟดดู DIY 

ผู้จัดทาํ :                 1.   นาย บูรพา  เน่ืองจำนงค  ช้ันปวช.3/4 ไฟฟากำลัง 

                           2. นาย มงคล  รักศรี   ช้ันปวช.3/4 ไฟฟากำลัง 
                           3. นาย อชิตพล  บุญนาค  ช้ันปวช.3/4 ไฟฟากำลัง 
 



สาขาวชิา : ไฟฟา้กาํลงั  

ประเภทวิชา : ช่างไฟฟ้า 

ปีการศึกษา : 2563  

บทคัดย่อ  

ในการจดัทาํโครงงานเรื่อง ปลั๊กปอ้งกนัไฟดดู DIY มีการศกึษาคน้ควา้หาความรู ้และ

จดัทาํโครงงาน ซึง่ จากการศกึษา คน้ควา้ ทดสอบการทาํงานของปลั๊กปอ้งกนัไฟดดู DIY และ

สามารถทาํงานไดต้ามเง่ือนไขท่ีทาง คณะผูจ้ดัทาํกาํหนดไว ้ ไดผ้ลผลจากการทดลองทาํ ปลั๊ก

ปอ้งกนัไฟดดู DIY ผลปรากฏวา่ ปลั๊กปอ้งกนัไฟดดู DIY สามารถทาํงานไดจ้รงิ โดยการสามารถ

ปอ้งกนัไฟดดูไฟซ็อตได ้ 

คาํสาํคัญ : เบรกเกอร ์เตา้รบั หลอดไฟ กลอ่งปลั๊ก บล๊อกลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปลั๊กปองกันไฟดูด DIY ” ในครั้งน้ี สามารถสำเร็จลลุวงอยางสมบูรณ

ดวยความเมตตา จากอาจารยเอกศิลป ยงทัศนีย ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ใหคำปรึกษาแนะนำแนวทาง

ที่ถูกตอง และเอาใจใสดวยดีตลอดระยะเวลาในการทำวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิง จึงขอกราบ

พระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา และเพ่ือน ๆ ทุกคนที่ไดใหคำแนะนำชวยเหลือสนับสนุนผู

ศึกษาโครงการมาตลอด โครงการจะสำเร็จลลุวงไปไมได หากไมมีบุคคลดังกลาวในการจัดทำโครงการ 



 คุณคาและประโยชนของงานวิจัยน้ี ผูศึกษาขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแดบุพการี 

บูรพาจารย และผูมีพระคุณทานทั้งในอดีตและปจจุบัน ทีไ่ดอบรม สั่งสอน ช้ีแนะแนวทางในการศึกษา 

จนทำใหผูวิจัยประสบความสำเร็จมาจนตราบทุกวันน้ี  
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นายอชิตพล   บุญนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 

บทนำ 

ความเปนมาและความสำาคญั 

 ซอรกิตเบรกเกอรหรือเบรกเกอร คือ สวิตชไฟฟาอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพ่ือปองกัน
วงจรไฟฟาจากความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟาสวนเกิน โดยทั่วไปเกิดจากโหลดเกินหรือไฟฟา
ลัดวงจร การทำงานของมันคือตัดกระแสไฟฟาหลังจากตรวจพบความผิดปกติในวงจรไฟฟา 

ถือวาเปนอุปกรณที่ใชปองกันกระแสเกินหรอืลัดวงจรเชนเดียวกับฟวส แตจะแตกตางกันตรงที่เมื่อตัด
วงจรแลวสามารถที่จะปดหรือตอวงจรไดทันทีหลังจากแกปญหาแลว 



เบรกเกอรมีหลายแบบ ทั้งเบรกเกอรขนาดเล็กที่ใชปองกันสำหรับวงจรที่มีกระแสไฟฟาต่ำหรือพวก
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน จนถึงสวิตชขนาดใหญที่ออกแบบมาเพ่ือปองกันวงจรไฟฟาแรงสูงที่จายไฟ
ใหตัวเมือง 
ประเภทของเซอรกิตเบรกเกอร 

บรกเกอรจะถูกแบงออกเปนแตละประเภทตามพิกัดแรงดันไฟฟาหรือการออกแบบ หากแบงตามพิกัด
แรงดันไฟฟาจะแบงได 3 ประเภท ไดแก Low Voltage เบรกเกอร, Medium Voltage เบรกเกอร 
และ High Voltage เบรกเกอร เบรกเกอรสวนใหญที่นิยมใชกันคือ Low Voltage เบรกเกอร เบรก
เกอรกลุม Low Voltage คอืพวก MCB, MCCB และ ACB เบรกเกอรเหลาน้ีจะมีลักษณะที่แตกตาง
กันตามการออกแบบ ทั้งขนาด รูปรางที่ถูกออกแบบมาใหเขากับการใชงานหลากหลายประเภท 
บทความเหลาน้ีจะชวยใหคุณเขาใจและสามารถเลือกซือ้ Circuit Breaker ที่ตรงตามความตองการได
จริงๆ 

1. Miniature Circuit Breakers (MCBs) 

Miniature circuit breaker หรือเรียกวาเบรกเกอรลูกยอย MCB เปนเบรกเกอรชนิดหน่ึง มีขนาด
เล็ก สำหรับใชในบานหรืออาคารที่มีกระแสไฟฟาไมเกิน 100 A มทีั้งขนาด 1, 2, 3 และ 4 Pole ใชได
กับระบบไฟฟา 1 เฟสและ 3 เฟส เบรกเกอรลูกยอย MCB มี 2 แบบที่นิยมใชกันคือ Plug-on และ 
DIN-rail ในประเทศไทยสวนใหญใชแบบ Plug-on ที่รูจักกนัมากคือเบรกเกอรลูกยอย MCB Square 
D ของ Schneider Electric 

เบรกเกอรลูกยอย MCB สวนมากใชติดต้ังภายในอาคาร ใชติดต้ังเปนอุปกรณปองกันรวมกับแผง
จายไฟฟายอย (Load center) หรือแผงจายไฟฟาในหองพักอาศัย (Consumer unit) มีพิกัด
กระแสลัดวงจรต่ำ เปนเบรกเกอรชนิดที่ไมสามารถปรับต้ังคากระแสตัดวงจรได และสวนใหญจะอาศัย
กลไกการปลดวงจรในรูปแบบ thermal และ magnetic 

เบรกเกอรลูกยอย MCB ที่เปนที่รูจักกันดี เชน ลูกเซอรกติ เบรกเกอร MCB Square D ของแบรนด 
Schneider ทีจ่ะพบบอยตามบานเรือนคนไทย นอกจากน้ียังมีเบรกเกอร MCB Schneider รุน
อ่ืนๆ อีกมากมายที่ไดรับความนิยม และเบรกเกอร MCB ของ ABB จะถกูติตด้ังในตูคอนซูมเมอร ยู
นิท หรือตูโหลดเซ็นเตอร 
 
 

2. Residual Current Devices (RCDs) 

อุปกรณที่ใชกนัไฟรั่ว ไฟดูด ไฟชอตเฉพาะ คือเครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Devices) 
ชวยตัดวงจรไฟฟาเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น มี 3 ประเภท ไดแก RCBO, RCCB และ ELCB ซึ่งแตละ
ตัวจะมีการทำงานที่แตกตางกัน ทำหนาที่ในการตัดวงจรไฟฟาอัตโนมัติเม่ือเกิดไฟรัว่และไฟดูด 
(ไฟช็อต) ตามพิกัดที่กำหนดไว จะติดต้ังใน ตูคอนซูมเมอร ยูนิท Consumer unit และตูควบคุม
ระบบไฟฟา 

https://my.factomart.com/brands/schneider-electric/residential/circuit-breaker/qovs
https://mall.factomart.com/?page_id=3644
https://mall.factomart.com/?page_id=3644
https://mall.factomart.com/?page_id=3625
https://mall.factomart.com/?page_id=3625
https://mall.factomart.com/?page_id=4277
https://mall.factomart.com/?page_id=3625


 

3. Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) 

เบรกเกอร MCCB (Molded Case Circuit Breaker) เปนเบรกเกอรชนิดหน่ึงที่เปนทั้งสวิตชเปด-ปด
วงจรไฟฟา และเปดวงจรเมื่อมีกระแสเกินหรือไฟลัดวงจร เบรกเกอรชนิดน้ีใชกับกระแสไฟต้ังแต 100 
– 2,300 A เหมาะกับติดต้ังในอาคารขนาดใหญหรือโรงงานอุตสาหกรรม ติดต้ังในพาเนล บอรด 

การเลือกใชงานบางครั้งจะเลือกเบรกเกอรผิดประเภท ระหวาง MCB กับ MCCB เน่ืองจากเบรกเกอร
ทั้ง 2 แบบมีพิกัดทนกระแสใชงาน (AT) ที่คลายกัน แตถาจะใหแนนอนจริงๆ ตองดูที่คาพิกัดกระแส
ลัดวงจรสูงสุดที่ปลอดภัยของเบรคเกอรตัวน้ันๆ หรือคา IC (kA) หากใชในอาคารขนาดใหญตองใช
เบรกเกอร MCCB และถาในบานพักถึงจะใชเบรกเกอรลูกยอย MCB แลวตองเลือกที่พิกัดเทาไหรกัน
ถึงจะปลอดภัย? 

เบรกเกอรประเภทน้ีถือไดวาเปนที่นิยมสำหรับการใชงานในโรงงานอุสหกรรมและอาคารขนาดใหญ 
ดวยคุณสมบัติที่สามารถทนกระแสลัดวงจรหรือคา kA และรองรับกระแสที่สูงกวาเบรกเกอรลูกยอย 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย  

2. เพ่ือพัฒนาใหปลั๊กปอ้งกนัไฟดดู DIY ความหลากหลายมากขึ้น 

3. เพ่ือใหมีความกระทัดรัด 

ขอบเขตการวิจัย  

                 ขอบเขตของโปรเจ็คน้ีได  เริม่ทำต้ังแตวันที่ 21 ธ.ค. 2563    โดยของตางๆที่เริ่มนำมา

ประกอบแลวนำเขาไปติดตูน้ัน เริ่มติดต้ังวันที่ 15 ม.ก. 2564 และนำมาทดสอบกรทำงานในวันที่ 23 

ก.พ. 2564    

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย  

2. ไดพัฒนาใหปลั๊กปอ้งกนัไฟดดู DIY มีความหลากหลายมากขึ้น 

3. ไดใหมีความกระทัดรัด 

นิยามศพัทเฉพาะ  

เซอรกิตเบรกเกอร Circuit breaker หมายถึง อุปกรณทีท่ำงาน เปดและปดวงจรไฟฟา แบบไม
อัตโนมัติ แตสามารถเปดวงจรไดอัตโนมัติ ถามีกระแส ไหลผาน เกินกวาคาที่กำหนด โดยไมมีความ
เสียหายเกิดขึ้น 

http://www.sci-tech-service.com/article/CB/circuitbreaker.htm


เซอรกิตเบรกเกอร Circuit Breaker แรงดันต่ำ หมายถึง Breaker ที่ใชกับแรงดันนอยกวา 1000 
volt แบงออกไดหลายชนิด 

เตารับและเตาเสียบ เปนอุปกรณที่ใชเช่ือมตอวงจรไฟฟา ทำใหกระแสไฟฟาไหลเขาสูอุปกรณและ
เครื่องใชไฟฟา โดยนำปลายของสายไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาที่ตออยูกับเตาเสียบ ไปเสียบกับเตารับ ที่
ตออยูในวงจรไฟฟาใดๆ ก็ไดภายในบานลักษณะเตาเสียบและเตารับที่ดี คือ 

1. ทำดวยโลหะที่ไมเปนสนิมงาย 
2. มีพ้ืนทีส่ัมผสัมากทำใหนำไฟฟาไดดี 
3. ฉนวนที่หุมทั้งเตารับและเตาเสียบตองไมกรอบหรือแตกงาย 
4. ขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผาน 

สายไฟฟา เปนอุปกรณที่ใชสงพลังงานไฟฟาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดยกระแสไฟฟาจะเปนตัวนำ
พลังงานไฟฟาผานไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใชไฟฟา สายไฟทำดวยสารที่ยอมใหกระแสไฟฟาผานได 
เรียกวาตัวนำไฟฟา และตัวนำไฟฟาที่ใชทำสายไฟเปนโลหะที่ยอมใหกระแสไฟฟาผานไดดี ลวดตัวนำ
แตละชนิดยอมใหกระแสไฟฟาผานไดตางกัน ตัวนำไฟฟาที่ยอมใหกระแสไฟฟาผานไดมากเรียกวามี
ความนำไฟฟามากหรือมีความตานทานไฟฟานอย ลวดตัวนำจะมีความตานทานไฟฟาอยูดวย โดยลวด
ตัวนำที่มีความตานทานไฟฟามากจะยอม ใหกระแสไฟฟาผานไดนอย[ 

 

บทที่ 2 
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

การดำเนินโครงการ ปลั๊กปองกันไฟดูด DIY เลขที่207 หมูที่5 ตำบลหนองชาก อำเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี 2000 วันที ่1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที ่2 เมษายน 2564 ผูดำเนินโครงการไดรวบรวม

เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีหัวขอตอไปน้ี 

ขอควรรูเบื้องตน 

1. จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเบรกเกอรทั่วไป 

ใชหลักการตัดวงจรโดยที่ หากกระแสไฟฟาไหลเกินพิกัดที่ตัวเบรกเอกรสามารถรับได ตัวแผนไบเมทัล 

(แผนเหล็กสองแผนทีท่ำมาจากวัสดุคนละชนิด) จะทำการดีดตัวออกจากกันทำใหระบบกลไกของ

เบรกเกอรทำการตัดวงจรออกทันทีกอนที่สายไฟจะไหม สวนเบรกเกอรกันดูดอาศัยหลักการที่ วา 

กระแสไฟฟาไหลเขาตองเทากับกระแสไฟฟาไหลออกIt = I1  + I2  อธิบายแบบคราวๆก็คอื เมื่อมี

กระแสไฟฟาไหลผานมาทีส่าย Line ผานเบรกเกอรออกไปยังเครื่องใชไฟฟา เจากระแสไฟฟาน้ีก็ตอง

ไหลกลับมาครบวงจรที่ สาย Neutral สมมติุวา วันดีคืนดี เครื่องใชไฟฟาของคุณเกิดชำรุด เน่ืองจาก

http://www.sci-tech-service.com/article/CB/circuitbreaker.htm
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2#cite_note-1


หนูแทะสายไฟ จากน้ันสายไฟที่ชำรุดดันไปแตะโครงเครื่องทำใหกระแสไฟฟารั่วลงโครง เมื่อคุณไป

สัมผสักับเจาตัวโครงเครื่องใชไฟฟา เบรกเกอรกันดูดจะตัดวงจรโดยอัติโนมัติ เพราะวา กระแสไหล

ผานมาที่ตัวคุณลงแลวไหลลงสูดินเปนที่เรียบรอยแลวทำใหกระแสไหลไมครบวงจรที่สายนิวทรัลของ

เบรกเกอรกันดูด น่ันเอง 

RCD (Residual Current Device) เบรกเกอรกันดูดมีหลายแบบครับ โดยจะขอแบง
ออกเปนสองประเภทใหญก็คอื 

1. RCCB  คือ เครื่องปองกันไฟดูดแตไมมีคุณสมบัติปองกันกระแสเกิน จะปลดวงจรเมื่อมี
กระแสไฟฟารั่วเทาน้ัน ไมสามารถปลดวงจรเมื่อมีกระแสเกินไดในการใชงานจะตองติดต้ัง
เครื่องปองกันกระแสเกินเพ่ิมเติมเขาไปอีก 
2. RCBO คือ เครื่องปองกันที่ปลดวงจรไดทั้งกระแสไฟฟารั่วและกระแสไฟฟาเกิน 

 

 

การติดต้ังเบรกเกอรกันดูด 
แนะนำใหติดต้ังในวงจรที่มีความเสี่ยงตอการถูกไฟดูด เชนวงจรเตารับ เครื่องทำน้ำอุน 

เตารับภายนอกบาน ไมควรติดต้ังรวมกับวงจรไฟฟาทั้งหมดภายในบานเพราะทำการซอมบำรุงยาก 
หากเกิดกระแสไฟฟารั่วไฟจะดับทั้งบาน ควรแยกวงจรที่ตองติดต้ังใหชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการ
ซอมบำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

วิธีการจัดทำครงการ 

 การดาํเนินโครงการ ปลั๊กปอ้งกนัไฟดดู DIY เลขท่ี207 หมู่ท่ี5 ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้น

บงึ จงัหวดัชลบรุ ี2000 วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึง วนัท่ี 2 เมษายน 2564 ผูด้าํเนินโครงการได้

รวบรวมเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

วสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทําในโครงงาน ได้แก่ 

1. สายไฟ 

2. เบรกเกอร 

3.กลอง 

4.หลอดไฟ 

5.บล็ลอย 

6.เตารับ 

7.สวิตซ 

 

วิธีการจัดทำโครงการ 

1.เจาะกลองเผื่อที่จะนำสายไฟเขากลองได 

2.แลวติดเบรกเกอรภายในกลอง 



3.ติดบล็อกลอย 

4.เอาสายไฟเขาเบรกเกอร 

5.ติดฝาเตารับเผื่อจะที่ติดกับบล็อกลอย 

6.เอาสายไฟจากเบรกเกอรเขาบล็อกลอย  

7.หาตำแหนง N L 

8.เชคสายไฟเอที่จะไดรูวาสายไฟมีการเสียหายหรือเกิดการขาดรึไม 

9.ติดหลอดไฟ 

 

 

บทท่ี 4 

ผลการดำเนนิงานโครงการ 

การดำเนินโครงการ ปลั๊กปองกันไฟดูด DIY มีวัตถุประสงคในการจัดทำโครงงานครัง้นี้ ผูจัดทำได

ความรูและนำทักษะแผนกท่ีเรียนมาปรับใช และ ลงมือปฏิบัติใหเกิดประโยชน สูงสุด และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนมากย่ิงขึ้น หรือนำไปสูอาชีพเสริม หารายไดดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การดำเนินโครงการ ปลั๊กปองกันไฟดูด DIY มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำปลั๊ก

ปองกันไฟดูด DIYชเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความทันสมยั  

5.1 สรปุผลการทดสอบ  

ในการทดสอบ จากการทดสอบเครื่องปลั๊กปองกันไฟดูด DIYสามารถปองกันไฟดูดไฟซอตจากปลั๊กได 

5.2 ปญหาและอุปสรรค  

ปญญาวัสดุอุปกรณเชน อาจจะมีราคาขคอนขางสู 

5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางการพฒันา  
5.3.1 ใหรุนนองศึกษาและพัฒนาตอไป  

5.3.2 ใหผูท่ีสนใจนำไปศึกษาและนำไปใชตอสังคมและชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



วิธีการทำ 

1.เจาะกลองเผื่อที่จะนำสายไฟเขากลองได 

2.แลวติดเบรกเกอรภายในกลอง 

3.ติดบล็อกลอย 

4.เอาสายไฟเขาเบรกเกอร 

5.ติดฝาเตารับเผื่อจะที่ติดกับบล็อกลอย 

6.เอาสายไฟจากเบรกเกอรเขาบล็อกลอย  

7.หาตำแหนง N L 

8.เชคสายไฟเอที่จะไดรูวาสายไฟมีการเสียหายหรือเกิดการขาดรึไม 

9.ติดหลอดไฟ 
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