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สายดนิ  คอื  สายไฟเส้นที�มไีว้เพื�อความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้า  โดยจะต่อ
เข้ากบัวตัถุ  หรือส่วนโครงภายนอกของเครื�อง   ไฟฟ้า  เพื�อให้มศัีกย์ไฟฟ้าเท่ากบั
พื0นดนิ

การต่อลงดนิ  คอืการใช้สายดนิเป็นตวันํา  ทาํให้เกดิการถ่ายเทประจุไฟฟ้า
ระหว่างวตัถุกบัพื0นดนิ  และมผีลทาํให้วตัถุนั0นมศัีกย์ไฟฟ้าเท่ากบัดนิ
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เพื�อป้องกนัไม่ให้มีผู้ถูกไฟฟ้าดูดกรณมีีกระแสไฟฟ้ารั�วจาก
เครื�องใช้ไฟฟ้า   ป้องกนัเครื�องใช้ไฟฟ้าบางประเภท  เช่น  คอมพวิเตอร์  
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  เป็นต้น  ไม่ให้ชํารุด  เสียหายง่าย

การต่อสายดนิที�ถูกต้องจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที�การไฟฟ้านคร
หลวงกาํหนด  โดยมกีารต่อลงดนิเพยีงตาํแหน่งเดยีว  ที�ตู้เมนสวติช์  เช่น  ใช้
สายทองแดงขนาดไม่ตํ�ากว่า  10  ตารางมลิลเิมตร  ต่อจากขั0วสายดนิที�ตู้เมน
สวติช์แล้วต่อเชื�อมด้วยวธีิหลอมละลายกบัแท่งทองแดง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
16 มม. ยาว 2.40 เมตร  ที�ฝังลกึจมลงไปในดนิ  เป็นต้น



9/14/2014

3

กรณีที�มกีารตดิตั0งระบบสายดนิ  ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าระบบไม่มสีายดนิ
ประมาณ 10 %

อย่างไรกต็ามหากไม่มรีะบบสายดนิแล้ว  ต้องการแก้ไขให้มสีายดนิ
ภายหลงั  ค่าใช้จ่ายในส่วนอื�น ๆ จะเพิ�มสูงมาก  และไม่อาจกระทาํได้ง่าย ๆ ยกเว้น
จะมกีารตดิตั0งเพยีงบางจุดที�เห็นว่าสําคญัเท่านั0น

1. จุดต่อลงดนิของระบบต้องอยู่ด้านไฟฟ้าเข้าเครื�องตัดวงจรตัวแรกของตู้  เมนสวติช์

2.  ภายในอาคารหลงัเดยีวกนั  ไม่ควรมีการต่อลงดนิมากกว่า 1 จุด

3. สายดนิและสายศูนย์สามารถต่อร่วมกันได้เพยีงแห่งเดยีวที�จุดต่องลงดนิภายในตู้เมนสวติช์  
ห้ามต่อรวมกนัในที�อื�น ๆ อกี เช่น ในแผงสวติช์ย่อยจะต้องมีขั0วสายดนิแยกจากขั0วต่อสายศูนย์
และห้ามต่อถึงกนั  โดยมีฉนวนคั�นระหว่างขั0วต่อสายศูนย์กบัตัวตู้ซึ�งต่อกบัขั0วต่อสายดนิ

4.     ตู้เมนสวติช์สําหรับห้องชุดของอาคารชุด  และตู้แผงสวติช์ประจําชั0นของอาคารสูง  ให้ถือว่า
เป็นแผงสวติช์ย่อย  จึงห้ามต่อสายศูนย์และสายดนิร่วมกนั
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5.  ไม่ควรต่อโครงโลหะของเครื�องใช้ไฟฟ้าลงดนิโดยตรง  แต่ถ้าได้ดาํเนินการไปแล้วให้แก้ไข  
โดยมีการต่อลงดนิที�เมนสวติช์อย่างถูกต้อง  แล้วเดนิสายดนิจากเมนสวติช์มาต่อร่วมกบัสายดนิที�
ใช้อยู่เดมิ

6.  ไม่ควรใช้เซอร์กติเบรกเกอร์ชนิด  120/240 V.

7.  การเครื�องตัดกระแสไฟฟ้ารั0วด้วย  จะเสริมการป้องกนัไฟฟ้าดูดให้สมบูรณ์แบบยิ�งขึ0น  เช่น  
กรณทีี�มักจะมีนํ0าท้วมขัง  หรือกรณสีายดนิขาด  เป็นต้น

8.  ตู้เมนสวติช์ไม่มีบัสบาร์ดนิและบัสบาร์ศูนย์แยกออกจากกนั  เครื�องตัดกระแสไฟฟ้ารั�วจะต่อ
ใช้ได้เฉพาะวงจรย่อยเท่านั0น  จะใช้ตัวเดยีวป้องกนัทั0งระบบไม่ได้

9.  ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ระบบสายดนิ  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎการเดนิสาย  และ
ติดตั0งอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

สําหรับผู้ขอใช้ไฟรายใหม่  ทุกราย   ทุกประเภท

ต้องมีระบบสายดนิตามมาตรฐาน  ยกเว้น  ผู้ใช้ไฟประเภทผู้อยู่อาศัยที�อยู่นอกเขต
เทศบาล  หรือ  ผู้ใช้ไฟในเขตชนบท  ซึ�งติดตั0งมิเตอร์ขนาดไม่เกนิ  5 (15) แอมป์  จะมีระบบ
สายดนิหรือไม่กไ็ด้

สําหรับผู้ขอใช้ไฟรายเดมิ
ที�มีการขอเพิ�มขนานมิเตอร์ กฟภ. อนุโลม  ให้ต่อสายนิวทรัลลงดนิที�แผงเมนสวติช์  

โดยไม่ต้องมีระบบสายดนิกไ็ด้  แต่ถ้าหากมีระบบสายดนิตามมาตรฐานจะทําให้ผู้ใช้ไฟมีความ
ปลอดภยัยิ�งขึ0น
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รูปการติดตั0งระบบไฟฟ้าที�มีสายดนิสําหรับผู้ใช้ไฟขอใช้ไฟใหม่

รูปการต่อลงดินที�แผงเมนสวิตซ์สําหรับผู้ใช้ไฟที�ขอเพิ�มมิเตอร์
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อนัตรายที�เกดิจากไฟฟ้าเกดิขึ0นได้  2  สาเหตุ  คอื  การสัมผสัโดยตรง  
(Direct  Contact)  และการสัมผสัโดยอ้อม  (Indirect    Contact)  

การสัมผสัโดยตรง  หมายถึง  ร่างกายมนุษย์ไปสัมผสักบัสายไฟฟ้าที�มไีฟ
โดยตรง  นั�นคอื  ไปสัมผสักบัศักดาไฟฟ้าของระบบนั0น

การสัมผสัโดยอ้อม  หมายถึง  การสัมผสักบัวสัดุอปุกรณ์ที�มกีระแส  ไฟฟ้า
ลดัลงจรหรือกระแสไฟฟ้ารั�วอยู่

ผลของกระแสไฟฟ้าต่อร่างกายที�มีสุขภาพด ี 
(ระบบ  50 - 60  Hz  และไม่จํากัดเวลา

ขนาดกระแส
(มิลลิแอมแปร์)

0.5 ไม่รู้สึก

1 รู้สึกถึงกระแสไหล

1-Mar รู้สึกแต่ไม่เจ็บปวด

3-Oct รู้สึกเจ็บปวด

10 รู้สึกถึงการเกร็งของกลา้มเนื)อ

30 รู้สึกถึงการจดัขอ้งทางระบบหายใจ

75 รู้สึกถึงการขดัขอ้งของหวัใจ

250 รู้สึกถึงการขดัขอ้งของกลา้มเนื)อหวัใจ

อาการ
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ผลของกระแสไฟฟ้าสลับ  ตามมาตรฐาน  IEC 60947 - 1  สําหรับความถี�ระหว่าง  15  Hz
ถึง  100  Hz ที�ไหลจากมือซ้ายไปยังฝ่าเท้าทั0งสองข้าง  ดังแสดงในรูปที�  3  โดยที�แกน  x เป็นกระแสที�ไหลผ่าน
ร่างกาย  ( m A ) แกน  y เป็นเวลา  ( m S )

รูปที�  3  แสดงกราฟของกระแสและเวลาที�มีผลต่อร่างกาย

ระบบไฟฟ้าที2ไม่มีระบบสายดิน  
แต่มีการต่อลงดินที2เครื2องใชไ้ฟฟ้าโดยตรง

ระบบไฟฟ้าในกรณนีี0อาจจะทําให้เกดิอันตรายต่อผู้สัมผสั        เนื�องจากเครื�องใช้ไฟฟ้าเกดิ
กระแสไฟรั�ว  หรือ  กระแสไฟลดังงจร  จะมีกระแสบางส่วนาไหลผ่านร่างกาย  และบางส่วนไหลกลบั
ระบบผ่านหลักดนิ  ดงัแสดงในรูป

แสดงการไหลของกระแสไฟรั�วหรือกระแสไฟลดัวงจรลงดนิ กรณทีี�ไม่มีระบบสายดนิ  แต่มีการต่อลง
ดนิที�เครื�องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
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ระบบไฟฟ้าที�มีระบบสายดนิ
ระบบไฟฟ้าในกรณนีี0ทําให้ไม่เกดิอนัตรายต่อผู้สัมผสั  เนื�องจากเครื�องใช้ ไฟฟ้าที�มีกระแสไฟ

ลดัวงจร  กระแสดงักล่าวส่วนใหญ่จะไหลกลบัระบบโดยผ่านทางสายดนิ    ดงัแสดงในรูป

แสดงการไหลของกระแสนไฟรั�วหรือกระแสไฟลดัวงจรลงดนิ
 กรณทีี�มีระบบสายดนิ

ระบบสายดนิประกอบด้วยอะไรบ้าง
ระบบสายดินที�เป็นไปตามมาตรฐาน  ต้องประกอบส่วนต่าง ๆ ดังแสดงในรูปดังนี0
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1.  แผงสวติซ์

รูปแผงสวติซ์ที�มขีั0วต่อสายดนิและขั0วต่อสายนิวทรัลร่วมกนั

รูปแผงสวติซ์ที�มขีั0วต่อสายดนิและขั0วต่อสายนิวทรัลแยกกนั

2.  สายต่อหลกัดิน 

ขนาดตวันาํประธาน ขนาดเลก็สุดของสายต่อหลกัดิน

(ตวันาํทองแดง) (ตร.มม.) (ตวันาํทองแดง)  (ตร.มม.)

ไม่เกนิ  35 10

เกนิ  35  แต่ไม่เกนิ  50 16

เกนิ  50  แต่ไม่เกนิ  95 25

เกนิ  95  แต่ไม่เกนิ  185 35

เกนิ  185  แต่ไม่เกนิ  300 50

เกนิ  300  แต่ไม่เกนิ  500 70

เกนิ  500 95

ตารางแสดงขนาดเลก็สุดของสายต่อหลกัดนิของระบบไฟฟ้ากระแสสลบั
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3.  สายต่อฝาก
4.  สายดนิของเครื�องใช้ไฟฟ้า

ตารางแสดงขนาดตํ�าสุดของสายดนิของบริภณัฑ์ไฟฟ้า

พกิดัหรือขนาดปรับตั)งของเครื2องป้องกนั ขนาดต ํ2าสุดของสายดินของบริภณัฑ์

กระแสเกินไม่เกิน  (แอมแปร์) ไฟฟ้า  (ตวันาํทองแดง)  (ตร.มม.)

16 1.5

20 2.5

40 4

70 6

100 10

200 16

400 25

ตารางแสดงขนาดตํ�าสุดของสายดนิของบริภณัฑ์ไฟฟ้า

พกิดัหรือขนาดปรับตั)งของเครื2องป้องกนั ขนาดต ํ2าสุดของสายดินของบริภณัฑ์

กระแสเกินไม่เกิน  (แอมแปร์) ไฟฟ้า  (ตวันาํทองแดง)  (ตร.มม.)

500 35

800 50

1000 70

1250 95

2000 120

2500 185

4000 240

6000 400
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5.  เต้ารับที�มขีั0วสายดิน  (เต้ารับ  3  ขั0ว)

รูปเต้ารับและตาํแหน่งที�ขั0วที�ต้องต่อสายไฟให้ถูกต้อง

6. หลกัดิน 

รูปตวัอย่างของหลกัดนิ
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ในมาตรฐานกําหนดว่าต้องต่อสายดินเข้ากับหลักดินโดยใช้วิธีเชื�อมด้วย      ความร้อน  (Exothermic  Welding)  
ซึ�งเป็นวิธีที�ดีที�สุด  ดังแสดงตัวอย่างในรูป  

รูปการเชื�อมต่อหลักดินกับสายต่อหลักดินด้วยวิธีเชื�อมด้วยความร้อน

เครื�องใช้ไฟฟ้าประเภทใดบ้างที�ต้องมีการต่อลงดินและ
และไม่ต้องมีการต่อลงดิน

ก.  เครื�องใช้ไฟฟ้าที�มีสัญลักษณ์ดังแสดงในรูป  เป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าที�ต้องมีสายดิน  เครื�องใช้ไฟฟ้า
ดังกล่าวมีโครงเป็นโลหะ  หรือ  เครื�องใช้ไฟฟ้าที�เกี�ยวข้องกับนํ0า  หรือ  ความร้อน  เช่น  ตู้เย็น  เตาไฟฟ้า  เครื�องซักผ้า  
เครื�องทํานํ0าอุ่น  เป็นต้น

รูปสัญลักษณ์และตัวอย่างเครื�องใช้ไฟฟ้าที�ต้องมีสายดิน
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ข.   เครื�องใช้ไฟฟ้าที�มีสัญลกัษณ์ดงัแสดงในรูป  เป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าที�ไม่ต้องมีสายดนิ  
เครื�องใช้ไฟฟ้าดงักล่าวมีการป้องกนัไฟดูด  โดยมีโครงปุ้มด้วยฉนวนหนาเป็น  2  เท่าของ
เครื�องใช้ไฟฟ้าที�ต้องมีสายดนิ   เช่น  พดัลม  โทรทัศน์  หรือ  วทิยุ  เป็นต้น

รูปสัญลักษณ์และตัวอย่างเครื�องใช้ไฟฟ้าที�ไม่ต้องมีสายดิน  (มีฉนวนหนาเป็น  2  เท่า)

ค.   เครื�องใช้ไฟฟ้าที�มีสัญลักษณ์ดังแสดงในรูป  เป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าที�ไม่ต้องมีสายดิน  
เครื�องใช้ไฟฟ้าดงักล่าวมีการป้องกนัไฟดูด  ขึ0นอยู่กบัแหล่งจ่ายไฟที�มีแรงดนั  ไฟฟ้าตํ�าพเิศษขั0น
ปลอดภยั  (50  โวลต์)  เช่น เครื�องโกนหนวดไฟฟ้า  โทรศัพท์  เป็นต้น

รูปสัญลักษณ์และตัวอย่างเครื�องใช้ไฟฟ้าที�ไม่ต้องมีสายดิน  (มีแรงดันไฟฟ้าตํ�าพเิศษ)
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เครื�องตดัไฟรั�วและการใช้งาน
เครื�องตดัไฟรั�ว  หมายถึง  เครื�องป้องกนัอนัตรายที�เกดิกบับุคคล  เนื�องจาก

อุปกรณ์ไฟฟ้ามกีระแสไฟรั�ว  โดยที�เครื�องตดัไฟรั�ว  จะตดัวงจรออกภายในเวลาที�กาํหนด
เมื�อกระแสไฟรั�วเกนิค่าที�กาํหนดไว้

รุปแสดงสภาวะเครื�องตดัไฟรั�ว
ไม่ปลดวงจรออก

รุปแสดงสภาวะเครื�องตดัไฟรั�ว
ปลดวงจรออก

ตัวอย่างการต่อลงดินที�แผงสวติซ์ลกัษณะต่าง ๆ 
กรณแีผงสวติซ์ใช้เมนสวติซ์เป็นเซอร์กติเบรกเกอร์ชนิด  2  ขั0ว  (2 - pole)  มีขั0วต่อสาย

ดนิและขั0วต่อสายนิวทรัลแยกกนั

รูปแสดงตัวอย่างการเดนิสายไฟในแผงสวติซ์
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กรณีแผงสวติซ์ใช้เมนสวติซ์เป็นเครื�องปลดวงจรพร้อมฟิวส์  มขีั0วต่อสายดนิ
และขั0วต่อสายสายนิวทรัลร่วมกนั

รูปแสดงตวัอย่างการเดนิสายไฟในแผงสวติซ์

สายไฟฟ้าและมาตรฐานของสายไฟ
สายไฟฟ้าที�ใช้งานต้องผลิตตามมารฐาน  มอก.  11 - 2531  ดังนี0
*  สายเฟส  ฉนวนสีดํา
*  สายนิวทรัล  ฉนวนสีขาวหรือเทาอ่อน
*  สายดิน  ฉนวนสีเขียวหรือเขียวแถบเหลือง
สายไฟฟ้าที�ใช้งานในที�อยู่อาศัย  หรือ  อากาคขนาดเล็กส่วนใหญ่จะใช้สาย  VAF  หรือ  ที�เรียกกันโดยทั�วไป

ว่า  “สายตีกิfบ”  มีทั0งสาย  2  แกน  (สายไม่มีสายดิน)  และสาย  3  แกน  (สายที�มีสายดิน)  ดังแสดงตัวอย่างในรูป

ตัวอย่างสายไฟฟ้าที�มีสายดินตัวอย่างสายไฟฟ้าที�ไม่มีสายดิน
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ตัวอย่างของขนาดสายไฟฟ้าที�มีสายดินตามมาตรฐาน  มอก.  11 - 2531

ขนาดสายเฟส  (ตร.มม.) ขนาดสายดิน  (ตร.มม.)

2.5 1.5

4.0 2.5

6.0 4.0

10.0 4.0

16.0 6.0

25.0 6.0

35.0 10.0

ในกรณีที�ใช้สายไฟแกนเดยีว  (สาย  THW  หรือ  สาย  NYY)  แนะนําให้ใช้
สายดนิขนาดเท่ากบัสายเฟต ตั0งแต่สายเฟสขนาด 2.5  ตร.มม.  ขึ0นไป ดงัตวัอย่าง
ดงัต่อไปนี0

ขนาดสายเฟส  (ตร.มม.) ขนาดสายดิน  (ตร.มม.)

2.5 2.5

4.0 4.0

6.0 6.0
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บทสรุปในการติดตั0งระบบสายดิน

1.  ควรต่อสายนิวทรัลลงดนิที�แผงเมนสวติซ์ที�เดยีวในอาคาร
2.  สายนิวทรัลและสายดนิต้องต่อร่วมกนัที�แผงเมนสวติซ์ที�เดยีวเท่านั0น  ห้ามต่อร่วมกนัอกีที�แผง
สวติซ์ย่อย  แผงสวติซ์ย่อยต้องมีขั0วต่อสายนิวทรัลและสายดนิแยกออกจากกันและห้ามต่อถังกนั
3.  สายไฟฟ้าที�ใช้ในการติดตั0งต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดที�มีสายดนิ
4.  เต้ารับที�ใช้ในการติดตั0งเป็นเต้ารับชนิดที�มีขั0วสายดนิ
5.  การติดตั0งระบบสายดนิที�ถูกต้อง  ต้องไม่มีกระแสไหลในสายดนิ
6.  ค่าความต้านทานเดมิต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

6.  ค่าความต้านทานเดมิต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
7.  การเชื�อมต่อระหว่างหลักดนิกับสายดนิ  ควรเชื�อมด้วยวิธีเชื�อมด้วยความร้อน  เพราะมีความ
มั�นคงและแข็งแรง
8.  สําหรับสถานที�อยู่อาศัยหรือสถานที�คล้ายคลงึกนั  เซอร์กติเบรกเกอร์ทุกตัวต้องผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐาน  IEC  60898  สําหรับเมนเซอร์กติเบรกเกอร์ต้องมีค่าพกิดัตัดกระแสลดัวงจรไม่ตํ�า
กว่า    10  kA
9.  รายละเอยีดดื�น ๆ ในการติดตั0งระบบสายดนิ  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานติดตั0งทางไฟฟ้าสําหรับ
ประเทศไทย  พ.ศ.  2546
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G

N

กรณไีม่มีการต่อลงดนิที�อุปกรณ์กรณมีีการต่อหลกัดนิที�อุปกรณ์กรณใีช้สายนิวทรัลเป็นสายดนิกรณมีีสายดนิแต่ไม่มีการต่อถงึกนักบันิวทรัลกรณมีีสายดนิและมีการต่อถึงกนักบันิวทรัล

1. อุปกรณ์ป้องกนัทํางาน?
2. มีความปลอดภยัเมื�อสัมผสั?

กรณไีม่มสีายดนิต่อที�อุปกรณ์

G

N

คนไม่ปลอดภัย
อปุกรณ์ป้องกนัอาจไม่ทาํงาน
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กรณมีกีารต่อหลกัดนิที�อุปกรณ์

G

N

อปุกรณ์ป้องกนัอาจไม่ทาํงาน


