
อันตรายจากไฟฟ้า
VSการเลือกใช้
อุปกรณ์ป้องกัน
พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน 
เราได้นำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและอำนวย  
ความสะดวกในการใชช้วีติประจำวนัอยา่งมากมาย แตห่ากเรา
พจิารณาใหร้อบดา้นแลว้จะพบวา่นอกจากคณุประโยชนท์ี่ ได้รับ
แล้ว ไฟฟ้าก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสามารถสร้างความ   
เสียหายต่อทรัพย์สินเช่นกัน ถ้าหากเราประมาทหรือไม่รู้จักวิธี
การควบคุมและป้องกันอย่างถูกวิธี 
วรีะชยั	รตันสมโชค	

การควบคุมและป้องกันอันตรายจากการใช้   
ไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัยทำได้โดยติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์
ยูนิต (Consumer unit) โดยที่ภายในตู้คอนซูมเมอร์
ยูนิตนั้นจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากการใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสม ซึ่งโดย
ทั่วไปจะประกอบด้วย เซอร์กิตเบรกเกอร์เมน อุปกรณ์
ป้องกันไฟรั่วไฟดูด และเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 

 
หน้าที่ของเซอร์กิตเบรกเกอร์		

สำหรับหน้าที่ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ g รูป	1	
จะมีหน้าท่ีเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าและตัดวงจรโดยอัตโนมัติ
ทันทีเมื ่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินหรือเกิดการลัดวงจร 
(กระแสไฟฟ้าเกิน คือการใช้ไฟฟ้ามากเกินกว่าท่ีสายไฟจะ
ทนได้) ซ่ึงปกติแล้วเม่ือมีกระแสเกิน เซอร์กิตเบรกเกอร์
ย่อยที่ควบคุมวงจรดังกล่าวจะทำการตัดวงจรก่อน
เซอร์กิตเบรกเกอร์เมน ยกเว้นในกรณีที ่เกิดกระแส
ลัดวงจรข้ึนอย่างรุนแรง เซอร์กิตเบรกเกอร์เมนอาจจะตัด
วงจรพร้อม หรือก่อนเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยก็เป็นได้ 

ส่วนการเลือกขนาดที ่เหมาะสมของเซอร์กิต
เบรกเกอร์เมน ให้เลือกใช้สอดคล้องตามขนาดของ
มิเตอร์ไฟฟ้า และเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยตาม
ขนาดของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที ่จะใช้งานใน
แต่ละวงจร ตามตารางต่อไปนี้ เพื ่อให้การป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   

รูป	1		เซอร์กิตเบรกเกอร์	 รูป	2	อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด	
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หน้าที่ของอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด		
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด g รูป	2 มีหน้าที่ตัด

วงจรโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟรั่วไฟดูดขึ้น โดยอุปกรณ์
ป้องกันไฟรั่วไฟดูดที่ได้มาตรฐานสากลจะถูกกำหนด
ค่าให้ทำการตัดวงจรออกทันทีเมื่อมีไฟรั่วเกิดขึ้นตั้งแต่ 
30 มิลลิแอมป์ขึ้นไป โดยอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วของ    
เอบีบีมีความไวสูงสุดในการตัดวงจรภายในระยะเวลา
เพียง 0.04 วินาที เมื่อมีไฟรั่วขนาด 5 เท่าของพิกัด  
(=150 mA) ตามมาตรฐาน IEC 61008 ซึ่งเพียงพอ 
และเหมาะสมต่อการป้องกันและดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

หากพิจารณาจาก g รปู	3 โดยละเอียดจะพบว่า 
ในบางกรณีที่เรารู้สึกว่าโดนไฟดูดแต่อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟรั่วไฟดูดยังไม่ทำงาน นั่นเป็นเพราะเกิดกระแสไฟรั่ว
ไฟดูดในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อคน อย่างไรก็ตาม
หากมีกระแสไฟรั่วสูงเกินค่า 30 mA ซึ่งจะเริ่มเป็น
อันตรายต่อคน อุปกรณ์ป้องกันฯ จะทำการตัดวงจร
ได้เร็วสูงสุดภายในระยะเวลา 0.04 วินาที ซึ่งจะอยู่ใน 
Zone 2 ที่มีความปลอดภัยต่อคนอย่างแน่นอน 

อุปกรณ์ป้องกันไฟร่ัวไฟดดูท่ีมีใช้กันท่ัวไป สามารถ
แบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลักๆ คือ ระบบเส้นแรง
แม่เหล็ก และระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบเส้นแรง
แม่เหล็กนั้นจะให้ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพใน
ระดับสูงที่สุด และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย นอกจากนั ้นอุปกรณ์
ป้องกันไฟรั่วระบบเส้นแรงแม่เหล็กยังทำงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพในกรณีที่สายนิวตรอล และสายดินหลุด
หรือขาดได้อีกด้วย ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยที่ผู้อาศัยไม่รู้ตัว 

การเลือกขนาดของอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด 
นอกจากต้องพิจารณาเลือกพิกัดขนาดกระแสไฟฟ้าร่ัวท่ี
ไม่เกิน 30 mA ยังมีอีกหน่ึงปัจจัยท่ีจะต้องทำการคำนวณ
เพ่ือเลือกใช้ น่ันก็คือกระแสใช้งาน โดยต้องเลือกขนาด
กระแสใช้งานให้มากกว่ากระแสทั้งหมดที่ไหลผ่านตัว
อุปกรณ์ฯ หรืออาจเลือกตามขนาดของเมนเซอร์กิต
เบรกเกอร์ เช่น เม่ือเราต้องการติดต้ังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟร่ัว
ไฟดดูร่วมกับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 40 แอมแปร์ 
ก็จะต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟร่ัวไฟดดูท่ีมีขนาดกระแส
ใช้งานที่มากกว่าหรือเท่ากับ 40 แอมแปร์ 
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บนตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดจะมีปุ่มกดให้
ทดสอบการทำงาน (Test button) ซึ่งควรกดเพื่อ
ทดสอบเป็นประจำทุกๆ เดือนโดยต้องทำการจ่าย
ไฟให้อุปกรณ์ขณะทำการทดสอบ หากหลังจาก  
กดเพื่อทดสอบแล้ว ก้านโยกของอุปกรณ์จะต้อง 
ทริป (Trip) ลงมายังตำแหน่ง OFF ซึ่งแสดงว่า
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วยังใช้งานได้ตามปกติ      
และวิธีการทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่เชื่อถือได้ 
และปลอดภัยมากที่สุด 

รูป	3	ผลกระทบจากไฟดูด	

นอกจากนี้ตามมาตรฐาน IEC 61008 และ IEC 
61009 และข้อกำหนดของการไฟฟ้าฯ ได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่าพิกัดขนาดกระแสไฟฟ้ารั่วที่ 30 mA เป็น
ค่าที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ของการใช้งานและการ
ป้องกันอันตรายจากไฟรั ่วไฟดูดสำหรับที ่อยู ่อาศัย
ทั่วไป รวมถึงได้ระบุไว้ว่า ห้ามไม่ให้มีการต่อวงจร
คร่อมผ่านหรือทำการบายพาสอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
ไฟดูดได้ ดังนั้นการต่อวงจรคร่อมผ่านหรือบายพาส 
จึงนับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นอาจ
เป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิต รวมทั้ง
ถือเป็นการผิดทั้งมาตรฐาน IEC และมาตรฐานการ 
ติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 

5(15) 
15(45) 
30(100) 
50(150) 

มิเตอร์ระบบ	220V	
1เฟส	2	สาย	

ขนาดของเครื่อง
ปรับอากาศ	

(1	เฟส)	

เบรกเกอร์ย่อย	
สำหรับควบคุม	

แสงสว่าง	

เดินสายติดผนัง	

ขนาดของ	
เครื่องทำน้ำอุ่น	

(Watt)	

เบรกเกอร์ย่อย	
สำหรับควบคุมเต้ารับ	(ปลั๊ก)	

ตารางแนะนำการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย	เพื่อใช้ควบคุมวงจรแสงสว่าง	และวงจรเต้ารับ	**	

* ตัวเลขหลังตัว “C” คือขนาดกระแส (A) 
** ขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับวงจรแสงสว่าง และวงจรเต้ารับนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้ไฟฟ้าใน

แต่ละบ้านโดยปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารวมในแต่ละวงจรต้องไม่เกินขนาดพิกัด (A) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยที่ใช้
ควบคุมวงจรนั้นๆ อยู่ 

* เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน = 12000 BTU 

ตารางแนะนำการเลอืกเซอรก์ติเบรกเกอรย์อ่ย	เพือ่ใชค้วบคมุเครือ่งปรบัอากาศ	และเครือ่งทำนำ้อุน่ขนาดตา่งๆ	

การเลอืกเมนเซอรก์ติเบรกเกอรส์ำหรบัมเิตอรข์นาดตา่งๆ	

เดินสายร้อยท่อ	
PVC	ติดผนัง	

รุ่นเมนเซอร์กิต
เบรกเกอร์ย่อย	ABB	

ที่แนะนำให้ใช้		

ขนาดสูงสุดของ	
เมนเซอร์กิต	

เบรกเกอร์	(A)	

ขนาดสายไฟฟ้า	
(mm2)	

(เดินสายติดผนัง)	

ขนาดสายไฟฟ้า	
(mm2)	

(เดินสายติดผนัง)	

รุ่นของเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์	
ABB	ที่แนะนำให้ใช้	

ขนาดสายไฟฟ้า	(mm2)	
(เดินสายร้อยท่อ	

PVC	ติดผนัง)	

ขนาดสายไฟฟ้า	(mm2)	
(เดินสายร้อยท่อ	

PVC	ติดผนัง)	

ขนาดต่ำสุดของสายเมน	และ	
(สายต่อเหล็กดิน)	ตร.มม.	(mm2)	

4 (10) 
10 (10) 
25 (10) 

35 (10) 

4,10 (10) 
16 (10) 
50 (16) 

70 (25) 

16 
40/50 
100 
125 

S202M-C16 
S202M-C40 / S202M-C50 

S292-C100 
S292-C125 

 -  -  SH201-C6 0.5 0.5 
 9000 BTU  -  SH201-C10 1 1.5 
 12000 BTU 1800-2500 SH201-C16 1.5 2.5 
 18000 BTU 3500 SH201-C20 2.5 4 
 24000 BTU 4500 SH201-C25 4 6 
 30000 BTU 6000 SH201-C32 6 10 
 36000 BTU - SH201-C40 10 10 
 - 9000 S201-C50 10 16 
 -  -  S201-C63 16 25 
 -  -  S291-C80  25  35 
 - - S291-C100 35 50 

 SH201 - 1 1.5 
 SH201 SH201-C16 1.5 2.5 
 -  SH201-C20  2.5 4 
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