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บทคัดย่อ 
              โครงงานนีศึกษาและออกแบบชุดสาธิตการเดินไฟฟ้าแรงตาํในอาคารเพือใช้เป็นสือใน

การเรียนการสอนใหแ้ก่ นกัศึกษาและผูที้สนใจไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในหลกัการการเดินไฟฟ้าภายใน

อาคาร โดยยึดมาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา

อาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ชุดสาธิตนีจะถูกออกแบบ เสมือนการจาํลองการเดินระบบไฟฟ้าใน

อาคารโดยรวบรวมอุปกรณ์ในการเดินไฟฟ้าไวใ้นชุดทดลองเพือให้เกิดความ สะดวก และง่ายต่อ

การเรียนรู้ ผลทีไดจ้ากโครงงานนี คือ สามารถให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจในหลกัการการเดินไฟฟ้าภายในอาคาร 

อย่างถูกตอ้ง และ ปลอดภยัอีกทงัยงัสามารถนาํความรู้ทีได้ ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ ใน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารอีกดว้ย 
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Abstract 
              This project studied and designed a low voltage electrical demonstration kit in the 

building for use as a teaching and learning medium for Students and those interested can learn 

and understand the principles of electrical walking in the building. By adhering to standards as 

announced National Skill Development Board Building electrician This demonstration set will be 

designed Like the simulation of electrical systems in the building by combining electrical 

equipment in the experiment to make it easier and easier to learn. The result of this project is to 

enable the user to understand the principles of electrical operation within the building correctly 

and safely, as well as to be able to apply the knowledge gained To be used to test the national 

labor standards in the field of indoor electricians as well 
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บทท ี1 

บทนํา 

 

ทมีาและความสําคญั 

 โครงงานน้ีศึกษาและออกแบบชุดสาธิตการเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อใชเ้ป็นส่ือใน

การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และ ผูท่ี้สนใจได้เรียนรู้ และ เขา้ใจในหลกัการการเดินระบบ

ไฟฟ้าภายในอาคาร โดยยึดมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการพฒันาฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ชุดสาธิตน้ีจะถูกออกแบบเสมือนการจ าลองการ

เดินระบบไฟฟ้าในอาคารโดยรวบรวมอุปกรณ์ในการเดินไฟฟ้าไวในชุดทดลองเพื่อให้เกิดความ

สะดวก และง่ายต่อการเรียนรู้  พร้อมสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของการเดินระบบไฟฟ้าได้

ดว้ยตนเอง ผลท่ีไดจ้ากโครงงานน้ี คือ สามารถใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจในหลกัการการเดินไฟฟ้าภายในอาคาร

อย่างถูกตอ้ง และ ปลอดภยัอีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีได้ ไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาและออกแบบรถชุดสาธิตการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

ขอบเขตของโครงงาน 
 1.  ออกแบบเพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ การเดินไฟฟ้าภายในอาคาร 
 2.  ออกแบบใหมี้ระบบตดักระแสไฟเม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัว 
 3.  มีมาตรวดัการใชไ้ฟฟ้า 

4.  มีการเดินสายไฟ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบร้อยท่อและแบบเขม็ขดัรัดสาย 
5.  สามารถตรวจสอบความปลอดภยัของระบบได ้
6.  มีคู่มือการใชง้าน 

7.  มีระบบควบคุมมอเตอร์ 
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ขนัตอนการดําเนินงาน 
1.  สืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ออกแบบและสร้างตวัช้ินงานจากโปรแกรม sketchup 

3.  วเิคราะห์ความเหมาะสมของอุปกรณ์ 

4.  เบิกค่าใชจ่้ายและจดัซ้ืออุปกรณ์ 

5.  วเิคราะห์ความแขง็แรงของช้ินงาน 

6.  ปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีตอ้งปรับปรุง 

7.  สรุปและเขียนรายงาน 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 ชุดสาธิตการเดินระบบไฟในภายอาคารน้ีมีมาตรฐานตามท่ี กฎหมายการขอติดตั้งไฟฟ้าได้

ก าหนดไว ้เช่น การใชข้นาดสายไฟฟ้า สีของสายไฟฟ้า การใชอุ้ปกรณ์ท่ีผ่านมาตรฐาน มอก. เป็น

ตน้ รวมถึงการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใหเ้ขา้ใจในหลกัการการ

เดินไฟฟ้าในอาคารมากยิ่งข้ึนอีกทั้งยงัเป็นส่ือในการเรียนการสอน ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการใช้

ชุดสาธิตการเดินระบบไฟฟ้าแรงต ่าในอาคารน้ีไดแ้ก่ นกัเรียน นกัศึกษา และ ผูท่ี้สนใจ ในการเดิน

สายไฟฟ้าให้มีมาตรฐาน เพื่อท่ีจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากโครงงานน้ี ไปประเมินราคาและ ตรวจสอบ

มาตรฐานผูรั้บเหมา หรือ น าไปต่อสายไฟฟ้าใช้งานจริงได้ด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบความ

ผดิพลาดของวงจรได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

บทท ี2 

ทฤษฏทีเีกยีวข้อง 

 

ระบบไฟฟ้า Electrical system 

 
รูปท่ี 2.1 ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าเป็นระบบสาธารณูปโภคท่ีมีความส าคญั โดยส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่ง 

ก าเนิดไปยงัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ตามประเภทการใช้งาน โดยส่งจากสถานีไฟฟ้าผา่นสายไฟฟ้าแรงสูง สถานี 

ไฟฟ้ายอ่ย หมอ้แปลงแปลงไฟฟ้าใหต้ ่าลงไปยงับา้นพกัอาศยั ส านกังาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

2. .  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  
ระบบไฟฟ้าแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ  
      ดังน้ี 2.1.1.1 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 สายคือระบบไฟฟ้าท่ีมีสายไฟจ านวน 3 เส้น 

ประกอบดว้ย เส้นท่ีมีไฟเรียกวา่สายไฟหรือสายไลน์ L (Line) เส้นท่ีไม่มีไฟเรียกราว สายนิวทรัล N 

(Neutral) และสายดิน G  1 เส้น เม่ือใชไ้ขควงวดัไฟแตะสาย สายไฟ หลอดไฟเรืองแสงท่ีอยูภ่ายใน 

ไขควงจะติด แรงดนัไฟฟ้าท่ีใชมี้ขนาด 220 โวลต ์ใชส้ าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป 
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รูปท่ี 2.2 สายไฟ 1 เฟส 3 เส้น 

     2.1.1.2 ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 5 สาย คือระบบท่ีมีสายไฟจ านวน 5 เส้น ประกอบดว้ยเส้นท่ี

มีไฟ 3 เส้นสายนิวทรัล 1 เส้น และสายดิน G 1เส้น สามารถตอ้ใชง้าน เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส ได้

โดยการต่อจากเฟสใดเฟสหน่ึงและสายนิวทรัลอีกเส้นหน่ึงแรงดนัไฟฟ้า ระหว่างสายเฟสเส้นใด

เส้นหน่ึงกบัสายนิวทรัลมีค่า 220 โวลตแ์ละแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสายเฟส ดว้ยกนัมีค่า 3 0 โวลต ์

 

 

รูปท่ี 2.3 สายไฟ 3 เฟส 5 เส้น 

2. .  วธิกีารเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

 วธีิการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารสามารถเดินสายได ้ 2 วธีิคือ 

      2.1.2.1 การเดินสายไฟแบบเปิด (เดินลอย) หมายถึง การเดินสายไฟฟ้า ไปตามผนงัหรือ

เพดาน โดยใชเ้ขม็ขดัรัดสายเป็นตวัยดึสายไฟ ระยะห่างระหวา่งเขม็ขดัรัดสายไฟ ประมาณ 15-20 
เซนติเมตร ขอ้ดีคือสามารถตรวจสอบซ้อมแซมง่าย ราคาไม่แพง ขอ้เสียคือ ดูไม่สวยงามและอาจ

เกิดการช ารุดไดง่้าย 

 
รูปท่ี 2.4 การเดินสายไฟแบบเปิด (เดินลอย) 
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     2.1.2.2 การเดินสายแบบปิด หมายถึง การเดินสายไฟฟ้าแบบซ่อนสาย ภายในท่อพีวีซี

หรือท่อโลหะและฝังอยูใ่นผนงัขอ้ดีคือสามารถจดัระเบียบแนวการเดินของสายไฟ ท าให้ผนงับา้นดู

เรียบร้อยสวยงาม ท่อสายไฟจะฝังอยู่ในผนงั ตอ้งเดินสายไฟพร้อมการก่อสร้าง อาคาร ขอ้เสียคือ 

หากสายไฟเกิดช ารุดเน่ืองจากการติดตั้งผดิวธีิหรือช ารุดจากอายกุารใชง้าน จะท าการตรวจสอบและ

ซอ้มแซมยากอาจตอ้งใชว้ธีิร้ือทุบผนงัออก มีความยุง้ยากเสียค่าใชจ่้ายมาก 

 

 

รูปท่ี 2.5 การเดินสายไฟแบบปิด (เดินท่อ) 

2. .  ชนิดของสายไฟฟ้า 
 สายไฟเป้นตวัน ากระแสไฟฟ้าใหไ้หลผา่นไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าจนครบวงจร สายไฟฟ้าแบ่ง

ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

      2.1.3.1 สายไฟฟ้าท่ีมีฉนวนห่อหุ้ม สายไฟฟ้าชนิดน้ีมีใช้งานกันมากตามอาคาร 

บา้นเรือน และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลาย ๆ ชนิด ลกัษณะสายไฟฟ้าท่ีมีฉนวนห่อหุ้มเป็นพีวีซีจะมีความ 

ทนทานต่อสภาพอากาศไม่ติดไฟ ทนความร้อน แขง็เหนียวไม่เป่ือยง่าย นิยมใชง้านมากท่ีสุด 

 
สายไฟเดินในบา้น เป็นสายแบน แกนคู่หุม้ฉนวน PVC  แรงดนั 300V 70ºC 

 
สายไฟเดินในบา้น เป็นสายแบน แกนคู่พร้อมแกนสายดินหุม้ฉนวน PVC  แรงดนั 300V 
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สายไฟฟ้าชนิด NYY สามารถใชฝั้งใตดิ้น มีตั้งแต่แกนเด่ียวถึง 4 แกน หุม้ฉนวน PVC  2 ชั้น แรงดนั

750V 70ºC 

     2.1.3.2 สายไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวนห่อหุ้มภายนอก ใช้เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงท่ีเช่ือมโยง 

ระหวา่งเข่ือนกบัสถานีจ่ายไฟหรือเช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดัต่าง ๆ สายเปลือยสามารถจุกระแสไฟฟ้า 

ไดม้ากกวา่สายหุ้มฉนวนท่ีมีขนาดและพื้นท่ีเท่ากนัไดเ้กือบเท่าตวั เน่ืองจากขึงไวใ้นท่ีสูงและมีลม 

พดัผา่นตลอดเวลา เป็นการระบายความร้อนให้กบัสายไฟฟ้า ไม่ให้เกิดความร้อน สายเปลือยใช้กบั 

ระบบไฟแรงสูงท่ีมีแรงดนั 12 กิโลโวลตข้ึ์นไป 

 
รูปท่ี 2.6 สายไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวนห่อหุม้ 

 สีของสายไฟจะถูกก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐานเพื่อใหมี้การติดตั้งเดนสายอยา่งถูกตอ้ง โดย

อา้งอิงมาตรฐาน มอก. 11 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานสีของสายไฟ อา้งอิงจากมาตรฐาน มอก.11 

สายไฟระบบ 

1 เฟส 
สีของสายไฟ 

(มอก.11-2531) 

สีของสายไฟ 

(มอก.11-2549) 

สายท่ีมีไฟ (L) ด า น ้าตาล 

สายนิวทรัล (N) เทาอ่อน ฟ้า(น ้าเงิน) 

สาย G หรือ สายกราวด์ เขียวแถบเหลือง เขียวแถบเหลือง 

ท่ีมา (การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั, 2551, หนา้   ) 

การเลอืกใช้ชนิดของสายไฟ ให้เหมาะสมกบัสภาพการติดตังใช้งานดงันี 
 1. VFF มี 1 – 3 Core ใชง้านเป็นสายของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็กทัว่ไป  

2. VAF มี 2 core จะเปนสายเมนหลกันิยมใชดิ้นสายไฟภายในอาคารพกัอาศยัทัว่ไป  
3. VSF เป็นสายอ่อน มีพื้นท่ีหนา้ตดัเล็กนิยมใชเ้ป็นสายไฟเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

  4. THW มี 1 Core นิยมใช้เป็นสายไฟเดินภายนอกอาคารได้โดยใช้ท่อ PVC เป็นท่อร้อย 

สายเป็นสายไฟท่ีนิยมใชใ้นงาน โครงสร้างและงานระบบ 
 5. VCT จะเป็นสายอ่อนมีฉนวน 2 ชั้นง่ายต่อการร้อยสายไม่นิยมใชฝั้งพื้นถา้จ าเป็นจริง ๆ 

จะตอ้งเป็นงานท่ีมี voltage ต ่าเท่านั้น  
6. NYY นิยมใชใ้นงานฝังใตดิ้นเพราะเป็นสายแขง็มีฉนวน 3 ชั้น มีความทนความช้ืนได
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รูปท่ี 2.7 สายไฟชนิดต่าง ๆ 

2. .  วสัดุและอปุกรณ์ ทใีช้ในงานระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นงานระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารพกัอาศยัมีดงัต่อไปน้ี  
     2.1.4.1 หมอ้แปลงไฟ (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชแ้ปลง กระแสไฟฟ้าท่ีมี

แรงดนัสูงใหเ้ป็นไฟฟ้าท่ีม่ีแรงดนัต ่า 220 - 3 0โวลท ์

 

รูปท่ี 2.8 หมอ้แปลงไฟฟ้า 
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     2.1.4.2 เมนสวิตช์เป็นอุปกรณ์ตวัหลกัท่ีใช้ตดัต่อวงจรไฟฟ้าของสายเมนเขา้อาคารกบั

สายภายในทั้งหมด จึงเป็นอุปกรณ์สับ-เปล่ียนวงจรไฟฟ้าตวัแรกถดัจากมิเตอร์วดัหน่วยการใชไ้ฟฟ้า
เขา้มาในบา้น เมนสวติช์อาจเป็นอุปกรณ์ตดัไฟหลกัตวัเดียว หรือจะอยูร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆในตูแ้ผง

สวติช์ 

 

รูปท่ี 2.9 เมนสวติช์ 

     2.1.4.3 สวติช์ตดัไฟอตัโนมติั (เซอร์กิตเบรกเกอร์) เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถใชต้ดั หรือต่อ

วงจรไฟฟ้าไดใ้นขณะใช้งานปกติ และยงัสามารถตดักระแสไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟฟ้า ลดัวงจร

โดยอตัโนมติัได้ดว้ย ทั้งน้ีการเลือกใชเ้บรกเกอร์จะตอ้งเลือกขนาดพิกดัในการตดักระแส ลดัวงจร 

(IC) ของเบรกเกอร์ใหสู้งกวา่ขนาดกระแสลดัวงจรท่ีเกิดข้ึนในวงจรนั้นๆ 

 
รูปท่ี 2.10 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
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     2.1.4.4 ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินชนิดหน่ึงท าหนา้ท่ีตดั ไฟฟ้าโดย

อตัโนมติัเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าท่ีก าหนด ซ่ึงเม่ือฟิวส์ท างานแลว้จะตอ้งเปล่ียน ฟิวส์ใหม่

ฟิวส์ท่ีใช้เปล่ียนต้องมีขนาดกระแสไม่เกินขนาดฟิวส์เดิม และต้องมีขนาดพิกดัการตดั กระแส

ลดัวงจร (IC) สูงกวา่ขนาดกระแสลดัวงจรสูงสุดท่ีไหลผา่นฟิวส์ 

 
รูปท่ี 2.11 ฟิวส์ชนิดต่าง ๆ 

     2.1.4.5 เคร่ืองตัดไฟร่ัว RCD (Residual Current Device)  หรือเคร่ืองตัดวงจรเม่ือมี

กระแสไฟฟ้าร่ัวลงดินเป็นสวติช์อตัโนมติัท่ีสามารถปลดวงจรเม่ือมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวมกัจะเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ป้องกนัอนัตรายจาก

ไฟฟ้าดูด โดยเฉพาะจะใช้ไดดี้เม่ือใชก้บัระบบไฟฟ้าท่ีมีสายดินอยู่แลว้และจะช่วยป้องกนัอคัคีภยั

จากไฟฟ้าร่ัวไดอี้กดว้ย เคร่ืองตดัไฟร่ัวน้ีจะตอ้งมีปุ่มส าหรับกดเพื่อทดสอบการท างานอยูเ่สมอ 

 
รูปท่ี 2.12 เคร่ืองตดัไฟร่ัว RCD (Residual Current Device) 
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     2.1.4.6 หลกัดิน (Ground Rod หรือ Grounding Electrode หรือ Earth Electrode) เป็นแท่ง

หรือแผน่โลหะท่ีฝังอยูใ่นดิน เพื่อท าหนา้ท่ีแพร่หรือกระจายประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า ใหไ้หล

ลงสู่ดินไดโ้ดยสะดวก วตัถุท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัดิน เช่น แท่งทองแดงขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง 16 

มิลลิเมตร (5/  น้ิว) ความยาวมาตรฐานตอ้งยาวไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตรเป็นตน้ 

 
รูปท่ี 2.13 หลกัดิน 

     2.1.4.7 คดัเอาทเ์ป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีตดัต่อกระแสไฟฟ้าในวงจร การ

ใชส้ะพานไฟตอ้งใชค้วบคู่กบัอุปกรณ์อ่ืนๆ ดว้ย 

 
รูปท่ี 2.14 คดัเอาท ์
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     2.1.4.  ตุม้หรือลูกถว้ยเป็นอุปกรณ์ท่ีใชร้องรับสายไฟ ท าหนา้ท่ีเป็นฉนวน และป้องกนั

มิใหก้ระแสไฟฟ้าร่ัวลงดินหรือลดัวงจรลงดิ

 

รูปท่ี 2.15 ตุม้หรือลูกถว้ย 

     2.1.4.  เขม็ขดัรัดสาย ท าดว้ยอะลูมิเนียม มีรูตรงกลาง1-2 รูแลว้แต่ขนาดของเข็ม ขดัรัด
สายซ่ึงมีขนาดเบอร์ต่าง ๆ ตั้งแต่เบอร์ 0 -  รูตรงกลางน้ีใชส้ าหรับตอกตะปูยึดกบัผนงัให้แน่น เข็ม
ขดัรัดสายเบอร์ 0 ส าหรับสายท่ีมีขนาดเล็กเส้นเดียวเข็มขดัรัดสายขนาดใหญ่ใช้กบัสายไฟขนาด 

ใหญ่หรือสายไฟขนาดเล็กหลาย ๆ เส้นรวมกนั 

 
รูปท่ี 2.16 เขม็ขดัรัดสาย 
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     2.1.4.10 กล่องแยกสายไฟ มีลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีทั้ง

ชนิดท่ีท าดว้ยไม ้โลหะ และพลาสติก กล่องแยกสายใชส้ าหรับต่อแยกสายเพื่อน าไฟไปตามจุดต่างๆ 

เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม 

 
รูปท่ี 2.17 กล่องแยกสายไฟ 

     2.1.4.11 เทปพนัสายไฟ มีลกัษณะเป็นมว้นท าดว้ยวสัดุหลายอยา่ง เช่น ยางพีวซีี ใช้

ส าหรับพนัสายไฟเพื่อป้องกนัไฟฟ้าไม่ใหร่ั้วเพราะอาจท าใหเ้กิดอนัตรายได ้

 

รูปท่ี 2.18 เทปพนัสายไฟ 

     3.1.4.12 ท่อร้อยสายไฟ การเดินสายไฟฝังในผนงัอาคารจะไม่ฝังสายไฟโดยตรง แต่จะ

ร้อยสายไฟเขา้ไปในท่อร้อยสายไฟ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดกบัสายไฟ นิยมใชท้่อโลหะ และ

ท่อพีวซีี 

 

รูปท่ี 2.19 ท่อร้อยสายไฟ 
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     2.1.4.13 เตา้รับ (Socket-outlet หรือ Receptacle) หรือปลัก๊ตวัเมียคือขั้วรับส าหรับ หวั
เสียบจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ปกติเตา้รับจะติดตั้งอยูก่บัท่ี เช่น ติดอยูก่บัผนงัอาคารเป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2.20 เตา้รับ 

     2.1.4.14 เตา้เสียบ (Plug) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า ท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหล

เขา้ สู่อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยน าปลายของสายไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีต่ออยูก่บัเตา้เสียบ 

ไปเสียบกบัเตา้รับ ท่ีต่ออยูใ่นวงจรไฟฟ้าใดๆ ก็ไดภ้ายในบา้น 

 

รูปท่ี 2.21 เตา้เสียบ (Plug) 

     3.1.4.15 สวติช์เปิด-ปิดธรรมดา (Toggle Switch) สวิตช์เปิด-ปิดในท่ีน้ี หมายถึง สวติช์
ส าหรับเปิด-ปิดหลอดไฟหรือโคมไฟส าหรับแสงสวา่งหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีการติดตั้ง
สวติช์เอง 

 

รูปท่ี 2.22 สวติช์เปิด-ปิดธรรมดา 
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      2.1.4.16 หลอดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแสง หลอด

ไฟฟ้ามีหลายชนิดด้วยกัน หลอดแต่ละชนิดก็มีคุณสมบติัทางแสงและทางไฟฟ้าต่างกนั การน า

หลอดไปใช้ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน หลอดไฟฟ้าท่ีใช้โดยทัว่ไป มี 2 

ลกัษณะคือ 

        (1) หลอดชนิดเผาไส้  (Incandescent) เป็นหลอดท่ีให้แสงออกมาได้โดยผ่าน 
กระแสไฟฟ้าเขา้ท่ีหลอดไส้ซ่ึงท าใหม้นัร้อนและให้แสงออกมามีขนาด 10 วตัต ์25 วตัต ์40 วตัต ์60 

วตัต ์และ100วตัต ์

 

รูปท่ี 2.23 หลอดชนิดเผาไส้   

        (2) หลอดชนิดคายประจุ(fluorescent) ตวัหลอดเป็นแก้วกลมรูปทรงกระบอก ท่ี

ปลายสองขา้งมีขั้วเพื่อต่อสาย ภายในผิวของหลอดเคลือบด้วยสารเคมีเรืองแสง ให้แสงสวา่งสีนวล 

สบายตา มีอายกุารใชง้านนานกวา่หลอดแบบชนิดเผาไส้ขนาดท่ีใชท้ัว่ไปมี 13 วตัต ์15 วตัต ์20 วตัต ์

และ40 วตัต ์เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 2.24 หลอดชนิดคายประจุ 

 



16 
 

      2.1.4.16 ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ประกอบด้วย บัลลาสตาร์ทเป็นเคร่ืองบังคับ

กระแสไฟฟ้า ไม่ใหเ้พิ่มสูงข้ึน และสตาร์ตเตอร์เป็นตวักระตุน้ใหก้ระแสอิเลคตรอนเกิดการไหล 

 

รูปท่ี 2.25 บลัลาสและสตาร์ตเตอร์ 

          2.1.4.17 มาตรวดัไฟฟ้า คืออุปกรณ์ท่ีใชว้ดัปริมาณไฟฟ้ากระแสสลบัทั้งในบา้นเรือน

และในโรงงานอุตสาหกรรม มีหน่วยวดัพลงังานไฟฟ้าเป็นกิโลวตัต์ชัว่โมง โดยมิเตอร์ไฟท่ีติดอยู่

ตามบา้นหรือคอนโดฯ ท่ีใชก้นัสามารถจ าแนกตามระบบไฟฟ้าได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

     1.มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ 1 เฟส เหมาะส าหรับบา้นหรือคอนโดฯ ท่ีใช้ไฟไม่มาก โดยจะมี

สายไฟ (L) และสายนิวทรอล (N) จากการไฟฟ้าฯ มาอยา่งละเส้น รวม 2 เส้น แลว้มาต่อเขา้กบัตูเ้มน

ไฟฟ้า (Main Breaker) ในบา้น  

     2.มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟสส าหรับบา้นหรือคอนโดฯ ท่ีใชไ้ฟปริมาณมากๆ จะมีสายไฟ 

(L) จ านวน 3 เส้น และสายนิวทรอล (N) จ านวน 1 เส้น รวม 4 เส้น โดยการไฟฟ้าฯ จะติดตั้งให้

อยา่งละเส้น แลว้มาต่อเขา้กบัตูเ้มนไฟฟ้า (Main Breaker) ในบา้น  

 

 
 รูปท่ี 2.26 มาตรวดัไฟฟ้า 
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2.1.5 วสัดุและอปุกรณ์ ทใีช้ในระบบควบคุมมอเตอร์ 

2.1.5.1 รีเลย์ (Relay) 

          เป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูด
หนา้สัมผสัของคอนแทคให้เปล่ียนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวด เพื่อท าการปิด

หรือเปิดหน้าสัมผสัคล้ายกบัสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเราสามารถน ารีเลยไ์ปประยุกต์ใช้ ในการ

ควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย 

รีเลย์ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ  ส่วนหลกักค็ือ 
          1. ส่วนของขดลวด (coil) เหน่ียวน ากระแสต ่า ท าหน้าท่ีสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้

แกนโลหะไปกระทุง้ให้หนา้สัมผสัต่อกนั ท างานโดยการรับแรงดนัจากภายนอกต่อคร่อมท่ีขดลวด

เหน่ียวน าน้ี เม่ือขดลวดได้รับแรงดนั(ค่าแรงดนัท่ีรีเลย์ต้องการข้ึนกับชนิดและรุ่นตามท่ีผูผ้ลิต

ก าหนด) จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท าใหแ้กนโลหะดา้นในไปกระทุง้ใหแ้ผน่หนา้สัมผสัต่อกนั 
    2. ส่วนของหนา้สัมผสั (contact) ท าหน้าท่ีเหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กบัอุปกรณ์ท่ี

เราตอ้งการนัน่เอง 
จุดต่อใชง้านมาตรฐาน ประกอบดว้ย 

จุดต่อ NC ย่อมาจาก normal close หมายความว่าปกติดปิด หรือ หากยงัไม่จ่ายไฟให้

ขดลวดเหน่ียวน าหนา้สัมผสัจะติดกนั โดยทัว่ไปเรามกัต่อจุดน้ีเขา้กบัอุปกรณ์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ี
ตอ้งการใหท้ างานตลอดเวลาเช่น 

          จุดต่อ NO ย่อมาจาก normal open หมายความว่าปกติเปิด หรือหากยงัไม่จ่ายไฟให้

ขดลวดเหน่ียวน าหนา้สัมผสัจะไม่ติดกนั โดยทัว่ไปเรามกัต่อจุดน้ีเขา้กบัอุปกรณ์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ท่ีตอ้งการควบคุมการเปิดปิดเช่นโคมไฟสนามหนือหนา้บา้น 

          จุดต่อ C ยอ่มากจาก common คือจุดร่วมท่ีต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ 

                           
รูปท่ี 2.27 สัญญาลกัษณ์รีเลย ์
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ขอ้ค านึงถึงการต่อใชรี้เลย ์
  1. แรงดนัใชง้าน หรือแรงดนัท่ีท าใหรี้เลยท์  างานได ้หากเราดูท่ีตวัรีเลยจ์ะระบุค่า แรงดนัใช้

งานไว ้ (หากใชใ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากจะใชแ้รงดนักระแสตรงในการใชง้าน) เช่น 12VDC 

คือตอ้งใชแ้รงดนัท่ี 12 VDC เท่านั้นหากใชม้ากกวา่น้ี ขดลวดภายใน ตวัรีเลยอ์าจจะขาดได ้ หรือ

หากใชแ้รงดนัต ่ากวา่มาก รีเลยจ์ะไม่ท างาน ส่วนในการต่อวงจรนั้นสามารถต่อขั้วใดก็ไดค้รับ 

เพราะตวัรีเลยจ์ะไม่ระบุขั้วต่อไว(้นอกจากชนิดพิเศษ) 
  2. การใชง้านกระแสผา่นหนา้สัมผสั ซ่ึงท่ีตวัรีเลยจ์ะระบุไว ้ เช่น 10A 220AC คือ 

หนา้สัมผสัของรีเลยน์ั้นสามาถทนกระแสได ้10 แอมแปร์ท่ี 220VAC ครับ แต่การใชก้็ควรจะใชง้าน

ท่ีระดบักระแสต ่ากวา่น้ีจะเป็นการดีกวา่ครับ เพราะถา้กระแสมากหนา้สัมผสั ของรีเลยจ์ะละลาย

เสียหายได 
  3. จ  านานหนา้สัมผสัการใชง้าน ควรดูวา่รีเลยน์ั้นมีหนา้สัมผสัใหใ้ชง้านก่ีอนั และมีขั้วคอม

มอนดว้ยหรือไม่ 

 

รูปท่ี 2.28 รีเลย ์

 2.1.5.2  สวติช์ Push Button  

      Push Button Switch หรือท่ีเรียกกนัวา่สวติซ์ปุ่มกดเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าซ่ึงท าหนา้ท่ีตดั
และต่อวงจรทางไฟฟ้าและ ใชใ้นการควบคุมการท างานของมอเตอร์ หรือการท างานของเคร่ืองจกัร

ต่างๆ เป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐาน ใชไ้ดก้บัอุตสาหกรรมทัว่ไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง 

 

 



19 
 

Push button Switch สามารถแบ่งได ้2 ประเภทคือ 
     1. แบบกดติดปล่อยดบั หรือ ท่ีเรียกวา่แบบสปริงรีเทิร์น เป็นประเภทท่ีนิยมใชก้นัมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากมีฟังกช์นัการท างานท่ีไม่ยุง่ยาก นิยมใชก้บั ตู ้MDB  ตู ้DB  และ ตู ้control เคร่ืองจกัร 

เป็นตน้หลกัการท างานเม่ือมีการกด Push button Switch หน้าสัมผสัดงักล่าวจะเปล่ียนสถานะ

จาก NO เป็น NC หรือจาก NC จะเป็น NO แต่เม่ือปล่อยมือออกจากPush button Switch หนา้สัมผสั

จะกลบัสู้สภาวะปกติในต าแหน่งเดิมโดยมีแรงผลกัดนัจากสปริงให ้Push button Switchเขา้สู้สภาวะ

ปกติ 

                                        

รูปท่ี 2.29 Push button Switch แบบกดติดปล่อยดบั 

      2.แบบกดติดกดดบั หรือ แบบ Push on / push off เป็นประเภทท่ีนิยมใชใ้นฟังก์ชนัการ
ท างานแบบไม่ซับซ้อน เช่น Start/stop สายพานล าเลียง เป็นต้นเม่ือมีการกด  Push button 

Switch หน้าสัมผสัดงักล่าวจะเปล่ียนสถานะ จาก NO เป็น NC หรือจาก NC จะเป็น NO แต่เม่ือ

ปล่อยมือออกจาก Push button Switch หน้าสัมผสัจะถูกล็อคไวโ้ดยกลไกลของสวิตซ์ ซ่ึงสามารถ

กลบัสู้สภาวะปกติในแหน่งเดิมได้โดยโดยกด Push button Switch อีกคร้ังท าให้คลายล็อค จะมี

แรงผลกัดนัจากสปริงให ้Push button Switchเขา้สู้สภาวะปกติ 

 

รูปท่ี 2.30 Push button Switch แบบกดติดกดดบั 
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 2.1.5.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  

      มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั   หมายถึง  มอเตอร์ท่ีใช้กบัระบบไฟฟ้ากระแสสลบั  เป็น
เคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกล  ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังาน
ไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอร์และส่วนท่ีท าหน้าท่ีให้พลงังานกล คือ ตวัหมุนหรือโรเตอร์  ซ่ึงเม่ือ

ขดลวดในสเตเตอร์ได้ รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่ เหล็ก ข้ึนมาในตัว ท่ีอยู่ น่ิ ง                

หรือสเตเตอร์  ซ่ึงสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนน้ีจะมีการเคล่ือนท่ีหรือหมุนไปรอบ ๆ สเตเตอร์  เน่ืองจาก
การต่างเฟสของกระแสไฟฟ้าในขดลวดและการเปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้า  ในขณะท่ี

สนามแม่เหล็กเคล่ือนท่ีไปสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือก็จะพุ่งเขา้หาขั้วใต ้ ซ่ึงจะไปตดักบัตวัน าท่ี

เป็นวงจรปิดหรือขดลวดกรงกระรอกของตัวหมุนหรือโรเตอร์   ท าให้เกิดการเหน่ียวน าของ
กระแสไฟฟ้าข้ึนในขดลวดของโรเตอร์  ซ่ึงสนามแม่เหล็กของโรเตอร์น้ีจะเคล่ือนท่ีตามทิศทางการ
เคล่ือนท่ีจองสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์  ก็จะท าให้โรเตอร์ของมอเตอร์เกิดจะพลงังานกลสามารถ
น าไปขบัภาระท่ีตอ้งการหมุนได ้

คาปาซิสเตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor) 

     เน่ืองจากสปลิตเฟสมอเตอร์มีแรงบิดเร่ิมเดินค่อนข้างต ่า เพราะว่ากระแสไฟฟ้าใน

ขดลวดชุดสตาร์ทกบัขดลวดชุดรันต่างเฟสกนัเป็นมุมโดยประมาณ 30–50 องศาไฟฟ้า ดงันั้นเม่ือ

ตอ้งการให้มอเตอร์มีแรงบิดเร่ิมเดินสูง จะตอ้งใช้คาปาซิสเตอร์ต่อเขา้กบัวงจรขดลวดชุดสตาร์ท  

เพื่อให้กระแสไฟฟ้าในขดลวดทั้งสองชุดมีมุมต่างเฟสกนัมากยิ่งข้ึนประมาณเกือบ 90 องศาไฟฟ้า 

คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด  แต่ละชนิดมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันแต่ส่ิงท่ี

เหมือนกนัก็คือมีขดลวดสเตเตอร์จ านวน 2 ชุด  ซ่ึงขดลวดชุดรันกบัขดลวดชุดสตาร์ทวางมุมห่างกนั                

90 องศาไฟฟ้าและขดลวดชุดสตาร์ทจะมีคาปาซิสเตอร์ต่ออยูเ่สมอ 

     คาปาซิสเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ (Capacitor Start Motor) มอเตอร์แบบน้ีมีส่วนประกอบ

เหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์แต่เพิ่มคาปาซิสเตอร์อีก 1 ตวัเพื่อต่ออนุกรมกบัขดลวดชุดสตาร์ท

เท่านั้น  เม่ือต่อคาปาซิสเตอร์อนุกรมกบัขดลวดชุดสตาร์ทแลว้ท าให้กระแสไฟฟ้าของขดลวดชุด

สตาร์ท ( SI ) น าหนา้แรงเคล่ือนไฟฟ้า (V) ท่ีป้อนให้กบัมอเตอร์  ซ่ึงจะน าหนา้มากหรือนอ้ยข้ึนอยู่

กบัค่าความจุของคาปาซิสเตอร์ ส่วนกระแสไฟฟ้าของขดลวดชุดรันยงัคงลา้หลงัแรงเคล่ือนไฟฟ้า 
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เหมือนเดิม  จากเวกเตอร์ไดอะแกรมดังแสดงในรูปท่ี 4.4กระแสไฟฟ้าของขดลวดชุดสตาร์ท

น าหนา้กระแสไฟฟ้าของขดลวดชุดรัน ( MI ) ประมาณเกือบ 90 องศาไฟฟ้า 

 า า ิเ อร 

 า     าย

 า   หัว

โ ร สเ เ อร 

แ  โรเ อร 

 

รูปท่ี 2.31 ส่วนประกอบของคาปาซิสเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

                     

MR

LMjX

SRLSjX

สวิ   แร เหวีย 

LM

M

LS

S
X
R

X
R

!

I

MI

SI
L

N

ACV

  รั 

  ส าร  

C

 
รูปท่ี 2.32  การต่อวงจรของคาปาซิเตอร์สตาร์ตมอเตอร์ 

     คาปาซิสเตอร์รันมอเตอร์ (Capacitor run motor) ลกัษณะโครงสร้างทัว่ไปของคาปาซิสเตอร์

รันมอเตอร์เหมือนกบัชนิดคาปาซิสเตอร์สตาร์ท แต่ไม่มีสวิตช์แรงเหวี่ยงตวัคาปาซิสเตอร์จะต่ออยู่

ในวงจรตลอดเวลาท าใหค้่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ดีข้ึน โดยท่ีคาปาซิสเตอร์ตอ้งต่อถาวรอยูข่ณะท างาน 

 

รูปท่ี 2.33  คาปาซิสเตอร์รันมอเตอร์ 
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รูปท่ี 2.34 การต่อวงจรขดลวดคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

       คาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ ( Capacitor start and run motor ) ลกัษณะโครงสร้าง

ของคาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ชนิดน้ีจะมีคาปาซิสเตอร์ 2 ตวัคือคาปาซิสเตอร์สตาร์ทกบั

คาปาซิสเตอร์รัน คาปาซิสเตอร์สตาร์ทต่ออนุกรมอยูก่บัสวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลางหรือเรียกว่า

เซ็นติฟูกลัสวิตช์ส่วนคาปาซิสเตอร์รันจะต่ออยู่กบัวงจรตลอดเวลา คาปาซิสเตอร์ทั้งสองจะต่อ

ขนานกนัซ่ึงค่าของคาปาซิสเตอร์ทั้งสองนั้นมีค่าแตกต่างกนั 

 

รูปท่ี 2.35 คาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
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รูปท่ี 2.36 การต่อวงจรขดลวดคาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

     คุณลกัษณะและการน าไปใชง้าน คาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์มีแรงบิดเร่ิมเดิน

สูง อีกทั้งขณะหมุนไปแลว้ จะใหก้ารหมุนท่ีเรียบสม ่าเสมอ เหมาะกบังานคอมเพรสเซอร์ของเคร่ือง

ท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ ป้ัมลมขนาดใหญ่ โรงสีขา้วในครัวเรือน เป็นตน้ 

การควบคุมความเร็วคาปาซิสเตอร์มอเตอร์ 

     คาปาซิสเตอร์มอเตอร์ท่ีใชใ้นการปรับความเร็วรอบส่วนใหญ่จะเป็นชนิดคาปาซิสเตอร์

รันมอเตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์พดัลม เช่น พดัลมตั้งโต๊ะ พดัลมตั้งพื้น พดัลมเพดาน พดัลมติด

ผนงั พดัลมคอยลเ์ยน็เคร่ืองปรับอากาศและอ่ืนๆ ซ่ึงมีวธีิการปรับความเร็ว 3 แบบดว้ยกนั คือ 

แบบใชข้ดโชค้ต่ออนุกรมเขา้กบัขดรันเหมือนใน ชสปลิตเฟสมอเตอร์ 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.37  วงจรการปรับความเร็วโดยใชโ้ช๊ค 
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 เครืองมือทดสอบระบบไฟฟ้า Fluke 1660 Series 

      เคร่ืองมือทดสอบการติดตั้ง Fluke 1660 Series คือเคร่ืองทดสอบการติดตั้งเพียงหน่ึง

เดียวท่ีช่วยป้องกนัความเสียหายต่ออุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ และท าใหผู้ใ้ชส้ามารถส่งผลการทดสอบแบบ

ไร้สายผา่นสมาร์ทโฟนจากภาคสนามไดโ้ดยตรง ลดเวลาทดสอบลงไดถึ้ง 40 % ดว้ยการทดสอบ

อตัโนมติั ฟังก์ชนัทดสอบอตัโนมติัสามารถท าการทดสอบการติดตั้ง 5 แบบท่ีจ าเป็นในล าดบัเดียว 

รวมถึงการทดสอบอตัโนมติั Type A, AC & RCD ท่ีเลือกได ้เพื่อท าให้แน่ใจวา่การติดตั้งจะเป็นไป

ตามข้อบงัคบัด้านการติดตั้งของทอ้งถ่ิน และยงัช่วยลดจ านวนคร้ังของการเช่ือมต่อด้วยมือ ลด

โอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาด และลดเวลาในการทดสอบถึง 40 %   

 

 
รูปท่ี 2.38  เคร่ืองมือทดสอบระบบไฟฟ้า Fluke 1660 Series 

RCD ในการทดสอบ 

     เน่ืองจาก  RCD ตรวจจบักระแสไฟฟ้าผิดพร่องท่ีลงดินซ่ึงเล็กเกินท่ีจะ ปลดวงจรของ

อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินพิกดั (เช่น ฟิวส์) แต่ยงัมีกระแสเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือ

อคัคีภยัท่ีเกิดจากไฟฟ้า การระบุการท างานของ RCD มีความส าคญัอยา่งยิ่งเพื่อความปลอดภยั และ

ไดร้ะบุไว ้ใน IEC 60364 (และมาตรฐานระดบัประเทศแบบเดียวกนั มากมาย) มาตรฐานน้ีเจาะจง

ขอ้ก าหนดส าหรับการติดตั้ง ดา้นไฟฟ้าแบบตายตวัในอาคาร 
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2.2 การคาํนวณขนาดของโหลด 

 2.2.1 การค านวณค่าโหลดในปัจจุบนัจะนิยมคิดค่าในหน่วยเป็น VA หรือ โวล์ – แอมป์ ซ่ึง

ถือว่าเป็นค่าก าลังไฟฟ้าปรากฏ คือ ก าลังไฟฟ้าปรากฏข้ึนจริงในการจ่ายไฟฟ้าให้โหลด หรือ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นค่าท่ีเคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถวดัไดจ้ริงในขณะใช้

งาน เม่ือสามารถรวมค่าทั้งหมดของโหลดแล้ว เราจะสามารถเลือกใช้ขนาด สายไฟฟ้า บริภณัฑ์

ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกนั และหมอ้แปลง ไดอ้ยา่งเหมาะสม และถูกตอ้งตามมาตรฐานอีกดว้ย โดยค่า

ของก าลงัไฟฟ้ามี 3 ค่าดงัน้ี 

  

  

 

 

ความสัมพนัธ์ของค่าก าลงัไฟฟ้าทั้งสามค่า สามารถน ามาเขียนในรูปสามเหล่ียมก าลงัไฟฟ้า

ไดมี้ก าลงักระแสและแรงดนัจึงเป็นวงจรไฟฟ้าได ้

 

ระบบ 1 เฟสแทนค่า V = 220V 

 P = VI cos   

ระบบ 3 เฟสแทนค่า V = 380V   

 P = √        

หากเราทราบค่าของอุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วย (W) และทราบค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบ 

(Power Factor คือตวัเลขท่ีบอกถึงก าลงังานไฟฟ้าท่ีได้ใช้ประโยชน์ หรือเกิดการท างานจริงกบั

ขนาดของก าลงังานทั้งหมด ท่ีตอ้งการจากระบบไฟฟ้า โดยส่วนท่ีเกินจากก าลงังานท่ีใชท้  างานจริง

จะเรียกว่า ก าลงังานรีแอคทีฟหรือ Reactive Power ซ่ึงมีหน่วยเป็นวาร์ ) เราก็สามารถหาค่า

ก าลงัไฟฟ้าปรากฏไดจ้าก 

  =  
   

      ระบบ 1 เฟส 

  =  
√    

    ระบบ 3 เฟส 

         1. S  =  VI หน่วยคือ (VA) โวลต ์– แอมป์ 
             2. P  =  VI cos 𝜃 หน่วยคือ (W) วตัต ์

       3. Q =  VI cos 𝜃  หน่วยคือ (VAR) วาล ์
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2.3 โหลดแสงสว่าง 

 ในการค านวณค่าโหลดของโหลดแสงสวา่งจะค านวณไดจ้ากจ านวนของหลอดไฟท่ีใชง้าน

จริงในวงจรยอ่ยนั้น ๆ โดยจะใชก้ระแสของหลอดไฟฟ้าไปค านวณค่าโหลดในหน่วยโวลล์ – แอมป์ 

(VA) เพื่อน ามาหาขนาดสายไฟฟ้าของหน่วยยอ่ยทั้งน้ี การหากระแสของหลอดไส้นั้นจะสามารถท า

ไดโ้ดยใชพ้ิกดัก าลงัไฟฟ้าในหน่วยวตัต ์(W)น าไปหารแรงดนัไดโ้ดยตรง เพราะไม่มีบลัลาสตต่์ออยู่

ในวงจร 

ตารางท่ี 2.2 พิกดัของหลอดไส้ 

ชนิดของหลอด กระแส (A) ก าลงั (VA) 

40W 0.182 40 

60W 0.273 60 

75W 0.341 75 

100W 0.455 100 

150W 0.682 150 

2.4 สายดินของระบบไฟฟ้าในบ้าน 
 ระบบสายดินเป็นระบบส่งเสริมความปลอดภยั ซ่ึงในยุคปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีไดส่้งเสริม

เสริมคุณภาพชีวิตของมนุษยเ์ราให้สะดวกสบายมากข้ึน โดยไดพ้ฒันาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นส่ิงอ านวย

ความสะดวกท่ีใกลชิ้ดกบัเรามาก แต่ในความสะดวกสบายนั้นเองก็อาจจะมีอนัตรายซ่อนอยู่ เช่น

ไฟฟ้าลดัวงจร ไฟร่ัว ก็เป็นหน่ึงในอนัตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหน่ึง ซ่ึงเราสามารถป้องกัน

อนัตรายเหล่าน้ีไดถ้า้เราวางระบบป้องกนัท่ีดี  

สายดิน หมายถึง ตวัน าหรือสายไฟท่ีต่อจากส่วนท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้าหรือเปลือกโลหะของ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรืออุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้าซ่ึงปกติเป็นส่วนท่ีไม่มีไฟและมกัมีการจบัตอ้งขณะใช้

งานเพื่อ ให้เป็นเส้นทางท่ีสามารถน ากระแสไฟฟ้า กรณีท่ีมีไฟร่ัวให้ไหลลงดินโดยผูใ้ชไ้ฟไม่เกิด

อนัตราย ขณะเดียวกนัก็เป็นเส้นทาง ให้กระแสไฟฟ้าร่ัวไหลยอ้นกลบัไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าได้

สะดวก เพื่อให้เคร่ืองตดัไฟอตัโนมติัท างานและตดัไฟออกทันที โดยทัว่ไปสายไฟดงักล่าวมกัเรียก

สั้ นๆว่า สายดินประโยชน์ของสายดิน ป้องกนัไม่ให้มีผูถู้กไฟฟ้าดูด กรณีมีกระแสไฟฟ้าร่ัวจาก

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าร่ัว จากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจะไหลลงดินทางสายดิน โดยไม่ผ่าน
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ร่างกายผูส้ัมผสัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้น เป็นผลท าใหอุ้ปกรณ์ป้องกนั ไฟฟ้าลดัวงจรและหรือไฟฟ้าร่ัว จะ

ตดักระแสไฟฟ้าออกทนัที เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ 

อุปกรณ์ส่ือสารอาจท างานไดไ้ม่สมบูรณ์ หรือช ารุดไดง่้ายหากไม่มีสายดิน 

ข้อแนะนําเพมิเติมสําหรับการติดตังระบบสายดินทถูีกต้อง 
1. ภายในอาคารหลงัเดียวกนัไม่ควรมีจุดต่อลงดินมากกวา่ 1 จุด 

  2. จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย)์ ตอ้งอยูด่า้นไฟเขา้ของเคร่ืองตดั

วงจรตวัแรก (เมนสวติช์) 
  3. สายศูนยแ์ละสายดินต่อร่วมกนัไดเ้พียงจุดเดียวท่ีจุดต่อลงดุนภายในตูเ้มนสวติช์เท่านั้น 

หา้มต่อร่วมกนัในท่ีอ่ืนๆอีก เช่น ในแผงสวติช์ยอ่ยดั้งนั้น แผงสวติช์ยอ่ยตอ้งมีขั้วสายดินและขั้วต่อ

สายศูนยแ์ยกออกจากกนัและหา้มต่อถึงกนั ขั้วต่อสายศูนยต์อ้งมีฉนวนคัน่กบัตวัตูซ่ึ้งตอ้งต่อกบั

ขั้วต่อสายดิน 
  4. ตูเ้มนสวิตช์ส าหรับห้องชุดของอาคารชุดและตูแ้ผงสวติช์ประจ าชั้นของอาคารท่ีมีหลาย

ชั้น ใหถื้อวา่เป็นแผงสวติช์ยอ่ย จึงหา้มต่อสายศูนยแ์ละสายดินร่วมกนั 

  5. ถา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีการต่อลงดินโดยตรงไปแลว้ ใหด้ าเนินการแกไ้ขโดยเพิ่มการต่อลง

ดินท่ีเมนสวิตช์อยา่งถูกตอ้ง แลว้เดินสายดินเช่ือมต่อจากเมนสวติช์มาต่อร่วมกบัสายดินท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
  6. เมนสวติช์ควรติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัวขนาดตั้งแต่ 100mA ข้ึนไป ส าหรับป้องกนัอคัคีภยั 

การต่อใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวนั้นจุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้าตอ้งอยูด่า้นไฟเขา้ของเคร่ืองตดัไฟร่ัว 

มิฉะนั้น จะมีปัญหาในการท างานของเคร่ืองตดัไฟร่ัว ส าหรับเคร่ืองตดัไฟร่ัวขนาด 30mA ท่ีใช้

ป้องกนัไฟดูดให้ติดตั้งในวงจรยอ่ย 
  7. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดท่ีมี 2 ขั้ว เม่ือใชก้บัระบบสายดิน เซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละขั้ว

จะตอ้งมีความสามารถในการตดักระแสลดัวงจรไดต้ามพิกดักระแสลดัวงจร (IC) ของเซอร์กิจเบรก

เกอร์ชนิดมี 2 ขั้ว ขนาด 10 kA แต่ละขั้วจะตอ้งตดัไฟได ้10 kA ท่ีแรงดนั 220 โวลต ์ดว้ย 

      . ถา้สายวงจรเดินในท่อโลหะตอ้งเดินสายดินร้อยภายในท่อโลหะร่วมกบัสายวงจร ห้าม

เดิมสายดินภายนอกท่อโลหะ 
      . วงจรสายดินท่ีถูกตอ้งจะตอ้งไม่มีกระแสโหลดจาการใชง้านปกติไหลอยูใ่นวงจรสายดิน 
      10. ตูเ้มนสวิตช์ควรใชช้นิดท่ีมีขั้วต่อสายศูนย ์และขั้วต่อสายดินแยกจากนั 
      11. สายต่อหลกัดินท่ีใชต้อ้งมีฉนวนหุม้ดว้ย 
      12. รายละเอียดอ่ืนๆ ของการติดตั้งระบบสายดิน ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง 
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ผงัการติดตั้งสายดิน 

 
รูปท่ี 2.39 ผงัการติดตั้งสายดิน 

 

2.4.1 มาตรฐานการต่อสายต่อสายดินระบบไฟฟ้าท่ีมีระดบัแรงดนัตั้งแต่ 50 โวลตข้ึ์นไป 

ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ฯ ไดก้ าหนดให้วงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลบัจะตอ้งต่อลงดินในส่วน

ของวงจร และระบบอ่ืนๆ ก็อาจต่อลงดินดว้ยก็ได ้โดยระบบไฟฟ้าท่ีมีระดบัแรงดนัตั้งแต่ 50 โวลต ์

แต่ไม่ถึง 1,000 โวลต ์จะตอ้งท าการต่อลงดินตามมาตรฐาน เม่ือมีสภาพตามขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 

1.ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย และมีตวัน านิวทรัลเป็นสายวงจรดว้ย 

  2.ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย และจุดก่ึงกลางของเฟสใดหน่ึงเฟสหน่ึงใชเ้ป็นสายวงจรดว้ย 

3.ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 สาย หรือ 1 เฟส 2 สาย 

แต่ถา้เป็นกรณีท่ีระบบไฟฟ้ามีแรงดนัตั้งแต่ 1,000 โวลตข้ึ์นไป ถา้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ของใช้

ส าหรับไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีได ้จะตอ้งต่อลงดิน เวน้แต่ระบบท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหากโดยเฉพาะ เช่น 

Separately Derived Systems ซ่ึงเป็นระบบไฟฟ้าท่ีไดรั้บพลงังานจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลง

ไฟฟ้า หรือคอนเวอร์เตอร์ท่ีมีขดลวด ซ่ึงไม่มีการต่อวงจรไฟฟ้าในระบบ มาตรฐานการติดตั้งไม่

บงัคบัใหต่้อสายดิน 
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วงจรการต่อดินในระบบไฟฟ้าต่างๆ 
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และส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใชภ้ายในอาคารสายตวัน าของระบบตอ้งมีการต่อลง

ดิน ตวัน าท่ีมีการต่อลงดินตอ้งมีการก าหนดสีหรือท าเคร่ืองหมาย การต่อลงดินตอ้งท าตามขอ้ใดขอ้

หน่ึงดงัน้ี 

ระบบ 1 เฟส 2 สาย ก าหนดใหต้วัน านิวทรัลเป็นสายท่ีต่อลงดิน 

ระบบ 1 เฟส 3 สาย ก าหนดใหต้วัน านิวทรัลเป็นสายท่ีต่อลงดิน 

ระบบ 3 เฟส 3 สาย ก าหนดใหส้ายตวัน าเส้นใดเส้นหน่ึงต่อลงดิน 

ระบบ 3 เฟส 4 สาย ก าหนดใหต้วัน านิวทรัลเป็นสายท่ีต่อลงดิน 

 ส าหรับส่วนประกอบการต่อลงดินไดแ้สดงไวใ้นรูปท่ี 2 (ก) โดยตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

ส าหรับประเทศไทยไดก้ าหนดใหร้ะบบไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟท่ีตอ้งต่อลงดินจะตอ้งต่อลงดินท่ีบริภณัฑ์

ประธานหรือแผงเมนสวติช์แต่ละชุดจุดต่อลงดินตอ้งอยูใ่นจุดท่ีเขา้ถึงสะดวกท่ีปลายตวัน าประธาน

หรือบสั หรือขั้วต่อท่ีต่อเขา้กบัตวัน านิวทรัลของตวัน าประธานภายในบริภณัฑ์ประธาน การต่อลง

ดินของบริภณัฑป์ระธานตอ้งท าการต่อทางดา้นไฟเขา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 (ก) นอกจากนั้น แผงเมน

สวติช์ท่ีมีการต่อลงดินจะตอ้งเดินสายท่ีมีการต่อลงดินไปยงัแผงยอ่ยทุกชุดและตอ้งต่อฝากเขา้กบัส่ิง

ห่อหุม้ของแผงยอ่ย โดยท่ีสายดงักล่าวจะตอ้งเดินร่วมไปกบัสายเส้นไฟดว้ยและตอ้งไม่มีการต่อฝาก

ระหวา่งบสันิวทรัลกบับสัดินของแผงยอ่ยอีก ดงัรูปท่ี 2 (ข) 
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บทท ี  
วธิีดําเนินการทาํโครงงาน 

 

ท าการออกแบบโดยโปรแกรม sketchup 

 Design version 1 : ออกแบบการจดัวางอุปกรณ์ 

 

รูปท่ี 3.1 ออกแบบการจดัวางอุปกรณ์ 

 การออกแบบประกอบดว้ย มาตรวดัไฟฟ้าต าแหน่งบนสุดของชุดสาธิตต่อเขา้มายงัตูค้อน

ซูมเมอร์ยนิูตจากนั้นต่อสายไฟออกไปยงั เตา้รับ 2 ตวั สวิตช์เปิด-ปิดหลอด fluorescent 1 ตวัต่อไป

ยงัหลอดfluorescent 1 หลอด และ สวิตช์เปิด-ปิดหลอดไส้ 2 ตวัต่อไปยงัหลอดไส้เพื่อแสดงการ

ควบคุมสวติช์แบบ 2 ทาง และการต่อสายดินแสดงการปักหลกัดิน (Ground Rod) 

 

รูปท่ี 3.2 ออกแบบการจดัวางอุปกรณ์(ต่อ) 
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 การออกแบบชุดสาธิตแบ่งใหมี้การเดินสายไฟ 2 รูปแบบ โดยการใชเ้ขม็ขดัรัดสายและ

แบบการเดินสายร้อยท่อ โดยจะใหก้ารเดินแบบใชเ้ขม็ขดัรัดสายส าหรับสายไฟท่ีต่อไปยงัตวั สวติช์

เปิด-ปิด และหลอดไฟแบบหลอดไส้และแบบหลอด fluorescent ส่วนการเดินแบบสายร้อยท่อใช้

ส าหรับการต่อไปยงัเตา้รับ2ตวั 

Design version 2 : ออกแบบกล่องควบคุมมอเตอร์ 

 

                         

รูปท่ี 3.3 ออกแบบกล่องควบคุมมอเตอร์ 

การควบจะใชส้วทิช์แบบ Botton สามตวัโดยคุมการหมุนทวงหน่ึงตวั หมุนตามหน่ึงตวัและหยกุาร

ท างานหน่ึงตวัโดยการจะเป็นการหมุนในทุกคร้ังจะตอ้งผา่นการหยดุมอเตอร์ก่อน 
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Design version 3 : ออกแบบใหส้องส่วนต่อร่วมกนั 

 

                                                 

รูปท่ี 3.4 ออกแบบใหส้องส่วนต่อร่วมกนั 

อุปกรณ์หลกั 

ตารางท่ี 3.1 ตารางอุปกรณ์หลกั 

อุปกรณ์ จํานวน 

1.มาตรวดัไฟฟ้า 1 ตวั 

2.ตูค้อนซูมเมอร์ยนิูต 1 ตู ้

3.สวติช์เปิด-ปิด 3 ตวั 

4.เตา้รับ 1 ตวั 

5.หลอดไส้ 1 หลอด 

6.หลอด fluorescent 1 หลอด 

7.หลกัดิน 1 แท่ง 

8.ท่อร้อยสายไฟ 1 เมตร 
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9.สายไฟ VAF 10 เมตร 

10.สายไฟ THW 2 เมตร 

11.ไม่อดัยาง 1 แผน่ 

12.เขม็ขดัรัดสาย 1 กล่อง 

13.กลา้มปูยดึท่อร้อยสาย 1 กล่อง 

14.สวทิช์กดแบบ push button 3ตวั 

15.รีเลย ์ 2ตวั 

 

ขนัตอนการทาํงาน 

 1.ออกแบบการจดัวางอุปกรณ์ท่ีจะน ามาต่อใชง้านเพื่อแสดงบนกระดานใหมี้ความลงตวั

และสวยงาม จากการจ าลองผา่นโปรแกรมเขียนแบบ 

 2.เม่ือมีแบบท่ีตอ้งการแลว้เร่ิมจดัเรียงอุปกรณ์ท่ีส าคญัลงบนกระดานเพื่อเตรียมพร้อม

ส าหรับการต่อวงจรในขั้นตอนต่อไป 

 

รูปท่ี 3.5 การจดัวางอุปกรณ์ตามแบบ 
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ส่วนของกระดานใช้วสัดุท่ีเป็นไมเ้น่ืองจากมีความเหมาะสมและปลอดภยักว่าวสัดุอ่ืน ๆ 

เช่นโลหะซ่ึงเป็นตวัน าไฟฟ้า เม่ือเกิดไฟฟ้าร่ัวจะท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูท่ี้จะศึกษาได ้การยึดอุปกรณ์

โดยใชส้กรูขนัติดไปยงับนแผน่ไมโ้ดยตรงตามต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

การทาํวงจรควบคุมมอเตอร์ 

 เม่ือไดต้  าแหน่งจดัวางอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมแลว้ก็จะท าให้สามารถออกแบบวงจรควบคุม

มอเตอร์ใหไ้ดข้นาดท่ีเหมาะสมตามท่ีไดอ้อกแบบเอาไว ้

 ระบบในการควบคุมมอเตอร์นั้นจะใชรี้เลยใ์นการควบคุมซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมน ามาใชก้นั

อยา่งแพร่หลายในงานคอนโทรล เน่ืองจากการใช้การท่ีง่ายและสะดวกส าหรับการคอนโทรลโดย

ไม่ตอ้งผา่นโปรแกรมและไมโครคอนโทรลเลอร์ ใชเ้พียงแค่ความรู้และทกัษะในการเดินสายไฟฟ้า

และการท างานของวงจรท่ีจะน ามาใชใ้นการควบคุม 

 

รูปท่ี 3.6 แบบกล่องส าหรับใส่วงจร 
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วงจรควบคุมมอเตอร์ทใีห้ในโครงงาน 

 
รูปท่ี 3.7 วงจรควบคุมมอเตอร์ 

 

อุปกรณ์ทใีช้  

     1. รีเลย ์8 ขา 220 V 1ตวั 

     2.รีเลย ์14 ขา 220 V 1ตวั 
     3.สวทิช์ push button 3ตวั 
     4.ซ็อกเก๊ตรีเลย ์8 ขา 1ตวั 
     5.ซ็อกเก๊ตรีเลย ์14 ขา 1ตวั 

     6.สะพานรวมสาย 1ตวั 
     7.สายไฟขนาด 1.5 3เมตร 
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โดยในการท่ีน้ีจะแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

 1.ส่วนของการท างานของรีเลยต์วัท่ี 1 เม่ือมีการกดสวทิช์ท่ี 1 

 2.ส่วนของการท างานของรีเลยต์วัท่ี 2 เม่ือมีการกดสวทิช์ท่ี 2 

หลกัการทาํงาน 

 เม่ือสวิทช์ S2 ถูกกดไฟจะไหลผา่นเขา้มาท่ีคอย K1 ท าให้รีเลย 1 เปล่ียนสถานะแหละเม่ือ

ปล่อยสวทิช์วงจะก็ยงัสามารถท างานคา้งไดอ้ยูเ่น่ืองจากเป็นวงจร self holding รีเลย ์K1 ท่ีถูกเปล่ียน

สถานะจาก NO จะเป็น NC ซ่ึงถูกต่อคล่อมท่ีสวิทช์ S2ไว ้เม่ือมีการปล่อยสวิทช์ไฟก็ยงัสามารถ

ไหลผา่นไปยงั คอย K1 ไดว้งจรจึงท างานคา้ง 

 เม่ือสวิทช์ S3 ถูกกดไฟจะไหลผา่นเขา้มาท่ีคอย K2 ท าให้รีเลย 2 เปล่ียนสถานะแหละเม่ือ

ปล่อยสวทิช์วงจะก็ยงัสามารถท างานคา้งไดอ้ยูเ่น่ืองจากเป็นวงจร self holding รีเลย ์K2 ท่ีถูกเปล่ียน

สถานะจาก NO จะเป็น NC ซ่ึงถูกต่อคล่อมท่ีสวิทช์ S3 ไว ้เม่ือมีการปล่อยสวิทช์ไฟก็ยงัสามารถ

ไหลผา่นไปยงั คอย K1 ไดว้งจรจึงท างานคา้งเช่นกนักบัการกดท่ี S2  

 

รูปท่ี 3.8 อุปกรณ์ภายในกล่องควบคุม 
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การทาํวงจรสวิทช์สองทาง 

 สวิทช์สองทางคือสวิทช์ท่ีสามมารถท างานตดัและต่อไฟฟ้าไดท้ั้งสองตวัในวงจรเดียวกนั

โดยการท างานน้ีมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบไฟฟ้าให้สามารถเปิดปิดได้ในต าแหน่ง

สวทิช์ท่ีมีระยะห่างกนัออกไป ก็ยงัใชร่้วมกนัไดย้กตวัอยา่ง เช่น สวทิช์ทางข้ึนลงบนัไดเม่ือเราจะข้ึน

บนัไดในขณะท่ีมีแสงน้อยเราสามารถเปิดไฟท่ีหัวบนัไดได้และเม่ือเดินข้ึนมาสุดบนัไดแล้วเรา

สามารถปิดไฟหลอดเดียวกนัน้ีไดส้วทิช์อีกตวัท่ีอยูสุ่ดบนัได 

วงจรสวทิช์สองทาง 

 การจะต่อวงจรให้สามารถท างานไดท้ั้งสองสวิทช์ร่วมกนัจ าเป็นตอ้งใช้สวิทช์ท่ีเป็นชนิด

สองทางน ามาต่อเช่ือมกนั สวิทช์สองทางจะเป็นสวิทช์สองสถานะเม่ือมีการกดหนา้สัมผสัฝ่ังใดฝ่ัง

หน่ึงจะถูกตดัและยงัคงมีอีกหน่ึงหนา้สัมผสัท่ียงัถูกเช่ือมต่อกนัอยูเ่สมอเพราะเหตุน้ีจึงจ าเป็นท่ีตอ้ง

ใชเ้ป็นชนิดสองทางหากเป็นสวทิช์ทางเดียวปกติจะไม่มาสารถต่อวงจรตามการท างานน้ีได ้

 

  

รูปท่ี 3.9 วงจรหลอดเปิดปิดไฟดว้ยสวทิช์สองทาง 



39 
 

อุปกรณ์ทใีช้ 

     สวทิช์สองทาง 2ตวั 

     หลอดไฟแบบเกรียว 1ตวั 

     สายไฟVAF 1.5 1เมตร 

ผงัการต่อสวทิช์สองทาง 

 

 

รูปท่ี 3.10 ผงัการต่อสวทิช์สองทาง 

 

การต่อใช้งานจะเป็นการต่อเช่ือมสวิทช์สองตวัร่วงในวงจรเดียวกนัโดยการต่อนั้นจะให้

สาย L เขา้ท่ีตวัท่ีหน่ึงและออกผา่นตวัท่ีสองก่อนต่อเขา้ขั้วหลอดไฟและสาย N จากหลอดไฟจะมา

ต่อเขา้ท่ีสายนิวทอลของเมนเบรกเกอร์ท่ีให ้
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หลกัการทาํงาน 

เม่ือกดสวทิช์จะท าใหห้ลอดไฟสวา่งเม่ือกดปิดก็จะดบัเน่ืองจากสวิทช์อีกตวัมีหนา้สัมผสัท่ี

เช่ือต่อวงจรและตวัวงจรเอาไวแ้ลว้พร้อมกนัเม่ือเรากดตวัใดตวัหน่ึงก็จะท าให้วงจรนั้นถูกต่อและ

ถูกตดัไดเ้หมือนกนัดงันั้นเราจึงสามรถท าใหห้ลอดสวา่งและดบัไดโ้ดยการใชส้วิทช์ตวัไหนก็ไดใ้น

การควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟหลอดเดียวกนัน้ี 

                                      

รูปท่ี 3.11 สวทิช์สองทางในโครงงาน 

การต่อวงจรและการติดตั้งอุปกรณ์ 

 

รูปท่ี 3.12 การติดตั้งอุปกรณ์ 
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บทท ี4 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
 

 จากการท่ีไดอ้อกแบบชุดสาธิตระบบไฟฟ้าในอาคารแลว้นั้นขั้นต่อไปคือการทดสอบการ

ท างานเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ในการทดสอบจะท าการทดลองการท างานของวงจร

ควบคุมมอเตอร์ท่ีใชไ้ฟฟ้าจากเมนสวิทช์โดยจะท าการทดลอง 2 ชุดโดยการทดลองจะกดสวิทช์ให้

มอเตอร์หมุนทวนและหมุนตามเขม็นาฬิกา และการกดปุ่มหยุดการท างานของมอเตอร์ชุดท่ี 2 จะท า

การทดลองในลกัษณะเดิมแต่จะเอาเบรกเกอร์ลงเพื่อทดสอบวา่สามารถตดัวงจรผา่นเบรกเกอร์ได้

จริงเม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือจะตดัไฟเพื่อแกไ้ขซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ การทดลองท่ีสองเป็นการทดลอง

การท างานของสวิทช์สองทางส าหรับเปิดปิดหลอดไฟและการทดลองท่ีสามจะทดลองระบบความ

ปลอดภยัจากการตดัไฟดว้ยเบรกเกอร์ 

การทดลองกล่องควบคุมมอเตอร์ 
 การทดลองจะท าการกดปุ่มท่ีอยู่หน้ากล่องควบคุมมอเตอร์แล้วสังเกตการณ์ท างานของ

มอเตอร์ทั้งหมด 7 คร้ังโดยจะเร่ิมกดท่ีละตวัแล้วจะกดสองตวัแบบตามล าดับเพื่อให้ทราบการ

ท างานและการใชง้านท่ีปลอดภยัโดยการท าทดทั้งแบบยกเบรกเกอร์และไม่ยกเบรกเกอร์ 
ตารางท่ี 4.1 ทดสอบการหมุนของมอเตอร์ 

คร้ังท่ี   การกดสวทิช์ 
รูปแบบการท างาน 

หมุนทวน 

แลว้หยดุ 

หมุนตาม 

แลว้หยดุ 

หมุนทวน หมุนตาม ไม่หมุน 

1 สีเขียว    /  
2 สีน ้าเงิน   /   
3 สีแดง     / 
4 สีเขียวตามดว้ยน ้าเงิน    /  
5 สีน ้าเงินตามดว้ยสีเขียว   /   

6 สีเขียวตามดว้ยสีแดง /     

7 สีน ้าเงินตามดว้ยสีแดง  /    
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จากการทดลองท าใหท้ราบวา่ปุ่มสีเขียวนั้นใชค้วบคุมให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา สีน ้ า

เงินจะควบคุมให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาและปุ่มสีแดงคือปุ่มตดัการท างานของมอเตอร์ ใน

การจะกลบัทางหมุนของมอเตอร์แต่ละคร้ังจะตอ้งเร่ิมจากการหยดุมอเตอร์ ในขณะท่ีมอเตอร์ท างาน

อยู่นั้นจะไม่สามารถกดเพื่อท าการเปล่ียนทิศทางได้ เน่ืองจากการต่อวงจรภายใน สวิทช์จะไม่

สามารถท างานไดพ้ร้อมกนัเพื่อป้องกนัการลดัวงจร 

 

ตารางท่ี 4.2 ทดสอบการหมุนของมอเตอร์โดยการเอาเบรกเกอร์ลง 

คร้ังท่ี   การกดสวทิช์ 
รูปแบบการท างาน 

หมุนทวน 

แลว้หยดุ 
หมุนตาม 

แลว้หยดุ 
หมุนทวน หมุนตาม ไม่หมุน 

1 สีเขียว     / 
2 สีน ้าเงิน     / 
3 สีแดง     / 
4 สีเขียวตามดว้ยน ้าเงิน     / 
5 สีน ้าเงินตามดว้ยสีเขียว     / 

6 สีเขียวตามดว้ยสีแดง     / 

7 สีน ้าเงินตามดว้ยสีแดง     / 

จากการทดลองท าให้ทราบวา่การวงจรในการควบคุมต่อผ่านจากเบรกเกอร์เม่ือเบรกเกอร์

ไม่จ่ายไฟ วงจรจะไม่สามรถท างานไดด้งันั้นเพื่อความปลอดภยัในการซ่อมบ ารุงแต่ละคร้ังควรท า

การปิดเบรกเกอร์ก่อนเพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูป้ฏิบติังานงาน 
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การทดลองสวทิช์สองทาง 

 การทดสอบการเปิดปิดหลอดไฟดว้ยสวิทช์สองทางโดยการเปิดและปิดท่ีละตวัจากนั้นจะ

เปิดตวัท่ีหน่ึงและปิดตวัท่ีสองท าสลบักบัไปจนครบทุกรูปแบบแลว้สังเกตการท างาน 

 

ตารางท่ี 4.3 ทดสอบเปิดปิดหลอดไฟดว้ยสวทิช์สองทาง 

คร้ังท่ี 
รูปแบบการกดสวทิช์ 

ผลการทดลอง 
ตวัท่ี 1 ตวัท่ี 2 

ยกข้ึน ยกลง ยกข้ึน ยกลง 

1 /  /  หลอดไฟติด 

2 /   / หลอดไฟดบั 

3  /  / หลอดไฟติด 

4  / /  หลอดไฟดบั 

 

 จากการทดลองท าให้ทราบหลอดไฟจะติดก็ต่อเม่ือสวิทช์นั้ นมีสถานะหน้าสัมผสัท่ี

เหมือนกันไฟจึงจะสามารถไหลเข้าหลอดไฟได้ครบวงจรหากสวิทช์หน้าสถานะหน้าสัมผสัท่ี

ต่างกนัจะท าใหไ้ฟไหลไม่ครบวงจรไฟจึงไม่สวา่ง 

 

การทดลอง RCBO และเบรกเกอร์ย่อยในระบบไฟฟ้า 

 เพื่อเป็นการเช็คให้ทราบว่าเบรกเกอร์ตวัไหนใช้ตดัและต่อลายวงจรไหนและเม่ือมีไฟฟ้า

ลดัวงจรเกิดข้ึนตวัตดัไฟจะสามารถตดัไฟไดโ้ดยอตัโนมติัหรือไม่การทดลองจะท าการยกเบรกเกอร์

ท่ีละตวัและเปิดพร้อมกนัทั้งหมดจากนั้นจะจ าลองเม่ือมีไฟฟ้าลดัวงจรโดยการยก RCBO ลงแล้ว

ลองเปิดโหลดในระบบดูวา่ยงัสามารถท างานไดอ้ยูห่รือไม่ 
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ตารางท่ี 4.4 ทดสอบ RCBO และเบรกเกอร์ยอ่ยในระบบไฟในชุดสาธิต 

คร้ังท่ี 
เบรกเกอร์ท่ี ON โหลท่ีใชง้านได ้

RCBO ตวัท่ี1 ตวัท่ี2 ตวัท่ี3 ตวัท่ี4 เตา้เสียบ หลอดเกรียว มอเตอร์ ฟลูออเรสเซนต ์

1 / /    /    

2 /  /     /  

3 /   /   /   

4 /    /    / 

5 / / / / / / / / / 

6          

7  / / / /     

8 /         

 
 จากการทดลองท าให้ทราบว่าโหลดในแต่ละวงจรจะถูกแยกเบรกเกอร์กนัอย่างชดัเจนแต่

ทุกเบรกเกอร์ยอ่ยตอ้งใชไ้ฟจากเมนหลกัคือ RCBO การใชง้านจึงตอ้งเปิดคู่กบัตวัเมนหลกัวงจรถึง

จะท างานไดห้ากเกิดการลดัวงจรข้ึน RCBO จะท าการตดัไฟทั้งระบบจึงท าใหเ้บรกเกอร์ทุกตวัจะถูก

ตดัไฟไปพร้อมกนัถึงแมจ้ะออนอยูก่็ตามจะไม่มีวงจรไหนในระบบท่ีสามารถใชง้านไดน้อกเสียท า

การON RCBO อีกคร้ังไฟถึงจะสามารถไหลผา่นเขา้สู่ระบบไดอี้กคร้ัง 
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การทดลอง การวดัค่าความต้านทานของเสาหลกัดิน 

 การวดัค่าความตา้นทานของเสาหลกัดินให้กระท าโดยวิธีท่ีเหมาะสม ตวัอยา่งเช่น การใช้

เสาหลกัดินเสริม 2 อนั หรือเหล็กแหลม(ขั้วเหล็กแหลมเหล่าน้ีจะมีอุปกรณ์เสริมส าหรับใชง้านวดั

ดว้ย Earth Tester ตวัทดสอบดิน ) โดย กฟน.ก าหนดไม่เกิน 5 โอห์ม เหตุผลคือ เม่ือเกิดการลดัวงจร

ลงดิน แรงดนัไฟฟ้าระบบจะตกต ่าลงกวา่ 50 v.ท่ีจะปลอดภยัต่อคนท่ีจะมาสัมผสัถูกได ้

 
ตารางท่ี 4.5 การทดลอง การวดัค่าความตา้นทานของเสาหลกัดิน 

 Data of Earth Resistance Measurement 

Point (%) 
CE 

(m) 

PE 

(m) 

RE (: ) Point 

(%) 

CE 

(m) 

PE 

(m) 

RE (: ) 

Route1 Route1 

1 19.8 0.2 12 62 7.6 12.4 12.6 

10 18 2 12.6 70 6 14 12.6 

20 16 4 12.7 72 5.6 14.4 12.6 

30 14 6 12.6 80 4 16 12.4 

40 12 8 12.7 90 2 18 12.6 

50 10 10 12.6 99 0.2 19.8 21.8 

60 8 12 12.7     
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บทท ี5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการทาํโครงการ 

 การท าโครงงานชุดสาธิตการเดินระบบไฟฟ้าแรงต ่าในอาคารท าใหรู้้โครงสร้างพื้นฐานของ

การเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่

ผูใ้ช้งานและ รวมถึงการน ามาศึกษาเพื่อใช้ในงานซ่อมบ ารุงหรือต่อเติมระบบไฟฟ้าภายในบา้น

ส าหรับผูใ้ชง้านท่ีไม่มีความรู้เร่ืองไฟฟ้ามาก่อน เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในเบ้ืองตน้ก็สามารถน าวิธีการท่ี

ศึกษามาแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเองได ้เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายส าหรับงานท่ีไม่หนกัมาก 

ผลทไีด้จากการออกแบบและการทดลอง 

ชุดสาธิตน้ีไดอ้อกแบบและทดลองให้เห็นภาพชดัเจนและเขา้ใจงานในการทดลองอุปกรณ์

แต่ละตวัก็สามารถท างานไดต้ามมาตรฐานและสามารถแสดงการท างานไดจ้ริงมีความปลอดภยั

สามารถเคล่ือนยา้ยน ามาแสดงหรือใชเ้ป็นส่ือในการสอนไดเ้ป็นอยา่งดีส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงาน

ยงัหาซ้ือไดง่้ายสามารถหาไดต้ามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ๆ ไปจึงท าให้สะดวกแก่ผูท่ี้สนใจและน าไป

ต่อยอดไดอ้ยา่งมากมายไม่วา่จะเป็นระบบไฟฟ้าท่ีควบคุมดว้ย internet of things หรือเช่ือมต่อใน

ระบบพลงังานสะอาดอยา่งการใชโ้ซล่าเซลลก์็สามารถท าได ้

ปัญหาทพีบเจอ 

 1. การจดัวางต าแหน่งอุปกรณ์ท่ีไม่สวยงามในขั้นตอนแรก 

2. การซ้ืออุปกรณ์ท่ีจะใชง้านไม่ครบถว้น 

3. อุปกรณ์บางช้ินไม่เหมาะสมกบัการน ามาใชง้าน เช่น มีขนาดใหญ่เกินไปหรือน ้ าหนกั

มากเกินไปจนไม่สามารถน ามาติดตั้งบนชุดสาธิตน้ีได ้

ข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาใหแ้น่ใจก่อนการซ้ืออุปกรณ์เพื่อไม่ใหข้าดหรือเกินวา่ตอ้งใชข้นาดเท่าไร 

2. รวบรวมรายการท่ีจะซ้ือก่อนใหม้ัน่ใจลดการเสียเวลาในการซ้ือหลายคร้ัง 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 

1. ใหอุ้ปกรณ์เช่ือม internet of things ใหส้ามารถสั่งงานดว้ยระบบมือถือ 

2. การใชพ้ลงังานสะอาดแสงโซล่าเซลลใ์นระบบ 
3. เพิ่มระบบอตัโนมติัท่ีใชเ้ซนเซอร์ในการตดัสินใจ 

4. ท าจุดเช่ือมต่อท่ีสามารถถอดประกอบได ้
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เอกสารอ้างองิ 

งานระบบไฟฟ้าในอาคาร 
http://building.cmtc.ac.th/main/images/stories/Taweesak/unit_3.pdf 

การเลือกใชส้ายไฟ 

www.skuniversalwires.com   

การติดตั้งหลกัดิน 
https://www.unitis.co.th/?page=event_list&list=ZywcScDHGMF   

การติดตั้งสายดิน 
http://www.metrelthailand.com/index.php/knowledge/221-2016-11-07-04-37-01 

รีเลย ์

http://www.psptech.co.th/  

มอเตอร์ 
https://sites.google.com/site/newsay02/mxtexr-krasaeslab  

มอเตอร์คาปาซิสเตอร์ 
https://sites.google.com/site/rattatummanoon17/mxtexr/mxtexr-fifakrasae-slab-1-fes-single-

phase-motor 

เคร่ืองวดั 
http://www.measuretronix.com/en/products/fluke-1660-series-multifunction-installation-testers  
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ภาคผนวก 

รูปภาพการออกแบบชุดสาธิต 

 

รูปภาพการออกแบบกล่องควบคุม 

 



50 
 

 

 

 



51 
 

การท างาน 
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การทดลอง 
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ประวตัิผู้เขยีน 
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