
1

บทที่บทที่  44
การตอลงดินการตอลงดิน

โดย วศ.โกสีห ยงยุคันธร, 7 พฤศจิกายน 2548
เบอรติดตอ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 02-4361817

หมายเหตุ เอกสาร Present นีอ้างอิงตารางตามหนังสือ
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545



2ในกรณีสาย G ไมไดตอไวที่จุด N,ไฟแตละเฟสจะไมเทากัน เพราะจุด N ไมถูกตรึงไวที่จุด G

(1) เพื่อใหมีคณุภาพทางไฟฟา
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การตอลงดินมปีระโยชน 3 ประการ คอื
(1) เพื่อใหเกิดคุณภาพทางไฟฟา
(2) เพื่อใหอุปกรณปองกันทํางาน
(3) เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
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N Bar G Bar

5 Ohm

1000 Ohm

(2) + (3) เพื่อใหอุปกรณทํางานเกิดความปลอดภัย

บังเอิญเกิดมีไฟรั่วลงตู ผูสัมผัสก็ยังปลอดภัย
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การตอลง Ground แบบตางๆ ที่ใชกันอยูในปจจุบัน
1) กรณีไมมีสายดินตอที่อุปกรณ
2) กรณีมีการตอหลักดินทีอุ่ปกรณ
3) กรณีใชสายนิวทรัลเปนสายดิน
4) กรณีมีสายดินแตไมมกีารตอถึงกันกบันิวทรัล
5) กรณีมีสายดินและมีการตอถึงกันกับนิวทรัล

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีไฟรั่วลงอุปกรณและเราไปสมัผัส ?

แบบทีไ่มถูกตอง

แบบทีถู่กตอง
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1) กรณีไมมีสายดินตอที่อุปกรณ

N Bar

1000 Ohm

ผูสัมผัสไมปลอดภัย
ถากระแสต่ํา อุปกรณปองกันไมทํางาน

หากบังเอิญมีไฟรั่ว
เขาสูกลองบริภัณฑ
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2) กรณีมีการตอหลักดินทีอุ่ปกรณ

N Bar

1000 Ohm

ผูสัมผัสปลอดภัย
แตอุปกรณปองกันอาจไมทํางาน
เชน หากความตานทานดิน 20 โอหม
กระแสจะเทากับ 11 แอมป, CB อาจไมทํางาน
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3)  กรณีใชสายนิวทรัลเปนสายดิน

N Bar

1000 Ohm

ผูสัมผัสไมปลอดภัย เพราะหากสายที่เดินมา
ยาวมากๆ จะเกิด Voltage Drop เกิดกระแส
แยกไหลได
อุปกรณปองกันทํางาน
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4)  กรณีมีสายดินแตไมมกีารตอถึงกันกบันิวทรัล

N Bar G Bar

1000 Ohm

ผูสัมผัสปลอดภัย
แตอุปกรณปองกันอาจไมทํางาน
หากความตานทานดินสูง
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5)  กรณีมีสายดินและมีการตอถึงกันกับนิวทรัล (เปนแบบที่ถูกตอง ไดมาตรฐาน)

N Bar G Bar

5 Ohm

1000 Ohm

ผูสัมผัสปลอดภัย
อุปกรณปองกันทํางาน

สายที่เชื่อม N Bus กับ G Bus ตองมขีนาดอยางนอยเทากับสาย Phase
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ทําไมตอง 5 โอหม ?

N Bar G Bar

5 Ohm

กรณีสายดินที่บริภัณฑหลุด
และเกดิลัดวงจรลงดิน

หากสายดินหลุดและมคีนมาสัมผัส ถาความตานทานดินเปน 5 โอหม
อุปกรณปองกันตัวเล็กๆ กย็ังทํางานอยู (220 / 5 = 44 A)
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แมวาสาย N จะหลุดแตหากความตานทานดินเปน 5 โอหม
อุปกรณปองกันตัวเล็กๆ กย็ังทํางานอยู

N Bar G Bar

5 Ohm

กรณีสายศนูย (N) หลุดที่ตนทาง
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N Bar G Bar

5 Ohm

สวนประกอบตางๆ ของระบบการตอลงดิน

4

1 2
3

6

หลักดิน สายตอหลกัดิน

สายที่มีการ
ตอลงดิน /

สายนิวทรัล กฟน

สายตอฝาก

สายดินของ
บริภัณฑไฟฟา

5
N-G Bonding

7 สายนิวทรัล
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ตัวอยาง

จายโหลด

การไฟฟา

สายที่มีการตอลงดิน (สายนิวทรัล)

สายนิวทรัล N Bar

G Bar

บริภัณฑ
ประธาน

สายดินของ
บริภัณฑไฟฟา

สาย N-G Bonding
สายตอหลักดิน

สายตอฝาก

หลักดิน
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H
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สายที่มีการตอลงดิน
สายที่มีการตอลงดิน

ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระบบ 1 เฟส 3 สาย

ระบบ 3 เฟส 4 สาย และตัวนํานิวทรัลเปนสายวงจรดวย

สายที่มีการตอลงดิน

ระบบ 3 เฟส 4 สาย
และจุดกึ่งกลางของเฟสใดเฟสหนึ่งเปนสายวงจร ระบบ 3 เฟส 3 สาย

สายที่มีการตอลงดิน

สายที่มีการ
ตอลงดิน

ขอ 4.1 ระบบไฟฟากระแสสลับ
(50-1000 โวลต) ตองตอลงดิน
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บริภัณฑไฟฟาทัว่ไปซึ่งรับไฟฟาจาก
ระบบไฟฟาแรงสูง ตองตอลงดนิ

ขอ 4.1.2 ระบบ 1 kV ขึ้นไป ตองตอลงดิน

บริภัณฑไฟฟาที่เคลือ่นยายได
ซึ่งรับไฟฟาจากระบบไฟฟาแรงสูง
ตองตอลงดิน
เชน mobile emergency diesel gen

แหลงจายไฟตองมีการตอลงดิน
บริภัณฑไฟฟาที่เคลื่อนที่ได

1.5 kV

6600 V

แหลงจายไฟฟา

บริภัณฑไฟฟาทั่วไป
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Float System ใชในโรงพยาบาล คอืยอมใหมีกระแสรั่วได
แตหามมีการหยุดจายกระแส ใชในระบบอปุกรณชวยชีวิต,
ในหองผาตัด

ขอ 4.2 วงจรและระบบไฟฟาที่หามตอลงดิน
4.2.1 วงจรของปนจั่นที่ใชงานอยูเหนือวัสดุเสนใยที่อาจลุกไหมได  (class III div1,2) 

ใหมีไฟฟารั่วไดแตใหมี alarm เพื่อปองกันการ arc กับ ground จนเกิดประกายไฟ
4.2.2 วงจรสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรักษาสุขภาพ

วงจรของปนจั่น
ที่ใชในพื้นทีอ่นัตราย
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ขอ 4.3 การตอลงดินของระบบประธาน
สถานประกอบการที่รับไฟฟาผานหมอแปลงที่ติดตั้งนอกอาคาร จะตองมีการ
ตอลงดิน 2 จุด คอื ที่ใกลหมอแปลงหนึ่งจุด และทีบ่ริภัณฑประธานอีกหนึ่งจุด

การตอลงดินภายนอกอาคารใกล
หมอแปลงไฟฟาและที่บริภัณฑประธาน

การตอลงดินของหมอแปลง

กําแพงของอาคาร

บริภัณฑประธาน

ตองมีการตอลงดินที่บริภัณฑ

ขอยกเวนที่ 1 อาคารรับไฟจากตัวนําประธาน
มากกวา 1 ชุด ตอตัวนาํนิวทรัลลงหลกัดิน
ชุดเดียวได
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N Bar G Bar

5 Ohm

บริภัณฑประธาน

กรณีไปตอทีบ่ริภัณฑ
อืน่อีกในอาคาร
เดียวกัน
ขอ 4.3.1 หามตอลงดิน
ที่จุดอื่นอีกทางดาน
ไฟออกของบริภัณฑ
ประธาน

ขอ 4.3.1 ตองมีการตอ
ลงดินทีบ่ริภัณฑประธาน

ขอ 4.3.1 หมอแปลง
ติดตั้งนอกอาคาร
ตองตอลงดิน
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ขอ 4.4 การตอลงดินของวงจรที่มีบริภัณฑประธานชุดเดียว
จายไฟใหอาคาร 2 หลังหรือมากกวา

ไปมเิตอรการไฟฟาฯ

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3

A single service (grounded system)
supplying three buildings, where each
building is required to have a grounding
electrode.
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การตอลงดินทีม่ีตัวจายแยกตางหาก

ขอ 4.6 ระบบไฟฟากระแสสลับทีม่ตีัวจายแยกตางหาก ตองตอลงดิน

กฟน, กฟภ Gen

G
MDB

LP
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ขอ 4.7 เครื่องหอหุมที่เปนโลหะของตัวนําประธานและบริภัณฑประธาน
ตองตอลงดิน

การตอลงดินของเครื่องหอหุม

สายตัวนํา

ทอโลหะ

บริภัณฑประธาน หลักดิน
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Grounding-and-bonding bushings
used to connect a copper bonding
or grounding wire to conduits.

A threaded grounding bushing with
set screws used to ensure electrical
and mechanical connection.

A grounding wedge lug
used to provide an electrical
connection between a conduit
and a box.
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ขอ 4.8 สายที่มีเครื่องหอหุมสายเปนโลหะ
- เครื่องหอหุมที่เปนโลหะของสายตัวนํา ตองตอลงดิน

ground clamp. U-bolt ground clamp.
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ขอ 4.9 บริภัณฑไฟฟาชนิดยึดติดกับที่หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร
บริภัณฑที่ติดตั้งตามขอขางลางนี้ ตองตอลงดิน

4.9.1 หางจากระยะเอือ้มถึง แนวดิ่ง 2.4 m แนวระดับ 1.5 m
4.9.2 อยูในสถานที่เปยกหรือชื้น 
4.9.3 มีการสัมผัสทางไฟฟากับโลหะ
4.9.4 อยูในสถานทีอ่นัตราย
4.9.5 รับไฟฟาจากสายชนิดหุมสวนนํากระแสไฟฟาดวยโลหะ 

(Metal-Clad, Metal-Sheath)
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การตอลงดินของบริภัณฑไฟฟาชนิดยึดติดกับที่

2.4 m

1.5 m

บรภิณัฑไฟฟา
ทีย่ึดตดิกบัที่

บริภัณฑไฟฟา
โคมไฟ

แตทีค่วามสูงมากๆ อาจตองติดสายดินเพื่อปองกันไฟรั่วสําหรับชางซอมทีจ่ะไปสัมผัส
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ขอ 4.10 บริภัณฑไฟฟาชนิดยึดติดกับที่ทุกขนาดแรงดัน (มีไฟ) ตามหัวขอขางลางนี้
ตองตอลงดิน
4.10.1 โครงของแผงสวิตช
4.10.2 โครงของมอเตอรชนิดยึดติดกับที่
4.10.3 กลองของเครื่องควบคมุมอเตอร 
4.10.4 บริภัณฑไฟฟาของลฟิตและปนจั่น
4.10.5 บริภัณฑไฟฟาในอูจอดรถ โรงมหรสพ 

โรงถายภาพยนตร สถานีวิทยุและโทรทัศน 
4.10.6 ปายที่ใชไฟฟารวมทั้งอุปกรณประกอบ
4.10.7 เครื่องฉายภาพยนตร
4.10.8 เครื่องสูบน้ําที่ใชมอเตอร

A bonding jumper around
the outside a flexible metal conduit.
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ขอ 4.11 บริภัณฑซึ่งไมไดรับกระแสไฟฟาโดยตรง (ไมมีไฟ) สวนที่เปนโลหะของบริภัณฑ
ตอไปนี้ตองตอลงดิน
4.11.1 โครงและรางของปนจั่นที่ใชไฟฟา
4.11.2 โครงของตูโดยสารลิฟต
4.11.3 ลวดสลิงซึ่งใชยกของ

ดวยแรงคนและลวดลงิ
ของลฟิตที่ใชไฟฟา

4.11.4 สิ่งกั้นที่เปนโลหะ รั้ว
หรือสิ่งหอหุมของ
บริภัณฑไฟฟาที่มแีรงดัน
ระหวางสายเสนไฟ
เกิน 1,000 V
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ขอ 4.12 การตอลงดินของบริภัณฑไฟฟาที่มีสายพรอมเตาเสียบ
บริภัณฑไฟฟาที่มีสายพรอมเตาเสียบ สวนที่เปนโลหะเปดโลงของบริภัณฑไฟฟา
จะตองตอลงดินถามีสภาพดังตอไปนี้

4.12.1   ใชในสถานทีอ่นัตราย 
4.12.2   ใชแรงดันไฟฟาวัดเทียบกับดินเกิน 150 V

ยกเวน บริภัณฑไฟฟาที่เปนฉนวน 2 ชั้น หรือมีเครื่องหมาย
เชน เครื่องเปาผม และเครื่องใชไฟฟาที่มแีรงดันต่ํากวา 50V ไมตองตอลงดิน

4.12.3 เครื่องใชไฟฟาดังตอไปนี้
- ตูเย็น ตูแชแข็ง เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องซักผา เครื่องอบผา เครื่องลางจาน, เครื่องสูบน้ําทิ้ง,
เครื่องใชไฟฟาในตูเลี้ยงปลา 

- เครื่องมือชนดิมือถือและเครื่องใชไฟฟาที่ทํางานดวยมอเตอร
- ดวงโคมไฟฟาชนิดหยิบยกได
- เครื่องไฟฟาที่ใชในสถานทีเ่ปยกชื้นหรือนําไปใชในบริเวณที่นําไฟฟา
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เครื่องใชไฟฟาที่ตองมสีายดิน

เครื่องใชไฟฟาที่ไมตองมีสายดิน (ฉนวนสองชั้น)

เครื่องใชไฟฟาที่ไมตองมีสายดิน (แรงดันต่ําพิเศษ)
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A factory-installed GFCI device
in the attachment plug.Lighting equipment supplied through

an isolating transformer operating at
6 or 12 volts and therefore not required
to be grounded.
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1.80 m

โครงโลหะ

ลอฟา

ขอ 4.13 ระยะหางจากตัวนําระบบลอฟา 
- ทอสาย เครื่องหอหุม โครงโลหะ และสวนโลหะอืน่ของบริภัณฑไฟฟา
ตองมีระยะหางจากตัวนําระบบลอฟาไมนอยกวา 1.80 m
หรือตองตอฝากเขากับตัวนําระบบลอฟา

ระยะหางจากตัวนําระบบลอฟา
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ขอ 4.14 วิธีตอลงดินที่ถูกตอง
4.14.1 การตอสายดินของบริภัณฑไฟฟาที่มีตัวจายแยกตางหาก (ใหดูตามขอ 4.6)
4.14.2 ตองมลีักษณะดังนี้

- เปนชนิดติดตั้งถาวรและมคีวามตอเนือ่งทางไฟฟา
- มีขนาดเพียงพอสําหรับนํากระแสลัดวงจร
- มีอมิพีแดนซต่ําเพื่อไมใหแรงดันสูงเกินไปและชวยใหเครื่องปองกันกระแสเกิน
ในวงจรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.14.3 ใชหลักดินรวมกัน
4.14.4 ใชสายดินถูกชนิด, เดินสายดินรวม

ไปกับสายวงจร, สายอาจเปนสาย
เปลอืยหรือมฉีนวนซึ่งฉนวนของสาย
ตองเปนสีเขียวหรือเขียวแถบเหลอืง
(ยกเวนสายใหญกวา 10 ตรม.ใหทําเครื่องหมายแทนได)

4.14.5 ยึดติดแนนกับโครงสรางโลหะ 
4.14.6 สายบริภัณฑ ตองมีการยึดติดขาดินเตาเสียบ เปนแบบชนิดตายตัว

Grounding
symbol.
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ขอ 4.16 สายตอหลกัดิน   ตองมลีักษณะดังนี้
1) สายตอหลกัดินตองเปนตัวนําทองแดง 
2)   เปนชนิดตัวนําเดี่ยวหรือตัวนําตีเกลียว
3) หุมฉนวน
4)   ตองเปนสายเสนเดียวยาวตอเนือ่งตลอดไมมีการตัดตอ

(แตถาเปนบัสบารอนุญาตใหมีการตอได)

สายตอหลักดิน ใหกําหนดขนาดตามตาราง 4-1
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ตารางนี้ใชเลือกขนาดสายตอหลักดินและสายตอฝาก, การเลือกใหเลอืกตาม
ขนาดสายประธานของระบบ

ขอ 4.19 ขนาดสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลบั
ตารางที่ 4-1 ขนาดต่าํสุดของสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลบั

ขนาดตวันําประธาน
(ตวันําทองแดง) (mm2)

ขนาดต่ําสุดของสายตอหลักดิน

ไมเกนิ 35 10*
เกนิ   35 แตไมเกนิ   50 16
เกนิ   50 แตไมเกนิ   95 25
เกนิ   95 แตไมเกนิ  185 35
เกนิ  185 แตไมเกิน  300 50
เกนิ  300 แตไมเกิน  500 70

เกนิ  500 95
หมายเหตุ แนะนําใหติดตั้งในทอโลหะหนา ทอโลหะหนาปานกลาง

ทอโลหะบางหรือทอโลหะ

(ตวันําทองแดง) (mm2)

สายตอหลักดิน ใหกําหนดขนาดตามตาราง 4-1

N G
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ขอ 4.15 สายตอฝาก

การตอฝาก

บริภัณฑประธาน

สายตัวนํา

ทอโลหะ

สายที่มีการตอลงดิน

โครงโลหะ

การตอฝาก

บัสบารสายนิวทรัล
การตอฝาก

การตอฝากจุดประสงคเพือ่ใหมีความตอเนือ่งทางไฟฟาและสามารถรับกระแสลัดวงจรได
การตอฝากที่บริภัณฑ

- สวนที่เปนโลหะและเครื่องหอหุมตองมีการตอฝากถึงกัน
- ทอสายโลหะ รางเคเบิลและเปลอืกโลหะของสายเคเบลิและสายตอหลกัดิน
- บุชชิ่งที่ใชตองเปนแบบมีขัว้ตอสายดิน
- เกลียวหรือหนาสัมผัสตองมีการขูดสีที่เคลอืบออกกอนทีจ่ะตอ
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ชนิดของสายตอฝากและวิธกีารตอ
- ตองเปนชนิดตัวนําทองแดง
- ใชวิธี Exothermic Welding, หัวตอแบบบีบ, ประกับจับสาย (หามใชการบัดกรี)
- ตองมีขนาดไมเล็กกวาขนาดสายในตารางที่ 4-1 (จากขอ 4.15.6.3, หากสาย
ประธานมขีนาดเกินตารางที่ 4-1 (500 mm2) ใหใชขนาดสายตอฝาก 12.5% 
ของขนาดสายประธานรวม)

- สายตอฝากของบริภัณฑไฟฟาดานไฟออกใหใชขนาดตาม ตารางที่ 4-2
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หัวขอเพิ่มเติม   สายที่มีการตอลงดิน หรือสาย N
สายที่มีการตอลงดินทีเ่ดินจากหมอแปลงจายมายังบริภัณฑประธานตองมีขนาดดังนี้
1. ถาสายที่มีการตอลงดินใชเปนสายดินอยางเดียว ไมไดใชเปนสายของวงจร (สายนิวทรัล)

ใหคิดขนาดสายตาม ตารางที่ 4-1 ถาสายเฟสรวมกันมากกวา 500 mm2 ใหคิด  12.5%
ของสายประธาน

2. ถาสายที่มีการตอลงดินนีใ้ชเปนสายของวงจร (สายนิวทรัล) ใหคิดขนาดสายตามวธิี
การเลอืกสายนิวทรัล (หัวขอ 3.4) และตองไมเล็กกวาขอขางบน

หมายเหตุ กรณีโหลดเปน harmonic load ให size สายนิวทรัลใหญเทากับสายเฟสได

หัวขอเพิ่มเติม   N-G Bonding
สายตอเชื่อมระหวาง N-bar และ G-bar ใหมขีนาดเทากับขนาดสายนิวทรัล
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หามตอ
N ถึง G 
ที่อืน่ใดอีก

N กับ G
ตองตอถึงกันที่
ตูแรกเทานั้น

สายดินบริภัณฑ
ใหกําหนดขนาด
ตามตาราง 4-2

สายตอหลักดิน ใหกําหนดขนาดตามตาราง 4-1

การตอสาย
N และ G
ในอาคาร

N G

N G

N G

MDB

LP1

LP2

Floor 1

Floor 2

Floor 3

LOAD
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ถาหากมีการตอ N 
ถึง G ที่จุดอื่นอกี

N G

N G

N G

MDB

LP1

LP2

Floor 1

Floor 2

Floor 3

LOAD

จะมีกระแสไหลในสาย G
วิธีนี้จึงเปนการตอที่ผิด
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ขอ 4.18 วิธีการติดตั้งสายตอหลักดิน และสายดินบริภัณฑ
- ตองยึดแนนกับสิ่งรองรับ มีทอสายไฟฟาหรือใชเคเบิลแบบมีเกราะ
เมื่อใชในสถานที่เสี่ยงตอความเสียหาย 

- เครื่องหอหุมโลหะของสายดินจะตองมคีวามตอเนือ่งทางไฟฟา
- สายดินของบริภัณฑไฟฟาตองติดตั้งโดยใชเครื่องมอืที่เหมาะสมและขนัใหแนน
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ตัวอยาง
บานหลังหนึ่งใชไฟฟามิเตอร 15 ( 45 ) A , 220 V 1 เฟส 2 สาย ใชสายไฟประธาน
ขนาด  2 x 16 mm2 ตารางสายที่ 4,  สายตอหลักดินจะใชขนาดเทาไร
วิธีทํา
จากตารางที่ 4-1 สายเมนขนาด          mm2 
ใชสายตอหลกัดินขนาด     mm2

N G

?

2 x 16 mm2

ตัวอยางคํานวณ
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ตัวอยาง
สถานประกอบการแหงหนึ่งใชไฟฟา มิเตอร 400 A 3 เฟส 4 สาย ใชสายไฟฟาตารางที่ 4
ขนาด 2 (4 x 150 mm2) ในทอขนาดกลาง (IMC) 2 x 90 mm (3 1/2”) 
สายตอหลักดินจะใชขนาดเทาไร

วิธีทํา
สายเฟสใชขนาด                        mm2
จากตารางที่ 4-1 สายประธานขนาด                  mm2
ใชสายตอหลกัดินขนาด       mm2

N G

?

2 x (4 x 150 mm2)
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ตัวอยาง   สถานประกอบการใชหมอแปลงขนาด 1000 kVA, 22 kV/400-230V,
3 เฟส 4 สาย (สายตารางที่ 4, จํานวน 6 ชุด, เดินในรางเดินสายแบบแผเต็ม Tray)
ทางดานแรงดันต่ํา จะตองใชสายตอหลักดินขนาดเทาไร

วิธีทํา   หมอแปลง  1000 kVA, แรงดันดานต่ํา  400/230 V 

I normal = = 1443 A

I conductor ≥ 1.25 x 1443 = 1804 A

วิธีการเลอืกสาย phase (ตัวนําประธาน)
ใชสายตามตาราง 4 เดินบนรางเคเบิล จํานวน 6 ชุด
ดังนั้นเลอืกใชสายตามตาราง 5-12, คอลมัน ข., ขนาด 240 mm2
(สาย 240 mm2 รับกระแสได 331 A ดังนั้น 6 ชุดรับกระแสได 331x6 = 1986 A)

4003
101000 3

×
×

?

นาสนใจ
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วิธีการเลอืกสาย neutral (ตัวนํานิวทรัล)
ขั้นตอนที่ 1 = เลอืกสายนิวทรอลจากหัวขอ 3.2.4,

ไดขนาด = 200 + (1604 -200) x 0.7 = 1322.8 A
ดังนั้นสาย N 1 ชุดตองรับกระแสได 1322.8/6 = 220.5 A
กลับมาเปดตาราง 5-12, เลอืกสาย N ขนาด 150 mm2

ขั้นตอนที่ 2 = เลอืกสายนิวทรัลจากหัวขอ 3.4, (size ขนาดตามตาราง 4-1)
ขนาดสาย 6x240 = 1440 mm2 เกิน 500 mm2 คิดแค 12.5%
ไดขนาด 1440x0.125=180 mm2 เลอืกสายขนาด 185 mm2

ขั้นตอนที่ 3 = จาก 2 ขั้นตอนที่ผานมาเลอืกสาย N ที่ใหญกวาคอื 185 mm2
ดังนั้นหาขนาดสายดานแรงต่ําได 6 x ( 3 x 240 , 1 x 185 mm2 )

วิธีการหาขนาดสายตอหลักดิน
ขนาดสายเฟสรวม 6 x 240 = 1440 mm2,
จากตารางที่ 4-1 ขนาดสายประธานเกิน  500 mm2 ใชสายตอหลกัดินขนาด 95 mm2
ตอบ ใชสายตอหลักดินขนาด 95 mm2

ตัวอยาง (ตอ)
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ตัวอยาง
จงหาขนาดสายตอฝากหลัก ในระบบไฟฟา 3 เฟส
โดยแตละเฟสใชสายตัวนําทองแดงขนาด  500 mm2 1 เสน

วิธีทํา  จากตารางที่ 4-1 กรณี  mm2 ใชสายตอฝากหลักขนาด           mm2

สายตอฝากหลัก ?

ตวันําทองแดง 4 เสน   500 2mm

2mm
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ตัวอยาง
จงหาขนาดสายตอฝากหลัก ในระบบไฟฟา 3 เฟส
โดยแตละเฟสใชสายตัวนําทองแดงขนาด 400 mm2 จํานวน  2 เสน

วิธีทํา
ขนาดสายเฟสรวม = mm2
เนื่องจากขนาดสายเฟสรวมมขีนาดใหญกวา 500 mm2
(จากขอบทที่ 4 ขอ 4.15.6.3 หากขนาดสายใหญกวา
ในตาราง 4-1 ใหใชสายใหญกวา 12.5% ของสายเฟส)
ดังนั้นขนาดสายตอฝากหลัก =

= mm2
ใชสายตอฝากหลักขนาด mm2

สายตอฝากหลกัขนาด ??? mm2

ตัวนําทองแดง 2 (4 x 400 mm2)
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ตัวอยาง
จงหาขนาดสายที่มีการตอลงดินที่ไมไดเปนสายวงจรในระบบไฟฟา 3 เฟส 
โดยแตละเฟสใชสาย 500 mm2 1 เสน

วิธีทํา

จากตารางที่ 4-1 กรณีขนาด
สาย mm2
ใชสาย mm2

สายทีม่ีการตอลงดิน ?

บรภิณัฑประธาน

โหลด 3 เฟส

2mm
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ตัวอยาง
จงหาขนาดสายที่มีการตอลงดิน ที่ไมไดใชเปนสายวงจรในระบบ 3 เฟส
โดยแตละเฟสใชสาย 500 mm2 3 เสน

วิธีทํา
เนื่องจากแตละเฟส ใชสาย 500 mm2 3 เสน
ขนาดสายรวม = mm2
ขนาดสายมขีนาดใหญกวา 500 mm2
ขนาดสายที่มีการตอลงดิน =

=
ใชสายขนาด mm2

สายที่มีการตอลงดินใหใชขนาด 12.5% ของสายประธานเมือ่สายนั้นไมไดใชเปนสายของวงจร

สายที่มีการตอลงดิน
? mm

โหลด 3 เฟส

บริภัณฑประธาน

2
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ขอ 4.17 สายดินของบริภัณฑไฟฟา
สายดินของบริภัณฑไฟฟาที่เดินสายรวมไปกับสายของวงจรตองเปนดังนี้
4.17.1   ตัวนําทองแดง หุมฉนวนหรือไมหุมฉนวนก็ได
4.17.2 สามารถใชเปลอืกโลหะของสายเคเบิลชนดิ AC, MI และ MC เปนสายดินได
4.17.3 บัสเวยที่ไดระบุใหใชแทนสายสําหรับตอลงดินได

สายดินของบริภัณฑไฟฟา ใหกําหนดขนาดตามตาราง 4-2
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พิกัดหรือขนาดปรับตัง้ของ
เครื่องปองกนักระแสเกนิไมเกนิ

(แอมแปร)

ขนาดต่ําสุดของสายดินของบริภัณฑไฟฟา
(ตัวนําทองแดง)

(ตร.มม.)
16 1.5
20 2.5
40 4
70 6
100 10
200 16
400 25
500 35
800 50
1000 70
1250 95
2000 120
2500 185
4000 240
6000 400

ตารางที่ 4-2 ขนาดต่าํสุดของสายดินของบริภัณฑไฟฟา
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ขอ 4.20 สายดินของบริภัณฑไฟฟา
4.20.1 สายดินของบริภัณฑไฟฟา ใชตารางที่ 4-2
4.20.2 ในกรณีเดินสายควบใหเดินขนานกนัไปใน

แตละทอสาย และคํานวณจากขนาดปรับตั้ง
ของเครื่องปองกันกระแสเกินของวงจรนั้น

- ถาใชสายดินของบริภัณฑไฟฟารวมกันให
คํานวณขนาดสายดินจากขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกันตัวที่ใหญที่สุด

- ในวงจรของมอเตอร ขนาดสายดินใหเลือกตามพิกัดของเครื่องปองกันการใชงานเกิน
กําลังของมอเตอร (ไมให size ตามขนาด CB)

ขอยกเวน
1) สําหรับสายพรอมเตาเสียบซึ่งมีเครื่องปองกันทีม่ขีนาดเล็กกวา 20 A สายดินอาจมขีนาด
เล็กกวาในตารางที่ 4-2 ไดแตตองไมเล็กกวาสายตัวนําของวงจรและไมเล็กกวา 1.0 mm2

2) สายดินของบริภัณฑไฟฟา ไมจําเปนตองใหญกวาสายตัวนําของวงจร
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1600 AT
ABCNG

สาย G ขนาด ?
ตอบ   mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ   mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ   mm2

ตัวอยาง   เรื่องการเดินสายควบ, จงหาขนาดสาย G แตละชวง

ทอ

ทอ

ตัวอยางคํานวณ
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300 AT
ABC

N

ตัวอยาง   เรื่องการใชสายดินรวมกัน, จงหาขนาดสาย G เมื่อใชสายดินแตละวงจรรวมกัน

100 AT
ABC

200 AT
ABC

G

สาย G ขนาด ?
ตอบ   mm2

 ทอ
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ตัวอยาง   เรื่องการกําหนดขนาดสายดินของมอเตอร
จงหาขนาดสาย G สําหรับวงจรมอเตอร

80 AT

125 AT

40 AT

200 AT

40A (50A-OL)

60A (70A-OL)

20A (25A-OL)
สาย G ขนาด ?
ตอบ mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ   mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ mm2กรณีมอเตอรทั่วไป x 1.15 แตถาจายแลว มอเตอรยังออกตัว

ไมไดก็ใหปรับขึ้นไปอีก แตตองไมเกิน 1.40 เทา
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LOAD

300 A

100 A 20 A

บริภัณฑประธาน

เครื่องปองกัน 300 AT

เครื่องปองกัน 100 AT
เครื่องปองกัน 20 AT

แผงจายไฟ 1 แผงจายไฟ 2

ตัวอยาง
ระบบไฟฟาหนึ่งประกอบดวย
บริภัณฑไฟฟาและแผงจายไฟฟา ดังรูป
จงหาขนาดสายดินของบริภัณฑไฟฟา
ที่เดินจากบริภัณฑและแผงจายไฟฟา

วิธีทํา
จากตารางที่ 4-2 ใชขนาดสายดิน ดังนี้
บริภัณฑประธาน เครื่องปองกัน 300 A ขนาดสายดิน mm2
แผงจายไฟ 1 เครื่องปองกัน 100 A ขนาดสายดิน mm2
แผงจายไฟ 2 เครื่องปองกัน 20 A ขนาดสายดิน mm2
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500
AMP สายเฟส

สายดินของบริภณัฑ

ตัวอยาง
บริภัณฑประธานมีเครื่องปองกันกระแสเกิน 500 A ตอกบัวงจรซึ่งประกอบดวย
สายควบ 2 ชุด เดินในทอรอยสายทอละ 1 ชุด ดังรูป จงหาขนาดสายดินของบริภัณฑไฟฟา

วิธีทํา
วงจรประกอบดวยสายควบ 2 ชุด เดินในทอรอยสายทอละ 1 ชุด
จะตองเดินสายดิน 2 เสน ในแตละทอ โดยสายดินแตละเสนเลอืกตามขนาดเครื่องปองกัน 
จากตารางที่ 4-2 กรณีเครื่องปองกัน 500 A ใชสายดิน mm2
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20 AMP
40 AMP
15 AMP
20 AMP

สายดินของบริภัณฑไฟฟา 

ตัวอยาง
วงจรจายโหลด 4 วงจร ที่ตอจากแผงจายไฟแหงหนึ่ง ตองการเดินในทอสายรวมกัน
โดยแตละวงจรมีเครื่องปองกันกระแสเกิน 20 A , 40 A , 15 A และ 20 A ดังรูป
จงหาขนาดสายดินของบริภัณฑไฟฟา ที่ใชรวมกันในทอสาย

วิธีทํา
ขนาดสายเดินที่ใชรวมกันจะตองเลอืกตามเครื่องปองกันที่มีขนาดใหญที่สุด คือ 40 A 
จากตารางที่ 4-2 กรณีเครื่องปองกัน 40 A ใชสายดิน mm2
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N G

N G

N G

MDB

LP1

LP2

Floor 1

Floor 2

Floor 3

400 AT

200 AT
สาย G ขนาด ?
ตอบ   mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ mm2

ตัวอยาง
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N G

N G

N G

MDB

LP1

LP2

Floor 1

Floor 2

Floor 3

LOAD150 AT

100 AT

สาย G ขนาด ?
ตอบ mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ mm2

20 AT

3-240 mm2
1-150 mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ mm2

สาย G ขนาด ?
ตอบ   mm2

ตัวอยาง
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Steel Cover

Copper Ground Rod

ขอ 4.21 จุดตอของสายตอหลักดิน (เขากับหลักดิน)
- ตองอยูในที่เขาถึงได ยกเวนกรณีตอในคอนกรีตหรือฝงดิน
- ตองเลอืกจุดตอและวิธีการตอเพือ่ใหมีความคงทนและใชไดผลดี

สายตอหลักดิน (เขากับหลักดิน)
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ขอ 4.22 การตอสายดิน เขากับสายหรือบริภัณฑไฟฟา
- ตองใชวิธีเชื่อมดวยความรอน (Exothermic Welding)
- ใชหัวตอแบบบีบ
- ประกับจับสาย 
- สิ่งอื่นที่ระบุใหใชเพื่อการนี้ หามตอโดยใชการบัดกรีเปนหลัก

Lid

Graphite Mould
Steel disc
Weld Cavity

CableEarth Rod

Tap Hole

Weld Metal Powder

Starting Powder

วิธีเชื่อมดวยความรอน (Exothermic Welding)



62วิธีเชื่อมดวยความรอน (Exothermic Welding)
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ตัวอยางการเชื่อมตอ Grounding กับสวนประกอบตางๆ
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ขอ 4.23 การตอสายดินเขากับกลอง
- ในแตละกลองถามีสายดินของบริภัณฑไฟฟาอยูหลายเสน แตละเสนตองตอถึงกัน 
4.23.1   กลองโลหะ ตองตอสายดินเขากับกลองโดยตอที่ สลักเกลียวสายดิน

(Grounding Screw)
4.23.2   กลองอโลหะ สายดินทีอ่ยูในกลองตองตอเขากับขั้วตอสายดินของเตาเสียบ

Use of a grounding screw to attach
a grounding conductor to a metal box.

Use of a grounding clip to attach
a grounding conductor to a metal box.
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An isolated-ground-type receptacle with an insulated equipment grounding conductor
and with the device box grounded through the metal raceway.



66

ขอ 4.24 การตอสายตอหลกัดิน เขากับหลักดิน
- เชื่อมดวยความรอน (Exothermic Welding)
- หูสาย หัวตอแบบบบีอัด
- ประกับตอสาย 
- หามตอโดยใชการบัดกรีเปนหลัก
- หามตอสายมากกวา 1 เสนเขากับหลักดิน
(การตอสายตอหลักดินเขากับหลักดิน วิธีที่ดีที่สุดคือวิธี  Exothermic Welding)
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ขอ 4.26 ความสะอาดของผิวของสิ่งที่จะตอลงดิน
- เกลียวและหนาสัมผัสของบริภัณฑไฟฟาที่จะตอลงดิน ตองขูดสิง่เคลอืบที่ไมเปนตัวนํา
เชน สีหรือแลคเกอรออกเพือ่ใหมีการตอทางไฟฟาอยางดี

ขอ 4.27 ความตานทานระหวางหลักดินกับดิน (Resistance to Ground)
- คาความตานทานของหลักดินกับดินตอง ไมเกิน 5 โอหม
- สําหรับพื้นที่ที่ยากในการปฏิบัติ ถาความตานทานของหลักดิน เกิน 5 โอหม และทาง
การไฟฟาเห็นชอบ อาจกําหนดใหมคีาไมเกิน 25 โอหมได ถาในการวัดยังไดคาความ
ตานทานดินสูงกวา 25 โอหมก็ใหปกหลักดินเพิ่มอีก 1 แทงก็เพียงพอ
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การปรบัคาความตานทานของหลักดิน
เชน หากวัดความตานทานดินได 12 โอหม ตองการใหลดเหลอื 5 โอหม จะทําอยางไรด ี?

- จะปกเพิ่มจํานวนเทาใด ?
- จะปกเพิ่มรูปแบบใด ?
- จะตองวางหางกันเทาไหร ?
ตอบ   ใหใชตัวคูณจากตารางขางลางนี้
และใหวางหางจากหลักเดิมอยางนอยยาวเทา Rod

0.1310
0.255
0.423
0.582

Kจํานวนอิเลค็โทรดขนานกัน
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3 m. 3 m. 3 m.

ตัวอยาง
วัดความตานทานดินได 12 โอหม ตองการใหลดเหลือ 5 โอหม
จะตองปก Rod เพิ่มอกีเทาใดและตองปกรูปแบบใด

วิธีทํา
จากของเดิม ปก 1 Rod วัดความตานทาน
ได 12 โอหม

ถาปกเพิ่มอีก 1 Rod เปน 2 Rod
ความตานทานลดลงเหลือ
= 12 x 0.58 = 6.96 โอหม

ถาปกเพิ่มอีก 2 Rod เปน 3 Rod
ความตานทานลดลงเหลือ
= 12 x 0.42 = 5.04 โอหม

0.1310
0.255
0.423
0.582

Kจาํนวนอิเล็คโทรดขนานกัน
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อีกวิธนีงึคือใชสาร Infil นิยมใช คอนกรีต (30-90 ohm), เบโทไนท (3-10 ohm) เท
รอบๆ Rod ระยะ 30 cm เทานั้นก็พอ เพราะมีผลถงึมาก 68% ของ R รวม

ความตานทานมากเพราะ 
พท.นอย

ความตานทานลดลง 
เพราะ พท.มากขึ้น
(สวนที่ใกลกับ Ground 
Rod จะมคีวามตานทาน
สูงกวาระยะที่หาง
ออกไป)
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ขอ 4.28 การตอลงดินของเครื่องมอืวัด มิเตอร และรีเลย
เครื่องมอื และอุปกรณดังตอไปนีต้องตอลงดิน 
4.28.1   วงจรหมอแปลงของเครื่องมือวัด
4.28.2 เปลอืกหุมหมอแปลงเครื่องวัด
4.28.3 เปลอืกหุมเครื่องมอืวัด มิเตอรและรีเลยที่ใชงานกับระบบไฟฟาที่มี

แรงดันไฟฟาเทียบกับดินต่ํากวา 600 V
4.28.4 เปลอืกหุมเครื่องมอืวัด, มิเตอรและรีเลย ที่ใชงานกับระบบไฟฟาที่มี

แรงดันไฟฟาเทียบกับดินตั้งแต 600 V ขึ้นไป
4.28.5 สายดินเครื่องมือวัด

An example of equipment
grounding on a metal rack.
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BREAK
จบในสวนหนังสือมาตรฐาน การตอลงดิน
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ระบบหลักดิน (Grounding Electrode System)
สภาพการนําไฟฟาของดิน (σ) mho
ขึ้นอยูกบัองคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้

- สัดสวนของเกลอืแรที่ละลายในดิน (Saline Water)
- องคประกอบของดิน (Compositions)
- ขนาดของอนภุาคดิน (Size of Particles)
- ความหนาแนนของดิน (Compactness)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความชื้น (Moisture)
- เงื่อนไขของสภาพภูมอิากาศ (Weather Conditions)

ความรูเพิ่มเติม
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ในการศึกษาสภาพการนําไฟฟาของดินนั้น เราจะทําการศึกษา
ความตานทานจําเพาะของดิน ( ρ ) แทน 
โดยที่

ρ =

ρ (rho) คอื ความตานทานจําเพาะของดิน ( Ω .m )
σ (mho) คอื สภาพการนําไฟฟาของดิน ( Mho/m )

ดินที่มคีวามตานทานจําเพาะต่ํา (10-100Ω .m ) แสดงวามีสภาพการนําไฟฟาดี

σ
1

ชนิดของดิน ความตานทานจําเพาะเฉลี่ย
( .m )

ดินผสมวัชพืชเปยก 10
ดินชืน้ 100
ดินแหง 1000
ทราย 500 - 1000
หินแขง็ 10000

Ω
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ชนิดของหลักดิน
หลักดินอาจแบงเปน 2 กลุม คอื
1. หลักดินที่มอียูแลว (Existing Electrode)

- ทอโลหะใตดิน
- โครงโลหะของอาคาร
- เสาเข็มเหล็ก
- โครงสรางโลหะใตดิน

2. หลักดินที่ทําขึ้น (Made Electrode)
- แทงดิน (Ground Rods)
- หลักดินที่หุมดวยคอนกรีต (Concrete Encased  Electrode)
- แผนโลหะ (Buried Plate)
- ระบบหลักดินแบบวงแหวน (Ring)
- กริด (Grid)
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ระบบหลักดินที่ทําขึ้นแบบตางๆ
1. แทงดิน (Ground Rod)
- นิยมใชกันมากที่สุด  ราคาถูกและ ติดตั้งงาย 
- เสนผานศนูยกลางไมนอยกวา

5/8 นิ้ว (16 mm) ความยาวไมนอยกวา 2.4 m
- ทองแดงเปนโลหะที่ดีที่สุดสําหรับ

ใชเปนแทงดิน 
- เพื่อใหความแข็งแรงทางกลดขีึน้

อาจใชเปนเหล็กหุมทองแดง 
(Copper Clad or Copper Encased Steel)

The installation requirements for
rod and pipe electrodes.
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The 6-ft spacing between electrodes. The resistance to ground of a ground rod
being measured by a ground tester.
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การคํานวณความตานทานดินแบบแทงดินตามแนวลึก ( Deep Rod Earthing )
ถาดินมคีวามตานทานจําเพาะสม่ําเสมอ (Uniform Resistivity)
คาความตานทานดินของแทงดินที่ฝงตามแนวลึกในเนื้อดินที่มีความสม่ําเสมอ

R     = ( Ω ))

โดยที่ R คอืความตานทานดิน
L คอืความยาวของแทงดิน ( m )
r คอืรัศมสีมมลูของหลกัดิน ( m )
ρ คอืความตานทานเฉพาะของดิน (Ω.m)
ln คอื Natural Logarithm

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

π
ρ 1)

r
L4ln(

L2
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ตัวอยาง
แทงดินมีรัศมี (r) 8 mm, ยาว 3 m, ρ = 100 Ω.m   จงหาความตานทานของดิน

วิธีทํา
L = 3 m
r = 0.008 m

R = = 33.5 Ω⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

×
×π

1)
008.0

34ln(
32

100
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⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

π
ρ

= 1)
r
L2ln(

L
R

แทงดินตามแนวผิวดิน

การคํานวณความตานทานดินแบบแทงดินตามแนวผิวดิน (Horizontal Rod Earthing)
ถาดินมคีวามตานทานจําเพาะสม่ําเสมอ (Uniform Resistivity)
คาความตานทานดินของแทงดินที่ฝงตามแนวลึกในเนื้อดินที่มีความสม่ําเสมอ



81

ตัวอยาง
แทงดินรัศมี ( r ) 10 mm มคีวามยาว 20 m ฝงในผิวดินตามแนวระดับ
และถอืวาดินมคีวามตานทาน จําเพาะ 100Ω .m  สม่ําเสมอ
จงหาความตานทานของดิน

วิธีทํา
L = 20000 mm.
r = 10 mm.

R =

= 11.6 Ω

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

×
×π

1)
010.0

202ln(
20

100



82การใชสายตัวนําหุมดวยคอนกรีตเปนระบบหลักดิน (A concrete-encased electrode)

2. หลักดินที่หุมดวยคอนกรีต (Concrete Encased Electrode)
- คอนกรีตที่อยูต่ํากวาระดับดินซึ่งมคีวามชื้นอยูรอบๆ เปนวัตถุตัวกึ่งนําไฟฟา

(Semi-Conducting Medium)

>= 6 m
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3. แผนโลหะ (Buried Plate)
- ตองเปนชนิดกันการผุกรอน 
- พื้นผิวสัมผัส ไมนอยกวา 0.18 m2  
- เหล็กอาบโลหะชนิดกันการผุกรอนตองหนาไมนอยกวา 6 mm,

 โลหะกันการผุกรอนชนิดอืน่ที่ไมใชเหล็กหนาไมนอยกวา 1.5 mm



84การใชหลักดินแบบวงแหวนเปนระบบหลักดิน

4. หลักดินแบบวงแหวน (Ring)
- ตัวนําทองแดงเปลือยยาวไมนอยกวา 20 ฟุต (6 m) ขนาดไมเลก็กวา 35 mm2 
มาขดเปนวงแหวน
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5. กริด (Grid)
- ใชกับสถานีไฟฟายอย
- ครอบคลมุไปทั่วสถานีไฟฟา อาจเลยรั้วออกไป
- ตัวนําฝงลึกประมาณ 0.5 ฟุต (0.15 m)
- จัดเปนรูปตาขายสี่เหลี่ยมขนาด 10-12 ฟุต (3.0-3.7)
- ใชหินกรวดโรยทั่วบริเวณ เพื่อลดแรงดันชวงกาว (Step Voltage)
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วิธีการตอเชื่อม
Ground Grid
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aR2π=ρ )m.(Ω

การวดัความตานทานจาํเพาะของดนิ (Measurement of Soil Resistivity)
- ใชวิธีของเวนเนอร (Wenner) โดยอาศยัหลักการการปรับเทียบแรงดันของ Bridge Meter 
- เครื่องวัดชนิดนี้เรียกวา " Earth Resistance Meter " ประกอบดวยขั้วออก 4 ขั้ว พรอมกับ 
อิเล็กโตรดชวยอีก 4 ตัว อิเล็กโตรดจะถูกตอกลงดินในแนวดิ่งดวยระยะหาง " a " เทาๆ กัน 
ลึกประมาณ 0.3-0.5 m

ระยะหาง " a " เพิ่มขึน้ กระแสทดสอบจะไหลทะลุไปตามชั้นของดินทีอ่ยูลึกกวา
ดังนั้นคาความตานทานจําเพาะที่วัดได อาจจะเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงก็ไดขึ้นอยูกับคา
ความตานทานจําเพาะของดินของชั้นที่กระแสนั้นไหลผาน
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แสดงวิธีการวัดความตานทานจําเพาะของดิน โดยใช Earth Resistance Meter ในดิน
ที่ไมมีการแบงเปนชั้น ความตานทานจําเพาะของดินจะไมขึน้อยูกับระยะหาง “ a “
ดังนั้นถาตองการวัดที่ความลกึ 1 ระยะหางระหวางโพรบ (Probe) ควรเปน a = 0.75L
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การวดัความตานทานดนิของหลกัดนิ (Measurement of Earth Resistance)
- เครื่องวัดความตานทานดินจะเปนชนิดเดียวกันกับเครื่องวัดความตานทานจําเพาะของดิน 
- ความถูกตองขึ้นอยูกับความสามารถในการไหลของกระแสทดสอบและ
ลักษณะการวาง Current Electrode 

- เมือ่ทําการวัดในดินที่มคีวามตานทานจําเพาะสูง (มากกวา 100Ω.m) ตองลด
ความตานทานที่ Current Electrode  ลง

- เพื่อเพิ่มกระแสทดสอบ โดยการนํา Current Electrode หลายๆ ตัวมาตอขนานกัน
ทําใหดินบริเวณ Current Electrode เปยกชื้นขณะที่กําลังทําการวัดได เมื่อทาํใหการไหล
ของกระแสทดสอบเปนไปดวยดีแลว เราก็สามารถอานคาความตานทานไดจากมิเตอรโดยตรง
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แสดงตําแหนงการวาง  Current Electrode และ Probe เพื่อทําการ
วัดความตานทานดินของหลักดิน
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ขอพิจารณาในการวัดความตานทานดิน
Current Electrode และ Probe ตองตอกในแนวดิ่งและอยูในแนวเดียวกันกับ Earth Electrode
ถาดินมลีักษณะการแบงเปนชั้น จะตองทําการวัดซ้ํา โดยเปลี่ยนระยะหางของ Electrode
แลวเลอืกใชคาที่มากกวาความเชื่อถือไดของเครื่องมือวัดจะขึ้นอยูกับตําแหนงของ
External Current Probe และ Probe

คาระยะหางที่ใหไวขางลางนี้ ตามปกติแลวจะใหผลการวัดที่ถูกตอง เปนที่ยอมรับได
Earth Electrode - Current Electrode =     a
Earth Electrode - Probe =     0.6 a

i) a > = 40 m ถา L < = 4 m
ii) a > = 10.1 m ถา L > 4 m
หรือ a  ตองไมนอยกวา 10 m นั่นเอง
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การตอลงดินของเครื่องคอมพวิเตอร (Computer Grounding)
การตอลงดินของเครื่องคอมพวิเตอรหรืออปุกรณ อิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องสําคัญมาก 
เนื่องจากอุปกรณ เหลานี้มคีวามไวตอสัญญาณรบกวน (Noise) ดังนั้นในการตอลงดิน
จะตองคํานึงถงึความปลอดภัยและการลดสัญญาณรบกวนเปนสิ่งสําคัญ

ความรูเพิ่มเติม
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การตอลงดินตองทํา  2 แบบ คอื
1.  การตอลงดินของระบบการจายไฟ (Power Distribution Grounding)
- สวนโลหะที่ไมมีกระแสไหลผานของเครื่องคอมพวิเตอรจะตองตอลงดินเพื่อความ
ปลอดภัยจากไฟฟาซอต 

- ทําใหอุปกรณปองกันทํางานไดรวดเร็วขึน้เมือ่เกิดการ ลัดวงจรลงดิน
-2.  การตอลงดินความถี่สูง (High Frequency Grounding)
- สายดินของบริภัณฑไฟฟา จะมีความตานทานต่ําที่ 50 Hz
- แตสญัญาณรบกวนอาจมคีวามถีถ่ึง 30 MHz
ที่ความถี่สูงขึ้นจะทาํใหมีคาอมิพแีดนซจะสูงเพราะการเหนี่ยวนํา 

- เพื่อลดสัญญาณรบกวนตองมีการตอลงดินความถี่สูง 
วิธีหนึ่งที่ทําไดคอื Signal Reference Grid ซึ่งเปนตาขายสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 
600 x 600 mm ทําดวยตัวนําหรือแผนทองแดง เชื่อมตอกันตลอดที่จุดตัด นําไปวาง
ใตเครื่องอุปกรณตางๆ ซึ่งสวนมากจะอยูใตพื้นยก (Raised Floor)

- อุปกรณตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรควรตอเขากับ Signal Reference Grid ดวยสาย
ที่สั้นที่สุดเทาที่ทําได
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ตัวอยาง   รูปแบบการตอลงดินในระบบปองกันฟาผาอาคารที่มีอปุกรณสื่อสาร

สายตัวนี้ตองใหสั้นที่สุด ไมเกิน 
15 cm และถาเปนสายแบนไดก็
ดี เพราะมคีา inductance นอย
กวา
ฉะนั้นทํายังไงก็ไดใหตอลงดิน
ใหสั้นที่สุด จึงเปนเหตุผลวา
ทําไมในหอง Control หรือหอง 
Com ตองตี Grid ในพื้นเพื่อให
แตละอปุกรณเขาถึง G ไดใกล
ที่สุด
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โครงโลหะอุปกรณคอมพิวเตอร
A

หลักดิน (ก)

(ข)

B

C
N

โครงโลหะอุปกรณคอมพิวเตอร

หลักดิน

N
C

A
B

Signal Reference Grounding

วิธีการตอลงดินที่ผิด
- แบบหลายจุด (Multiple Grounding)
ตามรูปที่ (ก) จะใชไมได
เนือ่งจากทําใหเกิด Ground Loop
และกระแสสามารถไหลวนได
ซึ่งคือสัญญาณรบกวนนัน่เอง

การตอลงดิน วิธีที่ถูกตองคอื
- แบบเรเดียลเขาหาจุดกลาง 

(Central Radial Grounding)
กลาวคอือปุกรณทุกชิ้น
จะมีสายดินของบริภัณฑไฟฟา
ตอแยกกันไปยังบัสดินของ
คอมพิวเตอร (Computer Ground Bus)
จุดนี้จะเปนการตอลงดินเพียงจุดเดียว (Single Ground Point)
วิธีนีจ้ะไมทําใหเกิด Ground Loop ตามรูปที่ (ข)
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มีการตอลงดินแบบแยก

C = อุปกรณคอมพิวเตอร

สายดิน
C

โครงโลหะอาคาร

C

C

C

การตอลงดินแบบแยก

การที่ใชระบบการตอลงดินแบบแยก Isolated Ground System ในสภาพการทํางาน
ตามปกติสามารถลดสัญญาณรบกวนไดจริง เนื่องจากมันจะเพิ่มอิมพีแดนซในระบบ

หลักดิน (Grounding Electrode)
การตอลงดินเปนแบบแยก (Isolated Ground System) ตามรูปขางลาง
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กับอุปกรณคอมพิวเตอร
ความจุไฟฟาระหวางโครงอาคาร

10 kV C = อุปกรณคอมพิวเตอร

C

กระแสฟาผา 10 kA

แรงดันสูงเหนี่ยวนําทีส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร

แตจากการวิเคราะหอยางละเอียด และทดสอบภาคสนามพบวา
ในสภาพอากาศฝนฟาคะนอง หรือเมื่ออาคารถูกฟาผา จะมีแรงดันสูงมาก เหนี่ยวนําขึน้
ที่สวนประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอรซึ่งอาจทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานผิดพลาด
และเสียหายได ตามรูปถัดไป
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ตัวอยางการตอลงดินในระบบตางๆ
Grounding สําหรับเสาสัญญาณสื่อสาร
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Grounding in
Power Plant 
and Substation
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Step Voltage and Touch Voltage

แรงดันยางกาวลดลง แรงดันสัมผัสลดลง
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การเลือกใชเตารับ (Receptacle) (กําลังจะเปนมาตรฐาน)
แบบอเมริกัน
แบบไมมีมาตรฐาน
แบบยุโรปหรือแบบเยอรมัน (OK)

ความรูเพิ่มเติม
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แบบอเมริกัน
1. มาตรฐานสากลทัว่โลกกําหนดใหใชกับแรงดันไมเกนิ 125 โวลต เทานั้น จึงไม

เหมาะกับประเทศไทย
2. ไมมีการปองกันอุบัติเหตุนิ้วมือสัมผัสขาปลัก๊ในขณะเสียบหรือถอดปลัก๊
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แบบไมมีมาตรฐาน
1. ไมมีมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานประเทศใดประเทศหนึ่งรับรอง
2. นําปลัก๊แบบเยอรมัน (ที่มีมาตรฐาน) มาเสียบ ก็จะไมเกิดประโยชนเนื่องจาก

Ground ไมตอถึงกนั
3. นําปลัก๊แบบอเมริกัน (ที่มีมาตรฐาน) มาใช แม ground จะเสียบถึงกนัแตแบบ

อเมริกันใชไดแคที่ 125 Vac
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4. ไมสามารถปองกันอุบัติเหตุนิ้วมือสัมผัสขาปลัก๊ในขณะเสียบหรือถอด
ปลัก๊ได

5. ระยะหางของขาปลัก๊แบบกลมและแบนไมเทากนั อาจมีปญหาเสียบแลว
ไมแนน ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาอัคคีภัยได

6. ขาสายดินของปลั๊กแบบอเมริกันนั้นยาวกวาอีก 2 ขา จึงสามารถแหยเขาไป
ในรูสายเสนไฟของเตารับแบบนี้ได จงึมักเกดิอุบัติเหตุลัดวงจร นอกจากนี้
ยังอาจเกดิไฟฟาดูดไดอกีดวย
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เตารับแบบเปนหลุม 
(แบบเยอรมันหรือแบบยุโรป)
มีขอดีตอไปนี้
1. มีความปลอดภยัสูง (ใชกันแพรหลายในยโุรป 220V ตรงกับไทย) และการทําเปน

หลุมสามารถปองกันนิ้วมือสัมผัสขาปลัก๊
2. เครื่องใชไฟฟาที่มีสายดินในทองตลาดสวนใหญใชปลัก๊แบบเยอรมันอยูแลว 

ดังนั้นการใชเตารับแบบเปนหลุมจะทําใหมีการตอลงดินไดโดยไมตองเปลี่ยนหัว
ปลัก๊อกี

3. ไมสามารถนําปลัก๊อื่นทีไ่มมีมาตรฐานมาใชได (ขาแบนเอามาเสียบไมได)
4. มั่นคงแข็งแรงไมหลวมงาย เนื่องจากปลัก๊และเตารับเปนมาตรฐานเดียวกนั
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GFCI-protected receptacles in a
motel/hotel bathroom where one basin
is located outside the door to the rest
of the bathroom area

Dwelling unit receptacles serving
countertop spaces in a kitchen.

ความรูเพิ่มเติม
ตัวอยางการติดตั้ง Grounding ในบานพักอาศัย
ตามมาตรฐาน NEC

เตารับที่ติดตั้งใกลน้ํา (หาง 1.5 m)
ตองติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วดวย
(จากขอ 3.1.8.1)
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Faulty water heater blamed for 
electrocuting. Oct 8, 2004. KL 
Malaysia
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สรุป
• ตองมกีารตอลงดินของสายศนูย และสายดินที่แผงประธาน
• ไมมีการตอระหวางสายศนูยและสายดินที่จุดใดอีก
• สายดินตองไมมีกระแสไหลผานในกรณีจายไฟปกติ
• เตารับตองเปนแบบมขีั้วดิน
• ตองติดตั้งอุปกรณปองกันไฟรั่วตามมาตรฐานในบริเวณที่มีความชื้น
เชน ใกลอางลางมอื, ที่อาบน้ํา เปนตน
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N Bar G Bar

5 Ohm

สรปุสวนประกอบตางๆ ของระบบการตอลงดิน

4

1 2
3

6

หลักดิน สายตอหลกัดิน

สายที่มีการ
ตอลงดิน /

สายนิวทรัล กฟน

สายตอฝาก

สายดินของ
บริภัณฑไฟฟา

5
N-G Bonding

7 สายนิวทรัล
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1. หลกัดิน
มอียู 2 อยางคอื หลักดินที่ทําอยูแลว (เสาเขม็, โครงสรางเหล็ก) และหลักดินที่ทําขึน้ใหม คอื 
แทงดินแบบ vertical, แทงดินแบบ horizontal, แทงดินหุมคอนกรีต, แผนโลหะ, แทงดินแบบ
วงแหวน และกริด
การวัดความตานทานดิน ใชวิธี wenner แบบ 4 จุด
การวัดความตานทานหลักดิน ใชวิธี wenner แบบ 3 จุด
(อานรายละเอียดไดจาก slide แผนที่ 73-92)

2. สายตอหลักดิน
เปนทองแดงหุมฉนวน ไมมกีารตัดตอ
“สายตอหลักดินอยูดานตูหลัก, ใชตาราง 4-1, ตองทราบขนาดของสาย incoming, ไมมกีาร
คูณ 12.5%”
(อานรายละเอียดไดจาก slide แผนที่ 33)
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3. สายตอฝาก
สายตอฝากดานตูหลัก, ใชตาราง 4-1, ตองทราบขนาดของสาย incoming, ถาเกินตารางใหคูณ 
12.5%
สายตอฝากของตูยอย, ใชตาราง 4-2, ตองทราบขนาดของ CB
(อานรายละเอียดไดจาก slide แผนที่ 35-36)

4. สายที่มีการตอลงดิน
ถาใชเปนสายดินอยางเดียว (ตอ delta), สายที่มีการตอลงดินอยูดานตูหลัก, ใชตาราง 4-1,
ตองทราบขนาดสาย incoming, ถาเกินตารางใหคูณ 12.5%
ถาใชเปนสาย N ดวย, ใหคิดตามบทที่ 3 (ขอ 3.4, หนา 3-8) และตองไมเล็กกวาแบบขางบน
(ดูไดที่ slide แผนที่ 37)

5.  N-G Bonding (equipotential bonding)
ใหมีขนาดเทากับสาย phase (ดูไดที่ slide แผนที่ 37)
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6.  สายดินของบริภัณฑไฟฟา
กรณีเดินไปปกติ, สายดินบริภัณฑอยูดานวงจรยอย, ใชตาราง 4-2, ตองทราบขนาด CB
กรณีเดินควบ, ก็ใชตาราง 4-2 เหมือนกัน แตใหใช CB ตนทางและขนาดสาย G ตองเทากัน
ทุกแขนงที่แยกไป
กรณีเดินรวม, ก็ใชตาราง 4-2 แตใหใช CB ตัวที่ใหญสุดคิด
กรณีเดินไปใหมอเตอร, ใหใชคา Overload มาคิดแทนขนาด CB
(อานรายละเอียดไดจาก slide แผนที่ 49)

7.  สายนิวทรัล
อยูในบทที่ 3 (ขอ 3.2.4, หนา 3-6)
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END


