
อุปกรณป้์องกนัไฟฟ้า

และการตอ่สายดิน



ความปลอดภยัทางไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า คืออุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนัอนัตราย
ท่ีเกิดจากไฟฟ้า ในกรณีท่ีเกิดไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าดูดหรือเกิดการ
ลดัวงจร อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นได ้
ดงันั้นอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าจะช่วยลดอนัตรายท าให้เราไดรั้บ
ความปลอดภยัมาก

หลกัการปฏิบติังานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกตอ้ง ตามกฎ
ของความปลอดภยัดงัน้ี



ความปลอดภยัทางไฟฟ้า

1.  ตรวจซ่อมเคร่ืองมือตามระยะเวลาท่ีก าหนด ตามท่ีโรงงานผูผ้ลิตระบุไว ้
2.  รู้และเขา้ใจค าแนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีผูผ้ลิตแนะน าไว้
3.  ตรวจสอบสายไฟใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ ถา้ช ารุดใหเ้ปล่ียนหรือซ้ือใหม่
4.  ก่อนซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตอ้งตดัไฟออกก่อนเสมอ
5.  ตอ้งใส่แวน่กนัฝุ่ นหรือเศษวสัดุเขา้ตาในกรณีท่ีจ  าเป็น
6.  ช้ินงานท่ีก าลงัจะท าตอ้งยดึแน่นไม่หลุด ท าใหไ้ดรั้บอนัตรายได้
7.  ถา้มีเสียงดงัผดิปกติใหห้ยดุท างาน แลว้หาสาเหตุทนัที
8.  เม่ือเคร่ืองมือไฟฟ้าช ารุดใหแ้ยกออก แลว้เขียนป้ายแสดงให้ชดัเจน



ฟิวส์ (Fuse)

ฟิวส์คืออุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับจ ำกัดจ ำนวนกระแส ที่ไหล
ในวงจร มีลกัษณะเป็นตวัน าไฟฟ้า ท่ีประกอบดว้ยเส้นลวดท า
มาจากโลหะชนิดอ่อน บรรจุอยู่ภายในอุปกรณ์ห่อหุ้ม ซ่ึง
สามารถท่ีจะหลอมละลายและตดัวงจรไดเ้ม่ือใชง้านไฟฟ้ามาก
เกินไป ฟิวส์แต่ละรุ่น จะมีการแจง้อตัราทนกระแสก ากบัไว ้
อตัราทนกระแสหมายถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ียอมให้
ไหลผา่นฟิวส์ได้



ฟิวส์ (Fuse)

กำรติดตั้งฟิวส์หรือถอดเปลี่ยนฟิวส์น้ันจะต้องกระท ำด้วย
ควำม ระมัดระวังโดยจะต้องตัดพลังงำนไฟฟ้ำออกจำกวงจร
เสียก่อนเสมอ การถอดฟิวส์จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือส าหรับดึงฟิวส์ท่ี
ออกแบบมาโดยเฉพาะ และใหดึ้งฟิวส์ทางดา้นไฟออกก่อนเสมอ 
เม่ือตอ้งการจะใส่ฟิวส์ให้ใส่ฟิวส์ทางดา้นโหลดก่อน แลว้จึงใส่
ทางดา้นไฟเขา้ต่อไป ฟิวส์ท่ีใชง้านกนัทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด
คือ ปลั๊กฟิวส์ (Plug Fuse) คำร์ตริดฟิวส์ (Cartridae Fuse)
และเบลดฟิวส์ (Blade Fuse) ดงัน้ีคือ



ฟิวส์ (Fuse)

ปลัก๊ฟิวส์ (Plug Fuse)
ปลั๊กฟิวส์  คือฟิวส์ ท่ีบรรจุอยู่ในกระบอกท่ีท าด้วย

กระเบ้ือง เวลาใชง้านให้ติดตั้งบนฐานเกลียว มีแผ่นไส้โลหะท่ี
ออกแบบให้ละลาย เม่ือกระแสไหลในวงจรเกินค่าท่ีก าหนด มี
หลายแบบหลายขนาด โดยทัว่ไปมีอตัราทนกระแส 0-30 แอมป์
นิยมใชต้ามอาคารบา้นเรือนทัว่ไป



ฟิวส์ (Fuse)

คำร์ตริดฟิวส์ (Cartridae Fuse)
คาร์ตริดฟิวส์จะท างานคล้ายกับปลัก๊ฟิวส์ แต่ต่างกันท่ี

เวลาติดตั้งจะตอ้งติดตั้งบนขาหนีบสปริง คาร์ตริดฟิวส์จะติดตั้ง
ใชง้านร่วมกบัเซฟต้ีสวติช ์ทนกระแสไดต้ั้งแต่ 0-60 แอมป์



ฟิวส์ (Fuse)

เบลดฟิวส์ (Blade Fuse)
เบลดฟิวส์ใช้หลักการหลอดละลายตัวเม่ือมี กระแสเกิน 

เช่นเดียวกบัฟิวส์แบบอ่ืนแต่จะมีอตัราทนกระแสมากกว่าฟิวส์แบบ
อ่ืนคือตั้งแต่ 70-600 แอมป์ เบลดฟิวส์จะติดตั้งบนขาหนีบสปริงมีทั้ง
แบบใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียว และแบบเปล่ียนไส้ใหม่ได้



เมนสวิตช์ (Main Switch)

หมายถึง อุปกรณ์หลกัท่ีใช้ส าหรับตดัต่อวงจรของสายเมนเข้า
อาคารกบัสายภายในทั้งหมด ค าว่าเมนสวิตชน้ี์อาจจะมีหรือไม่มีอุปกรณ์
ป้องกนักระแสเกินหรือลดัวงจรจอยู่ดว้ยก็ได ้แต่ในท่ีน้ีจะหมายถึงค าว่า 
Service Equipment ซ่ึงประกอบดว้ยเบรกเกอร์ หรือสวิตช์พร้อมฟิวส์
เป็นอยา่งนอ้ยในทุก ๆ คร้ังท่ีมีการกล่าวถึงเมนสวิตช์



เซอรกิ์ตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breakers) คืออุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าท่ี
สามารถเปิดวงจรในขณะท่ีมีความผิดปกติเกิดข้ึน โดยท่ีไม่ท าให้
ตวัเองขาดหรือช ารุดเหมือนฟิวส์ ถา้เซอร์กิตเบรกเกอร์เปิดวงจร เรา
จะต้องหาสาเหตุ ว่าใช้งานกระแสไฟฟ้า มากเกินกว่าท่ีก าหนด
หรือไม่ เกิดไฟดูด, ไฟร่ัว, ไฟช็อต, ไฟเกินหรือไฟตก เกิดปัญหาท่ีจุด
ใด แลว้ท าการแกไ้ขปัญหาในกรณีดงักล่าว หลงัจากนั้นให้กดปุ่มรี
เซ็ตใหว้งจรไฟฟ้าท างานใหม่ได้



เซอรกิ์ตเบรกเกอรแ์บบความรอ้น 

การท างานอาศยัหลักการของแผ่นโลหะ 2 ชนิดซ่ึงมี
สมัประสิทธ์ิการขยายตวัไม่เท่ากนัมาประกบยดึติดกนั เม่ือมีกระแสไหล
เกิน หรือวงจรผิดปกติโลหะจะร้อน ท าให้โก่งตวัหน้าสัมผสัของเซอร์
กิตเบรกเกอร์ จะเปิดวงจรไม่ท างาน



เซอรกิ์ตเบรกเกอรแ์บบแม่เหล็ก

การท างานอาศยัหลกัการของแม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าจะเกิดข้ึน
จากการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด ในกรณีท่ีกระแสไฟฟ้า ผ่านขดลวด
เกินพิกดั แม่เหลก็กจ็ะยิง่มีอ  านาจในการดูดแผน่กระเด่ือง ตดัวงจรท าใหว้งจรเปิด 
เม่ือแกไ้ขสาเหตุของการใชง้านเกินไดแ้ลว้ กใ็หท้  าการรีเซ็ตกระเด่ืองตดัวงจร ให้
อยูใ่นต าแหน่งเดิม เพ่ือใชง้านต่อไป



เซอรกิ์ตเบรกเกอรใ์นยุคปัจจบุนั

ปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตไดอ้อกแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ใหต้ดัไฟไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและสามารถป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกิน กว่าท่ี
ก าหนด, ป้องกนัไฟดูด, ป้องกนัไฟร่ัว, ป้องกนัไฟช็อต และป้องกนั
ไฟเกิน หรือไฟตกมีรูปแบบต่าง ๆใหเ้ลือกซ้ือมากมายดงัรูป



เครื่องตดัไฟรัว่ หรือ เครื่องตดัวงจรเม่ือมี

กระแสไฟฟ้ารัว่ลงดิน

หมายถึง สวิตช์อตัโนมติัท่ีสามารถปลดวงจรได้อย่างรวดเร็วภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด เม่ือมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหลลงดินในปริมาณท่ีมากกว่าค่าท่ี
ก าหนดไว ้เคร่ืองตดัไฟร่ัวมกัจะใชเ้ป็นอุปกรณ์ป้องกนัเสริมกบัระบบสายดิน เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชมี้ไฟร่ัวเกิดข้ึน



สายดินและการตอ่สายดิน

สายดินเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงของ
ระบบความ ปลอดภัยทางไฟฟ้า ซ่ึง
จะตอ้งมีเม่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ สาย
ดินจะช่วยป้องกนัอนัตราย อนัเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าร่ัวได ้ปกติสำยดินจะมี 2 
ส่วนคือสำยดินของระบบใช้ป้องกัน
ระบบไฟฟ้ำทั้งหมด และสำยดินของ
เค ร่ืองใ ช้ไฟฟ้ำ เ ป็นส่วนท่ีป้องกัน
อนัตรายเฉพาะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้น ๆ



สายดินและการตอ่สายดิน

กราวด์ร็อดมักใช้แท่งทองแดงท่ีมีความ
ตา้นทานมากกว่า 25 โอห์มต่อลงดิน ส่วน
การต่อเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าลงดินเป็นการ
ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าภายในบา้น รูป
ท่ี 16.10 เป็นการแสดงให้เห็นการไหล
ของกระแสไฟฟ้า เม่ือใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ี
ไม่ไดต่้อลงดิน ส่วนรูปท่ี 16.11 เป็นการ
แสดงให้ เ ห็นว่า เ ม่ือบุคคลมาแตะกับ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะปลอดภยั การต่อสายดิน
จ ะท า ให้ ไ ม่ เ กิ ด อันต ร า ย กับ บุ ค ค ล 
กระแสไฟฟ้าจะลงสู่ดินแทน 



การตอ่สายดินใหไ้ดคุ้ณภาพ

1. หา้มต่อสายดินผา่นฟิวส์หรืออุปกรณ์ป้องกนัแบบตดัวงจรอตัโนมติั  

2.  หา้มต่อสายดินผา่นสวิตชต์ดัตอน  

3. หา้มต่อสายดินของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้กบัสายศูนย ์ (Neutral Wire)

4. จุดต่อสายดินทุกต าแหน่งตอ้งต่ออยา่งมัง่คงแขง็แรง  

5.  ทางเดินไฟฟ้าลงดินตอ้งสามารถทนกระแสลดัวงจรท่ีเกิดข้ึนได ้ 

6. สายดินของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ตอ้งมีขนาดท่ีพอเหมาะ

7.  หลกัต่อสายดินตอ้งฝังลึกในดินไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร  

8.  จุดต่อสายดินกบัหลกัต่อสายดิน  ต่อไดก้บัหลกัต่อสายดินหลกัใดหลกัหน่ึงตามความสะดวก  

9. สายดินท่ีต่อกบัหลกัต่อสายดิน  ตอ้งใส่ไวใ้นท่อหรือมีฉนวนหุม้  

10. ไม่ควรต่อโครงโลหะของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลงดินโดยตรง 



ตารางที่ 7.1 ขนาดตวัน าต า่สุดของสายดนิ

ขนาดปรบัต ัง้ของเครือ่ง

ป้องกนั

กระแสเกนิ (A)

ขนาดต า่สุดของสายดนิ

(ตวัน าทองแดง) (ตร.มม.)

6 – 16

20 – 25

30 – 63

80 – 100

125 – 200

225 – 400

500

600 – 800

1,000

1,200 – 1,250

1,600 – 2,000

2,500

3,000 – 4,000

5,000 – 6,000

1.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

185

240

400



ฟิวส์



ฟิวสก์ระเบ้ือง



คทัเอาท์



เบรคเกอร์


