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รายวชิา มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 
 
จุดประสงค์รายวชิา 
 

1.  เพื่อใหมี้ความรู้ หลกัการท างานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 
2.  เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ หลกัการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั วงจร 
     ควบคุม 
3.  เพื่อใหมี้ความสามารถ เลือกวสัดุอุปกรณ์ ในงานควบคุมมอเตอร์ 

 
มาตรฐานรายวชิา 

 
1.  เขา้ใจ หลกัการท างานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 
2.  ต่อและทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั วงจรควบคุม 
3.  เลือกวสัดุอุปกรณ์ ในงานควบคุมมอเตอร์ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 
               ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ชนิดโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลกัการท างานของมอเตอร์ 
กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลบั 1 เฟส และ 3 เฟส การเร่ิมเดินมอเตอร์การกลบัทางหมุน การต่อ
วงจรมอเตอร์ต่าง ๆ สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุม การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั 
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  การต่อวงจร
ขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์และมอเตอร์ 3 เฟส ต่อวงจรการเร่ิมเดินและกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลบั 1 เฟส และ 3 เฟส 
 

 



 

 

ค าน า 

            เอกสารประกอบการสอนรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมรหัสวิชา 20300208 น้ี ได้
เรียบเรียงตามจุดประสงคแ์ละค าอธิบายรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่าง
ไฟฟ้าก าลงัของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศกัราช 2552 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั    มหาวิทยาลยันครพนมซ่ึง
เป็นการปรับปรุงจากตน้ฉบบัท่ีผูจ้ดัท าไดเ้รียบเรียงในปีพุทธศกัราช 2548ทั้งน้ีได้แกไ้ขปรับปรุง
ตามค าแนะน าของครูอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านเพื่อให้มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการมาก
ยิ่งข้ึนโดยจดัแบ่งเน้ือหาในการเรียนการสอนไว ้7 บทโดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับชนิดโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการท างานของมอเตอร์
กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลบั 1 เฟส และ 3 เฟส การเร่ิมเดินมอเตอร์การกลบัทางหมุน การต่อ
วงจรมอเตอร์ต่าง ๆ สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุม การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั 
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  การต่อวงจร
ขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์และมอเตอร์ 3 เฟส ต่อวงจรการเร่ิมเดินและกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลบั 1 เฟส และ 3 เฟส 
            ผู ้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดจากแผนการสอน เน้ือหาในแต่ละบทจากเอกสาร

ประกอบการสอนและหนังสือท่ีอา้งอิงรวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นการให้

ผูเ้รียนได้ปฏิบติัทดลองตามใบงานการมอบหมายให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

ไฟฟ้าท่ีมีใช้อยู่ภายในวิทยาลยัหรือภายในชุมชนเป็นตน้ ผูเ้รียบเรียงหวงัว่าเอกสารประกอบการ

สอนเล่มน้ีจะใหป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอนเม่ือท่านน าไปใชแ้ลว้หากเห็นคุณค่าขอยกคุณความ

ดีน้ีแด่ครู-อาจารยท่ี์เคยอบรมสั่งสอนและท่านเจา้ของเอกสารท่ีผูเ้รียบเรียงใชใ้นการอา้งอิงหากท่าน

น าเอกสารประกอบการสอนน้ีไปใช้งานพบขอ้บกพร่องและขอ้เสนอแนะประการใดผูเ้รียบเรียง

ยนิดีรับไวแ้ละขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

                                                                                                      บุญเลิศ  โพธ์ิข า 
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บทที ่ 1 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

           มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า  ท่ีมีความส าคญักบัชีวิตประจ าวนั  ของคนเรา
ข้ึนอยูก่บัวา่จะมีการน าไปใชง้านลกัษณะใดเช่น น ามอเตอร์ไปเป็นส่วนประกอบใน เทปคลาสเซท
ของเด็กเล่น เคร่ืองเล่นวดีีโอ รถไฟฟ้า ป่ันจัน่ เป็นตน้ 
           ในการศึกษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  จะตอ้งศึกษาในส่วนหลกัการเบ้ืองตน้ โครงสร้าง 
ส่วนประกอบ  ชนิดและคุณสมบติัตลอดจนศึกษาถึงการเร่ิมเดิน และการกลบัทางหมุนของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 
1.1  หลกัการเบือ้งต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
           ในการศึกษารายละเอียด  หลกัการท างานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ผูศึ้กษาตอ้งมีความเขา้ใจ
หลกัการเกิดแรงและทิศทางการเคล่ือนท่ี  ของตวัน าและสนามแม่เหล็กก่อน  จึงจะสามารถท าความ
เขา้ใจหลกัการท างานของมอเตอร์ ไดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงรายละเอียดจะอธิบายดงัต่อไปน้ี 
           สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีเส้นแรงแม่เหล็กเป็นเส้นตรง  มีทิศทางพุง่จากขั้วเหนือ (N)ไปขั้วใต ้ 
(S) ดงัภาพท่ี  1.1  (ก) เม่ือวางตวัน าท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลออกสนามแม่เหล็กรอบตวัน า  จะมีทิศทาง
ทวนเขม็นาฬิกา  ตามกฎมือขวาของตวัน า  (Right – Hand  Rule  for  Conductor) ดงัภาพท่ี 1.1 (ข) 
 

 
 

 
 

 
 
     (ก) ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก       (ข) ทิศทางของสนามแม่เหล็กตามกฎมือขวา                                      

ภาพท่ี 1.1 เส้นแรงแม่เหล็กและตวัน า 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:12) 

      เสน้แรงแม่เหล็ก 

                ตวัน ำ 

 

  ทวนเข็มนำฬิกำ  



 

 

   ผลท่ีเกิดข้ึน พบว่าด้านบนของตัวน าจะมีความเข้ม  ของสนามแม่เหล็กเพียงเล็กน้อย  
เน่ืองจากสนามแม่เหล็กมีทิศทางตรงกนัขา้ม จึงเกิดการหกัลา้งกนั ส่วนดา้นล่างของตวัน าจะมีความ
เขม้ของสนามแม่เหล็กจ านวนมาก   เน่ืองจากสนามแม่เหล็กมีทิศทางไปทางเดียวกนั จึงเกิดการ
รวมกนัของสนามแม่เหล็ก ดงัภาพท่ี  1.2 (ก)  
   จะเห็นไดว้า่ ความสัมพนัธ์ของทิศทางสนามแม่เหล็ก  ทิศทางของกระแสไฟฟ้าและทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของตวัน าเป็นไปตามกฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง  (Fleming,s Left – Hand  Rule) ดงั 
ภาพท่ี  1.2 (ข)  
 

 
 
 
 

                                                                    
              (ก) ความเขม้ของสนามแม่เหล็ก                                     (ข) การเคล่ือนท่ีของตวัน า            

ภาพท่ี  1.2  ความสัมพนัธ์ของสนามแม่เหล็ก  กระแสไฟฟ้าและการเคล่ือนท่ีของตวัน า 
ท่ีมา (ธนเจต สครรัมย,์2552:6) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1.3  แรงท่ีเกิดข้ึนในตวัน า 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:13) 

  
           จากภาพท่ี  1.3  เม่ือวางตวัน า  A  และ  B  ในสนามแม่เหล็กและจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลเขา้
ตวัน า  A  กระแสไหลออกท่ีตวัน า  B  จะท าให้เกิดแรงข้ึนในตวัน า  A  และ B  มีทิศทางท่ีเกิดข้ึน

         ควำมเขม้ 

        สนำมแม่เหล็กนอ้ย 

          ควำมเขม้  

        สนำมแม่เหล็กมำก 



 

 

เป็นไปตามกฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง  โดยตวัน า  A  จะถูกแรงกดลงดา้นล่าง ตวัน า B  จะถูกแรงผลกั
ข้ึนดา้นบน  เป็นผลท าใหข้ดลวดอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์หมุน 
   แรงท่ีกระท ากบัตวัน า A และ B  สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

       F   =   Bli                                                                               (1.1) 
  เม่ือก าหนดให ้

    F  =    แรงท่ีเกิดข้ึนบนตวัน า มีหน่วยเป็นนิวตนั  (N) 

    B  =    ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก  มีหน่วยเป็นเวเบอร์ / ตร.ม.   
       (Wb/m2)  หรือเทสลา  (T) 

    L  =    ความยาวของลวดตวัน า มีหน่วยเป็นเมตร  (m) 

                           I   =  กระแสท่ีไหลในลวดตวัน า  มีหน่วยเป็นแอมแปร์  (A) 
 

1.2  โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
            มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Motor)  และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  (Generator)  มีโครงสร้าง 
และส่วนประกอบคลา้ยคลึงกนั  2  ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่โครงสร้าง  และส่วนประกอบท่ีไม่สามารถ
เคล่ือนท่ีไดเ้รียกส่วนน้ีวา่ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  (Stator  Part) และโครงสร้างและส่วนประกอบท่ีสามารถ
เคล่ือนท่ีได ้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีน าก าลงัเอาทพ์ุทออกไปใชง้าน  เรียกวา่ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  (Rotor  Part) จะ
อธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
             1.2.1  ส่วนทีอ่ยู่กบัที ่   
                       ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี มีส่วนประกอบส าคญั  ไดแ้ก่  โครง  (Frame)   ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
(Field  Coil)  ขั้วแม่เหล็ก  (Pole – Shoes)   แปรงถ่าน  (Brushed)  และฝาครอบ  (End  Plate) 
                                  1. โครงท ามาจากเหล็กหล่อหรือ  เหล็กแผ่นท่ีโคง้งอเป็นรูปทรงกระบอก
แสดงใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 1.4 โดยโครง จะท าหนา้ท่ี 2 ประการ  คือ 
                                    1) ท าหนา้ท่ียดึแกนของขั้วแม่เหล็ก และฝาครอบ  
                                    2) ท าหนา้ท่ีเป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic Circuit)  เพื่อให ้
                                        เส้นแรงแม่เหล็กครบวงจร 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.4 โครงของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:72-73) 

       2.  ขดลวดสนามแม่เหล็ก  ท าหน้าท่ีสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก  มีลักษณะเป็นขด
ลวดทองแดงถูกหุม้ดว้ยฉนวนพนัไวร้อบ ๆ แกนขั้วแม่เหล็ก  ขดลวดท่ีใชมี้ 2  ชนิด  ดงัน้ี                                                                                
                                    1) ขดลวดซีร่ีส์ฟิลด์  (Series   Field)  เป็นขดลวดทองแดงเส้นโต  มีค่าความ
ตา้นทานต ่าต่อแบบอนุกรม 

                                    2) ขดลวดชนัตฟิ์ลด์ (Shunt  Field) เป็นขดลวดทองแดงเส้นเล็ก มีค่าความ
ตา้นทานสูง ต่อแบบขนานขดลวดทองแดงทั้งสอง  มีลกัษณะดงัภาพท่ี  1.5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.5 ขดลวดสนามแม่เหล็ก  

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:76) 

 
 

 



 

 

  3.  ขั้วแม่เหล็ก ท ามาจากเหล็กแผน่บาง ๆ  (Laminated Sheet Steel) ในแต่ละแผน่
เคลือบดว้ยฉนวนแล้วน ามาอดัซ้อนเขา้ด้วยกนั ท่ีส่วนปลายของขั้วแม่เหล็ก   จะยื่นออกมา
เพื่อใหฟ้ลัก๊ซ์แม่เหล็กไหลผา่นไดอ้ยา่งสะดวก   มีลกัษณะดงัภาพท่ี  1.6 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.6 ขั้วแม่เหล็ก   
ท่ีมา (ธนเจต สครรัมย,์2552:3) 

                          4.  แปรงถ่าน ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมต่อวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์  กบัวงจรภายนอก
แปรงถ่านจะเป็นตวัสัมผสัโดยตรง  กบัผิวหนา้ของคอมมิวเตเตอร์โดยมีสปริงกดไว ้แปรงถ่านจะมี
ลกัษณะเป็นแท่งส่ีเหล่ียมผืนผา้  ท ามาจากคาร์บอนกบักราไฟต ์ หรือคาร์บอนกบัทองแดงบรรจุอยู่
ในกล่องใส่แปรงถ่าน ดงัภาพท่ี  1.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.7  แปรงถ่าน 
ท่ีมา (ไชยชาญ หินเกิด,2543:86) 

    

 



 

 

                          5.  ฝาครอบ ท าหนา้ท่ีรองรับเพลาของอาร์เมเจอร์และกล่องใส่แปรงถ่าน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.8  ฝาครอบ   
ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:72) 

 
     1.2.2   ส่วนทีเ่คลือ่นที ่ 
                             ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี มีส่วนประกอบส าคญั  คือ 

               1. แกนเหล็กอาร์เมเจอร์   
               2. ขดลวดอาร์เมเจอร์   
           3. คอมมิวเตเตอร์   

                          1.  แกนเหล็กอาร์เมเจอร์  (Armature  Core) ท ามาจากแผน่เหล็กบาง ๆ ผิวทั้งสอง
ขา้งของแต่ละแผ่นอาบดว้ยน ้ ายาวาร์นิช  มีรูตรงกลางส าหรับสอดเพลา  มีร่องเรียงกนัอยูต่ามแนว
เส้นรอบวง ดงัภาพท่ี  1.9  (ก)   ลกัษณะของร่องมี  2  ชนิด  คือ   
                                    1) ร่องแบบก่ึงปิด  (Semi – Closed  Slot)   
                                    2) ร่องแบบเปิด  (Open  Slot)  
                              ลกัษณะร่องแบบก่ึงปิดและร่องแบบเปิดดงัจะแสดงให้เห็น  ดงัภาพท่ี 1.9 (ข)  
และ (ค) โดยร่อง มีไวเ้พื่อท่ีพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ลงในร่องนั้นๆแสดงใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 1.10 
 
 
 



 

 

 
 
 
                   
                                                                                        (ข)ร่องแบบก่ึงปิด 

 
 

                       
                         (ก) แผน่เหล็กบาง 
                      
                                                                                           (ค) ร่องแบบเปิด 

ภาพท่ี 1.9  แผน่เหล็กบาง 
ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:79) 

 
 
 
 
 

 
   
 

ภาพท่ี 1.10 แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ 
ท่ีมา (ไชยชาญ หินเกิด, 2543:87) 

                          2.  ขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature  Winding) เป็นขดลวดทองแดงอาบฉนวนใน
เคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีมีพิกดักระแสไม่สูง  มกัจะใชข้ดลวดทองแดงท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดักลมส่วนเคร่ืองกล
ไฟฟ้าท่ีมีพิกดักระแสสูงจะใชข้ดลวดทองแดง ท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดัเป็นส่ีเหล่ียมแบนขดลวดอาร์เมเจอร์
จะถูกบรรจุลงในสล็อต (Slot) แต่ละขดจะพนัไวล่้วงหนา้ และการพนัขดลวดอาร์เมเจอร์จะพนัแบบ
แลพ และพนัแบบเวฟปลายของขดลวดจะถูกต่อเขา้กบัคอมมิวเตเตอร์  ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงขดลวด
อาร์เมเจอร์ท่ีใชพ้นัแบบแลพ และพนัแบบเวฟ ดงัภาพท่ี 1.11 

   



 

 

 
 
 
 
 

 
(ก) ขดลวดพนัแบบแลพ                                     (ข) ขดลวดพนัแบบเวฟ 

 
ภาพท่ี 1.11 ขดลวดอาร์เมเจอร์ 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:80) 
 

           3.  คอมมิวเตเตอร์(Commutator)  ประกอบด้วยซ่ีทองแดงหลาย ๆซ่ีซ่ึงน ามา
ประกอบเขา้ด้วยกันเป็นรูปทรงกระบอก  ซ่ีคอมมิวเตเตอร์แต่ละซ่ีถูกคัน่ด้วยแผ่นฉนวนไมก้า  
ปลายดา้นหน่ึงของแต่ละซ่ีคอมมิวเตเตอร์ถูกต่อเขา้กบัไรเซอร์ (Riser)  เพื่อเช่ือมต่อเขา้กบัปลายสาย
ของขดลวดอาร์เมเจอร์  คอมมิวเตเตอร์ ท าหนา้ท่ีเปล่ียนไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีเกิดข้ึน  ในขดลวดอาร์
เมเจอร์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ในท่ีน้ีจะแสดงให้เห็นถึงคอมมิวเตเตอร์  และโครงสร้าง
ส่วนประกอบทั้งหมด  ดงัภาพท่ี 1.12 และ 1.13 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.12 คอมมิวเตเตอร์ 

ท่ีมา (ธนเจต สครรัมย,์2552:4) 
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1.3   ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

      มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Motor) เป็นเคร่ืองกลท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็น
พลงังานกล  เป็นท่ีนิยมใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายเช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร ป่ันจัน่ วิทยุเทปเป็นตน้โดย  
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจ าแนกตามลกัษณะ  การกระตุน้ขดลวดสนามแม่เหล็กออกเป็น 2 แบบคือ 

        1.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ  แยกวงจรกระตุน้ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Separatery 
Excite D.C. Motor) ซ่ึงในปัจจุบนัมอเตอร์แบบน้ีไม่ค่อยนิยมน ามาใช ้ เพราะค่อนขา้งยุง่ยากในการ
หาแหล่งจ่ายจากภายนอกมากระตุน้ขดลวดสนามแม่เหล็ก 

        2.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นขดลวดสนามแม่เหล็กด้วยตวัมันเอง (Self  
Excite D.C. Motor) 

     ในบทน้ีจะศึกษาเฉพาะในส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบกระตุน้ขดลวดสนามแม่เหล็ก
ดว้ยตวัมนัเองซ่ึงยงัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
 
            1.3.1  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีร่ีส์  ( D.C.  Series  Motor ) 
                   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีร่ีส์  เป็นมอเตอร์ท่ีมีการต่อขดลวดสนามแม่เหล็กใน
ลกัษณะ อนุกรม  (Series)  กบัอาร์เมเจอร์ ดงัภาพท่ี  1.14   มีลกัษณะเด่นคือให้แรงบิดในขณะเร่ิม
เดิน (Start) สูง  เหมาะกบัการใชง้านหนกั เช่น ป่ันจัน่ แต่ก็มีขอ้บกพร่องคือ เม่ือโหลดท่ีมอเตอร์มี
มาก มอเตอร์จะมีความเร็วต ่า แต่ถา้โหลดท่ีมอเตอร์มีนอ้ย มอเตอร์จะหมุนดว้ยความเร็วสูงมาก การ
ท่ีมอเตอร์มีโหลดนอ้ยหรือไม่มีโหลด  (No  Load) ไม่เหมาะท่ีจะน ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซี
ร่ีส์มาใชง้าน เพราะความเร็วของมอเตอร์จะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนเป็นเหตุใหม้อเตอร์เกิดการเสียหายได ้
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี  1.14  การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีร่ีส์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:3) 



 

 

                1.3.2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันต์ ( D.C.  Shunt  Motor ) 
                    มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชนัต ์เป็นมอเตอร์ ท่ีมีการต่อขดลวดสนามแม่เหล็ก ใน
ลกัษณะขนาน (Shunt) กบัอาร์เมเจอร์  ดงัภาพท่ี 1.15   มีความเร็วคงท่ีในขณะจ่ายโหลดหรือไม่จ่าย
โหลดแต่เม่ือเปรียบเทียบแรงบิด ขณะเร่ิมเดินกบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีร่ีส์ ในขณะท่ีป้อน
กระแสไฟฟ้าท่ีเท่ากนัแรงบิดขณะเร่ิมเดิน ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีร่ีส์จะสูงกวา่ ในการ
น ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชนัต์ไปใชง้านจะใชเ้ม่ือตอ้งการความเร็วคงท่ี และโหลดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงความเร็วตลอดเวลา เพราะการควบคุมความเร็วจะสะดวก และเป็นการประหยดัอีกดว้ย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.15 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชนัต์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:4) 

 
             1.3.3  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์ ( D.C.  Compound  Motor ) 
      มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์ มีขดลวดสนามแม่เหล็ก  2 ชุด คือขดลวด
ซีร่ีส์ฟิลด ์และขดลวดชนัตฟิ์ลด ์การต่อขดลวดซีร่ีส์ฟิลด์  จะต่ออนุกรมกบัอาร์เมเจอร์  ส่วนขดลวด
ชนัต์ฟิลด์จะต่อขนานกบัอาร์เมเจอร์มอเตอร์  ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์น้ี  จะเป็นการรวม
คุณสมบติัของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันต์  และแบบซีร่ีส์เขา้ด้วยกนันั่นคือขณะเร่ิมเดิน
มอเตอร์จะมีแรงบิดสูงเหมือนกบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีร่ีส์ และในขณะท่ีท างานมอเตอร์
จะใหค้วามเร็วคงท่ี  เหมือนกบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชนัต ์  
     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์  แบ่งตามการต่อขดลวดสนามแม่เหล็ก
แบบซีร่ีส์กบัแบบชนัต ์ได ้2 แบบ คือ 
 



 

 

           อาร์

เมเจอร์  

                          1.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์ชนิดช็อตชนัต์(D.C. Short Shunt 
Compound  Motor) จะเป็นการต่อขดลวดสนามแม่เหล็กแบบอนุกรมอนัดบักบัขดลวดอาร์เมเจอร์
และต่อขดลวดสนามแม่เหล็กแบบขนานคร่อมกบัขดลวดอาเมเจอร์ ดงัแสดงในภาพท่ี 1.16 (ก) และ 
1.16 (ข) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ก) การต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานดช์นิดช็อตชนัต ์
 
   
 

 
 

(ข) การต่อมอเตอร์คอมเปานดช์นิดช็อต ชนัตแ์ทนดว้ยสัญลกัษณ์ 
ภาพท่ี 1.16 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานดช์นิดช็อตชนัต ์

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:215) 
                    
                          2.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์ชนิดลองชนัต์  (D.C. Long Shunt 
Compound  Motor)จะเป็นการต่อขดลวดสนามแม่เหล็กแบบอนุกรมอนัดบักบัขดลวดอาร์เมเจอร์
และต่อขดลวดสนามแม่เหล็กแบบขนานคร่อมกบัขดลวดอาเมเจอร์ดงัแสดงในภาพท่ี 1.17 (ก) และ 
(ข) 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

  (ก) การต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานดช์นิดลองชนัต ์
 
 
 
 
 
 

(ข) การต่อมอเตอร์คอมเปานดช์นิดลองชนัตแ์ทนดว้ยสัญลกัษณ์ 
ภาพท่ี 1.17 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานดช์นิดลองชนัต ์

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:215) 
 
1.4   แรงเคลือ่นไฟฟ้าต้านกลบั  (Back  Electromotive  Force  :  Back  E.M.F.) 
 
            เม่ือท าการป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวด  ตัวน าบนอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง แรงจะกดขดลวดตวัน าใหเ้คล่ือนท่ีลงดา้นล่างตามกฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง  ดงัภาพท่ี 1.3 
ขณะท่ีตวัน าเคล่ือนท่ีลง ตวัน าจะตดักบัสนามแม่เหล็ก  ท าให้เกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าข้ึน  
ทิศทางของแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าจะ  มีทิศทางตรงขา้มกบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีป้อนให้  กบัขดลวด
ตัวน า (ตามกฎมือขวาของเฟลมม่ิง) ดังภาพท่ี 1.18  เรียกแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าน้ีว่า
แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี  1.18  การเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั 
ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:219) 

  เน่ืองจากแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั  มีลกัษณะการเกิดเช่นเดียวกบัแรงเคล่ือนไฟฟ้าของ 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  ดงันั้นจึงเขียนสมการเหมือนกนั  คือ 

       bE    =  
60
ZN

  X  
A
P

                                                         (1.2)  

     เม่ือก าหนดให ้  

     Eb    =        แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั มีหน่วยเป็นโวลต ์ (V) 

          Ø     =       จ  านวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่ึงขั้ว มีหน่วยเป็นเวเบอร์  (Wb) 

                     N     =       ความเร็วรอบมอเตอร์ มีหน่วยเป็นรอบต่อนาที  (rpm) 

                        P     =       จ  านวนขั้วแม่เหล็ก    

              Z     =       จ  านวนตวัน า    

         A     =       จ  านวนทางขนานของขดลวด(พนัแบบแลพA= mp,พนัแบบเวฟA=2m) 

 แต่ค่า    
60A
ZP

   เป็นค่าคงท่ี  จึงเขียนสมการไดด้งัน้ี 

                       Eb   =     K 1  N                                                                                                  (1.3) 

          เม่ือ      K1   =     ค่าคงท่ีของมอเตอร์ 

 



 

 

ตัวอย่างที ่ 1 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบชนัตเ์คร่ืองหน่ึง มี  4  ขั้ว  220 V  อาร์เมเจอร์พนัแบบแลพ มี 450  
ตวัน า  เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว  0.03  Wb  มีความเร็วรอบมอเตอร์  1,500  รอบ/นาที  ค  านวณหา
แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั 
 วธีิท า 
  จากสมการท่ี (1. 2) 

                   bE       =  
60
ZNΦ

  X  
A
P

       

        แทนค่า 

   bE      =   
4
4

60
15004500.03




   

       bE      =   337.5            V                   ตอบ     
 
1.5  สมการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี  1.19 วงจรสมมูลยม์อเตอร์ท่ีมีแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:15) 

   จากภาพท่ี  1.19  วงจรสมมูลยข์องมอเตอร์   ท่ีมีแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบัเม่ือเขียนแทน
ดว้ยเซลลไ์ฟฟ้า  Eb  จะไดส้มการของกระแสอาร์เมเจอร์ดงัน้ี 
 

       aI   = 
a

b

R
EV 

                                                                                (1. 4)

 หรือ 

                 bE  = aa RIV                                                                             (1. 5) 



 

 

  

 เม่ือก าหนดให้ Eb =     แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั   มีหน่วยเป็น โวลต ์         (V) 

                 V =     แรงดนัไฟฟ้า    มีหน่วยเป็น โวลต ์         (V) 

                     aI         =     กระแสอาร์เมเจอร์                มีหน่วยเป็นแอมแปร์     (A) 

                 aR         =     ความตา้นทานในอาร์เมเจอร์   มีหน่วยเป็น โอห์ม         () 

         จากสมการ (1.5 )   เขียนสมการแรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์ไดด้งัน้ี 
                     aaRIEV b                                                        (1.6)  

 น าค่า  aI   คูณเขา้ในสมการท่ี  (1.6)  จะได ้

                   a
2
aaba RIIEVI                                                                   (1.7)

              
  ดงันั้นจะไดก้ าลงัไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

   aVI      =     ก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัอาร์เมเจอร์ มีหน่วยเป็นวตัต ์ (W) 

    ab IE    =    ก าลงัไฟฟ้าท่ีเปล่ียนรูปเป็นก าลงักลในอาร์เมเจอร์ มีหน่วยเป็นวตัต ์ (W) 

   a
2
a RI     =    ก าลงัสูญเสียในขดลวดทองแดงของอาร์เมเจอร์ มีหน่วยเป็นวตัต ์ (W) 

 
ตัวอย่างที ่ 2   มอเตอร์ไฟฟ้าแบบชนัต ์    มีแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั  450  โวลต ์ มีความตา้นทาน
ของขดลวดอาร์เมเจอร์  0.5    ความตา้นทานของขดลวดชนัตฟิ์ลด ์ 100  กระแสไฟฟ้าในขดลวด
อาร์เมเจอร์  3 A  จงค านวณหาค่าแรงดนัไฟฟ้าของมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1.20  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:16) 



 

 

วธีิท า 
   จากสมการท่ี (1.6) 
        aab RIE     V    
    แทนค่าลงในสมการท่ี (1.6) 

                                         V     =  450 + ( 3x 0.5) 

                         =   451.5   โวลต ์  ตอบ 

 
1.6.  แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   (Torque  of  Direct  Current  Motor) 
 
   1.6.1  แรงบิดทีอ่าร์เมเจอร์   ( Amature  Torque) 
                         จาก ภาพท่ี  1.21  (ก)  แสดงการวาง  ขดลวดตวัน าหน่ึงรอบท่ีพนัอยูบ่นอาร์เมเจอร์
ในต าแหน่งขนานกบัแนวของสนามแม่เหล็ก  เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีขดลวดตวัน าให้กระแสไฟฟ้า
ไหลเขา้ขดลวดตวัน า  ดา้นซ้ายมือ (ขั้วเหนือ)  กระแสไหลไฟฟ้าไหลออกขดลวดตวัน าดา้นขวามือ
(ขั้วใต)้  พบวา่ทิศทางการเคล่ือนท่ี  ของขดลวดตวัน าดา้นซ้ายมือเคล่ือนท่ีลงดา้นล่าง ดว้ยแรง  F1

ขดลวดตวัน าดา้นขวามือจะเคล่ือนท่ีข้ึนดา้นบนดว้ยแรง  F2  (ตามกฎมือซา้ยของเฟลมม่ิง) 
 

 

                                                                 ข)                                                            ค) 

                     (ก)                                                            (ข)                                           (ค) 
 

ภาพท่ี  1.21 แรงบิดท่ีเกิดข้ึนจากขดลวดอาร์เมเจอร์  ณ  ต าแหน่งต่าง ๆ 
ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:228) 

   
          เน่ืองจากแรง F1 และ  F2  มีค่าเท่ากนั  จึงท าให้เกิดแรงบิดท่ีสามารถหมุนขดลวดตวัน า
ไปในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา  และแรงบิดน้ีจะมีค่าสูงสุด  เม่ือแกนของขดลวดตวัน าอยูใ่นต าแหน่ง
ตั้งฉากกบัแรงท่ีกระท า 



 

 

            จากภาพท่ี  1.21 (ข) ณ  ต าแหน่งน้ีขดลวดตวัน าจะตั้งฉากกบัสนามแม่เหล็ก  แรงบิด
จะมีค่าเป็นศูนย ์ เน่ืองจากแกนของขดลวดตวัน าขนานกบัแนวแรง  กระแสไฟฟ้าในขดลวดจะ
เปล่ียนทิศทาง  ต าแหน่งดงักล่าวเรียกวา่  ต าแหน่งศูนยต์าย  (Dead  Center) 
       จากภาพท่ี 1.21 (ค) เป็นต าแหน่งของขดลวดตวัน าหมุนพน้จากต าแหน่งศูนยต์าย  
แรงบิดท่ีเกิดข้ึนจะท าใหข้ดลวดหมุนไปอยา่งต่อเน่ือง  ในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา 
         การท าให้แรงบิดท่ีเกิดข้ึนมีทิศทางเดียวกนั  จะตอ้งให้กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในขดลวด
ตวัน าเปล่ียนทิศทางทุกคร้ังท่ีขดลวดตวัน าหมุนผา่นต าแหน่งศูนยต์าย  ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัคอมมิวเต
เตอร์เป็นตวัเปล่ียนทิศทางของกระแส ซ่ึงการหมุนของมอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้อย่างต่อเน่ือง  
เพราะการใช้ขดลวดชุดเดียวในการพนัอาร์เมเจอร์  ท าให้แรงบิดท่ีเกิดข้ึนไม่สม ่าเสมอ  เน่ืองจาก
การใชข้ดลวดชุดเดียวในการพนัอาร์เมเจอร์ท าให้เกิดต าแหน่งศูนยต์าย การใชข้ดลวด  2  ชุด  พนั
ห่างกนั  90  องศาทางไฟฟ้า  สามารถขจดัต าแหน่งศูนยต์ายได ้ แต่แรงบิดท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะเป็น
หว้ง ๆ มีจ านวนมากบา้งนอ้ยบา้งไม่สม ่าเสมอ 
       วิธีท่ีใช้แกปั้ญหาดงักล่าว  เพื่อให้การหมุนของมอเตอร์เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และ มี
แรงบิดท่ีสม ่าเสมอ  คือ  ท าการเพิ่มจ านวนขดลวดท่ีใชใ้นการพนัอาร์เมเจอร์  ดงัภาพท่ี  1.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ก) แรงบิดท่ีเกิดข้ึนแสดงดว้ยหวัลูกศร            (ข) ทิศทางของแรงบิดท่ีเกิดข้ึนบนท่ี       
      ตวัน าแต่ละตวัของมอเตอร์แบบสองขั้ว       อาร์เมเจอร์ของมอเตอร์แบบส่ีขั้ว 

 
ภาพท่ี  1.22  แรงบิดท่ีเกิดข้ึนบนอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์แบบสองขั้วและแบบส่ีขั้ว 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:229) 



 

 

 แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  หาไดจ้ากสมการ 

                                                            
N2
I60ET aa

π
                                                                   (1. 8) 

 หรือ 

                         
N

I9.55E
T ab
                                                                (1. 9) 

 เม่ือก าหนดให้  

       T   =    แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในอาร์เมเจอร์ มีหน่วยเป็น นิวตนั – เมตร  (Nm) 

               bE    =    แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั              มีหน่วยเป็นโวลต ์        (V) 

              aI      =      กระแสอาร์เมเจอร์                 มีหน่วยเป็นแอมแปร์    (A) 

                             N          =    ความเร็วรอบของอาร์เมเจอร์ มีหน่วยเป็นรอบ/นาที    (rpm)  
 
             1.6.2   แรงบิดทีเ่พลา   (Shaft  Torque)    
         แรงบิดท่ีอาร์เมเจอร์  (Armature  Torque)  นั้นไม่ใช่แรงบิดท่ีน าไปใช้งานจริง  
เน่ืองจากมีแรงบิดส่วนหน่ึงถูกใชไ้ปในการสูญเสียของแกนเหล็กและความฝืดของมอเตอร์ 

      ดงันั้นแรงบิดท่ีน าไปใชง้านจริง  คือ  แรงบิดท่ีเพลา  หาไดจ้ากสมการ 

      shout TP    X  
60

N2π
                                       (1.10) 

หรือ  

       
N2

60P
T out

sh
π

                                                      (1.11) 

เม่ือก าหนดให ้   

           outP    =      ก าลงัเอาตพ์ุตของมอเตอร์ มีหน่วยเป็นวตัต ์ (W) 

                   shT    =     แรงบิดท่ีเพลา มีหน่วยเป็นนิวตนั – เมตร (Nm) 

                    N        =        ความเร็วรอบของอาร์เมเจอร์ มีหน่วยเป็นรอบ/นาที (rpm) 



 

 

ตัวอย่างที ่ 3    

   มอเตอร์ไฟฟ้าแบบชนัต ์ มีแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั  350  V  มีความเร็วรอบ  1,500  รอบ  
กระแสท่ีขดลวดอาร์เมเจอร์  5 A  ก าลงัไฟฟ้าท่ีเอาตพ์ุต  500  W  จงค านวณหา  แรงบิดท่ีเกิดข้ึนใน
อาร์เมเจอร์และแรงบิดท่ีเพลา 

 วธีิท า 
ก. แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในอาร์เมเจอร์ 

จากสมการท่ี (1.9) 

                           
N

RI9.55E
T aab
  

               แทนค่าลงในสมการท่ี (1.9) 

                          
1500

53509.55
T


  

                               =  11.142  Nm                        ตอบ 
 
    ข. แรงบิดท่ีเพลา 

 จากสมการท่ี  (1.11) 

                 
N2

60P
T out

sh
π

  

แทนค่าลงในสมการท่ี (1.11) 

   shT  =     
15003.142

50060



 

            =   3.18      Nm                   ตอบ 
 
1.7   ความเร็วของมอเตอร์ 
 
  จากสมการท่ี  (1.2)  และ สมการท่ี (1.5)   
  ใหส้มการท่ี  (1.2)  เท่ากบั สมการท่ี (1.5)                                                                                         

                                                   ZNΦ        P
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RIV aa
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ZP
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                                   (1.12) 

    หรือ   
Φ

bE
N   X  

ZP
60A

                                                (1.13) 

    หรือ   
Φ

b
2

E
KN                                                            (1.14) 

           เม่ือ   K2   =    ค่าคงท่ี 

           สมการท่ี (1.14)  จะเห็นไดว้า่ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นสัดส่วนโดยตรง
กบัแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั (Eb)และ เป็นสัดส่วนผกผนักบัจ านวนของเส้นแรงแม่เหล็ก (Ø) 

ตัวอย่างที ่ 4 

   มอเตอร์ไฟฟ้าแบบชนัต ์ เคร่ืองหน่ึง  มี  4  ขั้ว  440  V  อาร์เมเจอร์พนัแบบเวพ มี  390  
ตวัน า  เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว  0.05  wb  แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั  330  โวลต ์จงค านวณหา
ความเร็วของมอเตอร์  
 วธีิท า        
   จากสมการท่ี  13 

                                                
Φ

bE
N   X  

ZP
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     แทนค่า ลงในสมการท่ี 13  

                                  
0.05
330

N   X  
4390
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                                                =  508.2   รอบ / นาที                         ตอบ 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

1.8  การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 
  การเร่ิมเดินมอเตอร์หรือการสตาร์ทมอเตอร์ จะใช้อุปกรณ์ช่วยในการเร่ิมเดิน  เพื่อท่ีจะลด
กระแสท่ีไหลในตวัอาร์เมเจอร์และเพื่อให้เกิดแรงบิดในขณะเร่ิมเดิน  จะอธิบายสาเหตุท่ีตอ้งน า
อุปกรณ์ช่วยในการเร่ิมเดินมาใช้ ตามล าดบัดงัน้ี   ความสัมพนัธ์ในเร่ืองของแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่าย
ใหก้บัมอเตอร์ แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั และความตา้นทานของขดลวดอาร์เมเจอร์ สามารถแสดง
ความสัมพนัธ์ดว้ยสมการท่ี (1.4 )   

     
                          a

b
a R

EV
I


  

   ขณะท่ีมอเตอร์ก าลงัหมุนแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบัสามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (1.2) 

         bE   =  
60
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  X  
A
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    เม่ือ 
                        60A

ZP
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          NKE b Φ  

                                a
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  ในขณะท่ีมอเตอร์ไม่หมุนความเร็วรอบของอาร์เมเจอร์ จะมีค่าเท่ากบั 0 หรือ N = 0 หา
กระแสของอาร์เมเจอร์จากสมการ 

           
a

a R
V

I   

   มอเตอร์ในขณะเร่ิมเดินจะมีกระแสไหลในวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์สูงมาก ดงัตวัอยา่งท่ีจะ
แสดงใหเ้ห็นกระแสท่ีไหลในอาร์เมเจอร์ เม่ือ 

                 aR  =  0.5 A 



 

 

                     V     =  220 V  

            
0.5
220

Ia   

      =  440 A                                ตอบ 

   เม่ือมีกระแสในขณะเร่ิมเดินสูงมาก ๆ  จะท าให้เกิดอนัตรายกบัคอมมิวเตเตอร์ แปรงถ่าน 
และขดลวดของมอเตอร์ เป็นผลให้มอเตอร์เกิดการเสียหายได้ ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นต้องน า
อุปกรณ์ช่วยในการเร่ิมเดินมาใชเ้พื่อจ ากดักระแสท่ีไหล  ในวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ ตวัอุปกรณ์ช่วย
ในการเร่ิมเดินท่ีใชคื้อความตา้นทานท่ีปรับค่าได ้โดยน ามาจ ากดักระแสในอาร์เมเจอร์และปรับค่า
ความตา้นทานใหเ้หมาะสมกบัขนาดของมอเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.23 การต่อตวัตา้นทานปรับค่าไดเ้พื่อจ ากดัการไหลในวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ 
ท่ีมา (ไชยชาญ หินเกิด, 2543:232) 

 
              อุปกรณ์ช่วยในการเร่ิมเดินท่ีนิยมใช้กนัอยู่ทัว่ไป  คืออุปกรณ์ช่วยในการเร่ิมเดินแบบทรี
พอยด ์หรือ แบบ 3 จุด ( Three Point  Starter )  มีจุดต่อทั้งหมด 3 จุด คือ จุด L จุด  A  และจุด F  
  จุด  L   ต่อเขา้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงท่ีขั้วบวก 
  จุด  A    ต่อเขา้กบัอาร์เมเจอร์โดยผา่นทางแปรงถ่าน 
  จุด F  ต่อเขา้กบัขดลวดฟิลดค์อยล์ 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

      
 
 

ภาพท่ี 1.24 อุปกรณ์ช่วยในการเร่ิมเดิน แบบทรีพอยดห์รือแบบ 3 จุด ( Three Point  Starter ) 
ท่ีมา (ไชยชาญ หินเกิด, 2543:232) 

   

           ส่วนประกอบของอุปกรณ์ช่วยในการเร่ิมเดินแบบทรีพอยด ์หรือแบบ 3 จุด  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.25 ส่วนประกอบ อุปกรณ์ช่วยในการเร่ิมเดิน แบบทรีพอยดห์รือแบบ 3 จุด 

ท่ีมา (ไชยชาญ หินเกิด, 2543:234) 



 

 

 
      1. คนัปรับบงัคบั  เป็นตวัปรับเลือกค่าความตา้นทานใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัมอเตอร์ 
เพื่อประโยชน์ในการเร่ิมเดิน 

    2. ความตา้นทานอุปกรณ์เร่ิมเดิน   เป็นค่าความตา้นทานท่ีสามารถปรับเลือกค่าได ้
    3. ขดลวดแม่เหล็กหรือโฮลด่ิงคอยล ์  เป็นตวัดึงดูดคนัปรับบงัคบั เม่ือคนัปรับบงัคบัโดน

ปลดออกจากค่าความตา้นทานของอุปกรณ์เร่ิมเดิน  เม่ือท าการเร่ิมเดินมอเตอร์ ตอ้งปรับคนับงัคบั 
จากต าแหน่ง OFF ไปยงัค่าความต้านทาน ต าแหน่งท่ี 1 ของอุปกรณ์เร่ิมเดิน ณ ต าแหน่งน้ี 
กระแสไฟฟ้าจะถูกแบ่ง เป็น 2 ส่วนดว้ยกนั 

ส่วนท่ี 1  ไฟฟ้ากระแสตรงจากขั้วบวกไหลผ่านความตา้นทานอุปกรณ์เร่ิมเดินไปยงัอาร์
เมเจอร์ โดยผา่นทางแปรงถ่านแลว้ครบวงจรท่ีขั้วลบ 

ส่วนท่ี 2  ไฟฟ้ากระแสตรงจากขั้วบวกไหลผ่าน วงจรขดลวดสนามแม่เหล็ก (ชนัต์ฟิลด์)  
แลว้ครบวงจรท่ีขั้วลบ  

จากการปรับคนัปรับบงัคบัไปต าแหน่งท่ี 1  ความตา้นทานของอุปกรณ์เร่ิมเดินท่ีต่ออนุกรม
อยูก่บัตวัอาร์เมเจอร์จะถูกใชท้ั้งหมด ท าให้มีค่าความตา้นทานมากท่ีสุดต่อร่วมกนักบัตวัอาร์เมเจอร์ 
ท าให้กระแสไฟฟ้า  ท่ีไหลเขา้วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์มีค่าต ่า  มอเตอร์จะค่อย ๆ เร่ิมหมุนเร็วข้ึน
หลงัจากนั้น ปรับคนัปรับบงัคบัไปยงัต าแหน่งท่ี 2 ต าแหน่งท่ี 3 ต าแหน่งท่ี 4 จนกระทัง่ถึงต าแหน่ง 
ON  ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีความตา้นทานของอุปกรณ์เร่ิมเดิน ถูกตดัออกจากวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ 
โดยคนัปรับบงัคบั จะถูกดูดดว้ยขดลวดแม่เหล็ก คนัปรับบงัคบัอยู่ในต าแหน่ง ON น้ีมอเตอร์จะ
หมุนเต็มพิกดัตาม Name Plate  ของมอเตอร์   ถา้วงจรของขดลวดสนามแม่เหล็กขาดหรือเปิดวงจร
โฮลด่ิงคอยล ์หรือขดลวดแม่เหล็กจะไม่ท างาน เพราะกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นโฮลด่ิงคอยล์ ไม่ครบ
วงจรในเม่ือโฮลด่ิงคอยล์ไม่ครบวงจร ก็จะท าให้โฮลด่ิงคอยล์หมดอ านาจแม่เหล็ก ท าให้คนัปรับ
บงัคบักลบัไปอยู่ต  าแหน่ง OFF  มอเตอร์ก็จะหยุดหมุน ซ่ึงเป็นการป้องกนัตวัมอเตอร์ เม่ือวงจร
ขดลวดสนามแม่เหล็ก ขาดหรือเปิดวงจร 
 กรณีขดลวดสนามแม่เหล็กขาดก่อนท่ีจะท าการเร่ิมเดิน อุปกรณ์เร่ิมเดินจะไม่ท างาน 
ต าแหน่งคนัปรับบงัคบัจะอยูใ่นต าแหน่ง OFF 
 
1.9  การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

      การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถท าได ้2 วธีิคือ 



 

 

               1.  การเปล่ียนทิศทางกระแสท่ีไหลผา่นอาร์เมเจอร์ หรือกลบัขั้วอาร์เมเจอร์ ดงัภาพท่ี 1.26
และ1.27 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.26 การกลบัขั้วอาร์เมเจอร์ 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:24) 

          2.  เปล่ียนทิศทางกระแสไหลผ่านวงจรขดลวดสนามแม่เหล็ก (Filed Coil) หรือกลบัขั้ว
ขดลวดสนามแม่เหล็ก 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.27 กลบัขั้วขดลวดสนามแม่เหล็ก 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:5) 



 

 

1.10  สรุปสาระส าคัญ 

 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ าแนกออกเป็น 3 ชนิด คือ 1) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 
ซีร่ีส์  2) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชนัต ์ และ 3) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์ 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีร่ีส์ ขดลวดสนามแม่เหล็ก ต่อแบบอนุกรมกบัอาร์เมเจอร์  
มีแรงบิดในขณะเร่ิมเดินสูง 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชนัต์ ขดลวดสนามแม่เหล็ก ต่อแบบขนานกบัอาร์เมเจอร์  
ใหค้วามเร็วคงท่ี ในขณะจ่ายโหลด 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์  ขดลวดซีร่ีส์ต่ออนุกรมกบัอาร์เมเจอร์ ขดลวด
ชนัต ์ต่อขนานกบัอาร์เมเจอร์  มีแรงบิดขณะเร่ิมเดินสูง และในขณะท างานให้ความเร็วคงท่ี จ  าแนก
ตามการต่อขดลวด ได ้2 ชนิดคือ 1) ชนิดช็อตชนัต ์และ 2) ชนิดลองชนัต ์
            มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มีโครงสร้างและส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ  1) ส่วนท่ีอยู่กบัท่ี 
ประกอบดว้ย โครง ขดลวดสนามแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก แปรงถ่าน และฝาครอบ  2 ) ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
ประกอบดว้ย แกนเหล็กอาร์เมเจอร์  ขดลวดอาร์เมเจอร์   คอมมิวเตเตอร์  
            หลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เม่ือวางตวัน า  A  และ  B  ในสนามแม่เหล็ก
และจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลเขา้ตวัน า  A  กระแสไหลออกท่ีตวัน า  B  จะท าให้เกิดแรงข้ึนในตวัน า  A  
และ  B  มีทิศทางท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามกฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง  โดยตวัน า  A  จะถูกแรงกดลง
ดา้นล่าง ตวัน า B  จะถูกแรงผลกัข้ึนดา้นบน  เป็นผลท าให้ขดลวดอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์หมุนและ
ในขณะเดียวกนัเม่ือวางตวัน า A  และ B ไวใ้นสนามแม่เหล็ก และจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลเขา้ ตวัน า A  
กระแสไฟฟ้าไหลออกท่ีตวัน า B  จะท าให้เกิดแรงข้ึนในตวัน า เป็นไปตามกฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง 
และในขณะท่ีตวัน าเคล่ือนท่ีลงดา้นล่าง จะตดักบัสนามแม่เหล็ก ท าให้เกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้น

กลบั ตามกฎมือขวาของเฟลมม่ิง  ดงัสมการ     bE    =  
60
ZNΦ

  X  
A
P

    

        

           เม่ือก าหนดให้ Eb   =    แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั มีหน่วยเป็น โวลต ์(V) 

                 V    =     แรงดนัไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลต ์(V) 

                     aI    =     กระแสอาร์เมเจอร์ มีหน่วยเป็น แอมแปร์  (A) 

               aR   =     ความตา้นทานในอาร์เมเจอร์ มีหน่วยเป็น โอห์ม  (  ) 



 

 

            เขียนสมการแรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์ไดด้งัน้ี 
             aaRIEV b      

           การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท าได ้2 วธีิคือ 1) กลบัขั้วอาร์เมเจอร์ และ 
2) กลบัขั้วของสนามแม่เหล็ก 
            การเร่ิมเดินมอเตอร์ จะใชอุ้ปกรณ์เร่ิมเดินแบบทรีพอยด ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดกระแสท่ีไหล
เขา้อาร์เมเจอร์และท าใหเ้กิดแรงบิดในขณะเร่ิมเดิน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าศัพท์ทีค่วรทราบ 
 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง     D.C. Motor  
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีร่ีส์   D.C.  Series  Motor 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชนัต์          D.C . Shunt  Motor 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์   D.C.  Compound  Motor 
ขดลวดสนามแม่เหล็ก     Field Coil 
ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีร่ีส์    Series  Field  
ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชนัต ์    Shunt Field  
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า     Generator 
ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี      Stator  Part 
ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี      Rotor  Part    
โครง       Frame 
ขั้วแม่เหล็ก      Pole – Shoes    
แปรงถ่าน      Brushed 
ฝาครอบ      End  Plate          
วงจรสนามแม่เหล็ก     Magnetic Circuit   
แผน่เหล็กบางลามิเนท                                                            Laminated Sheet Steel 
คอมมิวเตเตอร์    Commutator   
แกนเหล็กอาร์เมเจอร์   Armature  Core   
ร่องก่ึงปิด    Semi – Closed  Slot 
ร่องเปิด    Open  Slot 
ขดลวดอาร์เมเจอร์   Armature  Winding  
ร่อง                 Slot                 
กฎมือขวาของตวัน า      Right – Hand  Rule  for  Conductor    
กฎมือซา้ยของเฟลมม่ิง     Fleming,s Left – Hand  Rule   
แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั    Back  Electromotive  Force  
แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   Torque  of  Direct  Current  Motor 
แรงบิดท่ีอาร์เมเจอร์      Amature  Torque 
ต าแหน่งศูนยต์าย      Dead  Center 



 

 

แรงบิดท่ีเพลา       Shaft  Torque    
แผน่ป้าย      Name  Plate   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฝึกหัดบทที ่ 1 

 
ตอนที ่ 1     จงท าเคร่ืองหมาย   X   ทบัค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Dirct Current Motor) แบ่งออกเป็นก่ีชนิดอะไรบา้ง 
        ก. 2 ชนิดรีพัล่ชัน่มอเตอร์ และยเูวอร์แซลมอเตอร์ 
        ข. 3 ชนิด ซีรีส์มอเตอร์ ชนัตม์อเตอร์ และคอมเปานด์มอเตอร์ 
        ค. 3 ชนิด คอมเปานดม์อเตอร์ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ชนัตม์อเตอร์ 
        ง.  2 ชนิดมอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์ และมอเตอร์แบบสไควเรลเกจโรเตอร์ 
2. มีแรงบิดขณะสตาร์ทสูงเม่ือท างานหนกัมากความเร็วจะลดลงเป็นคุณสมบติั 
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใด 
       ก. ซีร่ีส์มอเตอร์ 
       ข. ชนัตม์อเตอร์ 
       ค. คอมเปานดม์อเตอร์ 
       ง. ช็อตชนัตค์อมเปานดม์อเตอร์ 
3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชนัตมี์คุณสมบติัอยา่งไร 
       ก. มีความเร็วรอบคงท่ี แรงบิดเร่ิมหมุนต ่า 
       ข. ขณะใชง้านกระแสจะมาก ความเร็วรอบจะลด 
       ค. มีแรงบิดเร่ิมหมุนสูง ความเร็วรอบเปล่ียนแปลงตามโหลด 
       ง. ขณะไม่มีโหลดความเร็วสูงมากแต่ถา้มีโหลดมาต่อความเร็วจะลดลง 
4. ขณะสตาร์ทตอ้งมีโหลดมาต่อดว้ยเสมอเป็นคุณลกัษณะของมอเตอร์ชนิดใด  
       ก. ซีรีส์มอเตอร์ 
       ข. คอมเปานดม์อเตอร์ 
       ค. ซีรีส์มอเตอร์ชนัตม์อเตอร์ 
       ง. ช็อตชนัตค์อมเปานดม์อเตอร์ 
5. ชนัตม์อเตอร์ส่วนมากจะเหมาะกบังานประเภทใดมากท่ีสุด 
       ก. พดัลม 
       ข. จกัรเยบ็ผา้ 
       ค. เคร่ืองเป่าผม  



 

 

       ง. พดัลม สวา่นไฟฟ้า 
6. ขอ้ใดเป็นส่วนประกอบของส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  
       ก. ฝาครอบ  แปรงถ่าน 
       ข. ขั้วแม่เหล็ก  แปรงถ่าน    
       ค. ขดลวดสนามแม่เหล็ก   ขดลวดอาร์เมเจอร์  
       ง. ฝาครอบ   ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
7. “ท ามาจากเหล็กหล่อ  เป็นรูปทรงกระบอก  ท าหนา้ท่ีเป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก”   
     กล่าวถึงขอ้ใด 
       ก. โครง       
       ข. ขั้วแม่เหล็ก      
       ค. คอมมิวเตเตอร์ 
       ง. ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
8. ขอ้ใดกล่าวถึงขั้วแม่เหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       ก. ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์กบัวงจรภายนอก 
       ข. ท ามาจากแผน่เหล็กบาง ๆ แต่ละแผน่อาบดว้ยน ้ายาวาร์นิช มีรูตรงกลาง 
       ค. มีลกัษณะเป็นซ่ีทองแดงหลาย ๆ ซ่ีแต่ละซ่ีถูกคัน่ดว้ยแผน่ฉนวนไมกา้ 
       ง. ท าจากเหล็กแผน่บาง ๆ อดัซอ้นกนัท่ีปลายยืน่ออกมาใหฟ้ลกัซ์แม่เหล็กไหลผา่น 
9. ขอ้ใดกล่าวถึงแปรงถ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       ก. ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์กบัวงจรภายนอก 
       ข. ท ามาจากแผน่เหล็กบางๆแต่ละแผน่อาบดว้ยน ้ายาวาร์นิช มีรูตรงกลาง 
       ค. มีลกัษณะเป็นซ่ีทองแดงหลาย ๆ ซ่ีแต่ละซ่ีถูกคัน่ดว้ยแผน่ฉนวนไมกา้ 
        ง. ท าจากเหล็กแผน่บาง ๆ อดัซอ้นกนัท่ีปลายยืน่ออกมาใหฟ้ลกัซ์แม่เหล็กไหลผา่น 
10. ขอ้ใดเป็นส่วนประกอบของส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
       ค. แกนเหล็กอาร์เมเจอร์   ขั้วแม่เหล็ก   แปรงถ่าน 
       ง. ขดลวดอาร์เมเจอร์   คอมมิวเตเตอร์   ขั้วแม่เหล็ก 
       ค. แกนเหล็กอาร์เมเจอร์     ขดลวดอาร์เมเจอร์     คอมมิวเตเตอร์ 
       ง. คอมมิวเตเตอร์     ขดลวดสนามแม่เหล็ก     แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ 
11. แรงบิดหมายถึง 
       ก. แรงท่ีท าใหม้อเตอร์เคล่ือนท่ี 
       ข. แรงท่ีท าใหม้อเตอร์หยดุอยูก่บัท่ี 



 

 

       ค. แรงท่ีท าใหส้นามแม่เหล็กเคล่ือนท่ี 
       ง. แรงท่ีท าใหข้ดลวดอาเมเจอร์หยดุอยูก่บัท่ี 
12. หลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
       ก. แรงกระท ากบัตวัน าจะท าใหต้วัน าเคล่ือนท่ีไปเป็นวงกลมในทิศทางตามเขม็นาฬิกา 
       ข. แรงกระท ากบัตวัน าจะท าใหต้วัน าเคล่ือนท่ีไปเป็นวงกลมในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา 
       ค. แรงท่ีเกิดข้ึนในตวัน า  A  และ  B  มีทิศทางท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามกฎมือขวาของเฟลมม่ิง   
       ง. แรงกระท ากบัตวัน าเกิดข้ึนจากสนามแม่เล็กของตวัน าท่ีมีกระแสไหลสัมพนัธ์กนักบั 
           สนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก   
13. วตัถุประสงคข์องการเร่ิมเดินหมายถึงขอ้ใด   
       ก. เพื่อท่ีจะลดกระแสท่ีไหลในขดลวดสนามแม่เหล็ก 
       ข. เพื่อท่ีจะลดกระแสท่ีไหลในตวัอาร์เมเจอร์และเพื่อให้เกิดแรงบิดในขณะเร่ิมเดิน 
       ค. เพื่อใหเ้กิดแรงบิดในขณะเร่ิมเดินและเพื่อท่ีจะลดกระแสท่ีไหลในขดลวดสนามแม่เหล็ก 
       ง. เพื่อท่ีจะลดกระแสท่ีไหลในตวัอาร์เมเจอร์และเพื่อท่ีจะลดกระแสท่ีไหลในขดลวด 
           สนามแม่เหล็ก          
14. การเร่ิมเดินของมอเตอร์แบบอนุกรมขณะไม่มีโหลดจะเกิดอะไรข้ึน 
       ก. แรงบิดเพิ่มข้ึนสูงมาก 
       ข. ความเร็วเพิ่มข้ึนสูงมาก 
       ค. กระแสเพิ่มข้ึนสูงมาก 
       ง. แรงดนัตา้นกลบัลดลงมาก 
15. วธีิการการกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
       ก. กลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยกลบั ขั้วอาร์เมเจอร์ 
       ข. กลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกลบัขั้วของสนามแม่เหล็ก 
       ค. กลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยลดระดบัแรงดนัท่ีขั้วอาเมเจอร์ 
       ง. กลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกลบัขั้วอาร์เมเจอร์และกลบัขั้วของ 
             สนามแม่เหล็ก 
จากโจทยใ์ชเ้ป็นค าถาม  16 - 19 
   มอเตอร์ไฟฟ้าแบบชนัต ์ มี  6  ขั้ว  อาร์เมเจอร์พนัแบบแลพ  มี  750  ตวัน าเส้นแรงแม่เหล็ก
ต่อขั้ว  0.02  wb  ความเร็วรอบมอเตอร์  2,000   รอบ/นาที  กระแสท่ีขดลวดอาร์เมเจอร์  4 A   
ความตา้นทานขดลวดอาร์เมเจอร์  0.8  ก าลงัไฟฟ้าท่ีเอาตพ์ุต  750  w 
 



 

 

16. แรงเคล่ือนท่ีไฟฟ้าตา้นกลบัมีค่าเท่าใด 
       ก. 450   โวลต ์    ข.   500   โวลต ์
       ค. 750   โวลต ์    ง.   600   โวลต ์
17. แรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัมอเตอร์มีค่าเท่าใด 
       ก.   603.2   โวลต ์   ข.   753.2   โวลต ์
       ค.   503.2   โวลต ์   ง.   453.2   โวลต ์
18. แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในอาร์เมเจอร์มีค่าเท่าใด 
       ก.   16.55   Nm    ข.   17.55   Nm 
       ค.   18.55  Nm    ง.   14.32   Nm 
19. แรงบิดท่ีเพลา  มีค่าเท่าใด 
       ก.   3.58  Nm    ข.   4.58  Nm 
       ค.   5.58   Nm                ง.   6.58   Nm 
20. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบชนัตเ์คร่ืองหน่ึง   มี  4  ขั้ว  220 V    อาร์เมเจอร์พนัแบบแลพ  มี  450  ตวัน า  
เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว  0.03  Wb  มี  337.5  V     ค านวณหาความเร็วรอบมอเตอร์   
       ก.  1,500รอบ/นาที                            ข.  1,450รอบ/นาที 
       ค.  1,750รอบ/นาที                              ง. 1,650รอบ/นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

ตอนที ่2  จงท าเคร่ืองหมาย  หรือ    ลงบนหนา้ขอ้ต่อไปน้ี 
 
...................1.  ลกัษณะเด่นของมอเตอร์แบบซีร่ีส์ คือ มีแรงบิดขณะเร่ิมเดินสูง และใชง้านไดดี้เม่ือ 
    มีโหลดจ านวนมากๆ 
...................2.   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

แบบซีร่ีส์ และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์ 
...................3.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี ประกอบดว้ย โครง ขดลวดสนามแม่เหล็ก  ขั้วแม่เหล็ก แปรงถ่าน  
    และฝาครอบ 
...................4. แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ท ามาจากแผน่เหล็กบางๆ มีรูตรงกลาง ส าหรับสอดเพลา มี 
    ลกัษณะร่อง 2 ชนิด คือร่องแบบก่ึงปิดและร่องเปิด 
...................5. ความตา้นทานอุปกรณ์เร่ิมเดิน   เป็นค่าความตา้นทานท่ีสามารถปรับเลือกค่าได ้
...................6.  โครงท าหนา้ท่ีในการยดึแกนของขั้วแม่เหล็กและฝาครอบ 
...................7. แปรงถ่านท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมต่อวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์กบัวงจรภายนอก 
...................8.  การเร่ิมเดิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดกระแสในตวัอาร์เมเจอร์และเพื่อใหเ้กิดแรงบิด 

ในขณะมอเตอร์เร่ิมเดิน 
...................9. อุปกรณ์เร่ิมเดินท่ีนิยมใชง้านคือ Two  Point  Startor  
..................10. การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท าได ้2 วิธีคือเปล่ียนทิศทางของ 

กระแสไฟฟ้าและกลบัขั้วอาร์เมเจอร์ 
 
ตอนที ่ 3  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
 
                1.  จงอธิบายหลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมาพอเขา้ใจ 
       2.  จงอธิบายการเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบัของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมาพอเขา้ใจ 
       3.  จงอธิบายแรงบิดท่ีเกิดข้ึนท่ีอาร์เมเจอร์มาพอเขา้ใจ 
       4.  จงอธิบายกฎมือซา้ยของเฟลมม่ิงมาพอเขา้ใจ 
       5.  จงบอกช่ือโครงสร้างและส่วนประกอบทั้งหมดของมอเตอร์ไฟฟ้า 
                    กระแสตรง 

 
 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัด 
 

ตอนที1่ 
 
1. ข 
2. ก 
3.  ก 
4. ก 
5. ก 
6. ก 
7. ก 
8. ง 
9.  ก 
10. ค 
11. ก 
12.  ง 
13. ข 
14.  ง 
15.  ค 
16.  ข 
17.  ข 
18. ง 
19.  ก 
20.  ก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที2่ 
 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
 

ตอนที ่3 
 

เฉลยข้อที ่1    
            หลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยเร่ิมจากการท่ีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีเส้น
แรงแม่เหล็ก  เป็นเส้นตรง มีทิศทางพุ่งจากขั้วเหนือ (N)ไปขั้วใต ้(S) เม่ือวางตวัน าท่ีมีกระแสไฟฟ้า
ไหลออก  สนามแม่เหล็กรอบตวัน าจะมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  ตามกฎมือขวาของตวัน า  (Right – 
Hand  Rule  for Conductor) ผลท่ีเกิดข้ึน พบวา่ดา้นบนของตวัน าจะมีความเขม้ของสนามแม่เหล็ก
เพียงเล็กนอ้ยเน่ืองจากสนามแม่เหล็กมีทิศทางตรงกนัขา้ม จึงเกิดการหักลา้งกนั ส่วนดา้นล่างของ
ตวัน าจะมีความเขม้ของสนามแม่เหล็กจ านวนมาก  เน่ืองจากสนามแม่เหล็กมีทิศทางไปทางเดียวกนั   
จึงเกิดการรวมกนัของสนามแม่เหล็ก   
  จะเห็นได้ว่าความสัมพนัธ์ของทิศทางสนามแม่เหล็ก  ทิศทางของกระแสไฟฟ้าและทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของตวัน าเป็นไปตามกฎมือซา้ยของเฟลมม่ิง  (Fleming,s Left – Hand  Rule)   
  

 
 

 
 



 

 

 จากรูปเม่ือวางตวัน า  A  และ  B  ในสนามแม่เหล็กและจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลเขา้ตวัน า  A  
กระแสไหลออกท่ีตวัน า  B  จะท าให้เกิดแรงข้ึนในตวัน า  A  และ  B  มีทิศทางท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตาม
กฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง  โดยตวัน า  A  จะถูกแรงกดลงดา้นล่าง ตวัน า B  จะถูกแรงผลกัข้ึนดา้นบน  
เป็นผลท าใหข้ดลวดอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์หมุน 
 
เฉลยข้อที ่2  
   เม่ือท าการป้อนแรงดันไฟฟ้า ให้กับขดลวดตัวน าบนอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง แรงจะกดขดลวดตวัน าให้เคล่ือนท่ีลงด้านล่างตามกฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง  ขณะท่ี
ตวัน าคล่ือนท่ีลง ตวัน าจะตดักบัสนามแม่เหล็ก  ท าให้เกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าข้ึน  ทิศทาง
ของแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าจะมีทิศทางตรงขา้มกบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีป้อนให้กบัขดลวดตวัน า(ตาม
กฎมือขวาของเฟลมม่ิง)  ดงัภาพขา้งล่าง  เรียกแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าน้ีวา่แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้น
กลบั  (Back  Electromotive  Force  :  Back  e.m.f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   เน่ืองจากแรงเคล่ือนไฟฟ้าต้านกลับมีลักษณะการเกิดเช่นเดียวกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง  ดงันั้นจึงเขียนสมการเหมือนกนั  คือ 

                  bE           =         
60
ZNΦ

  X  
A
P

 

เม่ือก าหนดให ้  

          Eb     =         แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั มีหน่วยเป็นโวลต ์ (V) 

 



 

 

              Ø   =      จ านวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่ึงขั้ว มีหน่วยเป็นเวเบอร์  (Wb) 

                            N =       ความเร็วรอบมอเตอร์มีหน่วยเป็นรอบต่อนาที  (rpm) 

                             P  =      จ านวนขั้วแม่เหล็ก    

                  Z =      จ านวนตวัน า    

       A =     จ านวนทางขนานของขดลวด(พนัแบบแลพA= mp,พนัแบบเวฟ
A=2m) 

 แต่ค่า    
60A
ZP

   เป็นค่าคงท่ี  จึงเขียนสมการไดด้งัน้ี 

             NKE b Φ  

 เม่ือ    K1   =   ค่าคงท่ีของมอเตอร์ 
  
เฉลยข้อที ่3   
           จากภาพ (ก) เป็นการวางขดลวดตวัน าหน่ึงรอบท่ีพนัอยูบ่นอาร์เมเจอร์ในต าแหน่งขนานกบั
แนวของสนามแม่เหล็ก  เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีขดลวดตวัน าท าให้กระแสไฟฟ้าไหลเขา้ขดลวด
ตวัน า  ดา้นซา้ยมือ (ขั้วเหนือ)  กระแสไฟฟ้าไหลออกขดลวดตวัน าดา้นขวามือ (ขั้วใต)้ ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 

                  (ก)                                                        (ข)                                                  (ค) 
พบว่าทิศทางการเคล่ือนท่ีของขดลวดตวัน าดา้นซ้ายมือเคล่ือนท่ีลงดา้นล่างดว้ยแรง  F1 ขดลวด
ตวัน าดา้นขวามือจะเคล่ือนท่ีข้ึนดา้นบนดว้ยแรง  F2  (ตามกฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง)เน่ืองจากแรง F1 
และ  F2  มีค่าเท่ากนั  จึงท าให้เกิดแรงบิดท่ีสามารถหมุนขดลวดตวัน าไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  
และแรงบิดน้ีจะมีค่าสูงสุด  เม่ือแกนของขดลวดตวัน าอยูใ่นต าแหน่งตั้งฉากกบัแรงกระท า 



 

 

           จากภาพ (ข) ณ  ต าแหน่งน้ีขดลวดตวัน าจะตั้งฉากกบัสนามแม่เหล็ก  แรงบิดจะมีค่าเป็นศูนย ์ 
เน่ืองจากแกนของขดลวดตัวน าขนานกับแนวแรง  กระแสไฟฟ้าในขดลวดจะเปล่ียนทิศทาง  
ต าแหน่งดงักล่าวเรียกวา่  ต าแหน่งศูนยต์าย  (Dead  Center) 
   จากภาพ (ค) เป็นต าแหน่งของขดลวดตวัน าหมุนพน้จากต าแหน่งศูนยต์าย  (Dead    Center)  
แรงบิดท่ีเกิดข้ึนจะท าให้ขดลวดหมุนไปอย่างต่อเน่ือง  ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเรียกแรงบิดท่ี
สามารถหมุนขดลวดตวัน าไปอยา่งต่อเน่ืองน้ีวา่แรงบิดอาร์เมเจอร์ 
 
เฉลยข้อที ่4 
           กฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง (Fleming,s Left – Hand  Rule)  กล่าวไวด้งัต่อไปน้ีให้กางน้ิวทั้งสาม
ของมือซ้ายให้ตั้งฉากซ่ึงกนัและกนัโดยก าหนดให้หัวแม่มือแทนทิศทางของแรงหรือทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของตวัน า (F) น้ิวช้ีแทนทิศทางสนามแม่เหล็กจากเหนือไปใต ้ (Ø ) ส่วนน้ิวกลางแทนดว้ย
ทิศทางของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในตวัน า (I) ดงัภาพขา้งล่าง 
 
 



 

 

เฉลยข้อที ่ 5   
           ภาพโครงสร้างส่วนประกอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เอกสารอ้างองิ 
 

ไชยชาญ     หินเกิด. เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพส์ถาบนัเทคโนโลยี 
             (ไทยญ่ีปุ่น), 2543. 
ดุสิต     สูรยร์าช. เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ 
             , 2549. 
ธวชัชยั     อตัถวบิูลยก์ุล. เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
             อาชีวะ, 2546. 
นภทัร     วจันเทพินทร์. เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง. ปทุมธานี : ส านกัพิมพส์กายบุกส์, 2548. 
บุญเลิศ     โพธ์ิข า. เอกสารประกอบการสอนมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม. นครพนม :  
             วทิยาลยัเทคนิคนครพนม, 2548. 
Fitzgerral, A.E., and Charles Kingsley. Electric  Machinery. NewYork :  McGraw-Hill, 1952. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่ 2   
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

1.  ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 2.  โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั1เฟส 
 3.  หลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 4.  การต่อวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

                     5.   การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
                     6.  สาเหตุการขดัขอ้ง และ การแกไ้ข อินดกัชัน่ มอเตอร์ 1 เฟส ได ้
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  
                     1.  บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสได ้
                     2.  บอกโครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสได ้
                     3.  อธิบายหลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสได ้
                     4.  อธิบายและต่อวงจรขดลวดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส (สปลิตเฟส)ได ้
                     5.  อธิบาย การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสได ้
                     6.  บอกสาเหตุการขดัขอ้ง และ การแกไ้ข อินดกัชัน่ มอเตอร์ 1 เฟส ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่ 2   
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

 
            มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส เป็นท่ีนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ยกตวัอย่างเช่น
มอเตอร์ป้ัมน ้ า มอเตอร์จกัรเยบ็ผา้ สว่านไฟฟ้าเป็นตน้โดยแบ่ง มอเตอร์ไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลบั 1 
เฟสออกเป็น 5 ชนิด คือ 

    1.  สปลิตเฟส มอเตอร์  ( Split – Phase  Motor )  
    2.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์  ( Capacitor Motor ) 
    3.  เชดเดดโพลมอเตอร์ ( Shaded Pole Motor ) 
    4.  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  (Universal  Motor ) 
    5.  รีพลัชัน่มอเตอร์ ( Repulsion Motor ) 
 

2.1  สปลติเฟสมอเตอร์   
 
           สปลิตเฟสมอเตอร์เป็นมอเตอร์ท่ีมีขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1/20 แรงมา้ – 1/2 แรงมา้ นิยมใชม้ากใน
ปัจจุบนั มกัพบเห็นในพดัลมแบบตั้งพื้น ท่ีใช้งานตามโรงงานอุตสาหกรรม  เคร่ืองซักผา้ ป๊ัมน ้ า 
และประยกุตใ์ชก้บังานอ่ืนๆไดอ้ยา่งกวา้งขวางเน่ืองจากการดูแลรักษาค่อนขา้งง่าย และราคาถูก 
 

2.1.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของสปลติเฟสมอเตอร์  
      สปลิตเฟสมอเตอร์จดัอยู่ในประเภทมอเตอร์ชนิดเหน่ียวน า (Induction Motor) มี
โครงสร้างและส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วนคือ 
             1.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี (Stator) เป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ท่ีไม่มีการเคล่ือนท่ีใน
ขณะท่ีมอเตอร์ก าลงัท างาน  จ  าแนกออกไดด้งัน้ี 
                   1) โครง (Frame)  ท  ามาจากเหล็กหล่อเหนียว เน่ืองจากมีขอ้ดีคือน ้ าหนกัเบา 
มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ช ารุดเสียหายง่าย ลกัษณะของโครงประกอบดว้ยแผน่เหล็กบางลามิเนท ท า
การเซาะเป็นร่อง (Slot) ใชส้ าหรับพนัขดลวดสเตเตอร์  ดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 



 

 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 โครงของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:31) 

                                         2) ฝาครอบ (End Plate )  ดงัภาพท่ี 2.2 มีหนา้ท่ีส าคญั  2 ประการ คือ 
                  (1) ท าใหก้ารหมุนของโรเตอร์ ไดศู้นยก์ลาง ถา้หากโรเตอร์หมุนไม่ได้
ศูนยก์ลาง จะท าใหแ้บร่ิง ( Bearing ) ของมอเตอร์เกิดการช ารุดเสียหายได ้
                  (2)ป้องกันส่ิงแปลกปลอมเข้าไปในตัวของมอเตอร์ ซ่ึงอาจท าให้
ขดลวดเกิดเสียหายได ้

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ฝาครอบของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:32) 

                                         3) ขดลวด ( Winding ) ดงัภาพท่ี 2.3  ประกอบดว้ยขดลวด 2 ชุด วางห่าง
กนัเป็น มุม 90 องศาทางไฟฟ้า ขดลวดแต่ละชุด อธิบายไดด้งัน้ี 
                 ขดลวดรันหรือขดลวดเมน (Main Winding) ท าหนา้ท่ีสร้าง
สนามแม่เหล็กมีลกัษณะของพื้นท่ีหนา้ตดัขดลวดโตกวา่  และมีจ านวนรอบมากกวา่ขดลวดสตาร์ท 
(Starting Winding) 



 

 

                    ขดลวดสตาร์ทมีลกัษณะของพื้นท่ีหนา้ตดัขดลวดเล็กกวา่ และมีจ านวน
รอบนอ้ยกวา่ขดลวดชุดรัน (Running Winding) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 ขดลวด ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:32) 

                         4)  เซนตริฟูกลัสวติช์ ( Centrifugal Switch ) ท าหนา้ท่ีในการตดัขดลวด
สตาร์ทออกจากวงจรเม่ือมอเตอร์มีความเร็วประมาณ 75 ของความเร็วรอบสูงสุดของ มอเตอร์
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ีคือ 
                      (1) ส่วนท่ีติดอยูก่บัส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  เป็นส่วนท่ีติดอยูก่บัฝาครอบ
มอเตอร์  มีหนา้สัมผสัไวท้  าหนา้ท่ีในการตดั ต่อขดลวดสตาร์ท ดงัภาพท่ี 2.4 
      
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 เซนตริฟูกลัสวติช์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:33) 

                                             (2)  ส่วนท่ีติดอยูก่บัส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  เป็นส่วนท่ีติดอยูก่บัตวัของโรเตอร์
ซ่ึงประกอบดว้ยสปริงดงัภาพท่ี 2.5 ท าหนา้ท่ีใน การเปิด–ปิดหนา้สัมผสัของส่วนท่ีอยูก่บัท่ีเม่ือ
ความเร็วรอบของมอเตอร์ได ้75  ของความเร็วรอบสูงสุด 
 



 

 

 
  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ส่วนท่ีติดอยูก่บัส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:33) 

                          2.  ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี ( Rotor ) เป็นส่วนท่ีน าพลงังานเอาต์พุตออกไปใช้งาน โดย
เปล่ียนจากพลงังานไฟฟ้า เป็นพลงังานกล มีส่วนประกอบส าคญั 3 ส่วน ดงัภาพท่ี 2.6 
         1) แกนของโรเตอร์ (Rotor Core)  ท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท อดัซ้อน
กนัเป็นรูปทรงกระบอก 
        2) เพลา ( Shalf )  เป็นส่วนท่ีท าใหแ้กนของโรเตอร์ ยดึติดกนัอยา่งแน่นหนา 
        3) ขดลวดตวัน า (Conductor)  ท ามาจากแท่งทองแดงหรืออะลูมิเนียม อดัเขา้
ไปในแกนของโรเตอร์ ท าการลดัวงจรดว้ยแหวนตวัน า ทั้งสองขา้งของแกนเหล็ก ในส่วนของแกน
เหล็กจะมีครีบใบพดั เพื่อใชใ้นการระบายความร้อนขณะมอเตอร์ท างาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.6 ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:34) 

 



 

 

                2.1.2  หลกัการท างานของสปลติเฟสมอเตอร์ 
                       เม่ือป้อนกระแสไฟฟ้า ผ่านขดลวดสเตเตอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กข้ึนมาเหน่ียวน า
ตวัน าท่ีตวัโรเตอร์ เป็นผลให้เกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าและ กระแสไฟฟ้าไหลท่ีตวัน าโรเตอร์ 
กระแสไฟฟ้าส่วนน้ี จะสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ซ่ึงท าให้เกิดการดูดและผลกักนั
ระหวา่งสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์เป็นผลท าให้เกิดแรงบิดข้ึนซ่ึงส่งผลให้ โรเตอร์หมุน
ไปได ้ เม่ือมอเตอร์หมุนไดค้วามเร็วรอบประมาณ 75 %  ของความเร็วรอบสูงสุดตามพิกดัของ
มอเตอร์ เซนตริฟูกลัสวติช์  จะท าการตดัขดลวดสตาร์ทออกจากวงจร ดงันั้นจะมีขดลวดรัน เพียงชุด
เดียวเท่านั้นท่ีท างาน 
 

     2.1.3  การต่อวงจรการใช้งานและการกลบัทางหมุนของสปลติเฟสมอเตอร์ 
                          การต่อวงจรภายในขดลวดสเตเตอร์ ดงัภาพท่ี 2.7 

 
  
 
 

 
        ตน้                                                                                                    ปลาย 

. 
ภาพท่ี  2.7 การต่อวงจรภายในขดลวดสเตเตอร์ 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:35) 
 

                        การต่อใชง้านของขดลวดรัน ขดลวดสตาร์ท ร่วมกบัเซนตริฟูกลัสวติช์ ดงัภาพท่ี 2.8 
 

�       

�          
                  

 
ภาพท่ี 2.8 การต่อใชง้านของขดลวดรัน ขดลวดสตาร์ท ร่วมกบัเซนตริฟูกลัสวติช์ 

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :116) 



 

 

                       ในการต่อใชง้านของสปลิตเฟสมอเตอร์  สามารถท าไดโ้ดย  น าปลายสายของขดลวด 
สตาร์ทดา้นหน่ึง  ต่ออนุกรมกบัเซนตริฟูกลัสวิตช์ แลว้ท าการต่อปลายสายเขา้กบัปลายขดลวดรัน  
ส่วนตน้ขดลวดสตาร์ท  ท าการต่อเขา้กบัตน้ของขดลวดรัน แลว้ท าการป้อนแรงดนัไฟฟ้า 220 V เขา้
ท่ีจุดต่อ ดงัภาพท่ี 2.9 
 

�       
�          

                 

 
 
 

ภาพท่ี  2.9 การต่อใชง้านของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :116) 

                       ในการกลบัทิศทางการหมุนของสปลิตเฟสมอเตอร์ ท าไดโ้ดยสลบัปลายสายท่ีต่อกนั
ระหวา่งขดลวดรัน กบัขดลวดสตาร์ท ยกตวัอย่างเช่น  จากภาพท่ี 2.9  สมมุติให้มอเตอร์หมุนทวน
เขม็นาฬิกา เม่ือตอ้งการใหม้อเตอร์หมุนตามเขม็นาฬิกาใหต่้อวงจร ดงัภาพท่ี 2.10 
 

 

                 

�          
�       

 
 

ภาพท่ี  2.10 การกลบัทิศทางการหมุนของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :117) 



 

 

     
 2.1.4   สาเหตุการขัดข้อง การแก้ไข และบ ารุงรักษาสปลติเฟสมอเตอร์ 

                          สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษา สปลิตเฟสมอเตอร์สามารถแสดงได้
ตามตารางท่ี 2.1 
ตารางที ่2.1 สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษาสปลิตเฟสมอเตอร์ 

 ลกัษณะอาการ สาเหตุ การซ่อมบ ารุงรักษา 
 
 
 
 

มอเตอร์ไม่หมุน 

1.แหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่มี
แรงดนั 

1.ตรวจเช็ค แหล่งจ่าย
ไฟฟ้า 

2.ขดลวดรัน ขดลวดสตาร์ท 
ไม่ครบวงจร 
 

1.ใชม้ลัติมิเตอร์ ตรวจเช็ค 
หาจุดท่ีไม่ครบวงจรแลว้
ท าการต่อวงจรใหม่ให้
ครบวงจร 

3.หนา้สัมผสัของเซนตริฟูกลั
สวติช์ ไม่แตะกนั  

1.ปรับแต่งหนา้สัมผสัให้
แตะกนั 
2.เปล่ียนเซนตริฟูกลั
สวติช์ใหม่  

 
 
 

มอเตอร์ร้อนผดิปกติ 

1.ขดลวดลดัวงจร 1.ใชน้ ้ายาวาร์นิชเคลือบ
ส่วนท่ีลดัวงจร 
2.ท าการพนัขดลวดใหม่ 

2.โหลดเกินพิกดั 1.ลดโหลดใหไ้ดต้ามพิกดั 
2.เพิ่มขนาดมอเตอร์ 

3.แบร่ิงช ารุด 1.เปล่ียนแบร่ิงใหม่  
2.หาสาเหตุท่ีแบร่ิงช ารุด
แลว้แกไ้ขใหเ้รียบร้อย 

 
ขณะท างาน มอเตอร์เสียง
ดัง 

1.แบร่ิงช ารุด 1.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

2.ติดตั้งมอเตอร์ไม่แน่น 1.ยดึมอเตอร์กบัฐานยดึให้
แน่น 
 

           
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:34) 



 

 

 
2.2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์  ( Capacitor Motor ) 
 
               คาปาซิเตอร์มอเตอร์ดงัภาพท่ี 2.11 เป็นมอเตอร์ท่ีมีแรงบิดในขณะสตาร์ทและขณะรันสูง จึง
เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในงานเก่ียวกบั เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองซกัผา้ ป๊ัมน ้ า และพดัลมเป็น
ตน้ 
 คาปาซิเตอร์มอเตอร์จ าแนกออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
      1.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท ( Capacitor Start Motor )  
                     2.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท – คาปาซิเตอร์รัน ( Capacitor Start – 
Capacitor Run Motor ) 
                     3.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า ( Two – Vaule  Capacitor ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.11 คาปาซิเตอร์มอเตอร์   
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:37) 

                     
             2.2.1  โครงสร้างและส่วนประกอบ 
                        คาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีโครงสร้างและส่วนประกอบเหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์จะ
มีส่วนท่ีแตกต่างกันคือคาปาซิเตอร์ จะมีการติดตั้งคาปาซิเตอร์ไวท่ี้โครงด้านบนของมอเตอร์  
ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ประกอบดว้ย 
                                     
 



 

 

 
                         1.  ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี (Rotor)  ไดแ้ก่ โรเตอร์ จะเหมือนกบัโรเตอร์ของสปลิตเฟส
มอเตอร์ คือโรเตอร์จะเป็นแบบสไควเรลเกจ ดงัภาพท่ี 2.12 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.12 ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี ( Rotor ) 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:38) 

                         2.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี (Stator)ไดแ้ก่โครง (Frame) ฝาครอบ (End Plate) ขดลวด 
สเตเตอร์ (Stator  Winding) และเซนตริฟูกลัสวิตช์  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ีจะมีลกัษณะเหมือนกบัส่วนท่ีอยู่
กบัท่ีของสปลิตเฟสมอเตอร์ แต่จะมีส่วนท่ีแตกต่างคือ มีคาปาซิเตอร์ติดไวด้า้นบนของตวัมอเตอร์  
ดงัภาพท่ี 2.11 
            3.  คาปาซิเตอร์ คืออุปกรณ์ท่ีน ามาต่อร่วมกบัมอเตอร์  มีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้
กระแสไฟฟ้าน าหน้าแรงดนัไฟฟ้าเป็นมุม 90 องศา ผลท่ีไดคื้อจะท าให้เกิดแรงบิดในขณะสตาร์ท 
ขณะรันสูง และมีประสิทธิภาพสูงตามไปดว้ยคาปาซิเตอร์ ท ามาจากแผน่โลหะท่ีเป็นตวัน า 2 แผน่ 
ซ่ึงแผ่นโลหะทั้ง 2 แผ่นจะถูกคัน่ดว้ยฉนวนบางๆ ฉนวนท่ีใช้คัน่ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองท ามา
จากกระดาษ หรือผา้กอซ ท าการมว้นตวัน าดว้ยฉนวนเขา้ดว้ยกนัแลว้บรรจุลงในตวัถงัพลาสติกหรือ
ตวัถงัโลหะ เป็นรูปส่ีเหล่ียม หรือทรงกระบอก สามารถจ าแนกคาปาซิเตอร์ท่ีใชต่้อร่วมกบัมอเตอร์
ได ้2 ชนิดคือ 
             1.  คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ามนั ( Oil Filled Capacitor ) 

             2.  คาปาซิเตอร์ชนิดอิเลกโทรไลติก ( Electrolytic Capacitor ) 
                                    1) คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ ามนั (Oil  Filled Capacitor) แผน่ตวัน าจะถูกคัน่
ดว้ยฉนวน ซ่ึงฉนวนจะท ามาจากกระดาษบาง ๆ ชุบด้วยน ้ ามนั แล้วมว้นเขา้ด้วยกนั บรรจุลงใน
ตวัถงัท่ีเป็นทรงกลม หรือส่ีเหล่ียม มีค่าความจุไฟฟ้า ท่ีมากกวา่คาปาซิเตอร์ชนิดอิเลกโทรไลติก ดงั
ภาพท่ี 2.13ดงันั้นจะใชค้าปาซิเตอร์ชนิดน้ีต่อร่วมกบัวงจรขดลวดของมอเตอร์ตลอดเวลาโดยจะต่อ
อนุกรมกบัขดลวดสตาร์ทจะเห็นใช้งานในมอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท – คาปาซิเตอร์รัน และ
มอเตอร์คาปาซิเตอร์แบบสองค่า 



 

 

 
        
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.13  คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ามนั  
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :118) 

      2) คาปาซิเตอร์ชนิดอิเลกโทรไลติก (Electrolytic  Capacitor)  แผน่ตวัน าทั้งสอง
จะถูกคัน่ด้วยฉนวนท่ีท ามาจากผา้กอซ ชุบด้วยสารละลายทางเคมี ท่ีเรียกว่า อิเลกโทรไลติก จน
ผา้กอซอ่ิมตวั แลว้ท าการมว้นแผน่ตวัน าและฉนวนเขา้ดว้ยกนัให้เป็นรูปส่ีเหล่ียม หรือทรงกระบอก
และบรรจุลงในตวัถงั จะมีรูปร่าง ตามการมว้นของแผน่ตวัน า ถา้มว้นแผน่ตวัน าเป็นรูปส่ีเหล่ียม ก็
จะบรรจุแผ่นตวัน าลงในตวัถงัส่ีเหล่ียม หรือถา้มว้นแผ่นตวัน าเป็นรูปทรงกลม ก็จะบรรจุตวัน าลง
ในตวัถงัรูปทรงกลม ดงัภาพท่ี 2.14  คาปาซิเตอร์ชนิดอิเลกโทรไลติก จะมีขนาดความจุในการเก็บ
ประจุนอ้ยกวา่คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ ามนั  จึงไม่สามารถต่อร่วมกบัวงจรขดลวดไดน้าน  คาปาซิ
เตอร์ชนิดน้ีจะนิยมใช้ต่อร่วมกบัคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท  และคาปาซิเตอร์
มอเตอร์แบบ 2 ค่า ในการต่อคาปาซิเตอร์ร่วมกบัมอเตอร์จะต่อคาปาซิเตอร์อนุกรม กบัขดสตาร์ท
ของมอเตอร์ เพื่อสร้างแรงบิดในขณะสตาร์ทและจะถูกตดัออกจากวงจรดว้ยเซนตริฟูกลัสวิตช์ เป็น
การป้องกนัไม่ใหค้าปาซิเตอร์ต่อร่วมกบัวงจรขดลวดนานๆ จนเกิดความเสียหายได ้
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.14 คาปาซิเตอร์ชนิดอิเลกโทรไลติก 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:40) 



 

 

  
                 2.2.2  ชนิดของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
         1.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท (Capacitor Start Motor)                           
มีโครงสร้างส่วนประกอบ  เหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาคือคาปาซิเตอร์ ซ่ึงคาปาซิ
เตอร์ท่ีต่อร่วมกบัวงจรขดลวด จะเป็นคาปาซิเตอร์ชนิดอิเลกโทรไลติก   การใช้งานของมอเตอร์
ชนิดน้ี ได้แก่ ป๊ัมน ้ า เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ ในการศึกษาคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์
สตาร์ทจะพิจารณาจากหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
                                1) หลกัการท างานของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท  เม่ือป้อน
กระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดสเตเตอร์ จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากบัความเร็ว
ซิงโครนสั ( Synchonus speed ) ซ่ึงสนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน า ตวัน าท่ีโรเตอร์ 
กระแสท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์ จะไปสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ขั้วของ
สนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ จะท าการผลกัและดูดกนั ท าใหโ้รเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้
           ในการต่อคาปาซิเตอร์ร่วมกับมอเตอร์ จะสามารถท าได้โดยต่ออนุกรมกับ
ขดลวดสตาร์ท และเซนตริฟูกลัสวิตช์  ดงัภาพท่ี 2.15   เม่ือมอเตอร์เร่ิมเดิน ไดค้วามเร็ว 75 % ของ
ความเร็วรอบตามพิกดัของมอเตอร์ท่ี  Name Plate  คาปาซิเตอร์และขดสตาร์ทของมอเตอร์ จะถูก
ตดัออกจากวงจร โดยเซนตริฟูกลัสวิตช์ จะเหลือเฉพาะขดลวดชุดรัน ท างานเพียงชุดเดียว ซ่ึงก็
เหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ ตวัคาปาซิเตอร์ท่ีต่อร่วมกบัมอเตอร์จะท าให้แรงบิดขณะสตาร์ทและ
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของมอเตอร์สูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ดีตามไปด้วย 
มอเตอร์ชนิดน้ีสามารถท่ีจะออกสตาร์ทไดดี้ แมมี้โหลดต่ออยูก่บัตวัมอเตอร์ก็ตาม 
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ภาพท่ี  2.15 การต่อคาปาซิเตอร์ร่วมกบัมอเตอร์ 



 

 

ท่ีมา (ไพฑูรย ์แสงจ ารัส,2546 :44) 
                                 
                                2) การต่อวงจรการใชง้าน  และการกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบ
คาปาซิเตอร์สตาร์ท –คาปาซิเตอร์รัน  สามารถท าไดเ้หมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ แต่เพิ่มคาปาซิ
เตอร์มาต่ออนุกรมกบัขดสตาร์ทและจะไม่มีเซนตริฟูกลัสวิตช์ เพราะคาปาซิเตอร์มอเตอร์ แบบคา
ปาซิเตอร์สตาร์ท คาปาซิเตอร์รัน ขดลวดสตาร์ทจะต่อร่วมกบัวงจรตลอดเวลา โดยไม่โดนตดัออก
จากวงจร 
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ภาพท่ี  2.16 การต่อวงจรภายในขดลวดคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ท่ีมา (ไพฑูรย ์แสงจ ารัส,2546 :44) 

         การกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ คือ ท าการสลบัปลายสายระหว่าง
ขดสตาร์ทและขดรัน ยกตวัอย่างเช่น จากรูปท่ี 2.16  สมมุติให้มอเตอร์หมุน ทวนเข็มนาฬิกา เม่ือ
ตอ้งการใหม้อเตอร์หมุนตามเขม็นาฬิกาใหต่้อวงจรตาม ภาพท่ี 2.17 
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ภาพท่ี  2.17 การกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 



 

 

ท่ีมา (ไพฑูรย ์แสงจ ารัส,2546 :45) 
            2.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท - คาปาซิเตอร์รัน  (Capacitor 
Start – Capacitor  Run   Motor)  คาปาซิเตอร์ท่ีน ามาต่อร่วมกบัวงจรขดลวดของมอเตอร์ จะเป็นคา
ปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ามนั เพราะคาปาซิเตอร์ชนิดน้ี สามารถต่อร่วมอยูก่บัวงจรขดลวดของมอเตอร์
ไดต้ลอดเวลาในการศึกษาจะพิจารณาจากหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  
       1) หลกัการท างานของ คาปาซิเตอร์มอเตอร์  แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท - คาปาซิ
เตอร์รัน  เม่ือป้อนกระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดสเตเตอร์  จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็ว
เท่ากบัความเร็วซิงโครนสั (Synchonus speed) สนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน า ตวัน า
ท่ีโรเตอร์ กระแสท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์ จะไปสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ขั้ว
ของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ จะท าการผลกัและดูดกนั ท าให้โรเตอร์สามารถเคล่ือนท่ี
ไปได ้
      คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท คาปาซิเตอร์รัน จะไม่มีเซนตริฟู
กลัสวิตช์ เพราะมอเตอร์แบบน้ีขดสตาร์ท จะไม่โดนตดั ออกจากวงจร แต่จะเป็นตวัช่วยขดรันใน
การท างาน คาปาซิเตอร์ท่ีต่อร่วมอยูก่บัมอเตอร์ จะต่ออนุกรมกบัขดสตาร์ท  ดงัภาพท่ี 2.18 ซ่ึงท า
หน้าท่ีในการสร้างแรงบิดให้สูง ในขณะสตาร์ท และในขณะท างานตลอดจนท าให้เพาเวอร์แฟค
เตอร์สูงข้ึน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของมอเตอร์สูงข้ึนตามไปดว้ย  
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ภาพท่ี  2.18  การต่อคาปาซิเตอร์ร่วมกบัมอเตอร์ 
ท่ีมา (ไพฑูรย ์แสงจ ารัส,2546 :52) 

                              
                            2) การต่อวงจรการใชง้านและการกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคา
ปาซิเตอร์สตาร์ท –คาปาซิเตอร์รัน การต่อใชง้านของมอเตอร์ชนิดน้ีสามารถ ท าไดเ้หมือนกบัสปลิต



 

 

เฟสมอเตอร์ แต่เพิ่มคาปาซิเตอร์มาต่ออนุกรมกบัขดสตาร์ทดงัภาพท่ี 2.19 และจะไม่มีเซนตริฟูกลั
สวิตช์ เพราะคาปาซิเตอร์มอเตอร์ แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท คาปาซิเตอร์รัน ขดลวดสตาร์ทจะต่อ
ร่วมกบัวงจรตลอดเวลา โดยไม่โดนตดัออกจากวงจร 

 

�          
�       

           

 
 

ภาพท่ี  2.19 การต่อใชง้าน ของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ทคาปาซิเตอร์รัน 
ท่ีมา (ไพฑูรย ์แสงจ ารัส,2546 :52) 

 
       การกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท คาปาซิ
เตอร์รัน มีวิธีการต่อวงจรเหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ คือ ท าการสลบัปลายสายระหว่างขดรัน 
และขดสตาร์ท ยกตวัอยา่งเช่น จากภาพท่ี 2.19  สมมุติให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา เม่ือตอ้งการ
ใหม้อเตอร์หมุนตามเขม็นาฬิกา ใหต่้อวงจร ดงัภาพท่ี 2.20 
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ภาพท่ี  2.20 การกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท คาปาซิเตอร์รัน 
ท่ีมา (ไพฑูรย ์แสงจ ารัส,2546 :53) 



 

 

       
             3. คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า (Two – Value Capacitor Motor) 

คาปาซิเตอร์  ท่ีต่อใชง้านร่วมกบัวงจรขดลวดของมอเตอร์  จะเป็นทั้งแบบคาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุ
น ้ ามนั และคาปาซิเตอร์ ชนิดอิเล็กโทรไลติก โดยคาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ ามนั จะต่อร่วมกบัวงจร
ขดสตาร์ท ตลอดเวลา แต่คาปาซิเตอร์อิเล็กโทรไลติก จะโดนตดัออกจากวงจรด้วย เซนตริฟูกลั
สวติช์ เม่ือมอเตอร์ท าการเร่ิมเดิน 
                1) หลกัการท างานของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า เม่ือป้อน
กระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดสเตเตอร์ จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากบัความเร็ว
ซิงโครนสั ( Synchonus speed ) สนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน า ตวัน าท่ีโรเตอร์ 
กระแสท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์ จะไปสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ขั้วของ
สนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ จะท าการผลกัและดูดกนั ท าใหโ้รเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้
              คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ามนัและชนิดอิเล็กโทรไลติกท่ีต่อร่วมกบัมอเตอร์ ใน
การท่ีจะต่อคาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ ามนัและชนิดอิเล็กโทรไลติกร่วมใช้งานนั้นใหน้ าคาปาซิเตอร์
ทั้งสองชนิดต่อขนานกนัก่อนแลว้จึงต่ออนุกรมกบัขดลวดสตาร์ทของมอเตอร์ส่วนคาปาซิเตอร์ช
นิดอิเล็กโทรไลติก ก่อนท่ีจะต่อขนานกบัคาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ ามนั ให้ต่อคาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็ก
โทรไลติก อนุกรมกบัเซนตริฟูกลัสวติช์ก่อน  ดงัภาพท่ี 2.21 เพราะคาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็กโทรไลติก 
จะโดนตดัออกจากวงจรดว้ยเซนตริฟูกลัสวิตช์ เม่ือมอเตอร์เร่ิมเดินแลว้ แต่คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุ
น ้ ามนัจะต่อร่วมกบัวงจรขดลวดสตาร์ทตลอดเวลา  เพื่อท าให้แรงบิดสูงในขณะท างาน การท่ีขด
สตาร์ทต่อร่วมกบัขดรันไดต้ลอดเวลานั้น เพราะเส้นลวดของขดลวดชุดสตาร์ท มีขนาดใกลเ้คียง
หรือเท่ากบัขดลวดชุดรัน 
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ภาพท่ี  2.21 การต่อคาปาซิเตอร์ร่วมกบัมอเตอร์ 



 

 

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :121) 
            2)  การต่อวงจรการใช้งานและการกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบ
คาปาซิเตอร์สองค่า  การต่อมอเตอร์ชนิดน้ีสามารถต่อได ้ ดงัภาพท่ี 2.22 
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ภาพท่ี  2.22 การต่อวงจรการใชง้านของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:40) 

 
                                    การกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ท าไดด้งัภาพท่ี 2.23 
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(ก)มอเตอร์หมุนทวนเขม็นาฬิกา                                  (ข)มอเตอร์หมุนตามนาฬิกา 
 

ภาพท่ี 2.23 การกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 



 

 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:40) 
                2.2.3  สาเหตุการขัดข้อง การแก้ไข และบ ารุงรักษา คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
                          สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษา คาปาซิเตอร์มอเตอร์สามารถแสดงได้
ตามตารางท่ี 2.2 
ตารางที ่2.2 สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษาคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

ลกัษณะอาการ สาเหตุ การซ่อมบ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

มอเตอร์ไม่
หมุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.เซอร์กิตเบรกเกอร์เปิดวงจร 1.ตรวจสอบการร่ัวลงดิน 

2.ขดลวดสเตเตอร์ขาด
หรือช็อตรอบ 

1.ใชม้ลัติมิเตอร์ตรวจสอบการขาด
ของขดลวดสเตเตอร์ 
2.ใชก้ราวดเ์ล่อร์ตรวจสอบ
การช็อตรอบ 
3.หากแกไ้ขไม่ไดใ้หเ้ปล่ียน
ขดลวดสเตเตอร์ใหม่ 

3.แรงดนัป้อนขดลวดสเตเตอร์
ต ่ากวา่ปกติ 

1.ตรวจสอบและป้อนแรงดนัใหไ้ด้
ตามพิกดัของมอเตอร์ 

4.ขดลวดร่ัวลงดิน 1.ตรวจสอบการร่ัวลงดิน  
2.อาบน ้ายาวาร์นิชในขดลวดท่ีร่ัวลง
ดิน หากแกไ้ขไม่ไดใ้หเ้ปล่ียน
ขดลวดใหม่ 

5.หนา้สัมผสัเซนตริฟูกลัสวติช์
เปิดวงจร 

1.ตรวจสอบหนา้สัมผสั 
2.เปล่ียนเซนตริฟูกลัสวติช์ 

6.มอเตอร์ท างานเกินก าลงั 1.ตรวจสอบกระแสท่ีจ่ายให้โหลด
เทียบกบัป้ายช่ือ( Name  Plate ) 

7.คาปาซิเตอร์ช ารุด 1.เปล่ียนคาปาซิเตอร์ใหม่ 



 

 

 
มอเตอร์เสียงดัง
ขณะท างาน 

 
 

1.แบร่ิงช ารุด 1.ตรวจสอบความฝืด หากฝืดใชจ้าร
บีหล่อล่ืน 
2.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

ตาราง 2.2 (ต่อ) สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษาคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

ลกัษณะอาการ สาเหตุ การซ่อมบ ารุงรักษา 

 
มอเตอร์เสียงดัง
ขณะท างาน 

 

2.การยดึมอเตอร์กบัฐานไม่
แน่น 

1.ตรวจสอบนอตยดึฐานมอเตอร์ 

3.เพลาของมอเตอร์คด 1.แกไ้ขใหเ้พลาตรง 
2.เปล่ียนเพลาใหม ่

 
 
 
 

มอเตอร์ร้อน
ผดิปกติ 

 
 
 
 
 
 

1.ขดลวดสเตเตอร์ลดัวงจร 1.พนัขดลวดสเตเตอร์ใหม่ 

2.เซนตริฟูกลัสวติช์ไม่ตดัวงจร 1.ตรวจสอบหนา้สัมผสั 
2.เปล่ียนเซนตริฟูกลัสวติช์ใหม่ 

3.โหลดเกินพิกดั 1.ลดโหลดใหไ้ดต้ามพิกดั 
2.เพิ่มขนาดของมอเตอร์ 

4.แรงดนัท่ีป้อนสูงหรือต ่ากวา่
ปกติ 

1.ปรับแรงดนัใหไ้ดต้ามปกติ 

5.แบร่ิงช ารุด  1.ตรวจสอบความฝืด หากฝืดใชจ้าร
บีหล่อล่ืน 
2.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:40) 
 

2.3  เชดเดดโพลมอเตอร์ ( Shaded Pole Motor ) 
  
           เชดเดดโพลมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ท่ีมีขนาดเล็ก คือมีขนาดตั้งแต่ 
1/100 ถึง 1/20 แรงมา้  มกัพบเห็นการใชง้านของมอเตอร์ชนิดน้ี  ไดแ้ก่ เคร่ืองเป่าผม พดัลม ฯลฯ 



 

 

ขั้วแม่เหล็กอนัเชดเดดโพล 

           
                2.3.1   โครงสร้างและส่วนประกอบของเชดเดดโพลมอเตอร์ 
            เชดเดดโพลมอเตอร์ มีส่วนประกอบท่ีส าคญั  2 ส่วน คือ 
            1.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี ( Stator )   ประกอบดว้ย โครง  ฝาครอบ  ขดลวดเชดเดดโพล 
และขดลวดอนัเชดเดดโพล 

        1) โครง ของเชดเดดโพลมอเตอร์ ท ามาจากเหล็กหล่อเหนียว ภายในส่วนท่ีเป็น 
แกนขดลวด จะท าดว้ยแผน่เหล็กบางลามิเนท น ามาอดัติดกนัเป็นรูปทรงกระบอก ดา้นในแกน จะมี
ส่วนท่ียื่นออก เพื่อรองรับขดลวดสนามแม่เหล็ก และยงัท าหน้าท่ีเป็นขั้วแม่เหล็กแบบยื่น (Salient 
Pole) ขั้วแม่เหล็กแบบยื่น จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ขั้วแม่เหล็กเชดเดดโพล และ
อนัเชดเดดโพล ดงัภาพท่ี 2.24 ขั้วแม่เหล็กแบบเชดเดดโพล มีพื้นท่ีผวิดา้นหนา้ขั้วแม่เหล็กแคบ และ
มีไวส้ าหรับพนัขดลวดเชดเดดโพล ส่วนขั้วแม่เหล็กแบบอนัเชดเดดโพล มีพื้นท่ีผิวดา้นหน้าของ
ขั้วแม่เหล็กกวา้งกวา่แบบเชดเดดโพล มีไวส้ าหรับพนัขดลวดอนัเชดเดดโพล 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.24 ขั้วแม่เหล็กเชดเดดโพล และอนัเชดเดดโพล 
ท่ีมา (สมยศ สีแสนซุย,2546 :323) 

      2) ขดลวดเชดเดดโพล  จะท าดว้ยแผน่ทองแดงสวมไวท่ี้ขั้วแม่เหล็กแบบเชด 
เดดโพล 
        3) ขดลวดอนัเชดเดดโพล  หรือเรียกอีกอยา่งว่าขดลวดเมน (Main  Winding) 
จะพนัอยูร่อบๆขั้วแม่เหล็กแบบอนัเชดเดดโพล ดงัแสดงในภาพท่ี 2.25 
 
 
 
 

ขั้วแม่เหลก็เชดเดดโพล 

ขดลวดอนัเชดเดดโพล 



 

 

 
 

 
ภาพท่ี  2.25 ขดลวด เชดเดดโพล และ อนัเชดเดดโพล 

ท่ีมา (สมยศ สีแสนซุย,2546 :324) 
                                       4) ฝาครอบ   ท  าจากเหล็กหล่อเหนียวดังภาพท่ี 2.26 ท าหน้าท่ีในการ
ป้องกนั ส่ิงแปลกปลอมและรองรับโรเตอร์ท าใหโ้รเตอร์หมุนไดศู้นยก์ลาง 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.26  ฝาครอบ 

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :141) 
 

                          2.  ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  (Rotor) ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีไดแ้ก่โรเตอร์ ซ่ึงโรเตอร์ของมอเตอร์
ชนิดน้ีจะเป็นแบบกรงกระรอก (Squirrel  Cage)  ตวัน าท่ีฝังในร่อง (Slot)  จะมีลกัษณะเฉียงกบั
แกนเพลา และท าการยดึติดแน่นกบัเพลา  ดงัภาพท่ี 2.27 
 
 
 
 
 
 

 

ขดลวดเชดเดดโพล 

ฝำครอบ 

ฝำครอบ 

โรเตอร ์



 

 

 
 

ภาพท่ี  2.27 ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  ( Rotor ) 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :141) 

                
                2.3.2  หลกัการท างานของเชดเดดโพลมอเตอร์ 

 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.28 หลกัการท างานของเชดเดดโพลมอเตอร์ 
ท่ีมา (สมยศ  สีแสนซุย,2546 :50) 

 
 เม่ือพิจารณาภาพท่ี 2.28 ตั้งแต่ภาพท่ี 2.28 A เม่ือเร่ิมป้อนไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสเขา้
ขดลวด อนัเชดเดดโพล กระแสจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตามรูปคล่ืนไซน์ (Sine Wave) ถา้ใช้กฎมือขวา
พิจารณาหาทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก จะพบว่าเส้นแรงแม่เหล็กเคล่ือนท่ีออก จากขั้วแม่เหล็ก 
ขั้วแม่เหล็กท่ีมีเส้นแรงพุ่งออกมาจะเป็นขั้วเหนือ  (N) ในขณะเดียวกนัขดลวดเชดเดดโพลจะสร้าง
เส้นแรงแม่เหล็กข้ึนมาหักล้างกบัเส้นแรงแม่เหล็ก        ท่ีพุ่งออกมาจากขั้วเหนือ   ของขดลวด
อนัเชดเดดโพล เป็นไปตามกฎของเลนซ์ แต่เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึน จากขดลวดเชดเดดโพล จะ
ไม่หมดไปจากการหกัลา้ง    แต่จะไปบิดเบนรวมกนักบัเส้นแรงแม่เหล็ก   ท่ีเกิดจากขดลวดอนัเชด
เดดโพล ท าให้สนามเหล็กมีความเขม้มากข้ึน  ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก จะสูงสุดอยู่ท่ี
ต  าแหน่ง  b  เม่ือพิจารณาต่อไป ภาพท่ี 2.28 B กระแสไฟฟ้าท่ีป้อนให้กบัมอเตอร์จะเพิ่มข้ึนเร่ือย
จนถึง จุดสูงสุด ตามรูปคล่ืนไซน์ เม่ือกระแสไฟฟ้าถึงจุดสูงสุด จะไม่เกิดการเหน่ียวน าเส้นแรง



 

 

แม่เหล็กท่ีเกิดข้ึน ท่ีขดลวดอนัเชดเดดโพลจะพุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กมากท่ีสุด ท่ีประมาณก่ึงกลาง
ขั้วท่ีต าแหน่ง c 
           เม่ือพิจารณาต่อไปท่ี ภาพท่ี 2.28 C เม่ือกระแสไฟฟ้าท่ีป้อนถึงจุดสูงสุด แลว้ก็จะลดลงเร่ือยๆ 
ตามรูปคล่ืนไซน์ เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึน จากกระแสไฟฟ้าจะเร่ิมลดนอ้ยลง เส้นแรงแม่เหล็กส่วน
น้ี จะตดักบัขดลวดเชดเดดโพล ท าให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กเหน่ียวน ามาเสริมกบัเส้นแรงแม่เหล็ก ท่ี
เกิดจากขดลวดอนัเชดเดด ท าให้เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเคล่ือนท่ีผ่านเชดเดดโพล  มีความเขม้สูงสุดท่ี
ต าแหน่ง  d  สนามแม่เหล็กท่ีเคล่ือนท่ีจากขดลวด  อนัเชดเดด ไปสู่เชดเดดโพล จะเป็นลกัษณะของ
สนามเหล็กหมุน จึงท าใหโ้รเตอร์หมุนตามไปดว้ย โดยมอเตอร์จะหมุนไปในทิศทางท่ีมีเชดเดดโพล
เสมอ 
 

     2.3.3   การต่อวงจรการใช้งานและการกลบัทางหมุนของเชดเดดโพลมอเตอร์ 
                           การต่อวงจรภายในขดลวดสเตเตอร์  ส่วนท่ีเป็นขดลวดอนัเชดเดด ต่อเหมือนกบั     
สปลิตเฟสมอเตอร์ และคาปาซิเตอร์ คือต่อให้เกิดขั้วเหนือ ขั้วใตส้ลบักนั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.29  การต่อวงจรภายในขดลวดสเตเตอร์ 

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :143) 
    
                          การต่อเชดเดดโพลมอเตอร์ สามารถต่อวงจรขดลวดสนามแม่เหล็ก อนัเชดเดด 
เหมือนกบัขดลวดของสปลิตเฟสมอเตอร์หรือคาปาซิเตอร์มอเตอร์โดยวธีิการคือต่อให้เกิดขั้วเหนือ
และขั้วใต ้ดงัภาพท่ี 2.29 



 

 

       กรณีท่ีมอเตอร์เชดเดดโพลท่ีมีขดลวดเชดเดด  อยูเ่พียงขา้งเดียวของขั้วแม่เหล็กจะ
ไม่สามารถกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์เชดเดดโพล  ไดแ้ต่ถา้มีขดลวดเชดเดดอยูท่ี่ดา้นขา้งทั้ง
สองของขั้วแม่เหล็กสามารถกลบัทิศทางการหมุนได ้
                          การกลบัทิศทางการหมุนของเชดเดดโพลมอเตอร์ ถา้ตอ้งการใหม้อเตอร์หมุนใน
ทิศทางใด ใหท้  าการเปิดวงจรขดลวดเชดเดดโพลอีกดา้นหน่ึงท่ีอยูต่รงขา้ม ถา้ต่อวงจรขดลวดเชด 
เดดโพลครบวงจร ทั้งสองขา้ง มอเตอร์จะไม่หมุน 
 2.3.4 สาเหตุการขัดข้อง การแก้ไข และบ ารุงรักษา เชดเดดโพลมอเตอร์ 
          สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษา เชดเดดโพลมอเตอร์สามารถแสดงได้
ตามตารางท่ี 2.3 
ตารางที ่2.3 สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษาเชดเดดโพลมอเตอร์ 

ลกัษณะอาการ สาเหตุ การซ่อมบ ารุงรักษา 

 
 
 

มอเตอร์ไม่หมุน 
 
 

1.ขดลวดอนัเชดเดดโพล เปิด
วงจร 

1.ตรวจสอบดว้ยมลัติมิเตอร์ 
2.ต่อวงจรใหถู้กตอ้ง 

2.การช็อตรอบของขดลวดเชด
เดดโพล 

1.ใชก้ราวดเ์ล่อร์ตรวจสอบ
การช็อตรอบ 
2.เปล่ียนขดลวดชุดใหม่ 

3.ต่อขดลวดผดิ 1.ต่อขดลวดใหม่ 

4.แบร่ิงช ารุด 1.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

 
 
 

มอเตอร์เสียงดังขณะท างาน 
 
 

1.แบร่ิงช ารุด 
 
 
 

1.ตรวจสอบความฝืด หากฝืดใช้
จารบีหล่อล่ืน 
2.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

2.การยดึมอเตอร์กบัฐานไม่
แน่น 

1.ตรวจสอบนอตยดึฐาน
มอเตอร์ 

3.เพลาของมอเตอร์คด 1.แกไ้ขใหเ้พลาตรง 
2.เปล่ียนเพลาใหม่ 

 
 

1.ขดลวดอนัเชดเดดโพลลดั 
วงจร 

1.เปล่ียนขดลวดใหม่ 



 

 

 
มอเตอร์ร้อนผดิปกติ 

 
 

2.โหลดเกินพิกดั 
 

1.ท าการลดโหลดใหไ้ดต้าม
พิกดั 

3.การร่ัวลงดิน 1.ตรวจสอบดว้ยมลัติมิเตอร์ 
2.เปล่ียนขดลวดใหม่  
 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:40) 
2.4  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์  (Universal  Motor ) 
 
 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ สามารถท่ีจะใช้กับระบบไฟฟ้า กระแสสลับ และกระแสตรงได้
คุณสมบติัเด่น คือมีแรงบิดเร่ิมเดินสูง ถา้ท างานโดยไม่มีโหลด จะเป็นอนัตรายกบัตวัมอเตอร์ เพราะ
มอเตอร์ จะหมุนดว้ยความเร็วสูงมาก ดงันั้นในการใช้งานมอเตอร์ชนิดน้ี จะตอ้งต่อร่วมกบัโหลด
เสมอ  มอเตอร์จะมีขนาดตั้งแต่ 1/200 ถึง 1/3 แรงมา้  การน ายูนิเวอร์แซลมอเตอร์ไปใชง้านไดแ้ก่ 
สวา่นไฟฟ้า เคร่ืองบดอาหาร มอเตอร์จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองดูดฝุ่ นเป็นตน้ 

 
2.4.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

   ส่วนประกอบท่ีส าคญั จ าแนกไดด้งัน้ี 
     1.  โครง  (Frame)  วสัดุท่ีน ามาใชใ้นการท าโครงของมอเตอร์ อาจเป็นอะลูมิเนียม
หล่อ เหล็กหล่อ หรือแผน่เหล็กเหนียว แลว้น ามามว้นให้เป็นรูปร่างอาจเป็นรูปทรงกระบอก ดงัภาพ
ท่ี 2.30  และจะตอ้งมีขนาดความโตพอท่ีจะยดึแกนขั้วสนามแม่เหล็กได ้
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.30 โครง   

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :136) 
   2.  แกนขั้วสนามแม่เหล็ก (Core)  ท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท แลว้น ามาอดั
ติดกบัโครงโดยยดึดว้ยหมุดหรือสกรู  จะท าหนา้ท่ียดึขดลวดสนามแม่เหล็ก ไว ้ดงัภาพท่ี 2.31 
 
 

แผ่นเหลก็บางลา

มิเนท 



 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.31 แกนขั้วสนามแม่เหล็ก 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :137) 

         3.  อาร์เมเจอร์ (Armature)  คือส่วนท่ีน าก าลงัเอาตพ์ุต ออกไปใชง้าน อาร์เมเจอร์ 
จะมีลกัษณะเหมือนกบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยแกนอาร์เมเจอร์ท ามาจากแผ่นเหล็กบางลา
มิเนท ซ่ึงเซาะผิวดา้นนอกเป็นสล็อต (Slot) ไวส้ าหรับพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ สล็อตอาจเป็นชนิด
ตรงและขนานกบัแกนเพลา หรืออาจเป็นชนิดเฉียงกบัแนวแกน (Skewed)  ก็ได ้และมีคอมมิวเต
เตอร์ เพื่อท่ีจะแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั ท่ีรับมาจากแปรงถ่าน  เพื่อป้อนให้กบัขดลวดอาร์เมเจอร์ ทั้ง
แกนอาร์เมเจอร์ และคอมมิวเตเตอร์ จะอดัแน่นติดกบัเพลา ดงัภาพท่ี 2.32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.32 อาร์เมเจอร์  
ท่ีมา (ไชยชาญ หินเกิด, 2543:87) 

 

     4.  ฝาครอบ (End Plate)  ฝาครอบจะท าจากเหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ หรือแผน่
เหล็กเหนียว ดา้นขา้งของฝาครอบทั้งสอง จะท าการยึดแบร่ิงติดไว ้เพื่อรองรับเพลา หรือแกนของ
มอเตอร์ ฝาครอบดา้นหน่ึงจะติดตั้ง แปรงถ่านไวมี้จ านวน 2 ชุด หนา้ท่ีของฝาครอบคือ ป้องกนัส่ิง
แปลกปลอมเขา้สู่ภายในตวัมอเตอร์ และท าใหก้ารหมุนของอาร์เมเจอร์ไดศู้นยก์ลาง 
 
 
 

หมุด 



 

 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.33 ฝาครอบ  

ท่ีมา (สมยศ  สีแสนซุย,2546 :320) 
            5.  แปรงถ่าน จะนิยมท ามาจาก กราไฟต ์แปรงถ่านจะบรรจุอยูใ่นซองแปรงถ่าน 
ซ่ึงมีสปริงเป็นตัวท่ีดันแปรงถ่านให้สัมผสักับซ่ีคอมมิวเตเตอร์ หน้าท่ีของแปรงถ่านคือน า
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายป้อนใหก้บัคอมมิวเตเตอร์ และผา่นไปยงัขดลวดอาร์เมเจอร์อีกทีหน่ึง 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.34  แปรงถ่าน 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:55) 

 
                2.4.2   หลกัการท างานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
                           เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลบั 1 เฟส ใหก้บัมอเตอร์   ดงัภาพท่ี 2.35
กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วดา้นบนไหลลงสู่ขั้วดา้นล่างของมอเตอร์ เม่ือใชก้ฎมือซา้ยของเฟลมม่ิง  
(Fleming ‘s Left Hand  Rule)   หาทิศทาง การหมุนของมอเตอร์    ปรากฏวา่มอเตอร์หมุนทวนเขม็
นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  2.35 กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วดา้นบนไหลลงสู่ขั้วดา้นล่าง 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :138) 

           และในกรณีตรงกนัขา้ม เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสตรง หรือกระแสสลบั 1 เฟส ดงัภาพ
ท่ี 2.36 สมมุติวา่กระแสไฟฟ้าไหลเขา้มอเตอร์ท่ีขั้วดา้นล่างและออกจากมอเตอร์ท่ีขั้วดา้นบน เม่ือใช้
กฎมือซา้ยของเฟลมม่ิง พิจารณาหาทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ปรากฏวา่มอเตอร์จะหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา 
 
    
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.36 กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วดา้นล่าง ไหลลงสู่ขั้วดา้นบน 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :138) 

              พิจารณาจากการป้อนไฟเขา้ท่ีขั้วดา้นบน หรือดา้นล่างขั้วใดก่อน-หลงัก็ตาม ทิศ
ทางการหมุนของมอเตอร์ก็ยงัหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิม  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ไม่ว่าจะป้อน



 

 

ไฟฟ้ากระแสตรง หรือกระแสสลบัก็ตามมอเตอร์ก็ยงัคงหมุนทวนเข็มนาฬิกา มอเตอร์ชนิดน้ีจึง
สามารถใชก้บัระบบไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลบั  
 
                2.4.3 การต่อวงจรการใช้งานและการกลบัทางหมุนของยูนิเวอร์แซล มอเตอร์  
         การต่อยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ ใชง้าน สามารถต่อได ้2 แบบดว้ยกนัคือการต่อขดลวด
สนามแม่เหล็ก ทั้งสองอนุกรมกนัก่อนแลว้จึง ต่ออนุกรมกบัขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.37 การต่อวงจรการใชง้านของยนิูเวอร์แซล มอเตอร์ 

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :140) 
   อีกวธีิหน่ึงคือ ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กขา้งหน่ึงอนุกรมกบัขดลวดอาร์เมเจอร์ แลว้
จึงน าไปต่ออนุกรมกบัขดลวดสนามแม่เหล็ก ดงัภาพท่ี 2.38 
 
 
 
 
   
 
 

 
                          
 
 

ภาพท่ี  2.38  การต่อวงจรการใชง้านของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :140) 



 

 

   การกลบัทางหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ ท าไดโ้ดยการสลบัปลายสายไฟท่ีต่อ
เขา้กบัขดลวดสนามแม่เหล็ก หรือขดลวดอาร์เมเจอร์ ดงัภาพท่ี 2.39 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.39  การกลบัทางหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
                                        ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :140) 
 2.4.4 สาเหตุการขัดข้อง การแก้ไข และบ ารุงรักษา ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
                       สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษา ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์สามารถแสดง
ไดต้ามตารางท่ี 2.4 
 ตารางท่ี 2. 4 สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษา ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

ลกัษณะอาการ สาเหตุ การซ่อมบ ารุงรักษา 

 
 

มอเตอร์ไม่หมุน 

1.ฟิวส์ขาด 1.เปล่ียนฟิวส์ใหม่ 

2.โหลดเกินพิกดั 
 

1.ลดโหลดใหไ้ดต้ามพิกดัท่ีป้าย
ช่ือ ( Name Plate ) 
2.เพิ่มขนาดของมอเตอร์ 

 
 

มอเตอร์มีแรงบิดต ่า 

1.แบร่ิงช ารุด 1.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

2.ขดลวดอาร์เมเจอร์ลดัวงจร 1.พนัขดลวดอาร์เมเจอร์ใหม่ 

3.ต าแหน่งแปรงถ่านบน อาร์
เมเจอร์ไม่ถูกตอ้ง 

1.เล่ือนต าแหน่งของแปรงถ่าน
ใหถู้กตอ้ง 

 1.ขดลวดอาร์เมเจอร์ลดัวงจร 1.พนัขดลวดอาร์เมเจอร์ใหม่ 



 

 

 
มอเตอร์ร้อนผดิปกติ 

2.ขดลวดสนามแม่เหล็กลดั 
วงจร 

1.พนัขดลวดสนามแม่เหล็กใหม่ 

3.แบร่ิงช ารุด 1.ท าการเปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

 ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:40) 
 
2.5 รีพลัช่ันมอเตอร์ ( Repulsion Motor ) 
 
              รีพลัชั่นมอเตอร์เป็นมอเตอร์  ท่ีมีคุณสมบติัในขณะเร่ิมเดินสูง  เหมือนกบัซีร่ีส์มอเตอร์
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดดว้ยกนัคือ 
              
              2.5.1  รีพลัช่ันมอเตอร์  
                        รีพลัชัน่มอเตอร์เป็นมอเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบัซีร่ีส์มอเตอร์ คือ มีแรงบิดใน
ตอนเร่ิมเดินสูง ปรับความเร็วได ้ความเร็วจะสูงมากในขณะ No Load  ดงันั้นมอเตอร์ชนิดน้ี จึง
เหมาะกบัการใชง้านท่ีตอ้งการแรงบิดเร่ิมเดินสูง และยงัสามารถต่อโหลดร่วมกบัมอเตอร์ขณะเร่ิม
เดินไดเ้ลย 
             1.  โครงสร้างและส่วนประกอบของรีพลัชัน่มอเตอร์  
              1) โครง (Frame) วสัดุท่ีใชน้ ามาท า โครงมอเตอร์ จะท ามาจากเหล็กหล่อ
เหนียว เพราะจะท าใหมี้น ้าหนกัเบา มีความยดืหยุน่สูง โดยทัว่ไปหนา้ท่ีของโครงจะ เป็นท่ียดึแกน
เหล็กสเตเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.40  โครง 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :123) 

 

โครง 



 

 

                                   2) แกนเหล็กสเตเตอร์  (Stator  Core)  จะท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท 
แลว้น ามาอดัซ้อนกนั โดยท าการเซาะร่องไว ้ ส าหรับพนัขดลวดชุดเมน     ซ่ึงเหมือนกบัขดลวดเมน
ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.41 แกนเหล็กสเตเตอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :122) 

                 3) แกนเหล็กโรเตอร์(Rotor  Core)จะท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท อดัซ้อน
กนัตรงกลางเจาะรูเพื่อสอดเพลาบริเวณดา้นนอก เซาะเป็นร่องเพื่อท่ีจะไวพ้นัขดลวด และมีคอมมิว
เตเตอร์แบบขนานเพลา (Axial Type) ติดตั้งอยู่ท่ีตวัโรเตอร์ โรเตอร์ชนิดน้ีเรียกว่า อาร์เมเจอร์ 
ขดลวดท่ีพนัในร่องเรียกวา่ ขดลวดอาร์เมเจอร์ และปลายขดลวดเหล่าน้ี จะต่อเขา้กบัคอมมิวเตเตอร์
ท่ีติดตั้งอยูก่บัโรเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.42  แกนเหล็กโรเตอร์  

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :123) 
             4) ฝาครอบ (End Plate)  ท ามาจากเหล็กหล่อเหนียว ท่ีฝาครอบมีแบร่ิง ติดตั้ง
อยู ่เพื่อมีไวส้ าหรับรองรับเพลาของโรเตอร์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.43  ฝาครอบ  
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :123) 

                     5) แปรงถ่าน  (Carbon Brushes)  ท ามาจากกราไฟต ์แปรงถ่านจะบรรจุอยูใ่น
ซองแปรงถ่าน ซ่ึงมีสปริงเป็นตวัดนัแปรงถ่านให้สัมผสักบัคอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลา แปรงถ่าน
เหล่าน้ีจะต่อเข้าด้วยกัน แปรงถ่านสามารถเล่ือนไปบนคอมมิวเตเตอร์ได้ ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะได้ทิศ
ทางการหมุนท่ีถูกตอ้งและก าลงัเอาตพ์ุตท่ีสูง 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.44  แปรงถ่าน   
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:55) 

 
                     6) แบร่ิง (Bearing)  มีไวเ้พื่อท่ีจะรองรับเพลาไม่ให้แตะกบัสเตเตอร์ ซ่ึงมีทั้ง
แบบปลอก (Skeve  Bearing) หรือแบบลูกปืน (Ball  Bearing) 
                                2.  หลกัการท างานของรีพลัชัน่มอเตอร์ เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสผา่น
ขดลวดท่ีสเตเตอร์   จะเกิดสนามแม่เหล็กข้ึนและสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์น้ี  จะไปเหน่ียวน ากบั

              ฝา

ครอบ 

ฝาครอบ 



 

 

ตวัน าของโรเตอร์    ท าให้เกิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน า และกระแสไหลในตวัน าโรเตอร์  กระแสไฟฟ้า
ท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์    จะไปสร้างสนามเหล็ก ข้ึนมาสัมพนัธ์กบัสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ 
ในขณะท่ีแปรงถ่านวางอยู่ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งบนคอมมิวเตเตอร์  และขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ท า
มุมกบัขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ท่ีอยูใ่กลก้นั 15 องศามีทิศทางเหมือนกนัจะเกิดแรงบิดข้ึนมาท าให้
โรเตอร์หมุนไปได ้การท่ีมอเตอร์หมุนไปได ้ก็เพราะแรงผลกัดนักนัระหวา่งขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ 
และสเตเตอร์ จึงเรียกมอเตอร์แบบน้ีวา่ “ รีพลัชัน่มอเตอร์” 
             มอเตอร์จะหมุนไดก้็ต่อเม่ือเล่ือนต าแหน่งของแปรงถ่าน ท ามุมกบัแนวแกน
ของขั้วแม่เหล็ก N – S  ของสเตเตอร์ท่ีมากกวา่ 0 องศา แต่ไม่ถึง 90 องศา ต าแหน่งแปรงถ่านถา้เอียง
ไปทิศทางใด มอเตอร์ก็จะหมุนไปตามทิศทางท่ีต าแหน่งแปรงถ่านเล่ือนไป การท่ีแปรงถ่านเล่ือน
บนซ่ีคอมมิวเตเตอร์ไปเร่ือยๆ ยงัท าให้ความเร็วของมอตอร์เปล่ียนแปลงไปตามการเล่ือนต าแหน่ง
ของแปรงถ่านนั้น 
 
                
                2.5.2  รีพลัช่ันสตาร์ท –อนิดักช่ันรัน มอเตอร์  ( Repulsion Start  - Induction Run   
Motor ) 
                         มอเตอร์แบบน้ี เป็นมอเตอร์ท่ีมีแรงบิด (Torque) ในการเร่ิมเดินสูง ความเร็วคงท่ี
และมกัน าไปใชง้านเก่ียวกบัคอมเพรสเซอร์ ป๊ัมน ้า และงานท่ีตอ้งการแรงบิดเร่ิมเดินสูง รีพลัชัน่ 
สตาร์ท – อินดกัชัน่ รันมอเตอร์ ยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบดว้ยกนัคือ แบบแปรงถ่านยก  (Brush 
Lifting) และแบบแปรงถ่านสัมผสั (Brush Riding) 
         1. โครงสร้างและส่วนประกอบของรีพลัชัน่ สตาร์ท – อินดกัชัน่ รันมอเตอร์  
       1)  แกนเหล็กสเตเตอร์  ( Stator Core )  จะท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท แลว้
น ามาอดัซ้อนกนั โดยท าการเซาะร่องไวส้ าหรับพนัขดลวด ชุดเมน (Main Winding) ซ่ึงเหมือน
ขดลวดชุดเมนของสปลิตเฟสมอเตอร์  อาจพนัเป็นแบบ 4 ขั้ว 6 ขั้ว หรือ 8 ขั้ว ก็ได ้
           2)  แกนเหล็กโรเตอร์ (Rotor  Core)  ท  าดว้ยแผน่เหล็กบางลามิเนทอดัซ้อนกนั
ตรงกลาง เจาะรูเพื่อสอดเพลาบริเวณดา้นนอก เซาะเป็นร่องเพื่อท่ีจะไวพ้นัขดลวดอาร์เมเจอร์  แกน
เหล็กโรเตอร์ของมอเตอร์แบบน้ีมีลกัษณะเหมือนกบัของมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง จึงเรียกโรเตอร์
แบบน้ีวา่ อาร์เมเจอร์ 
       3)  เซนตริฟูกลัสวิตช์ มีหน้าท่ีในการยกแปรงถ่านออกจาก คอมมิวเตเตอร์ ใน
กรณีมอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบแปรงถ่านยก ซ่ึงอุปกรณ์จะประกอบไปดว้ย สปริงลดัวงจร น ้ าหนกั
ควบคุม ตวัก ากบัสปริง แปรงถ่าน ซองแปรงถ่าน และก้านผลกัในกรณีเซนตริฟูกลัสวิตช์ ของ



 

 

มอเตอร์แบบแปรงถ่านสัมผสั มีหน้าท่ีในการลดัวงจร คอมมิวเตเตอร์ แต่ไม่ยกแปรงถ่านและซอง
แปรงถ่านออกจากวงจร อุปกรณ์น้ีจะประกอบไปดว้ย สปริงลดัวงจร และตวัก ากบัสปริง 
            4)  คอมมิวเตเตอร์  ถ้าเป็นมอเตอร์แบบแปรงถ่านยก จะเป็นแบบเรเดียล          
(Radial Type) ถา้มอเตอร์แบบแปรงถ่านสัมผสั คอมมิวเตเตอร์จะเป็นแบบแอค๊เชียล (Axial Type) 
           5) ซองแปรงถ่าน  ของมอเตอร์แบบแปรงถ่านยก จะแตกต่างจากซองแปรงถ่าน
ของมอเตอร์แบบแปรงถ่านสัมผสั ตรงอุปกรณ์เซนตริฟูกลัสวิตช์ท่ีสามารถยกแปรงถ่านและซอง
แปรงถ่านออกจากคอมมิวเตเตอร์ไดด้ว้ย 
               6) ฝาครอบ (End Plate)  มีลกัษณะเหมือนกบัรีพลัชัน่มอเตอร์ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  
          2.  หลกัการท างานของรีพลัชัน่ สตาร์ท – อินดกัชัน่ รันมอเตอร์ หลกัการท างานของ
มอเตอร์ชนิดน้ี จะอธิบายการท างานของมอเตอร์ 2 ชนิดคือมอเตอร์แบบแปรงถ่านยก และมอเตอร์
แบบแปรงถ่านสัมผสั 
 

                       
 1) มอเตอร์แบบแปรงถ่านยก  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.45  มอเตอร์แบบแปรงถ่านยก 
      ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :126) 



 

 

                เ ม่ือ ป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ  1 เฟส ผ่านขดลวดท่ีส เต เตอร์  จะ เ กิด
สนามแม่เหล็กข้ึน และสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนน้ีจะไปเหน่ียวน ากบัตวัน าโรเตอร์ จะท าให้เกิดแรง
เคล่ือนเหน่ียวน าและกระแสไหลในตวัน าโรเตอร์ จะสร้างสนามแม่เหล็กข้ึน มาสัมพนัธ์กับ
สนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ โดยขั้วแม่เหล็กท่ีโรเตอร์จะมีล าดบัขั้วเหมือนขั้วแม่เหล็กสเตเตอร์ใน
การท่ีขั้วแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ เหมือนกนั จะท าให้เกิดแรงบิดผลกัดนัข้ึน ท าให้มอเตอร์
เร่ิมเดินได ้ 
                     เม่ือมอเตอร์หมุนไดค้วามเร็ว  75% ของความเร็วรอบเต็มพิกดั เซนตริฟูกลั
สวติช์ จะท างาน  ใหส้ปริงลดัวงจร ลดัวงจรซ่ีคอมมิวเตเตอร์ เขา้ดว้ยกนั ในขณะเดียวกนัแปรงถ่าน 
และซองแปรงถ่านก็จะเคล่ือนออกห่างจากคอมมิวเตเตอร์ เขา้หาฝาปิด จึงเรียกมอเตอร์แบบน้ีว่า 
มอเตอร์แบบแปรงถ่านยก 
                   จะสังเกตไดว้า่ มอเตอร์จะเร่ิมสตาร์ท เป็นแบบรีพลัชัน่มอเตอร์ แต่เวลาท างาน
จะท างานแบบ สไควเรลเกจมอเตอร์  จึงจดัประเภทมอเตอร์แบบน้ีให้เป็น รีพลัชั่นสตาร์ท –อิน
ดกัชัน่รันมอเตอร์ 
                                 
                                2)  มอเตอร์แบบแปรงถ่านสัมผสั  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  2.46  อุปกรณ์เซนตริฟูกลัสวติช์และคอมมิวเตเตอร์ของมอเตอร์แบบแปรงถ่านสัมผสั 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :127) 

 



 

 

                  หลกัการท างาน จะเหมือนกบัมอเตอร์แบบแปรงถ่านยก แต่แตกต่างกนัคือ 
เม่ือมอเตอร์หมุนไดค้วามเร็ว 75 % ของความเร็วเต็มพิกดั เซนตริฟูกลัสวิตช์ ก็จะท างานโดยท าให้
สปริงลดัวงจร ลดัวงจรซ่ีคอมมิวเตเตอร์ เขา้ดว้ยกนั  มอเตอร์จะท างานแบบสไควเรลเกจมอเตอร์ 
ขณะท่ีมอเตอร์ก าลงัท างานอยูน่ั้น แปรงถ่านจะไม่น ากระแสไฟฟ้าเลย ถึงแมว้า่แปรงถ่านจะสัมผสัซ่ี
คอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลา ก็ตาม เพราะว่าซ่ีคอมมิวเตเตอร์ถูกลดัวงจรดว้ยสปริงลดัวงจรแลว้  จึง
เรียกวา่ มอเตอร์น้ีวา่มอเตอร์แบบแปรงถ่านสัมผสั  
  
 2.5.3  รีพลัช่ัน– อนิดักช่ัน  มอเตอร์ ( Repulsion – Induction Motor )  
         1.  โครงสร้างและส่วนประกอบของรีพลัชัน่– อินดกัชัน่  มอเตอร์  ส่วนประกอบ
ของมอเตอร์แบบน้ี จะมีส่วนประกอบเหมือนกบัรีพลัชัน่มอเตอร์ โดยกล่าวรายละเอียดไวแ้ลว้ ใน
เร่ืองโครงสร้าง ส่วนประกอบของรีพลัชัน่มอเตอร์   ส่วนท่ีเพิ่มคือ การฝังขดลวดตวัน าแบบกรง
กระรอกเขา้ไปในแกนอาร์เมเจอร์ ดงัภาพท่ี 2.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.47  การฝังขดลวดตวัน าแบบกรงกระรอกเขา้ไปในแกนอาร์เมเจอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :128) 

 
             2.  หลกัการท างาน รีพลัชัน่– อินดกัชัน่  มอเตอร์  จะท างานเหมือนกบัรีพลัชัน่
มอเตอร์ทัว่ไป แต่เวลาท่ีมอเตอร์เร่ิมเดิน และท างานปกติ จะท างานแบบรีพลัชัน่ สตาร์ท-อินดกัชัน่ 



 

 

รัน ขอ้ดีของมอเตอร์ชนิดน้ีคือแรงบิดขณะเร่ิมเดินสูง ขณะท างานความเร็วคงท่ี จึงเป็นท่ีนิยมในการ
ใชง้านเป็นอยา่งมาก  
          รีพลัชัน่มอเตอร์ทุกแบบอาจจะมีขดลวดทดแทน (Compensating)  เพื่อท่ีจะท า
ให้เพาเวอร์แฟคเตอร์ของมอเตอร์สูงข้ึน ซ่ึงส่งผลให้แรงบิด ไม่ว่าขณะสตาร์ท หรือท างานมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ขดลวดทดแทนจะพนัอยูใ่นร่องใน (Inner Slot) ของขดลวดสเตเตอร์ แต่ละชุด 
และต่ออนุกรมกบัขดลวดอาร์เมเจอร์  
                         3.  การต่อวงจรการใชง้านและกลบัทางหมุนของรีพลัชัน่มอเตอร์ในการต่อรีพลัชัน่
มอเตอร์ ใชง้านจะขอกล่าวในเร่ืองของขดลวดแต่ละชุดท่ีพนัในมอเตอร์ก่อน 
                                 1) ขดลวดอาร์เมเจอร์ของ รีพลัชั่นมอเตอร์ ทั้งสามแบบ ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
สามารถพนัขดลวดได ้2 แบบ ดว้ยกนัคือ แบบแลพ ( Lap Winding )  และ แบบเวฟ ( Wave  
Winding )  
          กรณีการพนัขดลวดแบบแลพ ปลายและตน้คอยล์ ขดลวดชุดเดียวกนัจะต่อ
กับซ่ีคอมมิวเตเตอร์ท่ีอยู่ติดกัน ต าแหน่งต้นและปลายคอยล์ท่ีลงซ่ีคอมมิวเตเตอร์อยู่ประมาณ
ก่ึงกลางคอยล์ ดงัภาพท่ี 2.48 (ก) ส่วนการพนัแบบเวฟ ตน้และปลายคอยล์เดียวกนั จะต่อลงซ่ีคอม
มิวเตเตอร์ ท่ีอยูต่รงขา้มกนั ดงัภาพท่ี 2.48 (ข) 
 

 
 
 
 
 
 

       
                 (ก) แบบแลพ                            (ข) แบบเวฟ 

ภาพท่ี  2.48  การพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :129) 

                                   บางกรณีอาจมี จ  านวนคอยล์เท่ากบัจ านวนสล็อต เรียกขดลวดแบบน้ีวา่ หน่ึง
คอยล์ต่อหน่ึงสล็อตดงัภาพท่ี 2.49 หรือ สองคอยล์ต่อหน่ึงสล็อต หรือ  สามคอยล์ต่อหน่ึงสล็อต 
โดยการต่อซ่ีคอมมิวเตเตอร์ สามารถท าได ้ดงัภาพท่ี 2.50 
 

      

      สล็อต 

  คอมมิวเตเตอร ์



 

 

 
 
 
 
  
      (ก) แบบแลพหน่ึงคอยลต่์อหน่ึงสล็อต                  (ข) แบบเวฟหน่ึงคอยลต่์อหน่ึงสล็อต 

ภาพท่ี  2.49  การพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ แบบแลพและแบบเวฟ 1 Coil/ Slot 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :129) 

 
 
 
 
 
 
     (ก) แบบแลพสองคอยลต่์อหน่ึงสล็อต                  (ข) แบบเวฟสองคอยลต่์อหน่ึงสล็อต 

 
  
 
 
 
 
  (ค) แบบแลพสามคอยลต่์อหน่ึงสล็อต                  (ง) แบบเวฟสามคอยลต่์อหน่ึงสล็อต 
   
 
 
                            2) ขดลวดสเตเตอร์  ของรีพลัชัน่มอเตอร์ทั้งสามแบบจะพนัเหมือนกบัขดลวดสเต
เตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์ และคาปาซิเตอร์  เพียงแต่ขดลวดสเตเตอร์ของรีพลัชัน่มอเตอร์มีเพียง
ชุดเดียววธีิการต่อขดลวดสเตเตอร์รีพลัชัน่มอเตอร์ดงัภาพท่ี 2.51 (ก), (ข), (ค) 
  
     

ภาพท่ี  2.50  การพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ แบบแลพและแบบเวฟ 2 Coil/ Slot และ 3 Coil/Slot                                                                              
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :130) 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

(ก) วธีิการต่อขดลวดสเตเตอร์รีพลัชัน่มอเตอร์ แบบ 4 Pole 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) วธีิการต่อขดลวดสเตเตอร์รีพลัชัน่มอเตอร์ แบบ 6 Pole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค) วธีิการต่อขดลวดสเตเตอร์รีพลัชัน่มอเตอร์ แบบ 8 Pole 
 

ภาพท่ี  2.51 การต่อขดลวดสเตเตอร์รีพลัชัน่มอเตอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :131-132) 

 



 

 

                               การต่อรีพลัชัน่มอเตอร์ สามารถต่อใชง้านกบัระบบแรงดนั 110 V และ 220 V 
ดงัภาพท่ี 2.52 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
    (ก) การต่อขดลวดสเตเตอร์ ท่ีแรงดนั 220 V      (ข) การต่อขดลวดสเตเตอร์ ท่ีแรงดนั 110 V                              

 
ภาพท่ี  2.52 การต่อขดลวดสเตเตอร์ รีพลัชัน่มอเตอร์ 

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :132) 
                                    3) แปรงถ่าน  ขดลวดอาร์เมเจอร์พนัเป็นแบบแลพ จ านวนแปรงถ่านจะ
เท่ากบั จ  านวนขั้วของมอเตอร์ตวันั้นๆ แต่ถา้ขดลวดอาร์เมเจอร์พนัเป็นแบบเวฟ จ านวนแปรงถ่าน
จะเป็นคร่ึงหน่ึงของจ านวนขั้วมอเตอร์นั้น ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.53 
 
     
 
 
 
 
 

                           (ก) แบบแลพ                                                   (ข) แบบเวฟ  
 

ภาพท่ี  2.53  ลกัษณะการต่อแปรงถ่าน 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :133) 



 

 

 
         4) ขดลวดทดแทน  จะพนัเหมือนกบัขดลวดสเตเตอร์ ของรีพลัชัน่มอเตอร์ทั้ง 3 
แบบ การท่ีมีขดลวดทดแทน เพื่อท าใหเ้พาเวอร์แฟคเตอร์ของมอเตอร์ดีข้ึนนัน่เอง 
 
             การต่อวงจรการใชง้าน ของรีพลัชัน่มอเตอร์ 
 
 
 
 
 

 
 

 
(ก) การต่อขดลวดรีพลัชัน่มอเตอร์ แบบ 4 Pole         (ข) การต่อขดลวดรีพลัชัน่ สตาร์ท – อินดกั         
    ใชก้บัแรงดนั 220 V                                               รัน แบบ 4 Pole ใชก้บัแรงดนั 220 V 

 
 
 

 
 
 
 
 

 (ค) การต่อขดลวดรีพลัชัน่– อินดกัชัน่  มอเตอร์            (ง) การต่อขดลวดสเตเตอร์ ขดลวดทดแทน 
      แบบ 4 Pole ใชก้บัแรงดนั 220 V                              อาร์เมเจอร์ ของรีพลัชัน่มอเตอร์แบบ 4 Pole  
 

ภาพท่ี  2.54  การต่อวงจรการใชง้าน ของรีพลัชัน่มอเตอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :133-134) 

               การกลบัทางหมุนของรีพลัชัน่มอเตอร์ ทั้ง 3 แบบ ท าไดโ้ดยเล่ือนต าแหน่ง
ของแปรงถ่านท่ีวางสัมผสักบัซ่ีคอมมิวเตเตอร์ให้ท ามุมกบัแนวแกนขั้วแม่เหล็กสเตเตอร์ เช่นท ามุม



 

 

กบัแนวแกนไปทางซ้ายมือของมอเตอร์ ก็จะหมุนไปทางซ้ายมือ ถา้แปรงถ่านท ามุมกบัแนวแกน
ทางขวามือ มอเตอร์ก็จะหมุนไปทางขวามือ ดงัภาพท่ี 2.55 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี  2.55 การเล่ือนต าแหน่งของแปรงถ่านท่ีวางสัมผสักบัซ่ีคอมมิวเตเตอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:69) 

                                 จากภาพท่ี 2.55  แสดง การวางต าแหน่งแปรงถ่าน จากขวามือของแนวแกนไป
ทางซ้ายมือของแนวแกนมอเตอร์ จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ท่ีด้านบนของแปรงถ่านจะมีลูกศร
ก าหนดทิศทางการหมุนไวด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.56  การวางต าแหน่งแปรงถ่าน 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :135) 

 
                                 จากภาพท่ี 2.56 แสดงการวางต าแหน่งแปรงถ่านจากซ้ายมือของแนวแกนไป
ทางขวามือของแนวแกนมอเตอร์ จะหมุนตามเขม็นาฬิกา ท่ีดา้นบนของแปรงถ่านจะมีลูกศรก าหนด
ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไวด้ว้ย 
 



 

 

 2.5.4  สาเหตุการขัดข้อง การแก้ไข และบ ารุงรักษา รีพลัช่ันมอเตอร์ 
                          สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษา รีพลัชัน่มอเตอร์สามารถแสดงไดต้าม
ตารางท่ี 2.5 
    ตารางที ่2.5 สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษา รีพลัชัน่มอเตอร์ 

ลกัษณะอาการ สาเหตุ การซ่อมบ ารุงรักษา 

 
 
 
 

มอเตอร์ไม่หมุน 

1.ฟิวส์ขาด 1.เปล่ียนฟิวส์ใหม่ 

2.โหลดเกินพิกดั 
 
 

1.ลดโหลดใหไ้ดต้ามพิกดั
ท่ีป้ายช่ือ ( Name Plate ) 
2.เพิ่มขนาดของมอเตอร์ 

3.ขดลวดสเตเตอร์ขาด 1.พนัขดลวดสเตเตอร์ใหม่ 

4.ต าแหน่งแปรงถ่านไม่ 
   ถูกตอ้ง 
 
 
 

1.เล่ือนต าแหน่งของแปรง
ถ่านใหถู้กตอ้ง 
 

ตารางที ่2.5 (ต่อ) สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษา รีพลัชัน่มอเตอร์ 

ลกัษณะอาการ สาเหตุ การซ่อมบ ารุงรักษา 

 5.เซนตริฟูกลัสวติช์ไม่ท างาน 1.ตรวจสอบหนา้สัมผสั 

มอเตอร์มีเสียงดังผดิปกติ 
ขณะท างาน 

1.แบร่ิงช ารุด 
 

1.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 
2.ตรวจสอบการหล่อล่ืนของ
แบร่ิง 

2.เพลาขบัโหลดไม่ไดศู้นย ์ 1.แกไ้ขท่ีตวัเพลาขบัโหลด 
3.ยดึมอเตอร์ไม่แน่น 1.ขนัสกรูหรือนอตทุกตวัให้

แน่น 
มอเตอร์ร้อนผดิปกติ 1.โหลดเกินพิกดั 1.ลดโหลดใหไ้ดต้ามพิกดัท่ี

ป้ายช่ือ ( Name Plate ) 
2.เพิ่มขนาดของมอเตอร์ 

2.แรงดนัป้อนไม่ถูกตอ้ง 1.ป้อนแรงดนัใหถู้กตอ้ง 
3.เซนตริฟูกลัสวติช์ท างานไม่ 1.ถอด ประกอบใหม่ 



 

 

ถูกตอ้ง 2.ท าความสะอาดหนา้สัมผสั 
4.แบร่ิงช ารุด 1.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

 
 
2.6 สรุปสาระส าคัญ  
 
 สปลิตเฟสมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ท่ีมีขนาดเล็ก ตั้งแต่  1/20  แรงมา้ จนถึง  1/2  แรงมา้  ส่วน
ใหญ่พบเห็นในพดัลมตั้งโต๊ะ เคร่ืองซกัผา้ และป๊ัมน ้ า มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1) ส่วนท่ีอยู่กบัท่ี 
ประกอบดว้ย โครง ฝาครอบ ขดลวด และเซนตริฟูกลัสวิตช์  2) ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี ประกอบดว้ย แกน
ของโรเตอร์ เพลา และขดลวดตวัน า  ในการท างานของมอเตอร์จะตดัขดลวดสตาร์ทออกดว้ยเซนตริ
ฟูกลัสวติช์ เม่ือมอเตอร์มีความเร็วประมาณ 75 % ของความเร็วสูงสุด          
            คาปาซิเตอร์มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ท่ีมีแรงบิดในขณะสตาร์ทและรันสูง มีโครงสร้างและ
ส่วนประกอบคลา้ยสปลิตเฟสมอเตอร์มีส่วนท่ีแตกต่างคือ คาปาซิเตอร์ แบ่งออกได ้3 ชนิดคือ 
                            1) คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท  
                            2)  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท – คาปาซิเตอร์รัน    
                            3)  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า 
 คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท จะต่อคาปาซิเตอร์อนุกรมกบัขดลวดสตาร์ท
และเซนตริฟูกลัสวิตช์  เม่ือมอเตอร์หมุนดว้ยความเร็ว ประมาณ 75 % ของความเร็วสูงสุด คาปาซิ
เตอร์ และขดสตาร์ท จะถูกตดัออกดว้ยเซนตริฟูกลัสวติช์  
 คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท – คาปาซิเตอร์รัน เม่ือมอเตอร์ท างานจะไม่มี
การตดัขดลวดสตาร์ท และขดลวดรัน ออกจากวงจร เน่ืองจากไม่มีเซนตริฟูกลัสวิตช์  คาปาซิเตอร์
จะเป็นตวัเพิ่มแรงบิดใหม้อเตอร์ในขณะเร่ิมเดินและขณะท างาน  
 เชดเดดโพลมอเตอร์ มีส่วนประกอบ 2 ส่วนไดแ้ก่ 1) ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี ประกอบดว้ย โครง ฝา
ครอบ ขดลวดเชดเดดโพล และขดลวดอนัเชดเดดโพล  2) ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีประกอบดว้ย โรเตอร์  
 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชไ้ดก้บัระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั มีแรงบิดเร่ิมเดินสูง 
มีโครงสร้าง และ ส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ โครงแกนขั้วสนามแม่เหล็กอาร์เมเจอร์  ฝาครอบ และ
แปรงถ่าน  
 รีพลัชัน่มอเตอร์มีคุณสมบติัเหมือนกบัซีร่ีส์มอเตอร์   มีโครงสร้างและส่วนประกอบไดแ้ก่ 
โครง  แกนเหล็กสเตเตอร์ แกนเหล็กโรเตอร์ ฝาครอบ  แปรงถ่าน และแบร่ิง  มอเตอร์ชนิดน้ีหมุนได้
เพราะแรงผลกัดนักนัระหวา่งขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ และสเตเตอร์ 



 

 

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าศัพท์ทีค่วรทราบ 
 

มอเตอร์สปลิตเฟส      Split – Phase  Motor   
มอเตอร์คาปาซิเตอร์          Capacitor Motor 
มอเตอร์เชดเดดโพล                                               Shaded Pole Motor  
มอเตอร์ยนิูเวอร์แซล                                     Universal  Motor  
มอเตอร์รีพลัชัน่                                    Repulsion Motor  
มอเตอร์ชนิดเหน่ียวน า                                   Induction Motor  
ขดลวดเมน                                                                          Main  Winding   
ขดลวดชุดสตาร์ท                                           Starting Winding  
ขดลวดชุดรัน                                             Running Winding  
เซนตริฟูกลัป์สวติช์                              Centrifugal Switch   
แกนเหล็กโรเตอร์            Rotor Core     
เพลา               Shalf     
ตวัน า                                  Conductor    



 

 

มอเตอร์คาปาซิเตอร์           Capacitor Motor  
มอเตอร์คาปาซิเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท     Capacitor Start Motor   
มอเตอร์คาปาซิเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท – คาปาซิเตอร์รัน Capacitor Start – Capacitor                                                                                                                                      
                                                                                                        Run   Motor  
มอเตอร์คาปาซิเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า     Two – Vaule  Capacitor         
                                                                                                          Motor   
คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ามนั       Oil Filled Capacitor  
คาปาซิเตอร์ชนิดอิเลกโทรไลติก       Electrolytic Capacitor  
แกนเหล็กสเตเตอร์            Stator  Core   
แกนเหล็กโรเตอร์            Rotor  Core   
แปรงถ่าน             Carbon  Brushes    
แบร่ิง             Bearing    
แบร่ิงแบบปลอก           Skeve  Bearing  
แบร่ิงแบบลูกปืน          Ball  Bearing 
มอเตอร์รีพลัชัน่ สตาร์ท – อินดกัชัน่รัน   Repulsion Start  - Induction 

Run Motor 
มอเตอร์ รีพลัชัน่– อินดกัชัน่        Repulsion – Induction Motor 
ขดลวดทดแทน            Compensating   
ในร่อง                 Inner Slot  
 

 
 
 
 

 
  
           
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดบทที ่ 2  
 

ตอนที ่1  จงท าเคร่ืองหมาย      ทบั ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพียงค าตอบเดียว 
1. อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ี ในการตดัต่อขดสตาร์ท ในสปลิตเฟสมอเตอร์ ตรงกบัขอ้ใด 
       ก.  เซนตริฟูกลัสวติช์                  ข.  โรเตอร์ 
       ค.  สลิปริง                      ง.  แปรงถ่าน 
2. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั สปลิตเฟสมอเตอร์  
       ก.  ขดรันกบัขดสตาร์ท มีขนาดเบอร์ลวดเท่ากนั ต่างกนัท่ีจ  านวนรอบ 
       ข.  ขดรันกบัขดสตาร์ท มีค่าความตา้นทานของขดลวดเท่ากนั ท่ีจ  านวนรอบเท่ากนั 
       ค.  ขดลวดชุดรัน และชุดสตาร์ท วางห่างกนัเป็นมุม 90 องศาทางไฟฟ้า 
       ง.  ขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ท วางห่างกนัเป็นมุม 120 องศาทางไฟฟ้า 
3. หลกัการท างานของสปลิตเฟสมอเตอร์ ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
       ก.   อาศยัการเหน่ียวน าของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

ข.  อาศยัหลกัการของขดลวดท่ีมีขนาดเบอร์ลวด ต่างกนั 
ค.  อาศยัหลกัการท่ีโรเตอร์หมุน มีความเร็วเท่ากบัความเร็วซิงโครนสั 
ง.  อาศยัหลกัการกระแส ท ามุมน าหนา้แรงดนั 90 องศาทางไฟฟ้า 



 

 

4. ส่วนประกอบใดของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ท่ีแตกต่างจาก สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ก.  เซนตริฟูกลัสวติช์                  ข.  ขดลวดชุดรัน   ชุดสตาร์ท 
ค.  คาปาซิเตอร์                    ง.  โรเตอร์ 

5. คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ามนั จะมีใชง้านในคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบใด 
ก.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท 
ข.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท-คาปาซิเตอร์รัน 
ค.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า 
ง.  ถูกทั้งขอ้ ข และขอ้ ค 

6. คาปาซิเตอร์ท่ีต่อร่วมกบัมอเตอร์ขอ้ใดกล่าว ถูกตอ้ง 
ก.  แรงบิดในขณะสตาร์ทมีค่าสูงข้ึน 
ข.  ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงข้ึน 
ค.  ถูกทั้งขอ้ ก และ ขอ้ ข 
ง.  ความเร็วของมอเตอร์สูงข้ึน ตามขนาดของคาปาซิเตอร์ 
 

7. ขั้วแม่เหล็กท่ีมีพื้นท่ีผวิดา้นหนา้ของขั้วแม่เหล็กแคบ มีไวเ้พื่ออะไรในเชดเดดโพลมอเตอร์ 
ก.  พนัขดลวดสตาร์ท                   ข.  พนัขดลวดเชดเดดโพล 
ค.  พนัขดลวดอนัเชดเดดโพล ง.  พนัขดลวดคอมเพนเซนต้ิง 

8. การกลบัทางหมุนของเชดเดดโพลมอเตอร์ ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  เปิดวงจรขดลวดเชดเดดโพลดา้นตรงขา้ม 
ข.  เปิดวงจรขดลวดอนัเชดเดดโพลดา้นตรงขา้ม 
ค.  เปิดวงจรขดลวดเชดเดดโพลดา้นเดียวกนั 
ง.  เปิดวงจรขดลวดอนัเชดเดดโพลดา้นเดียวกนั  

9. มอเตอร์ท่ีสามารถใชก้บัระบบไฟฟ้า กระแสสลบัและกระแสตรง แรงบิดตอนเร่ิมเดินสูง มี
คุณสมบติัตรงกบัมอเตอร์ชนิดใด 

ก.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์                  ข.  เชดเดดโพลมอเตอร์ 
 ค.  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์                  ง.  รีพลัชัน่ มอเตอร์ 
10. โรเตอร์ของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อะไร 
 ก.  อาร์เมเจอร์      ข.  คอมมิวเตเตอร์ 
 ค.  ฟิลเตอร์       ง.  เชดเดดโพล 



 

 

11. อุปกรณ์ท่ีน ากระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายป้อนใหก้บัคอมมิวเตเตอร์และผา่นไปยงัขดลวดอาร์
เมเจอร์ คืออุปกรณ์ใดในยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
        ก.  คอมมิวเตเตอร์     ข. สลิปริง 
 ค.  แปรงถ่าน        ง. อาร์เมเจอร์ 
12. เพราะเหตุใดจึงเรียกวา่ รีพลัชัน่มอเตอร์ 

ก. แรงดึงดูดกนัระหวา่งขั้วแม่เหล็กโรเตอร์และสเตเตอร์ 
ข. แรงผลกักนัระหวา่งขั้วแม่เหล็กโรเตอร์และสเตเตอร์ 
ค. แรงดึงดูดกนัระหวา่งโครงกบัขดลวดสเตเตอร์ 
ง.  แรงผลกักนัระหวา่งโครงกบัขดลวดสเตเตอร์ 

13. มอเตอร์จะหมุนไดก้็ต่อเม่ือ เล่ือนต าแหน่งแปรงถ่าน ท ามุมกบัแนวแกนขั้วแม่เหล็ก N – S  
ของสเตเตอร์ เป็นมุมเท่าใด 
 ก.  0 – 90  องศา                    ข.  90 – 180  องศา 
 ค.  มากกวา่ 0 องศา แต่ไม่ถึง 90 องศา ง.  มากกวา่ 0 องศา แต่ไม่ถึง 120 องศา 
 
 
14. หนา้ท่ีของขดลวดทดแทนในรีพลัชัน่มอเตอร์ ตรงกบัขอ้ใด 
        ก.  ท าใหแ้รงบิดขณะสตาร์ทสูงข้ึน ข.  ท าใหแ้รงบิดขณะท างานสูงข้ึน 
 ค.  ท าใหค้่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงข้ึน ง.  ท าใหค้่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต ่าลง 
15. เม่ือเล่ือนต าแหน่งของแปรงถ่าน ท่ีวางสัมผสักบัซ่ีคอมมิวเตเตอร์ ใหท้  ามุมกบัแนวแกน 
ขั้วแม่เหล็กสเตเตอร์ไปทางซ้ายมือ รีพลัชัน่มอเตอร์จะหมุนไปในทิศทางใด 
       ก.  หมุนไปทางซา้ยมือโดยมอเตอร์หมุนตามปกติ 
       ข.  หมุนไปทางขวามือโดยมอเตอร์หมุนตามปกติ 
       ค.  หมุนไปทางซา้ยมือแต่มอเตอร์ร้อนผดิปกติ 
       ง.  หมุนไปทางขวามือแต่มอเตอร์ร้อนผดิปกติ 
16. การกลบัทิศทางการหมุนของของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
       ก. สลบัปลายสายระหวา่งขดรันกบัขดสตาร์ท 
       ข. สลบัปลายสายระหวา่งขดรันกบัขดรัน 
       ค. สลบัปลายสายระหวา่งขดสตาร์ทกบัขดสตาร์ท 
       ง. ปรับระยะองศาแปรงถ่านใหอ้ยูใ่นแนวระนาบ 
17. การกลบัทางหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ ตรงกบัขอ้ใด 



 

 

       ก.  เปิดวงจรขดลวดเชดเดดโพลดา้นตรงขา้ม 
       ข.  สลบัปลายสายระหวา่งขดรันกบัขดสตาร์ท 
       ค.  กลบักระแสท่ีไหลผา่นขั้วอาร์เมเจอร์ 
       ง.  เปิดวงจรขดลวดคอมเพนเซนต้ิง 
18. การกลบัทิศทางการหมุนของของสปลิตเฟสมอเตอร์ ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
       ก. สลบัปลายสายระหวา่งขดรันกบัขดสตาร์ท 
       ข. สลบัปลายสายระหวา่งขดรันกบัขดรัน 
       ค. สลบัปลายสายระหวา่งขดรันกบัขดสตาร์ท 
       ง. ปรับระยะองศาแปรงถ่านใหอ้ยูใ่นแนวระนาบ 
19. สาเหตุท่ีมอเตอร์ยนิูเวอร์แซลมีแรงบิดต ่าตรงกบัขอ้ใด 
       ก.  ต าแหน่งแปรงถ่านบน อาร์เมเจอร์ไม่ถูกตอ้ง 
       ข.  ขดลวดสเตเตอร์เปิดวงจร 
       ค.  แปรงถ่านหมด 
       ง.  เซอร์กิตเบรกเกอร์เปิดวงจร 
 
20. สาเหตุท่ีเชดเดดโพลมอเตอร์ไม่หมุนตรงกบัขอ้ใด 
      ก.  ขดลวดเชดเดดครบวงจร                   ข.  แปรงถ่านหมด 
      ค.  ขดลวดคอมเพนเซนต้ิงเปิดวงจร        ง.  แบร่ิงมีขนาดเล็กเกินไป 
 

ตอนที ่2  จงท าเคร่ืองหมาย  หรือ    ลงบนหนา้ขอ้ต่อไปน้ี 
 
...................1.  ในการกลบัทิศทางการหมุนของสปลิตเฟสมอเตอร์ท าไดโ้ดยการสลบัปลายสายท่ี 
          ต่อกนัระหวา่งขดรันกบัขดสตาร์ท 
...................2.  คาปาซิเตอร์ท่ีน ามาต่อร่วมกบัมอเตอร์มีวตัถุประสงค ์เพื่อท าใหก้ระแสน าหนา้    
                            แรงดนัเป็นมุม 90 องศา โดยผลท่ีไดคื้อ แรงบิดขณะสตาร์ทและขณะรัน 
....................3.  คาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็กโทรไลติก ใชก้บัคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบสตาร์ทเพราะ                      
                            ขนาดในการเก็บประจุนอ้ย 
....................4.  เซนตริฟูกลัสวติช์ ในคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ 2 ค่า จะท าหนา้ท่ีใน            
                            การตดั คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ามนัออกจากวงจร 



 

 

....................5.  เชดเดดโพลมอเตอร์กบัสปลิตเฟสมอเตอร์ มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือ ขดลวดเชด                  
                            โพล มีลกัษณะเหมือนกบัขดรันของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
....................6.   การต่อยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชง้านสามารถต่อได ้2 แบบดว้ยกนัคือการต่อขดลวด 

         สนามแม่เหล็กทั้งสองอนุกรมกนัก่อนแลว้จึงต่ออนุกรมกบัขดลวดอาร์เมเจอร์ อีก  
                    วธีิหน่ึงคือ ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กขา้งหน่ึงอนุกรมกบัขดลวดอาร์เมเจอร์แลว้จึง  
                    น าไปต่ออนุกรมกบัขดลวดสนามแม่เหล็ก 

.....................7.  สวา่นไฟฟ้าเป็นเชดเดดโพลมอเตอร์ เพราะสามารถใชไ้ดท้ั้งระบบไฟฟ้า  
                            กระแสสลบัและกระแสตรง 
.....................8.  แกนเหล็กโรเตอร์ของรีพลัชัน่มอเตอร์ จะท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนทอดัซอ้น  
                            กนัตรงกลาง เจาะรูเพื่อสอดเพลาบริเวณดา้นนอกเซาะเป็นร่องเพื่อท่ีจะไวพ้นั  
                            ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
.....................9.  เซนตริฟูกลัสวติช์ มีหนา้ท่ียกแปรงถ่านออกจากคอมมิวเตเตอร์ในกรณีเป็นรีพลั               
                            ชัน่มอเตอร์แบบแปรงถ่านสัมผสั 
....................10.  ขดลวดของรีพลัชัน่มอเตอร์พนัเป็นแบบแลพ จ านวนแปรงถ่านจะเท่ากบัจ านวน 
                            ขั้วของมอเตอร์ และการพนัขดลวดอาร์เมเจอร์เป็นแบบเวฟ 
ตอนที ่3  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
 
 1.  อธิบายโครงสร้างส่วนประกอบและหลกัการท างาน ของสปลิตเฟสมอเตอร์มาพอเขา้ใจ 
 2.  อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลกัการท างาน ของคาปาซิเตอร์มอเตอร์มาพอเขา้ใจ 
 3.  อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลกัการท างาน ของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์มาพอเขา้ใจ 
        4.  อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหลกัการท างาน ของรีพลัชัน่มอเตอร์มาพอเขา้ใจ 
 5.  อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลกัการท างานของ เช็ดเดดโพลมอเตอร์มาพอเขา้ใจ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัด 
 
ตอนที ่1 
1.           ก 
2.           ค 
3.           ก 
4.           ค 
5.           ข 
6.           ค 
7.           ข 
8.           ก 
9.           ค 
10.         ก 
11.         ค 
12.         ข 
13.         ก 



 

 

14.         ค 
15.         ก 
16.         ก 
17.         ค 
18.         ก 
19.         ก 
20.         ก 
 
ตอนที ่2 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
 
ตอนที ่3 
เฉลยข้อที ่1            
             สปลิตเฟสมอเตอร์จดัอยูใ่นประเภท มอเตอร์ชนิดเหน่ียวน าโดยมีโครงสร้างส่วนประกอบ
และหลกัการท างานดงัต่อไปน้ี  
                1.  โครงสร้างส่วนประกอบซ่ึงมีโครงสร้างส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วนคือ 
      1) ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี เป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ท่ีไม่มีการเคล่ือนท่ีในขณะท่ีมอเตอร์
ก าลงัท างาน  จ  าแนกออกไดด้งัน้ี 
             (1) โครง ท ามาจากเหล็กหล่อเหนียว เน่ืองจากมีข้อดีคือน ้ าหนักเบา มีความ
ยืดหยุน่สูง ไม่ช ารุดเสียหายง่าย ลกัษณะของโครงประกอบดว้ยแผน่เหล็กบางลามิเนท ท าการเซาะ
เป็นร่อง (Slot) ใชส้ าหรับพนัขดลวดสเตเตอร์  



 

 

                               (2) ฝาครอบ ของสปลิตเฟสมอเตอร์ มีหนา้ท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
            ก) ท าให้การหมุนของโรเตอร์ ได้ศูนย์กลาง ถ้าหากโรเตอร์หมุนไม่ได้
ศูนยก์ลาง จะท าใหแ้บร่ิง ของมอเตอร์เกิดการช ารุดเสียหายได ้
            ข) ป้องกนัส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปในตวัของมอเตอร์ ซ่ึงอาจท าให้ขดลวดเกิด
เสียหายได ้
                               (3) ขดลวดของสปลิตเฟสมอเตอร์ ประกอบดว้ยขดลวด 2 ชุด วางห่างกนัเป็น
มุม 90 องศาทางไฟฟ้า ขดลวดแต่ละชุด อธิบายไดด้งัน้ี 
            ก) ขดลวดรันหรือขดลวดเมนท าหน้าท่ีสร้างสนามแม่เหล็ก มีลกัษณะของ
พื้นท่ีหนา้ตดัขดลวดโตกวา่  และมีจ านวนรอบมากกวา่ ขดลวดสตาร์ท  
               ข) ขดลวดสตาร์ท มีลกัษณะของพื้นท่ีหนา้ตดัขดลวดเล็กกวา่ และมีจ านวน
รอบนอ้ยกวา่ขดลวดชุดรัน  

      
                                     (4) เซนตริฟูกลัสวิตช์ท าหน้าท่ีในการตดัขดลวดสตาร์ทออกจากวงจร เม่ือ
มอเตอร์มีความเร็วประมาณ 75   ของความเร็วรอบสูงสุดของมอเตอร์  สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน
ดงัน้ีคือ 

             ก)  ส่วนท่ีติดอยูก่บัส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  เป็นส่วนท่ีติดอยูก่บัฝาครอบมอเตอร์  มี
หนา้สัมผสัไวท้  าหนา้ท่ีในการตดั ต่อขดลวดสตาร์ท  
                                     ข)  ส่วนท่ีติดอยูก่บัส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  เป็นส่วนท่ีติดอยูก่บัตวัของโรเตอร์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยสปริงท าหนา้ท่ีในการเปิด –ปิด หนา้สัมผสัของส่วนท่ีอยูก่บัท่ี เม่ือความเร็วรอบของ
มอเตอร์ได ้75  ของความเร็วรอบสูงสุด 
                     2) ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีเป็นส่วนท่ีน าพลังงานเอาต์พุตออกไปใช้งาน โดยเปล่ียนจาก
พลงังานไฟฟ้า เป็นพลงังานกล มีส่วนประกอบส าคญั 3 ส่วนคือ 
             (1)  แกนของโรเตอร์ ท ามาจากแผ่นเหล็กบางลามิเนท อัดซ้อนกันเป็นรูป
ทรงกระบอก 
            (2)  เพลา เป็นส่วนท่ีท าใหแ้กนของโรเตอร์ ยดึติดกนัอยา่งแน่นหนา 
            (3)  ขดลวดตวัน า ท ามาจากแท่งทองแดงหรืออะลูมิเนียม อดัเขา้ไปในแกนของโร
เตอร์ ท าการลดัวงจรดว้ยแหวนตวัน า ทั้งสองขา้งของแกนเหล็ก ในส่วนของแกนเหล็กจะมีครีบ
ใบพดั เพื่อใชใ้นการระบายความร้อนขณะมอเตอร์ท างาน 
         2.  หลกัการท างานของสปลิตเฟสมอเตอร์ เม่ือป้อนกระแสไฟฟ้า ผา่นขดลวดสเตเตอร์ 
จะเกิดสนามแม่เหล็กข้ึนมาเหน่ียวน าตวัน าท่ีตวัโรเตอร์ เป็นผลให้เกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า



 

 

และกระแสไฟฟ้าไหลท่ีตวัน าโรเตอร์ กระแสไฟฟ้าส่วนน้ี จะสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีโรเตอร์อีก
ชุดหน่ึง ซ่ึงท าให้เกิดการดูดและผลกักนัระหว่างสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ โรเตอร์จึง
หมุนไปได ้ เม่ือมอเตอร์หมุนไดค้วามเร็วรอบประมาณ 75  ของความเร็วรอบสูงสุดตามพิกดัของ
มอเตอร์ เซนตริฟูกลัสวติช์  จะท าการตดัขดลวดสตาร์ทออกจากวงจร ดงันั้นจะมีขดลวดรัน เพียงชุด
เดียวในการท างาน 
 
เฉลยข้อที ่2            
              คาปาซิเตอร์มอเตอร์เป็นมอเตอร์ท่ีมีแรงบิดในขณะสตาร์ทและขณะรันสูง จึงเป็นท่ีนิยมใช้
กนัอยา่งแพร่หลายในงานเก่ียวกบั เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองซักผา้ ป๊ัมน ้ า และพดัลมเป็นตน้โดยมี
โครงสร้างส่วนประกอบและหลกัการท างานดงัต่อไปน้ี  

 
        1. โครงสร้างส่วนประกอบ  คาปาซิเตอร์มอเตอร์  มีโครงสร้างและส่วนประกอบ
เหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ จะมีส่วนท่ีแตกต่างกนัคือคาปาซิเตอร์ จะมีการติดตั้งคาปาซิเตอร์ไวท่ี้
โครงดา้นบนของมอเตอร์  ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ประกอบดว้ย 
                             1) ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ โรเตอร์ จะเหมือนกบัโรเตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์ คือ
โรเตอร์จะเป็นแบบสไควเรลเกจ  
                             2) ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี ไดแ้ก่ โครง  ฝาครอบ  ขดลวดสเตเตอร์ และเซนตริฟูกลัสวิตช์  
ส่วนท่ีอยูก่บัท่ีจะมีลกัษณะเหมือนกบัส่วนท่ีอยู่กบัท่ีของสปลิตเฟสมอเตอร์ แต่จะมีส่วนท่ีแตกต่าง
คือ มีคาปาซิเตอร์ติดไวด้า้นบนของตวัมอเตอร์ 
.                            3) คาปาซิเตอร์ คาปาซิเตอร์ท่ีน ามาต่อร่วมกบัมอเตอร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้
กระแสไฟฟ้าน าหน้าแรงดนัไฟฟ้าเป็นมุม 90 องศา ผลท่ีไดคื้อจะท าให้เกิดแรงบิดในขณะสตาร์ท 
ขณะรันสูง และมีประสิทธิภาพสูงตามไปดว้ยคาปาซิเตอร์ ท ามาจากแผน่โลหะท่ีเป็นตวัน า 2 แผน่ 
ซ่ึงแผน่โลหะทั้ง 2 แผ่นจะถูกคัน่ดว้ยฉนวนบาง ๆ ฉนวนท่ีใช้คัน่ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองท ามา
จากกระดาษ หรือผา้กอซ ท าการมว้นตวัน าดว้ยฉนวนเขา้ดว้ยกนัแลว้บรรจุลงในตวัถงัพลาสติกหรือ
ตวัถงัโลหะ เป็นรูปส่ีเหล่ียม หรือทรงกระบอก สามารถจ าแนกคาปาซิเตอร์ท่ีใชต่้อร่วมกบัมอเตอร์
ได ้2 ชนิดคือ 
       (1) คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ามนั  

       (2) คาปาซิเตอร์ชนิดอิเลกโทรไลติก  
                         2. หลกัการท างานของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
                            คาปาซิเตอร์มอเตอร์จ าแนกออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 



 

 

            1.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท  
                               2.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท – คาปาซิเตอร์รัน  

          3.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า  
 
                         1) หลกัการท างานของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท  เม่ือป้อน
กระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดสเตเตอร์ จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากบัความเร็ว
ซิงโครนสั ซ่ึงสนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน า ตวัน าท่ีโรเตอร์ กระแสท่ีไหลในตวัน า
โรเตอร์ จะไปสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ขั้วของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์
และโรเตอร์ จะท าการผลกัและดูดกนั ท าใหโ้รเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้
               ในการต่อคาปาซิเตอร์ร่วมกับมอเตอร์ จะสามารถท าได้โดยต่ออนุกรมกับ
ขดลวดสตาร์ท และเซนตริฟูกลัสวติช์  เม่ือมอเตอร์เร่ิมเดิน ไดค้วามเร็ว 75 % ของความเร็วรอบตาม
พิกดัของมอเตอร์ท่ี Name Plate  คาปาซิเตอร์และขดสตาร์ทของมอเตอร์ จะถูกตดัออกจากวงจร 
โดยเซนตริฟูกลัสวติช์ จะเหลือเฉพาะขดลวดชุด รัน ท างานเพียงชุดเดียว ซ่ึงก็เหมือนกบัสปลิตเฟส
มอเตอร์ ตวัคาปาซิเตอร์ท่ีต่อร่วมกบัมอเตอร์จะท าให้แรงบิดขณะสตาร์ทและค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
ของมอเตอร์สูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ดีตามไปดว้ย มอเตอร์ชนิดน้ีสามารถท่ี
จะออกสตาร์ทไดดี้ แมมี้โหลดต่ออยูก่บัตวัมอเตอร์ก็ตาม 
         2) หลกัการท างานของ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท - คาปาซิ
เตอร์รัน เม่ือป้อนกระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดสเตเตอร์ จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็ว
เท่ากบัความเร็วซิงโครนสั สนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน า ตวัน าท่ีโรเตอร์ กระแสท่ี
ไหลในตวัน าโรเตอร์ จะไปสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ขั้วของสนามแม่เหล็ก
ท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ จะท าการผลกัและดูดกนั ท าใหโ้รเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้
         คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท คาปาซิเตอร์รัน จะไม่มีเซนตริฟูกลั
สวิตช์ เพราะมอเตอร์แบบน้ีขดสตาร์ท จะไม่โดนตดั ออกจากวงจร แต่จะเป็นตวัช่วยขดรันในการ
ท างาน คาปาซิเตอร์ท่ีต่อร่วมอยู่กบัมอเตอร์ จะต่ออนุกรมกบัขดสตาร์ท ซ่ึงท าหน้าท่ีในการสร้าง
แรงบิดให้สูง ในขณะสตาร์ท และในขณะท างานตลอดจนท าให้เพาเวอร์แฟคเตอร์สูงข้ึน ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงข้ึนตามไปดว้ย  
                          3) หลกัการท างานของคาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า เม่ือป้อน
กระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดสเตเตอร์ จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากบัความเร็ว
ซิงโครนสั สนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน า ตวัน าท่ีโรเตอร์ กระแสท่ีไหลในตวัน าโร



 

 

เตอร์ จะไปสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ขั้วของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์และ
โรเตอร์ จะท าการผลกัและดูดกนั ท าใหโ้รเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้
        คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ ามนัและชนิดอิเล็กโทรไลติก ท่ีต่อร่วมกบัมอเตอร์ ใน
การท่ีจะต่อคาปาซิเตอร์ ชนิดบรรจุน ้ามนัและชนิดอิเล็กโทรไลติก ร่วมใชง้านนั้น ให้น าคาปาซิเตอร์
ทั้งสองชนิดต่อขนานกนัก่อน แลว้จึงต่ออนุกรมกบัขดลวดสตาร์ทของมอเตอร์ ส่วนคาปาซิเตอร์ช
นิดอิเล็กโทรไลติก ก่อนท่ีจะต่อขนานกบัคาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ ามนั ให้ต่อคาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็ก
โทรไลติก อนุกรมกบัเซนตริฟูกลัสวติช์ก่อน เพราะคาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็กโทรไลติก จะโดนตดัออก
จากวงจรด้วยเซนตริฟูกลัสวิตช์ เม่ือมอเตอร์เร่ิมเดินแล้ว แต่คาปาซิเตอร์ชนิดบรรจุน ้ ามนัจะต่อ
ร่วมกบัวงจรขดลวดสตาร์ทตลอดเวลา  เพื่อท าให้แรงบิดสูงในขณะท างาน การท่ีขดสตาร์ทต่อ
ร่วมกบัขดรันไดต้ลอดเวลานั้น เพราะเส้นลวดของขดลวดชุดสตาร์ท มีขนาดใกลเ้คียงหรือเท่ากบั
ขดลวดชุดรัน 
 
เฉลยข้อที ่3            
 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ สามารถท่ีจะใชก้บัระบบไฟฟ้า กระแสสลบั และกระแสตรงได ้ 
คุณสมบติัเด่น คือมีแรงบิดเร่ิมเดินสูง ถา้ท างานโดยไม่มีโหลด จะเป็นอนัตรายกบัตวัมอเตอร์ เพราะ
มอเตอร์ จะหมุนดว้ยความเร็วสูงมาก ดงันั้นในการใช้งานมอเตอร์ชนิดน้ี จะตอ้งต่อร่วมกบัโหลด
เสมอ  มอเตอร์จะมีขนาดตั้งแต่ 1/200 ถึง 1/3 แรงมา้  การน ายูนิเวอร์แซลมอเตอร์ไปใชง้านไดแ้ก่ 
สวา่นไฟฟ้า เคร่ืองบดอาหาร มอเตอร์จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองดูดฝุ่ นเป็นตน้โดยมีโครงสร้างส่วนประกอบ
และหลกัการท างานดงัต่อไปน้ี  
                1.  โครงสร้างและส่วนประกอบของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ส่วนประกอบท่ีส าคญั จ าแนก
ไดด้งัน้ี 
     1) โครง  วสัดุท่ีน ามาใช้ในการท าโครงของมอเตอร์ อาจเป็นอะลูมิเนียมหล่อ 
เหล็กหล่อ หรือแผน่เหล็กเหนียว แลว้น ามามว้นใหเ้ป็นรูปร่างอาจเป็น 
รูปทรงกระบอก และจะตอ้งมีขนาดความโตพอท่ีจะยดึแกนขั้วสนามแม่เหล็กได ้
     2) แกนขั้วสนามแม่เหล็ก ท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท แลว้น ามาอดัติดกบัโครง
โดยยดึดว้ยหมุดหรือสกรู  จะท าหนา้ท่ียดึขดลวดสนามแม่เหล็ก ไว ้ 

    3) อาร์เมเจอร์ คือส่วนท่ีน าก าลงัเอาต์พุต ออกไปใช้งาน อาร์เมเจอร์จะมีลกัษณะ
เหมือนกบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยแกนอาร์เมเจอร์ท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท ซ่ึงเซาะ
ผวิดา้นนอกเป็นสล็อต (Slot) ไวส้ าหรับพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ สล็อตอาจเป็นชนิดตรงและขนานกบั
แกนเพลา หรืออาจเป็นชนิดเฉียงกบัแนวแกน (Skewed)  ก็ได ้และมีคอมมิวเตเตอร์ เพื่อท่ีจะแปลง



 

 

ไฟฟ้ากระแสสลบั ท่ีรับมาจากแปรงถ่าน  เพื่อป้อนใหก้บัขดลวดอาร์เมเจอร์ ทั้งแกนอาร์เมเจอร์ และ
คอมมิวเตเตอร์ จะอดัแน่นติดกบัเพลา  
    4) ฝาครอบ ฝาครอบจะท าจากเหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ หรือแผ่นเหล็กเหนียว 
ดา้นขา้งของฝาครอบทั้งสอง จะท าการยึดแบร่ิงติดไว ้เพื่อรองรับเพลา หรือแกนของมอเตอร์ ฝา
ครอบดา้นหน่ึงจะติดตั้ง แปรงถ่านไวมี้จ านวน 2 ชุด หนา้ท่ีของฝาครอบคือ ป้องกนัส่ิงแปลกปลอม
เขา้สู่ภายในตวัมอเตอร์ และท าใหก้ารหมุนของอาร์เมเจอร์ไดศู้นยก์ลาง 
    5) แปรงถ่าน   แปรงถ่านจะนิยมท ามาจาก กราไฟต์ แปรงถ่านจะบรรจุอยู่ในซอง
แปรงถ่าน ซ่ึงมีสปริงเป็นตวัท่ีดนัแปรงถ่านให้สัมผสักบัซ่ีคอมมิวเตเตอร์ หน้าท่ีของแปรงถ่านคือ
น ากระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายป้อนใหก้บัคอมมิวเตเตอร์ และผา่นไปยงัขดลวดอาร์เมเจอร์อีกทีหน่ึง 
                 2.  หลกัการท างานของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลบั 1
เฟส ให้กบัมอเตอร์ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วดา้นบนไหลลงสู่ขั้วดา้นล่างของมอเตอร์ เม่ือใชก้ฎ
มือซา้ยของเฟลมม่ิงหาทิศทาง การหมุนของมอเตอร์ ปรากฏวา่มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาและใน
กรณีตรงกนัขา้ม เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสตรง หรือกระแสสลบั 1 เฟส สมมุติวา่กระแสไฟฟ้าไหลเขา้
มอเตอร์ท่ีขั้วดา้นล่างและออกจากมอเตอร์ท่ีขั้วดา้นบน เม่ือใช้กฎมือซ้ายของเฟลมม่ิง พิจารณาหา
ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ปรากฏวา่มอเตอร์จะหมุนทวนเขม็นาฬิกา 
            พิจารณาจากการป้อนไฟเข้าท่ีขั้วด้านบน หรือด้านล่างขั้วใดก่อน-หลงัก็ตาม ทิศ
ทางการหมุนของมอเตอร์ก็ยงัหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิม  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ไม่ว่าจะป้อน
ไฟฟ้ากระแสตรง หรือกระแสสลบัก็ตามมอเตอร์ก็ยงัคงหมุนทวนเข็มนาฬิกา มอเตอร์ชนิดน้ีจึง
สามารถใชก้บัระบบไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลบัได ้ 
  
เฉลยข้อที ่4          
  รีพลัชัน่มอเตอร์  เป็นมอเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบัซีร่ีส์มอเตอร์ คือ มีแรงบิดในตอน
เร่ิมเดินสูง ปรับความเร็วได ้ความเร็วจะสูงมากในขณะ No Load  ดงันั้นมอเตอร์ชนิดน้ี จึงเหมาะ
กบัการใชง้านท่ีตอ้งการแรงบิดเร่ิมเดินสูง และยงัสามารถต่อโหลดร่วมกบัมอเตอร์ขณะเร่ิมเดินได้
เลย รีพลัชัน่มอเตอร์มีโครงสร้างส่วนประกอบและหลกัการท างานดงัต่อไปน้ี  
   1.  โครงสร้างและส่วนประกอบของรีพลัชัน่มอเตอร์  
        1) โครง วสัดุท่ีใชน้ ามาท า โครงมอเตอร์ จะท ามาจากเหล็กหล่อเหนียว เพราะจะท า
ใหมี้น ้าหนกัเบา มีความยืดหยุน่สูง โดยทัว่ไปหนา้ท่ีของโครงจะ เป็นท่ียึดแกนเหล็กสเตเตอร์ 
                        2) แกนเหล็กสเตเตอร์ จะท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท แลว้น ามาอดัซอ้นกนั โดย
ท าการเซาะร่องไว ้ส าหรับพนัขดลวดชุดเมน ซ่ึงเหมือนกบัขดลวดเมน ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 

 



 

 

        3) แกนเหล็กโรเตอร์ จะท ามาจากแผน่เหล็กบางลามิเนท อดัซ้อนกนัตรงกลางเจาะรู
เพื่อสอดเพลาบริเวณดา้นนอก เซาะเป็นร่องเพื่อท่ีจะไวพ้นัขดลวด และมีคอมมิวเตเตอร์แบบขนาน
เพลา ( axial type ) ติดตั้งอยูท่ี่ตวัโรเตอร์ โรเตอร์ชนิดน้ีเรียกวา่ อาร์เมเจอร์ ขดลวดท่ีพนัในร่อง
เรียกว่า ขดลวดอาร์เมเจอร์ และปลายขดลวดเหล่าน้ี จะต่อเขา้กบัคอมมิวเตเตอร์ท่ีติดตั้งอยู่กบัโร
เตอร์ 
    4) ฝาครอบ  ท ามาจากเหล็กหล่อเหนียว ท่ีฝาครอบมีแบร่ิง ติดตั้งอยู ่เพื่อมีไวส้ าหรับ
รองรับเพลาของโรเตอร์ 
                     5) แปรงถ่าน ท ามาจากกราไฟต ์แปรงถ่านจะบรรจุอยูใ่นซองแปรงถ่าน ซ่ึงมีสปริงเป็น
ตวัดนัแปรงถ่านใหส้ัมผสักบัคอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลา แปรงถ่านเหล่าน้ีจะต่อเขา้ดว้ยกนั แปรงถ่าน
สามารถเล่ือนไปบนคอมมิวเตเตอร์ได ้ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดทิ้ศทางการหมุนท่ีถูกตอ้งและก าลงัเอาตพ์ุตท่ี
สูง 
    6)  แบร่ิง มีไวเ้พื่อท่ีจะรองรับเพลาไม่ให้แตะกบัสเตเตอร์ ซ่ึงมีทั้งแบบปลอก หรือ
แบบลูกปืน  
                2.  หลกัการท างานของรีพลัชัน่มอเตอร์ เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ผา่นขดลวดท่ี
สเตเตอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กข้ึนและสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์น้ี จะไปเหน่ียวน ากบัตวัน าของโร
เตอร์ ท าให้เกิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน า และกระแสไหลในตวัน าโรเตอร์ กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในตวัน า
โรเตอร์จะไปสร้างสนามเหล็ก ข้ึนมาสัมพนัธ์กบัสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ ในขณะท่ีแปรงถ่าน
วางอยู่ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งบน คอมมิวเตเตอร์และขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ ท ามุมกบัขั้วแม่เหล็ก
ของสเตเตอร์ท่ีอยู่ใกลก้นั 15 องศา  มีทิศทางเหมือนกนั จะเกิดแรงบิดข้ึนมาท าให้โรเตอร์หมุนไป
ได ้การท่ีมอเตอร์หมุนไปได ้ก็เพราะแรงผลกัดนักนัระหว่างขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ และสเตเตอร์ 
จึงเรียกมอเตอร์แบบน้ีวา่ “ รีพลัชัน่มอเตอร์” มอเตอร์จะหมุนไดก้็ต่อเม่ือเล่ือนต าแหน่งของแปรง
ถ่าน ท ามุมกบัแนวแกนของขั้วแม่เหล็ก N – S  ของสเตเตอร์ท่ีมากกวา่ 0 องศา แต่ไม่ถึง 90 องศา 
ต าแหน่งแปรงถ่านถา้เอียงไปทิศทางใด มอเตอร์ก็จะหมุนไปตามทิศทางท่ีต าแหน่งแปรงถ่านเล่ือน
ไป การท่ีแปรงถ่านเล่ือนบนซ่ีคอมมิวเตเตอร์ไปเร่ือยๆ ยงัท าให้ความเร็วของมอตอร์เปล่ียนแปลง
ไปตามการเล่ือนต าแหน่งของแปรงถ่านนั้น 
 
เฉลยข้อที ่5         

 



 

 

 เชดเดดโพลมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ท่ีมีขนาดเล็ก คือมีขนาดตั้งแต่ 
1/100 ถึง 1/20 แรงมา้  มกัพบเห็นการใชง้านของมอเตอร์ชนิดน้ี  ไดแ้ก่ เคร่ืองเป่าผม พดัลม ฯลฯ
โดยมีโครงสร้างส่วนประกอบและหลกัการท างานดงัต่อไปน้ี  
   1.  โครงสร้างและส่วนประกอบของเชดเดดโพลมอเตอร์ มีส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 
ส่วน คือ 
        1) ส่วนท่ีอยู่กับท่ี ประกอบด้วยโครง ฝาครอบ  ขดลวดเชดเดดโพล และขดลวด
อนัเชดเดดโพล 
         (1) โครงของเชดเดดโพลมอเตอร์ ท ามาจากเหล็กหล่อเหนียว ภายในส่วนท่ีเป็น
แกนขดลวด จะท าดว้ยแผน่เหล็กบางลามิเนท น ามาอดัติดกนัเป็นรูปทรงกระบอก ดา้นในแกน จะมี
ส่วนท่ียื่นออก เพื่อรองรับขดลวดสนามแม่เหล็ก  และยงัท าหน้าท่ีเป็นขั้ วแม่ เหล็กแบบยื่น 
ขั้วแม่เหล็กแบบยื่นจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ขั้วแม่เหล็กเชดเดดโพล และอนัเชดเด
ดโพล  ขั้วแม่เหล็กแบบเชดเดดโพล มีพื้นท่ีผวิดา้นหนา้ขั้วแม่เหล็กแคบ และมีไวส้ าหรับพนัขดลวด
เชดเดดโพล ส่วนขั้วแม่เหล็กแบบอนัเชดเดดโพล มีพื้นท่ีผิวดา้นหนา้ของขั้วแม่เหล็กกวา้งกวา่แบบ
เชดเดดโพล มีไวส้ าหรับพนัขดลวดอนัเชดเดดโพล 
        (2) ขดลวดเชดเดดโพล  จะท าดว้ยแผน่ทองแดง สวมไวท่ี้ขั้วแม่เหล็ก แบบเชด
เดดโพล 
            (3) ขดลวดอนัเชดเดดโพล  หรือเรียกอีกอย่างว่าขดลวดเมนจะพนัอยู่รอบๆ
ขั้วแม่เหล็กแบบอนัเชดเดดโพล ดงัแสดงตามภาพขา้งล่าง 
                                (4) ฝาครอบ  ท าจากเหล็กหล่อเหนียว ท าหนา้ท่ีในการป้องกนั ส่ิงแปลกปลอม
และรองรับโรเตอร์ ท าใหโ้รเตอร์หมุนไดศู้นยก์ลาง 
                     2) ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี   
            ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีได้แก่โรเตอร์ ซ่ึงโรเตอร์ของมอเตอร์ชนิดน้ีจะเป็นแบบกรง
กระรอก ตวัน าท่ีฝังในร่อง จะมีลกัษณะเฉียงกบัแกนเพลา และท าการยดึติดแน่นกบัเพลา 
                   2.  หลกัการท างานของเชดเดดโพลมอเตอร์ 

 
 
 
 
 
     

 



 

 

 
 
 
 
                      เม่ือพิจารณาภาพ ตั้งแต่ต าแหน่ง A เม่ือเร่ิมป้อนไฟฟ้ากระแสสลบั 1เฟสเขา้ขดลวด 
อนัเชดเดดโพล กระแสจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตามรูปคล่ืนไซน์ (Sine Wave) ถา้ใชก้ฎมือขวาพิจารณาหา
ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก จะพบวา่เส้นแรงแม่เหล็กเคล่ือนท่ีออก จากขั้วแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็กท่ีมี
เส้นแรง พุง่ออกมาจะเป็นขั้วเหนือ (N)ในขณะเดียวกนัขดลวดเชดเดดโพลจะสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก
ข้ึนมาหักลา้งกบัเส้นแรงแม่เหล็กท่ีพุ่งออกมาจากขั้วเหนือของขดลวดอนัเชดเดดโพล เป็นไปตาม
กฎของเลนซ์ แต่เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึน จากขดลวดเชดเดดโพล จะไม่หมดไปจากการหกัลา้ง แต่
จะไปบิดเบนรวมกนักบัเส้นแรงแม่เหล็ก ท่ีเกิดจากขดลวดอนัเชดเดดโพล ท าให้สนามเหล็กมีความ
เขม้มากข้ึน  ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก จะสูงสุดอยูท่ี่ต  าแหน่ง b  เม่ือพิจารณาต่อไปภาพท่ี 
ต าแหน่ง B กระแสไฟฟ้าท่ีป้อนให้กบัมอเตอร์จะเพิ่มข้ึนเร่ือยจนถึง จุดสูงสุด ตามรูปคล่ืนไซน์ เม่ือ
กระแสไฟฟ้าถึงจุดสูงสุด จะไม่เกิดการเหน่ียวน าเส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึน ท่ีขดลวดอนัเชดเดดโพล
จะพุง่ออกจากขั้วแม่เหล็กมากท่ีสุด ท่ีประมาณก่ึงกลางขั้วท่ีต าแหน่ง c 
     เม่ือพิจารณาต่อไปท่ีต าแหน่ง C เม่ือกระแสไฟฟ้าท่ีป้อนถึงจุดสูงสุด แลว้ก็จะลดลง
เร่ือยๆ ตามรูปคล่ืนไซน์ เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึน จากกระแสไฟฟ้าจะเร่ิมลดน้อยลง เส้นแรง
แม่เหล็กส่วนน้ี จะตดักบัขดลวดเชดเดดโพล ท าให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กเหน่ียวน ามาเสริมกบัเส้น
แรงแม่เหล็ก ท่ีเกิดจากขดลวดอนัเชดเดด ท าให้เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเคล่ือนท่ีผา่นเชดเดดโพลมีความ
เขม้สูงสุดท่ีต าแหน่ง d สนามแม่เหล็กท่ีเคล่ือนท่ีจากขดลวด อนัเชดเดด ไปสู่เชดเดดโพล จะเป็น
ลกัษณะของสนามเหล็กหมุน จึงท าใหโ้รเตอร์หมุน ตามไปดว้ย โดยมอเตอร์จะหมุนไปในทิศทางท่ี
มีเชดเดดโพลเสมอ 
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บทที ่3 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส  

 
  

สาระการเรียนรู้ 
 

1.  ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 
2.  โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 
3.  หลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

                    4.  การต่อวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 
5.  การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

                    6.  สาเหตุการขดัขอ้ง และ การแกไ้ข อินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส ได ้
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  
                    1.  บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้
                    2.  บอกโครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้
                    3.  อธิบายหลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้
                    4.  อธิบายและต่อวงจรขดลวดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้
                    5.  การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้
                    6.  บอกสาเหตุการขดัขอ้ง และ การแกไ้ข อินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส ได ้
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่3 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส  

 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส  เป็นท่ีนิยมใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย  ยกตวัอยา่ง 
เช่นเคร่ืองกลึง เคร่ืองกดั และเคร่ืองไสเป็นตน้ในท่ีน้ีแบ่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสออกเป็น 
2 ชนิด คือ 
                  1.  อินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบ สไควเรลเกจโรเตอร์ 
                  2.  อินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบ วาวดโ์รเตอร์ 
  
3.1  อนิดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟส แบบ สไควเรลเกจโรเตอร์ 

   
         3.1.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของอนิดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟสแบบ สไควเรลเกจโรเตอร์  
  ส่วนประกอบของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟสแบบสไควเรลเกจโรเตอร์ประกอบดว้ย 
2 ส่วนคือ ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี และ ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  

     1.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  (Stator)  
                             1) โครง (Frame) ของอินดกัชั่นมอเตอร์ 3 เฟส จะท ามาจากเหล็กหล่อภายใน
โครงจะประกอบดว้ยแผน่เหล็กบางลามิเนท เซาะเป็นร่อง และอดัแน่นอยูภ่ายในโครง ดงัภาพท่ี 3.1  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ภาพท่ี 3.1 โครงของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส  

                                              ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:77) 



 

 

                   2) ขดลวด ( Winding ) จะมีดว้ยกนั 3 ชุด ตามระบบไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ใชง้าน
คือ จะมี ขดลวดเฟส  A  ขดลวดเฟส  B  และขดลวดเฟส  C  ขดลวดทั้ง 3 ชุดน้ี จะมีขนาดของเบอร์
ขดลวด จ านวนรอบขดลวด  Coil/Group ของขดลวดแต่ละชุดเหมือนกนัการวางขดลวดแต่ละชุด
ของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส  จะวางห่างกนัเป็นมุม 120 องศาทางไฟฟ้าดงัภาพท่ี 3.2 ถา้ขดลวดแต่
ละชุดวางห่างกนัไม่ถึง 120 องศาทางไฟฟ้า หรือเกิน 120 องศาทางไฟฟ้า จะส่งผลท าให้มอเตอร์มี
กระแสสูง และช ารุดเสียหาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 ขดลวดอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส  
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :83) 

 
  3) ฝาครอบ (End  Plate) ดงัภาพท่ี 3.3 หนา้ท่ีหลกัของฝาครอบคือท าให้การ
เคล่ือนท่ีของโรเตอร์นั้นไดศู้นยก์ลาง ซ่ึงการหมุนไดศู้นยก์ลางของโรเตอร์นั้น มีความส าคญัอย่าง
มาก ถา้โรเตอร์หมุนไม่ไดศู้นย ์จะท าให้แบร่ิง (Bearing) เกิดการช ารุดเสียหายและเป็นสาเหตุการ
ไหมข้องขดลวดมอเตอร์ได้  ข้อแตกต่างของฝาครอบอินดกัชั่นมอเตอร์ 3 เฟส กับสปลิตเฟส
มอเตอร์ ตรงท่ีอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส ไม่มีเซนติฟูกลัสวิตช์ เหมือนกบั สปลิตเฟสมอเตอร์ หนา้ท่ี
อีกประการหน่ึงของฝาครอบก็คือ การป้องกนัส่ิงแปลกปลอมเขา้สู่ภายในตวัมอเตอร์ซ่ึงอาจเป็น
อนัตรายกบัขดลวด โดยทัว่ไปฝาครอบจะท าจากเหล็กหล่อตรงกลาง เจาะรูทะลุไวเ้พื่อให้แกนของ
โรเตอร์สอดออกไปได ้

 120 องศำ 

 ทำงไฟฟ้ำ 

ขดลวดเฟส 

A 



 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3  โครงสร้างและส่วนประกอบของอินดกัชัน่มอเตอร์ 
ท่ีมา (สมยศ สีแสนซุย,2546:349) 

                           2.  ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี (Rotor)  ดงัภาพท่ี 3.4 ประกอบดว้ย  
 1) แกนโรเตอร์ (Rotor  Core) ท าจากแผน่เหล็กบางลามิเนท  อดัซอ้นกนัเป็น 

รูปทรงกระบอก 
       2) เพลา  (Shalf) เป็นส่วนท่ีท าใหแ้กนโรเตอร์นั้นยดึติดกนัอยา่งแน่นหนา ซ่ึง
เพลาของโรเตอร์นั้นมีความส าคญัคือ เป็นส่วนท่ีน าก าลงัเอาตพ์ุตของมอเตอร์ออกไปใชง้าน 
     3) ขดลวดตวัน า (Conductor) ซ่ึงท ามาจากตวัน า อาจเป็นแท่งทองแดง หรือ
อะลูมิเนียม ตวัน าเหล่าน้ี จะถูกอดัเขา้ไปในแกนของโรเตอร์ ซ่ึงตวัน าจะถูกลดัวงจรดว้ยแหวนตวัน า
ทั้งสองขา้งของแกนเหล็ก ในแกนเหล็กของโรเตอร์ ยงัมีครีบใบพดั มีไวร้ะบายความร้อนใหก้บั
ขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ในขณะท่ีมอเตอร์ก าลงัท างาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:79) 



 

 

 3.1.2   หลกัการท างานของอินดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟสแบบ สไควเรลเกจโรเตอร์ 
                           เม่ือป้อนกระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ผ่านขดลวดสเตเตอร์ ท่ีวางขดลวดห่างกนัแต่
ละเฟสเป็นมุม 120 องศาทางไฟฟ้า จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากบัความเร็ว
ซิงโครนสั (Syncronus  Speed) ซ่ึงสนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน าตวัน าท่ีโรเตอร์ 
เกิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน า และกระแสไหลในตวัน าโรเตอร์ กระแสท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์ จะไป
สร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ซ่ึงขั้วของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ และโรเตอร์ 
จะท าการผลกัและดูดกนัเป็นผลท าใหเ้กิดแรงบิดข้ึนซ่ึงส่งผลให ้โรเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้
   
      3.1.3   การต่อวงจรการใช้งานและการกลบัทางหมุนของอนิดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟสแบบ 
สไควเรลเกจโรเตอร์ 
                          การต่อวงจรภายในขดลวดสเตเตอร์ แต่ละเฟสสามารถปฏิบติัการต่อวงจรได ้
เหมือนกนั โดยมีระยะห่างของขดลวดแต่ละเฟส ท่ี 120 องศาทางไฟฟ้า ดงัแสดงในภาพท่ี 3.5 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 การต่อวงจรภายในขดลวดสเตเตอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:35) 



 

 

 การต่อใชง้านอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบสไควเรลเกจ สามารถต่อได ้2 วธีิคือ 
      1.  การต่อวงจรแบบสตาร์ (Star Connection) สามารถท าการต่อวงจรไดโ้ดย น า
ปลายสายของขดลวดชุด A  ชุด B และ ชุด C รวมกนั และจ่ายแรงดนัให้กบัตน้สายของขดลวดชุด 
A , B  และ C ดงัแสดงในภาพท่ี 3.6 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6 การต่อวงจรแบบสตาร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :86) 

      2.  การต่อวงจรแบบเดลตา้  (Delta  Connection) สามารถท าไดโ้ดยน าปลายของ
ขดลวดชุด A ต่อกบัตน้ของขดลวดชุด B  น าปลายของขดลวดชุด B ต่อกบัตน้ของขดลวดชุด C 
และน าปลายของขดลวดชุด C ต่อเขา้กบัตน้ของขดลวดชุด A และให้ป้อนแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟสเขา้ท่ี
จุดต่อทั้ง 3 จุด ดงัภาพท่ี 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.7 การต่อวงจรแบบเดลตา้ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :87) 

                            การกลบัทางหมุน สามารถท าไดโ้ดยการสลบัเฟสแหล่งจ่ายคู่ใดคู่หน่ึง มอเตอร์ ก็
จะหมุนกลบัทาง  ดงัแสดงในภาพท่ี 3.8  



 

 

 
 
 
 
      
 
 
                                                              (ก) การต่อมอเตอร์หมุนตามเขม็นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
                                                              (ข) การต่อมอเตอร์หมุนทวนเขม็นาฬิกา 

ภาพท่ี 3.8 การกลบัทางหมุนมอเตอร์ 
ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :87) 

 
3.2  อนิดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟส แบบ วาวด์โรเตอร์ 
 
 อินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟสแบบวาวด์โรเตอร์ มีคุณสมบติัแตกต่างจากอินดักชั่นมอเตอร์
แบบสไควเรลเกจตรงท่ี สามารถจะควบคุม ความเร็วของมอเตอร์ได ้แต่มอเตอร์ 3 เฟส แบบสไคว
เรลเกจโรเตอร์ จะมีความเร็วคงท่ีไม่สามารถปรับความเร็วได ้ 
                3.2.1   โครงสร้างและส่วนประกอบของอินดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟส แบบวาวด์โรเตอร์ 
                       ส่วนประกอบของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบวาวด์โรเตอร์ ประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี และ ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  
                           1. ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี (Stator) จะมีส่วนประกอบเหมือนกบั  อินดกัชัน่มอเตอร์แบบ 
สไควเรลเกจ  
  2. ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี (Rotor) ไดแ้ก่โรเตอร์ของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส  แบบวาวด์
โรเตอร์ จะมีความแตกต่างจากโรเตอร์แบบสไควเรลเกจ ตรงท่ีโรเตอร์จะมีสล็อตไว ้ส าหรับพนั



 

 

ขดลวด ซ่ึงขดลวดท่ีพนัลงในสล็อตจะมีจ านวนขั้วแม่เหล็กเท่ากบั จ  านวนขั้วแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ 
ส่วนการวางระยะห่างของขดลวดท่ีโรเตอร์ แต่ละเฟสจะต่างกนัเป็นมุม 120 องศา ซ่ึงก็เหมือนกบั
การวางระยะห่างของขดลวดท่ีสเตเตอร์ การต่อวงจรในการใชง้านของขดลวดท่ีโรเตอร์ จะต่อเป็น
แบบสตาร์ หรือรูปตวัวาย ส่วนปลายสายท่ีเหลืออีก 3 เส้น จะต่อเขา้กบัสลิปริง(Slip Ring)ซ่ึงแต่ละ
ตวัจะไม่ต่อถึงกนัเพราะถูกคัน่ดว้ยฉนวน ในการต่อปลายสายของขดลวดโรเตอร์เขา้กบัสลิปริงก็
เพื่อท่ีจะไดน้ าความตา้นทานจากภายนอก มาต่อเขา้กบัขดลวดโรเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
ความเร็ว และการเร่ิมเดินของมอเตอร์นัน่เอง 
                      ในการต่อความต้านทานจากภายนอก ไม่สามารถท่ีจะต่อโดยตรงกับขดลวดได ้
จะตอ้งต่อผา่นมาทางแปรงถ่าน และแปรงถ่านก็จะท าหนา้ท่ีในการต่อ ความตา้นทานเขา้กบัขดลวด
อีกที โดยผา่นไปยงัสลิปริงและขดลวด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.9 โรเตอร์ของอินดกัชัน่มอเตอร์  3  เฟส แบบวาวดโ์รเตอร์ 
ท่ีมา (สมยศ สีแสนซุย,2546:193) 

                 
                 



 

 

ระบบไฟฟ้า 3 

เฟส 

                3.2.2  หลกัการท างานของอนิดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟส แบบวาวด์โรเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.10 การต่อมอเตอร์ 3 เฟสแบบสลิปริง  

ท่ีมา (ณรงค ์ชอนตะวนั,2530 :89) 
 

   เม่ือป้อนกระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ผา่นขดลวดสเตเตอร์ ท่ีวางขดลวดห่างกนัแต่ละ
เฟสเป็นมุม 120 องศาทางไฟฟ้า จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากับความเร็ว
ซิงโครนสั (Syncronus  Speed) ซ่ึงสนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน าตวัน าท่ีโรเตอร์ 
เกิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน า และกระแสไหลในตวัน าโรเตอร์ กระแสท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์ จะไป
สร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ซ่ึงขั้วของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ และโรเตอร์ 
จะท าการผลกัและดูดกนัท าใหโ้รเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้   
   ค่าความต้านทานท่ีต่อร่วมกับขดลวดโรเตอร์ จะเป็นตวัท าให้แรงบิด ในขณะ
สตาร์ทของมอเตอร์สูงข้ึน ซ่ึงแรงบิดในขณะสตาร์ทสูงก็จะท าให้สามารถใช้มอเตอร์ต่อร่วมกบั
โหลดในขณะสตาร์ทไดเ้ลย 
 
                3.2.3  การต่อวงจรการใช้งานและการกลบัทางหมุนของอนิดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟสแบบ 
วาวด์โรเตอร์ 

ในการต่อวงจรภายในขดลวด   และวงจรการใชง้านจะต่อเหมือนกบั   อินดกัชัน่ 
มอเตอร์ 3 เฟสแบบสไควเรลเกจ   และการกลบัทางหมุนมอเตอร์ก็เช่นเดียวกนั  
 

  



 

 

        3.2.4  สาเหตุการขัดข้อง การแก้ไข และบ ารุงรักษาอินดักช่ันมอเตอร์ 3 เฟส 
ตารางที ่3.1 สาเหตุการขดัขอ้ง การแกไ้ข และบ ารุงรักษาอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส   

ลกัษณะอาการ สาเหตุ การซ่อมบ ารุงรักษา 

 
 
 

มอเตอร์ไม่หมุน 

1.อุปกรณ์ป้องกนัเปิดวงจร 1.ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั 

2.การพนัขดลวดลวดผดิทิศทาง  1.ตรวจสอบการลงขดลวดใหม่
และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

3.ขดลวดสเตเตอร์และขดลวดท่ี
โรเตอร์ ช็อตรอบ 

1.ตรวจสอบโดยใชก้ราวด์เล่อร์ 
2.พนัขดลวดใหม่ 

4.มอเตอร์ท างานเกินก าลงั 1.ตรวจสอบกระแสเทียบกบั
ป้ายช่ือ  
2.ลดโหลด หรือเพิ่มขนาด
มอเตอร์ 

5.ระบบไฟฟ้าไม่ครบเฟส 1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

 
มอเตอร์เสียงดังผดิปกติ  

ขณะท างาน 

1.แบร่ิงช ารุด 1.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 

2.ฐานยดึมอเตอร์ไม่แน่น 1.ยดึนอตท่ีฐานใหแ้น่น 
3.นอตฝาครอบมอเตอร์ไม่แน่น 1.ขนันอตใหแ้น่นทุกตวั 

 
 
 
 

มอเตอร์ร้อนผดิปกติ 

1.ขดลวดสเตเตอร์และขดลวด
โรเตอร์ ช็อตรอบ 

1.พนัขดลวดใหม่ 

2.การร่ัวลงดิน 1.ตรวจสอบการรองฉนวน 
2.อาบน ้ายาวาร์นิช 

3.แบร่ิงช ารุด 
 

1.เปล่ียนแบร่ิงใหม่ 
2.หากฝืดแกไ้ขโดยใส่จารบี 

4.เกิดประกายไฟรุนแรง กวา่
ปกติ ขณะท่ีมอเตอร์ท างาน 

1.ท าความสะอาดจุดสัมผสั
ระหวา่ง สลิปริง กบัแปรงถ่าน  

5.มอเตอร์ท างานเกินก าลงั 1.ท าการลดโหลดใหไ้ดต้าม
พิกดัท่ีป้ายช่ือ  

 ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:85) 
 



 

 

3.3 สรุปสาระส าคัญ 
 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส  เป็นมอเตอร์ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะไม่มีปัญหาในเร่ืองการบาลานทโ์หลด (Balance Load)  และคุณสมบติัเด่นอีก
ขอ้หน่ึงคือ มีความเร็วคงท่ี จึงเหมาะกบังานประเภท เคร่ืองกลึง เคร่ืองกดั ระบบป๊ัมน ้า และโรงสี 
เป็นตน้  
            มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส หรืออินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส  จ าแนกออกเป็น 2 ชนิดคือ 
อินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบสไควเรลเกจโรเตอร์ และ อินดกัชัน่มอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์  ใน
การต่อใช้งานจะต่อเป็นแบบสตาร์ และ แบบเดลตา้ โดยมีโครงสร้างส่วนประกอบแบ่งออกเป็น 
ส่วนท่ีอยูก่บัท่ีและ ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
            หลกัการท างานเม่ือป้อนกระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ผา่นขดลวดสเตเตอร์ ท่ีวางขดลวดห่าง
กนัแต่ละเฟสเป็นมุม 120 องศาทางไฟฟ้า จะท าใหเ้กิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากบัความเร็ว
ซิงโครนสั (Syncronus  Speed) ซ่ึงสนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน าตวัน าท่ีโรเตอร์ 
เกิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน า และกระแสไหลในตวัน าโรเตอร์ กระแสท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์ จะไป
สร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ซ่ึงขั้วของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ และโรเตอร์ 
จะท าการผลกัและดูดกนัท าใหโ้รเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้
            การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท าไดโ้ดยการสลบัเฟสแหล่งจ่ายคู่ใด
คู่หน่ึงเช่นสลบัเฟส A กบัเฟส B หรือสลบัระหว่างเฟส B กบัเฟส C เป็นตน้    
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าศัพท์ทีค่วรทราบ 
 

ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี        Stator   
โครง        Frame    
ขดลวด        Winding    
ฝาครอบ       End  Plate  
ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี       Rotor   
แกนโรเตอร์       Rotor Core 
เพลา        Shalf  
ตวัน า             Conductor  
ความเร็วซิงโครนสั          Syncronus  Speed 
การต่อวงจรแบบสตาร์      Star Connection  
การต่อวงจรแบบเดลตา้      Delta  Connection  
สลิปริง        Slip Ring  

เซอร์กิตเบรกเกอร์      Circuit  Breaker 

ป้ายช่ือ        Name Plate  

สวติช์ปุ่มกด       Push Button Switch   

โอเวอร์โหลดรีเลย ์      Overload  Relay         
การเฉล่ียโหลด           Balance Load  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทที ่3   
 

ตอนที ่1   จงท าเคร่ืองหมาย      ทบั ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพียงค าตอบเดียว 
        1. เคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกลคือขอ้ใด 

ก.  มอเตอร์ไฟฟ้า    ข.  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ค.  หมอ้แปลงไฟฟ้า   ง. คอนแทคเตอร์ 

2. สเตเตอร์มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
             ก.  แกนโรเตอร์                           ข.  เพลา 
             ค.  โครง                                      ง.  ขดลวดตวัน าโรเตอร์ 

3. โรเตอร์ หมายถึงขอ้ใด 
             ก.  แกนโรเตอร์                           ข.  ขดลวด  
             ค. โครง                                            ง.  ฝาครอบ 

4. หนา้ท่ีของฝาครอบ ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  ท าใหก้ารเคล่ือนท่ีของโรเตอร์หมุนไดศู้นย ์
ข.  ท าใหม้อเตอร์มีแรงบิดเพิ่มมากข้ึนในขณะสตาร์ท 
ค.  ท าใหม้อเตอร์มีแรงบิดเพิ่มมากข้ึนในขณะท างาน 
ง.  ท าใหม้อเตอร์หมุนไดเ้ร็วข้ึน 

5. ขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์อินดกัชัน่ 3 เฟส วางห่างกนัเป็นมุมเท่าใด 
ก.  120  องศาทางไฟฟ้า  ข.  120  องศาทางกล 
ค.  180  องศาทางไฟฟ้า     ง.  180  องศา ทางกล 

6. ลกัษณะการหมุนของโรเตอร์ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  หมุนตามความเร็วซิงโครนสั   
ข. หมุนทวนความเร็วซิงโครนสั 
ค.  หมุนตามเขม็นาฬิกาแต่ทวนความเร็วซิงโครนสั 
ง.  หมุนทวนเขม็นาฬิกาแต่ตามความเร็วซิงโครนสั 

        7. การต่อวงจรขดลวดโรเตอร์ ของมอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์ต่อแบบใด 
     ก.   สตาร์      ข.  เดลตา้ 
     ค.  สตาร์ –เดลตา้    ง.  เดลตา้ –สตาร์ 
 
 



 

 

        8. จุดต่อปลายสายหรือตน้ขดลวดชุด  A  ชุด  B และ ชุด  C  รวมกนั หมายถึงขอ้ใด 
              ก.  จุด Delta  Point ข.  จุด Star Point  
              ค.  จุด Delta – Star  Point     ง.  จุด Star –Delta  Point  
        9. การต่อวงจรขดลวดสเตเตอร์ ท่ีเรียกวา่ สตาร์ – เดลตา้ เป็นวธีิการท าเพื่ออะไร 
       ก.  การหยดุหมุนของมอเตอร์ ข.  การเบรกของมอเตอร์ 
       ค.  การสตาร์ทมอเตอร์    ง.  การกลบัทางหมุนมอเตอร์ 
        10. มอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์กบัแบบสไควเรลเกจโรเตอร์ต่างกนัตรงส่วนประกอบใด 
       ก.  โครง ข.  ฝาครอบ 
       ค.  โรเตอร์     ง.  ขดลวดสเตเตอร์ 
 11. การใชเ้หล็กหล่อเหนียวท าโครงมอเตอร์เพื่อประโยชน์อะไร 
       ก.  เพื่อลดเอด็ด้ีเคอร์เร้นท ์ ข.  เพื่อลดคอปเปอร์ลอส 
       ค.  เพื่อลดน ้าหนกัของมอเตอร์   ง.  เพื่อลดอาร์เมเจอร์รีแอคชัน่ 
 12. การสตาร์ทโดยวธีิลดแรงดนั ตรงกบัการสตาร์ทมอเตอร์ขอ้ใด 
       ก.  สตาร์ – เดลตา้    ข.  เดลตา้ – สตาร์ 
       ค.  เดลตา้ – เดลตา้    ง.  สตาร์ – สตาร์ 
 13. มอเตอร์ขณะสตาร์ทกระแสไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ ใช ้ขณะสตาร์ทตรงกบัขอ้ใด 
       ก.  5 - 8  เท่า ของพิกดักระแสมอเตอร์  
              ข.  1 – 3 เท่า ของพิกดักระแสมอเตอร์ 
       ค.  4 – 7 เท่า ของพิกดักระแสมอเตอร์  
              ง.  7- 9 เท่า ของพิกดักระแสมอเตอร์ 
        14. ขดลวดตวัน าของโรเตอร์ จะท าจากวสัดุใด 
       ก.  อลูมิเนียม ข.  ทองแดง 
       ค.  กราไฟต ์     ง.  เงิน 
 15. อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการต่อขดลวดเขา้กบัความตา้นทานของมอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ .        
               ขอ้ใดถูกตอ้ง 
       ก.  แปรงถ่าน ข.  สลิปริง 
       ค.  คอมมิวเตเตอร์ ง.  ขดลวดแดมเปอร์ 
        16. มอเตอร์เกิดการช็อตเทินหมายถึงขอ้ใด 
              ก.  การช็อตรอบของขดลวด                    
              ข.  การท่ีขดลวดแตะกบัโตรงเหล็ก 



 

 

              ค.  การท่ีฟิวส์ตดัวงจรไฟฟ้าป้อนมอเตอร์     
              ง.  การท่ีโอเวอร์โหลดตดัวงจรไฟฟ้าป้อนมอเตอร์  
       17. การซ่อมบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสกรณีมอเตอร์ไม่หมุนขอ้ใดกล่าวผดิ 
              ก.  ตรวจสอบระบบไฟฟ้า             
              ข.   ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั 
              ค.  ตรวจสอบกระแสเทียบกบัป้ายช่ือ   
              ง.  พนัขดลวดมอเตอร์ใหม่ 
       18. มอเตอร์ตอ้งอาบน ้ายาวาร์นิชในกรณีใด 
              ก.  ลงกราวด ์                                   
              ข.  แรงดนัไฟฟ้าป้อนมอเตอร์เกินพิกดั 
              ค.  แรงดนัไฟฟ้าป้อนมอเตอร์ต ่ากว่าพิกดั 
              ง.  ตอ้งการป้องกนัความช้ืน 
       19. สาเหตุท่ีมอเตอร์ไม่หมุนขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
              ก. ขดลวดสเตเตอร์เปิดวงจร 
              ข. ใชเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ตดัวงจรมีขนาดเล็กเกินไป 
              ค. โอเวอร์โหลดป้องกนัการท างานเกินก าลงัมีขนาด  
                   เล็กเกินไป 
             ง.  แบร่ิงมีขนาดเล็กเกินไป 
       20. มอเตอร์แสดงอาการร้อนผดิปกติเกิดจากสาเหตุ 
             ก. ขดลวดสเตเตอร์ลดัวงจร 
             ข. ใชเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ตดัวงจรมีขนาดเล็กเกินไป 
             ค. โอเวอร์โหลดป้องกนัการท างานเกินก าลงัมีขนาด  
                  เล็กเกินไป 
             ง.  แบร่ิงมีขนาดเล็กเกินไป 
 
ตอนที ่2   จงท าเคร่ืองหมาย  หรือ    ลงบนหนา้ขอ้ต่อไปน้ี 
..................1.   การกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส ท าการกลบัทางหมุนโดยสลบัไฟท่ีป้อน  
                        ใหก้บัมอเตอร์เพียงคู่ใดคู่หน่ึง 
..................2.   การควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์ สามารถควบคุมโดยวธีิปรับค่า 
            ความตา้นทานท่ีต่อร่วมกบัขดลวดโรเตอร์ 



 

 

..................3.   อินดกัชัน่มอเตอร์ หมายถึง มอเตอร์ท่ีมีการท างาน โดยอาศยัการเหน่ียวน าของ 
                        สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
..................4.   การวางขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ 3 เฟส ไม่จ  าเป็นตอ้งใหข้ดลวดมีระยะห่างกนั 
                        120 องศาทางไฟฟ้า มอเตอร์ก็สตาร์ท ออกตวัได ้
..................5.   สลิปริง ท าหนา้ท่ีในการควบคุมความตา้นทานท่ี ต่อร่วมกบัขดลวดโรเตอร์ 
..................6.   ครีบท่ีติดอยูก่บัโรเตอร์แบบสไควเรลเกจ ท าหนา้ท่ีในการระบายความร้อนใหก้บั 
            ขดลวดสเตเตอร์ 
..................7.   ส่วนท่ีเป็นเอาตพ์ุต ของมอเตอร์คือโรเตอร์ 
..................8.   มอเตอร์มีอาการร้อนผิดปกติ เน่ืองจากสถานท่ี ติดตั้งมอเตอร์ไม่มีการระบายความ          
                        ร้อนท่ีดี 
................. 9.   การตรวจสอบการร่ัวลงดินของมอเตอร์ โดยใชม้ลัติมิเตอร์  ตรวจเช็คปลายสาย 
                        ขดลวดดา้นหน่ึงกบัโครงมอเตอร์ โดยตั้งยา่นมลัติมิเตอร์ท่ีต าแหน่งการวดั VAC  
………….10.  ความตา้นทานท่ีต่อร่วมกบัขดลวดโรเตอร์ จะเป็นตวัท าใหแ้รงบิดขณะสตาร์ทของ 
            มอเตอร์สูงข้ึน 
 
ตอนที ่3  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
          1.  จงอธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบ ของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบสไควเรลเกจ   
                      มาโดยละเอียด 
          2.  จงอธิบายหลกัการท างานของมอเตอร์อินดกัชัน่ 3 เฟส แบบสไควเรลเกจมาโดย         
                      ละเอียด 
          3.  จงอธิบายการต่อมอเตอร์ใชง้าน และการกลบัทางหมุนของมอเตอร์อินดกัชัน่ 3 เฟส 
                   แบบสไควเรลเกจ 
          4.  จงอธิบายโครงสร้าง และส่วนประกอบหลกัการท างาน ของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส  
                      แบบวาวด์โรเตอร์   มาโดยละเอียด 
          5.  จงบอกสาเหตุและการแกไ้ขกรณีมอเตอร์อินดกัชัน่ 3 เฟสไม่หมุน 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดบทที ่3 
 

ตอนที ่1 
1.          ก 
2.          ง 
3.          ง 
4.          ก 
5.          ก 
6.          ก 
7.          ก 
8.          ข 
9.          ค 
10.        ค 
11.        ค 
12.        ก 
13.        ก 
14.        ง 
15.        ก 
16.        ก 
17.        ง 
18.        ก 
19.        ค 
20.        ก 
ตอนที ่2 
1.         
2.          
3.         
4.         
5.         
6.         



 

 

7.         
8.         
9.         
10.       
ตอนที ่3 
เฉลยข้อที ่1    
             โครงสร้างและส่วนประกอบของอินดกัชั่นมอเตอร์ 3 เฟสแบบ สไควเรลเกจโรเตอร์
ส่วนประกอบหลกัของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบสไควเรลเกจโรเตอร์ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี และ ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  
  

 
                1.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  (Stator)  
                    1)โครง (Frame) จะท ามาจากเหล็กหล่อภายในโครง  จะประกอบดว้ยแผน่เหล็กบางลา
มิเนท เซาะเป็นร่อง และอดัแน่นอยูภ่ายในโครง  
                    2) ขดลวด (Winding) จะมีดว้ยกนั 3 ชุด ตามระบบไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ใช้งานคือ จะมี 
ขดลวดเฟส A  ขดลวดเฟส B  และขดลวดเฟส C  ขดลวดทั้ง 3 ชุดน้ี จะมีขนาดของเบอร์ขดลวด 
จ านวนรอบขดลวด  Coil/Group ของขดลวดแต่ละชุดเหมือนกนัการวางขดลวดแต่ละชุดของอิน
ดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส  จะวางห่างกนัเป็นมุม 120 องศาทางไฟฟ้า  ถา้ขดลวดแต่ละชุดวางห่างกนัไม่
ถึง 120 องศาทางไฟฟ้า หรือเกิน 120 องศาทางไฟฟ้า จะส่งผลท าให้มอเตอร์มีกระแสสูง และช ารุด
เสียหาย 



 

 

                    3) ฝาครอบ (End  Plate)  หนา้ท่ีหลกัของฝาครอบคือท าให้การเคล่ือนท่ีของโรเตอร์นั้น
ไดศู้นยก์ลาง ซ่ึงการหมุนไดศู้นยก์ลางของโรเตอร์นั้น มีความส าคญัอยา่งมาก ถา้โรเตอร์หมุนไม่ได้
ศูนย ์จะท าให้แบร่ิง (Bearing) เกิดการช ารุดเสียหายและเป็นสาเหตุการไหมข้องขดลวดมอเตอร์ได ้ 
ขอ้แตกต่างของฝาครอบอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส กบัสปลิตเฟสมอเตอร์ ตรงท่ีอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 
เฟส ไม่มีเซนติฟูกบัสวติช์ เหมือนกบั สปลิตเฟสมอเตอร์ หนา้ท่ีหลกัอีกประการหน่ึงของฝาครอบก็
คือ การป้องกนัส่ิงแปลกปลอมเขา้สู่ภายในตวัมอเตอร์ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายกบัขดลวด โดยทัว่ไปฝา
ครอบจะท าจากเหล็กหล่อตรงกลาง เจาะรูทะลุไวเ้พื่อใหแ้กนของโรเตอร์สอดออกไปได ้
 
                2.  ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี (Rotor)  ประกอบดว้ย  
 
 
 
 
 
 

 
                     1) แกนโรเตอร์ (Rotor Core) ท  าจากแผ่นเหล็กบางลามิเนท อัดซ้อนกันเป็นรูป
ทรงกระบอก 
                     2) เพลา  (Shalf)  เป็นส่วนท่ีท าให้แกนโรเตอร์นั้นยึดติดกนัอย่างแน่นหนา ซ่ึงเพลา
ของโรเตอร์นั้นมีความส าคญัคือ เป็นส่วนท่ีน าก าลงัเอาตพ์ุตของมอเตอร์ออกไปใชง้าน 
                     3) ขดลวดตวัน า (Conductor) ซ่ึงท ามาจากตวัน า อาจเป็นแท่งทองแดง หรืออะลูมิเนียม 
ตวัน าเหล่าน้ี จะถูกอดัเขา้ไปในแกนของโรเตอร์  ซ่ึงตวัน าจะถูกลดัวงจรดว้ยแหวนตวัน าทั้งสองขา้ง
ของแกนเหล็ก ในแกนเหล็กของโรเตอร์ ยงัมีครีบใบพดั   มีไวร้ะบายความร้อนให้กบัขดลวดสเต
เตอร์ของมอเตอร์ในขณะท่ีมอเตอร์ก าลงัท างาน 
 

เฉลยข้อที ่2    
           หลักการท างานของอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟสแบบ สไควเรลเกจโรเตอร์  เม่ือป้อน
กระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ผา่นขดลวดสเตเตอร์ ท่ีวางขดลวดห่างกนัแต่ละเฟสเป็นมุม 120 องศา
ทางไฟฟ้า จะท าใหเ้กิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากบัความเร็วซิงโครนสั (Syncronus  Speed) 
ซ่ึงสนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะไปเหน่ียวน าตวัน าท่ีโรเตอร์ เกิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน า และ



 

 

กระแสไหลในตวัน าโรเตอร์ กระแสท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์ จะไปสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโร
เตอร์อีกชุดหน่ึง ซ่ึงขั้วของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ และโรเตอร์ จะท าการผลกัและดูดกนัเป็นผล
ท าใหเ้กิดแรงบิดข้ึนซ่ึงส่งผลให ้โรเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได ้
 
เฉลยข้อที ่3 
    การต่อวงจรการใชง้านของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟสแบบ สไควเรลเกจโรเตอร์แบ่งออกเป็น                     
              1.  การต่อวงจรภายในขดลวดสเตเตอร์ แต่ละเฟสสามารถปฏิบติัการต่อวงจรได ้เหมือนกนั 
โดยมีระยะห่างของขดลวดแต่ละเฟส ท่ี 120 องศาทางไฟฟ้า ดงัแสดงตามภาพขา้งล่าง 
 
  
 
 
    

ภาพการต่อวงจรภายในขดลวดเฟสA 
 

 
 
 
 

ภาพการต่อวงจรภายในขดลวดเฟส B 
 
 
 
 
 
                                                        ภาพการต่อวงจรภายในขดลวดเฟส C 
 2.  การต่อใชง้านอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบสไควเรลเกจ สามารถต่อได ้2 วธีิคือ 
  1) การต่อวงจรแบบสตาร์ (Star Connection) สามารถท าการต่อวงจรไดโ้ดย น าปลาย
สายของขดลวดชุด A  ชุด B และ ชุด C  รวมกนั และจ่ายแรงดนัให้กบัตน้สายของขดลวดชุด A , B  
และ  C  ดงัแสดงในภาพ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 2) การต่อวงจรแบบเดลตา้ (Delta Connection) สามารถท าได้โดยน าปลายของ
ขดลวดชุด A ต่อกบัตน้ของขดลวดชุด B น าปลายของขดลวดชุด B ต่อกบัตน้ของขดลวดชุด C และ
น าปลายของขดลวดชุด C ต่อเขา้กบัตน้ของขดลวดชุด A และให้ป้อนแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟสเขา้ท่ีจุด
ต่อทั้ง 3 จุด ดงัภาพ  
 
 
 
 
 
 
                                                      
                          การกลบัทางหมุน สามารถท าไดโ้ดยการสลบัเฟสแหล่งจ่ายคู่ใดคู่หน่ึง มอเตอร์ ก็
จะหมุนกลบัทาง  ดงัแสดงในภาพขา้งล่าง 
 
 
  
 
 
                                          
 
 
                                                      
                 (ก) ภาพมอเตอร์หมุนตามเขม็นาฬิกา                    (ข) ภาพมอเตอร์หมุนทวนเขม็นาฬิกา                                 
 



 

 

 
เฉลยข้อที ่4 
                 1.  โครงสร้างและส่วนประกอบของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบวาวด์โรเตอร์ประกอบ
ดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี และ ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  
        1) ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  จะมีส่วนประกอบเหมือนกบัอินดกัชัน่มอเตอร์แบบสไควเรลเกจ  
     2) ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  ไดแ้ก่โรเตอร์ของอินดกัชัน่มอเตอร์3 เฟส แบบวาวด์โรเตอร์ จะมี
ความแตกต่างจากโรเตอร์แบบสไควเรลเกจ ตรงท่ีโรเตอร์จะมีสล็อต (Slot) ไว ้ส าหรับพนัขดลวด 
ซ่ึงขดลวดท่ีพนัลงในสล็อต จะมีจ านวนขั้วแม่เหล็กเท่ากบั จ  านวนขั้วแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ ส่วนการ
วางระยะห่างของขดลวดท่ีโรเตอร์ แต่ละเฟสจะต่างกนัเป็นมุม 120 องศา ซ่ึงก็เหมือนกบัการวาง
ระยะห่างของขดลวดท่ีสเตเตอร์ การต่อวงจรในการใช้งานของขดลวดท่ีโรเตอร์ จะต่อเป็นแบบ
สตาร์ หรือรูปตวัวาย ส่วนปลายสายท่ีเหลืออีก 3 เส้น จะต่อเขา้กบั สลิปริง (Slip Ring) ซ่ึงแต่ละตวั
จะไม่ต่อถึงกนัเพราะถูกคัน่ด้วยฉนวน ในการต่อปลายสายของขดลวดโรเตอร์เขา้กบัสลิปริง ก็
เพื่อท่ีจะไดน้ าความตา้นทานจากภายนอก มาต่อเขา้กบัขดลวดโรเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
ความเร็ว และการเร่ิมเดินของมอเตอร์นัน่เอง 
    ในการต่อความต้านทานจากภายนอก ไม่สามารถท่ีจะต่อโดยตรงกับขดลวดได ้
จะตอ้งต่อผา่นมาทางแปรงถ่าน และแปรงถ่านก็จะท าหนา้ท่ีในการต่อ ความตา้นทานเขา้กบัขดลวด
อีกที โดยผา่นไปยงัสลิปริงและขดลวด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพโรเตอร์ของอินดกัชัน่มอเตอร์  3  เฟส แบบวาวด์โรเตอร์ 
          



 

 

                2.  หลกัการท างานของอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส แบบวาวด์โรเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการต่อมอเตอร์ 3 เฟสแบบสลิปริง  
 

     เม่ือป้อนกระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ผ่านขดลวดสเตเตอร์ ท่ีวางขดลวดห่างกนัแต่ละ
เฟสเป็นมุม 120 องศาทางไฟฟ้า จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน ความเร็วเท่ากับความเร็ว
ซิงโครนสั (Syncronus  Speed) ซ่ึงสนามแม่เหล็กหมุนท่ีเกิดข้ึนน้ี  จะไปเหน่ียวน าตวัน าท่ีโรเตอร์  
เกิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน า และกระแสไหลในตวัน าโรเตอร์  กระแสท่ีไหลในตวัน าโรเตอร์  จะไป
สร้างสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตวัน าโรเตอร์อีกชุดหน่ึง ซ่ึงขั้วของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ และโรเตอร์ 
จะท าการผลกัและดูดกนัเป็นผลท าให้เกิดแรงบิดข้ึนซ่ึงส่งผลให้ โรเตอร์สามารถเคล่ือนท่ีไปได้ ค่า
ความตา้นทานท่ีต่อร่วมกบัขดลวดโรเตอร์ จะเป็นตวัท าให้แรงบิด ในขณะสตาร์ทของมอเตอร์
สูงข้ึน ซ่ึงแรงบิดในขณะสตาร์ทสูง  ก็จะท าให้สามารถใชม้อเตอร์ต่อร่วมกบัโหลดในขณะสตาร์ท
ไดเ้ลย 
 
เฉลยข้อที ่5 
             สาเหตุและการแกไ้ขกรณีมอเตอร์อินดกัชัน่ 3 เฟสไม่หมุน 
                  - สาเหตุมอเตอร์อินดกัชัน่ 3 เฟสไม่หมุน 
                      1. อุปกรณ์ป้องกนัเปิดวงจร 
                      2. การพนัขดลวดลวดผดิทิศทาง 
                      3. ขดลวดสเตเตอร์และขดลวดท่ีโรเตอร์ ช็อตรอบ 
                      4. มอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                      5. ระบบไฟฟ้าไม่ครบเฟส 
                  - การแกไ้ขกรณีมอเตอร์อินดกัชัน่ 3 เฟสไม่หมุน 
                      1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั 

ระบบไฟฟ้า 3 

เฟส 



 

 

                      2. ตรวจสอบการลงขดลวดใหม่และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
                      3. ตรวจสอบโดยใชก้ราวดเ์ล่อร์ 
                      4. พนัขดลวดใหม่ 
                      5. ตรวจสอบกระแสเทียบกบัป้ายช่ือ  
                      6. ลดโหลด หรือเพิ่มขนาดมอเตอร์ 
                      7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
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บทที ่4 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 

 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

       1.  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุม 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
           
                     1.  บอกความหมายของสัญลกัษณ์อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐาน DIN , ANSI   
                          และ IEC ได ้
                     2.  เขียนสัญลกัษณ์อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐาน DIN , ANSI และ IECได ้                                     
                     3.  เขียนสัญลกัษณ์ทัว่ไปตามมาตรฐาน DIN ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่4 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 

 
4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 
               
               เม่ือเราน าอุปกรณ์ไฟฟ้าตามขนาดจริง เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ เพื่อท าการเขียน
ไดอะแกรม (Diagram) ของวงจรการควบคุมมอเตอร์ หรือเพื่อเขียนแบบงานไฟฟ้าต่าง ๆ จะพบวา่
เกิดปัญหาในลกัษณะดงัน้ีคือ 1) ความเหมาะสมของขนาด เช่น อุปกรณ์จริงอาจมีขนาดใหญ่กว่า
กระดาษเขียนแบบ จนไม่สามารถเขียนอุปกรณ์ทั้งหมดไดค้รบทั้งวงจร หรืออุปกรณ์จริงมีขนาดเล็ก
มากจนไม่สามารถเขียนรายละเอียดทั้งหมดไดค้รบถว้น  2)  ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
สายต่อวงจร เช่น  เกิดการไขวก้นัของสายไฟฟ้า  เป็นตน้ 
           การแกปั้ญหาดงักล่าว ท าไดโ้ดยก าหนดเป็นสัญลกัษณ์ข้ึนมาแทนอุปกรณ์จริง จะท าให้เกิด
ความเหมาะสมของขนาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกในการออกแบบ  เขียนแบบ 
และการอ่านแบบ  สัญลกัษณ์ท่ีก าหนดจะมีมาตรฐานของแต่ละประเทศไม่เหมือนกนั  ท่ีนิยมใชก้นั
มาก ไดแ้ก่  

มาตรฐานและขอ้ก าหนดของประเทศเยอรมนั DIN (DIN : Deutsche  Industrie  Normen)  
มาตรฐานสากลทางไฟฟ้า  IEC (IEC : International Electro Technical Commission)     
มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา  ANSI (ANSI : American National Standard  
Institute ) 
มาตรฐานและขอ้ก าหนดของประเทศญ่ีปุ่น JIS (JIS : Japanese  Industrial Standard) 

 ส าหรับประเทศไทย ไดซ้ื้ออุปกรณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ามาจาก หลาย ๆ ประเทศจึง
มีสัญลกัษณ์มาตรฐานของแต่ละประเทศ ติดมากบัอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดว้ย  ดงันั้นจึงตอ้ง
ศึกษาสัญลกัษณ์ตามมาตรฐาน ของทุกประเทศท่ีน าอุปกรณ์เขา้มาเพื่อให้สามารถ ต่อใช้งานได ้
ส าหรับสัญลกัษณ์ในบทน้ีจะน าเสนอสัญลกัษณ์ตามมาตรฐาน DIN ,ANSI และ IEC ตามตารางท่ี
4.1 วา่ดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐาน DIN ตารางท่ี 4.2 วา่
ดว้ยสัญลกัษณ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์  ตามมาตรฐาน DIN , ANSI และ IEC และตาราง
ท่ี 4.3 วา่ดว้ยสัญลกัษณ์ทัว่ไป ตามมาตรฐาน DIN ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



 

 

ตารางที ่4.1 สัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐาน DIN 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
คอนแทคปกติเปิด 
(Normally Open-N.O.) 

 
คอนแทคปกติเปิด 
(Normally Close-N.C.) 

 
คอนแทคปรับตดัต่อไดส้องทาง 

 ท างานร่วมแกนเดียวกนั 

 ต่อถึงช่วงสั้นๆ 

 แบบท างานดว้ยมือ 

 แบบท างานกดลง 

 แบบดึงข้ึน 

 แบบหมุน 

 แบบผลกัหรือกด 

 แบบใชเ้ทา้เหยยีบ 

 แบบถอดดา้มถือออกได ้

 แบบท างานดว้ยแรงกด 

 
ท างานดว้ยลูกเบ้ียว 3 ต าแหน่ง 

 
สวติช์ปุ่มกด-ปกติเปิด(N.O.) 

 
สวติช์ปิด-เปิดธรรมดาลกัษณะปกติเปิด(N.O.) 

 
สวติช์ปุ่มกด-ปกติปิด(N.C.) 

 
สวติช์ปิด-เปิดธรรมดาลกัษณะปกติเปิด(N.C.) 

 
ลกัษณะของสวติช์เม่ือถูกท างานปกติปิด(N.C.) 

 
ลกัษณะของสวติช์เม่ือถูกท างานปกติเปิด(N.O.) 



 

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) สัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐาน DIN  

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
ลกัษณะถูกท างาน 

 
สวติช์ปุ่มกด1N.O. 1N.C. ใชไ้ดท้ั้งสตาร์ทและหยดุ 

 
ลิมิตสวติช์ 

 
คอนแทคปกติเปิดอนัท่ี 1 ต่อก่อนอนัท่ี 2 

 
คอนแทคปกติปิดอนัท่ี 1 ตดัก่อนอนัท่ี 2 

 
การท างานดว้ยแรงกลทัว่ไป 

 
ท างานดว้ยอุณหภูมิ 

 
ท างานดว้ยแรงดนั(Pressure) 

 
ท างานดว้ยลูกสูบ 

 
ล็อกดว้ยกลไกล 

 
ล็อกดว้ยไฟฟ้า 

 
คอนแทกเตอร์ 3 คอนแทคล็อกดว้ยไฟฟ้า 

 

สวติช์หน่วงเวลา (Time Delay Switch) 

 รอเคล่ือนไปทางขวา 

 รอเล่ือนไปทางซา้ย 

 รอเล่ือนไปทางซา้ยและขวา 

 

คอนแทคปกติเปิดของสวติช์หน่วงเวลาชนิด 
จ่ายไฟเขา้คอยลต์ลอดเวลา 

 

คอนแทคปกติเปิดของสวติช์หน่วงเวลาชนิด 
จ่ายไฟเขา้คอยลต์ลอดเวลา 



 

 

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) สัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐาน DIN  

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

รอเวลาเปิดชนิดจ่ายไฟเขา้คอยลต์ลอดเวลา 

 

คอยลข์องคอนแทคเตอร์ 

 

คอยลข์องคอนแทคเตอร์อีกแบบหน่ึง 

 
คอนแทคเตอร์ชนิด 3 เมนคอนแทค 

 
คอนแทคเตอร์ชนิด 2 คอนแทคช่วย 1 N.O. 1N.C. 

 

โอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบไม่มีรีเซ็ท 

 

โอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบมีรีเซ็ท 

 
หวดูสัญญาณ 

 
ไฟเขา้ท่ีเส้นหนา 

 

ต่อกบัอุปกรณ์ทางกล 

 

ฟิวส์มีคอนแทคท่ีใหส้ัญญาณได ้

 

ฟิวส์ 3 สายตดัต่อวงจรอตัโนมติั 

 

เมนฟิวส์ใชก้บัเมนสวติช์ 

 
ฟิวส์แยกวงจร 

 



 

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) สัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐาน DIN  

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

 
อุปกรณ์ป้องกนัเม่ือกระแสเกิน 

 
กระแสต ่า 

 
แรงเคล่ือนเกิน 

 
แรงเคล่ือนต ่า 

 
แรงเคล่ือนร่ัว 

 
กระแสเกินจากความร้อน 

 
สวติช์ท่ีท างานดว้ยอุณหภูมิ 

 
ต่อวงจรดว้ยอุณหภูมิ 

 
ตดัวงจรดว้ยอุณหภูมิ 

 
สวติช์ท างานดว้ยอุณหภูมิ 

 
ตดัวงจรเม่ือรับอุณหภูมิจากท่ีอ่ืนถ่ายทอดมา 
 

 
ท่ีมา  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่4.2 สัญลกัษณ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ ตามมาตรฐาน DIN , ANSI และ IEC 
ช่ืออุปกรณ์ สัญลกัษณ์สวติช์ 

DIN ANSI IEC 

สวติช์ปุ่มกด 
ปกติเปิด 
 
ปกติปิด 

 
  

 
  

สวติช์ปุ่มกดแบบ
กดคา้ง 
 
  

 
 

สวติช์ความดนั 
ปกติเปิด 
 
ปกติปิด 

 
  

  
  

สวติช์ลูกลอย 
ปกติเปิด 
 
ปกติปิด 

   

 
  

สวติช์อุณหภูมิ 
ปกติเปิด 
 
ปกติปิด 

    
   

  
 

 
ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 
 

 
 



 

 

ตารางที ่4.2 (ต่อ)สัญลกัษณ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ ตามมาตรฐานDIN , ANSI และIEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ืออุปกรณ์ สัญลกัษณ์สวติช์ 

DIN ANSI IEC 
ลิมิตสวติช์ปกติเปิด 
 
 
ปกติปิด 

 

 

 

 
 

 
สวติช์ควบคุมการไหล 
ปกติเปิด 
 
ปกติปิด 

   

   
แมกเนติกคอนแทค
เตอร์ 

   

ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 
 

 
หนา้สัมผสัปกติเปิด 
(NO:Normally Open ) 

 

 
 

หนา้สัมผสัปกติปิด 
( NC : Normally 
Closed )  

 
 

หนา้สัมผสัเลือกได ้2 
ทาง 

 
 

 
หนา้สัมผสัต่อวงจร 
หน่วงรอเวลาต่อวงจร 

 

 

 
หนา้สัมผสัตดัวงจร 
หน่วงรอเวลาตดัวงจร 

 
  



 

 

ตาราง 4.2  (ต่อ) สัญลกัษณ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ ตามมาตรฐานDIN , ANSI และ IEC  
ช่ืออุปกรณ์ สัญลกัษณ์คอนแทคเตอร์และหน้าสัมผสั 

DIN ANSI IEC 

หนา้สัมผสัต่อวงจร 
หน่วงรอเวลาตดัวงจร 

 
 

 

หนา้สัมผสัตดัวงจร 
หน่วงรอเวลาต่อวงจร 

  
 

สัญลกัษณ์อุปกรณ์ป้องกนั 

ฟิวส์ 
   

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

   

โอเวอร์โหลด 
   

สัญลกัษณ์หมอ้แปลงและมอเตอร์ 

หมอ้แปลงกระแส 

   

หมอ้แปลงแรงดนั 
   

หมอ้แปลงแบบออโต 

   
 



 

 

ตารางที ่4.2 (ต่อ)สัญลกัษณ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐานDIN , ANSI และ IEC  
ช่ืออุปกรณ์ สัญลกัษณ์หม้อแปลงและมอเตอร์ 

DIN ANSI IEC 

หมอ้แปลงแยกขดลวด 

   

มอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์     

มอเตอร์แบบกรงกระรอก 

 

  

สัญลกัษณ์อุปกรณ์ใหส้ัญญาณ 

แตร / ฮอน 
   

กระด่ิง 
   

ไซเรน 
   

หลอดสัญญาณ     

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:158-161) 
 
 
 



 

 

 
ตารางที ่4. 3 สัญลกัษณ์ทัว่ไป ตามมาตรฐาน DIN 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

ท างานดว้ยมือ (ในลกัษณะทัว่ไป) 
 

 

ท างานดว้ยการกดลง 
 

 
ท างานดว้ยการดึงข้ึน 
 

 
ท างานดว้ยการหมุน 
 

 
ท างานดว้ยการผลกัหรือกด 
 

 
ท างานดว้ยเทา้ 
 

 

สามารถถอดดา้มถือออกได ้
 

 
ท างานดว้ยแรงกดหรือดนั 
 

 

 
ท างานดว้ยแรงดนัหรือกด  
ถูกท างานดว้ย CAM มี 3 ต าแหน่ง 
 

 
ท างานแบบล็อค 
 

 
ท างานแบบล็อคทางเดียว 
 

 
ท างานแบบล็อคได2้ทาง 
 

 ท างานร่วมแกนเดียวกนั 



 

 

 
ตารางที ่4. 3 (ต่อ) สัญลกัษณ์ทัว่ไป ตามมาตรฐาน DIN  

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
ต่อถึงกนัช่วงสั้นๆ 
 

 

ช่วงเวลาท างาน เช่น 12 คร้ังต่อนาที 
 

 

ล็อคดว้ยระบบไฟฟ้า 
 

 

ล็อคดว้ยระบบกลไก 
 

 

อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือ กระแสเกิน 
 

 

อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือ กระแสต ่า 
 

 

อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือ กระแสวิง่สวนทาง 
 

 

อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือ กระแสร่ัว 
 

 

อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือ แรงดนัเกิน 
 

 

อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือ แรงดนัต ่า 
 

 

อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือ แรงดนัร่ัว 
 

 

อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือ ภาระเกินดว้ยความร้อน 
 



 

 

 

แสดงขณะท่ีอุปกรณ์ก าลงัท างาน 
 

ตารางที ่4. 3  (ต่อ) สัญลกัษณ์ทัว่ไป ตามมาตรฐาน DIN  
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

แสดงรีเลยก์  าลงัท างาน 
 

 

Latched Switch 
 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:162-164) 
 

4.2  สาระส าคัญ 
   
 เม่ือเราน าอุปกรณ์ไฟฟ้าตามขนาดจริง  เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ  เพื่อท าการเขียน
ไดอะแกรม (Diagram) ของวงจรการควบคุมมอเตอร์  หรือเพื่อเขียนแบบงานไฟฟ้าต่าง ๆ จะพบวา่
เกิดปัญหาในลกัษณะดงัน้ีคือ 1) ความเหมาะสมของขนาด เช่น อุปกรณ์จริงอาจมีขนาดใหญ่กว่า
กระดาษเขียนแบบ จนไม่สามารถเขียนอุปกรณ์ทั้งหมดไดค้รบทั้งวงจร หรืออุปกรณ์จริงมีขนาดเล็ก
มากจนไม่สามารถเขียนรายละเอียดทั้งหมดไดค้รบถว้น  2) ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสาย
ต่อวงจร เช่น  เกิดการไขวก้นัของสายไฟฟ้า  เป็นตน้ 
           การแกปั้ญหาดงักล่าว ท าไดโ้ดยก าหนดเป็นสัญลกัษณ์ข้ึนมาแทนอุปกรณ์จริง จะท าให้เกิด
ความเหมาะสมของขนาด   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะดวกในการออกแบบ  เขียนแบบ 
และการอ่านแบบการก าหนดสัญลกัษณ์ข้ึนมาแทนอุปกรณ์จริงนั้น เพื่อท าให้เกิดความเหมาะสม
ของขนาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะดวกในการออกแบบ  เขียนแบบ และการอ่านแบบ 
สัญลกัษณ์ท่ีนิยมใชก้นัมากไดแ้ก่ 
 DIN (Deutsche Industrie Normen) มาตรฐานและขอ้ก าหนดของประเทศเยอรมนั  
             IEC (International Electro  Technical Commission)  มาตรฐานสากลทางไฟฟ้า 
 ANSI (American  National Standard Institute) มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  



 

 

 
 

ค าศัพท์ทีค่วรทราบ 
 

ไดอะแกรม     Diagram  
มาตรฐานของประเทศเยอรมนั   DIN : Deutsche Industrie Normen   
มาตรฐานสากลทางไฟฟ้า    IEC : International Electro Technical                  

Commission  
มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา  ANSI : American National Standard Institute 
มาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น   JIS : Japanese  Industrial Standard 
หนา้สัมผสัปกติเปิด    NO : Normally Open 
หนา้สัมผสัปกติปิด    NC : Normally Closed  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

แบบฝึกหัดบทที ่4 

ตอนที ่1   จงท าเคร่ืองหมาย      ทบั ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพียงค าตอบเดียว 
1. ขอ้ใดคือ มาตรฐานสากลทางไฟฟ้า 

ก. DIN     ข. IEC 
ค. ANSI     ง. JIS 

2.                        เป็นสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด  ตามมาตรฐาน ใด 
ก. สวติช์ปุ่มกด มาตรฐาน DIN  ข. สวติช์ลูกลอย  มาตรฐาน ANSI 
ค. สวติช์ความดนั มาตรฐาน  IEC  ง. สวติช์ปุ่มกด มาตรฐาน  ANSI 

3.  เป็นสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด  มาตรฐานใด 
  ก. ฟิวส์   มาตรฐาน  IEC   ข.  ฟิวส์  มาตรฐาน DIN 
  ค. ฟิวส์   มาตรฐาน ANSI  ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์  มาตรฐาน ANSI 
4.   เป็นสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด  มาตรฐานใด 
  ก. กระด่ิง  มาตรฐาน ANSI  ข. แตร  มาตรฐาน  DIN 
  ค. กระด่ิง   มาตรฐาน IEC  ง. ไซเรน มาตรฐาน IEC 
5.  เป็นสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด  มาตรฐานใด 
  ก. หมอ้แปลงกระแส   มาตรฐาน  IEC ข. หมอ้แปลงแรงดนั  มาตรฐาน IEC 
  ค. หมอ้แปลงกระแส  มาตรฐาน DIN  ง. หมอ้แปลงแรงดนั มาตรฐาน ANSI 
6.  จากสัญลกัษณ์ มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  ก. ท างานดว้ยการกดลง   ข.ท างานดว้ยการดึงข้ึน 
  ค. ท างานดว้ยการหมุน   ง.ท างานดว้ยการผลกัหรือกด 
7.  จากสัญลกัษณ์ มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  ก. ท างานดว้ยการกดลง   ข.ท างานดว้ยการดึงข้ึน 
  ค. ท างานดว้ยการหมุน   ง.ท างานดว้ยการผลกัหรือกด 
8.  จากสัญลกัษณ์ มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  ก. ท างานแบบล็อคได ้2 ทาง  ข. ท างานแบบล็อค 
  ค. ล็อคดว้ยระบบไฟฟ้า   ง. ล็อคดว้ยระบบกลไก 
9. 9. จากสัญลกัษณ์ มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

ก. อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือกระแสวิง่สวนทาง 



 

 

ข. อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือกระแสร่ัว 
ค. อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือกระแสต ่า 
ง. อุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือภาระเกินดว้ยความร้อน 

10.  จากสัญลกัษณ์ มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  ก. ท างานดว้ยการกดลง   ข.ท างานดว้ยการดึงข้ึน 
  ค. ท างานดว้ยการหมุน   ง.ท างานดว้ยแรงกดหรือดนั 
11. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์แทนสวติซ์อุณหภูมิปกติเปิดตามมาตรฐาน ANSI 
 
                           ก.                                                                 ข.  
             
                           ค.                                                                 ง. 
12. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์แทนลิมิตสวติช์ปกติเปิดตามมาตรฐาน IEC 
 
                           ก.                                                                 ข. 
 
                           ค.                                                                 ง. 
13. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์แทนเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน DIN                                                                 
 
                          ก.                                                                 ข. 
         
                          ค.                                                                 ง. 
14. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์แทนกระด่ิงตามมาตรฐาน ANSI                                                                
                                                     
                          ก.                                                                 ข. 
    
                           ค.                                                                ง. 
     
15. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์แทนไซเรนตามมาตรฐานIEC 
 



 

 

                          ก.                                                                 ข. 
    
                         ค.                                                                  ง.  
16. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์แทนคอยลค์อนแทคเตอร์ตามมาตรฐาน DIN                                        
   
                           ก.                                                                 ข. 
   
                           ค.                                                                 ง. 
 
17. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์ทัว่ไปแทนคอนแทคเตอร์ล็อกดว้ยไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN 
 
                          ก.                                                                  ข. 
           
                          ค.                                                                  ง. 
 
18. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์ทัว่ไปแทนการท างานล็อคดว้ยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN
   
                          ก.                                                                  ข. 
 
                         ค.                                                                   ง. 
 
19. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์ทัว่ไปแทนการท างานอุปกรณ์ป้องกนัตดัวงจรเม่ือกระแสวิง่สวน
ทางตามมาตรฐานDIN  
                         ก.                                                                  ข. 
 
                        ค.                                                                   ง. 
 
20. ขอ้ใดเป็นการเขียนสัญลกัษณ์ทัว่ไปแทนการท างานดว้ยลูกเบ้ียว 3 ต าแหน่งตามมาตรฐานDIN 
 
                        ก.                                                                  ข. 



 

 

 
                       ค.                                                                   ง. 
 
ตอนที ่2  จงเขียนสัญลกัษณ์ลงในตาราง 

ช่ืออุปกรณ์ สัญลกัษณ์ตามมาตรฐาน 

DIN ANSI IEC 



 

 

 
สวติช์ความดนั 
 

   

 
หมอ้แปลงกระแส 
 

   

 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 

   

 
หลอดสัญญาณ 
 

 
 

  

 
สวติช์ลูกลอย 
 

 
 

  

 
ขดลวดแม่เหล็ก 

 

 
 

  

 
โอเวอร์โหลด 
 

 
 

  

ไซเรน  
 

  

มอเตอร์แบบกรงกระรอก  
 

  

 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที ่ 4 

 

ตอนที ่1 



 

 

1.  ก 
2.  ง 
3.  ก 
4.  ง 
5.  ค 
6.  ข 
7.  ค 
8.  ข 
9.  ง 
10.  ก 
11.  ค 
12.  ข 
13.  ง 
14.  ข 
15.  ง 
16.  ง 
17.  ข 
18.  ง 
19.  ค 
20.         ก 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่2  
ช่ืออุปกรณ์ สัญลกัษณ์ตามมาตรฐาน 

DIN ANSI IEC 



 

 

สวติช์ความดนั 
 

 

  

 
หม้อแปลงกระแส 
  

 
 

 
เซอร์กติเบรกเกอร์ 
    
 
หลอดสัญญาณ 
 

 
 

  

 
สวติช์ลูกลอย 
 

 

 

  

 
ขดลวดแม่เหลก็ 

 

 

 

  

 
โอเวอร์โหลด 
 

 
 

 
 

ไซเรน  
 

 

 

มอเตอร์แบบกรงกระรอก  
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บทที ่5 
การเลอืกขนาดสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ป้องกนั 

 
 

หัวข้อสาระการเรียนรู้ 
 
                     1.  อุปกรณ์ป้องกนั 
                     2.  การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 
 1.  บอกหนา้ท่ีและลกัษณะการท างานของฟิวส์ชนิดต่างๆได ้
 2.  บอกหนา้ท่ีและลกัษณะการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได ้
 3.  บอกหนา้ท่ีและลกัษณะการท างานของโอเวอร์โหลดรีเลยไ์ด ้
 4.  เลือกใชง้านโอเวอร์โหลดรีเลยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                     5.  ค  านวณหาขนาดของสายไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานควบคุมได ้

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=313501,2553(กรกฎาคม,10)
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=313501,2553(กรกฎาคม,10)
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=313501,2553(กรกฎาคม,10)


 

 

                     6.  เลือกขนาดของสายไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานควบคุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 7.  ค  านวณหาขนาดของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมได ้ 
                     8.  เลือกขนาดของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่ 5 
การเลอืกขนาดสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ป้องกนัมอเตอร์ 

 
5.1  อุปกรณ์ป้องกนั 
 
           สาเหตุของการเกิด กระแสไฟฟ้าไหลเกินในงานควบคุมมอเตอร์ มี 2 ประการ  คือ เกิดจาก
การใชง้านเกินก าลงั (Over Load) และเกิดจากการลดัวงจร (Short Circuit) หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกนั
หรือเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัท่ีไม่เหมาะสม จะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์
ไหม ้ขดลวดคอนแทคเตอร์ไหม ้ หนา้สัมผสัของสวติช์ช ารุด เป็นตน้ และยงัท าให้เกิดความเสียหาย
แก่วงจรไฟฟ้า เช่นสายไฟฟ้าไหม ้ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าไหลเกิน เพื่อป้องกนั
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้านิยมใชฟิ้วส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนั
มอเตอร์คือ โอเวอร์โหลดรีเลย ์  
              ก่อนท่ีจะศึกษาถึงอุปกรณ์ป้องกนัมอเตอร์  ควรท่ีจะทราบถึงความหมายหรือนิยามเก่ียวกบั
มอเตอร์ดงัน้ี 
                   พิกดักระแสโหลด (Rated Load Current) หมายถึงปริมาณกระแสของมอเตอร์ในขณะ
ท างานโดยมีโหลดเตม็พิกดัท่ีแรงดนัและความถ่ีเตม็พิกดั 
                   โหลดเกิน (Overload) หมายถึงปริมาณกระแสท่ีเกิดข้ึนกบัมอเตอร์  ในกรณีมอเตอร์
ท างานเกินก าลงั 
                   อุปกรณ์ป้องกนัโหลดเกิน(Over Load Protection Device) หมายถึงอุปกรณ์ป้องกนั
มอเตอร์และป้องกนัตวัน าวงจรมอเตอร์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
                   อุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรและการลดัวงจรลงดิน  (Short Circuit and Ground Fault)
หมายถึงอุปกรณ์ป้องกนัมอเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเน่ืองจากการลดัวงจร
และการลดัวงจรลงดิน 
                   พิกัดกระแสมอเตอร์ หมายถึงกระแสท่ีใช้ไปค านวณหาขนาดตวัน า สวิตช์อุปกรณ์
ป้องกนัการลดัวงจรของวงจรยอ่ย  และเคร่ืองควบคุมโดยใชพ้ิกดักระแสจากตารางท่ี 5.1 และตาราง
ท่ี 5.2 แทนการใชค้่าพิกดักระแสบนแผน่ป้ายประจ าเคร่ือง 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่5.1 พิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส (A) 
แรงม้า 220V 

1/6 
1/4 
1/3 
1/2 
3/4 
1 

1 ½ 
2 
3 
5 

7 ½ 
10 

2.3 
3.0 
3.8 
5.1 
7.2 
8.4 

10.5 
12.5 
17.8 
29.3 
41.8 
52.3 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:136) 
 
ตารางที ่5.2 พิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

แรงม้า มอเตอร์อนิดักช่ันแบบสไควเรลเกจ
และวาวด์โรเตอร์   (A) 

มอเตอร์ซิงโครนัส 
เพาเวอร์แฟคเตอร์1.0  (A) 

220V 380V 220V 380V 
1/2 
3/4 
1 

1 ½ 
2 
3 
5 

7½ 
 

2.1 
2.9 
3.8 
5.4 
7.1 

10.0 
15.9 
23.0 

 

1.2 
1.7 
2.2 
3.1 
4.1 
5.8 
9.2 

13.0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางที ่5.2 (ต่อ) พิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส  
แรงม้า มอเตอร์อนิดักช่ันแบบสไควเรลเกจ

และวาวด์โรเตอร์   (A) 
มอเตอร์ซิงโครนัส 

เพาเวอร์แฟคเตอร์1.0  (A) 

220V 380V 220V 380V 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
75 

100 
125 
150 
200 

29.0 
44.0 
57.0 
71.0 
84.0 

109.0 
136.0 
161.0 
201.0 
259.0 
326.0 
376.0 
502.0 

17.0 
25.0 
33.0 
41.0 
49.0 
63.0 
79.0 
93.0 

116.0 
150.0 
189.0 
218.0 
291.0 

 
 
 

55.0 
66.0 
87.0 

109.0 
129.0 
162.0 
211.0 
264.0 
316.0 
418.0 

 
 
 

32.0 
38.0 
50.0 
63.0 
75.0 
94.0 

122.0 
153.0 
189.0 
242.0 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:137) 
มอเตอร์ซิงโครนัสเพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.9 และ 0.8 ให้คูณค่ากระแสในตารางดว้ย 1.1 และ 1.25
ตามล าดบั   
 
                  5.1.1  ฟิวส์  (Fuse) 
                           ฟิวส์ใช้ท าหน้าท่ีในการตดัวงจร  เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกินในวงจรโดยตวั
ฟิวส์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแผ่นบาง ๆ หรือเป็นเส้นจะหลอมละลายจนขาด ออกจากกนั ในขณะท่ีตวั
ฟิวส์เร่ิมขาดออกจากกันจะเกิดการอาร์ก (Arc) ข้ึนท่ีตวัฟิวส์ จนเกิดการลุกไหม้ การป้องกัน
อนัตรายจากการลุกไหมข้องการอาร์ก คือ น าตวัฟิวส์บรรจุไวภ้ายในกระบอกฟิวส์ และกระบอก
ฟิวส์ตอ้งสามารถทนแรงดนัตกคร่อมในขณะตดัวงจรได ้ค่าพิกดัของฟิวส์ ไดแ้ก่ ค่าแรงดนัไฟฟ้า
ปกติขณะใชง้าน ค่ากระแสปกติท่ีฟิวส์สามารถทนได ้ และค่าพิกดักระแสลดัวงจรท่ีฟิวส์สามารถ
ทน และตดัวงจรได ้
 



 

 

                        ฟิวส์ท่ีใชใ้นระบบไฟฟ้าแรงต ่า จ  าแนกออกตามโครงสร้าง ได้ 2 แบบคือฟิวส์แบบ
สกรู (Screw Type) และ  ฟิวส์แบบใบมีด (Knife Bleade Fuse)หรือทรงกระบอก  ดงัแสดงในภาพท่ี 
5.1 
 
 
 
 
 
 
          (ก) ฟิวส์แบบใบมีด                                        (ข) ฟิวส์ทรงกระบอก 

 
ภาพท่ี 5.1 ฟิวส์แบบใบมีดและฟิวส์ทรงกระบอก 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:188) 
                           1. ฟิวส์แบบสกรู ( Screw Type Fuse )  มีส่วนประกอบดงัภาพท่ี 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.2 ฟิวส์แบบสกรู 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:189) 



 

 

            ฟิวส์ชนิดน้ีบางคร้ังเรียกวา่ คาร์ทริดจฟิ์วส์ หรือปลัก๊ฟิวส์  มีขนาดกระแสท่ีตวั
ฟิวส์ ขนาดกระแสส าหรับฐาน และสี แสดงดงัตารางท่ี 5.3 
ตารางที ่5.3 แสดงขนาดกระแสท่ีตวัฟิวส์ สี และขนาดกระแสส าหรับฐานฟิวส์ 
 

ขนาดกระแสทีต่ัวฟิวส์ 
( A ) 

สี ขนาดกระแสส าหรับฐานฟิวส์ 
( A ) 

2 
4 
6 

10 
16 
20 
25 
35 
50 
63 
80 

100 
125 
160 
200 

ชมพ ู
น ้าตาล 
เขียว 
แดง 
เทา 

น ้าเงิน 
เหลือง 
ด า 
ขาว 

ทองแดง 
เงิน 
แดง 
เหลือง 
ทองแดง 
น ้าเงิน 

16 , 63 , 100 
 
 
 

 
 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:190) 
 
 2.  ฟิวส์  HRC (High Rupture Capacity Fuse)  ดงัภาพท่ี 5.3 ฟิวส์ชนิดน้ีเป็นฟิวส์ท่ี
ออกแบบมาเพื่อใชแ้กปั้ญหา เร่ืองกระบอกฟิวส์ ระเบิด ของฟิวส์ธรรมดาทัว่ๆไป ท่ีสามารถป้องกนั
กระแสลดัวงจรไดไ้ม่เกิน 10 KA ลกัษณะการท างานของฟิวส์ชนิดน้ี คือ เม่ือมีกระแสลดัวงจร ตวั
ฟิวส์ท่ีมีลกัษณะเป็นแถบยาว ๆ เจาะเป็นรู และท่ีบริเวณคอคอด จะขาดออกจากกนั  ขณะท่ีคอคอด
ขาด ผงทรายจะเขา้ไปห่อหุม้เส้นฟิวส์ใหแ้ยกออกจากกนั เป็นการตดักระแสลดัวงจร คุณสมบติัของ
ผงทรายคือ ลดความรุนแรงจากการลดัวงจรและท าการดูดซึมพลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึนท่ีตวัฟิวส์  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.3   ฟิวส์ HRC 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3 ฟิวส์  HRC 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:191) 

 
 
ตารางที ่5.4 แสดงขนาดฐานฟิวส์และฟิวส์ HRC 

ขนาดเหมาะสมชนิดฟิวส์ ฐานฟิวส์(Base) 
(A) 

ตัวฟิวส์ 
A……….A 

00 
0 
1 
2 
3 
4 
4a 

100 
160 
250 
400 
630 
1000 
1250 

6..........100 
6..........160 
80........250 
125......400 
315.......630 
500.......1000 
500.......1250 

 
ท่ีมา (กิจจา แก่นศิริ,2550:48) 



 

 

             การน าฟิวส์ธรรมดาทัว่ไปมาใช้ส าหรับป้องกนัมอเตอร์  จะท าให้เกิดปัญหาคือ 
ในขณะท่ีสตาร์ท (Start) มอเตอร์  จะท าให้ฟิวส์ขาด  จึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มขนาดของฟิวส์ให้ใหญ่ข้ึน 
โดยมีขนาดใหญ่ ประมาณ 300% ของกระแสโหลดเตม็ท่ี  แต่ก็ยงัพบกบัปัญหาอีกอยา่งหน่ึงคือเร่ือง
ราคาของฟิวส์  ฟิวส์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการป้องกนัมอเตอร์ คือ ฟิวส์หน่วงเวลา เป็นฟิวส์ท่ีสามารถ
ท างานร่วมกบัรีเลยโ์หลดเกิน ซ่ึงโดยปกติรีเลยโ์หลดเกินจะใช้ขนาด 85–115% ของกระแสปกติ 
ฟิวส์หน่วงเวลาจะใช้ขนาด 125% ของกระแสปกติ  ในการเลือกใช้ขนาดฟิวส์ กระแสปกติ และ
ขนาดมอเตอร์ท่ีใชก้บัแรงดนัไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ แสดงในตารางท่ี 5.5    
 
ตารางที ่ 5.5 แสดงขนาดฟิวส์ กระแสปกติ และขนาดของมอเตอร์ท่ีใชก้บัแรงดนั  220 , 380 และ  
660 โวลต ์

ขนาดมอเตอร์ 
(  KW  ) 

แรงดัน  220 โวลต์ แรงดัน 380 โวลต์ แรงดัน 660 โวลต์ 

ขนาดฟิวส์ 
( A ) 

กระแส 
( A ) 

ขนาดฟิวส์ 
( A ) 

กระแส 
( A ) 

ขนาดฟิวส์ 
( A ) 

กระแส 
( A ) 

.75 
1.5 
2.2 
3 
4 

5.5 
7.5 
11 
15 
22 
30 
37 
45 
55 
75 

6 
6 

20 
20 
25 
35 
50 
63 
80 

100 
125 
200 
225 
250 
350 

3.4 
16 
8.7 

11.5 
14.7 
19.8 
26.5 
39 
52 
74 
98 

124 
147 
180 
246 

4 
6 

10 
16 
20 
25 
35 
35 
50 
63 
80 

100 
125 
160 
200 

2 
3.5 
5 

6.6 
8.5 

11.5 
15.5 
22.5 
30 
43 
57 
72 
85 

104 
142 

2 
4 
6 
6 

10 
16 
16 
25 
25 
35 
50 
63 
63 

100 
125 

1.1 
2 

2.9 
3.5 
4.9 
6.7 
9 

13 
17.5 
25 
33 
42 
49 
60 
82 
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ตารางที ่ 5.5 (ต่อ) แสดงขนาดฟิวส์ กระแสปกติ และขนาดของมอเตอร์ท่ีใชก้บัแรงดนั  220 , 380 
และ 660 โวลต ์
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ขนาดมอเตอร์ 
(  KW  ) 

แรงดัน  220 โวลต์ แรงดัน 380 โวลต์ แรงดัน 660 โวลต์ 

ขนาดฟิวส์ 
( A ) 

กระแส 
( A ) 

ขนาดฟิวส์ 
( A ) 

กระแส 
( A ) 

ขนาดฟิวส์ 
( A ) 

กระแส 
( A ) 

90 
110 
160 
200 
250 
315 
400 
500 

 

355 
425 
600 
800 

- 
- 
- 
- 
 

287 
350 
500 
620 

- 
- 
- 
- 
 

225 
250 
355 
425 
500 
630 

- 
- 
 

169 
204 
292 
368 
465 
580 

- 
- 
 

125 
160 
224 
130 
355 
400 
500 
630 

98 
118 
170 
214 
270 
337 
410 
515 

ท่ีมา (กิจจา แก่นศิริ,2550:49) 
                                การต่อใชง้านของฟิวส์หน่วงเวลา รีเลยโ์หลดเกิน และมอเตอร์ ดงัภาพท่ี 5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  5.4  วงจรป้องกนัมอเตอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:193) 

                5.1.2  เซอร์กติเบรกเกอร์ ( Circuit Breaker ) 
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            ปัญหาในการใช้ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกนักระแสโหลดเกิน  คือ ในขณะท่ีสตาร์ท
มอเตอร์จะมีกระแสสตาร์ทสูงท าให้ฟิวส์ขาดบ่อย ๆ คร้ังการก าหนดขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือ
ฟิวส์ส าหรับมอเตอร์ควรก าหนดให้ให้เล็กท่ีสุดเท่าท่ีท าได้  แต่ในทางปฏิบติัท าได้ยากเน่ืองจาก
กระแสเร่ิมเดินมีค่าสูงจะเห็นว่าถ้าเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์  ท่ีมีพิกดักระแสสูงกว่ากระแสโหลด
เตม็ท่ีเพียงเล็กนอ้ยคือขณะมอเตอร์เร่ิมเดินเซอร์กิตเบรกเกอร์  จะปลดวงจรเน่ืองจากกระแสเร่ิมเดิน
สูงเกินกว่าค่ากระแสปลดวงจรดว้ยอ านาจแม่เหล็ก  ของเซอร์กิตเบรกเกอร์จึงจ าเป็นตอ้งก าหนด
ขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้ใหญ่ข้ึนอีก  หรืออาจเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีออกแบบมา  ให้มี
ค่ากระแสปลดวงจรดว้ยอ านาจแม่เหล็กสูงกวา่ปกติ  หรืออาจเลือกใชเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีสามารถ
ตั้งปรับค่ากระแสปลดวงจรดว้ยอ านาจแม่เหล็กได ้
                       การแกปั้ญหาเช่นน้ี จึงมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ตดัตอนข้ึนมาท่ีเรียกวา่ “ เซอร์กิตเบรก
เกอร์ “  ท่ีท าการออกแบบไวเ้พื่อเปิด(ON)และ ปิด(OFF)วงจร แบบไม่อตัโนมติัและเม่ือมี
กระแสไฟฟ้าไหลเกินในวงจรเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทริป (Trip) เองโดยอตัโนมติั โดยท่ีตวัของเซอร์
กิตเบรกเกอร์ ไม่เกิดความเสียหาย   และสามารถใช้งานได้ตามปกติเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต ่าท่ีมี
ขนาดแรงดนัไม่เกิน 600 โวลต์  จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ชนิดคือแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์(Air Circuit 
Breaker)  และโมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Molded Case Circuit Breaker) 
                          1.  แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker)  โดยทัว่ ๆ ไปจะเรียกสั้น ๆ ว่า      
“ ACB ” มีส่วนประกอบส าคญั  ดงัภาพท่ี 5.5 คือ  

                  1) ชุดกลไกลการทริป  มีการทริปท่ีแม่นย  า สามารถเลือกเวลาในการหน่วงเวลา
ได ้และสามารถทริปกระแสไฟฟ้าร่ัวลงดินไดต้ามลกัษณะของโหลด 

                  2) ชุดกลไกการท างานทางกล  มีหลายแบบประกอบดว้ย  
                        (1) ชุดกลไกการท างานอตัโนมติั จะท างานดว้ยไฟฟ้า  โดยใชม้อเตอร์เป็น

ตวัขบัประจุพลงังานของสปริง ใหห้นา้สัมผสัเปิด (ON) ปิด (OFF) และ ทริป (Trip)    
                        (2) ชุดกลไกการท างานทางกลไม่อตัโนมติั  จะใชมื้อโยกให้ประจุของสปริง

ท าใหห้นา้สัมผสัของเซอร์กิตเบรกเกอร์ เปิด(ON)ปิด(OFF)และทริป (Trip) เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด
น้ี ใชส้ าหรับป้องกนัสายเมน ขนาดใหญ่ เพราะสามารถทนกระแสโหลดและกระแสอินเตอร์รัพได ้
สูง โดยมีพิกดักระแสของเฟรม ตั้งแต่ 630 AF  ถึง 6300 AF และมีกระแสอินเตอร์รัพตั้งแต่ 30 KA 
ถึง 120 KA  
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ภาพท่ี 5.5 แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:194) 

 
             2. โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Molded Case Circuit Breaker) ดงัภาพท่ี 5.6 ใช้

ส าหรับป้องกนัวงจรไฟฟ้าในระบบแรงต ่า  เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมีส่วนประกอบทั้งหมดถูก
ห่อหุม้ไวใ้นกล่องท่ีมีฉนวนปิดอยา่งมิดชิด มีส่วนประกอบดงัน้ี 

                   1) โครงท าหน้าท่ีในการห่อหุ้มส่วนประกอบอ่ืน ๆ ดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวนเช่น 
โมลดาร์ตา้ (Moldarta) หรือ แกว้โพลีเอสเตอร์ (Glass Polyester) 

                   2) กลไกของการท างาน เป็นกลไกชนิดสับเร็ว (Quick Make) และปลดเร็ว 
(Quick Break)ในการเปิด (ON) และ ปิด (OFF)วงจรไฟฟ้า มีกลไกการทริปอตัโนมติัและเป็นอิสระ 
นัน่คือ  ในกรณีท่ีใชมื้อโยกเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปท่ีต าแหน่ง  “ ON “  เม่ือเกิดการทริป คนัโยกจะ
เล่ือนมาในต าแหน่งก่ึงกลางโดยอตัโนมติั  เม่ือตอ้งการให้ท างานอีกคร้ัง จะตอ้งโยกคนัโยกไปท่ี
ต าแหน่ง “ OFF “ ก่อน (เพื่อเป็นการ Reset) จึงจะสามารถโยกไปท่ีต าแหน่ง “ ON “ ได ้

                   3) ตวัดบัอาร์ก  ใช้การดบัอาร์กด้วยอากาศ มีเคร่ืองช่วยดบัอาร์ก เป็นแผ่น
ตะแกรงเหล็กซ้อนกนัหลายๆแผ่น โดยแต่ละแผ่นจะถูกคัน่ดว้ยฉนวน เม่ือเกิดการอาร์ก จะท าให้
เกิดสนามแม่เหล็กข้ึนท่ีตะแกรงเหล็ก ท าให้อาร์กถูกดูดเขา้ไปในตะแกรงเหล็กแต่ละชั้น เป็นการ
แยกอาร์กใหแ้ต่ละส่วนใหมี้ขนาดเล็กลง ท าใหมี้การดบัอาร์กไดร้วดเร็วข้ึน 

                    
 
                   4)  กลไกการทริป  จะมีการทริป ดงัน้ี 
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                                         (1) การทริปดว้ยความร้อน  จะประกอบดว้ย  แผน่ไบเมทอล  2 แผน่ ต่าง
ชนิดกนัเม่ือมีกระแสโหลดเกิน ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะท าใหแ้ผน่ไบเมทอล โคง้งอ ไปดนัหนา้สัมผสั
ตดักระแสไฟฟ้าออกจากวงจร 

             (2) การทริปดว้ยอ านาจแม่เหล็กจ ะเป็นการอาศยัอ านาจแม่เหล็กในกาตดั
วงจร โดยท าการต่อขดลวดของแม่เหล็ก   อนุกรมกบักระแสของโหลด     เม่ือเกิดการลดัวงจรจะมี 
กระแสไหลผา่นขดลวดมาก  ท าใหมี้อ านาจแม่เหล็กมาก สามารถดูดแผน่ชุดทริป  ตดักระแสไฟฟ้า
ออกจากวงจร 
                                        (3) การทริปดว้ย ความร้อนและอ านาจแม่เหล็ก    เป็นการใชก้ารทริปดว้ย
ความร้อนรวมกบัอ านาจแม่เหล็ก  ใชส้ าหรับป้องกนักระแสโหลดเกินและการลดัวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.6 โมลดเ์คสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:195) 

 
                5.1.3  โอเวอร์โหลดรีเลย์ ( Overload Relay ) 
                      อุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัมอเตอร์ จากกระแสไฟฟ้าไหลเกิน เรียกว่า Running Protection  
เป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบไวเ้พื่อตดัวงจรของมอเตอร์ เม่ือเกิดการโอเวอร์โหลด ซ่ึงสาเหตุของการเกิด
โอเวอร์โหลด มีดงัน้ี 
                                ก. โหลดท่ีต่อเข้ากบัมอเตอร์มากเกินไปท าให้มอเตอร์สตาร์ท ไม่ได้  จึงใช้
กระแสขณะสตาร์ทสูงกวา่ปกติ 

                ข. สายไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัมอเตอร์  ไม่ครบเฟสนั่นคือมีเฟสใด เฟสหน่ึง ไม่มี
กระแสไฟฟ้าท าใหม้อเตอร์ 3 เฟส สตาร์ทไม่ได ้จึงใชก้ระแสขณะสตาร์ทสูงกวา่ปกติ 
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                    ค. มอเตอร์มีการสตาร์ท และหยุด (Stop) บ่อย ๆ คร้ังในทนัทีทนัใด ท าให้กระแส
สตาร์ทสูงและเกิดความร้อนสูงในตวัมอเตอร์ 

                    ง. อุณหภูมิของมอเตอร์ สูงเกินกว่า อตัราท่ีมอเตอร์ก าหนด เน่ืองจากการท างาน
เป็นระยะเวลานาน 

                  ในการศึกษาอุปกรณ์ท่ีใช้ป้องกนัมอเตอร์จากกระแสไฟฟ้าไหลเกินหรือโอเวอร์
โหลดรีเลยจ์ะศึกษาตามล าดบัดงัน้ี 

                      1. โอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบเมลต้ิงอะลอย  เป็นโอเวอร์โหลดรีเลยท่ี์ประกอบดว้ย
โลหะผสม ท่ีมีจุดหลอมละลายต ่า บรรจุไวภ้ายในหลอดโลหะ และมีสปริง ล้อหมุนท่ีมีเฟือง
โดยรอบเพื่อเป็นท่ีเกาะจบัของขอสับ (Ratchet) ดงัภาพท่ี 5. 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.7 โครงสร้างของโอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบเมลต้ิงอะลอย 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:196) 

 
                          การท างานของโอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบเมลต้ิงอะลอย เม่ือมีกระแสโหลดเกิน 

ความร้อนจะท าใหโ้ลหะผสมอ่อนตวั หมุนให้เฟืองดึงหนา้สัมผสัเปิดออกจากกนั  เป็นการตดัวงจร
การจ่ายไฟฟ้าให้กบัขดลวดคอนแทคเตอร์ ท าให้มอเตอร์หยุดท างาน เม่ือโลหะผสมเยน็ตวัลง จะ
หมุนเฟืองให้กลบัสู่สภาพปกติ ท าให้สปริงดึงหน้าสัมผสัให้ต่อถึงกนั เป็นการต่อวงจรการจ่ายไฟ
ใหก้บัขดลวดคอนแทคเตอร์ ท าใหม้อเตอร์ท างาน ดงัภาพท่ี 5.8   
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ภาพท่ี 5.8  แสดงการท างานของโอเวอร์โหลดแบบเมลต้ิงอะลอย 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:197) 

 
                      2. โอเวอร์โหลดแบบไบเมทอลโอเวอร์โหลดรีเลย ์ ชนิดน้ีจะต่อเขา้หลงัคอนแทค

เตอร์ก่อนท่ีจะต่อสายเข้ากับมอเตอร์มีโครงสร้างภายใน ดังภาพท่ี  5.9 ประกอบด้วยขด
ลวดความร้อน พนัอยู่รอบๆ แผ่นไบเมทอล  (แผน่โลหะคู่ ต่างชนิดกนั)  เม่ือเกิดกระแสไหลเกิน 
แผ่นไบเมทอลจะร้อนและโก่งงอไปดันแผ่นคานส่ง ให้เคล่ือนท่ีไป ท าให้หน้าสัมผ ัสตัด
กระแสไฟฟ้าออกจากวงจร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.9  โครงสร้างของโอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบไบเมทอล 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:197) 
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โอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบไบเมทอล จ าแนกออกเป็น 2 แบบ คือ แบบธรรมดา และแบบมีรีเซ็ต  
                     1) แบบธรรมดา  เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกิน  แผน่ไบเมทอลจะร้อนและดนั

ให้หน้าสัมผสัจากกนั เป็นการตดัวงจรไฟฟ้า เม่ือแผ่นไบเมทอลเยน็ตวัลง จะท าให้ หนา้สัมผสัต่อ
วงจรไฟฟ้าตามปกติ 

                     2) แบบมีรีเซ็ต   เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกิน    แผ่นไบเมทอลจะร้อนและ
ดนัหนา้สัมผสัใหจ้ากกนั หนา้สัมผสัจะถูกล็อคไว ้เม่ือตอ้งการให้หนา้สัมผสัต่อวงจร จะตอ้งท าการ
กดปุ่มรีเซ็ต หนา้สัมผสัจะกลบัสู่สภาวะปกติ 

               3. การเลือกใชง้านโอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบไบเมทอล  ในการเลือกใชง้านของโอ
เวอร์โหลดรีเลย ์จะตอ้งศึกษารายละเอียดทางเทคนิคของแต่ละผูผ้ลิต และตอ้งพิจารณาในขอ้ต่างๆ
ดงัน้ี 
                                 1) ขนาดของโหลดท่ีใชง้าน 
                                 2) ขนาดกระแสโหลดท่ีใชง้านและพิกดัค่ากระแสท่ีปรับได ้โดยปกติจะปรับ
ไดต้ั้งแต่ 85 ถึง 115 % ของกระแสปกติ ของโอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบไบเมทอล 
                                 3) ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัขนาดของคอนแทคเตอร์ ดงัตารางท่ี 5.6 
ตารางที ่5.6  แสดงขนาดคอนแทคเตอร์ชนิดของโอเวอร์โหลดรีเลย ์และกระแสปรับตั้งของโอเวอร์
โหลดรีเลย ์

ขนาดเหมาะสม 
ชนิดคอนแทคเตอร์ 

ชนิดโอเวอร์โหลดรีเลย์ ขนาดกระแสปรับตั้ง 
A....A 

00-0 T16 0.19….0.29 
0.27….0.4 
0.35….0.52 
0.42….0.63 
0.55….0.83 

                  0.7….1 
0.9….1.3 
1.1….1.5 
1.3….1.8 
1.5….2.1 
1.7….2.4 
2.1….3 
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 ตารางที ่5.6 (ต่อ) แสดงขนาดคอนแทคเตอร์ชนิดของโอเวอร์โหลดรีเลย ์และกระแสปรับตั้งของโอ
เวอร์โหลดรีเลย ์ 

ขนาดเหมาะสม 
ชนิดคอนแทคเตอร์ 

ชนิดโอเวอร์โหลดรีเลย์ ขนาดกระแสปรับตั้ง 
A....A 

00-0 T16 2.7….4 
3….4.5 
4….6 

5.2….7.5 
6.3….9 
7.5…11 
9….13 

12….17.6 
1 
 
 

TSA45P-16 11….16 
14….21 
18….27 

2 TSA45P-32 
 

TSA45P-40 

35….45 
30….45 
35….45 

3 TSA63P-60 
TSA85P-85 

40….46 
57….82 

4 TSA85P-100 
T170P-140 

70….100 
90….130 
100….160 

5 T170P-200 
TSAw500 P -200 

110….160 
140….200 

6 TSAw500 P -300 
 

TSAw500 P -460 
 

160….250 
250….400 
250….400 
310….500 

ท่ีมา (กิจจา แก่นศิริ,2550:53-54) 
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5.2  การเลอืกขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั 
   
                5.2.1.  การเลอืกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ตัวเดียว 
                           การเลือกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ตวัเดียวแบ่งไดด้งัน้ี 
                                     1. มอเตอร์ใชง้านทัว่ไป 
                                     2. มอเตอร์หลายความเร็ว 
                                     3. มอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์ (Wound Rotor)       
                          1.  มอเตอร์ใชง้านทัว่ไป การเลือกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ตวัเดียวท่ีใชง้าน
ทัว่ไปมีขอ้ในการพิจารณาไดแ้ก่สายไฟฟ้าของวงจรย่อยท่ีจ่ายให้มอเตอร์ตวัเดียว ตอ้งมีขนาดท่ี
สามารถทนกระแสกระแสไม่ต ่ากวา่125 เปอร์เซ็นต ์ของกระแสโหลดเต็มพิกดั (Full Load Current) 
ของมอเตอร์ ยกเวน้มอเตอร์หลายความเร็ว  (Multispeed Motor) ซ่ึงแต่ละความเร็วมีพิกดักระแส
ต่างกนั ใหใ้ชค้่าพิกดักระแสสูงสุด ซ่ึงดูไดจ้ากแผน่ป้าย  (Name Plate) และขนาดสายตอ้งมีขนาดไม่
ต ่ากวา่ 1.5 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับการก าหนดขนาดสายไฟฟ้าจะตอ้งดูชนิดและวิธีการเดินสาย
ประกอบดว้ย  
                  
              วธีิการค านวณขนาดสายไฟฟ้าสามารถหาไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 
                                         Ic    ≥    1.25 In                                                                                                                      (5.1)                                                      
                                         Ic     =     พิกดักระแสของสายไฟฟ้ามีหน่วยเป็น แอมแปร์ 
                                         In       =     กระแสโหลดเตม็พิกดัของมอเตอร์มีหน่วยเป็น แอมแปร์ 
                
 ตัวอย่างที่ 5.1 จงก าหนดขนาดของกระแสไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส ขนาด 20 แรงมา้ 
380 โวลต ์กระแสเตม็พิกดั 20 แอมแปร์ 
             
วธีิท า   
                     จากสมการ            Ic       ≥ 1.25 In    
                     เม่ือก าหนดให้        In      =  20 A 
                     แทนค่า                   Ic      =      1.25×20 
                                                     Ic     =      25A 
                      จากตารางท่ี 5.7 เลือกใชส้ายขนาด 4 ตร.มม.กรณีเดินในอากาศ             ตอบ 
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                        2.  มอเตอร์หลายความเร็ว แต่ละความเร็วจะมีพิกดักระแสของมอเตอร์ท่ีแตกต่างกนั
ในการพิจารณาเลือกขนาดสายใหเ้ลือกใชส้ายท่ีมีพิกดักระแสสูงสุด       
                   
 ตัวอย่าง 5.2 จงก าหนดขนาดของกระแสไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส ขนาด 20 แรงมา้ 
380 โวลต์ ท่ีมีความเร็วแบ่งออกเป็น 3 ระดบัความเร็ว ระดบัท่ี 1 มีพิกดักระแส 10 แอมแปร์
ความเร็ว ระดบัท่ี 2 มีพิกดักระแส 7 แอมแปร์และความเร็ว ระดบัท่ี 3 มีพิกดักระแส  5 แอมแปร์ 
           
วธีิท า 
                     จากสมการ                      Ic       ≥    1.25 In    
                     เม่ือก าหนดให้                 In       =     10 A 
                      แทนค่า                           Ic       =     1.25 ×10 
                                                             Ic       =     12.5 A 
                     จากตารางท่ี 5.7 เลือกใชส้ายขนาด 1.5 ตร.มม.กรณีเดินในอากาศ             ตอบ 
ตารางที่ 5.7 ขนาดกระแสส าหรับสายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2518  ฉนวนใชก้บัอุณหภูมิตวัน าไม่เกิน
75 องศาเซลเซียสขนาดแรงดนั 750V อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40 องศาเซลเซียสเรียกกนัโดยทัว่ไป
วา่ THW 

ลกัษณะการใช้งาน 
ขนาดสาย(ตารางมิลลเิมตร) 

ขนาดกระแส (A) 

สายเดินในอากาศ สายไม่เกนิ 3 เส้นเดินในท่อร้อย
สายไฟฟ้าเดียวกนั 

0.5 7 4 
1.0 10 6 
1.5 13 8 
2.5 19 15 
4 27 21 
6 41 30 
10 66 45 
16 94 63 
25 122 84 
35 152 104 
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ตารางที ่5.7 (ต่อ) ขนาดกระแสส าหรับสายไฟฟ้าตาม มอก.11-2518 ฉนวนใชก้บัอุณหภูมิตวัน าไม่
เกิน 75 องศาเซลเซียสขนาดแรงดนั 750V อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40 องศาเซลเซียสเรียกกนั
โดยทัว่ไปวา่ THW  

ลกัษณะการใช้งาน 
ขนาดสาย (ตารางมิลลเิมตร) 

ขนาดกระแส (A) 

สายเดินในอากาศ สายไม่เกนิ 3 เส้นเดินในท่อร้อย
สายไฟฟ้าเดียวกนั 

50 194 129 
70 241 159 
95 295 190 
120 345 222 
150 397 252 
185 546 285 
240 533 325 
300 610 368 
400 712 427 
500 806 479 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:145) 
 
ตารางที่ 5.8 ขนาดกระแสส าหรับสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน PVC ตาม มอก.11-2531อุณหภูมิ
ตวัน า 70 องศาเซลเซียสขนาดแรงดนั 300V และ750V อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศาเซลเซียส (ส าหรับ
วธีิการเดินสายแบบก-ค) และ 30 องศาเซลเซียส( ส าหรับวธีิการเดินสายแบบ ง และ จ ) 
 
ขนาดสาย
(ตาราง

มิลลเิมตร) 

ขนาดกระแส(แอมแปร์) 

  วธีิการเดินสาย(หมายเหตุ1)  

ก ข ค ง จ 

  ท่อโลหะ ท่อ
อโลหะ 

ท่อโลหะ ท่อ
อโลหะ 

 

0.5 9 8 8 7 10 9 - 
1 14 11 11 10 15 13 21 
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ) ขนาดกระแสส าหรับสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน PVC ตาม มอก.11-2531
อุณหภูมิตวัน า 70 องศาเซลเซียสขนาดแรงดนั 300V และ 750V อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศาเซลเซียส
(ส าหรับวธีิการเดินสายแบบก-ค) และ 30 องศาเซลเซียส (ส าหรับวธีิการเดินสายแบบ ง และ จ )  
 

ขนาดสาย
(ตาราง

มิลลเิมตร) 

ขนาดกระแส(แอมแปร์) 

  วธีิการเดินสาย (หมายเหตุ1)  

ก ข ค ง จ 

  ท่อโลหะ ท่อ
อโลหะ 

ท่อโลหะ ท่อ
อโลหะ 

 

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 - 474 416 599 455 552 
500 818 - 541 469 684 516 623 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:147) 
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หมายเหตุส าหรับตารางที ่5.8 
1) ชนิดของตวัน าและรูปแบบการติดตั้ง 
 
วธีิการเดินสาย ชนิดของตวัน าและรูปแบบการติดตั้ง 

ก สายแกนเดียวหุม้ฉนวนเดินในอากาศ 
ข สายแบนหุม้ฉนวนมีเปลือกเดินเกาะผนงั 
ค สายแกนเดียวหุม้ฉนวนไม่เกิน 3 เส้นหรือสายหุม้ฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน

เดินในท่อ ในอากาศ ในท่อฝัง ในผนงัปูนฉาบหรือในท่อ ในฝ้าเพดาน 
ง สายแกนเดียวหุม้ฉนวนไม่เกิน 3 เส้นหรือสายหุม้ฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน

เดินในท่อฝังดิน 
จ สายแกนเดียวหุม้ฉนวนไม่เกิน 3 เส้นหรือสายหุม้ฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน

ฝังดินโดยตรง 
 
2) อุณหภูมิโดยรอบต่างจาก 40 องศาเซลเซียส (ส าหรับวิธีการเดินสายก-ค) หรือ 30 องศาเซลเซียส
(ส าหรับวธีิการเดินสาย ง และ จ)ใหคู้ณค่าขนาดกระแสดว้ยตวัคูณดงัน้ี 
 

อุณหภูมิโดยรอบ 
(องศาเซลเซียส) 

ตวัคูณ 
วธีิการเดินสายก-ค 

(การเดินสายในอากาศ) 
วธีิการเดินสายง และ จ 
(การเดินสายใตดิ้น) 

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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                          3.  มอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์ (Wound Rotor Motor) ขนาดสายไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิ
ของมอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์จะมีวงจรดา้นทุติยภูมิระหวา่ง โรเตอร์กบัเคร่ืองควบคุมซ่ึงระกอบ
ดว้ยชุดตา้นทาน (Rheostat) เพื่อใหค้วบคุมความเร็ว    และควบคุมกระแสขณะเร่ิมเดินโดยมี
ขอ้พิจารณาในการเลือกขนาดสายไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
                                      1) มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทใชง้านโหลดต่อเน่ือง สายไฟฟ้าท่ีต่อระหวา่งดา้น
ปฐมภูมิของมอเตอร์กบัเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ตอ้งมีขนาดพิกดัของกระแสไม่ต ่ากวา่ 125 เปอร์เซ็นต์
ของกระแสโหลดเตม็พิกดัดา้นปฐมภูมิของมอเตอร์ 
                                      2) มอเตอร์ท่ีใชง้านไม่ต่อเน่ือง สายไฟฟ้าตอ้งมีขนาดกระแสไม่ต ่ากวา่
จ านวนร้อยละของกระแสโหลดเตม็ท่ี ดา้นทุติยภูมิตามตารางท่ี 5.9 ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามแต่
ประเภทของการใชง้านมอเตอร์  
 
ตารางที่ 5.9 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ท่ีใชง้านไม่ต่อเน่ือง 

ประเภทการใช้  ร้อยละของพกิดักระแสบนแผ่นป้ายประจ าเคร่ือง  

มอเตอร์พกิดั 
ใช้งาน 5 นาที  

มอเตอร์พกิดั 
ใช้งาน 15 นาที  

มอเตอร์พกิดัใช้
งาน30และ60 นาท ี

มอเตอร์พกิดั 
ใช้งานต่อเน่ือง  

ใชง้านระยะสั้นเช่น 
มอเตอร์หมุนปิดเปิด 

110  120  150  -  

ใชง้านเป็นระยะเช่น 
มอเตอร์ลิฟทม์อเตอร์
ปิด-เปิดสะพานฯลฯ 

85 85 90 140 

ใชง้านเป็นคาบเช่น 
มอเตอร์หมุนลูกกล้ิง 

85 90 95 140 

ใชง้านท่ีเปล่ียนแปลง 110 120 150 200 

ท่ีมา  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm                  

           ส าหรับสายไฟฟ้าต่อระหว่างเคร่ืองควบคุม และตวัตา้นทานทั้งมอเตอร์ใช้งานประเภท 
ต่อเน่ืองและไม่ไดต่้อเน่ืองพิกดักระแสของสายไฟฟ้าตอ้งมีขนาด ไม่ต ่ากว่าท่ีก าหนด ในตารางท่ี
5.10 
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ตารางที่ 5.10 ขนาดสายไฟฟ้าระหว่างเคร่ืองควบคุมมอเตอร์และตวัตา้นทานในวงจรทุติยภูมิของ
มอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์ 

ประเภทการใชง้านของตวัตา้นทาน ขนาดกระแสของสายคิดเป็นร้อยละ 
ของกระแสดา้นทุติยภูมิท่ีโหลดเตม็ท่ี 

      เร่ิมเดินอยา่งเบา  35 
      เร่ิมเดินอยา่งหนกั 45 
      เร่ิมเดินอยา่งหนกัมาก 55 
      ใชง้านเป็นระยะห่างมาก 65 
      ใชง้านเป็นระยะห่างปานกลาง 75 
      ใชง้านเป็นระยะถ่ี 85 
      ใชง้านต่อเน่ืองกนั 110 
    ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:150) 
             มอเตอร์ใชง้านประเภทต่อเน่ืองสายท่ีต่อระหวา่งดา้นทุติยภูมิของมอเตอร์กบัเคร่ืองควบคุม
มอเตอร์ดงัภาพท่ี 5.10 ตอ้งมีขนาดกระแสไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 125 ของกระแสโหลดเต็มท่ีดา้นทุติยภูมิ
ของมอเตอร์เน่ืองจากมอเตอร์ชนิดวาวดโ์รเตอร์ประกอบดว้ยขดลวด 2 ส่วนคือ ขอลวดดา้นปฐมภูมิ 
(Primary) และดา้นทุติยภูมิ (Secondary) ดงันั้นท่ีแผน่ป้ายประจ าเคร่ืองจึงก าหนดพิกดักระแสเป็น 2 
ค่า คือกระแสดา้นปฐมภูมิและกระแสดา้นทุติยภูมิ ส าหรับมอเตอร์ท่ีใชง้านต่อเน่ือง ขนาดกระแส
ของสายไฟฟ้าตอ้งไม่ต ่ากวา่ 125% ของพิกดักระแสของแต่ละดา้นในส่วนขนาดสายไฟฟ้าดา้นทุติย
ภูมิจากเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ไปยงัตวัตา้นทานตามตารางท่ี 5.10 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.10 ขนาดสายไฟฟ้าระหวา่งเคร่ืองควบคุมมอเตอร์และตวัตา้นทาน 
ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 
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                 วธีิการค านวณขนาดสายไฟฟ้าของมอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์ใชง้านแบบต่อเน่ืองแบ่งได ้
2 กรณี 
                                 1) การหาขนาดกระแสของสายไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิจากสมการท่ี 5.1 
                                 2) การหาขนาดกระแสของสายไฟฟ้าระหวา่งตวัมอเตอร์ดา้นทุติยภูมิกบัเคร่ือง
ควบคุมมอเตอร์จากสมการท่ี  5.2ไดด้งัน้ี 
                                                   Ic, sec   ≥      1.25 In ,sec                                                                (5.2)         
               กรณีท่ีมีตัวต้านทานแยกจากเคร่ืองควบคุมขนาดกระแสไฟฟ้าท่ีต่ออยู่ระหว่างเคร่ือง
ควบคุมและตวัตา้นทานข้ึนอยู่กบัประเภทการใช้งานของตวัตา้นทานซ่ึงตามปกติจะระบุไวท่ี้ตวั
ตา้นทานขนาดกระแสตอ้งไมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี 5.4 
                                                     Ic,sec   ≥     K1In,sec                                                                     (5.3)                                        
                                                     Ic,sec     =    พิกดักระแสของสายไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิของมอเตอร์ 
                                                     In,sec     =     พิกดักระแสดา้นทุติยภูมิของมอเตอร์                                         
                                                     K1     =     ค่าคงท่ีตามตารางท่ี 5.10 
 
ตัวอย่าง 5.3 มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟสแบบวาวด์โรเตอร์ขนาด 80 แรงมา้ 380 Vมีพิกดักระแสดา้น
ปฐมภูมิ 170 A ดา้นทุติยภูมิ 125 A ชุดตวัตา้นทานเป็นแบบใช้งานต่อเน่ืองติดตั้งแยกจากเคร่ือง
ควบคุมจงก าหนดขนาดสายไฟฟ้าตามตารางท่ี 5. 8 มอก.11-2531 เดินในท่อโลหะเกาะผนงัดงัน้ี 
                     1. สายไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิ 
                     2. สายไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิจากมอเตอร์ไปยงัเคร่ืองควบคุม 
                     3. สายไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิจากเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ไปยงัตวัตา้นทาน 

วธีิท า               1. หาขนาดสายไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิ 

                        จากสมการ                       Ic           ≥       1.25 In 
                         เม่ือก าหนดให ้                In           =        170    A 
                          แทนค่า                            Ic         =        1.25 ×170 
                                                                 Ic          =         212.5  A 
             
         จากตารางท่ี 5.8 เลือกใชส้ายขนาด 120 ตร.มม.เดินท่อโลหะเกาะผนงั     ตอบ 
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                        2 . หาขนาดสายไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิจากมอเตอร์ไปยงัเคร่ืองควบคุม 
                        จากสมการ                      Ic,sec     ≥ 1.25 In,sec                                            
                        เม่ือก าหนดให ้                In,sec          = 125  A 
                        แทนค่า                            Ic,sec         = 1.25 ×125 
                                                                 Ic,sec        = 212.5  A 
                        จากตารางท่ี 5.8 เลือกใชส้ายขนาด 120 ตร.มม.เดินท่อโลหะเกาะผนงั        ตอบ 
                        3. สายไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิจากเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ไปยงัตวัตา้นทาน 
                        จากสมการ    Ic,sec                 ≥     K1In,sec                                                
                         เม่ือก าหนดให ้    In,sec          =      125      A 
                         แทนค่า                 Ic,sec           =      1.10 x 125       
                                                                      Ic,sec          =      137.5  A 
                        จากตารางท่ี 5.8 เลือกใชส้ายขนาด 70  ตร.มม.เดินท่อโลหะเกาะผนงั      ตอบ 
               
                 5.2.2  การเลอืกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์หลายตัว 
                        สายไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัมอเตอร์ 1ตวั ตอ้งมีอตัราการทนกระแสไม่ต ่ากวา่ 125 % ของ
พิกดักระโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ตวัใหญ่ท่ีสุดในวงจร รวมกบัพิกดั กระแสโหลดเต็มท่ีของมอเตอร์
ตวัอ่ืนๆส าหรับสายเมนต่อกบัมอเตอร์ทุกตวัเรียกวา่สายป้อนในกรณีมอเตอร์ตวัท่ีใหญ่ท่ีสุดมีหลาย
ตวัให้คิด 125 % เพียงตวัเดียวในกรณีท่ีมีมอเตอร์แบบใช้งานไม่ต่อเน่ืองปนอยู่ดว้ย การหาขนาด
ของสายไฟฟ้า ใหพ้ิจารณาตามตารางท่ี 5.7 
                                   วธีิการค านวณขนาดสายไฟฟ้าของมอเตอร์จากสมการต่อไปน้ี 
                                             If      ≥      1.25 In,max +∑Ir                                                              (5.4)                                                                 
                                              If      =         พิกดักระแสของสายป้อน (A) 
                                             In,max   =        พิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์เคร่ืองใหญ่สุด (A) 
                             ∑Ir    = ผลรวมพิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ท่ีเหลือ  (A)   
 
ตัวอย่างที่ 2 จงก าหนดขนาดกระแสของสายไฟฟ้าของมอเตอร์   แต่ละตวัและสายป้อนของมอเตอร์  
เหน่ียวน า 3 เฟสแบบสไควเรลเกจจ านวน 4 ตวั (M1-M4) เร่ิมเดินแบบ Direct On Line Starterโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
                                     1. มอเตอร์ M1 ขนาด 5  แรงมา้กินกระแส 9 แอมแปร์ 
                                     2. มอเตอร์ M2 ขนาด 7.5 แรงมา้กินกระแส 12 แอมแปร์                        
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                                     3. มอเตอร์ M3 ขนาด 10 แรงมา้กินกระแส 15 แอมแปร์                               
                                     4. มอเตอร์ M4 ขนาด 15 แรงมา้กินกระแส 25 แอมแปร์  
                   
                     วธีิท า          สมการ    Ic      ≥      1.25 In 
                                        มอเตอร์ M1 ขนาด 5  แรงมา้กิน กระแส 9 แอมแปร์ 
                                        ขนาดกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้า =  1.25 × 9  =  11.25 A  
                                        มอเตอร์ M2 ขนาด 7.5 แรงมา้กินกระแส 12 แอมแปร์                        
                                        ขนาดกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้า =  1.25 × 12 =  15 A  
                                        มอเตอร์ M3 ขนาด10 แรงมา้ กินกระแส 15 แอมแปร์                               
                                        ขนาดกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้า =  1.25 ×15 =   18.75 A 
                                        มอเตอร์ M4 ขนาด15 แรงมา้ กินกระแส 25 แอมแปร์ 
                                        ขนาดกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้า =  1.25 ×25=    31.25 A 
                       หาขนาดกระแสของสายป้อน 
                                        แทนค่า         If      ≥       1.25 In,max +∑Ir       
                                                              If      =        (1.25 × 25) +15+12+9  
                                                              If       =        67.25  A 
                       จากตารางท่ี 5.8 เลือกใชส้ายขนาด 25  ตร.มม.เดินท่อโลหะเกาะผนงั     ตอบ 
 
               5.2.3  การเลอืกขนาดอุปกรณ์ป้องกนั 

           1.  เคร่ืองปลดวงจรมอเตอร์  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้ลดวงจรท่ีจ่ายไฟให้กบัมอเตอร์  เพื่อ
ปลดวงจรในกรณีฉุกเฉินหรือ      กรณีท าการซ่อมบ ารุงมอเตอร์พิกดักระแสของเคร่ืองปลดวงจร
มอเตอร์ตอ้งมีขนาดพิกดัไม่ต ่ากวา่ 115%  ของพิกดักระแสมอเตอร์      โดยจะตอ้งท าการติดตั้งใน
ต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนจากท่ีตั้งมอเตอร์ และมีระยะห่างจากเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ไม่เกิน 15 
เมตร เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในขณะปฏิบติังาน   แต่ถา้หากสามารถใส่กุญแจ
ไดต้ าแหน่ง ปลดหรือสับวงจร  ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมองเห็นได้จากท่ีตั้งมอเตอร์ โดยทัว่ไปแลว้จะใช้
เคร่ืองควบคุมเตอร์ท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองปลดวงจรและเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ซ่ึงสามารถปลดตวัน า
ทุกเส้นไดห้รืออาจจะเป็นฟิวส์ของวงจรยอ่ยหรือถา้เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กอาจจะใชเ้คร่ืองป้องกนั 
โหลดเกินเป็นเคร่ืองปลดวงจรก็ได ้
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                              2.  เคร่ืองป้องกนัการลดัวงจร การก าหนดขนาดพิกดัของฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรก
เกอร์ ควรก าหนดให้มีขนาดเล็กท่ีสุด แต่จะต้องทนต่อกระแส เร่ิมเดินของมอเตอร์ได้ด้วย 
โดยทัว่ไปจะตอ้งมีพิกดักระแส 2-2.5 เท่า ของกระแสโหลดเตม็พิกดัของมอเตอร์     
                            ส าหรับการเลือกใช้ขนาดของฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ จะตอ้งเลือกให้
เหมาะสมกบัพิกดัของมอเตอร์  ตารางท่ี 5.11 ชนิดของมอเตอร์ท่ีไม่มีอกัษร คือ มาตรฐาน IEC ซ่ึง
ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์  แบบน้ี แต่มอเตอร์ท่ีมีรหัสอกัษรจะเป็นมอเตอร์ตาม
มาตรฐาน NEMA (Nationl Electircal Manufacturerc  Association) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
                                 
                                การค านวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรของวงจรยอ่ยแบ่งเป็น 2 กรณี
ดงัน้ี 
  1. วงจรยอ่ยท่ีมีมอเตอร์เคร่ืองเดียว 
  2. วงจรยอ่ยท่ีมีมอเตอร์หลายเคร่ือง 
                                     1) วงจรย่อยท่ีมีมอเตอร์เคร่ืองเดียว อุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรจะก าหนด
ตามเปอร์เซ็นต์ของกระแสโหลดเต็มพิกดัของมอเตอร์ค่าท่ีปรับตั้งตอ้งไม่เกินกว่า  ตารางท่ี 5.11 
ก าหนดไวแ้ต่ถา้ค่าท่ีค  านวณไดไ้ม่ตรงกบั ตารางท่ี 5.11 ก็อาจเลือกค่าท่ีใกลเ้คียงท่ีสูงถดัข้ึนไป 
                                     วธีิการค านวณขนาดอุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรของมอเตอร์จากสมการ
ต่อไปน้ี                      
                                        ICB      ≥      K2 In                                                                                  (5.5) 
                       ก าหนดให้                  
                                       ICB        =    พิกดัหรือขนาดปรับตั้งของอุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจร ( A) 
                                         K2         =    ค่าคงท่ีตามตารางท่ี 5.11 ( A) 
                                           In         =    พิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีของมอเตอร์ ( A) 
                                   2) วงจรยอ่ยท่ีมีมอเตอร์หลายเคร่ือง วงจรยอ่ยท่ีมี ขนาด 15 แอมแปร์ ยอมให้
มีมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงมา้ เคร่ืองเดียวหรือหลายเคร่ืองต่อใช้งานได้โดยไม่ตอ้งมีอุปกรณ์
ป้องกนัการลดัวงจรถา้เขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีทุกขอ้ 
                                         (1) กระแสโหลดเตม็พิกดัของมอเตอร์แต่ละเคร่ืองไม่เกิน 6 แอมแปร์ 
                                         (2) ขนาดอุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรของมอเตอร์แต่ละเคร่ืองซ่ึงระบุไว้
ท่ีเคร่ืองควบคุมมอเตอร์มีค่าไม่นอ้ยกวา่อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินของวงจรยอ่ย 
                                         (3) มอเตอร์แต่ละเคร่ืองมีการติดตั้งเคร่ืองป้องกนัโหลดเกิน 
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 ตารางที่ 5.11 พิกดัหรือขนาดปรับตั้งสูงสุดของเคร่ืองป้องกนัการลดัวงจรระหวา่งสาย และป้องกนั
การร่ัวลงดินของวงจรยอ่ยมอเตอร์ 

ชนิดของมอเตอร์ ร้อยละของกระแสโหลดเต็มที่ 

ฟิวส์ 
ท างาน
ไว 

ฟิวส์ 
หน่วง
เวลา 

เซอร์กติ
เบรกเกอร์ 
ปลดทนัที 

เซอร์กติ
เบรกเกอร์ 
เวลา
ผกผนั 

มอเตอร์1เฟสไม่มีรหสัอกัษร 300 175 700 250 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั1เฟส 
ทั้งหมดและมอเตอร์ 3 เฟสแบบ 
กรงกระรอกและแบบซิงโครนสั 
ซ่ึงเร่ิมเดินโดยรับแรงดนัไฟฟ้า 
เตม็ท่ีหรือเร่ิมเดินผา่น 
ตวัตา้นทานหรือรีแอก็เตอร์ 

 
 
 
 

      

  -ไม่มีรหสัอกัษร 300 175 700 250 
  - รหสัอกัษร F ถึง V  300 175 700 250 
  - รหสัอกัษร B ถึง E  250 175 700 200 
  - รหสัอกัษรA  150 150 700 150 
มอเตอร์กระแสสลบัทั้งหมด 
แบบกรงกระรอก และแบบ 
ซิงโครนสัซ่ึงเร่ิมเดินผา่น 
หมอ้แปลงออโตก้ระแส 
ไม่เกิน30 แอมแปร์ 

    

    -ไม่มีรหสัอกัษรกระแสเกิน 30 แอมแปร์ 250 175 700 200 
    -ไม่มีรหสัอกัษร 200 175 700 200 
    - รหสัอกัษร F ถึง V 250 175 700 200 
    - รหสัอกัษร B ถึง E  250 175 700 200 
    - รหสัอกัษร B ถึง E  200 175 700 200 
    - รหสัอกัษร A  150 150 700 150 
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ตารางที่ 5.11 (ต่อ) พิกดัหรือขนาดปรับตั้งสูงสุดของเคร่ืองป้องกนัการลดัวงจรระหวา่งสาย และ
ป้องกนัการร่ัวลงดินของวงจรยอ่ยมอเตอร์ 

ชนิดของมอเตอร์ ร้อยละของกระแสโหลดเต็มที่ 

ฟิวส์ 
ท างาน
ไว 

ฟิวส์ 
หน่วง
เวลา 

เซอร์กติ
เบรก
เกอร์ 
ปลด
ทนัที 

เซอร์กติ
เบรก
เกอร์ 
เวลา
ผกผนั 

มอเตอร์แบบกรงกระรอก 
กระแสไม่เกิน 30 แอมแปร์ 

    

    - ไม่มีรหสัอกัษรก ากบั  
กระแสไม่เกิน 30 แอมแปร์  

250 175 700 200 

    - ไม่มีรหสัอกัษรก ากบั  200 175 700 150 
   - ไม่มีรหสัอกัษรก ากบั  150 150 700 150 
   - ไม่มีรหสัอกัษรก ากบั 150 150 700 150 
มอเตอร์กระแสตรง(แรงดนัคงท่ี ขนาดไม่เกิน 50 
แรงมา้) 

300 175 700 250 

    - ไม่มีรหสัอกัษรก ากบั  
ขนาดเกิน 50 แรงมา้  

150 150 250 150 

    - ไม่มีรหสัอกัษร 150 150 175 150 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:163) 

การค านวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรของสายป้อนไดจ้ากสมการดงัน้ี 

                                         ICB         ≥      ICB1,max In+∑Ir                                                               (5.6)                                                         
                                        ICB          =    พิกดัหรือขนาดปรับตั้งของอุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจร ( A) 
                                       ICB1,max         =    พิกดัอุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรตวัใหญ่ท่ีสุด ( A) 
                                              ∑Ir   =     พิกดักระแสโลดเต็มท่ีของมอเตอร์ท่ีเหลือในวงจร (A) 
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                            กรณีอุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรตวัใหญ่สุดมากกว่า 1 ตวัให้เลือกเพียงตวัเดียว
เป็นตวัใหญ่ท่ีสุด ถ้าค่าค านวณได้ไม่ตรงกบัขนาดมาตรฐานของผูผ้ลิตให้เลือกขนาดมาตรฐาน
ใกลเ้คียงท่ีสุดถดัข้ึนไปได ้                                         
ตัวอย่างที ่5.6 จงหาขนาดของฟิวส์ท่ีใชป้้องกนัการลดัวงจรของมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟสแบบสไคว
เรลเกจขนาด 25 แรงมา้ 380โวลต ์
จากตารางท่ี 5.2 มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟสแบบสไควเรลเกจขนาด 25 แรงมา้ 380โวลต์ มีพิกดั
กระแสโหลดเตม็ท่ี 41 แอมแปร์ 
จากตารางท่ี 5.5 ถา้ใชฟิ้วส์ท างานไวจะได้   Ifuse  ≤ 3.00 x 41  =   123      A 
จากตารางท่ี 5.5 ถา้ใชฟิ้วส์หน่วงเวลาจะได ้Ifuse  ≤ 1.75 x 41  =   71.75    A 
จากตารางท่ี 5.12 พิกดัแอมแปร์มาตรฐานของฟิวส์ 60, 63,70,80,90,100,110,125 A ดงันั้น 
           ฟิวส์ท างานไว   ตามกฎการเดินสายยอมให้ใชข้นาดถดัข้ึนไปคือใชข้นาด  125 A แต่เพื่อให้
การป้องกนัดีข้ึนควรเลือกใชข้นาดเล็กลงเช่น 110 A,100 A ,90 A แต่ทั้งน้ีฟิวส์จะตอ้งไม่ขาดขณะ
เร่ิมเดินมอเตอร์ 
           ฟิวส์หน่วงเวลา   ตามกฎการเดินสายยอมให้ใช้ขนาดถดัข้ึนไปคือใช้ขนาด  80, 90 A แต่
เพื่อใหก้ารป้องกนัดีข้ึนควรเลือกใชข้นาดเล็กลงเช่น 70 A, 63 A แต่ทั้งน้ีฟิวส์จะตอ้งไม่ขาดขณะเร่ิม
เดินมอเตอร์ 
ตัวอย่างที ่5. 7 มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟสแบบสไควเรลเกจขนาด 30 แรงมา้ 380โวลต์ 
จากตารางท่ี 5.2 มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟสแบบสไควเรลเกจขนาด 30 แรงมา้ 380โวลตมี์พิกดักระแส
โหลดเตม็ท่ี 49 แอมแปร์ 
 จากตารางท่ี 5.5 ถา้ใชเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดเวลาผกผนัจะได ้  ICB  ≤ 2.5 x 49 = 122.5 A 
เลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดถดัข้ึนไปคือใช้ขนาด  110  A แต่เพื่อให้การป้องกนัดีข้ึนควร
เลือกใชข้นาดเล็กลงเช่น 100 A   ,90 A แต่ทั้งน้ีเซอร์กิตเบรกเกอร์จะตอ้งไม่เปิดวงจรขณะมอเตอร์
เร่ิมเดิน 
ตารางที ่5.12 พิกดัแอมแปร์มาตรฐานของฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผนั 
                      2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 3, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125 
                   150, 160, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 630, 700, 800, 900 
                   1000, 1200, 1250, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 6300 
ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:167) 
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ตารางที ่5.13 พิกดักระแสตดัลดัวงจรของโมลเคสและเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นกิโลแอมป์(KA) 
 

พกิดักระแสโครง 
(Ampere Frame) 

(AF) 

พกิดักระแสตัด 
(Ampere Trip) 

(AT) 

อตัราพกิดักระแสตัดลดัวงจรทีแ่รงดันพกิดั 

240 V 380/415 V 480 V 

50 5, 6, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 2.5-10 
(85) 

2.5-7.5 
(30) 

2.5-5 
(22) 

100 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100 

7.5-3.5 
(85) 

5-30 
(45) 

5-25 
(42) 

225 125, 150, 175, 200, 225 15-14 
(85) 

10-30 
(50) 

10-25 
(42) 

400 125, 150, 175, 200, 225, 250, 
300,350,400 

30-50 
(85) 

17-36 
(50) 

15-30 
(42) 

600 450, 500, 600 
 

30-50 
(85) 

22-45 
(60) 

20-30 
(42) 

800 600,700,800 
 

50-58 
(130) 

30-60 
(100) 

30-42 
(85) 

1000 800,900,1000 
 

60-85 
(130) 

30-65 
(100) 

30-50 
(85) 

1200 800,1000,1200 
 

70-85 
(130) 

35-65 
(100) 

35-50 
(85) 

1600 1000,1200,1600 70-130 40-100 34-85 

2000 1200,1600,2000 70-130 40-100 34-85 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:167) 
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                           3.  เคร่ืองป้องกนัโหลดเกิน (Overload Protection) 
 

  

 
 

 
 

(ก)ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 

 
           
 
 

    (ข) ชนิดไบเมทลั  
ภาพท่ี 5.11อุปกรณ์ป้องกนัโหลดเกิน 

ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 
                
                            เม่ือใช้งานมอเตอร์ท างานเกินขนาด จะท าให้เกิดความร้อนสะสมเพิ่มสูงข้ึน แต่
เคร่ืองป้องกนัการลดัวงจร จะไม่สามารถ ป้องกนัครอบคลุมในส่วนน้ีได ้   เน่ืองจากจะตอ้งเลือกใช้
ค่าท่ีสูงกวา่ให ้ เพียงพอต่อการเร่ิมเดินมอเตอร์  ดงันั้นเพื่อป้องกนั จากสภาวะ โหลดเกิน จึงป้องกนั
โหลดเกินเป็นการเฉพาะเรียกวา่โอเวอร์โหลดรีเลย ์(Overload Relay)หรือรีเลยโ์หลดเกินรีเลยโ์หลด
เกินจะต่ออนุกรมอยูก่บัวงจรมอเตอร์สามารถปรับตั้งค่าใกลเ้คียงกบัค่าพิกดักระแสของมอเตอร์โดย 
พิจารณาการใชง้านไดด้งัต่อไปน้ี  
                                 1) มอเตอร์ประเภทใชง้านต่อเน่ือง   
                                          (1) มอเตอร์ขนาดเกิน 1 แรงมา้    มอเตอร์แต่ละตวัตอ้งมีการ ป้องกนัการ
ใชง้านเกินก าลงัดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี  
                                              ก) เคร่ืองป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัสามารถติดตั้ง แยกต่างหากออก
จากมอเตอร์และท างาน   สัมพนัธ์ของมอเตอร์ขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้องกนั   การใชง้านเกินก าลงั
ตอ้งไม่เกินร้อยละของพิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีบนแผน่ป้ายประจ าเคร่ืองดงัน้ี   
                                                 (ก) มอเตอร์ท่ีระบุ  ตวัประกอบการใชง้าน(Service Factor) ไม่นอ้ย 
กวา่ 1.15-ร้อยละ125  
                                                 (ข) มอเตอร์ท่ีระบุอุณหภูมิเพิ่มข้ึนไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ร้อยละ
125  
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                                                   (ค)  มอเตอร์อ่ืนๆร้อยละ115   
                                              ข) เคร่ืองป้องกนัอุณหภูมิสูง    เกินก าหนดท่ีติดตั้ง   ตวัมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อออกแบบป้องกนัการเสียหายจากอุณหภูมิสูงเกินก าหนดเน่ืองจากการใชง้านเกินก าลงัเร่ิมเดินไม่
ส าเร็จ ตอ้งตดักระแสท่ีเขา้มอเตอร์ไม่เกินร้อยละพิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีดงัน้ี  
                                                   (ก) มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีกระแสโหลดเตม็ท่ีไม่เกิน  9  แอมแปร์    ร้อย
ละ 170  
                                                   (ข) มอเตอร์ท่ีมีกระแสโหลดเตม็ท่ีตั้งแต่ 9.1 ถึง 20  แอมแปร์   ร้อย
ละ 156  
                                                   (ค) มอเตอร์ท่ีมีกระแสโหลดเตม็ท่ีเกินกวา่ 20 แอมแปร์ร้อยละ140 
ถา้เคร่ืองตดักระแสเขา้มอเตอร์ติดตั้งห่างจากตวัมอเตอร์และวงจรควบคุมการท างานดว้ยอุปกรณ์ท่ี
ติดอยูต่วัมอเตอร์ตอ้งจดัใหก้ระแสเขา้สู่ตวัมอเตอร์ใหถู้กตอ้งเม่ือวงจรควบคุมถูกตดั  
                                              ค) อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองป้องกนัติดตั้งท่ีตวัมอเตอร์ซ่ึง      จะท าหนา้ท่ี
ป้องกนั ความเสียหาย ของมอเตอร์ เน่ืองจากเร่ิมเดินไม่ส าเร็จถา้มอเตอร์ประกอบอยูก่บับริภณัฑซ่ึ์ง
ไดอ้อกแบบใหใ้นสภาพปกติไม่ปล่อยใหม้อเตอร์ใชง้านเกินก าลงั  
                                              ง) มอเตอร์ท่ีมีขนาดเกิน 1,500  แรงมา้ ตอ้งติดตั้งเคร่ืองตรวจจบั
อุณหภูมิสูงไวใ้นตวัมอเตอร์ซ่ึงจะตดักระแสเขา้มอเตอร์ออกเม่ืออุณหภูมิของมอเตอร์สูงเกินก าหนด 
                                       (2) มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงมา้เร่ิมเดินไม่อตัโนมติั  
                                              ก) มอเตอร์ใชง้านประเภทต่อเน่ือง ขนาดไม่เกิน 1 แรงมา้ ไม่ไดติ้ดตั้ง
ถาวร อยูท่ี่ซ่ึงมองเห็น  ไดจ้ากเคร่ืองควบคุมมอเตอร์  และห่างกนัจากเคร่ืองควบคุมไม่เกิน 15 เมตร
ใหใ้ชเ้คร่ืองป้องกนั  การลดัวงจรตามขนาดท่ีก าหนด      เป็นเคร่ืองป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัของ
มอเตอร์ได ้ในวงจรยอ่ยดงักล่าวตอ้งมีขนาดไม่เกิน 20 แอมแปร์  
                                              ข) มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงมา้  ติดตั้งถาวร อยูใ่นท่ีมองไม่เห็นจาก
เคร่ืองควบคุมมอเตอร์หรือห่างจากเคร่ืองควบคุมมอเตอร์เกินกวา่ 15 เมตร ตอ้งมีการป้องกนั 
                                       (3) มอเตอร์ขนาดไม่เกิน1แรงมา้เร่ิมเดินแบบอตัโนมติั  
                                              ก) เคร่ืองป้องกนัการใชง้านเกินก าลงั    ติดตั้งแยกจากตวัมอเตอร์และ
ท างานสัมพนัธ์ กบักระแสของมอเตอร์       ขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัให้
เป็นไปตามท่ีก าหนด   
                                              ข) เคร่ืองป้องกนัอุณหภูมิสูงเกินท่ีติดตั้งท่ีมอเตอร์ซ่ึงไดอ้อกแบบให้
ป้องกนัมอเตอร์เสียหายจาก   ความร้อนเกินก าหนด    เน่ืองจากการใชง้านเกินก าลงั หรือเร่ิมเดินไม่
ส าเร็จและเคร่ืองตดักระแสเขา้มอเตอร์ตอ้งติดตั้งแยกต่างหากจากตวัมอเตอร์ และวงจรควบคุม
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ท างานดว้ยอุปกรณ์ท่ีติดอยูก่บัตวัมอเตอร์ ตอ้งจดัใหก้ระแสเขา้มอเตอร์ถูกตดัออกเม่ือวงจรควบคุม
ถูกตดั  
                                             ค) ใหถื้อวา่มอเตอร์ไดมี้   การป้องกนัท่ีเหมาะสมแลว้       ถา้มอเตอร์
ประกอบ  อยูก่บับริภณัฑซ่ึ์งไดอ้อกแบบใหใ้นสภาพปกติไม่ปล่อยใหม้อเตอร์ใชง้านเกินก าลงัหรือ
บริภณัฑน้ี์ท างานร่วมกบัวงจรควบคุมอยา่งอ่ืนท่ีป้องกนัมอเตอร์เสียหายเน่ืองจากเร่ิมเดินไม่ส าเร็จ 
                                             ง) ในกรณีท่ีมอเตอร์มีอิมพีแดนซ์ สูงเพียงพอท่ีจะไม่เกิดความร้อนสูง
เน่ืองจากการเร่ิมเดินไม่ส าเร็จและ ถา้มอเตอร์เป็นประเภท    เร่ิมเดินแบบอตัโนมติัประกอบอยูก่บั
บริภณัฑ ์   ซ่ึงไดอ้อกแบบให้ป้องกนัมอเตอร์เสียหายเน่ืองจากความร้อนเกิน ยอมใหมี้การป้องกนั
ตามท่ีก าหนด 
                                      (4) มอเตอร์ชนิดวาวด์โรเตอร์ ดา้นทุติยภูมิของวาวดโ์รเตอร์ชนิด
กระแสสลบั รวมทั้งสายไฟฟ้าเคร่ืองควบคุม ตวัตา้นทาน อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองป้องกนัการใชง้านเกิน
ก าลงัของมอเตอร์เป็นเคร่ืองป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัของวงจรดา้นทุติยภูมิได ้
                                 2) มอเตอร์ประเภทใชง้านเป็นระยะและคลา้ยกนั มอเตอร์ใชง้านเป็นระยะใช้
งานเป็นคาบ หรือใช้งานท่ีเปล่ียนแปลงตามท่ีก าหนด  อนุญาตให้ใช้เคร่ืองป้องกนัการลดัวงจร
ระหวา่งสายและป้องกนัการร่ัวลงดินของวงจรยอ่ย ซ่ึงมีขนาดหรือพิกดัปรับแต่งไม่เกินท่ีก าหนดใน
ตารางท่ี 5.14 เป็นเคร่ืองป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัได ้ในการพิจารณาให้ถือวา่มอเตอร์ใชง้านเป็น
แบบต่อเน่ือง นอกจากในสภาพของโอเวอร์โหลดหรือสภาพการใชง้านบงัคบัให้มอเตอร์ใชง้านได้
อยา่งไม่ต่อเน่ือง  
                                 3) การเลือกรีเลยโ์หลดเกิน ในท่ีซ่ึงรีเลยโ์หลดเกินซ่ึงเลือกตามท่ีก าหนด มีค่า
ไม่เพียงพอส าหรับการเร่ิมเดิน หรือส าหรับโหลดอนุญาตใหใ้ชรี้เลยโ์หลดเกินขนาดสูงกวา่ถดัไปได้
แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละของกระแสพิกดักระแสโหลดเตม็ท่ีบนแผน่ป้ายประจ าเคร่ือง (FLA) ดงัน้ี 
                                      
                                       (1) มอเตอร์ท่ีระบุตวัประกอบใช้งาน(Service Factor)ไม่น้อยกว่าร้อยละ
140 
                                       (2) มอเตอร์ท่ีระบุอุณหภูมิเพิ่มข้ึนไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส  ร้อยละ140
        (3) มอเตอร์อ่ืนๆ ร้อยละ130     
                              
ตัวอย่างที่ 4   มอเตอร์แบบกรงกระรอก 3 เฟส 380 โวลต ์ขนาด 25 แรงมา้ มีค่ากระแสโหลดเต็มท่ี
บนแผน่ป้ายประจ าเคร่ือง 41 แอมแปร์ และระบุอุณหภูมิเพิ่มข้ึนขณะใชง้าน(Termperature Rise) 30 
องศาเซียสควรจะเลือกขนาดปรับตั้งของรีเลยโ์หลดเกินอยา่งไร 
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  วธีิท า          
           กรณีไม่ระบุค่าตวัประกอบใชง้านแต่ระบุค่าอุณหภูมิเพิ่มข้ึนขณะใชง้าน 30 องศาเซลเซียล 
ตามหัวขอ้ 5.2.3 ขอ้ 3. หวัขอ้ย่อยท่ี 1) มอเตอร์ประเภทใชง้านต่อเน่ือง เลือกขนาดปรับตั้งรีเลย์
โหลดเกินไม่เกินร้อยละ 125 ของกระแสโหลดเต็มท่ีบนแผน่ป้ายประจ าเคร่ืองแต่ถา้มีค่าไม่เพียงพอ
ส าหรับการเร่ิมเดิน สามารถปรับเพิ่มขนาดข้ึนตามหวัขอ้ 5.2.3 ขอ้ 3. หวัขอ้ยอ่ยท่ี 3) การเลือกรีเลย์
โหลดเกิน เลือกขนาดปรับตั้งรีเลยโ์หลดเกินไม่เกินร้อยละ 140 ของกระแสโหลดเต็มท่ีบนแผน่ป้าย
ประจ าเคร่ือง   
             เลือกตามหวัขอ้ 5.2.3 เลือกขนาดปรับแต่งรีเลยโ์หลดเกินไม่เกินร้อยละ125   
                    =1.25 × 41 = 51.25 A  
             เลือกตามหวัขอ้ 5.2.3 เลือกขนาดปรับแต่งรีเลยโ์หลดเกินไม่เกินร้อยละ140   
                    =1.40 × 41 = 57.4 A   
             ดงันั้นเลือกขนาดปรับตั้งรีเลยโ์หลดเกิน 51.25 A  หรือไม่เกิน 57.4 A  
 
ตารางที่ 5.14 ตารางเทียบการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนักบัวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า  
มอเตอร์ พกิดั 

กระแส 
เตม็ที ่
ของ 

มอเตอร์ 
(A) 

เคร่ือง 
ปลด 
วงจร 

 
(A) 

เคร่ืองป้องกนั 
การลดัวงจรย่อย 

เร่ิมเดนิโดยตรง เร่ิมเดนิแบบสตาร์-เดลต้า 

ขนาด 
 

(HP) 

แบบ 
 

เฟส 

ฟิวส์ 
ท างาน
ไว้ 
(A) 

เซอร์
กติ 
เบรก 
เกอร์ 
เวลา 
ผกผนั 

(A) 

สายไฟ 
THW 

75 
องศาC 
(ตร.ม) 

ขนาด 
ปรับตั้ง 
รีเลย์ 
โหลด
เกนิ 
(A) 

สายไฟTHW 
75 

องศาC 
(ตร.ม) 

ขนาด 
ปรับต้ว 
รีเลย์ 
โหลด
เกนิ 
(A) วงจร 

ย่อย 
ระหว่าง
สตาร์ท 
เตอร์
กบั 

มอเตอร์ 

1 
3 
5 

7.5 
10 

1 
1 
1 
1 
1 

8.4 
17.8 
29.3 
41.8 
52.3 

30 
30 
60 
60 

100 

25 
50 
80 

110 
15 

20 
40 
60 
90 

110 

2.5 
6.0 

10.0 
16.0 
25.0 

7.5 
11.0 

18-27.0 
30-45.0 
40-63 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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ตารางที่ 5.14 (ต่อ) ตารางเทียบการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนักบัวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า  
มอเตอร์ พกิดั 

กระแส 
เตม็ที ่
ของ 

มอเตอร์ 
(A) 

เคร่ือง 
ปลด 
วงจร 

 
(A) 

เคร่ืองป้องกนั 
การลดัวงจรย่อย 

เร่ิมเดนิโดยตรง เร่ิมเดนิแบบสตาร์-เดลต้า 

ขนาด 
 

(HP) 

แบบ 
 

เฟส 

ฟิวส์ 
ท างาน
ไว้ 
(A) 

เซอร์
กติ 
เบรก 
เกอร์ 
เวลา 
ผกผนั 

(A) 

สายไฟ 
THW 

75 
องศาC 
(ตร.ม) 

ขนาด 
ปรับตั้ง 
รีเลย์ 
โหลด
เกนิ 
(A) 

สายไฟTHW 
75 

องศาC 
(ตร.ม) 

ขนาด 
ปรับ 
ตั้ง 
รีเลย์ 
โหลด
เกนิ 
(A) 

วงจร
ย่อย 

ระหว่าง
สตาร์ท 
เตอร์กบั 
มอเตอร์ 

1 
3 
5 

7.5 
10 
15 
20 
25 

 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2.2 
5.8 
9.2 

13.0 
17.0 
25.0 
33.0 
41.0 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
60 

15 
20 
30 
35 
40 
70 
90 

100 

15 
15 
20 
30 
35 
50 
70 
90 

2.5 
2.5 
2.5 
4.0 
6.0 

10.0 
10.0 
16.0 

57-
82.0 

2.1-3.0 
5.2-7.5 

9.0-
13.0 
12.0 
17.6 
18.0 
27.0 
25.0 
35.0 
30.0 
30.0 
45.0 
40.0 
63.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.5 
4.0  
6.0 
- 
- 

10.0 
10.0 
16.0 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.5 
2.5 
4.0 
- 
- 

6.0 
10.0 
10.0- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5.2-7.5 
7.5-
11.0 

- 
- 

9.0 
13.0 
14.0 
21.0 

ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm      
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5.3 สรุปสาระส าคัญ 
 
 สาเหตุการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกิน มี 2 ประการคือเกิดจากการใช้งานเกินก าลงั (Over 
Load) และเกิดจากการลดัวงจร (Short Circuit)อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัมอเตอร์คือ โอเวอร์โหลด
รีเลย ์
 ฟิวส์ใช้ท าหน้าท่ีในการตดัวงจรไฟฟ้า เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกิน โดยเส้นฟิวส์จะถูก
หลอมละลาย จนขาดออกจากกนั และค่าพิกดัของฟิวส์ ไดแ้ก่ ค่าแรงดนัไฟฟ้าปกติ ค่ากระแสปกติ 
ค่าพิกดักระแสลดัวงจร ท่ีฟิวส์สามารถทนและตดัวงจรได ้ฟิวส์ท่ีใชใ้นระบบไฟฟ้าแรงต ่ามี 2 แบบ 
คือ ฟิวส์แบบใบมีด และฟิวส์แบบสกรู 
 ฟิวส์ HRC เป็นฟิวส์ท่ีออกแบบมาเพื่อใชแ้กปั้ญหา ของกระบอกฟิวส์ระเบิด มีลกัษณะการ
ท างานคือ เม่ือมีกระแสลดัวงจร บริเวณคอคอดของเส้นฟิวส์จะขาดออกจากกนั แลว้ผงทรายจะเขา้
ไปห่อหุม้ใหเ้ส้นฟิวส์ แยกออกจากกนั เป็นการตดัวงจรไฟฟ้า 
 ฟิวส์ป้องกนัมอเตอร์ จะใชฟิ้วส์หน่วงเวลาในการแกปั้ญหาในเร่ืองฟิวส์ขาดบ่อยๆ ในขณะ
สตาร์ทมอเตอร์ 
 ปัญหาของการใช้ฟิวส์ ในการป้องกนัมอเตอร์คือ ตอ้งท าการเปล่ียนฟิวส์บ่อย ๆ จึงตอ้งมี
การเก็บสะสมฟิวส์จ านวนมาก ๆ ไว ้เพื่อท าการเปล่ียนเม่ือฟิวส์ขาด การแกปั้ญหาในลกัษณะเช่นน้ี 
จึงมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ตดัตอนข้ึนมา นัน่คือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ จ  าแนกได ้2 ชนิดคือ แอร์เซอร์
กิตเบรกเกอร์ และโมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 โอเวอร์โหลดรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ จากกระแสไฟฟ้าไหลเกิน เรียกว่า 
Running Protection  จ  าแนกได ้2 แบบคือ 
 โอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบเมลต้ิงอะลอย มีลกัษณะการท างานคือ อาศยัการอ่อนตวัและแข็งตวั
ของโลหะผสมเม่ือไดรั้บความร้อนท่ีเกิดจากกระแสโหลดเกิน 
 โอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบไบเมทอล มีลกัษณะการท างานคือ อาศยัการโก่งตวัของแผน่ ไบเม
ทอล ในการตดัวงจรไฟฟ้า เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินในวงจร 
 

 
 

 
 



191 

 

ค าศัพท์ทีค่วรทราบ 
 

มอเตอร์สปลิตเฟส      Split – Phase  Motor   
พิกดักระแสโหลด      Rated Load Current 
โหลดเกิน         Over Load 
อุปกรณ์ป้องกนัโหลดเกิน     Over  Load  Protection      
                                                                                                             Device  
 อุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจรและการลดัวงจรลงดิน   Short Circuit and Ground                   
                                                                                                 Fault 
ฟิวส์        Fuse 
การอาร์ก        Arc  
ฟิวส์แบบสกรู         Screw Type Fuse 
 ฟิวส์แบบใบมีด        Knife Bleade Fuse  
ฟิวส์  HRC        High Rupture Capacity Fuse   
เซอร์กิตเบรกเกอร์      Circuit Breaker 
แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์      Air Circuit Breaker 
โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์     Molded Case Circuit Breaker 
แกว้โพลีเอสเตอร์        Glass Polyester 
กลไกชนิดสับเร็ว       Quick Make  
รีเลยโ์หลดเกิน        Overload Relay 
อุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัมอเตอร์ จากกระแสไฟฟ้าไหลเกิน   Running Protection   
มอเตอร์แบบวาวดโ์รเตอร์     Wound Rotor  Motor     
กระแสโหลดเตม็พิกดั      Full Load Current  
มอเตอร์หลายความเร็ว      Multispeed Motor  
ป้ายช่ือ        Name Plate  
ตวัประกอบการใชง้าน            Service Factor   
การลดัวงจร               Short Circuit  
ดา้นปฐมภูมิ            Primary 
ดา้นทุติยภูมิ           Secondary 
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แบบฝึกหัดบทที ่ 5 
 
ตอนที ่ 1     จงท าเคร่ืองหมาย   X   ทบัค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
        1. สาเหตุของการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกินมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
                 ก. เกิดจากการใชง้านเคร่ืองใชเ้กินก าลงั และเกิดจากการลดัวงจร 
                 ข. เกิดจากการใชง้านเคร่ืองใชเ้กินก าลงั และใชง้านผดิประเภท 
                 ค. เกิดจากการลดัวงจรของเคร่ืองใชแ้ละใชง้านผดิประเภท 
                 ง. เกิดจากการใชง้านเคร่ืองใชโ้ดยขาดความรู้ 
        2. อุปกรณ์ป้องกนัหมายถึง 
                 ก. โซลินอยล ์                                   ข. แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ 
                 ค. สวทิช์ปุ่มกด                                 ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
        3. การท างานโดยเม่ือมีกระแสลดัวงจร ตวัฟิวส์ท่ีมีลกัษณะเป็นแถบยาวๆ เจาะเป็นรู และท่ี 
             บริเวณคอคอด จะขาดออกจากกนัหมายถึงการท างานของฟิวส์ประเภทใด 
                 ก. ฟิวส์แบบกา้มปู                            ข. ฟิวส์แบบเส้น 
                 ค. ฟิวส์แบบสกรู                               ง. ฟิวส์  HRC  
        4. ฟิวส์จะเกิดการหลอมละลายในกรณีใด 
                 ก. แรงดนัเกินพิกดั                            ข. เกิดการลดัวงจร 
                 ค. เกิดการลงกราวด ์                         ง. เม่ือโหลดเกิดความร้อน 
        5. เม่ือเซอร์กิตเบรกเกอร์ท าการตดัวงจรโดยเกิดจากการใชง้านเคร่ืองใชเ้กินก าลงั 
             (Over Load )         เม่ือตอ้งการใชง้านเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่อไปจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
                 ก. เปล่ียนฟิวส์ใหม่                           ข. ดนักา้นโยกลงใหสุ้ดแลว้ยกข้ึนใหม่ 
                 ค. ดนักา้นโยกข้ึน                             ง. สับสายเขา้เซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่ 
        6. ฟิวส์ท่ีใชใ้นการป้องกนัมอเตอร์ คือฟิวส์ชนิดใด 
                 ก. ฟิวส์หน่วงเวลา                            ข. ฟิวส์แบบเส้น 
                 ค. ฟิวส์แบบสกรู                               ง. ฟิวส์  HRC  
        7. ขอ้ใดเป็นส่วนประกอบของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
                 ก. ตวัดบัอาร์ก       ข. ชุดกลไกระบายความร้อน 
                 ค. ชุดกลไกลการทริป          ง. ชุดระบายอากาศ 
        8. ฟิวส์ท่ีออกแบบมาเพื่อใชแ้กปั้ญหา ของกระบอกฟิวส์ระเบิดไดแ้ก่ 
                 ก. ฟิวส์หน่วงเวลา                            ข. ฟิวส์  HRC  
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                   ค.  ฟิวส์แบบสกรู                                 ง.   ฟิวส์แบบเส้น 
        9. โอเวอร์โหลดรีเลยท่ี์ประกอบดว้ยโลหะผสม ท่ีมีจุดหลอมละลายต ่า บรรจุไวภ้ายในหลอด  
             โลหะ และมีสปริง ลอ้หมุนท่ีมีเฟืองโดยรอบ เพื่อเป็นท่ีเกาะจบัของขอสับหมายถึงโอเวอร์ 
             โหลดชนิดใด  

            ก.   แบบหน่วงเวลา                              ข.   แบบไบเมทอล 
                   ค.   แบบ  HRC    ง.   แบบเมลต้ิงอะลอย      
        10. สายไฟฟ้าของวงจรมอเตอร์ ตอ้งมีขนาดเท่าใด 
                  ก.  ไม่ต ่ากวา่ 1.5 ตร.มม.           ข.   ไม่ต ่ากวา่ 2.5 ตร.มม.  
                  ค.  ไม่ต ่ากวา่ 4 ตร.มม. ง.   ไม่ต ่ากวา่ 6 ตร.มม.  
 

ตอนที ่2  จงท าเคร่ืองหมาย  หรือ    ลงบนหนา้ขอ้ต่อไปน้ี 
..................1.  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัท่ีไม่เหมาะสมอาจท าใหว้งจรไฟฟ้าเกิดความเสียหาย
...................2.   การป้องกนัอนัตรายจากการลุกไหมข้องการอาร์ก คือ น าตวัฟิวส์บรรจุไวภ้ายใน  
                           กระบอกฟิวส์ 
...................3.  ฟิวส์แบบสกรู ( Screw type fuse ) เรียกอีกอยา่งวา่ คาร์ทริดจฟิ์วส์ หรือปลัก๊ฟิวส์    
...................4. คุณสมบติัของผงทรายคือ ลดความรุนแรงจากการลดัวงจรและท าการดูดซึม  
                           พลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึนท่ีตวัฟิวส์  
...................5. เคร่ืองปลดวงจรมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้ลดวงจรท่ีจ่ายไฟใหม้อเตอร์ เพื่อการ 
                           ซ่อมบ ารุงหรือปลดวงจรในกรีฉุกเฉิน พกิดักระแสของเคร่ืองปลดวงจรมอเตอร์ 
                           ตอ้งไม่ต ่ากวา่100% 
...................6.  โอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบไบเมทอล จ าแนกออกเป็น 2 แบบ คือ แบบธรรมดา และ 
                            แบบมีรีเซ็ต  
...................7. โมลดเ์คสเซอร์กิตเบรกเกอร์ ใชส้ าหรับป้องกนัวงจรไฟฟ้าในระบบแรงต ่า เป็น  
                            เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมีส่วนประกอบทั้งหมดถูกห่อหุม้ไวใ้นกล่องท่ีมีฉนวนปิด 
                           อยา่งมิดชิด 
...................8.  สายไฟฟ้าวงจรยอ่ยท่ีจ่ายใหม้อเตอร์ตวัเดียว ตอ้งมีขนาดท่ีสามารถทนกระแส 
                           กระแสไม่ต ่ากวา่115 เปอร์เซ็นต ์
...................9. ฟิวส์ป้องกนัมอเตอร์ จะใชฟิ้วส์แบบ  HRC   ในการแกปั้ญหาในเร่ืองฟิวส์ขาด 
                           บ่อยๆ ในขณะสตาร์ทมอเตอร์ 
.................10. โอเวอร์โหลดรีเลยแ์บบไบเมทอล มีลกัษณะการท างานคือ อาศยัการโก่งตวัของ 
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                           แผน่ไบเมทอล ในการตดัวงจรไฟฟ้า เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินในวงจร 
ตอนที ่ 3  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
                1.  จงอธิบายหลกัการการเลือกขนาดสายไฟฟ้ากรณีโหลดไม่ต่อเน่ืองส าหรับมอเตอร์ตวั  
                     เดียว มาโดยละเอียด 
      2.  จงก าหนดขนาดของกระแสไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส ขนาด 10 แรงมา้  
                     380 โวลต ์17 แอมแปร์ 
               3.  จงก าหนดขนาดกระแสของสายไฟฟ้าของมอเตอร์แต่ละตวัและสายป้อนของมอเตอร์  
                    เหน่ียวน า 3 เฟสจ านวน 4 ตวั (M1-M4) เร่ิมเดินแบบ Direct On Line Starter 
                                       มอเตอร์ M1 15 แรงมา้ 25 แอมแปร์  
                                       มอเตอร์ M2 7.5 แรงมา้ 13 แอมแปร์ 
                                       มอเตอร์M3 10 แรงมา้ 17 แอมแปร์  
                                       มอเตอร์M4 15 แรงมา้ 25 แอมแปร์  
     4.  จงอธิบายการเลือกขนาดสายไฟฟ้ากรณีโหลดต่อเน่ือง มาโดยละเอียด 
     5.  จงอธิบายการเลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกนัและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ป้องกนัมาโดย 
                    ละเอียด 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
 

ตอนที ่1 
1.         ก 
2.         ง 
3.         ง 
4.         ข 
5.         ข 
6.         ข 
7.         ค 
8.         ข 
9.         ง 
10.       ก 
 
ตอนที ่2 
1.        
2.         
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.      
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ตอนที ่3 
เฉลยข้อที ่1    
การเลือกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ตวัเดียวพิจารณาดงัต่อไปน้ี  
            1. สายไฟฟ้าวงจรยอ่ยท่ีจ่ายให้มอเตอร์ตวัเดียว  ตอ้งมีขนาดท่ีสามารถทนกระแสไม่ต ่ากวา่ 
125 เปอร์เซ็นต ์ของกระแสพิกดัโหลดเตม็ท่ี (Full Load Current)  ของมอเตอร์ ยกเวน้มอเตอร์หลาย
ความเร็ว (Multispeed Motor) ซ่ึงแต่ละความเร็วมีพิกดักระแสต่างกนั ใหใ้ชค้่าพิกดักระแสสูงสุด ซ่ึง
ดูไดจ้ากแผน่ป้าย  (Name Plate)  
            2. สายไฟฟ้าของวงจรมอเตอร์ ตอ้งมีขนาดไม่ต ่ากวา่ 1.5 ตร.มม. ส าหรับการก าหนดขนาด
สายไฟฟ้าจะตอ้งดูชนิด  และวิธีการเดินสายประกอบดว้ย เช่น เดินในท่อหรือเดินลอยในอากาศ
หรือท่อโลหะ เป็นตน้ 
              3. สายไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิ ของมอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ (Wound Rotor Motor ) มอเตอร์
แบบวาวด์โรเตอร์  จะมีวงจรดา้นทุติยภูมิระหวา่งโรเตอร์กบัเคร่ืองควบคุม   ดงักล่าวประกอบดว้ย
ชุดตา้นทาน (Rheostat) เพื่อให้ควบคุมกระแสขณะเร่ิมเดิน และควบคุมความเร็วมอเตอร์มี
ขอ้พิจารณาดงัต่อไปน้ี     
                       1) มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทใชง้านโหลดต่อเน่ือง    สายไฟฟ้าท่ีต่อระหวา่งดา้นปฐมภูมิ
ของมอเตอร์กบัเคร่ืองควบคุมมอเตอร์ตอ้งมีขนาดกระแสไม่ต ่ากวา่ 125  เปอร์เซ็นต ์   ของกระแส
โหลดเตม็ท่ีดา้นปฐมภูมิของมอเตอร์ (มอเตอร์ใชง้านประเภทต่อเน่ืองคือมอเตอร์ท่ีใชง้านติดต่อกนั
นาน 3 ชัว่โมงข้ึนไป)  
                       2) มอเตอร์ท่ีใชง้านไม่ต่อเน่ือง       สายไฟฟ้าตอ้งมีขนาดกระแสไม่ต ่าจ  านวนร้อยละ
ของกระแสโหลดเต็มท่ี ดา้นทุติยภูมิตาม  ตารางท่ี  5.4 ซ่ึงแตกต่างกนัตามประเภทใชง้าน ตารางท่ี 
5.4 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ท่ีใชง้านไม่ต่อเน่ือง  
  
เฉลยข้อที ่2 จงก าหนดขนาดของกระแสไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส ขนาด 10 แรงมา้ 
380 โวลต ์17 แอมแปร์  
           วธีิท า  
                   จากสมการ                     Ic       ≥        1.25 In    
                   เม่ือก าหนดให้                In       =        17 A. 
                   แทนค่า                           Ic       =        1.25 ×17 
                                                          Ic       =        22 A. 
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                  จากตารางท่ี 5.7 เลือกใชส้ายขนาด 2.5 ตร.มม.กรณีเดินในอากาศ            ตอบ 
                                   
เฉลยข้อที ่3  
                วธีิท า  
                     1) ก าหนดขนาดสายไฟฟ้าวงจรยอ่ยมอเตอร์แต่ละตวั 
                           มอเตอร์ M1 ขนาดกระแสไฟฟ้าไม่ต ่ากวา่  
                                        Ic       ≥    1.25 In    
                                         Ic       =    1.25 × 9.2 = 11.5 A  
                           มอเตอร์ M2 ขนาดกระแสไฟฟ้าไม่ต ่ากวา่ 
                                        Ic       ≥    1.25 In    
                                        Ic       =    1.25 × 13 =  16 .25 A 
                           มอเตอร์ M3 ขนาดกระแสไฟฟ้าไม่ต ่ากวา่  
                                        Ic       ≥    1.25 In    
                                        Ic       =    1.25 × 17 =  21.25 A 
 
                           มอเตอร์ M4 ขนาดกระแสไฟฟ้าไม่ต ่ากวา่  
                                        Ic       ≥    1.25 In    
                                        Ic       =    1.25 × 25 =  31.25 A 
                     2) ขนาดสายป้อน 
                           ขนาดสายป้อน  =  ขนาดสายวงจรยอ่ย M1+ M1 + M1+ M1 
                                                    =  11.5 A +16 .25 A +21.25 A +31.25 A 
                                                    =  80.25 A 
                           จากตารางท่ี 5.7 เลือกใชส้ายขนาด 16 ตร.มม.กรณีเดินในอากาศ              ตอบ 
   
เฉลยข้อที ่4    
              มอเตอร์ใชง้านประเภทต่อเน่ืองสายท่ีต่อระหวา่งดา้นทุติยภูมิของมอเตอร์กบัเคร่ืองควบคุม
มอเตอร์ตอ้งมีขนาดกระแสไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 125 ของกระแสโหลดเต็มท่ีดา้นทุติยภูมิของมอเตอร์
เน่ืองจากมอเตอร์ชนิดวาวด์โรเตอร์ประกอบดว้ยขดลวด 2 ส่วนคือ ขอลวดดา้นปฐมภูมิ (Primary) 
และดา้นทุติยภูมิ (Secondary) ดงันั้นท่ีแผน่ป้ายประจ าเคร่ืองจึงก าหนดพิกดักระแสเป็น 2  ค่า คือ
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กระแสดา้นปฐมภูมิและกระแสด้านทุติยภูมิ ส าหรับมอเตอร์ท่ีใช้งานต่อเน่ือง ขนาดกระแสของ
สายไฟฟ้าตอ้งไม่ต ่ากวา่ 125% ของพิกดักระแสของแต่ละดา้น 
เฉลยข้อที ่5  
             เลือกใช้ขนาดของฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์   จะตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัพิกดัของ
มอเตอร์   ตารางท่ี 5.11  ชนิดของมอเตอร์ท่ีไม่มีอกัษร  คือ มาตรฐาน  IEC  ซ่ึงในประเทศไทยส่วน
ใหญ่จะเป็นมอเตอร์  แบบน้ี แต่มอเตอร์ท่ีมีรหสัอกัษรจะเป็นมอเตอร์ตามมาตรฐาน NEMA(Nationl 
Electircal Manufacturerc  Association) ประเทศสหรัฐอเมริกา   
             การก าหนดขนาดพิกดัของฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ควรก าหนดให้มีขนาดเล็กท่ีสุด แต่
จะตอ้งทนต่อกระแส เร่ิมเดินของมอเตอร์ไดด้ว้ย       โดยทัว่ไปจะตอ้งมีพิกดักระแส 2-2.5 เท่า ของ
กระแสโหลดเตม็พิกดัของมอเตอร์     
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บทที ่6 
อปุกรณ์ควบคุมทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 

 

 

สาระการเรียนรู้ 
 

1.  สวติช์  
2.  แมกเนติก คอนแทคเตอร์  
3.  รีเลยต์ั้งเวลา 
4.  อุปกรณ์ใหส้ัญญาณ 

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  
             1.  บอกหนา้ท่ีและลกัษณะการท างานของสวติช์ต่างๆได ้
             2.  อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ได ้
             3.  อธิบายหลกัการท างานของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ได ้
             4.  บอก ชนิด ขนาด และการเลือกใชง้านของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ได้ 
             5.  อธิบายลกัษณะการท างานของรีเลยต์ั้งเวลาได ้
             6.  บอกหนา้ท่ีของอุปกรณ์ใหส้ัญญาณได ้
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บทที ่6  
อปุกรณ์ควบคุมทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 

 
6.1  สวติช์ ( Switch ) 
 
 สวติช์ใชท้  าหนา้ท่ีในการตดัและต่อวงจร จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปสู่แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 
หรือไปสู่มอเตอร์ มีลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างกนั สวิตช์มีหลายชนิดไดแ้ก่ สวิตช์ปุ่มกด  สวิตช์
เลือกต าแหน่ง  ลิมิตสวิตช์  สวิตช์แรงดนั  สวิตช์โยก สวิตช์ควบคุมการไหล และสวิตช์ลูกลอยเป็น
ตน้  
 

6.1.1  สวติช์ปุ่มกด ( Push Button Switch ) 
                    สวติช์ปุ่มกดใชท้  าหนา้ท่ีตดัและต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้

สู่ขดลวด (Coil) ของแมกเนติคคอนแทคเตอร์  สวติช์ปุ่มกดมีโครงสร้าง ดงัภาพท่ี 6.1 
 

หมายเลข 1 คือ ปุ่มกด ท าดว้ยพลาสติก มีหลาย 
         สี ไดแ้ก่  สีแดง  สีเขียว สีเหลือง 
หมายเลข 2  คือโครงส่วนใหญ่ท าดว้ยพลาสติก 
หมายเลข 3  คือ หนา้สัมผสัเคล่ือนท่ีเป็น 

      หนา้สัมผสัท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้นขณะท่ี        
      กดปุ่มกด 

หมายเลข 4 คือ หนา้สัมผสัอยูก่บัท่ี เป็น 
                   หนา้สัมผสัท่ีถูกยดึติดไวก้บัโครง 
หมายเลข 5 คือ สปริง เป็นตวัท าใหห้นา้สัมผสั 

     เคล่ือนท่ีกลบัสู่สภาวะปกติ        
     หลงัจากปล่อยมือจากการกดปุ่มกด 

ภาพท่ี  6.1 โครงสร้างของสวิตช์ปุ่มกด 
         ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:170) 
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           ลักษณะการท างานของสวิตช์ ปุ่มกดคือ  เม่ือกดปุ่มกด หน้าสัมผ ัสจะเปล่ียนไปจาก
หนา้สัมผสัปกติ เม่ือท าการปล่อยมือสปริงจะดนัหนา้สัมผสักลบัสู่หนา้สัมผสัปกติสรุปได ้ดงัตาราง
ท่ี 6.1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
              (ก) หนา้สัมผสัในสภาวะปกติ              (ข) หนา้สัมผสัในสภาวะท างาน 
 

ภาพท่ี 6.2 สัญลกัษณ์ของสวติช์ปุ่มกด 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:171) 

 
ตารางที ่6.1 แสดงการเปล่ียนหนา้สัมผสัในสภาวะปกติและสภาวะท างาน 
 

สวติช์ปุ่มกด ลกัษณะหน้าสัมผสั 
ในสภาวะปกติ 

ลกัษณะหน้าสัมผสั 
สภาวะท างาน(ถูกกดปุ่ม) 

หนา้สัมผสัคู่ท่ี 1 
(หมายเลข 1-2 ) 

ปกติปิด ( N.C. ) ปกติเปิด ( N.O. ) 

หนา้สัมผสัคู่ท่ี 2 
(หมายเลข 3- 4 ) 

ปกติเปิด ( N.O. ) ปกติปิด ( N.C. ) 

 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:171) 
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ภาพท่ี 6.3 สวติช์ปุ่มกด  
ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 

 
 6.1.2  สวติช์เลอืกต าแหน่ง ( Selector Switch ) 
                 สวิตช์ชนิดน้ี มีลักษณะการท างานเหมือนกับสวิตช์ปุ่มกด คือ ใช้หน้าสัมผสั 
(Contact) เป็นตวัตดั และต่อวงจร แต่สวิตช์เลือกต าแหน่งนั้น  จะใช้การบิดสวิตช์  เพื่อเลือก
ต าแหน่งของหน้าสัมผสั เม่ือบิดสวิตช์แลว้ หน้าสัมผสัจะคา้งในต าแหน่งนั้น หากตอ้งการเปล่ียน
ต าแหน่งของหนา้สัมผสัจะตอ้งท าการบิดสวติช์มาในต าแหน่งท่ีตอ้งการ  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6.4 สวติช์เลือกต าแหน่ง  
ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 
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                6.1.3  ลมิิตสวติช์ ( Limit Switch ) 
                          สวิตช์ชนิดน้ีใชท้  าหนา้ท่ีในการตดัและต่อวงจรมีลกัษณะการท างานโดยอาศยัแรง
การกดหรือการชนท่ีลอ้ของสวติช์กา้นสวิตช์จะถูกกดท าให้หนา้สัมผสัเกิดการปล่ียนแปลง  ไปจาก
ต าแหน่งปกติเม่ือไม่มีแรงกดหรือชนท่ีลอ้สปริงภายในจะดนัหนา้สัมผสักลบัสู่สภาวะปกติ 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  6.5  ลิมิตสวติช์ 

ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 

 
6.1.4  สวติช์แรงดัน ( Pressure Switch ) 

                           เป็นสวิตช์ท่ีท  างานโดยอาศยัแรงดนัจากลม หรือของเหลว ท่ีบรรจุอยู่ในเบลโล่ 
(Bellows) เป็นตวัตดัและต่อวงจร มีลกัษณะการท างานดงัน้ี คือ  เม่ือมีแรงดนัลมเขา้มาท่ีเบลโล่ เบล
โล่ จะขยายตวั ไปดนัหนา้สัมผสั ให้เกิดการตดัและต่อวงจร ส่วนขนาดของการขยายตวัของเบลโล่ 
นั้นจะข้ึนอยูก่บัปริมาณของแรงดนัลมท่ีเขา้มาในเบลโล่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  6.6  สวติช์แรงดนั ( Pressure Switch ) 
ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:25) 

หน้าสัมผั

ส 

แรงดัน 
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          ตวัอย่างการใช้งานของสวิตช์แรงดัน ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนท่ีสุดคือ ป๊ัมลม การ
ท างานของป๊ัมลมคือ เม่ือมอเตอร์ท างาน จะท าการป๊ัมลม จนเตม็ตามปริมาณท่ีตอ้งการแลว้ มอเตอร์
จะหยดุท างาน โดยสวติช์แรงดนั จะตดัวงจรทนัที ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ คตัเอาต ์(Cut–Out) ในขณะ
ท่ีแรงดนัลมลดต ่าลงตามท่ีก าหนดไว ้สวิตช์แรงดนั จะต่อวงจร ท าให้มอเตอร์ท างานปกติ  ลกัษณะ
เช่นน้ีเรียกวา่ คตั อิน (Cut–In)  
 

6.1.5  สวติช์โยก ( Drum Switch ) 
                           เป็นสวติช์ท่ีท  าหนา้ท่ีไดห้ลายชนิด เช่น การเร่ิมเดิน (Start) การหยดุ (Stop) การ 
กลบัทางหมุน (Reversing) และการท างานแบบสตาร์ (Y)  เดลตา้ (  ) ส่วนใหญ่ท่ีใชนิ้ยมใชม้าก
คือ ใชส้ าหรับการกลบัทางหมุนของมอเตอร์ ท างานโดยการใชมื้อโยกไปทางใดทางหน่ึงก่อน จะท า
ให้อุปกรณ์ทางกลล็อคต าแหน่งการท างานไว ้ถ้าตอ้งการเปล่ียนการท างานให้ท าการใช้มือโยก
สวติช์ไปอีกทางหน่ึง ดงัแสดงในภาพท่ี 6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 (ก ) สวติช์โยก                 (ข)  ลกัษณะการท างาน 
ภาพท่ี  6.7  รูปร่างและลกัษณะการท างานของสวิตช์โยก  

ท่ีมา  (ธนเจต สครรัมย,์2552:45) 
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   6.1.6  สวติช์ควบคุมการไหล ( Flow  Switch ) 
                            เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของ  ของเหลว แก๊ส หรืออากาศ ท่ีไหลผา่น ภายใน
ท่อ ดา้นบนของท่อจะท าการติดตั้งสวิตช์ควบคุมการไหลไว ้มีแพดเดิล (Paddle) สอดเขา้ไปในท่อ 
(ดูภาพท่ี 6.8 ประกอบ) ลกัษณะของแพดเดิล จะเป็นแผน่กลม เจาะรูไวเ้พื่อให้ของเหลวไหลผา่น ท่ี
ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงของแพดเดิลจะควบคุมการตดัต่อหนา้สัมผสัของไมโครสวิตช์ สวิตช์ชนิดน้ีมี
ลกัษณะการท างานดงัน้ีคือ  เม่ือมีของเหลวไหลเขา้สู่ภายในท่อ ไปปะทะกบัแพดเดิล ถา้ปริมาณของ 
ของเหลวมีปริมาณมากเกินท่ีก าหนดไว ้กา้นของแพดเดิลจะไปกดท าให้หน้าสัมผสัของไมโครส
วิตช์ตดัวงจรไฟฟ้า เป็นผลให้มอเตอร์หยุดท างาน  ถา้ปริมาณของของเหลวต ่ากว่าท่ีก าหนด กา้น
ของแพดเดิลจะไปควบคุมใหห้นา้สัมผสัของไมโครสวติช์ ต่อวงจรไฟฟ้า เป็นผลใหม้อเตอร์ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  6.8  สวติช์ควบคุมการไหล  
ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 

 
6.1.7  สวติช์ลูกลอย ( Float Switch ) 

                          สวติช์ลูกลอย ใชท้  าหนา้ท่ีในการควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน ้ าให้สามารถท างานและหยุด
ท างานโดยอาศยัการเคล่ือนท่ีข้ึนและลงของสวิตช์ลูกลอยตามการเปล่ียนระดับของน ้ าในถังมี
ลกัษณะการท างานคือเม่ือระดบัน ้ าสูงข้ึนสวิตช์ลูกลอยเคล่ือนท่ีข้ึนท าให้กา้นหรือโซ่ไปควบคุม
หนา้สัมผสัของสวติช์ลูกลอยให้มีหนา้สัมผสัแบบปกติเปิด (N.O.) มอเตอร์ป๊ัมน ้ าจะหยุดการท างาน
เม่ือระดบัน ้ าลดลงสวิตช์ลูกลอยก็เคล่ือนท่ีลงท าให้หนา้สัมผสัของสวิตช์ลูกลอยเปล่ียนหนา้สัมผสั
เป็นแบบปกติปิด (N.C.) มอเตอร์ป๊ัมน ้าจะท างาน ดงัภาพท่ี 6.9 
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ภาพท่ี  6.9  รูปร่างและการต่อใชง้านของสวิตช์ลูกลอย 
ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 

 
6.2  แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ( Magnetic Contactor ) 
 
 แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ท าหน้าท่ีคล้ายกับสวิตช์  คือ ท าหน้าท่ีในการตัดและต่อ
วงจรไฟฟ้าแต่ส าหรับแมกเนติกคอนแทคเตอร์จะตดัและต่อวงจรไฟฟ้าโดยอาศัยอ านาจของ
แม่เหล็กช่วยในการตดั ต่อวงจร ในเอกสารประกอบการสอนน้ีจะขอเรียกสั้นๆว่า คอนแทคเตอร์ 
(Contactor) 
 6.2.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของคอนแทคเตอร์ 
               โครงสร้างของคอนแทคเตอร์ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือส่วนท่ีอยู่กบัท่ี (Fixed 
Part) และส่วนท่ีเคล่ือนท่ี (Moving Part)  

1.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  ประกอบดว้ย 
                                    1) แกนเหล็กรูปตวั E มีลกัษณะเป็นแผน่บาง ๆ เคลือบดว้ยฉนวน 
 (Laminated Sheet  Steel) น ามาอดัซ้อนกนัเป็นแท่ง ท่ีผิวหนา้ของแกนเหล็กทั้งสองขา้ง จะฝังขด
ลวดทองแดงต่อเป็นรูปวงแหวน เรียกวงแหวนน้ีวา่เชดเดดริง(Sheded Ring)การต่อเชดเดดริงน้ีเพื่อ
ช่วยลดการสั่นของแกนเหล็ก อนัเน่ืองมาจากไฟฟ้ากระแสสลบั 
                                    2) ขดลวด (Coil)  ขดลวดจะท าการพนัไวร้อบ ๆ บ๊อบบิน (Bobbin) ท า
หนา้ท่ีในการสร้างสนามเหล็ก 
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                                    3) สปริง (Spring) ใชส้ าหรับดึง หรือดนั ใหส่้วนท่ีอยูก่บัท่ีกบัส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
ไม่ใหส้ัมผสักนั (ขณะคอนแทคเตอร์ยงัไม่ท างาน) 
 2.  ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  ประกอบดว้ย 
                                    1) แกนเหล็กรูปตวั E เหมือนกบัส่วนท่ีอยูก่บัท่ี และมีหนา้สัมผสั ติดอยูท่ี่ตวั
แกนเหล็ก ซ่ึงหนา้สัมผสัน้ีจะมี 2 ชนิดคือ หนา้สัมผสัหลกั (Main Contact) ใชต้ดั ต่อในวงจรก าลงั 
และหนา้สัมผสัช่วย  (Auxiliary Contact) ใชต้ดั ต่อในวงจรควบคุม 
                                    2) ส่วนท่ีอยูก่บัท่ีและส่วนท่ีเคล่ือนท่ีจะถูกยึดติดกบัโครง (Frame) ของคอน
แทคเตอร์ ซ่ึงท ามาจากเบกาไลต ์ หรือ พลาสติกแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.10 โครงสร้างและส่วนประกอบของคอนแทคเตอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:176) 

6.2.2 หลกัการท างานของคอนแทคเตอร์ 
                          ในสภาวะปกติ (ขณะยงัไม่จ่ายไฟฟ้าเขา้ขดลวด (Coil) ของคอนแทคเตอร์) แกน
เหล็กรูปตวั E ทั้งสองชุด จะถูกดนัให้ห่างออกจากกนัดว้ย แรงของสปริง ท าให้มีหนา้สัมผสับางตวั
ต่อถึงกัน เรียกหน้าสัมผสัน้ีว่า หน้าสัมผสัปกติปิด (Normally Closed) ใช้ตัวย่อ N.C.ใน
ขณะเดียวกนั มีหนา้สัมผสับางตวัไม่ต่อถึงกนั เรียกหนา้สัมผสัน้ีวา่ หนา้สัมผสัปกติเปิด 
 (Normally Open) ใชต้วัยอ่ N.O. 
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                      ในสภาวะท างาน (เม่ือจ่ายไฟฟ้าเขา้ขดลวด ของคอนแทคเตอร์) เม่ือมีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านขดลวด ท าให้ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนมา อ านาจของสนามแม่เหล็กสามารถชนะ
แรงดึงของสปริงได ้เป็นผลให้เกิดการดูดแกนเหล็กชุดท่ีเคล่ือนท่ีลงมาสัมผสักบัแกนเหล็กชุดท่ีอยู่
กบัท่ี ท าให้หน้าสัมผสัเกิดการเปล่ียนสภาวะการท างานจากสภาวะการท างานเดิม เป็นสภาวะการ
ท างานใหม่ อธิบายไดด้งัน้ี 
     หน้าสัมผสัปกติเปิด ( N.O. /สภาวะเดิม )   เปลีย่นเป็น   หน้าสัมผสัปกติปิด (N.C. /สภาวะใหม่ ) 
     หน้าสัมผสัปกติปิด  ( N.C. /สภาวะเดิม )   เปลีย่นเป็น   หน้าสัมผสัปกติเปิด (N.O. /สภาวะใหม่ ) 
                      เ ม่ือหยุด จ่ายไฟฟ้าให้กับขดลวดของคอนแทคเตอร์  ขดลวดจะหยุดสร้าง
สนามแม่เหล็ก ท าให้สปริงดันแกนเหล็กชุดท่ีเคล่ือนท่ี ออกจากแกนเหล็กชุดท่ีอยู่กับท่ี ท าให้
หนา้สัมผสักลบัสู่สภาวะการท างานเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)  ขณะปกติ      (ข) ขณะท างาน 
ภาพท่ี  6.11   หลกัการท างานของคอนแทคเตอร์ 

ท่ีมา  (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:177) 
  
                  6.2.3  ชนิด  ขนาด และการเลอืกใช้งานคอนแทคเตอร์  
 1.  ชนิดของคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์ท่ีใชง้านกบัไฟฟ้ากระแสสลบั สามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่  AC1 , AC2 , AC3 , AC4   ดงัตารางท่ี 6.2  
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ตารางที ่6.2   แสดง ชนิด  การใชง้านและโหลดของคอนแทคเตอร์ 
ชนิดของคอนแทคเตอร์ การใช้งานและโหลด 

AC1 ใชก้บัโหลดท่ีเป็นความตา้นทานหรือมีค่า Inductive นอ้ยๆ 
AC2 ใชก้บัโหลดท่ีเป็นสลิปริงมอเตอร์ ท่ีมีการเร่ิมเดิน ( Start ) การหยุด 

( Stop ) เป็นช่วงๆ  
AC3 ใชใ้นการเร่ิมเดิน และหยดุ มอเตอร์แบบกรงกระรอก 
AC4 ใช้ในการเร่ิมเดิน และหยุด มอเตอร์แบบกรงกระรอก ในวงจร 

Jogging และการกลบัทางหมุนมอเตอร์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:178) 
                              2.  ขนาดของคอนแทคเตอร์    ขนาดของคอนแทคเตอร์จะเรียกเป็น Size  เช่น  
Size 0 , Size 1 , Size 2 Size 3….. เป็นตน้ ตวัเลข 0 , 1 , 2 , 3 … จะแสดงถึงขนาดท่ีใหญ่ข้ึน 
ตามล าดบั ในการเลือกขนาดของคอนแทคเตอร์เพื่อให้เหมาะสมกบัมอเตอร์นั้นจะตอ้งพิจารณาท่ี
กระแส  โหลดมอเตอร์ และแรงดนั ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 6.3  
ตารางที ่6.3 แสดง ขนาดของคอนแทคเตอร์ ชนิด AC3 

ขนาดคอนแทคเตอร์ พกิดักระแส ( A ) โหลดมอเตอร์ แรงดัน 
( V ) HP KW 

Size 00 8.5 5.5 4 380 , 415 , 440 
Size 0 16 7.5 10 
Size 1 22 15 11 
Size 2 44 30 22 
Size 3 85 60 45 
Size 4 105 100 75 
Size 5 205 150 110 
Size 6 300 220 160 

ท่ีมา  (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:178) 
 3.  การเลือกคอนแทคเตอร์  ในการเลือกใชง้านคอนแทคเตอร์ เพื่อให้เหมาะสมกบั
การใชง้านนั้น จะตอ้งศึกษาขอ้มูลทางเทคนิค (Technical Data) ของบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงจะตอ้งพิจารณา
ในขอ้ต่างๆดงัน้ี 

                    
                    1) ชนิดและขนาดของโหลดท่ีใชง้าน 
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                    2) กระแส แรงดนั และความถ่ี 
                    3) สถานท่ีในการติดตั้งเพื่อใชง้าน 
                    4) ความคงทนในทางกลและความคงทนทางไฟฟ้า 
                    5) ความถ่ีในการใชง้าน 
                    6) ลกัษณะของการป้องกนัอนัเน่ืองจาก ฝุ่ น  น ้า และการกระแทก 

 
6.3   รีเลย์ตั้งเวลา ( Timer  Relay ) 
 
 รีเลยต์ั้งเวลา ใชส้ าหรับควบคุมให้หนา้สัมผสั ตดั และ ต่อวงจร ตามเวลาท่ีตั้งไว ้โดยมีการ
ตั้งเวลา 2 แบบ คือ 
                1.  ตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากจ่ายไฟเขา้เม่ือท าการจ่ายไฟใหก้บัรีเลยต์ั้งเวลา (เช่น ตั้ง
เวลาไว ้10 วินาที) หน้าสัมผสัของรีเลยจ์ะอยู่ในสภาวะปกติ  เม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไว ้(10 วินาที)  
หนา้สัมผสัของรีเลยจ์ะเปล่ียนสภาวะการท างานในทิศทางตรงกนัขา้มดงัน้ี 
  หนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O.)  จะเปล่ียนเป็น หนา้สัมผสัปกติปิด (N.C.) 

        หนา้สัมผสัปกติปิด  (N.C.)  จะเปล่ียนเป็น หนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O.) 
หนา้สัมผสัของรีเลยจ์ะคา้งอยูใ่นสภาวะการท างานนั้น จนกวา่จะหยดุจ่ายไฟใหก้บัรีเลย ์ 
                2.  ตั้ งเวลาแบบหน่วงเวลาหลังจากตดัไฟออก เม่ือท าการจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้ งเวลา
หนา้สัมผสัของรีเลยจ์ะเปล่ียนสภาวะการท างานทนัทีดงัน้ี 
  หนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O.)  จะเปล่ียนเป็น หนา้สัมผสัปกติปิด (N.C.) 

        หนา้สัมผสัปกติปิด  (N.C.)  จะเปล่ียนเป็น หนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O.) 
เม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไว ้(10 วนิาที หรือหยดุการจ่ายไฟใหก้บัรีเลย ์ หนา้สัมผสัจะกลบัมาสู่สภาวะปกติ 
 อกัษรท่ีใชเ้ขียนก ากบัสัญลกัษณ์ของรีเลยต์ั้งเวลา คือ K1T, K2T เป็นตน้ อธิบายความหมาย
ของอกัษรก ากบั ไดด้งัน้ี 
  K    คือ มีการท างานเหมือนกบัคอนแทคเตอร์ 

2 คือ จ านวนของรีเลยต์ั้งเวลา ตวัเลขท่ีเขียนก ากบันั้น จะตอ้งนบัหลงัจากนบั 
จ านวนของคอนแทคเตอร์ในวงจรนั้นก่อน ยกตวัอย่างเช่น  ในวงจรนั้นมีคอนแทคเตอร์อยู่ 3 ตวั 
เพราะฉะนั้นจึงนบัรีเลยต์ั้งเวลาเป็น ตวัท่ี 4  ตวัท่ี 5 ไปเร่ือยๆจนครบรีเลยต์ั้งเวลาทั้งหมดในวงจร จะ
เขียนเป็น K4T , K5T 
  T  คือ  Timer ( รีเลยต์ั้งเวลา ) รีเลยต์ั้งเวลา สามารถจ าแนกตามการท างานได ้ 3 ชนิดคือ 
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6.3.1   รีเลย์ตั้งเวลาแบบมอเตอร์  (Motor Driven  Timing Relay ) 
                           การตั้งเวลาในการตดัและต่อวงจรของรีเลยช์นิดน้ี จะมีมอเตอร์ซิงโครนสัตวัเล็ก ๆ  
อยูภ่ายในรีเลย ์มอเตอร์จะหมุนเพื่อส่งก าลงัขบัให้ชุดเฟือง หมุนตามระยะเวลาท่ีตั้งไว ้ชุดเฟืองน้ีจะ
ไปบงัคบัและควบคุมใหก้า้นของสวติช์ท่ีติดอยูท่ี่เพลา ไปตดัและต่อหนา้สัมผสั  รีเลยต์ั้งเวลาชนิดน้ี
เหมาะส าหรับใชค้วบคุมการท างานของมอเตอร์แบบสตาร์ – เดลตา้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  6.12  รีเลยต์ั้งเวลาแบบมอเตอร์ 
ท่ีมา  (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:170) 

  

                6.3.2  รีเลย์ตั้งเวลาแบบนิวแมติกส์ ( Pneumatic Timing  Relay )  
              รีเลย์ตั้ งเวลาแบบน้ีจะอาศยัปริมาณของลม ไปท าให้แผ่น ไดอะแฟรมเกิดการ
ขยายตวั และยุบตวั ในขณะท่ีมีการขยายตวัและยุบตวันั้นจะท าให้ไปดนัหน้าสัมผสัให้ตดัและต่อ
วงจร  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  6.13  รีเลยต์ั้งเวลาแบบนิวแมติกส์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:181) 
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  6.3.3  รีเลย์ตั้งเวลาแบบอเิล็กทรอนิกส์  
            รีเลยต์ั้งเวลาชนิดน้ี ประกอบดว้ย วงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน กล่องพลาสติก มี

จุดต่อใช้งานออกมา 8 ขา ซ่ึงทั้ง 8 ขา ประกอบดว้ยหนา้สัมผสัปกติเปิด หนา้สัมผสัปกติปิด และ
ขดลวด ของรีเลย ์ มีหมายเลข 1 – 8 ก ากบัไวท่ี้ ขา และมีสัญลกัษณ์ติดไวท่ี้ดา้นขา้งกล่องพลาสติก 
ในการต่อใชง้านจะต่อวงจรท่ีซ็อกเกต แลว้น าตวัรีเลยต์ั้งเวลาสวมลงไปให ้
หมายเลขท่ีขากบัช่องของซ็อกเก็ตตรงกนั 
   การท างานของรีเลยน้ี์คือ เม่ือจ่ายไฟฟ้าเขา้ท่ีหมายเลข ของขดลวด รีเลยจ์ะตั้งเวลา
ในการตดัและต่อวงจร ซ่ึงมีการตั้งเวลา 3 แบบ คือ  

            1. ตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากจ่ายไฟเขา้ 
            2. ตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากตดัไฟออก 
            3. ตั้งเวลาแบบหน่วงเวลามอเตอร์ สตาร์ – เดลตา้ 

 
 
 
 
 
 
                        
                                     
 
 
 
  
                                  (ก) รีเลยต์ั้งเวลา                   (ข)  จุดต่อใชง้าน 

 

ภาพท่ี  6.14  รีเลยต์ั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:171) 

 
 
 

แหล่งจ่าย

ไฟฟ้า 
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6.4  อุปกรณ์ให้สัญญาณ 
  
 เป็นอุปกรณ์ท่ีให้สัญญาณเพื่อแสดงสภาวะการท างานปกติ หรือสภาวะการท างานผิดปกติ 
(เกิดโอเวอร์โหลด)  จะแสดงการให้สัญญาณดว้ยแสง คือหลอดสัญญาณ (Signal Lamp หรือ Pilot 
Lamp) และแสดงการใหส้ัญญาณดว้ยเสียง คือ แตร ฮอน และกระด่ิง เป็นตน้ 
  
                6.4.1  หลอดสัญญาณ ( Signal Lamp หรือ Pilot Lamp ) 
      เป็นอุปกรณ์ท่ีแสดงการใหส้ัญญาณดว้ยแสง จากหลอดไฟ มีหลายสี หลายแบบ  มี
บางรุ่นจะรวมอยูก่บัสวติช์ปุ่มกด และบางรุ่นมีหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กรวมอยูด่ว้ย เพื่อใชส้ าหรับ
การจ่ายไฟใหห้ลอดสัญญาณท่ีใชแ้รงดนัต ่า 
                          ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกไปใชง้านคือ แรงดนั รูปแบบและสี  ส าหรับการต่อ
ใชง้านของหลอดสัญญาณ ไม่ควรต่อขนานกบัขดลวดของคอนแทคเตอร์ เพราะจะท าให้อายุการใช้
งานของหลอดสัญญาณสั้นลง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  6.15  หลอดสัญญาณ 
ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:171) 
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6.5  สรุปสาระส าคัญ 
 
 การควบคุมมอเตอร์คือ การบงัคบั การควบคุม หรือการก าหนดให้มอเตอร์ท างานไดต้าม
ตอ้งการ เช่น การเร่ิมเดิน (Starting) การหยุด (Stopping  การกลบัทางหมุน (Reversing)การท างาน
เรียงตามล าดบั (Sequence)  และการควบคุมความเร็ว (Speed Control) เป็นตน้ในงานควบคุม
มอเตอร์จึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดงัน้ีคือ สวติช์  อุปกรณ์ตั้งเวลา และแมกเนติกคอนแทคเตอร์ 
 สวิตช์ท าหน้าท่ีในการตดัและต่อวงจรไฟฟ้า ระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากบัมอเตอร์ หรือกบั
ขดลวด (Coil) ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ มีลกัษณะการท างานท่ีแตกต่างกนั มีหลายชนิดไดแ้ก่ 
 สวติช์ปุ่มกด  ใชก้ารกดและปล่อย ท่ีปุ่มกด เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสัใน
การตดัและต่อวงจร 
 สวิตช์เลือกต าแหน่ง ใช้การบิดสวิตช์ เพื่อเลือกต าแหน่งของหน้าสัมผสัในการตดัและต่อ
วงจร 
 ลิมิตสวิตช์ อาศยัแรงของการกด หรือชนท่ีลอ้ของสวิตช์ เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของ
หนา้สัมผสัในการตดัและต่อวงจร 
 สวิตช์แรงดนั ใช้ปริมาณแรงดนัของลม ไปท าให้เบลโลขยายตวั เพื่อเปล่ียนสภาวะการ
ท างานของหนา้สัมผสัในการตดั ต่อวงจร 
 สวติช์โยก ใชก้ารโยก เพื่อเปล่ียนต าแหน่งของหนา้สัมผสัในการตดัและต่อวงจร 
 สวิตช์ควบคุมการไหล อาศยัปริมาณของเหลว ไหลภายในท่อ ไปปะทะกบัแพดเดิล กา้น
ของแพดเดิลจะควบคุมให้ไมโครสวิตช์เปล่ียนสภาวะการท างานของหน้าสัมผสัในการตดัและต่อ
วงจร 
 สวิตช์ลูกลอย อาศยัการเคล่ือนท่ีข้ึนและลงของสวิตช์ลูกลอยในการตดั  ต่อวงจร และ
เปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั ตามการเปล่ียนแปลงของระดบัน ้าในถงั 
 แมกเนติกคอนแทคเตอร์  ท าหน้าท่ีในการตัด และต่อวงจร โดยอาศัยอ านาจของ
สนามแม่เหล็กช่วยในการตดัและต่อวงจร เรียกสั้นๆวา่ คอนแทคเตอร์ 
 รีเลยต์ั้งเวลา ใชส้ าหรับควบคุมให้หนา้สัมผสั ตดัและต่อวงจร ตามเวลาท่ีตั้งไว ้การตั้งเวลา 
มี 2 แบบ คือ 1) ตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจ่ายไฟเขา้ และ  2) ตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัตดัไฟ
ออก 
 อุปกรณ์ให้สัญญาณ คืออุปกรณ์ท่ีให้สัญญาณ เพื่อแสดงการท างานในสภาวะปกติ หรือ 
แสดงการท างานในสภาวะผดิปกติ (โอเวอร์โหลด ) แสดงดว้ยการใชเ้สียง อุปกรณ์ท่ีให้สัญญาณคือ 
แตร ฮอน กระด่ิง  หรือแสดงสัญญาณดว้ยการใชแ้สง คือ หลอดสัญญาณ 
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ศัพท์ทีค่วรทราบ 

 
การเร่ิมเดิน       Starting   
การหยดุ       Stopping  
การกลบัทางหมุน     Reversing  
การท างานเรียงตามล าดบั     Sequence  
การควบคุมความเร็ว     Speed Control  
ขดลวด       Coil Switch  
แมกเนติก คอนแทคเตอร์     Magnetic Contactor  
รีเลยต์ั้งเวลา      Timer Relay  
สวติช์ปุ่มกด      Push Button Switch   
สวติช์เลือกต าแหน่ง     Selector Switch  
ลิมิตสวติช์      Limit Switch  
สวติช์แรงดนั      Pressure Switch  
สวติช์โยก      Drum Switch   
สวติช์ควบคุมการไหล     Flow Switch   
และสวติช์ลูกลอย     Float Switch  
เลือกต าแหน่ง      Selector  
หนา้สัมผสั      Contact 
ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี      Fixed Part   
ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี      Moving Part   
สปริง       Spring   
หนา้สัมผสัหลกั      Main Contact   
หนา้สัมผสัช่วย      Auxiliary Contact   
โครง       Frame   
หนา้สัมผสัปกติปิด     Normally Closed   
หนา้สัมผสัปกติเปิด     Normally Open  
ขอ้มูลทางเทคนิค     Technical Data   
รีเลยต์ั้งเวลา      Timer Relay  
รีเลยต์ั้งเวลาแบบมอเตอร์     Motor Driven  Timing Relay  
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รีเลยต์ั้งเวลาแบบนิวแมติกส์    Pneumatic Timing  Relay   
หลอดสัญญาณ      Signal Lamp or  Pilot Lamp  
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แบบฝึกหัดบทที ่6 
 

ตอนที ่1   จงท าเคร่ืองหมาย X ทบัค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
        1. ขอ้ใดคือลกัษณะการท างานของสวติช์ควบคุมการไหล 

 ก. ใชป้ริมาณแรงดนัของลม ท าใหเ้บลโลขยายตวั 
 ข. อาศยัปริมาณของเหลวท่ีไหลผา่นไปปะทะแพดเดิล 
 ค.  อาศยัการเคล่ือนท่ีข้ึนและลงของระดบัน ้าเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 
 ง. อาศยัแรงของการกด หรือชนท่ีลอ้ เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 

         2. ขอ้ใดคือลกัษณะการท างานของสวติช์แรงดนั 
 ก. ใชก้ารโยก เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 
 ข. ใชป้ริมาณแรงดนัของลม ท าใหเ้บลโลขยายตวั 
 ค. อาศยัปริมาณของเหลวท่ีไหลผา่นไปปะทะแพดเดิล 
 ง. อาศยัแรงของการกด หรือชนท่ีลอ้ เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 

         3. ขอ้ใดคือลกัษณะการท างานของสวติช์ลูกลอย 
 ก. ใชก้ารโยก เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 
 ข.  อาศยัปริมาณของเหลวท่ีไหลผา่นไปปะทะแพดเดิล 
 ค.  อาศยัการเคล่ือนท่ีข้ึนและลงของระดบัน ้าเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 
 ง. อาศยัแรงของการกด หรือชนท่ีลอ้ เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 

         4. ขอ้ใดคือลกัษณะการท างานของลิมิตสวติช์ 
 ก. ใชป้ริมาณแรงดนัของลม ท าใหเ้บลโลขยายตวั 
 ข.  อาศยัปริมาณของเหลวท่ีไหลผา่นไปปะทะแพดเดิล 
 ค.  อาศยัการเคล่ือนท่ีข้ึนและลงของระดบัน ้าเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 
 ง. อาศยัแรงของการกด หรือชนท่ีลอ้ เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 

         5. ขอ้ใดคือสวติช์ท่ีใชก้ารบิดเพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั ในการตดัและต่อ 
              วงจร 

 ก.  ลิมิตสวติช์ ข. สวติช์ปุ่มกด 
  ค. สวติช์เลือกต าแหน่ง    ง. สวติช์โยก 
         6. ขอ้ใดคือลกัษณะการท างานของคอนแทคเตอร์ 

 ก. ใชก้ารโยก เพื่อเปล่ียนสภาวะการท างานของหนา้สัมผสั 
 ข. ใชป้ริมาณแรงดนัของลม ท าใหเ้บลโลขยายตวั 
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 ค.  อาศยัปริมาณของเหลวท่ีไหลผา่นไปปะทะแพดเดิล 
 ง.  อาศยัอ านาจแม่เหล็กช่วยในการตดัต่อวงจร 

         7. ขอ้ใดคือส่วนประกอบของส่วนท่ีเคล่ือนท่ีของคอนแทคเตอร์ 
  ก.  ขดลวด                ข.  หนา้สัมผสัหลกั  
  ค.  สปริง   ง.  Sheded Ring 
         8. คอนแทคเตอร์ ชนิดใดใชใ้นการเร่ิมเดิน ( Start ) การหยดุ ( Stop ) มอเตอร์แบบกรง 
             กระรอกในวงจร Jogging 
  ก.  AC1   ข.  AC2 
  ค.  AC3    ง.  AC4 
         9. คอนแทคเตอร์ชนิดใดใชก้ารเร่ิมเดิน และการหยดุ เป็นช่วงๆ 

 ก.  AC1   ข.  AC2 
  ค.  AC3    ง.  AC4 
        10. คอนแทคเตอร์ในขอ้ใดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
  ก.  Size 00   ข.  Size 0 
  ค.  Size 1   ง.  Size 3 
 

ตอนที ่2  จงท าเคร่ืองหมาย  หรือ    ลงบนหนา้ขอ้ต่อไปน้ี 
......................1.   อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมมอเตอร์คือ สวติช์ อุปกรณ์ตั้งเวลา และ 
     เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
.……………2.   ต  าแหน่งหนา้สัมผสัของสวติช์ขณะท างาน จะมีหนา้สัมผสัตรงขา้มกบัหนา้สัมผสั 
     ปกติ 
.……………3.  สวติช์เลือกต าแหน่ง ท างานโดยอาศยัแรงการชนหรือกดท่ีลอ้ของสวติช์ 
…………….4.  ลิมิตช์สวติช์ใชส้ าหรับการกลบัทางหมุนของมอเตอร์โดยใชมื้อโยกไปทางใด 
     ทางหน่ึง 
…………….5.  สวติช์ลูกลอยท างานตามการเปล่ียนระดบัของน ้า 
…………….6.  การต่อเชดเดดริง เพื่อช่วยลดการสั่นของแกนเหล็ก อนัเน่ืองมาจากไฟฟ้า 
     กระแสตรง 
……………..7.  แมกเนติกคอนแทคเตอร์จะตดัและต่อวงจรไฟฟ้า โดยอาศยัอ านาจแม่เหล็กช่วยใน 
     การตดัต่อวงจร  
……………..8.  ขนาดของคอนแทคเตอร์ Size  3  จะมีขนาดเล็กกวา่ Size 0 
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……………..9.  รีเลยต์ั้งเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากตดัไฟออก เม่ือท าการจ่ายไฟใหก้บัรีเลย ์
     ตั้งเวลาหนา้สัมผสัของรีเลยจ์ะเปล่ียนสภาวะการท างานทนัที 
…………….10.  K 5 T หมายถึง ในวงจรใชรี้เลยต์ั้งเวลาทั้งหมด 5 ตวั 
 
ตอนที ่ 3   จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 

1.  จงอธิบาย หลกัการท างานของคอนแทคเตอร์   
2.  การเลือกคอนแทคเตอร์ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน จะตอ้งพิจารณาอะไรบา้ง 
3. จงอธิบายการตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากจ่ายไฟเขา้  
4.  จงอธิบายหลกัการท างานของรีเลยต์ั้งเวลาแบบมอเตอร์ 
5.  การเลือกใชห้ลอดสัญญาณ จะตอ้งพิจารณาอะไรบา้ง 
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เฉลยแบบฝึกหัดบทที ่6 
 

ตอนที ่1 
1.         ก 
2.         ค 
3.         ก 
4.         ค 
5.         ข 
6.         ค 
7.         ข 
8.         ก 
9.         ค 
10.       ก 
 

ตอนที ่2 
1.        
2        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.       
9.        
10.      
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ตอนที ่3 
เฉลยข้อที ่ 1            
           หลกัการท างานของคอนแทคเตอร์ในสภาวะปกติ (ขณะยงัไม่จ่ายไฟฟ้าเขา้ขดลวด (Coil) 
ของคอนแทคเตอร์) แกนแหล็กรูปตวั E ทั้งสองชุด จะถูกดนัให้ห่างออกจากกนัดว้ย แรงของสปริง 
ท าให้มีหนา้สัมผสับางตวัต่อถึงกนั เรียกหนา้สัมผสัน้ีวา่ หนา้สัมผสัปกติปิด (Normally Closed) ใช้
ตวัยอ่ N.C.  ในขณะเดียวกนั มีหนา้สัมผสับางตวัไม่ต่อถึงกนั เรียกหนา้สัมผสัน้ีวา่ หนา้สัมผสัปกติ
เปิด (Normally Open) ใชต้วัยอ่ N.O. 
           ในสภาวะท างาน (เม่ือจ่ายไฟฟ้าเขา้ขดลวด (Coil) ของคอนแทคเตอร์ )เม่ือมีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านขดลวด ท าให้ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กข้ึนมา อ านาจของสนามแม่เหล็กสามารถชนะ
แรงดึงของสปริงได ้เป็นผลให้เกิดการดูดแกนเหล็กชุดท่ีเคล่ือนท่ีลงมาสัมผสักบัแกนเหล็กชุดท่ีอยู่
กบัท่ี ท าให้หน้าสัมผสัเกิดการเปล่ียนสภาวะการท างานจากสภาวะการท างานเดิม เป็นสภาวะการ
ท างานใหม่ อธิบายไดด้งัน้ี 
           หนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O. /สภาวะเดิม) เปล่ียนเป็นหนา้สัมผสัปกติปิด (N.C. /สภาวะใหม่) 
           หนา้สัมผสัปกติปิด  (N.C. /สภาวะเดิม)เปล่ียนเป็นหนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O. /สภาวะใหม่) 
           เม่ือหยดุจ่ายไฟฟ้าใหก้บัขดลวดของคอนแทคเตอร์ ขดลวดจะหยดุสร้างสนามแม่เหล็ก ท าให้
สปริงดนัแกนเหล็กชุดท่ีเคล่ือนท่ีออกจากแกนเหล็กชุดท่ีอยูก่บัท่ีท าให้หนา้สัมผสักลบัสู่สภาวะการ
ท างานเดิม 
 
เฉลยข้อที ่2          
           การเลือกคอนแทคเตอร์ ในการเลือกใชง้านคอนแทคเตอร์ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านนั้น
จะตอ้งศึกษาขอ้มูลทางเทคนิค (Technical Data) ของบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในขอ้ต่างๆ
ดงัน้ี 

1. ชนิดและขนาดของโหลดท่ีใชง้าน 
2. กระแส แรงดนั และความถ่ี 
3. สถานท่ีในการติดตั้งเพื่อใชง้าน 
4. ความคงทนในทางกลและความคงทนทางไฟฟ้า 
5. ความถ่ีในการใชง้าน 
6. ลกัษณะของการป้องกนัอนัเน่ืองจาก ฝุ่ น  น ้า และการกระแทก 
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เฉลยข้อที ่3            
           การตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาหลงัจากจ่ายไฟเขา้   เม่ือท าการจ่ายไฟให้กบัรีเลยต์ั้งเวลา (เช่น ตั้ง
เวลาไว ้10 วนิาที)หนา้สัมผสัของรีเลยจ์ะอยูใ่นสภาวะปกติ  เม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไว ้(10วินาที) นา้สัมผสั
ของรีเลยจ์ะเปล่ียนสภาวะการท างานในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงัน้ี 
                หนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O.)  จะเปล่ียนเป็น หนา้สัมผสัปกติปิด (N.C.) 
                หนา้สัมผสัปกติปิด  (N.C.)  จะเปล่ียนเป็น หนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O.) 
   หนา้สัมผสัของรีเลยจ์ะคา้งอยูใ่นสภาวะการท างานนั้น จนกวา่จะหยดุจ่ายไฟใหก้บัรีเลย ์ 
 

เฉลยข้อที ่4            
            รีเลยต์ั้งเวลาแบบมอเตอร์  (Motor Driven  Timing Relay) การตั้งเวลาในการตดัและต่อวงจร
ของรีเลยช์นิดน้ี จะมีมอเตอร์ซิงโครนสัตวัเล็กๆอยูภ่ายในรีเลย ์มอเตอร์จะหมุนเพื่อส่งก าลงัขบัให้
ชุดเฟือง หมุนตามระยะเวลาท่ีตั้งไว ้ชุดเฟืองน้ีจะไปบงัคบัและควบคุมให้กา้นของสวิตช์ท่ีติดอยู่ท่ี
เพลา ไปตดัและต่อหนา้สัมผสั  รีเลยต์ั้งเวลาชนิดน้ีเหมาะส าหรับใชค้วบคุมการท างานของมอเตอร์
แบบสตาร์ – เดลตา้  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพรีเลยต์ั้งเวลาแบบมอเตอร์ 

. 
เฉลยข้อที ่ 5         
           หลอดสัญญาณ (Signal Lamp หรือ Pilot Lamp) เป็นอุปกรณ์ท่ีแสดงการให้สัญญาณ
ดว้ยแสง จากหลอดไฟ มีหลายสี หลายแบบ  มีบางรุ่นจะรวมอยูก่บัสวิตช์ปุ่มกดและบางรุ่นมีหมอ้
แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กรวมอยูด่ว้ยเพื่อใชส้ าหรับการจ่ายไฟใหห้ลอดสัญญาณท่ีใชแ้รงดนัต ่า 
           ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกไปใชง้านคือ แรงดนั รูปแบบและสี  ส าหรับการต่อ 
ใชง้านของหลอดสัญญาณ ไม่ควรต่อขนานกบัขดลวด (Coil) ของคอนแทคเตอร์ เพราะจะท าให้อายุ
การใชง้านของหลอดสัญญาณสั้นลง 
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บทที ่ 7 
การเร่ิมเดินและการควบคุมมอเตอร์ 

 
 

สาระการเรียนรู้ 
 
                     1.  การเร่ิมเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
                     2.  การเร่ิมเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
                     3.  การเร่ิมเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส  
                     4.  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
                     5.  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
                     6.  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 
                     1.  อธิบายการเร่ิมเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
                     2.  อธิบายและต่อวงจรการเร่ิมเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
                     3.  อธิบายและต่อวงจรการเร่ิมเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 
                     4.  อธิบายการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรมได้ 
                     5.  อธิบายการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานได้ 
                     6.  อธิบายและต่อวงจรการกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสแบบสปลิต         
                           เฟสได ้
                     7.  อธิบายและต่อวงจรการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้ 
                          อตัโนมติัได ้                                       

      8.  อธิบายและต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบั 
           ดว้ยมือได ้

                     9.  อธิบายและต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท างานเรียงล าดบั 
                          อตัโนมติั ได ้
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                     10.อธิบายและต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสกลบัทิศทางการ 
                          หมุนหลงัจากหยดุ ( Reversing After Stop )ได ้
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บทที ่ 7 
การเร่ิมเดินและการควบคุมมอเตอร์ 

 
           การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ งกระแสตรงและกระแสสลับ  เป็นการควบคุมมอเตอร์ให้
มอเตอร์เร่ิมท างานและหยุดได้   ตามความต้องการอย่างปลอดภัยท าให้เกิดความปลอดภยัต่อ
ทรัพย์สินและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน   ทั้ งน้ีเน่ืองจากในขณะการเร่ิมเดินมอเตอร์จะใช้
กระแสจ านวน 5-8 เท่าของกระแสเต็มพิกดัมอเตอร์   ในการเอาชนะแรงเฉ่ือยเพื่อฉุดให้โรเตอร์ใน
มอเตอร์กระแสสลบั  และอาร์เมเจอร์ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  เร่ิมหมุนจากขณะท่ีหยุดน่ิงและ
มีแรงเฉ่ือยใหโ้รเตอร์หมุนต่ออีก  ในขณะท่ีหยดุจ่ายกระแสใหม้อเตอร์ 
 
7.1  การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 
           การเร่ิมเดินมอเตอร์หรือการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จะใช้อุปกรณ์ช่วยในการเร่ิม
เดิน  เพื่อท่ีจะลดกระแสท่ีไหลในตวัอาร์เมเจอร์และเพื่อให้เกิดแรงบิดในขณะเร่ิมเดินและอุปกรณ์
ช่วยท่ีใชใ้นการเร่ิมเดิน   ยงัท าใหเ้กิดความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน
ทั้งน้ีเน่ืองจากในขณะการเร่ิมเดินมอเตอร์ จะใชก้ระแสจ านวนมากในการเอาชนะแรงเฉ่ือย  เพื่อฉุด
ใหอ้าร์เมเจอร์เร่ิมหมุนจากขณะท่ีหยดุน่ิงและมีแรงเฉ่ือยใหอ้าร์เมเจอร์หมุนต่ออีกในขณะท่ีหยุดจ่าย
กระแสใหม้อเตอร์ในส่วนของการเร่ิมเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้ท่ี 1.8 
จะไม่ขอน ามากล่าวในท่ีน้ีอีก 
   
7.2  การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 
              การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสเป็นการควบคุมมอเตอร์ ให้มอเตอร์เร่ิมท างาน
และหยุดได้ตามความต้องการอย่างปลอดภัยท าให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและความ
ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานทั้งน้ีเน่ืองจากในขณะการเร่ิมเดินมอเตอร์จะใชก้ระแสจ านวน 5-8 เท่าของ
กระแสเตม็พิกดัมอเตอร์ในการเอาชนะแรงเฉ่ือย  เพื่อฉุดให้โรเตอร์เร่ิมหมุนจากขณะท่ีหยุดน่ิงและ
มีแรงเฉ่ือยใหโ้รเตอร์หมุนต่ออีกในขณะท่ีหยุดจ่ายกระแสให้มอเตอร์  ในการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟสในบทน้ีจะแบ่งการเร่ิมเดินเป็น 2 แบบดว้ยกนัไดแ้ก่ 
                       1. การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสควบคุมดว้ยมือ  
                       2. การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ดว้ยสวติช์ปุ่มกดและคอนแทคเตอร์ 
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                  7.2.1  การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสควบคุมด้วยมือ  
                            การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ดว้ยมือนิยมใชก้บัมอเตอร์ท่ีมีขนาด
เล็กตั้งแต่ ¼ แรงมา้ – 5 แรงมา้หากใชก้บัมอเตอร์ขนาดใหญ่จะเกิดการอาร์ก  ของหนา้สัมผสัสวิตช์
ในขณะท่ีท าการตดัต่อวงจรการเร่ิมเดิน  ซ่ึงอาจท าให้หนา้สัมผสัเกิดการเสียหายได ้ ซ่ึงการเร่ิมเดิน
ท่ีใช้ On-Off  Switch มีหลกัการใชง้านโดยการโยกคนัโยกหรือท าการกดของ On-Off  Switch 
เพื่อให้สวิตช์ท าหน้าท่ีในการตดัต่อวงจรการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า  และอีกทั้งยงัสามารถเลือก
ต าแหน่งการท างานได ้อีกดว้ย  ในการควบคุมการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ดว้ย
สวิตช์ On-Off  จะตอ้งใชร่้วมกบัอุปกรณ์ป้องกนัไดแ้ก่ ฟิวส์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ซ่ึงท าหน้าท่ี
ป้องกนักระแสลดัวงจรและป้องกนักระแสเกิน  ซ่ึงเกิดจากมอเตอร์ซ่ึงในท่ีน้ีจะแสดงให้เห็นถึงการ
เร่ิมเดินโดยควบคุมดว้ยมือ  ดงัภาพท่ี 7.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  7.1 วงจรการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสดว้ยเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ท่ีมา (กิจจา   แก่นศิริ,2550:124) 
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                   7.2.2  การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ด้วยสวิตช์ปุ่มกดและคอนแทคเตอร์
แบบสตาร์ทโดยตรง 
                             การเร่ิมเดินดว้ยสวติช์ปุ่มกด  และคอนแทคเตอร์เป็นวธีิการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัท่ีสามารถควบคุมการเร่ิมหรือหยุดเดิน  ดว้ยการใชส้วิตช์ปุ่มกดร่วมกบัคอนแทคเตอร์ 
และอุปกรณ์ป้องกนัอ่ืนกล่าวคือ ใชส้วิตช์ปุ่มกดเป็นตวัสั่งให้มีการเร่ิมเดินหรือหยุดเดิน  โดยจะไป
ควบคุมการท างานของแมกเนติกคอนแทคเตอร์  นิยมใชก้บัมอเตอร์ท่ีมีขนาดแรงมา้ 5 แรงมา้ ข้ึนไป
วงจรการควบคุมแสดงได ้ ดงัภาพท่ี 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 M1   
                           (ก) วงจรก าลงั           (ข) วงจรควบคุม  

ภาพท่ี 7.2 วงจรการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ท่ีมา (บุญเลิศ โพธ์ิข า,2548:40) 
 
รายการอุปกรณ์ 

                S1  สวติช์ปุ่มกด ( Push Button Switch ) ท าหนา้ท่ีในการหยดุวงจร 
                S2  สวติช์ปุ่มกด ท าหนา้ท่ีในการสตาร์ทวงจร 
                K1  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ท าหนา้ท่ี ควบคุมการท างานมอเตอร์ 

                F3  Overload  Relay   ท าหนา้ท่ี ป้องกนัการท างานเกินก าลงัของมอเตอร์ 
                F1  ฟิวส์วงจรก าลงั ท าหนา้ท่ีป้องกนัการลดัวงจรในสายวงจรก าลงั 
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                F2  ฟิวส์วงจรควบคุม ท าหนา้ท่ีป้องกนัลดัวงจรในสายวงจรควบคุม 
                H1  หลอดสัญญาณ ท าหนา้ท่ี แสดงสถานะการท างานของมอเตอร์                             
                H2  หลอดสัญญาณ ท าหนา้ท่ี แสดงสถานะของมอเตอร์ท างานเกินก าลงั                                                        
                M1  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 220 V   
             การท างานของวงจรควบคุมแบ่งเป็นล าดบัได ้ 3 สถานะ คือ เร่ิมเดินมอเตอร์ หยดุมอเตอร์
และมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                 1.  เร่ิมเดินมอเตอร์ (Motor  Start) เม่ือท าการกดสวิตช์  S2 กระแสจะไหลจาก Line ไหล
ผ่าน F2  ซ่ึงเป็นฟิวส์ของวงจรควบคุมท าหน้า  ท่ีป้องกนัการลัดวงจรในวงจรควบคุมและผ่าน
หนา้สัมผสัของ F3  ซ่ึงเป็น Overload  Relay    ท  าหนา้ท่ีป้องกนัการท างานเกินก าลงัของมอเตอร์
ผ่านหน้าสัมผสั S1 ซ่ึงเป็นสวิตช์ปุ่มกดท าหน้าท่ีสั่งงานการหยุดมอเตอร์ผ่าน  S2 ซ่ึงเป็นสวิตช์
ปุ่มกด  ท าหน้าท่ีสั่งงานการเร่ิมเดินของมอเตอร์ผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กครบวงจรท่ี   N ท าให้
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ K1 ท างานในวงจรก าลงัหนา้สัมผสัหลกั   K1  เปล่ียนจาก N.O. เป็น N.C. 
ต่อวงจรให้มอเตอร์ท างานในวงจรควบคุมหนา้สัมผสัช่วยของ  K1  แถวท่ี 2 จะต่อวงจรให้ขดลวด
สนามแม่เหล็กคงสภาพการท างาน(Self  Holding)ต่อไปได ้  เม่ือปล่อยมือจาก S2 หนา้สัมผสัช่วย
ของ  K1  แถวท่ี 3 ต่อวงจรให้หลอดสัญญาณ  H1 ในแถวท่ี 3 สวา่งซ่ึงหลอดสัญญาณ  H1 สวา่ง
เป็นการแสดงสถานะการท างานของมอเตอร์  
                 2.  หยุดมอเตอร์  (Motor  Stop)  จากวงจรควบคุมเม่ือกดสวิตช  S1  จะเป็นการตดั
กระแสท่ีจ่ายให้กบัขดลวด สนามแม่เหล็ก ท าให้   K1 หยุดท างานหนา้สัมผสัจะกลบัสภาวะเดิม 
มอเตอร์ หยดุท างาน หลอดสัญญาณดบั  H1 ดบั 
                 3.  มอเตอร์ท างานเกินก าลัง  กระแสท่ีไหลขณะมอเตอร์ท างานเกินก าลังจะท าให้
ลวดความร้อนของโอเวอร์โหลดรีเลยใ์นวงจรก าลงัส่งสัญญาณให้หน้าสัมผสั F3 ในวงจรควบคุม
ท างานเปิดวงจรตดักระแสท่ีจ่ายให้ขดลวดสนามแม่เหล็ก  K1 ท าให้  K1 หยุดท างานหนา้สัมผสัจะ
กลบัสู่สภาวะเดิมมอเตอร์หยดุท างานในขณะเดียวกนัจะต่อวงจรหลอดสัญญาณ  H2 ให้สวา่งซ่ึงเป็น
การแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั  
 
 7.3  การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  3  เฟส 
 
       การเร่ิมเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส เป็นการท าให้มอเตอร์เร่ิมท างานไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัทั้งน้ี  เน่ืองจากในขณะเร่ิมเดินมอเตอร์  จะใช้กระแสจ านวนมากกว่าปกติ 5-8 เท่าในการ
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สตาร์ทหรือการเร่ิมเดิน เพื่อเป็นการการเอาชนะแรงเฉ่ือยเพื่อฉุดให้โรเตอร์เร่ิมหมุนจากขณะหยุด
น่ิงรวมทั้งท าใหเ้กิดความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์น  และความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน 

       
                  7.3.1  การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ด้วยเซอร์กติเบรกเกอร์ (Circuit 
Breaker)   
                           การเร่ิมเดินมอเตอร์กระแสสลบั 3 เฟส ดว้ยเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นวธีิการควบคุม
ท่ีไม่ยุง่ยากเป็นการปลดวงจร  โดยอาศยัความร้อนและแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงท านา้ท่ีป้องกนักระแส
ลดัวงจรและป้องกนักระแสเกินซ่ึงเกิดจากมอเตอร์ 
                 ภาพท่ี 7.3 แสดงหลกัการท างานของวงจร  เม่ือดนัคนับงัคบัของเซอร์กิตเบรกเกอร์
ข้ึนจะต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเขา้กบัแหล่งจ่าย   มอเตอร์ก็จะท างาน  เม่ือตอ้งการหยุดหมุนก็ท าการดึงคนั
บงัคบัลง  ถ้ากรณีมอเตอร์ไฟฟ้าท างานเกินก าลังเซอร์กิตเบรกเกอร์   จะทริปท าการปลดวงจร
มอเตอร์ออกทนัที เม่ือตอ้งการให้มอเตอร์  ท างานอีกคร้ังให้ดึงคนับงัคบัลงก่อนแลว้จึงดนัข้ึนอีก
คร้ังจึงจะสามารถใช้งานไดใ้นการเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์  จ  าเป็นตอ้งเลือกขนาดเซอร์กิต
เบรกเกอร์ใหเ้หมาะสมกบัขนาดพิกดักระแสของมอเตอร์  เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาเซอร์กิตเบรก
เกอร์ไม่ยอมปลดวงจรเพราะกระแสในวงจรมอเตอร์  ยงัไม่ถึงจุดท่ีเซอร์กิตเบรกเกอร์จะปลดวงจร
ซ่ึงอาจท าเกิดอนัตรายกบัตวัมอเตอร์ไดด้งันั้นขณะใชง้าน จึงตอ้งใชร่้วมกบัอุปกรณ์ป้องกนัอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.3 วงจรการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสดว้ยเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

ท่ีมา (กิจจา แก่นศิริ,2550:131)   
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                   7.3.2   การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยสวิตช์ปุ่มกดและคอนเทคเตอร์แบบ
สตาร์-เดลต้า 

                              การสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้าเป็นวิธีการสตาร์ทมอเตอร์ท่ีมีความ
แพร่หลายอย่างมากเป็นท่ีนิยมใช้กนัมากเพราะประหยดัสะดวก การสตาร์ทมอเตอร์ดว้ยวิธีน้ีใน
ช่วงแรก (ขณะสตาร์ท) ขดลวดของมอเตอร์จะต่อแบบสตาร์ แรงดนัท่ีขดลวดแต่ละเฟสประมาณ 
58% ของแรงดนัในระบบ ภายหลงัจากช่วงเวลาการสตาร์ทผา่นไป (ขณะหมุนท างาน) ขดลวดของ
มอเตอร์จะเปล่ียนการต่อเป็นแบบเดลตา้ แรงดนัท่ีขดลวดมอเตอร์แต่ละเฟสขณะน้ีจะเท่ากบัแรงดนั
ในระบบ 

                              มอเตอร์จะน ามาใช้กบัการสตาร์ทด้วยวิธีน้ี ขณะหมุนท างานจะต่อแบบเดลตา้ 
ดงันั้นแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส ท่ีจ่ายให้มอเตอร์ จะมีพิกดัแรงดนัเท่ากบัพิกดัแรงดนัของมอเตอร์เม่ือต่อ
แบบเดลตา้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  ท่ีขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ตอ้งสามารถใชก้บัแรงดนัไฟฟ้า 
3 เฟส ท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์ได ้

M
3

 
           M1 

          (ก)วงจรก าลงั                                                   (ข)วงจรควบคุม 
ภาพท่ี 7.4 วงจรการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบบสตาร์ –เดลตา้ ดว้ยมือ 

ที่มา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:103) 
 

รายการอุปกรณ์ 

                S1  สวติช์ปุ่มกด ( Push Button Switch ) ท าหนา้ท่ีในการหยดุวงจร 
                S2  สวติช์ปุ่มกด ท าหนา้ท่ีในการสตาร์ทวงจร 
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                K1  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ท าหนา้ท่ี ควบคุมการท างานของมอเตอร์ 
                F3   Overload  Relay  ท าหนา้ท่ี ป้องกนัการท างานเกินก าลงัของมอเตอร์ 
                F3   ฟิวส์วงจรก าลงั ท าหนา้ท่ีป้องกนัการลดัวงจรในสายวงจรก าลงั 
                F3  ฟิวส์วงจรควบคุม ท าหนา้ท่ีป้องกนัลดัวงจรในสายวงจรควบคุม 
                H1 หลอดสัญญาณ ท าหนา้ท่ี แสดงสถานะการท างานของมอเตอร์                             
                H2 หลอดสัญญาณ ท าหนา้ท่ี แสดงสถานะของมอเตอร์ท างานเกินก าลงั                                                        

       M 1      มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 220 /380V   
 

                             หลกัการท างานของวงจรการการ เร่ิมเดินด้วยสวิตช์ปุ่มกดและคอนแทคเตอร์

ตามภาพท่ี 7.4 เป็นวงจรสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้โดยใชค้อนแทคเตอร์แบบควบคุม
ดว้ยมือ การท างานของวงจร เม่ือกดสวิตช์ปุ่มกด S2 ท าให้ K2 (สตาร์-คอนแทคเตอร์)ท างาน คอน
แทคช่วยปกติปิดของ K2 ในแถวท่ี 3 จะตดัวงจร K3 ขณะเดียวกนัคอนแทคปกติเปิดของ K2 ใน
แถวท่ี 2 ต่อวงจรให ้K1 (เมนคอนแทคเตอร์) ท างานหลงัจาก K1 ท  างานและปล่อย S2 แลว้ คอน 
แทคช่วยปกติเปิดของ K1 ในแถวท่ี 3 จะต่อวงจรให้ K1 และ K2 ท างานได้ตลอดเวลา ขณะน้ี
มอเตอร์ต่อแบบสตาร์ เม่ือกดปุ่ม S3 ท าให้ K2 หยุดท างาน คอนแทคช่วยปกติปิดของ K2 ในแถวท่ี 
3 จะกลบัสู่สภาพเดิมจึงต่อวงจรให้ K3 (เดลตา้-คอนแทคเตอร์) ท างาน คอนแทคปกติปิดของ K3 
ในแถวท่ี 1 จะตดัวงจร K2 ขณะน้ีมอเตอร์ต่อแบบเดลตา้ เม่ือตอ้งการให้มอเตอร์หยุดหมุนให้กดปุ่ม 
S1   
 
7.4  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
           การเร่ิมเดินมอเตอร์ หรือการสตาร์ทมอเตอร์ ในช่วงเร่ิมตน้ของการสตาร์ทมอเตอร์ยงัไม่มี
แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั เกิดข้ึนท่ีตวัอาร์เมเจอร์ ท าให้เกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าตกคร่อม ท่ีอาร์เมเจอร์
และมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นเป็นจ านวนมาก ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายกบัมอเตอร์ได ้เน่ืองจากความ
ตา้นทานของอาร์เมเจอร์มีค่าต ่ามาก  เพราะฉะนั้นในการสตาร์ทมอเตอร์นั้นจ าเป็นอย่างมากท่ี
จะต้องต่อความต้านทานอนุกรมกับอาร์เมเจอร์ เพื่อท่ีจะควบคุมกระแสท าให้มอเตอร์มีความ
ปลอดภัยขณะท่ีมอเตอร์หมุนไปแล้วจึงค่อยๆลดค่าความต้านทานทีละน้อยจนในท่ีสุดความ
ตา้นทานจะถูกปลดออกจากวงจรอาร์เมเจอร์ 
               



234 

 

                7.4.1  การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
                          การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งได ้3 ชนิด คือ 
     1. มอเตอร์แบบอนุกรม 
     2. มอเตอร์แบบขนาน 
    3. มอเตอร์แบบผสม 
                         ในบทน้ีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะขอกล่าวถึงเฉพาะการ
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบอนุกรมและมอเตอร์แบบขนานเท่านั้นเพราะการควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์แบบผสมจะน าเอาวิธีการของมอเตอร์แบบอนุกรมและแบบขนานมาประยุกต์ใช้  
                            1.  การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  แบบอนุกรม มอเตอร์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมน้ีจะมีความเร็วสูงมาก  จึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมให้เหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการ ใน
ท่ีน้ีจะกล่าวถึงการควบคุมอยู ่ 2 วิธีคือใชค้วามตา้นทานต่ออนุกรมกบัขดลวดสนามแม่เหล็กเพื่อลด
แรงดนัไฟฟ้าขณะสตาร์ท และอีกวิธีหน่ึงคือใชก้ารแบ่งท่ีขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Tapped  Field) เพื่อ
ลดกระแสท่ีผ่านอาร์เมเจอร์ ตวัตา้นทานท่ีนิยมใช้ก็ไดแ้ก่ลวดนิโคม (Nichrome Wire) และแผ่น
คาร์บอน (Carbon Plate) การต่อความตา้นทานควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ดงัภาพท่ี 7.5   
 
   

�              �                                     

+

-

Eb

 
 

ภาพท่ี 7.5 การต่อความตา้นทานควบคุมความเร็วของมอเตอร์  
                 ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm  
                                 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยการแบ่งท่ีขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Tapped 

Field) คือการน าขดลวดขั้วแม่เหล็กท่ี 1 มาแบ่งออกตามลกัษณะ   ดงัภาพท่ี 7.6  จากนั้นก็ต่อเขา้กบั
สวติซ์เลือกเพื่อปรับใหอ้ยูใ่นจุด ท่ีท าการแบ่งเพื่อใหค้วามเร็ว ของมอเตอร์เป็นไปตามตอ้งการ 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm
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Eb

                     1          2            

+

-  
ภาพท่ี 7.6 การควบคุมความเร็วโดยการแบ่งขดลวด 

ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 
                                ส าหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่มีกระแสสูง การควบคุมความเร็วโดยการต่อความ
ตา้นทาน และการปรับค่าความตา้นทานและการเล่ือนปุ่มจะท าให้เกิดประกายไฟ (Arc) และเกิด
ความร้อนสูง จึงใชว้ธีิแบ่งแยกกระแสในขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Field  Divertor) โดยน าความตา้นทาน
ปรับค่าได้ต่อขนานกับขดลวดสนามแม่เหล็ก  ดังภาพท่ี 7.7 เพื่อใช้ปรับความเร็ว เม่ือต้องการ
ความเร็วสูง กวา่ความเร็วปกติ 

 

Eb

�              �     

               

           

+

-  
 
 

ภาพท่ี 7.7 การควบคุมความเร็วมอเตอร์อนุกรมใหสู้งกวา่ความเร็วปกติ 
ท่ีมา  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 

                                 และเม่ือตอ้งการความเร็วต ่ากว่าความเร็วปกติ  ใชค้วามตา้นทานปรับค่าได ้
(Rheostat) ต่อขนานกบัขดลวดอาร์เมเจอร์  ดงัภาพท่ี 7.8 
 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm
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�              �      

               

           Eb

+

-
 

ภาพท่ี 7.8 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้ต ่ากวา่ความเร็วปกติ 
               ท่ีมา  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 

                               2.  การควมคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง  แบบชนัต ์(Shunt Motor)  มอเตอร์
กระแสตรงแบบขนานน้ีต่อขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Field Coil) ขนานกบัขดลวดชุดอาร์เมเจอร์จึงเรียก 
วา่แบบขนานหรือชนัตม์อเตอร์   มอเตอร์แบบน้ีมีความเร็วปกติคงท่ี   แต่ถา้จะควบคุมความเร็วให้
แตกต่างไปท าได ้2 วธีิ 
                                    1. ความเร็วมอเตอร์สูงกวา่ปกติ  
                                    2. ความเร็วมอเตอร์ต ่ากวา่ปกติ  
                                ในการะท าใหค้วามเร็วมอเตอร์แบบชนัตน้ี์สูงกวา่ปกติใชรี้โอสตาต  (Rheostat) 
ต่ออนุกรมกบัขดลวดขั้วแม่เหล็ก ดงัภาพท่ี 7.9 เพื่อท าให้ค่ากระแสในขดลวดขั้วแม่เหล็กลดลง เป็น
การเพิ่มความเร็วของมอเตอร์แบบชนัตน้ี์ได ้

�              �     

               

           Eb

+

-  
ภาพท่ี 7.9 การปรับความเร็วชนัตม์อเตอร์ใหมี้ความเร็วสูงกวา่ปกติโดยใชรี้โอสตาต  
ท่ีมา  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 

                                 ถา้จะให้ความเร็วของมอเตอร์แบบชนัต์  มีความเร็วต ่ากวา่ปกติโดยการต่อรี
โอสตาต อนุกรมกบัวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ ของมอเตอร์  ดงัภาพท่ี 7.10   

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm
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�              �     

               
           Eb

+

-  
ภาพท่ี 7.10 การปรับความเร็วชนัตม์อเตอร์ใหมี้ความต ่ากวา่ปกติ โดยใชค้วามตา้นทานปรับค่าได ้

ท่ีมา  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm 
 
7. 5  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
            การเ ร่ิมเ ดินและหยุดเดินมอเตอร์   โดยใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ในการตัดต่อ 
เพื่อควบคุมการท างานของมอเตอร์และมีอุปกรณ์ป้องการมอเตอร์ไม่ใหเ้กิดการเสียหายและสามารถ 
เร่ิมเดินเคร่ือง โดยกดปุ่มท่ีสวิตช์ปุ่มกดให้มอเตอร์ท างานได้ โดยตรงและเม่ือตอ้งการหยุด 
ก็กดท่ีสวิตช์ปุ่มกด อีกตวัไดด้งันั้นตอ้งใชอุ้ปกรณ์มาประกอบเป็นวงจรในการควบคุมเพื่อให้เกิด 
การควบคุมไดต้ามท่ีตอ้งการและเกิดความปลอดภยัโดยในบทน้ีจะกล่าวรวมถึงการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสในส่วนการควบคุมนั้น
จะศึกษาวงจรควบคุมดงัต่อไปน้ี 
                   1. การกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสแบบสปลิตเฟส 
                   2. การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้อตัโนมติั                                         
                   3. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบัดว้ยมือ 
                   4. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท างานเรียงล าดบัอตัโนมติั  
                   5. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสกลบัทิศทางการหมุนหลงัจาก       
                       หยดุ (  Reversing After Stop ) 
 
                7.5.1  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
                           1.  การกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสแบบสปลิตเฟส 

              
                                                      

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/index.htm
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(ก) วงจรก าลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
                                                   ข)วงจรควบคุม 
 
 

(ข) วงจรควบคุม 
ภาพท่ี 7.11 วงจรการกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ท่ีมา (ธนเจต สครรัมย,์2552:84) 
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รายการอุปกรณ์ 
                S1  สวติช์ปุ่มกด (Push Button Switch) ท าหนา้ท่ีหยดุเดินมอเตอร์ 
                S2  สวติช์ปุ่มกดท าหนา้ท่ีเร่ิมเดินโดยใหม้อเตอร์หมุนขวา (Forward   Start) 
                S3  สวติช์ปุ่มกดท าหนา้ท่ีเร่ิมเดินโดยใหม้อเตอร์หมุนซา้ย (Reversing Start) 
                F1  ฟิวส์วงจรก าลงั (Power Fuse)ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรก าลงั     
                F2  ฟิวส์วงจรควบคุม(Control Fuse)ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรควบคุม      
                F3  โอเวอร์โหลด รีเลย ์(Overload Relay )ท าหนา้ท่ีป้องกนัมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                K1  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีใหเ้ตอร์หมุนขวา (Forward Contac) 
                K2  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีใหเ้ตอร์หมุนซา้ย (Reverse Contac) 
                H1 หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการท างานแมกเนติกคอนแทคเตอร์ K1 
                      มอเตอร์จะหมุนซา้ย  
                H2 หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการท างานแมกเนติกคอนแทคเตอร์ K2 
                      มอเตอร์จะหมุนขวา  
                H3 หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                M1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ( Single  Phase Induction Motor) 
            ภาพท่ี 7.11 (ก) แสดงหลักการท างานของวงจรก าลังการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส เม่ือคอนแทคเตอร์ K1 ท างานกระแสไฟฟ้าจะไหลจาก Line เขา้ขดรัน จากขั้ว U 
ไปยงัขั้ว X แลว้ ครบวงจรท่ี N ส่วนท่ีขดสตาร์ทกระแสไหล จากขั้ว V  ไปยงัขั้ว Y ครบวงจรท่ี N 
เช่นกนั จะท าให้มอเตอร์ หมุนขวาและเม่ือคอนแทคเตอร์ K1 หยุดท างานคอนแทคเตอร์ K2 จะ
ท างานจะมีกระแสไฟฟ้าไหล ผ่านขดรันเหมือนกบัขั้นแรกคือขั้ว U กบัขั้ว X ส่วนในขดสตาร์ท
กระแสไฟฟ้า จะไหลจากขั้ว Y ไปยงัขั้ว V จะเห็นไดว้่าเป็นการสลบั  ขั้วของขดสตาร์ทท าให้
มอเตอร์กลบัทิศทางการหมุน 
            ภาพท่ี 7.11 (ข) แสดง หลักการท างานวงจรควบคุมเม่ือกดสวิตช์ S2 คอนแทคเตอร์ K1
ท างาน หลอดสัญญาณ H1แสดงสถานะการท างานคอนแทคเตอร์ K1 มอเตอร์จะหมุนขวา
หนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วยปกติปิดของ  K1 ในแถวท่ี 3 ตดัวงจร ไม่ให้มีกระแสไหลไปยงั คอน
แทคเตอร์ K2 คอนแทคเตอร์ K2 จะท างานไดก้็ต่อเม่ือคอนแทคเตอร์ K1 หยุดท างานการกลบัทิศ
ทางการหมุนของมอเตอร์จากหมุนขวา    เป็นหมุนซ้าย จะเปล่ียนเลยไม่ไดต้อ้งท าการกดสวิตช์ S1
ก่อน เม่ือท าการกด S1 คอนแทคเตอร์ K1 หยดุการท างาน จะท าให้มอเตอร์หมุนซ้ายตอ้งท าการ  กด 
S3 ให้คอนแทคเตอร์ K2 ท างานหลอดสัญญาณ H2 สดงสถานะการท างานคอนแทคเตอร์ K2 
มอเตอร์จะหมุนซ้ายหนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วย K2 ปกติปิด  ในแถวท่ี 1 ตดังจรไม่ให้มีกระแส
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ไหลไปยงัคอนแทคเตอร์ K1 ถา้จะให้คอนแทคเตอร์ K1 ท างานตอ้งให้หยุดคอนแทคเตอร์ K2 ก่อน
แลว้ท าตามขั้นตอนเดิม ถา้หากกดสวิตช์ S2 และ S3 พร้อมกนัตวัคอนแทคเตอร์ตวัใดท่ีไดรั้บ
กระแสก่อนจะท างานก่อนคอนแทคเตอร์ทั้งสองไม่มีโอกาสท างานพร้อมกนัได้เพราะมีคอนแท
คช่วยสลบั กนัตดัเราเรียกวา่มี Interlock ซ่ึงกนัและกนั 
           ถา้เกิดกรณีมอเตอร์ท างานเกินก าลงั F3 (โอเวอร์โหลด รีเลย)์จะท าการตดัวงจรเพื่อป้องกนั
มอเตอร์และหลอดสัญญาณ H3 จะสวา่งแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
              
                7.5.2  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 
                           1.  การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้อตัโนมติั  เป็น  
การควบคุมการลดแรงดนัขณะสตาร์ทแบบสตาร์-เดลตา้ ในกรณีการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสท่ีมี
ขนาดใหญ่เกินกวา่ 5 กิโลวตัตน์ั้นไม่สามารถใช้วิธีการสตาร์ทตรงได ้(Direct Start) ได ้เน่ืองจาก
กระแสสตาร์ทมีค่าสูงมาก(กระแสสตาร์ทสูงประมาณ 5-8 เท่าของกระแสปกติของค่าพิกดัมอเตอร์)
จึงตอ้งการอาศยัเทคนิคการสตาร์ทมอเตอร์  ท่ีสามารถลดกระแสขณะสตาร์ทมอเตอร์ไดมิ้ฉะนั้น
แลว้การสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่จะท าให้เกิดผลเสียแก่ ระบบไฟฟ้าหลายประการไดแ้ก่ท าให้เกิด
ไฟแสงสว่างวบูหรือกระพริบ หรือท าให้อุปกรณ์ป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าตกท างานเกิดโอเวอร์โหลด
แก่ระบบจ่ายไฟเขา้โรงงานรวมทั้งกระทบต่อการท างานของมอเตอร์ตวัอ่ืนๆในโรงานท่ีท างานใน
สภาวะโอเวอร์โหลดอาจดบัหรือหยุดท างานไดเ้พราะแรงดนัตก  ดงันั้นมอเตอร์ท่ีมีขนาดสูงกวา่ 5 
กิโลวตัต์ต้องใช้เทคนิคการสตาร์ทมอเตอร์แบบลดแรงดนัซ่ึงมีอยู่ หลายวิธีด้วยกนัแต่ในท่ีน้ีจะ
กล่าวถึงการสตาร์ทแบบสตาร์-เดลตา้เท่านั้น  ซ่ึงสรุปไดว้า่การสตาร์ท สตาร์-เดลตา้หมายถึง ขณะ
สตาร์ทมอเตอร์เป็นแบบสตาร์  และเม่ือมอเตอร์หมุนไปด้วยความเร็ว 75% ของความเร็วพิกดั 
มอเตอร์จะตอ้งหมุนแบบเดลต้าการสตาร์ทแบบน้ี  นิยมใช้กับมอเตอร์ท่ีมีโรเตอร์เป็นแบบกรง
กระรอก   
                                การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้อตัโนมติัเป็น
การสตาร์ทมอเตอร์ท่ีไม่ตอ้งท าการกดสวิตซ์ปุ่มกดให้มอเตอร์ท างานแบบเดลตา้อีกเพราะ  Timer  
Relay  จะท าหนา้ท่ีแทนแบบอติัโนมติัตามระยะเวลาท่ีตั้งไว ้  ยกตวัอยา่งเช่นท าการตั้งเวลาTimer  
Relay ในการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เป็นเวลา 3 นาทีเม่ือถึงระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้Timer  Relay 
จะสั่งใหม้อเตอร์ท างานแบบเดลตา้โดยอติัโนมติั 
                                การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้ของมอเตอร์แบบ
โรเตอร์กรงกระรอกถา้ลดแรงดนัลง 50% จะท าใหแ้รงบิดเร่ิมหมุนของมอเตอร์ลดลงเหลือเพียง  
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25% ของแรงบิดเตม็พิกดัเท่านั้น  ดงันั้นการสตาร์ทดว้ยวธีิลดแรงดนัไฟฟ้า  จึงไม่ควรต่อมอเตอร์ไว้
กบัโหลดหนกัๆก่อนสตาร์ทเพราะมอเตอร์จะไม่สามารถสตาร์ทได ้

M
3

 
 (ก) วงจรก าลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) วงจรควบคุม 
ภาพท่ี  7.12 วงจรการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบบสตาร์ –เดลตา้ อตัโนมติั 

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2546:104) 
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รายการอุปกรณ์ 
                S1  สวติช์ปุ่มกด(Push Button Switch))ท าหนา้ท่ีหยดุเดินมอเตอร์ 
                S2  สวติช์ปุ่มกดท าหนา้ท่ีเร่ิมเดินมอเตอร์ 
                F1  ฟิวส์วงจรก าลงั (Power Fuse )ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรก าลงั      
                F2  ฟิวส์วงจรควบคุม(Control Fuse) )ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรควบคุม      
                F3  โอเวอร์โหลด รีเลย(์Overload Relay )ท าหนา้ท่ีป้องกนัมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                K1  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีต่อไฟเขา้มอเตอร์ (Line Contactor) 
                K2  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีต่อขดลวดมอเตอร์แบบสตาร์ (Star Contactor)     
                K3  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีต่อขดลวดมอเตอร์แบบเดลตา้ (Delta Contactor)                       
                K4T รีเลยห์น่วงเวลา (Timer Relay ) 
                H1  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการต่อต่อไฟเขา้มอเตอร์  
                H2  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการต่อขดลวดมอเตอร์แบบสตาร์ 
                H3  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการต่อขดลวดมอเตอร์แบบเดลตา้ 
                H4  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                M1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส( 3 Phase Induction Motor) 
             ภาพท่ี 7.12 (ก) แสดงถึงหลกัการท างานวงจรก าลงัของการสตาร์ทมอเตอร์ แบบสตาร์- เดล
ตา้โดยการสตาร์ทจะตอ้งเรียงกนั ไปจากสตาร์ไปเดลตา้และคอนแทคเตอร์สตาร์ กบัคอนแทคเตอร์
เดลตา้จะตอ้งมี Interlock  ซ่ึงกนัและกนั  การเปล่ียนจากการสตาร์ทแบบสตาร์แลว้ท างานแบบเดล
ตา้โดยอตัโนมติัดว้ยการใช ้ รีเลยต์ั้งเวลา 
              วงจรควบคุม(Control Circuit)สตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลตา้แบบอตัโนมติั โดยใช้รีเลยต์ั้ง
ล าดบัขั้นตอนการท างานดงัภาพท่ี 7.12 (ข) เม่ือกด S2 ท าให้ K2 ท างานหลอดสัญญาณ H1 จะสวา่ง
แสดงสถานะการท างานของ K2 และรีเลยต์ั้งเวลา K4T ท างานหน้าสัมผสัปกติปิด (N.C.) ท่ีเป็น
คอนแทคช่วย ของ K2ในแถวท่ี 6 ตดัวงจร K3 และหนา้สัมผสัปกติเปิด (N.O.) ท่ีเป็นคอนแทคช่วย
ของ K2ในแถวท่ี 3 ต่อวงจรให้ K1 ท างานมอเตอร์จะเร่ิมเดินเป็นแบบสตาร์หลอดสัญญาณ H2 จะ
สวา่งแสดงสถานะการท างานของ K1 
              เม่ือถึงระยะเวลาท่ีรีเลยต์ั้งเวลา K4T ตั้งไว ้K2 จะถูกตดัออกจากวงจรดว้ยหนา้สัมผสัปกติ
ปิด (N.C.) ของ รีเลยต์ั้งเวลาในแถวท่ี 1 หลอดสัญญาณ H1 จะดบั และหนา้สัมผสัปกติปิดของ K2
ในแถวท่ี 6 กลบัคืนสู่สถานะเดิมกระแสจะไหลผา่นหนา้สัมผสัคอนแทคช่วย K1 ในแถวท่ี 4 ผา่น
หนา้สัมผสัคอนแทคช่วย K2 ในแถวท่ี 6 ผ่าน K3 ครบวงจรท่ี นิวตรอลท าให้ K3 ท างานหลอด
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สัญญาณ H3 จะสวา่งแสดงสถานะการท างานของ K3 ขณะน้ีจะเหลือ K1 และ K3 ท างานมอเตอร์
จะท างานเป็นแบบเดลตา้เม่ือตอ้งการหยดุการท างานของมอเตอร์ใหก้ดสวติช์ S1 
            ถา้เกิดกรณีมอเตอร์ท างานเกินก าลงั F3 (โอเวอร์โหลด รีเลย)์ จะท าการตดัวงจรเพื่อป้องกนั
มอเตอร์และหลอดสัญญาณ H3 จะสวา่งแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                              2.  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานเรียงล าดับ ในการ
ควบคุมมอเตอร์เรียงตามล าดบันั้น  จะตอ้งให้มอเตอร์ตวัแรกท างานก่อน  และมอเตอร์ตวัท่ีสองถึง
จะท างานตามไดเ้ม่ือตอ้งการหยุดการท างาน  สามารถหยุดการท างานของมอเตอร์ทั้งสองตวัพร้อม
กนัได ้ และเม่ือมอเตอร์ตวัใดตวัหน่ึงเกิดท างานเกินก าลงัมอเตอร์  จะหยุดพร้อมกนัทั้งสองตวัการท่ี
น าการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเรียงล าดบั  มาใช้งานเน่ืองจากในขณะสตาร์ทมอเตอร์จะกิน
กระแส 5-8 เท่าของกระแสเต็มพิกัด  ถ้ามอเตอร์สตาร์ทพร้อมกันคร้ังละหลาย ๆ ตวัจะท าให้
อุปกรณ์ป้องกนัปลดวงจร  เน่ืองจากกระแสสูงการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบัน้ี  นิยมใช้
กบังานสายพานล าเลียงหรืองานท่ีมี การควบคุมต่อเน่ืองและหยุดพร้อมกนั ซ่ึงการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ท างานเรียงล าดับแบ่งการควบคุมได้แก่ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบัด้วยมือและ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส
ท างานเรียงล าดบัอตัโนมติั โดยรายละเอียดวงจรการควบคุมและอุปกรณ์ท่ีประกอบกนัเป็นวงจรมี
ดงัน้ี 

                  1) วงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบัดว้ยมือ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ก) วงจรก าลงั 
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วงจรควบคุม 
วงจรควบคุม 

 
 
 
 
 

(ข) วงจรควบคุม 
ภาพท่ี 7.13  วงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบัดว้ยมือ 

ท่ีมา (ธนเจต สครรัมย,์2552:108) 
รายการอุปกรณ์ 
               S1 สวติช์ปุ่มกด(Push Button Switch)ท าหนา้ท่ีหยดุเดินมอเตอร์ 
               S2 สวติช์ปุ่มกดท าหนา้ท่ีเร่ิมเดินมอเตอร์ตวัท่ี 1 
               S3 สวติช์ปุ่มกดท าหนา้ท่ีเร่ิมเดินมอเตอร์ตวัท่ี 2 
               F11 ฟิวส์วงจรก าลงั (Power Fuse )ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรก าลงัมอเตอร์ตวัท่ี 1 
               F12 ฟิวส์วงจรก าลงั ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรก าลงัมอเตอร์ตวัท่ี 2 
               F2  ฟิวส์วงจรควบคุม(Control Fuse) )ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรควบคุม      
               F3 โอเวอร์โหลด รีเลย(์Overload Relay )ท าหนา้ท่ีป้องกนัมอเตอร์ท างานเกินก าลงัตวัท่ี 1 
               F4 โอเวอร์โหลด รีเลยท์  าหนา้ท่ีป้องกนัมอเตอร์ท างานเกินก าลงัตวัท่ี 2 
               K1 แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีต่อไฟเขา้มอเตอร์ตวัท่ี 1 
               K2 แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีต่อไฟเขา้มอเตอร์ตวัท่ี 2 
               H1 หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการท างาน K1 
               H2 หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการท างาน K2 
               H3  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
               M1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส( 3 Phase Induction Motor) ตวัท่ี 1 
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               M2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ตวัท่ี 2 
            จากภาพท่ี 7.13 (ข) เม่ือกดสวิตช์ S3 ขณะท่ีคอนแทคเตอร์ K1 ยงัไม่ท างานคอนแทคเตอร์ 
K2 จะไม่ท างานเพราะคอนแทคช่วยปกติเปิดของ K1ในแถว 3 ยงัเปิดวงจรอยู ่และเม่ือกดสวิตช์ S2 
ท าให้คอนแทคเตอร์ K1 ในแถวท่ี 1 ท างานหลอดสัญญาณ H1 แสดงสถานะการท างานของคอน
แทคเตอร์ K1 และหนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วยปกติเปิดของ K1ในแถวท่ี 2 จะต่อวงจรท าให้คอน
แทคเตอร์ K1 ท  างานตลอดเวลาและเป็นการต่อมอเตอร์ตวัท่ี 1 ใหท้  างาน 
            เม่ือกด S3  ท าใหค้อนแทคเตอร์ K2 ในแถวท่ี 3 ท างานหลอดสัญญาณ H2 แสดงสถานะการ
ท างานของคอนแทคเตอร์ K2 และคอนแทคช่วยปกติเปิด K2 ชุดท่ี 2 ในแถวท่ี 4 หนา้สัมผสัปิดจะ
ต่อวงจรท าให ้ K2 ท  างานตลอดเวลาและเป็นการต่อมอเตอร์ตวัท่ี 2 ใหท้  างาน 
           หากตอ้งการให้หยุดท างานให้กด S1 คอนแทคเตอร์ K1 และคอนแทคเตอร์ K2 จะหยุด
ท างาน มอเตอรตวัท่ี 1 และ 2 หยุดหมุนและเม่ือเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดท่ี F3 หรือ F4 จะตดัวงจร
คอนแทคเตอร์  K1 และ K2 ให้หยุดท างานหลอดสัญญาณ H3 แสดงสถานการณ์ท างานสภาวะโอ
เวอร์โหลดเม่ือตอ้งการให้มอเตอร์ท างานใหม่อีกคร้ังให้กดปุ่มรีเซ็ทและด าเนินการเหมือนขั้นตอน
ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 
                                  2) ต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท างานเรียงล าดบั
อตัโนมติั  
 

 
 
 

 
วงจรก าลงั 

 
 
 
 

                                                                    
 

(ก)วงจรก าลงั 
 

3~ 
M 

3~ 
M 

M1 M2 
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(ข)วงจรควบคุม 
ภาพท่ี 7.14 วงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบัอตัโนมติั 

ท่ีมา  (บุญเลิศ  โพธ์ิข า,2548:104) 
รายการอุปกรณ์ 
                S1  สวติช์ปุ่มกด(Push Button Switch)ท าหนา้ท่ีหยดุเดินมอเตอร์ 
                S2  สวติช์ปุ่มกดท าหนา้ท่ีเร่ิมเดินมอเตอร์ 
                F11  ฟิวส์วงจรก าลงั (Power Fuse )ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรก าลงัมอเตอร์ตวัท่ี 1 
                F12  ฟิวส์วงจรก าลงั ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรก าลงัมอเตอร์ตวัท่ี 2 
                F2  ฟิวส์วงจรควบคุม(Control Fuse) )ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรควบคุม      
                F31 โอเวอร์โหลด รีเลย(์Overload Relay)ท าหนา้ท่ีป้องกนัมอเตอร์ท างานเกินก าลงัตวัท่ี 1 
                F32 โอเวอร์โหลด รีเลย ์ท าหนา้ท่ีป้องกนัมอเตอร์ท างานเกินก าลงัตวัท่ี 2 
                K1  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีต่อไฟเขา้มอเตอร์ตวัท่ี 1 
                K2  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีต่อไฟเขา้มอเตอร์ตวัท่ี 2 
                H1  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการท างาน K1 
                H2  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการท างาน K2 
                H3  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะมอเตอร์ท างาน K1 และ K2 พร้อมกนั 
                H4  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
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                M1  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ( 3 Phase Induction Motor) ตวัท่ี 1 
                M2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ตวัท่ี 2 
                  
               จากภาพท่ี 7.14 (ข) แสดงหลกัการท างาน ของวงจรควบคุม เม่ือกดสวิตช์ S2 ท าให้คอน
แทคเตอร์ K1ในแถวท่ี 1 และรีเลยห์น่วงเวลา K3T ในแถวท่ี 2 ท างานหลอดสัญญาณ H1 แสดง
สถานการณ์ท างานของคอนแทคเตอร์ K1 และหนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วยปกติเปิดของ K1 ใน
แถวท่ี 2 จะต่อวงจรท าให้คอนแทคเตอร์ K1 ท  างานตลอดเวลาและเป็นการต่อมอเตอร์ตวัท่ี 1ให้
ท างาน 
               เม่ือถึงระยะเวลาท่ีรีเลยห์น่วงเวลาตั้งไวห้น้าสัมผสัปกติเปิดของรีเลยห์น่วงเวลา K3T 
ปิด ท าให้คอนแทคเตอร์ K2 ในแถวท่ี 4 ท างานหลอดสัญญาณ H2 แสดงสถานะการท างานของ
คอนแทคเตอร์ K2 และคอนแทคช่วยปกติเปิด K2 ชุดท่ี 2 ในแถวท่ี 5 หนา้สัมผสัปิดจะต่อวงจรท า
ให ้K2 ท  างานตลอดเวลาและเป็นการต่อมอเตอร์ตวัท่ี 2 ให้ท างานโดยหลอดสัญญาณ H3 จะแสดง
สถานะการท างานของมอเตอร์ตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2 
               หากตอ้งการให้หยุดท างานให้กด S1 คอนแทคเตอร์ K1 และคอนแทคเตอร์ K2 จะหยุด
ท างาน มอเตอร์ตวัท่ี 1 และ 2 หยุดหมุนและเม่ือเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดท่ี F31 หรือ F32 จะตดั
วงจรคอนแทคเตอร์  K1 และ K2 ใหห้ยดุท างานหลอดสัญญาณ H4 แสดงสถานการณ์ท างานสภาวะ
โอเวอร์โหลดเม่ือต้องการให้มอเตอร์ท างานใหม่อีกคร้ังให้กดปุ่มรีเซ็ทและด าเนินการเหมือน
ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 
                           3.  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสกลบัทิศทางการหมุนหลงัจากหยดุ  
                                 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมมีทั้งมอเตอร์ท่ีใชก้บั ระบบ
ไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟสการกลับทางหมุนมอเตอร์ มีความจ าเป็นอย่างหน่ึงท่ีใช้ ในงาน
อุตสาหกรรมโดย มีการควบคุมการกลบัทางหมุนของมอเตอร์ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 
เฟส ดงันั้นจึงมีวงจรในการควบคุมในการกลบัทางหมุนมอเตอร์อยูห่ลายแบบดว้ยกนัเช่นการกลบั
ทางหมุนมอเตอร์ ไดท้นัท่ีโดยไม่ตอ้งหยดุ มอเตอร์หรืออาจเป็นการกลบัทางหมุนมอเตอร์ แบบตอ้ง
หยุดมอเตอร์ก่อนเป็นตน้ในการกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส  โดยการสลบั
สายเมนคู่ใดคู่หน่ึงท่ีต่อเขา้มอเตอร์ส่วนอีกเส้นหน่ึงต่อไวค้งเดิม  การกลบัทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ท าได ้2 วธีิไดแ้ก่การกลบัทิศทางการหมุนดว้ยดรัมสวิตช์และการกลบัทิศทางการหมุนดว้ย
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 
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ในท่ีน้ีจะศึกษาถึงการกลบัทิศทางการหมุน  ดว้ยแมกเนติกคอนแทคเตอร์โดยวงจรท่ีจะศึกษาไดแ้ก่
วงจรการกลบัทางหมุนของมอเตอร์หลงัจากหยุดท่ีเรียกว่าวงจร Reversing Affter Stop ทั้งในภาค
วงจรก าลงัและวงจรควบคุมดงัต่อไปน้ี 

3~
 

M  

 M1

L1

L2
L3

 
(ก)วงจรก าลงั 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข)วงจรควบคุม 
ภาพท่ี 7.15 วงจรการ กลบัทิศทางการหมุน หลงัจากหยดุ  

ท่ีมา (ธวชัชยั อตัถวบิูลยก์ุล,2548:85) 
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รายการอุปกรณ์ 
                S1  สวติช์ปุ่มกด(Push Button Switch)ท าหนา้ท่ีหยดุเดินมอเตอร์ 
                S2  สวติช์ปุ่มกด ท าหนา้ท่ีเร่ิมเดินโดยใหม้อเตอร์หมุนขวา (Forward Start) 
                S3  สวติช์ปุ่มกดท าหนา้ท่ีเร่ิมเดินโดยใหม้อเตอร์หมุนซา้ย (Reversing  Start) 
                F1  ฟิวส์วงจรก าลงั (Power Fuse )ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรก าลงั      
                F2  ฟิวส์วงจรควบคุม(Control Fuse)ท าหนา้ท่ีป้องกนัวงจรควบคุม      
                F3  โอเวอร์โหลด รีเลย(์Overload Relay )ท าหนา้ท่ีป้องกนัมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                K1  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีใหเ้ตอร์หมุนขวา (Forward Contac) 
                K2  แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีใหเ้ตอร์หมุนซา้ย (Reverse Contac) 
                H1  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการท างานแมกเนติกคอนแทคเตอร์K1มอเตอร์ 
                       จะหมุนซา้ย  
                H2  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะการท างานแมกเนติกคอนแทคเตอร์ K2 
                       มอเตอร์จะหมุนขวา  
                H3  หลอดสัญญาณท าหนา้ท่ีแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
                M1  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส  ( Three  Phase Induction Motor) 
            ภาพท่ี 7.15 (ก) แสดงหลกัการท างานวงจรก าลงั (Power Circuit) การกลบัทิศทางหมุนของ
มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ในการกลบัทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟสนั้นท าไดโ้ดยการสลบัสาย
เมนคู่ใดคู่หน่ึงเขา้มอเตอร์ ส่วนอีกเส้นหน่ึงต่อไวด้งัเดิมในการกลบัทางหมุน ในงานควบคุม
จ าเป็นตอ้งเอาคอนแทคเตอร์มาช่วยในการสลบัสายใหม้อเตอร์กลบัทางหมุนดงัน้ีคอนแทคเตอร์ K1 
ต่อให้มอเตอร์หมุนขวาคอนแทคเตอร์ K2 ต่อให้มอเตอร์หมุนซ้ายในวงจรก าลงัคอนแทคเตอร์สอง
ตวัจะท างานพร้อมกนัไม่ไดถ้า้ท างานพร้อมกนัจะเกิดการลดัวงจรระหวา่ง L1 กบั L3 ดงันั้นคอน
แทคเตอร์ตวัใดตวัหน่ึงท างานอยูอี่กตวัตอ้งหยดุท างาน การป้องกนัไม่ใหค้อนแทคเตอร์ K1 และ K2 
ท างานพร้อมกนั ท าไดโ้ดยต่อคอนแทคปกติปิด ไวก่้อนเขา้ขดลวดของคอนแทคเตอร์สลบักนั ซ่ึง
เรียกวา่Interlocked- Contac 
            ภาพท่ี 7.15 (ข) แสดง การท างานวงจรควบคุม (Control Circuit) เม่ือกดสวิตช์ S2 คอนแทค
เตอร์ K1ท างาน หลอดสัญญาณ H1แสดงสถานะการท างานคอนแทคเตอร์ K1 มอเตอร์จะหมุนขวา
(Forward Contac)หนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วยปกติปิดของ K1ในแถวท่ี 3 ตดัวงจร ไม่ให้มีกระแส
ไหลไปยงั คอนแทคเตอร์ K2 คอนแทคเตอร์ K2 จะท างานไดก้็ต่อเม่ือคอนแทคเตอร์  K1 หยุด
ท างานการกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์จากหมุนขวา     เป็นหมุนซ้าย จะเปล่ียนเลยไม่ไดต้อ้ง
ท าการกดสวิตช์ S1 ก่อน เม่ือท าการกด S1 คอนแทคเตอร์ K1  หยุดการท างาน จะท าให้มอเตอร์
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หมุนซ้ายตอ้งท าการ  กด S3 ให้คอนแทคเตอร์ K2 ท างานหลอดสัญญาณ H2 แสดงสถานะการ
ท างานคอนแทคเตอร์ K2 มอเตอร์จะหมุนซ้ายหนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วย K2 ปกติปิด  ในแถวท่ี 
1 ตดังจรไม่ใหมี้กระแสไหลไปยงัคอนแทคเตอร์ K1 ถา้จะให้คอนแทคเตอร์ K1 ท างานตอ้งให้หยุด
คอนแทคเตอร์ K2 ก่อนแลว้ท าตามขั้นตอนเดิม ถา้หากกดสวิตช์ S2 และ S3 พร้อมกนั ตวัคอนแทค
เตอร์ตวัใดท่ีไดรั้บกระแสก่อนจะท างานก่อนคอนแทคเตอร์ทั้งสองไม่มีโอกาสท างานพร้อมกนัได้
เพราะมีคอนแทคช่วยสลบั กนัตดัเราเรียกวา่มี Interlock ซ่ึงกนัและกนั 
           ถา้เกิดกรณีมอเตอร์ท างานเกินก าลงั F3 (โอเวอร์โหลด รีเลย)์จะท าการตดัวงจรเพื่อป้องกนั
มอเตอร์และหลอดสัญญาณ H3 จะสวา่งแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
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7.6 สรุปสาระส าคัญ 
 

            การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเร่ิมจากการเร่ิมเดินมอเตอร์ หรือการสตาร์ทมอเตอร์ 
ในช่วงเร่ิมตน้ของการสตาร์ทมอเตอร์ยงัไม่มีแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั เกิดข้ึนท่ีตวัอาร์เมเจอร์ ท า
ใหแ้รงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีตกคร่อม ท่ีอาร์เมเจอร์จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้เกิด
อนัตรายกบัมอเตอร์ได ้เน่ืองจากความตา้นทานของอาร์เมเจอร์ท่ีมีค่าต ่ามาก  เพราะฉะนั้นในการ
สตาร์ทมอเตอร์นั้นจ าเป็นอย่างมากท่ีท่ีจะต้องต่อความตา้นทานอนุกรมกบัอาร์เมเจอร์ เพื่อท่ีจะ
ควบคุมกระแสท าให้มอเตอร์มีความปลอดภยัขณะท่ีมอเตอร์หมุนไปแล้วจึงค่อยๆลดค่าความ
ตา้นทานทีละนอ้ย ในท่ีสุดความตา้นทานจะถูกปลดออกจากวงจรอาร์เมเจอร์การควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งได ้3 ชนิด คือ 
                      1. มอเตอร์แบบอนุกรม 
                      2. มอเตอร์แบบขนาน 
                      3. มอเตอร์แบบผสม  
            การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั การเร่ิมเดินและหยุดเดินมอเตอร์โดยใช้แมกเนติก
คอนแทคเตอร์ในการตดัต่อเพื่อควบคุมการท างานของมอเตอร์และมีอุปกรณ์ป้องการมอเตอร์ไม่ให้
เกิดการเสียหายและสามารถเร่ิมเดินเคร่ือง โดยกดปุ่มท่ีสวิตช์ปุ่มกดให้มอเตอร์ท างานได้ โดยตรง
และเม่ือตอ้งการหยดุก็กดท่ีสวติช์ปุ่มกด อีกตวัไดด้งันั้นตอ้งใชอุ้ปกรณ์มาประกอบเป็นวงจรในการ
ควบคุมเพื่อให้เกิดการควบคุมไดต้ามท่ีตอ้งการ  และเกิดความปลอดภยัการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟสและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสวงจรควบคุมมีดงัต่อไปน้ี 
                     1. การกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสแบบสปลิตเฟส 
                     2. การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้อตัโนมติั                                         
                     3. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบัดว้ยมือ 
                     4. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท างานเรียงล าดบัอตัโนมติั  
                     5. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสกลบัทิศทางการหมุนหลงัจาก       
                         หยดุ(  Reversing After Stop ) 
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ค าศัพท์ทีค่วรทราบ 
 

แรงเคล่ือนไฟฟ้าตา้นกลบั                            Back  E.M.F.  
ลวดนิโคม                                                                              Nichrome Wire 
การแบ่งท่ีขดลวดขั้วแม่เหล็ก                                                 Tapped Field  
ลวดนิโคม                                                                              Nichrome Wire 
แผน่คาร์บอน                                                                         Carbon Plate 
ประกายไฟ                                                                             Arc  
การแบ่งแยกกระแสในขดลวดขั้วแม่เหล็ก                             Field Divertor  
ความตา้นทานปรับค่าได ้                                                       Rheostat 
สวติช์ปุ่มกด                                                                            Push Button Switch 
มอเตอร์หมุนขวา                                                                    Forward Start 
มอเตอร์หมุนซา้ย                                                                    Reversing Start 
ฟิวส์วงจรก าลงั                                                                       Power Fuse   
ฟิวส์วงจรควบคุม                                                                   Control Fuse  
โอเวอร์โหลด รีเลย ์                                                                Overload Relay  
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีใหม้อเตอร์เดินหนา้     Forward Contac 
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ท าหนา้ท่ีใหม้อเตอร์ถอยหลงั Reverse Contac 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดเหน่ียวน า 1 เฟส                    Single  Phase Induction Motor 
การสตาร์ทตรง                                                                Direc Start  
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดเหน่ียวน า 3 เฟส                    Three  Phase Induction Motor 
วงจรควบคุม                                                                           Control Circuit  
กลบัทิศทางการหมุนหลงัจากหยดุ                                         Reversing After Stop  
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แบบฝึกหัดบทที ่ 7 
 
ตอนที ่ 1     จงท าเคร่ืองหมาย   X   ทบัค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากรูปวงจรจงตอบค าถามขอ้ท่ี 1-4 

 
        1. จากรูปวงจรการกลบัทางหมุนแบบ Reversing Affter Stop เม่ือกดสวติช์ S2 ผลการท างาน  
            จะเป็นอยา่งไร  
              ก. คอนแทคเตอร์ K1 จะท างานส่งผลให้มอเตอร์ท างานหมุนขวาหลอดสัญญาณ H1 สวา่ง  
              ข. คอนแทคเตอร์ K1 จะท างานส่งผลใหม้อเตอร์ท างานหมุนซา้ยหลอดสัญญาณ H1 สวา่ง 
              ค. คอนแทคเตอร์ K2จะท างานส่งผลให้มอเตอร์ท างานหมุนซ้ายหลอดสัญญาณ H2 สวา่ง 
              ง. คอนแทคเตอร์ K2จะท างานส่งผลใหม้อเตอร์ท างานหนุนขวาหลอดสัญญาณ H2 สวา่ง 
        2. จากรูปวงจรการกลบัทางหมุนแบบ Reversing Affter Stop F3 ท าหนา้ท่ีอะไร 
              ก. ป้องกนัการลดัวงจรองระบบก าลงั  
              ข. เร่ิมเดินมอเตอร์หมุนซา้ย  
              ค. หยดุหมุนมอเตอร์ขณะท่ีหมุนขวา 
              ง. ตดัวงจรเม่ือมอเตอร์ท างานเกินก าลงั  
        3. จากรูปวงจรการกลบัทางหมุนแบบ Reversing Affter Stop กดสวติช์ S3 ก่อน ท่ีจะกดสวติช์  
            S2 ผลการท างานจะเป็นอยา่งไร  
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              ก. คอนแทคเตอร์ K1 ท างานมอเตอร์หมุนซา้ยหลอดสัญญาณ H1 สวา่ง   
              ข. คอนแทคเตอร์ K1 ท างานมอเตอร์หมุนขวาหลอดสัญญาณ H1 สวา่ง   
              ค. คอนแทคเตอร์ K2 ท างาน มอเตอร์หมุนซา้ยหลอดสัญญาณ H2 สวา่ง  
              ง.  คอนแทคเตอร์ K2 ท างานมอเตอร์หมุนขวาหลอดสัญญาณ H2 สวา่ง  
        4. จากรูปวงจรการกลบัทางหมุนแบบ Reversing Affter Stop เม่ือกด S2 และ S3 พร้อมกนั 
            ผลจะเป็นอยา่งไร 
              ก. คอนแทคเตอร์ K1 และ K2 ท างานพร้อมกนั 
              ข. คอนแทคเตอร์ K1 ท างาน คอนแทคเตอรอ ์K2 ไม่ท างาน 
              ค. คอนแทคเตอร์ K1 ไม่ท างาน คอนแทคเตอร์ K2 ท างาน 
              ง. ไม่มีคอนแทคเตอร์ตวัใดท างานเลย 
จากรูปวงจรขา้งล่างจงตอบค าถามขอ้ท่ี  5-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        5. จากรูปวงจรการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบั F3 ท าหนา้ท่ีอะไร 
              ก. ป้องกนัการลดัวงจรของวงจรควบคุมมอเตอร์ตวัท่ี  1  
              ข. ป้องกนัการลดัวงจรของวงจรก าลงัมอเตอร์ตวัท่ี  2 
              ค. ป้องกนัมอเตอร์ตวัท่ี 1 ท  างานเกินก าลงั 
              ง. ป้องกนัมอเตอร์ตวัท่ี 2 ท างานเกินก าลงั  
        6.จากรูปวงจรการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบั F4 ท าหนา้ท่ีอะไร 
              ก. ป้องกนัการลดัวงจรของวงจรก าลงัมอเตอร์ตวัท่ี  1 
              ข. ป้องกนัการลดัวงจรของวงจรก าลงัมอเตอร์ตวัท่ี  2 
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              ค. ป้องกนัมอเตอร์ตวัท่ี 1 ท างานเกินก าลงั 
              ง. ป้องกนัมอเตอร์ตวัท่ี 2 ท างานเกินก าลงั  
        7. จากรูปวงจรการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบักดสวติช์ S3 ก่อนท่ีจะกดสวติช์              
            ปุ่มกด S2 การท างานจะเป็นอยา่งไร 
              ก. คอนแทคเตอร์ K2 ท างานทนัท่ีส่วนคอนแทคเตอร์ K1 ยงัไม่ท างาน   
              ข. คอนแทคเตอร์ K2 ท างานก่อนแลว้ คอนแทคเตอร์ K1 ท างานตามทนัที 
              ค. คอนแทคเตอร์ K1 ไม่ท างานคอนแทคเตอร์ K2 ท างานทนัที 
              ง. คอนแทคเตอร์ K2 ไม่สามารถท างานได ้เพราะคอนแทคเตอร์ K1 ยงัไม่ท างาน 
        8. จากรูปวงจรการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบัเม่ือกดสวติช์ปุ่มกด S2 การท างาน 
            วงจรเป็นอยา่งไร  
              ก. คอนเตอร์ K1ท างาน มอเตอร์ตวัท่ี 1 ท างาน  
              ข. คอนแทคเตอร์ K2 ท างาน มอเตอร์ตวัท่ี 2 ท างาน 
              ค. คอนแทคเตอร์ K1 ไม่ท างาน มอเตอร์ตวัท่ี 1 ไม่ท างาน คอนแทคเตอร์ K2 ท างาน  
                  มอเตอร์ตวัท่ี 2 ท างาน   
              ง. คอนเตอร์ K1 ท างาน มอเตอร์ตวัท่ี 1 ท างานคอนแทคเตอร์ K2 ท างาน มอเตอร์ตวัท่ี 2 
                  ท างาน 
        9. จากรูปวงจรการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบัขณะท่ีมอเตอร์หมุนอยูท่ ั้งสองตวั เม่ือ  
             เกิดสภาวะโอเวอร์โหลดท่ีมอเตอร์ตวัท่ี 1 การท างานของวงจรเป็นอยา่งไร  
              ก. คอนแทคเตอร์ K1 และ คอนแทคเตอร์ K2 หยดุท างาน  
              ข. คอนแทคเตอร์ K1 และ คอนแทคเตอร์ K 2 ยงัท างานอยู ่
              ค. คอนแทคเตอร์ K1 ท างานอยู ่คอนแทคเตอร์ K2 ไม่ท างาน  
              ง. คอนแทคเตอร์ K1 หยดุท างาน คเอนแทคเตอร์ K2 ยงัคงท างานอยู ่
        10. หนา้สัมผสัปกติเปิด K1 ในแถวท่ี 3 มีหนา้ท่ีท าอะไร 
              ก. ท าหนา้ท่ีใหค้อนแทคเตอร์ตวัท่ี 1 ท างานตอลอดเวลา   
              ข. ท าหนา้ท่ีท าใหค้อนแทคเตอร์ K2 ท างานตลอดเวลา 
              ค. ท าหนา้ท่ีไม่ใหค้อนแทคเตอร์ K2 ท างานก่อน K1  
              ง. ท าหนา้ท่ีท าใหค้อนแทคเตอร์ K1 และ คอนแทคเตอร์ตวัท่ี 2 ท  างานพร้อมกนั 
        11. จากรูปวงจรการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบั คอนแทคเตอร์ K1 ในแถวท่ี 1 ท า  
              หนา้ท่ีอะไร 
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              ก. ต่อวงจรใหก้บัมอเตอร์ตวัท่ี 1   
              ข. ต่อวงจรใหก้บัมอเตอร์ตวัท่ี 2 
              ค. ป้องกนัไม่ใหม้อเตอร์ตวัท่ี 2 ท างานก่อนตวัท่ี 1 
              ง. ป้องกนัการท างานเกินก าลงัของมอเตอร์ตวัท่ี 1 
        12. จากรูปวงจรการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบั คอนแทคเตอร์ K2 ในแถวท่ี 3 ท า 
              หนา้ท่ีอะไร 
              ก. ต่อวงจรใหก้บัมอเตอร์ตวัท่ี 1   
              ข. ต่อวงจรใหก้บัมอเตอร์ตวัท่ี 2 
              ค. ป้องกนัการท างานเกินก าลงัของมอเตอร์ตวัท่ี 1 
              ง. ป้องกนัการท างานเกินก าลงัของมอเตอร์ตวัท่ี 2  
        13. จากรูปวงจรการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดบัขณะท่ีมอเตอร์ทั้งสองตวัก าลงัหมุน 
              อยู ่เกิดสภาวะโอเวอร์โหลดท่ีมอเตอร์ตวัท่ี  2 วงจรไม่ท างานมอเตอร์หยดุหมุนทั้งสองตวั 
              ถา้ตอ้งการใหว้งจรท างานใหม่ไดต้อ้งท าอยา่งไร  
              ก. กดปุ่มรีเซ็ทท่ีโอเวอร์โหลด F3 แลว้กด สวติช์ปุ่มกด S1 
              ข. กดปุ่มรีเซ็ทท่ีโอเวอร์โหลด F3 แลว้กด สวติช์ปุ่มกด S2 
              ค. กดปุ่มรีเซ็ทท่ีโอเวอร์โหลด F4 แลว้กด สวติช์ปุ่มกด S1 
              ง. กดปุ่มรีเซ็ทท่ีโอเวอร์โหลด F4 แลว้กด สวติช์ปุ่มกด S2 
จากรูปวงจรจงตอบค าถามขอ้ท่ี 14-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 

 

        14. จากรูปวงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-รันแบบเดลตา้ส่วนประกอบท่ีท าหนา้ท่ีต่อ  
             ขดลวดมอเตอร์แบบเดลตา้ 
              ก. รีเลยห์น่วงเวลา K4T                      ข. คอนแทคเตอร์ K1 
              ค. คอนแทคเตอร์ K2                          ง. คอนแทคเตอร์ K3   
        15. แมคเนติกคอนแทคเตอร์ K2 ในวงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา้ท าหนา้ท่ีอะไร 
              ก. ป้องกนัมอเตอร์ลดัวงจร                 ข. ต่อขดลวดมอเตอร์แบบเดลตา้ 
              ค. ต่อขดลวดมอเตอร์แบบสตาร์          ง. ต่อระบบไฟฟ้าหลกัเขา้สู่มอเตอร์ 
        16. แมคเนติกคอนแทคเตอร์ K1 ในวงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา้ท าหนา้ท่ีอะไร 
              ก. ต่อขดลวดเป็นแบบวงจรปิด           ข. ต่อระบบไฟฟ้าเขา้ขั้วมอเตอร์ 
              ค. ต่อขดลวดแบบเดลตา้                     ง. ต่อขดลวดแบบสตาร์ 
        17. วงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา้ K4T ท าหนา้ท่ีอะไร  
              ก. ตดัคอนแทคเตอร์ K1 ออกจากวงจรเม่ือไดก้ าหนดเวลาท่ีตั้งไว ้   
              ข. ตดัคอนแทคเตอร์ K2 ออกจากวงจรเม่ือไดก้ าหนดเวลาท่ีตั้ง 
              ค. ตดัคอนแทคเตอร์ K3 ออกจากวงจรเม่ือไดก้ าหนดเวลาท่ีตั้งไว ้
              ง. ตดัคอนแทคเตอร์ K1 และคอนแทคเตอร์ K2 ออกจากวงจรเม่ือไดก้ าหนดเวลาท่ีตั้งไว ้
        18. จากวงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา้ขณะท่ีสตาร์ทไปแลว้มอเตอร์หมุนปกติ 
               ตอ้งการหยดุการท างานตอ้งท าอยา่งไร 
              ก. ท าการกดสวติช์ปุ่มกด S1                ข. ท าการกดปุ่มสวติช์ปุ่มกด S1 แลว้กด S2 ตาม 
              ค. ท าการกดสวติช์ปุ่มกด S2                ง. ท าการกดปุ่มสวติช์ปุ่มกด S1 และ S2 พร้อมกนั  
        19. จากวงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา้ขณะท่ีมอเตอร์หมุนอยูเ่กิดสภาวะมอเตอร์  
              ท  างานเกินก าลงัส่วนใดของวงจรท าหนา้ท่ีหยดุการท างานของมอเตอร์ 
              ก. หนา้สัมผสัปกติปิดของ F3 จะท างาน เปิดวงจร หยดุการท างานของมอเตอร์ 
              ข. หนา้สัมผสัปกติปิด K4T จะท างาน เปิดวงจร หยดุการท างานของมอเตอร์ 
              ค. หนา้สัมผสัปกติปิดของคอนแทคเตอร์ K2 ในแถวท่ี 4 เปิดวงจรมอเตอร์หยดุการท างาน 
              ง. หนา้สัมผสัปกติปิดของคอนแทคเตอร์ K3 ในแถวท่ี 1 เปิดวงจรมอเตอร์หยุดการท างาน 
        20 . จากวงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์ -เดลต้าในสภาวะท่ีตัวตั้ ง เวลาได้เวลา 
              ท่ีตั้งไวม้อเตอร์รันแบบเดลตา้คอนแทคเตอร์ตวัใดท างานบา้ง 
              ก. คอนแทคเตอร์ K1 และ K2 ท างาน      ข. คอนแทคเตอร์ K2 และ K3 ท างาน 
              ค. คอนแทคเตอร์ K1 และ K3 ท างาน      ง. คอนแทคเตอร์ K1, K2 และ K3 ท างาน 
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ตอนที ่2  จงท าเคร่ืองหมาย  หรือ    ลงบนหนา้ขอ้ต่อไปน้ี 
...................1.      มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรมถา้ตอ้งการความเร็วต ่ากวา่ความเร็วปกติใช ้
                            ความตา้นทานปรับค่าได ้(Rheostat) ต่อขนานกบัขดลวดอาร์เมเจอร์ 
...................2.      การใชค้วามตา้นทานต่ออนุกรมกบัขดลวดสนามแม่เหล็กมอเตอร์ไฟฟ้า 
                            กระแสตรงแบบอนุกรมเพื่อลดแรงดนัไฟฟ้าขณะสตาร์ท 
...................3.     วธีิแบ่งแยกกระแสในขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Field Divertor) โดยน าความตา้นทาน 
                            ปรับค่าไดต่้อขนานกบัขดลวดสนามแม่เหล็ก ใชป้รับความเร็ว เม่ือตอ้งการ  
                            ความเร็ว สูง กวา่ความเร็วปกติของ 
...................4.     ชนัตม์อเตอร์ มอเตอร์แบบน้ีมีความเร็วปกติคงท่ีแต่ถา้จะควบคุมความเร็วให้ 
                            แตกต่างไปท าได ้2 วธีิ 1)ความเร็วมอเตอร์สูงกวา่ปกติ 2)ความเร็วมอเตอร์ต ่ากวา่ 
                            ปกติ   
...................5.     วงจรการ กลบัทิศทางการหมุน หลงัจากหยดุ (Reversing Affter Stop) ตวัคอนแทค 
                            เตอร์ตวัใดท่ีไดรั้บกระแสก่อนจะท างานก่อนคอนแทคเตอร์ทั้งสองไม่มีโอกาส 
                            ท  างานพร้อมกนัไดเ้พราะมีคอนแทคช่วยสลบั กนัตดั 
...................6.     การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้อตัโนมติัเป็น  การ 
                           ควบคุมการลดแรงดนัขณะสตาร์ท 
...................7.     การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้อตัโนมติัเป็นการ 
                           สตาร์ทมอเตอร์ท่ีไม่ตอ้งท าการกดสวติซ์ปุ่มกดใหม้อเตอร์ท างานแบบเดลตา้อีก 
                           เพราะ Timer  Relay  จะท าหนา้ท่ีแทนแบบอติัโนมติัตามระยะเวลาท่ีตั้งไว ้  
...................8.     กระแสสตาร์ทมีค่าสูงมาก(กระแสสตาร์ทสูงประมาณ 5 - 8 เท่าของกระแสปกติ 
                           ของค่าพิกดัมอเตอร์) 
...................9.     วงจรมอตอร์ท างานเรียงตามล าดบัมอเตอร์ตวัใดตวัหน่ึงเกิดท างานเกินก าลงั 
                            มอเตอร์จะหยดุพร้อมกนัทั้งสองตวั 
.................10.     การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ท าได ้2 วธีิคือเปล่ียนทิศทางของ 
                           กระแสไฟฟ้าและกลบัขั้วโรเตอร์ 
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ตอนที ่ 3   จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
                  1.  จงอธิบายการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรมและการควบคุม 
                       ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานมาพอสังเขป 
                  2.  จงอธิบายการกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสแบบสปลิตเฟสและการ 
                       ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสกลบัทิศทางการหมุนหลงัจากหยดุ                          
                       (Reversing  After  Stop ) มาพอเขา้ใจ 
                  3.  จงอธิบายการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้อตัโนมติัมา 
                       โดยละเอียด                                         
                  4.  จงอธิบายการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบัดว้ยมือมา 
                       โดยละเอียด                                         
                  5.  จงอธิบายการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท างานเรียงล าดบัอตัโนมติั มา  
                       โดยละเอียด        
 
 
 
. 
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เฉลยแบบฝึกหัด  7 
ตอนที ่1 
1.  ก 
2.  ง 
3.  ก 
4.  ง 
5.  ค 
6.  ข 
7.  ค 
8.  ข 
9.  ง 
10.  ก 
11.  ก 
12.  ก 
13.  ง 
14.  ง 
15.  ง 
16.  ง 
17.  ก 
18.  ก 
19.  ก 
20.  ค 
 
ตอนที ่2 
1.          
2.          
3.         
4.         
5.         
6.         
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7.         
8.         
9.         
10.       
 
ตอนที ่ 3 
เฉลยข้อที ่1  
           การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม  มอเตอร์ไฟฟ้าแบบอนุกรมน้ีจะ
มีความเร็วสูงมากจึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม ให้เหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการ
ควบคุมอยู่ 2 วิธีคือใชค้วามตา้นทานต่ออนุกรมกบัขดลวดสนามแม่เหล็กเพื่อลดแรงดนัไฟฟ้าขณะ
สตาร์ท และใช้การแบ่งท่ีขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Tapped Field)เพื่อลดกระแสท่ีผ่านอาร์เมเจอร์ ตวั
ตา้นทานท่ีนิยมใชก้็คือลวดนิโคม (Nichrome Wire) และแผน่คาร์บอน (Carbon Plate) การต่อความ
ตา้นทานควบคุมความเร็วของมอเตอร์  
               1. การควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยการแบ่งท่ีขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Tapped Field)           
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยการแบ่งท่ีขดลวดขั้วแม่เหล็ก คือการน าขดลวดขั้วแม่เหล็กท่ี 1 
มาแบ่งออกตามลกัษณะดงัภาพจากนั้นก็ต่อเขา้กบัสวิตซ์เลือกเพื่อปรับให้อยู่ในจุด ท่ีท าการแบ่ง
เพื่อใหค้วามเร็ว ของมอเตอร์เป็นไปตามตอ้งการ 
               2. การควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดย ท่ีน าความต้านทานต่ออนุกรมกับขดลวด
สนามแม่เหล็ก ส าหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่มีกระแสสูงการควบคุมโดยความเร็วการต่อความ
ตา้นทานและการปรับค่าความตา้นทานและการเล่ือนปุ่มจะท าให้เกิดประกายไฟ (Arc) และเกิด
ความร้อนสูง จึงใชว้ธีิแบ่งแยกกระแสในขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Field Divertor) โดยน าความตา้นทาน
ปรับค่าได้ต่อขนานกับขดลวดสนามแม่เหล็ก ใช้ปรับความเร็ว เม่ือต้องการความเร็วสูง กว่า
ความเร็วปกติ 
             การควมคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบชนัต์ (Shunt Motor) มอเตอร์กระแสตรงแบบ
ขนานน้ีต่อขดลวดขั้วแม่เหล็ก (Field Coil) ขนานกบัขดลวดชุดอาร์เมเจอร์ จึงเรียกวา่     แบบขนาน
หรือชนัตม์อเตอร์มอเตอร์แบบน้ีมีความเร็วปกติคงท่ีแต่ถา้จะควบคุมความเร็วใหแ้ตกต่างไปท าได ้2
วธีิ 
                      1) ความเร็วมอเตอร์สูงกวา่ปกติ  
                      2) ความเร็วมอเตอร์ต ่ากวา่ปกติ  
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           ในการะท าให้ความเร็วมอเตอร์แบบชนัต์น้ีสูงกวา่ปกติใช้รีโอสตาต  (Rheostat) ต่ออนุกรม
กบัขดลวดขั้วแม่เหล็ก เพื่อท าให้ค่ากระแสในขดลวดขั้วแม่เหล็กลดลง เป็นการเพิ่มความเร็วของ
มอเตอร์แบบชนัตน้ี์ได ้                
             ถา้จะใหค้วามเร็วของมอเตอร์แบบชนัตมี์ความเร็วต ่ากวา่ปกติโดยการต่อรีโอสตาต อนุกรม
กบัขดลวดวงจรอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ดงัภาพ  
 
เฉลยข้อที ่2  
             การกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสแบบสปลิตเฟส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
           หลกัการการท างานวงจรควบคุม กดสวติช์  S2 คอนแทคเตอร์ K1 ท างาน หลอดสัญญาณ H1 
แสดงสถานะการท างานคอนแทคเตอร์ K1 มอเตอร์จะหมุนขวา(Forward Contac)หนา้สัมผสัคอน
แทคเตอร์ช่วยปกติปิดของ K1 ในแถวท่ี 3 ตดัวงจร ไม่ให้มีกระแสไหลไปยงั คอนแทคเตอร์ K2 
คอนแทคเตอร์ K2 จะท างานไดก้็ต่อเม่ือคอนแทคเตอร์ K1 หยดุท างานการกลบัทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์จากหมุนขวา    เป็นหมุนซ้าย จะเปล่ียนเลยไม่ไดต้อ้งท าการกดสวิตช์ S1 ก่อน เม่ือท าการ
กด S1 คอนแทคเตอร์  K1 หยุดการท างาน จะท าให้มอเตอร์หมุนซ้ายตอ้งท าการ   กด S3 ให้คอน
แทคเตอร์  K2 ท างานหลอดสัญญาณ H2 แสดงสถานะการท างานคอนแทคเตอร์ K2 มอเตอร์จะ
หมุนซ้ายหนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วย  K2 ปกติปิด  ในแถวท่ี 1 ตดัจรไม่ให้มีกระแสไหลไปยงั
คอนแทคเตอร์ K1 ถา้จะให้คอนแทคเตอร์ K1 ท างานตอ้งให้หยุดคอนแทคเตอร์ K2 ก่อนแลว้ท า
ตามขั้นตอนเดิม ถา้หากกดสวิตช์ S2 และ S3 พร้อมกนั ตวัคอนแทคเตอร์ตวัใดท่ีไดรั้บกระแสก่อน
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จะท างานก่อนคอนแทคเตอร์ทั้งสองไม่มีโอกาสท างานพร้อมกนัไดเ้พราะมีคอนแทคช่วยสลบั กนั
ตดัเราเรียกวา่มี Interlock ซ่ึงกนัและกนั 
             ถา้เกิดกรณีมอเตอร์ท างานเกินก าลงั  F3 (โอเวอร์โหลด รีเลย)์จะท าการตดัวงจรเพื่อป้องกนั
มอเตอร์และหลอดสัญญาณ H3 จะสวา่งแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
            การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสกลบัทิศทางการหมุนหลงัจากหยุด(Reversing 
After Stop ) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
           การท างานวงจรควบคุม กดสวิตช์  S2 คอนแทคเตอร์ K1 ท างาน หลอดสัญญาณ  H1 แสดง
สถานะการท างานคอนแทคเตอร์ K1 มอเตอร์จะหมุนขวา(Forward Contac)หนา้สัมผสัคอนแทค
เตอร์ช่วยปกติปิดของ  K1 ในแถวท่ี 3 ตดัวงจร ไม่ให้มีกระแสไหลไปยงั คอนแทคเตอร์ K2 คอน
แทคเตอร์ K2 จะท างานไดก้็ต่อเม่ือคอนแทคเตอร์ K1 หยุดท างานการกลบัทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์จากหมุนขวา    เป็นหมุนซ้าย จะเปล่ียนเลยไม่ไดต้อ้งท าการกดสวิตช์ S1 ก่อน เม่ือท าการ
กด S1 คอนแทคเตอร์  K1 หยุดการท างาน จะท าให้มอเตอร์หมุนซ้ายตอ้งท าการ   กด S3 ให้คอน
แทคเตอร์ K2 ท างานหลอดสัญญาณ H2 แสดงสถานะการท างานคอนแทคเตอร์  K2 มอเตอร์จะ
หมุนซ้ายหนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วย  K2 ปกติปิด  ในแถวท่ี 1 ตดัจรไม่ให้มีกระแสไหลไปยงั
คอนแทคเตอร์ K1 ถา้จะให้คอนแทคเตอร์  K1 ท างานตอ้งให้หยุดคอนแทคเตอร์ K2 ก่อนแลว้ท า
ตามขั้นตอนเดิม ถา้หากกดสวติช์  S2 และ S3 พร้อมกนั ตวัคอนแทคเตอร์ตวัใดท่ีไดรั้บกระแสก่อน
จะท างานก่อนคอนแทคเตอร์ทั้งสองไม่มีโอกาสท างานพร้อมกนัไดเ้พราะมีคอนแทคช่วยสลบั กนั
ตดัเราเรียกวา่มี Interlock ซ่ึงกนัและกนั 
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             ถา้เกิดกรณีมอเตอร์ท างานเกินก าลงั F3 (โอเวอร์โหลด รีเลย)์จะท าการตดัวงจรเพื่อป้องกนั
มอเตอร์และหลอดสัญญาณ  H3  จะสวา่งแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
 
เฉลยข้อที ่3  
           การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบสตาร์-เดลตา้อตัโนมติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
           วงจรควบคุม(Control Circuit)สตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลตา้แบบอตัโนมติัโดยใช้รีเลยต์ั้ง
ล าดบัขั้นตอนการท างานเม่ือกด S2 ท าให้ K2 ท างานหลอดสัญญาณ  H1 จะสวา่งแสดงสถานะการ
ท างานของ K2 และรีเลยต์ั้งเวลา K4T ท างานหนา้สัมผสัปกติปิด(N.C.) ท่ีเป็นคอนแทคช่วย ของ K2
ในแถวท่ี 6 ตดัวงจร K3 และหนา้สัมผสัปกติเปิด(N.O.)ท่ีเป็นคอนแทคช่วยของ K2ในแถวท่ี 3 ต่อ
วงจรให้ K1 ท  างานมอเตอร์จะเร่ิมเดินเป็นแบบสตาร์หลอดสัญญาณ H2 จะสวา่งแสดงสถานะการ
ท างานของ K1 
           เม่ือถึงระยะเวลาท่ีรีเลยต์ั้งเวลา  K4T ตั้งไว ้ K2 จะถูกตดัออกจากวงจรดว้ยหนา้สัมผสัปกติ
ปิด(N.C.)ของ รีเลยต์ั้งเวลาในแถวท่ี 1 หลอดสัญญาณ H1 จะดบั และหนา้สัมผสัปกติปิดของ K2ใน
แถวท่ี 6 กลบัคืนสู่สถานะเดิมกระแสจะไหลผา่นหน้าสัมผสัคอนแทคช่วย  K1 ในแถวท่ี 4 ผา่น
หนา้สัมผสัคอนแทคช่วย K2 ในแถวท่ี 6 ผ่าน K3 ครบวงจรท่ี นิวตรอลท าให้ K3 ท างานหลอด
สัญญาณ  H3 จะสวา่งแสดงสถานะการท างานของ K3 ขณะน้ีจะเหลือ K1 และ K3 ท างานมอเตอร์
จะท างานเป็นแบบเดลตา้เม่ือตอ้งการหยดุการท างานของมอเตอร์ใหก้ดสวติช์ S1 
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           ถา้เกิดกรณีมอเตอร์ท างานเกินก าลงั F3 จะท าการตดัวงจรเพื่อป้องกนัมอเตอร์และหลอด
สัญญาณ H3 จะสวา่งแสดงสถานะมอเตอร์ท างานเกินก าลงั 
 
เฉลยข้อที ่4.  
             การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ท างานเรียงล าดบัดว้ยมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
              
           เม่ือกดสวิตช์  S3 ขณะท่ีคอนแทคเตอร์ K1 ยงัไม่ท างานคอนแทคเตอร์ K2 จะไม่ท างาน
เพราะคอนแทคช่วยปกติเปิดของ K1ในแถว 3 ยงัเปิดวงจรอยู ่และเม่ือกดสวิตช์ S2 ท าให้คอนแทค
เตอร์ K1ในแถวท่ี 1 ท างานหลอดสัญญาณ H1 แสดงสถานการณ์ท างานของคอนแทคเตอร์ K1 และ
หน้าสัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วยปกติเปิดของ K1ในแถวท่ี 2 จะต่อวงจรท าให้คอนแทคเตอร์ K1
ท างานตลอดเวลาและเป็นการต่อมอเตอร์ตวัท่ี 1ใหท้  างาน 
            เม่ือกด S3 ท าให้คอนแทคเตอร์ K2 ในแถวท่ี3ท างานหลอดสัญญาณ H2 แสดงสถานะการ
ท างานของคอนแทคเตอร์ K2 และคอนแทคช่วยปกติเปิด K2 ชุดท่ี 2 ในแถวท่ี 4 หนา้สัมผสัปิดจะ
ต่อวงจรท าให ้K2 ท างานตลอดเวลาและเป็นการต่อมอเตอร์ตวัท่ี 2ใหท้  างาน 
           หากตอ้งการให้หยุดท างานให้กด S1 คอนแทคเตอร์ K1 และคอนแทคเตอร์ K2 จะหยุด
ท างาน มอเตอร์ตวัท่ี 1 และ 2 หยุดหมุนและเม่ือเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดท่ี F3 หรือ F4 จะตดัวงจร
คอนแทคเตอร์ K1 และ K2ให้หยุดท างานหลอดสัญญาณ H3 แสดงสถานการณ์ท างานสภาวะโอ
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เวอร์โหลดเม่ือตอ้งการให้มอเตอร์ท างานใหม่อีกคร้ังให้กดปุ่มรีเซ็ทและด าเนินการเหมือนขั้นตอน
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
เฉลยข้อที ่5.    

 

 
           การท างาน เม่ือกดสวิตช์  S2 ท าให้คอนแทคเตอร์  K1 ในแถวท่ี1และรีเลยห์น่วงเวลา K3T 
ในแถวท่ี 2 ท างานหลอดสัญญาณ  H1 แสดงสถานะการท างานของคอนแทคเตอร์  K1 และ
หนา้สัมผสัคอนแทคเตอร์ช่วยปกติเปิดของ  K1 ในแถวท่ี 2 จะต่อวงจรท าให้คอนแทคเตอร์ K1
ท างานตลอดเวลาและเป็นการต่อมอเตอร์ตวัท่ี 1ใหท้  างาน 
           เม่ือถึงระยะเวลาท่ีรีเลยห์น่วงเวลาตั้งไวห้นา้สัมผสัปกติเปิดของรีเลยห์น่วงเวลา K3T ปิด ท า
ให้คอนแทคเตอร์ K2 ในแถวท่ี 4 ท างานหลอดสัญญาณ H2 แสดงสถานะการท างานของคอนแทค
เตอร์ K2 และคอนแทคช่วยปกติเปิด K2 ชุดท่ี 2 ในแถวท่ี 5 หนา้สัมผสัปิดจะต่อวงจรท าให้ K2
ท างานตลอดเวลาและเป็นการต่อมอเตอร์ตวัท่ี 2 ให้ท างานโดยหลอดสัญญาณ H3 จะแสดง
สถานะการท างานของมอเตอร์ตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2 
           หากตอ้งการให้หยุดท างานให้กด S1 คอนแทคเตอร์  K1 และคอนแทคเตอร์ K2 จะหยุด
ท างาน มอเตอร์ตวัท่ี 1 และ 2  หยุดหมุนและเม่ือเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดท่ี F31หรือ F32 จะตดั
วงจรคอนแทคเตอร์  K1 และ K2 ใหห้ยดุท างานหลอดสัญญาณ H4 แสดงสถานการณ์ท างานสภาวะ
โอเวอร์โหลดเม่ือต้องการให้มอเตอร์ท างานใหม่อีกคร้ังให้กดปุ่มรีเซ็ทและด าเนินการเหมือน
ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ 
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