เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาช่ างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
รหัสวิชา 1104 - 4301
หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น พ.ศ. 2540
หน่ วยการเรียนที่ 1 เรื่อง ความรู้ พนื้ ฐานสาหรับการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ

Coil
(Main contact) (Auxilary contact)

ใบความรู้ ที่ 1.2 โครงสร้ าง หลักการทางาน และการใช้ งานอุปกรณ์ควบคุม

นายเลอพงษ์ สุ วรรณนันท์
วิทยาลัยสารพัดช่ างสี่พระยา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ใบความรู้ ที่ 1.2
รหัสวิชา 1104-4301
วิชา การควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ า 3 หน่วยกิต
สอนครั้งที่ 4-6
ชื่อหน่วย
ความรู ้พ้นื ฐานสาหรับการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
เวลา 33 ชัว่ โมง
เรื่ อง
โครงสร้าง หลักการทางาน และการใช้งานอุปกรณ์ควบคุม
เวลา 9 ชัว่ โมง
สมรรถนะประจาหน่ วย
อธิบายโครงสร้าง หลักการทางาน และการใช้งานอุปกรณ์ควบคุม
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
กระบวนการเรียนรู้
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
โครงสร้าง หลักการทางาน และการใช้งานอุปกรณ์
1.1 นั ก ศึ ก ษ าศึ ก ษ าใบ ค วาม รู้ ที่ 1.2
ควบคุม
สอบถามปั ญหา ครู ผสู ้ อนอธิ บายเพิ่มเติม
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการตรวจเช็คและใช้งาน
1.2 เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับฝึ ก
อุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ
และสาธิต
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบตั ิงานที่ดี และ ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตหรือยกตัวอย่าง
มีเจตคติในการจัดระบบการทางานที่ปลอดภัย
2.1 ครู ผสู้ อนทาการอธิบาย สาธิตประกอบ
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง
1. อธิ บายหลั ก การท างาน ของอุ ป กรณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติหรือฝึ กหัด
ควบคุมชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
3.1 นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
2. ตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม แบบต่ าง ๆได้
3.2 นักศึกษาฝึ กปฏิ บตั ิ ตามใบปฏิ บตั ิงาน
ถูกต้อง
ตามลาดับขั้นการปฏิบตั ิงานที่ 1
3. ตรวจสอบ และทดสอบการท างานของ ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจผลการฝึ กหัด
อุปกรณ์ควบคุมได้ถูกต้อง
4.1 ตรวจผลการฝึ กปฏิบตั ิงาน
4. มีความละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย
ขั้นที่ 5 ขั้นฝึ กฝนอย่างต่ อเนื่อง
5. การรั ก ษาความสะอาดขณะปฏิ บ ัติ ง าน
5.1 นักศึกษาฝึ กปฏิ บตั ิ ตามใบปฏิ บตั ิงาน
และหลังปฏิบตั ิงาน
ตามลาดับขั้นการปฏิบตั ิงานจนเสร็ จสิ้ น
6. การเก็ บ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อ
5.2 ตรวจผลการฝึ กปฏิบตั ิงาน
หลังจากการปฏิบตั ิงาน
ขั้นที่ 6 ขั้นสรุ ปและประเมินผล
6.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน และตอบคาถาม
หลังการปฏิบตั ิงาน
6.2 ซักถาม สังเกต

เนือ้ หาสาระการเรียนรู้
1.2 โครงสร้าง หลักการทางาน และการใช้งานอุปกรณ์ควบคุม
1.2.1 คอนแทกเตอร์และรี เลย์
1.2.2 สวิตช์ควบคุม
1.2.3 รี เลย์ประวิงเวลา
1.2.4 รี เลย์ป้องกันวงจร
1.2.5 อุปกรณ์ตดั ตอนทางไฟฟ้ า
1.2.6 อุปกรณ์แสดงสัญญาณและแจ้งเหตุ
1.2.7 มอเตอร์ ไฟฟ้ า
1.2.8 หม้อแปลงไฟฟ้ า
1.2 โครงสร้ าง หลักการทางาน และการใช้ งานอุปกรณ์ ควบคุม
การออกแบบวงจรควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ การต่อวงจรควบคุ ม การต่ อวงจรกาลัง
ตลอดจนการตรวจซ่ อมบารุ งรักษา จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจโครงสร้าง หลักการทางาน สัญลักษณ์
และการใช้งานอุปกรณ์ควบคุม ซึ่งสามารถแบ่งตามหน้าที่การทางานได้ ดังนี้
1.2.1 คอนแทกเตอร์และรี เลย์
1.2.2 สวิตช์ควบคุม
1.2.3 รี เลย์ประวิงเวลา
1.2.4 รี เลย์ป้องกันวงจร
1.2.5 อุปกรณ์ตดั ตอนทางไฟฟ้ า
1.2.6 อุปกรณ์แสดงสัญญาณและแจ้งเหตุ
1.2.7 มอเตอร์ ไฟฟ้ า
1.2.8 หม้อแปลงไฟฟ้ า
1.2.1 คอนแทกเตอร์ และรีเลย์ (Contactor and Relay)
อุปกรณ์ ควบคุ มการท างานของวงจรควบคุ มมอเตอร์ ที่ จะให้การท างานของมอเตอร์ ได้ตรง
ตามเงื่อนไขการทางานที่ตอ้ งการนั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลายชนิด ได้แก่
1. คอนแทกเตอร์
คอนแทกเตอร์ หรื อตัวสัมผัสแบบแม่เหล็ก เป็ นอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ ทาหน้าที่ เป็ นตัวตัดต่อวงจร
เช่ นเดี ยวกับ สวิตช์ ธรรมดาทัว่ ไป แตกต่ างกันที่ ค อนแทกเตอร์ ท างานโดยอาศัยอานาจแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า
เป็ นตัวตัดต่อหน้าสัมผัสของสวิตช์ ซึ่งเป็ นการควบคุมการตัดต่อกาลังไฟฟ้ าจานวนมากโดยใช้กาลังไฟฟ้ า
จานวนน้อยในการควบคุ ม ส าหรับ ในส่ วนของวงจรควบคุ ม ที่ จะท าให้คอนแทกเตอร์ ท างานนั้นเป็ น

สายไฟฟ้ าขนาดเล็กที่ต่อเข้ากับสวิตช์ควบคุมและคอยล์ของคอนแทกเตอร์ แรงดันไฟฟ้ าที่ป้อนเข้าคอยล์
อาจจะเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงหรื อแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับก็ได้ โดยขึ้นอยูก่ บั การออกแบบวงจร
ควบคุมและทาให้สามารถควบคุมได้หลายรู ปแบบ เช่น การควบคุมด้วยมือ การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ
และการควบคุมแบบอัตโนมัติ เป็ นต้น ลักษณะของคอนแทกเตอร์ โครงสร้าง ส่ วนประกอบ การทางาน
ดังภาพที่ 1.2.1 - ภาพที่ 1.2.4

ภาพที่ 1.2.1 คอนแทกเตอร์ และโอเวอร์ โหลดรี เลย์

ภาพที่ 1.2.2 โครงสร้างของคอนแทกเตอร์
ที่มา : http://webserv.kmitl.ac.th/s1010958/web/php/MagneticContactor.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2555

ส่ วนประกอบของคอนแทกเตอร์
(1) แกนเหล็ก (Armature)
แกนเหล็ก ประกอบขึ้ นด้วยแผ่นเหล็ ก บางซ้อนอัด เพื่ อป้ องกัน กระแสไหลวน
ในแกนเหล็ก อันเป็ นสาเหตุให้เกิดความร้อนขึ้นในแกนเหล็ก การสู ญเสี ยพลังงาน แกนเหล็กเป็ นทางเดิน
ของเส้ นแรงแม่เหล็ก ประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อ ส่ วนที่ อยู่กบั ที่ (Stator) และส่ วนที่ เคลื่ อนที่ (Rotor) ดังภาพที่
1.2.3 ก. และภาพที่ 1.2.3 ข.
แกนเหล็กส่ วนที่อยูก่ บั ที่ เป็ นแกนเหล็กรู ปตัว E ที่ขาสองข้างของแกนเหล็กรู ปตัว E
มีลวดทองแดงเส้นใหญ่ต่อลัดอยูเ่ ป็ นรู ปวงแหวนฝังอยูท่ ี่ผวิ หน้าของแกน เพื่อลดการสั่นสะเทือนของแกนเหล็ก
อันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน จากไฟฟ้ ากระแสสลับ
แกนเหล็กเคลื่อนที่ ทาด้วยแผ่นเหล็กบางอัดซ้อนกันเช่นเดียวกับแกนเหล็กส่ วนที่อยู่
กับที่ และมีชุดหน้าสัมผัสเคลื่อนที่ (Moving Contact) ยึดติดอยู่
(2) ขดลวด หรื อ ที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า คอยล์ (Coil)
ขดลวดทามาจากลวดทองแดงพันอยูร่ อบบ๊อบบิ้น (Bobbin) สวมอยูต่ รงกลางของ
ขาตัว E ที่อยูก่ บั ที่ ขดลวดทาหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กให้กบั คอนแทกเตอร์ ดังภาพที่ 1.2.3 ค.

ก. แกนเหล็กส่ วนที่อยูก่ บั ที่
ข. แกนเหล็กส่ วนที่เคลื่อนที่
ภาพที่ 1.2.3 ส่ วนประกอบของคอนแทกเตอร์

ค. คอยล์

ภาพที่ 1.2.3 ก. และ ข. ที่มา : http://www.engineerfriend.com/wp-content/uploads/2012/10/42-43-012.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.3 ค. ที่มา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2688 เข้าถึงเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2555
(3) หน้ าสั มผัส (Contact)
หน้าสัมผัสของคอนแทกเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ หน้าสัมผัสส่ วนเคลื่อนที่
และหน้าสัมผัสส่ วนที่อยู่กบั หน้าสัมผัสภายในของคอนแทกเตอร์ ยงั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ตามลักษณะ

ของการน าไปควบคุ ม การท างาน คื อ หน้าสั มผัส หลัก (Main contact) และหน้าสั ม ผัส ช่ วย (Auxilary
contact) ดังภาพที่ 1.2.4
A1

L1 L2 L3

13 43

21 31

A2

T1 T2 T3

14 44

22 32

ก.ลักษณะของคอนแทกเตอร์
ข. สัญลักษณ์ของคอนแทกเตอร์
ภาพที่ 1.2.4 คอนแทกเตอร์ และสัญลักษณ์
โดยปกติแล้วหน้าสัมผัสหลักมี 3 ชุ ด สาหรับส่ งผ่านกาลังไฟฟ้ า 3 เฟสเข้าไปสู่
มอเตอร์ หรื อโหลดที่ใช้แรงดันไฟฟ้ า 3 เฟส (หรื อแรงดัน 1 เฟส ขึ้นอยู่กบั การนาไปใช้งาน) หน้าสัมผัส
หลักของคอนแทกเตอร์ ทนกระแสได้สูงกว่าหน้าสั มผัสช่ วย หน้าสัมผัสหลักเป็ นแบบปกติเปิ ด อักษร
กากับ หน้าสัม ผัสด้านแหล่ งจ่ายคื อ 1, 3, 5 หรื อ L1, L2, L3 และด้านโหลดคือ 2, 4, 6 หรื อ T1, T2, T3
ดังภาพที่ 1.2.4 ส่ วนที่เป็ นสี แดง
หน้าสัมผัสช่วยเป็ นหน้าสัมผัสที่มีขนาดเล็กและทนกระแสได้ต่ากว่าหน้าสัมผัสหลัก
ทาหน้าที่ช่วยการทางานของวงจรควบคุม เช่น เป็ นหน้าสัมผัสที่ทาให้คอนแทกเตอร์ ทางานได้ตลอดเวลา
หรื อเรี ยกว่า “holding” อักษรกากับหน้าสัมผัสช่ วย ด้านซ้ายของคอนแทกเตอร์ จะเป็ น NO มี 2 ชุ ด คือ
13 - 14, 21 - 22 และด้านขวาของคอนแทกเตอร์ จะเป็ น NC มี 2 ชุ ด คือ 31 - 32, 43 - 44 ดังภาพที่ 1.2.4
ส่ วนที่เป็ นสี น้ าเงิน
ลักษณะการทางานของคอนแทกเตอร์ มีลกั ษณะดังภาพที่ 1.2.5 ในสภาวะปกติที่
ไม่ได้จ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าคอยล์ จะมีลกั ษณะดังภาพที่ 1.2.5 ก. และเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าคอยล์ จะมี
ลักษณะดังภาพที่ 1.2.5 ข. นัน่ คือ หน้าสัมผัสแบบ NO จะต่อถึ งกัน และหน้าสัมผัสแบบ NC จะจากกัน
และเมื่อตัดแรงดันไฟฟ้ าออกจากคอยล์ หน้าสัมผัส แบบ NO และหน้าสัมผัสแบบ NC จะกลับสู่ สภาพ
ปกติ

ก.สภาพหน้าสัมผัสขณะปกติ ยังไม่จ่ายไฟเข้าคอยล์
ข. สภาพหน้าสัมผัสขณะจ่ายไฟเข้าคอยล์
ภาพที่ 1.2.5 คอนแทกเตอร์ ในสภาวะปกติ และสภาวะจ่ายไฟเข้าคอยล์

1

ก. หน้าสัมผัสหลักในสภาวะปกติ

ข. หน้าสัมผัสหลักในสภาวะจ่ายไฟเข้าคอยล์

2
3

ค. หน้าสัมผัสช่วยในสภาวะปกติ
ง. หน้าสัมผัสช่วยในสภาวะจ่ายไฟเข้าคอยล์
ภาพที่ 1.2.6 หน้าสัมผัสหลักและหน้าสัมผัสช่วยในสภาวะปกติ และสภาวะจ่ายไฟเข้าคอยล์
จากภาพที่ 1.2.6 หมายเลข 1 คือ หน้าสัมผัสหลักของคอนแทกเตอร์ หมายเลข 2
คือ หน้าสัมผัสช่ วยแบบ NC และหมายเลข 3 คือหน้าสัมผัสช่ วยแบบ NO ซึ่ งหน้าสัมผัสหลักจะใช้ใน
วงจรกาลัง ส่ วนหน้าสัมผัสช่วยจะใช้ในวงจรควบคุม ซึ่ งมีลกั ษณะการทางาน ดังภาพที่ 1.2.6 ก. ในสภาพ

ปกติ ข ณะที่ ย งั ไม่ จ่า ยแรงดัน ไฟฟ้ าหน้ า สั ม ผัส หลัก ของคอนแทกเตอร์ จะไม่ ต่ อ ถึ ง กัน และเมื่ อ จ่ า ย
แรงดันไฟฟ้ าเข้าในขดลวดก็จะทาให้เกิ ดสนามแม่เหล็กที่มีแรงมากกว่าสปริ ง ทาให้เกิ ดแรงดึ งดูดแกน
เหล็กตัว E ส่ วนที่เคลื่อนที่ลงมาแนบสนิ ทกับแกนเหล็กตัว E ส่ วนที่อยูก่ บั ที่ ทาให้หน้าสัมผัสหลักต่อ
ถึ งกัน ดัง ภาพที่ 1.2.6 ข. และเมื่ อหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าขดลวด สปริ ง ก็ จะดัน แกนเหล็ ก ตัว E ให้
เคลื่อนที่กลับสู่ สภาวะปกติเดิม
หน้ า สั ม ผัส ช่ ว ยแบบ NO และแบบ NC มี ล ั ก ษณะการท างานเช่ น เดี ย วกั บ
หน้าสัมผัสหลัก กล่าวคือ ในสภาพปกติขณะที่ยงั ไม่จ่ายแรงดันไฟฟ้ า หน้าสัมผัสแบบ NO จะไม่ต่อถึงกัน
ส่ วนหน้าสัมผัสแบบ NC จะต่อถึ งกัน ดังภาพที่ 1.2.6 ค. เมื่อทาการจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าในขดลวดก็จะ
ก่อให้เกิ ดสนามแม่เหล็กที่มีแรงมากกว่าสปริ ง ทาให้เกิ ดแรงดึ งดูดแกนเหล็กตัว E ส่ วนที่เคลื่ อนที่ลงมา
แนบสนิทกับแกนเหล็กตัว E ส่ วนที่อยูก่ บั ที่ ทาให้หน้าสัมผัสแบบ NO ต่อถึงกัน และหน้าสัมผัสแบบ NC
ที่สัมผัสกันอยูแ่ ยกออกจากกัน ดังภาพที่ 1.2.6 ง. และเมื่อหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าขดลวด สปริ งก็จะดัน
แกนเหล็กตัว E ให้เคลื่อนที่กลับสู่ สภาวะปกติเดิม
(4) สปริง (Spring)
สปริ ง มี 2 ชุ ด คื อ สปริ งดัน แกนเหล็ ก และสปริ งดัน หน้าสั ม ผัส ส าหรั บ สปริ ง
ดันแกนเหล็กจะดัน ชุ ดแกนเหล็กให้แยกออกจากกัน เป็ นผลให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน ส่ วนสปริ ง
ดันหน้าสัมผัส ทาหน้าที่ดนั หน้าสัมผัสส่ วนเคลื่อนที่และหน้าสัมผัสส่ วนที่อยูก่ บั ที่สัมผัสกันอย่างติดแน่นสนิ ท
ทั้งยัง เป็ นตัวซึ ม ซับ แรงกระแทก (Shock absorber) ระหว่า งหน้ าสั ม ผัส เพื่ อ มิ ใ ห้ เกิ ดความเสี ย หายต่ อ
หน้าสัมผัสอีกด้วย
(5) โครงยึดอุปกรณ์ (Mounting)
โครงยึดอุปกรณ์ ทาหน้าที่ในการยึดอุปกรณ์ ทุกส่ วนของคอนแทกเตอร์ หรื อรี เลย์
ให้ประกอบเข้าด้วยกัน โครงยึดอุปกรณ์จะต้องเป็ นฉนวนทนแรงดันได้สูง
การเลื อกใช้คอนแทกเตอร์ จะต้องพิ จารณาถึ งประเภทของแรงดันไฟฟ้ า ขนาด
พิกดั แรงดันไฟฟ้ า พิ กดั กาลังไฟฟ้ า ลักษณะสมบัติของโหลด รวมทั้งลักษณะการใช้งาน ในส่ วนของ
ขดลวด จะต้องเลือกขนาดและพิกดั แรงดันให้ถูกต้องด้วย เช่ น ประเภทของแรงดันไฟฟ้ า สาหรับไฟฟ้ า
กระแสสลับและไฟฟ้ ากระแสตรง พิกดั แรงดันไฟฟ้ า หน้าสัมผัสของคอนแทกเตอร์
การพิจารณาเลือกคอนแทกเตอร์ ใช้งานจะต้องพิจารณาเลือกโดยใช้ตารางแสดง
การใช้ประโยชน์ของหน้าสัมผัสไฟฟ้ าของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ ดังตารางที่ 1.2.1

ตารางที่ 1.2.1 ประเภทของคอนแทกเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับและการประยุกต์ใช้งาน
ประเภท
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4

AC-5a
AC-5b
AC-6a
AC-6b
AC-7a

AC-7b
AC-8a

AC-8b

ชนิดของการประยุกต์ ใช้ งาน
ใช้กบั โหลดที่เป็ นความต้านทาน หรื อโหลดที่มีค่าความต้านทานของขดลวดน้อย (Noninductive or Slightly Inductive Loads, Resistance Fumaaces)
ใช้กบั โหลดที่เป็ นมอเตอร์ แบบวงแหวนลื่น พิจารณาตอนเริ่ มทางานและหยุดทางานของ
มอเตอร์ (Slip-ring Motor : Starting, Switching off)
ใช้กบั โหลดที่เป็ นมอเตอร์แบบกรงกระรอกพิจารณาตอนเริ่ มทางานและหยุดทางานของ
มอเตอร์ (Squirrel-cage Motor : Starting, Switching off)
ใช้กบั โหลดที่เป็ นมอเตอร์ แบบกรงกระรอก พิจารณาตอนเริ่ มทางานและหยุดทางานของ
มอเตอร์ หรื อการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ (2) หรื อมีการทางานของมอเตอร์เป็ น
แบบช่วงสั้น ๆ (Squirrel-cage Motor : Starting, Switching off)
ใช้สาหรับควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของหลอดปล่อยประจุความเข้มสู ง (Switching of
Electronic Discharge Lamps Control)
ใช้สาหรับหลอดชนิดไส้ (Switching of Incandescent lamps)
ใช้สาหรับหม้อแปลง (Switching of Transformers)
ใช้สาหรับส่ วนที่เป็ นตัวเก็บประจุ (Switching of Capacitor Banks)
ใช้สาหรับภาระที่ค่าความต้านทานของขดลวดน้อย ๆ ในบ้านพักอาศัย และประยุกต์ใช้
กับงานที่มีภาระคล้ายกัน (Slighly Inductive Loads in Household appliance and similar
appliances)
ใช้สาหรับภาระที่เป็ นมอเตอร์ ที่ใช้กบั บ้านพักอาศัย (Motor Loads of Household
appliances)
ใช้สาหรับภาระที่เป็ นมอเตอร์ ของเครื่ องทาความเย็น ตูเ้ ย็นแบบปิ ดจนไม่มีอากาศเข้าไปได้
และควบคุมด้วยมือ โดยในวงจรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้งานเกินกาลังเป็ นตัวตัดวงจร
(Hermetic Refrigerant Compressor motor control witch Manual Reseting of Overload
release)
ใช้สาหรับภาระที่เป็ นมอเตอร์ ของเครื่ องทาความเย็น ตูเ้ ย็นแบบปิ ดจนไม่มีอากาศเข้าไปได้
และควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยในวงจรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้งานเกินกาลังเป็ น
ตัวตัดวงจร (Hermetic Refrigerant Compressor motor control witch Automatic
Resetting of Overload release)

ตารางที่ 1.2.1 ประเภทของคอนแทกเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงและการประยุกต์ใช้งาน (ต่อ)
ประเภท
DC-1
DC-3

DC-5

DC-6

ชนิดของการประยุกต์ ใช้ งาน
ใช้กบั โหลดที่เป็ นความต้านทาน หรื อโหลดที่มีค่าความต้านทานของขดลวดน้อย
(Non-inductive or Slightly Inductive Loads, Resistance Fumaaces)
ใช้สาหรับภาระที่เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ดขดลวดต่อแบบขนาน พิจารณาตอนเริ่ ม
ทางานหยุดทางาน หรื อกลับทางหมุนมอเตอร์ (3) การหยุดหมุนด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลง
แรงผลักดันมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง (Shunt motor : Starting, Plugging, Inching,
Dynamic Breaking of DC-motor)
ใช้สาหรับภาระที่เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิดขดลวดต่อแบบอนุกรม พิจารณา
ตอนเริ่ มทางานหยุดทางาน หรื อกลับทางหมุนมอเตอร์ (3) การหยุดหมุนด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลง
แรงผลักดันมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง (Series motor : Starting, Plugging, Inching,
Dynamic Breaking of DC-motor)
ใช้สาหรับหลอดชนิดไส้ (Switching of Incandescent lamps)

1. AC หมายถึงไฟฟ้ ากระแสสลับ DC หมายถึงไฟฟ้ ากระแสตรง
2. ประเภท AC-3 อาจจะใช้งานกับมอเตอร์ ที่มีการเดิ นและหยุด สลับกันเป็ นครั้งคราว
แต่การสลับจะต้องไม่เกิน 5 ครั้งต่อนาที และต้องไม่เกิน 10 ครั้งใน 10 นาที
3. แบบพลักกิง (Plugging) คือ การหยุดหรื อสลับเฟสอย่างรวดเร็ วในระหว่างที่มอเตอร์
กาลังเดินอยู่
4. การหมุ นช้า (Inching) หรื อ การจ็อก (Jogging) คื อ การจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ ซ้ า ๆ กัน
ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อต้องการให้ มอเตอร์ หรื อเครื่ องจักรที่มอเตอร์ ขบั อยูเ่ คลื่อนตัวเล็กน้อย
หมายเหตุ

2. รีเลย์ (Relay)
รี เลย์เป็ นอุปกรณ์ควบคุมที่มีลกั ษณะการทางานเหมือนกับคอนแทกเตอร์ การนาไปใช้งานนั้น
มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่ กล่าวคือ รี เลย์ถูกออกแบบมาใช้ในวงจรควบคุม แต่มีรีเลย์บางประเภทที่สามารถใช้
ในการควบคุมกระแสให้กบั โหลดได้ ซึ่ งเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่ารี เลย์กาลัง (Power relay)
รี เลย์มี ห ลายรู ป แบบ แบบที่ ใ ช้ ก ั บ แรงดั น ไฟฟ้ ากระแสสลับ และแบบที่ ใ ช้ ก ั บ
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง รี เลย์มีขนาดพิกดั แรงดันให้เลื อกอย่างหลากหลาย ทั้งยังมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไป
เช่น แบบที่มีโครงสร้างแบบใสและใช้ร่วมกับเต้ารับ (Socket) แบบทึบที่ใช้ยึดติดแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed
circuit board : PCB) และแบบทึบที่ใช้ยดึ ติดกับราง ดังภาพที่ 1.2.7

ก. รี เลย์แบบใส

ข. รี เลย์แบบทึบที่ใช้ยดึ ติดแผ่นวงจรพิมพ์ ก. รี เลย์แบบทึบที่ใช้ยดึ ติดราง
ภาพที่ 1.2.7 รี เลย์แบบต่าง ๆ
ภาพที่ 1.2.7 ก. ที่มา : http://industrial-electrical-products.blogspot.com/p/omron.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.7 ข. ที่มา : http://image.made-in-china.com/2f0j00CBNTQJitnhcv/Power-Relay-JQC3FF012-1HS-.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.7 ค. ที่มา : http://media.digikey.com/Photos/Phoenix%20Photos/2946560.JPG เข้าถึงเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2555
ลัก ษณะหน้ า สั ม ผัส ของรี เลย์มี ห ลายรู ป แบบให้ เลื อ กใช้ง าน และจ านวนของชุ ด
หน้าสั ม ผัส ก็ข้ ึ นอยู่ก ับรุ่ น และยี่ห้อของผูผ้ ลิ ต สามารถเลื อกให้เหมาะสมกับ ลักษณะงานที่ ควบคุ มได้
ลักษณะหน้าสัมผัสของรี เลย์ ดังภาพที่ 1.2.8

ก. แบบ SPST

ข. แบบ DPST
ค. แบบ SPDT
ภาพที่ 1.2.8 ชนิดหน้าสัมผัสของรี เลย์

ง. แบบ DPDT

หมายเหตุ SPST = Single Pole Single Throw SPDT = Single Pole Double Throw
DPST = Double Pole Single Throw DPDT = Double Pole Double Throw
ลักษณะการทางานของรี เลย์ ในที่น้ ี จะกล่าวถึ งเฉพาะรี เลย์ที่มีรูปแบบของหน้าสัมผัส
แบบ SPDT ซึ่ งลัก ษณะรู ป แบบอื่ น ก็ มี ล ัก ษณะการท างานที่ เหมื อ นกัน กล่ า วคื อ ขณะที่ ย งั ไม่ จ่ า ย
แรงดันไฟฟ้ าให้กบั ขดลวด สปริ งจะดึ งหน้าสัมผัสแบบ NC ให้ต่ออยู่กบั ขั้ว C ดังภาพที่ 1.2.9 เมื่ อจ่าย
แรงดันไฟฟ้ าให้กบั ขดลวดของรี เลย์ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในขดลวดของรี เลย์ จะดึงแกนเหล็กมายังแกนเหล็ก
ที่ อ ยู่ ก ั บ ที่ ท าให้ ห น้ า สั ม ผัส แบบ NC จากออกจากกั น และหน้ า สั ม ผัส แบบ NO จะต่ อ ถึ ง กั น

ดังภาพที่ 1.2.9 ข. เมื่อทาการหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าขดลวด สปริ งจะดึ งแกนเหล็กกลับสู่ ที่เดิ ม ทาให้
หน้าสัมผัสแบบ NC และ NO กลับสู่ สภาวะปกติ ดังภาพที่ 1.2.9 ก.

ก. ขณะปกติ (ยังไม่จ่ายแรงดันไฟฟ้ า)

ข. ขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าขดลวด
ภาพที่ 1.2.9 ลักษณะการทางานของรี เลย์แบบ SPDT
ที่มา : http://www.glolab.com/Relays/Relays.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ก. ขณะปกติ (ยังไม่จ่ายแรงดันไฟฟ้ า)
ข. ขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเข้าขดลวด
ภาพที่ 1.2.10 ลักษณะการทางานของรี เลย์แบบ SPDT (อธิบายโดยใช้สัญลักษณ์)

3. รีเลย์ แบบสลักกล (Latching relay)
รี เลย์แบบสลักกลเป็ นรี เลย์ที่นาไปควบคุมให้มอเตอร์ 2 ตัวสลับกันทางาน เช่น ในวงจร
ควบคุมมอเตอร์ ปั๊มน้ าที่มีมอเตอร์ 2 ตัว รี เลย์แบบสลักกลมีลกั ษณะโครงสร้าง ไดอะแกรมการต่อใช้งาน
ดังภาพที่ 1.2.11

ก. รี เลย์แบบสลักกล
ข. เต้ารับ
ค. ไดอะแกรมการต่อใช้งาน
ภาพที่ 1.2.11 รี เลย์แบบสลักกล และไดอะแกรมการต่อใช้งาน
ภาพที่ 1.2.11 ก. ที่มา : http://www.omron-ap.co.th/product_info/G4Q/Relay_g4q_pic01_01oct2000.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.11 ข. ที่มา : http://image.made-in-china.com/2f0j00kjZEIsKhbtcT/Relay-Socket-Relay-BasePF083A-.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.11 ค. ที่มา : http://www.meba.cn/Products/Relay/H3CR-A8-Timer-Relay.html เข้าถึงเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2555
4. รีเลย์ แบบโซลิดสเตต (Solid state relay)

ก. แบบยึดติดผนัง

ข. แบบยึดติดราง
ค. แบบยึดติดแผ่นวงจรพิมพ์
ภาพที่ 1.2.12 รี เลย์แบบโซลิดสเตตแบบต่าง ๆ
ภาพที่ 1.2.12 ก. ที่มา : http://adjditec.com/productos/image/cache/productos/693_388-640x480.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.12 ข. ที่มา : http://www.omron.com.au/product_info/G3J/g3j_Relay.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.12 ค. ที่มา : http://www.meba.cn/Products/Relay/Solid-State-Relay.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2555

จากภาพที่ 1.2.12 เป็ นรี เลย์แบบโซลิดสเตตแบบต่าง ๆ ภาพที่ 1.2.12 ก. เป็ นแบบยึดติดผนัง
ภาพที่ 1.2.12 ข. เป็ นแบบยึดติ ดราง และภาพที่ 1.2.12 ค. เป็ นแบบยึดติ ดแผ่น วงจรพิ มพ์ รี เลย์ชนิ ด นี้
เป็ นรี เลย์ที่ใช้หลักการทางานของวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้อุปกรณ์ เชื่ อมโยงทางแสง (Opto isolator)
ใช้ได้ท้ งั แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับและกระแสตรง ซึ่ งขึ้นอยู่กบั โครงสร้ างของอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
ภายใน
ข้อดีของรี เลย์แบบโซลิดสเตต คือ ไม่มีหน้าสัมผัส ไม่เกิดประกายไฟ จึงสามารถใช้กบั
การควบคุ มที่อยู่ในสถานที่ ที่มีก๊าซไวไฟได้ และอายุการใช้งานนานขึ้ น เนื่ องจากไม่มีหน้าสัมผัสหรื อ
ส่ วนเคลื่อนที่ใด ๆ การทางานโดยการจ่ายแรงดันเข้าทางอินพุต ส่ วนด้านเอาต์พุตนั้นเปรี ยบเสมือนสวิตช์
ตัวหนึ่งนาไปต่อกับอนุกรมโหลดที่จะควบคุม
รี เลย์แบบโซลิดสเตตมีอุปกรณ์ ระบายความร้อน โดยใช้วสั ดุที่เป็ นอะลูมิเนี ยมระบาย
ความร้อน หากเป็ นรุ่ นที่ทนกระแสสู งมากก็จะใช้พดั ลมช่วยระบายด้วย
1.2.2 สวิตช์ (Control switch)
1. สวิตช์ ปุ่มกด (Push botton switch) เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ในวงจรควบคุ ม เพื่อทาหน้าที่เริ่ มเดิ น
หยุด หมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา สวิตช์ปุ่มกดมีให้เลือกมากมายหลายแบบ มีลกั ษณะ
และสัญลักษณ์ ดังภาพที่ 1.2.13

ก.สวิตช์ปุ่มกด

ข. หน้ากาก
ค. ป้ ายชื่อ
ง.สัญลักษณ์
ภาพที่ 1.2.13 สวิตช์ปุ่มกด
ภาพที่ 1.2.13 ก. ที่มา : http://www.namsaeonline.com/shop/n/namsae/imglib/spd_2005032295039_b.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.13 ข. และ ค. ที่มา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2732 เข้าถึง
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ลักษณะโครงสร้างและการทางานของสวิตช์ปุ่มกด ดังภาพที่ 1.2.14 จากภาพประกอบ
ด้วยปุ่ มกด หน้าสัมผัสที่อยูก่ บั ที่ หน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ สปริ งและโครงสวิตช์

10 – 20 %

50 – 100 %

ภาพที่ 1.2.14 ลักษณะโครงสร้างและการทางานของสวิตช์ปุ่มกด
จากภาพที่ 1.2.14 ในสภาพปกติที่ยงั ไม่ออกแรงกดจะเห็นว่าสปริ งจะดันให้หน้าสัมผัส
ที่เคลื่ อ นที่ไ ว้ ทาให้ NC และ NO ของสวิต ช์อ ยู่ใ นสภาพปกติ และเมื่อ ออกแรงกดหน้าสัม ผัส NC
จะจากออกจากกัน ทันที และเมื่อกดประมาณ 50 -100 % ของระยะกด หน้าสัมผัส NO จะต่อถึงกันและ
เมื่อปล่อยมือจากการกด สปริ งจะดันหน้าสัมผัสส่ วนที่เคลื่อนที่กลับสู่ สภาพเดิม
2. สวิต ช์ ปุ่ มกดฉุ ก เฉิ น (Emergency push button switch) เป็ นสวิต ช์ ปุ่ มกดที่ มี ปุ่ มกด
ใหญ่ ก ว่าสวิต ช์ ปุ่ มกดแบบปกติ ท ั่วไป เพื่ อให้ มี พ้ื น ที่ ในการกดหรื อสั ม ผัส มาก ๆ เหมาะใช้ง านเป็ น
สวิต ช์ป่ ุ มกดฉุ ก เฉิ น เพื ่อ กดหยุด วงจรกรณี เ มื ่ อ มี เ หตุ อ นั ไม่พ ึง ประสงค์เ กิ ด ขึ้ น มีล กั ษณะและ
สัญลักษณ์ ดงั ภาพที่ 1.2.15

ก. แบบ 1 NC
ข. แบบ 1 NC + 1 NO
ภาพที่ 1.2.15 สวิตช์ปุ่มกดฉุ กเฉิน
ภาพที่ 1.2.15 ก. ที่มา : http://www.aliexpress.com/item-img/pushbutton-Switch-ABB-Twist-releasetype-emergency-stop-button-1NC-CE4T-10R-01-emergency-push-button/614065236.html เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.15 ข. ที่มา : http://m2.sourcingmap.com/smap/images/item/n/12b/ux_a12042700ux0269_ux_n.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

3. สวิตช์ ปุ่มกดแบบมีหลอดสั ญญาณ (Illuminate push botton switch) เป็ นสวิตช์ปุ่มกด
ที่มีหลอดสัญญาณติดอยูภ่ ายในตัวสวิตช์ แสดงผลการทางานของวงจรขณะกดสวิตช์ ซึ่ งทาให้ตูค้ วบคุม
มีความสวยงาม และสังเกตการทางานของวงจรควบคุมได้ง่าย มีลกั ษณะดังภาพที่ 1.2.16

ก. แบบธรรมดา
ข. แบบมีซีลด์กนั น้ า
ภาพที่ 1.2.16 สวิตช์ปุ่มกดแบบมีหลอดสัญญาณ
ภาพที่ 1.2.16 ก. ที่มา : http://www.machsources.com/productimages/6131/push-button-Switch.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.16 ข. ที่มา : http://image.made-in-china.com/4f0j00vCNTHUtmnLoS/IlluminatedPushbutton-Switch-Made-by-Stainless-Steel-L25-25mm-.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
4. สวิตช์ เลือก (Selector switch) เป็ นสวิตช์ที่มีลกั ษณะการทางานคล้ายสวิตช์ปุ่มกด แต่
แตกต่างกันตรงที่การบิ ดเลื อกตาแหน่ งการตัดหรื อต่อวงจรแทนการกด และเมื่อเลื อกตาแหน่ งให้สวิตช์
ทางานแล้วก็จะคงอยูใ่ นตาแหน่ งนั้น จนกว่าจะมีการปรับเลื อกตาแหน่ งใหม่ มีลกั ษณะ และสัญลักษณ์
ดังภาพที่ 1.2.17
ON
OFF
ON

ก. สวิตช์เลือกแบบ ON-OFF (1 NO + 1NC)
ข. สวิตช์เลือกแบบ ON-OFF-ON
ภาพที่ 1.2.17 สวิตช์เลือกแบบต่าง ๆ
ภาพที่ 1.2.17 ก. ที่มา : http://imageserver.grainger.com/is/image/Grainger/6CKH0_AS01?$productdetail$
เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.17 ข. ที่มา : http://store.controlcomponentsinc.com/assets/images/asw210.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2555

5. สวิตช์ กุ ญ แจ (Key switch) เป็ นสวิตช์ที่ ใช้กุญ แจในการเปิ ดปิ ดวงจร เหมาะส าหรั บ
งานที่ตอ้ งการผูค้ วบคุมการทางานโดยเฉพาะเจาะจง หรื อมอบหมายให้ผทู ้ ี่ถือกุญแจเท่านั้นจึงจะควบคุ ม
การเปิ ด-ปิ ด ของวงจรควบคุม มีลกั ษณะดังภาพที่ 1.2.18

ก. แบบ 1 NO และมีฝาปิ ดช่องเสี ยบกุญแจ
ข. แบบ 1 NO + 1 NC
ภาพที่ 1.2.18 สวิตช์กุญแจแบบต่าง ๆ
ภาพที่ 1.2.18 ก. ที่มา : http://www.conraduk.com/medias/global/ce/7000_7999/7000/7010/7011/701169_LB_00_FB.EPS_1000.jpg เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.18 ข. ที่มา : http://www.newark.com/productimages/nio/standard/4438358.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2555
6. สวิตช์ ปุ่มกดแบบใช้ เท้ า (Foot push botton switch) เป็ นสวิตช์ปุ่มกดที่ออกแบบมาเพื่อ
ใช้เท้าในการกดปุ่ มควบคุมการทางาน เช่น เครื่ องตัดโลหะ เป็ นต้น เนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิงานจะใช้มือทั้งสอง
จับโลหะ การควบคุมให้มอเตอร์ทางาน และหยุดทางานจึงต้องใช้เท้าในการควบคุม ลักษณะสวิตช์ปุ่มกด
แบบใช้เท้า ดังภาพที่ 1.2.19
L

สัญลักษณ์

R

สัญลักษณ์
ก.แบบ SPDT

ข.แบบ 2 NC + 2 NO
ภาพที่ 1.2.19 สวิตช์แบบใช้เท้าเหยียบ
ภาพที่ 1.2.19 ก. ที่มา : http://image.made-in-china.com/2f0j00ijsQAHmyrTka/FS-5-Series-HeavyDuty-Foot-Switch-with-Shield-Model-LFS-502.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.19 ข. ที่มา : http://www.mro.hk/electrical/Switches/foot-Switches/xurui-duty-heavy-xf86.html#.UaH4ptiXCd0 เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

7. สวิตช์ ควบคุมรอกและเครนไฟฟ้า เป็ นสวิตช์ปุ่มกดออกแบบมาเพื่อการควบคุมรอก
และเครนไฟฟ้ า ดังภาพที่ 1.2.20 ก. และลักษณะของสวิตช์แบบนี้ มีหลายแบบ ดังภาพที่ 1.2.20 ข.

ก. รอกและเครนไฟฟ้ า
ข. สวิตช์ควบคุม
ภาพที่ 1.2.20 รอก เครนไฟฟ้ าและสวิตช์ควบคุม
ภาพที่ 1.2.20 ก. ที่มา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=5000 เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.20 ข. ที่มา : http://b2bthaistorage.blob.core.windows.net/upload/Product/145/1299/HOIST-PUSHBUTTON-SWITCHES-RAINPROOF-0-1-2-3.gif เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
8. ดรัมสวิตช์ (Drum switch) ประกอบด้วยชุ ดหน้าสัมผัสติดตั้งบนแกนฉนวนที่สามารถ
ปรั บ หมุ น ได้ เมื่ อ หมุ น รอบแกนจะท าให้ ชุ ด หน้ าสั ม ผัส เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง มี ให้ เลื อกหลากหลาย
ตามจุ ดประสงค์การใช้งาน เช่ น ดรัม สวิตช์ควบคุ มการกลับทางหมุน ของมอเตอร์ ดรัม สวิตช์ ส ตาร์ ต
มอเตอร์แบบสตาร์ -เดลตา เป็ นต้น ลักษณะของดรัมสวิตช์ดงั ภาพที่ 1.2.21

ก. ดรัมสวิตช์
ข. ตาแหน่งการควบคุม
ภาพที่ 1.2.21 ดรัมสวิตช์ชนิดควบคุมการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.21 ก. ที่มา : http://www.ustudy.in/sites/default/files/drum%20Switches.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.21 ข.ที่มา : http://www.lepton.com/lathe/Switch.gif เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

โครงสร้ า งของดรั ม สวิตช์ ป ระกอบด้ว ยหน้า สั ม ผัส ที่ อ ยู่ก ับ ที่ ยึด ติ ด กับ โครงสร้ า ง
โดยไม่ มี ก ารเคลื่ อ นที่ และเป็ นหน้ า สั ม ผัส ที่ มี ข้ วั ต่ อ สายไปยัง วงจรไฟฟ้ าภายนอกและหน้าสั ม ผัส
ที่ เคลื่ อ นที ่ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ นหน้า สัม ผัส ที่ เ ปลี่ ย นตาแหน่ ง การต่อ โดยจะสัม ผัส กับ หน้า สัม ผัส ที่ อ ยู่ก บั ที่
แตกต่างกันในแต่ละตาแหน่งของการบิดหรื อโยก ดังภาพที่ 1.2.22

หน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่

หน้าสัมผัสที่อยูก่ บั ที่

ภาพที่1.2.22 โครงสร้างการทางานของดรัมสวิตช์
ที่มา : http://www.lpc.rmutl.ac.th/elcen/elearning/motorcontrol/module1/manual.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2555
9. แคมสวิต ช์ (Cam switch) เป็ นสวิ ต ช์ ที่ มี ล ัก ษณะโครงสร้ า งและการท างานคล้า ย
กับดรัมสวิตช์ แตกต่างกันที่ แคมสวิตช์ใช้ลูกเบี้ ยวเป็ นส่ วนในการเคลื่ อนที่ ไปตามตาแหน่ งต่าง ๆ เมื่ อ
ท าการปรั บ ลู ก เบี้ ย วตรงต าแหน่ งต่ า ง ๆ ก็ จะท าให้ ส วิตช์ อยู่ใ นสภาวะเปิ ดและอยู่ในสภาวะปิ ด โดย
ลักษณะการเปิ ด-ปิ ดของสวิตช์จะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการใช้งานของแคมสวิตช์แต่ละแบบ ซึ่ งมีหลายแบบ
เช่ น การสตาร์ ตมอเตอร์ โดยตรง การกลับทางหมุนของมอเตอร์ การสตาร์ ตมอเตอร์ แบบสตาร์ -เดลตา
เป็ นต้น โดยลักษณะการทางานของแคมสวิตช์มีลกั ษณะดังภาพที่ 1.2.23
ตาแหน่ง 1 หน้าสัมผัสเปิ ด

ตาแหน่ง 2 หน้าสัมผัสปิ ด

ส่วนที่เคลื่อนที่
ตาแหน่ง 3
หน้าสัมผัสเปิ ด
ส่วนที่อยูก่ บั ที่

ภาพที่ 1.2.23 ลักษณะการทางานของแคมสวิตช์
ที่มา : http://amci.com/tutorials/images/mechanical-limit-Switch.gif เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
จากภาพที่ 1.2.23 เป็ นการจาลองการทางานของแคมสวิตช์ ซึ่ งประกอบด้วยลูกเบี้ยว
ที่ติดอยูก่ บั แกนหมุน ลูกเบี้ยวแต่ละลูกจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน จากรู ปจะเห็นว่า ตาแหน่งที่ 1 หน้าสัมผัส
อยู่ใ นสภาวะเปิ ด ตาแหน่ ง ที่ 2 หน้า สัม ผัส อยู่ใ นสภาวะปิ ด และในตาแหน่ ง ที่ 3 หน้า สัม ผัส อยู่ใ น
สภาวะเปิ ด จะเห็ นว่าการเปิ ด-ปิ ดของหน้าสัมผัสของแคมสวิตช์ ขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของลู กเบี้ ยว แคมสวิตช์
มีหลากหลายแบบ ดังภาพที่ 1.2.24

ก. แบบออน-ออฟ (ON-OFF)

ข. แบบใช้กบั เครื่ องวัดทางไฟฟ้ า

ค. แบบควบคุมสตาร์ ตมอเตอร์สตาร์ -เดลตา ง. แบบควบคุมการกลับทิศทางหมุนมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.24 แคมสวิตช์แบบต่าง ๆ
ภาพที่ 1.2.24 ก. ที่มา : http://2.imimg.com/data2/DN/NP/MY-2198312/cam-Switch-250x250.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.24 ข. ค. และ ง. ที่มา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/voltmeter-cam-Switch-87193631753.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
10. ลิมิตสวิตช์ หรื อ สวิตช์ จากัดระยะ (Limit switch) เป็ นสวิตช์ที่เปิ ดปิ ดวงจรโดยอาศัย
แรงจากวัต ถุ ภ ายนอกมากระท ากับ ลู ก ล้อ ไปดัน แกนที่ ยึ ด ติ ด อยู่ก ับ หน้ า สั ม ผัส ที่ เคลื่ อ นที่ ตัว อย่า ง
การน าไปใช้ ง าน เช่ น ลิ ฟ ต์ ประตู เหล็ ก แบบม้ว น รอกและเครน เป็ นต้น ลัก ษณะของลิ มิ ต สวิต ช์
มีหลากหลายรู ปแบบ ดังภาพที่ 1.2.25

ก. แบบฮินจเล็วเวอะ (Hinge Lever)

ข. แบบเอะจัซเตอะเบิลโรเลอะอาม (Adjustable Roller Arm)

ค. แบบโรเลอะพลันเจอะ (Roller Plunger) ง. แบบริ จจิดชอทโรเลอะเล็วเวอะ (Rigid Short Roller Lever)
ภาพที่ 1.2.25 ลิมิตสวิตช์
ภาพที่ 1.2.25 ก. ข. และ ง. ที่มา : http://www.numsinonline.com/Product_list.aspx?
64646C5F63617465676F727931=36&64646C5F63617465676F7279316964=35&64646C5F63617465
676F727932=30&64646C5F63617465676F7279326964=30&737461747573=736561726368 เข้าถึง
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.25 ค. ที่มา : http://www.minnesotaelevator.com/images/limitSwitch.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2555

ลัก ษณะการท างานของลิ มิ ต สวิ ต ช์ ดัง ภาพที่ 1.2.26 เมื่ อ มี ว ตั ถุ เข้า มาชนท าให้
หน้าสัมผัสทั้งสองเปลี่ ยนสภาพไป นัน่ คือ หน้าสัมผัสแบบ NC จะจากออกจากกัน และหน้าสัมผัสแบบ NO
จะต่อถึงกัน ดังภาพที่ 1.2.26 ข.

ก. ลิมิตสวิตช์ในสภาวะปกติ
ข. ลิมิตสวิตช์ในสภาวะวัตถุเข้ามาชน
ภาพที่ 1.2.26 การทางานของลิมิตสวิตช์
ที่มา : http://eecsafety.com/bernstein_safetylimit/SafetyLimitApDrw.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

11. สวิตช์ แรงดัน (Pressure switch) เป็ นสวิตช์ที่อาศัยแรงดันจากอากาศหรื อของเหลว
ไปดันให้หน้าสัมผัสเปิ ดหรื อปิ ดวงจร ลักษณะการทางานดังภาพที่ 1.2.27 จะเห็ นว่าหากมี แรงดันเข้า
จะทาให้ลูกสู บเคลื่อนที่ไปตัดหน้าสัมผัสแบบ NC ให้แยกออกจากกัน และหน้าสัมผัสแบบ NO ต่อถึงกัน

ภาพที่ 1.2.27 โครงสร้างของสวิตช์แรงดัน
ที่มา : http://instrumenttoolbox.blogspot.com/2011/06/how-pressure-Switch-works.html เข้าถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน 2555

12. สวิตช์ ลูกลอย (Float switch) เป็ นสวิตช์ที่ใช้ระดับของของเหลวควบคุ มการท างาน
ของวงจรควบคุม ซึ่ งมีหลายแบบให้เลือกใช้งาน ได้แก่
(1) สวิตช์ ลูกลอยแบบใช้ ลูกลอยจานวน 2 ก้ อน เป็ นสวิตช์ลูกลอยที่ใช้ลูกลอยจานวน
2 ก้อน เป็ นตัวควบคุมระดับของเหลว ข้อดีคือมีราคาถูก แต่ขอ้ เสี ยคือไม่เหมาะกับการใช้งานที่ของเหลว
เกิดการหมุนวนหรื อกระเพื่อมแรง เพราะลูกลอยทั้งสองจะเกิดการพันกันหรื อทาให้เชื อกขาด ลักษณะดังภาพที่
1.2.28

ภาพที่ 1.2.28 สวิตช์ลูกลอยแบบใช้ลูกลอย 2 ก้อน
ที่มา : http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=78422.0 เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
(2) สวิตช์ ลู กลอยแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic float switch) ใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ร่ วมกับแกนเหล็กตั้งแต่ 3 แกนขึ้นไป จุ่มลงไปในของเหลวเพื่อวัดระดับของเหลว เหมาะกับงานควบคุ ม
ระดับของของเหลวที่เป็ นสื่ อนาไฟฟ้ าได้ สวิตช์ลูกลอยแบบอิเล็กทรอนิ กส์ มีลกั ษณะดังภาพที่ 1.2.29
ซึ่งประกอบด้วยชุดควบคุมและอิเล็กโทรดตรวจจับระดับของเหลว

ก. ชุดควบคุม

ข. อิเล็กโทรดตรวจจับระดับของเหลว
ภาพที่ 1.2.29 สวิตช์ลูกลอยแบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1.2.29 ก. ที่มา : http://www.electricfactory.co.th/OMRON/Float%20Level%20Contrlloer/61F_G2.jpg
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.29 ข. ที่มา : http://Circuits.datasheetdir.com/9/PS-3S-pinout.jpg
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555

สวิตช์ลูกลอยแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยชุดควบคุม (Control unit) และชุด
อิเล็กโทรดตรวจจับระดับของเหลว โดยแท่งอิเล็กโทรดจะทาการตรวจจับระดับของเหลวแล้วส่ งสัญญาณ
มายังชุดควบคุมให้สั่งต่อวงจรหรื อตัดวงจร
(3) สวิต ช์ ลู ก ลอยแบบเคเบิ ล (Float cable switch) ตัวสวิตช์ จะบรรจุ อยู่ในลู ก ลอย
หน้าสัมผัสจะตัดต่อเมื่อลู กลอยอยู่ในตาแหน่ งคว่าและหงาย เหมาะกับงานควบคุ มระดับของของเหลว
ทั่วไป โดยมี ล ัก ษณะดังภาพที่ 1.2.30 และการท างานของสวิต ช์ ลู ก ลอยแบบเคเบิ ล ดังภาพที่ 1.2.31
จากภาพจะเห็ นว่าการเปลี่ ยนแปลงของหน้าสัมผัสขึ้ นอยู่กบั โลหะกลมภายในที่ เคลื่ อนที่ไปตามระดับ
ของเหลว การเคลื่ อ นที่ จะท าให้ โลหะกลมไปดัน แกนที่ ควบคุ ม หน้าสั ม ผัส ให้ NC แยกออกจากกัน
และ NO ต่อถึงกัน หรื อให้กลับสู่ สภาวะปกติของหน้าสัมผัสที่เป็ นอยู่

ก. สวิตช์ลูกลอยแบบเคเบิล
ข. การนาไปควบคุมมอเตอร์
ค. การจัดวางระดับ
ภาพที่ 1.2.30 สวิตช์ลูกลอยแบบเคเบิลและการนาไปใช้งาน
ภาพที่ 1.2.30 ก. ที่มา : http://1.imimg.com/data/R/K/MY-566203/Cable-Float-Switch_250x250.jpg
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.30 ข. ที่มา : http://www.godwinpumps.com/images/uploads/companionimages/gstsubprime-float-Switch.gif เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.30 ค. ที่มา : http://www.polylok.com/sites/default/files/%28MAIN%29%20Floats.jpg
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555

ก. ขณะ ON
ข. ขณะ OFF
ภาพที่ 1.2.31 โครงสร้างภายใน และการต่อหน้าสัมผัสสวิตช์ลูกลอยแบบเคเบิล
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Float_switch เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555

(4) สวิตช์ ลูกลอยแบบอาศั ยรี้ดสวิตช์ (Reed switch) รี้ ดสวิตช์จะใช้ร่วมกับลู กลอย
ตั้งแต่หนึ่ งลู กขึ้ นไป โดยลู กลอยจะอยู่ในแกนที่ ภายในประกอบด้วยรี ดสวิตช์ เมื่อของเหลวดันลูกลอย
มาถึงตาแหน่งที่ร้ ี ดสวิตช์ติดตั้งอยู่ ทาให้เกิดการตัดต่อหน้าสัมผัส ดังภาพที่ 1.2.32

ก. แบบ 1 NO

ข. แบบ 1 NO + 1 NC

ค. ขณะแม่เหล็กยังไม่เคลื่อนที่
ง. ขณะแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าไปในบริ เวณสวิตช์
ภาพที่ 1.2.32 ลักษณะการทางานของรี้ ดสวิตช์
ภาพที่ 1.2.32 ก. และ ข. ที่มา : http://www.hy1688.com.tw/SWITCH/REED%20SWITCH/003/3/59.gif
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.32 ค. และ ง. ที่มา : http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/0870270304005.png
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555

ลักษณะการทางานของรี้ ดสวิตช์แบบ 1 NO จากภาพที่ 1.2.32 ก. จะเห็นว่าหน้าสัมผัส
สวิตช์จะต่อถึ งกันเมื่ อมีแม่เหล็กเคลื่ อนที่ เข้ามาในตาแหน่ งของสวิตช์ เช่ นเดี ยวกับรี้ ดสวิตช์แบบ 1 NO
และ 1 NC ดังภาพที่ 1.2.32 ข. จากภาพจะเห็นว่าในสภาพปกติหน้าสัมผัส NC จะต่อถึงกันและหน้าสัมผัส
NO จะแยกจากกัน เมื่อมีแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้ามาในตาแหน่งของสวิตช์หน้าสัมผัส NC จะแยกออกจากกัน
และหน้าสัมผัส NO จะต่อถึงกัน เมื่อนามาประยุกต์ใช้เป็ นสวิตช์ลูกลอย แม่เหล็กจะถูกติดตั้งไว้ที่ลูกลอย
และรี้ ดสวิตช์จะถู กติ ดตั้งไว้ในก้านเซนเซอร์ ซึ่ งขณะแม่ เหล็ กยังไม่เคลื่ อนที่ หน้าสัมผัสสวิตช์จะเปิ ด
ดังภาพที่ 1.2.32 ค. เมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าไปในบริ เวณสวิตช์ หน้าสัมผัสสวิตช์จะปิ ด ดังภาพที่ 1.2.32 ง.
13. สวิต ช์ ควบคุ ม การไหล (Flow switch) สวิตช์ ที่ ค วบคุ ม อัตราการไหลของก๊าซหรื อ
ของเหลวภายในท่อส่ ง การไหลของของเหลวจะทาให้เกิดแรงผลักไปดันใบพายของสวิตช์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางหน้าสัมผัสของสวิตช์ โดยหน้าสัมผัส NC จะแยกออกจากกันและหน้าสัมผัสแบบ NO จะต่อถึ งกัน
ลักษณะของสวิตช์ควบคุมการไหล ดังภาพที่ 1.2.33

ก. สวิตช์ควบคุมการไหล
ข. การติดตั้ง
ภาพที่ 1.2.33 สวิตช์ควบคุมการไหล
ภาพที่ 1.2.33 ก. ที่มา : http://image.made-in-china.com/2f0j00GBOTyVzKLFkh/Liquid-FlowSwitch.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.33 ข. ที่มา : http://www.rotameters.co.in/images/flow_Switch.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
14. สวิต ช์ ตรวจจั บ ระยะใกล้ ห รื อ สวิต ช์ แบบใกล้ ชิ ด (Proximity switch) เป็ นสวิต ช์ ที่
ทางานตรวจจับวัตถุที่เข้ามาใกล้หรื อเคลื่อนที่ผา่ น สวิตช์แบบใกล้ชิดสามารถทางานโดยไม่ตอ้ งสัมผัสกับ
ชิ้นงานหรื อวัตถุ ภายนอก โดยลักษณะของการทางานอาจจะส่ งหรื อรับพลังงานรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง
เช่ น สนามแม่ เหล็ ก สนามไฟฟ้ า แสง เสี ย ง ส่ วนใหญ่ จะใช้ก ับ งานตรวจจับ ต าแหน่ ง ระดับ ขนาด
ตลอดจนรู ปร่ าง ซึ่ งโดยปกติจะนามาใช้แทนลิมิตสวิตช์ เนื่องจากทาได้ดีกว่าอุปกรณ์ประเภทสวิตช์ อาศัย
หน้าสัมผัสทางกล สวิตช์ตรวจจับระยะใกล้มีลกั ษณะดังภาพที่ 1.2.34

ก. แบบเหนี่ยวนา
ข. แบบตัวเก็บประจุ
ภาพที่ 1.2.34 สวิตช์แบบใกล้ชิด
ภาพที่ 1.2.34 ก. ที่มา : http://www.nskelectronics.in/images/proximity_sensor_ibest.jpg เข้าถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.34 ข. ที่มา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/capacitive-proximity-sensorwith-long-sensing-distance-15954-2913413.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
ประเภทของสวิตช์แบบใกล้ชิด
(1) แบบเหนี่ ยวนา (Inductive) ทางานโดยอาศัยหลักการเปลี่ ยนแปลงค่าความเหนี่ ยวนา
ของขดลวด ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวจะมี ผลต่อชิ้ นงานหรื อวัตถุ ที่เป็ นโลหะเท่านั้น ซึ่ งโลหะแต่ละชนิ ด
ก็ให้ระยะการตรวจจับที่แตกต่างกัน ลักษณะเด่นคือมีความทนทานและสามารถทางานได้ในช่วงอุณหภูมิ
ที่กว้าง สามารถทางานในสภาวะที่มีการรบกวนทางแสงและเสี ยง ใช้ตรวจจับตาแหน่งต่าง ๆแทนลิมิตสวิตช์
ใช้วดั ความเร็ วรอบ (RPM) หรื อใช้ตรวจจับสิ่ งแปลกปลอมที่เป็ นโลหะ เป็ นต้น
(2) แบบเก็บประจุ (Capacitive) โครงสร้างทั้งภายนอกและภายในคล้ายกับแบบเหนี่ ยวนา
แต่อาศัยหลัก การเปลี่ ยนแปลงของความจุ ซึ่ งเนื่ องมาจากการเคลื่ อนที่ ของวัตถุ ชนิ ดหนึ่ งที่เข้ามาใกล้
สนามไฟฟ้ าของคาปาซิ เตอร์ เซนเซอร์ ซึ่ งเซนเซอร์ ชนิ ดนี้ สามารถตรวจจับอุ ป กรณ์ ที่ไม่ได้เป็ นโลหะ
และเป็ นโลหะได้ เช่ น ไม้ เม็ดพลาสติ ก ระดับ น้ า น้ ามัน แก้ว น้ ายางพารา และยังสามารถปรั บระยะ
การตรวจจับได้อีกด้วย
1.2.3 รีเลย์ประวิงเวลา (Time delay relay)
รี เลย์ประวิงเวลา อุปกรณ์ที่สามารถปรับตั้งเวลาการทางานเพื่อนาไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้ปิดหรื อเปิ ดได้ตามการปรับตั้งเวลาที่ตอ้ งการ มีอยูห่ ลายชนิ ด หลายรู ปแบบการทางาน แต่ที่ใช้งานกันมาก
ในปั จจุบนั เป็ นชนิ ดอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งมี 2 รู ปแบบ คือแบบหน่ วงเวลาหลังจากจ่ายไฟเข้า และแบบหน่ วงเวลา
หลังจากตัดไฟออก
1. รีเลย์ประวิงเวลาแบบหน่ วงเวลาหลังจากจ่ ายไฟเข้ า (Time on delay relay)
รี เลย์ป ระวิงเวลาแบบนี้ เป็ นการหน่ วงเวลาเปิ ด จากแผนภาพเวลา (Timing diagram)
เมื่ อจ่ายไฟเข้าคอยล์ หน้าสัม ผัส NC และ NO จะยังไม่ เปลี่ ยนสภาพ เมื่ อถึ งเวลาที่ ป รั บ ตั้งไว้ (T1+T2)
หน้าสัมผัส NC แยกออกจากกัน ส่ วนหน้าสัมผัส NO ต่อถึงกัน และจะเป็ นลักษณะเช่นนี้จนกระทัง่ ตัดไฟ
ออกจากคอยล์ มี ลกั ษณะและการทางานดังภาพที่ 1.2.35 การประยุกต์ใช้งาน เช่ น วงจรสตาร์ ตมอเตอร์
แบบสตาร์ -เดลตา แบบอัตโนมัติ เป็ นต้น

ก. รี เลย์ประวิงเวลาแบบหน่วงเวลาหลังจากจ่ายไฟเข้า
ข. สภาวะการทางาน
ภาพที่ 1.2.35 รี เลย์ประวิงเวลาแบบหน่วงเวลาหลังจากจ่ายไฟเข้า
ภาพที่ 1.2.37 ก. ที่มา : http://image.made-in-china.com/2f0j00dCStjwPskEoz/Time-Relay-H3CRH3BA-.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
2. รีเลย์ประวิงเวลาแบบหน่ วงเวลาหลังจากตัดไฟออก (Time off delay relay)
รี เลย์ประวิงเวลาแบบนี้ เป็ นการหน่ วงเวลาปิ ด จากแผนภาพเวลา เมื่ อจ่ายไฟเข้าคอยล์
หน้าสัมผัส NC แยกจากกัน ส่ วนหน้าสัมผัส NO ต่อถึงกัน จะเป็ นลักษณะเช่นนี้ จนกระทัง่ ตัดไฟออกจากคอยล์
รี เลย์ก็จะเริ่ มนับเวลา เมื่อถึงเวลาที่ปรับตั้งไว้ (T4) หน้าสัมผัสทั้งสองจะกลับสู่ ตาแหน่งเดิม โดยมีลกั ษณะ
และการทางานดังภาพที่ 1.2.36 การประยุกต์ใช้งาน เช่ น การควบคุ มการจ่ายไฟฟ้ าในห้องพักโรงแรม
โดยผ่านคียก์ าร์ด เป็ นต้น

ก. รี เลย์ประวิงเวลาแบบหน่วงเวลาหลังจากตัดไฟออก
ข.สภาวะการทางาน
ภาพที่ 1.2.36 รี เลย์ประวิงเวลาแบบหน่วงเวลาหลังจากตัดไฟออก
ภาพที่ 1.2.36 ก. ที่มา : http://images.drillspot.com/pimages/23956/2395656_300.jpg
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
รี เลย์ป ระวิงเวลามี รูป แบบที่ หลากหลาย เช่ น แบบที่ ใช้คู่ก ับ เต้ารับ แบบติดรางและ
แบบติดฝาตู ้ มีให้เลือกใช้กบั แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ และแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง

1.2.4 รีเลย์ป้องกัน (Protective relay)
ภาวะโหลดเกิ น ในวงจรการควบคุ ม มอเตอร์ ห รื อ โอเวอร์ โหลดนั้น เกิ ด ขึ้ น จากสาเหตุ
มอเตอร์ รับภาระเกินพิกดั กาลัง (แรงม้า : HP) ทาให้กระแสไหลเข้ามอเตอร์ สูงกว่าปกติ จนเกิ ดความร้ อนขึ้ น
ในตัวมอเตอร์ หากเกิ ด ภาวะเช่ น นี้ นานไปก็ จะท าให้ม อเตอร์ เสี ย หายได้ จึ ง จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินต่ออยูใ่ นวงจรมอเตอร์ โอเวอร์ โหลดรี เลย์ มีอยู่ 2 แบบคือ แบบทางานโดยอาศัย
ความร้อนและแบบอิเล็กทรอนิกส์
1. โอเวอร์ โหลดรีเลย์แบบทางานโดยอาศัยความร้ อน (Thermal overload relay)
ส่ วนประกอบภายในประกอบด้วยขดลวดพัน อยู่บ นแผ่นเหล็ ก ไบเมทอล (Bimetal)
ขดลวดจะเป็ นทางผ่านของกระแสที่ไหลผ่านหน้าสัมผัสของคอนแทกเตอร์ ไปยังมอเตอร์ เมื่อเกิ ดภาวะ
โหลดเกิ น กระแสที่ ไหลมายังมอเตอร์ สูงกว่าพิ กดั เกิ ดความร้ อนขึ้ นในขดลวดความร้ อน ท าให้แผ่นเหล็ ก
ไบเมทอลเกิ ดการโก่งงอ ดันคานเลื่ อนไปดันหน้าสัมผัสปกติปิดของ โอเวอร์ โหลดรี เลย์ ที่ ต่ออนุ กรมอยู่กบั
วงจรควบคุ มเปิ ดวงจร ตัดกระแสไฟฟ้ าออกจากขดลวดสนามแม่เหล็กของคอนแทกเตอร์ ทาให้วงจร
ควบคุมหยุดทางาน
ส่ วนประกอบและโครงสร้างของโอเวอร์โหลดรี เลย์ ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังภาพที่
1.2.37 - ภาพที่ 1.2.39

ภาพที่ 1.2.37 โครงสร้างภายในของโอเวอร์โหลดรี เลย์
จากภาพที่ 1.2.37 แสดงโครงสร้างภายในของโอเวอร์โหลดรี เลย์ ประกอบด้วยขดลวด
ตัวนาพันรอบโลหะไบเมทอล ปุ่ มรี เซ็ตสาหรับควบคุมก้านดันหน้าสัมผัส ไปควบคุมชุดกลไกหน้าสัมผัส
ทาให้หน้าสัมผัส NO
NC ่ ภ เมื่อเกิดสภาวะโหลดเกิน
ลัก ษณะภายนอก และขั้วต่ อ สายของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ ซึ่ งประกอบด้วยปุ่ มปรั บ
ตั้งกระแสส าหรั บ ปรั บ ตั้งพิ ก ัด กระแสให้ เหมาะสมกับ มอเตอร์ ปุ่ มทริ ป แสดงสภาวะโหลดเกิ น และ
ใช้สาหรับทดสอบให้เกิ ดสภาวะโหลดเกิ น ปุ่ มรี เซ็ ตหรื อปรับตั้งใหม่สาหรับปรับให้สภาวะโหลดเกิ น

กลับสู่ สภาวะปกติ และขั้วต่อสายที่ต่อมาจากคอนแทกเตอร์ กับขั้วต่อสายที่ต่อไปยังมอเตอร์ โดยขั้วต่อ
สายนี้ต่อมาจากขดลวดตัวนาที่พนั อยูร่ อบโลหะไบเมทอล ซึ่ งมีลกั ษณะดังภาพที่ 1.2.38 และภาพที่ 1.2.39

(Trip)

(Reset)

ภาพที่ 1.2.38 ลักษณะภายนอกของโอเวอร์ โหลดรี เลย์

ส่วนที่ต่อเชื่อมเข้ากับ
คอนแทกเตอร์

ภาพที่ 1.2.39 โครงสร้างภายนอกของโอเวอร์ โหลดรี เลย์
ส่ วนของหน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญ
ที่จะนาไปต่อในวงจรควบคุ มนั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 หน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO จัดวางอยู่
ในแนวนอน ดัง ภาพที่ 1.2.40 และแบบที่ 2 หน้าสั ม ผัส แบบ NC และแบบ NO จัด วางอยู่ใ นแนวตั้ง
ดังภาพที่ 1.2.42 ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์หน้าสัมผัสทั้งสองอยูบ่ ริ เวณขั้วต่อสาย และเขียนโดย
ใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ANSI
การต่อหน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์โหลดรี เลย์ แบบที่ 1 นั้นแสดงดังภาพที่
1.2.41 ซึ่ งมีวิธีการคือ ต่อปลายสายด้านซ้ายของหน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO เข้าด้วยกัน ดังภาพที่ 1.2.41 ข.
จากนั้นกาหนดขั้วที่ ต่อรวมกันนี้ เป็ นขั้ว C และปลายสายของขั้ว NC เป็ นขั้ว NC ส่ วนปลายสายของขั้ว NO

เป็ นขั้ว NO ดังภาพที่ 1.2.41 ค. และเมื่อเขียนแบบโดยใช้สัญลักษณ์ ตามมาตรฐาน DIN จะได้ดงั ภาพที่
1.2.41 ง.

NC
NO

ภาพที่ 1.2.40 หน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ แบบที่ 1
NC

C

NO

ก. หน้าสัมผัส NC และ NO

ข. การต่อใช้งาน

ค. การกาหนดขั้ว

F3

ง. สัญลักษณ์มาตรฐาน DIN

ภาพที่ 1.2.41 การต่อหน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ แบบที่ 1

NC
NO

ภาพที่ 1.2.42 หน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ แบบที่ 2
C

NC NO
F3
NC

ก. หน้าสัมผัส NC และ NO

ข. การต่อใช้งาน

NO

ค. การกาหนดขั้ว

ง. สัญลักษณ์มาตรฐาน DIN

ภาพที่ 1.2.43 การต่อหน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ แบบที่ 2

ส่ วนการต่อหน้าสัมผัสแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์ โหลดรี เลย์ แบบที่ 2 นั้น
แสดงดัง ภาพที่ 1.2.42 ซึ่ งมี วิ ธี ก ารคื อ ต่ อ ปลายสายด้า นบนของหน้ าสั ม ผัส แบบ NC และแบบ NO
เข้าด้วยกัน ดังภาพที่ 1.2.43 ข. จากนั้นกาหนดขั้วที่ ต่อรวมกันนี้ เป็ นขั้ว C และปลายสายของขั้ว NC เป็ นขั้ว
NC ส่ ว นปลายสายของขั้ว NO เป็ นขั้ว NO ดังภาพที่ 1.2.43 ค. เมื่ อเขี ย นแบบโดยใช้สั ญ ลัก ษณ์ ต าม
มาตรฐาน DIN จะได้ดงั ภาพที่ 1.2.43 ง.
2. โอเวอร์ โหลดรี เลย์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic overload relay) เป็ นโอเวอร์ โหลดรี เลย์
ที่อาศัยหลักการทางานโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ตรวจจับกระแสเกินพิกดั จากสนามแม่เหล็ก ที่เกิดขึ้น
กล่ าวคื อหากเกิ ดสภาวะกระแสเกิ นพิกดั สนามแม่เหล็กก็จะมากขึ้นตามขนาดของกระแส ทาให้วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในตัวโอเวอร์ โหลดรี เลย์ สั่งตัดวงจรควบคุมให้เปิ ดวงจร ซึ่ งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบช่องร้อยสาย
2 ช่อง และแบบช่องร้อยสาย 3 ช่อง ดังภาพที่ 1.2.44 - ภาพที่ 1.2.45
จากภาพที่ 1.2.44 เป็ นการต่ อ ใช้ โ อเวอร์ โ หลดรี เลย์แ บบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบช่ อ ง
ร้อยสาย 2 ช่ อง กับวงจรควบคุมมอเตอร์ จะเห็ นว่าสายของมอเตอร์ ไม่ได้ต่อเข้ากับตัวโอเวอร์ โหลดรี เลย์
โดยตรงเหมือนกับโอเวอร์ โหลดรี เลย์แบบเทอร์ มอล แต่จะลอดผ่านช่ องร้ อยสายของ CT ซึ่ งมีท้ งั แบบ 2 ช่ อง
และแบบ 3 ช่อง โดย CT ที่ติดอยูก่ บั โอเวอร์ โหลดรี เลย์จะทาหน้าที่เป็ นตัวตรวจจับกระแสจากสายที่ต่อไปยัง
มอเตอร์ ลักษณะโอเวอร์ โหลดรี เลย์อิเล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 2 ช่อง ดังภาพที่ 1.2.44

ก. ลักษณะภายนอก
ข. โครงสร้างและส่ วนประกอบ
ภาพที่ 1.2.44 โอเวอร์ โหลดรี เลย์อิเล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 2 ช่อง
ภาพที่ 1.2.44 ก. ที่มา : http://www.advanced-a.com/electronic-ac-current-overload-protection-Relay-05-6a-24-vac-vdc-eocr-ss05nbp.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.44 ข. ที่มา : http://www.greegoo.cn/UploadFilesother/eocr-ar-spe1.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
โอเวอร์ โหลดรี เลย์แ บบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบช่ อ งร้ อ ยสาย 3 ช่ อ ง กับ วงจรควบคุ ม
มอเตอร์ ก็เช่นเดียวกัน สายของมอเตอร์ ลอดผ่านช่องร้อยสายของ CT ทั้ง 3 ช่อง ลักษณะการต่อใช้งานโอ
เวอร์ โหลดรี เลย์แบบอิเล็กทรอนิ กส์ แบบช่ องร้ อยสาย 3 ช่อง โดยการนาสายที่ต่อไปยังมอเตอร์ ลอดผ่าน
ช่องร้อยสายทั้ง 3 ช่อง ลักษณะโอเวอร์ โหลดรี เลย์อิเล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 3 ช่อง ดังภาพที่ 1.2.45

ก. ลักษณะภายนอก
ข. โครงสร้างและส่ วนประกอบ
ภาพที่ 1.2.45 โอเวอร์ โหลดรี เลย์อิเล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 3 ช่อง
ภาพที่ 1.2.45 ก. ที่มา : http://image.made-in-china.com/2f0j00CMNEmqdJDAoS/Digital-OverloadRelays-EOCR-3EZ-HDER-3EZ-.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.45 ข. ที่มา : http://www.greegoo.cn/UploadFilesother/EOCR-3DE-3EZ-spe-1.jpg เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
3. รีเลย์ป้องกันเฟส (Phase protection relay)
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส จะทางานได้ดีเต็มประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั จะต้องได้รับ
พิ กดั แรงดันเต็ม ตามพิ ก ัดที่ ก าหนดไว้ในแผ่นป้ ายชื่ อของมอเตอร์ การเปลี่ ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้ า
เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้มอเตอร์ เสี ยหาย ในการควบคุ มสาหรับระบบไฟฟ้ าที่ ไม่เสถี ยร กล่าวคือสภาวะ
แรงดันตก หรื อแรงดันเกินพิกดั ของมอเตอร์ บ่อย ๆ จาเป็ นจะต้องใช้อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันกระแสสลับ
ในระบบ 3 เฟส 4 สาย และ 3 เฟส 3สาย ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความแม่นยาสู งในการทางาน โดยมีคุณสมบัติ
ในการตรวจสอบสภาวะ แรงดัน ไฟฟ้ าไม่สมดุ ล และไฟขาดเฟส จะตรวจเช็ คความผิดปกติของระดับ
แรงดันไฟฟ้ าต่าเกิน (Under Voltage) แรงดันไฟฟ้ าสู งเกิน (Over Voltage) และแรงดันทั้ง3 เฟส ไม่สมดุล
(Unbalance Voltage) ลักษณะรี เลย์ป้องกันเฟส และไดอะแกรมการต่อสาย ดังภาพที่ 1.2.46
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ก. แบบมีจอแสดงผลเป็ นตัวเลข ข. แบบมีจอแสดงผลเป็ นหลอดไฟ
ค.ไดอะแกรมการต่อสาย
ภาพที่ 1.2.46 รี เลย์ป้องกันเฟส และไดอะแกรมการต่อสาย
ภาพที่ 1.2.46 ก. ที่มา : http://www.s2kenterprise.com/PICTURE-SPECT/Electrical/Phase-protection/WOP4.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.46 ข. ที่มา : http://en.ginri.com/imageRepository/e988f9b4-1381-413b-a9a5-cd04ac25cf13.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

การทางานของรี เลย์ป้องกันเฟส เมื่อแรงดันเกิดสภาวะผิดปกติ เกิ นกว่าเปอร์ เซ็ นต์ที่ต้ งั ไว้
จะเริ่ ม หน่ วงเวลาเปิ ด เมื่ อครบตามที่ ต้ งั ไว้ รี เลย์ป้ องกันเฟส จะตัดวงจรควบคุ มมอเตอร์ ออก และเมื่ อ
แรงดันไฟฟ้ ากลับมาสู่ สภาวะปกติ รี เลย์ป้องกันเฟส จะต่อวงจรควบคุ มมอเตอร์ โดยอัตโนมัติ สาหรับ
รายละเอียดการประยุกต์ใช้งานจะอยูใ่ นชุดการเรี ยนที่ 4
1.2.5 อุปกรณ์ ตัดตอนทางไฟฟ้ า ประเภทของอุ ปกรณ์ ตดั ตอนทางไฟฟ้ า สาหรับการควบคุ ม
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ประกอบด้วย
1. ฟิ วส์ (Fuse) เป็ นอุ ป กรณ์ ป้ องกัน กระแสเกิ น และลัด วงจร ท าด้ ว ยโลหะผสมที่ มี
จุ ด หลอมละลายต่ า เมื่ อ กระแสเกิ น พิ ก ัด ก็ จ ะเกิ ด การหลอมละลาย ตัด วงจรไฟฟ้ า เปิ ดวงจรไม่ ใ ห้
กระแสไฟฟ้ าไหลไปยังโหลด เป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ นกับวงจร และอุปกรณ์ ควบคุ ม
ฟิ วส์มีหลายแบบให้เลือกใช้ ลักษณะฟิ วส์แบบต่าง ๆ ดังภาพที่ 1.2.47

ก. ฟิ วส์หลอดแก้วและฐานฟิ วส์ ข. ฟิ วส์หลอดกระเบื้องและฐานฟิ วส์
ค. คัตเอาต์
ภาพที่ 1.2.47 ฟิ วส์แบบต่าง ๆ และอุปกรณ์
ภาพที่ 1.2.47 ก. ที่มา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2758 เข้าถึงเมื่อ
10 พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.47 ข. ที่มา : http://www.divineaudio.co.uk/kemp-elektroniks-cylindric-fuse-cartridge-withspare-fuse เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.47 ค. ที่มา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/180_2043494961.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
2. เซอร์ กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่นิยมใช้มากกว่าฟิ วส์
เนื่ องจากเมื่อกระแสเกินพิกดั สามารถตัดวงจรออกได้โดยไม่ทาให้อุปกรณ์ภายในเสี ยหาย และสามารถ
รี เซ็ตให้ใช้งานจ่ายกระแสให้กบั วงจรได้โดยง่าย
เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ มี ห ลายแบบ เช่ น แบบที่ ใ ช้ ส าหรั บ การควบคุ ม ระบบไฟฟ้ า
กระแสสลับ 1 เฟส จะมี 2 แบบ คือ แบบ 1 โพล ดังภาพที่ 1.2.48 ก. และ แบบ 2 โพล ดังภาพที่ 1.2.48 ข.
และแบบที่ใช้สาหรับการควบคุมระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส จะมี 2 แบบ คือ แบบ 3 โพล ดังภาพที่
1.2.48 ค. และแบบ 4 โพล ดังภาพที่ 1.2.48 ง.

ก. แบบ 1 โพล

ข. แบบ 2 โพล
ค. แบบ 3 โพล
ง. แบบ 4 โพล
ภาพที่ 1.2.48 เซอร์ กิตเบรกเกอร์ แบบต่าง ๆ
ภาพที่ 1.2.48 ก. ที่มา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2407 เข้าถึงเมื่อ
10 พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.48 ข. ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Jtecul.jpg/220pxJtecul.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.48 ค. ที่มา : http://www.miniphysics.com/wp-content/uploads/2012/07/DZ47-63-3PMiniature-Circuit-Breaker.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 255
ภาพที่ 1.2.48 ง. ที่มา : http://www.machsources.com/productimages/3286/earth-leakage-Circuitbreakers.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
พิกดั กระแสของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ที่ควรรู้จกั มี 3 ตัวคือ
แอมแปร์ ทริป (Ampere trip : AT) หมายถึง พิกดั กระแสของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ส่วนใหญ่
จะแสดงไว้ที่แผ่นป้ ายของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ หรื อด้ามคันโยก ถ้าหากเป็ นชนิ ดปรับค่าไม่ได้จะปั๊ มตัวนูนไว้ที่
ด้ามคันโยก การกาหนดค่า AT ของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตามมาตรฐานของ NEC กาหนดพิกดั เป็ นพิ กดั
กระแส ซึ่ งบอกให้รู้ว่าสามารถทนกระแสใช้งานในภาวะปกติ ได้สู งสุ ดเท่ าใด ซึ่ งมาตรฐานของ NEC
กาหนดไว้ดงั นี้ 15 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225 , 250 , 300 , 350 , 400 , 450,
600 , 700 , 800 , 1000 , 1200 , 1600 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000 A.
แอมแปร์ เฟรม (Ampere frame : AF) พิ ก ัด กระแสโครง หมายถึ งพิ ก ัด การทนกระแส
สู งสุ ดของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ในรุ่ นนั้นๆ พิ ก ัดกระแสโครงมี ประโยชน์ คื อ สามารถเปลี่ ยนพิ กดั แอมแปร์ ทริ ป
ได้โดยที่ขนาดของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ยงั คงเท่าเดิ ม ค่า AF ตามมาตรฐาน NEMA มีดงั นี้ 50 , 100 , 225,
250 , 400 , 600 , 800 , 1000 , 1200 , 1600 , 2000 , 2500 , 4000 , 5000 AF
Interrupting Capacity (IC) เป็ นพิ ก ัด การทนกระแสลัดวงจรสู งสุ ดโดยปลอดภัย ของ
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ โดยปกติกาหนดค่าการทนกระแสเป็ น kA ค่า IC จะบอกให้รู้วา่ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ที่ใช้น้ นั
มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด การเลือกค่ากระแส IC จะต้องรู ้ค่ากระแสลัดวงจรที่จุดนั้น ๆ เสี ยก่อน

1.2.6 อุปกรณ์ แสดงสั ญญาณและแจ้ งเหตุ (Signal and alarm device)
1. หลอดไฟฟ้าชี้นาหรือหลอดไฟฟ้าแสดงสภาวะ (Pilot lamp)
หลอดไฟฟ้ าแสดงสภาวะเป็ นอุ ปกรณ์ แสดงผลการท างานที่ ส าคัญ ในวงจรควบคุ ม
มอเตอร์ ใช้แสดงผลการทางานของวงจรควบคุ ม เช่ น แสดงผลการทางานของคอนแทกเตอร์ หรื อการ
หมุ น ของมอเตอร์ แสดงผลการเกิ ดสภาวะโหลดเกิ น แสดงผลการท างานของวงจรแบบการควบคุ ม
อัตโนมัติ หรื อการควบคุ ม ด้วยมื อ เป็ นต้น หลอดไฟฟ้ าแสดงสภาวะมีหลายสี หลายรู ปแบบ ดังภาพที่
1.2.49

ก. แบบมีหม้อแปลง

ข. แบบใช้หลอด LED
ค. แบบทาวน์เวอร์
ภาพที่ 1.2.49 หลอดไฟฟ้ าแสดงสภาวะแบบต่าง ๆ

ง. แบบหมุน

ภาพที่ 1.2.49 ก. ที่มา : http://www.chairitwong.com/images/catalog_images/1254758028.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.49 ข. ที่มา : http://hellamining.com/files/8613/4730/1546/LED_Pilot_Lamp_Red_350x350.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.49 ค. ที่มา : http://www.sensource.biz/files/prod_images/mt_lg.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.49 ง. ที่มา : http://www.worldofstock.com/slides/PCO1767.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2555
2. อุปกรณ์ แสดงสั ญญาณด้ วยเสี ยง
ระบบควบคุ มบางระบบจาเป็ นจะต้องมีการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสี ยง และเมื่ อเกิ ด
ความผิด ปกติ ข้ ึ น ในวงจรควบคุ ม จะท าให้ ช่ างผูค้ วบคุ ม สามารถเข้า มาแก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่างรวดเร็ ว
ลดความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ดขึ้ น กับ ระบบนั้น ๆ เช่ น กรณี เกิ ด น้ าล้น ถัง ในระบบควบคุ ม มอเตอร์ ปั๊ ม น้ า
สัญญาณเสี ยงที่ดงั ขึ้น จะทาให้ช่างผูค้ วบคุ มเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ให้น้ าล้นทิ้งไปโดยสู ญเปล่ า
หรื อน้ าล้นจนไปก่อความเสี ยหายในพื้นที่น้ นั ๆ อุปกรณ์แสดงสัญญาณด้วยเสี ยงมีหลายแบบ เช่น กระดิ่ง
ออด และไซเรน ดังภาพที่ 1.2.50

ก. กระดิ่ง
ข. ออด
ค. ไซเรน
ภาพที่ 1.2.50 อุปกรณ์แสดงสัญญาณด้วยเสี ยงแบบต่าง ๆ
ภาพที่ 1.2.50 ก. ที่มา : http://www.dalycity.org/Assets/Departments/Police/images/Alarm+Bell.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.50 ข. ที่มา : http://www.bksolar.com/shop/s/solar2029/img-lib/spd_20090519170400_b.jpg
เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.50 ค. ที่มา : http://image.made-in-china.com/2f0j00jerTdAaRESgZ/Buzzer-Buzzer-WithLamp-LED-Buzzer-Indicator-Polit-Lamp.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
1.2.7 มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์ เป็ นเครื่ องจักรกลทางไฟฟ้ าที่เป็ นเครื่ องต้นกาลังสาหรับเครื่ องจักรกลต่าง ๆ ซึ่ งมี
ทั้งแบบที่ ใช้แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงและแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ส าหรั บการจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิชานี้ เนื้อหาจะเฉพาะเจาะจงในเรื่ องการควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ ซึ่งจะเป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ าแบบ
เหนี่ยวนาทั้งแบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟสเท่านั้น
มอเตอร์ ประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่อยูก่ บั ที่ และส่ วนที่เคลื่ อนที่ ส่ วนที่
อยู่ก ับ ที่ ป ระกอบด้ว ยโครงของมอเตอร์ ขดลวด ฝาครอบ ขั้ว ต่ อ สาย เป็ นต้น และส่ ว นที่ เคลื่ อ นที่
ประกอบด้วยโรเตอร์ ดังภาพที่ 1.2.51
ส่ วนที่อยูก่ บั ที่
ส่ วนที่เคลื่อนที่

ภาพที่ 1.2.51 ส่ วนประกอบของมอเตอร์
ที่มา : http://www.globalspec.com/RefArticleImages/2E7925ABC41B09A0B5EEC3EC31C13BF3_9_1_1_9_1_1IMGS-1.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

มอเตอร์ ไ ฟฟ้ าแบ่ ง ตามลัก ษณะของโรเตอร์ ไ ด้ 2 แบบ คื อ โรเตอร์ แ บบกรงกระรอก
ซึ่ งส่ ว นประกอบของมอเตอร์ แ บบโรเตอร์ ก รงกระรอก ดัง ภาพที่ 1.2.52 และโรเตอร์ แ บบขดลวด
ส่ วนประกอบของมอเตอร์ แบบโรเตอร์ ขดลวด ดังภาพที่ 1.2.53

ภาพที่ 1.2.52 ส่ วนประกอบของมอเตอร์ แบบโรเตอร์ กรงกระรอก
ที่มา : http://www.electrical-knowhow.com/2012/05/classification-of-electric-motors-part.html เข้าถึง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ภาพที่ 1.2.53 ส่ วนประกอบของมอเตอร์ แบบโรเตอร์ ขดลวด
ที่มา : http://www.electrical-knowhow.com/2012/05/classification-of-electric-motors-part.html เข้าถึง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
จากภาพที่ 1.2.52 และภาพที่ 1.2.53 เป็ นส่ วนประกอบของมอเตอร์ ที่มีโรเตอร์ แบบกรงกระรอก
และแบบขดลวด ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ที่ เหมื อนกัน คือ ซี ลด์หน้าแปลนฝาครอบ (Shield end flange)
แบริ่ ง (Bearing) ส่ ว นที่ อ ยู่ ก ับ ที่ ขดลวดสเตเตอร์ (Startor winding) กล่ อ งต่ อ สาย (Connecting box)
หน้าแปลนท้า ยพัดลม (Fan end flange) พัดลมระบายอากาศ (Fan) ฝาครอบพัด ลม (Fan cover) และ
ส่ วนประกอบที่แตกต่างกัน คือ มอเตอร์ แบบโรเตอร์ ขดลวด จะมีขดลวดพันอยูท่ ี่ตวั ของโรเตอร์

1. มอเตอร์ 1 เฟส
(1) สปลิตเฟสมอเตอร์ แบบ (Split phase motor)
สปลิ ตเฟสมอเตอร์ จะมีลกั ษณะโครงสร้ างและวงจรการต่อขดลวดของมอเตอร์
ดังภาพที่ 1.2.54 ก. ซึ่ งมีขดลวด 2 ชุ ดคือ ขดลวดชุ ดรัน (Run winding) และขดลวดชุ ดสตาร์ ต (Start winding)
โดยในสภาวะปกติ ม อเตอร์ ย งั ไม่ ห มุ น นั้น ขดลวดชุ ด สตาร์ ต จะต่ อ อนุ ก รมกับ หน้ า สั ม ผัส ปกติ ปิ ด
ของสวิตช์แรงเหวีย่ ง (Centifugul switch หรื อ C.S.) แล้วต่อขนานกับขดรัน ดังภาพที่ 1.2.54 ข.
่ (C.S.)
L
U1

Z1

U2

Z2

N

ก. ลักษณะของมอเตอร์

ข. วงจรไฟฟ้ าของมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.54 สปลิตเฟสมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.54 ก. ที่มา : http://www.arndtco.com/media/05/a207918138c588cc594963_m.JPG เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
(2) คาปาซิเตอร์ สตาร์ ตมอเตอร์ (Capacitor start motor)
คาปาซิ เตอร์ สตาร์ ตมอเตอร์ มีลกั ษณะเหมือนกับสปลิตเฟสมอเตอร์ แต่มีคาปาซิ เตอร์
ต่ออนุ ก รมเข้าไปในขดลวดชุ ด สตาร์ ต เพื่ อเพิ่ ม แรงบิ ดขณะสตาร์ ต ส าหรับ ขับโหลดที่ ต้อ งใช้แรงบิ ด
ขณะสตาร์ตสู ง มีลกั ษณะและวงจร ดังภาพที่ 1.2.55
่

L

N

U1

Z1

U2

Z2

ก. ลักษณะของมอเตอร์
ข. วงจรไฟฟ้ าของมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.55 คาปาซิเตอร์สตาร์ตมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.55 ที่มา : http://azuradisc.com/Capacitor-Start-Motor.html เข้าถึงเมื่อวันที่
3 พฤศจิกายน 2558

(3) คาปาซิเตอร์ สตาร์ ตแอนด์ รันมอเตอร์ (Capacitor start and run motor)
คาปาซิเตอร์ สตาร์ตแอนด์รันมอเตอร์ มีลกั ษณะเหมือนกับมอเตอร์ แบบคาปาซิ เตอร์
สตาร์ ต แต่มีคาปาซิ เตอร์ 2 ตัว คือ คาปาซิ เตอร์ รัน และคาปาซิ เตอร์ สตาร์ ต เพื่อเพิ่มแรงบิ ดขณะสตาร์ ต
ขณะมอเตอร์ ก าลังท างาน ส าหรั บ ขับ โหลดที่ ต้องใช้แรงบิ ดขณะสตาร์ ต และแรงบิ ด ขณะท างานสู ง
มีลกั ษณะและวงจรดังภาพที่ 1.2.56
่

L

N

U1

Z1

U2

Z2

ก. ลักษณะของมอเตอร์
ข. วงจรไฟฟ้ าของมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.56 คาปาซิเตอร์ สตาร์ตแอนด์รันมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.56 ก. ที่มา : http://i21.geccdn.net/site/images/n-picgroup/78891.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2555
(4) คาปาซิเตอร์ รันมอเตอร์ (Capacitor run motor)
คาปาซิ เตอร์ รันมอเตอร์ หรื อคาปาซิ เตอร์ มอเตอร์ จะมี ลกั ษณะเหมือนกับคาปาซิ เตอร์
สตาร์ ตมอเตอร์ แต่ใช้คาปาซิ เตอร์ 1 ตัว คือ คาปาซิ เตอร์ รัน ต่ออนุ กรมกับขดลวดชุ ดสตาร์ ต โดยที่ไม่มี
สวิตช์แรงเหวีย่ ง และคาปาซิ เตอร์ จะต่ออยูต่ ลอดเวลาที่มอเตอร์ หมุน ดังภาพที่ 1.2.57
L

N

U1

Z1

U2

Z2

ก. ลักษณะของมอเตอร์
ข. วงจรไฟฟ้ าของมอเตอร์
ภาพที่ 1.2.57 คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ หรื อคาปาซิเตอร์มอเตอร์
ภาพที่ 1.2.57 ก. ที่มา : http://www.emgelettromeccanica.it/images/motori/standard_1_monofase_
singola_velocita/ms1.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

2. มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส
มอเตอร์ แบบ 3 เฟส จะประกอบด้วยขดลวดที่พนั อยูท่ ี่โครงของมอเตอร์ จานวน 3 ชุ ด
แต่ละชุ ดจะมีอกั ษรกากับขั้วทั้งด้านต้น และปลายของขดลวด ดังภาพที่ 1.2.58 ซึ่ งในการระบุอกั ษรประจาขั้ว
ของมอเตอร์ จะมี 2 แบบ คือ แบบใหม่ ด้านต้นจะประกอบด้วยอักษร U1, V1 และ W1 ส่ วนด้านปลาย
จะประกอบด้ว ยอัก ษร U2, V2 และ W2 และแบบเก่ า ด้า นต้น จะประกอบด้ว ยอัก ษร U, V และ W
ส่ วนด้านปลายจะประกอบด้วยอักษร X, Y และ Z การต่อวงจรขดลวดทาได้ 2 แบบ คือ การต่อขดลวด
แบบวายหรื อแบบสตาร์ และการต่อขดลวดแบบเดลตา ดังภาพที่ 1.2.58 ค. และ ง.
U1 V1 W1

U

U2 V2 W2

X Y Z

ก. อักษรระบุข้ วั ของมอเตอร์ แบบใหม่

ข. อักษรระบุข้ วั ของมอเตอร์ แบบเก่า

U1

U1 V1 W1

W1

U2
V2

V W

U1 V1 W1

U1

W2

W2

U2

U2 V2 W2

V1

U2 V2 W2

W1
V1

V2

ค. การต่อขดลวดแบบวาย หรื อแบบสตาร์
ง. การต่อขดลวดแบบเดลตา
ภาพที่ 1.2.58 ขั้วของขดลวดภายในกล่องต่อสายและรู ปแบบการต่อขดลวดของมอเตอร์ 3 เฟส
W2

U2

V2

U1

V1

W1

ก. ขั้วต่อสายมอเตอร์
ข. การต่อแบบสตาร์
ค. การต่อแบบเดลตา
ภาพที่ 1.2.59 ขั้วต่อสายในกล่องต่อสายของมอเตอร์แบบ 3 เฟส
ภาพที่ 1.2.59 ข. ที่มา : http://www.electriciansforums.co.uk/commercial-industrial-electrical/22967-3-phasestuff.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ภาพที่ 1.2.59 ค. ที่มา : http://www.diynot.com/forums/electrics/understanding-motor-name-plates.317415/ เข้าถึง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

จากภาพที่ 1.2.59 เป็ นขั้วของขดลวดภายในกล่องต่อสายและรู ปแบบการต่อขดลวดของมอเตอร์
แบบ 3 เฟส จากภาพจะเห็นว่าขั้วต่อสายของมอเตอร์ ไม่ได้เรี ยงตามลาดับของขดลวดดังภาพที่ 1.2.58 ก.
แต่เรี ยงลาดับขั้วต้นสายเป็ น U1, V1 และ W1 และเรี ยงลาดับขั้วปลายสายเป็ น W2, U2 และ V2 แทนที่จะเป็ น
U2, V2 และ W2 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเลื อกต่อใช้งานด้วยแผ่นโลหะต่อเชื่ อมขั้วต่อสายนั้นเอง
ซึ่ งหากต่อแบบสตาร์ ก็ใช้แผ่นโลหะต่อเชื่อมขั้วต่อสายต่อที่ข้ วั W2, U2 และ V2 และหากต้องการต่อแบบ
เดลตาก็ใช้แผ่นโลหะต่อเชื่อมขั้วต่อสายต่อเชื่ อมขั้ว U1 กับ ขั้ว W2, ขั้ว V2 กับขั้ว U2 และขั้ว W1 กับขั้ว
1.2.8 หม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
หม้อแปลงไฟฟ้ า เป็ นเครื่ องกลไฟฟ้ าที่สามารถถ่ายโยงพลังงานไฟฟ้ าจากวงจรหนึ่งไปยัง
อี ก วงจรหนึ่ ง โดยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความถี่ แต่ จะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงแรงดัน และกระแสไฟฟ้ า
โดยหม้อแปลงไฟฟ้ าจะท าหน้าที่ แปลงแรงดันไฟฟ้ าให้สู งขึ้ นหรื อต่ าลง โดยอาศัยการเหนี่ ยวนาของ
สนามแม่เหล็กในวงจร แม่เหล็กเดียวกัน หม้อแปลงไฟฟ้ าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ าให้สูงขึ้นกว่าแรงดันด้าน
ปฐมภูมิเรี ยกว่าหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน (step up transformer) และหม้อแปลงไฟฟ้ าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ า
ให้ต่าลงกว่าแรงดันด้านปฐมภูมิ เรี ยกว่าหม้อแปลงลดแรงดัน (step down transformer) ลักษณะและวงจร
ขดลวดของหม้อแปลงดังภาพที่ 1.2.60

ภาพที่ 1.2.60 ลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ า
ที่มา : http://www.ec.in.th/image/cache/data/Transformer/x-0-500x500.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2555

