สาขาเทคโนโลยีไฟฟานําความรูก ารใหบริการทางวิชาการ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
ไฟฟาเพื่อประชาชนและชุมชนเขมแข็ง และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
ในเรื่อง “การตอสายดิน”

การตอสายดิน
อาจารยณรงคฤทธิ์ คัชมาตย 1
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การต อ ลงดิ น หรื อ ระบบสายดิ น หมายถึ ง การต อ ตั ว นํ า ไม ว า โดยตั้ ง ใจหรื อ บั ง เอิ ญ ระหว า ง
วงจรไฟฟาหรือบริภัณฑกับดิน หรือกับสวนที่เปนตัวนําซึ่งทําหนาที่แทนดิน
ประโยชนของการตอลงดิน
1. จํากัดแรงดันไฟฟาของวงจรไมใหสูงจนอาจทําใหบริภัณฑไฟฟาเสียกาย และลดแรงดันไฟฟาที่
อาจเกิดขึ้นที่บริภัณฑไฟฟา
2. ลดความเสียหายของบริภัณฑไฟฟาเมื่อเกิดกระแสไฟฟารั่วลงดิน การตอลงดินที่ถูกตองจะชวยให
อุปกรณปองกันทํางานไดตามที่ออกแบบไว
ชนิดของการตอลงดิน
แยกไดเปน 2 ประเภท
1. การตอลงดินของกระแสไฟฟา หมายถึง การตอสวนใดสวนหนึ่งของระบบไฟฟาที่มีกระแสไฟฟา
ผานลงดิน
2. การต อ ลงดิ น ขอบริ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า หมายถึ ง การต อ ส ว นที่ เ ป น โลหะหรื อ เปลื อ กของอุ ป กรณ
เครื่องใชไฟฟาตางๆ ลงดิน
ประเภทของเครื่องใชไฟฟา
1. เครื่องใชไฟฟาประเภท 1 คือ เครื่องใชไฟฟาที่จําเปนตองมีสายดิน เนื่องจากมีโครงเปนโลหะ
หรือเกี่ยวของกับน้ําหรือความรอน ซึ่งจะมีไฟรั่วไดงาย ไดแก ตูเย็น เตาไฟฟา เครื่องซักผา
เครื่องทําน้ําอุน เปนตน เตาเสียบที่ใชงานจําเปนตองมีขั้วสายดิน (3 ขา)
2. เครื่องใชไฟฟาประเภท 2 คือ เครื่องใชไฟฟาที่ไมจําเปนตองมีสายดิน เนื่องจาก
เครื่องใชไฟฟามีการหอหุมดวยฉนวนไฟฟาที่มีความหนาเปนสองเทาของเครื่องใชไฟฟาที่ตองมี
สายดิ น บางครั้ งเรี ยกเครื่ องใช ไฟฟ านี้ อี กอย างว า ประเภทฉนวนสองชั้ น ได แก พั ดลม
โทรทัศน วิทยุ เปนตน เตาเสียบที่ใชงานไมจําเปนตองมีขั้วสายดิน
3. เครื่องใชไฟฟาประเภท 3 คือ เครื่องใชไฟฟาอีกประเภทหนึ่งที่ไมตองมีสายดิน
เนื่องจากเครื่องใชไฟฟาดังกลาวมีการปองกันไฟดูดขึ้นอยูกับแหลงจายไฟที่มีแรงดันต่ําพิเศษขั้นปลอดภัย ไม
เกิน 50 โวลท ไดแก โทรศัพท เครื่องโกนหนวดไฟฟา เปนตน เตาเสียบที่ใชงานไมจําเปนตองมีขั้วสายดิน
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อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

สายตอหลักดิน
สายตอหลักดิน ตองเปนสายทองแดงหุมฉนวน และตองเปนสายเสนเดียวยาวตอเนื่องตลอด หาม
มีการตัดตอขนาดสายตอหลักดินหาได
จากตารางที่ 2 โดยเลือกตามขนาดตัวนําประธานที่เขาอาคารซึ่งโดยทั่วไปที่อยูอาศัยหรืออาคาร
ขนาดเล็กขนาดตัวนําประธานจะไมเกิน 35 ตารางมิลลิเมตร ดังนั้นสายตอหลักดินจะใชสายทองแดงหุมฉนวน
ขนาด 10 ตารางมิลลิเมตร
ตารางที่ 2 ขนาดเล็กสุดของสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลับ
ขนาดตัวนําประธาน (ตัวนําทองแดง)
(ตารางมิลลิเมตร)

ขนาดเล็กสุดของสายตอหลักดิน (ตัวนําทองแดง)
(ตารางมิลลิเมตร)

ไมเกิน 35
10*
เกิน 35 แตไมเกิน 50
16
เกิน 50 แตไมเกิน 95
25
เกิน 95 แตไมเกิน 185
35
เกิน 185 แตไมเกิน 300
50
เกิน 300 แตไมเกิน 500
70
เกิน 500
95
หมายเหตุ *แนะนําใหติดตั้งในทอโลหะ หรือทออโลหะ

สายดินของเครื่องใชไฟฟา
สายดิน หรือที่เรียกกันวาสายเขียว มีหนาที่ทําใหสิ่งที่หอหุมที่เปนโลหะของเครื่องใชไฟฟา มี
ศักดาไฟฟาใกลเคียงกับดิน เพื่อเปนการลดอันตรายตอผูสัมผัสกับสิ่งหอหุมนั้น เมื่อมีกระแสไฟฟารั่ว และ
เปนทางเดินที่มีความตานทานตานทานต่ําของกระแสไฟฟาลัดวงจรลงดินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหอุปกรณ
ปองกันกระแสเกินทํางานไดทันเวลากอนที่จะเกิดอันตราย
สําหรับขนาดสายดินจะพิจารณาจากพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกันกระแสเกิน ดังแสดงใน
ต
า
ร
า
ง
ที่
3
พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกัน
กระแสกินไมเกิน (แอมแปร)
16
20
40
70
100
200
400
500
800
1000
1250
2000
2500
4000
6000

ขนาดต่ําสุดของสายดินของบริภัณฑไฟฟา
(ตัวนําทองแดง) (ตารางมิลลิเมตร)
1.5*
2.5*
4*
6*
10
16
25
35
50
70
95
120
185
240
400

หมายเหตุ ขนาดต่ําสุดของสายดินของบริภัณฑไฟฟาสําหรับที่อยูอาศัยหรืออาคารของผูใชไฟที่อยูหาง จากหมอแปลงระบบ
จําหนายระยะไมเกิน 100 เมตร กรณีที่ผูใชไฟอยูหางจากหมอแปลงระบบจําหนายระยะเกิน 100เมตร ใหดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ฌ. ของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย

เตารับที่มีขั้วสายดิน (เตารับ 3 ขั้ว)
เตารับเปนอุปกรณที่มีหนาสัมผัสติดตั้งเพื่อเปนจุดจายไฟสําหรับเตาเสียบ 1 ตัว เตารับที่ใชในวงจร
ยอยตองเปนแบบมีขั้วสายดินหรือ มี 3 ขั้วนั่นเอง การตอสายไฟฟาเขาเตารับตองตอสายใหถูกตอง
หลักดิน
หลักดิน หมายถึง แทงหรือโลหะที่มีการปองกันการผุกรอนที่ฝงอยูในดินเพื่อทําใหอุปกรณที่เปน
โลหะ ที่ถูกตอลงดินมีศักดาไฟฟาเปนศูนย นอกจากนี้ยังทําหนาที่ใหกระแสไฟฟาผาลงสูดินไดอยางสะดวก

หลักดินสามารถเลือกใชงานไดหลายแบบ แบบที่นิยมคือแบบหลักดินที่เปนแทงเหล็กหุมทองแดง หรือแทง
ทองแดง หรือแทงเหล็กอาบสังกะสีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5/8 นิ้ว (16 มิลลิเมตร) และความยาว
ไมนอยกวา 2.40 เมตร หรือหลักดินแบบอื่นที่การไฟฟายอมรับ ทั้งนี้การไฟฟาไมยอมใหใชแทงเหล็กหุมดวย
ปลอกทองแดงเปนหลักดิน เนื่องจากแทงเหล็กหุมดวยปลอกทองแดงหากนําไปตอกลงดิน ปลอกทองแดงจะ
ยน หรือหลุดออกจากแทงไดงาย ทําใหแทงเหล็กดังกลาผุกรอนไดงาย
ในมา ตรฐ านกํ า หนด ว า ต อ งต อ สาย ดิ น เข า กั บหลั กดิ น โ ดยใ ช วิ ธี เชื่ อ ม ด ว ย ควา มร อ น
(Exothemic Welding) ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุด หรือใชหูสายหัวตอแบบบีบอัดประกบตอสาย เปนตน อุปกรณ
ที่ใชตอตองเหมาะสมกับวัสดุที่ใชกับหลักดินและสายตอหลักดิน หามตอสายตอหลักดินมากกวา 1 เสน เขา
กับหลักดิน
สําหรับคาความตานทานดินระหวางหลักดินกับดิน ตองมีคาไมเกิน 5 โอหม นอกจากพื้นที่ดังกลาว
ยากตอการปฏิบัติและการไฟฟาเห็นชอบใหคาความตานทานของหลักดินกับดินตองไมเกิน 25 โอหม หากนํา
การวัดแลวยังมีคาเกิน ใหปกหลักดินเพิ่มอีก 1แทง

