
 
 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วชิาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

รหัสวชิา 1104 - 4301  
หลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน พ.ศ. 2540 

หน่วยการเรียนที ่1 เร่ือง ความรู้พืน้ฐานส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  
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ใบความรู้ที ่1.2 โครงสร้าง หลกัการท างาน และการใช้งานอุปกรณ์ควบคุม 
 

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 

วทิยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 



ใบความรู้ที ่1.2 
รหสัวชิา 1104-4301 วชิา การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า 3 หน่วยกิต สอนคร้ังท่ี 4-6 
ช่ือหน่วย ความรู้พื้นฐานส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั เวลา 33 ชัว่โมง 
เร่ือง โครงสร้าง หลกัการท างาน และการใชง้านอุปกรณ์ควบคุม เวลา 9 ชัว่โมง 
สมรรถนะประจ าหน่วย 

อธิบายโครงสร้าง หลกัการท างาน และการใชง้านอุปกรณ์ควบคุม 
จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่ อให้ มี ความ รู้ความ เข้าใจ เก่ี ยวกับ
โครงสร้าง หลกัการท างาน และการใชง้านอุปกรณ์
ควบคุม 

2. เพื่อให้มีทกัษะในการตรวจเช็คและใชง้าน
อุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ 

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานท่ีดี และ
มีเจตคติในการจดัระบบการท างานท่ีปลอดภยั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์
ควบคุมชนิดต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆได้
ถูกตอ้ง 

3. ตรวจสอบ และทดสอบการท างานของ
อุปกรณ์ควบคุมไดถู้กตอ้ง 

4. มีความละเอียดรอบคอบ และปลอดภยั 
5. การรักษาความสะอาดขณะปฏิบัติงาน 

และหลงัปฏิบติังาน 
6. การเก็บว ัส ดุ  อุปกรณ์  และเค ร่ืองมือ

หลงัจากการปฏิบติังาน 
 
 

 

กระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียม 

1 .1  นั ก ศึ กษ าศึ กษ าใบ ความ รู้ ท่ี  1 .2 
สอบถามปัญหา ครูผูส้อนอธิบายเพิ่มเติม 

1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับฝึก 
และสาธิต 
ขั้นที ่2 ขั้นสาธิตหรือยกตัวอย่าง 

2.1 ครูผูส้อนท าการอธิบาย สาธิตประกอบ
ตวัอยา่งหลาย ๆ ตวัอยา่ง 
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติหรือฝึกหัด 

3.1 นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั 
3.2 นักศึกษาฝึกปฏิบติัตามใบปฏิบติังาน

ตามล าดบัขั้นการปฏิบติังานท่ี 1 
ขั้นที ่4 ขั้นตรวจผลการฝึกหัด 

4.1 ตรวจผลการฝึกปฏิบติังาน  
ขั้นที ่5 ขั้นฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง 

5.1 นักศึกษาฝึกปฏิบติัตามใบปฏิบติังาน
ตามล าดบัขั้นการปฏิบติังานจนเสร็จส้ิน 

5.2 ตรวจผลการฝึกปฏิบติังาน 
ขั้นที ่6 ข้ันสรุปและประเมินผล 

6.1 สรุปผลการปฏิบติังาน และตอบค าถาม
หลงัการปฏิบติังาน 

6.2 ซกัถาม สังเกต  
 

 



 
เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
1.2  โครงสร้าง หลกัการท างาน และการใชง้านอุปกรณ์ควบคุม 

1.2.1  คอนแทกเตอร์และรีเลย ์ 
1.2.2  สวติช์ควบคุม  
1.2.3  รีเลยป์ระวงิเวลา 
1.2.4  รีเลยป้์องกนัวงจร 
1.2.5  อุปกรณ์ตดัตอนทางไฟฟ้า 
1.2.6  อุปกรณ์แสดงสัญญาณและแจง้เหตุ 
1.2.7  มอเตอร์ไฟฟ้า 
1.2.8  หมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

1.2  โครงสร้าง หลักการท างาน และการใช้งานอุปกรณ์ควบคุม  
การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั การต่อวงจรควบคุม การต่อวงจรก าลัง 

ตลอดจนการตรวจซ่อมบ ารุงรักษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจโครงสร้าง หลกัการท างาน สัญลกัษณ์
และการใชง้านอุปกรณ์ควบคุม ซ่ึงสามารถแบ่งตามหนา้ท่ีการท างานได ้ดงัน้ี 

1.2.1  คอนแทกเตอร์และรีเลย ์ 
1.2.2  สวติช์ควบคุม  
1.2.3  รีเลยป์ระวงิเวลา 
1.2.4  รีเลยป้์องกนัวงจร 
1.2.5  อุปกรณ์ตดัตอนทางไฟฟ้า 
1.2.6  อุปกรณ์แสดงสัญญาณและแจง้เหตุ 
1.2.7  มอเตอร์ไฟฟ้า 
1.2.8  หมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

1.2.1  คอนแทกเตอร์และรีเลย์ (Contactor and Relay) 
อุปกรณ์ควบคุมการท างานของวงจรควบคุมมอเตอร์ท่ีจะให้การท างานของมอเตอร์ได้ตรง    

ตามเง่ือนไขการท างานท่ีตอ้งการนั้น ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลากหลายชนิด ไดแ้ก่  
1.  คอนแทกเตอร์  
  คอนแทกเตอร์หรือตวัสัมผสัแบบแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัตดัต่อวงจร

เช่นเดียวกับสวิตช์ธรรมดาทัว่ไป แตกต่างกันท่ีคอนแทกเตอร์ท างานโดยอาศยัอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า     
เป็นตวัตดัต่อหนา้สัมผสัของสวติช์ ซ่ึงเป็นการควบคุมการตดัต่อก าลงัไฟฟ้าจ านวนมากโดยใชก้ าลงัไฟฟ้า
จ านวนน้อยในการควบคุม ส าหรับในส่วนของวงจรควบคุมท่ีจะท าให้คอนแทกเตอร์ท างานนั้นเป็น



สายไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีต่อเขา้กบัสวิตช์ควบคุมและคอยล์ของคอนแทกเตอร์ แรงดนัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้คอยล์
อาจจะเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัก็ได ้โดยข้ึนอยูก่บัการออกแบบวงจร
ควบคุมและท าให้สามารถควบคุมไดห้ลายรูปแบบ เช่น การควบคุมดว้ยมือ  การควบคุมแบบก่ึงอตัโนมติั 
และการควบคุมแบบอตัโนมติั เป็นตน้ ลกัษณะของคอนแทกเตอร์ โครงสร้าง ส่วนประกอบ การท างาน 
ดงัภาพท่ี 1.2.1 - ภาพท่ี 1.2.4 

 

 
ภาพท่ี 1.2.1 คอนแทกเตอร์และโอเวอร์โหลดรีเลย ์

 

 

ภาพท่ี 1.2.2 โครงสร้างของคอนแทกเตอร์ 
ท่ีมา : http://webserv.kmitl.ac.th/s1010958/web/php/MagneticContactor.php เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 

พฤศจิกายน 2555 
 

           

http://webserv.kmitl.ac.th/s1010958/web/php/MagneticContactor.php


 
  ส่วนประกอบของคอนแทกเตอร์ 
(1)  แกนเหลก็ (Armature)  

แกนเหล็กประกอบข้ึนด้วยแผ่นเหล็กบางซ้อนอดั เพื่อป้องกนักระแสไหลวน    
ในแกนเหล็ก อนัเป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนข้ึนในแกนเหล็ก การสูญเสียพลงังาน แกนเหล็กเป็นทางเดิน
ของเส้นแรงแม่เหล็ก ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีอยู่กบัท่ี (Stator) และส่วนท่ีเคล่ือนท่ี (Rotor) ดงัภาพท่ี 
1.2.3 ก. และภาพท่ี 1.2.3 ข. 

แกนเหล็กส่วนท่ีอยูก่บัท่ี เป็นแกนเหล็กรูปตวั E ท่ีขาสองขา้งของแกนเหล็กรูปตวั E 
มีลวดทองแดงเส้นใหญ่ต่อลดัอยูเ่ป็นรูปวงแหวนฝังอยูท่ี่ผวิหนา้ของแกน เพื่อลดการสั่นสะเทือนของแกนเหล็ก
อนัเน่ืองมาจากการสั่นสะเทือน จากไฟฟ้ากระแสสลบั  

แกนเหล็กเคล่ือนท่ี ท าดว้ยแผน่เหล็กบางอดัซ้อนกนัเช่นเดียวกบัแกนเหล็กส่วนท่ีอยู่
กบัท่ี และมีชุดหนา้สัมผสัเคล่ือนท่ี (Moving Contact) ยดึติดอยู ่

 

(2)  ขดลวด หรือ ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ คอยล ์(Coil) 
ขดลวดท ามาจากลวดทองแดงพนัอยูร่อบบอ๊บบิ้น (Bobbin) สวมอยูต่รงกลางของ

ขาตวั E ท่ีอยูก่บัท่ี ขดลวดท าหนา้ท่ีสร้างสนามแม่เหล็กใหก้บัคอนแทกเตอร์ ดงัภาพท่ี 1.2.3 ค. 
 

 

 

 

 

ก. แกนเหล็กส่วนท่ีอยูก่บัท่ี ข. แกนเหล็กส่วนท่ีเคล่ือนท่ี ค. คอยล ์

ภาพท่ี 1.2.3 ส่วนประกอบของคอนแทกเตอร์ 
 

ภาพท่ี 1.2.3 ก. และ ข. ท่ีมา : http://www.engineerfriend.com/wp-content/uploads/2012/10/42-43-01-
2.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.3 ค. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2688 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2555 

 

(3)  หน้าสัมผสั (Contact) 
หน้าสัมผสัของคอนแทกเตอร์ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ หน้าสัมผสัส่วนเคล่ือนท่ี 

และหน้าสัมผสัส่วนท่ีอยู่กบั หน้าสัมผสัภายในของคอนแทกเตอร์ยงัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามลกัษณะ

http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2688


ของการน าไปควบคุมการท างาน คือ หน้าสัมผสัหลัก (Main contact) และหน้าสัมผสัช่วย (Auxilary 
contact) ดงัภาพท่ี 1.2.4  
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ก.ลกัษณะของคอนแทกเตอร์ ข. สัญลกัษณ์ของคอนแทกเตอร์ 
ภาพท่ี 1.2.4 คอนแทกเตอร์และสัญลกัษณ์ 

 

โดยปกติแลว้หน้าสัมผสัหลกัมี 3 ชุด ส าหรับส่งผ่านก าลงัไฟฟ้า 3 เฟสเขา้ไปสู่
มอเตอร์หรือโหลดท่ีใช้แรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส (หรือแรงดนั 1 เฟส ข้ึนอยู่กบัการน าไปใช้งาน) หน้าสัมผสั
หลกัของคอนแทกเตอร์ทนกระแสได้สูงกว่าหน้าสัมผสัช่วย หน้าสัมผสัหลกัเป็นแบบปกติเปิด อกัษร
ก ากบัหน้าสัมผสัด้านแหล่งจ่ายคือ 1, 3, 5 หรือ L1, L2, L3 และด้านโหลดคือ 2, 4, 6 หรือ T1, T2, T3    
ดงัภาพท่ี 1.2.4 ส่วนท่ีเป็นสีแดง 

หนา้สัมผสัช่วยเป็นหนา้สัมผสัท่ีมีขนาดเล็กและทนกระแสไดต้ ่ากวา่หนา้สัมผสัหลกั 
ท าหนา้ท่ีช่วยการท างานของวงจรควบคุม เช่น เป็นหนา้สัมผสัท่ีท าให้คอนแทกเตอร์ท างานไดต้ลอดเวลา 
หรือเรียกว่า “holding” อกัษรก ากบัหน้าสัมผสัช่วย ด้านซ้ายของคอนแทกเตอร์จะเป็น NO มี 2 ชุด คือ    
13 - 14, 21 - 22 และดา้นขวาของคอนแทกเตอร์จะเป็น NC มี 2 ชุด คือ 31 - 32, 43 - 44 ดงัภาพท่ี 1.2.4     
ส่วนท่ีเป็นสีน ้าเงิน 

ลกัษณะการท างานของคอนแทกเตอร์มีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.5 ในสภาวะปกติท่ี
ไม่ไดจ่้ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้คอยล์ จะมีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.5 ก. และเม่ือจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้คอยล์ จะมี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.5 ข. นัน่คือ หน้าสัมผสัแบบ NO จะต่อถึงกนั และหน้าสัมผสัแบบ NC จะจากกนั 
และเม่ือตดัแรงดนัไฟฟ้าออกจากคอยล์ หน้าสัมผสัแบบ NO และหน้าสัมผสัแบบ NC จะกลบัสู่สภาพ
ปกติ 



                                 
                                  

 
ก.สภาพหนา้สัมผสัขณะปกติ ยงัไม่จ่ายไฟเขา้คอยล ์ ข. สภาพหนา้สัมผสัขณะจ่ายไฟเขา้คอยล ์

ภาพท่ี 1.2.5 คอนแทกเตอร์ในสภาวะปกติ และสภาวะจ่ายไฟเขา้คอยล ์
 

  
ก. หนา้สัมผสัหลกัในสภาวะปกติ ข. หนา้สัมผสัหลกัในสภาวะจ่ายไฟเขา้คอยล ์

  
ค. หนา้สัมผสัช่วยในสภาวะปกติ ง. หนา้สัมผสัช่วยในสภาวะจ่ายไฟเขา้คอยล ์

ภาพท่ี 1.2.6 หนา้สัมผสัหลกัและหนา้สัมผสัช่วยในสภาวะปกติ และสภาวะจ่ายไฟเขา้คอยล ์
 

จากภาพท่ี 1.2.6 หมายเลข 1 คือ หน้าสัมผสัหลกัของคอนแทกเตอร์ หมายเลข 2 
คือ หน้าสัมผสัช่วยแบบ NC และหมายเลข 3 คือหน้าสัมผสัช่วยแบบ NO ซ่ึงหน้าสัมผสัหลกัจะใช้ใน
วงจรก าลงั ส่วนหนา้สัมผสัช่วยจะใชใ้นวงจรควบคุม ซ่ึงมีลกัษณะการท างาน ดงัภาพท่ี 1.2.6 ก. ในสภาพ

1 

2 

3 



ปกติขณะท่ียงัไม่จ่ายแรงดันไฟฟ้าหน้าสัมผสัหลักของคอนแทกเตอร์จะไม่ต่อถึงกัน และเม่ือจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าเขา้ในขดลวดก็จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กท่ีมีแรงมากกว่าสปริง ท าให้เกิดแรงดึงดูดแกน
เหล็กตวั E    ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีลงมาแนบสนิทกบัแกนเหล็กตวั E ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี ท าให้หนา้สัมผสัหลกัต่อ
ถึงกัน ดังภาพท่ี 1.2.6 ข. และเม่ือหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าขดลวด สปริงก็จะดันแกนเหล็กตวั E ให้
เคล่ือนท่ีกลบัสู่สภาวะปกติเดิม 

หน้าสัมผ ัสช่วยแบบ NO และแบบ NC มีลักษณะการท างานเช่นเดียวกับ
หนา้สัมผสัหลกั กล่าวคือ ในสภาพปกติขณะท่ียงัไม่จ่ายแรงดนัไฟฟ้า หนา้สัมผสัแบบ NO จะไม่ต่อถึงกนั 
ส่วนหน้าสัมผสัแบบ NC จะต่อถึงกนั ดงัภาพท่ี 1.2.6 ค. เม่ือท าการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้ในขดลวดก็จะ
ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กท่ีมีแรงมากกว่าสปริง ท าให้เกิดแรงดึงดูดแกนเหล็กตวั E ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีลงมา
แนบสนิทกบัแกนเหล็กตวั E ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี ท าใหห้นา้สัมผสัแบบ NO ต่อถึงกนั และหนา้สัมผสัแบบ NC 
ท่ีสัมผสักนัอยูแ่ยกออกจากกนั ดงัภาพท่ี 1.2.6 ง. และเม่ือหยุดจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้ขดลวด สปริงก็จะดนั
แกนเหล็กตวั E ใหเ้คล่ือนท่ีกลบัสู่สภาวะปกติเดิม 

 

(4)  สปริง (Spring)     
สปริงมี 2 ชุดคือ สปริงดันแกนเหล็กและสปริงดันหน้าสัมผสั  ส าหรับสปริง     

ดนัแกนเหล็กจะดนัชุดแกนเหล็กให้แยกออกจากกนั เป็นผลให้หน้าสัมผสัแยกออกจากกนั ส่วนสปริง   
ดนัหนา้สัมผสั ท าหนา้ท่ีดนัหนา้สัมผสัส่วนเคล่ือนท่ีและหนา้สัมผสัส่วนท่ีอยูก่บัท่ีสัมผสักนัอยา่งติดแน่นสนิท 
ทั้ งยงัเป็นตวัซึมซับแรงกระแทก (Shock absorber) ระหว่างหน้าสัมผสัเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ
หนา้สัมผสัอีกดว้ย 

 

(5)  โครงยดึอุปกรณ์ (Mounting)    
โครงยึดอุปกรณ์ท าหน้าท่ีในการยึดอุปกรณ์ทุกส่วนของคอนแทกเตอร์หรือรีเลย์

ใหป้ระกอบเขา้ดว้ยกนั โครงยดึอุปกรณ์จะตอ้งเป็นฉนวนทนแรงดนัไดสู้ง  
การเลือกใช้คอนแทกเตอร์จะตอ้งพิจารณาถึงประเภทของแรงดนัไฟฟ้า ขนาด

พิกดัแรงดนัไฟฟ้า พิกดัก าลงัไฟฟ้า ลกัษณะสมบติัของโหลด รวมทั้งลกัษณะการใช้งาน ในส่วนของ
ขดลวด จะตอ้งเลือกขนาดและพิกดัแรงดนัให้ถูกตอ้งดว้ย เช่น ประเภทของแรงดนัไฟฟ้า ส าหรับไฟฟ้า
กระแสสลบัและไฟฟ้ากระแสตรง พิกดัแรงดนัไฟฟ้า หนา้สัมผสัของคอนแทกเตอร์  

การพิจารณาเลือกคอนแทกเตอร์ใช้งานจะตอ้งพิจารณาเลือกโดยใช้ตารางแสดง
การใชป้ระโยชน์ของหนา้สัมผสัไฟฟ้าของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 1.2.1 

 

 



ตารางท่ี 1.2.1 ประเภทของคอนแทกเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัและการประยกุตใ์ชง้าน 
 

ประเภท ชนิดของการประยุกต์ใช้งาน 
AC-1 ใชก้บัโหลดท่ีเป็นความตา้นทาน หรือโหลดท่ีมีค่าความตา้นทานของขดลวดนอ้ย (Non-

inductive or Slightly Inductive Loads, Resistance Fumaaces) 
AC-2 ใชก้บัโหลดท่ีเป็นมอเตอร์แบบวงแหวนล่ืน พิจารณาตอนเร่ิมท างานและหยดุท างานของ

มอเตอร์ (Slip-ring Motor : Starting, Switching off) 
AC-3 ใชก้บัโหลดท่ีเป็นมอเตอร์แบบกรงกระรอกพิจารณาตอนเร่ิมท างานและหยดุท างานของ

มอเตอร์ (Squirrel-cage Motor : Starting, Switching off) 
AC-4 ใชก้บัโหลดท่ีเป็นมอเตอร์แบบกรงกระรอก พิจารณาตอนเร่ิมท างานและหยดุท างานของ

มอเตอร์ หรือการกลบัทิศทางหมุนของมอเตอร์ (2) หรือมีการท างานของมอเตอร์เป็น
แบบช่วงสั้น ๆ (Squirrel-cage Motor : Starting, Switching off) 

AC-5a ใชส้ าหรับควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของหลอดปล่อยประจุความเขม้สูง (Switching of 
Electronic Discharge Lamps Control) 

AC-5b ใชส้ าหรับหลอดชนิดไส้ (Switching of Incandescent lamps) 
AC-6a ใชส้ าหรับหมอ้แปลง (Switching of Transformers) 
AC-6b ใชส้ าหรับส่วนท่ีเป็นตวัเก็บประจุ (Switching of Capacitor Banks) 
AC-7a ใชส้ าหรับภาระท่ีค่าความตา้นทานของขดลวดนอ้ย ๆ ในบา้นพกัอาศยั และประยกุตใ์ช้

กบังานท่ีมีภาระคลา้ยกนั (Slighly Inductive Loads in Household appliance and similar 
appliances) 

AC-7b ใชส้ าหรับภาระท่ีเป็นมอเตอร์ท่ีใชก้บับา้นพกัอาศยั (Motor Loads of Household 
appliances) 

AC-8a ใชส้ าหรับภาระท่ีเป็นมอเตอร์ของเคร่ืองท าความเยน็ ตูเ้ยน็แบบปิดจนไม่มีอากาศเขา้ไปได ้
และควบคุมดว้ยมือ โดยในวงจรจะตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัเป็นตวัตดัวงจร 
(Hermetic Refrigerant Compressor motor control witch Manual Reseting of Overload 
release) 

AC-8b ใชส้ าหรับภาระท่ีเป็นมอเตอร์ของเคร่ืองท าความเยน็ ตูเ้ยน็แบบปิดจนไม่มีอากาศเขา้ไปได ้
และควบคุมแบบอตัโนมติั โดยในวงจรจะตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัเป็น
ตวัตดัวงจร (Hermetic Refrigerant Compressor motor control witch Automatic 
Resetting of Overload release) 

 
 



ตารางท่ี 1.2.1 ประเภทของคอนแทกเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและการประยกุตใ์ชง้าน (ต่อ) 
 

ประเภท ชนิดของการประยุกต์ใช้งาน 
DC-1 ใชก้บัโหลดท่ีเป็นความตา้นทาน หรือโหลดท่ีมีค่าความตา้นทานของขดลวดนอ้ย     

(Non-inductive or Slightly Inductive Loads, Resistance Fumaaces) 
DC-3 ใชส้ าหรับภาระท่ีเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดขดลวดต่อแบบขนาน พิจารณาตอนเร่ิม

ท างานหยุดท างาน หรือกลบัทางหมุนมอเตอร์ (3) การหยุดหมุนดว้ยวธีิการเปล่ียนแปลง
แรงผลกัดนัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Shunt motor : Starting, Plugging, Inching, 
Dynamic Breaking of DC-motor) 

DC-5 ใชส้ าหรับภาระท่ีเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดขดลวดต่อแบบอนุกรม พิจารณา 
ตอนเร่ิมท างานหยดุท างาน หรือกลบัทางหมุนมอเตอร์ (3) การหยดุหมุนดว้ยวธีิการเปล่ียนแปลง
แรงผลกัดนัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Series  motor : Starting, Plugging, Inching, 
Dynamic Breaking of DC-motor) 

DC-6 ใชส้ าหรับหลอดชนิดไส้ (Switching of Incandescent lamps) 
 

หมายเหตุ 1. AC หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลบั DC หมายถึงไฟฟ้ากระแสตรง 
  2. ประเภท AC-3 อาจจะใช้งานกบัมอเตอร์ท่ีมีการเดินและหยุด สลบักนัเป็นคร้ังคราว 
แต่การสลบัจะตอ้งไม่เกิน 5 คร้ังต่อนาที และตอ้งไม่เกิน 10 คร้ังใน 10 นาที 
  3. แบบพลกักิง (Plugging) คือ การหยุดหรือสลบัเฟสอยา่งรวดเร็วในระหวา่งท่ีมอเตอร์
ก าลงัเดินอยู ่
  4. การหมุนช้า (Inching) หรือ การจ็อก (Jogging) คือ การจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ซ ้ า ๆ กัน  
ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อตอ้งการให ้มอเตอร์หรือเคร่ืองจกัรท่ีมอเตอร์ขบัอยูเ่คล่ือนตวัเล็กนอ้ย 
 

2.  รีเลย์ (Relay) 
  รีเลยเ์ป็นอุปกรณ์ควบคุมท่ีมีลกัษณะการท างานเหมือนกบัคอนแทกเตอร์ การน าไปใชง้านนั้น

มีส่วนท่ีแตกต่างกนัอยู ่กล่าวคือ รีเลยถู์กออกแบบมาใชใ้นวงจรควบคุม แต่มีรีเลยบ์างประเภทท่ีสามารถใช้
ในการควบคุมกระแสใหก้บัโหลดได ้ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่รีเลยก์  าลงั (Power relay)  

  รีเลย์มีหลายรูปแบบ แบบท่ีใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและแบบท่ีใช้กับ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง รีเลยมี์ขนาดพิกดัแรงดนัให้เลือกอยา่งหลากหลาย ทั้งยงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป 
เช่น แบบท่ีมีโครงสร้างแบบใสและใชร่้วมกบัเตา้รับ (Socket) แบบทึบท่ีใชย้ึดติดแผน่วงจรพิมพ ์(Printed 
circuit board : PCB) และแบบทึบท่ีใชย้ดึติดกบัราง ดงัภาพท่ี 1.2.7 

 



 

 

 

 

 
ก. รีเลยแ์บบใส ข. รีเลยแ์บบทึบท่ีใชย้ดึติดแผน่วงจรพิมพ ์ ก. รีเลยแ์บบทึบท่ีใชย้ดึติดราง 

ภาพท่ี 1.2.7 รีเลยแ์บบต่าง ๆ  
ภาพท่ี 1.2.7 ก. ท่ีมา : http://industrial-electrical-products.blogspot.com/p/omron.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 

พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.7 ข. ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/2f0j00CBNTQJitnhcv/Power-Relay-JQC3FF-

012-1HS-.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.7 ค. ท่ีมา : http://media.digikey.com/Photos/Phoenix%20Photos/2946560.JPG เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

10 พฤศจิกายน 2555 
 

  ลักษณะหน้าสัมผสัของรีเลย์มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน  และจ านวนของชุด
หน้าสัมผสัก็ข้ึนอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของผูผ้ลิต สามารถเลือกให้เหมาะสมกบัลักษณะงานท่ีควบคุมได ้
ลกัษณะหนา้สัมผสัของรีเลย ์ดงัภาพท่ี 1.2.8  

 

    
ก. แบบ SPST ข. แบบ DPST ค. แบบ SPDT ง. แบบ DPDT 

ภาพท่ี 1.2.8 ชนิดหนา้สัมผสัของรีเลย ์
 

  หมายเหตุ  SPST = Single Pole Single Throw  SPDT = Single Pole Double Throw  
DPST = Double Pole Single Throw  DPDT = Double Pole Double Throw  

  

  ลกัษณะการท างานของรีเลย ์ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะรีเลยท่ี์มีรูปแบบของหน้าสัมผสั
แบบ SPDT ซ่ึงลักษณะรูปแบบอ่ืนก็มีลักษณะการท างานท่ีเหมือนกัน กล่าวคือ ขณะท่ียงัไม่จ่าย
แรงดนัไฟฟ้าให้กบัขดลวด สปริงจะดึงหน้าสัมผสัแบบ NC ให้ต่ออยู่กบัขั้ว C ดงัภาพท่ี 1.2.9 เม่ือจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าใหก้บัขดลวดของรีเลย ์สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในขดลวดของรีเลย ์จะดึงแกนเหล็กมายงัแกนเหล็ก
ท่ีอยู่กับ ท่ี  ท าให้หน้าสัมผ ัสแบบ NC จากออกจากกัน  และหน้าสัมผ ัสแบบ NO จะต่อถึงกัน                    

http://industrial-electrical-products.blogspot.com/p/omron.html
http://image.made-in-china.com/2f0j00CBNTQJitnhcv/Power-Relay-JQC3FF-012-1HS-.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00CBNTQJitnhcv/Power-Relay-JQC3FF-012-1HS-.jpg
http://media.digikey.com/Photos/Phoenix%20Photos/2946560.JPG


ดงัภาพท่ี 1.2.9 ข. เม่ือท าการหยุดจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้ขดลวด สปริงจะดึงแกนเหล็กกลบัสู่ท่ีเดิม ท าให้
หนา้สัมผสัแบบ NC และ NO กลบัสู่สภาวะปกติ ดงัภาพท่ี 1.2.9 ก. 

 

 
ก. ขณะปกติ (ยงัไม่จ่ายแรงดนัไฟฟ้า) 

 
ข. ขณะจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้ขดลวด 

ภาพท่ี 1.2.9 ลกัษณะการท างานของรีเลยแ์บบ SPDT 
ท่ีมา : http://www.glolab.com/Relays/Relays.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

 
 

 

 

 
ก. ขณะปกติ (ยงัไม่จ่ายแรงดนัไฟฟ้า) ข. ขณะจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้ขดลวด 

ภาพท่ี 1.2.10 ลกัษณะการท างานของรีเลยแ์บบ SPDT (อธิบายโดยใชส้ัญลกัษณ์) 

http://www.glolab.com/Relays/Relays.html%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2010%20พฤศจิกายน%202555


3.  รีเลย์แบบสลกักล (Latching relay) 
  รีเลยแ์บบสลกักลเป็นรีเลยท่ี์น าไปควบคุมใหม้อเตอร์ 2 ตวัสลบักนัท างาน เช่น ในวงจร

ควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน ้ าท่ีมีมอเตอร์ 2 ตวั รีเลยแ์บบสลกักลมีลกัษณะโครงสร้าง ไดอะแกรมการต่อใชง้าน 
ดงัภาพท่ี 1.2.11  

 

  

 

 
 

ก. รีเลยแ์บบสลกักล ข. เตา้รับ ค. ไดอะแกรมการต่อใชง้าน 
ภาพท่ี 1.2.11 รีเลยแ์บบสลกักล และไดอะแกรมการต่อใชง้าน 

ภาพท่ี 1.2.11 ก. ท่ีมา : http://www.omron-ap.co.th/product_info/G4Q/Relay_g4q_pic01_01oct2000.jpg 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.11 ข. ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/2f0j00kjZEIsKhbtcT/Relay-Socket-Relay-Base-
PF083A-.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.11 ค. ท่ีมา : http://www.meba.cn/Products/Relay/H3CR-A8-Timer-Relay.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2555 

 

4.  รีเลย์แบบโซลดิสเตต (Solid state relay) 

  
 

ก. แบบยดึติดผนงั ข. แบบยดึติดราง ค. แบบยดึติดแผน่วงจรพิมพ ์
ภาพท่ี 1.2.12 รีเลยแ์บบโซลิดสเตตแบบต่าง ๆ 

ภาพท่ี 1.2.12 ก. ท่ีมา : http://adjditec.com/productos/image/cache/productos/693_388-640x480.jpg 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.12 ข. ท่ีมา : http://www.omron.com.au/product_info/G3J/g3j_Relay.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.12 ค. ท่ีมา : http://www.meba.cn/Products/Relay/Solid-State-Relay.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2555 

http://www.omron-ap.co.th/product_info/G4Q/relay_g4q_pic01_01oct2000.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00kjZEIsKhbtcT/Relay-Socket-Relay-Base-PF083A-.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00kjZEIsKhbtcT/Relay-Socket-Relay-Base-PF083A-.jpg
http://www.meba.cn/Products/Relay/H3CR-A8-Timer-Relay.html
http://adjditec.com/productos/image/cache/productos/693_388-640x480.jpg
http://www.omron.com.au/product_info/G3J/g3j_Relay.jpg
http://www.meba.cn/Products/Relay/Solid-State-Relay.html


  จากภาพท่ี 1.2.12 เป็นรีเลยแ์บบโซลิดสเตตแบบต่าง ๆ ภาพท่ี 1.2.12 ก. เป็นแบบยึดติดผนงั 
ภาพท่ี 1.2.12 ข. เป็นแบบยึดติดราง และภาพท่ี 1.2.12 ค. เป็นแบบยึดติดแผ่นวงจรพิมพ์ รีเลยช์นิดน้ี     
เป็นรีเลยท่ี์ใช้หลกัการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อุปกรณ์เช่ือมโยงทางแสง (Opto isolator) 
ใช้ได้ทั้งแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัและกระแสตรง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัโครงสร้างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ภายใน  

  ขอ้ดีของรีเลยแ์บบโซลิดสเตต คือ ไม่มีหนา้สัมผสั ไม่เกิดประกายไฟ จึงสามารถใชก้บั
การควบคุมท่ีอยู่ในสถานท่ีท่ีมีก๊าซไวไฟได้ และอายุการใช้งานนานข้ึน เน่ืองจากไม่มีหน้าสัมผสัหรือ
ส่วนเคล่ือนท่ีใด ๆ การท างานโดยการจ่ายแรงดนัเขา้ทางอินพุต ส่วนดา้นเอาตพ์ุตนั้นเปรียบเสมือนสวิตช์
ตวัหน่ึงน าไปต่อกบัอนุกรมโหลดท่ีจะควบคุม  

  รีเลยแ์บบโซลิดสเตตมีอุปกรณ์ระบายความร้อน โดยใช้วสัดุท่ีเป็นอะลูมิเนียมระบาย
ความร้อน หากเป็นรุ่นท่ีทนกระแสสูงมากก็จะใชพ้ดัลมช่วยระบายดว้ย  

 
1.2.2  สวติช์ (Control switch) 

1.  สวิตช์ปุ่มกด (Push botton switch) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นวงจรควบคุม เพื่อท าหน้าท่ีเร่ิมเดิน 
หยดุ หมุนตามเขม็นาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา สวติช์ปุ่มกดมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ   มีลกัษณะ
และสัญลกัษณ์ ดงัภาพท่ี 1.2.13 

 

  
 

 

 

ก.สวติช์ปุ่มกด ข. หนา้กาก ค. ป้ายช่ือ ง.สัญลกัษณ์ 
ภาพท่ี 1.2.13 สวติช์ปุ่มกด  

ภาพท่ี 1.2.13 ก. ท่ีมา :  http://www.namsaeonline.com/shop/n/namsae/img-
lib/spd_2005032295039_b.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.13 ข. และ ค. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2732 เขา้ถึง
เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

 

  ลกัษณะโครงสร้างและการท างานของสวิตช์ปุ่มกด ดงัภาพท่ี 1.2.14 จากภาพประกอบ
ดว้ยปุ่มกด หนา้สัมผสัท่ีอยูก่บัท่ี หนา้สัมผสัท่ีเคล่ือนท่ี สปริงและโครงสวติช์  

http://www.namsaeonline.com/shop/n/namsae/img-lib/spd_2005032295039_b.jpg
http://www.namsaeonline.com/shop/n/namsae/img-lib/spd_2005032295039_b.jpg
http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2732


            
     

      10 – 20 % 

         
      50 – 100 % 

         
 

ภาพท่ี 1.2.14 ลกัษณะโครงสร้างและการท างานของสวติช์ปุ่มกด 
 

  จากภาพท่ี 1.2.14 ในสภาพปกติท่ียงัไม่ออกแรงกดจะเห็นวา่สปริงจะดนัให้หนา้สัมผสั
ที่เคลื่อนที่ไว ้ท าให้ NC และ NO ของสวิตช์อยู่ในสภาพปกติ และเมื่อออกแรงกดหน้าสัมผสั NC         
จะจากออกจากกนัทนัที และเม่ือกดประมาณ 50 -100 % ของระยะกด หน้าสัมผสั NO จะต่อถึงกนัและ
เม่ือปล่อยมือจากการกด สปริงจะดนัหนา้สัมผสัส่วนท่ีเคล่ือนท่ีกลบัสู่สภาพเดิม 

 

2.  สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency push button switch) เป็นสวิตช์ปุ่มกดท่ีมีปุ่มกด
ใหญ่กว่าสวิตช์ปุ่มกดแบบปกติทั่วไป เพื่อให้มีพื้นท่ีในการกดหรือสัมผสัมาก ๆ เหมาะใช้งานเป็น    
สวิตช์ปุ่มกดฉุก เฉิน เพื ่อกดหยุดวงจรกรณี เมื ่อมีเหตุอนัไม่พึงประสงค์เกิด ข้ึน  มีลกัษณะและ
สัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 1.2.15 

 

 
 

                                                    

 

 
 

 
 

                              ก. แบบ 1 NC      ข. แบบ 1 NC + 1 NO 
ภาพท่ี 1.2.15 สวติช์ปุ่มกดฉุกเฉิน 

 

ภาพท่ี 1.2.15 ก. ท่ีมา : http://www.aliexpress.com/item-img/pushbutton-Switch-ABB-Twist-release-
type-emergency-stop-button-1NC-CE4T-10R-01-emergency-push-button/614065236.html เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.15 ข. ท่ีมา : http://m2.sourcingmap.com/smap/images/item/n/12b/ux_a12042700ux0269_ux_n.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

http://www.aliexpress.com/item-img/pushbutton-switch-ABB-Twist-release-type-emergency-stop-button-1NC-CE4T-10R-01-emergency-push-button/614065236.html
http://www.aliexpress.com/item-img/pushbutton-switch-ABB-Twist-release-type-emergency-stop-button-1NC-CE4T-10R-01-emergency-push-button/614065236.html
http://m2.sourcingmap.com/smap/images/item/n/12b/ux_a12042700ux0269_ux_n.jpg


3.  สวิตช์ปุ่มกดแบบมีหลอดสัญญาณ (Illuminate push botton switch) เป็นสวิตช์ปุ่มกด
ท่ีมีหลอดสัญญาณติดอยูภ่ายในตวัสวิตช์ แสดงผลการท างานของวงจรขณะกดสวิตช์ ซ่ึงท าให้ตูค้วบคุม   
มีความสวยงาม และสังเกตการท างานของวงจรควบคุมไดง่้าย มีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.16 
 

 

 

 
                            ก. แบบธรรมดา  ข. แบบมีซีลดก์นัน ้า 

ภาพท่ี 1.2.16 สวติช์ปุ่มกดแบบมีหลอดสัญญาณ 
 

ภาพท่ี 1.2.16 ก. ท่ีมา : http://www.machsources.com/productimages/6131/push-button-Switch.jpg 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.16 ข. ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/4f0j00vCNTHUtmnLoS/Illuminated-
Pushbutton-Switch-Made-by-Stainless-Steel-L25-25mm-.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

 

4.  สวิตช์เลือก (Selector switch) เป็นสวิตช์ท่ีมีลกัษณะการท างานคลา้ยสวิตช์ปุ่มกด แต่
แตกต่างกนัตรงท่ีการบิดเลือกต าแหน่งการตดัหรือต่อวงจรแทนการกด และเม่ือเลือกต าแหน่งให้สวิตช์
ท างานแลว้ก็จะคงอยูใ่นต าแหน่งนั้น จนกว่าจะมีการปรับเลือกต าแหน่งใหม่ มีลกัษณะ และสัญลกัษณ์   
ดงัภาพท่ี 1.2.17 

 

 

 

 
 

ON

ON

OFF

 
ก. สวติช์เลือกแบบ ON-OFF (1 NO + 1NC) ข. สวติช์เลือกแบบ ON-OFF-ON   

ภาพท่ี 1.2.17 สวติช์เลือกแบบต่าง ๆ  
ภาพท่ี 1.2.17 ก. ท่ีมา : http://imageserver.grainger.com/is/image/Grainger/6CKH0_AS01?$productdetail$ 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.17 ข. ท่ีมา : http://store.controlcomponentsinc.com/assets/images/asw210.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

10 พฤศจิกายน 2555 

http://www.machsources.com/productimages/6131/push-button-Switch.jpg
http://image.made-in-china.com/4f0j00vCNTHUtmnLoS/Illuminated-Pushbutton-Switch-Made-by-Stainless-Steel-L25-25mm-.jpg
http://image.made-in-china.com/4f0j00vCNTHUtmnLoS/Illuminated-Pushbutton-Switch-Made-by-Stainless-Steel-L25-25mm-.jpg
http://imageserver.grainger.com/is/image/Grainger/6CKH0_AS01?$productdetail$
http://store.controlcomponentsinc.com/assets/images/asw210.jpg


5.  สวิตช์กุญแจ (Key switch) เป็นสวิตช์ท่ีใช้กุญแจในการเปิดปิดวงจร เหมาะส าหรับ 
งานท่ีตอ้งการผูค้วบคุมการท างานโดยเฉพาะเจาะจง หรือมอบหมายให้ผูท่ี้ถือกุญแจเท่านั้นจึงจะควบคุม    
การเปิด-ปิด ของวงจรควบคุม มีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.18 

 

  
ก. แบบ 1 NO และมีฝาปิดช่องเสียบกุญแจ ข. แบบ 1 NO + 1 NC 

ภาพท่ี 1.2.18 สวติช์กุญแจแบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.2.18 ก. ท่ีมา : http://www.conrad-

uk.com/medias/global/ce/7000_7999/7000/7010/7011/701169_LB_00_FB.EPS_1000.jpg เขา้ถึงเม่ือ
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.18 ข. ท่ีมา : http://www.newark.com/productimages/nio/standard/4438358.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2555 

 

6.  สวติช์ปุ่มกดแบบใช้เท้า (Foot push botton switch) เป็นสวติช์ปุ่มกดท่ีออกแบบมาเพื่อ
ใชเ้ทา้ในการกดปุ่มควบคุมการท างาน เช่น เคร่ืองตดัโลหะ เป็นตน้ เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานจะใชมื้อทั้งสอง
จบัโลหะ การควบคุมใหม้อเตอร์ท างาน และหยดุท างานจึงตอ้งใชเ้ทา้ในการควบคุม ลกัษณะสวิตช์ปุ่มกด
แบบใชเ้ทา้ ดงัภาพท่ี 1.2.19   

 
 

 

 

 

 
สัญลกัษณ์ 

 

 

L
 

 

R
 

สัญลกัษณ์ 

ก.แบบ SPDT ข.แบบ 2 NC + 2 NO 
ภาพท่ี 1.2.19 สวติช์แบบใชเ้ทา้เหยยีบ  

ภาพท่ี 1.2.19 ก. ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/2f0j00ijsQAHmyrTka/FS-5-Series-Heavy-
Duty-Foot-Switch-with-Shield-Model-LFS-502.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.19 ข. ท่ีมา : http://www.mro.hk/electrical/Switches/foot-Switches/xurui-duty-heavy-xf-
86.html#.UaH4ptiXCd0 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

http://www.conrad-uk.com/medias/global/ce/7000_7999/7000/7010/7011/701169_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
http://www.conrad-uk.com/medias/global/ce/7000_7999/7000/7010/7011/701169_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
http://www.newark.com/productimages/nio/standard/4438358.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00ijsQAHmyrTka/FS-5-Series-Heavy-Duty-Foot-Switch-with-Shield-Model-LFS-502.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00ijsQAHmyrTka/FS-5-Series-Heavy-Duty-Foot-Switch-with-Shield-Model-LFS-502.jpg
http://www.mro.hk/electrical/switches/foot-switches/xurui-duty-heavy-xf-86.html#.UaH4ptiXCd0
http://www.mro.hk/electrical/switches/foot-switches/xurui-duty-heavy-xf-86.html#.UaH4ptiXCd0


7.  สวติช์ควบคุมรอกและเครนไฟฟ้า เป็นสวติช์ปุ่มกดออกแบบมาเพื่อการควบคุมรอก
และเครนไฟฟ้า ดงัภาพท่ี 1.2.20 ก. และลกัษณะของสวติช์แบบน้ี มีหลายแบบ ดงัภาพท่ี 1.2.20 ข. 
 

 
 

ก. รอกและเครนไฟฟ้า ข. สวติช์ควบคุม 
ภาพท่ี 1.2.20 รอก เครนไฟฟ้าและสวติช์ควบคุม 

ภาพท่ี 1.2.20 ก. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=5000 เขา้ถึงเม่ือ
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.20 ข. ท่ีมา : http://b2bthaistorage.blob.core.windows.net/upload/Product/145/1299/HOIST-PUSH-
BUTTON-SWITCHES-RAINPROOF-0-1-2-3.gif เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10  พฤศจิกายน 2555 

 

8.  ดรัมสวิตช์ (Drum switch) ประกอบดว้ยชุดหนา้สัมผสัติดตั้งบนแกนฉนวนท่ีสามารถ
ปรับหมุนได้ เม่ือหมุนรอบแกนจะท าให้ชุดหน้าสัมผสัเกิดการเปล่ียนแปลง มีให้เลือกหลากหลาย       
ตามจุดประสงค์การใช้งาน เช่น ดรัมสวิตช์ควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ ดรัมสวิตช์สตาร์ต 
มอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา เป็นตน้ ลกัษณะของดรัมสวติช์ดงัภาพท่ี 1.2.21 

 

 
 

ก. ดรัมสวติช์ ข. ต าแหน่งการควบคุม 
ภาพท่ี 1.2.21 ดรัมสวติช์ชนิดควบคุมการกลบัทิศทางหมุนของมอเตอร์ 

ภาพท่ี 1.2.21 ก. ท่ีมา : http://www.ustudy.in/sites/default/files/drum%20Switches.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.21 ข.ท่ีมา : http://www.lepton.com/lathe/Switch.gif เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=5000
http://b2bthaistorage.blob.core.windows.net/upload/Product/145/1299/HOIST-PUSH-BUTTON-SWITCHES-RAINPROOF-0-1-2-3.gif
http://b2bthaistorage.blob.core.windows.net/upload/Product/145/1299/HOIST-PUSH-BUTTON-SWITCHES-RAINPROOF-0-1-2-3.gif
http://www.ustudy.in/sites/default/files/drum%20Switches.jpg
http://www.lepton.com/lathe/switch.gif


  โครงสร้างของดรัมสวิตช์ประกอบด้วยหน้าสัมผสัท่ีอยู่กับท่ี ยึดติดกับโครงสร้าง       
โดยไม่มีการเคล่ือนท่ี และเป็นหน้าสัมผสัท่ีมีขั้ วต่อสายไปยงัวงจรไฟฟ้าภายนอกและหน้าสัมผสั             
ที่เคลื่อนที่ได้ ซ่ึงเป็นหน้าสัมผสัที่เปลี่ยนต าแหน่งการต่อ โดยจะสัมผสักบัหน้าสัมผสัที่อยู่กบัท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละต าแหน่งของการบิดหรือโยก ดงัภาพท่ี 1.2.22 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี1.2.22 โครงสร้างการท างานของดรัมสวติช์ 
ท่ีมา : http://www.lpc.rmutl.ac.th/elcen/elearning/motorcontrol/module1/manual.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 

ธนัวาคม 2555 
  

9.  แคมสวิตช์ (Cam switch) เป็นสวิตช์ ท่ีมีลักษณะโครงสร้างและการท างานคล้าย
กบัดรัมสวิตช์ แตกต่างกนัท่ีแคมสวิตช์ใช้ลูกเบ้ียวเป็นส่วนในการเคล่ือนท่ีไปตามต าแหน่งต่าง ๆ เม่ือ    
ท าการปรับลูกเบ้ียวตรงต าแหน่งต่าง ๆ ก็จะท าให้สวิตช์อยู่ในสภาวะเปิดและอยู่ในสภาวะปิด โดย
ลกัษณะการเปิด-ปิดของสวิตช์จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใช้งานของแคมสวิตช์แต่ละแบบ ซ่ึงมีหลายแบบ 
เช่น    การสตาร์ตมอเตอร์โดยตรง การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ การสตาร์ตมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา 
เป็นตน้ โดยลกัษณะการท างานของแคมสวติช์มีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.23 

 
ภาพท่ี 1.2.23 ลกัษณะการท างานของแคมสวิตช์ 

ท่ีมา : http://amci.com/tutorials/images/mechanical-limit-Switch.gif เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 
 

  จากภาพท่ี 1.2.23 เป็นการจ าลองการท างานของแคมสวิตช์ ซ่ึงประกอบดว้ยลูกเบ้ียว   
ท่ีติดอยูก่บัแกนหมุน ลูกเบ้ียวแต่ละลูกจะมีลกัษณะแตกต่างกนั จากรูปจะเห็นวา่ ต าแหน่งท่ี 1 หนา้สัมผสั
อยู่ในสภาวะเปิด ต าแหน่งที่ 2 หน้าสัมผสัอยู่ในสภาวะปิด และในต าแหน่งที่ 3 หน้าสัมผสัอยู่ใน
สภาวะเปิด จะเห็นว่าการเปิด-ปิดของหน้าสัมผสัของแคมสวิตช์ ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของลูกเบ้ียว แคมสวิตช์     
มีหลากหลายแบบ ดงัภาพท่ี 1.2.24 

ต าแหน่ง 2 หนา้สมัผสัปิด  

 

หนา้สัมผสัท่ีอยูก่บัท่ี หนา้สัมผสัท่ีเคล่ือนท่ี 

ต าแหน่ง 3  
หนา้สมัผสัเปิด  

ต าแหน่ง 1 หนา้สมัผสัเปิด  ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 

ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี 

http://www.lpc.rmutl.ac.th/elcen/elearning/motorcontrol/module1/manual.html
http://amci.com/tutorials/images/mechanical-limit-Switch.gif%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2010%20พฤศจิกายน%202555


  
ก. แบบออน-ออฟ (ON-OFF) ข. แบบใชก้บัเคร่ืองวดัทางไฟฟ้า 

  
ค. แบบควบคุมสตาร์ตมอเตอร์สตาร์-เดลตา ง. แบบควบคุมการกลบัทิศทางหมุนมอเตอร์ 

ภาพท่ี 1.2.24 แคมสวติช์แบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.2.24 ก. ท่ีมา : http://2.imimg.com/data2/DN/NP/MY-2198312/cam-Switch-250x250.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

10 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.24 ข. ค. และ ง. ท่ีมา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/voltmeter-cam-Switch-8719-

3631753.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 
10. ลิมิตสวิตช์หรือสวิตช์จ ากัดระยะ (Limit switch) เป็นสวิตช์ท่ีเปิดปิดวงจรโดยอาศยั

แรงจากวตัถุภายนอกมากระท ากับลูกล้อไปดันแกนท่ียึดติดอยู่กับหน้าสัมผสัท่ีเคล่ือนท่ี ตัวอย่าง           
การน าไปใช้งาน เช่น ลิฟต์ ประตูเหล็กแบบม้วน รอกและเครน เป็นต้น  ลักษณะของลิมิตสวิตช์               
มีหลากหลายรูปแบบ ดงัภาพท่ี 1.2.25 

  
ก. แบบฮินจเล็วเวอะ (Hinge Lever) ข. แบบเอะจซัเตอะเบิลโรเลอะอาม (Adjustable Roller Arm) 

  
ค. แบบโรเลอะพลนัเจอะ (Roller Plunger) ง. แบบริจจิดชอทโรเลอะเล็วเวอะ (Rigid Short Roller Lever) 

ภาพท่ี 1.2.25 ลิมิตสวติช์  
ภาพท่ี 1.2.25 ก. ข. และ ง. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Product_list.aspx? 

64646C5F63617465676F727931=36&64646C5F63617465676F7279316964=35&64646C5F63617465
676F727932=30&64646C5F63617465676F7279326964=30&737461747573=736561726368  เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.25 ค. ท่ีมา : http://www.minnesotaelevator.com/images/limitSwitch.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 

พฤศจิกายน 2555 

http://2.imimg.com/data2/DN/NP/MY-2198312/cam-switch-250x250.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/voltmeter-cam-switch-8719-3631753.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/voltmeter-cam-switch-8719-3631753.jpg
http://www.numsinonline.com/Product_list.aspx?%2064646C5F63617465676F727931=36&64646C5F63617465676F7279316964=35&64646C5F63617465676F727932=30&64646C5F63617465676F7279326964=30&737461747573=736561726368
http://www.numsinonline.com/Product_list.aspx?%2064646C5F63617465676F727931=36&64646C5F63617465676F7279316964=35&64646C5F63617465676F727932=30&64646C5F63617465676F7279326964=30&737461747573=736561726368
http://www.numsinonline.com/Product_list.aspx?%2064646C5F63617465676F727931=36&64646C5F63617465676F7279316964=35&64646C5F63617465676F727932=30&64646C5F63617465676F7279326964=30&737461747573=736561726368
http://www.minnesotaelevator.com/images/limitSwitch.jpg


ลักษณะการท างานของลิมิตสวิตช์  ดังภาพท่ี 1.2.26 เม่ือมีวตัถุเข้ามาชนท าให้
หน้าสัมผสัทั้งสองเปล่ียนสภาพไป นัน่คือ หน้าสัมผสัแบบ NC จะจากออกจากกนั และหน้าสัมผสัแบบ NO    
จะต่อถึงกนั ดงัภาพท่ี 1.2.26 ข. 

  
ก. ลิมิตสวติช์ในสภาวะปกติ ข. ลิมิตสวติช์ในสภาวะวตัถุเขา้มาชน 

ภาพท่ี 1.2.26 การท างานของลิมิตสวติช์ 
ท่ีมา : http://eecsafety.com/bernstein_safetylimit/SafetyLimitApDrw.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 

 

11. สวิตช์แรงดัน (Pressure switch) เป็นสวิตช์ท่ีอาศยัแรงดนัจากอากาศหรือของเหลว 
ไปดนัให้หน้าสัมผสัเปิดหรือปิดวงจร ลกัษณะการท างานดังภาพท่ี 1.2.27 จะเห็นว่าหากมีแรงดนัเข้า     
จะท าใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีไปตดัหนา้สัมผสัแบบ NC ใหแ้ยกออกจากกนั และหนา้สัมผสัแบบ NO ต่อถึงกนั  

 
ภาพท่ี 1.2.27 โครงสร้างของสวติช์แรงดนั 

ท่ีมา : http://instrumenttoolbox.blogspot.com/2011/06/how-pressure-Switch-works.html เขา้ถึงเม่ือ 10 
พฤศจิกายน 2555 

http://eecsafety.com/bernstein_safetylimit/SafetyLimitApDrw.jpg
http://instrumenttoolbox.blogspot.com/2011/06/how-pressure-switch-works.html


12. สวิตช์ลูกลอย (Float switch) เป็นสวิตช์ท่ีใช้ระดบัของของเหลวควบคุมการท างาน 
ของวงจรควบคุม ซ่ึงมีหลายแบบใหเ้ลือกใชง้าน ไดแ้ก่ 

(1)  สวิตช์ลูกลอยแบบใช้ลูกลอยจ านวน 2 ก้อน เป็นสวิตช์ลูกลอยท่ีใชลู้กลอยจ านวน 
2 กอ้น เป็นตวัควบคุมระดบัของเหลว ขอ้ดีคือมีราคาถูก แต่ขอ้เสียคือไม่เหมาะกบัการใชง้านท่ีของเหลว
เกิดการหมุนวนหรือกระเพื่อมแรง เพราะลูกลอยทั้งสองจะเกิดการพนักนัหรือท าให้เชือกขาด ลกัษณะดงัภาพท่ี 
1.2.28  
 

 
ภาพท่ี 1.2.28 สวติช์ลูกลอยแบบใชลู้กลอย 2 กอ้น 

ท่ีมา : http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=78422.0 เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 
 

(2)  สวิตช์ลูกลอยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic float switch) ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกบัแกนเหล็กตั้งแต่ 3 แกนข้ึนไป จุ่มลงไปในของเหลวเพื่อวดัระดบัของเหลว เหมาะกบังานควบคุม
ระดบัของของเหลวท่ีเป็นส่ือน าไฟฟ้าได้ สวิตช์ลูกลอยแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.29    
ซ่ึงประกอบดว้ยชุดควบคุมและอิเล็กโทรดตรวจจบัระดบัของเหลว 

 

 

  
ก. ชุดควบคุม ข. อิเล็กโทรดตรวจจบัระดบัของเหลว 

ภาพท่ี 1.2.29 สวติช์ลูกลอยแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ภาพท่ี 1.2.29 ก. ท่ีมา : http://www.electricfactory.co.th/OMRON/Float%20Level%20Contrlloer/61F_G2.jpg 
เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.29 ข. ท่ีมา : http://Circuits.datasheetdir.com/9/PS-3S-pinout.jpg 
เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 

http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=78422.0
http://www.electricfactory.co.th/OMRON/Float%20Level%20Contrlloer/61F_G2.jpg
http://circuits.datasheetdir.com/9/PS-3S-pinout.jpg


 

สวิตช์ลูกลอยแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ยชุดควบคุม (Control unit) และชุด
อิเล็กโทรดตรวจจบัระดบัของเหลว โดยแท่งอิเล็กโทรดจะท าการตรวจจบัระดบัของเหลวแลว้ส่งสัญญาณ
มายงัชุดควบคุมใหส้ั่งต่อวงจรหรือตดัวงจร  

 

(3)  สวิตช์ลูกลอยแบบเคเบิล (Float cable switch) ตวัสวิตช์จะบรรจุอยู่ในลูกลอย 
หน้าสัมผสัจะตดัต่อเม่ือลูกลอยอยู่ในต าแหน่งคว  ่าและหงาย เหมาะกบังานควบคุมระดบัของของเหลว 
ทั่วไป โดยมีลักษณะดังภาพท่ี 1.2.30 และการท างานของสวิตช์ลูกลอยแบบเคเบิลดังภาพท่ี 1.2.31       
จากภาพจะเห็นว่าการเปล่ียนแปลงของหน้าสัมผสัข้ึนอยู่กบัโลหะกลมภายในท่ีเคล่ือนท่ีไปตามระดบั
ของเหลว การเคล่ือนท่ีจะท าให้โลหะกลมไปดันแกนท่ีควบคุมหน้าสัมผสั ให้ NC แยกออกจากกัน       
และ NO ต่อถึงกนั หรือใหก้ลบัสู่สภาวะปกติของหนา้สัมผสัท่ีเป็นอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

   

ก. สวติช์ลูกลอยแบบเคเบิล ข. การน าไปควบคุมมอเตอร์ ค. การจดัวางระดบั 
ภาพท่ี 1.2.30 สวติช์ลูกลอยแบบเคเบิลและการน าไปใชง้าน 

ภาพท่ี 1.2.30 ก. ท่ีมา : http://1.imimg.com/data/R/K/MY-566203/Cable-Float-Switch_250x250.jpg 
เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.30 ข. ท่ีมา :  http://www.godwinpumps.com/images/uploads/companion-
images/gstsubprime-float-Switch.gif เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.30 ค. ท่ีมา :  http://www.polylok.com/sites/default/files/%28MAIN%29%20Floats.jpg 
เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 

 

http://1.imimg.com/data/R/K/MY-566203/Cable-Float-Switch_250x250.jpg
http://www.godwinpumps.com/images/uploads/companion-images/gstsubprime-float-switch.gif
http://www.godwinpumps.com/images/uploads/companion-images/gstsubprime-float-switch.gif
http://www.polylok.com/sites/default/files/%28MAIN%29%20Floats.jpg


  
ก. ขณะ ON  ข. ขณะ OFF 

ภาพท่ี 1.2.31 โครงสร้างภายใน และการต่อหนา้สัมผสัสวติช์ลูกลอยแบบเคเบิล 
ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Float_switch เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 

 

(4)  สวิตช์ลูกลอยแบบอาศัยร้ีดสวิตช์ (Reed switch) ร้ีดสวิตช์จะใช้ร่วมกบัลูกลอย
ตั้งแต่หน่ึงลูกข้ึนไป โดยลูกลอยจะอยู่ในแกนท่ีภายในประกอบดว้ยรีดสวิตช์ เม่ือของเหลวดนัลูกลอย
มาถึงต าแหน่งท่ีร้ีดสวติช์ติดตั้งอยู ่ท  าใหเ้กิดการตดัต่อหนา้สัมผสั ดงัภาพท่ี 1.2.32 
 

  
ก. แบบ 1 NO ข. แบบ 1 NO + 1 NC 

  
ค. ขณะแม่เหล็กยงัไม่เคล่ือนท่ี ง. ขณะแม่เหล็กเคล่ือนท่ีเขา้ไปในบริเวณสวติช์ 

ภาพท่ี 1.2.32 ลกัษณะการท างานของร้ีดสวติช์  
ภาพท่ี 1.2.32 ก. และ ข. ท่ีมา : http://www.hy1688.com.tw/SWITCH/REED%20SWITCH/003/3/59.gif 

เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.32 ค. และ ง. ท่ีมา :  http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/0870270304005.png 

เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Float_switch
http://www.hy1688.com.tw/SWITCH/REED%20SWITCH/003/3/59.gif
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ลกัษณะการท างานของร้ีดสวิตช์แบบ 1 NO จากภาพท่ี 1.2.32 ก. จะเห็นวา่หนา้สัมผสั
สวิตช์จะต่อถึงกนัเม่ือมีแม่เหล็กเคล่ือนท่ีเขา้มาในต าแหน่งของสวิตช์ เช่นเดียวกบัร้ีดสวิตช์แบบ 1 NO 
และ 1 NC ดงัภาพท่ี 1.2.32 ข. จากภาพจะเห็นวา่ในสภาพปกติหนา้สัมผสั NC จะต่อถึงกนัและหนา้สัมผสั 
NO จะแยกจากกนั เม่ือมีแม่เหล็กเคล่ือนท่ีเขา้มาในต าแหน่งของสวติช์หนา้สัมผสั NC จะแยกออกจากกนั
และหนา้สัมผสั NO จะต่อถึงกนั เม่ือน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นสวิตช์ลูกลอย แม่เหล็กจะถูกติดตั้งไวท่ี้ลูกลอย 
และร้ีดสวิตช์จะถูกติดตั้งไวใ้นก้านเซนเซอร์ ซ่ึงขณะแม่เหล็กยงัไม่เคล่ือนท่ีหน้าสัมผสัสวิตช์จะเปิด       
ดงัภาพท่ี 1.2.32 ค. เม่ือแม่เหล็กเคล่ือนท่ีเขา้ไปในบริเวณสวิตช์ หนา้สัมผสัสวติช์จะปิด ดงัภาพท่ี 1.2.32 ง. 

13.  สวิตช์ควบคุมการไหล (Flow switch) สวิตช์ท่ีควบคุมอตัราการไหลของก๊าซหรือ
ของเหลวภายในท่อส่ง การไหลของของเหลวจะท าใหเ้กิดแรงผลกัไปดนัใบพายของสวติช์ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางหน้าสัมผสัของสวิตช์ โดยหน้าสัมผสั NC จะแยกออกจากกนัและหน้าสัมผสัแบบ NO จะต่อถึงกนั 
ลกัษณะของสวติช์ควบคุมการไหล ดงัภาพท่ี 1.2.33 

 

  
ก. สวติช์ควบคุมการไหล ข. การติดตั้ง 

ภาพท่ี 1.2.33 สวติช์ควบคุมการไหล 
ภาพท่ี 1.2.33 ก. ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/2f0j00GBOTyVzKLFkh/Liquid-Flow-

Switch.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 255 
ภาพท่ี 1.2.33 ข. ท่ีมา : http://www.rotameters.co.in/images/flow_Switch.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 

 

14.  สวิตช์ตรวจจับระยะใกล้หรือสวิตช์แบบใกล้ชิด (Proximity switch) เป็นสวิตช์ท่ี
ท างานตรวจจบัวตัถุท่ีเขา้มาใกลห้รือเคล่ือนท่ีผา่น สวติช์แบบใกลชิ้ดสามารถท างานโดยไม่ตอ้งสัมผสักบั
ช้ินงานหรือวตัถุภายนอก โดยลกัษณะของการท างานอาจจะส่งหรือรับพลงังานรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
เช่น สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า แสง เสียง ส่วนใหญ่จะใช้กับงานตรวจจับต าแหน่ง ระดับ ขนาด 
ตลอดจนรูปร่าง ซ่ึงโดยปกติจะน ามาใชแ้ทนลิมิตสวติช์ เน่ืองจากท าไดดี้กวา่อุปกรณ์ประเภทสวติช์ อาศยั
หนา้สัมผสัทางกล สวติช์ตรวจจบัระยะใกลมี้ลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.34 

 

http://image.made-in-china.com/2f0j00GBOTyVzKLFkh/Liquid-Flow-Switch.jpg
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http://www.rotameters.co.in/images/flow_Switch.jpg%20เข้าถึงเมื่อ%2010%20พฤศจิกายน%202555


  
ก. แบบเหน่ียวน า ข. แบบตวัเก็บประจุ 

ภาพท่ี 1.2.34 สวติช์แบบใกลชิ้ด 
ภาพท่ี 1.2.34 ก. ท่ีมา : http://www.nskelectronics.in/images/proximity_sensor_ibest.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 

พฤศจิกายน 255  
ภาพท่ี 1.2.34 ข. ท่ีมา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/capacitive-proximity-sensor-

with-long-sensing-distance-15954-2913413.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 
ประเภทของสวติช์แบบใกลชิ้ด 
(1) แบบเหน่ียวน า (Inductive) ท  างานโดยอาศยัหลกัการเปล่ียนแปลงค่าความเหน่ียวน า

ของขดลวด ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลต่อช้ินงานหรือวตัถุท่ีเป็นโลหะเท่านั้น ซ่ึงโลหะแต่ละชนิด     
ก็ให้ระยะการตรวจจบัท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะเด่นคือมีความทนทานและสามารถท างานไดใ้นช่วงอุณหภูมิ
ท่ีกวา้ง สามารถท างานในสภาวะท่ีมีการรบกวนทางแสงและเสียง ใชต้รวจจบัต าแหน่งต่าง ๆแทนลิมิตสวิตช์ 
ใชว้ดัความเร็วรอบ (RPM) หรือใชต้รวจจบัส่ิงแปลกปลอมท่ีเป็นโลหะ เป็นตน้ 

(2) แบบเก็บประจุ (Capacitive) โครงสร้างทั้งภายนอกและภายในคลา้ยกบัแบบเหน่ียวน า 
แต่อาศยัหลกัการเปล่ียนแปลงของความจุ ซ่ึงเน่ืองมาจากการเคล่ือนท่ีของวตัถุชนิดหน่ึงท่ีเขา้มาใกล้
สนามไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์เซนเซอร์ ซ่ึงเซนเซอร์ชนิดน้ีสามารถตรวจจบัอุปกรณ์ท่ีไม่ได้เป็นโลหะ   
และเป็นโลหะได้ เช่น ไม้ เม็ดพลาสติก ระดบัน ้ า น ้ ามนั แก้ว น ้ ายางพารา และยงัสามารถปรับระยะ            
การตรวจจบัไดอี้กดว้ย  

1.2.3  รีเลย์ประวงิเวลา (Time delay relay) 
รีเลยป์ระวิงเวลา อุปกรณ์ท่ีสามารถปรับตั้งเวลาการท างานเพื่อน าไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้ปิดหรือเปิดไดต้ามการปรับตั้งเวลาท่ีตอ้งการ มีอยูห่ลายชนิด หลายรูปแบบการท างาน แต่ท่ีใชง้านกนัมาก
ในปัจจุบนัเป็นชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือแบบหน่วงเวลาหลงัจากจ่ายไฟเขา้ และแบบหน่วงเวลา
หลงัจากตดัไฟออก   

1.  รีเลย์ประวงิเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากจ่ายไฟเข้า (Time on delay relay) 
  รีเลยป์ระวิงเวลาแบบน้ีเป็นการหน่วงเวลาเปิด จากแผนภาพเวลา (Timing diagram) 

เม่ือจ่ายไฟเข้าคอยล์ หน้าสัมผสั NC และ NO จะยงัไม่เปล่ียนสภาพ เม่ือถึงเวลาท่ีปรับตั้งไว ้(T1+T2) 
หนา้สัมผสั NC แยกออกจากกนั ส่วนหนา้สัมผสั NO ต่อถึงกนั และจะเป็นลกัษณะเช่นน้ีจนกระทัง่ตดัไฟ
ออกจากคอยล์ มีลกัษณะและการท างานดงัภาพท่ี 1.2.35 การประยุกต์ใช้งาน เช่น วงจรสตาร์ตมอเตอร์
แบบสตาร์-เดลตา แบบอตัโนมติั เป็นตน้ 

http://www.nskelectronics.in/images/proximity_sensor_ibest.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/capacitive-proximity-sensor-with-long-sensing-distance-15954-2913413.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/capacitive-proximity-sensor-with-long-sensing-distance-15954-2913413.jpg


 

 

 
ก. รีเลยป์ระวงิเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากจ่ายไฟเขา้ ข. สภาวะการท างาน 

ภาพท่ี 1.2.35 รีเลยป์ระวงิเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากจ่ายไฟเขา้ 
ภาพท่ี 1.2.37 ก. ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/2f0j00dCStjwPskEoz/Time-Relay-H3CR-

H3BA-.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 
2.  รีเลย์ประวงิเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากตัดไฟออก (Time off delay relay) 

  รีเลยป์ระวิงเวลาแบบน้ีเป็นการหน่วงเวลาปิด จากแผนภาพเวลา เม่ือจ่ายไฟเขา้คอยล ์
หนา้สัมผสั NC แยกจากกนั ส่วนหนา้สัมผสั NO ต่อถึงกนั จะเป็นลกัษณะเช่นน้ีจนกระทัง่ตดัไฟออกจากคอยล ์
รีเลยก์็จะเร่ิมนบัเวลา เม่ือถึงเวลาท่ีปรับตั้งไว ้(T4) หนา้สัมผสัทั้งสองจะกลบัสู่ต าแหน่งเดิม โดยมีลกัษณะ
และการท างานดงัภาพท่ี 1.2.36 การประยุกต์ใช้งาน เช่น การควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในห้องพกัโรงแรม 
โดยผา่นคียก์าร์ด เป็นตน้ 

 

 
ก. รีเลยป์ระวงิเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากตดัไฟออก ข.สภาวะการท างาน 

ภาพท่ี 1.2.36 รีเลยป์ระวงิเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากตดัไฟออก 
ภาพท่ี 1.2.36 ก. ท่ีมา : http://images.drillspot.com/pimages/23956/2395656_300.jpg 

เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 
  รีเลยป์ระวิงเวลามีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น แบบท่ีใช้คู่กับเต้ารับ แบบติดรางและ  

แบบติดฝาตู ้มีใหเ้ลือกใชก้บัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั และแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 

http://image.made-in-china.com/2f0j00dCStjwPskEoz/Time-Relay-H3CR-H3BA-.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00dCStjwPskEoz/Time-Relay-H3CR-H3BA-.jpg
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1.2.4  รีเลย์ป้องกนั (Protective relay) 
ภาวะโหลดเกินในวงจรการควบคุมมอเตอร์หรือโอเวอร์โหลดนั้นเกิดข้ึนจากสาเหตุ

มอเตอร์รับภาระเกินพิกดัก าลงั (แรงมา้ : HP) ท  าให้กระแสไหลเขา้มอเตอร์สูงกว่าปกติ จนเกิดความร้อนข้ึน  
ในตัวมอเตอร์ หากเกิดภาวะเช่นน้ีนานไปก็จะท าให้มอเตอร์เสียหายได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกนัโหลดเกินต่ออยูใ่นวงจรมอเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย ์มีอยู ่2 แบบคือ แบบท างานโดยอาศยั
ความร้อนและแบบอิเล็กทรอนิกส์  

1.  โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบท างานโดยอาศัยความร้อน (Thermal overload relay)    
     ส่วนประกอบภายในประกอบด้วยขดลวดพนัอยู่บนแผ่นเหล็กไบเมทอล (Bimetal) 

ขดลวดจะเป็นทางผ่านของกระแสท่ีไหลผ่านหน้าสัมผสัของคอนแทกเตอร์ไปยงัมอเตอร์ เม่ือเกิดภาวะ
โหลดเกิน กระแสท่ีไหลมายงัมอเตอร์สูงกว่าพิกดั เกิดความร้อนข้ึนในขดลวดความร้อน ท าให้แผ่นเหล็ก      
ไบเมทอลเกิดการโก่งงอ ดนัคานเล่ือนไปดนัหน้าสัมผสัปกติปิดของ โอเวอร์โหลดรีเลย ์ท่ีต่ออนุกรมอยู่กบั
วงจรควบคุมเปิดวงจร ตดักระแสไฟฟ้าออกจากขดลวดสนามแม่เหล็กของคอนแทกเตอร์ ท าให้วงจร
ควบคุมหยดุท างาน 

  ส่วนประกอบและโครงสร้างของโอเวอร์โหลดรีเลย ์ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 
1.2.37 - ภาพท่ี 1.2.39 

 

                         

                 
                 

           

                 

 
ภาพท่ี 1.2.37 โครงสร้างภายในของโอเวอร์โหลดรีเลย ์

   
  จากภาพท่ี 1.2.37 แสดงโครงสร้างภายในของโอเวอร์โหลดรีเลย ์ประกอบดว้ยขดลวด

ตวัน าพนัรอบโลหะไบเมทอล ปุ่มรีเซ็ตส าหรับควบคุมกา้นดนัหนา้สัมผสั ไปควบคุมชุดกลไกหนา้สัมผสั 
ท าใหห้นา้สัมผสั NO               NC     ่   ภ  เม่ือเกิดสภาวะโหลดเกิน 

  ลักษณะภายนอก และขั้ วต่อสายของโอเวอร์โหลดรีเลย์ ซ่ึงประกอบด้วยปุ่มปรับ       
ตั้ งกระแสส าหรับปรับตั้ งพิกัดกระแสให้เหมาะสมกับมอเตอร์ ปุ่มทริปแสดงสภาวะโหลดเกินและ        
ใช้ส าหรับทดสอบให้เกิดสภาวะโหลดเกิน ปุ่มรีเซ็ตหรือปรับตั้งใหม่ส าหรับปรับให้สภาวะโหลดเกิน



กลบัสู่สภาวะปกติ และขั้วต่อสายท่ีต่อมาจากคอนแทกเตอร์ กบัขั้วต่อสายท่ีต่อไปยงัมอเตอร์ โดยขั้วต่อ
สายน้ีต่อมาจากขดลวดตวัน าท่ีพนัอยูร่อบโลหะไบเมทอล ซ่ึงมีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.2.38 และภาพท่ี 1.2.39  

 

                         

                             
                 

           (Reset)

         (Trip)

 
ภาพท่ี 1.2.38 ลกัษณะภายนอกของโอเวอร์โหลดรีเลย ์

 

 
 

ภาพท่ี 1.2.39 โครงสร้างภายนอกของโอเวอร์โหลดรีเลย ์
 

  ส่วนของหนา้สัมผสัแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์โหลดรีเลย  ์ซ่ึงเป็นส่วนส าคญั
ท่ีจะน าไปต่อในวงจรควบคุมนั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 หน้าสัมผสัแบบ NC และแบบ NO จดัวางอยู่
ในแนวนอน ดังภาพท่ี 1.2.40 และแบบท่ี 2 หน้าสัมผสัแบบ NC และแบบ NO จดัวางอยู่ในแนวตั้ ง        
ดงัภาพท่ี 1.2.42 ซ่ึงจากภาพจะเห็นวา่จะมีสัญลกัษณ์หนา้สัมผสัทั้งสองอยูบ่ริเวณขั้วต่อสาย และเขียนโดย
ใชส้ัญลกัษณ์ตามมาตรฐาน ANSI 

  การต่อหนา้สัมผสัแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์โหลดรีเลย ์แบบท่ี 1 นั้นแสดงดงัภาพท่ี 
1.2.41 ซ่ึงมีวิธีการคือ ต่อปลายสายดา้นซ้ายของหนา้สัมผสัแบบ NC และแบบ NO เขา้ดว้ยกนั  ดงัภาพท่ี 1.2.41 ข. 
จากนั้นก าหนดขั้วท่ีต่อรวมกนัน้ีเป็นขั้ว C และปลายสายของขั้ว NC เป็นขั้ว NC ส่วนปลายสายของขั้ว NO 

ส่วนท่ีต่อเช่ือมเขา้กบั
คอนแทกเตอร์ 



เป็นขั้ว NO ดงัภาพท่ี 1.2.41 ค. และเม่ือเขียนแบบโดยใช้สัญลกัษณ์ตามมาตรฐาน DIN จะได้ดงัภาพท่ี 
1.2.41 ง. 

 

 

              NC

              NO

 
 

ภาพท่ี 1.2.40 หนา้สัมผสัแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์โหลดรีเลย ์แบบท่ี 1 
 
 

  

 NC

 NO
C

 
F3

 
ก. หนา้สมัผสั NC และ NO ข. การต่อใชง้าน ค. การก าหนดขั้ว ง. สญัลกัษณ์มาตรฐาน DIN 

ภาพท่ี 1.2.41 การต่อหนา้สัมผสัแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์โหลดรีเลย ์แบบท่ี 1 
 

 

              NC

              NO
 

ภาพท่ี 1.2.42 หนา้สัมผสัแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์โหลดรีเลย ์แบบท่ี 2 
 

 NC  NO

 

 

  NC  NO

C

 

 
 

F3
 

ก. หนา้สมัผสั NC และ NO ข. การต่อใชง้าน ค. การก าหนดขั้ว ง. สญัลกัษณ์มาตรฐาน DIN 

ภาพท่ี 1.2.43 การต่อหนา้สัมผสัแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์โหลดรีเลย ์แบบท่ี 2 



  ส่วนการต่อหน้าสัมผสัแบบ NC และแบบ NO ของโอเวอร์โหลดรีเลย์ แบบท่ี 2 นั้น
แสดงดังภาพท่ี 1.2.42 ซ่ึงมีวิธีการคือ ต่อปลายสายด้านบนของหน้าสัมผสัแบบ NC และแบบ NO          
เขา้ด้วยกนั ดงัภาพท่ี 1.2.43 ข. จากนั้นก าหนดขั้วท่ีต่อรวมกนัน้ีเป็นขั้ว C และปลายสายของขั้ว NC เป็นขั้ว 
NC ส่วนปลายสายของขั้ ว NO เป็นขั้ ว NO ดังภาพท่ี 1.2.43 ค. เม่ือเขียนแบบโดยใช้สัญลักษณ์ตาม
มาตรฐาน DIN จะไดด้งัภาพท่ี 1.2.43 ง. 

2.  โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic overload relay) เป็นโอเวอร์โหลดรีเลย์
ท่ีอาศยัหลกัการท างานโดยใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจจบักระแสเกินพิกดัจากสนามแม่เหล็ก  ท่ีเกิดข้ึน 
กล่าวคือหากเกิดสภาวะกระแสเกินพิกดั สนามแม่เหล็กก็จะมากข้ึนตามขนาดของกระแส ท าให้วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ภายในตวัโอเวอร์โหลดรีเลย ์สั่งตดัวงจรควบคุมใหเ้ปิดวงจร ซ่ึงมีอยู ่2 แบบ คือ  แบบช่องร้อยสาย 
2 ช่อง และแบบช่องร้อยสาย 3 ช่อง ดงัภาพท่ี 1.2.44 - ภาพท่ี 1.2.45 

 

  จากภาพท่ี 1.2.44 เป็นการต่อใช้โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์แบบช่อง      
ร้อยสาย 2 ช่อง กบัวงจรควบคุมมอเตอร์ จะเห็นวา่สายของมอเตอร์ไม่ไดต่้อเขา้กบัตวัโอเวอร์โหลดรีเลย์
โดยตรงเหมือนกบัโอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบเทอร์มอล แต่จะลอดผ่านช่องร้อยสายของ CT ซ่ึงมีทั้งแบบ 2 ช่อง
และแบบ 3 ช่อง โดย CT ท่ีติดอยูก่บัโอเวอร์โหลดรีเลยจ์ะท าหนา้ท่ีเป็นตวัตรวจจบักระแสจากสายท่ีต่อไปยงั
มอเตอร์ ลกัษณะโอเวอร์โหลดรีเลยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 2 ช่อง ดงัภาพท่ี 1.2.44 

   
 

 
 

ก. ลกัษณะภายนอก ข. โครงสร้างและส่วนประกอบ 
ภาพท่ี 1.2.44 โอเวอร์โหลดรีเลยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 2 ช่อง 

ภาพท่ี 1.2.44 ก. ท่ีมา :  http://www.advanced-a.com/electronic-ac-current-overload-protection-Relay-0-
5-6a-24-vac-vdc-eocr-ss05nbp.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.44 ข. ท่ีมา : http://www.greegoo.cn/UploadFilesother/eocr-ar-spe1.jpg 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

 

  โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 3 ช่อง กับวงจรควบคุม
มอเตอร์ ก็เช่นเดียวกนั สายของมอเตอร์ลอดผา่นช่องร้อยสายของ CT ทั้ง 3 ช่อง ลกัษณะการต่อใชง้านโอ
เวอร์โหลดรีเลยแ์บบอิเล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 3 ช่อง โดยการน าสายท่ีต่อไปยงัมอเตอร์ลอดผา่น
ช่องร้อยสายทั้ง 3 ช่อง ลกัษณะโอเวอร์โหลดรีเลยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 3 ช่อง ดงัภาพท่ี 1.2.45 

http://www.advanced-a.com/electronic-ac-current-overload-protection-relay-0-5-6a-24-vac-vdc-eocr-ss05nbp.html
http://www.advanced-a.com/electronic-ac-current-overload-protection-relay-0-5-6a-24-vac-vdc-eocr-ss05nbp.html
http://www.greegoo.cn/UploadFilesother/eocr-ar-spe1.jpg


  

 
 

ก. ลกัษณะภายนอก ข. โครงสร้างและส่วนประกอบ 
ภาพท่ี 1.2.45 โอเวอร์โหลดรีเลยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบช่องร้อยสาย 3 ช่อง 

ภาพท่ี 1.2.45 ก. ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/2f0j00CMNEmqdJDAoS/Digital-Overload-
Relays-EOCR-3EZ-HDER-3EZ-.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 255 

ภาพท่ี 1.2.45 ข. ท่ีมา : http://www.greegoo.cn/UploadFilesother/EOCR-3DE-3EZ-spe-1.jpg เขา้ถึงเม่ือ
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

3.  รีเลย์ป้องกนัเฟส (Phase protection relay) 
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส จะท างานไดดี้เต็มประสิทธิภาพไดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บ

พิกดัแรงดนัเต็มตามพิกัดท่ีก าหนดไวใ้นแผ่นป้ายช่ือของมอเตอร์ การเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้า     
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้มอเตอร์เสียหาย ในการควบคุมส าหรับระบบไฟฟ้าท่ีไม่เสถียร กล่าวคือสภาวะ
แรงดนัตก หรือแรงดนัเกินพิกดัของมอเตอร์บ่อย ๆ จ าเป็นจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ตรวจสอบแรงดนักระแสสลบั
ในระบบ 3 เฟส 4 สาย และ 3 เฟส 3สาย ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย  าสูงในการท างาน โดยมีคุณสมบติั
ในการตรวจสอบสภาวะ แรงดนั ไฟฟ้าไม่สมดุล และไฟขาดเฟส จะตรวจเช็คความผิดปกติของระดบั
แรงดนัไฟฟ้าต ่าเกิน (Under Voltage) แรงดนัไฟฟ้าสูงเกิน (Over Voltage) และแรงดนัทั้ง3 เฟส ไม่สมดุล 
(Unbalance Voltage) ลกัษณะรีเลยป้์องกนัเฟส และไดอะแกรมการต่อสาย   ดงัภาพท่ี 1.2.46 
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ก. แบบมีจอแสดงผลเป็นตวัเลข ข. แบบมีจอแสดงผลเป็นหลอดไฟ ค.ไดอะแกรมการต่อสาย 

ภาพท่ี 1.2.46 รีเลยป้์องกนัเฟส และไดอะแกรมการต่อสาย 
ภาพท่ี 1.2.46 ก. ท่ีมา : http://www.s2kenterprise.com/PICTURE-SPECT/Electrical/Phase-protection/W-

OP4.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 255 
ภาพท่ี 1.2.46 ข. ท่ีมา : http://en.ginri.com/imageRepository/e988f9b4-1381-413b-a9a5-cd04ac25cf13.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

http://image.made-in-china.com/2f0j00CMNEmqdJDAoS/Digital-Overload-Relays-EOCR-3EZ-HDER-3EZ-.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00CMNEmqdJDAoS/Digital-Overload-Relays-EOCR-3EZ-HDER-3EZ-.jpg
http://www.greegoo.cn/UploadFilesother/EOCR-3DE-3EZ-spe-1.jpg
http://www.s2kenterprise.com/PICTURE-SPECT/Electrical/Phase-protection/W-OP4.jpg
http://www.s2kenterprise.com/PICTURE-SPECT/Electrical/Phase-protection/W-OP4.jpg
http://en.ginri.com/imageRepository/e988f9b4-1381-413b-a9a5-cd04ac25cf13.jpg


  การท างานของรีเลยป้์องกนัเฟส เม่ือแรงดนัเกิดสภาวะผิดปกติ เกินกว่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตั้งไว ้
จะเร่ิมหน่วงเวลาเปิด เม่ือครบตามท่ีตั้งไว ้รีเลยป้์องกนัเฟส จะตดัวงจรควบคุมมอเตอร์ออก และเม่ือ
แรงดนัไฟฟ้ากลบัมาสู่สภาวะปกติ รีเลยป้์องกนัเฟส จะต่อวงจรควบคุมมอเตอร์โดยอตัโนมติั ส าหรับ
รายละเอียดการประยกุตใ์ชง้านจะอยูใ่นชุดการเรียนท่ี 4 

 

1.2.5  อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า ประเภทของอุปกรณ์ตดัตอนทางไฟฟ้า ส าหรับการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ประกอบดว้ย 

1.  ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและลัดวงจร ท าด้วยโลหะผสมท่ีมี         
จุดหลอมละลายต ่ า เม่ือกระแสเกินพิกัดก็จะเกิดการหลอมละลาย ตัดวงจรไฟฟ้า เปิดวงจรไม่ให้
กระแสไฟฟ้าไหลไปยงัโหลด เป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัวงจร และอุปกรณ์ควบคุม 
ฟิวส์มีหลายแบบใหเ้ลือกใช ้ลกัษณะฟิวส์แบบต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 1.2.47 
 
 
 
 

 
  

ก. ฟิวส์หลอดแกว้และฐานฟิวส์ ข. ฟิวส์หลอดกระเบ้ืองและฐานฟิวส์ ค. คตัเอาต ์
ภาพท่ี 1.2.47 ฟิวส์แบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ 

ภาพท่ี 1.2.47 ก. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2758 เขา้ถึงเม่ือ  
10 พฤศจิกายน 255 

ภาพท่ี 1.2.47 ข. ท่ีมา : http://www.divineaudio.co.uk/kemp-elektroniks-cylindric-fuse-cartridge-with-
spare-fuse เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 255 

ภาพท่ี 1.2.47 ค. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/180_-
2043494961.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

 

2.  เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker) เป็นอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินท่ีนิยมใชม้ากกวา่ฟิวส์ 
เน่ืองจากเม่ือกระแสเกินพิกดัสามารถตดัวงจรออกไดโ้ดยไม่ท าให้อุปกรณ์ภายในเสียหาย และสามารถ     
รีเซ็ตใหใ้ชง้านจ่ายกระแสใหก้บัวงจรไดโ้ดยง่าย  

  เซอร์กิตเบรกเกอร์มีหลายแบบ เช่น แบบท่ีใช้ส าหรับการควบคุมระบบไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส จะมี 2 แบบ คือ แบบ 1 โพล ดงัภาพท่ี 1.2.48 ก. และ แบบ 2 โพล ดงัภาพท่ี 1.2.48 ข. 
และแบบท่ีใช้ส าหรับการควบคุมระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส จะมี 2 แบบ คือ แบบ 3 โพล ดงัภาพท่ี 
1.2.48 ค. และแบบ 4 โพล ดงัภาพท่ี 1.2.48 ง. 

 

http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2758
http://www.divineaudio.co.uk/kemp-elektroniks-cylindric-fuse-cartridge-with-spare-fuse
http://www.divineaudio.co.uk/kemp-elektroniks-cylindric-fuse-cartridge-with-spare-fuse
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/180_-2043494961.jpg%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2012%20พฤศจิกายน%202555
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/180_-2043494961.jpg%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2012%20พฤศจิกายน%202555


    
ก. แบบ 1 โพล ข. แบบ 2 โพล ค. แบบ 3 โพล ง. แบบ 4 โพล 

ภาพท่ี 1.2.48 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.2.48 ก. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2407 เขา้ถึงเม่ือ    

10 พฤศจิกายน 255 
ภาพท่ี 1.2.48 ข. ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Jtecul.jpg/220px-

Jtecul.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 255 
ภาพท่ี 1.2.48 ค. ท่ีมา : http://www.miniphysics.com/wp-content/uploads/2012/07/DZ47-63-3P-

Miniature-Circuit-Breaker.jpg เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 255 
ภาพท่ี 1.2.48 ง. ท่ีมา : http://www.machsources.com/productimages/3286/earth-leakage-Circuit-

breakers.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
 

พิกดักระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ท่ีควรรู้จกัมี 3 ตวัคือ 
แอมแปร์ทริป (Ampere trip : AT) หมายถึง พิกดักระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ส่วนใหญ่

จะแสดงไวท่ี้แผน่ป้ายของเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือดา้มคนัโยก ถา้หากเป็นชนิดปรับค่าไม่ไดจ้ะป๊ัมตวันูนไวท่ี้
ดา้มคนัโยก การก าหนดค่า AT ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐานของ NEC  ก าหนดพิกดัเป็นพิกดั
กระแส ซ่ึงบอกให้รู้ว่าสามารถทนกระแสใช้งานในภาวะปกติได้สูงสุดเท่าใด ซ่ึงมาตรฐานของ NEC 
ก าหนดไวด้งัน้ี 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.  

แอมแปร์เฟรม (Ampere frame : AF) พิกัดกระแสโครง หมายถึงพิกัดการทนกระแส
สูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในรุ่นนั้นๆ พิกัดกระแสโครงมีประโยชน์คือ สามารถเปล่ียนพิกดัแอมแปร์ทริป      
ไดโ้ดยท่ีขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ยงัคงเท่าเดิม ค่า AF ตามมาตรฐาน NEMA มีดงัน้ี 50 , 100 , 225, 
250 , 400 , 600 , 800 , 1000 , 1200 , 1600 , 2000 , 2500 , 4000 , 5000 AF  

Interrupting Capacity (IC) เป็นพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดโดยปลอดภัยของ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยปกติก าหนดค่าการทนกระแสเป็น kA ค่า IC จะบอกให้รู้วา่เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีใช้นั้น
มีความปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด การเลือกค่ากระแส IC จะตอ้งรู้ค่ากระแสลดัวงจรท่ีจุดนั้น ๆ เสียก่อน  

 
 

http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=2407
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Jtecul.jpg/220px-Jtecul.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Jtecul.jpg/220px-Jtecul.jpg
http://www.miniphysics.com/wp-content/uploads/2012/07/DZ47-63-3P-Miniature-Circuit-Breaker.jpg
http://www.miniphysics.com/wp-content/uploads/2012/07/DZ47-63-3P-Miniature-Circuit-Breaker.jpg
http://www.machsources.com/productimages/3286/earth-leakage-circuit-breakers.jpg
http://www.machsources.com/productimages/3286/earth-leakage-circuit-breakers.jpg


1.2.6  อุปกรณ์แสดงสัญญาณและแจ้งเหตุ (Signal and alarm device) 
1.  หลอดไฟฟ้าช้ีน าหรือหลอดไฟฟ้าแสดงสภาวะ (Pilot lamp) 

  หลอดไฟฟ้าแสดงสภาวะเป็นอุปกรณ์แสดงผลการท างานท่ีส าคญัในวงจรควบคุม
มอเตอร์ ใช้แสดงผลการท างานของวงจรควบคุม เช่น แสดงผลการท างานของคอนแทกเตอร์หรือการ
หมุนของมอเตอร์ แสดงผลการเกิดสภาวะโหลดเกิน แสดงผลการท างานของวงจรแบบการควบคุม
อตัโนมติัหรือการควบคุมด้วยมือ เป็นตน้ หลอดไฟฟ้าแสดงสภาวะมีหลายสีหลายรูปแบบ ดงัภาพท่ี 
1.2.49 
 

 

 

 

 
 

 

 
ก. แบบมีหมอ้แปลง ข. แบบใชห้ลอด LED ค. แบบทาวน์เวอร์ ง. แบบหมุน 

ภาพท่ี 1.2.49 หลอดไฟฟ้าแสดงสภาวะแบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.2.49 ก. ท่ีมา : http://www.chairitwong.com/images/catalog_images/1254758028.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

12 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.49 ข. ท่ีมา : http://hellamining.com/files/8613/4730/1546/LED_Pilot_Lamp_Red_350x350.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.49 ค. ท่ีมา : http://www.sensource.biz/files/prod_images/mt_lg.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 

พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.49 ง. ท่ีมา : http://www.worldofstock.com/slides/PCO1767.jpg  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

2555 
 

2.  อุปกรณ์แสดงสัญญาณด้วยเสียง  
  ระบบควบคุมบางระบบจ าเป็นจะตอ้งมีการแจง้เตือนดว้ยสัญญาณเสียง  และเม่ือเกิด      

ความผิดปกติข้ึนในวงจรควบคุม จะท าให้ช่างผูค้วบคุมสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว         
ลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบนั้ น ๆ เช่น กรณีเกิดน ้ าล้นถังในระบบควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน ้ า 
สัญญาณเสียงท่ีดงัข้ึน จะท าให้ช่างผูค้วบคุมเขา้มาแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ให้น ้ าลน้ทิ้งไปโดยสูญเปล่า 
หรือน ้ าลน้จนไปก่อความเสียหายในพื้นท่ีนั้น ๆ อุปกรณ์แสดงสัญญาณดว้ยเสียงมีหลายแบบ เช่น กระด่ิง 
ออด และไซเรน ดงัภาพท่ี 1.2.50 

http://www.chairitwong.com/images/catalog_images/1254758028.jpg
http://hellamining.com/files/8613/4730/1546/LED_Pilot_Lamp_Red_350x350.jpg
http://www.sensource.biz/files/prod_images/mt_lg.jpg
http://www.worldofstock.com/slides/PCO1767.jpg


   
ก. กระด่ิง ข. ออด ค. ไซเรน 

ภาพท่ี 1.2.50 อุปกรณ์แสดงสัญญาณดว้ยเสียงแบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.2.50 ก. ท่ีมา : http://www.dalycity.org/Assets/Departments/Police/images/Alarm+Bell.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.50 ข. ท่ีมา : http://www.bksolar.com/shop/s/solar2029/img-lib/spd_20090519170400_b.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.2.50 ค. ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/2f0j00jerTdAaRESgZ/Buzzer-Buzzer-With-

Lamp-LED-Buzzer-Indicator-Polit-Lamp.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
 

1.2.7  มอเตอร์ (Motor) 
มอเตอร์เป็นเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้าท่ีเป็นเคร่ืองตน้ก าลงัส าหรับเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ ซ่ึงมี

ทั้งแบบท่ีใช้แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ส าหรับการจดัการเรียนการสอน     
ในรายวิชาน้ี เน้ือหาจะเฉพาะเจาะจงในเร่ืองการควบคุมมอเตอร์กระแสสลบั ซ่ึงจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ
เหน่ียวน าทั้งแบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟสเท่านั้น 

มอเตอร์ประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี และส่วนท่ีเคล่ือนท่ี ส่วนท่ี
อยู่กับท่ีประกอบด้วยโครงของมอเตอร์ ขดลวด ฝาครอบ ขั้ วต่อสาย เป็นต้น และส่วนท่ีเคล่ือนท่ี
ประกอบดว้ยโรเตอร์ ดงัภาพท่ี 1.2.51  

 

 
ภาพท่ี 1.2.51 ส่วนประกอบของมอเตอร์ 

ท่ีมา : http://www.globalspec.com/RefArticleImages/2E7925ABC41B09A0B5EEC3EC31C13BF3_9_1_1_9_1_1-

IMGS-1.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
 

มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งตามลักษณะของโรเตอร์ได้ 2 แบบ คือ โรเตอร์แบบกรงกระรอก        
ซ่ึงส่วนประกอบของมอเตอร์แบบโรเตอร์กรงกระรอก ดังภาพท่ี 1.2.52 และโรเตอร์แบบขดลวด 
ส่วนประกอบของมอเตอร์แบบโรเตอร์ขดลวด ดงัภาพท่ี 1.2.53 

ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี 

ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  

http://www.dalycity.org/Assets/Departments/Police/images/Alarm+Bell.jpg
http://www.bksolar.com/shop/s/solar2029/img-lib/spd_20090519170400_b.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00jerTdAaRESgZ/Buzzer-Buzzer-With-Lamp-LED-Buzzer-Indicator-Polit-Lamp.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00jerTdAaRESgZ/Buzzer-Buzzer-With-Lamp-LED-Buzzer-Indicator-Polit-Lamp.jpg
http://www.globalspec.com/RefArticleImages/2E7925ABC41B09A0B5EEC3EC31C13BF3_9_1_1_9_1_1-IMGS-1.jpg%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2012%20พฤศจิกายน%202555
http://www.globalspec.com/RefArticleImages/2E7925ABC41B09A0B5EEC3EC31C13BF3_9_1_1_9_1_1-IMGS-1.jpg%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2012%20พฤศจิกายน%202555


 
 

ภาพท่ี 1.2.52 ส่วนประกอบของมอเตอร์แบบโรเตอร์กรงกระรอก 
ท่ีมา : http://www.electrical-knowhow.com/2012/05/classification-of-electric-motors-part.html เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

 
ภาพท่ี 1.2.53 ส่วนประกอบของมอเตอร์แบบโรเตอร์ขดลวด 

 

ท่ีมา : http://www.electrical-knowhow.com/2012/05/classification-of-electric-motors-part.html เขา้ถึง
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

 

จากภาพท่ี 1.2.52 และภาพท่ี 1.2.53 เป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ท่ีมีโรเตอร์แบบกรงกระรอก 
และแบบขดลวด ซ่ึงประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีเหมือนกนั คือ ซีลด์หน้าแปลนฝาครอบ (Shield end flange)  
แบร่ิง (Bearing) ส่วนท่ีอยู่กับท่ี  ขดลวดสเตเตอร์ (Startor winding) กล่องต่อสาย (Connecting box)     
หน้าแปลนท้ายพัดลม (Fan end flange) พัดลมระบายอากาศ (Fan) ฝาครอบพัดลม (Fan cover) และ
ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนั คือ มอเตอร์แบบโรเตอร์ขดลวด จะมีขดลวดพนัอยูท่ี่ตวัของโรเตอร์  

http://www.electrical-knowhow.com/2012/05/classification-of-electric-motors-part.html
http://www.electrical-knowhow.com/2012/05/classification-of-electric-motors-part.html


1.  มอเตอร์ 1 เฟส 
  (1)  สปลติเฟสมอเตอร์แบบ (Split phase motor) 

  สปลิตเฟสมอเตอร์จะมีลกัษณะโครงสร้างและวงจรการต่อขดลวดของมอเตอร์    
ดงัภาพท่ี 1.2.54 ก. ซ่ึงมีขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวดชุดรัน (Run winding) และขดลวดชุดสตาร์ต (Start winding)  
โดยในสภาวะปกติมอเตอร์ยงัไม่หมุนนั้ น ขดลวดชุดสตาร์ตจะต่ออนุกรมกับหน้าสัมผสัปกติปิด         
ของสวติช์แรงเหวีย่ง (Centifugul switch หรือ C.S.) แลว้ต่อขนานกบัขดรัน ดงัภาพท่ี 1.2.54 ข.  

 

 

 

U2

U1

Z2

Z1
L

N

             

              ่  (C.S.) 

        

 
ก. ลกัษณะของมอเตอร์ ข. วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์ 

ภาพท่ี 1.2.54 สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ภาพท่ี 1.2.54 ก. ท่ีมา : http://www.arndtco.com/media/05/a207918138c588cc594963_m.JPG เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
 

  (2)  คาปาซิเตอร์สตาร์ตมอเตอร์ (Capacitor start motor) 
  คาปาซิเตอร์สตาร์ตมอเตอร์มีลกัษณะเหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ แต่มีคาปาซิเตอร์

ต่ออนุกรมเข้าไปในขดลวดชุดสตาร์ตเพื่อเพิ่มแรงบิดขณะสตาร์ต ส าหรับขบัโหลดท่ีต้องใช้แรงบิด    
ขณะสตาร์ตสูง มีลกัษณะและวงจร ดงัภาพท่ี 1.2.55 
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ก. ลกัษณะของมอเตอร์ ข. วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์ 

ภาพท่ี 1.2.55 คาปาซิเตอร์สตาร์ตมอเตอร์ 
ภาพท่ี 1.2.55 ท่ีมา : http://azuradisc.com/Capacitor-Start-Motor.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี                     

3 พฤศจิกายน 2558 
 

http://www.arndtco.com/media/05/a207918138c588cc594963_m.JPG


  (3)  คาปาซิเตอร์สตาร์ตแอนด์รันมอเตอร์ (Capacitor start and run motor) 
  คาปาซิเตอร์สตาร์ตแอนดรั์นมอเตอร์มีลกัษณะเหมือนกบัมอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์

สตาร์ต แต่มีคาปาซิเตอร์ 2 ตวั คือ คาปาซิเตอร์รันและคาปาซิเตอร์สตาร์ต เพื่อเพิ่มแรงบิดขณะสตาร์ต 
ขณะมอเตอร์ก าลังท างาน ส าหรับขับโหลดท่ีต้องใช้แรงบิดขณะสตาร์ต และแรงบิดขณะท างานสูง          
มีลกัษณะและวงจรดงัภาพท่ี 1.2.56  
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ก. ลกัษณะของมอเตอร์ ข. วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์ 

ภาพท่ี 1.2.56 คาปาซิเตอร์สตาร์ตแอนดรั์นมอเตอร์ 
 

ภาพท่ี 1.2.56 ก. ท่ีมา : http://i21.geccdn.net/site/images/n-picgroup/78891.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี               
12 พฤศจิกายน 2555 

  (4)  คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (Capacitor run motor) 
  คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์หรือคาปาซิเตอร์มอเตอร์จะมีลกัษณะเหมือนกบัคาปาซิเตอร์

สตาร์ตมอเตอร์ แต่ใช้คาปาซิเตอร์ 1 ตวั คือ คาปาซิเตอร์รัน ต่ออนุกรมกบัขดลวดชุดสตาร์ต โดยท่ีไม่มี
สวติช์แรงเหวีย่ง และคาปาซิเตอร์จะต่ออยูต่ลอดเวลาท่ีมอเตอร์หมุน ดงัภาพท่ี 1.2.57  
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ก. ลกัษณะของมอเตอร์ ข. วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์ 

ภาพท่ี 1.2.57 คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ หรือคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 

ภาพท่ี 1.2.57  ก. ท่ีมา : http://www.emgelettromeccanica.it/images/motori/standard_1_monofase_ 
singola_velocita/ms1.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

 

http://i21.geccdn.net/site/images/n-picgroup/78891.jpg
http://www.emgelettromeccanica.it/images/motori/standard_1_monofase_%20singola_velocita/ms1.jpg
http://www.emgelettromeccanica.it/images/motori/standard_1_monofase_%20singola_velocita/ms1.jpg


2.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบ 3 เฟส  
มอเตอร์แบบ 3 เฟส จะประกอบดว้ยขดลวดท่ีพนัอยูท่ี่โครงของมอเตอร์จ านวน 3 ชุด 

แต่ละชุดจะมีอกัษรก ากบัขั้วทั้งดา้นตน้ และปลายของขดลวด ดงัภาพท่ี 1.2.58 ซ่ึงในการระบุอกัษรประจ าขั้ว
ของมอเตอร์จะมี 2 แบบ คือ แบบใหม่ ดา้นตน้จะประกอบดว้ยอกัษร U1, V1 และ W1 ส่วนด้านปลาย   
จะประกอบด้วยอักษร U2, V2 และ W2 และแบบเก่าด้านต้นจะประกอบด้วยอักษร U,  V และ W       
ส่วนดา้นปลายจะประกอบดว้ยอกัษร X, Y และ Z  การต่อวงจรขดลวดท าได ้2 แบบ คือ การต่อขดลวด
แบบวายหรือแบบสตาร์ และการต่อขดลวดแบบเดลตา ดงัภาพท่ี 1.2.58 ค. และ ง.  

 

U1 V1 W1

U2 V2 W2  

U V W

X Y Z  
ก. อกัษรระบุขั้วของมอเตอร์แบบใหม่ ข. อกัษรระบุขั้วของมอเตอร์แบบเก่า 
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ค. การต่อขดลวดแบบวาย หรือแบบสตาร์ ง. การต่อขดลวดแบบเดลตา 
ภาพท่ี 1.2.58 ขั้วของขดลวดภายในกล่องต่อสายและรูปแบบการต่อขดลวดของมอเตอร์ 3 เฟส  

 
 

W2 U2 V2

U1 V1 W1
   

ก. ขั้วต่อสายมอเตอร์ ข. การต่อแบบสตาร์ ค. การต่อแบบเดลตา 
ภาพท่ี 1.2.59 ขั้วต่อสายในกล่องต่อสายของมอเตอร์แบบ 3 เฟส 

 

ภาพท่ี 1.2.59 ข. ท่ีมา : http://www.electriciansforums.co.uk/commercial-industrial-electrical/22967-3-phase-

stuff.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.2.59 ค. ท่ีมา : http://www.diynot.com/forums/electrics/understanding-motor-name-plates.317415/ เขา้ถึง
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

http://www.electriciansforums.co.uk/commercial-industrial-electrical/22967-3-phase-stuff.html
http://www.electriciansforums.co.uk/commercial-industrial-electrical/22967-3-phase-stuff.html
http://www.diynot.com/forums/electrics/understanding-motor-name-plates.317415/


 

จากภาพท่ี 1.2.59 เป็นขั้วของขดลวดภายในกล่องต่อสายและรูปแบบการต่อขดลวดของมอเตอร์
แบบ 3 เฟส จากภาพจะเห็นวา่ขั้วต่อสายของมอเตอร์ไม่ไดเ้รียงตามล าดบัของขดลวดดงัภาพท่ี 1.2.58 ก. 
แต่เรียงล าดบัขั้วตน้สายเป็น U1, V1 และ W1 และเรียงล าดบัขั้วปลายสายเป็น W2, U2 และ V2 แทนท่ีจะเป็น 
U2, V2 และ W2 ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการเลือกต่อใช้งานดว้ยแผ่นโลหะต่อเช่ือมขั้วต่อสายนั้นเอง   
ซ่ึงหากต่อแบบสตาร์ก็ใชแ้ผน่โลหะต่อเช่ือมขั้วต่อสายต่อท่ีขั้ว W2, U2 และ V2 และหากตอ้งการต่อแบบ
เดลตาก็ใชแ้ผน่โลหะต่อเช่ือมขั้วต่อสายต่อเช่ือมขั้ว U1 กบั ขั้ว W2, ขั้ว V2 กบัขั้ว U2 และขั้ว W1 กบัขั้ว  

1.2.8  หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 
หมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีสามารถถ่ายโยงพลงังานไฟฟ้าจากวงจรหน่ึงไปยงั

อีกวงจรหน่ึง โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงความถ่ี แต่จะเป็นการเปล่ียนแปลงแรงดันและกระแสไฟฟ้า     
โดยหมอ้แปลงไฟฟ้าจะท าหน้าท่ีแปลงแรงดนัไฟฟ้าให้สูงข้ึนหรือต ่าลง โดยอาศยัการเหน่ียวน าของ
สนามแม่เหล็กในวงจร แม่เหล็กเดียวกนั หมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีแปลงแรงดนัไฟฟ้าให้สูงข้ึนกวา่แรงดนัดา้น
ปฐมภูมิเรียกว่าหมอ้แปลงเพิ่มแรงดนั (step up transformer) และหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีแปลงแรงดนัไฟฟ้า  
ให้ต ่าลงกวา่แรงดนัดา้นปฐมภูมิ เรียกวา่หมอ้แปลงลดแรงดนั (step down transformer) ลกัษณะและวงจร
ขดลวดของหมอ้แปลงดงัภาพท่ี 1.2.60 
 

 
 

ภาพท่ี 1.2.60 ลกัษณะของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

ท่ีมา : http://www.ec.in.th/image/cache/data/Transformer/x-0-500x500.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี                     
12 พฤศจิกายน 2555 
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