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บทที่ 1  ความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงาน 

               คูมือการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับชางไฟฟาไดแบงเนื้อหาเปน 3 ระดับดวยกนั โดยเริ่มที่ระดับ 1  ซ่ึง
เปนระดับตน ไดแบงเนื้อหาออกเปน 9 หวัขอดวยกัน  หวัขอแรกจะกลาวถึงเรื่อง ความปลอดภัยเบื้องตนใน
การปฏิบัติงาน  การสรางนิสัยอุตสาหกรรมในการปฏิบัติงาน เครื่องมือชางทั่วไป เครื่องมือวัดและหนวยวัด
ทางไฟฟา อุปกรณในระบบไฟฟาเบื้องตน  ระบบไฟฟากําลังแรงดันต่าํ  ขอกําหนดการเดินสายและวัสดุ
เบื้องตน     การอานแบบและเขียนแบบงานไฟฟาเบื้องตน   และเรื่องวงจรไฟฟา    ในคูมือทั้ง 3 ระดับ 
จะกลาวถึงเรื่องความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงถือเปนปจจยัหลักที่ชางทุกคนจะตองตระหนกั  และ 
ใหความสําคญัเปนลําดับแรกกอนที่จะลงมือปฏิบัติงานแตละครั้ง    ปจจุบันมหีลายหนวยงานทีท่ําหนาที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกัน  ตามภารกจิที่ไดรับมอบหมาย   
แมในสถานศกึษาดานอาชีวศึกษา หรือหนวยงานที่ทําหนาที่ดานการพฒันาฝมือแรงงาน  ก็ไดบรรจหุัวขอ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเขาไวในหลักสูตรทุกสาขาชาง   เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนมี
จิตสํานึกที่ดแีละสามารถปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย   ความปลอดภยัเบื้องตนในการปฏิบัติงานไดแบง 
เปน 6  หวัขอยอย    คอืความปลอดภัยในการใชเครื่องมอื เครื่องจักรและอุปกรณปองกัน     การปองกัน
อันตรายจากไฟฟา  การปองกันอันตรายจากการใชไฟฟา  การใชไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาอยางปลอดภัย  
การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน   ตามรายละเอียดดังนี ้

1.1  ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณปองกัน 
     อุบัติเหตคุือ  เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดหมาย  และเมื่อเกดิขึน้แลวจะมีผลกระทบกระเทอืนตอการ
ทํางานทําใหทรัพยสินเสียหาย   บุคคลไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต   ซ่ึงนบัวาเปนความสูญเสียอยางมาก 
        สาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุ   เกดิไดจากสาเหตหุลายประการแตสามารถแบงไดเปน 3 สวนคือ 

           1.  คน เปนผูกระทาํ เชน  ฝาฝนกฎระเบียบขอบงัคับ ใชเครื่องมือผิดประเภท ไมมีความรูและทักษะ 

              2. เครื่องมือ  เครื่องจักร  การใชเครื่องมือ  เครื่องจักรที่ชํารุด  หรือหมดอายุการใชงาน 

              3.  สภาพแวดลอม  หมายถึงการปฏิบัติงานในทีแ่สงสวางไมเพียงพอ หรือสถานที่คับแคบ  
       การปองกันเพื่อใหเกดิความปลอดภัยควรปฏิบัติดังนี ้
             1. รองเทาที่ใชในการปฏิบัติงานตองสวมใหถูกประเภท  เชน  งานที่มีเศษโลหะ หรือเศษวสัดุตกอยู
บนพื้น ขณะปฏิบัติงานตองสวมรองเทาพืน้แข็งเทานัน้ 
             2.  การปฏิบัติงานที่มีเศษโลหะ เชน งานสกัด งานเจาะ จะตองสวมแวนตานริภัยทุกครั้ง เพือ่ปองกัน 
เศษหรือสะเกด็โลหะกระเดน็เขาตา             
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             3.  การแตงกายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรตองมีความรัดกุม    กระดุมทุกเม็ดตองติดให
เรียบรอย  เพราะขณะปฏิบัติงานสวนของแขนเสื้อ  หรือชายเสื้ออาจจะเขาไปพันกับสวนเคลื่อนไหวของ
เครื่องจักรได 
             4.  เครื่องจักรควรมฝีาครอบสวนที่เคลื่อนไหว  เชน  สายพาน  เฟอง  เพื่อปองกันสวนหนึ่งสวนใด
ของรางกายเขาไปสัมผัส 
             5.  การซอมเครื่องจักร หรืออุปกรณไฟฟาจะตองปดเมนสวิตชกอนทุกครั้ง 
             6.  กอนใชเครื่องจกัรทุกครั้งควรมีการตรวจสอบวา  อยูในสภาพที่พรอมใชงานไดหรือไม  หากไม
พรอมใหรีบแจงชางเพื่อตรวจซอมทันที 
              7.  การใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการปฏิบัติงานจะตองใชใหถูกประเภท  และเลือกใหเหมาะสมกับ
ขนาดของชิ้นงาน 
         8.  การจับยึดชิ้นงานไมควรจับดวยมือ  โดยเฉพาะชิ้นงานที่ตองอาศัยแรงตัด  เฉือน  เชน  งานเจาะที่
เจาะรูโตๆ  ช้ินงานอาจหลดุออกมาตีมือได 

              9.  การเชื่อมงานในสถานที่อับอากาศเปนอันตรายอยางยิ่งสําหรับผูเชื่อมงาน    เนื่องจากจะขาด
ออกซิเจนในการหายใจ 
            10.  การเชื่อมถังน้ํามันที่มีน้ํามันตกคางอยูในถัง   ความรอนจากการเชื่อมอาจทําใหเกิดการลุกไหม   
หรือระเบิดทําอันตรายได 
 
1.2  การปองกันอันตรายจากไฟฟา 
          ไฟฟาเปนพลังงานชนดิหนึ่งถูกนํามาใชประโยชนในดานตางๆ มากมาย    เพราะพลังงานไฟฟาเปน
พลังงานที่สามารถนําไปแปรรูปใหเปลี่ยนไปในลักษณะตางๆ ไดอยางสะดวก จะเหน็ไดจากความตองการ 
พลังงานของมนุษยโลกมีเพิม่ขึ้นเรื่อยมา   สังเกตไดจากอุปกรณ   เครือ่งมือเครื่องใช  และผลิตภณัฑใหมๆ  
ตองใชพลังงานเปนตวัชวยในการทํางาน  นอกจากนี้พลังงานไฟฟายังเปนตัวผลักดนัใหมีการศกึษาคนควา 
เทคโนโลยีใหมๆ  มาประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
          ไฟฟาแมวาจะมีประโยชนมากมาย  แตก็มีโทษมหนัตแกผูใชไฟฟาอยางไมถูกตอง  หรือไมมคีวาม
ระมัดระวัง  อันตรายของไฟฟาอาจกอใหเกิดความสูญเสยีถึงแกชีวิต หรืออาจกอใหเกิดความพิการตลอดจน
ทําใหเกิดเพลิงไหมและสูญเสียทรัพยสิน  ดังนั้นในการใชไฟฟาจ ึงตองมีความระมัดระวัง  และตองใชไฟฟา
อยางถูกตองปลอดภัย  โดยผูเกี่ยวของกับไฟฟาตองรูกฎความปลอดภยัเกีย่วกับไฟฟา เพื่อจะไดนําประโยชน
ของไฟฟาไปใชงาน    และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกดิขึน้ได   
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          1.2.1  อันตรายของไฟฟาตอรางกาย 
                    ไฟฟาเปนแหลงพลังงานที่สามารถนําไปใชประโยชนได  ดังนั้นไฟฟาจงึถูกนําไปใชประโยชน
อยางกวางขวางแพรหลาย  ในขณะเดยีวกนัไฟฟาก็มีโทษมากมายเชนกัน   ถาการใชงานไมถูกตองปลอดภัย    
อันตรายของไฟฟาที่เกดิกับรางกายมนษุย     เนื่องจากรางกายสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสถูกตัวนําไฟฟาหรือ
วงจรไฟฟาที่มกีระแสไฟฟาไหลผานอยู และในเวลาเดยีวกันรางกายสวนอื่นๆ สัมผัสอยูกับพื้นดิน   โลหะที่
ตอลงดิน หรือพื้นน้ํา  เปนเหตุใหกระแสไฟฟาไหลผานรางกายลงพื้นดิน หรือพื้นน้าํ     รางกายจึงกลายเปน
สวนหนึ่งของวงจรไฟฟา    กระแสไฟฟาไหลผานรางกายมนุษยลงดินดังแสดงในรูป 
 

  
 
                                          รูปแสดงกระแสไฟฟาไหลผานลงดิน 

        ส่ิงที่ทําใหรางกายเปนอันตรายถึงบาดเจ็บหรือเสยีชีวิตนั้น เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟาผานสวน
ตางๆ ของรางกาย  กระแสไฟฟาปกตวิัดออกมาหนวยเปนแอมแปร (A) หรือหนวยที่เล็กลงเปนมิลลิแอมแปร 
(mA) และไมโครแอมแปร (μA) โดยแรงดันไฟฟาจะเปนเทาไรก็ตาม  (ปกติแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ใช
ตามบานมีคา 220 โวลต)  ซ่ึงแรงดันไฟฟาขนาดใดก็ตามที่สามารถทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายอยู
ในขนาดทีเ่ปนอันตรายก็สงผลตอรางกายกอใหเกดิอันตรายขึ้นได    อันตรายที่เกิดขึน้มีลักษณะแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับปริมาณของกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย   ความสัมพันธของกระแสไฟฟากับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ตอรางกายมนษุยแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1  ความสัมพันธของกระแสไฟฟากับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตอรางกายมนุษย 
 
            ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผาน                                               ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ 
        รางกายมนุษยเปนมิลลิแอมแปร (mA) 
 

                          นอยกวา  0.5                                  ยังไมรูสึก 
                           0.5 – 2                          รูสึกกระตุกเล็กนอย 
                       2 – 10                                        กลามเนื้อหดตวั  กระตุกปานกลางถึงรุนแรง  
                            10 – 25                                        เจ็บปวดกลามเนื้อ  เกร็งไมสามารถปลอยใหหลุดออกได 
                            25 – 50                                        กลามเนื้อเกร็ง  กระตุกรุนแรง 
                            50 – 100                                      หัวใจเตนผิดปกติ  (เตนออน , เตนระรัว) และเสยีชีวิต 
                         มากกวา  100                                  หัวใจหยุดเตน  เนื้อหนังไหม 
 
          คนที่ถูกกระแสไฟฟาไหลผานสวนมากไมสามารถบังคับ  และควบคุมตัวเองใหหลุดพนจากไฟฟาได  
จึงถูกกระแสไฟฟาไหลผานรางกายเปนเวลานานๆ    ดังนั้นถาไมมีบุคคลอื่นชวยเหลืออยางทันทวงที    อาจ
ไดรับอันตรายสาหัสจนถึงเสียชีวิตได     ความสัมพันธระหวางปริมาณกระแสไฟฟาและระยะเวลากระแส 

ไฟฟาไหลผานรางกายจนทาํใหเสียชีวิตแสดงดังตารางที่  2 
 
      ตารางที่  2   ความสัมพันธของกระแสไฟฟากับระยะเวลาที่กระแสไฟฟาไหลผานรางกาย 
 
      ปริมาณกระแสไฟฟา                              ระยะเวลา                                     ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

     เปนมิลลิแอมแปร (mA)                      เปนวนิาที (s)  
 

            100                                 นานกวา 3                                           เสียชีวิต 
                 500                                   นานกวา 0.11                                      เสียชีวิต 
                1000                                   นานกวา 0.03                                      เสียชีวิต  
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สวนประกอบอื่นๆ ที่มีผลคือ ตําแหนงสัมผัสและสภาพของผิวหนังตรงจุดสัมผัส  กลาวคือถากระแสไฟฟา
ไหลผานรางกายตรงบริเวณอวัยวะที่สําคญั  เชน  บริเวณศีรษะและทรวงอก อันตรายที่ไดรับจะสาหัสกวา
กระแสไฟฟาไหลผานรางกายสวนอื่น  ทั้งนี้หากถูกกระแสไฟฟาที่รางกายเปนบริเวณกวางอันตรายก็จะ 
มากขึ้นดวย 
           ผิวหนังของรางกายเปนสวนที่มีความตานทานตอการไหลของกระแสไฟฟาอยูบาง  ผิวหนังสวนที่
หนาและแหงสนิท  ยอมมีความตานทานตอการไหลของกระแสไฟฟาดีกวาผิวหนังที่บาง  และเปยกชื้น      
ฉะนั้นผิวหนังสวนที่สัมผัสกับกระแสไฟฟาเปยกชืน้ดวยเหงื่อหรือน้ํา  กระแสไฟฟาจะไหลผานรางกายได
มากขึ้น   อันตรายที่ไดรับกจ็ะมากขึ้นตามไปดวย     ความตานทานตอกระแสไฟฟาของรางกายที่มสีภาพ

แตกตางกันแสดงใหเห็นดังตารางที่ 3   
  
       ตารางที่  3  ความสัมพันธของความตานทานตอกระแสไฟฟากับสภาพรางกายมนุษย 
 
                      สวนของรางกาย                                                   ความตานทานเปนโอหม (Ω) 
  
                 ผิวหนังแหง                                                        100,000 - 600,000 
                          ผิวหนังเปยก                                                                          1,000 
                ภายในรางกายหรอืมือถึงเทา                                                     400 - 600 
                    หูถึงหู                                                                                   100 
 
 
1.3  การปองกันอันตรายจากการใชไฟฟา 
       กระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกายมนุษยทําใหกลามเนื้อเกิดการหดตัวและเกิดอาการเกร็ง    ผูถูกกระแส 
ไฟฟาไหลผานสวนมากไมสามารถควบคุม หรือบังคับตัวเองใหหลุดพนจากกระแสไฟฟาได   กระแสไฟฟา
จะไปทําใหศนูยบังคับการทํางานของหัวใจหยุดทําหนาที่ตามปกติ  หวัใจหยดุเตน โลหิตหยดุการหมุนเวียน
ไปตามสวนตางๆ ของรางกาย  ผูถูกกระแสไฟฟาไหลผานสวนมากจึงหมดสติและเสียชีวิตในที่สุด 
        ธรรมชาติของกระแสไฟฟาจะไหลไปตามทางที่เปนตวันําทีด่ี    ถามีทางใหกระแสไฟฟาไหลผานหลาย
ทาง    กระแสไฟฟามักไหลผานไปตามทางที่มีความตานทานนอยที่สุดคือ  เปนตัวนําที่ดีที่สุด  จากคุณสมบัติ

นี้เอง   หากตองการปองกันไมใหรางกายเปนทางที่มีความตานทานนอยที่สุด   มีวิธีการปองกันได  2  วิธีดังนี้    
วิธีแรกคือ จัดใหมีทางที่มีความตานทานนอยกวาความตานทานของรางกายใหเปนทางไหลของกระแสไฟฟา       
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โดยการตอสายดิน (Ground Wire) เขากับอุปกรณไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาที่ทํามาจากโลหะ  วิธีทีส่องคือ 
ใชฉนวนกั้นกระแสไฟฟาไวไมใหไหลผานรางกายขณะที่ตองเกี่ยวของกับไฟฟา 
         1.3.1  สายดินของเครือ่งใชไฟฟา 
                   สายดินมีประโยชนมากในการใชเครื่องใชไฟฟาตางๆ   ชวยปองกันการไหลของกระแสไฟฟา
จากตัวถังเครื่องใชไฟฟาผานรางกายมนษุยลงดินในขณะที่เกิดการรัว่ไหลของกระแสไฟฟา   กระแสไฟฟา
จะไหลผานสายดินแทน  ชวยใหเกิดความปลอดภัยในการใชเครื่องใชไฟฟา   
                   การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาคือ  การเดินสายดินจากอุปกรณไฟฟาตางๆ  เชน  เตารับ  กลอง
เมนสวิตช และโครงโลหะของเครื่องใชไฟฟามายังขัว้ตอสาย  ซ่ึงตอกับสายศูนยในเมนสวิตช   
 

                   
รูปการตอสายดินของระบบไฟฟา และอุปกรณไฟฟา 

                   สายดินอาจใชสายวีเอเอฟ (สายไฟฟา มอก. 11-2531)  ชนดิที่มี 3 แกน  แตสายชนดินีห้ายากใน
ทองตลาด จึงนิยมใชสายพีวซีีเดี่ยวชนิดไอวีหรือทีเอชดับบลิวเดินควบคูไปกับสายพวีซีีคู  กรณีเดินสายเกาะ
ผนัง หรือเดินรวมไปกับสายไฟกรณเีดินในทออโลหะ  โดยใชฉนวนที่เปนสีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง  
แมวาในกรณทีี่เดินสายในทอโลหะ และทอโลหะนั้นตดิตอกันทั้งระบบ  สามารถใชทอโลหะทําหนาที่เปน
สายดินได  แตแนะนําใหเดนิสายดินแยกตางหาก  เพื่อความปลอดภัยในระยะยาว    
                   อุปกรณไฟฟาบางชนิดที่ตองมีการตอลงดิน ผูผลิตไดเดินสายดินมารอทีเ่ตาเสียบแลว  สังเกต 
ไดจากเตาเสียบจะเปนชนิดมีขั้วสายดิน  เมื่อเสียบเขากบัเตารับชนิดทีม่ีสายดินดวย  ก็จะทําใหระบบสายดิน
ใชงานได   เตารับและเตาเสยีบจะตองเปนแบบที่สามารถใชกันได  โดยเมื่อเสียบแลวทั้งสามขั้วจะตอถึงกัน 
เพราะถาสายดนิไมตอถึงกันก็จะทําใหระบบสายดินใชงานไมได  ขอสําคัญคือ เตารับที่ติดตั้งตองเปนชนิดที่
มีขั้วสายดิน  หากไมไดติดตั้งไวจะตองตดิตั้งเพิ่มเติม 
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                 ทั้งนี้อุปกรณไฟฟาบางรายการที่ตองตอลงดิน  แตผูผลิตไมเดินสายดินมาให   เตาเสยีบที่ใชเปน
ชนิด 2 ขา  เชน  หมอหุงขาว และกระทะไฟฟา เปนตน   ซ่ึงตองปรับปรุงโดยการเดนิสายดินเพิ่มเติม  วิธีที่ดี 
คือ  การเปลี่ยนสายไฟฟาทีต่อจากเครื่องใชไฟฟาเสียใหมเปนชนิด 3 แกน และเปลี่ยนเตาเสียบเปนแบบมีขั้ว
สายดิน   เตารับชนิด 3 รูและเตาเสียบชนดิ 3 ขา  ดังรูป 

                    
                        รูปแสดงเตารับชนิด 3 ร ู                     เตาเสียบชนิด 3 ขา 
      1.3.2  ฉนวนกั้นกระแสไฟฟา 
             จะสังเกตไดวา  สายไฟฟาที่เขากับเครื่องใชไฟฟามีเปลือกหุมเปนฉนวน    สวนตอนกลางของ
สายไฟเปนโลหะตวันํา เพราะกระแสไฟฟาสามารถผานโลหะตัวนําไดดี แตผานฉนวนไมได   ดังนัน้ฉนวน 
ที่หุมสายไฟนัน้  ทําหนาที่ปองกันอันตรายของผูใชเครื่องใชไฟฟา    การใชงานเครื่องใชไฟฟาควรหมั่นดูแล 
สายไฟที่ตอกบัเครื่องใชไฟฟาดวย  โดยสํารวจการชํารุดเสียหายของฉนวนหุมอยางสม่ําเสมอ  ถามีความผิด 
ปกติ เชน  แตกลายงา  มีรอยไหม  ชํารุด  หรือ  หลวมตวั  ควรเปลี่ยนสายไฟใหมทนัที 
                    ในกรณีที่ตองทาํงานเกีย่วกับไฟฟาตองมีความระมัดระวัง  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามขั้นตอน  มีอุปกรณอํานวยความสะดวกและอุปกรณปองกนัอันตรายอยางเพียงพอ  
ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานตองรอบคอบ  มีความระมดัระวังขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา  ไมควรสวมใสเครื่องประดับ
ตางๆ  ที่เปนสื่อไฟฟา  เชน  สรอยคอ  แหวน  สรอยขอมือ  เปนตน    อุปกรณฉนวนที่ชวยปองกันกระแส 
ไฟฟาขณะปฏบิัติงาน  เชน  ถุงมือปองกันไฟฟา  ปลอกแขนยาง   ผาคลุมยาง   และ เสื่อยาง  เปนตน  
 
1.4  การใชไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาอยางปลอดภัย 
        เครื่องมือ  เครื่องใชไฟฟา  หรืออุปกรณไฟฟาตางๆ ไดถูกนํามาใชงานอยางแพรหลาย และใชงานเปน
ประจําจนเคยชิน   ถาผูใชขาดความระมดัระวัง  ไมมกีารบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี และปลอดภัย   อาจ
กอใหเกิดอันตรายได  ดังนั้นการใชเครื่องใชไฟฟาตองทําควบคูไปกับการดูแลบํารุงรักษา และตองทําความ
เขาใจตอการใชงานเพื่อความปลอดภัยอยูเสมอ  ส่ิงที่ควรปฏิบัติในการใชเครื่องใชไฟฟาควรปฏิบตัิดังนี ้
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        1.  เลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม     
(ตรา มอก.)  หรือมาตรฐานอื่นๆ  ที่สากลยอมรับ 
        2.  เลือกใชเครื่องใชไฟฟาโดยคํานึงถึงคุณภาพ  และประสิทธิภาพในการใชงานมากกวาการยึดราคาที่
ถูกที่สุดเปนเกณฑในการตัดสินใจ     
        3.  ตรวจสอบเตาเสียบกับเตารับที่ใชงานตองเหมาะสมกัน  เมื่อเสียบใชงานตองมีความแนนเพียงพอ 
        4.  หมั่นตรวจสอบเตารับ   เตาเสียบ  และสายไฟเปนประจาํและกอนการใชงาน 
        5.  เครื่องใชไฟฟาที่เกิดความรอนขณะใชงาน  ควรจัดหาวัสดุที่ไมติดไฟ  เชน  กระเบื้อง หรืออิฐทําเปน
พื้นรองขณะใชงานทุกครั้ง 
        6.  ดวงไฟโคมธรรมดาหรือหลอดไฟขณะทีใ่ชงานแลวเกดิความรอน  ควรติดตัง้หางจากวัสดทุี่ติดไฟ 
ไดงาย  เชน  มุง  มาน  เสื้อผา  กระดาษ  หรือ น้ํามันเชื้อเพลิง   เปนตน     
        7. ร้ัว  หรือหลังคาที่เปนโลหะเชน  สังกะสีที่มีสายไฟแตะอยูอาจมกีระแสไฟฟาไหลอยูดวย  ควรที่จะ
ตรวจสอบอยูเสมอ  และระวงัตะปูที่ตอกตรึงกับสังกะสทีะลุไปยังสายไฟฟา 
        8. ดวงไฟโคมฟลูออเรสเซนตควรตรวจสอบสภาพอยูเสมอ   หากชํารุดหรือหลอดผิดปกติควรเปลี่ยน
ใหมทันที  อยาใชตอไปเพราะอาจทําใหเกดิเพลิงไหมได   
       9.  สายอากาศวิทยุโทรทัศนควรติดตัง้ใหหางจากเสาไฟฟา หรือสายไฟฟา   หากสายอากาศลมจะตอง 
ไมพาดกับสายไฟฟาและสายอากาศ  ทั้งนี้ควรติดตั้งสายดนิไวดวย     
    10.  ควรหมั่นดูแลตนไมอยาใหแผกิ่งกานขึ้นไปติดกบัสายไฟ   เมื่อจะตัดหรือโคนตนไมที่อยูใกลกับ
สายไฟฟาควรแจงขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของการไฟฟาฯ ใหชวยดแูลความปลอดภัยให และตอง
ระมัดระวังในการเลนวาว  หรือเก็บวาวที่ตดิสายไฟฟา   
    11.  เมื่อเกดิอุบัติเหตุรถยนตชนเสาไฟฟาหัก  สายไฟฟาอาจขาด  หรือหลุดตกลงมาพาดอยูกับตวัถังรถ 
ซ่ึงตัวถังรถจะมีกระแสไฟฟาไหลอยูทัว่   การแตะหรือจบัตองตัวถังรถในขณะที่รางกายสวนอื่นแตะอยูกับ
พื้นดินอาจไดรับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได  ควรรอรับความชวยเหลืออยูภายในรถจนกวาเจาหนาทีข่องการ
ไฟฟาฯ  หรือเจาหนาที่ตํารวจ   หรือเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภยัจะมาชวยเหลือ    
  
1.5 การชวยเหลอืผูประสบอันตรายจากไฟฟา 
        การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟา   ใหหลุดพนจากไฟฟาเปนสิ่งแรกที่ตองกระทําดวยความ
รวดเร็ว  มีความรอบคอบและตองกระทําดวยความระมัดระวัง    เพื่อใหผูเคราะหรายมโีอกาสรอดพนจาก
อันตรายขั้นรายแรง  และผูชวยเหลือไมเกดิอันตรายไปดวยอีกคน   ควรปฏิบัติดังนี้ 
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          1.  อยาใชมือเปลาแตะตองตัวผูที่กําลังติดอยูกับสายไฟ  หรือตวันําไฟฟาที่มกีระแสไฟฟาไหลเปนอัน
ขาด    เพื่อปองกันมิใหไดรับอันตรายไปดวยอีกคน            
         2.  รีบหาตัดทางเดินของไฟฟาโดยถอดเตาเสียบหรือตัดเมนสวิตช  ถาทําไมไดใหใชวัตถุที่ไมเปนสื่อ
ไฟฟา เชน  ไม  เชือก  สายยาง  ผา หรือพลาสติกที่แหงสนิทชวยผูประสบภัยหลุดพนจากไฟฟาโดยเร็ว     
      3.  เมื่อไมอาจทําวิธีอ่ืนไดใหใชมีด หรือขวานที่มีดามเปนไมหรือฉนวนหุม  ตัดสายไฟฟาใหขาดหลุด
ออกจากผูประสบภัยโดยเร็วที่สุด  และตองแนใจวา สามารถทําไดอยางปลอดภัย 

          4.  อยาลงไปในน้ํา  ในกรณีที่มกีระแสไฟฟาอยูในบริเวณที่มีน้าํขังใหหาทางเขี่ยสายไฟฟาออกใหพน 
หรือตัดกระแสไฟฟาออกกอนจะลงไปชวยผูประสบภัยที่อยูในบริเวณนั้น 
 
1.6  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
        ผูประสบภัยทีห่ลุดพนจากกระแสไฟฟาแลวยังตองการความชวยเหลือ และตองการการปฐมพยาบาล   
เพราะไฟฟาอาจทําใหระบบหายใจหยุดทํางาน   หัวใจหยุดเตนตองรีบชวยชีวิตโดยเร็ว   ดวยวิธีการใหลม
หายใจทางปาก และ การนวดหัวใจ     การปฏิบัติทําดังนี ้
          1.6.1  การใหลมหายใจทางปาก 
                    1. วางคนเจ็บนอนหงายราบ  ใหศีรษะแหงนต่ํา และลําคอยดื 
                   2. สอดนิ้วหัวแมมือเขาไปในปากคนเจ็บ  จบัขากรรไกรลางยกขึ้นจนปากอา  
                    3. ลวงเอาสิ่งอื่นๆ ที่ติดคางอยูในปากและลําคอออกใหหมด  เพื่อไมใหขวางทางลมแลวบีบจมูก
คนเจ็บใหสนทิ 
             4. ทาบปากกับคนเจ็บใหแนนสนิท เปาลมเขาไปเปนจังหวะประมาณ 12 ถึง 15 คร้ังตอนาที     
             5. ถาไมสามารถอาปากของคนเจ็บได ใหใชมือปดปากคนเจ็บใหสนิทแลวเปาลมเขาทางจมูก 
                    6. ขณะนําสงโรงพยาบาลใหทาํการเปาปากไปดวยจนกวาคนเจ็บจะฟนขึน้มา  หรือไดรับการ
ชวยเหลือจากแพทยแลว 
          1.6.2  การนวดหัวใจ 
                    1. วางคนเจ็บนอนหงายราบ  ใหศีรษะแหงน และลําคอยืด 
                    2. ลวงเอาสิ่งตางๆ ที่อาจติดคางอยูในปากและลําคอออกใหหมด  เพื่อไมใหขวางทางเดินลม 
                    3.  นั่งคุกเขาลงระหวางแขนซายกับลําตัวของคนเจ็บ  วางสนัมือซอนทับกันลงบนทรวงอก
บริเวณหัวใจ   เหยยีดแขนตรงแลวกดสันมอืลงดวยน้ําหนักตัวประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วคร่ึง  เปนจังหวะๆ  
ประมาณ 60 คร้ังตอนาที     
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              4. ขณะนําสงโรงพยาบาลใหนวดตอไปเรื่อยๆ  จนกวาหวัใจจะกลับเตนขึ้นมาอีก หรือคนเจ็บ
ไดรับการชวยเหลือจากแพทยแลว  
                       การปฐมพยาบาลผูประสบภัยอันตรายจากไฟฟาควรทํารวมกันทั้ง 2 วิธี  ถึงแมในขณะนําสง
โรงพยาบาล  เมื่อผูประสบอันตรายฟนขึน้มาจากการไดรับการปฐมพยาบาลดังกลาวจะตองใหนอนอยูนิ่งๆ    
หามลุกนั่ง  ยนื หรือเดิน  หามดื่มเครื่องดืม่ที่ผสมแอลกอฮอลเปนอันขาด  จนกวาจะไดรับอนุญาตจากแพทย
ที่ทําการตรวจรักษาเทานัน้ 

บทสรุป 
                ไฟฟามีทั้งประโยชนและโทษ   ดังนั้นผูที่ตองเกี่ยวของกับไฟฟา  จําเปนตองรูหลักการใชไฟฟา
อยางปลอดภยั  รางกายมนษุยเปนตวันําไฟฟาที่ดี  จึงตองระมัดระวังไมใหสวนหนึ่งสวนใดของรางกายไป
สัมผัสกับตัวนาํไฟฟา  เพราะอาจทําใหกระแสไฟฟาไหลผานรางกายจนทําใหเสยีชีวติได   ดังนัน้จงึตองมี
อุปกรณฉนวนชวยปองกนัไฟฟาในขณะปฏิบัติงาน 
               การตอลงดินของระบบไฟฟา วงจรไฟฟา  และอุปกรณไฟฟา  มีจุดประสงคเพื่อความปลอดภัยตอ
บุคคลที่ใชงานทั้งในภาวะปกติ และเมื่อเกิดกระแสไฟฟาร่ัว  เครื่องใชไฟฟาที่มีเปลือกนอกเปนโลหะควรมี
สายดิน   เชน   เครื่องใชไฟฟาในบาน   จะตองตอลงดิน    เพื่อจํากัดแรงดันไฟฟา    ดังนั้นจึงตองมีอุปกรณ
ฉนวนชวยปองกันไฟฟาในขณะปฏิบัติงาน 
               การใชไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาอยางปลอดภยัควรปฏิบัติดังนี้   ใชเครื่องใชไฟฟาที่มีเครื่องหมาย
มาตรฐานคํานงึถึงคุณภาพมากกวาราคา  ตรวจสอบเตารับและเตาเสียบใหอยูในสภาพปกติกอนการใชงาน   
เครื่องใชไฟฟาที่มีความรอนตองใชดวยความระมัดระวัง   ร้ัวและหลังคาที่เปนโลหะเมื่อมีสายไฟพาดผาน
ตองทําดวยความระมัดระวัง   การติดตั้งสายอากาศวิทยุโทรทัศนตองใหหางจากเสาไฟฟา  และสายไฟฟา   
ตนไมที่อยูใกลเสาไฟฟา หรือสายไฟฟาตองหมั่นตัดแตงกิ่งไมไมใหไปพาดโดนสายไฟฟา   อุบัติเหตุทาง
รถยนตชนเสาไฟฟาหกัคนทีอ่ยูในรถตองรอจนกวาจะมีผูมาชวยเหลือ 
               การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟาตองกระทําดวยความรวดเร็วและรอบคอบ    โดยไมใช 
มือเปลาแตะตองตัวผูประสบภัย    ควรใชไม  เชือก  ยาง  ผา หรือพลาสติกที่แหงสนทิชวยผูประสบภัยให
หลุดพนจากไฟฟาโดยเรว็  อยาลงไปในน้าํในกรณีที่มีกระแสไฟฟาอยูในบริเวณนัน้ 
               การปฐมพยาบาลหลังจากคนเจบ็ถูกชวยออกมาแลวเปนสิ่งจําเปน  และตองทาํอยางรีบดวน  ดวย
การใหลมหายใจทางปาก และการนวดหัวใจ 
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บทที่ 2  การสรางนิสัยอุตสาหกรรมในการปฏิบัติงาน 

               ปจจบุันกระบวนการผลิตในสังคม  ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงรปูแบบเปนแบบอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น    
ในระยะแรกมนุษยทําการผลิตเพื่อใชเองในครอบครัว ตอมาจึงทําเพื่อขายหรือแลกเปลีย่น ซ่ึงตองทําการผลิต
ในปริมาณมากขึ้น   จากเดิมการผลิตใชมือ  ใชแรงคน   กเ็ปลี่ยนมาใชเครื่องมืออุปกรณ   เครื่องทุนแรงหรือ
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีมากขึ้น ในที่สุดกพ็ัฒนาการผลิตเปนระบบโรงงาน  มีการขยายตวัเปนอุตสาหกรรม
ในแขนงการผลิตตางๆ เชน  ของใช  ของกิน  มีการแปรรปูวัตถุดิบใหมมีูลคาเพิ่มขึ้น   สะดวกในการอุปโภค
บริโภคไดงายขึ้น  การผลิตในระบบอุตสาหกรรมนอกจากคํานึงถึงปริมาณแลว  จะตองคํานึงถึงคุณภาพของ
ผลผลิต    การทํางานในระบบผลิตนี้จะตองมีการแบงงาน    แบงหนาที่กันอยางชดัเจนตามขั้นตอนการผลิต    
นับตั้งแตการจดัหาวตัถุดิบ จนกระทั่งผานกระบวนการผลิตแลวแปรรปูเปนวัตถุสําเร็จรูป  มีการบริหารงาน  
การจัดองคกร  ซ่ึงมผีลตอความสัมพันธของผูคนในองคการที่มีลักษณะแตกตางไปจากเดิม 
 
2.1  ความหมายของอุตสาหกรรม 
        นิคม  จันทรวทิูร ไดใหความหมายคําวา  “ อุตสาหกรรม ”   คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ
กําลังคน และเครื่องจักรทําการเปลี่ยนแปลง  แปรสภาพวตัถุดิบ  หรือวตัถุดิบกึ่งสําเร็จรูปใหเปนผลิตภัณฑ   
สําหรับประชาชนไวอุปโภคบริโภค  ตลอดจนกจิการซึ่งใหบริการดานความสะดวกสบายแกประชาชน 
         ณรงค   เส็งประชา  ไดสรุปความหมายของคําวา  “ อุตสาหกรรม ”  คือ การประกอบการซึ่งจาํเปน 
ตองอาศัยกําลังคน  วัสดุและเทคโนโลยี   เพื่อกอใหเกิดผลผลิตซึ่งอาจอยูในรูปของสนิคาบริโภคอุปโภค   
หรือบริการในอันที่จะสนองความตองการของมนุษย 
         การประกอบการทางอตุสาหกรรม   ถาจะใหไดผลดีตองอาศัยความรวมมือระหวางลูกจางกับนายจาง   
ระหวางคนงานกับฝายจดัการ   การที่ฝายนายจางและฝายลูกจางรวมกนัคิด   รวมกันทาํ   รวมกันไดรับ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมนั้น  เรียกวา  การรวมมือรวมใจกนัทางอุตสาหกรรม  สวนการรวมตัว 
และรวมมือรวมใจกับคนงาน หรือการรวมกลุมของนายจาง  และรวมมือรวมใจกันเปนการรวมมอืกันเฉพาะ
สวนขององคประกอบทางอตุสาหกรรม  ซ่ึงแตละกลุมอาจไมมีความรวมใจกันและเกิดความสัมพันธที่ไมดี
ตอกัน  อันเปนผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ตอสวนตวั  ตอองคกร  และตอสังคมสวนรวม 
         ความรวมมือระหวางนายจางกับลูกจางจะเปนไปดวยดี  ถาทั้งสองฝายจริงใจตอกัน  ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  ไมหวังผลประโยชนสวนตน และใหเกยีรติกับอีกฝายหนึ่ง   การรวมมือรวมใจกนัพึ่งพาอาศัยกัน  
ในการประกอบธุรกิจจะกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจ   ดังนัน้ทั้งสองฝายควรปฏิบัติตอกนัเพื่อใหเกดิความ
รวมมือรวมใจ และสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน   
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         ฝายนายจางควรปฏิบัติตอลูกจาง   ดังตอไปนี ้
             ●  ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  และบันทึกขอตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจาง 
              ● ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย และวิธีปฏิบัติงาน 
          ● ปรับปรุงสื่อขอความภายในสถานประกอบการ   และรับฟงขอเสนอแนะจากฝายลูกจางรวมทั้ง           
การมีระบบเรือ่งราวรองทุกข 
               ●  กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลใหชัดเจน   รวมทั้งหนาที่ในแตละตําแหนง   เพื่อสราง 
ความมั่นคงในการทํางาน 
               ●  ยอมรับใหมีสหภาพแรงงาน  และใชประโยชนจากสหภาพแรงงานในการสรางความสัมพันธ 
ที่ดีระหวางนายจางกับลูกจาง 
               ●  ใหความสนใจกับปญหาคาครองชีพของคนงาน   มีการจดัสวัสดิการตามความเหมาะสม  และ
ดวยความเปนธรรม 
               ●  ใหเกยีรติความเปนมนุษยของกันและกัน  ถอยทีถอยอาศัยกัน  เอาใจเขามาใสใจเรา 
               ●  จายคาจางดวยความยุติธรรมและตรงเวลา              
         ฝายลูกจางควรถอืปฏิบัติในบรรทัดฐาน   ดังตอไปนี ้
             ●  ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  และตามบันทกึขอตกลงเกีย่วกับสภาพการจาง 
              ● มีทัศนคติที่ดีตองานและผูบังคบับัญชา 
              ●  ศึกษางาน  ศกึษาระเบียบปฏิบตัิงาน  เพื่อจะไดทํางานใหกบันายจางไดตามวัตถุประสงค   และ
อยางมีประสิทธิภาพ 
          ● ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ  ขยนั  ซ่ือสัตยและใหไดผลงาน 
               ●  เอาใจใสรักษาทรัพยสินและประโยชนของนายจาง   เสมอืนเปนของตนเอง 
               ●  ใชความสุภาพในการพดูจาหารือ 
               ●  รูจักสถานภาพของตน   ปรับสภาพตนเองใหเขากับงานและหนวยงาน    หมั่นศึกษาหาความรู
และพัฒนาความสามารถของตนอยางสม่ําเสมอ 
 
2.2  ประเภทของจริยธรรม 
         จริยธรรมปรากฏขึ้นมากมายทั้งที่มีอยูตามธรรมชาติ และที่มนษุยเปนผูบัญญัติหรือสรางขึ้นมา  แยก
ออกเปนประเภทใหญๆ  ได  3  ประเภท  คอื 
         ●  จริยธรรมที่สรางความเจริญใหปจเจกชนหมายถึง    จริยธรรมที่บุคคลแตละคนนํามาประพฤติ
ปฏิบัติแลวเกดิความสุข   ความเจริญ   จริยธรรมประเภทนี ้ ไดแก 
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                ■  ความขยัน 
                ■  ความอดทน 
                ■  ความพากเพียรพยายาม 
                ■  การรูจักพึ่งตนเอง 
      ●  จริยธรรมที่สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยหมายถงึ จริยธรรมที่เสริมสรางใหมนุษยอยู
รวมกันอยางมคีวามสุข   เกิดสันติสุข   เกิดความสามัคคี   จริยธรรมประเภทนี้   ไดแก 
                ■  ความสุภาพออนโยน 
                ■  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
                ■  การรูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
      ●  จริยธรรมที่สงเสริมความเจริญมัน่คงใหแกชาตบิานเมือง หมายถึง  จริยธรรมที่สงเสริมใหชาติ
บานเมืองมั่นคงเปนปกแผน   เปนเอกราช    จริยธรรมประเภทนี้  ไดแก 
                ■  ความรักชาต ิ
                ■  ความกลาหาญ 
                ■  ความเหน็แกสวนรวม 
                ■  ความรักในศิลปวัฒนธรรม 
 
2.3 ประโยชนของจริยธรรม 
       จริยธรรมมีประโยชนตอการดําเนินชวีิตของมนุษย  ดังนี ้
       ●  ประโยชนตอผูประพฤติปฏิบัติคือ  ผูศึกษา และประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักจริยธรรมยอมมีความ 
สุขความเจริญ  จริยธรรมบางขอ  เชน  ความมัธยัสถ   ความรับผิดชอบ   การรูจักประมาณตน ฯลฯ    เมื่อเรา
ปฏิบัติตามยอมทําใหไดรับความสําเร็จและความเจริญในชีวิต 
        ●  ประโยชนตอสังคม  การปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม   นอกจากผูปฏิบัติจะไดรับประโยชนแลวยังกอ 
ใหเกิดประโยชนแกสวนรวมดวย   จริยธรรมบางขอ เชน  ความมีวินยั  ความกตัญูกตเวที  การรูจกัเคารพ 
ในความคดิเหน็ของผูอ่ืน  การไมเบียดเบยีนกัน  เปนตน    ถือเปนหลักสําคัญที่ทําใหคนในครอบครัวและ
สังคมอยูรวมกนัไดอยางสงบสุข 
        ●  ประโยชนตอประเทศชาติ  ประเทศที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน   จริยธรรมยอมอํานวยคุณ 
ประโยชนใหเกิดความสุข   ความเจริญขึ้นในประเทศนัน้   เกิดความสงบสุข   มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
        ●  ประโยชนตอโลก  เมื่อประชากรของโลกมีความประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม   ทําใหเกิดความ
สงบและสันตสุิขขึ้นในโลก   ปราศจากสงครามระหวางลัทธิการเมืองที่แตกตางกัน 



 17

        ●  จริยธรรมใหอาหารทางใจ  การปฏิบัติตามจริยธรรม  นอกจากจะชวยใหเราประสบความสําเร็จดาน
ความเปนอยู    การประกอบอาชีพการงาน และกอใหเกิดความสงบสุขในสังคมแลว    ยังทําใหเราอิ่มใจดวย   
เชน  ความละอายตอความชัว่  การเสียสละ  ความบริสุทธิ์ใจ  เปนตน   ลวนทําใหเราเปนสุขใจ   ทําใหจิตใจ
เปนอิสระปราศจากความเรารอน  
 
2.4  คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับการประกอบอาชีพ 
        ในปจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม  เปนสาเหตุใหการเคลื่อน 
ยายแรงงานจากชนบทสูตัวเมืองมากขึ้น  แตเดิมแรงงานดังกลาวทํางานขึ้นอยูกับดินฟาอากาศ  ไมมีระเบียบ
กฎเกณฑตางๆ ตองทําการปรับตัวเขาสูระบบธุรกิจที่มกีฎเกณฑระเบยีบตางๆ มากมาย   สถานประกอบการ 
และโรงงานตางๆ  มีความตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ   มีความประพฤติที่ดี   การเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ  
มีความประพฤติดี   มีเครื่องมอืหรือเครื่องบงชี้ที่เราเรียกวา “ คุณธรรม  จริยธรรม ” 
                  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคณุงามความด ี
                       จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม 
         ดังนั้น  คุณธรรมจริยธรรม  จึงมีความหมายเกี่ยวกบัการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบ  ทั้งกาย วาจาและใจ  
การประพฤตปิฏิบัตินั้นเปนไปดวยความจริงใจ ไมเสแสรง  เปนไปโดยธรรมชาติของแตละบุคคล 
         บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมยอมเปนที่ตองการของชุมชน  สังคม  และสถานประกอบการตางๆ    
เนื่องจากเปนบุคคลที่มีความเห็นอกเห็นใจกัน  ไมเอารัดเอาเปรียบ  ชวยสรางและพฒันาสังคม  และสถาน
ประกอบการ  ใหมีระเบยีบวนิัย  มีความเจริญกาวหนา  เกิดความสงบสุขทั้งตอตนเอง   ครอบครัว   สังคม  
และประเทศชาติ 
         การประกอบอาชีพในสังคมอุตสาหกรรม  การทํางานเปนระเบียบมีผูจัดการ หรือเจาของสถาน
ประกอบการ  คัดเลือกบุคคลที่จะทํางานรวมกัน   มีหลักเกณฑในการพจิารณา  ดังนี ้
         ●  คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปนคุณลักษณะทีต่องปลูกฝงมาตั้งแตเกดิ  หรือใชเวลา
ในการพัฒนาพอสมควร  เชน   ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  การตรงตอเวลา  เปนตน 
         ●  ความรูความสามารถดานวิชาการเปนหนาที่ของสถานประกอบการในการพัฒนาบุคลากร 
ผูประกอบการจึงจัดใหเปนอันดับรองจากคณุลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
2.5  คุณธรรมจริยธรรมทีต่องการในการประกอบอาชีพ 
        คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่คนสวนใหญยอมรับวา  เปนความดี  เปนสิ่งที่ควรประพฤติ   
เพื่อความสงบสุขของสังคม  ไดแก  พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ 



 18

             ●  ความซื่อสัตย  
             ●  ความรับผิดชอบ  
             ●  ความเสียสละ  
             ●  ความอดทน  
               ●  ความขยันหมั่นเพียร 
             ●  การตรงตอเวลา  
               ●  การงดเวนอบายมุข 
        ●  ความซื่อสัตย หมายถึง พฤติกรรมของมนุษยทีแ่สดงออกถึงความจริง  ตรงไปตรงมา ไมพดูคําหยาบ 
และไมใสรายผูอ่ืนใหเกดิความแตกแยกในหมูคณะ  การแสดงออกตองเปนไปตามธรรมชาติทั้งกาย  วาจา 
และใจ   บุคคลที่มีความซื่อสัตย  สวนใหญจะเปนคนทีม่ีระเบียบวินยัในตนเอง   มีความละอายตอการทําชั่ว  
ไมพูดปด  มีสัจจะและความจริงใจ  มีสติรูวาอะไรดีอะไรชั่ว   เปนตน 
             ดังนั้น   บุคคลที่ทํางานดวยความซือ่สัตย  ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ   เต็มกําลังความ 
สามารถ   ตลอดจนชวยเหลือแนะนําแนวทางที่ดีตอเพื่อนรวมงานเกิดการยกยอง  การยอมรับนับถือ  ความ
เชื่อถือจากผูบังคับบัญชา  และความรักจากเพื่อนรวมงาน  ทําใหไดรับความเจริญกาวหนาในชวีิตการทํางาน  
และการดํารงชีวิตในสังคม 
     ●  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความรูสึกสํานึกในหนาที่   ไมทอดทิ้งงาน   ทํางานโดยไมตองมีผูใดมา
บังคับ และสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวง  ยอมรับผลแหงการกระทาํนั้น  ไมวาจะเปนดานดหีรือดานราย  
รวมทั้งงานที่เปนสวนรวมและสังคม 
             บุคคลที่มีความรับผิดชอบ  รูจักหนาที่และปฏิบตัิงานไดสําเร็จลุลวงตรงตามเวลา  ยอมเปนที่ยอมรับ
นับถือ และไดรับความไววางใจจากบุคคลอื่น   กอใหเกดิผลดีมีความเจริญกาวหนาในการดําเนินชวีิต   และ
หนาที่การงาน   การปฏิบัติตนใหเปนคนมคีวามรับผิดชอบ ไดแก  การเอาใจใสและรอบคอบในการทํางาน  
มีความตั้งใจจริง  มีความพยายาม  มีระเบยีบวินยั  มีความพอใจในหนาที่การงานที่ไดกระทํา  เปนตน 
     ●  ความเสียสละ หมายถึง  การใหหรือบริจาคทรัพยสินสิ่งของตลอดจนความมนี้ําใจ    ความเอื้อเฟอ 
เผ่ือแผแกบุคคลอื่นหรือสังคม    โดยไมคํานึงถึงผลตอบแทนที่จะไดรับ 
             บุคคลที่มีความเสียสละมีคุณลักษณะ  หรือคุณธรรมที่สําคัญ  เชน  มีความเมตตากรุณา  มีความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ  ไมเห็นแกตวั  มีความโอบออมอารี  เอาใจเขามาใสใจเรา  แสดงออกถึงความชื่นชม  และ
ปรารถนาดีตอผูอ่ืน 
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             ดังนั้น  การเสียสละจึงมีความสําคญัชวยใหทุกคนในครอบครัว  สังคม และประเทศชาติมคีวามสุข    
เพราะเมื่อทุกคนมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  กิจการหรืองานตางๆ จะประสบความสําเร็จ  สังคมและประเทศชาติ  
ก็จะมแีตความสงบสุข 
     ●  ความอดทน หมายถึง การอดกลั้น การยับยั้งชั่งใจ ความหนักแนนไมหวั่นไหว สามารถรักษาอารมณ
ใหปกติอยูเสมอถึงแมจะไมพอใจก็ตาม  ใชสติปญญาแกไขสถานการณตางๆ ไดอยางเรียบรอย 
             การฝกตนใหมีความอดทน  ตองเปนบุคคลที่มีจิตใจมั่นคงมีสมาธิ  มีความพยายาม  มีระเบยีบวนิัย   
เกรงกลัวตอความชั่ว  มีความละอายตอบาป  เปนผูมีเหตผุลและใชเหตผุลในการตัดสนิใจ   
             บุคคลที่มีความอดทนจะเปนผูที่มคีวามเขมแข็ง  สามารถเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ ได  และเปน
ที่รักใครของผูอ่ืน  ถาขาดความอดทนการดาํเนินชวีิตในสงัคมหรือการทํางานจะมแีตความขัดแยง  ทําใหเกิด
ความทุกข 
     ●  ความขยันหมัน่เพยีร  หมายถึง  ความเพยีรพยายาม  ความมานะบากบั่น  ความอดทนในการทํางาน
หรือกิจกรรมนั้นใหบรรลุผลสําเร็จ 
             การพัฒนาและฝกฝนใหเปนผูมีความขยันหมั่นเพียรนั้น  ตองเปนคนชางสังเกต  มีเหตุผล  มีความ
อดทน  มีความรับผิดชอบ  ทํางานดวยความจริงใจ  เอาใจใสงาน  และทํางานดวยความละเอยีดรอบคอบ 
             บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพยีรจะเปนผูที่มีเปาหมายของชีวิตทีแ่นนอน  ทั้งในดานการทํางาน และ
การดําเนนิชีวติในครอบครัว  สังคม โดยการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ประกอบอาชีพดวยความสุจริตเปนผูที่
ไดรับการยอมรับจากสังคม 
     ●  การตรงตอเวลา  หมายถึง  การทําภารกิจหรือกจิกรรมใดๆ ใหบรรลุสําเร็จตามกําหนดเวลา  การตรง
ตอเวลาเปนพฤติกรรม  หรือการกระทําที่เกิดจากความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  ไมเห็นแกตัว   
ความมีระเบยีบวินยัในตนเอง 
             การตรงตอเวลาเปนคุณธรรมที่สําคัญ  ถาหนวยงานหรือสังคมใดมีแตคนที่ตรงตอเวลา   งาน หรือ
กิจกรรมนั้นๆ จะสําเร็จตามเปาหมาย  ทําใหเกิดประโยชน  มีความเปนระเบียบตอตนเองและหนวยงาน 
     ●  การงดเวนอบายมุข  อบายมุข หมายถึง  ทางแหงความเสื่อม หรือวิถีทางที่ทําใหคนเสื่อมจากฐานะ   
ช่ือเสียงเกยีรติยศ  ผูที่สามารถงดเวนอบายมุข  ก็สามารถหลุดพนจากความหายนะ  เพราะอบายมุขทําให
สูญเสียทั้งทรัพยสิน  ความไววางใจ  ความเคารพนับถือ  เกียรตยิศชื่อเสียง 
             การหลีกเลี่ยงอบายมุข  ไดแก  การทําจิตใจใหมัน่คงและเขมแข็ง  เลือกคบเพื่อนที่ดี  มีความอดทน  
มีสติ  มีความละอายตอการทําชั่ว  หมั่นเลนกีฬา หรือ ออกกําลังกายอยูเสมอ 
             ประเด็นจริยธรรมทีก่ลาวมาแลวขางตน เปนแนวทางสําหรับบคุคลในการดําเนินชีวิต และประกอบ
อาชีพเปนสิ่งที่ตองอาศัยเวลาในการพัฒนาใหเกดิขึน้ในจิตใจ  ตามปกตแิลวการพัฒนาทางจริยธรรมจะเกิด 
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ขึ้นในชวงเยาววยั หรือในชวง 10 ปแรกของชีวิตและฝงรากลึก  อยางไรก็ตามการปรับปรุงความคิดทางดาน
จริยธรรมนี้เกดิขึ้นไดหากบคุคลมีความมุงมั่นตั้งใจในการสังเกต  เรียนรู  และควบคุมใหมีการปฏิบตัิอยาง
สม่ําเสมอ ก็จะพัฒนาเปนนสัิยหรือพฤติกรรมที่ดี เปนการสรางนิสยัอุตสาหกรรมในการปฏิบตัิงาน  ซ่ึงเปน
สิ่งท่ีตองการขององคกร 
 
 
                                     ขอปฏิบัติเพื่อการเปนชางที่ดี 

ตรงตอเวลา                                                       รักษาวินัย 
เอาใจใสหนาที่                                                  สมานสามัคค ี
มีความอดทน                                                    หมัน่ฝกฝนอาชีพ 
รีบหาความรูใหม                                              ใชวสัดุประหยัด 
หัดบํารงุรกัษาเครื่องมือ                                     ถอืกฎความปลอดภัย 
ใฝคิดสรางสรรค                                                ยึดมั่นคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

บทที่ 3  เครื่องมือชางทั่วไป 

         ในการปฏิบัติงานติดตัง้อุปกรณไฟฟาหรือการติดตัง้ระบบไฟฟา   ตามอาคารบานพักอาศยั   ชางไฟฟา
นอกจากมีความรูความสามารถเกี่ยวกับทางดานไฟฟาแลว  ยังจะตองมคีวามรูความสามารถ และมีทักษะใน
การใชเครื่องมอืชางทั่วไปใหถูกตองตามประเภทของงาน    เครื่องมือที่ชางไฟฟาควรรูจักมีดังตอไปนี้ 
3.1  คีม  (Pliers)  
     เปนเครื่องมือที่ใชในการหยิบหรือจับชิ้นงาน มีทั้งแบบมีฉนวนหุม (หุมดาม) และไมมีฉนวนหุมที่ดาม    

คีมที่มีฉนวนหุมเหมาะที่จะใชกับงานเกี่ยวกับสายไฟฟาที่มีไฟ  (Hot wire)   คีมที่มีฉนวนหุมนอกจากจะ
ปองกันอุบัติเหตุใหกับตนเองแลว  ยังปองกันอุบัติเหตุใหแกผูอ่ืนอกีดวย   คีมที่ใชสําหรับชางไฟฟาทั่วไป    
ไดแก  คีมไฟฟา (หุมยาง)   คีมปากแหลม   คีมชางรวม   คีมตัด  และคมีชนิดตางๆ  ดังแสดงในรูป 

              
           คีมปากแหลม                      คีมชางรวม                              คีมตัด                คีมย้ําหางปลา 
                              

              
          คีมตัดทอพีวีซี                         คีมปลอกสาย                                      ประแจคอมา                                                       

 
                            รูปคีมชนิดตางๆ และประแจคอมาที่ใชในงานเดินสายไฟฟา 

3.2  ไขควง  (Screw  drivers)     
        ไขควงทีใ่ชในงานชางไฟฟามีหลายชนิด  ดังในรปู  ไขควงที่ใชเฉพาะงานไฟฟาควรมีดามเปนฉนวน
อยางดีตลอดเวลาใชงานจะไดมีประสิทธิภาพ   ปลายของไขควงมีทั้งแบบแบน และแบบสี่แฉก (หัวฟลลิป)     
เวลาใชกับตะปูเกลียวชนิดใดควรเลือกไขควงใหถูกชนดิและถูกขนาด   เพื่อจะทําใหการยดึชิ้นงานมีความ
มั่นคงแข็งแรง ไมทําใหไขควงและตะปูเกลียวเกดิการเสยีหายดวย 
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                    ไขควงทดสอบไฟฟา                                           ไขควงแบบสี่แฉก (หวัฟลลิป) 

            
                        ไขควงปากแบน                                                   ไขควงแบบสี่แฉก(ดามยาง) 

รูปแสดงไขควงชนิดตางๆ ที่ใชในงานชางไฟฟา 

3.3   คอน (Hammers)    
         เปนเครื่องมือที่ใชในการตอกตะปู  ตอกสกัด  ตลอดทั้งการตอก  เคาะ   ตกแตงตางๆ  ดังแสดงในรูป 
แสดงใหเห็นคอนสําหรับชางไม   สําหรับชางไฟฟา  และสําหรับชางเหล็ก 

      
        คอนสําหรับชางไฟฟา                          คอนสําหรับชางไม                     คอนสําหรับชางเหล็ก 

รูปแสดงคอนชนิดตางๆ   
3.4 สวานไฟฟา (Electric Drill)       
       สวานและดอกสวานใชประโยชนในการเจาะรู  เพือ่การสอดสายเขาทอ  มีทั้งดอกควาน  ดอกเจาะปนู  
ดอกเจาะไม   เวลาใชตองเลือกประเภทใหถูกตอง  เชน  การเจาะปูนก็ควรใชสวานไฟฟาแบบกระแทกจะ 
ทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น   ในการเจาะรูที่ใหญควรใชสวานดอกเล็กเจาะนํากอน  เปนตน 

                             
               สวานไฟฟาไรสาย                       สวานไฟฟาทัว่ไป                          สวานไฟฟาแบบกระแทก 

รูปแสดงสวานไฟฟาชนิดตางๆ 
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3.5  เลื่อยเหล็ก และเลื่อยไฟฟา          
        เล่ือยที่ใชสําหรับชางไฟฟามีหลายแบบ เชน  แบบเลื่อยลันดา   เล่ือยฉลุ   เล่ือยเหล็ก  และเลื่อยไฟฟา  
ดังรูป   

 

             
                      เล่ือยเหล็ก                                                             เล่ือยไฟฟา 

                               รูปแสดงแบบตางๆ ของเลื่อยเหล็ก และเลือ่ยไฟฟา 

3.6  เครื่องมือทั่วไป  
        การเดินสายหรือติดตั้งอปุกรณไฟฟา  ชางอาจพบทั้งงานไมและงานคอนกรีตจะตองใชประสบการณ 
ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  เชน  การเขามุมตองใชบรรทัดวัดมุม   การ 
วัดความลึกใชเวอรเนยี   การวัดระยะใชตลับเมตร  หรือบรรทัดเหล็ก   การปลอกสายใชคัดเตอร   การเจาะ
คอนกรีต หรือเจาะโลหะ  จะตองใชเหล็กนาํศูนยตอกนํากอน  เพื่อปองกนัการหนีศนูยกลาง  เปนตน 

                   
        บรรทัดวัดมุม                                   เวอรเนีย                                           ตลับเมตร 

                                   
                                                  บรรทัดเหล็ก   

                      
                            คัดเตอร                                                          เหล็กตอกนําศูนย 
                                                                รปูเครื่องมือทั่วไป 
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บทที่ 4  เครื่องมือวัดและหนวยวัดทางไฟฟา 
          เครื่องมือวัดทางไฟฟาเปนเครื่องมือที่ชางไฟฟาใชในการตรวจวดัคาอุปกรณ   รวมทั้งตรวจสอบระบบ
การทํางานตางๆ  ทางดานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   เพื่อใหมีความถูกตองตามขอกําหนด   เชน  วัดคา
แรงดันไฟฟา  วัดคากระแสไฟฟาในวงจร เปนตน   ปจจบุันสามารถใชเครื่องมือวัดเพยีงเครื่องเดียววัดคาทาง
ไฟฟาดังทีก่ลาวขางตนไดทั้งหมด  เราเรียกเครื่องมือวัดชนิดนีว้า “ มัลติมิเตอร ”   ในบทนี้จะกลาวถึงการใช
เครื่องมือวัดมลัติมิเตอรในการวัดคาตางๆ   
  
4.1  เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร (Multi Meter) 
        เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร  หรือเรียกยอวา  VOM  (ยอจาก Volt Ohm Milliamp Meter)  เปนเครื่องมือวัด
ชนิดหนึ่งที่สามารถใชวัดแรงดันไฟฟา  กระแสไฟฟาตรง  แรงดันไฟฟากระแสสลับ  วัดกระแสไฟฟา วัดคา
ความตานทานทางไฟฟา และใชสําหรับตรวจสอบอุปกรณตางๆ  ทางดานไฟฟาและทางดานอิเล็กทรอนิกส   
มัลติมิเตอรที่ใชกันทั่วๆ ไป จะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
               1. อะนาล็อก มัลตมิิเตอร  (Analog Multimeter)  หรือมัลติมิเตอรชนิดเข็มเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ
การวัดแรงดันไฟฟา  กระแสไฟฟาและความตานทาน   โดยการทํางานของกัลวาโนมเิตอร (Galvano Meter)  
หรือ มูฟวิ่งคอยล (Moving coil)  ซ่ึงใชกระแสไฟฟาดีซี (DC) ต่ําๆ ไมเกิน 50 ไมโครแอมป  ปอนใหขดลวด  
ทําใหขดลวดเคลื่อนที่ผลักเข็มมิเตอรใหช้ีอานคาบนหนาปด  มิเตอรชนิดเข็มที่ดจีะตองมคีวามไวสงู 
(Sensitivity)  ไมต่ํากวา 20 KΩ/VDC หรือ 8 KΩ/VAC 
          2. ดิจิตอล มัลติมิเตอร  (Digital Multimeter)   เปนมิเตอรที่ใชหลักการแสดงผลเปนตัวเลข    โดย
นําเอาหลักการทํางานในรูปแบบของดิจิตอลเขามาเพื่อการตรวจสอบคาตางๆ มีความเที่ยงตรงในการวัดคา
สูง  อานคางาย  สามารถบอกรายละเอยีดไดมากกวาชนดิเข็ม 

                                                             

          เครื่องมือวัดมัลติมิเตอรแบบเข็ม                 เครื่องมือวัดมัลติมิเตอรแบบตัวเลข 
                (Analog Multimeter)                            (Digital Multimeter)                                
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          เครื่องมือวัดมัลติมิเตอรทั้ง 2 แบบโดยทั่วไปสามารถใชวัดคาทางไฟฟาได 4 ประเภท คือ 
- วัดแรงดันไฟฟากระแสตรง  (D.C. Voltage) 
- วัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ  (A.C. Voltage) 
- วัดกระแสไฟฟาตรง  (D.C. current) 
- วัดความตานทานทางไฟฟา (Resistance - Ω) 

         การใชงานเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรทั้ง 2 แบบ ส่ิงที่สําคัญที่ผูใชงานตองทําความรูจักกอนทีจ่ะทาํการวัด
คือสวนที่เรียกวาสวิตชเลือกการวัด (Range Switches)  ดงัแสดงตามรูป 

                                           

                  สวิตชเลือกการวดัแบบเข็ม                                  สวิตชเลือกการวัดแบบตัวเลข 

              รูปแสดงสวนของสวิตชเลือกการวัด (Range Switches) ของเครื่องมือวัด 

             สวิตชเลือกการวัด (Range Switches)  เปนสวนประกอบสําคัญของเครื่องมือวัดที่ผูใชงานควรรูจัก
เปนสวิตชแบบหมุน  ใชสําหรับเปลี่ยนสภาวะการทํางานในการวัดคาตางๆ ตามความตองการ   ในกรณีไม 
ใชงานหรือเลิกการใชงาน   ใหหมนุสวิตชเลือกการวัดไปที่ตําแหนง OFF   
 

4.2  การวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง (D.C. Voltage)   
       การวดัแรงดันไฟฟากระแสตรง (D.C. Voltage)  ใหหมุนสวิตชเลือกการวดั (Range Switches) ไปที่ 
DCV  ถาไมแนใจคาแรงดันที่จะทําการวัดมีคาสูงหรือต่ํา  ใหตั้งสวิตชเลือกการวัดไปที่ตัวเลขสูงสุดไวกอน 
คือ 1000  แลวจึงเริ่มทําการวดั  ถาเข็มไมขึ้นใหปรับลดลงที่ 250,50,10,2.5,0.5,0.1  ตามลําดับจนกวาเข็มจะชี้
จนสามารถอานคาที่วัดได   สายวัดสีแดงคอืขั้วบวก   สายวัดสดีําคือขั้วลบ   ในกรณีทีเ่ข็มตีกลับ แสดงวาวัด
ผิดขั้วใหรีบสลับสายวัดทันที                                                                                                                                                    
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                   รูปการตั้งสวิตชเลือกการวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง DCV  

          การอานคาใหดูขีดแถวลางแถบสะทอน  อานจากซายไปขวา  แถว DCV,A  มีรายละเอียดดังนี้ 

        

4.2.1  ตําแหนง 0.1  วัดแรงไฟดีซีไดสูงสุด 0.1 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 10   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.002 โวลต 

4.2.2  ตําแหนง 0.5  วัดแรงไฟดีซีไดสูงสุด 0.5 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 50   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.01 โวลต 

4.2.3 ตําแหนง 2.5  วัดแรงไฟดีซีไดสูงสุด 2.5 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 250   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.05 โวลต 

4.2.4  ตําแหนง 10  วัดแรงไฟดีซีไดสูงสุด 10 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 10   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.2 โวลต 

4.2.5  ตําแหนง 50  วัดแรงไฟดีซีไดสูงสุด 50 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 50   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 1 โวลต 

4.2.6  ตําแหนง 250  วัดแรงไฟดีซีไดสูงสุด 250 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 250   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 5 โวลต 

4.2.7  ตําแหนง 1000  วัดแรงไฟดีซีไดสูงสุด 1000 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 10 (x 100)   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.01 โวลต 
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4.3  การวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ (A.C. Voltage)   
        การวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ (A.C. Voltage)  ใหหมุนสวิตชเลือกการวดั (Range Switches)  ไปที่ 
ACV  ถาไมแนใจคาแรงดันที่จะทําการวัดมีคาสูงหรือต่ําใหตั้งสวิตชเลือกการวดัไปทีต่ัวเลขสูงสุดไวกอน คือ 
1000  แลวจึงเริ่มทําการวัด  ถาเข็มไมขึ้นใหปรับลดลงที่ 250,50,10 ตามลําดับจนกวาจะสามารถอานคา 
ที่ทําการวัดได  ในการวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับใชสายวัดขัว้ไหนกไ็ด                                                                               

                                                     

                                        รูปการตั้งสวิตชเลือกการวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ ACV 

                                                                
    รูปภาพ ลกัษณะการวัดแรงดันไฟฟาเอซี 

การอานคาใหดูขีดแถวลางแถบสะทอน  อานจากซายไปขวา  แถว DCV,A  มีรายละเอียดดังนี ้

                               

             4.3.1  ตําแหนง 2.5  วัดแรงไฟเอซีไดสูงสุด 2.5 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 250   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.05 โวลต 
             4.3.2  ตําแหนง 10  วัดแรงไฟเอซีไดสูงสุด 10 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 10   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.2 โวลต 
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             4.3.3  ตําแหนง 50  วดัแรงไฟเอซีไดสูงสุด 50 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 50   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 1 โวลต 
             4.3.4  ตําแหนง 250  วัดแรงไฟเอซีไดสูงสุด 250 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 250   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละโวลต 
             4.3.5  ตําแหนง 1000  วัดแรงไฟเอซีไดสูงสุด 1000 โวลต  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 10  (x 100)  
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 20 โวลต 
 
4.4  การวัดกระแสไฟฟาตรง (D.C. Current)    
        การวัดกระแสไฟฟาตรง (D.C. Current)  ใหหมนุสวติชเลือกการวดั (Range Switches)  ไปที่  DCmA  
ถาไมแนใจคากระแสไฟฟาตรงที่จะทําการวัดมีคาสูงหรือต่ํา  ใหตั้งสวติชเลือกการวดัไปที่ตัวเลขสูงสุดไว
กอนคือ 250 mA  แลวจึงเริม่ทําการวัด  ถาเข็มไมขึ้นใหปรับลดลงที่ 25mA, 2.5mA,50uA ตามลําดับจนกวา
จะสามารถอานคาที่ทําการวดัได                                                                                                                                 

                                                                                           
                                                
                                             รูปการตั้งสวิตชเลือกการวัดกระแสไฟฟาตรง DCA 

        ในการวดักระแสไฟฟาตรง (D.C. Current) เครื่องมือวัดมัลติมิเตอรทั่วๆ ไป  จะมีความสามารถในการ
วัดกระแสตรง (กระแสดีซี) ไดเพยีงอยางเดียว   แมวามฟูวิ่งคอยลจะมคีวามสามารถในการรับกระแสสูงสุด
เพียง 50 ไมโครแอมปก็สามารถทําใหวัดกระแสไดสูงกวา   โดยกําหนดคารีซิสเตอรในวงจรที่มาตอขนาน
กับมูฟวิ่งคอยล  แตในลักษณะของการวัดตองนํามิเตอรไปอันดับกับวงจรไฟฟาที่ตองการทราบคากระแส  
มิเตอรโดยทั่วไปออกแบบใหวัดกระแสดซีีไมสูงมาก  วดัไดไมเกิน 250 มิลลิแอมป หรือ  0.25 แอมป   ถา
ตองการวัดกระแสเอซีจะใชมิเตอรที่วัดกระแสเฉพาะ  ซ่ึงเรียกวา “ แคลมปมิเตอร (Clamp  meter) ” 
         การอานคาบนหนาปด  ใหดจูากสเกลแถวเดยีวกับการอาน DCV/DCA มีรายละเอียดดังนี ้
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             4.4.1  ตําแหนง 50 uA  วัดกระแสดีซีไดสูงสุด 50 ไมโครแอมป  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 50   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 1 ไมโครแอมป 
             4.4.2  ตําแหนง 2.5 mA  วัดกระแสดีซีไดสูงสุด 2.5 มิลลิแอมป  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 250  
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.05 มิลลิแอมป 
             4.4.3  ตําแหนง 25 mA  วัดกระแสดีซีไดสูงสุด 25 มลิลิแอมป  ใหอานเลขบนหนาปดแถวเลข 250   
อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 0.5 มิลลิแอมป 
             4.4.4  ตําแหนง 250 mA (0.25A)  วัดกระแสดีซีไดสูงสุด 250 มิลลิแอมป  ใหอานเลขบนหนาปด
แถวเลข 250  อานรายละเอยีดบนหนาปดชองละ 5  มิลลิแอมป 
 
4.5  การวัดคาความตานทาน  (Resistance Measuring Circuit) 
        การวัดความตานทานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตองวัดในสภาวะที่ไมมีแรงดันไฟฟาเขามาเกีย่วของ   
แตวงจรภายในของมิเตอรตองมีแรงดันไฟฟาอยูภายใน   เพื่อกําหนดคากระแสของวงจร  การวัดความ
ตานทาน  จึงเปนการนําเอาความตานทานที่ตองการทราบคาไปกําหนดการไหลของกระแสในวงจร   เพื่อ
กําหนดการอานคาขั้วแรงดนัไฟฟาจากแบตเตอรี่จะตรงขามกับขั้วภายนอกของมิเตอร   จากการที่ตองใช
แรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่ทาํใหคากระแสที่กําหนดในเบื้องตนของการวัด (สภาวะ 0 โอหม) ไมแนนอน 
ตามสภาพของแบตเตอรี่ จึงตองมีวงจรสวนที่กําหนดคากระแสเริ่มตนคงที่เรียกวา “ การปรับ 0 โอหม ”     
(0 Ω ADJ) โดยใชวอลลุมปรับคา 0 โอหม  ทุกครั้งกอนวัดคาความตานทาน 

 
รูปภาพการปรับ 0 โอหมกอนวัดคาความตานทาน 
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         การอานคาความตานทานใหดูรายละเอียดจากขีดแถวบนสุด  อานจากขวาไปซาย  คาที่อานไดจะตรง
ขามกับลักษณะของเข็มที่ขึ้น   เชน   เข็มมิเตอรขึ้นมากจะอานไดคาความตานทานนอย   โดยมีรายละเอียด 
แตละชวงบนหนาปด ดังนี ้

                       

             4.5.1  ตําแหนง  X 1    ใชวัดคาความตานทานตั้งแต 0 Ω - 2 kΩ  แตนิยมใชวัดคาความตานทาน
ระหวาง 0 Ω - 100 Ω  มีรายละเอียดแตละชวงหนาปด ดงันี้ 
                           ตั้งแต   0-2        อานชองละ  0.2 Ω 
                  ตั้งแต   2-10      อานชองละ  0.5 Ω  
                  ตั้งแต   10-20    อานชองละ  1 Ω 
                  ตั้งแต   20-50    อานชองละ  2 Ω 
                  ตั้งแต   50-100  อานชองละ  5 Ω 
 
             4.5.2  ตําแหนง  X 10   ใชวัดคาความตานทานตั้งแต 0 Ω - 20 kΩ  แตนิยมใชวัดคาความตานทาน
ระหวาง 10 Ω - 1 kΩ  มีรายละเอียดแตละชวงหนาปด ดังนี ้
                           ตั้งแต   0-2        อานชองละ  2 Ω 
                  ตั้งแต   2-10      อานชองละ 5 Ω  
                  ตั้งแต   10-20    อานชองละ  10 Ω 
                  ตั้งแต   20-50    อานชองละ  20 Ω 
                  ตั้งแต   50-100  อานชองละ  50 Ω 
 
            4.5.3  ตําแหนง  X 100   ใชวัดคาความตานทานตั้งแต 0 Ω - 20 kΩ  แตนิยมใชวัดคาความตานทาน
ระหวาง 100 Ω - 10 kΩ  มีรายละเอียดแตละชวงหนาปด ดังนี ้
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                           ตั้งแต   0-2        อานชองละ  20 Ω 
                  ตั้งแต   2-10      อานชองละ 50 Ω  
                  ตั้งแต   10-20    อานชองละ  100 Ω 
                  ตั้งแต   20-50    อานชองละ  200 Ω 
                  ตั้งแต   50-100  อานชองละ  500 Ω 
                   
            4.5.4  ตําแหนง  X 1k   ใชวัดคาความตานทานตั้งแต  0 Ω - 20 kΩ     แตนิยมใชวัดคาความตานทาน
ระหวาง 1 kΩ - 2 MΩ  มีรายละเอียดแตละชวงหนาปดดังนี ้
                           ตั้งแต   0-2         อานชองละ  200 Ω 
                  ตั้งแต   2-10       อานชองละ 500 Ω  
                  ตั้งแต   10-20     อานชองละ  1 KΩ 
                  ตั้งแต   20-50     อานชองละ  2 KΩ 
                  ตั้งแต   50-100   อานชองละ  5 KΩ 
                           ตั้งแต   100-200  อานชองละ 20 KΩ 
                   
            4.5.5  ตําแหนง  X 10K   ใชวัดคาความตานทานตั้งแต 0 Ω - 20 MΩ  แตนยิมใชวัดคาความตานทาน
ระหวาง 10 KΩ - 2 MΩ  มีรายละเอียดแตละชวงหนาปด ดังนี ้
                           ตั้งแต   0-2          อานชองละ  2 KΩ 
                  ตั้งแต   2-10        อานชองละ 5 KΩ  
                  ตั้งแต   10-20      อานชองละ  10 KΩ 
                  ตั้งแต   20-50      อานชองละ  20 KΩ 
                  ตั้งแต   50-100    อานชองละ  50 KΩ 
                  ตั้งแต   100-200  อานชองละ  200 KΩ 
                  ตั้งแต   200-300  อานชองละ  500 KΩ  
                  ตั้งแต   300-500  อานชองละ  1 MΩ 
                  ตั้งแต   500-1K   อานชองละ  5 MΩ   
                  ตั้งแต   1K-2K    อานชองละ  10 MΩ 
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4.6  เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟา (Watt Meter) 
       วัตตมิเตอร คือเครื่องมือที่ใชวัดกําลังไฟฟาจริงของโหลด  วัตตมเิตอรมีทั้งที่ใชในระบบไฟฟา 1 เฟส 
และไฟฟา 3 เฟส    ลักษณะภายนอกของวตัตมิเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส ดังรูป 

          
                           วัตตมิเตอร 1 เฟส                                                      วัตตมิเตอร 3 เฟส 
 
        โครงสรางภายในของวตัตมิเตอรมีหลายชนิด  แตที่ใชวัดไดทั้งกําลังไฟฟากระแสตรง และกําลังไฟฟา
กระแสสลับ คือ วัตตมิเตอรแบบไดนาโมมิเตอร   ประกอบไปดวยขดลวดกระแสอยูในลักษณะเคลือ่นไหว
ไมไดติดตั้งอยูกับที่ จึงถูกเรียกวา “ ขดลวดอยูกับที่ ”  เปนขดลวดทีใ่ชวัดกระแสที่ผานโหลด ขดลวดกระแส
และขดลวดแรงดันเปนขดลวดที่พันอยูบนแทงเหล็กรูปทรงกระบอกที่เคลื่อนที่มีความตานทานตออนุกรม
กับขดลวด  ใชสําหรับวัดคาแรงดันครอมโหลดดังแสดงในรูป 

                                        
                                           โครงสรางของวัตตมิเตอรแบบไดนาโมมิเตอร 
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4.7  แคลมปออนมิเตอร  ( Clamp-on meter) 
        แคลมปออนมิเตอรเปนเครื่องมือวัดที่ใชวัดกระแสไฟสลับ  ดวยวธีิคลองเขากับสายไฟเสนใดเสนหนึ่ง
ของวงจร  ทําใหเกิดความสะดวกในการใชงานมากกวาแอมมิเตอรทั่วไป  นอกจากนี้แคลมปออนมิเตอรถูก
ออกแบบใหสามารถใชวัดแรงดันไฟสลับ และความตานทานไดอีกดวย  แคลมปออนมิเตอรที่ใชงานอยูใน
ปจจุบันมีอยู 2 แบบคือ แคลมปออนมิเตอรแบบเข็ม และแคลมปออนมิเตอรแบบตัวเลข  แสดงดังรูป 

               
             รูปแคลมปออนมิเตอรแบบเข็ม                     รูปแคลมปออนมิเตอรแบบตัวเลข 
 
                                    สวนประกอบภายนอกของแคลมปออนมิเตอร 
 

                             

          แคลมปออนมิเตอรประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
          1.  กามคลองสาย (Clamp Core) เปนแกนเหล็กเปด-ปดได  สําหรับใชคลองสายไฟเวลาวัดกระแส 
ไฟฟา 
       2.  สวิตชเลือกยานวัด (Range selector switch knob) เปนสวิตชที่ใชเลือกยานวัดและประเภทการวดั 

3. รูเสียบสายวัดความตานทาน(Ohm Terminal)เปนรูสําหรับเสียบสายวัดความตานทานมี 2 แบบคือ 

1 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

common 



 34

           ●  แคลมปออนมิเตอรแบบที่มีแบตเตอรี่อยูในตัว  แบบนี้สายวัดความตานทานจะเปนสายธรรมดา 
           ● แคลมปออนมิเตอรแบบไมมแีบตเตอรี่อยูในตัว  แบบนี้สายวดัความตานทานจะตองมีแบตเตอรี่
อยูภายในดวย   ซ่ึงนิยมเรียกสายแบบนีว้า  “ Ohm-probe ” 
     4.  สกรปูรับศูนย (Zero adjuster) เปนสกรูที่ใชปรับใหเข็มอยูในตําแหนงศนูย 
         5.  เข็มชี้ (Pointer) เปนเข็มที่ช้ีแสดงคาที่วัดได 
      6.  ตัวเปดกามคลองสาย (Clamp opener) เปนคันสําหรับเปดกามคลองสาย   เพื่อคลองสายไฟฟาใน
วงจรเวลาวัดกระแสไฟฟา 
       7.  ปุมปรับศูนยโอหม (Zero-ohm adjuster) เปนปุมสําหรับปรับใหเข็มชี้อยูในตําแหนงศนูยโอหม
กอนทําการวัดคาความตานทาน 
         8.  รูเสยีบสายวัดแรงดนั  (Voltage terminal) เปนรูเสียบสายสําหรับวัดแรงดันไฟฟา 
       9.  สเกล (Scale) ประกอบดวยสเกลของกระแสไฟฟาสลับ  แรงดันไฟสลับ  และสเกลความตานทาน 
 
         การใชแคลมปออนมิเตอรวัดกระแสไฟฟาสลับ 
               การใชแคลมปออนมิเตอรวัดกระแสไฟฟาสลับ  มีวิธีการปฏิบัติดังนี ้
                   1.   ตั้งยานวัดกระแสโดยเลือกยานวัดใหเหมาะกับขนาดกระแสที่จะทําการวัด (หากไมสามารถ
ประมาณคาของกระแสได  ใหตั้งยานวัดทีว่ัดกระแสไดสูงสุดไวกอน   เมื่อเห็นวากระแสที่วดัมีคาต่ํากวาคา
เต็มสเกล  จึงลดยานวัดใหต่ําลง) 
                   2.  คลองกามคลองสายเขากับสายไฟเพยีงเสนหนึ่งเสนใดของวงจร  ในกรณีคลองสาย 2 เสน
พรอมกัน  มิเตอรจะไมสามารถแสดงคาที่ถูกตองของกระแสที่ใชงาน  เชน  เมื่อคลองสาย 2 เสนพรอมกันใน
ระบบไฟ 1 เฟส   มิเตอรอานคาศูนยแอมป  เพราะกระแสในสายไฟแตละเสนมีคาเทากนั  มีทิศทางการไหล
สวนทางกัน  ทําใหเสนแรงแมเหล็กหักลางกันหมด 
                    3.  อานคากระแสจากสเกลในกรณีที่กระแสมีการเปลี่ยนแปลง  เชน   การวัดกระแสสตารทของ
มิเตอร  อาจใชวิธีล็อกเข็มชวย  โดยกดที่ปุมล็อกเข็ม 
 
         การนําแคลมปออนมิเตอรไปวัดกระแสที่มีคานอยๆ 
               ในกรณีที่ใชยานวดัต่ําสุดวดักระแสไฟฟาแลวเข็มยังไมบายเบนแสดงวา  กระแสที่วดัมีคานอยมาก 
ทําใหไมสามารถอานคากระแสไฟฟาได แตสามารถแกไขปญหาไดดวยการนําสายไฟ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
วงจรที่วดักระแสไฟฟามาพนัคลองกับกามคลองสายหลายๆ รอบ    ถาเข็มยังบายเบนไมมากใหเพิ่มจํานวน



 35

รอบที่พันขึ้นอกี  จนสามารถอานคากระแสไดสะดวก   เมือ่อานคาไดแลวใหนําจํานวนรอบที่พันไปหา
คากระแสที่อานได    ผลลัพธก็คือ  คาของกระแสซึ่งไหลผานสายไฟเสนนั้น 
               ถาไมสามารถใชสายไฟ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวงจรที่จะวดักระแสมาพันคลองกับกามคลองสายได  
อาจเปนเพราะสายไฟสั้นเกนิไป   เปนสายแข็ง  หรือสายเดินยดึติดกับผนัง   ฯลฯ  ก็ใหใชสายออนพันคลอง
กับกามคลองสายหลายๆ รอบ  แลวนําปลายสายออนทัง้ 2 ขางไปตออนุกรมเขากับวงจรที่วดัระแสไฟฟา 

 
         ขอควรระวังในการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องวัดไฟฟา 

1.  ไมควรใหเครื่องมือวัดไดรับการกระทบกระเทือนเปนอันขาด 
             2.  กอนใชควรตรวจสอบสภาพของเครื่องวัดและอุปกรณประกอบตางๆ  วาอยูในสภาพที่ดหีรือไม 
             3.  กอนใชงานควรตัง้สวิตชเลือกยานวัดใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองทุกครั้ง 
             4.  ควรตั้งสวิตชเลือกยานวัดใหอยูในตําแหนงทีว่ัดคาไดสูงๆ กอน  เมื่อเหน็วา  คาที่วดัมีคาต่ําจน
อานคาไดลําบากจึงคอยลดยานวัดลง  เพื่อใหอานคาไดสะดวกตามปกติ  คาที่อานไดจะมีคาผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากตวัมิเตอรเองมีนอยมาก  เมื่อเขม็ชี้คาอยูบริเวณมากกวา 2 ใน 3 ของคาเต็มสเกล 
              5.  อยาเปลี่ยนตําแหนงสวิตชเลือกยานวัดขณะที่เครื่องวัดกําลังวัดอยู 
              6.  อยาใชเครื่องวดัในขณะที่มีความชื้นสูง หรือ ขณะที่มีละอองฝน 

7.  หากฟวสของเครื่องวัดขาด  หามใชฟวสที่มีขนาดสูงกวาพกิัด หรือลวดใสแทนเปนอันขาด 
              8.  หลังจากการใชงานควรทําความสะอาดภายนอก  แลวเก็บใสซอง หรือกลองพรอมสายวดัให
เรียบรอย 
              9.  อยาเก็บเครื่องวดัไวในที่ที่มีความชื้น  หรือความรอนสูง 
           10.  เมื่อพบวาเครื่องวัดชํารุด  หรือแสดงคาคลาดเคลื่อนใหสงซอมทันที    หามมิใหดําเนินการแกไข   
หรือซอมเองโดยเดด็ขาด 
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บทที่ 5  อุปกรณในระบบไฟฟาเบื้องตน 

5.1  สะพานไฟ (Cut-Out)  
        หมายถึง  ชุดประกอบสาํเร็จของที่รองรับฟวส  ซ่ึงอาจมีตัวยึดฟวส   ตัวรับฟวส  หรือใบมีดปลดวงจร
อยางใดอยางหนึ่ง   ตวัยึดฟวสหรือตัวรับฟวสอาจมีสวนนํากระแส (ไสฟวส) รวมอยูดวย หรืออาจทําหนาที่
เปนใบมีดปลดวงจรโดยรวมกับสวนที่ไมหลอมละลาย   โดยสะพานไฟจะทําหนาทีป่ลดวงจร มีฟวสเปน
อุปกรณปองกนักระแสไฟฟาเกิน  โดยจะตดัวงจรไฟฟาอตัโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลเกินคาที่กําหนด 
และเมื่อฟวสทํางานแลวจะตองเปลี่ยนฟวสใหม  ขนาดพกิัดการตัดกระแสลัดวงจรของฟวสตองไมต่ํากวา
ขนาดกระแสลัดวงจรที่ไหลผานฟวส   

                                        
                                      สะพานไฟ( Cut-Out)                                 
5.2  แผงจายไฟฟา (Load Center) 
     โหลดเซนเตอรเปนอุปกรณที่ใชเปนแผงวงจรยอย  ในงานตดิตั้งระบบไฟฟาภายใน   นิยมใชอยาง
แพรหลายประกอบดวย  กลองโลหะ  หรือกลองพลาสติกภายในมฐีานสําหรับติดตั้งเซอรกิตเบรกเกอร      
ทําหนาที่เปนเครื่องปองกันกระแสเกินของวงจรยอย  มขีั้วตอสายสําหรับตอสายศูนยของสายเมนเขาอาคาร
สายตอหลักดนิ  สายดินและสายศูนยของวงจรยอย  บางแบบก็มีเมนเซอรกิตเบรกเกอรทําหนาที่เปนเมน
สวิตช   มีทั้งที่ใชกับระบบแรงดัน 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย  และระบบแรงดัน 380/220 โวลต 3 เฟส 4 สาย  

                        
                                            รูปแผงจายไฟฟา (Load Center) ชนิดตางๆ 
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5.3  อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ  (Circuit  Breaker) 
        เซอรกิตเบรกเกอร คือ อุปกรณที่ทําหนาที่ปลดวงจรเมื่อเกิดกระแสเกิน  ซ่ึงทําหนาที่เหมือนฟวส  แตมี
ขอดีกวาฟวสคือ สามารถสับกลับมาทํางานใหมโดยไมตองเปลี่ยนใหมเหมือนฟวส  และมีเครื่องหมายให
สังเกตไดวา  เซอรกิตเบรกเกอรทํางานตัดวงจร เนื่องจากเกิดการลัดวงจร หรือมีผูไปกดขาโยกใหปลดวงจร
ขอเสียของเซอรกิตเบรกเกอร คือ ราคาคอนขางสูง  แตมีพิกัดตดักระแสลัดวงจรต่ํากวาฟวสมาก   ในที่นี้จะ
กลาวเฉพาะเซอรกิตเบรกเกอรแรงต่ําที่ใชในระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกนิ 1,000 โวลต  โดยมีคาตางๆ  
ที่ใชสําหรับเซอรกิตเบรกเกอร ดังนี้ 
         1.  แอมแปรทริป  (Ampere  trip – AT) 
               แอมแปรทริป คือ พิกัดกระแสปองกันปกติ  ซ่ึงเปนคากระแสไฟฟาที่ตั้งไวใหอุปกรณปองการ
ทํางานเมื่อกระแสไฟฟาเกินกวาคาที่ตั้งไว  มักแสดงคาไวที่ Name plate หรือ ที่ดามโยกของเซอรกติเบรก
เกอร เชน  15 AT 
      2. แอมแปรเฟรม   (Ampere  Frame – AF) 
              แอมแปรเฟรม คือ พิกัดการทนกระแสสูงสุด (แอมแปรทริป) ที่สูงสุดของเซอรกิตเบรกเกอรรุนนั้น  
เชน  100 AF  แอมแปรเฟรมมีประโยชนคอื สามารถเปลี่ยนพกิัดแอมแปรทริป ไดโดยที่ขนาด (มิติ) ของ
เบรกเกอรยังคงเทาเดิม 
      3. ขั้ว (Pole – P) 
              ขั้ว คือ ขั้วของเซอรกิตเบรกเกอรที่มี  1 , 2 , 3 , 4  ขั้ว  หมายถึง 
                      ●  1 ขั้ว  ใชกบัระบบ 1 เฟส  ปองกันสายไลนอยางเดยีว 
                      ●  2  ขั้ว  ใชกบัระบบ 1 เฟส  ปองกันสายไลน และ สายนิวทรัล 
                      ●  3  ขั้ว  ใชกบัระบบ 1 เฟส  ปองกันสายไลนอยางเดยีว 
               ● 4  ขั้ว  ใชกบัระบบ 1 เฟส  ปองกันสายไลน และ สายนิวทรัล 
         4.  พิกัดกระแสลัดวงจร (Interrupting  capacity – IC) 
          พิกัดกระแสลัดวงจร คือ คากระแสลัดวงจรสูงสุดที่เซอรกิตเบรกเกอรทนได    โดยไมเกิดความ
เสียหายจากการปลดวงจรที่กระแสไฟฟาเกนิคาแอมปทริป   ปกติแลวจะกําหนดเปนคากิโลแอมป (kA)  
เชน  25 kA  และสวนใหญจะแสดงทีแ่ผนปายประจําเครื่องของเซอรกิตเบรกเกอร  คา IC จะบอกใหรูวา
เบรกเกอรที่ใชมีความปลอดภัยมากนอยเพยีงใด 
         5.  ขนาดเบรกเกอร 
               เซอรกิตเบรกเกอรทั่วไปจะทํางานไดไมเต็มพิกดั  ขึ้นอยูกับมาตรฐานการผลิตและปจจยัตางๆ 
เชนเดยีวกับฟวส  ตัวแปรทีสํ่าคัญที่จะทําใหเซอรกิตเบรกเกอรทํางานผิดไปจากคาทีก่ําหนดคืออุณหภูมิ
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โดยรอบ   ปกติเซอรกิตเบรกเกอรจะทํางานตามพิกดักระแสที่อุณหภมูิโดยรอบ 90˚C  ถาอุณหภมูิโดยรอบ
เปลี่ยนไปการทํางานก็จะเปลี่ยนไปดวย  ปกติเซอรกิตเบรกเกอรจะใชงานไมเกนิ 80% ของพิกัดกระแส 
     เซอรกิตเบรกเกอรแรงต่ํามีหลายชนิด และมีการติดตั้งที่แผงไฟฟาดังตอไปนี ้
      1.  เซอรกิตเบรกเกอรแบบกลองหุมหลอ  (Molded case circuit breaker) 
               เซอรกิตเบรกเกอรชนิดนี้ถูกหอหุมมิดชิด  มหีนาที่หลัก 2 อยางคอื  เปนสวิตชที่เปด หรือปดวงจร
ดวยมือ  และเปดวงจรโดยอตัโนมัติเมื่อกระแสเกนิหรือลัดวงจร   โดยเบรกเกอรจะอยูในภาวะ TRIP ซ่ึงอยู
กึ่งกลางระหวางตําแหนง ON และ OFF   เราสามารถ RESET ใหมไดโดยกดคนัโยกใหอยูในตําแหนง OFF 
เสียกอน แลวคอยโยกไปตําแนง ON   เซอรกิตเบรกเกอรมี 2 ชนิดที่ใชกันอยางแพรหลายคือ  
               1.1  เซอรกิตเบรกเกอรแบบกลองหุมหลอชนิดตัดดวยความรอนและแมเหล็ก (Thermal magnetic)   
                      เซอรกิตเบรกเกอรชนิดนี้มีอุปกรณปลดวงจร 2 สวนในตวัเดยีวกันคือ  สวนความรอนที่ปลด
วงจรเมื่อกระแสเกินจากโลหะ 2 ชนดิที่สัมประสิทธิ์ความรอนไมเทากนั   ซ่ึงเกิดงอตวัเมื่อกระแสเกนิ และ
สวนแมเหล็กที่ปลดวงจรเมือ่กระแสลัดวงจรจากสนามแมเหล็กเกดิแรงดึงใหปลดวงจร    ตามรูป 

                             
รูปเซอรกิตเบรกเกอรแบบกลองหุมหลอชนิดตัดดวยความรอนและแมเหล็ก (Thermal magnetic) ชนิดตางๆ 
 
               1.2  เซอรกิตเบรกเกอรแบบกลองหุมหลอชนิดตัดดวยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic trip) 
                เซอรกิตเบรกเกอรชนิดนีใ้ชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสวิเคราะหกระแสเพือ่ส่ังปลดวงจร โดยที่มี
หมอแปลงกระแส (Current transformer – CT)  อยูภายในเซอรกิตเบรกเกอร    เพื่อแปลงกระแสใหต่ําลงให 
กับไมโครโปรเซสเซอรทําการวิเคราะหกระแส     หากกระแสเกนิก็จะสัง่ขดลวดทริปดึงอุปกรณทางกลให
เซอรกิตเบรกเกอรปลดวงจร   ที่ดานหนาของเบรกเกอรชนิดนี้จะมีปุมปรับคากระแสปลดวงจร  เวลาปลด
วงจร และอืน่ๆ  นอกจากนีย้ังสามารถติดตั้งอุปกรณเสรมิที่เรียกวา Amp Meter & Fault Indicator  ซ่ึง
สามารถแสดงสาเหตุการ Fault ของวงจร และคากระแสได  ทําใหทราบสาเหตุของการปลดวงจรได 
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รูปเซอรกิตเบรกเกอรแบบกลองหุมหลอชนิดตัดดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic trip) ชนิดตางๆ 

 
    โครงสราง และสวนประกอบของเบรกเกอร 
        1.  Name Plate   ปรากฎที่ดานหนา หรือดานขางของเบรกเกอร   โดยมักกําหนดรายละเอยีดเกี่ยวกับ
เบรกเกอรนั้น ๆ  เชน  จํานวนขั้ว  แรงดนั   กระแส    ในสวนของกระแสจะระบุ 3 จํานวน ประกอบดวย 
Ampere Trip , Ampere Frame และ Interruption Capacity 
 

                                                                    
รูป Name Plate 

        2.  Arcing Chamber บางครั้งเรียกวา Arc Chute  มีลักษณะเปนแผนโลหะวางซอนกันเปนชั้นๆ อยูเหนือ
หนาสัมผัส (Contact) ของเบรกเกอร ทําหนาที่ชวยดับอารก 
 

                                                         
รูปแสดง  Arcing Chamber 
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        3.  หนาสัมผัส (Contact) นิยมทําดวยทองแดงเคลือบผิวหนาดวยเงิน  เพื่อใหทนตอเปลวอารกไดดี 
ประกอบดวย Fixed contact และ movable contact  
 

                                                  
รูปแสดงหนาสัมผัส (Contact) 

 

                                                
รูปแสดง Fixed contact และ movable contact 

        4.  กลไกตัดวงจร  สําหรับเบรกเกอรขนาดเล็กทัว่ไป แบงเปนอาศัยความรอน และอาศัยอํานาจแมเหล็ก  
แบบอาศัยความรอนใชหลักการโกงตัวของโลหะ Bimetal  เพื่อปลดกลไก  สวนแบบอาศัยอํานาจแมเหล็กใช
แรงดึงดูดของแมเหล็กไฟฟาของขดลวดทีก่ระทําตอแผนโลหะ เพื่อปลดกลไก 

                                                                    
รูปแสดงกลไกตัดวงจร 

                                             
        รูปแสดงกลไกตัดวงจรอาศัยความรอน             รูปแสดงกลไกตัดวงจรอาศัยอํานาจแมเหล็ก 
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         2.  เซอรกิตเบรกเกอรแบบอากาศขนาดใหญ  (Air Circuit Breaker) 
         โดยทัว่ไปมีพกิัดกระแสตั้งแต 225–6,300 แอมป  และมีคา Interrupting capacity (IC) ตั้งแต 35–150 
กิโลแอมป (kA)   โครงสรางทั่วไปทําดวยเหล็กมีชองดับอารกที่ใหญโตแข็งแรง   เพือ่ใหสามารถรับกระแส
ลัดวงจรจํานวนมากได   มกัใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนตัวตรวจจับ และวเิคราะหกระแสเพื่อปลดวงจร  
  

                                                 
รูปเซอรกิตเบรกเกอรแบบอากาศขนาดใหญ (Air Circuit Breaker) ชนิดตางๆ 

         3. เซอรกิตเบรกเกอรที่ปองกันกระแสรั่ว (Earth leakage) 
         เซอรกิตเบรกเกอรชนิดนีภ้ายใน  นอกจากจะมกีารปลดวงจรดวยชุดความรอน และชุดแมเหล็กแลว  
ยังมีอุปกรณตรวจกระแสไฟฟาวา  มีการรัว่จากวงจรเกินกวาคาที่กําหนดหรือไม   ถาเกินคาที่ตั้งไวกจ็ะสั่ง
ปลดวงจรทันที  โดยกระแสรั่วไหลจะกําหนดตายตวัไมสามารถปรับตั้งได เชน 10 mA. , 15 mA. , 30 mA. 
เปนตน   เนื่องจากเปนเบรกเกอรขนาดเล็กมักใชปองกนัวงจรยอย เชน วงจรแสงสวาง  วงจรเตารับ  หรือ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กทัว่ไป   นอกจากนี้ยังมีรุนที่สามารถปองกันไฟฟาดูดไดดวย เรียกวา Earth leakage 
circuit breaker (ELCB) 
 

                                                                                     
  รูปเซอรกิตเบรกเกอรที่ปองกันกระแสรั่ว (Earth leakage) ชนิดตางๆ 
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5.4  มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส (A.C. Motor 1 ø) 
        มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส เปนมอเตอรใชกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส 220 โวลต 50 
เฮิรตซ  นิยมใชกันแพรหลายในโรงงานอตุสาหกรรมตางๆ  เพราะมอเตอรไฟฟากระแสสลับงายตอการใช
งาน    โดยแบงออกไดเปนดงันี้ 
                5.4.1  สปลิทเฟสมอเตอร  (Split  phase  motor) 
            5.4.2  คาพาซิเตอรมอเตอร  (Capacitor  motor) 
            5.4.3  ยูนิเวอรแซลมอเตอร  (Universal  motor) 
        5.4.1  สปลิทเฟสมอเตอร (Split  phase  motor) 
                     สปลิทเฟสมอเตอรหมายถึง  อินดักชั่นมอเตอร 1 เฟส  ซ่ึงมีขดลวดชวย (Auxiliary winding) 
สรางสนามแมเหล็กนําหนาสนามแมเหล็กของขดลวดเมน (Main winding) 
                  สวนประกอบของสปลิทเฟสมอเตอรมี 4 สวน คือ ตัวหมุน (Rotor) ตัวอยูกับที่ (Stator)  ฝาปด
หัวทาย (End Plate) และสวติชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Switch) 
                 1.  ตัวหมนุ  (Rotor) 
                      ประกอบดวยสวนสําคัญ คือ  แกนเหล็ก (Core) ทําจากเหล็กแผนบางๆ อัดเปนปกเรยีกวา  
แกนเหล็กลามเินต (Laminated Iron Core) และมีเพลารอยทะลุเหล็กแผนบางๆ  เหลานี้    เพื่อยดึใหแนน 
รอบโรเตอรนี้จะมีรองไปตามทางยาว และในรองมีทองแดงหรืออะลูมิเนียมเสนโตๆ ฝงอยูโดยรอบ  หัวทาย
ของทองแดงหรืออะลูมิเนียมเชื่อมยึดตดิกับวงแหวนทองแดงหรืออะลูมิเนียม   มีลักษณะคลายกรงกระรอก   
ดังนั้นจึงมีช่ือเรียกวา  “ โรเตอรกรงกระรอก (Squirrel cage rotor) ” 

 

 
                                                    รูปตัวหมุน (Rotor) ชนิดตางๆ 
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                 2. ตัวอยูกับที่ (Stator) 
                   ประกอบดวยแผนเหล็กบางๆ ปมชองสล็อต (Slot) ไวเสร็จ  อัดอยูในเฟรม (Frame)  ซ่ึงสราง
มาจากเหลก็หลอ (Cast Iron)  หรือ เหล็กเหนียว (Steel) ที่สเตเตอรของมอเตอรสปลิทเฟสจะมีขดลวดพันอยู 
2 ชุดดวยกนั  ชุดที่หนึ่งมไีวสําหรับใชงานตามปกติเรียกวา  “ ขดรัน หรือ ขดเมน”  (Running winding หรือ 
Main winding)  ขดรันเปนชดุที่มีไฟผานอยูตลอดเวลาไมวาจะเปนขณะเริ่มสตารท   หรือขณะทํางานปกต ิ
ชุดที่สองเปนชุดสําหรับเริ่มทําใหหมนุหรือขดสตารท (Starting winding)  พันดวยลวดเสนเล็ก และจํานวน
รอบนอยกวาขดรัน  ดังนัน้ขดสตารทจะมคีวามตานทานของขดลวดสูงแตรีแอกแทนซ (Reactance) ต่ํากวา
ขดรัน  ขดลวดชุดนี้จะวางในชองสล็อตเปนมุมหางจากขดรัน 90˚  ไฟฟาขดสตารทจะตออนุกรมกบัสวิตช
แรงเหวี่ยงจากศูนยกลางแลวจึงนําไปตอขนานกับขดรนั 

 
รูปตัวอยูกับที่ (Stator) 

                 3.  ฝาปดหัวทาย  (End plate) 
                     ฝาปดหัวทายทั้ง 2  ขางของมอเตอร  สวนมากสรางดวยเหล็กหลอ หรือเหล็กเหนยีว ยึดติด
อยูกับสเตเตอรดวยสลักเกลียว และมีแบริง่ (Bearing) สําหรับรองเพลา  เพื่อรักษาใหหมุนตรงอยูในแนว
ศูนยกลางของโรเตอรพอดี  และยังเปนการปองกันไมใหโรเตอรสัมผัสกับสวนที่อยูนิ่ง  ซ่ึงจะทําใหขดลวด
ไหม   ที่ฝาปดหัวทายขางหนึง่จะมีสวนของสวิตชแรงเหวีย่งหนีศนูยกลาง 

                                                                             
รูปฝาปดหัวทาย (End plate) 
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                     4.  สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Switch) 
                     มีอยูหลายแบบหลายชนิดดวยกัน  ซ่ึงตดิตั้งอยูภายในมอเตอรแตละชนิด  มีสวนประกอบที่
สําคัญอยู 2 สวนคือ สวนที่ตดิตั้งอยูกับที่ (Stationary part) จะติดอยูกับฝาปดหัวทายของมอเตอร สวนนี้มีจุด
สัมผัส (Contact) หรือ หนาทองขาวอยู 2 อัน  สําหรับเปนสวิตชปดเปดวงจรของขดสตารท และสวนที่หมนุ 
(Rotating part) จะตดิอยูที่ตวัโรเตอร  มีแบบแตกตางกนัออกไป  แตมีจุดประสงคเพียงเพื่อใหตดัขดสตารท
ออกจากวงจรไดเทานัน้  เมือ่มอเตอรหมุนไปดวยความเร็วประมาณ 75% ของความเร็วสูงสุดของมอเตอร
แลว  ดวยแรงเหวีย่งจากการหมุนนีจ้ะทําใหสวิตชแรงเหวี่ยงสวนที่ติดตั้งอยูกับแกนของตัวโรเตอรผลักสวน
ที่ติดตั้งอยูกับฝาของมอเตอรใหหนาทองขาวแยกออกจากกัน คือ ตัดวงจรของขดสตารทโดยอัตโนมัติ 

                         
                                                 รูปสวติชแรงเหวี่ยงจากศูนยกลาง 

 
  รูปสวนที่หมุนของสวิตชแรงเหวี่ยงที่ติดตั้งอยูกับโรเตอร 

 
หลักการทํางานของสปลิทเฟสมอเตอร 
      อาศัยการทํางานของขดรันและขดสตารทที่วางทํามมุกัน 90˚ เพื่อทําใหเกิดสนามแมเหล็กหมนุ (Rotating  
magnetic field) ไปเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสไหลในขดลวดกรงกระรอก  (Squirrel cage winding)   กระแส
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สวนนี้จะสรางสนามแมเหล็กขึ้นไปผลักกับสนามแมเหล็กที่สเตเตอร    เกิดแรงบิดขึน้ที่โรเตอรใหหมุนไป   
เมื่อโรเตอรหมุนไปไดประมาณ 75% ของความเร็วในการหมุนสูงสุด    สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 
(Centrifugal  switch) จะตดัขดสตารทออกจากวงจรไดเอง  โดยแรงเหวีย่งจากศนูยกลางสังเกตไดวา  ขด
สตารทมีความจําเปนในตอนเริ่มหมุนตอนแรกเทานัน้   ดงันั้นเมื่อนํามอเตอรชนิดนี้ไปใชงาน  จึงตองให
หมุนตวัเปลา (Free  load) เสียกอน  จึงทําการตอโหลดไดเมื่อโรเตอรยังไมหมุน 

 
รูปวงจรขณะจายแรงดันใหกับมอเตอร 

 
 รูปการทํางานของสวิตชแรงเหวี่ยง 

 
การตอวงจรใชงาน 
     การตอวงจรมอเตอรสปลิทเฟสเพื่อนําไปใชงาน   สามารถตอไดหลายลักษณะดวยกัน   เชน     การกลับ
ทิศทางการหมนุของมอเตอร  หรือ  การตอมอเตอรความเร็วสองอัตรา 
 
การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร 
     เมื่อสปลิทเฟสมอเตอรหมุนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง    ถาตองการหมุนกลับมายังทิศทางตรงกันขาม
กับทิศทางเดิมใหกลับทิศทางกระแสที่เขาขดรัน หรือขดสตารทก็ได  ขึน้อยูกับความสะดวกเวลาปฏิบัติงาน  
แตไมวาจะเปนวิธีใด  ผลที่ไดเหมือนกันทกุประการ 
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                                  รูปการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร    
                      
ตัวอยางแผนปายของสปลิทเฟสมอเตอร 

               
จากแผนปาย   ทําใหทราบวา 
        1.  เปนอินดักชั่นมอเตอร 1 เฟส 
        2.  มอเตอรใชกับแรงดนั 220 โวลต 
        3.  มอเตอรใหกําลังสูงสุด 1.3 กิโลวัตต 
        4.  ความเร็วใชงานสูงสดุของมอเตอร 1,380 รอบ/นาที 
        5.  จํานวนขั้วแมเหล็กของมอเตอร 4 ขั้ว  
        6.  มอเตอรใชกระแสสงูสุด 8.5 แอมแปร 
        7.   เพาเวอรแฟกเตอรของมอเตอร 0.95 
        8.   ความถี่ของแรงดัน 50 เฮิรตซ 
 
สาเหตุขัดของ และการแกไข 
     สาเหตุขัดของตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับมอเตอรสปลิทเฟส  ซ่ึงตองทําการแกไข  โดยทั่วๆ ไปมีดังตอไปนี ้
          1.  ไฟร่ัวลงดิน  (Ground) คอยลที่พนัอยูในรองสล็อตของสเตเตอรสัมผัสกับสวนที่เปนโลหะตวั
มอเตอร  เนื่องจากน้ํายาเคลือบลวดถลอก   ซ่ึงอาจเกิดไดจากสาเหตดุังนี้ 
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           ●  การลงคอยลบกพรอง   ขดลวดสัมผัสกับมมุสล็อต  ทําใหน้ํายาอาบขดลวดถลอก 
                 ●  คอยลยาวเกินไป  ทําใหสัมผัสกับฝาทั้ง 2 ขาง หรือ สกรูยึดฝาทั้ง 2 ขาง 
                 ●  กดคอยลลงมากเกินไป คอยลจึงแตะกับขอบแกนเหล็กในชองสลอต  
                 ●  สวิตชแรงเหวีย่งจากศนูยกลาง  อาจสัมผัสกับฝาปดขางของมอเตอร 
          2.  วงจรเปด (Open Circuit)  เกิดจากหัวตอไมสนทิ  สกปรก  ลวดขาดในขดรนั  หรือในขดสตารท  
และสวิตชแรงเหวีย่งจากศูนยกลางเปดวงจรตลอดเวลา  ถาลวดขาดในขดรันมอเตอรจะไมหมุน  แตกรณีที่
ลวดในขดสตารทขาด หรือสวิตชแรงเหวีย่งจากศนูยกลางเปดวงจร  มอเตอรจะไมสามารถสตารทได  ตอง 
ใชมือหมุนชวยสตารท   มอเตอรจึงจะหมนุได    

 
รูปแสดงวงจรเปดของขดลวด 

          3.  ลัดวงจร หรือ ชอรตเทอรน (Short turns)  เกิดจากรอยถลอกของฉนวนทีหุ่มขดลวดขดหนึง่แตะกับ
รอยถลอกของขดลวดอีกขดหนึ่ง  ทําใหกระแสไหลลัดวงจร   ถาสวิตชไมตัดออกอาจทําใหขดลวดไหมได  
สาเหตุอาจเกดิจาก 
                 ●  การลงคอยลบกพรอง  บางทีลวดแนนเกนิไป  ทําใหลวดถลอกที่แตะกันได 
                 ●  ความรอนของมอเตอรที่ใชเกินกําลัง  ทําใหน้ํายาทีเ่คลือบลวดกรอบ และหลุดออกจากลวด  
ทําใหเสนลวดทองแดงแตะกนั 
                 ●  น้ํายาที่เคลือบไวหมดอายกุารใชงาน 
            เมื่อเกดิการลัดวงจรมอเตอรจะสตารทไมได  หากลัดวงจรไมมากมอเตอรอาจสตารทได   แตเวลา
หมุนจะมีเสียงคราง หรือ ฮัม   มอเตอรใชกระแสมากกวาปกติอาจมีควนัเกิดขึน้ได 
          4.   ตัวโรเตอรบารขาดหรือราว  หากตัวโรเตอรบารกับวงแหวน 2 ขางเชื่อมกันไมสนิทหรือมีรอยราว
รอบๆ โรเตอรบาร   มอเตอรหมุนแตไมมีกาํลัง   สตารทยาก   หมุนชา    ถารอยราวมากจะไมสตารทเลย  
มีขอสังเกตอยางหนึ่งคือ  เมือ่มอเตอรหมุนชากระแสไฟไมมาก หรือนอยกวาปกติ    ควรตรวจดตูวัโรเตอร
บารกอน    เมือ่มีรอยราวตองซอมใหอยูในสภาพปกต ิ
          5. ใชงานเกินกําลัง   ทําใหมอเตอรใชกระแสไฟฟามากกวาปกติ   มอเตอรจะรอนหรือสตารทไมได     
การทดสอบวา ใชมอเตอรเกนิกําลังหรือไม  โดยการปลดเอางานที่มอเตอรนั้นหมุนออก ลองสตารทมอเตอร 
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หากมอเตอรมกีําลังดี และกระแสไฟฟาที่วดัปกติไมมาก หรือนอยเกินไป  ก็ลองทดลองใหมอเตอรทํางาน
เต็มที่วัดกระแสไฟฟา  หากกระแสไฟฟามากกวาที่กําหนดไวบนแผนปาย (Name  plate)  แสดงวา มอเตอร
ทํางานเกินกําลังตองเปลี่ยนมอเตอรใหมีขนาดสูงขึ้น 
          6. สวิตชแรงเหวี่ยงจากศูนยกลางไมตัดวงจรขดลวดสตารทออก อาจเปนเพราะเหตุขัดของสวนตางๆ 
ของสวิตชแรงเหวีย่งเอง หรืออาจเปนเพราะมอเตอรหมุนชา  ความเรว็ไมถึงที่สวิตชแรงเหวีย่งจะทํางานก็ได  
ในกรณีที่สวิตชแรงเหวี่ยงไมทํางาน  ถาจายไฟใหมอเตอรทํางานแลวจะมีเสียงคราง และ รอนเร็ว 
         5.4.2  คาปาซิเตอรมอเตอร (Capacitor  motor) 
              คาปาซิเตอรมอเตอร เปนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟสชนิดหนึ่ง   ซ่ึงมีขนาดตั้งแต 0.37  
กิโลวัตตถึง 7.5 กิโลวัตต  มอเตอรแบบนีม้ีลักษณะคลายกับสปลิทเฟสมอเตอรมาก  หากแตเพิ่มคาปาซิเตอร
ขึ้นเทานั้น  ทําใหมอเตอรมีคณุสมบัติพิเศษกวาสปลิทเฟสมอเตอรคือ  ใชกระแสในตอนสตารทนอย  แตให
แรงบิดขณะสตารทสูง 
สวนประกอบของคาปาซิเตอรมอเตอร 
     โครงสรางของคาปาซิเตอรมอเตอร  มีสวนประกอบสวนใหญเหมอืนกับแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอยางคือ 
           1.  โรเตอรเปนแบบกรงกระรอก 
           2.  สเตเตอรประกอบดวยขดลวด 2 ชุด  คอื  ชุดสตารท และ ชุดรัน 
           3.   ฝาปดหัวทายประกอบดวย  ปลอกทองเหลือง  (Bush) หรือ  ตลับลูกปน (Ball bearing) สําหรับ
รองรับเพลา 

4.  คาปาซิเตอร หรือ คอนเดนเซอร  (Capacitor or Condenser) 
 

 
รูปคาปาซิเตอรมอเตอร 

 



 49

หลักการทํางานของคาปาซิเตอรมอเตอร 
      การทํางานของคาปาซิเตอรมอเตอรเหมือนกับแบบสปลิทเฟสมอเตอร  แตเนื่องดวยขดลวดชุดสตารท 
ตออนุกรมกับคาปาซิเตอร  ทําใหกระแสที่ไหลเขาขดลวดสตารทถึงจดุสูงสุดกอนขดลวดชุดรัน  จึงทําให
กระแสในขดลวดสตารทนําหนาขดลวดชดุรัน   ซ่ึงนําหนามากกวาแบบสปลิทเฟสมอเตอร   คาปาซิเตอร
มอเตอรจึงมีแรงบิดขณะสตารทสูงมาก 
การกลับทางหมุน 
      การกลับทางหมุนของคาปาซิเตอรมอเตอร คือ การกลับขดลวดขดใดขดหนึ่งของขดสตารท หรือขดรัน 
เชนเดยีวกับสปลิทเฟสมอเตอร 
การตอคาปาซิเตอรมอเตอรแบบหลายความเร็ว 
      การเปลี่ยนแปลงความเรว็มอเตอรแบบนี้  คือ  การลดสนามแมเหล็กในขดรัน   โดยการตอขดลวดอีก 
ชุดหนึ่งอนกุรมกับขดรันภายในมอเตอร หรือแบบแยกขดอยูภายนอก   ทําใหแรงดนัตกครอมขดรันลดลง   
สนามแมเหล็กจึงลดลงดวย   ดังนั้นความเรว็ของมอเตอรจึงลดลง 

                      
                                                        รูป ก 
 

                       
                                                                                รูป ข 

รูป ก และรปู ข  แสดงการเปลี่ยนแปลงความเร็วดวยหลักการลดสนามแมเหล็กของขดรัน 
โดยการเพิ่มขดลวดชวย  (Auxiliary  winding)   ตออนุกรมกับขดรัน 
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รูปแสดงการเปลี่ยนแปลงความเร็วดวยหลักการลดสนามแมเหล็กของขดลวดรัน 
โดยการเพิ่มขดลวดภายนอกมอเตอรตออนุกรมกับขดรัน 

 
การตอแบบใช Current relay and Potential relay 
    การตอแบบนี้ใชรีเลยควบคุมโดยกระแส   หรือแรงดันแทนสวติชแรงเหวีย่ง   และใชสวิตชปองกัน
กระแสเกิน (Overload) เหมาะสําหรับมอเตอรที่ไมสามารถเปดลวดออกมาแกไขได  เมื่อสวิตชแรงเหวีย่ง 
จากศูนยกลางเสีย  เชน  คอมเพรสเซอรที่ใชในตูเย็น  หรือ เครื่องเย็น  เปนตน 
 

                                     
รูปแสดงการตอแบบใชรีเลยควบคุมโดยกระแส    

 
       จากรูปเปนการตอแบบใชรีเลยควบคุมโดยกระแส  ขณะตอวงจรเขากับแหลงจาย  กระแสจะไหลเขา
ขดลวดชุดรัน 2–3 เทาของกระแสปกติ  ดังนั้นคอยลของรีเลยจะมกีระแสสูงพอที่จะทําใหเกิดอํานาจแมเหล็ก
ดูดใหคอนแทคปดวงจรขดลวดชุดสตารทได  และเมื่อมอเตอรหมุนถึงประมาณ 75%   ของความเร็วสูงสุด  
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กระแสของขดลวดรันลดลงเทากับกระแสปกติ  ทําใหรีเลยมีอํานาจแมเหล็กไมพอทีจ่ะดดูคอนแทคอีกตอไป  
จึงเปดวงจรตดัขดลวดชดุสตารทออก 

                                               
                                                     รูปแสดงการตอแบบใชรีเลยควบคุมโดยแรงดัน     
    
          จากรูปเปนการตอแบบใชรีเลยควบคุมโดยแรงดนั  ขณะตอวงจรเขากับแหลงจายมีกระแสไหลผาน 
ทั้งของสตารท และขดรัน  มอเตอรเร่ิมหมุน  ขณะที่ความเร็วของมอเตอรเพิ่มขึ้น   แรงดันของขดลวดชุด
สตารทเพิ่มขึ้นดวย  และเมื่อความเร็วของมอเตอรสูงถึงประมาณ 75% ของความเร็วสูงสุด   ทําใหแรงดัน 
ตกครอมขดลวดชุดสตารทสูงพอที่จะทําใหรีเลยปองกันแรงดันเกิน  ซ่ึงตอขนานอยูกับขดลวดชดุสตารท
ทํางานได   คอนแทคถูกดดู   ทําใหเปดวงจรขดลวดชุดสตารทออก 
 

 
           รูปแสดงการตอลักษณะเดียวกันหลังสตารทแลวรีเลยจะตัดคาปาซิเตอร 1 ชุด 
 
       จากรูปเปนคาปาซิเตอรมอเตอรชนิดคาปาซิเตอรสตารทและรัน หลักการการทาํงานก็เชนเดียวกัน  คือ  
หลังจากสตารทแลว  รีเลยปองกันแรงดนัเกินจะตัดคาปาซิเตอรออก 1 ชุด (Electrolytic) 
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สาเหตุขัดของของคาปาซิเตอรมอเตอร 
     สาเหตุขัดของตางๆ  ที่เกิดขึ้นกับคาปาซิเตอรมอเตอรเสมอๆ  และโดยทั่วไปมีดังนี้ 
         1.   ไฟร่ัว  (Ground) 
      2.  วงจรขาด  (Open  circuit) 
      3.  ลัดวงจร  (Short  turn)  
      4.  ใชงานเกินกําลัง  (Overload) 
      5.  สวิตชแรงเหวี่ยงไมทํางาน  
         6.  โรเตอรบารขาด หรือ รอยราว 

         7.  คาปาซิเตอรเสีย 
      ซ่ึงเหตุขัดของดังกลาวจะมีลักษณะคลายกับสปลิทเฟสมอเตอร   แตในคาปาซิเตอรมอเตอรมีเหตุขัดของ
เกี่ยวกับคาปาซิเตอรอีกสาเหตุหนึ่ง 
สาเหตุขัดของของคาปาซิเตอรมอเตอรเนื่องจากคาปาซิเตอรเสีย      
         1.  มอเตอรสตารทไมได   เนื่องจากคาปาซิเตอรขาดเพราะกระแสไมผานขดลวดชุดสตารท    แตผาน
ขดลวดชุดรันเพียงชุดเดียว   ทําใหมอเตอรใชกระแสมาก  จะมีเสียงคราง  หรือ  ฮัม 

         2.  มอเตอรหมุนชา  เนื่องจากคาปาซิเตอรเสื่อม  สาเหตุนี้ทําใหมอเตอรไมมีกาํลังดวย 

         3.  มอเตอรรอนมาก หมุนชา  เนื่องจากคาปาซิเตอรลัดวงจรจะมีเสียงคราง หรือฮัม และใชกระแสมาก 
 
         5.4.3  ยนูิเวอรแซลมอเตอร  (Universal  motor) 
              ยูนิเวอรแซลมอเตอร หรือ ซีรีสมอเตอร  เปนมอเตอรชนิดหนึ่งซึ่งสามารถนําไปใชงานได   ทั้ง
ไฟฟากระแสตรง  (Direct current)  และไฟฟากระแสสลับ  (Alternating current) 1 เฟส    มอเตอรชนิดนี้มี
ขนาดเล็กกําลังต่ําประมาณ 30 วัตตจนถึง 300 วัตต  บางครั้งอาจถูกสรางใหมีกําลังสงูขึ้น  เพื่อใชกบัเครื่องใช
ที่ตองการกําลังสูงโดยเฉพาะ   เนื่องจากตอนสตารทมีแรงบิด  (Torque) สูงกวามอเตอรชนิดอื่น  โดยมี
คาประมาณ 3–4 เทาของแรงบิดพิกัด   สามารถใชกับไฟที่มีแรงเคลื่อนอยูในชวง 32 ถึง 250 โวลต  และ
ความถี่ 0 ถึง 60 เฮิรตซ  มีความเร็วในการหมุนตั้งแต 3,000 รอบตอนาที  มอเตอรชนิดนี้บางตัวจะหมุนถึง 
10,000 หรือ 20,000 รอบตอนาที  ความเร็วในการหมนุนี้เปลี่ยนแปลงไปตามงานที่ใช   ถาหมุนในสภาวะ 
ที่ไมมีโหลด   ความเรว็สูงขึน้อยูตลอดเวลาอาจทําใหมอเตอรเสียหายได  เพราะฉะนัน้เมื่อจะใชหมนุอะไร 
มักติดตั้งอยูกบัสิ่งนั้นเสมอ   ยูนิเวอรแซลมอเตอรถูกนําไปใชในเครื่องใชตางๆ มากมาย   เชน   จกัรเย็บผา   
เครื่องดูดฝุน   สวาน   เครื่องผสมอาหาร  เปนตน 
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รูปแสดงสวนประกอบของยูนิเวอรแซลมอเตอร 

 
สวนประกอบที่สําคัญของยูนิเวอรแซลมอเตอร 
     โครงสรางของยูนิเวอรแซลมอเตอรแบงออกเปน  5  สวนใหญๆ  ดวยกัน คือ 
         1.   สเตเตอร (Stator) หรือขั้วสนามแมเหล็ก  (Field  core) 

      2.  อารเมเจอร  (Armature)  

      3.  คอมมิวเตเตอร  (Commutator)  
      4.  ฝาปดหัวทาย  (End  plate)   
      5.  แปรงถาน  (Brush) 
1.  สเตเตอร  (Stator)  หรือ ขั้วสนามแมเหล็ก  (Field  core) 
    สเตเตอรนี้บางทีเรียกวา  ขั้วสนามแมเหล็ก  ประกอบดวยเหล็กแผนบางๆ  (Laminated  iron core)  
อัดติดแนนดวยสกรู หรือนอต หรือหมุดย้ําและมักจะสรางใหมี 2 ขั้ว (Pole)  เพื่อตองการใหมีรอบหมุนเร็ว 
สเตเตอรมีขดลวดทองแดงพันรอบขั้วสนามแมเหล็ก  ซ่ึงเปนตัวที่ทําใหเกิดสนามแมเหล็ก  เมื่อมีกระแส 
ไฟฟาไหลเขาไปในขดลวด 

                     
รูปแสดงขั้วสนามแมเหล็กซึ่งประกอบดวยแผนเหล็กบางๆ 
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2.  อารเมเจอร  (Armature) 
    อารเมเจอร หรือตัวหมนุนี้   ทําดวยแกนเหล็กแผนบางๆ อัดติดกันแนน  มีรองสล็อต  (Slot)  ซ่ึงถูกสราง
ใหมีทั้งรองตรง และรองเฉียง   ในสวนปลายของอารเมเจอรนี้มีคอมมิวเตเตอรติดตั้งอยู    ซ่ึงจะตอเขากับที่
จายไฟดวยแปรงถานในรองสล็อตมีเสนลวดทองแดงพนัอยู    โดยทีป่ลายของเสนลวดทองแดงตอเขากับ
คอมมิวเตเตอร 
 

                            
                                          รูปอารเมเจอรลักษณะรองสลอตตรง 
 

 
                                                  รูปอารเมเจอรลักษณะรองสลอตเฉียง 
3.  คอมมิวเตเตอร  (Cmmutator) 
     คอมมิวเตเตอรเปนตัวเพิม่ความสะดวกในการนํากระแสจากภายนอกเขาขดลวดอารเมเจอร  และเปนตวั
กลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาภายในขดลวดอารเมเจอร   คอมมิวเตเตอรประกอบดวย   ซ่ีทองแดง
หลายซี่มาวางเรียงกันเปนรูปทรงกระบอก    โดยมีฉนวนไมกาคั่นระหวางซี่ทองแดงแตละซี่ 
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รูปคอมมิวเตเตอร 

4.  ฝาปดหัวทาย  (End  plate) 
     ฝาปดหัวทายทั้ง 2 ขางของมอเตอรนี้เปนตัวยึดสวนหมุนใหอยูศนูยกลาง  และเปนที่ติดตั้งแบริง่รองรับ
เพลา หรือแกนของมอเตอรที่ฝาขางหนึ่งของมอเตอรมีแปรงถานอยู 2 ชุด 

 
                                                      รูปฝาปดหัวทาย(End  plate) 
5.  แปรงถาน  (Brush) 
       นิยมใชแกรไฟต (Graphite) ทําแปรงถาน  มีหนาที่เปนตัวนํากระแสไฟฟาไปยังคอมมิวเตเตอร   แปรง
ถานจะติดตั้งอยูในซองถานอยางพอดี  ไมหลวม หรือ แนนจนเกินไป 

                         
รูปแปรงถาน 
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หลักการทํางานของยูนิเวอรแซลมอเตอร 
         ยูนิเวอรแซลมอเตอรนี้  อารเมเจอรกบัขดลวดสนามแมเหล็กจะตอเขาดวยกันเปนแบบอนกุรม   เมื่อ
ปลอยกระแสไฟฟาเขาไป  กระแสไฟฟาจะไหลผานทั้งอารเมเจอรและขดลวดสนามแมเหล็ก  จึงทําใหเกิด
แมเหล็กไฟฟาขึ้นทั้ง 2 สวนคือ  อารเมเจอร และขดลวดสนามแมเหล็กผลักและดูดกนั  อารเมเจอรจึง
เคลื่อนที่หมุนไปได 

 
รูปการตออารเมเจอรกับขดลวดสนามแมเหล็ก 

การตอวงจรใชงาน 
     การตอวงจรยูนิเวอรแซลนั้น  นอกจากตอเพื่อใชงานตามปกติแลว  ยังสามารถตอวงจรเพื่อกลับทิศทาง 
การหมุนของมอเตอร  และการตอวงจรเพือ่ควบคุมความเร็วของมอเตอรไดอีกดวย 
การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร 
     เมื่อมอเตอรหมุนไปทางหนึ่งแลวตองการใหหมุนไปอีกทิศทางหนึ่ง   สามารถทําไดโดยกลับทิศทางการ
ไหลของกระแสในอารเมเจอร หรือ  กลับทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดสนามแมเหล็ก   

 
รูปการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร 

การควบคุมความเร็วของยูนเิวอรแซลมอเตอร 
     สามารถที่จะควบคุมความเร็วของการหมุนไดดวยวิธีการดังนี้  คือ 
          1.  การใชความตานทาน  (Resistance  method) 
       2.  การลด หรือ เพิ่มขดลวดสนามแมเหล็ก  (Tapped  Field)   
       3.  การใชสวิตชแรงเหวีย่ง  (Centrifugal  switch) 
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          1.  การใชความตานทาน   
                ตัวตานทานนีใ้ชควบคุมความเรว็  ใชไดทั้งลวดความตานทาน  (Resistance wire)  หรือ แทง
คารบอน (Carbon pile) ซ่ึงตออันดับกับตวัมอเตอรเชน  มอเตอรจักรเยบ็ผา  คาความตานทานเปลี่ยนได 
โดยใชเทาเหยยีบกลองควบคุมความเร็ว (Foot pedal)  ถาใชลวดความตานทานควบคุมความเร็ว    เวลา 
ไมไดกดกลอง  คาความตานทานมากมอเตอรหมุนชา  เมือ่เพิ่มน้ําหนักกดลงไปลดคาความตานทานให
นอยลงมอเตอรหมุนเร็วขึ้น  หรือกลองควบคุมความเร็วที่ใชแทงคารบอนทําเปนแผนหลายๆ  แผนเรียง 
ซอนกันอยู   ถากดใหแผนถานชิดกันแนนมอเตอรหมุนเรว็   เมื่อปลอยใหแผนถานตดิกันหลวมๆ  จะม ี
ความตานทานเกิดขึ้นมอเตอรหมุนชาลง   วิธีนี้ใชกบัมอเตอรขนาดเล็ก 
                             

 
                         รูปการตอความตานทานอันดับกับวงจร   เพื่อควบคุมความเร็ว 

 
 2.  การลด หรือ เพิ่มขดลวดสนามแมเหล็ก   

               การลดหรือเพิ่มจํานวนรอบของขดลวด  ทําใหสนามแมเหล็กมีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง  ดังนั้น
ความเร็วสามารถที่จะเพิ่ม หรือลดลงได 

 

               
                                   รูปการแทป (Tap) ขดลวด  เพื่อควบคุมความเร็ว 

                เมื่อตองการใหมอเตอรหมุนเร็วก็ใชขดลวดรอบนอยๆ   หากตองการใหมอเตอรหมุนชากใ็ช
ขดลวดรอบมากๆ 
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         3.  การใชสวิตชแรงเหวี่ยง   
                ยูนิเวอรแซลมอเตอรที่ใชสวิตชแรงเหวี่ยงเปนตัวควบคุมความเร็วนั้น  สวนใหญเปนมอเตอรที่ใช
ในเครื่องผสมอาหาร เครื่องบดอาหาร  ซ่ึงสามารถปรับใหมอเตอรหมนุเร็ว หรือชาเทาไรก็ได   การทํางาน
ของสวิตชแรงเหวีย่งนี้  เมื่อมอเตอรหมุนทําใหเกิดแรงเหวีย่ง ทําใหสวนหนึ่งของสวิตชไปดนัหนาทองขาว
ใหตัดวงจรของมอเตอรออกไมใหกระแสไฟฟาไหลผานมอเตอร   มอเตอรหมุนชาลงถึงจุดความเรว็ที่ตั้งไว     
สวิตชแรงเหวีย่งจะตอวงจรอีก  มอเตอรหมุนเร็วข้ึน  เมือ่หมุนเร็วเกินกําหนดที่ตั้งไว   สวิตชแรงเหวีย่งจะ 
ตองตัดวงจรอกีเปนจังหวะสลับกันไป  แตจังหวะตัดและตอวงจรนี้เกิดขึ้นเร็วมากจนแทบไมรูวา  มกีารตัด
ตอวงจรตลอดเวลา  เนื่องจากการตัดตอวงจรนี้ถ่ีมากทําใหหนาทองขาวสึกเร็ว   จึงใชคาปาซิเตอรและตัว
ตานทานครอมไวระหวางหนาทองขาวทั้งสองนั้น   เพื่อปองกันการเกดิประกายไฟเนื่องจากการสปารก  
ชวยใหการสึกหรอของหนาทองขาวนอยลง   ระยะเวลาการใชงานนานขึ้น 

 
รูปการใชสวติชแรงเหวี่ยงควบคุมความเร็ว 

 
อาการขัดของของยูนิเวอรแซลมอเตอร 
         1.  เกิดประกายไฟที่แปรงถานมาก 

         2.  มอเตอรรอน 

         3.  มอเตอรหมุนแลวมคีวัน  
 4.  มอเตอรหมุนชา  หรือ  หมุนไมมกีําลัง 

สาเหตุที่เกิดการขัดของของยูนิเวอรแซลมอเตอร 
         1.  ขดลวดที่ขั้วสนามแมเหล็กลัดวงจร 

         2.  ขดลวดที่อารเมเจอรลัดวงจร 

         3.  ซ่ีคอมมิวเตเตอรสกปรก หรือไมเรียบ 

         4.  แบริ่งชํารุด หรือ หลวม หรือไมมีน้าํมันหลอล่ืนในแบริ่ง 

         5.  ฉนวนไมกา  (Mica) สูงกวาซี่ของคอมมิวเตเตอร 
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         6.  ตอปลายคอยลเขากบัซี่คอมมิวเตเตอรผิด 

         7.  มอเตอรใชงานเกนิกําลัง 

8.  แปรงถานอยูผิดตําแหนง 
 
การควบคุมมอเตอร 1 เฟส  (Single  phase motor control) 
      มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส   ที่ใชสวนใหญเปนสปลิทเฟสมอเตอร และคาปาซิเตอรมอเตอร    ซ่ึง
มีการควบคุม 2 ประเภท  คือ 
              1.  การควบคุมมอเตอรหมุนทางเดียวดวยสวิตชตัดตอน (Main switch) 
              1.1  คัตเอาต  (Cutout) 
              1.2   สวิตชปองกันมอเตอร  (Motor – protection  switch)   

         2.  การควบคุมมอเตอรหมุน 2 ทางดวยคัตเอาต 
 
การควบคุมมอเตอร 1 เฟส  หมุนทางเดยีวดวยคัตเอาต  (Single-phase motor control via cutout) 
        ในการสตารทมอเตอร 1 เฟส  สวนใหญเปนการสตารทดวยวิธีตอมอเตอรโดยตรง  (Direct on line)   
เพราะมอเตอร 1 เฟส  มีขนาดไมเกนิ 7.5  กิโลวัตต  โดยทั่วไปแลวภายในคัตเอาตมีฟวสตออยู    ฉะนั้นการ
เลือกขนาดของฟวส  และขนาดของคัตเอาตจึงมีความสาํคัญมาก     การเลือกขนาดฟวสตองพิจารณาขนาด
กระแสของมอเตอร  ซ่ึงดูไดจากแผนปายมอเตอร 
 

                             
  รูปคัตเอาตและสัญลักษณของคัตเอาต 
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    รูปการตอคัตเอาตเพื่อควบคุมมอเตอร 

การทํางานของวงจร 
     เมื่อโยกคัตเอาตขึ้น (ON) มอเตอรหมุน   เพราะคัตเอาตทําการตอแรงดันไฟฟาจากแหลงจายเขามอเตอร  
เมื่อโยกคัตเอาตลง  (OFF)   คัตเอาตตัดมอเตอรออกจากแหลงจาย   มอเตอรหยุดหมุน 
การควบคุมมอเตอร 1 เฟส    หมุนทางเดยีวดวยสวิตชปองกันมอเตอร  (Single-phase motor control via 
Motor-protection switches) 
    ในสวติชปองกันมอเตอรมีโลหะคู  (Bimetal) สําหรับปองกันโอเวอรโหลด  และมรีะบบแมกเนตกิ 
(Magnetic system)  สําหรับปองกันการลัดวงจร   ดังนัน้สวิตชปองกันมอเตอร  จึงมีความเหมาะสมที่จะ 
ใชควบคุมมอเตอร 

                           
     การตอสวิตชวงจรปองกันมอเตอรเพื่อควบคุมมอเตอร 
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  รูปการตอสวิตชปองกันมอเตอรเพื่อควบคุมมอเตอร 

 
การทํางานของวงจร 
         เมื่อกดสวิตช  Q1 (ON)  สวิตชตอแหลงจายเขากับวงจรของมอเตอร  ทําใหมอเตอรหมุน   แตถา
ตองการใหมอเตอรหยุดหมนุก็กดสวิตช Q1 (OFF) จะเห็นวา  สวิตชปองกันทําหนาที่ตัด-ตอวงจรของ
มอเตอรกับแหลงจาย 
 
การกลับทางหมุนมอเตอร 1 เฟส  ดวยคัตเอาต 2 ทาง  (Single-phase motor reversing via cutout) 
       ดังที่ทราบแลววา สปลิทเฟสมอเตอรและคาปาซิเตอรมอเตอร  มีขดลวดพันอยูที่สเตเตอร 2 ชุดคือ   
ขดรัน (Running winding) และขดสตารท (Starting winding)  มีสวิตชแรงเหวีย่งจากศนูยกลางตออนุกรม 
กับขดสตารท   เพียงแตคาปาซิเตอรมอเตอรมีคาปาซิเตอรตออนุกรมกบัสวิตชแรงเหวี่ยงเพิ่มเขาไปอีก 
           การกลับทางหมุนของมอเตอรทั้งสองสามารถทําไดโดยกลับขดรัน หรือ กลับขดสตารท  วิธีการนี ้
ทําไดโดยใชคตัเอาต 2 ทางที่เรียกวา  Double Pole Double Throw Switch (D.P.D.T.) 
 

 
 

รูปคัตเอาต 2 ทาง และสัญลักษณของคัตเอาต 2 ทาง 
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                       รูปวงจรการกลับทางหมุนมอเตอร 1 เฟส  ดวยคัตเอาต 2 ทาง 
การทํางานของวงจร 
         เมื่อโยกคัตเอาต 2  ทาง (Q2) ไปตําแหนงที่ 1 มอเตอรหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา   เมื่อมอเตอร 
หมุนจนมีความเร็วประมาณ 75% ของความเร็วปกติ   สวติชแรงเหวี่ยงจากศูนยกลางจะตัดขดสตารทออก
จากแหลงจาย  กระแสไฟฟาไหลเขาขดรันเพียงขดเดียว 
         ถาตองการใหมอเตอรหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬกิา   ใหตดัวงจรไฟฟาออกจากวงจรมอเตอรกอน
ดวยสวิตช Q1 หรือโยก Q2  ไปตําแหนง “ 0 ” เพื่อใหมอเตอรหยุดหมุนและสวิตชแรงเหวีย่งจากศูนยกลาง
ตอขดลวดสตารทเขาไปใหม   จากนั้นก็โยกคัตเอาต 2 ทางไปตําแหนงที่ 2  มอเตอรจะหมนุในทิศทางทวน
เข็มนาฬกิา  ถาโยกคัตเอาต 2 ทางไปตําแหนง 2  ทันทีทันใดโดยไมใหมอเตอรหยดุหมุนกอน  มอเตอรไม
สามารถหมุนกลับทางได 

5.5  หมอแปลงไฟฟากําลังชนิด 1 เฟส (Transformer 1 ø) 
         หมอแปลงไฟฟาถือเปนเครื่องกลไฟฟาชนิดหนึ่ง   ทําหนาที่ถายเทพลังงานไฟฟาจากวงจรไฟฟาหนึ่ง
ไปยังอีกวงจรหนึ่งโดยที่ความถี่ไมเปลี่ยนแปลง   เพื่อทําหนาที่เพิ่ม หรือลดแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกับ 
การใชงานไฟฟาที่ผลิตตามเขื่อน หรือโรงไฟฟาตองสงไปใชงานตามสถานที่อยูหางไกล  พลังงานที่สงออก
ไปตามสายไฟฟาจะเกิดคากําลังไฟฟาสูญเสีย  (Loss) ในสายไฟฟาขึน้ ในทางปฏิบัติจงึมักใชวิธีเพิ่มแรงดัน 
ไฟฟา  ซ่ึงทําไดโดยใชหมอแปลงไฟฟา และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็ใชหมอแปลงไฟฟาปรับแรงดันให
เหมาะสมกับการใชงาน ในคูมือการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับชางไฟฟา ระดับ 1  จะกลาวถึงเฉพาะหมอแปลง 

ไฟฟากําลังชนดิ 1 เฟสเทานัน้    สวนเรื่องหมอแปลงไฟฟากําลังชนิด 3 เฟส   จะอยูในคูมือการติดตั้งทาง
ไฟฟาสําหรับชางไฟฟา ระดบั 2 
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ชนิดของหมอแปลงไฟฟา 
     หมอแปลงไฟฟาแบงตามชนิดของฉนวนไฟฟาออกไดเปน 4 ชนดิใหญๆ คือ 
1.  หมอแปลงชนิดแหง 
      หมอแปลงชนิดแหง (Dry Type Transformer)  นิยมใชติดตั้งภายในอาคาร   โดยเฉพาะอาคารที่มผูีอยู
อาศัยจํานวนมาก  เนื่องจากใหความปลอดภัยสูงในดานเกิดเพลิงไหม  หากหมอแปลงเกิดระเบิดขึน้เพราะ 
ไมมีสวนที่ติดไฟ    หมอแปลงชนิดแหงมทีั้งชนิดที่เปนฉนวนเรซิ่นแหง  (Cast-rasin)  และฉนวนอากาศ 
 (Air-cooled)  ซ่ึงปจจุบันไดมีการนํากาซบางชนิดมาใชเชน  SF6 ฉนวนไฟฟาในหมอแปลงยังทําหนาที่
ระบายความรอนออกจากขดลวดของหมอแปลงดวย 
2.  หมอแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟได 
     หมอแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟได  (Flammable Liquid-Insulate Transformer)  ฉนวนที่ใชกัน
โดยทั่วไปคือน้ํามัน  ซ่ึงมีคุณสมบัติในการเปนฉนวนไฟฟาที่ดีแตติดไฟได   ขอดีของน้ํามันคือ ราคาถูก  
เมื่อเทียบกับฉนวนชนิดอื่น  การบํารุงรักษาไมยุงยาก  แตมีขอเสียที่ติดไฟได และอาจเกิดการรั่วไหลได   
นิยมใชอยางกวางขวางเพราะราคาถูกและมีผูผลิตหลายรายในประเทศ    หมอแปลงชนดิฉนวนน้ํามนัยัง 
แบงออกเปนแบบมีถังพักน้ํามัน (Conservator) และแบบปดผนึก (Sealed Tank) 
3.  หมอแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟยาก 
     หมอแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟยาก (Less-Flammable Liquid – Insulated  Transformer)  ฉนวน
ของเหลวที่บรรจุอยูภายในมจีุดติดไฟที่อุณหภูมิไมต่าํกวา 300˚C  ฉนวนที่ใชตองไมเปนพิษตอบุคคล และ
ส่ิงแวดลอมดวย   ปจจุบันมใีชไมมากนักและยังไมเหมาะที่จะใชภายในอาคารที่มีผูอยูอาศัยจํานวนมาก   
แตก็ใหความปลอดภัยสูงกวาหมอแปลงชนิดฉนวนน้ํามัน 
4.  หมอแปลงชนิดฉนวนของเหลวไมตดิไฟ 
     หมอแปลงชนิดฉนวนของเหลวไมตดิไฟ (Nonflammable Fluid-Insulated Transformer)  หมอแปลงชนิด
นี้ปจจุบันใชงานนอย และมรีาคาแพง  ในการทําฉนวนของเหลวไมตดิไฟมาใชตองระวังเรื่องการเปนพิษตอ
บุคคลดวย  ฉนวนทีใ่ชอาจเปนน้ํามันหรือไมก็ได เดิมไดมีการนําฉนวนชนิดหนึ่งมาใชเรียกวา  อาซคาเรล    
ปจจุบันเลิกใชแลว  เนื่องจากพบวาเปนพิษตอบุคคล 
โครงสรางของหมอแปลงไฟฟา (Transformer Construction) 
         หมอแปลงไฟฟา โดยทั่วไปมีสวนประกอบที่สําคัญ 2  สวน คือ                
         1.   ขดลวด (Winding)    หมอแปลงไฟฟาประกอบดวยขดลวด  2  ขดคือ    ขดลวดที่ทําหนาทีรั่บ
แรงดันไฟฟาเขามาเรียกขดลวดนีว้า  ขดลวดปฐมภูมิ  (Primary Winding)  สวนขดลวดอีกขดหนึ่งซึ่งทํา
หนาที่จายแรงดันไฟฟาออกไปใหกับโหลดเรียกวา  ขดลวดทุตยิภูมิ  (Secondary Winding) 
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      2.   แกนเหล็ก (Core)   แกนเหล็กที่ใชทําหมอแปลงไฟฟามีลักษณะเปนแผนเหล็กบางๆ และเปนแผน
เหล็กที่มีสวนผสมของซิลิกอนมาวางซอนกัน    
                การเรียงเหล็ก มีอยู 2 วิธี คือ 
                     2.1  การเรียงเหล็กแบบ Over Lap 
                     2.2  การเรียงเหล็กแบบ Step Lap  (นิยมใชในปจจุบนั)                 
                แกนเหล็กนีจ้ะมคีวามตานทานแมเหล็กต่ํา   แกนเหล็กหมอแปลงไฟฟาทีน่ิยมใชมี  2  แบบคือ   
Core Type  และ  Shell Type 
                เราสามารถแสดงโครงสรางพื้นฐานของหมอแปลงไฟฟาใหเห็นดังรูป 

                   
รูปแสดงลักษณะของแกนเหล็กหมอแปลงไฟฟา 

 
หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา    
          การทํางานของหมอแปลงไฟฟาอาศัยหลักการเหนีย่วนาํของแรงดันไฟฟาผานขดลวด 2 ขด  เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาของขดลวดปฐมภูมิ     ทําใหสนามแมเหล็กไฟฟาเปลี่ยนแปลง     ทําใหเกิดการ
เหนีย่วนําในขดลวดทุตยิภูมิ  ซ่ึงคาแรงดันไฟสลับที่เขามาขึ้นอยูกับความยาวของขดลวด  ความเร็วของการ
เปลี่ยนแปลงเสนแรงแมเหล็ก และความเหนี่ยวนําแมเหล็ก   หมอแปลงไฟฟาแบงเปน 2 ชนิด คือ 
         1.  หมอแปลงไฟฟาเพิม่แรงดันไฟฟา  (STEP-UP Transformer)  ใชในการแปลงแรงดันไฟฟาให
สูงขึ้น  เชน  จาก 110 โวลต  เปน  220 โวลต 
         2.  หมอแปลงไฟฟาลดแรงดันไฟฟา (STEP-DOWN Transformer)  การทํางานจะตรงขามกับ 
หมอแปลงไฟฟาแบบเพิ่มแรงดันไฟฟา 
 

Yoke 

Limb 

Primary winding 

Secondary winding 

Core Type 

Yoke 

Limb 

Primary winding 

Secondary winding 

Shell Type 
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ความสัมพันธระหวางจํานวนรอบของขดลวดกับแรงดนัไฟฟา      
         อัตราสวนของแรงดันไฟฟาทางดานปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมิจะเทากับอัตราสวนของขดลวดปฐมภูมิ
กับจํานวนขดลวดทุติยภูมิ  สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี ้
                                   Ep     =    Np 

                                               Es                Ns                      
        เมื่อกําหนดให   E p      =   แรงดันไฟฟาทางดานปฐมภูม ิ

                                       E s    =  แรงดันไฟฟาทางดานทุติยภูม ิ

                                       Np     =  จํานวนรอบขดลวดทางดานปฐมภูม ิ

                                       Ns   =  จํานวนรอบขดลวดทางดานทุติยภูมิ  
 
ความสัมพันธระหวางอัตราสวนจํานวนรอบกับคากระแสไฟฟา   
         ในการออกแบบหมอแปลงไฟฟามักออกแบบใหกาํลังไฟฟาทั้ง 2 ขางเทากัน  ความสัมพันธระหวาง
แรงดันไฟฟากับกระแสไฟฟาของหมอแปลงไฟฟาดังนี้ 

                                   Ep    =  Is 

                                                                       Es           Ip                

           เมื่อกาํหนดให   E p      =   แรงดันไฟฟาทางดานปฐมภูม ิ

                                       E s  =  แรงดันไฟฟาทางดานทุตยิภูม ิ

                                       Is      =  กระแสไฟฟาทางดานปฐมภูม ิ

                                       Ip   =  กระแสไฟฟาทางดานทุติยภูมิ  
       สรุปสมการความสัมพนัธระหวางแรงดันไฟฟา  กระแสไฟฟา  และจํานวนรอบของขดลวด 
                                   Ep    =  Np    =    Is   =  a 

                                                                       Es           Ns            Ip       
                            ซ่ึงคา  a   คือคาอัตราสวนจํานวนรอบ 
 
         ในคูมือการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับชางไฟฟาระดบั 1  กลาวถึงการนําหมอแปลงไฟฟา 1 เฟส  มาตอ 
รวมกันเทานั้น   การตอหมอแปลงไฟฟา 1 เฟสจํานวน 3 ตัว  เปนหมอแปลงไฟฟาแบบ 3 เฟส  
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           การตอหมอแปลงไฟฟามี  4  แบบ คือ 
                                ก.   แบบ    Y - Δ 
                            ข.   แบบ     Δ - Y 
                            ค.   แบบ       Y - Y 
                            ง.   แบบ     Δ -  Δ 
 

                  
ก.  แบบ   Y – Δ 

 

             
ข. แบบ     Δ - Y 
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ค. แบบ   Y - Y 

 

 
ง. แบบ    Δ -  Δ 

 
รูปแสดงการตอหมอแปลงแบบตางๆ 

 
           หมายเหตุ  :         T1  คือ  หมอแปลงไฟฟา 1 เฟส  ตัวที่ 1 
                                       T2  คือ  หมอแปลงไฟฟา 1 เฟส  ตัวที่ 2 
                                       T3  คือ  หมอแปลงไฟฟา 1 เฟส  ตัวที่ 3 
                                        H1 และ H2  คือ  ขั้วตอของขดลวดดานปฐมภูม ิ
                                        X1 และ X2  คือ  ขั้วตอของขดลวดดานทุตยิภูม ิ
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5.6  ทอไฟฟาชนิดตางๆ  
         การเดินสายภายในสําหรับบานพักอาศัยหรืออาคารที่เปนตึก สามารถเลือกใชวิธีเดินสายแบบเกาะผนัง
หรือเลือกวิธีเดินสายในทอรอยสายไฟฟาก็ได    แตในการเดินสายในทอรอยสายไฟฟาจะมีคาใชจายสูงกวา
เมื่อเทียบกับการเดินสายแบบเกาะผนัง    แตก็มีประโยชนและขอดหีลายประการดังนี้ 
         1. ทอรอยสายไฟฟาที่เปนโลหะ   สามารถปองกันสายไฟฟาจากความเสียหายทางกายภาพได   เชน    
การถูกกระทบกระแทกจากภายนอก หรือ ถูกสารเคมีตางๆ 
         2. ปองกันอันตรายกบัคนที่อาจจะไปสัมผัสสายไฟฟาซึ่งฉนวนเสียหาย หรือ เสื่อมสภาพ 
         3. สะดวกตอการรอยสาย และเปลีย่นสายไฟฟาใหมเมื่อสายเดิมหมดอายุใชงาน 
         4. ทอรอยสายไฟทีเ่ปนโลหะตองมีการตอลงดิน   ถาสายชํารุดตัวนําแตะกับทอ   เครื่องปองกันกระแส
เกินจะทํางานตัดวงจรกอนที่จะเปนอนัตรายตอผูที่อาจจะไปสัมผัสทอ 
          5. ทอรอยสายไฟที่เปนโลหะสามารถปองกันไฟไหมได  หากเกดิการลัดวงจรภายในทอ  ประกายไฟ 
หรือความรอนจะถูกจํากัดอยูภายในทอ 
         ทอรอยสายไฟฟาที่นยิมใชในปจจบุัน  มีดังนี ้
        1. ทอพีวีซี (P.V.C.)   
                ทอพีวีซีทำจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด นิยมใชเดนิสายไฟฟาภายในอาคาร โดยทั่วไปมี 
2 สี คือ สีขาวกับสีเหลือง  ถาตองการดัดทอใหโคงงอตามความตองการ  ตองใสลวดสปริงขนาดที่เหมาะสม
แลวเปาดวยเครื่องเปาลมรอนโดยรอบจนไดที่  จึงดดัทอใหไดตามมุมที่ตองการ  ใชน้ําเช็ดใหทั่วบริเวณที่โคง
งอจนอุณหภูมลิดลงเปนปกตกิ็จะไดทอที่โคงทํามุมตามที่ตองการ  มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ½ - 2  นิ้ว  
ยาวทอนละ 3  เมตร  ดังแสดงในรูป 
 

                
                   รปูทอพีวีซีขนาดตางๆ                                        รูปลวดสปริงขนาดตางๆ 
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         2. ทอโลหะหนา (Rigid  Metal  Conduit) , RMC 
            เปนทอที่มีความแข็งแรงที่สุดสามารถทนตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี   ทําจากเหลก็กลาเคลือบ
สังกะสีทั้งผิวภายนอกและภายในเรียกวา  ทอ RSC  (Rigid Steel Conduit)  สามารถใชงานไดทั้งในและ 
นอกอาคาร รวมทั้งฝงในดิน  ทอ RMC มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต  ½ - 6  นิ้ว  และยาวทอนละ 10 ฟุต 
หรือประมาณ 3  เมตร 
              3. ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate  Metal  Conduit) , IMC 
            เปนทอที่มีความหนากวาทอ EMT  ทําจากเหล็กกลาเคลือบสังกะสี  ผิวภายในเคลือบดวยอีนาเมล  
สามารถใชงานแทนทอ RMC ไดทุกสถานที่มีราคาถูกกวาเรียกวา ทอ IMC  การติดตัง้ใชงานลักษณะเดียวกับ
ทอ RMC   ทอ IMC  มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ½ - 4  นิ้ว และยาวทอนละ 10 ฟุต หรือประมาณ 3  เมตร 
              4. ทอโลหะบาง  (Electrical  Metallic  Tubing) , EMT 
                  เปนทอที่มีผนังบางกวาทอ RMC และ IMC  จึงมีความแข็งแรงนอยกวาและราคาถูกกวา  ทําจาก
เหล็กกลาเคลอืบสังกะสี   ผิวภายในเคลือบดวยอีนาเมล  สามารถใชไดเฉพาะภายในอาคารเทานั้น  เรียกวา  
ทอ EMT  โดยใชเดินลอยเกาะผนัง   เดนิในฝาเพดาน  หรือเดินในผนังคอนกรีต  ไมควรใชในกรณทีี่มีการ
กระทบกระแทกทางกล และหามใชฝงดิน  ทอ EMT มีขนาดเสนผาศนูย กลางตั้งแต ½ - 2  นิ้ว  และยาวทอน
ละ 10 ฟตุ หรือ ประมาณ 3 เมตร 
              5. ทอโลหะออน  (Flexible  Metal  Conduit) , FMC 
                  ทําจากเหลก็กลาชุบสังกะสีทั้งผิวภายนอกและภายใน  เปนทอที่มีความออนตัวสูง  สามารถโคง
งอไปมาได  เหมาะสําหรับใชกับอุปกรณทีส่ั่นสะเทือนขณะใชงาน  หรืองานที่ตองการความโคงงอดวยมุม
หักสูงๆ  เชน  จุดตอดวงโคม  หามใชในสถานที่เปยก  ฝงในคอนกรีต  ฝงในดินและสถานที่อันตราย  เชน   
ในหองแบตเตอรี่   ปลองลิฟท  ฯลฯ   มีขนาดตั้งแต ½ - 4  นิ้ว  มีความยาวไมเกิน 2 เมตร 
              6. ทออโลหะแข็ง  (Rigid  Nonmetallic  Conduit) , RNC 
                  ทออโลหะแข็งทํามาจากสารอโลหะ  ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมทางกายภาพเชน  ไฟเบอร ใยหิน
ซีเมนตพีวีซีอยางแข็ง  อีพอคซ่ีเสริมใยแกว หรือโพลีเอทธิลีนความหนาแนนสูง   ทอชนิดนี้มีความแข็งแรง
นอยกวาทอโลหะ  แตทนความชื้น และการกัดกรอนจากสารเคมีในอากาศไดดกีวา    ทอชนิดนี้สามารถใช
เดินเกาะผนัง  เดนิในผนัง  ในเพดาน  และฝงในดิน   
 
5.7  สวิตช  (Switch) 
        สวิตช (Switch) เปนอุปกรณไฟฟาที่ทาํหนาที่เปด (ON) และปด (OFF) วงจรไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา 
ตางๆ  โดยเปนตัวกําหนดการจายแรงดนัไฟฟาและกระแสไฟฟาใหกบัเครื่องใชไฟฟา   สวิตชถูกผลิตขึ้นมา
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ใชงานมีดวยกนัหลายแบบแตกตางกันออกไป  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน   แตเดมินั้นสวิตชเปด
ปดดวยมือเทานั้น     ในปจจบุันสวิตชสามารถเปดปดไดดวยแสง  ความรอน  น้ํา  ควนั  และคลื่นวทิยุ       
ทั้งนี้ตัวสวิตชจะกําหนดขนาดของแรงดัน และกระแสสูงสุดที่สวิตชทนไดดังแสดงตามรูป 

                             
                                                 รูปแสดงตัวอยางสวิตชชนิดตางๆ     
ประเภทของสวิตช (Types of Switch) 
        สวิตชปจจุบันบริษัทผูผลิตไดออกแบบมาใหผูใชงานสามารถเลือกใชงานไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ
และมีความสวยงามเสมือนเฟอรนิเจอรช้ินหนึ่ง   เลือกสีใหเขากับหองรับแขกหรือสํานักงานไดอยางดี  มีอยู
หลายประเภทดวยกัน  แตที่ใชงานมากมี 2  ประเภท คือ สวิตชทางเดยีว (One-way  Switch) และสวิตชสาม
ทาง  (Three-way  Switches) 
         1.  สวิตชทางเดียว  (One-way  Switch) สวิตชทางเดียวมีโครงสรางหลายแบบขึน้อยูกับแตละบริษัท
ผลิตออกมา  ดังแสดงในรูป 

                                   
 
                                                       รูปแสดงสวิตชทางเดียวชนิดตางๆ 
การใชงานสวติชทางเดียว 
        สวิตชทางเดียวใชควบคุมการเปด - ปดไฟแสงสวาง  หรือเครื่องใชไฟฟาเพียงจุดเดยีว   ตวัอยางวงจร
การใชงานดังรูป 

 
                                                    รูปสวิตชทางเดียวควบคุมไฟแสงสวาง 

switch 

lamp 220 V. 

L 

N 
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         2.  สวิตชสามทาง  (Three-way  Switches) 
            สวิตชสามทาง หรือ บางแหงเรยีกสวิตชบนัได  มีลักษณะภายนอกเหมือนสวิตชทางเดยีว  แตมี
โครงสรางภายในตางกนัตรงที่มีขั้วเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้ว   ดังรูป 

 
รูปโครงสรางภายในของสวิตชสามทาง 

การใชงานสวติชสามทาง 
         สวิตชสามทางสามารถใชควบคุมการเปด - ปดไฟแสงสวาง หรืออุปกรณไฟฟา  โดยควบคุมได 2 แหง  
เชน  ควบคุมการเปดไฟแสงสวางจากอาคารชั้นลาง  และปดไฟแสงสวางที่ช้ันบนของบานพักอาศยั  เปนตน   

               
รูปสวิตชสามทางควบคุมไฟแสงสวาง 

5.8  เตาเสียบ (Plug)  
        คืออุปกรณที่ทําหนาที่เปนตัวตอเชื่อมระหวางแหลงจายไฟฟากับเครื่องใชไฟฟา  ทําใหเครื่องใชไฟฟา
สามารถทํางานได   เตาเสียบจะตองทํางานรวมกับเตารับ   โดยเตาเสียบถูกติดตั้งไวกับเครื่องใชไฟฟา  เชน  
ตูเย็น  โทรทัศน   พัดลม   เครื่องซักผา    สวนเตารับจะถูกติดตั้งไวกับแหลงจายไฟฟาที่จายไปตามอาคาร
บานพักอาศยั  ในการใชงานเครื่องใชไฟฟาดังกลาวตองนําเตาเสียบไปเสียบเขากับเตารับดังในรูป 
       สาย Ground                                       สาย N 

       สาย L                             
                                      เตารับ (Outlet)                    เตาเสียบ (Plug) กําลังเสียบเขาเตารับ 

switch 

lamp 

220 V. 

L 

N 

switch 
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            เตาเสียบที่ผลิตขึ้นมาใชงานมีรูปรางแตกตางกันออกไปตามลักษณะการใชงาน   ที่นิยมนํามาใชงาน
โดยทั่วไปมีเพยีง 2  แบบคือ แบบ 2 ขา  และแบบ 3 ขา ตามรูป  เตาเสียบแบบ 2 ขา   แตละขาตอรับแรงดัน 
ไฟฟาจากเตารับโดยตรง  สวนแบบ 3 ขาในสวน 2 ขาทีข่นานกันเปนขาตอรับแรงดันไฟฟาจากเตารับ  ขาที่
เหลืออีก 1 ขา เปนขากราวด (สายดิน) เพื่อตอตัวถังเครื่องใชไฟฟาลงดนิ  เพื่อปองกันการถูกกระแสไฟฟาดดู
ขณะใชงานของเครื่องใชไฟฟานั้น 

                             

รูปเตาเสียบ แบบ 2 ขา และแบบ 3 ขา 
 

5.9  เตารับ  (Outlet) 
     เตารับเปนอุปกรณทีใ่ชสําหรับตอวงจร  เพื่อจายกระแสไฟฟาใหกบัอุปกรณที่เคลื่อนยายได  เชน  เตารีด  
วิทยุ  พดัลม  โทรทัศน ฯลฯ   ที่ตัวเตารับจะบอกขนาดของแรงดัน และกระแสสูงสุดที่เตารับทนได    ในการ
ออกแบบเตารับที่ดีจะตองออกแบบใหสามารถใชงานกบัเตาเสียบไดหลายชนิด 
 
ประเภทของเตารับ 
        เตารับมี 2  ประเภทคือ เตารับ 1 เฟส  (Single-phase Outlet) และเตารับ 3 เฟส 4  สาย  (Three-phase 4  
wire socket - outlet)  สวนรายละเอียดเกีย่วกับวงจรใชงานจะกลาวในบทที่ 9  เร่ืองวงจรไฟฟา 
        เตารับ 1 เฟส  (Single-phase Outlet) มี 2  ประเภทคอื  เตารับ 1 เฟสแบบไมมีสายดิน  ดังรูป (ก) และ
เตารับ 1 เฟสแบบมีสายดิน ดงัรูป (ข)  
                                                                         สาย N                 สาย L 

                                      
รูป (ก)  ลักษณะของเตารับ 1 เฟสแบบไมมีสายดิน 
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                     สาย G                  สาย N                                      

                          สาย L      
                                     รูป (ข)  ลักษณะของเตารับ 1 เฟสแบบมีสายดิน 

 

                     
    รูปเตารับและเตาเสียบแบบ 3 เฟส 4  สาย  

 
5.10  ฟวส (Fuse) 
          ฟวสเปนอุปกรณปองกันในระบบไฟฟาอยางหนึ่งที่นิยมใชงานอยางแพรหลาย     หนาที่ของฟวสคือ   
จะตัดการจายแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาออกจากวงจร  เมื่อเกิดการลัดวงจร  และกระแสไฟฟาไหลเกิน
กําหนด  ตัวฟวสทําจากโลหะตัวนําผสมสามารถนําไฟฟาไดดีมีจดุหลอมละลายต่ํา   คุณสมบัติของตัวฟวส
คือ  เกิดการหลอมละลายทันทีเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินกวาคาที่ตัวฟวสทนได  การใชงานของฟวส
จะตองใชงานรวมกับสวิตชใบมีดหรือคัตเอาต   ตลับใสฟวส  หรือ Safety Switch  เปนตน  ดังแสดงในรูป 
 

 
                                                             รูปสวิตชใบมีดและตลับฟวส 
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         ฟวสที่ใชในปจจุบนัมหีลายแบบ  ผูผลิตไดออกแบบมาเพื่อใหถูกตองเหมาะสมกับลักษณะของงานและ
ใหเกิดความสะดวกในการใชงาน  แตมีหนาที่การใชงานตามลักษณะโครงสราง  เชน    เปนเสนแบนมีรอง
สําหรับขันยึดสกรูหัวทายคลายกามปู เรียกวา  ฟวสกามปู    ดังแสดงในรูป   
   

                                                   
   
                                                                    รูปฟวสกามปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75

บทที่ 6 ระบบไฟฟากาํลังแรงดันต่ํา 
 
         ระบบไฟฟาที่ใชทัว่ไปในบานพกัอาศัยหรือในโรงงานสถานประกอบกจิการตางๆ เปนระบบไฟฟาที่
ผานกระบวนการปรับลดแรงดันมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา  สถานีจําหนายไฟฟายอย  ตามลําดับ  ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภยัและเมื่อกําลังไฟฟาถูกสงไปยังผูใชไฟฟา  จะตองทําการแปลงระดับแรงดันลงที่หมอแปลง
จําหนายใหเปนระดับแรงดนัต่ํา  เพื่อจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาตางๆ   
         ระบบไฟฟากําลังแรงดันต่ํา  (Low Voltage System)   หมายถึง  ระบบไฟฟาทีม่ีแรงดันระหวางเฟส
(Phase)  ไมเกนิ 1,000 โวลต   โดยทั่วไปมี 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟา 1 เฟส และระบบไฟฟา 3 เฟส  ตาม
รายละเอียดดังนี้   
 
6.1  ระบบไฟฟา 1 เฟส 2 สาย 220 V 
      เปนระบบไฟฟาที่ใชในบานพักอาศยัทั่วไป    มีสายไฟฟา 2  สาย  คือ สาย  L และสาย  N  ซ่ึงสาย  L 
(สายไฟ) เปนเสนที่มีไฟ และเปนเสนที่มีอันตรายไมสามารถแตะหรือสัมผัสได  สวนสาย N (สาย Neutral)  
โดยทั่วไปจะตอลงดินที่ตนทางของแหลงจายทําหนาทีเ่ปนสายปองกันอันตราย   ระบบไฟฟา 1 เฟสนี้มี
แรงดันระหวางสาย 220 V  ดังรูป   
 

            
                                             ระบบไฟฟา 1 เฟส 2 สาย 220 V 
 
6.2  ระบบไฟฟา 3 เฟส  
       เปนระบบไฟฟาที่นยิมใชในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมี 2 ระบบ คือ ระบบไฟ 3 เฟส 3 สาย 380 V  
และ ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 
       6.2.1 ระบบไฟ 3 เฟส 3 สาย 380 V เปนระบบจายกระแสไฟฟาใหกับมอเตอร 3 เฟส โดยทั่วไประบบนี้
จะจายกระแสไฟฟาใหแกโหลด 3 เฟสทีส่มดุล ดังรูป 

L 

N 

L 
N 
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                                    รูประบบ 3 เฟส 3 สาย 380 V 

       6.2.2 ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V  เปนระบบที่จายแรงดัน 220 V  ใหกับโหลดแสงสวางและ
อุปกรณไฟฟาที่ใชตามอาคารบานพักอาศัย  และจายแรงดัน 380 V  ใหกับมอเตอร 3 เฟส หรืออุปกรณไฟฟา
ที่ตองการแรงดัน 380 V  ระบบนี้มีแรงดันระหวางสายไฟ  L1,  L2, หรือ  L3  380 V  และมีแรงดนัระหวาง
สายไฟกับสายนิวทรัล 220 V    ดังรูป 

                    
                           รูประบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 
            คํานิยามศัพทที่เกี่ยวของกับไฟฟาและควรทราบมีดังนี ้
            1. แรงดันไฟฟา (Voltage) แรงดันไฟฟามีสัญลักษณเปน V มีหนวยเปนโวลต แรงดันไฟฟาเปน
พลังงานที่ตองการยายประจไุฟฟาที่เปนบวกจํานวนหนึง่หนวย  จากจดุหนึ่งไปยังอกีจุดหนึ่ง 
             แรงดนัไฟฟามี 2 ชนิด คือ แรงดนัไฟฟากระแสตรง เชน แรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่ 24 โวลต 
 และแรงดนัไฟฟากระแสสลบั เชน แรงดนัไฟฟาทีใ่ชในบานตามปกติ 220 โวลต 
             2. กระแสไฟฟา (Current) กระแสไฟฟามีสัญลักษณเปน I มีหนวยเปนแอมแปร ซ่ึงกระแสไฟฟา 
เปนอัตราการไหลของประจไุฟฟาในวงจร 
              กระแสไฟฟามี 2 ชนิด คือ กระแสไฟฟาตรง และกระแสไฟฟาสลับ 
             3. ความตานทาน (Resistance) ความตานทานมสัีญลักษณเปน R มีหนวยเปนโอหมซึ่งตานทาน 
การไหลของกระแสไฟฟา เชน แทงโลหะทองแดง  ตัวตานทานที่รับพลังงานไฟฟามาแลวจะเปลี่ยนเปน
ลักษณะของความรอน 

L1 

L2 

L3 

380 V 

380 V 
380 V 

L1 

L2 

L3 

380 V 

380 V 
380 V 

N 

220 V 220 V 

220 V 
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             4. ความถี่ไฟฟา (Frequency) ความถี่ไฟฟามีสัญลักษณเปน F มีหนวยเปนเฮริตซ หรือไซเกิลตอ
วินาที ซ่ึงระบบไฟฟา 50 เฮริตซ หมายถึงมีคล่ืนไฟฟาจาํนวน 50 ลูกคลื่นผานใน 1 วนิาที 
             5. กําลังไฟฟา (Power) กําลังไฟฟามีสัญลักษณเปน P มีหนวยเปนวัตต ซ่ึงเปนอัตราการไหลของ
พลังงานในวงจร   กําลังไฟฟาเปนคาของอุปกรณไฟฟาที่ใชไฟฟาไปโดยเปนการใชทั้งแรงดันไฟฟา  และ
กระแสไฟฟา ซ่ึงการเปลี่ยนกําลังทางกลเปนกําลังไฟฟาคือ 1 แรงมาจะเทากับ 746 วตัต 
              6. พลังงานไฟฟา (Energy) พลังงานไฟฟามีสัญลักษณเปน W มีหนวยเปนจูล ซ่ึงเปนคากําลังไฟฟา
ที่ใชไปในชวงเวลาหนึ่ง เชน ใชไฟฟาไป 1,000 วัตต เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จะถือวาใชพลังงานไฟฟาไป 1,000
วัตตช่ัวโมง หรือ 1 กิโลวัตตช่ัวโมง หรือที่เครื่องวัดหนวยไฟฟาอานไดเปน 1 หนวยหรือ 1 ยูนิต นั่นเอง       
              7. ความเหนีย่วนํา (Inductance)  ความเหนี่ยวนาํมีสัญลักษณเปน L มีหนวยเปนเฮนรี่  เชน ขดลวด 
ตัวเหนี่ยวนําทีรั่บพลังงานไฟฟามาแลวจะเปลี่ยนเปนลักษณะของสนามแมเหล็ก  แรงเคลื่อนไฟฟาเหนีย่วนํา
ครอมตัวเหนีย่วนําจะแปรผันตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟาที่ไหลผาน 
               8. ความจุไฟฟา (Capacitance) ความจุไฟฟามีสัญลักษณเปน C มีหนวยเปนฟารัด เชนตวัเก็บประจุ
หรือคาปาซิเตอร ซ่ึงเปนสวนที่รับพลังงานไฟฟามาแลวเปลี่ยนเปนลักษณะของสนามไฟฟา  กระแสไฟฟาที่
ไหลผานคาปาซิเตอรจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟาที่ตกครอม 
           คํานยิามศัพทดังทีก่ลาวมาแลวเปนความรูพื้นฐานทางไฟฟา   ที่สามารถนําไปประยกุตใชในคูมือ
การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับชางไฟฟาระดบั 2 และระดับ 3   
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บทที่ 7  ขอกําหนดการเดินสายและวัสดุเบื้องตน 
 
7.1  สายไฟฟาประเภทตางๆ และการใชงาน 
        สายไฟฟาที่ใชทั่วไปภายในอาคาร   เปนชนิดตวันําทองแดงหุมดวยฉนวนพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 11-2531  โดยการติดตัง้ระบบไฟฟาภายในอาคารสวนใหญใชสายไฟฟา
ชนิดตางๆ  ดังนี้ 
 

1. สายไฟฟา VAF   
     สายไฟฟา VAF เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดัน 300 โวลต มีทั้งชนิดที่เปนสายไฟฟา 2 แกนหรอื 3 แกน 
และ 2 แกน แบบมีสายดิน (VAF-G) สายไฟฟาชนิดนี้มลัีกษณะแบนในแนวภาคตัดขวาง  นอกจากตัวนําจะ 
มีฉนวนหุมแลว ยังมีเปลือกหุมอีกชั้นหนึ่ง  โดยชนิดที่มจีําหนายแพรหลายในทองตลาดคือสายไฟฟา VAF 
แบบ 2 แกน หรือที่เรียกวา “สายคู” หรือ “สายพีวีซีคู”  ซ่ึงนิยมเดนิรัดดวยเขด็รัดสาย (Clip) เกาะผนงัอาคาร 
สายชนิดนีห้ามใชในวงจร 3 เฟส 380 โวลต 
   

                                                
               รูปสายไฟฟา VAF ชนิด 2 แกน 

           
              รูปสายไฟฟาVAF ชนิด 2 แกนแบบมีสายดิน 

การใชงาน 
         ●    เดินเกาะผนัง หรือเดินซอนในผนัง 
         ●   หามเดินรอยในทอ เพราะอาจทาํใหสายไฟฟาบิดตัวและชํารุดได เมื่อรอยและดึงสายไฟฟา และ
นอกจากนี้ยังหามเดินฝงดินโดยตรง 
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          2. สายไฟฟา THW   
              สายไฟฟา THW    เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดนั 750 โวลต    มีตัวนําแกนเดียวหุมฉนวน 1 ช้ัน  
ใชสําหรับเดินเปนสายไฟฟาเมนเขาอาคารและเดนิภายใน สําหรับบานพักอาศัยทีใ่ชระบบแรงดนั 220 โวลต 
1 เฟส 2 สาย และ 380/220 โวลต 3 เฟส 4 สาย  นอกจากนี้ยังสามารถใชเดินในวงจร 380 โวลต 3 เฟส 3 สาย     
ทั่วไปดวย  สายขนาดเล็กมหีลายสีเพื่อความสะดวกในการใชงาน   สายขนาดใหญมีเฉพาะสดีําเทานั้น   
 

                                         

                                                   รูปสายไฟฟา THW 
การใชงาน 
         ●    เดินลอย  ตองยึดดวยวัสดุฉนวน 
         ●    เดินในชองเดนิสาย หรือในรางเดินสาย 
         ●    เดินในทอรอยสายฝงดินได  หากสามารถปองกันไมใหน้ําเขาไปภายในทอได 
         ●    หามเดินฝงดินโดยตรง 
 
          3. สายไฟฟา NYY   
              สายไฟฟา NYY  เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดัน 750 โวลต    ลักษณะเปนสายกลมที่มีจํานวนแกน
ตั้งแต 1 แกนถงึ 4 แกน  ชนิด 1 แกนจะมีเปลือกหุมทับชั้นฉนวน 1 ช้ัน   สวนชนิด 2 – 4 แกนจะมีเปลือกหุม
ทับฉนวนอกี 2 ช้ัน ใชสําหรับเดินเปนสายเมนเขาอาคารบานพักอาศยั สําหรับกรณีทีเ่ดินสายไฟฟาใตดินและ 
ใชในวงจรทัว่ไปที่เดินใตดนิ    
                สายไฟฟา NYY ชนิด 1 แกน จะใชในระบบแรงดัน 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย และ 380/220 โวลต  
3 เฟส 4 สาย  นอกจากนี้ยังสามารถใชเดินในวงจร 380 โวลต 3 เฟส 3 สาย ทั่วไปดวย 
                สายไฟฟา NYY ชนิด 2  แกน จะใชในระบบแรงดัน 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย 
                สายไฟฟา NYY ชนิด 3  แกน จะใชในระบบแรงดัน 380/220 โวลต 3 เฟส 3 สาย 
                สายไฟฟา NYY ชนิด 4  แกน จะใชในระบบแรงดัน 380/220 โวลต 3 เฟส 4 สาย 
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                                                           รูปสายไฟฟา NYY ชนิด 1 แกน    
 

                                     
 

                                                          รูปสายไฟฟา NYY ชนิด 2 แกน    
การใชงาน 
            ●   ใชงานไดทัว่ไป   
        ●   เดินในทอรอยสาย และในรางเดินสาย 
            ●   เดินฝงดินโดยตรง 
             4. สายไฟฟา NYY-N   
                  สายไฟฟา NYY-N เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดัน 750 โวลต  ลักษณะเปนสายกลมชนดิ 4 แกน 
คือ  มีสายไฟอยู 3 แกน และมีสายศูนยหรือสายนิวทรัล (Neutral)  อีก 1 แกน  ใชสําหรับเดินเปนสายไฟฟา
เมนเขาอาคาร ที่ใชระบบแรงดัน 380 /220 โวลต 3 เฟส 4 สาย     
 

                                              

รูปสายไฟฟาชนิด NYY-N 
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การใชงาน 
         ●    ใชงานไดทัว่ไป 
      ●    เดินในทอรอยสาย และในรางเดนิสาย 
         ●    เดินฝงดินโดยตรง 
 
          5. สายไฟฟา  NYY-G   
               สายไฟฟา NYY-G เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดัน 750 โวลต  ลักษณะเปนสายกลมชนดิ 4 แกน คือ  
มีสายไฟอยู 3 แกน  และมีสายดินหรือสายกราวด (Ground)  อีก 1 แกน  ใชสําหรับเดินเปนสายไฟฟาเมนเขา
อาคาร  ที่ใชระบบแรงดนั 380/220 โวลต 3 เฟส 4 สาย  
 

                                         
            รูปสายไฟฟาชนิด NYY-G 

การใชงาน 
         ●    ใชงานไดทัว่ไป   
         ●    เดินในทอรอยสาย และในรางเดนิสาย 
         ●    เดินฝงดินโดยตรง 
 
        6. สายไฟฟา VCT   
             สายไฟฟา VCT   เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดัน 750 โวลต    ลักษณะเปนสายกลมที่มีจํานวนแกน
ตั้งแต 1 แกน ถึง 4 แกน โดยสายไฟฟาชนดินี้ ตัวนําทองแดงจะมีลักษณะเปนเสนลวดขนาดเล็ก ๆ รวมกลุม
กัน หุมทับดวยฉนวน และเปลือกอกี 1 ช้ัน  ใชสําหรับจายกระแสไฟฟาแกเครื่องมอืไฟฟาที่ใชแรงดัน 220 
โวลต หรือ 380/220 โวลต   ที่จําเปนตองมกีารเคลื่อนยาย  หรือไมไดตดิตั้งถาวร    เนือ่งจากลักษณะตัวนํา
ทองแดงที่เปนเสนลวดขนาดเล็ก ๆ รวมกลุมกันนี้จะทําใหสายไฟฟาชนิดนี้สามารถโคงงอไดงาย 
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รูปสายไฟฟาชนิด VCT 
การใชงาน 
         ●    เดินในทอรอยสาย   
         ●    เดินในรางเดนิสาย หรือ วางบนรางเคเบิล 
         ●    เดินฝงดินโดยตรง 
 
         7. สายไฟฟา VCT-G  
             สายไฟฟา VCT-G  เปนสายไฟฟาชนิดทนแรงดนั 750 โวลต  ลักษณะเปนสายกลมที่มีจํานวนแกน
ตั้งแต 1 แกน ถึง 4 แกน  ซ่ึงมีลักษณะโครงสรางคลายกับสายไฟฟา VCT  แตมีสายดินหรือสายกราวด 
(Ground)  เพิ่มอีก 1 แกน สําหรับการตอลงดินโดยเฉพาะ 
 

                                  

           รูปสายไฟฟาชนิด VCT-G 
การใชงาน 
         ●    เดินในทอรอยสาย   
         ●    เดินในรางเดนิสาย หรือ วางบนรางเคเบิล 
         ●    เดินฝงดินโดยตรง 
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7.2   สีของสายไฟฟา 
     รหัสสีมีความสําคัญมากเนื่องจากจะทําใหทราบไดวา   สายไฟฟาเสนนั้นเปนสายอะไร  หรือทอรอย
สายไฟฟาเปนทอรอยสายไฟฟาประเภทใด  จึงทําใหสะดวกตอการซอมแซมบํารุงรักษา และใชงานไดอยาง
ถูกตองปลอดภัย 
          7.2.1  รหัสสีของสายไฟฟา   

              ตามมาตรฐานการตดิตั้งทางไฟฟา 2545  ไดกําหนดสีของสายไฟหุมฉนวนระบบแรงต่ําดังนี ้    
                        ●  ตัวนํานวิทรัล   ใหใชสีเทาออน  หรือ  สีขาว    

                        ●  สายเสนไฟ   ตองมีสีตางไปจากสายนวิทรัล และตัวนําสําหรับตอลงดิน 
                        ●  สายไฟฟาในระบบ 3 เฟส  ใหใชสายทีม่ีสีฉนวน  หรือ ทําเครื่องหมายเปนดงันี ้
                              -  เฟส 1  ใชสีดํา 
                              -  เฟส 2   ใชสีแดง  
                              -  เฟส 3   ใชสีน้ําเงิน  

                        ●  สายดินของบริภัณฑไฟฟา   ใหใชสีเขียว หรือ  สีเขียวแถบเหลือง   
         ขอยกเวนที่  1  สายไฟฟาที่มีขนาดโตกวา 16 ตร.มม.  ใหทําเครื่องหมายแทนการกําหนดสีที่ปลายสาย 
         ขอยกเวนที่  2  สายออกจากเครื่องวัดหนวยไฟฟา (มิเตอรไฟฟา)  ถึงบริภัณฑประธาน (แผงคัตเอาท 
หรือ แผงควบคุมไฟฟา)  ไมตองกําหนดสี 
       7.2.2  รหัสสีของทอไฟฟา และกลองพักสาย 
                     รหัสสีของทอไฟฟามีประโยชนมาก   ทําใหทราบไดวา  สายในทอเปนสายอะไร  ซ่ึงกระทําได
โดยมีเครื่องหมายแสดงสีทกุระยะ 1 เมตร  โดยรวมทั้งขอตอ และกลองพักสาย  ตามตาราง 

ตารางรหัสสีของทอไฟฟาและกลองพักสายที่นิยมใชทั่วไป 
ชนิดของสาย สีของทอไฟฟาและกลองพักสาย 

     ไฟฟา                        สีเหลือง 
     ไฟฟาฉุกเฉนิ                    สีแดง 
     โทรศัพท                    สีเขียว 
     เตือนอัคคีภัย                    สีสม   
     สัญญาณโทรทัศน                    สีน้ําเงิน 
     พยาบาล , เรียกพยาบาล                    สีขาว 
     เสียง                    สีฟา 
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7.3  การตอสายไฟฟาแบบตางๆ 
       วิธีการตอสายไฟฟา 
        การนําสายไฟฟาไปใชงาน  เชน  งานเดินสายไฟฟาจําเปนตองมกีารตอสายไฟฟา   อาจมาจากหลาย
สาเหตุดวยกนัคือ  สายไฟฟายาวไมพอ  จําเปนตองตอแยกสายไฟฟาไปในทางอื่น หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สายไฟฟาใหม   ดังนั้นวิธีการตอสายไฟฟาที่ถูกตองจึงมคีวามจําเปนอยางยิ่งทั้งในการทํางาน  และในการตอ
ใชงาน  เพราะการตอสายที่ไมถูกตองอาจทําใหไฟฟาลัดวงจร  เกิดการอารกของจุดตอทําใหเกิดความรอนสูง   
ทําใหเกิดเพลิงไหมขึ้นได 
         1.  การปอกสายไฟฟา 
          การปอกสายไฟฟาโดยใชมดีบางขนาดเล็กหรือใบมีดคัตเตอร  โดยกําหนดความยาวของสายสวน 
ที่จะปอก  ใชมีดปอกกินเนือ้ฉนวนไปเปนมุมประมาณ 30 องศาโดยรอบจนฉนวนหลุดออกมา    ทําความ
สะอาดโลหะตัวนําสวนที่ปอกใหสะอาดดวยการใชมดีขูดไปรอบผิวเบาๆ  หรือใชกระดาษทรายละเอียดขัด
โดยรอบ   การปอกสายไฟฟาโดยการใชมดีจะมีลักษณะการปอกสายไฟฟาคลายกับการเหลาดินสอ   อยา
ปอกสายไฟฟาโดยการใชมดีกดลงบนสายเปนมุม 90 องศาหมุนโดยรอบเพราะคมมดีจะกินเขาไปในเนื้อ
โลหะตัวนําของสายไฟฟา  เมื่อนําสายไฟฟาไปใชงาน  มักจะหักตรงรอบที่ถูกมีด  วธีิปอกสายแสดงดังรูป 
 

                          
 
 

                                   
 

                           รูปการปอกสายไฟฟาดวยมีดบาง หรือคัดเตอรที่ถูกตอง 
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         2.   การตอสายเขาจุดตอสายแบบสกรูยึด         
               การตอสายเขาจุดตอสายแบบสกรูยึด  การคลองสายไปรอบสกรูยึด   ตองคลองโดยหมนุโคงสาย 
ไปในทิศทางตามเข็มนาฬกิา หรือตามทิศทางการหมุนแนนของสกรู  หมุนสกรูใหแนน   วิธีการตอสายเขา
จุดตอสายแบบสกรูยึดแสดงดังรูป 

                    
                             การเขาสายที่ไมถูกตอง               การเขาสายที่ถูกตอง 
                                       รูปแสดงการตอสายเขาจุดตอสายแบบสกรูยึด 
          3.  การตอสายดวยวายรนัต 
                วายรนัต (Wire nut)  เปนอุปกรณไฟฟาอกีชนดิหนึ่ง   ทําหนาที่ชวยในการตอสายไฟฟาเขาดวยกัน
โดยไมตองพนัเทปฉนวน   ชวยใหสะดวกขึ้น   วิธีการตอสายไฟฟาแบบนี้ทําโดยนาํสายไฟฟาที่ตองการตอ
สายเขาดวยกนั   ปอกฉนวนออกแลวนํามาหมุนลวดตวันําใหติดกัน  นําวายรนัตครอบลงไปที่ปลายสายทั้ง
สองจนสุด  หมุนวายรนัตไปในทิศทางตามเข็มนาฬกิาจนสายไฟฟาแนน  ภายในวายรนัตเปนเกลียวสปริง
โลหะ    สวนภายนอกเปนฉนวนจําพวกพลาสติกแข็ง   ลักษณะวายรนัตและการตอสายไฟฟาแสดงดังรูป 

 

 
 
                                                รูปแสดงการตอสายดวยวายรนัต 
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4.  การตอสายแบบหางเปย   
              การตอแบบหางเปย (Pigtail Splice)  มีวิธีการตอโดยปอกฉนวนของสายไฟที่ตองการจะตอกันให
ยาวพอประมาณทั้งสองเสน  วางใหสวนที่เปนตัวนําของสายทั้งสองใหทับกัน  ใชมือหรือคีมบิดสวนที่ไมมี
ฉนวนหุม  เพือ่ตีเกลียวใหแนน  โดยใหระยะเกลียวเทากนัตลอด  เพื่อความแข็งแรง และสวยงาม  หลังจาก
นั้นนําวายรนตัขันสวมใหแนน  สวนใหญใชในกลองตอสายที่มีฝาปดมิดชดิ  ซ่ึงจะใชกับสายไฟทีม่ีพื้นที ่
หนาตัดไมเกนิ 2.50 ตารางมิลลิเมตร    การตอสายแบบหางเปยแสดงดังรูป 

 
รูปแสดงการตอสายแบบหางเปย 

บทสรุป 
          สายไฟฟาเปนอุปกรณที่มีความสําคัญในการใชงานเกีย่วกับไฟฟา   โดยทําหนาที่เปนตวัเชือ่มตอ
วงจรไฟฟา   เปนทางเดินของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาไปสูอุปกรณไฟฟาและ
เครื่องใชไฟฟา   สายไฟฟาที่ถูกผลิตขึ้นมาใชงานมีสวนประกอบหลักๆ อยู 2 สวนคอื   สวนตัวนําไฟฟา 
และฉนวนไฟฟา   ตัวนําไฟฟาทําหนาทีน่าํพาแรงดันไฟฟา  และกระแสไฟฟาไปยังจดุหมายปลายทางที่
ตองการ  ตวันาํที่นิยมใชเปนสายไฟฟามี 2 ชนิดคือ ทองแดงและอะลูมิเนียม  ฉนวนไฟฟาทําหนาทีห่อหุม
ลวดตัวนํา  เพือ่ปองกันการเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรระหวางลวดตัวนาํ   ซ่ึงอาจเกิดกระแสไฟฟาดูดกับ
มนุษยและสิ่งมีชีวิตตางๆ   ฉนวนไฟฟาทีน่ํามาใชในการผลิตสายไฟฟามีหลายชนดิ  เชน   ยางไมบาร  
แรใยหิน  และพลาสติก  พวกโพลีไวนิลคลอไรด (P.V.C.) หรือ พวกโพลีเอทไทลีน  (P.E.) 
       ขนาดของสายไฟฟาทีจ่ะนํามาใชงานตองมีความถูกตองเหมาะสม    เพราะจะมีผลตอความรอน 
คาทนกระแสไฟฟาและคาความตานทานภายในสาย  ขนาดของสายไฟฟาที่นิยมใชในปจจุบันจะบอกตาม

ขนาดของพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟา  โดยบอกขนาดเปนตารางมิลลิเมตร (SQ.MM. หรือ mm2)  การเลือก
ขนาดของสายไฟฟาตองคํานงึถึงสิ่งสําคัญ 3 ประการคือ  คากระแสไฟฟาที่สายไฟฟาทนได  คาแรงดันไฟฟา
ตกครอม  และประสิทธิภาพของการสงกําลังไฟฟา 
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         ลักษณะของสายไฟฟาที่ผลิตขึ้นมาใชงานมีความแตกตางกันออกไป     เปนลักษณะของสายตัวนํามี
สายแข็งหรือสายเกลียว    ลักษณะของฉนวนที่หอหุมมีฉนวนชัน้เดยีว,  ฉนวน 2 ช้ัน หรือฉนวน 3 ช้ัน  
ลักษณะของจาํนวนชดุโลหะตัวนําของสายไฟฟามีตวันําชุดเดียว, ตวันาํ 2 ชุด, ตัวนํา 3 ชุดหรือตวันาํ 4 ชุด   
วิธีการตอสายไฟฟามีความสําคัญและจําเปนตอการใชงาน  เพราะการตอสายที่ไมถูกตองอาจทําใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจรหรือเกิดความรอนที่จุดตอสาย  เปนสาเหตุใหเกิดเพลิงไหมขึน้ได 
 
7.4  กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา 
      7.4.1  วงจรไฟฟาที่เปนวงจรยอย   สายปอนหรือสายเมน    ซ่ึงมีวธีิการเดินสายอยูหลายวิธีดวยกัน   
เพื่อใหเลือกใชงานไดตามความเหมะสม แตละวิธีจะมีขอกําหนดการใชงานที่แตกตางกันออกไป  ในการ
เลือกไปใชงานจึงจําเปนตองศึกษาถึงรายละเอียดของแตละวิธีการ   เพื่อใหการออกแบบและการใชงานมี
ความประหยัด  ปลอดภัย  สวยงาม    ขอกาํหนดและวิธีการเดินสายนีไ้มรวมถึงการเดินสายภายในเครื่อง
อุปกรณไฟฟา  เชน  ในมอเตอร  ในแผงควบคุม  และแผงสวิตซตางๆ  ซ่ึงประกอบสําเร็จรูปจากโรงงาน   
         7.4.2  ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการเดินสาย 
                     การเดินสายไฟฟาถูกตองทัง้ในดานวิชาการและขอกําหนดของการไฟฟาฯ  จุดประสงคเพื่อ 
ใหมีอายกุารใชงานยาวนาน  สะดวกในการใชงานและการบํารุงรักษา     รวมถึงประหยัดคาใชจายในการ
ติดตั้งและบํารุงรักษาอีกดวย   ขอกําหนดทัว่ไปที่สําคัญมีดังนี ้
             7.4.2.1 การเดินสายไฟฟาที่มแีรงดันตางกัน   
                                1. สายไฟฟาแรงต่ําระบบกระแสสลับ และกระแสตรงที่มีแรงดันตางกันสามารถติดตั้ง
รวมอยูภายในชองเดินสายหรือเครื่องหอหุมเดียวกันได  แตฉนวนของสายทั้งหมดทีต่ิดตั้งนั้นตองเหมาะสม
กับระบบแรงดันสูงสุด  เชน   สายของระบบไฟฟากระแสตรงแรงดัน 48 โวลต   สามารถติดตั้งรวมในชอง
เดินสายเดียวกบัสายของระบบไฟฟากระแสสลับแรงดัน 380 โวลต  แตสายไฟฟาทั้งหมดตองเปนชนิดทน
แรงดัน 750 โวลต 
                                2. หามตดิตั้งสายไฟฟาที่ใชกับระบบแรงต่ํารวมกับสายไฟที่ใชกบัระบบแรงสูง    ใน 
ชองเดินสาย  บอพักสายหรอืเครื่องหอหุมเดียวกัน  สามารถทําไดเฉพาะในแผงสวิตช หรือเครื่องหอหุมอื่น 
ที่ไมไดใชเพื่อการเดินสายเทานั้น 
            7.4.2.2  การติดตัง้ใตดิน 
                                การเดินสายไฟฟาใตดนิมีขอกําหนดการติดตั้งดังนี ้ 
                                1. เคเบิลฝงดินโดยตรง  หรือรอยอยูในทอรอยสายไฟฟา   ความลกึในการติดตั้งตอง 
ไมนอยกวาทีก่ําหนดในตาราง  แตถาเปนบริเวณที่มีรถยนตวิ่งผานความลึกตองไมนอยกวา 60  เซนติเมตร    
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ในการติดตั้งทีม่ีแผนคอนกรตีปดหุมตองเปนแผนคอนกรีตหนาไมนอยกวา 50  มิลลิเมตร 
                               2. เคเบิลใตดินตดิตั้งใตอาคารตองติดอยูในชองเดินสาย   และชองเดินสายตองยาวเลย
ผนังดานนอกของอาคารออกไปจากแนวตดิตั้งไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 
                               3. สายทีโ่ผลขึ้นจากดนิตองมีการปองกันดวยส่ิงหอหุมหรือชองเดินสาย  ซ่ึงฝงจมลึกลง
ไปในดนิตามที่กําหนดในขอ 1  และสวนที่โผลเหนือพื้นตองไมนอยกวา 2.40 เมตร 
                               4. การตอสายหรือตอแยก  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแตละวิธีการเดินสาย  สําหรับ
สายเคเบิลใตดนิที่อยูในราง  (Trench)  อนญุาตใหมีการตอสายหรือตอแยกสายในรางได       แตการตอและ
ตอแยกตองทําดวยวิธี และใชวัสดุที่ไดรับการรับรองแลว 
                               5. หามใชวัสดุที่มีคม   ส่ิงที่ทําใหชองเดินสายผุกรอน   หรือมีขนาดใหญกลบทับสาย   
และชองเดนิสาย 
                               6. ชองเดินสาย เชน ทอรอยสาย  รางเดินสาย  เปนตน  ซ่ึงความเปยกชื้นสามารถผานเขา
ไปสัมผัสสวนที่มีไฟฟาได    ตองอุดปลายใดปลายหนึ่ง  หรือทั้งสองปลายตามความเหมาะสม 
                               7. ปลายทอซ่ึงฝงอยูในดิน ณ จุดที่สายเคเบิลออกจากทอตองมีบุชช่ิง   อนุญาตใหใช 
ซีลล่ิงที่มีคุณสมบัติในทางปองกันเทียบเทากับบูชช่ิงแทนได 
                               8. ทออโลหะท่ีฝงดินตองมีการปองกนัการผุกรอน  การปองกันทาํไดโดยการเคลือบ 
ดวยวัสดุที่ทนตอการผุกรอน  เชน  สังกะสี  แคดเมียม  อีนาเมล  (Enamel)  หรือหุมดวยคอนกรีต 
 

ตารางความลึกในการติดตั้งเคเบิลใตดิน   
  ความลึกนอยที่สุด (เซนติเมตร) 
วิธี วิธีการติดตั้ง ระบบแรงดัน ระบบแรงดัน ระบบแรงดัน 
ที่  ไมเกิน 600โวลต 601-22,000 โวลต 22,001-40,000 โวลต
1. เคเบิลฝงดินโดยตรง 45 80 90 
2. เคเบิลรอยในทอโลหะหนา 15 15 15 
 หรือ ทอโลหะหนาปานกลาง    
3. เคเบิลรอยในทอ PVC , HDPE 45 45 60 
 ฝงดินโดยตรง    
4. เคเบิลรอยในทอใยหนิที่มีคอนกรีต 45 45 60 
 หุมหนาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร    
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          7.4.2.3  การติดตั้งวสัดุ และการจบัยึด 
                            1. ทอรอยสาย  รางเดินสาย  รางเคเบิล  เคเบิล  กลอง  ตู  และเครื่องประกอบการเดินทอ
ตองยึดกับทีใ่หมั่นคงดังรูป 

                                 
                       รูปแสดงการติดตั้งเดินทอรอยสายตองยึดกับที่ใหมั่นคง 
                              2. การเดนิสายในทอรอยสายสําหรับแตละจดุที่มีการตอสาย  ปลายทอ  จุดตอไฟฟา   
จุดตอแยก  จดุติดสวิตช หรือจุดดึงสาย  ตองติดตั้งกลองหรือเครื่องประกอบการเดินทอ   นอกจากจะเปน 
การตอสายในเครื่องหอหุมสายที่มีฝาเปดออกไดและเขาถึงไดภายหลังการติดตั้ง   กรณีนี้ไมตองตดิตั้งกลอง 
หรือเครื่องประกอบการเดินทอ 
                              3. ชองเดนิสายที่เดนิผานสถานที่ซ่ึงมีอุณหภูมิแตกตางกันมาก เชน  เดินทอรอยสายเขา
ออกหองเยน็  ตองมีการปองกันการไหลเวยีนของอากาศภายในทอ  จากสวนที่มีอุณหภูมิสูงไปสวนที่เย็นกวา  
เพื่อไมใหเกดิการควบแนนเปนหยดน้ําภายในทอ 
                              4. สายไฟในชองเดนิสายแนวดิ่งตองมกีารจับยึดทีป่ลายบนของชองเดินสาย  ตองมีการจับ
ยึดเปนชวงๆ โดยมีระยะหางไมเกินตามทีก่าํหนดในตาราง   แตถาระยะตามแนวดิ่งนอยกวารอยละ 25  ของ
ระยะทีก่ําหนดในตารางก็ไมตองจับยึด  การจับยึดมีจดุประสงคเพื่อปองกันไมใหน้ําหนักของสายไฟฟา  ทํา
ใหฉนวนของสายชํารุด หรือไปดึงอุปกรณที่สายยดึอยูชํารุด  เชน  เครื่องปองกันกระแสไฟฟาเกิน 

ตารางระยะหางสําหรับการจับยึดสายไฟในแนวดิ่ง 
ขนาดสายไฟฟา (ตร.มม.) ระยะจับยึดต่ําสุด (เมตร) 

ไมเกิน 50 30 
70 – 120 24 
150 – 185 18 

240 15 
300 12 

เกินกวา 300 10 
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          7.4.2.4 การปองกันไมใหเกิดกระแสเหนีย่วนํา 
                             เมื่อเดินสายไฟฟากระแสสลับผานวัตถุที่เปนสารแมเหล็ก อาจเกดิกระแสเหนี่ยวนาํขึ้นได  
กระแสเหนี่ยวนํานี้ทําใหเครือ่งหอหุม หรือชองเดินสายที่เปนโลหะเกดิความรอน   จนทําใหฉนวนของสาย
ชํารุด และยังเปนผลใหมีคากําลังไฟฟาสญูเสียอีกดวย  การปองกันอาจทําไดดังนี ้
                             1. เมื่อติดตั้งสายไฟฟากระแสสลับในเครื่องหอหุม หรือชองเดินสายที่เปนโลหะตองรวม

สายไฟฟาทุกเสน และสายนวิทรัลรวมทั้งสายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา (ถามี) ไวในเครื่องหอหุม  หรือ
ชองเดินสายเดยีวกัน    ในการเดินสายควบและใชทอรอยสายหลายทอ   ในแตละทอรอยสายตองมีครบทั้ง
สายไฟฟา   สายนวิทรัล และสายดนิของเครื่องอุปกรณไฟฟา 
                             2. เมื่อสายเดี่ยวของวงจรเดินผานโลหะที่มีคุณสมบัติเปนสารแมเหล็ก  ตองทําการตัดรอง
ใหถึงกันระหวางรูแตละรูทีร่อยสายแตละเสน หรือโดยการรอยสายทกุเสนของวงจรผานชอง หรือรูเดียวกัน 
         7.4.2.5 การปองกันไฟลุกลาม 
                            การเดินสายไฟฟาที่ผานผนัง  ฉากกั้น  พื้น หรือเพดาน   ตองมีการปองกันไมใหควันไฟ  
หรือไฟลุกลามผานไดเมื่อเกิดเพลิงไหม     การปองกันอาจทําไดโดยการซีลดวยวัสดทุี่ทนไฟตรงรูที่สาย   
หรือชองเดินสายผานทะล ุ
         7.4.2.6 การกําหนดสีของสายไฟหุมฉนวนระบบแรงต่ํา 

                           1. สายนวิทรัล  ใชสีเทาออน หรือ สีขาว 
                           2. สายเสนไฟ   ตองใชสายที่มีสีตางไปจากสายนวิทรัล และสายดิน 
                               ในระบบไฟฟา 3 เฟส  ใหใชสายท่ีมสีีฉนวน หรือ ทําเครื่องหมายเปนสีดังนี ้
                                                เฟส  A       ใชสีดํา 
                                                เฟส  B      ใชสีแดง 
                                                เฟส  C      ใชสีน้ําเงิน 

                           3. สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟาใชสีเขียว หรือ สีเขยีวแถบทอง หรือใชเปนสายเปลือย  
สายไฟฟาที่มขีนาดโตกวา 16  ตร.มม.  อาจทําเครื่องหมายที่ปลายสายแทนการกาํหนดสีก็ได 
          7.4.2.7 ขอกําหนดการเดินสายสาํหรับระบบแรงสูง 
                             การติดตั้งตองเปนไปตามที่กําหนดในเรื่องการติดตั้งระบบแรงต่ํา และมีขอเพิ่มเติมดังนี ้
                             1. กลอง  เครื่องประกอบเดินสาย และเครื่องหอหุมอื่นที่คลายกัน  ตองมฝีาปดที่เหมาะสม      
เพื่อปองกันการสัมผัสที่มีไฟฟาโดยบังเอิญและปองกันความเสียหายทางกายภาพตอช้ินสวนตางๆหรือฉนวน 
                          2. สายใตดินตองฝงดินลึกไมนอยกวา 0.90 เมตรในทุกกรณี ถาเปนสายฝงดินโดยตรงตอง
มีแผนคอนกรตีหนาไมนอยกวา 0.10 เมตร  ปดทับอีกชัน้หนึ่งเหนือสายเคเบิล  มีระยะหางจากสายเคเบิล
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ระหวาง 0.30 ถึง 0.45 เมตร แผนคอนกรีตตองกวางพอทีจ่ะปดคลุมออกไปจากแนวสายทั้งสองขางอยางนอย
ขางละ 0.15 เมตร 
 
7.5  การเดินสายไฟฟาแบบลอย 
       การเดินสายสําหรับอาคารบานพักอาศยัหรืออาคารขนาดเล็ก สามารถแบงการเดนิสายออกเปน 2  สวน
คือ  การเดินสายไฟฟาภายนอกอาคาร และการเดินสายไฟฟาภายในอาคาร  ทั้ง 2 สวนขึ้นอยูกับการออกแบบ
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และงบประมาณดานคาใชจาย     
     7.5.1 การเดินสายเปดบนวัสดุฉนวน 
                  1.  การเดินสายเปดสําหรับระบบแรงต่ํา  มีขอกําหนดที่สําคัญคือ 
                      1.1 การเดินสายเปดบนวัสดฉุนวนตองเดนิภายนอกอาคาร   การเดินภายในอาคารทําไดเฉพาะ
ในโรงงานอุตสาหกรรม  งานเกษตรกรรม  และแสดงสนิคาเทานั้น 
                      1.2 ตองมีการปองกันความเสียหายทางกายภาพทีเ่หมาะสม และตองอยูสูงจากพืน้ไมนอยกวาที่
กําหนดในตารางระยะหางต่ําสุดตามแนวดิง่ของสายไฟฟาเหนือพืน้   สายที่ยึดเกาะไปกับผนัง  หรือกําแพง
ตองมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 2.50 เมตร 
                      1.3 สายไฟฟาซึ่งติดตั้งบนตุม หรือลูกถวย  ตองยึดกับฉนวนที่รองรับใหมั่นคง โดยใชลวดผูก
สาย (Tie Wire)  ซ่ึงมีฉนวนที่ทนแรงดันเทียบเทากับฉนวนของสายไฟฟานั้น 
                      1.4 สายแรงต่าํทั้งหมดตองเปนสายหุมฉนวน 
                      1.5 การเดินสายเปดบนวัสดฉุนวนภายในอาคาร  ระยะหางตองเปนไปตามกําหนดในตาราง 
ระยะหาสําหรับการเดินสายเปดบนวัสดุฉนวน 
              1.6 การเดินสายเปดบนวัสดฉุนวนภายนอกอาคาร  หากเดินสายบนตุมระยะหางใหเปนไปตาม
ตาราง   แตถาเดินผานในที่โลงขนาดสายตองไมเล็กกวา 2.50 ตร.มม.  และระยะระหวางจุดจับยดึสายไมเกนิ 
5.00 เมตร   หากเดินสายบนลูกถวยระยะหางใหเปนไปตามตารางระยะหางสําหรับการเดินสายเปดบนลูก
ถวยภายนอกอาคาร 
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ตารางระยะหางต่ําสุดตามแนวดิ่งของสายไฟฟาเหนือพ้ืน 
สิ่งที่อยูใตสายไฟฟา ระยะหาง (เมตร) 

 ระบบแรงต่ํา ระบบแรงสูง 
  ทางสัญจร  และพื้นที่ซ่ึงจัดไวใหรถยนตผานแตไมใชรถบรรทุก       2.90 4.60 
 ทางสัญจร  และพื้นที่อ่ืนๆ ที่ใหทั้งรถยนตและรถบรรทุกผานได 5.50 6.10 
  คลอง  หรือแหลงน้ํากวางไมเกิน 50 เมตร ปกติเรือสูงไมเกิน                6.80 7.70 
 4.90 เมตร แลนผาน   
 คลอง  หรือแหลงน้ําไมมีเรือแลนผาน                                   4.30 5.20 

 
ตารางระยะหางสําหรับการเดินสายเปดบนวัสดุฉนวน 

การติดตั้ง ระยะสูงสุดระหวางจดุจับ ระยะหางต่ําสดุ (มม.) ระหวาง ขนาดสายโตสุด 
 ยึดสาย  (มม.) สายไฟฟา สายไฟฟากับสิ่งกอสราง (ตร.มม.) 

บนตุม 2,500 100 25 50 
บนลูกถวย 5,000 150 50 ไมกําหนด 

 
ตารางระยะหางสําหรับการเดินสายเปดบนลูกถวยภายนอกอาคาร 

ระยะสูงสุดระหวาง ระยะหางต่ําสดุ (มม.)  ระหวาง ขนาดสายเล็กสุด 
จุดจับยึดสาย (เมตร) สายไฟฟา สายไฟฟากับสิ่งกอสราง (คร.มม.) 

ไมเกิน 10 150 50 2.5 
11 - 25 200 50 4 
26 - 40 200 50 6 

                     
                  2. สําหรับระบบแรงสูง  ระยะหางต่ําสุดตามแนวระดับระหวางสายเปลือย  หรือสายหุมฉนวน
บางสวนกับอาคาร หรือส่ิงกอสรางที่ไมใชสะพานเมื่อสายไฟฟาไมไดยดึติดกับสิ่งกอสราง   ตองเปนดังนี ้
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ตารางระยะหางระหวางสายไฟฟาระบบแรงสูงกับอาคาร 
ระยะหางระหวางสายไฟกับอาคาร ระยะหางต่ําสุด (เมตร) 

 สายเปลือย สายหุมฉนวนไมเต็มพิกดั สายเอเอสซี
ระยะตามแนวนอน    
1.  กับผนังและสวนของอาคารที่ปด             1.50 0.60 0.30 
     หรือมีการกั้น    
2. กับหนาตาง เฉลียง ระเบียง  1.80 1.50 0.90 
     หรือบริเวณที่บุคคลเขาถึงได    
ระยะตามแนวดิ่ง    
1.  อยูเหนือ หรือใตหลังคา หรือสวนของ 3.00 3.00 1.10 
     อาคารที่ไมมีคน    
2. อยูเหนือหรือใตระเบยีง และหลังคาที่มี 4.60 4.60 3.50 
     คนเดิน    

 
7.6  การเดินสายไฟฟาในทอรอยสาย 
       ทอรอยสายไฟฟาทีใ่ชงานในปจจุบันมีหลายชนิด ขึน้อยูกับวัตถุประสงคในการใชงานผูออกแบบ
จะตองเลือกใหเหมาะสมกบัสภาพการใชงานและเกิดความปลอดภยักับผูใชงานดังนี้ 
     7.6.1  การเดินสายในทอโลหะหนา  ทอโลหะหนาปานกลาง และทอโลหะบาง 
                 ทอโลหะหนา (Rigid Metal Conduit)   ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) 
และทอโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing) เปนทอเหล็กอาบสังกะสีเหมือนกัน   แตมีขอแตกตางกัน
ตรงที่ความหนาของทอ  เพือ่ใหเหมาะกับการนําไปใชงาน   ทอชนิดโลหะหนาเปนทอที่มีความหนามาก
ที่สุด  ทั้งทอโลหะหนาและทอโลหะหนาปานกลางเปนทอที่ทําเกลียวไดทั้งคู และมลัีกษณะการใชงานที่
สามารถทดแทนกันได   ขอกําหนดการใชงาน  และการติดตั้งทอทั้งสามชนิดมีดังนี ้
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                                     รูปแสดงการติดตั้งเดินทอโลหะหนาตามขอกําหนด 
 
               1. การใชงาน   ทอโลหะนี้ใชกับงานเดินสายทั่วไป   ปกติใชไดทั้งในสถานทีแ่หง  ช้ืน  และเปยก    
การติดตั้งตองเหมาะสมกับสภาพการใชงาน   การนําทอโลหะหนา หรือทอโลหะหนาปานกลางเดนิฝงดิน
ตองเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะสังกะสีที่เคลือบอยูอาจหลุดออกหลังการตดิตั้งไมนานโดยเฉพาะ
ในบริเวณที่มคีวามชื้นแฉะมากๆ อาจทําใหทอผุกรอนได   การติดตั้งที่ดีควรมีการปองกันอีกชั้นหนึ่ง เชน  
ทาสี  เคลือบดวยสารออรแกนิก หรือ หุมดวยคอนกรีต  เปนตน 
               2. ขนาดของทอทีผ่ลิตใชงาน และเปนไปตามขอกําหนดของการไฟฟาฯ   เปนดังนี ้
                    2.1 ขนาดเล็กสุด   ทอตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 15  มม. (1/2 นิ้ว) 
             2.2 ขนาดใหญสุด  ทอโลหะบาง  และทอโลหะหนาปานกลางตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญ

สุดไมเกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ถาเปนทอโลหะหนาตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญสุดไมเกิน 150 มม. (6 นิ้ว) 
               3. จํานวนสายไฟฟาในทอรอยสายตองไมเกนิทีก่ําหนดในตารางพื้นที่หนาตดัรวมของสายไฟทุก
เสนคิดเปนรอยละเทยีบกับพืน้ที่หนาตดัของทอ 
               4. ขนาดกระแสของสายไฟฟาใชคาจากตาราง 
               5. การติดตั้ง   ขอกําหนดการติดตัง้เปนดังนี ้
                    5.1 ในสถานที่เปยก  ทอโลหะ  และสวนประกอบที่ใชยดึทอโลหะ  เชน  โบลต  สกรู  ฯลฯ   
ตองเปนชนิดที่ทนตอการผุกรอนได 
 
 



 95

                    5.2  เมื่อทําการตัดปลายทอออกตองลบคม  เพื่อปองกันไมใหบาดฉนวนของสาย   ในการทํา
เกลียวทอตองใชเครื่องทําเกลียวชนดิปลายเรียว  เกลียวชนิดนี้เมื่อหมุนขอตอเขาไปจะแนนขึ้นเรื่อยๆ   ซ่ึง
เปนผลใหมีความตอเนื่องทางไฟฟาที่ดี  การตอทอในอิฐกอหรือคอนกรีตหากใชขอตอชนิดไมมีเกลียวตอง
ใชชนิดฝงในคอนกรีต  (Concretetight)  เมื่อติดตั้งในสถานที่เปยกตองใชชนิดกันฝน 
 

             
รูปขอตอแบบตางๆ 

                    5.3 การตอสายใหตอไดเฉพาะในกลองตอสาย  หรือกลองตอจุดไฟฟาที่สามารถเปดออกได
สะดวก  ปริมาณของสาย  และฉนวนรวมทัง้หัวตอสายเมือ่รวมกันแลวตองไมเกิน 75% ของปริมาตรภายใน
กลองตอสาย  หรือกลองตอจุดไฟฟา 
 
 

 
                                                       
                                                รูปการติดตั้งทอรอยสายเขากับกลองตอสาย    
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                    5.4 การติดตั้งทอรอยสายเขากบักลองตอสาย  หรือเครื่องประกอบการเดนิทอตองมีบุชช่ิง     
เพื่อปองกันมใิหฉนวนหุมสายชํารุด   นอกเสียจากวา   กลองตอสาย  และเครื่องประกอบการเดินทอได
ออกแบบเพื่อปองกันการชํารุดของฉนวนไวแลว 
                    5.5 ทอโลหะบางหามทําเกลียว  เพราะการทาํเกลียวจะทําใหทอขาดได 
                    5.6 มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกนัตองไมเกิน 360 องศา  เพราะอาจดงึสายไมเขา หรือถา
ดึงสายเขาไปไดก็จะดึงออกมาไมได  เปนผลใหการบํารุงรักษาทําไดยากหรือทําไมได 
                    5.7 หามใชทอโลหะบางฝงดินโดยตรง หรือใชระบบไฟฟาแรงสูง   หรือที่ซ่ึงอาจเกิดความ
เสียหายหลังการติดตั้งได 
 

ตาราง 
พ้ืนที่หนาตัดรวมของสายไฟทุกเสนคิดเปนรอยละเทียบกับพื้นที่หนาตัดของทอ 

 
จํานวนสายในทอรอยสาย 1 2 3 4 มากกวา  4 

   สายไฟทุกชนิด   ยกเวนสายชนิดมีปลอกตะกัว่หุม     53 31 40 40 40 
   สายไฟชนิดมีปลอกตะกัว่หุม                                     55 30 40 38 35 
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ตารางขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพีวีซีตามมอก. 11-2531    
อุณหภูมิตัวนํา 70° C ขนาดแรงดัน 300 หรือ 750 โวลต อุณหภูมิโดยรอบ 40° C   

สําหรับวิธีการเดินสาย ก-ค และ 30° C  สําหรับวิธกีารเดินสาย ง  และ จ 
ขนาด ขนาดกระแส  (แอมแปร) 
ของ วิธีการเดินสาย   (หมายเหตุ 1) 
สาย ก ข ค ง จ 

(ตร.มม.)   ทอโลหะ ทออโลหะ ทอโลหะ ทออโลหะ  
0.5 9 8 8 7 10 9 - 
1 14 11 11 10 15 13 21 

1.5 17 15 14 13 18 16 26 
2.5 23 20 18 17 24 21 34 
4 31 27 24 23 32 28 45 
6 42 35 31 30 42 36 56 
10 60 50 43 42 58 50 75 
16 81 66 56 54 77 65 97 
25 111 89 77 74 103 87 125 
35 137 110 95 91 126 105 150 
50 169 - 119 114 156 129 177 
70 217 - 148 141 195 160 216 
95 271 - 187 180 242 200 259 
120 316 - 214 205 279 228 294 
150 364 - 251 236 322 259 330 
185 424 - 287 269 370 296 372 
240 509 - 344 329 440 352 431 
300 592 - 400 373 508 400 487 
400 696 - 474 416 699 455 552 
500 818 - 541 469 684 516 623 
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ตารางชนิดของตัวนํา และรูปแบบการติดตั้ง 
 

วิธีการเดินสาย ชนิดของตัวนํา และรูปแบบการติดตั้ง 
ก  สายแกนเดยีวหุมฉนวนเดนิในอากาศ 
ข  สายแบบหุมฉนวนมเีปลือกเดินเกาะผนัง 
ค  สายแกนเดยีวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน  
  3 แกน  เดินในทอในอากาศ  ในทอฝงในผนังปูนฉาบ หรือในทอในฝาเพดาน 
ง  สายแกนเดยีวหุมฉนวนไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 
  3 แกน เดินในทอฝงดิน 
จ  สายแกนเดยีวหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3 เสน หรือสายหุมฉนวนมีเปลอืก 

  ไมเกิน 3 แกน  ฝงดินโดยตรง 

 
ตารางอุณหภูมิโดยรอบตางจาก 40° C (สําหรับวิธีการเดินสาย ก - ค) 

หรือ 30° C (สําหรับการเดินสาย ง และ จ)  ใหคูณคาขนาดกระแสดวยตัวคูณดังนี้ 
 

 ตัวคูณ 
อุณหภูมิโดยรอบ วิธีการเดินสาย ก – ค วิธีการเดินสาย ง - จ 
(องศาเซลเซียส) (การเดินสายในอากาศ) (การเดินสายใตดิน) 

21-25 - 1.06 
26-30 - 1 
31-35 1.08 0.94 
36-40 1 0.87 
41-45 0.91 0.79 
46-50 0.82 0.71 
51-55 0.71 - 
56-60 0.58 - 
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ตาราง 

แสดงพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของทอรอยสายไฟฟาที่ผลิตตาม มอก.770-2531 
 

 พื้นที่ภาคตดัขวางภายใน (ตร.มม.) 
ขนาดทอ (มม.) ชนิดของทอ 

หรือ นิ้ว ทอโลหะบาง (EMT) ทอโลหะหนาปานกลาง (IMC) ทอโลหะหนา (RMC) 
            15  (1/2) 195 230 201 
            20  (3/4) 343 390 355 
            25  (1) 555 637 572 
            32  (1 ¼) 967 1,091 986 
           40  (1 ½) 1,313 1,467 1,338 
           50  (2) 2,164 2,382 2,196 
           65  (2 ½) 3,776 3,367 3,137 
           80  (3) 5,706 5,175 4,837 
           90  (3 ½) 7,447 6,907 6,458 
         100  (4) 9,520 8,871 8,309 
         125  (5) - - 13,041 
         150  (6) - - 18,786 
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ตาราง 
แสดงพื้นที่ภาคตัดขวางรวมฉนวนของสายไฟฟา(สายที่ผลิตตาม มอก.11-2531) 

 
 พื้นที่ภาคตดัขวางรวมฉนวน และเปลือก  (ตร.มม.) 

ขนาดสาย ชนิดของสายไฟฟา 
(ตร.มม.) THW NYY 1-C NYY 2-C NYY 3-C NYY 4-C NYY-N 

0.5 7.1 - - - - - 
1.0 8.1 58.1 113 123 143 - 
1.5 10.2 63.6 123 133 154 - 
2.5 12.6 75.4 154 177 201 - 
4 18.1 86.6 189 214 241 - 
6 26.4 95 227 255 284 284 
10 40.7 113 299 330 415 415 
16 55.4 133 398 471 552 552 
25 86.6 165 573 638 755 755 
35 104 201 684 779 962 962 
50 143 227 882 1018 1,225 1,225 
70 189 284 1,134 1,288 1,555 1,555 
95 254 363 1,419 1,662 2,083 2,083 
120 299 416 1,698 2,003 2,463 2,463 
150 363 531 2,124 2,463 3,019 3,019 
185 452 616 2,552 2,970 3,632 3,632 
240 573 779 3,217 3,739 4,596 4,596 
300 707 962 3,904 4,536 5,675 5,675 
400 881 1,164 - - - - 
500 1,134 1,452 - - - - 
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       7.6.2 การเดินสายในทอโลหะออน   
    

                                              
รูปทอโลหะออน 

           ทอโลหะออน (Flexible Metallic Conduit) นิยมเดินเขาเครื่องจกัร หรือโคมไฟฟา   เนื่องจากสามารถ
โคงงอไดสะดวกตามความตองการใชงาน และยังใชงานไดดีกับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน  นยิมใชงาน
ในชวงความยาวสั้นๆ ตรงจดุที่ตอทอเขาเครื่องจักร  แตเนื่องจากเปนทอที่ไมกันน้ําในการใชงาน    จึงตอง
คํานึงถึงเรื่องนี้ดวยเปนสําคญั   ขอกําหนดที่สําคัญดังนี้ 
                   1. การใชงาน   ทอชนิดนี้ใหใชในสถานที่แหงเขาถึงได   และเพื่อปองกนัสายจากความเสียหาย
ทางกายภาพ  หรือเพื่อการเดนิซอนสาย 
                   2. หามใชทอโลหะออนในกรณีตอไปนี ้
                         2.1 ในปลองลิฟต หรือปลองขนของ 
                         2.2 ในหองแบตเตอรี่  เพราะอาจผุกรอนไดเนื่องจากไอกรด 
                         2.3 ในบริเวณอันตราย  นอกจากจะระบไุวเปนอยางอืน่ 
                         2.4 ฝงดิน หรือ ฝงคอนกรีต 
                         2.5 ในสถานที่เปยก  นอกจากจะใชสายไฟชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการติดตั้ง และในการ
ติดตั้งทอโลหะออนตองปองกันไมใหน้ําเขาไปในชองเดินสายที่ทอโลหะออนนี้ตออยู 
                         2.6 ทอโลหะออนที่มีขนาดเล็กกวา 15 มม. (1/2 นิ้ว)  ยกเวน ทอโลหะออนที่ประกอบมากับ
ขั้วหลอดไฟ และมีความยาวไมเกิน 1.80 เมตร 
                   3. การติดตั้ง มุมดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันตองไมเกนิ 360 องศา และระยะหางระหวาง
อุปกรณจับยึดตองไมเกิน 1.50 เมตร  และหางจากกลองตอสาย หรืออุปกรณตางๆ ไมเกิน 0.30 เมตร 
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       7.6.3 การเดินสายในทอโลหะออนกันของเหลว 
 

                                    
รูปทอโลหะออน 

 
                   ทอโลหะออนกนัของเหลว  (Liquid Tight Flexible Metal Conduit)  ตางจากทอโลหะออนทั่วไป
ตรงที่หอหุมดวยสารพีวีซี หรือพีอีอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันน้ําหรือของเหลว  แตเนื่องจากสารที่หุมนี้มีอุณหภูมิการ
ใชงานอยูคาหนึ่ง  ในการใชงานจึงตองระวังไมใหอุณหภูมิโดยรอบหรืออุณหภูมใิชงานของสายไฟฟาสูงเกิน
อุณหภูมิใชงานของทอ  เชน  ทอที่มีอุณหภูมิ 70˚C จะนําไปใชรอยสายไฟฟาชนิดที่มีอุณหภูมิใชงาน 90˚C  
ไมได   แตถาจะใชก็ตองลดคาขนาดกระแสลงมาใหอุณหภูมิที่สายไมเกนิ 70˚C 
                   1. การใชงานทอชนิดนี้ใชในที่ซ่ึงสภาพการติดตั้งใชงาน     และการบํารุงรักษาตองการความ
ออนตัวของทอ   เพื่อปองกนัของแข็ง  ของเหลว  ไอ  หรือในสถานที่อันตราย 
                   2. หามใชทอโลหะออนกันของเหลวในที่ซ่ึงอาจไดรับความเสียหายทางกายภาพ    และที่มี 
อุณหภูมิของสาย  และอณุหภูมิโดยรอบสงูจนทําใหทอเสียหาย     ในขอนี้สายไฟฟาที่ใชตองมีอุณหภูม ิ
ใชงานไมเกินอุณหภูมิของทอที่ทนได 
                   3. ขนาดทอที่ยอมใหใชไดตองมีขนาดไมเล็กกวา 15 มม. หรือใหญกวา 100 มม. 
                   4. การติดตั้ง   มมุดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมเกิน 360 องศา   และตองติดตั้ง
ระบบทอใหเสร็จกอน  จึงทําการเดินสายไฟ 
     7.6.4 การเดินสายในทออโลหะแข็ง 
                  ทออโลหะแข็ง  (Rigid Nonmetallic Conduit)  ที่มีใชงานอยูทั่วไปไดแก   ทอพีวีซี   และทอพีอี   
ทอพีวีซีมีคุณสมบัติในการตานเปลวเพลงิ   แตมีขอเสียคือ  เมื่อไหมไฟจะมกีาซที่เปนพิษตอบุคคลออกมา  
ไมคงทนตอแสงอัลตราไวโอเลต  ทําใหกรอบเมื่อถูกแสงแดดนานๆ  สําหรับทอพีอีเปนทอที่ไฟลุกลามได 
แตคงทนตอแสงอัลตาไวโอเลต  จึงเหมาะที่จะใชภายนอกอาคาร  การใชงานภายในอาคารจึงตองฝงอยูใน
คอนกรีต หรือฝงดิน 
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                   ทออโลหะและเครื่องประกอบการเดินทอตองใชวัสดุที่เหมาะสม  ทนตอความชื้น สภาวะอากาศ  
สารเคมี  ทนแรงกระแทกและแรงอัด  ไมบดิเบี้ยว  เพราะความรอนภายใตสภาวะที่อาจเกิดขึน้เมื่อใชงานใน
สถานที่ใชงาน  ซ่ึงทอมีโอกาสถูกแสงแดดโดยตรงตองใชทอชนิดทนแสงแดดได  ทอที่ใชเหนือพืน้ดินตองมี
คุณสมบัติตานเปลวเพลิง  ทอที่ใชใตดนิวสัดุที่ใชตองทนความชื้น ทนสารที่ทําใหผุกรอนและมคีวามแข็งแรง
เพียงพอทีจ่ะทนแรงกระแทกไดโดยไมเสียหาย     ถาใชฝงดินโดยตรงไมมีคอนกรีตหุมวัสดุที่ใชตองสามารถ
ทนน้ําหนักกดที่อาจเกิดขึน้ภายหลังการติดตั้งได 
                   1. การใชงานทออโลหะแข็งมีขอกําหนดการใชงานดังนี ้
                1.1 เดินซอนในผนัง  พื้น  และเพดาน 
 

                                
  

รูปการติดตั้งทออโลหะแข็งที่เพดาน 
 
                       1.2 ในบริเวณที่ทําใหเกิดการผุกรอน  มีสารเคมี  ถาทอและเครื่องประกอบการเดินทอได
ออกแบบไวสําหรับใชงานในสภาพดังกลาว 
                       1.3 ในที่เปยก หรือ ช้ืน   ซ่ึงไดจัดใหมีการปองกันน้ําเขาไปในทอ 
                        1.4 ในที่โลง  (Exposed)  ซ่ึงไมอาจเกดิความเสียหายทางกายภาพ 
                        1.5 การติดตั้งใตดินควรดูขอกําหนดในเรื่องการติดตั้งใตดินประกอบ 
                   2. หามใชทออโลหะแขง็ในกรณีตอไปนี ้
                        2.1 ในบริเวณอันตราย  นอกจากจะระบไุวเปนอยางอืน่ 
                        2.2  ใชเปนเครื่องแขวน และจับยดึดวงโคม 
                        2.3 อุณหภูมิโดยรอบ หรืออุณหภูมิใชงานของสายเกินกวาอุณหภูมิของทอ 
                 2.4 ทออโลหะแข็งที่มีขนาดเล็กกวา 15 มม. 
                   3. การติดตั้ง  มมุดัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมเกิน 360 องศา  เมื่อเดินทอเขา
กลอง หรือสวนประกอบอื่นๆ  ตองจัดใหมบีุชช่ิง  หรือปองกันไมใหฉนวนของสายชํารุด 
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     7.6.5 การเดินสายในชองเดินสายอโลหะบนพืน้ผิว  
                  ชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิว (Surface Nonmetallic Raceway) ทําดวยวัสดุทนความชืน้   ทน
บรรยากาศที่มสีารเคมี   ไมติดไฟ   ทนแรงกระแทก  ไมบิดเบี้ยวจากความรอนในสภาวะการใชงาน  และ
สามารถใชงานในที่อุณหภมูิต่ําได  มีหลายสีหลายแบบตามความตองการ  ชวยใหการเดินสายสะดวก  
รวดเร็ว  และสวยงาม 
                    1. การใชงาน   อนุญาตใหใชชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิวในสถานทีแ่หงเทานั้น 
                    2. หามใชชองเดนิสายอโลหะบนพื้นผิวในกรณีตอไปนี ้
                         2.1 ในที่ซอน 
                         2.2 ในที่ซ่ึงอาจเกิดความเสยีหายทางกายภาพได 
                         2.3 ในระบบแรงสูง 
                         2.4 ในปลองขนของ หรือ ปลองลิฟต                         
                         2.5 ในบริเวณอันตราย  นอกจากจะระบไุวเปนอยางอืน่ 
                         2.6 ในที่ซ่ึงอณุหภูมิโดยรอบ   หรืออุณหภูมิใชงานของสายเกินกวาอณุหภูมิของชองเดินสาย
อโลหะบนพื้นผิวที่ระบุไว 
                    3. จํานวนสายไฟฟาไมเกนิทีก่ําหนดโดยผูผลิต  กรณีที่ไมมีขอมูล  พื้นที่หนาตัดรวมฉนวน และ
เปลือกของสายในชองเดินสายไมควรเกิน 20% ของพื้นที่หนาตัดภายในชองเดินสาย 
                    4. ขนาดกระแสของสายในชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิว  ใหใชขนาดกระแสตามตาราง  กรณี
ทออโลหะ และไมตองใชคาตัวคูณลดกระแส  เนื่องจากมีสายหลายเสน     ถาพื้นที่หนาตัดของชองเดินสาย
มากกวา 2,580 ตร.มม.  จํานวนตวันําที่มีกระแสไหลในชองเดินสายไมเกิน 30 เสน  และพื้นทีห่นาตัดของ
ตัวนํารวมฉนวน และเปลือกในชองเดินสายไมเกนิ 20% ของพื้นที่หนาตัดภายในชองเดินสาย 
                  5. การติดตั้ง  หามตอชองเดินสายอโลหะบนพื้นผิวตรงจดุที่ผานผนัง หรือพื้น และปลายของ
ชองเดินสายตองปด 
                    6. การตอสายทาํไดเฉพาะในสวนที่สามารถเปดออก    และเขาถึงไดตลอดเวลาเทานัน้  
พื้นที่หนาตัดของสาย  และฉนวนรวมทั้งหวัตอสาย   เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 75% ของพื้นทีห่นาตัด 
ชองเดินสาย ณ จุดตอสาย 
        7.6.6 การเขาหัวทอ และการตอทอรอยสายไฟฟา 
                   การเขาหัวทอ และการตอทอตองระวังเปนพิเศษใหสายไฟฟาไมถูกบาด และมีความแข็งแรง
ปลอดภัย   ซ่ึงแยกวิธีการไดดังนี ้
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               7.6.6.1  การหุมปลายทอโลหะออน 
                                เมื่อตัดทอออนแลวปลายของทอออนควรใสบุชช่ิงกนับาดสาย  ซ่ึงบุชช่ิงทําจากพลาสติก 
หรือฉนวนยืดหยุนที่ผาตามยาวสวมปลายทอ   
 

                                       
รูปแสดงการใสบุชชิ่งกันบาดสาย 

               7.6.6.2  การยึดทอโลหะออน 
                                การยึดทอโลหะออนจะตองใชหวัตอ หรือปลอกโลหะเพื่อยึดเขากับกลองตอสาย หรือ
อ่ืนๆ  เนื่องจากทอโลหะออนไมแนะนําใหใชยาวเกินไป   จึงไมควรมีการตอทอโลหะออนแตอยางใด 
                7.6.6.3 การใชหวัตอทอโลหะแข็ง 
                                หัวตอทอโลหะแข็งใชในการยึดทอเขากับกลองตอสาย  หัวตอทอมี 3 แบบ คือแบบแรก
เปนหวัตอทอแบบอัดแนน   ใชวิธีขันเกลียวที่หวัตอทอเขากับทอ  แบบที่สองเปนหัวตอทอแบบย้ํารอง ซ่ึงใช
วิธีบีบดวยเครือ่งมือย้ํารองในการบีบหวัตอที่มีทอสอดใสใหรัดไวดวยกัน   สวนแบบที่สามเปนหวัตอทอ
แบบสกรูซ่ึงใชวิธีขันสกรูของหัวตอทอใหยึดเขากับทอ   ซ่ึงวิธีนี้สามารถถอดประกอบไดใหมหลายครั้ง 
                7.6.6.4 การตอทอโลหะแข็ง 
                                การตอทอโลหะแข็งปกติจะใชขอตอ 3 แบบเชนเดยีวกับหวัตอทอที่กลาวมาแลวคือ   
ขอตอแบบอัดแนน   ขอตอแบบย้ํารอง   และขอตอแบบสกรู   
                 7.6.6.5 การใชกลองสําหรับทอ 
                                การเขาหวัทอ หรือการตอทอโดยใชกลองสําหรับทอรอยสาย  กลองนี้ยังนํามาใชเพื่อการ
จับยึดสวิตช   เตารับ  หรือบริเวณทีต่องการความสะดวกในการดึงสายไฟฟาไดอีกดวย     กลองตอสาย  และ
ทอรอยสายมี 3 แบบคือ  แบบสี่เหล่ียมผืนผา  แบบแปดเหลี่ยม  และแบบสี่เหล่ียมจตัุรัส  ทั้งนี้ความลึกของ
กลองจะมีหลายขนาดมีทั้งแบบธรรมดา  และแบบกันน้ํา 
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                  7.6.6.6 การดัดทอโลหะ 
                                ในการดดัทอโลหะตางๆ  ตองใชเครื่องมือดัดทอ  (Bender) อยางถูกตอง   โดยจะตอง
ระวังไมใหทอเสียรูปทรงภายในคือ  เสนผาศูนยกลางภายในทอจะตองไมถูกทําใหลดลง   ซ่ึงรัศมีความโคง
ในการดดัทอจะตองไมนอยกวาคาในตารางตอไปนี ้
 

ตารางรัศมีความโคงในการดัดทอ 
 

ขนาดของทอ (นิ้ว) รัศมีความโคง (นิ้ว) 
½ 4 
¾ 5 
1 6 

1 ¼ 8 
1 ½  10 
2 12 

2 ½ 15 
3 18 

3 ½ 21 
4 24 

4 ½ 27 
5 30 
6 36 

 
      วิธีการจํางายๆ คือ รัศมีความโคงของทอที่ดัดไดจะตองไมนอยกวา 6 เทาของเสนผาศูนยกลางของทอ 
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ข้ันตอนการดัดทอโลหะ 
1.วัดความยาวของทอตามที่ตองการ  2.ใชเลื่อยเหลก็ตัดใหไดตามขนาดที่วัด   3. วัดที่ปลายทอ 
                                                                                                                       มาถึงจุดที่ตองการ                        

           
 
4.นําทอใสรองเบนเดอรที่จุดวัด    5.จับดามเบนเดอรดึงเขาหาตัว  6.ใหระดับน้ําตรงจุดกึ่งกลาง 

     
 
การติดตั้งทอโลหะ 
1.ใชทอวางทาบกับผนังเพื่อกําหนดจุดยึดทอ            2. ใชไขควงไฟฟายึดทอตรงจุดที่กําหนดไว 
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3. หรือใชไขควงไขที่จุดยึดทอใหแนน           4. ใชระดับน้ําวางตามแนวนอนไดใหระดับ 

         
 
 
5. ใชระดับน้าํวางตามแนวตั้งใหไดระดับ    6. ใชไขควงยึดทอใหแนนตามจุดที่กําหนด 

                
                
                   7.6.6.7  การดัดทอพีวีซี 

                             ในการดัดทอพวีีซี ทั้งชนิดสีขาวหรอืสีเหลืองใชวธีิการดัดทอเหมือนกันตางกนัที่การให
ความรอน  ทอสีเหลืองตองการความรอนมากกวาทอสีขาว 
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ข้ันตอนการดัดทอพีวีซี 
1. วัดความยาวของทอตามขนาดที่ตองการ      2. นําลวดสปริงทาบแลววัดความยาวใหครอบคลุม  
                                                                             จุดที่ดัดทอ  

     
3. ใสลวดสปริงขนาดที่เหมาะสมกับขนาดทอ                4. ใชเครื่องเปาลมรอนเปาที่จุดตองการ  
                                                                                             จะดดั จนรอนไดที่                                                  

              
5. ดัดทอใหไดมุมตามแบบที่ตองการ                 6. ใชน้ําฉีดใหทั่วบริเวณตรงจุดที่ตองการดัดทอ 
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7. ใชผาเปยกน้ําเช็ดใหทั่วบริเวณที่ทอดัดโคงงอ   8. ใชมือดึงลวดสปริงออกจากทอที่ดัดโคงแลว  
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บทที่ 8  การอานแบบและเขียนแบบงานไฟฟาเบื้องตน 
 

ชนิดของวงจรทางไฟฟา 
                       วงจรทั่วๆ ไปทางไฟฟาสามารถแสดงวงจรไฟฟาได 3 แบบดังนี้คือ 
                        1. แบบงานสาํเร็จ (Working diagram)  เปนวงจรทีแ่สดงแบบจากงานจริงสามารถนําไปใช
งานไดเลยดังแสดงในรูป 

 
 

 แบบงานสําเร็จ (Working diagram)   
 

                       2. แบบงานแสดงการทํางาน (Schematic diagram) เปนวงจรทีแ่สดงการทํางานของวงจร
แตละอันตั้งแต L1 ถึง N   ดงัแสดงในรูป  เหมาะสําหรับใชตรวจสอบการทํางานของวงจร 
  

                                   
 

                                       แบบงานแสดงการทํางาน (Schematic diagram) 
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                             3. แบบงานแสดงการตดิตั้ง (Installation diagram) เปนวงจรที่ดงูายโดยใชวงจรเสนเดียว
แทนสายไฟหลายๆ เสน 

 

     
     
                                    แบบงานแสดงการติดตั้ง (Installation diagram) 
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สัญลักษณสาํหรับงานเขียนแบบไฟฟา 
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บทที่ 9 วงจรไฟฟา 
 
9.1 วงจรไฟฟาแบบอนุกรม  
         วงจรไฟฟาแบบอนุกรม  (Series Circuits) หมายถงึ  วงจรที่มีภาระไฟฟาหลายๆ ตัว  (Multiple Load)  
และภาระไฟฟาเหลานั้นตอเรียงลําดับกัน  (ตออนุกรม)   ดังรูป 

                                                      

รูปแสดงวงจรอนุกรมตัวตานทาน  3  ตัว 
 
          กําลังไฟฟา  กําลังไฟฟารวม (PT) สําหรับวงจรอนุกรม  คือ ผลบวกของกําลังไฟฟาที่เกดิขึ้นกับตัว
ตานทานทุกตวัในวงจร  ไดวา   

 
                                                 PT      =    ET . IT 
                                        PT      =    PR1  + PR2 + PR3 + … + PRn                         

 
         เมื่อ    ET    คือ  แรงดันแหลงจายไฟฟารวมในวงจร 
                        IT       คือ  กระแสไฟฟารวมในวงจร 
                        PR1   คือ  กําลังไฟฟาที่เกิดกับ R1 

                PRn   คือ  กําลังไฟฟาที่เกิดกับ PRn 
 
          กระแสไฟฟา  ในวงจรอนุกรมกระแสไฟฟารวมที่จายออกมาจากแหลงจายไฟฟา (ET)  คือ  IT คือ 
กระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวตานทานทุกตวัในวงจร  ดงันั้นสมการกระแสไฟฟา คือ 
 
                 IT      =    IR1  = IR2 = IR3 = … = IRn                              

R1 

R3 

R2 RR  tt   
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       ความตานทาน  คาความตานทานรวมในวงจรอนุกรม  (RT) คือ ผลรวมของคาความตานทานแตละตัว
รวมกัน  ดังสมการ 
                   RT      =    R1  + R2 + R3 + … + Rn                              
 
         จะเหน็วา  ถานําแอมปมิเตอรไปวดักระแสไฟฟาที่ผานตัวตานทานแตละตวัที่จุดตางๆ ของวงจรจะ
ไดคาเทากนั  แสดงวา กระแสรวมในวงจร (IT) เทากับกระแสที่ผานตวัตานทานแตละตัว 
         ในทํานองเดียวกันคาความตานทานรวมของวงจรอนุกรม เมื่อ  R1 = 5Ω , R2 = 10 Ω ,R3 = 30 Ω   
ปรากฎวา  แอมปมิเตอรอานคาได  2 A  ,  RT = 45 Ω  แอมปมิเตอรอานคาได  2 A  เทากัน 
         ดังนั้น     RT          =   R1 + R2 + R3 

                RT     =  5 Ω + 10 Ω + 30 Ω  =  45 Ω 
         หรืออาจวัดคาความตานรวมไดดวยโอหมมิเตอร  โดยปลดสวิตชออก (Open) และวัดคา RT จากนั้นวัด
คา R1 แลวจึงวัดคา R2  คาของ R1 + R2  จะเทากับ RT  เสมอ 
         แรงดันไฟฟารวมในวงจรอนุกรม (ET) จะมีคาเทากบัผลรวมของแรงดันไฟฟาตกครอม  (Voltage  
Drop) ตัวตานทานแตละตวัรวมกัน  เรียกวา สมการแรงดนัไฟฟาของเคอรชอฟฟ  (Kirchoff Voltage  
Equation)   
                                     ET    =   ER1  + ER2 + ER3 + …. + IRn      
                       
       จะพบวา  ET  =  90 V  และ  IT  =  2 A 
       แต                  ER1       =    IT  .  R1  =  2 A x 5 Ω  =  10 V 
                                 ER2       =    IT  .  R2  =  2 A x 10 Ω  =  20 V 
                                 ER3       =    IT  .  R3  =  2 A x 30 Ω  =  60 V 
 
        จากสมการ       ET    =   ER1  + ER2 + ER3  
                               =   10 V + 20 V + 60 V 
                                       ET    =   90 V  
 
       ขั้ว  (Polarity)  ของแรงดันตกครอมที่เกิดขึ้นกับตวัตานทานแตละตัวในวงจรอนุกรมขั้วบวก (+)   
จะเกิดตามทิศทางที่กระแสไฟฟาไหลเขาสูตัวตานทานเสมอ  
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       การวดัคาแรงดันไฟฟาในวงจรอนกุรม  ทําไดโดยใชโวลตมิเตอรวัดคาแรงดนัตกครอมตัวตานทาน 
แตละตวั  แลวนํามารวมกนั คือ  การวัดคาแรงดันไฟฟาที่ตกครอม  R1 (ER1)  และรูป (ข)  และ (ค)  วัดคา
แรงดันไฟฟาที่ตกครอม  R2 และ  R3 (ER2  , ER3)  การวดัดวยโวลตมิเตอรตองวัดใหถูกขั้ว  และการวัดคา
แรงดันรวมในวงจรไฟฟา  
 
9.2  วงจรไฟฟาแบบขนาน 
        วงจรไฟฟาแบบขนาน  (Parallel Circuits)  คือ วงจรที่มีตัวตานทานที่เปนภาระไฟฟาหลายๆ ตวัตอ
ขนานกัน   ดังนั้นจุดตอของวงจรขนานจึงมีเพียง 2 จุดเทานั้น   เปนวงจรขนาน 3 สาขา 
          กําลังไฟฟาในวงจรขนานกําลังไฟฟารวม (PT) ของวงจร คือ ผลบวกของกําลังไฟฟาที่เกดิขึน้กับตัว
ตานทานทุกตวัในวงจร  ไดวา 
                                  PT      =    ET  .  IT 
                                  PT     =    PR1 + PR2 + PR3 +…+ PRn                                 
           กระแสไฟฟารวม (IT) ในวงจรขนานมีคาเทากับผลรวมของกระแสแตละสาขาในวงจร  คือสมการ 
                       IT     =    IR1 + IR2 + IR3                                                   
       เมื่อพิจารณาจากวงจร คือ วงจรขนาน 3 สาขา  กระแสรวมในวงจรคือ  IT = IR1 + IA 
                     และ         IA    =    IR2 + IR3                                                   
                     ดังนั้น    IT   =    IR1 + IR2 + IR3         
         คือ  สมการกระแสไฟฟาของเคอรชอฟฟ  (Kirchhoff Current Equation)   สรุปไดวา  ผลรวมของ
กระแสไฟฟาที่จุดตอใดๆ ของวงจรมีคาเปนศูนย  หรือผลรวมของกระแสไฟฟาที่ไหลเขาจุดใดๆ จะเทากับ
ผลรวมของกระแสไฟฟาที่ไหลออกจากจดุนั้นๆ   
       ก.    I1 =  2A + 5A                            ข.   Ix + 5A   =   3A + 3A + 2A 
            I1 =  7A                                            Ix   =   8A – 5A 
                                                                                                 Ix   =   3A 
 
          แรงดันไฟฟาในวงจรขนานแรงดนัไฟฟาที่ตกครอมตัวตานทานแตละตวัที่ขนานกันอยูจะเทากัน และ
เทากับแรงดนัของแหลงจายไฟฟา  ดังสมการ 
                                      ET     =    ER1 = ER2 = ER3 =…= ERn                                 
       พิจารณาจากรูป เปนวงจรขนาน 2 สาขา  จะเหน็วาแรงดัน  ER1 = ER2 = ET  เสมอ 
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           คาความตานทาน  ในวงจรขนานนั้นคาความตานทานรวมในวงจร (RT)  จะมีคานอยกวาคาความ
ตานทานตวัทีม่ีคานอยที่สุดในวงจร  จะไดวา 

                                                  ET                     ET       
                    RT  =             = 
                                  IT            IR1 + IR2 + IR3   
 
                                                 ET       
                                 = 
                                        ET     ET      ET   
                                             +        + 
                                        R1     R2       R3 
 
                                            1 
                     RT  =                                                                       
                                  1   +   1   +   1   
                                  R1      R2       R3 
 

 

รูปวงจรขนาน  3  สาขา 

    คํานวณหาคา  RT  ไดวา 
 
                                        RT      =                        1                      =     1        Ω 
                                             1     +     1     +    1                6      
                                          20 Ω       30 Ω     60 Ω           60 
                           RT    =       10 Ω  

R1 R2 R3 RR  tt   
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 9.3 วงจรไฟฟาแบบผสม 
        วงจรไฟฟาแบบผสม (Series Parallel Circuits)  เปนวงจรที่มีลักษณะเฉพาะคือ  มีทั้งสวนตัวตานทาน
ขนานและอนกุรมอยูในวงจรเดียวกัน  ดังแสดงในรูป วงจรไฟฟาแบบผสม (Series Parallel Circuits)  เปน
วงจรที่มีลักษณะเฉพาะคือ มีทั้งสวนตัวตานทานขนานและอนุกรมอยูในวงจรเดียวกัน  ดังแสดงในรูป (ก) , 
(ง)  การวิเคราะหวงจรอนุกรม-ขนาน  ทําไดโดยหาคาตัวตานทานรวมของวงจรใหได  จากรูป (ก)  จะเห็นวา  

R2 และ  R3  ขนานกัน  จึงตองหาคาความตานทานรวมของ  R2 , 3  กอน  ไดดังรูป (ข)    จากนั้นจงึหาคา  RT  

โดย RT  คือ ผลรวมของ R1 และ R2 , 3  ดังรูป (ค)  เปนตน   ถาวิเคราะหวงจรในรูป (ง)  จะตองหาคา R7 และ 

R8  อนุกรมกนัเสียกอน  ไดเทากับ R7 , 8  ดงัรูป (จ)  จากนั้นหาคา RT ของวงจร  คือ  ผลของ R7 , 8  ขนานกับ  

R5  ดังรูป (ฉ)  เปนตน                                                                                          
                                                       

                                         
               ก.  วงจรอนุกรม – ขนาน                               ง.  ลดรูปสวนขนาน                                          
 

                                    

                                        
                     ข.  ลดรูปสวนอนุกรม                                    จ.  ลดรูปสวนขนาน 

R1 

RR  tt   R2 R3 
RR  tt   

R8 

R9 

R7 

R1 

RR  tt   R2,3 

RR  tt   R9 R7,8 
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                    ค.  ลดรูปวงจรเหลือคา RT                        ฉ.  ลดรปูวงจรเหลือคา RT 
                                 รูปการวิเคราะหวงจรไฟฟาแบบอนุกรม – ขนาน 
 
9.4  การตอวงจรไฟฟาแสงสวางแบบหลอดไสธรรมดา 
       วงจรไฟฟาแสงสวางมหีลายแบบขึ้นอยูกับชนดิของหลอดไฟฟาและการใหแสงสวาง   ในทีน่ี้กลาวถึง
เฉพาะการตอวงจรไฟฟาแสงสวางแบบหลอดไสธรรมดา  มีขั้วหลอด 2 แบบคือ แบบเกลียว และแบบเขีย้ว   
เวลาใชงานตองเลือกขั้วหลอดไฟฟาและฐานหลอดใหสัมพันธกันดวย  การตอวงจรไฟฟาแสงสวางโดยการ
ใสหลอดไฟฟาเขาที่ขั้วหลอด และตอวงจรไฟฟาพรอมสวิตช   ดังแสดงในรูป 
 

 
 
                                        รูปแสดงการตอวงจรแสงสวางหลอดไสธรรมดา 
 
 
 
 

switch 

lamp 220 V. 

L 

N 

RR    tt   
RR    tt   
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          คุณสมบัติของหลอดไฟฟามีไส 
           1.  แสงสวางที่สองออกมามีสีออกแดง ใหผลทางดานการมองเห็นสิ่งตางๆ คอนขางนอย 
           2.  ขนาดการสองสวางของหลอด มีกําลังไฟฟาตัง้แต 1-1,500 Watt 

             3.  อายุการใชงานของหลอดขนาด 1-300 Watt ประมาณ 750 ช่ัวโมง และขนาด 300-1,500 Watt 
ประมาณ 1,000 ช่ัวโมง 
             4.  การติดตั้งหลอดไฟฟามีไสทําไดงาย และมีคาใชจายคอนขางนอย 
            5.  เหมาะสมกับงานที่ตองการความสวางไมมาก  และเปนจุดๆ  เชน  ไฟประดับ  ไฟแสดง   หอง
เก็บของ  หรือใชในงานที่ตองการรังสีความรอนไปใชงาน  เปนตน 
 

9.5  การตอวงจรไฟฟาแสงสวางแบบหลอดฟลูออเรสเซนต 
        หลอดฟลูออเรสเซนต  (Fluorescent  Lamp)   เปนหลอดไฟฟาทีแ่สงสวางเกิดขึน้มาจากการเรืองแสง 
ออกมาจากสารเรืองแสงที่ฉาบไวดานในผวิหลอด  เปนหลอดที่นิยมใชงานกันมากมายภายในอาคารบานพัก
อาศัย และบริเวณที่ตองการความสวางในการมองเห็นอยางชัดเจน     เพราะแสงที่เปลงออกมาเปนสีขาวนวล      
มีอายุการใชงานยาวนานกวา และใหความสวางของแสงมากกวาหลอดไฟฟามีไสประมาณ 5-7 เทาในขนาด
กําลังไฟฟาที่เทากัน  โครงสรางและสวนประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนตดังแสดงในรูป     

                  

                          รูปแสดงโครงสรางและสวนประกอบหลอดฟลูออเรสเซนต 

             จากรปูแสดงโครงสรางของหลอดฟลูออเรสเซนต และหลักการทําใหเกดิแสง     ภายในของหลอด
ในสวนปลายหลอดทั้งสองดานมีไสหลอดทําดวยลวดทงัสเตน   และเคลือบสารเคมีที่ชวยใหสามารถกําเนิด
อิเล็กตรอนออกมาไดมากๆ ขณะมีกระแสไฟฟาไหลผานไสหลอด  ภายในหลอดแกวบรรจุกาซอารกอนและ

สารเรืองแสง  
กาซอารกอนและไอปรอท  

ไสหลอด  ขาหลอด  
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ไอปรอท  สวนที่ผิวดานในหลอดแกวเคลอืบสารเรืองแสงไวคือ ผลึกฟอสเฟอร (Phosphor Crystal) มองเห็น
จากภายนอกหลอดเปนสีขาวที่ผิวหลอด 
             วิธีการเปลงแสงออกมาของหลอดคือ  เมื่อจายแรงดันไฟฟาใหที่ไสหลอดเกิดความรอนขึ้นมา ทําให
เกิดการแตกตวัของอิเล็กตรอนกระจดักระจายไปทัว่บริเวณภายในหลอด  มีผลใหอิเล็กตรอนของอะตอมกาซ
อารกอนและอะตอมปรอทเกดิการชนกนั  การชนกันของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุทั้งสอง ทําใหเกิดการ
เรืองแสงอุลตราไวโอเลตที่ตาคนมองไมเห็นออกมา   แสงอุลตราไวโอเลตวิ่งไปกระทบผลึกฟอสเฟอรที่ฉาบ
ผิวดานในหลอด  ผลึกฟสเฟอรเรืองแสงสีขาวที่ตาคนมองเห็นออกมา 
             หลอดฟลูออเรสเซนตจะสามารถทํางานได    ตองมีอุปกรณประกอบรวมกับหลอดดวย 2 ชนิด  คือ   
บัลลาสต (Ballast) และสตารทเตอร (Starter) แตละชนดิมีหนาที่ในการทํางานดังนี ้
             1.  บลัลาสต   โครงสรางภายในเปนแผนเหล็กซอนกันหลายๆ ช้ัน   มีขดลวดเคลือบฉนวนพันรอบ    
ตอขั้วออกมาใชงาน 2 ขั้ว  บลัลาสตทําหนาที่กําเนิดแรงดันไฟสูงชัว่ขณะขึ้นมา ขณะที่สตารทเตอรทํางาน  
และบัลลาสตยังมีหนาทีจ่ํากดักระแสที่จะไหลผานหลอดในคาที่กําหนด  ขนาดของบลัลาสตที่จะนํามาใช
งานกับหลอดเรืองแสง  ตองเลือกใหเหมาะสมกัน  เชน  หลอดขนาด 40 วัตต  ก็ตองใชบัลลาสตขนาด 40 
วตัต  เชนกัน 

                      
                             Ballast Magnetic                                       Ballast Electronic 
             2.  สตารทเตอร โครงสรางภายในประกอบดวย  แผนโลหะ 2 แผน วางใกลกันบรรจุอยูในกระเปาะ
แกวที่บรรจุกาซเฉื่อยไว   สตารทเตอรทําหนาที่เปนสวิตชปด - เปดโดยอัตโนมัติ   เพื่อตอวงจรในการอุนไส
หลอดใหรอนและใหบัลลาสตจายแรงดนัไฟสูงไปจุดหลอดใหติดสวาง    สตารทเตอรปกติใชไดกบัหลอดที่
มีกําลังไฟฟาตัง้แต 5 - 65 วัตตได 

                                                      
                                            รูปแสดงสตารทเตอรและโครงสรางภายใน      
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            การตอวงจรไฟฟาแสงสวางแบบหลอดฟลูออเรสเซนต       ตัวบลัลาสตตองตออันดับกับหลอดฟลูออ
เรสเซนต  และสตารทเตอรตองตอขนานกับหลอดลักษณะการตอวงจรดังแสดงในรูป 

                

                                         รูปแสดงการตอวงจรแสงสวางหลอดฟลูออเรสเซนต 
 
          คุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต  
           1.  หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดแสงขาวนวล   ใหคุณสมบัติในการมองเห็นวตัถุตางๆ  ไดดีกวาหลอด
ไฟฟามีไสประมาณ 5-10 เทา ในหลอดที่มกีําลังไฟฟาเทากัน 
            2. ขนาดกําลังสองสวางของหลอด มีกําลังไฟฟาตัง้แต 10, 18, 32, 36, 40 วัตต  ทั้งชนิดทรง กระบอก
ยาวและทรงกระบอกกลม 
           3. อายกุารใชงานประมาณ 8,000 - 20,000  ช่ัวโมงโดยเฉลี่ย     ถามีการเปด-ปดหลอดบอยครั้ง 
อายุการใชงานจะยิ่งสั้นลง 
             4. การติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตมีความยุงยากมากขึ้นและมคีาใชจายมากขึ้น  เพราะตองจายเพิ่ม 
คาบัลลาสต และคาสตารทเตอร    ปจจุบนันิยมใชบัลลาสตที่เปนอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงมีความสูญเสียกําลัง 
ไฟฟาประมาณ 2%  เทานั้น  แตราคายังสูงกวาบัลลาสตธรรมดา 
              5. เหมาะสมกับการใชงานบริเวณที่ตองการความสวางมาก  มองเห็นไดชัดเจน เชน  หองทํางาน 
หองเรียน  ทางเดินเทา  ถนน  และที่สาธารณะทัว่ไป เปนตน   

 
 
 
 
 
 
 

s 
switch Ballast 

Fluorescent Lamp 

220 V 
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9.6 วงจรไฟฟาแสงสวางแบบควบคุมดวยสวิตชทางเดียว 
 

 
                 รปูแสดงแบบงานจริง                                      รูปแสดงแบบงานสําเร็จ 
 
9.7 วงจรไฟฟาแสงสวางแบบควบคุมดวยสวิตช 3 ทาง 
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                                 รูปแสดงวงจรไฟฟาแสงสวางควบคุมดวยสวิตช 3 ทาง 
9.8  การตอวงจรเตารับ 
        มีลักษณะการตอวงจรเตารับมีดังนี ้
        1.  การตอแบบ Earth grounding   การตอวงจรเตารับแบบนี้   ทําไดโดยนําปลายสายดานหนึ่ง 
ตอลงดิน   สวนอีกปลายดานหนึ่งตอเขากบัขั้วสายดิน ดงัรูป 
                        สาย Ground                                                     สาย N 

                        สาย L                             
                                           รปูเตารับ 1 เฟส  

                    
                                                          รูปการตอวงจรเตารับ 1 เฟส  
       2.  เตารับ 3 เฟส  (Three-phase  outlet)    
              โดยทั่วไปเตารับ 3 เฟส   เปนเตารับแบบ 3 เฟส 4 สาย   ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตอเครื่องใชไฟฟาที่
ตองการแรงดนั 3 เฟส 380 โวลต  และ 1 เฟส 220 โวลต  เชน   เครื่องกลึงที่มอเตอร 3 เฟส (380 โวลต)    
เปนตัวขับชิน้งานและหลอดไฟ  (220 โวลต) เปนแหลงกําหนดแสงสวาง  ดังนั้นในการตอเตารับ 3 เฟส    
จึงตองพิจารณาใหดวีาขั้วใดเปนขั้ว L1 , L2 , L3 และ N 
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                                     รปูเตารับและเตาเสียบแบบ 3 เฟส 4  สาย  
การใชงานวงจรเตารับ 3 เฟส 4 สาย 
                                                                       

           
                                     รูปแสดงการตอวงจรเตารับ 3 เฟส 4 สาย 
 
 
 
 
 


