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 Earth Leakage Circuit Breaker ( ELCB ) 
ในปจจุบันนี้อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาเปนส่ิงจําเปนในการอํานวยความสะดวกของมนุษยเรา และเปน

สวนใหญจึงจะตองมีการสัมผัสกับอุปกรณไฟฟาเหลานี ้ จึงเปนเหตุที่อาจจะโดนไฟฟาดูด เนื่องจาก

กระแสไฟฟาร่ัวไหลจากตัวอุปกรณไฟฟา  ดังนัน้เพื่อเปนการปองกนัจากไฟฟาดูดเพราะกระแสร่ัวไหล จาก

การทาํระบบกราวดที่ดีแลว อีกข้ันตอนหนึง่ของการปองกันที่ใชรวมกบัระบบกราวด คือ อุปกรณที่สามารถ

ตัดกระแสร่ัวไหลได 

ดังนั้นเราจะมาพูดถงึเร่ืองเบรกเกอร “ELCB” หรือชื่อเต็มๆ คือ Earth Leakage Circuit Breaker 

และช่ือที่เรียกอีกหลายช่ือ ไมวาจะเปน เบรกเกอรกันดูด หรือ “ELB” เนื่องจากหลายหนวยงานท่ีมีการ

เลือกใช “ELCB” ในบางทอีาจจะยงัไมทราบ หรือมีขอสงสัยเกีย่วกับ “ELCB” บทความนี้จึงเขียนมาใหได

ทราบกนัและเลือกใชกันใหถกูตอง 

       ELCB เปนอุปกรณไฟฟาประเภทอุปกรณปองกนัไฟดูด มีหนาที่ตรวจจับกระแสไฟร่ัวลงดิน หนาตา

ของเจา “ELCB” จะคลายคลึงกนักับเซฟต้ีเบรกเกอรตางกนัทีว่า “ELCB” จะมีปุมเล็กๆที่เรียกวาปุม TEST 

แตเซฟต้ีเบรกเกอรไมมีปุมTEST 

 

หนาตาของ ELCB และเซฟต้ีเบรกเกอร 

 

 
 

ภาพ ELCB  ยี่หอHaco 
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ภาพ เซฟต้ีเบรกเกอร ยีห่อ Panasonic 

 

เบรกเกอร “ELCB” กับเมนไฟฟากนัดูดอยาง “RCBO” (Residual Current  Breaker With 

Overload Protection) ไมเหมือนกันนะครับ อยาสับสน “ELCB” มีหนาที่คือ ตัดไฟเมื่อมีกระแสไฟฟาร่ัวลง

ดินถึงคาที่ตรวจจับได และจะตัดไฟเมื่อเกดิไฟฟาลัดวงจร แตไมตัดไฟในกรณีที่ใชกระแสไฟฟาเกินกวาพิกัด

กระแสที่ระบุในตัวอุปกรณไฟฟา และสายไฟ แลว ”ELCB” มีคา IC ซึ่งเปนคาทนกระแสลัดวงจรฉับพลัน 

อยูที1่.5kAเทานัน้ สวน “RCBO” หรือเมนไฟฟากันดูดก็จําพวกเซฟทีคัท หรือเมนกนัดูดในตูคอนซูเมอร

ทั้งหลาย “RCBO” สามารถปองกนัไดทั้งไฟดูดไฟเกนิและไฟลัดวงจร และมีคา IC ทีสู่งกวา “ELCB”  ซึ่งคา

ICของ“RCBO”จะอยูที5่-10kA  

         หลักการทํางานของ”ELCB” คือการเปรียบเทยีบกระแสไฟฟาระหวางสายไฟ2สาย คือไปกลับตองมี

คาเทากนั หากมีกระแสร่ัวออกจากระบบ เคร่ืองจะตรวจสอบไดทันท ี และปลดวงจรออกทนัที โดยจะมีคา

ตรวจจับกระแสไฟร่ัวซ่ึงมหีนวยเปน มิลลิแอมป (mA) ในทองตลาดมีใหเลืออยู 2ขนาดคือ 15mA และ

30mA ซึ่งหลายทานอาจจะคิดวา 30mAเปนคาที่มากไป แต...ปจจุบันนี้ขนาด 30mA ถือเปนคามาตรฐาน

แลวนะครับ คือวาพูดงายๆกคื็อไมไวเกินไปจนนารําคาญ หรือไมมากเกินไปจนเปนอันตราย ซึ่งขนาด15mA

จะมีความไวตอสภาพอากาศคอนขางมาก เรียกไดวาบางคร้ังอากาศช้ืนมากๆ มันก็ตัดไฟทันท ีแตในเคร่ือง

ทําน้ําอุน-น้ํารอนขนาด15mAถือวาเหมาะสมที่สุด เพราะยงัไงเราตองเอาความไวเปนอันดับแรก

สําหรับ”ELCB”ของเคร่ืองทําน้าํอุน 
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ภาพ  ELCB ยีหอ KYOKOTO 

 

         ความเร็วในการตัดไฟ โดยทัว่ไป ”ELCB” ที่วางขายอยูตามทองตลาด มีคาความเร็วในการตัดไฟอยูที่

ประมาณ0.01-0.04 วินาท ีซึ่งในการเลือซือ้ ”ELCB” ใหดูที่คาความเร็วของเวลาในการตัดไฟดวย ซึ่งเวลา

เพียงเส้ียวเดียวกับเร่ืองของไฟฟา ถือวาสําคัญมาก 

 
 

ภาพแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทยีบกระแสขณะไฟร่ัว 
ปุมTEST 
           เปนปุมที่มีไวเพื่อทดสอบการทาํงานของ “ELCB” วายังสามารถทํางานไดปกติหรือไม ซึ่งในสภาวะ

ที่ไมมีการจายไฟเขามาที่ ”ELCB” เมื่อกดTEST จะไมมีผลใดๆทั้งส้ินทัง้นี ้ ก็เพราะหลักการทาํงานของปุม

TEST เปรียบเสมือนการช็อตตัวเอง ซึ่งบานของใครที่มี ่“ELCB” ลองกดTESTดูสิครับ แลวขณะกดTEST ก็

สังเกตุดูที่ตัวของ ELCB จะเห็นประกายไฟแลบอยูขางใน โดยตามหลัก เราควรจะกดTEST เดือนละ1คร้ัง

เพื่อเปนการทดสอบอุปกรณ แต...ไมควรกดTEST เลนมากเกนิไป เพราะ “ELCB” อยาทีเ่คยบอกวามันมีคา

ทนกระแสลัดวงจรฉับพลันICเพียง1.5kA การกดTESTที่เปนการช็อตตัวมันเองหากกดเลนมากเกนิไป 

“ELCB” อาจจะเสียหายก็ได ดังนัน้ควรกดทดสอบเปนคร้ังคราว 
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ภาพ ปุมสีสมบนELCBในภาพ คือปุมTEST 

 

         ขนาดของ ”ELCB” ตามทองตลาดที่มีออกวางจําหนาย สวนใหญจะพบแตขนาด 30A และ 32A ที่

เคยเหน็มีเพียงของ Haco เทานัน้ที่ผลิดออกมา2ขนาดคือ16Aและ32Aแตขอเสียคือ Haco มีคาตรวจจับ

กระแสไฟร่ัวใหเลือกเพียงอยางเดียวคือ30mA สวนสาเหตุที่ผูผลิตไมผลิตขนาดแอมปออกมาหลายขนาด 

เหมือนกับเซฟต้ีเบรกเกอรก็เพราะวา “ELCB” ไมมีความสามารถในดานการปองกนักระแสเกนิจะปองกนั

ไดเพี่ยงไฟดูดและไฟลัดวงจรเทานั้นผูผลิตจึงไมผลิตออกมาหลายขนาด 

 

เคร่ืองใชไฟฟาที่ควรม”ีELCB”เปนตัวปองกัน เพื่อเสริมความปลอดภัยไดแก 

 
 

ภาพ เคร่ืองทําน้ําอุน(บางย่ีหอจะม”ีELCB”ติดมากับตัวอันนี้ไมตองติด”ELCB”เพิ่มก็ได)  
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ภาพ เคร่ืองซกัผา 

 

 
 

ภาพ ตูทําน้ําเย็น อันนี้มีกรณีใหศึกษามาหลายรายแลว 

 
 

ภาพ ปมน้าํและระบบกรองน้ําที่ใชไฟฟา 
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ภาพ สระน้ําหรือบอเล้ียงปลาที่มีระบบไฟเขาไปเกี่ยวของ 

 

 หมายเหตุ รวมถึงอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืนๆที่ไมไดกลาวมาซ่ึงอยูกับน้ําหรือมีความเส่ียงที่จะเกิดไฟร่ัว 

 

       EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER (ELCB) "อุปกรณปลดวงจรเมื่อมีการรั่วลงดิน" 

“ELCB” เหมาะสมที่จะใชปองกันในรูปแบบ การปองกนัเฉพาะที่ตัวอุปกรณ เชน การใช “ELCB” ควบคุม

เฉพาะสวน เคร่ืองทําน้ําอุน ตูทาํน้าํเยน็ ปมน้ํา เคร่ืองซักผา หรือในสวนวงจรยอยอ่ืนๆ เพราะเนื่องจาก 

“ELCB” มีคาทนกระแสลัดวงจร(IC)ในระดับที่ไมสูง คือประมาณ 1.5-2kA จึงไมเหมาะสมที ่จะนํามาเปน

อุปกรณปองกนัในการใชงานเปนเมนสวิชตของระบบไฟฟาที่ตอมาจากมิเตอรวัดไฟ (การไฟฟากําหนดให

เมนสวิตชอันดับแรกในระบบ ประเภทเบรกเกอรตองมีคา IC ไมตํ่ากวา 10 kA ) และ “ELCB” สวนใหญไม

สามารถปลดวงจรในกรณใชกระแสไฟเกนิพกิัดที่รองรับได หากนาํ “ELCB” ไปใชงานเปนเมนในภาค

จายไฟสวนของวงจรยอย ควรมีการติดต้ังควบคูกับฟวสหรือเคร่ืองปองกันกระแสเกินอ่ืนๆรวมดาย ซื่งขนาด

ของฟวสหรือเคร่ืองปองกนักระแสเกิน จะตองมีความเหมาะสมกับขนาดของสายไฟ ในวงจรนัน้ๆ ตาม

มาตรฐานการติดต้ังไฟฟาภายในอาคารของการไฟฟาฯ  
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แตการนํา “ELCB” ไปใชควบคุมอุปกรณไฟฟาเฉพาะอยาง ทีท่ราบ พิกัดกระแสไฟขณะใชงานที่

แนนอน ซึ่ง “ELCB” สามารถรองรับไดและใชสายไฟขนาดเหมาะสม อนุโลมใหไมตองมีอุปกรณปองกัน

กระแสเกินเพิม่อีก เชน...เคร่ืองทําน้ํารอน ขนาด 3,500 W ตอสายมาจากเมนสวิตชในหองครัวขนาด 20A 

สายเมนทีจ่ายมายงัหองครัวมีขนาด 4 sq.mm. สายที่ตอมาจายยงัเคร่ืองทําน้ําอุนมขีนาด 2.5 sq.mm. 

ผาน “ELCB” ที่รองรับกระแสใชงานได 30A เขาสูเคร่ืองทําน้ํารอน ซึ่งเราทราบกระแสใชงานของเคร่ืองทํา

น้ํารอนอยูแลว และใชอุปกรณตางๆ ตามมาตรฐานที่กาํหนด จึงไมจาํเปนตองมฟีวสหรืออุปกรณปองกัน

ใดๆ ตอเพิ่มเติมจาก”ELCB” 

 

 หมายเหตุ  ELCB ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชงานเปนอุปกรณควบคุมเครื่องเช่ือมไฟฟา 

 

 

       
................................................................................................................................................................... 

 

บทความโดย 

นาย ศิลปศาสตร จันทวงศ 
(ตําแหนง) ผูชํานาญการดานวิศวกรรมความปลอดภัย (ไฟฟา) 

สํานักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 


