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คําแนะนาํทางชาง กรมอูทหารเรือ 

วิธีตอสายดินเครื่องเชื่อมไฟฟากับตัวเรือ 
1. เอกสารอางอิง 

1. NAVAL SHIPS’ TECHNICAL MANUAL, CHAPTER 074 – VOLUME 1, WELDING AND ALLIED  
    PROCESSES, “SECTION 5.  STRAY CURRENT PROTECTION”  
2. ANSI Z49.1:1999 (AN AMERICAN NATIONAL STANDARD), SAFETY IN WELDING AND  
    CUTTING 
 

2. ความมุงหมาย 
 การตอสายดินของเครื่องเชื่อมไฟฟาใหถูกตองตามคําแนะนําตอไปนี้ เพื่อปองกันการกัดกรอนของตัวเรือและเพลา

ใบจักรที่อาจจะมีสาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟารั่วลงตัวเรือได ขณะที่มีการเชื่อมชิ้นงานตางๆบนเรือ 

3. ขอบเขต 
คําแนะนําทางชางฉบับน้ีใชกับ เครื่องแลนประสานไฟฟาแบบสายเดียว และเครื่องแลนประสานแบบหลายสาย กับ

เรือทุกประเภทที่เปนเรือเหล็ก ที่ตอใหม และ ซอมทําท้ังที่อยูในนํ้า ในอูแหง และในอูลอย 

 
4. เนื้อเรื่อง 

4.1 ภูมิหลัง 
 กระแสไฟฟาท่ีไหลลงสูตัวเรือไดจะมีผลทําใหตัวเรือใตแนวนํ้า และเพลาใบจกัร เกิดการกัดกรอนได ซึ่ง

ผลที่เกิดอาจจะรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นกับปริมาณกระแสไฟฟา สาเหตุหน่ึงที่กระแสไฟฟารัว่ลงตวัเรือไดมาก เกิดจาก

การตอสายดินของเครื่องเชื่อมไฟฟาขณะที่มีการเชื่อมประสานสวนตางๆบนเรือไมถูกตอง ทั้งที่เรืออยูบนอูแหง และเรือที่อยู

ในอูลอย 
4.2 นิยาม 

 4.2.1  OHM’LAW (กฎของโอหม) ใชอธิบายความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟา ความตางศักยไฟฟา และ

ความตานทาน ในวงจรไฟฟา กลาวคือ กระแสไฟฟาท่ีไหลผานตัวใดๆ แปรผันตรงกับความตางศักย (แรงดันไฟฟา หรือ

แรงดันตกครอม) และแปรผกผันกับความตานทานระหวางสองจุดน้ันท่ีกระแสไหลผาน โดยสมการทางคณิตศาสตร เขียน
ไดดังน้ี: 

V = IR 
โดยที่ V คือความตางศักย มีหนวยเปน โวลต, I คือกระแสในวงจร หนวยเปน แอมแปร และ R คือความตานทานในวงจร 

หนวยเปน โอหม

  4.2.2 CIRCULAR MILS เปนหนวยที่ใชวัดพ้ืนท่ีหนาตัดของเสนลวดหรือสายเคเบิล โดย                        

1 CIRCULAR MIL คือ พื้นท่ีวงกลมที่มีความยาวเสนผาศูนยกลางเทากับ 0.001 น้ิว  

   1 CIRCULAR MIL = 0.7854 x 10-6  inch2 

1 CIRCULAR MIL = 5.066 x 10-10 m2 = 5.066 x 10-6 cm2  

1 m2 = 1.974 x 109 CIRCULAR MILS 

1 cm2 = 1.974 x 105 CIRCULAR MILS 
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  4.2.3 WATERWAY BAR คือ แผนเหล็กบางเชื่อมติดกับพื้นดาดฟาเรือตามแนวกราบออน เวนชวง

ไวสําหรับรูระบายน้ํา 

4.3 ขอปฏิบัติ 
ขอปฏิบัติที่กลาวตอไปนี้จะกลาวรวมถงึการกําหนดขนาดของสายดินท่ีเหมาะสม วิธีการตอสายดินของ 

เครื่องแลนประสานไฟฟา และคําเตือนเพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได  
4.3.1 การตอปลายสายดิน (CABLE LUGS) ของเครื่องแลนประสานไฟฟากับแผนกราวด  

(GROUNDING PLATES) พื้นท่ี หรือแผนกราวด ที่จะเชื่อมตอกับปลายสายดินของเครื่องแลนประสานจะตองทําความ

สะอาดปราศจากคราบน้ํามัน และสีเคลือบ ทุกๆรอยตอสายจะตองมีคาความตานทานสูงสุดประมาณ 125 ไมโครโอหม หรือ

มีแรงดันตกครอมสูงสุด 62.5 มิลลิโวลต ตอกระแสไฟฟา 500 แอมแปร (แรงดันตกครอมสูงสุด 25 มิลลิโวลต ตอ

กระแสไฟฟา 200 แอมแปร) สําหรับกระแสไฟฟาท่ีมากกวา 500 แอมแปรจะตองใชกฎของโอหมในการหาขนาดแรงดันตก

ครอมหรือความตานทาน 

4.3.2 ขนาดของสายดิน (CABLE SIZE) ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด (CROSS SECTION AREAS) ของ 
สายดินจะตองมีขนาดอยางนอย 1,000,000 CIRCULAR MILS / 1,000 แอมแปร / 100 ฟุต สําหรับขนาดกระแสไฟฟา

และความสูงทีแ่ตกตางจากที่กําหนดสามารถเปรียบเทียบไดจากแผนภาพที่ 1 
4.3.3 ขนาดของสายดินรวม (ELECTRODE LEAD CABLE SIZE) ขนาดของหลักสายดินรวมที่ 

ตอจากหลักดินจะมีขนาดประมาณ 500,000 CIRCULAR MILS / 1,000 แอมแปร / 100 ฟุต สําหรับขนาดกระแสไฟฟา

และความสูงที่แตกตางจากที่กําหนดสามารถเปรียบเทียบไดจากแผนภาพที่ 2 
4.3.4 วิธีการตอสายดินของเครื่องแลนประสานไฟฟาเม่ือเรือจอดเทียบทาเรือเพียงลําเดียว วิธีการตอสาย      

ดินของเครื่องแลนประสานไฟฟาสายเดียว และการตอสายดินรวมของเครื่องแลนประสานไฟฟาแบบหลายสาย เม่ือเรือจอด

เทียบทาเรือเพียงลําเดียวที่ถูกตอง ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 สิ่งที่ตองระวัง สายดินท่ีใชจะตอง มีพื้นที่หนาตัดรับ

กระแสไฟฟาตามที่กําหนด มีการหุมฉนวนปองกันกระแสไฟฟารั่ว เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่สายดินวางอยู

บนตัวเรือ และสายดินที่ตอจากแทงกราวดมาที่เรือจะตองไมหยอนลงไปสัมผัสหรือแตะน้ําขางเขื่อน 

4.3.5 วิธีการตอสายดินรวมของเครื่องแลนประสานไฟฟาหลายสายของเรือจอดเทียบทาเรือมากกวา 1 ลํา 
วิธีการตอสายดินรวมของเครื่องแลนประสานไฟฟาแบบหลายสายระหวางเรือจอดเทียบทาเรือมากกวา 1 ลําท่ีถูกตอง ดัง

แสดงในแผนภาพที่ 4 สิ่งที่ตองระวัง เครื่องแลนประสานไฟฟาแบบหลายสายที่ใชงานจะตองแยกใชแตละลําตางหาก หามใช

เครื่องแลนประสานไฟฟาแบบหลายสายรวมกันเด็ดขาด สายดินที่ใชจะตอง มีพื้นท่ีหนาตัดรับกระแสไฟฟาตามที่กําหนด มี

การหุมฉนวนปองกันกระแสไฟฟารั่ว เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่สายดินวางอยูบนตัวเรือ และสายดินท่ีตอจาก

แทงกราวดมาที่เรือจะตองไมหยอนลงไปสัมผัสหรือแตะน้ําขางเขื่อน 
4.3.6 วิธีการตอสายดินกับดาดฟาของเรือเหล็ก การใชพื้นดาดฟาของเรือที่เปนเหล็กเปนเสมือนแผน 

กราวดจะใชสวนที่เปน WATERWAY BAR สําหรับการเชื่อมตอกับปากจับยึดของเครื่องแลนประสานไฟฟา โดยพ้ืนท่ี

บริเวณที่ใชจับยึดจะตองทําความสะอาด และสําหรับเรือท่ีไมมี WATERWAY BAR จะใชวิธีการเจาะรูที่ดาดฟาเรือใหใกล
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กับบริเวณที่มีการแลนประสานใหมากท่ีสุด และใหเขียนระบุตําแหนงของรูที่เจาะดวยตัวอักษรโตประมาณ 0.75 น้ิวดวย

ขอความวา “บริเวณที่ตอสายดิน” สําหรับขนาดของรูที่เจาะดังแสดงในแผนภาพที่ 5  
4.3.7 วิธีการตอสายดินรวมของเครื่องแลนประสานไฟฟาจากเรือซอมบํารุงไปยังเรือซอม สําหรับเรือซอม 

บํารุงที่สนับสนุนเครื่องแลนประสานใหกับเรือซอม เครื่องแลนประสานไฟฟาทั้งแบบสายเดียวและแบบหลายสายจะอยูที่เรือ

ซอมบํารุง การเชื่อมตอสายดินจะใชดาดฟาเรือซอมเปนแผนกราวด ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 สําหรับเครื่องแลนประสาน

ไฟฟาแบบสายเดียวจะตองตอสายดินใหใกลกับบริเวณที่แลนประสานใหมากท่ีสุดสายดินที่ใชจะตองมีพื้นที่หนาตัดรับ

กระแสไฟฟาตามที่กําหนด มีการหุมฉนวนปองกันกระแสไฟฟารั่ว เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่สายดินวางอยู

บนตัวเรือ และสายดินที่ตอจากแทงกราวดมาที่เรือจะตองไมหยอนลงไปสัมผัสหรือแตะน้ําขางเขื่อน 
4.3.8 วิธีการตอสายดินของเครื่องแลนประสานไฟฟาเม่ือเรืออยูในอูลอย และอูแหง การนําเรือเขาซอมทํา 

ในอูลอย เครื่องแลนประสานไฟฟาจะติดต้ังอยูบนอูลอยท้ังแบบสายเดียวและแบบหลายสาย และจะลากหัวแลนประสานลง

ไปทํางานบนเรือ ดังแสดงในแผนภาพที่ 7 สวนการตอสายดินของเครื่องแลนประสานไฟฟาสําหรับเรือที่เขาซอมทําบนอูแหง 

ดังแสดงในแผนภาพที่ 8 สําหรับสายดินจะใชดาดฟาเรือเปนแผนกราวด สําหรับเครื่องแลนประสานไฟฟาแบบสายเดียว

จะตองตอสายดินใหใกลกับบริเวณที่แลนประสานใหมากท่ีสุดสายดินท่ีใชจะตองมีพื้นท่ีหนาตัดรับกระแสไฟฟาตามที่กําหนด 

มีการหุมฉนวนปองกันกระแสไฟฟารั่ว เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่สายดินวางอยูบนตัวเรือ และสายดินที่ตอ

จากแทงกราวดมาที่เรือจะตองไมหยอนลงไปสัมผัสหรือแตะน้ําขางเขื่อนสําหรับกรณีของอูลอย 

4.3.9 ขอควรระวังพิเศษ 
  4.3.9.1 การแลนประสานไฟฟาบริเวณอุปกรณหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส จะตองมีความ

ระมัดระวังเปนพิเศษเกี่ยวกับสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกอุปกรณหรือเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสได 
  4.3.9.2 ตองตรวจสอบขนาดของสายดินวาสามารถทนกระแสไฟฟาลงดินไดเพียงพอโดย

สอดคลองกับความยาวของสายดินท่ีใชงาน สามารถตรวจสอบไดจากแผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2  
  4.3.9.3 การแลนประสานเกี่ยวกับระบบทอทาง ระบบกําลังดัน หรือเครื่องจักรตางๆ จุดตอของ

สายดินจะตองอยูใกลกับบริเวณที่มีการแลนประสานมากที่สุด และจะตองระวังอยาใหกระแสไฟฟาที่ไหลลงสายดินสามารถ

ไหลผานชิ้นสวนที่เปน แบริ่ง หรือ ชิ้นสวนที่อาจจะเกิดอารคเปนประกายไฟได 
  4.3.9.4 สายดินที่ใชระหวางบริเวณที่ทําการแลนประสานไปจนถึงแผนกราวด หรือแทงกราวด

ควรมีความยาวไมเกิน 10 ฟุต 

 

 

 

 

 - 3 - 



ค. 300 - 0004 - 0651   

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงตารางหาขนาดของสายดินของเครื่องแลนประสานไฟฟา 
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แผนภาพที่ 2 ตารางขนาดของสายตอจากหลักดิน 
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เครื่องแลนประสานไฟฟา 

    แบบหลายสาย 

เครื่องแลนประสานไฟฟา 

       สายเดียว 
สายดินรวม 

ทาเทียบเรือ 
GRID 

สายดิน 

 สายหัวจับแลนประสาน 

แผนภาพที่ 3 วิธีการตอสายดินของเครื่องแลนประสานไฟฟาสายเดียวและเครื่องแลนประสานไฟฟาแบบหลายสาย

เม่ือเรือจอดเทียบทาเรือเพียงลําเดียว 

 

 

 

เรือลําท่ี 2 เรือลําท่ี 1 

สายหัวจับแลนประสาน สายหัวจับแลนประสาน 

ทาเทียบเรือ 

สายดิน 
สายดิน 

เครื่องแลนประสานไฟฟา  
    แบบหลายสาย 2 

เครื่องแลนประสานไฟฟา 

    แบบหลายสาย 1 

แผนภาพที่ 4 วิธีการตอสายดินรวมของเครื่องแลนประสานไฟฟาหลายสายของเรือจอดเทียบทาเรือมากกวา 1 ลํา 
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Waterway bar 

ดาดฟาเรือที่เปนเหล็ก 

 

 

1-7/16”  เสนผาศูนยกลางขนาด 17/32”

3/4” + 1/16”  

Waterway bar 

ดาดฟาเรือที่เปนเหล็ก 

แผนภาพที่ 5 การตอสายดินกับดาดฟาของเรือเหล็ก 

 

 

 

 

 - 7 - 
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เครื่องแลนประสานไฟฟา 

       สายเดียว 
เครื่องแลนประสานไฟฟา 

    แบบหลายสาย 

GRID 

สายหัวจับแลนประสาน 

สายดิน 

สายหัวจับแลนประสาน 

 

แผนภาพที่ 6 วิธีการตอสายดินรวมของเครื่องแลนประสานไฟฟาจากเรือซอมบํารุงไปยงัเรือซอม 
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เรือซอม อูลอย 

สายหัวจับแลนประสาน 

GRID 

สายดิน 

เครื่องแลนประสานไฟฟา 

    แบบหลายสาย 

ทาเทียบเรือ 

เครื่องแลนประสานไฟฟา 

       สายเดียว 

แผนภาพที่ 7 วิธีการตอสายดินของเครื่องแลนประสานไฟฟาเม่ือเรืออยูในอูลอย 
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อูแหง 

เรือซอม 

สายหัวจับแลนประสาน 

สายดิน 

GRID 

เครื่องแลนประสานไฟฟา

แบบหลายสาย 

แผนภาพที่ 8 วิธีการตอสายดินของเครื่องแลนประสานไฟฟาเม่ือเรืออยูอูแหง 
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