




สัญลักษณ์ 1.1 วิธีการควบคุม 
มอเตอร์ไฟฟ้า 1.2 

การเขียนแบบวงจร 
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1.3 มอเตอร์ไฟฟ้า 

กระแสตรง 1.4 

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ 
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม 1.5 1.6 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ 

ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 

การเร่ิมเดนิมอเตอร์ 
ไฟฟ้ากระแสตรง 1.7 การกลับทศิทางการหมุน 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 1.8 



     สญัลกัษณ์ในวิชาการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้เขียนเพ่ือออกแบบวงจร
ควบคมุ วงจรก าลงั และเง่ือนไขการท างานตา่ง ๆ การเขียนแบบวงจรควบคมุมอเตอร์
ไฟฟ้ามกัจะเขียนด้วยสญัลกัษณ์ โดยมีสญัลกัษณ์ท่ีใช้กนัทัว่ไปตามมาตรฐาน DIN, IEC 
และ ANSI ดงัตารางท่ี 1.1 และ 1.2 

    DIN = Deutsches Institut Für Normung หมายถึง มาตรฐานการออกแบบของ
ประเทศเยอรมนั 
    IEC = International Electrotechnical Commission หมายถึง มาตรฐานทางไฟฟ้า
นานาชาติของทวีปยโุรป 
    ANSI = American National Standard Institute หมายถึง มาตรฐานการออกแบบ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 



ตารางที่ 1.1 สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
                 DIN, IEC และ ANSI 



ตารางที่ 1.1 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
                        DIN, IEC และ ANSI 



ตารางที่ 1.1 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน  
                          DIN, IEC และ ANSI 



ตารางที่ 1.1 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน  
                        DIN, IEC และ ANSI 



ตารางที่ 1.1 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน  DIN, IEC  
และ ANSI 



ตารางที่ 1.1 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน  DIN, IEC  
และ ANSI 

ตารางที่ 1.2 สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามระบบ SI 



ตารางที่ 1.2 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามระบบ SI 



ตารางที่ 1.2 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามระบบ SI 



ตารางที่ 1.2 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามระบบ SI 



ตารางที่ 1.2 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามระบบ SI 



ตารางที่ 1.2 (ต่อ) สัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามระบบ SI 



1.2 วธีิการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

 วิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มี 3 ลักษณะ คือ 

 1.2.1 การควบคุมด้วยมือ 
            การควบคมุด้วยมือจะควบคมุโดย
การใช้คนหรือผู้ปฏิบตัิงานเป็นผู้สัง่ โดยใช้
อปุกรณ์ต่าง ๆเช่น สวิตช์ หรือใช้วิธีการเสียบ
เต้ารับ 

1.2.2 การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัต ิ
           การควบคมุแบบกึ่งอตัโนมตัินีอ้อกแบบ
ใช้อปุกรณ์ช่วยเพ่ือให้สามารถควบคมุการ
ท างานได้ตามเปา้หมาย ได้แก่ การใช้สวิตช์
ปุ่ มกดตอ่ใช้งานร่วมกบัแมกเนติกคอนแทกเตอร์ 

 1.2.3 การควบคุมแบบอัตโนมัต ิ(Automatic Control)  
            การควบคมุแบบอตัโนมตัิ จะออกแบบให้ใช้กบัอปุกรณ์ตรวจจบัสง่สญัญาณให้
ระบบท างานได้เช่น การใช้สวิตช์ลกูลอย ตรวจสอบระดบัน า้ในถงั ถ้าปริมาณน า้ลดลง
เกินก าหนด จะสัง่การให้มอเตอร์ท างาน 



1.3 การเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

    การเขียนแบบวงจรควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้าหรือไดอะแกรม ส าหรับงานควบคมุมอเตอร์
ไฟฟ้ามีหลายมาตรฐานแตส่ว่นใหญ่จะนิยมเขียนตามมาตรฐานของเยอรมนั ซึง่มี 4 แบบ
ดงันี ้

     1.3.1 แบบวงจรสายเดียว (One Line Diagram) 
              การเขียนแบบวงจรสายเดียวเป็นการเขียนแสดงการ
ท างานของวงจรก าลงัเพียงเส้นเดียวในการตีความหมายของแบบ
วงจรสายเดียวต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความช านาญในการอ่านแบบ
เป็นอย่างดี 

  แบบวงจรสายเดียว 



1.3.2 แบบแสดงการท างาน (Schematic Diagram) 
           แบบแสดงการท างานแบง่ออกได้ 2 วงจร คือ 

      2. วงจรควบคมุ (Control Circuit) คือ 
สว่นแสดงล าดบัการท างานของอปุกรณ์ สว่น
นีจ้ะใช้กระแสไฟฟ้าไหลเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ 
องค์ประกอบโดยทัว่ไปของวงจร ดงัรูป 

      1. วงจรก าลงั (Power Circuit) คือ สว่นของ
วงจรท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลจ านวนมาประกอบด้วย
4 สว่น คือ ฟิวส์ก าลงั หน้าสมัผสัของแมกเนติก
คอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ และมอเตอร์
ไฟฟ้า ดงัรูป  



  แบบงานจริง 

1.3.3 แบบงานจริง (Working Diagram) 
           แบบงานจริงเป็นการน าวงจรก าลงัและวงจรควบคมุมาเขียนรวมด้วยกนั 



1.3.4 แบบเดนิสายตดิตัง้ (Constructional 
Wiring Diagram) 
           แบบเดินสายติดตัง้เป็นแบบท่ีแสดงการ
เช่ือมโยงสายแตล่ะเส้น เช่น ระหวา่งหลกัต่อสาย
ภายในตู้ควบคมุกบัท่ีฝาปิดตู้  โดยจะมีหมายเลข 
รหสัก ากบัไว้ชดัเจน ท าให้สะดวกต่อการซ่อมบ ารุง 
ในภายหลงั 

  แบบเดนิสายตดิตัง้ 



1.4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

1.4.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
           มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีสว่นประกอบที่ส าคญั 2 สว่น คือ 

   1. ส่วนที่อยู่ กับที่ โดยทั่วไปเรียกว่า 
สเตเตอร์ (Stator) ประกอบด้วยเฟรม
หรือโยคและขัว้แม่เหล็ก 

  ส่วนที่อยู่กับที่ (Stator) 

  2. ส่วนที่เคล่ือนที่ โดยทั่วไปเรียกว่า 
โรเตอร์ (Rotor) 

  โรเตอร์ (Rotor) 



1.4.2 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
           มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มี 3 ชนิด คือ 
           1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนกุรม เรียกอีกช่ือวา่ ซีรีส์มอเตอร์ คือ มอเตอร์ท่ี
ต่อขดลวดสนามแม่เหลก็อนกุรมกบัขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม 



   2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน เรียกอีกช่ือวา่ ชนัต์มอเตอร์ คือมอเตอร์ท่ีต่อ
ขดลวดสนามแม่เหลก็ขนานกบัขดลวดอาร์เมเจอร์มีข้อดี คือ ความเร็วคงที่เม่ือแรงบิดเร่ิม
หมนุต ่า 

 วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 



     3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม หรือคอมปาวด์มอเตอร์ จะรวมเอาคณุลกัษณะของ
มอเตอร์แบบอนกุรมและแบบขนานไว้ด้วยกนัแบง่ตามการตอ่ขดลวดขนานออกเป็น 2 แบบ 
คือ แบบชอร์ตชนัต์ และแบบลองชนัต์ 

วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชอร์ตชันต์ 



วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลองชันต์ 



1.5 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม 

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม ท าได้ 3 วิธี คือ 

1.5.1 ลดกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ 
          โดยการน าเอาความต้านทานปรับค่าได้หรือรีโอสแตต (Rheostat) มาตอ่ขนานกบั
ขดลวดอาร์เมเจอร์ จะท าให้กระแสไฟฟ้าท่ีขดลวดอาร์เมเจอร์ลดต ่าลง 

1.5.2 ลดกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
          โดยการน าเอาความต้านทานปรับค่าได้มาต่อขนานกบัขดลวสนามแม่เหล็กมีผลท า
ให้ความเข้มของสนามแม่เหลก็ลดต ่าลง มอเตอร์จึงหมนุช้าลง 

1.5.3 ลดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้มอเตอร์ 
           โดยความเร็วตอบจะลดต ่าลงถ้าแรงดนัไฟฟ้าท่ีปอ้นต ่ากว่าพิกดัของมอเตอร์ แต่วิธี
นีจ้ะใช้กบัมอเตอร์ขนาดเลก็เท่านัน้ 



1.6 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน ท าได้ 2 วิธี คือ 

1.6.1 ปรับให้ความเร็วสูงขึน้ 
          โดยใช้ความต้านทานปรับคา่ได้ต่ออนกุรมกบัชนัต์ฟิลด์ท าให้ค่ากระแสไฟฟ้าใน
ชนัต์ฟิลด์ลดลง เป็นการเพ่ิมความเร็วของมอเตอร์แบบขนานได้ 

 ปรับความเร็วให้สูงขึน้ 



1.6.2 ปรับให้ความเร็วลดลง 
           โดยใช้ความต้านทานปรับคา่ได้ต่ออนกุรมกบัขดลวดอาร์เมเจอร์ เม่ือแรงดนั
ท่ีตกคร่อมขดลวดอาร์เมเจอร์ลดลง ความเร็วจะลดลงต ่ากว่าความเร็วพิกดั 

 ปรับความเร็วให้ลดลง 



1.7 การเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

     การเร่ิมเดินมอเตอร์สว่นใหญ่จะนิยมใช้รีโอสแตต (Rheostat) หรือชดุสตาร์ตแบบ 3 จดุ หรือ
แบบ4 จดุ ซึง่เรียกว่า ชดุสตาร์ต (Starting Box) ท าหน้าท่ีจ ากดักระแสอาร์เมเจอร์ขณะเร่ิมเดิน 

   1.7.1 การเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม 

วงจรการเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม 



1.8 การกลับทศิทางการหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

            การกลับทศิทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท าได้ 2 วิธี คือ 
1.8.1 เปล่ียนทศิทางกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์ 
1.8.2 เปล่ียนทศิทางกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก 

 การกลับทศิทางหมุนมอเตอร์ด้วยการเปล่ียนทศิทางกระแสที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ 



 การกลับทางหมุนมอเตอร์ด้วยการเปล่ียนทศิทางกระแสที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก 


