
ระบบสายดิน 
(Grounding System)

ระบบสายดิน 
(Grounding System)

อันตรายจากไฟฟ้าดูด



อันตรายจากไฟฟ้าดูด

AC -1 ไม่มีปฏิกริิยา ถา้กระแสไม่เกนิ  0.5  mA.

AC -2 ช่วง Let – Go Currentไม่เกนิ  10  mA สามารถคลายมือ
ออกได้

AC -3 เร่ิมมีอาการหดตวัของกลา้มเน้ือหรือหายใจลาํบาก

AC -4 เป็นอนัตรายต่อหัวใจ ความดนัโลหิตตก

ไฟฟ้าลัดวงจร

ป้องกันโดย :

- ติดตั้งระบบสายดิน
- ติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัว



ไฟฟ้าลัดวงจร

ลักษณะของการตดิตั้งระบบสายดนิ

• สายดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding)

• สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding)



สายดนิของระบบไฟฟ้า (System Grounding)

• ใช้จาํกดัแรงดนัเกนิ (Over Voltage) ท่ีอาจจะเกดิข้ึนไดใ้นส่วนต่างๆ 
ของระบบไฟฟ้า อนัเน่ืองจากฟอลตใ์นระบบ หรือการสัมผสัโดย
บงัเอิญจากสายแรงสูง

• เพื่อให้แรงดนัเทียบกบัติดขณะระบบทาํงานปกติมีค่าอยู่ตวั

• เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกนิทาํงานไดเ้ร็วข้ึนเม่ือเกดิการ
ลดัวงจรลงดิน



การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าจะช่วยให้แรงดันเทียบต่อดิน
ขณะระบบทํางานปกติมีค่าอยู่ตัว

สายดนิของระบบไฟฟ้า (System Grounding)

1) ระบบ 3 เฟส 4 สาย (Delta – Wye) และตวันาํนิวทรัลเป็นสายวงจร
ดว้ย ให้ใช้สายนิวทรัลเป็นสายต่อลงดิน



2) ระบบ 3 เฟส 4 สาย (Delta – Delta) และจุดกึ่งกลางของเฟสใดเฟส
หน่ึงเป็นสายวงจรดว้ย ให้ใช้เส้นท่ีต่อจากจุดกึ่งกลางนั้นเป็นสายต่อ
ลงดิน

สายดนิของระบบไฟฟ้า (System Grounding)

3) ระบบ 3 เฟส 3 สาย (Delta – Delta) ใช้สายเฟสใดกไ็ดเ้ป็นสายต่อ
ลงดิน

สายดนิของระบบไฟฟ้า (System Grounding)



4) ระบบ 1 เฟส 2 สาย หรือ 1 เฟส 3 สาย ให้ใช้สายนิวทรัลเป็นสาย
ต่อลงดิน

สายดนิของระบบไฟฟ้า (System Grounding)

สายดนิของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding)

• ใช้เพื่อให้ส่วนท่ีเป็นโลหะต่อถึงกนัตลอดและมีศกัดาไฟฟ้าเป็นศูนย์

• เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกระแสเกนิทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน เม่ือตวันาํ
ของสายเส้นเฟสแตะเขา้กบัส่วนโลหะใดๆ อนัเน่ืองมาจากฉนวน
ชาํรุด หรือ อุบติัเหตุ

• เป็นทางผา่นให้กระแสร่ัวไหลลงดิน



สายดินจะทําหน้าท่ีเป็นทางผ่านให้กระแสลัดวงจรไหลลงสู่ดิน

การตดิตั้งระบบสายดนิ

ส่วนประกอบของระบบการต่อลงดิน

1. หลกัดินหรือระบบหลกัดิน (Grounding Electode)

2. สายต่อหลกัดิน (Grounding Electrode Conductor)

3. สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding Conductor)

4. การต่อฝาก (Bonding Jumper)



หลักดนิหรือระบบหลักดนิ (Grounding Electode)

• แท่งทองแดง ขนาด 5/8 น้ิว (16 มม.) ยาว 8 ฟุต (2.40 เมตร)

• แผน่โลหะท่ีมีพื้นท่ีสัมผสัไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ซม. หนาไม่น้อย
กว่า 1.5 มม. ตอ้งฝังลึกจากผวิดินไม่น้อยกว่า 160 ซม.

• โครงสร้างอาคารท่ีเป็นโลหะ ซ่ึงมีค่าความตา้นทานของการต่อลง
ดินไม่เกนิ 5 โอห์ม

• หลกัดินชนิดอ่ืนซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ กอ่น

หลักดนิชนิดแท่งทองแดง



การตดิตั้งหลักดนิชนิดแท่งทองแดง

• ตอ้งตอกหลกัดินให้จมลงไปในพื้นดินไม่น้อยกว่า 30 ซม.

• พร้อมทั้งทาํจุดทดสอบเพื่อใช้วดัค่าความตา้นทานระหว่างหลกั
ดินกบัดิน

การตดิตั้งหลักดนิชนิดแท่งทองแดง



การวัดค่าความต้านทานหลักดนิ

เคร่ืองมอืวัดค่าความต้านทานหลักดนิ

Ohm meter



วงจรวัดค่าความต้านทานหลักดนิ

วงจรวดัค่าความต้านทานหลักดนิ



กรณีวัดค่าความต้านทานได้มากกว่า 5 โอห์ม

ต้องทําการแก้ไข ดังน้ี

• ปักแท่งหลกัดินเพิ่มเติม (เพิ่มแท่งหลกัดิน)

• ปรับปรุงคุณภาพดิน  (เติมเกลือ)

• ตอกให้ลึกข้ึน

ปักแท่งหลกัดินเพิ่มเติม (เพิ่มแท่งหลกัดิน)



สายต่อหลักดนิ (Grounding Electrode Conductor)

• สายตวันาํท่ีใช้ต่อระหว่างหลกัดินกบัส่วนท่ีตอ้งการต่อลงดิน

• ทัว่ไปจะหมายถึงขั้วต่อสายนิวทรัลหรือขั้วต่อสายดินในแผงสวิตซ์
ประธาน (MDB) เพื่อให้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการต่อลงดิน

• สายจะตอ้งเป็นสายตวันาํทองแดงชนิดตวันาํเด่ียวหรือตวันาํตีเกลียว
หุ้มฉนวน และตอ้งเป็นตวันาํเส้นเดียวยาวตลอดโดยไม่มีการตดัต่อ

• ขนาดสายตอ้งเป็นตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.



ตวัอย่างที่ 1

โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงติดตั้งหมอ้แปลงขนาด 1,250 kVA. 
24 kV/416-240 V 3 เฟส 4 สาย ทางดา้นแรงตํ่า เดินสายบนรางเคเบิล 
(ข) ควรจะใช้สายต่อหลกัดินขนาดเท่าใด

วิธีทาํ

หาขนาดพิกดักระแส
(ดา้นแรงตํ่าของหมอ้แปลง)

=
31,250 10

3 416

´
´

= 1,734.73 A.



สายประธานสําหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

หาไดจ้ากสูตร
1.25C FLI I= ´

เม่ือ
คือ ขนาดกระแสของสายประธาน

คือ ขนาดกระแสเต็มพิกดัของหมอ้แปลงไฟฟ้า
CI

FLI

ขนาดกระแสของสายเฟส ³ 1.25 x 1,734.73

³ 2,168.54

• กระแส 2,168.54 A.

• เดินในรางเคเบิล (ข)

• ใช้สายขนาด 300 mm2

ตอ้งควบสาย 2168.54
444

=

= 4.88

ตอ้งควบสาย 5 เส้น



• ขนาดสายเฟส รวม = 5 x 300
= 1,500 ตร.มม.

จากตาราง  4.1   สายตวันาํประธานขนาดเกนิ 500 ตร.มม.

++ เลือกใช้สายต่อหลกัดินขนาด  95  ตร.มม. ++

• สายดินจะตอ้งเดินร่วมไปกบัสายวงจร

• โดยปลายขา้งหน่ึงจะต่ออยูท่ี่ บสับาร์สายดินในเมนสวิตช์ หรือ
แผงจ่ายไฟยอ่ย

• ปลายอีกดา้นหน่ึงจะต่อเขา้กบัโครงโลหะของโหลด

• ขนาดของสายให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ว.ส.ท. (ตารางท่ี 4-2)

สายดนิของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(Equipment Grounding Conductor)





การพิจารณาเลือกขนาดสายดนิ

• เลือกจากขนาดเคร่ืองป้องกนักระแสเกนิตารางท่ี  4.2

• ในกรณีเดินสายควบ ถา้มีสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า ให้เดินขนาน
กนัไปในแต่ละท่อร้อยสาย และให้คาํนวณขนาดสายดินจากพิกดั
หรือขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้องกนักระแสเกนิของวงจรนั้น

การพิจารณาเลือกขนาดสายดนิ (ต่อ)

• ในกรณีเดินสายหลายวงจรในท่อสายเดียวกัน แต่ใช้สายดินของ
บริภณัฑไ์ฟฟ้าร่วมกนัในท่อสายนั้น ให้คํานวณขนาดสายดินจากพิกัด
หรือขนาดปรับต้ังของเคร่ืองป้องกันกระแสเกินท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีป้องกัน
สายในท่อสายน้ัน

• ในกรณีเคร่ืองป้องกนักระแสเกินเป็นชนิดอัตโนมัติปลดวงจรทันที
หรือเป็นเคร่ืองป้องกนักระแสลดัวงจรของมอเตอร์ ขนาดสายดินของ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าน้ัน ให้เลือกตามพิกัดของ เคร่ืองป้องกันการใช้งานเกิน
กําลังของมอเตอร์



เมนสวิตช์ขนาด 800 A. ต่อไปยงัวงจรแผงยอ่ยโดยใช้สายควบ 2 ชุด เดิน
ในท่อโลหะท่อละ 1 ชุด จงหาขนาดของสายดิน

ตาราง 4.2

ตวัอย่างที่ 2

แผงควบคุมวงจรยอ่ยขนาด 4 วงจร ต้องการเดินสายในท่อสายร่วมกัน โดยใน
แผงนั้นประกอบดว้ยเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน 4 วงจร ขนาด 15 A., 15 A., 20 A,
และ 30 A. จงหาขนาดสายดินของเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชร่้วมกนัในทอ่ร้อยสาย

ตวัอย่างที่ 3



แผงยอ่ยควบคุมมอเตอร์แผงหน่ึง จ่ายโหลดให้มอเตอร์ไฟฟ้า 2 เคร่ือง

M1 : ขนาด 15 HP. มีกระแสโหลดเต็มท่ี 25 A.
M2 : ขนาด 30 HP. มีกระแสโหลดเต็มท่ี 49 A.

มอเตอร์ทั้งสองตวัมีเคร่ืองป้องกนัโหลดเกนิตั้งไวท่ี้ 115 % ของ
กระแสโหลดเต็มท่ีของมอเตอร์ จงหา

1. ขนาดสายดินของมอเตอร์แต่ละตวั

2. ขนาดสายดินของแผงยอ่ยควบคุมมอเตอร์ ถา้เคร่ืองป้องกนั
กระแสเกนิจาก MDB ท่ีจา่ยมายงัแผงน้ีมีขนาด 200 A.

ตวัอย่างที่ 4

• ขนาดสายดินหาจากพิกัดของเคร่ืองป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์

M1 : ขนาดเคร่ืองป้องกนัโหลดเกนิ = 1.15 x 25
= 28.75   A.

จากตาราง  4.2    เลือกสายดินขนาด  4  mm2

M2 : ขนาดเคร่ืองป้องกนัโหลดเกนิ = 1.15 x 49
= 56.53   A.

จากตาราง  4.2   เลือกสายดินขนาด  6  mm2



แผงย่อยควบคุมมอเตอร์

• ขนาดสายดินกาํหนดจากขนาดของเคร่ืองป้องกนักระแสเกนิ

• จากตาราง 4.2 เคร่ืองป้องกนักระแสเกนิขนาด 200 A. 

** ตอ้งใช้สายดินขนาด  16  ตร.มม.

MDB



ข้อยกเว้นสําหรับการเลือกขนาดสายดิน

ข้อยกเว้นท่ี 1

สําหรับสายพร้อมเตา้เสียบของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ซ่ึงใช้ไฟฟ้าจาก
วงจรซ่ึงมี เคร่ืองป้องกนักระแสเกินท่ีมีขนาดไม่เกิน 20 A. สายดินของ
บริภณัฑ์ไฟฟ้าซ่ึงเป็นตวันําทองแดงและเป็นแกนหน่ึงของสายออ่น อาจมี
ขนาดเลก็กวา่ท่ีกําหนดไวใ้นตารางท่ี 4.2 ได้ แต่ต้องไม่เล็กกวา่ขนาด
สายตวันําของวงจรและไม่เลก็กวา่ 1.0 ตร.มม.

ข้อยกเว้นท่ี 2

สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า ไม่จาํเป็นตอ้งใหญ่กว่าสายตวันาํ
ของวงจรของบริภณัฑไ์ฟฟ้านั้น

ข้อยกเว้นท่ี 3

ในกรณีท่ีใช้ เกราะหุ้มสายเคเบิล หรือเปลือกหุ้มสายเคเบิล 
เป็นสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า ตอ้งเป็นสายชนิด AC, MI และ MC



การต่อฝากมีจุดประสงคเ์พื่อให้แน่ใจว่าระบบมีความต่อเน่ือง
ทางไฟฟ้าและสามารถรับกระแสลดัวงจรใดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนได้

แบ่งประเภทได้เป็น

- การต่อฝากท่ีบริภัณฑ์ประธาน

- การต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

การต่อฝาก (Bonding Jumper)

• เพ่ือใหก้ารต่อลงดินเป็นไปอยา่งไดผ้ล การต่อโครงโลหะของเมนสวิตช์เขา้กบั
ตวันาํท่ีมีการต่อลงดินจึงเป็นการเช่ือมท่ีสําคญั เรียกวา่ การต่อฝากหลกัหรือการ
ต่อประสานหลกั

• เพ่ือนาํกระแสรั่วไหลหรือกระแสท่ีอาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตยท่ี์เมนสวิตช์ลงสู่ดิน
เพ่ือความปลอดภยัของบคุคลท่ีอาจไปสัมผสัส่วนท่ีเป็นโลหะของเมนสวิตช์

• สําหรับเมนสวิตช์ท่ีมีการแยกระหวา่งบสับาร์สายดิน และ บสับาร์สายนิวทรัล 
จะตอ้งมีการต่อฝากเช่ือมระหวา่งบสับาร์ทั้งสองดว้ย

การต่อฝากที่บริภัณฑ์ประธาน



การต่อฝากเช่ือมระหว่างบัสบาร์สายดินและบัสบาร์นิวทรัลท่ี MDB



วิธีการต่อฝากหลักที่เมนสวิตช์

• ใช้สายไฟฟ้าต่อสายนิวทรัลเขา้กบักล่องโลหะของเมนสวิตช์

• ถา้ใช้ท่อโลหะหนาหรือท่อโลหะหนาปานกลาง การต่อฝากทาํได้
โดยใช้ขอ้ต่อแบบเกลียว ถา้กล่องโลหะของเมนสวิตช์เป็นชนิดขอ้
ต่อแบบมีเกลียว

• ถา้ใช้ท่อโลหะบาง ให้ใช้ขอ้ต่อแบบไม่ตอ้งทาํเกลียวต่อให้แน่นสนิท

• ใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น บุชช่ิงแบบมีขั้วต่อสายดินพร้อมล็อกนัต

วิธีการต่อฝากหลักที่เมนสวิตช์

• วสัดุท่ีใช้เป็นสายต่อฝากหลกัโดยทัว่ไปแล้วจะใช้สายไฟทองแดง
แต่อาจจะอยูใ่นรูปอ่ืนๆได ้เช่น บสับาร์ สกรู หรือตัวนําท่ีเหมาะสม
อ่ืนๆ การกาํหนดขนาดของสายต่อฝากหลักให้ใช้ ขนาดไม่เล็กกว่า 
ตารางท่ี 4.1 เช่นเดียวกบัสายต่อลงดิน

แต่ ถา้สายเฟสท่ีเขา้เมนสวิตช์มี ขนาดโตกว่า 500 mm2 ให้ใช้
สายขนาดไม่เล็กกว่า 12.5 % ของสายเฟสรวมเป็นสายต่อฝากหลกั



จงหาขนาดสายต่อฝากหลกั ของตู ้MDB ตูห้น่ึง ซ่ึงติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 
เฟส ใช้สายประธานขนาด 500 ตร.มม. 1 เส้น ในแต่ละเฟส

ตาราง 4.1

ตวัอย่างที่ 5

จงหาขนาดสายต่อฝากหลกั ของตู ้MDB ตูห้น่ึง ซ่ึงติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 
เฟส ใช้สายประธานขนาด 400 ตร.มม. ควบ 2 เส้น ในแต่ละเฟส

วิธีทาํ ขนาดสายเฟสรวม = 2 x 400
= 800 ตร.มม.

ตวัอย่างที่ 6



สายขนาดโตกว่า 500 mm2 ให้ใช้สายขนาดไม่เล็กกว่า 12.5 % ของ
สายเฟสรวมเป็นสายต่อฝากหลกั

ขนาดสายต่อฝากหลกั = 0.125 x 800

= 100 ตร.มม.

** เลือกใช้สายต่อฝากหลกัขนาด 120 ตร.มม.**

การต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

• เป็นการต่อฝากท่ีแผงยอ่ยและโหลดโดยการต่อส่วนท่ีเป็นโลหะ ซ่ึง
ปกติไม่ใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าของบริภณัฑไ์ฟฟ้า เช่น

• ช่องเดินสายโลหะ

• รางเคเบิล

• เคร่ืองห่อหุม้

• โครงเคร่ืองประกอบการติดตั้ง เป็นตน้

• การต่อฝากน้ีตอ้งกระทาํทุกแผงยอ่ย เพื่อให้แน่ใจไดว้่าเกดิความ
ต่อเน่ืองกนัทางไฟฟ้าโดยตลอด



การต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง !!!

ห้ามทาํการต่อฝาก เช่ือมระหว่างบสับาร์สายดินและบสับาร์
นิวทรัลท่ีแผงยอ่ยใดๆ อีก (ทาํไดท่ี้เมนสวิตช์จุดเดียวเท่านั้น)

สายต่อฝากของบริภัณฑ์
ไฟฟ้าจะเท่ากบัสายดินท่ีต่อ
เข้ากับอุปกรณ์ก่อนหน้า



ระบบไฟฟ้าของอาคารแห่งหน่ึงประกอบด้วย เมนสวิตช์ขนาด 400 
A. (ใช้สายประธานขนาด 300 mm2 ต่อเฟส) 1 ชุด และแผงย่อยขนาด 
200 A. และ 50 A. อีกอยา่งละ 1 ชุด จงหา

• ขนาดสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเดินจากเมนสวิตช์และแผง
จ่ายไฟยอ่ยน้ี

• ขนาดของสายต่อฝากและสายต่อฝากหลกัดว้ย

ตวัอย่างที่ 6

เมนสวิตช์

• สายต่อฝากหลกั พิจารณาจาก ตาราง 4.1 สายประธานขนาด 300 mm2

** เลือกใช้สายต่อฝากหลกั ขนาด 70 ตร.มม

• สายดิน พิจารณาจาก ตาราง 4.2 อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกนิ 400 A.

** เลือกใช้สายดิน ขนาด 25 ตร.มม



แผงยอ่ยท่ี 1

• อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกนิขนาด 200 A. ใช้สายดิน 16 ตร.มม.

• สายต่อฝากใช้ขนาดเดียวกบัสายดินของเมนสวิตช์ คือ 25 ตร.มม.

แผงยอ่ยท่ี 2

• อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกนิขนาด 50 A. ใช้สายดิน 6 ตร.มม.

• สายต่อฝากใช้ขนาดเดียวกบัสายดินของแผงยอ่ยท่ี 1 คือ 16 ตร.มม.

โหลด

• เลือกใช้สายดินขนาดเดียวกบัแผงยอ่ยท่ี 2 คือ 6 ตร.มม.



• กรณีเมนสวิตช์ชุดเดียวจ่ายให้อาคาร 2 หลงั หรือมากกว่า

• การต่อลงดินสาํหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก

แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

การต่อลงดนิสําหรับระบบสายประธานภายในอาคาร

กรณีเมนสวิตช์ชุดเดยีวจ่ายให้อาคาร 2 หลัง หรือมากกว่า



ข้อกาํหนด

• อาคารหลัก การต่อลงดินให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการต่อลงดินท่ี
บริภณัฑ์ประธาน

• อาคารหลังอ่ืนๆ  จะต้องมีหลักดินเป็นของตนเอง และมีการต่อลงดิน
เช่นเดียวกบัท่ีเมนสวิตช์ คือ สายต่อหลกัดิน สายต่อฝาก และโครงโลหะของ
เมนสวิตช์ในอาคารหลงันั้นๆ จะตอ้งต่อร่วมกนัและต่อเขา้กบัหลกัดิน

• กรณีถา้มีการเดินสายดินจากอาคารหลงัท่ีหน่ึงไปยงัหลงัท่ีสองดว้ย สายดิน
น้ีจะใชต้่อบริภณัฑ์ไฟฟ้าต่างๆ ลงดิน รวมทั้งกล่องโลหะของเคร่ืองปลด
วงจรดว้ย ท่ีอาคารหลงัท่ีสองตอ้งต่อสายดินเข้ากับหลักดินอีก แต่ ห้ามต่อ
ฝากสายดินกบัสายนิวทรัล



ข้อยกเว้น

• ถา้ในอาคารอ่ืนนั้น มีวงจรย่อยชุดเดียวและไม่ได้จ่ายไฟให้แก่
บริภัณฑ์ท่ีต้องต่อลงดิน  เช่น วงจรย่อยแสงสว่างวงจรเดียวใน
อาคาร เป็นตน้ กไ็ม่จาํเป็นตอ้งมีระบบหลกัดินของตนเองได้

ป้อมยาม



การต่อลงดนิสําหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ที่มตีวัจ่ายแยกต่างหาก

ระบบไฟฟ้าของผูใ้ช้เอง ซ่ึงไม่มีส่วนต่อทางฟ้ากบัระบบไฟฟ้าหลกั

• ระบบไฟฟ้าจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า

• ระบบท่ีใช้หมอ้แปลงภายในสถานประกอบการ



ข้อกาํหนด

1. ตอ้งใชส้ายต่อฝากลงดินเช่ือมต่อสายดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้า (ของระบบ
ท่ีมีตวัจา่ยแยกต่างหาก) เข้ากับสายตัวนําท่ีมีการต่อลงดินของระบบ
ไฟฟ้า  การต่อฝากให้ท ําท่ีจุดใดก็ได้ระหว่างระบบท่ีมีตัวจ่ายแยก
ต่างหากกบัเคร่ืองป้องกนักระแสเกินตวัแรกเทา่นั้น

2. สายต่อหลกัดินท่ีเช่ือมต่อหลกัดินเขา้กบัสายตวันาํท่ีมีการต่อลงดินของ
ระบบท่ีมีตวัจา่ยแยกต่างหากให้ใช้ขนาด ตามตารางท่ี 4.1 ซ่ึงกําหนด
จากสายเส้นไฟของระบบท่ีมีตวัจา่ยแยกต่างหาก

3. หลกัดินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานหลกัดินและตอ้งอยู่ใกล้จุดต่อลงดิน
มากท่ีสุดเทา่ท่ีจะทาํได้

4.1

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า



ใช้เป็นระบบไฟสํารอง

(นิวทรัลไมแ่ยก)



ความเข้าใจผดิเร่ืองสายดนิ (1)

• การต่อสายดินจากเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการต่อกับแท่งหลักดนิ
เพิ่ม บริเวณใกล้ๆ กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ัน จะช่วยให้ปลอดภัยจากการ
ถูกไฟดูดได้



ความเข้าใจผดิเร่ืองสายดนิ (2)

• การต่อสายดินจากเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการต่อสายนิวทรัลเข้า
กับโครงโลหะของเคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้าน้ันท่ีบริเวณขั้วต่อสายได้เลย 
เน่ืองจากท่ีปลายอีกด้านของสายนิวทรัลต่อลงดนิอยู่แล้ว



ประหยัดความยาวสายดินได้

อันตราย !!!


