


ฟิวส์ 2.1 สายไฟฟ้าของวงจร 
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2.2 

หลอดไฟสัญญาณ 2.3 โครงสร้างของสวติช์ปุ่มกด 2.4 

เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ 2.5 แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 2.6 

รีเลย์ช่วยและรีเลย์ตัง้เวลา 2.7 



      ฟิวส์ท าหน้าท่ีปอ้งกนัสายไฟในวงจรก าลงักบัอปุกรณ์และสายท่ีใช้ในวงจรควบคมุ 
ฟิวส์ท่ีนิยมใช้ในวงจรควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า ดงัรูป คือสว่นประกอบของปลัก๊ฟิวส์ 

 ฐานฟิวส์ 

 ลูกฟิวส์ 

 ฝาครอบเกลียว 



โครงสร้างภายในของลูกฟิวส์แบบดี (D) 

1. เรือนฟิวส์ 

2. ทรายละเอียด 

3. หวัสัมผัส 

4. ท้ายสัมผัส 

5. เส้นฟิวส์ 

6. ลวดยดึ 

7. แผ่นสี 

 สัญลักษณ์ของฟิวส์ในวงจรก าลังและวงจรควบคุม 



  ฟิวส์ส าหรับป้องกันสายจ่ายไฟย่อยของมอเตอร์ 

          F1 เป็นฟิวส์ที่ตอ่ไว้ในวงจรก าลงัท าหน้าท่ีปอ้งกนัสายจากการลดัวงจรในวงจรก าลงั
กรณีที่มอเตอร์มีการปอ้งกนัด้วยเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์อยู่แล้ว ขนาดของ F1 ขึน้อยู่กบั
ชนิด ขนาด และวิธีการสตาร์ตมอเตอร์ ขนาดของฟิวส์ F1 นีจ้ะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทน
กระแสขณะสตาร์ตได้ซึง่มีคา่กระแสสงูสดุเป็น 3 เท่าของกระแสมอเตอร์ขณะรับโหลดเต็มท่ี 

 ลักษณะการต่อฟิวส์ F1 และ F2 ในวงจร 



     สายไฟฟ้าของวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า คือ สายท่ีเดินแยกออกจากสายเมน 
ผ่านสวิตช์ตดัวงจรกระแสเกินไปยงัมอเตอร์ โดยทัว่ไปแล้วมอเตอร์แต่ละตวัจะใช้สาย
จ่ายไฟย่อยเฉพาะของมอเตอร์ตวันัน้ ๆ 

    สายเมนมอเตอร์ท่ีเดินไปยงัมอเตอร์หลายตวั
ต้องทนกระแสได้ไม่น้อยกวา่ 125% ของกระแส
ของมอเตอร์ตวัใหญ่ท่ีสดุขณะรับโหลดเต็มท่ีรวม
กบักระแสของมอเตอร์ตวัอ่ืน ๆ ขณะรับโหลด
เตม็ท่ี 

 การต่อสายจ่ายไฟย่อยเข้ากับสายเมน 



ตารางที่ 2.1 ขนาดมอเตอร์กระแสปกติและฟิวส์ท่ีใช้กบัแรงดนัไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ กนั ได้แก่  มอเตอร์         
                    แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต์ แรงดนัไฟฟ้า 380 โวลต์ และแรงดนัไฟฟ้า 660 โวลต์ 



ตารางที่ 2.1 (ต่อ) ขนาดมอเตอร์กระแสปกติและฟิวส์ท่ีใช้กบัแรงดนัไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ กนั ได้แก่ 
                           มอเตอร์แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต์ แรงดนัไฟฟ้า 380 โวลต์ และแรงดนัไฟฟ้า 660 โวลต์ 



ตารางที่ 2.2 ขนาดของฟิวส์ท่ีใช้กบัไฟฟ้าขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัขนาดต่าง ๆ ที่อณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส 
                    (มาตรฐาน VDE 0100/5.73) 



    หลอดไฟฟ้าสญัญาณเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้เฉพาะในวงจรควบคมุเท่านัน้ ท าหน้าท่ีเป็นตวั
แสดงสญัญาณในขณะที่วงจรท างานปกติ หรือแสดงสญัญาณขณะวงจรท างานผิดปกติ 
ใช้สญัลกัษณ์ดงัรูป 

โครงสร้างของหลอดไฟสัญญาณ 
1. โครงพลาสติก ท าหน้าท่ีปอ้งกนัอปุกรณ์ภายใน 
2. หลอดไฟขนาด 6 โวลต์ หรือ 220 โวลต์ 
3. จดุตอ่จากขัว้หลอด เป็นจดุท่ีต่อจากขัว้หลอดมายงัสกรูภายนอก เพ่ือตอ่ใช้งาน 
4. หม้อแปลง ใช้ส าหรับแปลงไฟลงจาก 220 โวลต์ เป็น 6 โวลต์ เพ่ือปอ้งกนัอนัตราย 

 สัญลักษณ์ของหลอดไฟสัญญาณ 



ตวัอกัษรท่ีใช้ก ากบัหลอดไฟสญัญาณในวงจรคือ H หลอดไฟสญัญาณท่ีใช้โดยทัว่ไปมีหลายชนิด เช่น 

– หลอดไฟสัญญาณแบบหวักลม (Pilot Lamp Round Type) 

– หลอดไฟสัญญาณแบบส่ีเหล่ียม (Pilot Lamp Square Type) 



    1. ปุ่ มกดท าด้วยพลาสติกอาจจะเป็นสีแดง สีเขียว ด า หรือสีเหลือง ขึน้อยู่กบัการน าไปใช้งาน 
    2. โครง  สว่นใหญ่ท าด้วยพลาสติกหรือเบกาไลต์ ท าหน้าท่ีปอ้งกนัอปุกรณ์ภายใน 
    3. สปริง  ท าหน้าท่ีให้หน้าสมัผสัสว่นท่ีเคลื่อนท่ี (Movable Contact) กลบัสูส่ภาพเดิมเม่ือ 
ปลอ่ยมือจากการกดท่ีปุ่ มกด 
    4. หน้าสมัผสัเคลื่อนที่ได้  จะเคล่ือนที่ได้เม่ือสวิตช์ถกูกดท่ีปุ่ มกด 
    5. หน้าสมัผสัท่ีอยู่กบัท่ี  เป็นหน้าสมัผสัท่ีถกูยดึอยู่กบัตวัโครงของสวิตช์ปุ่ มกดท าหน้าท่ีเป็น
จดุตอ่เพ่ือใช้งานในวงจรตา่ง ๆ 



สวิตช์ปุ่ มกดที่ใช้โดยทั่วไปมีหลายชนิดด้วยกัน คือ 

1. สวิตช์ปุ่ มกดแบบธรรมดา 2. สวิตช์ปุ่ มกดหวัเหด็แบบธรรมดา 

3. สวิตช์ปุ่มกดที่มีหลอดสัญญาณตดิอยู่ 4. สวิตช์ปุ่ มกดที่ใช้เท้าเหยียบ 



5. สวิตช์พร้อมฝาครอบยางกันน า้ 6. สวิตช์ปุ่ มกดหวัเหด็ 

7. สวิตช์ปุ่ มกดที่ต้องใช้กุญแจไขเปล่ียนลักษณะของหน้าสัมผัส 



    เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ เป็นอปุกรณ์ตดัตอนอตัโนมตัิปอ้งกนัมอเตอร์ท างานเกินโหลด 
หรือวงจรลดัในวงจรก าลงั ท างานได้โดยอาศยัความร้อนจากกระแสในวงจรก าลงัแล้วสง่
สญัญาณไปยงัวงจรควบคมุมอเตอร์และจะถกูตดัไฟออกท าให้ขดลวดของมอเตอร์ไม่เป็น
อนัตราย เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์มีหลายชนิด ซึง่จ าแนกออกเป็นแบบต่าง ๆ ได้ดงันี ้คือ 

2.5.1 ชนิดของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ 
           1. แบบโลหะผสมที่มีจดุหลอมละลายต ่ามาก คือถ้าอณุหภมิูสงูโลหะผสมจะอ่อนตวั
ท าให้หน้าสมัผสัจากกนั 
           2. แบบอาศยัการยืดตวัหรือหดตวัของโลหะ เช่น เทอร์โมสแตตในกาต้มน า้และเตาปิง้
ขนมปัง ฯลฯ 
           3.แบบแผ่นโลหะ 2 ชนิด ประกอบด้วยขดลวดความร้อนที่พนัอยู่บนแผ่นโลหะ 2ชนิด
เม่ือได้ความร้อนจะโก่งตวัไปดนัให้คานสง่เคลื่อนท่ีไปชนหน้าสมัผสัควบคมุออก 



ลักษณะโครงสร้างภายในของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ ดังรูป 

1. ปุ่ มรีเซต                                        9.ขดลวดความร้อน 
2. ปุ่ มปรับตัง้กระแส                          10. หลกัต่อสายไปยงัโหลด 
3. หลกัต่อสายหน้าสมัผสัปกติปิด       11. หลกัต่อสายไปยงัแหลง่จ่าย 
4. หลกัต่อสายร่วม                             12. หน้าสมัผสัอยู่กบัท่ี 
5. หลกัต่อสายหน้าสมัผสัปกติเปิด      13. หน้าสมัผสัเคลื่อนที่ 
6. หน้าสมัผสัปกติเปิดอยู่กบัท่ี            14. ปุ่ มแสดงการทริป 
7. คานวางในแนวนอนสง่การทริป       15. ปุ่ มทดสอบการทริป 
8. ไบเมตลั 



2.5.2 โครงสร้างของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์แบบมีขดลวดความร้อน 3 ชุด 

1.ขดลวดความร้อน                     2. แผ่นไบเมตลั                        3. สวิตช์หน้าสมัผสั                   
4. คานวางในแนวนอน                5. ปุ่ มปรับกระแส                     6. ปุ่ มรีเซต 
7. โครง 



2.5.3 การท างานของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์  
          โดยปกติโอเวอร์โหลดรีเลย์จะติดตัง้ไว้ทางด้านขัว้ขาออกของแมกเนติกคอนแทก
เตอร์ ขนาดของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์จะมีขนาดตามขนาดของแมกเนติกรีเลย์ 
สามารถยดึประกบได้โดยตรงดงัรูป 

การประกอบเทอร์มอลโอเวอร์โหลดกับแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 



        แมกเนติกคอนแทกเตอร์บางครัง้เรียกวา่แมกเนติกรีเลย์ หรือคอนแทกเตอร์ ท างานได้โดย
อาศยัสนามแมเ่หล็กไฟฟา้เป็นตวัดงึสวิตช์ให้เปิดหรือปิด ชว่ยให้ประหยดั ปลอดภยั และสะดวก
ในการควบคมุมอเตอร์ให้หยดุหรือท างาน แมกเนติกคอนแทกเตอร์ท่ีใช้กบัไฟฟา้กระแสสลบัแบง่
ออกเป็น 4 ชนิด ตามลกัษณะของโหลดและการใช้งาน คือ AC1, AC2, AC3 และAC4 

         AC 1 : เป็นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับโหลดท่ีเป็นความต้านทาน 
หรือในวงจรท่ีมีค่าอินดกัทีฟน้อย ๆ 
        AC 2 : เป็นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับใช้กบัโหลดท่ีเป็นสลิปริงมอ
เตอร์ 
        AC 3 : เป็นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับโหลดท่ีเป็นมอเตอร์ท่ีมีโรเตอร์
แบบกรงกระรอก 
       AC 4 : เป็นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับวงจร Jogging และกลบั
ทิศทางหมนุของมอเตอร์ท่ีมีโรเตอร์แบบกรงกระรอก 



ตารางที่ 2.3 ขนาดของคอนแทกเตอร์ท่ีใช้กบัมอเตอร์ขนาดตา่ง ๆ 



ตารางที่ 2.4 รายละเอียดทางเทคนิคของคอนแทกเตอร์ 



ตารางที่ 2.5 การเลือกขนาดคอนแทกเตอร์ 



2.6.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 

โครงสร้างภายนอกของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์มีลักษณะดังรูป 

  ลักษณะภายนอกของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 



  ส่วนประกอบของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 

1. ขดลวดสนามแม่เหล็ก              5.หน้าสัมผัสส่วนที่เคล่ือนที่ 
2. แกนเหล็กอยู่ กับที่                   6. แกนเหล็กเคล่ือนที่ 
3. โครง                                    7.หน้าสัมผัสอยู่ กับที่ 
4. สปริง                                   8.วงแหวนทองแดง 



ส่วนประกอบของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์แนวตัง้ 

1. แกนเหล็กอยู่กับที่  
2. แกนเหล็กเคล่ือนที่  
3. ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
4. สปริง 
5. หน้าสัมผัสอยู่ กับที่ 
6. หน้าสัมผัสเคล่ือนที่ 
7.วงแหวนทองแดง 
8.โครง 



       1. แกนเหลก็ (Core) โดยทัว่ ๆ ไปเหมือนกบัแกนเหลก็ของหม้อแปลงไฟฟ้า ท าหน้าท่ี
เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหลก็ไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวดสนามแม่เหลก็ 

       2. ขดลวดสนามแม่เหลก็ (Magnetic Coil) ท าหน้าท่ีเพ่ือสร้างสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าเพื่อ
ท า ให้แกนเหลก็สว่นท่ีอยู่กบัท่ีเปลี่ยนสภาพเป็นแม่เหลก็ได้ 

       3. สปริง (Snap Spring) มีหน้าท่ีดนัแกนเหลก็สว่นท่ีเคลื่อนที่ได้ให้กลบัสูต่ าแหน่งเดิม
เม่ือไม่มีเส้นแรงแม่เหลก็จากขดลวดสนามแม่เหลก็ 

      4. หน้าสมัผสั (Contacts) มีหน้าท่ีเป็นตวัน ากระแสไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ไปยงัโหลดได้ในสภาวะปกติแกนเหลก็สว่นท่ีอยู่กบัท่ีและแกนเหลก็สว่นท่ีเคลื่อนที่ได้จะถกู
ดนัให้ห่างออกจากกนัด้วยสปริงที่อยู่ตรงขากลางแกนเหลก็รูปตวัอี (E) 

      5. วงแหวนทองแดง (Shaded Ring) มีหน้าท่ีสร้างสนามแม่เหลก็เสริมในช่วงที่ไม่มีกระแส
ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก อาศยัหลกัการท างานเช่นเดียวกบัเชดเดดโพลมอเตอร์   



  สัญลักษณ์ของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 

     การแบ่งชนิดของหน้าสมัผสัตามลกัษณะการน าไปใช้งานแบง่ได้เป็น 2 ชนิดคือ 
     1. หน้าสมัผสัหลกั (Main Contacts) มีลกัษณะหน้าสมัผสัแบบเดียวคือปกติเปิด เท่านัน้
ซึง่เป็นหน้าสมัผสัขนาดใหญ่ทนกระแสได้สงู สว่นใหญ่ใช้ต่อวงจรก าลงั เพ่ือรับไฟเฟสท่ีมี
กระแสสงู 
     2. หน้าสมัผสัช่วย (Auxiliary Contacts) ดงัรูปท่ี 2.35 มีลกัษณะของหน้าสมัผสัเป็น 2 
แบบ คือแบบปกติเปิด หรือที่เรียกว่า “NO” และ แบบปกติปิด หรือที่เรียกว่า“NC” เป็น
หน้าสมัผสั ท่ีมีขนาดเลก็ทนกระแสได้น้อย ใช้ในวงจรควบคมุ 

2.6.2 การแบ่งชนิดของหน้าสัมผัสตามลักษณะการน าไปใช้งาน 



2.7.1 รีเลย์ช่วย 
         บางครัง้เรียกว่า รีเลย์ควบคมุ (Control relay) ลกัษณะการท างานเหมือนกบัคอน
แทกเตอร์ทัว่ ๆ ไปต่างกนัท่ีหน้าสมัผสัของรีเลย์ช่วยจะทนกระแสได้ต ่ากว่า เพราะฉะนัน้
จะน าหน้าสมัผสัของรีเลย์ช่วยไปตอ่เข้ากบัโหลดโดยตรงไม่ได้ 

 ลักษณะของรีเลย์ช่วย   รีเลย์ช่วยที่มีหน้าสัมผัสหลายชุด 



2.7.2 รีเลย์ตัง้เวลา 
           รีเลย์ตัง้เวลาหรือตวัตัง้เวลา เป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึง่ที่ใช้ประกอบการควบคมุ
มอเตอร์หรืออปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ให้ท างานตามเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยตัง้เวลาให้หน้าสมัผสั
ของรีเลย์ตัง้เวลา ตดัหรือตอ่วงจรภายในเวลาเท่าใดหลงัจากกดสวิตช์จ่ายไฟเข้าหรือตดัไฟ
ออกจากคอยล์ของรีเลย์ตัง้เวลา รีเลย์ตัง้เวลาแบ่งตามลกัษณะการใช้งานได้ 2 ชนิดคือ 

     1. รีเลย์ตัง้เวลาแบบหน่วงเวลาชนิด
นบัเวลาเม่ือไฟเข้า หมายถึง เม่ือจ่ายไฟ
เข้าคอยล์ของรีเลย์ หน้าสมัผสั จะเปลี่ยน
ต าแหน่งตามเวลาท่ีตัง้ไว้ 

     2. รีเลย์ตัง้เวลาแบบหน่วงเวลาชนิดนบัเวลาเม่ือ
ตดัไฟออก หมายถึง เม่ือตดัวงจรไฟเข้าขดลวดของ
รีเลย์ตัง้เวลาออก หน้าสมัผสัของรีเลย์ตัง้เวลาจะ
เปลี่ยนต าแหน่งทนัทีเม่ือถึงก าหนดเวลาหลงัจากไม่
จ่ายไฟเข้ารีเลย์ตัง้เวลา 

 สัญลักษณ์ของรีเลย์ตัง้เวลาทัง้ระบบ DIN และ ANSI 



รีเลย์ตัง้เวลาสามารถแบง่ตามชนิดของการท างานในการหน่วงเวลาได้ดงันี ้

1. รีเลย์ตัง้เวลาแบบนิวแมตกิส์ 

1. ชดุหน้าสมัผสั       4. สกรูปรับปริมาณลม 
2. ปุ่ มกดทดสอบ       5. เบลโล 
3. ทิศทางลมเข้า       6. ตัง้คา่เวลา 

2. รีเลย์ตัง้เวลาแบบมอเตอร์ 3. รีเลย์ตัง้เวลาแบบอเิล็กทรอนิกส์ 


