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 1.1 สั ญลักษณ์ และการเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์

นายเลอพงษ์ สุ วรรณนันท์
วิทยาลัยสารพัดช่ างสี่พระยา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ใบความรู้ ที่ 1.1
รหัสวิชา 1104-4301
วิชา การควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ า 3 หน่วยกิต
สอนครั้งที่ 1-3
ชื่อหน่วย
ความรู ้พ้นื ฐานสาหรับการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
เวลา 33 ชัว่ โมง
เรื่ อง
สัญลักษณ์ และการเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
เวลา 9 ชัว่ โมง
สมรรถนะประจาหน่วย
1. อ่านและเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ ตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
จุดประสงค์ การสอน/การเรียนรู้
รายการสอน/การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
กระบวนการเรียนรู้
1. เพื่ อให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
สัญลักษณ์ และการเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
1.1 นั ก ศึ ก ษาท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการอ่านและเขี ยนแบบ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
วงจรควบคุมมอเตอร์
1.2 นักศึกษาศึกษาใบความรู้ ที่ 1.1 สอบถาม
3. เพื่อให้มีกิจนิ สัยในการปฏิบตั ิงานที่ดีและ ปั ญหา ครู ผสู ้ อนอธิ บายเพิ่มเติม
มีเจตคติในการจัดระบบการทางานที่ปลอดภัย
1.3 เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับฝึ ก
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
และสาธิต
1. บอกความหมายและปริ มาณของหน่วยวัดต่าง ๆ ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตหรือยกตัวอย่าง
ทางไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
2.1 ครู ผสู้ อนทาการอธิบาย สาธิตประกอบ
2. บอกความหมายสัญลักษณ์ตามมาตรฐานต่าง ๆ ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง
ได้ถูกต้อง
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติหรือฝึ กหัด
3. บอกรู ป แบบการเขี ยนแบบวงจรควบคุ ม
3.1 นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
มอเตอร์ แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจผลการฝึ กหัด
4. อ่านและเขี ยนแบบวงจรควบคุ มมอเตอร์
แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ขั้นที่ 5 ขั้นฝึ กฝนอย่างต่ อเนื่อง
5. ปฏิ บ ัติ ง านเขี ย นแบบด้วยความละเอี ย ด
รอบคอบ
ขั้นที่ 6 ขั้นสรุ ปและประเมินผล
6.1 สรุ ป ผลการเรี ย นรู้ และตอบค าถาม
หลังการเรี ยนรู้
6.2 ซักถาม สังเกต

เนือ้ หาสาระการเรียนรู้
1.1 สัญลักษณ์และการเขียนแบบวงจรควบคุม
1.1.1 ระบบ SI
1.1.2 สัญลักษณ์ตามมาตรฐานต่าง ๆ
1.1.3 การเขียนแบบวงจรควบคุม
1.1 สั ญลักษณ์ และการเขียนแบบวงจรควบคุม
การออกแบบและการติ ด ตั้งระบบไฟฟ้ า หรื อ การผลิ ตอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นงานไฟฟ้ าให้ มี ค วาม
ปลอดภัย จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้อ งมี ม าตรฐานเป็ นสิ่ ง ก าหนดในการออกแบบ ซึ่ งแต่ ล ะประเทศจะมี
มาตรฐานแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม สาหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุ ม
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ในประเทศอื่น ๆ มีมาตรฐานการเขียนแบบ การอ่านแบบ การติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุ ม มอเตอร์ การติ ดตั้งมอเตอร์ มาตรฐานการออกแบบวงจรควบคุ ม รวมทั้งมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์
แตกต่างกันไป ดังนี้
BS : British Standard - มาตรฐานของประเทศอังกฤษ
DIN : Deutsches Institut fur Normung e.V. - มาตรฐานของประเทศเยอรมัน
ANSI : American National Standard Institute - เป็ นองค์กรที่ ออกมาตรฐานและข้อกาหนดของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
IEC : International Electrotechnical Commission - มาตรฐานนานาชาติ
JIS : Japanese Industrial Standards - มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น
NEC : National Electric Code - มาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบระบบไฟฟ้ าและติ ด ตั้ง ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
NEMA : National Electrical Manufactures Association - มาตรฐานอุ ต สาหกรรมของโรงงาน
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าในประเทศสหรัฐอเมริ กา
UL : Underwriter’s Laboratories, Ins. - องค์กรที่ ท าการทดสอบและรับ ประกันความปลอดภัย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
EIT : The Engineering Institute of Thailand - มาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
TISI : Thai Industrial Standards Institute - สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย
หมายเหตุ ตัวอักษรหนาคือที่มาของอักษรย่อของแต่ละมาตรฐาน

1.1.1 ระบบ SI
ระบบ SI คื อ ระบบของการวัดแบบเมตริ ก ย่อมาจากค าว่า The International System of
Units เป็ นระบบการวัดใช้อย่างแพร่ หลาย หน่วย SI ประกอบด้วยหน่วยรากฐาน 7 หน่วย
1. หน่ วยรากฐาน เป็ นระบบหน่ วยวัดระหว่างประเทศ กาหนดไว้เป็ นพื้นฐาน โดยหน่วย
เอสไออื่นๆ ที่ เรี ยกว่าหน่ วยอนุ พ นั ธ์เอสไอ จะเกิ ดจากการนาหน่ วยฐานเอสไอมาประกอบกันทั้งหมด
หน่วยฐานเอสไอมีท้ งั หมด 7 หน่วย ดังตารางที่ 1.1.1
ตารางที่ 1.1.1 หน่วยมูลฐานเอสไอ (SI Base Units)
ปริมาณ (Quantity)

หน่ วยฐาน (Base unit)

สั ญลักษณ์ (Symbol)

ความยาว (Length)
มวล (Mass)
เวลา (Time)
กระแสไฟฟ้ า (Electric current)
อุณหภูมิอุณหพลวัต
(Thermodynamic temperature)
ปริ มาณสาร
(Amount of substance)
ความเข้มของการสว่าง
(Luminous intensity)

เมตร (Metre)
กิโลกรัม (Kilogram)
วินาที (Second)
แอมแปร์ (Ampere)

m
kg
s
A

เคลวิน (Kelvin)

K

โมล (Mole)

mol

แคนเดลา (Candela)

cd

2. หน่ วยอนุ พันธ์ คือ หน่ วยที่ เกิ ดจากการรวมกันของหน่ วยรากฐานเอสไอโดยการคูณ
หรื อหาร เพื่อใช้ในเรื่ องการวัดและการแสดงปริ มาณต่าง ๆ ซึ่ งหน่วยอนุ พนั ธ์มีหลากหลาย ตัวอย่างหน่วย
SI อนุพนั ธ์ ดังตารางที่ 1.1.2
หน่วย เอส.ไอ. อนุพนั ธ์ (Derived SI units) ซึ่งได้มาจากผลคูณหรื อผลหารระหว่าง
หน่วยรากฐานโดยตรง เช่น
หน่วยของพื้นที่ (m2) ได้มาจากผลคูณระหว่างหน่วยความยาว (m) กับหน่วยความยาว
(m) นัน่ คือ พื้นที่ = m × m = m2
หน่วยของความเร็ ว (m/s) ได้มาจากผลหารระหว่างหน่วยของความยาว (m) กับหน่วย
เวลา (s) นัน่ คือ ความเร็ ว = m/s นัน่ เอง

ตารางที่ 1.1.2 ตัวอย่างของหน่วยอนุพนั ธ์ SI ที่แสดงในรู ปแบบหน่วยฐาน SI
ปริมาณอนุพนั ธ์
(Derived quantity)

หน่ วยอนุพนั ธ์
(Derived unit)

พื้นที่ (Area)

ตารางเมตร (Square metre)

ปริ มาตร (Volume)

ลูกบาศก์เมตร (Cubic metre)

อัตราเร็ ว, ความเร็ ว (Speed, velocity)

เมตรต่อวินาที (Metre per second)

ความเร่ ง (Acceleration)

เมตรต่อวินาทีกาลังสอง
(Metre per second squared)

ความเร็ วเชิงมุม (Angular velocity )
ความเร่ งเชิงมุม (Angular acceleration)
ความหนาแน่น (Density)
ความเข้มข้นสนามแม่เหล็ก
(Megnetic field intensity)

เรเดียนต่อวินาที (Radian per second)
เรเดียนต่อวินาทีกาลังสอง
(Radian per second squared)
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(Kilogram per cubic metre)
แอมแปร์ต่อเมตร (Ampere per metre)

สั ญลักษณ์
(Symbol
m2
m3
m·s-1
m·s-2
rad·s-1
rad·s-2
kg·m-3
A·m-1
A·m-3

โมเมนต์ของแรง (Moment of force)

แอมแปร์ต่อลูกบาศก์เมตร
(Ampere per cubic metre)
นิวตันเมตร (Newton metre)

ความแรงสนามไฟฟ้ า (Electric field strength)

โวลต์ต่อเมตร (Volt per metre)

V·m-1

สภาพให้ซึมผ่านได้ (Permeability)
สภาพยอม (Permittivity)
ความจุความร้อนจาเพาะ
(Specific heat capacity)
ความเข้มข้นเชิงปริ มาณสาร
(Amount-of-substance concentration)

เฮนรี ต่อเมตร (Henry per metre)
ฟารัดต่อเมตร (Farad per metre)
จูลต่อกิโลกรัมเคลวิน
(Joule per kilogram kelvin)
โมลต่อลูกบาศก์เมตร
(Mole per cubic metre)
แคนเดลาต่อตารางเมตร
(Candela per square metre)

H·m-1
F·m-1
J·kg-1·K-1

ความหนาแน่นกระแส (Current density)

ความส่ องสว่าง (Luminance)

N·m

mol·m-3
cd·m-2

3. คานาหน้ าหน่ วย (SI Prefixes)
คานาหน้าหน่วยในระบบ SI คือ สัญลักษณ์ที่ถูกนามาวางไว้หน้าหน่วย เช่นสัญลักษณ์ “µ”
อ่านว่า “ไมโคร” แทนตัวเลข 10-6 หรื อ “M” อ่านว่า “เมกะ” แทนตัวเลข 106 การใช้คานาหน้าหน่วยมี
จุดประสงค์เพื่อให้การแสดงปริ มาณมีความกะทัดรัดมากขึ้น สัญลักษณ์เหล่านี้จะเข้าไปคูณกับหน่วย เช่น
ระยะทางจากจุด ก ไปจุด ข เท่ากับ 7,600,000 เมตร สามารถถูกแสดงในรู ปที่ส้ นั กว่าเป็ น 7.6 เมกะเมตร
(7.6 Mm) เป็ นต้น และ CGPM ได้ยอมรับ และนาอนุกรมของคานาหน้าหน่วย และสัญลักษณ์คานาหน้าหน่วย
ตามที่แสดงในตารางที่ 1.1.3
ตารางที่ 1.1.3 คานาหน้าหน่วย
ตัวประกอบ
(Factor)

ชื่อคานาหน้ าหน่ วย
(Prefix name)

สั ญลักษณ์
(Symbol)

ตัวประกอบ
(Factor)

ชื่อคานาหน้ าหน่ วย
(Prefix name)

สั ญลักษณ์
(Symbol)

101
102
103
106
109
1012
1015
1018
1021
1024

เดคะ (deca)

da
h
k
M
G
T
P
E
Z
Y

10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
10-21
10-24

เดซิ (deci)

d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y

เฮกโต (hecto)
กิโล (kilo)
เมกะ (mega)
จิกะ (giga)
เทระ (tera)
เพตะ (peta)
เอกซะ (exa)
เซตตะ (zetta)
ยอตตะ (yotta)

เซนติ (centi)
มิลลิ (milli)
ไมโคร (micro)
นาโน (nano)
พิโก (pico)
เฟมโต (femto)
อัตโต (atto)
เซปโต (zepto)
ยอกโต (yocto)

1.1.2 สั ญลักษณ์ ตามมาตรฐานต่ าง ๆ
การเขียนแบบสาหรั บงานควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ หรื อสาหรับการออกแบบ
ระบบไฟฟ้ าใด ๆ โดยทัว่ ไปจะใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแทนอุปกรณ์ไฟฟ้ า เพราะจะทาให้การเขียนแบบ
การอ่านแบบ และการแปลความหมายเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว ซึ่ งหากเขียนแบบโดยไม่ใช้สัญลักษณ์จะ
มีความยุง่ ยากและไม่สวยงาม ดังภาพที่ 1.1.1
การเปรี ยบเทียบกับการเขียนแบบโดยใช้สัญลักษณ์ ดังภาพที่ 1.1.2 ซึ่ งการใช้สัญลักษณ์ใน
การเขี ย นแบบนั้น จะท าให้ แบบวงจรดู เรี ย บร้ อ ย สวยงาม สามารถแปลความหมายวงจรได้ง่า ย เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน แต่การเขียนแบบโดยไม่ใช้สัญลักษณ์ ดังภาพที่ 1.1.1 จะดูยงุ่ ยาก ซับซ้อน

N

L1 L2 L3
(F1)

(F2)

(K1)

START

STOP

H1
(F3)

H2

3

(M)

ภาพที่ 1.1.1 การเขียนแบบโดยไม่ใช้สัญลักษณ์
จากภาพที่ 1.1.1 เป็ นวงจรสตาร์ ตมอเตอร์ โดยตรง (Direct on line) ซึ่ งใช้อุปกรณ์ ควบคุ ม
ไม่ ม าก หากเป็ นวงจรที่ มี ค วามซับ ซ้อน การเขี ย นแบบโดยไม่ ใช้สั ญ ลัก ษณ์ จะมี ค วามยุ่ง ยาก รวมทั้ง
การอ่านแบบก็จะมีความยุ่งยากเช่ นกัน หากเป็ นการเขียนแบบโดยใช้สัญลักษณ์ ในวงจรเดี ยวกันนี้ จะมี
ลักษณะดังภาพที่ 1.1.2

L1

L1
L2
L3

F2
F1

F3

K1

STOP
START

F3

M1

M
3

K1

K1

N

H2

H1
1

2

3

ก. วงจรกาลัง
ข. วงจรควบคุม
ภาพที่ 1.1.2 การเขียนแบบโดยใช้สัญลักษณ์
สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้ใ นงานควบคุ ม มอเตอร์ มี ห ลายมาตรฐาน ส าหรั บ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การจัด การเรี ยนการสอนจะใช้ สั ญ ลัก ษณ์ ต ามมาตรฐาน DIN เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใจสั ญ ลั ก ษณ์
ตามมาตรฐานอื่น ๆ จึงได้เปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังตารางที่ 1.1.4
หมายเหตุ

=
or

ถึ ญ ษณ ่
ื่
ถึ ไม่มีการแสดง ญ ษณ
ถึ สามารถใช้แทนกันได้

DIN
้

ตารางที่ 1.1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์
รายการ
หน้ าสั มผัส (Contacts)
หน้าสัมผัสแบบปกติเปิ ด
(Normally Open : NO)
หน้าสัมผัสแบบปกติปิด
(Normally Close : NC)

DIN

สั ญลักษณ์ตามมาตรฐาน
ANSI

IEC

or

or

or

or

or

or

or

or

ตารางที่ 1.1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ (ต่อ)
รายการ

DIN

สั ญลักษณ์ตามมาตรฐาน
ANSI

IEC

or

or or

หน้ าสั มผัส (Contacts)
หน้าสัมผัสแบบเลือกได้ 2 ทาง
(Contact with 2 way)
รู ปแบบการทางานของหน้ าสั มผัส
การทางานแบบ Manual โดยทัว่ ไป
(Manual operation used)
ทางานด้วยเท้า
(Operated by foot)
ทางานด้วยลูกเบี้ยว
(Operated by cam)
ทางานด้วยมอเตอร์
(Operated by motor)

M

or
MOT

ทางานด้วยแรงกล
(Operated by mechanical)
สวิตช์ แบบต่ าง ๆ
สวิตช์ปุ่มกดปกติเปิ ด (Pushbutton
switch with Normally Open)
สวิตช์ปุ่มกดปกติปิด (Pushbutton
switch with Normally Close)

\

ตารางที่ 1.1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ (ต่อ)
รายการ
สวิตช์ แบบต่ าง ๆ
สวิตช์ลูกลอย
(Float switch)

DIN

สั ญลักษณ์ตามมาตรฐาน
ANSI

IEC

V

สวิตช์ทางานด้วยความดัน
(Pressure switch)

P

สวิตช์ทางานด้วยอุณหภูมิ
(Temperature switch)

θ

สวิตช์ทางานด้วยการไหล
(Flow switch)

F

or

θ

สวิตช์เลือก
(Selector switch)
อุปกรณ์ ป้องกันวงจร
ฟิ วส์
(Fuse)

Supply
side

or

or or

เซอร์ กิตเบรกเกอร์
(Circuit Breaker : CB)

or

รี เลย์หน่วงเวลา (Timer delay relay)
คอยล์รีเลย์หน่วงเวลาแบบหน่วงเวลาเปิ ด
(Electromechanical operated device with
on delay)

or
SO

CB

or

or

ตารางที่ 1.1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ (ต่อ)
รายการ

SR

or
or

IEC

or
SR

TC
TDO

or

or

TC

or

or

TDO

TC
TDO

or

or

TC

or

or

ออด
(Buzzer)

HN

TDO

ไซเรน
(Siren)

SN

รี เลย์หน่วงเวลา (Timer delay relay)
คอยล์รีเลย์หน่วงเวลาแบบหน่วงเวลาปิ ด
(Electromechanical operated device with
off delay)
หน้าสัมผัสรี เลย์หน่วงเวลาปกติเปิ ดแบบ
หน่วงเวลาเปิ ด (NO contactor operated
device with time on delay)
หน้าสัมผัสรี เลย์หน่วงเวลาปกติปิดแบบ
หน่วงเวลาเปิ ด (NC contactor operated
device with time on delay)
หน้าสัมผัสรี เลย์หน่วงเวลาปกติเปิ ดแบบ
หน่วงเวลาปิ ด (NO contactor operated
device with time off delay)
หน้าสัมผัสรี เลย์หน่วงเวลาปกติปิดแบบ
หน่วงเวลาปิ ด (NC contactor operated
device with time off delay)
อุปกรณ์ แสดงผล/แสดงสั ญญาณ
หลอดแสดงผล
(Indicator light)

DIN

สั ญลักษณ์ตามมาตรฐาน
ANSI

ตารางที่ 1.1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ (ต่อ)
สั ญลักษณ์ตามมาตรฐาน
ANSI

IEC

ตัวต้ านทาน (Resistor)
ตัวต้านทาน
(Resistor)

or

or

ตัวต้านทานแบบมีจุดแยก
(Resistor with fixed tapping)

or

or

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
(Variable resistor)

or

รายการ

ขดลวด (Winding) / ตัวเหนี่ยวนา (Inductor)
ขดลวด/ตัวเหนี่ยวนา
(Winding)
ขดลวด/ตัวเหนี่ยวนาแบบมีจุดแยก
(Winding with fixed tapping)
ตัวเก็บประจุ (Capacitor)
ตัวเก็บประจุ
(Capacitor)
ตัวเก็บประจุแบบมีจุดแยก
(Capacitor with fixed tapping)
แหล่งจ่ ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power supply)
แบตเตอรี่ หรื อเซลล์
(Battery or cell)

DIN

or
L

or

or

ตารางที่ 1.1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ (ต่อ)
รายการ

DIN

สั ญลักษณ์ตามมาตรฐาน
ANSI

IEC

or

or

แหล่งจ่ ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power supply)
ตัวเรี ยงกระแส
(Rectifier)
คอนแทกเตอร์ (Contactor) และโอเวอร์ โหลดรีเลย์ (Overload relay)
คอยล์ของรี เลย์หรื อคอนแทกเตอร์
(Coil)
โอเวอร์ โหลดรี เลย์
(Overload relay)

or

เครื่องวัดไฟฟ้ า (Electrical measurement)
โวลต์มิเตอร์
(Voltmeter)

V

แอมมิเตอร์
(Ammeter)

A

ตัวนา จุดต่ อสาย ขั้วต่ อสาย (Conductor and Terminal)
สายต่อถึงกัน
(Connection of conductor)
จุดต่อสาย
(Junction of conductor)
ตัวนา
(Conductor)

or
or

or

or

or

ตารางที่ 1.1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ (ต่อ)
รายการ

DIN
ตัวนา จุดต่ อสาย ขั้วต่ อสาย (Conductor and Terminal)
ต่อลงดิน
(Ground)

สั ญลักษณ์ตามมาตรฐาน
ANSI

IEC

GRD

ป้ องกันลงดิน
(Protective ground)
แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า
ไฟฟ้ ากระแสตรง
(Direct current)

or

ไฟฟ้ ากระแสสลับ
(Alternating current)
ไฟฟ้ ากระแสตรง หรื อไฟฟ้ ากระแสสลับ
(Direct current or alternating current)
หม้ อแปลง (Transformer)
หม้อแปลงสองขดลวด
(Transformer with two winding)

or

or

or
or
or

หม้อแปลงออโต
(Autotransformer)

or

or
or

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ า
(Current Transformer : CT)

or
or

or

ตารางที่ 1.1.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ (ต่อ)
รายการ
หม้ อแปลง (Transformer)
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ า
(Potential Transformer : PT)

DIN

IEC

or
or
or

or

มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์
(Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
(DC Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ
(AC Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟส โรเตอร์ แบบกรง
กระรอก (Three phase asynchronous with
squirrel cage rotor)
มอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟส โรเตอร์ แบบขดลวด
(Three phase asynchronous with slip ring rotor)

สั ญลักษณ์ตามมาตรฐาน
ANSI

M

M

or

M

M

M

M

M
3

M

3
M

M

MOT

M
3

1.1.3 การเขียนแบบวงจรควบคุม
การออกแบบวงจรควบคุ มมอเตอร์ นอกจากจะเป็ นการจาลองหรื อดู ส ภาพการท างาน
ของวงจรก่อนที่จะเริ่ มทางานติดตั้งว่าวงจรที่ทาการออกแบบมานั้นถูกต้องตามความต้องการแล้วหรื อยัง
ทั้งยังเป็ นแนวทางในการวางแผนติดตั้งว่าควรใช้วสั ดุอุปกรณ์ อะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ประมาณการเตรี ยม
งบประมาณในการจัดซื้ อจัดจ้างต่อไป แบบหรื อแผนผังที่ดีจะต้องสามารถอ่านและแปลความหมายได้ง่าย
เข้าใจได้ถูกต้อง ซึ่ งจากมาตรฐานที่แสดงไปในตารางข้างต้น อาจต้องใช้สัญลักษณ์ ตามรู ปแบบมาตรฐาน
ใดมาตรฐานหนึ่ ง โดยจะเน้น เฉพาะรู ป แบบที่ ใ ช้ก ัน อยู่ใ นประเทศไทย นั่น คื อ การเขี ย นแบบที่ ใ ช้
สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของประเทศเยอรมันและมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริ กานัน่ เอง

1. มาตรฐานของประเทศเยอรมัน แบบเขียนวงจรควบคุมมอเตอร์ ที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไป
มี 4 แบบ คือ แบบวงจรสายเส้นเดียว แบบแสดงการทางาน แบบงานจริ ง และแบบวงจรประกอบการติดตั้ง
(1) แบบวงจรสายเส้ นเดียว (One line diagram) วงจรสายเส้นเดียวเป็ นแบบที่แสดง
อุ ป กรณ์ ห ลัก ที่ ใ ช้ใ นวงจรก าลัง บอกจานวนวงจรก าลัง จานวนคอนแทกเตอร์ จานวนมอเตอร์ โดย
ไม่แสดงวงจรควบคุม ดังภาพที่ 1.1.3
L

ความหมายของอักษรกากับอุปกรณ์
L = สายเมนจ่ายกาลังไฟฟ้ า
F1 = ฟิ วส์กาลัง
K1 = หน้าสัมผัสหลักของคอนแทกเตอร์ K1
F3 = โอเวอร์โหลดรี เลย์
M1 = มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส

F1
K1
F3
M
3

M1

ภาพที่ 1.1.3 แบบวงจรสายเส้นเดียว
(2) แบบแสดงการทางาน (Schematic diagram) เป็ นแบบที่แสดงการทางานของวงจร
โดยจะแยกเขียนเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของวงจรกาลัง และส่ วนของวงจรควบคุม เป็ นแบบที่ใช้อธิบายหรื อ
ดูสภาพการทางานของวงจรทั้งในส่ วนของวงจรควบคุ ม และวงจรกาลัง ซึ่ งทาให้เข้าใจการทางานของ
วงจรได้ง่าย ดังภาพที่ 1.1.4
L1

L1
L2
L3

F2
F3

F1
K1

STOP
START

M1

M
3

N

K1

K1

ก. วงจรกาลัง

H2

H1
1

2

ข. วงจรควบคุม
ภาพที่ 1.1.4 แบบแสดงการทางาน

3

(3) แบบงานจริ ง (Working diagram) เป็ นแบบที่เขียนเพื่อแสดงการต่อวงจร ทั้งใน
ส่ วนของวงจรกาลังและวงจรควบคุ มโดยจะเขียนรวมเป็ นวงจรเดี ยวกัน สาหรับสายที่ ต่อไปยังอุปกรณ์
ต่าง ๆ จะแสดงการต่อกันที่ ข้ วั ต่อสายของอุ ปกรณ์ แต่ละตัว ซึ่ งรู ปแบบวงจรจะเหมื อนกับลักษณะของ
การต่อวงจรงานจริ ง ลักษณะแบบงานจริ ง ดังภาพที่ 1.1.5
L1
L2
L3
N
PE
F2

F1

1 3 5

K1

2 4 6
START

95
97

96

F3 T1 T2 T3
U1 V1 W1
M
M1 3

STOP

1
2
1
2

A2

13 23 31 41

A1

14 24 32 42

H1 H2

3
4
3
4

ภาพที่ 1.1.5 แบบงานจริ ง
(4) แบบวงจรประกอบการติ ด ตั้ ง (Construction wiring diagram) เป็ นแบบแสดง
การเดินสายไฟฟ้ าเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้วงจรทางานตามจุดประสงค์ของวงจร โดยมีการให้รหัสสายแต่ละจุด
กากับไว้ เพื่อให้สะดวกและง่ายในการต่อวงจรตามแบบ ลักษณะวงจรประกอบการติ ดตั้งจะแบ่งส่ วน
การต่ออุ ปกรณ์ เป็ นส่ วน ๆ เช่ น ส่ วนติดตั้งอุปกรณ์ ภายในตู ้ ส่ วนฝาตูห้ รื อแผงควบคุ ม ส่ วนมอเตอร์ ดังภาพที่
1.1.6

ณ
้

F1

F2
1 3 5

A2

2 4 6

A1

14

95

F2

96

97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

X1,10
X1,14
X1,12
X1,11
X1,13
X1,15

L1
L2
L3
N
PE
M1,u1
M1,v1
M1,w1
M1,G
X2,1
X2,4
X2,3
X2,5
X2,2
X2,6

380 V.AC
3/N/PE 50Hz

X2

1 2 3 4 5 6

X1,6
X1,7
X1,8
X1,9

X1

13

U1 V1 W1 G

STOP

M1

1

H1

2
3

START

H2

4

3
ื

ภาพที่ 1.1.6 แบบวงจรประกอบการติดตั้ง

2. มาตรฐานของประเทศสหรั ฐอเมริ กา แบบที่ใช้เขียนวงจรควบคุมมอเตอร์ นิ ยมใช้กนั
โดยทัว่ ไปมี 2 แบบ คือ
(1) แบบแผนการเดิ น สาย (Wiring diagram) เป็ นแบบที่ ร วมวงจรก าลัง และวงจร
ควบคุมไว้ในวงจรเดียว รายละเอียดดังภาพที่ 1.1.7
REW 2 FWD 3 R 6
F

1 STOP

OL OL OL

F
5 F7
R

4
R
O.L.

L1

F

L2

F

O.L.

L3

F

O.L.

3 Phase
Motor

R
R
R

ภาพที่ 1.1.7 วงจรแบบแผนการเดินสาย
ที่มา : Stephen L. Herman and Walter N. Alerich. (1985). Industrial motor control. หน้า 191
(2) แบบแผนภาพไลน์ หรื อแผนภาพแลดเดอร์ (Line diagram or Ladder diagram)
เป็ นแบบแสดงเฉพาะวงจรควบคุมเพียงอย่างเดียว รายละเอียดดังภาพที่ 1.1.8
L1

L2
S1

S2
M1
M1

TR1

OL OL OL

TR1
M2
TR2

TR2

M3

ภาพที่ 1.1.8 วงจรแบบแผนภาพไลน์หรื อแผนภาพแลดเดอร์
ที่มา : Stephen L. Herman and Walter N. Alerich. (1985). Industrial motor control. หน้า 164

