
หน่วยที่ 6 
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน 

 

 ไฟฟ้านับเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก แต่หากมอง 
อีกดา้นหน่ึงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอนัตรายและความสูญเสียไดม้ากมายเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นอคัคีภัย 
อนัเน่ืองมากจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร และความประมาทของผูใ้ช้งาน จนเป็นที่มาของความสูญเสีย
ของทรัพยสิ์นและชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได ้อยา่งไรก็ดีเราสามารถขจดัความเส่ียงหรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์เหล่านั้นดว้ยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน 
 

7.1 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
 อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายในระบบไฟฟ้า ได้แก่ ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ 
ที่ท าหนา้ที่ช่วยป้องกนัอนัตรายที่จะเกิดจากการใช้ไฟฟ้า  ท าหนา้ที่ตดัวงจรไฟฟ้ายอ่ยออกจากระบบ
การจ่ายไฟทนัที ช่วยให้เกิดความปลอดภยัต่อระบบการใชไ้ฟฟ้า การเกิดไฟฟ้าดูดและการเกิดไฟฟ้า
ลดัวงจร 
 

 7.1.1 ฟิวส์ 
  ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในระบบไฟฟ้า มีคุณสมบตัิเป็นตวัน าไฟฟ้า 
ที่ดี ผลิตมาจากโลหะที่มีจุดหลอมละลายต ่า ฟิวส์ท าหน้าที่ตดัวงจรจากการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือเกิด
จากการท างานที่กระแสไหลมากผิดปกติ โดยฟิวส์จะหลอมละลายทนัทีเมื่อมีกระแสไหลผ่านฟิวส์
เกินพิกดัที่ก  าหนดไวใ้นตวัฟิวส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                (ก) รูปร่าง                                                                   (ข) สัญลกัษณ์ 
รูปที่ 7.1 แสดงรูปร่างและสัญลกัษณ์ของฟิวส์ 

ที่มา : https://alshamilwep.blogspot.com และ http://elearnkrutung.blogspot.com  

http://elearnkrutung.blogspot.com/


 
  รูปที่ 7.1 แสดงรูปร่างและสัญลักษณ์ของฟิวส์ ตัวลวดโลหะของฟิวส์ท ามาจากโลหะ
หลายชนิด เช่น ตะกัว่ ดีบุก สังกะสี และบิสมทั เป็นตน้ หรือจากส่วนผสมของโลหะเหล่าน้ี ฟิวส์ทัว่ไป
ควรมีคุณสมบตัิในการท างานดงัน้ี      
  1. ทนกระแสไหลผ่านไดป้ระมาณ 1.1 เท่าของขนาดทนกระแสปกติของฟิวส์ 
  2. ขณะหลอมละลาย ตอ้งไม่เกิดประกายไฟ  เปลวไฟ หรือเกิดการหลอมละลายใดๆ  
ที่ท าให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย    
  3. หลอมละลายภายในเวลา 15 วินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินพิกัดประมาณ 20 % 
และหลอมละลายภายในเวลา 1 วินาทีหรือนอ้ยกว่า เมื่อกระแสเกินพิกดัประมาณ 150 %  
  ฟิวส์ถูกผลิตออกมาใช้งานทั่วไป สามารถแบ่งตามเวลาในการหลอมละลายของฟิวส์
ออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี  
  1. ชนิดหลอมละลายเร็ว (Fast Blow) เป็นฟิวส์ชนิดที่เมื่อกระแสไหลเกินพิกัดที่ฟิวส์
ทนได ้ฟิวส์จะหลอมละลายขาดทันที หรือเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ฟิวส์จะหลอมละลายขาดทันที 
โดยไม่มีการหน่วงเวลา นิยมน าไปใช้ในงาน เช่น วงจรไฟฟ้าท างานทั่วไป วงจรท างานเก่ียวกับ
ความร้อน หรือวงจรแสงสว่าง เป็นตน้  
  2. ชนิดหลอมละลายช้า (Slow Blow) เป็นฟิวส์ชนิดที่เมื่อกระแสไหลเกินพิกัดที่ฟิวส์ 
ทนไดช้ั่วขณะ ฟิวส์จะยงัไม่หลอมละลายทนัที เกิดการหน่วงเวลาตามพิกดัของฟิวส์ แต่ถา้เกิดไฟฟ้า
ลดัวงจรฟิวส์จะหลอมละลายขาดทนัทีโดยไม่มีการหน่วงเวลา นิยมน าไปใช้ในงาน เช่น วงจรควบคุม
การท างานของมอเตอร์ หรือมอเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นตน้  
  ฟิวส์ที่ผลิตขึ้นมาใช้งานมีดว้ยกนัหลายชนิด โดยผลิตให้เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน  
และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน แบ่งออกได้ตามลกัษณะโครงสร้างฟิวส์ เช่น ฟิวส์เส้น 
ฟิวส์ปลัก๊ ฟิวส์หลอด และฟิวส์ชนิดพิเศษ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
   

รูปที่ 7.2 แสดงฟิวส์เส้น 
ที่มา : http://kanichikoong.bloggang.com 

http://kanichikoong.bloggang.com/


   รูปที่ 7.2 แสดงฟิวส์เส้น (Wire Fuse) เป็นฟิวส์ชนิดเส้นลวดเปลือยยาว ตวัฟิวส์ไม่มีอะไร 
ห่อหุ้ม จ าเป็นต้องใช้งานร่วมกับสวิตช์ใบมีด (Knife Switch) หรือคัตเอาต์ (Cut Out) โดยน าฟิวส์ 
ไปยึดใส่ไวใ้นส่วนรองรับของสวิตช์ใบมีด ขนัยึดฟิวส์ให้แน่นดว้ยสกรู แบ่งออกได ้2 แบบ ดงัน้ี  
  1. ฟิวส์เส้นลวด เส้นฟิวส์ถูกพนัเก็บไวเ้ป็นมว้น เวลาใช้งานตอ้งน าเส้นฟิวส์มาตดัแบ่ง
ตามความยาวที่ตอ้งการ การยึดติดกบัสวิตช์ใบมีดให้น าปลายฟิวส์ไปพนัในร่องสกรูของสวิตช์ใบมีด 
แลว้ขนัสกรูยึดติดให้แน่น 
  2. ฟิวส์กา้มปู เส้นฟิวส์สร้างขึ้นมาให้มีความยาวแน่นอนตามค่ามาตรฐาน ส่วนหัวทา้ย
ของเส้นฟิวส์ท าเป็นร่องคลา้ยๆ กบักา้มปูไวใ้ส่เขา้ร่องสกรูของสวิตช์ใบมีด   
  ฟิวส์เส้นนิยมใช้งานกับวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเรือน ที่อยู่อาศยั หรือในวงจรที่โหลด 
ใชง้านกินกระแสต ่า ปกตินิยมน าไปใชง้านในวงจรที่มีกระแสไหลผ่านรวมทั้งส้ินไม่เกิน 30 แอมแปร์  
 

 
 
 
 
 

 
               (ก) ใช้งานทัว่ไป                    (ข) ใชง้านไฟฟ้าก าลงั             (ค) ใชง้านส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 

รูปที่ 7.3 แสดงฟิวส์หลอด 
ที่มา : https://www.terminalsblocks.com และ พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 161    

 

  รูปที่ 7.3 แสดงฟิวส์หลอด (Tube Fuse) หรือคาร์ทริดจ์ฟิวส์ (Cartridge Fuse) เป็นฟิวส์ 
ที่สร้างขึ้นมามีโครงสร้างเป็นหลอดทรงกระบอก หรือทรงส่ีเหลี่ยม หลอดฟิวส์ท าด้วยกระเบื้อง  
แกว้ หรือไฟเบอร์ ภายในหลอดฟิวส์มีเส้นฟิวส์ต่อออกมาภายนอก โดยยึดติดกบัโลหะตวัน าที่ส่วน
หัวท้ายของกระบอกฟิวส์ ภายในหลอดฟิวส์บรรจุอากาศ หรือบรรจุทรายละเอียดไว ้ฟิวส์หลอด 
ถูกผลิตขึ้นมาหลายรูปแบบ และหลายหน้าที่การใช้งาน ขนาดของฟิวส์มีหลายขนาด และมีรูปร่าง
แตกต่างกนัไป มีค่าการทนกระแสหลายค่า ตั้งแต่ค่าต ่าๆ ไม่ถึงแอมแปร์ จนถึงค่าสูงเป็นแสนแอมแปร์ 
นิยมน าไปใช้งานอยา่งในหลายดา้น เช่น ดา้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป ดา้นไฟฟ้าก าลงัในงาน
อุตสาหกรรม และดา้นการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า เป็นตน้ 
 
 
   



 
 
 
 

(ก) ฟิวส์ขวด                                    (ค) ฟิวส์รถยนต ์
รูปที่ 7.4 แสดงฟิวส์ปลัก๊  

ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 161    
 

  รูปที่ 7.4 แสดงฟิวส์ปลั๊ก (Plug Fuse) เป็นฟิวส์ที่ตัวถังฟิวส์มีรูปร่างคล้ายปลั๊กไฟฟ้า  
การใช้งานจ าเป็นตอ้งเสียบหรือสอดใส่เขา้ไปในร่องฐานฟิวส์ มีรูปร่างและโครงสร้างแตกต่างกัน
หลายแบบ ขึ้นอยูก่บัการใชง้าน ตวัถงัฟิวส์ท าดว้ยกระเบื้อง แกว้ หรือพลาสติกทนความร้อน  
  ฟิวส์ขวด มีรูปร่างทรงกระบอกเหมือนขวด ภายในหลอดฟิวส์มีเส้นฟิวส์ที่บรรจุอากาศ 
หรือทรายละเอียดไว ้นิยมใชง้านกบัวงจรไฟฟ้าภายในบา้นเรือน ที่อยูอ่าศยั 
  ฟิวส์รถยนต์ มีรูปร่างเป็นตัว U คล้ายปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ถูกห่อหุ้มด้วยตัวถังพลาสติก 
ทนความร้อน มีขาโลหะย่ืนออกมา 2 ขา นิยมน าไปใชง้านในรถยนต ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ก) ฟิวส์ความร้อน                                        (ข) ฟิวส์แปะติด SMD 
รูปที่ 7.5 แสดงฟิวส์ชนิดพิเศษ  

ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 162    
 

  รูปที่ 7.5 แสดงฟิวส์ชนิดพิเศษ (Special Fuse) เป็นฟิวส์ที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้งานเพื่อให้
ท างานโดยเฉพาะเจาะจงตามงานที่ต้องการเป็นพิ เศษ  เกิดความเหมาะสมต่อการท างาน 
ในระบบงานที่ตอ้งการ หรือตามความเหมาะสมของโครงสร้างระบบ ฟิวส์ชนิดพิเศษมีหลายลกัษณะ
และหลายรูปแบบการท างาน เช่น ฟิวส์ความร้อน และฟิวส์แปะติด SMD เป็นตน้   



  1. ฟิวส์ความร้อน (Thermal Fuse)  หรือฟิวส์ตัดความร้อน (Thermal Cutoff Fuse) 
 เป็นฟิวส์ที่ท างานด้วยความร้อนที่มากระทบกับตัวฟิวส์ เมื่อฟิวส์ได้รับความร้อนมากเกินพิกัด  
ที่ตวัฟิวส์ทนได ้ฟิวส์จะหลอมละลายตดัการต่อวงจรทนัที นิยมใส่ฟิวส์ความร้อนเพ่ิมเขา้ไปภายใน 
ที่บริเวณที่เกิดความร้อน ท าให้การท างานเกิดความปลอดภยัต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่นิยม
ใชฟิ้วส์ความร้อนมีมากมาย เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ เคร่ืองท าน ้าอุ่น เตาไฟฟ้าและหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  
เป็นต้น ฟิวส์ความร้อนที่ผลิตมาใช้งานมีหลายแบบหลายชนิด มีโครงสร้างแตกต่างกันไป เพื่อให้
เหมาะสมต่อการใชง้าน   
  2. ฟิวส์แปะติด SMD (Surface Mounted Devices Fuse) เป็นฟิวส์ที่พัฒนาขึ้ นมาให้
เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีขนาดเล็กลง ท าให้ฟิวส์  
ที่น ามาใช้งานจ าเป็นต้องมีขนาดเล็กลงตามไปด้วย ฟิวส์แปะติด SMD จึงถูกพฒันาขึ้นมาใช้งาน
อย่างแพร่หลาย โดยท าหน้าที่เป็นฟิวส์เช่นเดียวกับฟิวส์ทั่วไป เพียงแต่มีขนาดของฟิวส์ที่เล็ก
กะทดัรัดลง 
  

 7.1.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
  เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หรือสวิตช์ตดัวงจรอตัโนมตัิ เป็นสวิตช์ที่สามารถ
ตดัวงจร (Trip) โดยอตัโนมตัิ เมื่อมีกระแสไหลในวงจรมากเกินพิกดัที่ก  าหนดไวเ้ช่นเดียวกบัฟิวส์ 
โดยท าหนา้ที่ตดัวงจรจากการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือเกิดจากการท างานที่กระแสไหลมากผิดปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.6 แสดงเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ที่มา : http://kanichikoong.bloggang.com 

 

   รูปที่ 7.6 แสดงเซอร์กิตเบรกเกอร์ มีส่วนต่างจากฟิวส์ตรงที่เมื่อตัดวงจรแล้วจะไม่มี
ส่วนประกอบใดๆ ภายในสวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติเสียหาย เพียงแต่วงจรหน้าสัมผัสภายในสวิตช์ 
ตัดวงจรอัตโนมัติถูกตัดแยกออกจากกัน ซ่ึงสามารถที่จะท าให้กลับมาท างานได้ใหม่โดยการ 
โยกสวิตช์ที่ตวัสวิตช์ตดัวงจรอตัโนมตัิให้ต่อวงจรใหม่อีกคร้ัง  

http://kanichikoong.bloggang.com/


 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.7 แสดงการแบ่งขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ที่มา : https://www.pmk.co.th 

 

  รูปที่ 7.7 แสดงการแบ่งขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซ่ึงเบรกเกอร์เหล่าน้ีจะมีลกัษณะ 
ที่แตกต่างกนัตามการออกแบบ ทั้งขนาด รูปร่างที่ถูกออกแบบมาให้เขา้กบัการใช้งานหลากหลาย
ประเภท ถา้แบ่งตามขนาดของกระแส สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
  1. MCB (Miniature Circuit Breaker) หรือเบรกเกอร์ลูกย่อย มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 100 A ส่วนใหญ่ใชภ้ายในบา้นพกัอาศยั  
  2. MCCB (Molded Case Circuit Breaker) ซ่ึงจะมีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,600 A 
เหมาะส าหรับติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
  3. ACB (Air Circuit Breaker) จะมีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6,300 A เป็นเบรกเกอร์
ที่มีขนาดใหญ่ ส่วนมากใชเ้ป็น Main Breaker  
 

 7.1.3 เครื่องตัดไฟรั่ว 
  เคร่ืองตัดไฟร่ัว RCD (Residual Current Device) คือ เคร่ืองตัดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ที่จะท างานตดัวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขา้และออกมีค่าไม่เท่ากนั  
 
 
 
 
 
 

(ก) กระแสไฟฟ้าร่ัว                               (ข) เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตั ิ
รูปที่ 7.8 แสดงการท างานของเคร่ืองตดัไฟร่ัว  

ที่มา : https://www.pea.co.th 



  รูปที่ 7.8 แสดงการท างานของเคร่ืองตัดไฟร่ัว เคร่ืองน้ีจะท างานเมื่อมีกระแสไฟฟ้า
บางส่วนที่ร่ัวหายไป เช่น เมื่อมีคนไปสัมผสักบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าร่ัว อาจท าให้ถูกดูด 
หรือมีการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลงดิน เคร่ืองน้ีจะตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิ   
 
 
 
 
 
               (ก) ป้องกนัไฟดูด                    (ข) ป้องกนัอคัคีภยั                 (ค) ตรวจสอบไฟร่ัวลงดิน 

รูปที่ 7.9 แสดงประโยชน์ของเคร่ืองตดัไฟร่ัว  
ที่มา : https://www.pea.co.th 

 

  รูปที่ 7.9 แสดงประโยชน์ของเคร่ืองตดัไฟร่ัว ใชเ้พ่ือป้องกนัอนัตรายจากไฟดูด ป้องกนั
อคัคีภยั และเพ่ือตรวจสอบว่ามีจุดใดกระแสไฟฟ้าร่ัวลงดิน เพื่อที่จะไดแ้กไ้ขต่อไป   
  เคร่ืองตดัไฟร่ัว ที่มีการใช้งานกนัอย่างแพร่หลายจะมี 2 ประเภทดว้ยกนัไดแ้ก่ RCCB 
(Residual Current Circuit Breakers) และ RCBO (Residual Current Circuit Breakers with Overload 
Protection)  
 
 
 
 
 
 

(ก) RCBO                                              (ข) RCCB 
รูปที่ 7.10 แสดงเคร่ืองตดัไฟร่ัว  
ที่มา : https://www.pea.co.th 

 

  รูปที่ 7.10 แสดงเคร่ืองตัดไฟร่ัว RCBO ใช้ตัดได้ทั้ งไฟฟ้าร่ัว ไฟฟ้าเกินและไฟฟ้า
ลดัวงจร ใช้แทนเบรกเกอร์ได ้หากใช้เป็นเมนสวิตช์มักจะใช้ในกรณีที่ตอ้งการให้เคร่ืองตดัไฟร่ัว
ท างานคลอบคลุมทั้งบา้น RCCB ใชต้ดัไฟร่ัวอยา่งเดียว จึงมกัใชร่้วมกบัฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ดว้ยกนั
ทุกคร้ัง มกัจะใชเ้ป็นกรณีไป เช่น เฉพาะเคร่ืองท าน ้าอุ่น หรือเฉพาะตูเ้ยน็   



7.2 การต่อสายดิน   
 สายดิน คือ สายไฟที่ออกแบบไวเ้พื่อให้เกิดความปลอดภยักบัผูใ้ช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สายไฟ
เส้นดงักล่าวปลายดา้นหน่ึงจะตอ้งมีการต่อลงดิน ปลายอีกด้านหน่ึงจะต่อเขา้กบัส่วนที่เป็นโลหะ
ของวตัถุ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่ตอ้งการให้มีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนยเ์ท่ากบัพ้ืนดิน 
 

 7.2.1 แท่งหลักดิน   
 แท่งหลกัดิน (Ground Rod) ที่น ามาใช้เป็นหลกัดิน มีแบบที่ก  าหนดไวต้ามมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยมีรูปแบบเป็นแท่งโลหะกลม (ทรงกระบอก) ซ่ึงท ามาจาก
โลหะปลอดสนิม ในการติดตั้งทัว่ไปนั้นจะใชเ้ป็นแท่งทองแดงหรือเป็นแท่งเหล็กหุ้มภายนอกดว้ย
ทองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.11 แสดงแท่งหลกัดิน 
ที่มา : https://www.bloggang.com 

 

  รูปที่ 7.11 แสดงแท่งหลกัดิน หลกัดินตามมาตรฐานที่ก  าหนดตอ้งมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ไม่นอ้ยกว่า 16 มิลลิเมตร (5/8 น้ิว) และมีความยาวไม่นอ้ยไปกว่า 2.4 เมตร 
 

 7.2.2 การติดต้ังหลักดิน 
  การติดตั้งหลกัดินนั้นตอ้งท าการตอกลงไปในพ้ืนดิน โดยตอกลงไปตรงๆ ในแนวด่ิง 
แต่หากในพ้ืนดินที่ตอกหลักดินลงไปมีวตัถุหรือส่ิงกีดขวางที่แข็ง และไม่สามารถตอกหลักดิน 
ให้ทะลุลงไปตรงๆ ได ้กรณีน้ีมาตรฐานไดอ้นุโลมให้ทิศทางที่ตอกลงไปในดินสามารถเอียงไปได้
ไม่เกิน 45 องศา หรืออาจใชวิ้ธีการขุดดินแลว้ท าการฝังแท่งหลกัดิน 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.12 แสดงความลึกของแท่งหลกัดิน 
ที่มา : https://www.bloggang.com 

 

  รูปที่ 7.12 แสดงความลึกของแท่งหลกัดิน ตอ้งตอกลงไปในดินในแนวราบที่ความลึก
ไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ก่อนติดตั้งแท่งหลักดินต้องท าการส ารวจพ้ืนที่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวตัถุ 
หรือส่ิงกีดขวางฝังอยู่ ซ่ึงส่ิงกีดขวางที่ฝังอยู ่เช่น โครงสร้างหรือฐานอาคาร ซ่ึงจะท าให้ไม่สามารถ
ตอกหลกัดินผ่านลงไปได ้
  บริเวณพ้ืนที่ที่จะท าการตอกหลกัดิน หากเลือกไดค้วรเลือกติดตั้งในบริเวณที่มีลกัษณะ 
เป็นดินที่มีความช้ืนหรือเปียก เพราะความตา้นทานของดินที่มีอยูจ่ะต ่ากว่าบริเวณดินที่แห้งและร่วน  
ก่อนตอกหลกัดินลงไปในดิน ควรท าความสะอาดหลกัดินให้ปราศจากคราบไขมนัหรือส่ิงสกปรก 
ที่ติดอยู่บนผิวของหลกัดิน จากนั้นจึงท าการตอกหลกัดินลงไปตรงๆ ในแนวด่ิงดว้ยคอ้นที่มีขนาด
และน ้ าหนักเหมาะสม และตอกลงไปจนหลักดินเกือบจะจมสุดโดยให้มีส่วนที่โผล่ขึ้นมาเพียง
เล็กนอ้ยพอให้ต่อสายได ้
 

 7.2.3 การต่อสายเข้ากับหลกัดิน 
  ส าหรับสายต่อหลกัดินจะเป็นสายตัวน าไฟฟ้า ที่ต่อออกมาจากจุดต่อรวมของระบบ  
สายดิน (Ground Bar) ซ่ึงจุดต่อรวมมกัจะถูกติดตั้งในตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า สายต่อหลกัดินจึงตอ้ง 
มีขนาดใหญ่กว่าสายดินอื่นๆ ในระบบ เพื่อรับภาระทางไฟฟ้าจากสายดินจุดต่างๆ รวมไปถึงตอ้งเผ่ือ
ในการรับแรงทางกลที่อาจเกิดขึ้นในภายหลงั เช่น กรณีพ้ืนดินทีม่ีการทรุดตวั หากใชส้ายต่อหลกัดิน
ที่มีขนาดเล็กเกินไป จะท าให้สายต่อหลกัดินเส่ียงที่จะขาดออกจากระบบ 
  เพื่อให้สายต่อหลกัดินมีความคงทนและมีประสิทธิภาพ จะตอ้งให้ความส าคญัในการ
ติดตั้ง โดยเฉพาะขั้นตอนการต่อสายเขา้กบัหลกัดิน ซ่ึงเป็นการต่อสายตวัน าเขา้กบัแท่งหลกัดิน 



 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.13 แสดงการติดตั้งดว้ยแคลมป์ต่อสาย 
ที่มา : https://www.bloggang.com 

 

  รูปที่ 7.13 แสดงการติดตั้งดว้ยแคลมป์ต่อสาย ซ่ึงใช้การขนัสกรูที่อยูก่บัแคลมป์ เพื่อจบั
ยึดสายให้ต่ออยูก่บัหลกัดิน เป็นวิธีที่สะดวกและหาซ้ืออุปกรณ์ไดง่้ายสุด แต่อยา่งไรก็ตามวิธีน้ียงัคง
มีจุดอ่อนอยู่ โดยในการติดตั้งหากจบัยึดสายในจุดที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงการขันสกรูที่ไม่แน่น 
ตรงต าแหน่ง ก็จะเส่ียงต่อการหลวมหรือหลุดในระยะยาว และท าให้ระบบสายดินขาดออกในที่สุด  
  วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีความคงทนในระยะยาวนั้น ก็คือวิธีการต่อแบบ 
เช่ือมด้วยความร้อน  เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก และยงัมีความน่าเช่ือถือในระยะยาวอีกด้วย  
โดยวิธีการเช่ือมด้วยหัวเช่ือมแก๊สและลวดเช่ือม หรือการเช่ือมด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะ 
อยา่งเช่น เบา้หลอมหลกัดิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.14 แสดงการติดตั้งดว้ยเบา้หลอมหลกัดิน 

ที่มา : https://www.bloggang.com 
 

  รูปที่ 7.14 แสดงการติดตั้งดว้ยเบา้หลอมหลกัดิน เป็นการต่อสายตวัน าเขา้กบัหลกัดิน 
ที่มีความคงทนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เส่ียงต่อการหลวมหรือหลุดในระยะยาว 



 
 
 
  
 
 
 

 
 (ก) ชุดเบา้หลอมหลกัดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) ส่วนต่างๆ ในเบา้หลอมหลกัดิน 
รูปที่ 7.15 แสดงชุดเบา้หลอมหลกัดินและส่วนต่างๆ ในเบา้หลอมหลกัดิน 

ที่มา : https://www.bloggang.com 
 

  รูปที่ 7.15 แสดงชุดเบ้าหลอมหลักดินและส่วนต่างๆ ในเบ้าหลอมหลักดิน  ซ่ึงเป็น 
ชุดเช่ือมต่อแบบพร้อมใชง้าน ในการท างานของชุดเบา้หลอมนั้นจะอาศยัความร้อนจากการเผาไหม้
ของดินปืนที่บรรจุไวภ้ายในชุดเช่ือม  
  เบ้าหลอมหลักดินนั้นสามารถหาซ้ือได้ตามร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นน าทั่วไป  
เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้สะดวกต่อการติดตั้งใช้งาน ซ่ึงหลกัดินที่ถูกเช่ือมต่อดว้ยวิธีน้ีจะเป็น
หลกัดินที่มีประสิทธิภาพในการใชง้าน และเป็นรูปแบบของการติดตั้งตามมาตรฐานที่ไดรั้บความ
นิยมในปัจจุบนั 



สรุป 
 อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายในระบบไฟฟ้า ได้แก่ ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ 
ที่ท าหนา้ที่ช่วยป้องกนัอนัตรายที่จะเกิดจากการใช้ไฟฟ้า  ท าหนา้ที่ตดัวงจรไฟฟ้ายอ่ยออกจากระบบ
การจ่ายไฟทนัที ช่วยให้เกิดความปลอดภยัต่อระบบการใชไ้ฟฟ้า  
 ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระบบไฟฟ้า มีคุณสมบัติเป็นตัวน าไฟฟ้า  
ที่ดี ผลิตมาจากโลหะที่มีจุดหลอมละลายต ่า ฟิวส์ท าหน้าที่ตดัวงจรจากการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือเกิด
จากการท างานที่กระแสไหลมากผิดปกติ  
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หรือสวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติ เป็นสวิตช์ที่สามารถ 
ตดัวงจร (Trip) โดยอตัโนมตัิ เมื่อมีกระแสไหลในวงจรมากเกินพิกดัที่ก  าหนดไวเ้ช่นเดียวกบัฟิวส์  
  เคร่ืองตดัไฟร่ัว RCD (Residual Current Device) คือ เคร่ืองตดัไฟฟ้าที่ท างานแบบอตัโนมตัิ 
ที่จะท างานตดัวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขา้และออกมีค่าไม่เท่ากนั 
 สายดิน คือ สายไฟที่ออกแบบไวเ้พื่อให้เกิดความปลอดภยักบัผูใ้ช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สายไฟ
เส้นดงักล่าวปลายดา้นหน่ึงจะตอ้งมีการต่อลงดิน ปลายอีกด้านหน่ึงจะต่อเขา้กบัส่วนที่เป็นโลหะ
ของวตัถุ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่ตอ้งการให้มีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนยเ์ท่ากบัพ้ืนดิน 
 แท่งหลักดิน (Ground Rod) ที่น ามาใช้เป็นหลักดิน มีแบบที่ก  าหนดไว้ตามมาตรฐาน 
การติดตั้ งทางไฟฟ้า หลักดินตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว้ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
16 มิลลิเมตร (5/8 น้ิว) และมีความยาวไม่นอ้ยไปกว่า 2.4 เมตร   

การติดตั้งหลักดินนั้นต้องท าการตอกลงไปในพ้ืนดิน โดยตอกลงไปตรงๆ ในแนวด่ิง  
ตอ้งตอกลงไปในดินในแนวราบที่ความลึกไม่นอ้ยกว่า 0.75 เมตร 
 การต่อสายเขา้กบัหลกัดินที่นิยมใช้กนัมี 2 แบบ คือ การติดตั้งดว้ยแคลมป์ต่อสายและการ
ติดตั้งดว้ยเบา้หลอมหลกัดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


