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เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วชิาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

รหัสวชิา 1104 - 4301  
หลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน พ.ศ. 2540 

หน่วยการเรียนที ่1 เร่ือง ความรู้พืน้ฐานส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  

 
 

Coil               
(Main contact)

              
(Auxilary contact)

 

 
 

 
 

ใบความรู้ที ่1.3 เคร่ืองมือและวสัดุทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 
 

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 

วทิยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ใบความรู้ที ่1.3 
รหสัวชิา 1104-4301 วชิา การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า 3 หน่วยกิต สอนคร้ังท่ี 7 
ช่ือหน่วย ความรู้พื้นฐานส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั เวลา 33 ชัว่โมง 
เร่ือง เคร่ืองมือและวสัดุท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ เวลา 3 ชัว่โมง 
สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. เลือกใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกวธีิ 
2. เลือกใชว้สัดุเหมาะสมถูกตอ้งกบัการปฏิบติังาน 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. เพื่ อให้ มี ความ รู้ความ เข้าใจ เก่ี ยวกับ

เคร่ืองมือและวสัดุท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ 
2. เพื่อให้มีทักษะในการเลือกใช้เคร่ืองมือ

และวสัดุท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ 
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานท่ีดี และ

มีเจตคติในการจดัระบบการท างานท่ีปลอดภยั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายวิ ธีการ เลือกใช้ เค ร่ืองมือท่ี ใช้       
ในงานควบคุมมอเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายวิธีการดูแลและการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

3. เลือกใช้วสัดุท่ีใช้กบังานควบคุมมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

4. ใชเ้คร่ืองมือและวสัดุโดยค านึงถึงหลกัการ
ใชท่ี้ถูกตอ้งและตระหนกัถึงความปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียม 

1.1 นกัศึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 1.3 สอบถาม
ปัญหา ครูผูส้อนอธิบายเพิ่มเติม 

1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับฝึก 
และสาธิต 
ขั้นที ่2 ขั้นสาธิตหรือยกตัวอย่าง 

2.1 ครูผูส้อนท าการอธิบาย สาธิตประกอบ
ตวัอยา่งหลาย ๆ ตวัอยา่ง 
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติหรือฝึกหัด 

3.1 นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั 
3.2 นักศึกษาฝึกปฏิบติัตามใบปฏิบติังาน

ล าดบัขั้นการปฏิบติังานท่ี 1 
ขั้นที ่4 ขั้นตรวจผลการฝึกหัด 

4.1 ตรวจผลการฝึกปฏิบติังาน  
ขั้นที ่5 ขั้นฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง 

5.1 นักศึกษาฝึกปฏิบติัตามใบปฏิบติังาน
ตามล าดบัขั้นการปฏิบติังานจนเสร็จส้ิน 

5.2 ตรวจผลการฝึกปฏิบติังาน 
ขั้นที ่6 ข้ันสรุปและประเมินผล 

6.1 สรุปผลการปฏิบติังาน และตอบค าถาม
หลงัการปฏิบติังาน 

6.2 ซกัถาม สังเกต  
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เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
1.3  เคร่ืองมือและวสัดุท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ 
 1.3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ 
 1.3.2  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
 1.3.3  วสัดุท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์ 
 

1.3  เคร่ืองมือและวสัดุทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 
 1.3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 

เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก และท าให้การปฏิบติังาน
เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ในการปฏิบติังานของช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัก็
เช่นเดียวกบัการปฏิบติังานของช่างทัว่ไป การใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกวธีิเหมาะสมกบัลกัษณะงาน จึงถือเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้และท าความเขา้ใจ เพื่อความปลอดภยัและการใชเ้คร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพ
ทั้งวิธีการใช้เคร่ืองมือ การท างานของเคร่ืองมือ การเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือก่อนน าไปใช้งาน   
การเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับงาน ตลอดจนการเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมใน           
การใชง้านอยูเ่สมอ  

เคร่ืองมือส าหรับการปฏิบติังานของช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัก็เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใชส้ าหรับช่างไฟฟ้าทัว่ไปประกอบดว้ย  

1. ไขควง เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับขนัหรือคลายนอต ตะปูเกลียว ไขควงมีทั้งแบบปากแบน
ส าหรับนอต ตะปูเกลียวแบบธรรมดา และปากแฉกส าหรับนอต ตะปูเกลียวท่ีมีหัวแฉก ชนิดไขควง
โดยทัว่ไป เช่น ไขควงวดัไฟ ไขควงแบน ไขควงแฉก ไขควงแบนและแฉกในดา้มเดียวเป็นตน้ ดงัภาพท่ี 
1.3.1 
 

   
ก. ไขควงวดัไฟ ข. ไขควงแบนและไขควงแฉก ค. ไขควงสลบัปลาย 

ภาพท่ี 1.3.1 ไขควงประเภทต่าง ๆ  
ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/304_962548428.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี18 พฤศจิกายน 2555 

http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/304_962548428.jpg


82 

 

ไขควงมีหลายขนาด การใชง้านควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัขนาดของหวันอตหรือตะปูเกลียว 
หากขนาดไม่เหมาะสมจะท าให้หัวนอต ตะปูเกลียวบ่ินเสียหาย หรือปลายของไขควงอาจจะเสียหายได ้
ส าหรับขอ้ควรระวงั อย่าน าไขควงไปงดัแงะ ตอกน าแทนส่ิว หรือเหล็กน าจะท าให้ไขควงเสียหายได ้     
ดงัภาพท่ี 1.3.2 

 

     
ก. การออกแรงกด และแรงหมุน ข. ปลายไขควงพอดีกบัหวันอต ค. การใชง้านท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ภาพท่ี 1.3.2 การใชง้านไขควงท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง 
ท่ีมา : http://kpstd.orgfree.com/basic/Im/tools013.jpg  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

ข้อควรระวงั อยา่ใชคี้มหรือเคร่ืองมืออ่ืนเพื่อช่วยในการขนั เพราะจะท าใหป้ลายของไขควง
ช ารุดเสียหายได ้ดงัภาพท่ี 1.3.2 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไปด้วย         
ความสะดวกรวดเร็ว จึงมีเคร่ืองมือท่ีทุ่นแรงท่ีหลากหลายข้ึน ไขควงก็เช่นเดียวกนั ปัจจุบนัมีไขควงไฟฟ้า
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงใหเ้ลือกใชง้าน ดงัภาพท่ี 1.3.3  
 

  
ก. ไขควงไฟฟ้า ข. ไขควงไฟฟ้าแบบมีท่ีจบัตะปูเกลียว 

ภาพท่ี 1.3.3 ไขควงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.3.3 ก. ท่ีมา : http://www.arkarnsin.com/item/EE00501198.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 

2555 
ภาพท่ี 1.3.3 ข. ท่ีมา :  http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2008/12/screwdriver-with-screw-holder.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 

http://kpstd.orgfree.com/basic/Im/tools013.jpg
http://www.arkarnsin.com/item/EE00501198.jpg
http://meetjoeblog.net/wp-content/uploads/2008/12/screwdriver-with-screw-holder.jpg
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2.  คีมช่างไฟฟ้า เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้แรงบิดส าหรับจบั ยึด หรือตดัส่ิงต่างๆ เช่น โลหะแผน่บาง 
สายไฟฟ้า ท่อขนาดเล็ก และเส้นลวด เป็นตน้ คีมส าหรับช่างไฟฟ้าประกอบดว้ยคีมปากแหลม คีมตดั และ
คีมรวม ดงัภาพท่ี 1.3.4 

  (1) คีมปากแหลมหรือคีมปากจ้ิงจก ใช้มว้นสายเพื่อต่อสายเขา้กบัหลกัต่อสาย ใช้จบัสาย   
เขา้กบัหลกัต่อสาย และสามารถตดัสายขนาดเล็กไดด้ว้ย ดงัภาพท่ี 1.3.4 ก. 

  (2) คีมตดัใชต้ดัสายขนาดท่ีไม่โตมาก และใชใ้นการปอกสายไดด้ว้ย โดยใชส้ายไฟฟ้า
วางท่ีร่องบากของคีม ตามขนาดของสาย ย  ้าคีม แลว้ดึงฉนวนออก ดงัภาพท่ี 1.3.4 ข. 

  (3) คีมรวม ใช้ในการตดัสาย ดึงสาย หรือบีบย  ้าการต่อสายไฟฟ้าให้แน่น หรือช่วยใน     
การจบัยดึนอตในขณะท่ีใชไ้ขควงขนัหวันอตอีกดา้น ดงัภาพท่ี 1.3.4 ค. 
 

 
  

ก. คีมปากแหลม ข. คีมตดั ค. คีมรวม 
ภาพท่ี 1.3.4 คีมช่างไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

ภาพท่ี 1.3.4 ก. ข. และ ค. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images 
/199_658230018.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

หลกัการใช้คีมดว้ยความปลอดภยั หรือก็คือการเลือกใช้คีมให้เหมาะสมกบังาน เช่น คีมตดั
ใช้ส าหรับตดัสายไฟฟ้า ไม่เหมาะท่ีจะใช้กบัการตดัแผ่นโลหะหรือจบัอุปกรณ์ ในการจบัคีมให้ถูกตอ้ง
ปลอดภยั ควรให้ดา้มคีมอยูท่ี่ปลายน้ิวทั้ง 4 จากนั้นใชอุ้ง้มือและน้ิวหัวแม่มือกดดา้มคีมอีกดา้น จะท าให้   
มีก าลงัในการจบัหรือตดั  

ขอ้ควรระวงั ไม่ควรใช้คีมขนัหรือคลายหัวนอต เพราะจะท าให้หัวนอต และปากคีม
ช ารุด หากจะตอ้งจบัช้ินงานใหแ้น่นควรใชคี้มล็อก   

การดูแลบ ารุงรักษา ควรหยอดน ้ ามันท่ีจุดหมุนของคีมอยู่เสมอ หลังจากเลิกใช้งาน     
เช็ดท าความสะอาด เก็บในกล่องเคร่ืองมือหรือท่ีจดัเตรียมไว ้เพื่อพร้อมส าหรับการใชง้านคร้ังต่อไป  

 

3.  คีมย า้หางปลา ใช้ส าหรับย  ้าหางปลา  เขา้กบัสายไฟฟ้าให้แน่น มีหลายขนาดข้ึนอยูก่บั
ขนาดของหางปลา และขนาดสาย ส าหรับการเดินสายวงจรควบคุมจะใชคี้มย  ้าหางปลาขนาดเล็ก ซ่ึงใชก้บั 
สายไฟฟ้าขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 10 ตร.มม. ดงัภาพท่ี 1.3.5 

 

http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images%20/199_658230018.jpg
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images%20/199_658230018.jpg
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ก. คีมย  ้าหางปลาขนาดเล็ก ข. คีมย  ้าหางปลาขนาดกลาง 
ภาพท่ี 1.3.5 คีมย  ้าหางปลาขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/27_682080135.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี    
18 พฤศจิกายน 2555 

 

ส าหรับการย  ้าหางปลาของสายในวงจรก าลงัจะใชคี้มย  ้าหางปลาขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
หรือขนาดใหญ่ ข้ึนอยู่กบัขนาดสายตวัน าของวงจรก าลงั ซ่ึงถา้เป็นสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ คีมย  ้าหางปลา   
จะมีขนาดใหญ่ หรือใชร้ะบบไฮโดรลิกส์ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 1.3.6 

 

 

 

 
 

 

ก. คีมย  ้าหางปลาขนาดใหญ่แบบธรรมดา ข. คีมย  ้าหางปลาขนาดใหญ่แบบไฮโดรลิกส์ 
ภาพท่ี 1.3.6 คีมย  ้าหางปลาขนาดใหญ่ 

ภาพท่ี 1.3.6 ก. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/219_1829848057.jpg 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.3.6 ข. ท่ีมา : http://www.ccpmtools.com/wp-content/uploads/2012/11/HHY-150.jpg เขา้ถึงเม่ือ
วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

4.  ประแจเลื่อน ใชส้ าหรับขนัหรือคลายนอต ประแจชนิดน้ีสามารถปรับให้พอดีกบัขนาด
ของนอตท่ีจะท าการขนัหรือคลายได้ มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบติังานของช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับท่ีมีงานท่ีจะต้องใช้ประแจไม่มากนัก ดังภาพท่ี 1.3.7 ก. การใช้งานจะต้องหมุนตวัปรับ      
เพื่อปรับเปล่ียนปากประแจเล่ือนให้พอดีกบันอตเป็นงานท่ีใช้แรงบิดไม่มากนัก หากเป็นงานท่ีตอ้งใช้
แรงบิดมาก จะต้องใช้ประแจปากตายหรือประแจแหวน ข้อควรระวงัในการใช้ จะต้องหันประแจท่ีมี          

http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/27_682080135.jpg
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/219_1829848057.jpg
http://www.ccpmtools.com/wp-content/uploads/2012/11/HHY-150.jpg
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ปากท่ีปรับได้อยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถขนัข้ึนลงได้ ถ้าประแจไม่สามารถหมุนตามน้ีได้ ก็จะท าให้เกิด  
แรงกดดนัท่ีตวัปรับเปล่ียนก่อใหเ้กิดความเสียหายตามมา ดงัภาพท่ี 1.3.7 ข. 

 

 

 

 
 

ก. ประแจเล่ือนขนาดต่าง ๆ ข. การใชง้านประแจเล่ือน 
ภาพท่ี 1.3.7 ประแจเล่ือนขนาดต่าง ๆ และการใชง้านท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง 

ท่ีมา : http://www.weloveshopping.com/shop/china_import2thai/L011.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี                    
18 พฤศจิกายน 2555 

 

5.  มัลติมิเตอร์  
  มลัติมิเตอร์ ถือเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีส าคญัส าหรับช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

เน่ืองจากตอ้งใชใ้นการวดัค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ทั้งในระหวา่งการต่อวงจรในตูค้วบคุม การติดตั้งตูค้วบคุม
และมอเตอร์ และการตรวจซ่อมเม่ือระบบควบคุมเกิดปัญหาใชง้านไม่ได ้ค่าท่ีวดัจะเป็นค่า แรงดนัไฟฟ้า
และค่าความต้านทาน เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพของหน้าสัมผสั ว่ามีความผิดปกติเกิดข้ึน
หรือไม่ มลัติมิเตอร์มี 2 แบบ คือ มลัติมิเตอร์แบบเขม็ช้ีและแบบดิจิตอล ภาพท่ี 1.3.8 

 

  
ก. มลัติมิเตอร์แบบเขม็ช้ี ข. มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 

ภาพท่ี 1.3.8 มลัติมิเตอร์แบบเขม็ช้ี และแบบดิจิตอล 
ภาพท่ี 1.3.8 ก. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/218_-1730050291.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.8 ข. ท่ีมา : http://www.corgi-direct.com เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

http://www.weloveshopping.com/shop/china_import2thai/L011.jpg
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/218_-1730050291.jpg
http://www.corgi-direct.com/
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6.  แคลมป์ออนมิเตอร์  
  แคลมป์ออนมิเตอร์ เป็นเคร่ืองมือวดัค่ากระแสของมอเตอร์ โดยการน าไปคลอ้งเขา้กบั

สายท่ีต่อไปยงัมอเตอร์ หากเป็นมอเตอร์เฟสเดียวก็เลือกวดัเส้นใดเส้นหน่ึงเพียงเส้นเดียว หากเป็นมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบัใหท้ าการวดัทีละเส้นจนครบทั้ง 3 เฟส 

  
ก. แบบเขม็ช้ี ข. แบบดิจิตอล 

ภาพท่ี 1.3.9 แคลมป์ออนมิเตอร์ 
ภาพท่ี 1.3.9 ก. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/219_990276631.jpg  

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.9 ข. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/219_471521267.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 

7.  โฮลซอ 
  โฮลซอ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกับสว่านไฟฟ้า ส าหรับใช้เจาะตู้ควบคุม เพื่อติดตั้ ง

อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สวิตช์ปุ่มกด สวิตช์เลือก หลอกสัญญาณ หรือออดไฟฟ้า เป็นต้น มีหลายขนาด       
การเจาะจะตอ้งดูขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของอุปกรณ์ท่ีจะติดตั้งให้ดีเสียก่อน เพราะหากเจาะผดิพลาดไป    
อาจเกิดความเสียหายได ้ลกัษณะของโฮลซอดงัภาพท่ี 1.3.10 

  
ก. แบบเจาะเหล็ก ขนาด 20 ม.ม. ข. แบบเจาะเหล็ก ขนาด 25 ม.ม. 

ภาพท่ี 1.3.10 โฮลซอขนาดต่าง ๆ  
ภาพท่ี 1.3.10 ก. และ ข. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/323_-

1834864275.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555  
 

http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/219_990276631.jpg
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/219_471521267.jpg
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/323_-1834864275.jpg%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2018%20พฤศจิกายน%202555
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/323_-1834864275.jpg%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2018%20พฤศจิกายน%202555
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8.  สว่านไฟฟ้า 
  สว่านไฟฟ้าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเจาะตูร่้วมกบัโฮลซอหรือเจาะผนังเพื่อติดตั้งตู ้

สวา่นมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือแบบท่ีใชแ้รงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์และแบบท่ีใช้กบัแบตเตอร่ี ส่วนดอกสว่าน 
ก็มีใหเ้ลือกใชห้ลายแบบ เช่น แบบเจาะเหล็ก แบบเจาะไม ้แบบเจาะปูน เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 1.3.11  

 

  

 

 
ก. แบบใชก้บัแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์ ข. แบบใชก้บัแบตเตอร่ี ค. ดอกสวา่นแบบต่าง ๆ 

ภาพท่ี 1.3.11 สวา่นไฟฟ้า 
ภาพท่ี 1.3.11 ก. ท่ีมา : http://www.ipgroupinter.com/images/catalog_images/1303716466.jpg เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.11 ข. ท่ีมา : http://www.toolmartonline.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/drill.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.11 ค. ท่ีมา : http://สวา่น.net/wp-content/uploads/2012/12/01554.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2555  
 

9.  เคร่ืองเจียร 
  เคร่ืองเจียรใชส้ าหรับตกแต่งรอยเจาะส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งดว้ยการเจาะติดอุปกรณ์

ท่ีมีรูปร่างทรงกลมด้วยโฮลซอ หรือเจาะแบบติดอุปกรณ์ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมด้วยสว่าน ให้ผิวเรียบ 
ปลอดภยัต่ออุปกรณ์ และการปฏิบติังาน มีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.12 

 

 

 
ก. เคร่ืองเจียรไฟฟ้า ข. เคร่ืองเจียรแบบคอยาว 

ภาพท่ี 1.3.12 เคร่ืองเจียรแบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.3.12 ก. ท่ีมา : http://www.arkarnsin.com/item/EE00501686.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 

2555 
ภาพท่ี 1.3.12 ข. ท่ีมา : http://www.igetweb.com/www/nobbadon/catalog/p_210816.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

18 พฤศจิกายน 2555  
 

http://www.ipgroupinter.com/images/catalog_images/1303716466.jpg
http://www.toolmartonline.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/drill.jpg
http://สว่าน.net/wp-content/uploads/2012/12/01554.jpg
http://www.arkarnsin.com/item/EE00501686.jpg
http://www.igetweb.com/www/nobbadon/catalog/p_210816.jpg
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10.  เคร่ืองวดัระยะทาง  
    เคร่ืองมือวดัระยะทาง ส าหรับวดัระยะความยาวเพื่อค านวณหาขนาดความยาวท่อหรือ

อุปกรณ์เดินสาย เพื่อการประมาณการไดอ้ย่างเหมาะสม มีหลายแบบ เช่น ตลบัเมตรระยะ 3-5 เมตร ดงัภาพท่ี 
1.3.13 ก. ตลบัเมตรระยะมากกวา่ 30 เมตร ดงัภาพท่ี 1.3.13 ข. และเคร่ืองวดัแบบไร้สายดงัภาพท่ี 1.3.13 ค. 
 

 

 

 

  

 

ก. ตลบัเมตรระยะ 3-5 เมตร ข. ตลบัเมตรระยะมากกวา่ 30 เมตร ค. เคร่ืองวดัแบบไร้สาย 
ภาพท่ี 1.3.13 เคร่ืองวดัระยะทางแบบต่าง ๆ 

ภาพท่ี 1.3.13 ก. ท่ีมา : http://www.excelchoice.com/ptandt.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.13 ข. ท่ีมา : http://www.taradplaza.com/product/2950357 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.13 ค. ท่ีมา : http://www.tarad.com/product/4991156 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

11.  คีมปอกสายไฟฟ้า 
เน่ืองจากการต่อวงจรควบคุมในตูค้วบคุมจะตอ้งมีการปอกสายไฟฟ้าเพื่อต่อเขา้กบั

อุปกรณ์ควบคุมมากมายหลายจุด การปอกดว้ยมีดหรือคตัเตอร์จะท าให้การท างานชา้ลง ท าใหเ้สียเวลา จึง
ตอ้งใชคี้มปอกสายไฟฟ้า ซ่ึงท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบติังานมากข้ึน ลกัษณะคีมปอกสาย 
ดงัภาพท่ี 1.3.14  

 

 

 

 

ก. แบบมีท่ีจบัและท่ีดึงสาย ข. แบบใชมื้อดึงสาย 
ภาพท่ี 1.3.14 คีมปอกสายแบบต่าง ๆ 

ภาพท่ี 1.3.14 ก. ท่ีมา : http://www.mymarket.in.th/shop_user/homemart/image/%E0%B8%84/P-
2516.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.3.14 ข. ท่ีมา : http://wynnstoolsthailand.com/image/cache/data/pic-1318840385-500x500.jpg 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

http://www.excelchoice.com/ptandt.html
http://www.taradplaza.com/product/2950357
http://www.tarad.com/product/4991156
http://www.mymarket.in.th/shop_user/homemart/image/%E0%B8%84/P-2516.jpg
http://www.mymarket.in.th/shop_user/homemart/image/%E0%B8%84/P-2516.jpg
http://wynnstoolsthailand.com/image/cache/data/pic-1318840385-500x500.jpg
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12.  ค้อนเดินสาย 
 คอ้นส าหรับเดินสายไฟฟ้าจากตูค้วบคุมไปยงัมอเตอร์กระแสสลบั ซ่ึงเป็นการเดินสาย  

ในท่ีโล่งดว้ยสาย VAF หรือสายอ่ืน ๆ ขนาดความยาวของหวัคอ้น จะเท่ากบัระยะห่างระหวา่งเข็มขดัรัดสายใน
แต่ละช่วง ลกัษณะคอ้นเดินสาย ดงัภาพท่ี 1.3.15  
 

 
 

ภาพท่ี 1.3.15 คอ้นเดินสาย 
ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/323_-961289309.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

18 พฤศจิกายน 2555 
 

13.  มีด หรือคัตเตอร์ 
    มีดใชส้ าหรับปอกสายไฟฟ้า หรือส าหรับตดัวสัดุท่ีใชใ้นการเดินสายควบคุม เช่น 

พลาสติกส าหรับพนัสายเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ ลกัษณะมีดดงัภาพท่ี 1.3.16  
 

 
 

ภาพท่ี 1.3.16 คตัเตอร์ 
ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/307_1709299148.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

18 พฤศจิกายน 2555 
 

14.  เลือ่ย 
เล่ือยเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัทั้งโลหะ และไม ้เช่นในการติดตั้งเคร่ืองมือวดัแบบ

ติดตูก้็จะต้องใช้เล่ือยจ๊ิกซอในการเจาะให้ได้ขนาดเคร่ืองวดัท่ีจะติดตั้ง หรือในการเดินสายในท่อจาก
ตูค้วบคุมไปยงัมอเตอร์ หรือจากแหล่งจ่ายมายงัตูค้วบคุม ลกัษณะเล่ือยชนิดต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 1.3.17 

 
 

http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/323_-961289309.jpg
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/307_1709299148.jpg
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ก. เล่ือยโลหะ ข. จ๊ิกซอ ค. เล่ือยไม ้
ภาพท่ี 1.3.17 เล่ือยชนิดต่าง ๆ  

ภาพท่ี 1.3.17 ก. ท่ีมา : http://px-tools.com/uploads/product/45_Image_1u4vsubm.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี    
18 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.3.17 ข. ท่ีมา : http://img.tarad.com/shop/t/thanaanan/img-lib/spd_20091223204826_b.jpg 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.3.17 ค. ท่ีมา : http://www.bloggang.com/data/skit/picture/1211800525.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี      
18 พฤศจิกายน 2555 

 

15.  โบลเวอร์  
ในการซ่อมบ ารุงรักษา หรือการดูแลรักษาเชิงป้องกนันั้นจะตอ้งมีการดูแลท าความ

สะอาดตูค้วบคุมมอเตอร์ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการก าจดัฝุ่ นละอองท่ีติดอยูภ่ายในตูแ้ละอุปกรณ์คือ โบลเวอร์ 
ซ่ึงมีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.18 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3.18 โบลเวอร์ 
ท่ีมา : http://image.made-in-china.com/2f0j00fMIEcCSUgDob/Portable-Blower-HD1202-.jpg เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 
 
 

http://px-tools.com/uploads/product/45_Image_1u4vsubm.jpg
http://img.tarad.com/shop/t/thanaanan/img-lib/spd_20091223204826_b.jpg
http://www.bloggang.com/data/skit/picture/1211800525.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00fMIEcCSUgDob/Portable-Blower-HD1202-.jpg%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2018%20พฤศจิกายน%202555
http://image.made-in-china.com/2f0j00fMIEcCSUgDob/Portable-Blower-HD1202-.jpg%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2018%20พฤศจิกายน%202555
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16.  แปรงท าความสะอาดอุปกรณ์ 
แปรงท าความสะอาดอุปกรณ์จะใชร่้วมกบัโบลเวอร์ โดยใชแ้ปรงช่วยในการปัดฝุ่ น 

หรือหยากไยต่่าง ๆ ซ่ึงลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.19 
 

 
 

ภาพท่ี 1.3.19 แปรงท าความสะอาดอุปกรณ์ 
ท่ีมา : http://nicc.ac.th/com/5232040001/20077181046152.gif เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

17.  ปืนรัดเคเบิลไทร์ (Tensioning & cut-off cable tie tools) 
เคเบิลไทร์เป็นวสัดุรัดสายไฟฟ้าท่ีเช่ือมโยงระหวา่งขั้วของอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ 

ภายในตูค้วบคุม และเม่ือใช้เคเบิลไทร์รัดแลว้จะตอ้งท าใหรั้ดแน่นโดยใชปื้นรัดเคเบิลไทร์ ดงัภาพท่ี 
1.3.20 

  
ก. ปืนรัดเคเบิลไทร์  ข. วธีิการใชง้าน 

ภาพท่ี 1.3.20 ปืนรัดเคเบิลไทร์ 
ภาพท่ี 1.3.20 ก. ท่ีมา : http://www.swastikindia.co.in/images/fastening_tool.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.20 ข. ท่ีมา :  http://www.wirecare.com/Cable-Tie-Tools.asp เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 

2555 
 

18.  เคร่ืองวดัความเร็วรอบมอเตอร์ 
เม่ือติดตั้งมอเตอร์เสร็จแลว้ก็ตอ้งวดัความเร็วรอบของมอเตอร์วา่เป็นไปตามพิกดัของ

มอเตอร์หรือไม่ โดยใชเ้คร่ืองวดัความเร็วรอบ ดงัภาพท่ี 1.3.21 ซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยใชลู้กยางเสียบเขา้กบั

http://nicc.ac.th/com/5232040001/20077181046152.gif
http://www.swastikindia.co.in/images/fastening_tool.jpg
http://www.wirecare.com/Cable-Tie-Tools.asp
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ตวัมิเตอร์แลว้น าไปสัมผสักบัเพลาของมอเตอร์ หรือโดยใชค้ล่ืนแสงส่องไปท่ีแกนเพลาของมอเตอร์ โดย
ท่ีแกนเพลาไดติ้ดเทปไวแ้ลว้ ดงัภาพท่ี 1.3.21 ข. 

 

 

 

 

 
ก. เคร่ืองวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ ข. วธีิการวดั 

ภาพท่ี 1.3.21 เคร่ืองวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 
ภาพท่ี 1.3.21 ก. ท่ีมา : http://static.weloveshopping.com/shop/client/000036/mechashop/DT010.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.21 ข. ท่ีมา : http://www.eeprocess.com/STORE/usrimage/cdt_2000hd_large.jpg เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 

19.  กล่องเกบ็เคร่ืองมือ 
กล่องเก็บเคร่ืองมือ มีทั้งแบบท่ีท าดว้ยเหล็ก และท าดว้ยพลาสติก ไวจ้ดัเก็บเคร่ืองมือ

ใหเ้รียบร้อย สะอาด และสะดวกในการน ามาใชง้าน ดงัภาพท่ี 1.3.22  
 

  
ก. กล่องเหล็ก ข. กล่องพลาสติก 

ภาพท่ี 1.3.22 กล่องเก็บเคร่ืองมือ 
ภาพท่ี 1.3.22 ก. ท่ีมา : http://homemart.mymarket.in.th/viewproduct_homemart-00594 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.22 ข. ท่ีมา : http://www.taradplaza.com/product/4709234 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

http://static.weloveshopping.com/shop/client/000036/mechashop/DT010.jpg
http://www.eeprocess.com/STORE/usrimage/cdt_2000hd_large.jpg
http://homemart.mymarket.in.th/viewproduct_homemart-00594
http://www.taradplaza.com/product/4709234
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ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือ 
1. ใช้เคร่ืองมือให้ถูกต้องกับงานและอย่างปลอดภัย การใช้เคร่ืองมือไม่ถูกต้อง         

จะท าใหง้านท่ีท าไม่เรียบร้อย และผดิพลาดไดง่้าย  
2. ศึกษาวิธีใชเ้คร่ืองมืออย่างถูกตอ้ง เคร่ืองมือทุกชนิดควรจะไดมี้การศึกษาเพื่อให้ทราบ

วิธีการใชอ้ยา่งปลอดภยั อยา่ฝืนดว้ยแรง หรือใชเ้คร่ืองมือเกินก าลงั การใชเ้คร่ืองมือไม่ถูกตอ้ง เช่น ใช้ไขควง
แทนส่ิวเอาไปเจาะไม ้หรือใชคี้มแทนประแจปากตายไปขนันอต เป็นตน้  

3. เก็บเคร่ืองมือไวใ้ห้อยู่ในสภาพดี และพร้อมท่ีจะใช้งานอยู่เสมอ หมัน่ตรวจสอบ
เคร่ืองมือก่อนใช้งาน ถ้าสภาพของเคร่ืองมือไม่ดีพอหรือช ารุด ห้ามใช้เคร่ืองมือนั้ นอย่างเด็ดขาด 
เคร่ืองมือท่ีช ารุดนอกจากจะเป็นอันตรายแล้ว  ยงัท าให้ได้ผลงานน้อยกว่าการใช้เคร่ืองมือท่ีดี เม่ือ
ตรวจสอบพบวา่เคร่ืองมือช ารุดมีอนัตรายจะตอ้งจดัการเปล่ียนหรือซ่อมทนัที  

4. จงเก็บเคร่ืองมือไวใ้นท่ีปลอดภยั เคร่ืองมือท่ีดีถ้าไม่เก็บไวท่ี้ปลอดภยัแล้วอาจจะ
เป็นอนัตรายไดโ้ดยง่าย บ่อยคร้ังท่ีอุบติัเหตุเกิดจากการวางเคร่ืองมือไวบ้นบนัได ชั้นวางของ หรือนัง่ร้าน 
เคร่ืองมืออาจจะหล่นลงมาได ้  

5. เคร่ืองมือแต่ละอย่างควรระบุต าแหน่งท่ีจะเก็บไวใ้นกล่องเก็บ อย่าวางส่วนท่ีเป็นคม  
ของเคร่ืองมือไวก้บัขอบโต๊ะท างาน เพราะการปัดท าความสะอาด อาจท าให้เคร่ืองมือนั้นตกลงมาถูกขา 
หรือเทา้ท าใหบ้าดเจบ็ได ้ 

6. เม่ือตอ้งการจะเคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือท่ีมีแหลมคม ให้เอาส่วนท่ีแหลมหรือคมหนัลง
ขา้งล่าง หรือหนัออกนอกตวั จะท าใหก้ารเคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือเป็นไปดว้ยความปลอดภยั  

7. อยา่พยายามใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้าโดยไม่รู้หลกัการท างานของเคร่ืองมือ หรือวิธีใชแ้ละ
ขอ้แนะน าในดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองมือ ก่อนจะใชง้านควรสอบถามหรือขอค าแนะน าจากผูรู้้หรือ
หวัหนา้งานเสียก่อน 

8. เคร่ืองมือไฟฟ้าทุกชนิดจะตอ้งมีการต่อลงดิน (Grounding) เสมอ ยกเวน้เคร่ืองมือ
ไฟฟ้านั้นเป็นแบบฉนวนหุ้ม 2 ชั้น เคร่ืองมือไฟฟ้าจะมีสายไฟฟ้า 3 เส้น และใชก้บัเตา้เสียบไฟฟ้าแบบมี
สายดิน  
 

1.3.2  อุปกรณ์เพือ่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบติังานให้มีความปลอดภยัจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั

ชนิดต่าง ๆ เช่น 
1.  รองเท้านิรภัย  
  เป็นรองเทา้ท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการท างาน เช่น ท่ีหวัของรองเทา้จะมี

เหล็กหุ้มป้องกันอนัตรายจากส่ิงของตกใส่ รองเท้านิรภยัทุกแบบท่ีได้รับมาตรฐานจะตอ้งมีหัวเหล็ก        
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ท่ีรับแรงกระแทก ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 200 จูล รองเทา้นิรภยัมีพื้นชั้นกลางเป็นแผน่เหล็กสามารถป้องกนัของมี
คม หรือวสัดุปลายแหลมได ้และพื้นรองเทา้นิรภยั จะมีฉนวนป้องกนักระแสไฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 250โวลต ์ 

 

 
ภาพท่ี 1.3.23 รองเทา้นิรภยั 

ท่ีมา : http://www.emm.com/products/safety-shoes-low-model/ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 

2.  หมวกนิรภัย 
  หมวกนิรภยั มีทั้งปรับเล่ือน และปรับหมุน ก่อนใชห้มวกนิรภยัทุกคร้ัง ควรตรวจสอบ

ก่อนว่ามีการช ารุดเสียหายของหมวกหรือไม่ อยา่น าหมวกนิรภยัท่ีช ารุดเสียหายมาใช้งาน ช้ินส่วนของ
หมวกนิรภยั เช่น รองใน หรือสายรัดคาง ควรเปล่ียนทุก 6 - 12 เดือน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการใชง้าน ลกัษณะ
หมวกนิรภยัดงัภาพท่ี 1.3.24 

 

ภาพท่ี 1.3.24 หมวกนิรภยั 
ท่ีมา : http://www.safetyfirst2010.com/vip/product-detail.php?id=41663 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 

2555 
 
 
 
 
 

http://www.emm.com/products/safety-shoes-low-model/
http://www.safetyfirst2010.com/vip/product-detail.php?id=41663
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3.  ถุงมือ 
  ถุงมือช่วยป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีปฏิบติังานในสภาวะท่ีเส่ียงต่อการเกิด

อนัตราย เช่น การเจาะตู ้ตะไบ หรือเจียรตูเ้พื่อติดตั้งอุปกรณ์ การตดัท่อโลหะ เศษโลหะ หรือรอยตดัท่ีมีคม     
จะท าให้เกิดบาดแผลท่ีมือได ้และในกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานในขณะท่ียงัมีแรงดนัไฟฟ้าอยู่ เน่ืองจาก    
ไม่สามารถตดัการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าได ้ก็จะตอ้งใชถุ้งมือป้องกนัไฟฟ้าดูด ดงัภาพท่ี 1.3.25 

  
ก. ถุงมือป้องกนัของมีคม ข. ถุงมือป้องกนักระแสไฟฟ้า 

ภาพท่ี 1.3.25 ถุงมือแบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.3.25 ก. ท่ีมา : http://www.teentoa.com/data/board/pictures/0000635/ 

latex_coating_working_gloves.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.25 ข. ท่ีมา : http://www.safetythai.com/products/bin/wswg29530.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2555 
 

4.  เข็มขัดนิรภัย 
  ในกรณีท่ีจะต้องต่อสายจากเสาไฟฟ้ามายงัตู้ควบคุมมอเตอร์ท่ีติดตั้ งอยู่ด้านล่าง 

ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใส่เข็มขดันิรภยั ป้องกนัอนัตรายซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได ้ไม่ให้ตกจากท่ีสูงกรณีเกิดเหตุ  
ไม่คาดฝัน ลกัษณะเขม็ขดันิรภยัดงัภาพท่ี 1.3.26 

 

ภาพท่ี 1.3.26 เขม็ขดันิรภยั 
ท่ีมา : http://matsupply.plazathai.com/show286415/ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 
 

http://www.teentoa.com/data/board/pictures/0000635/%20latex_coating_working_gloves.jpg
http://www.teentoa.com/data/board/pictures/0000635/%20latex_coating_working_gloves.jpg
http://www.safetythai.com/products/bin/wswg29530.jpg
http://matsupply.plazathai.com/show286415/
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5.  แว่นตานิรภัย 
  การปฏิบติังานในบางสภาวะเช่น การเจาะตู้ควบคุมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ การเจียรฝาตู ้  

ให้เรียบหลงัใช้สวา่น หรือใช้จ๊ิกซอเจาะ อาจจะท าให้เศษโลหะกระเด็นเขา้ตาได ้แว่นตานิรภยัจะท าให้
ปลอดภยัจากการปฏิบติังานในสภาวะเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงมีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.27 

 

 
ภาพท่ี 1.3.27 แวน่ตานิรภยั 

ท่ีมา : http://www.thaimtb.com/webboard/220/110140-30.gif เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 

1.3.3  วสัดุทีใ่ช้ในงานควบคุมมอเตอร์ 
1.  สายไฟฟ้า (Electrical Wire) 
  สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้าท่ีน าพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยงัภาระทางไฟฟ้า

ประเภทต่าง ๆ สายไฟฟ้ามีมากมายหลายชนิดทั้งท่ีใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าแรงต ่า  
ส าหรับ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบันั้นสายท่ีใชจ้ะเป็นสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต ่า สายไฟฟ้า 
ประกอบดว้ยส่วนส าคญัสองส่วน คือ ส่วนของตวัน าและส่วนของฉนวน  

  ตวัน าของสายไฟฟ้าท ามาจากโลหะท่ีมีความเป็นตวัน าสูง อาจจะอยู่ในรูปของตวัน าเด่ียว 
(Solid) หรือตวัน าตีเกลียว (Stranded) โลหะท่ีนิยมใชเ้ป็นตวัน า ไดแ้ก่ ทองแดงและอะลูมิเนียม ทองแดง
เป็นโลหะท่ีมีความน าไฟฟ้าสูง มีความแข็งแรง ทนต่อการกดักร่อนไดดี้ แต่มีขอ้เสียคือน ้ าหนกัมากและ
ราคาสูง จึงไม่เหมาะส าหรับงานระบบไฟฟ้าแรงสูง เหมาะส าหรับงานอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
ส่วนสายอะลูมิเนียม เป็นโลหะท่ีมีความน าไฟฟ้านอ้ยกวา่ทองแดง แต่มีน ้าหนกัเบาและ ราคาถูก จึงเหมาะ
ส าหรับงานภายนอกอาคาร และส าหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง แต่มีขอ้เสียคือท าการเช่ือมต่อไดย้าก 

  ส่วนประกอบท่ีสองคือฉนวนท่ีท าหน้าท่ีห่อหุ้มตวัน า เพื่อป้องกนัผลกระทบทางกล 
และทางเคมีต่าง ๆ และป้องกันการสัมผ ัสกันระหว่างตัวน า ว ัสดุ ท่ี นิยมท าฉนวนมากท่ีสุดคือ                  
โพลีไวนีลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride : PVC) และ XLPE นอกจากน้ียงัมีการน าวสัดุอ่ืน ๆ มาท าฉนวน
ชนิดพิเศษใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน เช่น ฉนวนทนไฟ เป็นตน้  

  สายไฟฟ้าท่ีใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัจะเป็นสายไฟฟ้าแรงดนัต ่า  
เป็นสายไฟฟ้าท่ีมีตวัน าเป็นทองแดง ใชง้านกบัพิกดัแรงดนัไม่เกิน 750 โวลต ์มีหลายชนิด ดงัน้ี 

   

http://www.thaimtb.com/webboard/220/110140-30.gif
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(1)  สาย THW เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี อุณหภูมิใชง้านไม่เกิน 70°C ทนแรงดนั
ได ้750 โวลต ์มีลกัษณะเป็นสายกลมเด่ียว สายท่ีมีขนาดตั้งแต่ 6 ตร.มม. ข้ึนไป ตวัน าจะมีลกัษณะตีเกลียว 
โดยทัว่ไปนิยมใชเ้ป็นสายวงจรยอ่ย สายป้อน และสายประธาน ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
จะใชเ้ป็นสายในวงจรก าลงั ซ่ึงมีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.28 

 
 

ภาพท่ี 1.3.28 ลกัษณะของสาย THW  
ท่ีมา : http://systempart2u.tarad.com  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

จากภาพท่ี 1.3.28 ลกัษณะของสาย THW จะประกอบด้วยตวัน าทองแดง หุ้มด้วย
ฉนวนพีวีซี ชั้นเดียว ซ่ึงลกัษณะการใช้งาน หากเดินลอยตอ้งยึดดว้ยวสัดุฉนวน หรือเดินในช่องเดินสาย 
ในสถานท่ีแห้ง ห้ามเดินฝังดินโดยตรง หากจะเดินฝังดินให้เดินในท่อร้อยสายท่ีมีการป้องกนัไม่ให้น ้ า   
เขา้ไปในท่อ   

 

  (2)  สาย NYY เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี อุณหภูมิใชง้านไม่เกิน 70°C ทนแรงดนั
ได้ 750 โวลต์ มีลกัษณะเป็นสายกลมเด่ียว สายขนาดตั้งแต่ 6 ตร.มม. ข้ึนไป มีลกัษณะตวัน าตีเกลียว     
เป็นสายท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีความคงทนต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.29 

 

ก. สาย NYY ชนิดสายเด่ียว 

 
ข. สาย NYY ชนิด 4 แกน 

 
ค. สาย NYY ชนิด NYY-G 

 

ภาพท่ี 1.3.29 ลกัษณะของสาย NYY  
ท่ีมา : http://www.selectcon.com เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

จากภาพท่ี 1.3.29 ก. ลกัษณะของสาย NYY จะประกอบดว้ยตวัน าทองแดงหุ้มดว้ย
ฉนวนพีวีซี และหุ้มดว้ยฉนวนพีวีซีอีกชั้น ภาพท่ี 1.3.29 ข. เป็นสายชนิด 4 แกน จะประกอบดว้ยตวัน า
ทองแดง หุ้มดว้ยฉนวนพีวีซี และหุ้มดว้ยฉนวนพีวีซี อีก 2 ชั้น และภาพท่ี 1.3.29 ค. เป็นสายชนิด 4 แกน 

ตวัน า ฉนวน 

http://systempart2u.tarad.com/
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ท่ี มีสายดิน  รวมอยู่ด้วยอีกเส้นหน่ึง เหมาะส าหรับใช้ต่อเข้ากับ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีต้องต่อลงดิน                   
จะประกอบดว้ยตวัน าทองแดง หุ้มดว้ยฉนวนพีวีซี และหุ้มดว้ยฉนวนพีวีซี อีก 2 ชั้น ซ่ึงลกัษณะการใช้งาน 
สามารถเดินฝังดินไดโ้ดยตรง  
 

(3)  สาย VCT เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี  อุณหภูมิใช้งานไม่ เกิน  70 °C            
ทนแรงดนัได ้750 โวลต ์มีลกัษณะเป็นสายกลมเด่ียว ขนาดตั้งแต่ 6 ตร.มม.ข้ึนไปมีลกัษณะตวัน าตีเกลียว 
โดยทัว่ไปนิยมใชเ้ป็นสายวงจรยอ่ย สายป้อน และสายประธาน ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
จะใชเ้ป็นสายในวงจรก าลงั ซ่ึงมีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.30 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3.30 ลกัษณะของสาย VCT  
ท่ีมา : http://systempart2u.tarad.com  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

จากภาพท่ี 1.3.30 ลักษณะของสาย VCT ประกอบด้วยตัวน าทองแดง หุ้มด้วย
ฉนวนพีวซีีชั้นเดียว ซ่ึงลกัษณะการใชง้าน เป็นสายท่ีสามารถวางบนพื้นชัว่คราว เช่น การควบคุมมอเตอร์
สูบน ้ าชั่วคราว เป็นตน้ หากเดินลอยตอ้งยึดดว้ยวสัดุฉนวนหรือเดินในช่องเดินสายในสถานท่ีแห้ง ห้ามเดิน     
ฝังดินโดยตรง หากจะเดินฝังดินใหเ้ดินในท่อร้อยสายท่ีมีการป้องกนัไม่ใหน้ ้าเขา้ไปในท่อ   

 

(4)  สาย VSF เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 70°C ทนแรงดนัได ้
750 โวลต ์มีลกัษณะเป็นสายกลมเด่ียว โดยทัว่ไปนิยมใชเ้ป็นสายวงจรยอ่ย ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัจะใชเ้ป็นสายในวงจรควบคุม ซ่ึงมีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.31 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3.31 ลกัษณะของสาย VSF  
ท่ีมา : http://systempart2u.tarad.com  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

ตวัน า 
ฉนวนพีวีซี เปลือกนอกพีวีซี 

เปลือกนอกพีวีซี ฉนวนพีวีซี 

ตวัน า 

http://systempart2u.tarad.com/
http://systempart2u.tarad.com/
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  จากภาพท่ี 1.3.31 ลกัษณะของสาย VSF จะประกอบดว้ยตวัน าทองแดง หุ้มดว้ยฉนวน 
PVC ชั้นเดียว ซ่ึงลกัษณะการใช้งาน จะใช้ในการเดินสายวงจรควบคุม เน่ืองจากสายมีความอ่อนตวั ยืดหยุ่น 
จึงเหมาะส าหรับใชเ้ดินสายวงจรควบคุม   

 

(5)  สาย  VAF เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนพีวี ซี  อุณหภูมิใช้งานไม่ เกิน  70 °C             
ทนแรงดนัได ้750 โวลต ์มีลกัษณะเป็นสายกลมเด่ียว ขนาดตั้งแต่ 6 ตร.มม. ข้ึนไปมีลกัษณะตวัน าตีเกลียว 
โดยทัว่ไปนิยมใชเ้ป็นสายวงจรยอ่ย สายป้อน และสายประธาน ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
จะใช้เป็นสายในวงจรก าลัง ส าหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ซ่ึงมีลักษณะดังภาพท่ี 
1.3.32 

 

 
 

 
ภาพท่ี 1.3.32 สาย VAF แบบ 2 แกน 

ท่ีมา : http://wiki.smartzoneonline.com เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3.33 สาย VAF แบบ 3 แกน 
ท่ีมา : http://montri.rmutl.ac.th เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

  จากภาพท่ี 1.3.33 ลกัษณะของสาย VAF จะประกอบดว้ยตวัน าทองแดง หุ้มดว้ยฉนวน
พีวีซี 2 ชั้น ซ่ึงลกัษณะการใช้งาน หากเดินลอยตอ้งยึดดว้ยวสัดุฉนวน หรือเดินในช่องเดินสาย ในพื้นท่ีแห้ง 
หา้มเดินฝังดินโดยตรง หากจะเดินฝังดิน ใหเ้ดินในท่อร้อยสายท่ีมีการป้องกนัไม่ใหน้ ้ าเขา้ไป ในท่อร้อยสาย 

 

การเลอืกใช้สายไฟฟ้า 
1. ใชเ้ฉพาะสายไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐานจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม 

ท่ีมีเคร่ืองหมาย มอก. เท่านั้น  

ฉนวนพีวีซี เปลือกนอกพีวีซี ตวัน า 

ฉนวนพีวีซี เปลือกนอกพีวีซี ตวัน า 

http://wiki.smartzoneonline.com/
http://montri.rmutl.ac.th/
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2. สายไฟฟ้าชนิดท่ีใชเ้ดินภายในอาคาร ห้ามน าไปใชเ้ดินนอกอาคาร เพราะแสงแดด
จะท าให้ฉนวนแตกช ารุด สายไฟชนิดท่ีใชเ้ดินนอกอาคารมกัมีการเติมสารป้องกนัแสงแดดไวใ้นเปลือก
หรือฉนวนของสาย สารป้องกนัแสงแดดส่วนใหญ่ท่ีใช้กนัมากนั้นจะเป็นสีด า แต่อาจจะเป็นสีอ่ืนก็ได ้
การเดินร้อยในท่อก็มีส่วนช่วยป้องกนัฉนวนของสายจากแสงแดดไดใ้นระดบัหน่ึง 

3. เลือกใช้ชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกบัสภาพการติดตั้งใช้งาน เช่น สายไฟชนิดอ่อน 
หา้มน าไปใชเ้ดินยดึติดกบัผนงัหรือลากผา่นบริเวณท่ีมีการกดทบัสาย เน่ืองจากฉนวนของสายไม่สามารถ
รับแรงกดกระแทกจากอุปกรณ์จับยึดสายได้  การเดินสายใต้ดินก็ต้องใช้ชนิดท่ีเป็นสายใต้ดิน เช่น         
สายชนิด NYY พร้อมทั้งมีการเดินร้อยในท่อเพื่อป้องกนัสายใตดิ้นไม่ให้เสียหาย เป็นตน้  

4. ขนาดสายไฟฟ้าตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้า    
ท่ีใช้งาน และสอดคลอ้งกบัขนาดของฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีใช้ส าหรับขนาดสายเมนและสายต่อ
หลกัดินนั้นก็ตอ้งสอดคลอ้งกบัขนาดของเมนสวติช์และขนาดของเคร่ืองวดั 

 

2.  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการดินสาย และต่อสาย 
  (1)  อุปกรณ์ต่อสาย และช่วยต่อสาย 

อุปกรณ์ต่อสายและช่วยต่อสายท่ีใชใ้นงานควบคุมมอเตอร์มีหลากหลาย เช่น      
ขั้วต่อสายท่ีใชใ้นการต่อเช่ือมสายภายในตูค้วบคุมมอเตอร์กบัอุปกรณ์ต่าง ๆ แคลมป์ต่อสายส าหรับ
ต่อเช่ือมสายเมนหรือสายท่ีต่อไปยงัมอเตอร์ และไวร์นตั ดงัภาพท่ี 1.3.34 

 
 

 

 

ก. ขั้วต่อสาย ข. แคลมป์ต่อสาย ค. ไวร์นตั  
ภาพท่ี 1.3.34 อุปกรณ์เช่ือมต่อสายแบบต่าง ๆ 

ภาพท่ี 1.3.34 ก. ข. และ ค. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=827 
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

  (2)  หางปลา  
  หางปลาเป็นอุปกรณ์ท่ีน ามาต่อหุ้มสายเพื่อต่อเขา้กบัอุปกรณ์ควบคุม หรือต่อเขา้

กบัขั้วต่อสายของมอเตอร์ มีหลายแบบหลายขนาด ทั้งแบบท่ีใชก้บัสายขนาดเล็กในวงจรควบคุม และสาย
ขนาดใหญ่ในวงจรก าลงั ดงัภาพท่ี 1.3.35 

http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=827
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ก. หางปลาแบบกลม ข. หางปลาแบบแฉก ค. หางปลาขนาดต่าง ๆ 

ภาพท่ี 1.3.35 หางปลาแบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.3.35 ก. และ ข. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=562 เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.35 ค. ท่ีมา : http://www.pruttiruj.com/product/p012.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

  (3)  เต้ารับและเต้าเสียบก าลงั (Power receptacle and plug) 
  เตา้รับและเตา้เสียบก าลงั เป็นอุปกรณ์ส าหรับการต่อเช่ือมแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า

กบัอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือต่อจากตูค้วบคุมแบบสนามท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ามสะดวก และลกัษณะของ
การปฏิบติังาน มีลกัษณะดงัภาพท่ี 1.3.36  

 

 

 

  
ก. แบบติดตู ้ ข. เตา้เสียบ ค. เตา้รับ 

ภาพท่ี 1.3.36 เตา้รับและเตา้เสียบก าลงั 
ภาพท่ี 1.3.36 ก. และ ค. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=4064 เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555  
ภาพท่ี 1.3.36 ข. : http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=4047 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 

  (4)  รางและท่อเดินสายไฟฟ้า 
  การเดินสายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ามายงัตูค้วบคุม จากตูค้วบคุมไปยงั

มอเตอร์ หรือการเดินสายวงจรควบคุมภายในตู้ จะต้องใช้อุปกรณ์ส าหรับเดินสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ         
ให้เหมาะสม ดงัภาพท่ี 1.3.37 ก. เป็นรางเดินสายพลาสติกส าหรับเดินสายวงจรควบคุมภายในตูค้วบคุม 
ภาพท่ี 1.3.37 ค. เป็นท่ออ่อนส าหรับเดินสายจากตู้ควบคุมไปยงัมอเตอร์ หรืออาจจะใช้ท่อพลาสติก        

http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=562
http://www.pruttiruj.com/product/p012.jpg
http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=4064
http://www.numsinonline.com/Productdetail.aspx?Productid=4047
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ดงัภาพท่ี ภาพท่ี 1.3.37 ข. หรือท่อเหล็กดงัภาพท่ี 1.3.37 ง. ส่วนรางเดินสายดงัภาพท่ี 1.3.37 จ. และภาพท่ี 
1.3.37 ฉ. ใชส้ าหรับเดินสายจากแหล่งจ่ายมายงัตูค้วบคุมมอเตอร์ 

 

   

ก. รางพลาสติก ข. ท่อเดินสายพลาสติก ค. ท่ออ่อนพลาสติก 

   
ง. ท่อเหล็ก จ. รางไวร์เวย ์ ฉ. เคเบิลเทรย ์

ภาพท่ี 1.3.37 รางและท่อเดินสายไฟฟ้า 
ภาพท่ี 1.3.37 ก. ท่ีมา : http://webiz.co.th/files/photos/626367/516710.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.37 ข. ท่ีมา : http://www.vcsalltools.com/uploads/products/img/86-product1-8658.jpg เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.37 ค. ท่ีมา : http://a1.trd.cm/thaisecondhand/201201/24n/10052411_0.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี    

18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.37 ง. ท่ีมา : http://file.siam2web.com/wattindustrial/product/201251_52711.jpg เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.37 จ. และ ฉ. ท่ีมา : http://www.rsigthailand.com/product.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

  (5)  อุปกรณ์จับยดึและจัดสายไฟฟ้า 
  การเดินสายวงจรควบคุมให้สวยงาม จะตอ้งมีอุปกรณ์จบัยึดและจดัสายไฟฟ้า เช่น 

ไส้ไก่ เคเบิลไทร์ อุปกรณ์จบัยึดเคเบิลไทร์ แคลมป์จบัยึดสาย เป็นตน้ ซ่ึงมีรูปแบบ และลกัษณะการใช้
งานดงัภาพท่ี 1.3.38 

   
ก. ไส้ไก่ ข. เคเบิลไทร์ ค. อุปกรณ์จบัยดึเคเบิลไทร์ 

ภาพท่ี 1.3.38 อุปกรณ์จบัยดึและ จดัสายไฟฟ้า 

http://webiz.co.th/files/photos/626367/516710.jpg
http://www.vcsalltools.com/uploads/products/img/86-product1-8658.jpg
http://a1.trd.cm/thaisecondhand/201201/24n/10052411_0.jpg
http://file.siam2web.com/wattindustrial/product/201251_52711.jpg
http://www.rsigthailand.com/product.html
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ง. แคลมป์จบัยดึสาย จ. อุปกรณ์จบัยึดเคเบิลไทร์แบบต่าง ๆ ฉ. ลกัษณะการจบัยดึสาย 

ภาพท่ี 1.3.38 อุปกรณ์จบัยดึและ จดัสายไฟฟ้า (ต่อ) 
ภาพท่ี 1.3.38 ก. ท่ีมา : http://www.even-esp.com/Portals/0/Spiral_Wrapping_Band2.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี               

18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.38 ข. ท่ีมา : http://cfnewsads.thomasnet.com/images/large/026/26276.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี                     

18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.38 ค. ท่ีมา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/pipe-cable-clamp-18173-

4063249.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.38 ง. ท่ีมา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/high-safety-power-plug-9285-

3942045.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.38 จ. ท่ีมา : http://www.taiwantrade.com.tw/MAIN//resources/member/21574/productcatalog//8948446c-

edc9-4bfb-99aa-8618fcfc0701_3.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

ภาพท่ี 1.3.38 ฉ. ท่ีมา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/pipe-cable-clamp-18173-
4063249.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

  (6)  ฉนวนพนัสายไฟฟ้า 
  ฉนวนพนัสายไฟฟ้าเพื่อปกปิดรอยต่อสาย และป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 

มีหลายแบบ เช่น ท่อหด เทปพนัสายไฟแบบธรรมดา และ เทปพนัสายไฟแบบกนัน ้า ดงัภาพท่ี 1.3.39 
 

   
ก. ท่อหด ข. เทปพนัสายไฟแบบธรรมดา ค. เทปพนัสายไฟแบบกนัน ้า 

ภาพท่ี 1.3.39 ฉนวนพนัสายไฟฟ้า 
ภาพท่ี 1.3.39 ก. ท่ีมา : http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/261_1061463525.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.39 ข. และ ค. ท่ีมา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/cable-tie-18173-4062923.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 
 
 

http://www.even-esp.com/Portals/0/Spiral_Wrapping_Band2.jpg
http://cfnewsads.thomasnet.com/images/large/026/26276.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/pipe-cable-clamp-18173-4063249.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/pipe-cable-clamp-18173-4063249.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/high-safety-power-plug-9285-3942045.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/high-safety-power-plug-9285-3942045.jpg
http://www.taiwantrade.com.tw/MAIN/resources/member/21574/productcatalog/8948446c-edc9-4bfb-99aa-8618fcfc0701_3.jpg
http://www.taiwantrade.com.tw/MAIN/resources/member/21574/productcatalog/8948446c-edc9-4bfb-99aa-8618fcfc0701_3.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/pipe-cable-clamp-18173-4063249.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/pipe-cable-clamp-18173-4063249.jpg
http://www.numsinonline.com/uploadpics/Product_images/261_1061463525.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/cable-tie-18173-4062923.jpg
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  (7)  เคเบิลมาร์คเกอร์ (Cable markers)  
  เคเบิลมาร์คเกอร์เป็นวสัดุส าหรับใช้ท าเคร่ืองหมายท่ีปลายสายเพื่อให้ง่ายต่อ     

การตรวจซ่อม และบ ารุงรักษา มีลักษณะดังภาพท่ี 1.3.40 ปัจจุบันนิยมใช้แบบเป็นปลอกสายสีขาว 
สามารถใชเ้คร่ืองพิมพก์ าหนดอกัษร และตวัเลขไดง่้าย และสะดวกกวา่แบบท่ีเป็นอกัษรเด่ียว  

 
 

 
ภาพท่ี 1.3.40 เคเบิลมาร์คเกอร์ 

ภาพท่ี 1.3.40 ท่ีมา : http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/cable-tie-9137-2657881.jpg เขา้ถึง
เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 

 

  (8)  พุก 
  พุกเป็นวสัดุท่ีใชใ้นการจบัยึดตู ้รางเดินสาย ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งใชย้ึดติด

กบัผนงัหรือเพดาน เพื่อใหก้ารจบัยดึแขง็แรง ปลอดภยั พุกมีหลายแบบ ดงัภาพท่ี 1.3.41 
 

 

 

 

  
ก. พุกพลาสติก ข. พุกโลหะแบบต่าง ๆ 

ภาพท่ี 1.3.41 พุกแบบต่าง ๆ 
ภาพท่ี 1.3.41 ก. ท่ีมา : http://www.igetweb.com/www/nobbadon/catalog/p_70089.jpg เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี   

18 พฤศจิกายน 2555 
ภาพท่ี 1.3.41 ข. ท่ีมา : http://www.conexstore.com/images/catalog_images/1267771750.jpg 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 
 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/cable-tie-9137-2657881.jpg
http://www.igetweb.com/www/nobbadon/catalog/p_70089.jpg
http://www.conexstore.com/images/catalog_images/1267771750.jpg

