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บทที่ 2  

ระบบควบคุมโดยทั่วไป และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม 

การควบคุมและอุปกรณ์เคร่ืองกลไฟฟ้า 

 1. ชนิดของการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าหรอืการควบคุมมอเตอร์ คือการควบคุมให้มอเตอร์ท างานตาม

วัตถุประสงค์หรอืตามความต้องการของผู้ควบคุม  เชน่ควบคุมการเริ่มท างาน ( Starting) ควบคุมความเร็ว 

(Speed)  ควบคุมก าลัง (Power) รวมทั้งการกลับทิศทางหมุน (Reverse) และควบคุมการหยุดท างาน (Stop) 

เป็นต้น  การเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมประกอบวงจรจึงมีความจ าเป็นเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

และชนิดของการควบคุมมอเตอร์  ซึ่งสามารถแบ่งวิธีของการควบคุมมอเตอร์ได้ 3 วิธีคือ 

    1.1 การควบคุมด้วยมือ ( Manual Control) คอืการใชค้นท าหนา้ที่ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

โดยตรงหรอืเรียกว่าโอเปอเรเตอร์ ( Operator) โดยใช้วธิีการจา่ยแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรง  

เชน่การเสียบปลั๊กไฟฟ้า  การใชส้วิตช์ใบมีด ( Cut out) หรอืใช้สวิตช์สตาร์ทมอเตอร์        ( Starter  Switch) 

เป็นต้น ท าหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าโดยตรงให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า  วธิีการควบคุมด้วยมือนี้มักจะใช้กับมอเตอร์

ไฟฟ้าที่มขีนาดเล็ก ประเภทเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบ้านทั่วไป เพื่อการเริ่มเดินหรอืหยุดเครื่องเป็นส่วนใหญ่ 

และมีเครื่องประกอบป้องกันอันตราย ( Overload Protection)โดยปกติจะเป็นฟิวส์ ( Standard Fuse) 

ประกอบติดอยู่ภายใต้สวิตช์แต่ละขาสับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-1 รูปแสดงผังการควบคุมด้วยมือ (Manual Control) 
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    1.2 การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ  (Semi  Automatic Control) เป็นการน าอุปกรณ์ประกอบ

เข้ามาช่วยในการควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า ได้แก่ แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ ( Magnetic 

Contactor) และสวติช์ปุ่มกด (Push Button Switch) ตัง้แต่ 1 หรอื 2 ชุดขึน้ไป สวิตช์ปุ่มกดนีจ้ะท าหนา้ที่เริ่ม

การท างานของเครื่องหรอืปุ่มสตาร์ท ( Start) และท าหน้าที่หยุดการท างานของเครื่องหรอืปุ่มหยุด ( Stop) 

โดยการควบคุมการท างานของแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ใหต้่อหรอืเปิดหนา้สัมผัส ( Contact) เพื่อควบคุม

กระแสไฟฟ้าที่จา่ยใหก้ับมอเตอร์ไฟฟ้า   การควบคุมวิธีนีจ้ะดีกว่าการควบคุมด้วยมือเพราะสามารถ

ออกแบบวงจรควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าได้จากหลายที่ทั้งการเริ่มท างาน ( Start) และการหยุดท างาน 

(Stop)และสามารถจัดวางตู้ควบคุมหา่งจากเครื่องจักรได้เป็นการเพิ่มความปลอดภัยใหก้ับผูค้วบคุมยิ่งขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 1-2 รูปแสดงผังการควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Control) 

 

  1.3 การควบคุมแบบอัตโนมัติ ( Automatic Control) การควบคุมวิธีนีเ้หมอืนกับการควบคุมแบบ

กึ่งอัตโนมัติ เพียงแต่หลังจากกดปุ่มเริ่มเดิน ( Start) แล้วระบบการท างานเองตลอดทุกระยะ เชน่การหมุน

ตามเข็มนาฬิกา, การหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรอืหยุดท างาน (Stop) ดังนั้นจึงต้องมีการตดิตั้งสวิตช์อัตโนมัตไิว้

ตามจุดตา่งๆเพื่อใหร้ะบบสามารถท างานได้เองตลอดเวลา เชน่ การติดตัง้ลมิิตสวิตช์ ( Limit Switch) เพื่อ

ควบคุมระยะทาง ติดตัง้สวิตช์ลูกลอย ( Float Switch) เพื่อควบคุมระดับน้ าในถัง หรอืการตดิตั้งทามเมอร์

รีเลย์ (Timer Relay) เพื่อควบคุมเวลาเป็นต้น 
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รูปที่ 1-3 รูปแสดงผังการควบคุมแบบอัตโนมัติ ( Automatic Control) 

 

 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า 

 วงจรไฟฟ้าส าหรับการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าจะประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าหลาย

ชนิดน ามาใช้ประกอบวงจรร่วมกัน เพื่อให้สามารถควบคุมการท างานของเครื่องกลไฟฟ้าใหท้ างานตาม

ความตอ้งการได้อย่างถูกต้อง มปีระสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใชง้าน อุปกรณ์ดังกล่าวได้แก่ 

    2.1 สวิตช์ปุ่มกด (Push button Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ตัดตอ่วงจรไฟฟ้าควบคุมการ

ท างานของมอเตอร์ สวิตช์นี้จะมีหน้าสัมผัส ( Contact) แบบปกติเปิด (Normally Open ; NO)1 ชุดและแบบ

ปกติปิด(Normally Close ; NC)1 ชุด  เมื่อกดปุ่มแล้วหนา้สัมผัสทั้งคู่ดังกล่าวจะเปลี่ยนต าแหน่งและเมื่อ

ปล่อยมอืหนา้สัมผัสทั้งคู่จะกลับคืนต าแหน่งเดิมโดยไม่ค้างต าแหน่งด้วยแรงดันของสปริง เราเรียกการ

ท างานของหน้าสัมผัสนีว้่า Momentary Contact   ลักษณะรูปแบบของสวิตช์ปุ่มกดมีหลายลักษณะดังรูปที่ 

4 

 

 

 

 

รูปที่ 1-4 รูปแสดงสวิตช์ปุ่มกด (Push button Switch) แบบต่างๆ 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html 

 

    

http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html
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 โครงสร้างของสวิตช์ปุ่มกดจะประกอบด้วย  

 1. ปุ่มกดท าด้วยพลาสติก สีแดง สีเขียวหรอืสีเหลอืง ขึน้อยู่กับการน าไปใช้งาน  

 2. แหวนยึด ส าหรับยึดสวิตช์ปุ่มกดเข้ากับตู้ควบคุม  

 3. ชุดหนา้สัมผัส  NO และ NC  

4. ยางรอง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-5 รูปแสดงโครงสรา้งของสวิตช์ปุ่มกด 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html 

ชนิดของสวิตช์ปุ่มกด  สวติช์ปุ่มกดที่นยิมใช้มอียู่หลายชนดิเช่น 

 1. สวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดา ใช้ในการเริ่มท างาน( Start) และหยุดการท างาน (Stop)  

     

รูปที่ 1-6 รูปแสดงสวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดา 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html 

 2. สวิตช์ปุ่มกดที่ใชใ้นการเริ่มท างาน (Start) และหยุดการท างาน (Stop) อยู่ในกล่องเดียวกัน ปุ่มกดสี

เขียวส าหรับกดเริ่มท างานของมอเตอร์ ( Start) และปุ่มกดสีแดง  ส าหรับกดหยุดการท างานของมอเตอร์ 

(Stop) เหมาะกับการใชง้านมอเตอร์ขนาดเล็ก 

 

 

รูปที่ 1-7 รูปแสดงสวิตช์ปุ่มกดที่ใชใ้นการเริ่มท างาน(Start) และหยุดการท างาน (Stop) 

อยู่ในกล่องเดียวกัน 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html 
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 3. สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน ( Emergency push button Switch) สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินหรอืเรียกทั่วไปว่าสวิตช์

ดอกเห็ดเป็นสวิตช์ที่มปีุ่มกดขนาดใหญ่กว่าสวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดาเหมาะกับงานที่เกิดเหตุฉุกเฉินบ่อย

หรอืงานที่ต้องการหยุดทันที 

 

 
 

รูปที่ 1-8 รูปแสดงสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html 

 4. สวิตช์ปุ่มกดที่มหีลอดสัญญาณติดอยู่  ( Illuminated push button) เมื่อกดสวิตช์ปุ่มกดแล้วจะท าให้

หลอดสัญญาณที่ตดิอยู่ภายในสว่าง 

 
รูปที่ 1-9 รูปแสดงสวิตช์ปุ่มกดที่มหีลอดสัญญาณติดอยู่ 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html 

 5. สวิตช์ปุ่มกดที่ใชเ้ท้าเหยียบ ( Foot push button Switch) เป็นสวิตช์ปุ่มกดที่ท างานโดยใช้เท้าเหยียบ  

เหมาะกับเครื่องจักรที่ตอ้งท างานโดยใช้เท้าเหยียบ เชน่เครื่องตัดเหล็ก 

 

รูปที่ 1-10 รูปแสดงสวิตช์ปุ่มกดที่ใชเ้ท้าเหยียบ 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html 

   2.2 แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์   (Magnetic Contactor) หรอืเรียกว่าคอนแทคเตอร์ ( Contactor) 

เป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าท าหนา้ที่เป็นตัวตัดและตอ่วงจรเหมือนสวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป แต่คอนแทค

เตอร์ท างานโดยอาศัยอ านาจแม่เหล็กแทนการสับสวิตช์ดว้ยมือโดยตรง ในตัวคอนแทคเตอร์จะมีหน้าสัมผัส 

(Contact) จ านวนหลายชุดติดอยู่บนแกนเดียวกันและท างานพร้อมกัน หน้าสัมผัส ( Contact) จะมีทั้งแบบ

http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html
http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html
http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html
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ปกติเปิด (Normally Open; NO) แบบปกติปิด (Normally Close; NC) จ านวนหนา้สัมผัสทั้งสองแบบจะมีมาก

หรอืน้อยขึน้อยู่กับการน าคอนแทคเตอร์ไปใช้งาน หน้าสัมผัสจะแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ 

  1. หนา้สัมผัสหลัก (Main Contact) เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (Normally Open; NO) ใช้ส าหรับเปิดหรอื

ปิดวงจรจา่ยกระแสไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้เพราะหนา้สัมผัสถูก

ออกแบบให้มขีนาดใหญ่เหมาะส าหรับใช้กับกระแสไฟฟ้าสูง สังเกตดูได้จากสกรูที่หน้าสัมผัสจะมีขนาดใหญ่

และจะมีตัวอักษรก ากับเป็น L1, L2, L3 – T1, T2, T3 

  2. หนา้สัมผัสชว่ย (Auxiliary Contact) หนา้สัมผัสจะเป็นแบบปกติเปิด  (Normally Open; NO) 

หรอืแบบปกติปิด (Normally Close; NC) ก็ได้แลว้แตค่วามตอ้งการของผูใ้ช้งาน หน้าสัมผัสชว่ยนั้นจะมีขนาด

เล็กกว่าหนา้สัมผัสหลักจึงทนกระแสไฟฟ้าได้นอ้ยกว่า จึงใช้เฉพาะในวงจรควบคุมเท่านั้นไมส่ามารถน าไป

ต่อใชเ้ปิดหรอืปิดวงจรจา่ยกระแสไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรอืมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรงได้ 

 คอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์ตัดตอ่วงจรไฟฟ้าที่มกีระแสไฟฟ้าสูงจงึเกิดประกายไฟ ( Arc) ที่หนา้สัมผัส 

จะท าให้หนา้สัมผัสช ารุดเสียหายเร็ว ดังนัน้จงึตอ้งลดการเกิดประกายไฟดังกล่าวโดยใช้วธิีแมกเนติกส์ 

โปล์วเอาว ์( Magnetic Blowout) ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาหนา้สัมผัสช ารุดเสียหายจากการเกิดประกายไฟ

ดังกล่าวและช่วยท าให้อายุการใชง้านของหน้าสัมผัสนานยิ่งขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 1-11 รูปแสดงแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์  (Magnatic Contactor) 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/ sara010.html  

 

  รีเลย์ ( Relay) เป็นสวิตช์ที่ท างานโดยอาศัยอ านาจแม่เหล็กชว่ยในการตัดตอ่วงจรควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าเหมอืนแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ แตใ่ช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มอีัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า

น้อย เชน่วงจรหลอดสัญญาณ หรอืมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเท่านั้น ดังนัน้หลักการท างานจงึเหมอืนกับแมก

เนติกส์คอนแทคเตอร์แต่มีขนาดเล็กกว่า 

http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html
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รูปที่ 1-12 รูปแสดงรีเลย์ (Relay) 

ที่มา : http:// www.weekendhobby.com/board/trooper/picture 

 

 ข้อดีของการใช้คอนแทคเตอร์  

   1. สะดวกในการใชง้านเพราะสามารถใช้รว่มกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สวิตช์ปุ่มกด สวิตช์ความดัน  หรอื

สวิตช์ลูกลอย ในการควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ 

   2. ให้ความปลอดภัยกับผูค้วบคุม ในการควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มี

กระแสไฟฟ้าจ านวนมากไหลผ่านหนา้สัมผัสหลัก ( Main Contact) นัน้    ผูค้วบคุมจะควบคุมปริมาณ

กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าขนาดต่ าที่ไปควบคุมขดลวดของคอนแทคเตอร์ท าให้เกิดการตัดต่อของ

หนา้สัมผัสหลักที่ควบคุมมอเตอร์เท่าน้ัน ท าให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 

 3. ประหยัดเมื่อเทียบกับการควบคุมด้วยมือ เพราะสายไฟฟ้าที่ใชใ้นการควบคุมในวงจรที่ใช้คอนแทค

เตอร์จะมีขนาดเล็ก 

 โครงสรา้งของคอนแทคเตอร์จะมีสว่นประกอบ  3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

 1. แกนเหล็ก ( Core) ท าดว้ยแผน่เหล็กบางตัว E อัดซ้อนกันเป็นแกนเหล็ก แบ่งออกเป็นสองส่วน

คือ   แกนเหล็กอยู่กับที่ ( Fixed Core) ที่ขาทั้งสองขา้งของแกนเหล็ก  มีลวดทองแดงเส้นใหญ่ตอ่ลัดอยู่เป็น

รูปวงแหวน ( Shaded Ring )ฝังอยู่ที่ผิวหนา้ของแกนเหล็กเพื่อลดการสั่นสะเทือน ของแกนเหล็ก  อัน

เนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของไฟฟ้ากระแสสลับ  และแกนเหล็กเคลื่อนที่( Movable  Core) จะมีชุด

หนา้สัมผัสเคลื่อนที่(Moving Contact) ยึดติดอยู่                                                                                                                           

                                 

     รูปที่ 1-13 รูปแสดงแกนเหล็กอยู่กับที่                  รูปที่ 1-14 รูปแสดงแกนเหล็กเคลื่อนที่ 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara010.html 
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        2. ขดลวด (Coil) เป็นลวดทองแดงพันอยู่รอบบ๊อบบิน้ (Bobbin) สวมอยู่ตรงกลางของขาแกนเหล็กอยู่

กับที่ ขดลวดทองแดงนี้ท าหน้าที่สรา้งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีขัว้ต่อส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า จะมี

สัญลักษณ์อักษรก ากับ คือ A1 - A2 หรอื C1 – C2 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-15 รูปแสดงขดลวด (Coil) 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara010.html 

  3. หนา้สัมผัส ( Contact) หน้าสัมผัสจะยึดติดอยู่กับแกนเหล็กเคลื่อนที่แบ่งออกเป็นสองส่วนคอื 

หนา้สัมผัสหลัก  (Main Contact) ซึ่งเป็นหนา้สัมผัสแบบปกติเปิด ( Normally Open; NO) ใชใ้นวงจรก าลังท า

หนา้ที่ตัดตอ่ระบบไฟฟ้าเข้าสู่โหลดและหนา้สัมผัสชว่ย  (Auxiliary Contact) ใช้กับวงจรควบคุม  หนา้สัมผัส

ช่วยนีแ้บ่งออกเป็น 2 ชนิด คือหน้าสัมผัสปกติเปิด (Normally Open; NO) และหน้าสัมผัสปกติปิด ( Normally 

Close; NC) 

 

รูปที่ 1-16 รูปแสดงหนา้สัมผัส (Contact) 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara010.html 

 ชนิดและขนาดของคอนแทคเตอร์ที่ใชก้ับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามลักษณะ

โหลดและการใช้งาน คอื 

 1. ชนิด AC-1 เป็นคอนแทคเตอร์ที่ใชก้ับโหลดที่เป็นความต้านทาน 

 2. ชนิด AC-2 เป็นคอนแทคเตอร์ที่ใชก้ับโหลดที่เป็นสลิปริงมอเตอร์ 

 3. ชนิด AC-3 เป็นคอนแทคเตอร์ที่ใชก้ับโหลดที่เป็นมอเตอร์กรงกระรอก 

 4. ชนิด AC-4 เป็นคอนแทคเตอร์ที่ใชส้ าหรับการสตาร์ท-หยุดมอเตอร์  ในวงจรแบบ jogging และ

การกลับทางหมุนมอเตอรแ์บบกรงกระรอก      

   2.3 โอเวอร์โหลดรีเลย์   (Overload   relay) หรอื Protective motor relay เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่

ป้องกันมอเตอร์ที่เรียกว่า Running Protection ออกแบบใช้ส าหรับตัดวงจรมอเตอรเ์มื่อมีกระแสไฟฟ้าไหล

http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara010.html
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เกินกว่าพิกัดกระแสของมอเตอร์ ซึ่งจะท าให้ขดลวดของมอเตอร์รอ้นขึน้เรื่อยๆและไหมใ้นที่สุด แต่ถ้าหาก

ในวงจรนัน้มโีอเวอร์โหลดรีเลย์   (Overload   relay) อยู่ดว้ยและตัง้ให้กระแสไฟฟ้าถูกต้อง วงจรควบคุมจะ

ถูกตัดวงจรออกไปก่อนที่ขดลวดมอเตอร์จะไหม้ 

 
รูปที่ 1-17 รูปแสดงโอเวอร์โหลดรีเลย์   (Overload   relay) 

ที่มา : http://www.lpc.rmutl.ac.th/elcen/elearning/motorcontrol/module6/overload.html 

 โครงสร้างของโอเวอร์โหลดรีเลย์  

 
รูปที่ 1-18 รูปแสดงโครงสรา้งของโอเวอร์โหลดรีเลย์ 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara011.html 

   1. ปุ่มปรับกระแส 

   2. ปุ่ม Trip  

  3. ปุ่มรีเซต (Reset) 

   4. จุดตอ่ไฟเข้าเมน Bimetal 

   5. จุดตอ่ไฟออกจากเมน Bimetal 

   6. หนา้สัมผัสปกติปิด (NO) 

   7. หนา้สัมผัสปกติเปิด (NC)  
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         การท างานของโอเวอร์โหลดรีเลย์จะอาศัยผลของความรอ้น โครงสร้างภายในประกอบด้วยขด

ลวดความร้อนที่พันอยู่กับโลหะคู่ (Bimetal)  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินพิกัดที่ก าหนดไว้จะท าให้เกิดความ

ร้อนมากขึ้นที่ Bimetal เป็นผลท าให้ Bimetal โก่งตัวดันคานสง่เคลื่อนที่ไปดันหนา้สัมผัสควบคุมให้เปลี่ยน

ต าแหน่ง 

 ชนิดของโอเวอร์โหลดรีเลย์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคอื  

   1. แบบไม่มรีีเซต ( No Reset) แบบนีเ้มื่อเกิดโอเวอร์โหลดจะท าให้ Bimetal รอ้นและโก่งตัวออกไปแล้ว 

เมื่อเย็นตัวลงกลับที่เดิมจะท าให้หนา้สัมผัสควบคุมกลับต าแหน่งเดิมด้วย 

   2. แบบมีรีเซต (Reset) แบบนีเ้มื่อเกิดโอเวอร์โหลดจะท าให ้ Bimetal รอ้นและโก่งตัวออกไปแล้วจะมี

กลไกท างกลมาล็อคสภาวะการท างานของหน้าสัมผัสควบคุมที่เปลี่ยนต าแหน่งไว้ เมื่อเย็นตัวลงแล้ว

หนา้สัมผัสควบคุมยังคงสภาวะอยู่ได้ ถ้าต้องการให้หน้าสัมผัสควบคุมกลับต าแหน่งเดิมตอ้งกดปุ่มรีเซต 

(Reset) ก่อน โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบมีรีเซต (Reset) นี้มักนิยมใชใ้นการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

   2.4 ทามเมอร์รเีลย์ (Timer Relay) เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานควบคุมที่สามารถตั้งเวลาการท างาน

ของหน้าสัมผัสได้  จงึน าไปใช้ในการควบคุมแบบอัตโนมัติ แบ่งลักษณะการท างานของหน้าหนา้สัมผัสได้ 2 

แบบคือ 

 1. แบบหนว่งเวลาหลังจา่ยกระแสไฟฟ้าเข้า ( On–delay) แบบนีเ้มื่อจ่ายจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับทาม

เมอร์รเีลย์แล้ว หน้าสัมผัสจะอยู่ในต าแหน่งเดิมและเมื่อถึงเวลาที่ตัง้ไว้หนา้สัมผัสจึงจะเปลี่ยนต าแหน่งเป็น

สภาวะตรงขา้มและค้างต าแหน่งจนกว่าจะหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับทามเมอร์รีเลย์ 

 2. แบบหนว่งเวลาหลังหยุดกระแสไฟฟ้าเข้า ( Off–delay) แบบนีเ้มื่อจ่ายจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับทาม

เมอร์รเีลย์แล้ว หน้าสัมผัสจะเปลี่ยนต าแหน่งเป็นสภาวะตรงขา้มทันที   เมื่อหยุดกระแสไฟฟ้าแล้ว   และถึง

เวลาที่ตัง้ไว้หนา้สัมผัสจึงจะกลับอยู่ในสภาวะเดิม  

 

      

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-19 รูปแสดงทามเมอร์รีเลย์  (Timer  Relay) 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara011.html 
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โครงสรา้งของทามเมอร์รีเลย์ 

 1. ตารางเทียบตั้งเวลา 

  2. ปุ่มต้ังเวลา 

  3. ฐานเสียบตัวตั้งเวลา 

  4. สัญลักษณ์และรายละเอียดการตอ่ใช้งาน  

  5. ขาเสียบเข้าฐาน  

  

 

 

 

 

รูปที่ 1-20 รูปแสดงโครงสรา้งของทามเมอร์รีเลย์ 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara011.html 

 

ชนิดของทามเมอร์รีเลย์ 

1. ทามเมอร์รีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์  อาศัยการท างานของอาร์ซีแทมคอนสแตมซ์  

2. ทามเมอร์รีเลย์แบบตั้งเวลาด้วยของเหลว 

3. ทามเมอร์รีเลย์แบบตั้งเวลาด้วยลม 

4. ทามเมอร์รีเลย์แบบใช้มอเตอร์ 

   2.5 ซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการควบคุมมอเตอร์ในลักษณะท างาน

เหมอืนสวิตช์ปุ่มกด จะแตกต่างที่ ซีเล็คเตอร์สวติช์ (Selector Switch) ใชว้ิธีบิดเลือกต าแหน่งจะบิดค้าง เมื่อ

ต้องการเปลี่ยนต าแหน่งต้องบิดกลับที่เดิม ส่วนใหญ่จะใช้ในงานที่ต้องควบคุมการท างานด้วยมือ 

 

 

 

      

รูปที่ 1-21 รูปแสดงซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch) 

ที่มา : http:// ecatalog.squared.com/fulldetail.cfm?partnumbe. 
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   2.6 สวิตช์ความดัน (Pressure Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานที่ตอ้งการควบคุมความดันตาม

ต้องการ การท างานของสวิตช์ความดันจะใช้หลักการของไดอะเฟรมควบคุมการท างานของสวิตช์เช่นถ้ามี

ความดันสูงเกินกว่าที่ตัง้ไว้สวิตช์จะตัดวงจรหรอืถ้าความดันต่ าสวิตซ์  ก็จะตอ่วงจร โดยสวิตช์ความดันจะ

ติดตัง้ในวงจรควบคุม เพื่อท าหนา้ที่ตัดหรอืต่อวงจรไฟฟ้าที่ป้อนให้ขดลวดของคอนแทคเตอร์ เพื่อให้

มอเตอร์ปั๊มลมท างานหรอืหยุดท างาน  

 

รูปที่ 1-22 รูปแสดงสวิตช์ความดัน (Pressure Switch) 

ที่มา : http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html#SW03 

 

   2.7 ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการควบคุมระยะท างหรอืจ ากัดระยะ จะใช้

ร่วมกับคอนแทคเตอร์ โดยลิมิตสวติช์ ( Limit Switch) จะติดตัง้ในวงจรควบคุม เพื่อท าหนา้ที่ตัดหรอืต่อ

วงจรไฟฟ้าที่ป้อนให้ขดลวดของคอนแทคเตอร์ เพื่อให้มอเตอรท์ างานหรอืหยุดท างาน 

       

รูปที่ 1-23 รูปแสดงลิมติสวิตช์ (Limit Switch) 

ที่มา http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html#sw02 

 

การท างานลิมติสวิตช์ ( Limit Switch) อาศัยแรงกดภายนอกมากระท าเชน่  วางของทับที่ปุ่มกดหรอื

ลูกเบีย้วมาชนที่ปุ่มกด ลมิิตสวิตช์มหีนา้สัมผัสทั้งแบบปกติปิด ( NC) และปกติเปิด (NO) ลิมติสวิตช์น าไปใช้

งานต่าง ๆ เช่น การควบคุมการเคลื่อนที่ไป กลับของเครื่องไส ควบคุมการเคลื่อนที่ของลฟิต์ เป็นต้น 

   2.8 สวิตช์ลูกลอย ( Float Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการควบคุมระดับความสูงหรอืระดับต่ า

ของเหลวในถังควบคุม   สวิตช์ลูกลอย ( Float switch) จะใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์ โดยจะติดตัง้ในวงจร

ควบคุม เพื่อท าหน้าที่ตัดหรอืต่อวงจรไฟฟ้าที่ป้อนให้ขดลวดของคอนแทคเตอร์ เพื่อให้มอเตอรป์ั๊มของเหลว

ท างานหรอืหยุดท างาน  

http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html#SW03
http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara09.html#sw02
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รูปที่ 1-24 รูปแสดงสวิตช์ลูกลอย (Float switch) 

ที่มา http://www.oamyai.com/product.detail_348093_th_1608933 

 

   2.9 หลอดไฟสัญญาณ (Signal Lamp) เป็นอุปกรณ์ที่แสดงสภาวะการท างานของวงจร เช่นแสดง

สภาวะการท างานของคอนแทคเตอร์ หรอืแสดงสภาวะการท างานของโอเวอร์โหลดรีเลย์ หลอดไฟ

สัญญาณ ( Signal Lamp) ที่ใชท้ั่วๆไปใช้แบบมีหม้อแปลงส าหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าใหต้่ าลงให้เหลอื

ประมาณ 6 โวลต์ และไม่ใช้หม้อแปลงโดยต่อแรงดันไฟฟ้าตรงเข้ากับขั้วหลอดของหลอดไฟสัญญาณ  

 

รูปที่ 1-25 รูปแสดงหลอดไฟสัญญาณ (Signal Lamp) 

ที่มา http://www.lpc.rmutl.ac.th/elcen/elearning/motorcontrol/module2/symbole.html 

 

 สขีองหลอดไฟสัญญาณ ( Signal Lamp) ความหมายของสีของหลอดไฟสัญญาณที่ใช้ทั่วไปดังนี้ 

 หลอดไฟสัญญาณ สีแดง แสดงหยุดการท างานของวงจร  

 หลอดไฟสัญญาณ สีเขียว แสดงการท างานของวงจรปกติ  

 หลอดไฟสัญญาณ สีเหลอืง แสดงการเกิดโอเวอร์โหลดของวงจร  

 หลอดไฟสัญญาณ สีขาว แสดงการท างานของวงจรก าลัง ( Power) 

 3. การตรวจสอบอุปกรณ์  

 วงจรไฟฟ้าส าหรับการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชนดิมาประกอบวงจร

ร่วมกัน การท างานของอุปกรณ์ดังกล่าวจึงมีความสัมพันธ์กัน วงจรไฟฟ้าจะท างานอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพได้นัน้ อุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบวงจรไฟฟ้าน้ันตอ้งมสีภาพที่ดพีร้อมที่จะใช้งาน ดังนั้นการ

ตรวจสอบอุปกรณ์จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

 

 

 

http://www.oamyai.com/product.detail_348093_th_1608933
http://www.lpc.rmutl.ac.th/elcen/elearning/motorcontrol/module2/symbole.html
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  3.1 การตรวจสอบสวิตช์ปุ่มกด (Push button Switch)   

  สวิตช์ปุ่มกดเป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นวงจรควบคุม เพื่อท าหน้าที่ ควบคุม  การเปิดหรอืปิดวงจรไฟฟ้า

ท าให้มอเตอรไ์ฟฟ้าท างานหรอืหยุดท างาน 

โครงสรา้งของสวิตช์ปุ่มกด    

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-26 รูปแสดงลักษณะโครงสรา้งของสวิตช์ปุ่มกดลักษณะการเปลี่ยนต าแหน่งของหน้าสัมผัส 

(Contact) ของสวิตช์ปุ่มกดที่มหีนา้สัมผัสชนดิ 1 NO 1NC ท างานพร้อมกัน   

              

 
                  ก . ขณะปกติ               ข . ขณะท างานแลว้ 

รูปที่ 1-27 รูปแสดงลักษณะการเปลี่ยนต าแหน่งของหน้าสัมผัสของสวิตช์ปุ่มกด 

 

 การตรวจสอบสภาพของสวิตช์ปุ่มกด    

 การตรวจสอบจะใชม้ัลติมิเตอร ์( Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความตา้นทานหรอืโอห์มมเิตอร์เป็น

เครื่องมือใช้ตรวจสอบหนา้สัมผัสของสวิตช์ปุ่มกด    ว่าอยู่ในสภาพปกติหรอืไม่   ในการตรวจสอบนั้น

จะต้องตรวจสภาพทั้งขณะปกติ (ไม่กดปุ่ม) และขณะท างาน (กดปุ่ม) ทั้งนีเ้พื่อตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าสวิตช์

ปุ่มกดอยู่ในสภาพใช้งานได้จรงิ ๆหรือไม่        
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รูปที่ 1-28 รูปแสดงการใชโ้อห์มมเิตอร์วัดหนา้สัมผัสของสวิตช์ปุ่มกด 

 

 เมื่อใชโ้อห์มมเิตอร์วัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสปกติเปิด ( NO)ของสวิตช์ปุ่มกดขั้ว 1-2 ขณะ

ปกติหรอืขณะยังไม่ท างาน คา่ความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้ค่าสูงสุดแสดงวา่

หนา้สัมผัสไม่ต่อกัน  และเมื่อวัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสปกติปิด ( NC)ของสวิตช์ปุ่มกดขั้ว 3-4 

ขณะปกติหรอืขณะยังไม่ท างาน คา่ความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้ค่าต่ าสุดแสดงว่า

หนา้สัมผัสต่อกัน  จากการตรวจสอบดังกล่าวแสดงสวิตช์ปุ่มกดมีสภาพปกติในขณะยังไม่ท างาน  ดังนัน้จงึ

ต้องตรวจสอบสภาพขณะท างาน(กดปุ่ม)ของสวิตช์ปุ่มกดด้วย โดยวิธีการเดียวกับการตรวจสอบสภาพขณะ

ยังไม่ท างาน แต่คา่ความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะมีคา่ตรงขา้มกันนั่นคือ ขั้ว 1-2 ขณะท างาน

(กดปุ่ม)ค่าความตา้นทานที่อ่านได้จะต้องได้ค่าต่ าสุด และขั้ว 3-4 ขณะท างาน(กดปุ่ม)ค่าความตา้นทานที่

อ่านได้จะต้องได้ค่าสูงสุด  

 3.2 การตรวจสอบแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ ( Magnetic Contactor)      

  แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์หรือคอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าท าหนา้ที่เป็นตัวตัด

และต่อวงจรเหมอืนสวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป แต่คอนแทคเตอร์ท างานโดยอาศัยอ านาจแม่เหล็ก 

  โครงสรา้งของคอนแทคเตอร์จะประกอบด้วยแกนเหล็กตัว E 2 ชุด ขดลวดท าหนา้ที่สรา้งอ านาจ

แมเ่หล็กไฟฟ้า และชุดหนา้สัมผัสหลักและหน้าสัมผัสชว่ย 
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รูปที่ 1-29 รูปแสดงลักษณะโครงสรา้งของคอนแทคเตอร์ 

 การตรวจสอบสภาพของคอนแทคเตอร์ 

 การตรวจสอบจะใชม้ัลติมิเตอร ์( Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความตา้นทานหรอืโอห์มมเิตอร์เป็น

เครื่องมือใช้ตรวจสอบสภาพของขดลวดไฟฟ้า (Coil)   หน้าสัมผัสหลัก และหนา้สัมผัสชว่ย 

 การตรวจสอบสภาพของขดลวดไฟฟ้า ( Coil) โดยใช้มัลติมเิตอร์ ( Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความ

ต้านทานหรอืโอห์มมเิตอร์ วัดและอา่นค่าความตา้นทานที่ขั้วตอ่ไฟของขดลวดซึ่งมีสัญลักษณ์อักษรก ากับ

คือ A1 - A2 หรอื C1 – C2 และเนื่องจากขดลวดไฟฟ้าจะต้องมีคา่ความตา้นทานอยู่ ดังนั้นคา่ความ

ต้านทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะเป็นค่าความตา้นทานของขดลวดไฟฟ้านั่นเอง  

 
รูปที่ 1-30  รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดค่าความตา้นทานของขดลวด 

 

 การตรวจสอบสภาพของหนา้สัมผัสหลัก  (Main Contact) ซึ่งเป็นหนา้สัมผัสแบบปกติเปิด ( NO) โดย

ใช้มัลติมเิตอร์ (Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความตา้นทานหรอืโอห์มมเิตอร์ วัดและอา่นค่าความตา้นทานที่

ขั้วของหน้าสัมผัสทั้ง 3 ชุดซึ่งมีสัญลักษณ์อักษรก ากับ L1, L2, L3 - T1, T2, T3 เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ใน

สภาพปกติหรอืไม่   ในการตรวจสอบนั้นจะต้องตรวจสภาพทั้งขณะปกติ (ไม่ต้องจา่ยกระแสไฟฟ้าให้

ขดลวด) และขณะท างาน (จา่ยกระแสไฟฟ้าให้ขดลวด) ทั้งนีเ้พื่อตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าหนา้สัมผัสหลักอยู่ใน

สภาพใช้งานได้จรงิ ๆหรือไม่ 
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รูปที่ 1-31 รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสหลักของ  

คอนแทคเตอร์ขณะปกติ(ไม่จา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า) 

 เมื่อใช้โอหม์มเิตอร์วัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสหลัก ปกติเปิด ( NO) ของคอนแทคเตอร์ ขณะ

ปกติหรอืขณะยังไม่จา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า ค่าความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้

ค่าสูงสุดแสดงวา่หนา้สัมผัสไม่ต่อกัน และเมื่อจา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้าเพื่อให้คอนแทคเตอร์

ท างาน หน้าสัมผัสหลักก็จะเปลี่ยนต าแหน่งนั่นคือหน้าสัมผัสจะต่อกัน ดังนั้นคา่ความตา้นทานที่อ่านได้จาก

โอห์มมเิตอร์จะต้องได้ค่าต่ าสุด   

 
รูปที่ 1-32 รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสหลักของ  

คอนแทคเตอร์ขณะท างาน(จา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า) 

 

 การตรวจสอบสภาพของหนา้สัมผัสชว่ย  (Auxiliary  Contact) ซึ่งมีหน้าสัมผัสเป็นทั้งแบบปกติเปิด

(NO) และแบบปกติปิด(NC) โดยใช้มัลติมเิตอร์ ( Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความตา้นทานหรอืโอห์มมเิตอร์ 

วัดและอา่นค่าความตา้นทานที่ขั้วของหน้าสัมผัส ถ้าหนา้สัมผัสเป็นแบบปกติเปิด(NO) จะมีสัญลักษณ์อักษร

ก ากับ 13-14, 43-44   ถ้าหน้าสัมผัสเป็นแบบปกติปิด( NC)จะมีสัญลักษณ์อักษรก ากับ 21-22, 31- 32  

เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพปกติหรอืไม่   ในการตรวจสอบนั้นจะต้องตรวจสภาพทั้งขณะปกติ (ไม่ต้อง

จา่ยกระแสไฟฟ้าให้ขดลวด) และขณะท างาน ( จา่ยกระแสไฟฟ้าให้ขดลวด)  ทั้งนีเ้พื่อตรวจสอบใหแ้นใ่จว่า

หนา้สัมผัสชว่ยทั้งหมดอยู่ในสภาพใช้งานได้จรงิ ๆ หรอืไม่ 
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รูปที่ 1-33 รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดความตา้นทานของหน้าสัมผัสชว่ยของคอนแทคเตอร์  

ขณะปกติ (ไม่จา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า) 

 

เมื่อใชโ้อห์มมเิตอร์วัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสชว่ยของคอนแทคเตอร์ ถ้าหนา้สัมผัสแบบ

ปกติเปิด (NO) ขณะปกติหรอืขณะยังไม่จา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า ค่าความตา้นทานที่อ่านได้จาก

โอห์มมเิตอร์จะต้องได้ค่าสูงสุดแสดงวา่หนา้สัมผัสไม่ต่อกัน และถ้าหนา้สัมผัสแบบปกติปิด ( NC)ค่าความ

ต้านทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้ค่าต่ าสุดแสดงว่าหนา้สัมผัสต่อกัน เมื่อจา่ยกระแสไฟฟ้าเข้า

ขดลวดไฟฟ้าเพื่อให้คอนแทคเตอร์ท างาน  หนา้สัมผัสชว่ยทั้งหมดก็จะเปลี่ยนต าแหน่งนั่นคือหน้าสัมผัส

แบบปกติเปิด ( NO) จะต่อกัน คา่ความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้ค่าต่ าสุด  และ

หนา้สัมผัสแบบปกติปิด (NC) จะจากออก ค่าความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้ค่าสูงสุด  

 
รูปที่ 1-34 รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสชว่ยของคอนแทคเตอร์ขณะ

ท างาน (จา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า) 

 

 3.3 การตรวจสอบโอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay) 

  โอเวอร์โหลดรีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่ใชป้้องกันมอเตอร์ ที่เรียกว่า Running Protection ออกแบบใช้ส าหรับ

ตัดวงจรมอเตอร์เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินกว่าพิกัดกระแสของมอเตอร์ การท างานของโอเวอร์โหลดรีเลย์

จะอาศัยผลของความรอ้น โครงสร้างภายในประกอบด้วยขดลวดความรอ้นที่พันอยู่กับโลหะคู่ ( Bimetal) 
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เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินพิกัดที่ก าหนดไว้จะท าให้เกิดความร้อนมากขึ้นที่ Bimetal เป็นผลท าให้ Bimetal 

โก่งตัวดันคานสง่เคลื่อนที่ไปดันหนา้สัมผัสควบคุมให้เปลี่ยนต าแหน่ง 

 

 

 

 

  

 

 ก . ขณะโลหะคู่ (Bimetal)  เย็นตัวอยู่               ข. ขณะโลหะคู่ (Bimetal) รอ้น 

รูปที่ 1-35 รูปแสดงการท างานของโอเวอร์โหลดรีเลย์ 

 

  โอเวอร์โหลดรีเลย์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคอื แบบไม่มรีีเซต ( Reset)  แบบนีเ้มื่อเกิดโอเวอร์โหลดจะท า

ให้ Bimetal รอ้นและโก่งตัวออกไปแล้ว เมื่อเย็นตัวลงกลับที่เดิมจะท าให้หนา้สัมผัสควบคุมกลับต าแหน่ง

เดิม และแบบมีรีเซต (Reset) แบบนีเ้มื่อเกิดโอเวอร์โหลดจะท าให ้ Bimetal รอ้นและโก่งตัวออกไปแล้วจะมี

กลไกท างกลมาล็อคสภาวะการท างานของหน้าสัมผัสควบคุมที่เปลี่ยนต าแหน่งไว้ เมื่อเย็นตัวลงแล้ว

หนา้สัมผัสควบคุมยังคงสภาวะอยู่ได้ ถ้าต้องการให้หน้าสัมผัสควบคุมกลับต าแหน่งเดิมตอ้งกดปุ่มรีเซต 

(Reset) ก่อน  

 

 

 

ก. ชนิดมหีนา้สัมผัส 1 NC                             ข . ชนิดมหีนา้สัมผัส 1 NO 1 NC 

รูปที่ 1-36 รูปแสดงสัญลักษณ์ของโอเวอร์โหลดรีเลย์แบบมีรีเซต (Reset) 

  การตรวจสอบสภาพของโอเวอร์โหลดรีเลย์จะใช้มัลติมเิตอร์ ( Muti-meter) ตั้งย่านวัดค่าความ

ต้านทานหรอืโอห์มมเิตอร์เป็นเครื่องมอื ใชต้รวจสอบสภาพของหน้าสัมผัสควบคุมในสภาพปกติและใน

สภาวะเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดหรอืทริป (Trip)   

  การใชโ้อห์มมเิตอร์ตรวจสอบสภาพของโอเวอร์โหลดรีเลย์ในสภาพปกติ โดยวัดและอา่นค่าความ

ต้านทานของหน้าสัมผัสซึ่งเป็นแบบปกติเปิด(NO) และแบบปกติปิด (NC) 
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รูปที่ 1-37 รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสควบคุมของโอเวอร์  

โหลดรีเลย์แบบมีรีเซต (Reset) ในสภาพปกติ  

 

  เมื่อใชโ้อห์มมเิตอร์วัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสควบคุมของโอเวอร์โหลดรีเลย์ ถ้าหนา้สัมผัส

แบบปกติเปิด ( NO)  ขณะปกติ ค่าความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้ค่าสูงสุดแสดงวา่

หนา้สัมผัสไม่ต่อกัน และถ้าหนา้สัมผัสแบบปกติปิด (NC)ค่าความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้อง

ได้ค่าต่ าสุดแสดงว่าหนา้สัมผัสต่อกัน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกินในวงจรหรอืเกิดโอเวอร์โหลดในวงจร  

โอเวอร์โหลดรีเลย์จะท างานทันที      ( Trip) จะท าให้หนา้สัมผัสควบคุมทั้งสองเปลี่ยนต าแหน่งนั่นคือ

หนา้สัมผัสแบบปกติเปิด ( NO) จะต่อกัน คา่ความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้ค่าต่ าสุด  

และหนา้สัมผัสแบบปกติปิด ( NC) จะจากออก ค่าความตา้นทานที่อ่านได้จากโอหม์มเิตอร์จะต้องได้

ค่าสูงสุด  

 
รูปที่ 1-38 รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสควบคุมของโอเวอร์  

โหลดรีเลย์แบบมีรีเซต (Reset) ขณะท างาน (Trip) 

  3.4 การตรวจสอบสภาพของทามเมอร์รเีลย์ (Timer Relay) 

 ทามเมอร์รีเลย์  ( Timer Relay) เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานควบคุมที่สามารถตั้งเวลาการท างานของ

หนา้สัมผัสได้ จงึน าไปใช้ในการควบคุมแบบอัตโนมัติ ทามเมอร์รีเลย์ แบ่งตามลักษณะการท างานของหน้า

หนา้สัมผัสได้ 2 แบบคือ แบบหนว่งเวลาหลังจา่ยกระแสไฟฟ้าเข้า ( On - delay) และ แบบหนว่งเวลาหลัง

หยุดกระแสไฟฟ้าเข้า (Off - delay) 
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     ก. รูปแสดงต าแหน่งจุดตอ่ภายในของทามเมอร์รเีลย์      ข. สัญลักษณ์ของทามเมอร์รีเลย์           

รูปที่ 1-39 รูปแสดงจุดต่อภายในและสัญลักษณ์ของทามเมอร์ 

 

  การตรวจสอบสภาพของทามเมอรร์ีเลย์จะใช้มัลติมเิตอร์ ( Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความตา้นทาน

หรอืโอห์มมเิตอร์เป็นเครื่องมอื ใชต้รวจสอบสภาพของหน้าสัมผัสเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าและเมื่อถึงเวลา

ที่ตัง้ไว้ 

 
รูปที่ 1-40 รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสของทามเมอรร์ีเลย์  

แบบหนว่งเวลาเมื่อจา่ยกระแสไฟฟ้าเข้า 

   เมื่อจา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าขั้วหมายเลข 2 และ 7 แล้ว ช่วงนีท้ามเมอร์รีเลย์จะเริ่มหน่วงเวลา เมื่อใช้

โอห์มมเิตอร์วัดและอ่านค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสซึ่งเป็นทั้งแบบปกติเปิด    ( NO) และแบบปกติปิด 

(NC) 

หมายเลขขั้ว หนา้สัมผัส ค่าความตา้นทานที่อ่านได้ 

1 - 4 NC ต่ าสุด 

1 - 3 NO สูงสุด 

8 - 5 NC ต่ าสุด 

8 - 6 NO สูงสุด 
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  เมื่อทามเมอร์รเีลย์หน่วงเวลาจนถึงเวลาที่ตัง้ไว้ หน้าสัมผัสทุกชุดจะเปลี่ยนต าแหน่งทันที และจะคง

สภาพไว้ตลอดเวลาที่ยังจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขั้ว 2 และ 7   หนา้สัมผัสทุกชุดจะเปลี่ยนต าแหน่งอีกครั้งเมื่อ

หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นต าแหน่งของหน้าสัมผัสจะเหมอืนกับต าแหน่งของหน้าสัมผัสขณะที่ยังไม่จา่ย

กระแสไฟฟ้าเข้าที่ขัว้ 2 และ 7 

 

รูปที่ 1-41 รูปแสดงการใช้โอห์มมิเตอรว์ัดค่าความตา้นทานของหน้าสัมผัสของทามเมอรร์ีเลย์  

แบบหนว่งเวลาหลังจา่ยกระแสไฟฟ้าเข้า เมื่อถึงเวลาที่ตัง้ไว้ 

  เมื่อทามเมอร์รเีลย์หน่วงเวลาจนถึงเวลาที่ตัง้ไว้ หน้าสัมผัสทุกตัวจะเปลี่ยนต าแหน่ง หน้าสัมผัสปกติ

ปิด (NC) ก็จะจากออก และหน้าสัมผัสปกติเปิด ( NO) ก็จะต่อวงจร เมื่อใชโ้อห์มมเิตอร์วัดและอ่านค่าความ

ต้านทานของหน้าสัมผัสปกติปิดจะมีคา่ความตา้นทานสูงมากและหน้าสัมผัสปกติเปิดก็จะมีค่าความ

ต้านทานต่ า 

หมายเลขขั้ว หนา้สัมผัส ค่าความตา้นทานที่อ่านได้ 

1 - 4 NC สูงสุด 

1 - 3 NO ต่ าสุด 

8 - 5 NC สูงสุด 

8 - 6 NO ต่ าสุด 

  

การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ตา่งๆที่ใชใ้นงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าน้ัน นอกจากการตรวจสอบสภาพ

ภายนอกแล้วจะต้องตรวจสภาพของหนา้สัมผัส ( Contact) ตา่งๆ ทั้งในสภาพปกติหรอืขณะอุปกรณ์ยังไม่

ท างานและในขณะท างานนั่นคอืหนา้สัมผัสเปลี่ยนต าแหน่งแล้ว ทั้งนีเ้พื่อให้แนใ่จว่าอุปกรณ์ต่างๆสามารถ

ใช้งานได้จรงิๆหรอืไม่ 
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การควบคุมมอเตอร์ 

ในการตดิตั้งวงจรควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้านั้นมีหลักเกณฑ ์   หรอืสิ่งอ านวยความสะดวก ต่างๆ  ที่

จะต้องพิจารณาก่อนการตดิตั้ง เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชนจ์ากมอเตอร์ได้อย่างเต็มที่ และเกิดความ

ปลอดภัยแก่ผูท้ี่ใชง้านอย่างสูงสุด โดยมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนการตดิตั้งวงจรควบคุมไฟฟ้าดังนี้ 

1. การบริการทางไฟฟ้า คือ ข้อจ ากัดหรอืคุณลักษณะของการบริการทางไฟฟ้า เช่น  เป็นไฟฟ้า

กระแสตรง หรอืไฟฟ้ากระแสสลับ จ านวนความถี่ เป็นต้น 

2. มอเตอร ์คอื  พิจารณาว่ามอเตอร์นัน้มคีวามเหมาะสมกับการบริการทางไฟฟ้าอยู่หรอืไม่  เชน่

ขนาดของมอเตอรม์ีขนาดเหมาะสมพอดีกับการบริการทางไฟฟ้าที่มอียู่ 

3. วธิีการควบคุมมอเตอร์ คือ วิธีการควบคุมมอเตอร์ขัน้พืน้ฐานนัน้ก็คือ  วงจรการควบคุมการปิด

เปิดมอเตอร ์และวงจรป้องกันมอเตอร์จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุ ซึ่งทั้งสองวงจรจะ

มีการตดิตั้งอยู่เสมอภายในวงจรควบคุมมอเตอร์ แตบ่างครัง้การใช้งานยังมวีิธีการที่จะต้องพิจารณาเพิ่มขึน้

อีก เชน่  การควบคุมมอเตอร์ให้สามารถหมุนกลับทิศทางไปมาได้ หรอืการควบคุมมอเตอร์ให้สามารถ

ท างานได้ความเร็วรอบในระดับต่างๆกัน 

4. สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันนีก้ารพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มคีวามส าคัญมาก ดังที่จะเห็น

ได้จากมีการตัง้กฎและข้อบังคับต่างๆ ขึ้นมา  เพื่อเป็นข้อบังคับหรอืข้อปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการเพื่อให้

เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ยที่สุด ดังนัน้ ในการตดิตั้งมอเตอร์จะต้องมีการพิจารณาเรื่องของ

สิ่งแวดล้อมดว้ย เช่น เรื่องของเสียหรอืสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน 

5. สัญลักษณ์และมาตรฐานทางไฟฟ้า   การใช้อุปกรณ์ตา่งๆในการตดิตั้ง  หรอืการใชส้ัญลักษณ์ 

นั้นก็เพื่อเป็นการบอกขั้นตอนในการควบคุมมอเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์และสัญลักษณ์ที่ใชจ้ะต้องเป็นมาตรฐาน 

สากลและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่ควบคุมภายในท้องถิ่นนัน้ด้วย  

1. จุดมุ่งหมายในการควบคุมมอเตอร์ 

1.1 การเริ่มเดินและหยุดเดินมอเตอร์    เป็นจุดมุ่งหมายเบือ้งตน้ในการควบคุมมอเตอร์  การเริ่ม

เดินและการหยุดเดินมอเตอร์น้ันอาจจะดูเป็นเรื่องงา่ย แตท่ี่แท้จริงแล้วมคีวามยุ่งยากกอยู่ไม่น้อย เนื่องจาก

ลักษณะของงานที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น  การเริ่มเดินและการหยุดเดินมอเตอร์จึงมีหลาย

ลักษณะเพื่อตอบสนองให้ตรงกับงานที่ท า เชน่ การเริ่มเดินแบบเร็วหรอืแบบแบบช้า  การเริ่มเดินแบบโหลด

น้อยหรอืเริ่มเดินแบบโหลดมาก การหยุดเดินแบบทันทีหรอืหยุดเดินแบบช้าๆ 

1.2 การหมุนกลับทิศทาง การควบคุมมอเตอร์ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คอื  การท าให้มอเตอรห์มุน

กลับทิศทางได้อาจจะโดยอัตโนมัต ิหรอืใช้ผู้ควบคุมได้ 

1.3 การควบคุมให้มอเตอร์   หมุนใหป้กติตลอดเวลาการทางานมจีุดมุง่หมาย เพื่อ ให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่มอเตอร์ เครื่องจักรกล โรงงาน และที่ส าคัญที่สุดคือ ผูใ้ช้งาน 
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1.4 การควบคุมความเร็วรอบ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการควบคุมมอเตอร์โดยการควบ คุมความเร็ว 

รอบของมอเตอร์นัน้สามารถท าได้หลายแบบด้วยกัน เช่น  การควบคุมความเร็วรอบใหค้งที่ การควบคุม

ความเร็วรอบที่ตา่งกัน หรอืการควบคุมความเร็วรอบที่สามารถปรับได้ตามตอ้งการ 

1.5 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใชง้าน   ในการตดิตั้งวงจรความคุมมอเตอรน์ั้นก็จะต้องมีการ

วางแผนป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใชง้าน หรอืผูท้ี่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย โดยการป้องกันอันตรายที่ดี

ที่สุดก็คือการอบรมแก่พนักงานที่ปฏิบัติหนา้ที่ให้ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในการท างานอยู่

เสมอ 

1.6 การป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ การออกแบบวงจรการควบคุมมอเตอร์ที่ดีควรจะมีการ

ป้องกนความเสียหายให้กับมอเตอร์ เครื่องจักรที่มอเตอรต์ิดตัง้อยู่ในโรงงาน หรอืความเสียหายต่อชิน้ส่วน

ที่ก าลังอยู่ในสายการผลิตในขณะน้ันไว้ด้วย การป้องกันมอเตอร์จากความเสียหายนั้นมีดว้ยกันหลายลี

กษณะด้วยกัน เช่น การป้องกันโหลดเกินขนาด การป้องกันการกลับเฟส  หรอืการป้องกันความเร็วมอเตอร์

เกินขดีจ ากัด 

 

2. สัญลักษณ์ที่ใช้กับงานควบคุมมอเตอร์ระบบDIN 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

คอนแทคปกติเปิด 

(Normally Open-N.O.) 

 

คอนแทคปกติเปิด 

(Normally Close-N.C.) 

 

คอนแทคปรับตัดต่อได้สองทาง 

 

ท างานรว่มแกนเดียวกัน 

 ต่อถึงช่วงสัน้ๆ 

 

แบบท างานด้วยมือ 

 

แบบท างานกดลง 

 

แบบดึงขึน้ 

 

แบบหมุน 
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สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

แบบผลักหรอืกด 

 

แบบใช้เท้าเหยียบ 

 

แบบถอดด้ามถือออกได้ 

 

แบบท างานด้วยแรงกด 

 

ท างานด้วยลูกเบีย้ว 3 ต าแหน่ง 

 

สวิตช์ปุ่มกด-ปกติเปิด(N.O.) 

 

สวิตช์ปิด-เปิดธรรมดาลักษณะปกติเปิด(N.O.) 

 

สวิตช์ปุ่มกด-ปกติปิด(N.C.) 

 

สวิตช์ปิด-เปิดธรรมดาลักษณะปกติเปิด(N.C.) 

 

ลักษณะของสวิตช์เมื่อถูกท างานปกติปิด(N.C.) 

 

ลักษณะของสวิตช์เมื่อถูกท างานปกติปิด(N.O.) 

 

ลักษณะถูกท างาน 

 

สวิตช์ปุ่มกด1 N.O. 1N.C.  

.ใช้ได้ทั้งสตาร์ทและหยุด 

 

ลิมติสวิตช์ 

           

คอนแทคปกติเปิดอันที่1 ตอ่ก่อนอันที่ 2 

          

คอนแทคปกติปิดอันที่1 ตัดก่อนอันที่2 

 

การท างานด้วยแรงกลทั่วไป 
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สัญลักษณ์ ความหมาย 

   
ท างานด้วยอุณหภูมิ 

 

ท างานด้วยแรงดัน(Pressure) 

          
ท างานด้วยลูกสูบ 

          
ล็อกด้วยกลไกล 

          
ล็อกด้วยไฟฟ้า 

 

คอนแทกเตอร์ 3 คอนแทคล็อกด้วยไฟฟ้า 

 

สวิตช์หน่วงเวลา (Time Delay Switch) 

 

รอเคลื่อนไปทางขวา 

 

รอเลื่อนไปทางซ้าย 

 

 

รอเลื่อนไปทางซ้ายและขวา 

 

คอนแทคปกติเปิดของสวิตช์หน่วงเวลาชนิด 

จา่ยไฟเข้าคอยล์ตลอดเวลา 

 

 

คอนแทคปกติเปิดของสวิตช์หน่วงเวลารอเวลา

เปิดหลังจากตัดไฟออกา 

 

 

รอเวลาเปิดชนิดจ่ายไฟเข้าคอยล์ตลอดเวลา 

 

คอยล์ของคอนแทคเตอร์ 

 

คอยล์ของคอนแทคเตอร์อกีแบบหนึ่ง 

 

คอนแทคเตอร์ชนิด 3 เมนคอนแทค 
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สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

คอนแทคเตอร์ชนิด 3 คอนแทคช่วย 1 N.O.1N.C. 

 

โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบไม่มรีีเซ็ท 

 

 

โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบมีรีเซ็ท 

 

หวูดสัญญาณ 

 

ไฟเข้าที่เส้นหนา 

 

ต่อกับอุปกรณ์ทางกล 

 

ฟิวส์มคีอนแทคที่ให้สัญญาณได้ 

 

ฟิวส์ 3 สายตัดต่อวงจรอัตโนมัติ 

 

เมนฟิวส์ใช้กับเมนสวิตช์ 

 

ฟิวส์แยกวงจร 

 

 

อุปกรณ์ป้องกันเมื่อกระแสเกิน 

 

กระแสต่ า 

 

แรงเคลื่อนเกิน 

 

แรงเคลื่อนต่ า 

 

แรงเคลื่อนรั่ว 
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สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

กระแสเกินจากความร้อน 

 

สวิตช์ที่ท างานด้วยอุณหภูมิ 

 

ต่อวงจรดว้ยอุณหภูมิ 

 

ตัดวงจรดว้ยอุณหภูมิ 

 

วงจรที่ใช้ในการควบคุม 

  วงจรที่ใชใ้นงานควบคุมแบ่งออกได้เป็น  4 แบบด้วยกันดังนี้  

  3.1 แบบวงจรสายเดียว (One Line Diagram) วงจรสายเดียวเป็นแบบวงจรที่แสดงวงจรชนิดหนึ่ง

ที่เขียนด้วยเส้นสายเดียวเท่านั้น 

 

รูปที่ 2-1 รูปแสดงแบบวงจรสายเดียว 

 จากรูปวงจรจะแสดงให้เห็นเพียงแต่  

   1. Power Supply จ านวน Phase Wire ระดับแรงเคลื่อนและความถี่ 

   2. จ านวนสายไฟฟ้า 

   3. ขนาดและชนิดของสายไฟฟ้า 

   4. จ านวนของอุปกรณ์ เชน่ (Contactor Relay (K1) Over Load Relay (F3) Motor (M1) 
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 3.2 แบบวงจรแสดงการท างาน (Schematic Diagram) วงจรแสดงการท างานสามารถแบ่งตาม

ลักษณะของวงจรได้เป็น 2 แบบด้วยกันคือ 

        3.2.1 วงจรก าลัง (Power Circuit) แบบวงจรนีจ้ะเขียนรายละเอียดของวงจรก าลังเท่านั้นโดยเริ่ม

จาก วงจรย่อย ผ่าน Main Fuse (F1) Main Contactor (K1) Overload Relay (F2) และต่อเข้ามายังมอเตอร์ 

 

 
 

รูปที่ 2-2 รูปแสดงวงจรก าลัง (แบบวงจรแสดงการท างาน) 

3.2.2 วงจรควบคุม (Control Circuit)   แบบนีไ้ด้จากการจับต้นและปลายของวงจรควบคุมในแบบ

งานจรงิจึงยืดออกมาเป็นเส้นตรง สายแยกต่างๆจะเขียนในแนวดิ่งและแนวระนาบเท่านั้น ส่วนประกอบของ

อุปกรณ์จะน ามาเขียนเฉพาะส่วนที่ใช้ในวงจรควบคุมเท่านั้น คอนแทครีเลย์หรอืคอนแทคเตอร  ์สามารถ

เขียนแยกกันอยู่ในส่วนตา่งๆของวงจรได้ โดยจะเขยีนก ากับด้วยอักษรและตัวเลขได้รูว้่าเป็นของคอนแทค

เตอร์ตัวใด 
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รูปที่ 2-3 รูปแสดงวงจรควบคุม (แบบวงจรแสดงการท างาน) 

3.3 วงจรแสดงแบบงานจริง (Working Diagram) แบบชนิดนี้จะเขียนคล้ายกับลักษณะงานจรงิ 

คือ ส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆ จะเขียนเป็นชิน้เดียวไม่แยกออกจากกันและสายต่างๆ จะต่อ  กันที่จุดเข้า

สายของอุปกรณ์เท่านั้น ซึ่งเหมอืนกับลักษณะของงานจรงิ  

 

 
รูปที่ 2-4 รูปแสดงวงจรแสดงแบบงานจรงิ 
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3.4 วงจรประกอบการติดตั้ง(Constructional Wring Diagram) ในระบบควบคุมจะประกอบ

ไปด้วยแผงควบคุมตู้สวิตช์บอร์ด และโหลดที่ตอ้งการควบคุม ซึ่งมักจะแยกกันอยู่ในต่างที่กันในส่วนตา่งๆ

เหล่านีจ้ะเขียนแสดงรายละเอียดด้วยวงจรงานจรงิ และจะประกอบเข้าด้วยกันที่แผงตอ่สาย  โดยใช้วงจร

สายเดียว สายที่ออกจากจุดต่อสายแต่ละอัน จะมีโค๊ดก ากับไว้ให้รู้วา่สายนั้นจะไปต่อเข้าจุดใด เชน่แผงตอ่

สาย X2 จุดที่ 1 จะไปต่อกับจุดที่ 5 ของแผงตอ่สาย X3 ซึ่งที่จุดนีก้็จะมโีค๊ดบอกอยู่ด้วย ว่าสาย X3 ซึ่งที่จุด

นีก้็จะมโีค๊ดบอกอยู่ด้วย ว่าสายจุดนี้ตอ่มาจากจุดที่1 ของแผงต่อสาย X2 

 

รูปที่ 2-5 รูปแสดงวงจรประกอบการตดิตั้ง 
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ความหมายสัญลักษณ์อักษรก ากับวงจร  

สัญลักษณ์ ความหมาย 

S1 สวิตช์ปุ่มกดหยุดเดินมอเตอร ์(Push Button Stop) 

S2 สวิตช์ปุ่มกดเริ่มเดินมอเตอร ์(Push Button Start) 

F1 ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง (Power Fuse)  

F2 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม (Control Fuse)  

F3 ส่วนป้องกันมอเตอร์ท างานเกินก าลัง (Overload Relay)  

K1 แมคเนติคคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)  

M1 มอเตอร์3เฟส (3 Phase Induction Motor) 

 

4. วงจรและหลักการท างานของการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง (DIRECT START MOTOR) 

เป็นการควบคุมการเริ่มเดินและหยุดเดินมอเตอร์โดยใช้แมคเนติคคอนแทคเตอร์ ในการตัดต่อใน

การการควบคุมการท างานและมีอุปกรณ์ป้องการมอเตอร ์ไม่ให้เกิดการเสียหายและสามรถเริ่มเดินเครื่อง 

โดยกดปุ่มทีสวิตช์ปุ่มกดใหม้อเตอร์ท างานได้โดยตรงและเมื่อตอ้ง การหยุดก็กดที่สวิตช์ปุ่มกด  อีกตัวได้

ดังนัน้ต้องใช้อุปกรณ์มาประกอบเป็นวงจรในการควบคุมเพื่อให้เกิด การควบคุมได้ตามที่ต้องการและเกิด

ความปลอดภัยโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

               

รูปที่ 2-6 รูปแสดงวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง 
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 ขั้นตอนการท างาน  

     1. กดสวิตช์ S2 คอนแทคเตอร์ K1 ท างาน ปล่อยสวิตช์ 2 คอนแทคเตอร์ K1 ยังท างานอยู่

ตลอดเวลา เนื่องจากหน้าสัมผัสชว่ยปกติเปิด K1 ในแถวที่ 2 ท างานหนา้สัมผัสจะปิด กระแสไฟฟ้าไหลเข้า

ไปในขดลวดของแมคเนติคตลอดเวลา 

   2. เมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดหน้าสัมผัสของโอเวอร์โหลดปกติปิด (F3) จะตัดวงจรไมม่ีกระแส

ไหล เข้าขดลวด คอนแทคเตอร์  K1 จะหยุดท างาน 

     3. ในการหยุดการท างานของวงจร ใหก้ดสวิตช์ S1 

     4. ถ้าฟิวส์ F2 ขาด วงจรก็จะหยุดท างาน 

     5. เมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดใหว้งจร ท างานใหม่ ให้ กดปุ่มรีเซ็ทโอเวอรร์โหลด หน้าสัมผัสกลับ

สู่สภาพเดิม แล้วท าการ กด S2 ใหมม่อเตอร์ จะกลับมาท างานตามเดิม 

5. การควบคุมมอเตอร์ท างานเรยีงตามล าดับ 

ในการควบคุมมอเตอร์เรยีงตามล าดับนั้นจะต้องให้มอเตอรต์ัวแรกท างานก่อน และมอเตอร์ตัวที่

สองถึงจะท างานตามได้ เมื่อต้องการหยุดการท างานสามารถหยุดการท างานของมอเตอร์ทั้งสองตัวพร้อม

กันได้และเมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดท างานเกินก าลังมอเตอร์จะหยุดพร้อมกันทั้งสองตัว  วงจรมอเตอร์

ท างานเรียงตามล าดับนีน้ิยมใชก้ับงานสายพานล าเลียงหรอืงานที่มีการควบคุมต่อเนื่องและหยุดพร้อมกัน

รายละเอียดในการที่จะใช้อุปกรณ์ที่ประกอบ กันเป็นวงจรมีดังนี้ 

ความหมายสัญลักษณ์อักษรก ากับวงจร  

สัญลักษณ์ ความหมาย 

S1 สวิตช์ปุ่มกดสีแดงหยุดเดิน (Push Button Stop Motor 1, 2)  

S2 สวิตช์ปุ่มกดสีเขียวเริ่มเดินมอเตอรตัวที่1 (Push Button Start Motor 1) 

S3 สวิตช์ปุ่มกดสีเหลืองเริ่มเดินมอเตอรตัวที่2 (Push Button Start Motor2) 

F1 ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง (Power Fuse)  

F2 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม (Control Fuse)  

F3 ส่วนป้องกันมอเตอร์ตัวที่ 1 ท างานเกินก าลัง (Over Relay 1)  

F4 ส่วนป้องกันมอเตอรตัวที่ 2  ์ท างานเกินก าลัง (Over Relay 2)  

K1 แมคเนติคคอนแทคเตอร์ของมอเตอรต์ัวที่ที่1 (Magnetic Contactor)  

K2 แมคเนติคคอนแทคเตอร์ของมอเตอรต์ัวที่2 (Magnetic Contactor)  

M1 มอเตอร์ 3 เฟสตัวที่ 1 (3 Phase Induction Motor 1) 

M2 มอเตอร์ 3 เฟสตัวที ่2 (3 Phase Induction Motor 2) 
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  5.1 วงจรและหลักการท างานของการควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงตามล าดับ  

  วงจรและหลักการท างานการควบคุมมอเตอร์แบบท างานเรียงตามล าดับโดยใช้สวิตช์ปุ่มกด (Manual 

Sequence Control) 

 วงจรก าลัง  

 

รูปที่ 2-7 รูปแสดงวงจรสตาร์ทมอเตอร์ท างานเรียงล าดับ วงจรก าลัง 

จากวงจรก าลังจะใช้คอนแทคเตอร์สองตัวในการ ให้มอเตอรท์ างานคอนแทคเตอร์แรก 

(K1) ต่อใหก้ับมอเตอร์ตัวที่ 1 (M1) ท างาน คอนแทคเตอร์ตัวที่ 2 (K2) ต่อใหก้ับมอเตอร์ตัวที่2 (M2) ท างาน 

และมีอุปกรณ์การป้องกันสายเมนฟิวส์3ตัว เมื่อเกิดการลัดวงจรจะไม่มกีระแสไฟฟ้าไหลไปยังมอเตอร์ทั้ง

สองได้และมีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ทั้งสอง ไม่ให้เกิดการเสียหายเมื่อมอเตอร์ท างานเกินก าลัง อุปกรณ์นั้น

คือโอเวอร์โหลดรีเลย์  

         F3 เป็นโอเวอร์โหลดรีเลย์ป้องกันมอเตอร์ตัวที่ 1 

         F4 เป็นโอเวอร์โหลดรีเลย์ป้องกันมอเตอร์ตัวที่ 2 

 วงจรควบคุม  

 

รูปที่ 2-8 รูปแสดงวงจรสตาร์ทมอเตอร์ท างานเรียงล าดับ วงจรควบคุม 
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 ขัน้ตอนการท างาน   

 1. เมื่อกดสวิตช์ S3 ขณะที่คอนแทคเตอร์ K1 ยังไม่ท างานคอนแทคเตอร์ K2 จะไม่ท างานเพราะ

คอนแทคปกติเปิดของ K1 ในแถว 3 ยังเปิดอยู่  

    2.เมื่อกด S2 ท าให้คอนแทคเตอร์ K1 ในแถวที่1ท างานและหนา้สัมผัสปกติเปิดของ K1 ในแถวที่ 2 

จะต่อวงจรท าให้คอนแทคเตอร์ K1 ท างานตลอดเวลา และคอนแทคช่วยปกติเปิด K1 ชุดที ่2 ในแถวที่ 3 

ปิด จะต่อวงจรท าให้ K2 พร้อมที่จะท างานเมื่อกด S3 

    3.หลังที่ปล่อยสวิตช์ S2 แล้วคอนแทคเตอร์ K1 ก็ยังคงท างานอยู่ตลอดเวลา 

    4. เมื่อกด S3 คอนแทคเตอร์ K2 ก็จะท างานคอนแทคปกติเปิด K2 ในแถว 4 จะต่อวงจรให้ K2 

ท างานตลอดเวลา หลังจากที่ปล่อยนิ้วออกจาก S3 ไปแล้ว 

    5.หากต้องการใหห้ยุดท างานให้กด S1 K1และ K2 จะหยุดท างาน     มอเตอรตัวที่ 1 และ 2 หยุด

หมุน  

    6.และเมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดที่ F3 หรอื F4 คอนแทคเตอร์ K1และ K2จะหยุดท างาน 

     7.เมื่อเกิดโอเวอร์โหลดจะใหท้ างานใหม่ให้กดปุ่มรีเซ็ทของโอเวอร์โหลดตัวที่ TRIP แล้วท าการกด 

S2 ให้คอนแทคเตอร์ K1 ท างานมอเตอร์1 ก่อนแล้วกด S3 ให้คอนแทคเตอร์ตัวที่ 2 ท างานมอเตอร์ 2

ท างาน 

6. การควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับที่ใชใ้นงานอุตสาหกรรมมีทั้งมอเตอร์ที่ใชก้ับ  ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 

เฟส การกลับทางหมุนมอเตอร ์มคีวามจ าเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้  ในงานอุตสาหกรรม มกีารกลับทางหมุน

มอเตอร์ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส 

 ดังนั้นจึงมีวงจรในการควบคุมในการกลับทางหมุนมอเตอรอ์ยู่หลายแบบด้วยกันเชน่การกลับทาง

หมุนมอเตอร์ ได้ทันที่ที่ไม่ตอ้งหยุด การท างานของมอเตอร์และการการกลับทางหมุนมอเตอร์  แบบต้อง

หยุดการท างาน ของมอเตอร์ที่จะต้องศกึษาวงจรและหลักการตอ่ไป  การควบคุมการกลับทางหมุน 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสมีการควบคุมหลายแบบแตใ่นที่นี้เป็นการใชส้วิตช์ปุ่มกดในการควบคุม ซึ่ง

การควบคุมมีวงจรก าลังที่ใชใ้นการกลับทางหมุนและวงจรควบคุมตัวอย่างในการควบคุมนีเ้ป็นการหยุด

มอเตอร์ทุกครั้งก่อนกลับทางหมุน ที่เรยีกว่าวงจร Reversing after stop 
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 6.1 การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 

  ความหมายสัญลักษณ์อักษรก ากับวงจร   

สัญลักษณ์ ความหมาย 

S1 สวิตช์ปุ่มกดหยุดเดินมอเตอร ์(Push Button Stop) 

S2 สวิตช์ปุ่มกดเดินมอเตอร์หมุนขวา (Forward Start) 

S3 สวิตช์ปุ่มกดเดินมอเตอร์หมุนซ้าย (Reversing Start) 

F1 ฟิวส์ป้องกันวงจรก าลัง (Power Fuse)  

F2 ฟิวส์ป้องกันวงจรควบคุม (Control Fuse)  

F3 สว่นป้องกันมอเตอร์ท างานเกินก าลัง (Overload Relay)  

K1 คอนแทคเตอร์หมุนขวา (Forward Contac) 

K2 คอนแทคเตอร์หมุนซ้าย (Reverse Contac) 

M1 มอเตอร์ 1 เฟส (Single Phase Motor) 

 

วงจรการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  

  วงจรก าลัง 

 
รูปที่ 2-9 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (วงจรก าลัง) 
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 หลักการของวงจรก าลังการกลับทางหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแส สลับ 1 เฟส    ส าหรับการท างาน

ของวงจรก าลังนัน้เมื่อ คอนแทคเตอร์ K1 ท างานกระแสไฟฟ้าจะไหลจาก ไลน์ L1 เข้าขดรัน จากขั้ว U ไปยัง

ขั้ว X แล้ว ครบวงจรที่ส่วนที่ขดสตาร์ทกระแสไหล จากขั้ว V และขั้ว Y ครบวงจรที่ N เช่นกัน จะท าให้

มอเตอร์หมุนขวา     ในขณะที่คอนแทคเตอร์ K1 หยุดท างาน ใหค้อนแทคเตอร์ K2 ท างานจะมกระแสไฟฟ้า

จะไหล ผา่นขดรันเหมอืนกับขั้นแรกคือข้ัว U กับขั้ว X สว่นในขดสตาร์ทกระแสไฟฟ้า จะไหลจากขั้ว Y ไปยัง

ขั้ว V จะเห็นได้ว่าเป็นการสลับ ขั้วของขอสตาร์ทท าให้มอเตอรก์ลับทิศทางการหมุน 

 วงจรควบคุม  

 
รูปที่ 2-10 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (วงจรควบคุม) 

 ขัน้ตอนการท างาน  

 

   1. กดสวิตช์ S2 คอนแทคเตอร์ K1 ท างานหมุนขวา   คอนแทคปกติปิดของ K1 ในแถว ที่  3 ตัด

วงจร ไม่มกีระแสไหลไปยังคอนแทคเตอร์ K2 คอนแทคเตอร์ K2 จะท างานได้ก็ต่อเมื่อคอนแทคเตอร์ K1 

หยุด 

  2. การเปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์จากหมุนขวาเป็นหมุนซ้าย   จะเปลี่ยนเลยไม่ได้ต้องท า

การกดสวิตช์ S1 ก่อน 

  3. เมื่อท าการกด S1 คอนแทคเตอร์ K1 หยุดการท างาน จะให้มอเตอรห์มุนซ้ายท าการ กด S3 ให้

คอนแทคเตอร์ K2 ท างานคอนแทคปกติปิด   ในแถวที่ 1 ตัดวงจรไม่มกีระแสไหลไปยังคอนแทคเตอร์  K2 

จะให้คอนแทคเตอร์ K1   ท างานต้องให้หยุดคอนแทคเตอร์ K2 ก่อนแล้วท าตามขั้นตอนที่ 1 

   4. ถ้าหากกดสวิตช์ S2 และ S3 พร้อมกัน ตัวคอนแทคเตอร์ตัวใดที่ได้รับกระแสก่อนจะท างาน

ก่อน คอนแทคเตอร์ทั้งสองไม่มโีอกาสท างานพร้อมกันได้เพราะมีคอนแทคชว่ยสลับ  กันตัดเราเรียกว่า มี

Interlock ซึ่งกันและกัน 
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 6.2การควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 

 มอเตอรไ์ฟฟ้า 3 เฟส นยิมใช้กันมากเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกลึง ,  

เครื่อง กัด, เครื่องใส, เครนยกของ ฯลฯ เครื่องดังกล่าวอาจต้องมีการท างานที่เปลี่ยนทิศทาง 2 ทิศทาง จึง

ต้องรู้จักวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร ์3 เฟส อย่างถูกวิธี  ไม่ว่ามอเตอร์จะต่อขดลวดแบบสตาร์หรอืเดลต้า 

ถ้าท าการสลับสายแหล่งจา่ยไฟฟ้าใหก้ับมอเตอร์คูใ่ดคู่หนึ่ง จะท าให้มอเตอรก์ลับทิศทางการหมุนได้  

 แสดงวงจรการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ฟฟ้า 3 เฟสแบบต่างๆ  

 
รูปที่ 2-11 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ฟฟ้า 3 เฟส 

 จากระบบไฟฟ้า 3 เฟส  

        L1 เข้าที่ขัว้ U1 ของมอเตอร์ 

        L2 เข้าที่ขัว้ V2 ของมอเตอร์  

        L3 เข้าที่ขัว้ W3 ของมอเตอร์  

  ไม่มกีารสลับสายไฟฟ้าเข้าขั้วมอเตอรท์ าให้มอเตอรไ์ฟฟ้าหมุนขวาหรอืทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกา  

 
รูปที่ 2-12 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ฟฟ้า 3 เฟส 

 

 



ฝกึอบรมเทคนิคการตรวจซ่อมและบ้ารุงรักษาระบบปั้มน้้าประปาเบือ้งตน้แก่ชุมชน  หนา้ 42 

 

 จากระบบไฟฟ้า 3 เฟส ท าการสลับสายไฟฟ้าเข้าขั้วมอเตอร์ 

          L1 เข้าที่ขัว้ U1 ของมอเตอร์ 

          L2 เข้าที่ขัว้ W1 ของมอเตอร์  

          L3 เข้าที่ขัว้ V1 ของมอเตอร์  

    มีการสลับสายไฟฟ้าเข้าขั้วมอเตอรท์ี่ L2 กับ L3 ท าให้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนซ้ายหรือทิศทางหมุน

ทวนเข็มนาฬกิา 

 
รูปที่ 2-13 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ฟฟ้า 3 เฟส 

     จากระบบไฟฟ้า 3 เฟส ท าการสลับสายไฟฟ้าเข้าขั้วมอเตอร์ 

        L1 เข้าที่ขัว้ W1 ของมอเตอร์ 

        L2 เข้าที่ขัว้ V1 ของมอเตอร์  

        L3 เข้าที่ขัว้ U1 ของมอเตอร์  

   มกีารสลับสายไฟฟ้าเข้าขั้วมอเตอรท์ี่  L1 กับ L3 ท าให้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนซ้ายหรือทิศทางหมุน

ตามทวนนาฬิกา 

 
รูปที่ 2-14 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ฟฟ้า 3 เฟส 
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 จากระบบไฟฟ้า  3 เฟส ท าการสลับสายไฟฟ้าเข้าขั้วมอเตอร์ 

       L1 เข้าที่ขัว้ V1 ของมอเตอร์ 

       L2 เข้าที่ขัว้ U1 ของมอเตอร์  

       L3 เข้าที่ขัว้ W1 ของมอเตอร์  

   มกีารสลับสายไฟฟ้าเข้าขั้วมอเตอรท์ี่  L1 กับ L2 ท าให้มอเตอรไ์ฟฟ้าหมุนขวาหรอืทิศทางหมุนตาม

ทวนนาฬิกา 

 6.3 การกลับทางหมุนมอเตอร์สามเฟส  (Reversing of Three Phase Motors)  

 การกลับทางหมุนมอเตอรส์ามเฟสท าได้โดยการกลับขั้วสายของมอเตอร์ที่ตอ่เข้ากับสายจา่ยกาลัง  3 

เฟสคู่ใดคู่หนึ่งเพียงคู่เดียว การกลับทางหมุนมอเตอรส์ามเฟสด้วยคอนแทกเตอร์ที่นยิมกันโดยทั่วไป ม ี 3 

แบบขึน้อยู่กับลักษณะการใชง้าน คือ  

  6.3.1 วงจรการกลับทางหมุนมอเตอร์โดยตรง (Direct reversing)  

  วิธีการกลับทางหมุนมอเตอรส์ามเฟสท าได้โดยการสลับสายเมนคู่ใดคู่หนึ่งที่ตอ่เข้ากับมอเตอร์  

ส่วนอีกเส้นหนึ่งตอ่ไว้เหมอืนเดิม ลักษณะการกลับทางหมุนแบบกลับทางหมุนโดยตรง หมายถึง วงจร

สามารถท าการกลับทางหมุนมอเตอรไ์ด้ทันทีตลอดเวลาที่มอเตอร์ท าการหมุนอยู่ โดยการกดสวิตช์ S2 

หรอื S3 และเมื่อตอ้งการหยุดมอเตอร์ก็สามารถท าได้โดยการกดสวิตช์ S1 (OFF) 

 

รูปที ่2-15 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนมอเตอรโ์ดยตรง  
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 ลักษณะการท างานของวงจร   

 1. คอนแทกเตอร์ K1 ท าหนา้ที่ตอ่ให้มอเตอรห์มุนขวา และคอนแทกเตอร์ K2 ท าหนา้ที่ตอ่ให้

มอเตอร์หมุนซ้าย  

 2. เริ่มเดินมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหรอืขวาก่อนก็ได้โดยการกดสวิตช์ S2 หรอื S3 และสามารถท า

การกลับ ทางหมุนได้ตลอดเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องท าให้มอเตอรห์ยุดหมุนก่อน  

 3. เมื่อตอ้งการหยุดมอเตอร์ใหท้ าการกดปุ่มสวติช์ S1  

 4. ถ้ากดสวิตช์ปุ่มกด S2 และ S3 พร้อมกันจะไม่มคีอนแทกเตอร์ตัวใดท างาน และคอนแทกเตอร์ 

K1 และ K2 ไม่สามารถท างานพร้อมกันได้ เนื่องจากมี interlock contact K1 และ K2 ต่อไว้ก่อนเข้าคอล์ย 

แมเ่หล็กของ K1 และ K2 เพื่อเป็นการป้องกันการลัดวงจร  

 5. เมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดขึน้ โอเวอร์โหลดรีเลย์ F3 แบบมีรีเซ็ทด้วยมือ จะท าหนา้ที่ตัดวงจร

ควบคุมออกไป  

 6.3.2 วงจรกลับทางหมุนหลังจากมอเตอร์หยุด (Reversing after stop)  

 ลักษณะการกลับทางหมุนหลังจากหยุดมอเตอร์  หมายถึง วงจรจะกลับทางหมุนมอเตอรไ์ด้ เมื่อท า

การหยุดมอเตอร์ก่อนเท่าน้ัน การเริ่มเดินมอเตอร์จะเริ่มเดินใหห้มุนขวาหรอืซ้ายก่อนก็ได้ โดยการกดสวิตช์ 

S2 หรอื S3 และเมื่อตอ้งการหยุดมอเตอร์ก็สามารถท าได้โดยการกดสวิตช์ S1 (OFF)  
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รูปที ่2-16 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนหลังจากมอเตอร์หยุด 

 

 ลักษณะการท างานของวงจร   

 1. คอนแทกเตอร์ K1 ท าหนา้ที่ตอ่ให้มอเตอรห์มุนขวา และคอนแทกเตอร์ K2 ท าหนา้ที่ตอ่ให้มอเตอร์

หมุนซ้าย  

 2. เริ่มเดินมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหรอืขวาก่อนก็ได้โดยการกดสวิตช์ S2 หรอื S3 ในขณะที่มอเตอร์กา

ลังหมุนอยู่ ไม่สามารถท าการกลับทางหมุนได้ จะต้องท าให้มอเตอรห์ยุดหมุนเสียก่อนโดยการกดสวิตช์ S1  

 3. ถ้ากดสวิตช์ปุ่มกด S2 และ S3 พร้อมกันจะไม่มคีอนแทกเตอร์ตัวใดท างาน และคอนแทกเตอร์ K1 

และ K2 ไม่สามารถท างานพร้อมกันได้ เนื่องจากมี interlock contact K1 และ K2 ต่อไว้ก่อนเข้าคอล์ย

แมเ่หล็กของ K1 และ K2 เพื่อเป็นการป้องกันการลัดวงจร  

 4. เมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดขึน้ โอเวอร์โหลดรีเลย์ F3 แบบมีรีเซ็ทด้วยมือ จะท าหนา้ที่ตัดวงจร

ควบคุมออกไป  
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 6.3.3 วงจรกลับทางหมุนแบบจ๊อกกิ้ง (Reversing by Jogging)  

 ลักษณะการกลับทางหมุนแบบจอ๊กกิง้  หมายถึงการกลับทางหมุนมอเตอรโ์ดยการกดสวิตช์ปุ่มกด

ค้างไว้ เมื่อปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกดมอเตอร์ก็จะหยุดหมุน การเริ่มเดินมอเตอร์จะเริ่มเดินใหห้มุนขวา

หรอืซ้ายก่อนก็ได้ โดยการกดสวิตช์ S2 หรอื S3 และเมื่อไม่ต้องการให้วงจรท างานก็ท าการปลดสวิตช์ S1 

ออกซึ่ง S1 เป็นสวิตช์แบบมีล็อคในตัวเอง  

 
รูปที ่2-17 รูปแสดงวงจรการกลับทางหมุนแบบจอ๊กกิง้ 

 ลักษณะการท างานของวงจร   

 1. คอนแทกเตอร์ K1 ท าหนา้ที่ตอ่ให้มอเตอรห์มุนขวา และคอนแทกเตอร์ K2 ท าหนา้ที่ตอ่ให้มอเตอร์

หมุนซ้าย  

 2. เริ่มเดินมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหรอืขวาก่อนก็ได้โดยการกดสวิตช์ S2 หรอื S3 และจะต้องกดสวิตช์

ตลอดเวลาที่ตอ้งการใหม้อเตอร์หมุนถ้าปล่อยมอืออกจากสวิตช์ปุ่มกดมอเตอร์จะหยุดหมุน   

 3. ถ้ากดสวิตช์ปุ่มกด S2 และ S3 พร้อมกันจะไม่มคีอนแทกเตอร์ตัวใดท างาน และคอนแทกเตอร์ K1 

และ K2 ไม่สามารถท างานพร้อมกันได้ 
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ปฏิบัติเดินสายในตู้ MDB 

 
 

รูปที่ 3-1 รูปแสดงวงจรควบคุมมอเตอรป์ั๊มน้ าด้วยลูกลอย 
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รูปที่ 3-2 รูปแสดงภาพลูกลอย 

 
รูปที่ 3-3 รูปแสดงวงจรควบคุมมอเตอรป์ั๊มน้ าด้วยลูกลอยและคอนแทคเตอร์ 



ฝกึอบรมเทคนิคการตรวจซ่อมและบ้ารุงรักษาระบบปั้มน้้าประปาเบือ้งตน้แก่ชุมชน  หนา้ 49 

 

 
 

รูปที่ 3-4  รูปแสดงวงจรก าลัง 

 

 

รูปที่ 3-5  รูปแสดงวงจรควบคุม 
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