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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาออกแบบและสรางอุปกรณเตือนภัยกระแสไฟฟารั่วอันตราย โดยอาศัย

การตรวจจับกระแสไฟฟารั่วและการเหนี่ยวนําสนามแมเหล็กไฟฟาจากกระแสไฟฟารั่วกับขดลวดตรวจจับเพื่อใหเกิด
สัญญาณแรงดันไฟฟาและสงไปยังวงจรอิเล็กทรอนิกสเพื่อประมวลผลและแสดงผลดวยสัญญาณเสียงและแสงไฟ
กระพริบ การเปรียบเทียบระดับกระแสไฟฟารั่วอาศัยกระแสไฟฟารั่วลงสายดินของหมอแปลงจําหนาย ณ  ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเปรียบเทียบกับผลการสอบเทียบคากระแสไฟฟารั่วใน
หองปฏิบัติการ   ผลการทดสอบพบวาอุปกรณมีความสามารถตรวจวัดหากระแสไฟฟารั่วไดในยาน 1 ถึง1000 มิลลิ-
แอมปและสามารถกําหนดการทํางานของอุปกรณเตือนภัยในระดับกระแสไฟฟารั่วไดตั้งแต 30 ถึง1000 มิลลิแอมป 
โดยอุปกรณมีความผิดพลาดของความไมเปนเชิงเสนนอยกวา 3 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวายอมรับไดและจากการทดสอบ
การทํางานทั้งหมดสามารถทํางานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไดเปนอยางด ี
 
คําสําคัญ :  กระแสไฟฟารั่ว  ไฟฟาดูด  อุปกรณเตือนภัย 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study,design and construct a device to sound alarm 

whenever there was dangerous leakage current. The detection of  leakage current was accoplished by 
magnetic induction from leakage current to coil sensor and the induced voltage was then sent to the 
electronic processing circuit. The dangerous leakage current was then displayed using siren sound and 
flashing light. The calibration of the leakage current level was carried out by using the leakage current in 
the ground conductor of a distribution transformer at the department of electrical engineering, Kasetsart 
University and compared with the calibration results of leakage current in a laboratory.The result found 
was that the device could detect leakage current in the range of 1 to 1000 mA. The leakage currents 
level could be set from 30 to 1000 mA.  The non-linearity was not more than 3 %, which was acceptable. 
The results of the tests show that it can operate effectively according to the purpose of this research. 
 
Keywords : Leakage Current,  Electric Shock,  Alarming Device 
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คํานํา 
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสไฟฟารั่วจะสงผลกระทบใหเกิดอันตรายตอสาธารณชน ซึ่งพบวา
เมื่อวันที ่23 สิงหาคม 2550   พบรางของนายปริญญา ฟองแกว เสียชีวิตอยูขางตูโทรศัพทสาธารณะ  ต.ชางเผือก   
อ.เมือง จ.เชียงใหม ดังรูปที ่1 
 

 
รูปที่ 1   เกิดการสูญเสียชีวิตเนื่องจากกระแสไฟฟารั่วในที่สาธารณะ 

   
สาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี ้เจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบสภาพที่เกิดเหต ุพบวามีกระแสไฟฟาที่รั่วมาจาก

แหลงอื่น เกิดการสัมผัสกับตัวนําไฟฟาบริเวณตูโทรศัพทสาธารณะ ทําใหบุคคลที่อยูภายในตูโทรศัพทสัมผัสไฟฟา
รั่วไหลผานตัวบุคคลได แตถึงอยางไรก็ตามกอนหนานี้เคยมีประชาชนรองเรียนมาหลายครั้ง เกี่ยวกับสายโทรศัพท
สาธารณะ และสายไฟหลายจุดในตัวเมืองเชียงใหมที่หอยไมเปนระเบียบเต็มไปหมด ซึ่งชาวบานเกรงจะไดรับ
อันตรายจากกระแสไฟฟารั่วเชนเดียวกันกับบุคคลที่เสียชีวิตในครั้งนี้ (หนังสือพิมพขาวสด, 2550) จากเหตุการณ
ขางตนทําใหผูวิจัยคิดวาถามีอุปกรณที่สามารถเตือนเพื่อบงบอกวามีกระแสไฟฟารั่วตามบริเวณที่สาธารณะในยาน
ที่เปนอันตรายตอรางกายคนจะสามารถชวยลดอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วไดมากในแตละป โดยมุงหวังวาอุปกรณ
ชิ้นนี้จะเปนประโยชนและบรรเทาภัยอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วสําหรับสาธารณชน ที่สําคัญยังเปนการสงเสริม
ความปลอดภัยทางไฟฟา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
1. ทฤษฎีและหลักการ 

เทคนิคการวัดกระแสไฟฟาโดยใชขดลวดโรโกฟกี้แสดงดังรูปที ่2   เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานตัวนําจะเกิด 
ฟลักซแมเหล็กลอมรอบตัวนําไปคาบเกี่ยวกับขดลวดโรโกฟกี้ที่พันรอบแกนวัสดุไมเปนสารแมเหล็ก    ถาปริมาณ
กระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนํามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเวลา เสนแรงแมเหล็กที่เกิดขึ้นก็จะแปลเปลี่ยนไปตาม
เวลาดวยเชนกัน   ฟลักซแมเหล็กที่คลองผานขดลวดจะเหนี่ยวนําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาขึ้นที่ปลายของขดลวดโร
โกฟกี้  เมื่อนําแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําดังกลาวไปผานวงจรอินทิเกรเตอรที่เหมาะสม จะไดคากระแส ( pi ) ที่
ตองการวัดตามกฎของแอมแปร (Ward and Exon, 1993) ดังแสดงในรูปที ่3 
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รูปที่ 2   การวัดกระแสไฟฟาดวยขดลวดโรโกฟกี้ 

 

 
รูปที่ 3   หลักการวัดกระแสไฟฟาของขดลวดโรโกฟกี ้

 

จากรูปที่ 3 อธิบายโดยการใชกฎของแอมแปร (Ampere’s Law) ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนําจะมี
ความสัมพันธดังสมการที ่1  

cos = α∫ pH dl i                                        (1) 
 

ถาขดลวดมีจํานวน N รอบตอเมตรและมีพื้นที่หนาตัดเปน A วางอยูลอมรูปตัวนําที่มีกระแส pi  ไหลผาน เมื่อ
พิจารณาในชวงความยาว dl จะไดจํานวนรอบเทากับ Ndl และจะไดเสนแรงแมเหล็กที่คลองผานในชวงความยาว 
dl  และ dφ  ซึ่งมีคาเปน 

0 =   cosd HAN dlφ µ α                                (2) 
 

โดยที่ α  คือ มุมระหวางสนามแมเหล็ก (H) กับความยาว dl ของขดลวด  เมื่อทําการอินทิเกรทตลอดความยาว
ครบรอบขดลวดจะไดเสนแรงแมเหล็กที่คลองผานขดลวดทั้งหมด (Ward and Exon, 1993) ดังสมการที ่3 นั่นคือ 
 

0 0 =  cos   = pNA H dl NAiφ µ α µ∫          (3) 
 

จากกฎของฟาราเดย (Faraday’s Law) จะไดแรงเคลื่อนไฟฟา (Electromotive Force) ที่เกิดขึ้นปลายของขดลวด 
coilv (Ward and Exon, 1993)  สามารถอธิบายไดตามสมการที ่4  และ 5 นั่นคือ 

0 =  = p
coil

didv NA
dt dt
φ

µ− −                      (4) 

 = coil
div M
dt

−                                              (5) 
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โดยที่ M คือ ความเหนี่ยวนํารวมของขดลวดจากนั้นจะใชวงจรอินทิเกรเตอรในการรวมสัญญาณเพื่อใหได
แรงเคลื่อนไฟฟาขาออกที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟาดังสมการที ่6  
 

            1 =  out coilv v dt
τ

− ∫                                 (6) 
 

โดยที ่τ  คือ คาคงตัวทางเวลาของการอินทิเกรเตอร ( cCRτ = )  
 
2. การออกแบบและสรางอุปกรณเตือนภัยกระแสไฟฟารั่ว 
 จากทฤษฎีที่ไดนําเสนอ จะเห็นวาการสรางขดลวดโดยใชขดลวดโรโกฟสกี้เพื่อวัดกระแสไฟฟา โครงสรางหลัก
จะประกอบไปดวย (1) วงจรในสวนของขดลวดที่ทําใหเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา (2) วงจรขยายแบบไมกลับเฟส (3) 
วงจรอินทิเกรเตอร (4) วงจรดิฟเฟอรเรนเชียล  (5) วงจรตรวจจับคาเปรียบเทียบ และทําการแสดงผลตอไป ดังแสดง
ในวงจรบล็อกไดอะแกรมรูปที ่5 
 

 
 

รูปที่ 5  บล็อกไดอะแกรม 
 

2.1 ขดลวดโรโกฟสกี้ที่สรางขึ้นโดยกําหนดรัศมีของขดลวดใหเทากับ 6 cm. จํานวนรอบของขดลวดเทากับ 
400 รอบ ทําใหสามารถคํานวณพื้นที่หนาตัดของเสนลวดไดจากสมการที ่7  ซึ่งเทากับเสนลวดทองแดงเบอร 23 
หลังจากนั้นจึงทําการพันขดลวดโดยใชเทคนิคการพันแบบยอนกลับเขาไปในแกนขดลวดเพื่อใหเกิดการหักลางกัน
ของเสนแรงแมเหล็กชวยลดผลจากแรงดันเหนี่ยวนําที่อาจเกิดเกิดขึ้นจากสนามแมเหล็กภายนอกดังรูปที ่6   

 
2 rd
N
π

=                             (7) 
โดยที ่ d   คือ พื้นที่หนาตัดของเสนลวด , r  คือ รัศมีของขดลวด, N  คือ จํานวนรอบของขดลวด 

 
รูปที่ 6   การพันขดลวดแบบยอนกลับ 
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2.2 วงจรอิเล็กทรอนิกสจะประกอบดวยวงจรขยายแบบไมกลับเฟส วงจรอินทิเกรเตอร วงจรดิฟเฟอรเรน-
เชียล  และวงจรตรวจจับคาเปรียบเทียบเพื่อทําการแสดงผลตอไป ในสวนของวงจรอิเล็กทรอนิกส จะรับสัญญาณ
กระแสรั่วไหลที่ตรวจจับไดดวยขดลวดเหนี่ยวนํา  สัญญาณแรงดันเหนี่ยวนําที่ไดผานเขาสู  วงจรขยายแบบไมกลับ
เฟสจากการทดลองและคํานวณคาอัตราขยายเทากับ101 mV/A แลวทําการรวมสัญญาณดวยวงจรวงจรอินทิเกร
เตอร หลังจากนั้นจึงนําสัญญาณดังกลาวผานวงจรดิฟเฟอรเรนเชียลเพื่อทําหนาที่ลดสัญญาณรบกวนที่มาจากการ
เหนี่ยวนําของขดลวดและออกแบบอัตราขยายเทากับ 1 และทําการเรียงกระแสแบบครึ่งลูกคลื่นออกมาดังรูปที่ 7  
ในสวนของวงจรตรวจจับสญัญาณเปรียบเทียบ จะขึ้นอยูกับการตั้งสัญญาณในการเปรียบเทียบเพื่อสงตอไปยังสวน
แสดงผลคือสวนชุดแสดงผลทาง LED แสดงผลทั้งหมด 10 เอาตพุต โดยจะแสดงคาตามระดับสัญญาณที่ตรวจจับ
ออกมา และสวนชุดแสดงผลเตือนภัยทางเสียงจะใชคลื่นความถี่เสียงที ่ 20 ถึง100 kHz และแสงไฟกระพริบสีแดง 
เพื่อแสดงผลการเตือนภัยอันตราย เมื่อกระแสไฟฟารั่วที่วัดไดมีคามากกวาคาที่วงจรตรวจจับคาเปรียบเทียบตั้งไว 

 
รูปที่ 7   สัญญาณแรงดันเหนี่ยวนําที่ผานวงจรขยายและสัญญาณเอาตพุตหลังจากผานวงจรดิฟเฟอรเรนเชียล 

 

 
 

รูปที ่8  อุปกรณเตือนภัยกระแสไฟฟารั่วที่สรางขึ้นมา 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 
1. ผลการสอบเทียบวัดกระแสไฟฟารั่วในหองปฏิบัติการ  

การสอบเทียบกระแสไฟฟานั้นจะใชปริมาณกระแส 1mA ถึง 1A โดยใชแหลงจายไฟแบบปรับคาได ดัง
วงจรรูปที่ 9 แลวทําการปรับแตงสอบเทียบดวยเครื่องวัดกระแสไฟฟาดิจิตอลแบบแคลมปแลวดูคาที่วัดได ทําการ
อานคาที่ไดเปรียบเทียบกับคาที่ทําการวัดจากอุปกรณที่สรางขึ้นมา แสดงในรูปที ่10 
 

 
รูปที่ 9   วงจรการสอบเทียบของอุปกรณที่สรางขึ้นมา 

 

 
 

รูปที่ 10   การสอบเทียบของอุปกรณที่สรางขึ้นมา 
 
ในสวนการสอบเทียบกระแสไฟฟาโดยทําการปรับแตงจึงไดสมการเสนตรงตามสมการที ่8 
 

      Y = X                                                    (8) 
 

โดยมีกราฟแสดงความสัมพันธของสมการที ่8 ดังนี ้
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รูปที่ 11   กราฟการเปรียบเทียบความเที่ยงตรงในการอานคา 
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คาความผิดพลาดของอุปกรณที่สรางขึ้นมา  
 

รูปที่ 12   คาความผิดพลาดของอุปกรณทีส่รางขึ้น กรณีวัดระดับกระแสไฟฟารั่วในหองปฏิบัติการ 
 
ผลการทดสอบการสอบเทียบกระแสไฟฟา เมื่อพิจารณาขอมูลการเปรียบเทียบความเที่ยงตรงในการอาน 

คากระแสไฟฟาในรูปที่ 11  สามารถแสดงคาความผิดพลาดของอุปกรณที่สรางขึ้นไดดังรูปที ่12 ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อ
นําคาความผิดพลาดทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย จะไดคาความผิดพลาดเฉลี่ยเทากับ 2.12 % 
 
2. ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับกระแสไฟฟารั่วลงสายดิน 

การทดสอบครั้งนี้ผูวิจัยไดทดสอบโดยทําการวัดระดับกระแสรั่ว อาศัยกระแสไฟฟารั่วลงสายดินของหมอ
แปลงจําหนาย ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยนําเครื่องวัดกระแสแบบดิจิตอลวัดระดับ
กระแสรั่วเปรียบเทียบกับคากระแสรั่วที่อานไดจากอุปกรณที่สรางขึ้นมา สามารถแสดงคาตางๆ ในกราฟรูปที่ 13 
และกราฟรูปที ่14 
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รูปที่ 13   กราฟการเปรียบเทียบความเที่ยงตรงในการอานคาระดับกระแสไฟฟารั่วลงสายดิน 
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รูปที่ 14   คาความผิดพลาดของอุปกรณที่สรางขึ้น กรณีวัดระดับกระแสไฟฟารั่วลงสายดิน 
 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับกระแสไฟฟารั่วลงสายดิน เมื่อพิจารณากราฟในรูปที่ 13 สามารถแสดงคา
ความผิดพลาดของอุปกรณที่สรางขึ้นไดดังรูปที่ 14 จะเห็นไดวาเมื่อนําคาความผิดพลาดทั้งหมดมาทําการหา
คาเฉลี่ยจะไดคาความผิดพลาดเฉลี่ยเทากับ 3.02 % ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากความ
ผิดพลาดของสัญญาณที่ตองการตรวจจับมีความถี่ไมคงที ่และเปนที่นาสังเกตวาสัญญาณกระแสไฟฟารั่วที่ตรวจจับ
ได ไมไดมีรูปแบบเดียวกันตลอด ซึ่งรูปแบบของกระแสรั่วลงดินถูกอธิบายการทดสอบในบทความของ (คงจักร และ
คณะ, 2545) 
 
3. ผลการทดสอบเพื่อกําหนดการเตือนภัยกระแสไฟฟารั่วอันตราย 

การเตือนภัยกระแสไฟฟารั่วอันตรายของอุปกรณที่สรางขึ้นมาจะทําการปรับตั้งเมื่ออุปกรณที่สรางขึ้น
สามารถตรวจจับปริมาณกระแสไฟฟามากกวาหรือเทากับ 30 มิลลิแอมปซึ่งจะแสดงผลเตือนภัยกระแสไฟฟารั่ว
อันตรายดวยสัญญาณเสียงและแสงไฟกระพริบสามารถแสดงผลการทดสอบไดดังตารางที ่1  
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ตารางที่ 1   ผลทดสอบการแจงเตือนภัยกระแสไฟฟารั่วอันตรายของอุปกรณที่สรางขึ้น 

ผลการแสดงแจงเตือนของอุปกรณที่สรางขึ้น ปริมาณกระแสไฟฟา (mA) 
ไมแสดงการแจงเตือน แสดงการแจงเตือน 

200 /  
250 /  
300  / 
500  / 
1000  / 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

บทความวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบและสรางอุปกรณเตือนภัยอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วโดย หลักการ
ทํางานจะอาศัยการตรวจจับกระแสไฟฟารั่วและการเหนี่ยวนําสนามแมเหล็กไฟฟาจากกระแสไฟฟารั่วกับขดลวด
ตรวจจับเพื่อใหเกิดสัญญาณแรงดันไฟฟาและสงไปยังวงจรอิเล็กทรอนิกสเพื่อประมวลผลและแสดงผลดวย
สัญญาณเสียงและแสงไฟกระพริบ จากการทดสอบพบวา ผลการสอบเทียบกระแสไฟฟารั่วในหองปฏิบัติการ เมื่อ
พิจารณาจากกราฟรูปที่ 11 และรูปที่ 12  มีความถูกตองมากที่สุด โดยคาความผิดพลาดทั้งหมดไมเกิน ±2.8% นํา
คาความผิดพลาดทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย จะไดคาความผิดพลาดเฉลี่ยเทากับ 2.12 %  และผลการทดสอบ
เปรียบเทียบระดับกระแสไฟฟารั่วลงสายดิน เมื่อพิจารณากราฟในรูปที่ 13 และรูปที่ 14 พบวาอุปกรณทดสอบมีคา
ความผิดพลาดไมเกิน ±3.15% เมื่อนําคาความผิดพลาดทั้งหมดมาทําการหาคาเฉลี่ยจะไดคาความผิดพลาดเฉลี่ย
เทากับ 3.02 % ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของสัญญาณที่ตองการตรวจจับ มี
ความถี่ไมคงที่ และเปนที่นาสังเกตวาสัญญาณกระแสรั่วไหลที่ตรวจจับได ไมไดมีรูปแบบเดียวกันตลอด ดังนั้น
สามารถสรุปไดวาผลการทดสอบตรวจจับกระแสรั่วสามารถทําไดเปนอยางดี   เมื่อทําการเปรียบเทียบกับเครื่องวัด
กระแสไฟฟาดิจิตอลแบบแคลมป ซึ่งจะเปนประโยชนโดยเฉพาะความแมนยําในการตรวจจับและแจงเตือนภัยจาก
กระแสไฟฟารั่ว ในระดับที่เปนอันตรายตอรางกายคน จากงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาเพื่อนําเสนอใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้นโดยสามารถปรับปรุงในการติดตั้งใชงาน สวนแหลงจายพลังงานสามารถนําแผงเซลลแสงอาทิตย มา
ประยุกตใชเพื่อประจุแบตเตอรี่ใหกับอุปกรณไดอยางตอเนื่อง และรูปแบบการตรวจจับกระแสรั่วในยานอันตราย ทํา
การประมวลผลและสงสัญญาณในลักษณะออนไลนไปยังสถานีหรือหนวยงานที่รับผิดชอบของระบบจําหนายซึ่งจะ
ทําใหรับทราบขอมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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