


5.1 วธีิการเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 

5.2 วิธีกลับทศิทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 

5.3 วิธีการกลับทศิทางทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  
3 เฟส ด้วยดรัมสวิตช์หรือแคมสวิตช์ 

5.4 วิธีการเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส  
ด้วยวิธีการลดแรงดันไฟฟ้า 



5.1.1 วธีิการควบคุมด้วยคัตเอาต์หรือสวิตช์ 3 ทาง 3 ขัว้ สับ 1 ทาง 
            วิธีการควบคมุด้วยคตัเอาต์หรือสวิตช์ 3 ทาง 3 ขัว้ สบั 1 ทาง เป็นการควบคมุอย่าง
ง่ายดงัรูปท่ี 5.1 เม่ือสบัคตัเอาต์ขึน้หน้าสมัผสัจะตอ่วงจรมอเตอร์จะเร่ิมหมนุได้ และเม่ือ
สบัคตัเอาต์ลง วงจรจะเปิดออก มอเตอร์จะหยดุหมนุ วิธีการควบคมุแบบนีจ้ะใช้กบัมอเตอร์
ขนาดเลก็ไม่เกิน 7.5 กิโลวตัต์ 
 

5.1.2 วธีิการควบคุมด้วยสวติช์ป้องกันมอเตอร์ 
           วิธีนีก้ารท างานของวงจร เม่ือกดสวิตช์ ต่อมอเตอร์เข้ากบัแหลง่จ่าย มอเตอร์จะเร่ิม
หมนุ และขณะที่มอเตอร์หมนุเกิดการท างานเกินก าลงั ท าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเกิน สวิตช์
จะท างานและตดัมอเตอร์ออกจากแหลง่จ่าย ถ้าต้องการให้มอเตอร์ท างานอีกครัง้จะต้องรอ
เวลา 



ก) สัญลักษณ์ของสวิตช์ป้องกัน ข) วงจรเร่ิมเดนิมอเตอร์ด้วยสวิตช์ป้องกันมอเตอร์ 

รูปที่ 5.1 สัญลักษณ์ของสวิตช์ป้องกันวงจรเร่ิมเดนิมอเตอร์ด้วยสวิตช์ป้องกันมอเตอร์ 



5.1.3 วธีิการเร่ิมเดนิมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยอนิเตอร์รัปเตอร์สวติช์ 
           อินเตอร์รัปเตอร์สวิตช์เป็นสวิตช์ที่ติดตัง้บนตู้สวิตช์บอร์ด ซึง่อาจเป็นลกัษณะแคมหรือ 
ดรัมสวิตช์ โดยสวิตช์แบบนีไ้ม่มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอยู่ในตวัของมนัเอง ดงันัน้จะต้องใช้งานร่วมกบั
อปุกรณ์ปอ้งกนัแบบอ่ืนด้วยเสมอ เช่น ฟิวส์ ดงัรูปท่ี 5.2 

ก) อนิเตอร์รัปเตอร์สวิตช์ 



ข) วงจรการเร่ิมเดนิมอเตอร์ด้วยอนิเตอร์รัปเตอร์สวิตช์ 

รูปที่ 5.2 อนิเตอร์รัปเตอร์สวิตช์และวงจรเร่ิมเดนิมอเตอร์ด้วยอนิเตอร์รัปเตอร์สวิตช์ 



5.1.4 วธีิการเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยคัตเอาต์ 
           การเร่ิมเดินมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยคตัเอาต์นีนิ้ยมใช้กบัมอเตอร์ขนาดเล็ก เพราะถ้าใช้
กบัมอเตอร์ขนาดใหญ่จะมีการเกิดประกายไฟมาก ระหวา่งหน้าสมัผสัของคตัเอาต์ในขณะ
ต่อหรือตดัวงจรเม่ือใช้งานไปนาน ๆ อาจท าให้หน้าสมัผสัหลอมละลายท าให้ไม่สามารถต่อ
หรือตดัวงจรได้อีก 

ก) คัตเอาต์ 



ข) วงจรเร่ิมเดนิมอเตอร์ด้วยคัตเอาต์ 

รูปที่ 5.3 วงจรเร่ิมเดนิมอเตอร์ด้วยคัตเอา 



     ในเคร่ืองจกัรท่ีใช้มอเตอร์ 3 เฟส เป็นตวัต้นก าลงั บางครัง้จ าเป็นต้องให้มอเตอร์หมนุ
กลบัทิศทาง เช่นเครนยกของเคร่ืองกลงึ เคร่ืองกดั และเคร่ืองรีดโลหะ เป็นต้น หลกัการท่ี
จะท าให้มอเตอร์ 3 เฟส กลบัทิศทางหมนุได้ก็คือ การสลบัสายเมนคูใ่ดคูห่นึง่ที่ตอ่เข้ากบั
มอเตอร์ สว่นอีกเส้นหนึง่ตอ่ไว้คงเดิม ดงัรูปท่ี 5.4 

รูปที่ 5.4 การกลับทศิทางการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส 



    วิธีการกลบัทิศทางหมนุมอเตอร์ 3 เฟส นิยมใช้ดรัมสวิตช์หรือแคมสวิตช์ 3 ต าแหน่ง ดงั
รูปท่ี 5.6 คือหมนุตามเข็มนาฬิกา หยดุ หมนุทวนเข็มนาฬิกา ท่ีต าแหน่ง I–0–II หรือต าแหน่ง 
F–0–R ดรัมสวิตช์หรือแคมสวิตช์ 
     ดรัมสวิตช์และแคมสวิตช์มีลกัษณะภายนอกไม่แตกตา่งกนัมาก แต่มีลกัษณะการท างาน
และโครงสร้างภายในแตกตา่งกนั ดงัรูปท่ี 5.5 ก) ข) ค) และ ง) ในปัจจบุนันิยม 

ก) โครงสร้างภายในดรัมสวิตช์ ข) ลักษณะการท างานของดรัมสวิตช์ 



ค) โครงสร้างภายนอกของแคมสวิตช์ ง) ลักษณะการท างานของแคมสวิตช์ 

รูปที่ 5.5 โครงสร้างและลักษณะของดรัมสวิตช์หรือแคมสวิตช์ 



ก) วงจรก าลังกลับทศิทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยแคมสวิตช์ 



 ข) แคมสวิตช์อยู่ในต าแหน่ง “F” ค) แคมสวิตช์อยู่ในต าแหน่ง “R” 

 รูปที่ 5.6 วงจรกลับทศิทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยแคมสวติช์และต าแหน่งของแคมสวิตช์ 



     การเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสด้วยวิธีการลดแรงดนัไฟฟ้านัน้มีจดุประสงค์เพ่ือต้องการ
ลดคา่ของกระแสไฟฟ้าขณะเร่ิมเดินให้ต ่าลงโดยตอ่กบัโหลดท่ีมีขนาดเหมาะสมตามปกติ 

5.4.1 วธีิการเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบสตาร์–เดลตา 
           วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบสตาร์–เดลตาท าได้โดยการตอ่ขดลวดของ
มอเตอร์3 เฟส สามารถตอ่ได้ 2 แบบ คือ แบบสตาร์ (Y) และแบบเดลตา () ซึง่การท่ีจะ
พิจารณาตอ่ขดลวดของมอเตอร์แบบใดนัน้ มีข้อควรค านงึดงัตอ่ไปนี ้
           1. แหลง่จ่ายไฟฟ้า (Power Supply) 
           2. พิกดัแรงดนัท่ีขดลวดของมอเตอร์ (Rated Voltage of the Coil) 



รูปที่ 5.7 การต่อมอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์และเดลตา 



     5.4.2 วธีิการเร่ิมเดนิมอเตอร์
ไฟฟ้า 3 เฟส แบบสตาร์–เดลตา  
ด้วยดรัมสวิตช์ 
                  จากรูปท่ี 5.8 เป็นวงจรการเร่ิม
เดินมอเตอร์ 3 เฟส แบบสตาร์–เดลตา ด้วย
ดรัมสวิตช์ โดยการท างานของวงจร ขณะเร่ิม
เดินมอเตอร์ หน้าสมัผสัของดรัมสวิตช์อยู่ใน
ต าแหน่งสตาร์ท าให้ U2, V2 และ W2 ต่อเข้า
ด้วยกนั สว่น L1 ต่อกบั U1, L2 ต่อกบั V1 
และ L3 ต่อกบั W1 



 รูปท่ี 5.8 วงจรการเร่ิมเดินมอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์–เดลตา ด้วยแคมสวิตช์หรือดรัมสวิตช์ 



5.4.3 วธีิการเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยหม้อแปลงแบบออโต 
            จากวงจรควบคมุมอเตอร์ 3 เฟส ดงัรูปท่ี 5.9 ข) ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต ให้
แปลงแรงดนัไฟฟ้าจาก 220 โวลต์ลง เหลือ 42 โวลต์ เพ่ือให้สามารถใช้งานร่วมกบัรีเลย์ช่วย 
การท างานท่ีแรงดนัไฟฟ้าต ่าท่ี 42 โวลต์ สว่นแมกเนติกคอนแทกเตอร์ท างานท่ีแรงดนัไฟฟ้า
ปกติ 220 โวลต์และท่ีแรงดนัไฟฟ้าต ่า 42 โวลต์ 



รูปที่ 5.9 การเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยหม้อแปลงแบบออโต 


