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ไฟฟาใหประโยชนมากมาย ไมวาจะเปนแสงสวาง ความรอน ความเย็น
หรือกําลังซึ่งกอใหเกิดความสุขและความสะดวกสบายแกคนเราทั้งสิ้น จึงเปนเหตุใหมีการ
ขยายขอบเขตของการใชไฟฟาออกไปอยางกวางขวาง
โดยครอบคลุมไปจนถึงทองถิ่นใน
ชนบท
หนังสือเลมนีเ้ ขียนขึน้ มาเพือ่ เสนอแนะเกษตรกร ตลอดจนผูท ส่ี นใจใหไดรบั
ความรูเบื้องตนเรื่องไฟฟา ที่จะเกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟา การเดินสายไฟ อันตรายจากไฟ
ฟา และหลักปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัย อันจะเปนแนวทางในการใชประโยชนจากไฟฟาให
ไดมากที่สุด ถึงแมเนื้อหาจะไมมาก แตอยางนอยก็มีหลักที่สามารถยึดถือเปนขอปฏิบัติได
อยางถูกตอง สวนเกษตรกรหรือผูที่สนใจซึ่งไมมีความรูมากอนก็เรียนรูไดงาย เพราะมีคํา
อธิบายอยางละเอียด ประกอบกับมีภาพที่ชัดเจนเขาใจงาย ดังนัน้ จึงหวังวาหนังสือเลมนี้
คงจะใหประโยชนอยูบางไมมากก็นอย

บัญญัติ เศรษฐฐิติ

บทนํา
อันตรายจากไฟฟา
สาเหตุของการถูกไฟดูด
ความรุนแรงของกระแสไฟฟา

อุปกรณไฟฟา
สะพานไฟหรือคัทเอาท
ฟวส
สวิตชไฟ
ปลัก๊ หรือเตาเสียบ
เตารับ
หลอดไฟฟา
สายไฟฟา

การเดินสายไฟฟา
เทคนิคการตอและเขาสายไฟฟา
การเดินสายไฟสําหรับมอเตอรเครือ่ งสูบนํ้า

หลักปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในการใชไฟฟา
บรรณานุกรม

ปจจุบนั นีม้ นุษยทกุ คนยอมรับแลววา ไฟฟาไดสรางความเจริญกาวหนาอยางมาก
มายไมวาจะเปนทางอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม
ตลอดจนความเปนอยูประจําวัน
สําหรับงานเกษตร ไฟฟาไดกาวเขามามีบทบาทมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากประโยชนทไ่ี ด
เชน ไฟฟาใหแสงสวาง กําลังและความรอน ซี่งประโยชนเหลานี้กอใหเกิดความสะดวก
สบาย ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา และเพิ่มผลผลิตใหเกษตรกร
ไฟฟาไดมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ติดตั้งอยูในโรงไฟฟา หรือทีเ่ ขือ่ นตางๆ ไฟฟาที่
ไดนี้มีแรงดันไฟสูงมาก เพื่อที่จะไดสงผานไปไดไกล ดังจะเห็นไดจากสายไฟฟาที่ขึงอยูบน
เสาไฟฟาขนาดใหญ ซึ่งตั้งเรียงรายกันเปนแนวตรงผานทุงนาปาเขาเขาไปในชุมชน ไปสิ้น
สุดทีส่ ถานีไฟฟายอย ที่นี่ไฟฟาแรงดันสูงจะแปลงใหเปนแรงดันตํ่า กอนที่จะถูกสงออกไป
ตามเสาไฟฟาทีเ่ ห็นอยูต ามถนนหนทางทัว่ ๆ ไป เมื่อเกษตรกร หรือผูใดตองการใชไฟฟา
ก็จะไปยื่นคํารองขอใชจากการไฟฟาสวนภูมิภาคที่อยูในละแวกใกลบาน ทางเจาหนาที่ก็จะ
มาตอสายไฟนําไฟฟาเขาไปใหใชในบาน
บางคนอาจจะสงสัยวาทําไมสายไฟฟาที่ขึงอยูบนเสา บางทีมี 3 เสน บางทีก็มี 4
เสน แลวทําไมสายไฟที่เขาบานเราถึงมีเพียง 2 เสนเทานัน้ ที่เปนเชนนี้ก็เพราะระบบสงไฟ
ของการไฟฟานั้นแตกตางกัน ทีเ่ ห็น 3 เสนนี้ คือ ระบบ 220 โวลท 3 เฟส 3 สาย หรือ
ระบบ 380 โวลท 3 เฟส 3 สาย สวนที่เห็นมี 4 เสนนั้น คือ ระบบ 380 โวลท 3 เฟส 4
สาย และทีเ่ ขาตอเขาบานเราเพียง 2 เสนก็เพราะเครื่องใชไฟฟาภายในบานเรา เชน พัด
ลม ใชไฟที่มีแรงดัน 220 โวลทเทานัน้ ทางการไฟฟาจึงตอไฟใหเราเพียง 2 เสน และแรง
ดันไฟฟาระหวางสายทั้งสองก็เทากับ 220 โวลท ซึ่งเทากับแรงดันไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา
พอดี
กอนที่สายไฟฟาทั้งสองเสนที่กลาวมาจะถูกโยงเขามาในบาน ทางการไฟฟาจะตอ
ผานมาตรวัดไฟที่ติดไวที่เสาไฟกอน เพื่อจะไดรูจํานวนกระแสไฟฟาที่ใชไป และทําการเก็บ
คากระแสไฟฟาไดถูกตอง

การสงไฟมายังบาน

สายไฟที่โยงมาจากมาตรวัดไฟคูนี้ จะถูกตอเขากับสะพานไฟ หรือทีเ่ รียกกันวา
คัทเอาท หรือสวิตชเมน ซึ่งเปนตัวเปดหรือปดกระแสไฟฟาที่จะไหลเขาไปในบาน จาก
สวิตชเมนตัวนีผ้ ใู ชไฟฟาก็จะตอสายไฟทีม่ ขี นาดเล็กลง และเปนคู ไปยังสะพานไฟตัวเล็กลง
อีก 1 ตัว หรือหลายตัวแลวแตวา จะตอสายออกมากีค่ ู สมมติวา ตอออกมา 2 คู เราก็มี
สะพานไฟตัวเล็ก 2 ตัว จากนั้นเราจึงเดินสายตั้งตนจากสะพานไฟนี้ไปยังหองหรือบริเวณที่
จะใชไฟ สายที่เดินออกจากสะพานไฟก็เปนคู แตละคูค อื วงจรยอยวงจรหนึง่ ในที่นี้เราจึงมี
2 วงจรยอย ซึ่งตางก็มีสะพานไฟทําหนาทีป่ อ งกันอุบตั เิ หตุทางไฟฟาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดในวง
จรนัน้ ๆ และสายคูของวงจรยอยแตละวงจรนี้ จะถูกตอไปหาดวงโคม และเตารับในบริเวณ
ตางๆ ที่จะใชไฟ ซึ่งรอแตเพียงกดสวิตชไฟหรือเสียบใชไฟเทานั้น เราก็จะไดรับแสงสวาง
และประโยชนจากไฟฟาทันที

แผงสวิตชเมน

หลายคนกลาววาไฟฟาเปรียบเสมือนงูพษิ ดังจะเห็นไดวาปหนึ่งๆ มีผูเสียชีวิตดวย
ไฟฟามากมาย ทําใหเกิดความเขาใจวาไฟฟานี้นากลัวมาก ซึ่งก็อาจจะเปนจริงถาไมรูจักใช
หรือใชโดยขาดความระมัดระวัง
กระแสไฟฟาจะไหลก็ตอเมื่อมีทางเดินตอเนื่องกันจนครบวงจรซึ่งเรียกวา วงจรไฟฟา
เชน เมื่อเปดสวิตช สวิตชจะเปนสะพานเชื่อมตอวงจรใหครบรอบ ใหกระแสไฟฟาไหลไปสู
หลอดไฟทําใหหลอดไฟนั้นสองแสงสวาง และเมือ่ ปดสวิตช สวิตชก็จะไปตัดวงจรใหขาด
ออกจากกัน กระแสไฟฟาไมสามารถไหลไปยังหลอดไฟ ไฟก็จะดับ
ตามปกติทางเดินของกระแสไฟฟาก็คือสายไฟฟา ซึ่งเรียกวา ตัวนําไฟฟาและกระแส
ไฟฟาก็ชอบที่จะไหลผานไปในสายไฟฟามากกวา แตถา รางกายของคนเราเขาไปตอเชือ่ ม
เปนสวนหนึ่งของวงจรนั้น กระแสไฟฟาก็จะไหลผานรางกายโดยไหลเขาทีจ่ ดุ สัมผัส และ
ผานไปออกทีอ่ กี จุดหนึง่ ทําใหเกิดอันตรายขึ้นกับรางกาย และนั่นคือการถูกไฟดูด

สาเหตุของการถูกไฟดูด
ไฟดูดเกิดขึ้นไดเพราะรางกายอาจจะเขาไปแตะตอเปนวงจรไฟฟาไดในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะนี้ คือ
1. เมื่อรางกายสัมผัสถูกระหวางสายทั้งสองเสน เชน เผลอเอามือไปจับสายไปที่
เปลือยทั้งสองเสน
2.เมือ่ สัมผัสระหวางสายเปลือยเสนหนึง่ และดิน ซึ่งอาจจะเปนพื้นดินหรือพื้นซีเมนต
ทีก่ ําลังยืนอยู
3.เมื่อสัมผัสระหวางเปลือกโลหะที่ครอบหุม อุปกรณไฟฟาที่ชํารุดโดยโลหะทีค่ รอบ
นั้นมีกระแสไฟฟาโดยบังเอิญ และขณะนัน้ รางกายแตะอยูก บั ดินดวย

คนเราอาจจะไมถกู กระแสไฟฟาดูดเลย ถาเพียงแตแตะถูกสายไฟฟาเสนเดียวที่จุด
เดียว และไมมสี ว นใดของรางกายแตะกับดินหรือสิง่ อืน่ ใดทีจ่ ะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานได
ทั้งนี้เพราะรางกายมิไดตอครบเปนวงจร

ระวัง อันตราย! อยาแตะตองสายไฟทีข่ าด

ระวังอันตราย! อยาปลูกตนไมใกลสายไฟฟา

ความรุนแรงของกระแสไฟฟา
เมื่อรางกายแตะถูกกระแสไฟฟาจะไดรบั อันตรายนอยหรือมากขึน้ อยูก ับองคประกอบ
3 อยาง ดังนี้
1. จํานวนกระแสไฟฟาที่ไหลผาน หนวยวัดเรียกวา “แอมแปร”
2. สวนสําคัญของรายกายที่กระแสไฟไหลผาน
3. ระยะเวลาทีร่ า งกายแตะตอเปนวงจรไฟฟาอยู
ยาง พลาสติก ไม ผา หรือกระเบื้อง ซึ่งหุมอุปกรณไฟฟาอยูเปน ฉนวน สามารถ
ตานทานการไหลของไฟฟาได กระแสไฟฟาจะไหลผานไดมากหรือนอยจึงขึน้ อยูก บั ฉนวน
ดีหรือฉนวนเลว ฉนวนทีด่ ไี มชน้ื และฉีกขาด จะกั้นไมใหกระแสไหลผานไดเลย ฉนวนเลว
หรือฉนวนทีฉ่ กี ขาดหรือชืน้ จะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานบาง
ผิวหนังของคนเราไมถึงกับเปนฉนวนกั้นกระแสไฟฟาไมใหไหลเขารางกายไดทีเดียว
แตก็มีคุณสมบัติที่จะตอตานไมใหกระแสไฟฟาไหลผานได ถาผิวหนังแหงดีซึ่งก็เหมือนกับ
เปนฉนวน แตกย็ งั เปนฉนวนอยางเลว ยิ่งตอนที่ผิวหนังเปยกนํ้า หรือมีแตเหงือ่ ความ
ตานทานไฟฟาก็ยง่ิ นอยลง เรียกวาไมเปนฉนวนเลยถาฉนวนดีจะไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน
และจะไมรูสึกวาถูกกระแสไฟฟาดูดถาฉนวนนอย กระแสไฟฟาจะไหลผานได 30 ถึง 40
มิลลิแอมแปร ( 1 มิลลิแอมแปร มีคา เพียง 1 ใน 1,000 แอมแปร) ถาเปนฉนวนเลว
กระแสไฟฟาจะไหลผานได 60-70 มิลลิแอมแปร และถาไมเปนฉนวนเลย กระแสไฟฟาจะ
ไหลผานไดมากกวา 70 มิลลิแอมแปรขน้ึ ไป
ผูท ถ่ี กู กระแสไฟฟาไหลผานจะไดรบั อันตรายมากหรือนอย ขึ้นอยูกับวาผูนั้นสามารถ
ชวยตัวเองหรือไดรับการชวยเหลือจากคนอื่นใหหลุดจากกระแสไฟฟาไดรวดเร็วเพียงใด
โดยปกติแลว กระแสไฟฟาตั้งแต 20 มิลลิแอมแปรขน้ึ ไป ไหลผานรางกายนานกวา 1 นาที
มากพอที่จะทําใหเสียชีวิตได
ดังนั้น วิธหี ลักเลีย่ งอันตรายจากไฟฟาทีส่ ําคัญทีส่ ดุ คือ อยาใหกระแสไฟฟาผาน
รางกาย

นอกจากไฟดูดแลว ยังมีอันตรายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากไฟฟา ไดแก ไฟชอตและไฟเกิน
ไฟชอต เกิดขึ้นได เนือ่ งจากสายเปลือยหรือสายทีช่ ํารุด 2 สายแตะกัน กระแส
ไฟฟาทีเ่ กิดจากการชอตนีม้ ขี นาดสูงมาก
ถาสวิตชเมนมีฟว สทม่ี ขี นาดถูกตองปองกันอยู
ฟวสนี้จะละลายขาด แตถาฟวสใหญเกินไป หรือมีลวดซึง่ ละลายไมไดตอ อยูต รงจุดชอตจะมี
ไฟแลบออกมา บางทีเรียกวา สปารค หากมีเชื้อไฟ เชน กระดาษ หรือวัสดุที่ติดไฟงาย
วางอยูใกลๆ ก็จะเกิดลุกไหมอันเปนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ซึง่ เราไดยนิ กันอยูบ อ ยๆ
ไฟเกิน เกิดขึน้ เนือ่ งจากการตอพวงอุปกรณใชไฟฟามากเกินไปในวงจรไฟฟา
ปกติ เชน ใชสามตาแลวเสียบอุปกรณไฟฟามากมาย ทําใหกระแสไฟฟาไหลผานเกิน
ขนาด โดยปกติถาเกิน 2 เทาของกระแสทีไ่ หลตามปกติกเ็ กิดอันตรายแลว เมื่อมีการใชไฟ
เกินสายไฟจะรอนขึ้น ถารอนมากฉนวนทีห่ มุ สายจะลุกไหม จุดเชื้อไฟใหเกิดเพลิงไหมได
นอกจากนัน้ ไฟเกินยังอาจจะเกิดขึ้นได เนื่องจากฉนวนของเครื่องใชไฟฟาเสื่อม เครือ่ งใช
ไฟฟาที่วานี้คือ เครือ่ งทีใ่ ชมอเตอรเปนตนกําลัง เชน พัดลม เครื่องสูบนํ้า ในมอเตอรมี
ขดลวดที่เกิดจากเสนลวดซึ่งมีฉนวนหุมขดกันอยูเปนขด ฉนวนนีส้ ว นใหญคอื นํ้ามันวานิช
เมือ่ ฉนวนเสือ่ มลง จะเกิดการลัดวงจรในขดลวด ไฟฟาไมวิ่งไปตามเสนลวดตลอดความ
ยาวของมัน กระแสจึงผานขดลวดในลักษณะลัดวงจรนี้มากกวาปกติ กระแสไฟฟาที่ไหล
ผานมากเกินไปนี้หากปลอยทิ้งไวนาน ขดลวดจะรอน และสงกลิน่ ไหมของนํ้ามันวานิช
เตือนใหรวู า มีการลัดวงจรเกิดขึน้ ในกรณีนี้ ถาฟวสทใ่ี สไวในคัทเอาทมขี นาดถูกตอง ฟวส
นัน้ จะละลายตัดวงจรใหขาดออกจากกันไดทนั แตถา หากขนาดฟวสไมถกู ตอง อันตราย
จากการลุกไหมที่กลาวไวขางตนก็จะเกิดขึ้นได
ในการปองกันอันตรายที่เกิดขึ้น
จากไฟฟานั้นปจจุบันไดมีผูผลิตเครื่อง
ตัดไฟอัตโนมัตขิ น้ึ จําหนาย หรือทีเ่ รียก
วา เซฟ – ที – คัท เครือ่ งตัดไฟนี้
สามารถปองกันอันตรายตางๆไดไมวา
จะเปนไฟดูดไฟชอต หรือไฟเกิน ดังที่
ไดกลาวมาแลว
เครือ่ งตัดไฟอัตโนมัติ

การทํางานของเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ

หลักการทํางานของเครือ่ งตัดไฟอัตโนมัตมิ อี ยูว า โดยปกติกระแสไฟฟาจะไหลไปใน
วงจรผานเครือ่ งใชไฟฟาดวยคาทีค่ งทีต่ ลอดเวลา เชน เมื่อเราเปดไฟกระแสไฟฟาจะไหล
ผานสายไฟสายหนึง่ สมมุติวา 1 แอมแปร ผานหลอดไฟทําใหเกิดความสวางแลวจึงไหล
กลับผานสายไฟอีกสายหนึ่งดวยกระแสจํานวน 1 แอมแปรเทาเดิม ถาหากวาสายไฟที่ตอไป
ยังหลอดไฟนัน้ เกิดชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพขึ้นมา และมีใครสักคนหนึ่งบังเอิญเอามือไปจับ
ขณะที่ยืนเทาเปลาบนดินที่ช้ืนแฉะกระแสไฟฟาจํานสนหนึ่งจะไหลผานรางกายลงสูพื้นดิน
ทําใหกระแสไฟที่ไหลในวงจรขาดหายไปไมเทากับ 1 แอมแปร จํานวนกระแสที่หายไปนี้จะ
ถูกตรวจจับโดยระบบอิเล็คทรอนิคส ภายในเครือ่ งตัดไฟอัตโนมัติ ซึ่งจะสั่งงานตอไปใหตัด
วงจรไฟฟาอยางรวดเร็วภายในระยะเวลา 0.03 ถึง 0.05 วินาที กระแสไฟฟาก็ไมสามารถ
ไหลผานไปสูหลอดไฟอีกตอไป ผูที่ไปแตะตองสายไฟก็ไมไดรับอันตรายใดๆ

อุปกรณไฟฟาสําคัญๆ ทีใ่ ชกนั จนเปนทีน่ ยิ มแพรหลายในบานอยูอ าศัย มีอยูด ว ยกัน
หลายแบบ แตทจ่ี ะนํามากลาวในที่นี้ จะเปนแบบที่พบเห็นกันทั่วไป

สะพานไฟ หรือ คัทเอาท
ทําหนาทีเ่ ปนตัวเชือ่ มตอระหวางสายไฟภายในบาน กับสายไฟนอกบานซึ่งเปดปดได
ตามตองการ สะพานไฟนี้ควรจะอยูในบริเวณที่เขาไปดูแลไดสะดวก

สะพานไฟหรือคัทเอาท

สะพานไฟหรือคัทเอาทนม้ี อี ยูห ลายขนาดใหเลือกใชตามจํานวนกระแสทีใ่ ช สําหรับ
บานอยูอ าศัยนัน้ สะพานไฟอันหลักหรือที่เรียกวาสวิตชเมน ใชขนาด 60 แอมป 600
โวลท (60 A 600 V) สวนอันรองๆ ทีใ่ ชสําหรับวงจรยอย ใชขนาด 20 แอมป 600
โวลท (20 A 600 V) ขนาดของสะพานไฟที่กลาวมานี้เปนขนาดที่ใชกันทั่วไป

ฟวส

เมื่อไฟฟาในบานดับเรามักจะพูดเสมอวา “ฟวสขาด” ตองตอฟวสใหมกอ น ไฟฟาถึง
จะสวาง ดังนัน้ ฟวสจึงทําขึน้ จากโลหะทีม่ จี ดุ หลอมเหลวตํ่า เชน ดีบุกผสมตะกัว่ เพื่อให
ขาดอยางรวดเร็ว เปนการปองกันไฟชอตอันจะเปนสาเหตุทําใหเกิดเพลิงไหม
ฟวสทน่ี ยิ มใชกนั ในปจจุบนั มีอยู 2 แบบ คือ
ฟวสแบบเสน มีลักษณะเหมือนเสน
ลวด แตออนนุมกวา ฟวสนี้พบอยูภายใน
สะพานไฟหรือคัทเอาท เมือ่ เปดฝาครอบออก
ดูจะเห็นมีอยูสองเสนติดตั้งอยูในลักษณะคลาย
ตัว S
ฟวสเสน

ฟวสถวย ปกติแลวจะติดตัง้ อยูใ กลๆ
กับสะพานไฟ ตัวฟวสถว ยมีลกั ษณะคลายขวด
ขนาดเล็กทําดวยกระเบื้อง ตรงกลางถวยมีลวด
ทีเ่ ปนโลหะมีจดุ หลอมเหลวตํ่า ขึงอยูแตมองไม
เห็นจากภายนอก ฟวสถวยนี้ติดตั้งอยูภายใน
กระเบื้ อ งที่ มี ลั ก ษณะเป น รู ป ทรงกระบอก
หมุนติดอยูกับฐานที่เปนกระเบื้องเชนเดียวกัน
ตรงฝามีชองกระจกสําหรับมองดูตรงกนฟวส
ถวย ถาฟวสขาดจุดขั้วที่กนฟวสจะทะลุเปนรู
และมีรอยไหมสดี ําๆ ปรากฏใหเห็น

ฟวสถว ย

ในการเปลีย่ นฟวสถว ยนัน้ งายมาก เพียงแตยกสะพานไฟออก แลวหมุนฝาที่ปดฟวส
ออก ดึงฟวสเกาออกแลวใสอนั ใหมทม่ี ขี นาดเทากับอันเกาเขาไปเแทนปดฝาสับสะพานไฟ
ลงเทานี้ไฟก็ติดแลวแตเวาใสฟวสระวังอยาเอาดานกนที่มีสีใสเขาไปดานใน เพราะจะทําให
ไฟไมติด
สวนการเปลี่ยนฟวสเสนนั้น ตองยกสะพานไฟขึ้นเสียกอนเพื่อกันไมใหกระแสไฟฟา
ไหลมายังจุดที่เราจะเปลี่ยนฟวส แลวจึงคอยเปดฝาครอบทีอ่ ยูด า นลางออก โดยการจับฝา
นัน้ เบาๆ แลวดึงลงดานลางเพียงเล็กนอยกอนทีจ่ ะดึงเปดออกมา จะเห็นฟวสอยูสองเสน
ดูวาเสนไหนขาดหรือวาขาดทั้งสองเสนก็เปลี่ยนเสียโดยใชไขควงคลายนอตที่ยึดฟวสอยูทั้ง
ตัวบนและตัวลาง ดึงเอาฟวสเกาที่ขาดออกแลวใสฟวสใหม ทีม่ ขี นาดเทากับของเกาแทน
หลังจากนั้นจึงขันนอตใหแนนปดฝาและสับสะพานไฟลงก็เปนอันเสร็จ

สวิตชไฟ
สวิตชมอี ยูห ลายชนิด รูปรางแตกตางกัน มีทั้งแบบเรืองแสงและไมเรืองแสงเวลามืด
ทีไ่ ดมาตรฐานมีอยูไ มกย่ี ห่ี อ ซึ่งราคาคอนขางจะแพงแตก็คุมคาเพราะใชไดนาน ไมเสียงาย
ซึ่งก็ตองระวังของทําเลียนแบบ พวกนี้บางอันเปดไดไมกี่ครั้งก็หลุดออกมาเปนชิ้นๆ หรือไม
ก็ขนาดของตัวสวิตชที่เปนทองเหลืองซึ่งอยูขางในเล็กจนเกินไป เวลาเปดไฟไปนานๆ สวิตช
จะรอนทําใหเกิดอันตรายไดงา ยอีกดวย
เวลาจะซื้อสวิตชไฟควรจะดูดานหลังของสวิตชดวยวาใชไดสํ าหรับจํานวนกระแสเทา
ไร สวิตชแตละอันมีความสามารถจํากัด ไมใชวาใชสวิตชทั่วๆ ไปอันเดียวแลวจะใชเปดไฟ
เปนสิบเปนรอยดวงได ถาใชอยางนีไ้ มวา ยีห่ อ อะไรก็ตอ งรอนตองไหมอยางแนนอน

สวิตชไฟ

ปลัก๊ หรือ เตาเสียบ
ปลัก๊ ไฟ คือ อุปกรณไฟฟาที่มีขาโลหะ 2
ขา ปลายขางหนึ่งตรึงอยูกับฉนวนที่ทําจากพีวซี ี
หรือพลาสติก ใชเสียบเขากับเตารับเพื่อใหกระแส
ไฟฟา ไหลผานไปสูเครื่องใชไฟฟา บางทีเราก็เรียก
กันวาเตาเสียบ ปกติเรียกกันสับสน แตขอใหจําแต
เพียงวาปลั๊กหรือเตาเสียบนี้คือตัวที่ติดมากับสายไฟ
ฟาของพัดลม หรือ ทีวี เวลาจะเปดพัดลมก็เอาปลั๊ก
นี้ไปเสียบเขากับเตารับซึ่งติดอยูกับผนังบาน ปลั๊ก
หรือเตาเสียบนี้มีใหเลือกซื้อเปลี่ยนไดถาของเกาแตก
หัก มีหลายแบบ แตปจ จุบนั นิยมใชแบบทีเ่ ปนขา
แบนกั น มากสําหรั บ การเลื อ กขนาดของปลั๊ ก ก็เ ช น
เดียวกับสวิตช คือดูใหดีกอนวาจะซื้อไปใชกับเครื่อง
ใชอะไร ใชไฟเทาไร
ปลั๊กไฟ หรือ เตาเสียบ

สําหรับปลั๊กสามตาหรือสี่ตานั้นไมควรจะใชเพราะจะทําใหเกิดการใชไฟเกิน
กําลัง ถาใชทง้ั สามทางพรอมกัน และอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเพลิงไหมได

เตารับ
เตารับ เปนอุปกรณไฟฟาที่มีไวรับปลั๊กเสียบ
เพื่อสงกระแสไฟฟาเขาไปยังปลั๊กและเครื่องใชไฟฟา
เตารับนี้ คือ ตัวที่เห็นติดอยูกับผนังบานมีรูกลม 2 รู
รูน้ีทําขึ้นเปนแบบที่ใหปลั๊กขาแบนและขากลมเสียบได
สําหรับการเลือกขนาดของเตารับก็ตองดูวาใชกับไฟกี่
แอมป ถาขนาดเล็กไป อาจจะรอนจนฉนวนไหมได
เตารับ

หลอดไฟฟา
หลอดไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟาที่ใหความสวาง ทําใหมนุษยมองเห็นประโยชนจากไฟ
ฟาอยางแทจริง หลอดไฟฟาทีใ่ ชกนั อยูใ นบานเรือนมี 2 ชนิด คือ หลอดไฟไส และ
หลอดฟลูออเรสเซนต
1.หลอดไฟไส บางทีเรียกวา หลอดแสงสวาง
เพราะมันจะเปลงแสงสวางออกมาไดก็ตอเมื่อมีกระแส
ไฟฟาไหลผานไสหลอด ทีท่ ํามาจากทังสเตน ขณะที่ไส
หลอดรอนแดง พลังงานความรอนจะเปลี่ยนแปลงเปน
พลังงานแสง เปลงแสงสวางออกมา ยิง่ ไสหลอดมีความ
ตานทานมากหลอดยิ่งสวางมาก สวนภายในหลอดนัน้
จะมีกาซเฉื่อยบรรจุอยู เพื่อกันไมใหไสหลอดไหมไฟ
โดยปกติแลวหลอดไฟฟาชนิดนี้ มีอายุการใชงานเฉลีย่
1,000 ชั่วโมง สําหรับการซือ้ หลอดไฟไสนใ้ี หดจู ากวัตต
(W) และ โวลท (V) ทีเ่ ขียนติดไวขา งหลอด เชน หลอด
40 W 220 V หลอดที่มีวัตตมากจะสวางกวาหลอดที่
มีวัตตนอ ย
หลอดไฟไส

2. หลอดฟลูออเรสเซนต นอกจากหลอดไฟไส
แลว ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนต ซึง่ มีอายุการใชงานนาน
ถึง 6,000 ชั่วโมง และใหความสวางไดมากกวาหลอด
ไฟไสถึง 7 เทาตัวทีเดียว แตถงึ แมวา หลอดชนิดนีจ้ ะ
เปนทีน่ ยิ มกันมากขึน้ ก็ตาม เราก็ยังไมละทิ้งหลอดไฟไส
เพราะเหตุผลหลายๆ ประการ เชน ราคาถูก การติด
ตั้งงาย ใหความรอนสูงๆ ได ฯลฯ
หลอดฟลูออเรสเซนต

หลอดชนิดนี้มีรูปรางเปนหลอดแกวรูปทรงกระบอก ยาว 2 ฟุต ถึง 4 ฟุต บางทีก็
ขดงอเปนรูปวงกลม ขนาด 32 วัตต ที่ปลายหลอดทั้งสองขางปดสนิท มีเดือยยืน่ ออกมา

ขางละ 2 อัน เรียกวา ตัวนํา ซึง่ เปนไสหลอดนัน่ เอง ไสหลอดชนิดนีท้ ําดวยโลหะทังสเตน
และมีไอปรอทบรรจุอยูภายในหลอดเชนเดียวกับหลอดไฟไส แตผนังดานในหลอดฉาบไว
ดวยสารเรืองแสง หลอดฟลูออเรสเซนตยังมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ สตารทเตอร และ
บาลลาสต เมื่อกระแสไฟไหลผานบาลลาสต แรงดันไฟฟาจะสูงขึ้น แลวสตารเตอรจะทํา
หนาที่เปนสวิตซตอวงจร ใหกระแสไหลผานไปยังไสหลอดทําใหไสหลอดจุดแดงอยูห วั ทาย
ของหลอด กระแสทีไ่ หลผานไสหลอดจะผานไอปรอทดวย ทําใหเกิดรังสีวิ่งไปกระทบสาร
เรืองแสงทีฉ่ าบไวภายในหลอด เปนเหตุใหเปลงแสงสวางออกมา

สายไฟฟา
สายไฟฟา คือ สือ่ ทีน่ ํากําลังไฟฟาจากจุดหนึ่งไปยังจุดที่จะใชไฟฟาซึ่งเปรียบเสมือน
กับทอนํ้าทีน่ ํานํ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง สายไฟฟาแตกตางกันที่ความสามารถในการ
ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดสงู สุดเทาไรชนิดของฉนวนและความแข็งแรง
สายไฟฟาที่ใชกันมากในบานเรือน ตองเปนสายทีม่ ฉี นวนหุม เพื่อปองกันความชื้น
ปองกันความรอน และใหความปลอดภัยในการใชงานซึง่ แบงออกไดหลายชนิด ดังนี้
1.สายหุม ดายถัก เชน สายที่ใชกับเตารีด และ
เตาไฟฟา สายนีเ้ ปนสายทีถ่ กู หอหุม ดวยยางอยูช น้ั ใน
และมีดา ยถักสีขาวและดําหอหุม ไวชน้ั นอก
2.สายหุม พีวซี ี สายชนิดนี้ทนตอสภาพดินฟา
อากาศและความรอนไมตดิ ไฟ แข็ง เหนียว จึงนิยม
ใชกนั มาก ดังทีจ่ ะเห็นไดจากสายไฟสีขาวๆ ทีใ่ ชเดิน
อยูต ามบานเรือน
3.สายหุม พลาสติก สายนีเ้ ปนสายออนขนาด
เล็ก ซึง่ ภายในมีเสนลวดทองแดงขนาดเล็กรวมกันอยู
หลายเสน ดวยเหตุทเ่ี ปนพลาสติก จึงทําใหติดไฟงาย
ใชนานๆ จะแข็งกรอบแตกหักงาย เชนสายทีต่ ดิ มากับ
โคมไฟตัง้ โตะ เปนตน

กอนที่จะปลูกสรางบาน เจาของตองเขียนแบบแปลนหรือแผนผังขึน้ มาเพือ่ ทีช่ า งจะ
ไดสรางใหไดขนาด และถูกตองตามทีต่ อ งการ แผนผังที่เขียนขึ้นมานี้จะมีอยูแผนหนึ่งซึ่ง
เรียกวา แผนผังการเดินสายไฟ แผนผังนีจ้ ะระบุตําแหนงและขนาดของดวงโคม ไมวา
จะเปนหลอดไฟไสหรือหลอดฟลูออเรสเซนต สวิตชปดเปดไฟ เตารับ และแผงสวิตชเมน
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ ตลอดจนการเลือกใชขนาดสายทีถ่ กู ตองรวมทัง้ ทํา
ใหการประมาณจํานวนตะปู เข็มขัดรัดสาย หรือที่เรียกวา กิ๊บไดถูกตอง
การเดินสายไฟภายในบานเรือนหรืออาคารเกษตรใดๆ เริม่ ดวยการคิดโหลดกอน
แลวจึงไปเลือกซือ้ ขนาดสายทีถ่ กู ตองมาเดิน ถาอาคารที่มีการใชไฟฟามากๆ อาจจะตองวา
จางผูที่ชํานาญงานมากๆ มาเดินสาย แตถา เปนบานอยูอ าศัยเล็กๆ มีการใชไฟไมมากเจา
ของบานอาจจะเดินสายเองก็ได เมื่อเดินเสร็จแลวทางการไฟฟาจะสงเจาหนาที่มาตรวจและ
เดินสายเมนให โดยจะตอสายจากเสาไฟฟาเขามาสูสวิตชเมนของเรา แตเราก็จะตองแจง
เขากอนวาตองการใชไฟกี่แอมป แอมป ในทีน่ ห้ี มายถึง จํานวนโหลดทัง้ หมดภายในบาน
เรือนหรืออาคารนัน้ เชน 5 หรือ 15 แอมป เปนตน

เครื่องใชไฟฟาตางๆ ทีใ่ ชกนั อยูใ นบานเรือน เชน วิทยุ พัดลม หมอหุงขาว ลวน
แลวแตกนิ ไฟทัง้ นัน้ คําวากินไฟนี้ภาษาวิชาการเรียกวา โหลด ดังนั้นจึงคงจะไดยินคําพูด
บอยๆ เชน พัดลมตัวนีม้ โี หลดเทานัน้ เทานี้ โหลดมี 2 ประเภท คือ
1. โหลดทางดานแสงสวาง ซึ่งก็คือ หลอดไฟทีใ่ ชกนั อยูท กุ บานนัน่ เองถาเราหยิบ
หลอดไฟขึน้ มาดู เขาจะเขียนคากําลังงานไว เชน 40 W 220 V ทีนถ้ี า เราตองการจะคิด
โหลด ก็เพียงแตเอา 40 ตัง้ หารดวย 220 ผลลัพธก็คือกระแสไฟฟาที่ไหลผานขั้วหลอด
หรือโหลดของหลอดไฟซึ่งมีคาประมาณ 0.2 แอมป ( 0.2 A) วิธีการคิดแบบนี้ใชไดกับ
หลอดไฟไสสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนตนน้ั กําลังงานไฟฟาขึ้นกับบาลาสตที่ใช ดังนัน้ การ
คิดโหลดจึงคอนขางจะแตกตางไปจากที่กลาวมา ซึ่งจะไมขอกลาวในที่นี้ แตก็ขอใหจําไววา
โหลดของฟลูออเรสเซนตขนาด 40 W มีคาประมาณ 0.5 A หลอด 20W จะมีคา 0.3 A
2. โหลดอื่นๆ เชน พัดลม ตูเ ย็น ปมนํ้า ซึ่งโดยปกติแลวผูผลิตจะกําหนดกําลัง
งานทีใ่ ชเปนวัตต และบอกจํานวนไฟที่จะใชเปนแอมป ซึง่ ก็คอื โหลดของเรานัน่ เอง แตถา
ไมไดระบุไว เราก็อาจจะหาไดจากตัวอยางโหลดของอุปกรณไฟฟาที่รวบรวมไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอยางโหลดของอุปกรณไฟฟาภายในบาน
ชนิดเครือ่ งใช
พัดลม
หมอหุงขาว
โทรทัศน
เตาไฟฟา
เตารีด
ตูเ ย็น (5 – 8 คิว)

กําลังงาน (วัตต)
40 – 60
400 – 600
25 – 60
300 – 1,000
600 – 1,000
800 – 1,000

กินไฟ (แอมป)
0.3 – 0.6
1.5 – 3
0.1 – 0.3
1.5 – 5
3–5
7–9

ดังนัน้ โหลดทัง้ หมดภายในบานก็คอื ผลบวกของโหลดแสงสวางและโหลดอืน่ ๆ ซึ่ง
โหลดตัวนีก้ ค็ อื โหลดทีก่ ารไฟฟาตองการนัน่ เอง แตสวนใหญแลวผูใชไฟฟาจะแจงใหการไฟ
ฟาสูงกวาที่คํานวณได ในกรณีทเ่ี ขาตองการเผือ่ โหลดทีอ่ าจจะมีเพิม่ ขึน้ ในอนาคต

รูปตอไปนี้เปนตัวอยางแผนผังการเดินสายไฟฟาภายในบานซึ่งมี 3 หอง หองใหญ
ติดหลอดฟลูออเรสเซนต 2 หลอด สมมุติวาหลอดละ 20 วัตต โดยทีแ่ ตละหลอดมีสวิตช
ไฟปดเปดควบคุมอยู นอกจากนัน้ ยังติดเตารับไวอกี 2 จุด เอาไวเสียบพัดลมและทีวี สวน
หองเล็กทีเ่ หลือแตละหองจะมีหลอดไส 1 ดวงๆ ละ60 วัตต พรอมสวิตช รวมทั้งเตารับ
หองละจุด เอาไวเสียบโปะไฟ 20 วัตต และวิทยุ

ผังการเดินสายไฟฟาภายในบาน

การเดินสายไฟฟาในรูปนี้แยกออกเปนวงจรยอย 2 วงจร คือ วงจรเตารับ (ก 1)
และวงจรไฟแสงสวาง (ก 2) ซึ่งตอออกมาจากแผงสวิตชเมน สวนเสนจุดไขปลาทีเ่ ห็น
หมายถึงการเดินสายแบบใชเข็มขัดรัดสาย หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปวาเดินตีกป๊ิ ลอย สายทีเ่ ดิน
แบบนี้จะเกาะไปตามผนังและฝาเพดาน โดยมีเข็มขัดรัดสายซึง่ ถูกตอกตะปูตรึงไวกบั ผนัง
เปนตัวรัดสายไฟเปนระยะๆ หางกันไมเกิน 15 เซนติเมตร
จากตัวอยางจะเห็นอีกวามีเตารับ 4 จุดและดวงโคม 4 จุด จากการคิดโหลดเราจะได
โหลดของวงจรเตารับประมาณ 1 แอมปและโหลดของวงจรไฟแสงสวางประมาณ 1.6 แอมป
ตามกฏการเดินสายของการไฟฟาที่ระบุไววา สายเมนภายในและสายทีเ่ ดินไปเตารับ(ก 1)
จึงใชสายไฟขนาด 2 ตารางมิลลิเมตร (ต.มม.) ดังนัน้ วงจรเตารับ (ก1) จึงใชสายไฟขนาด

2 ตารางมิลลิเมตร แตวา สายไฟขนาดนีไ้ มมขี ายอยูใ นทองตลาดจึงจําตองใชสายขนาด 2.5
ตารางมิลลิเมตรแทน สวนวงจรไฟแสงสวาง (ก2) นัน้ จะมีสายไฟที่เรียกวาสายเมนภาย
ใน ตอจากสวิตชเมนออกไปยังตําแหนงที่จะติดตั้งดวงโคม สายนี้จึงจําเปนตองใชขนาด 2.5
ตารางมิลลิเมตรดวย สวนสายไฟที่แยกออกจากสายเมนไปยังสวิตชปดเปดไฟและหลอดไฟ
นัน้ ใชขนาดอืน่ ได ในทีน่ เ้ี ราเลือกใชขนาด 1 ตารางมิลลิเมตร เนือ่ งจากสายขนาดนี้
สามารถรับกระแสไฟฟาสูงสุดไดถึง 6 แอมป ซึ่งพอเพียงสําหรับสงไฟ 1.2 แอมปได

ระวังอันตราย! อยาจับปลาดวยไฟฟา

ตารางที่ 2 จํานวนกระแสสูงสุดทีย่ อมใหใชไดกบั สายไฟฟาขนาดตางๆ ที่อุณหภูมิ
ไมเกิน 40 องศาเซลเซียส
ขนาดพืน้ ทีห่ นาตัดสาย
ทองแดง
(ตารางมิลลิเมตร)
0.5
1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120

กระแสสูงสุดสําหรับสายหุม
ฉนวนทีเ่ ดินในอาคารหรือในทอ
(แอมแปร)
3
6
8
12
16
22
30
50
64
79
102
121
150
170

กระแสสูงสุดสําหรับสายหุมฉนวนที่
เดินนอกอาคารในอากาศ
(แอมแปร)
10
13
19
27
36
51
78
96
119
150
188
231
268

เทคนิคการตอและเขาสายไฟฟา
ในการเดินสายไฟฟานัน้
การตอสายไฟฟาเขาดวยกันก็ดี การตอสายไฟเขากับ
อุปกรณไฟฟาตางๆ ก็ดี นับไดวามีความสําคัญมาก เพราะถาใชเทคนิคไมถูกตองแลว งาน
จะไมประณีต การทํางานของอุปกรณไฟฟาก็จะเกิดปญหา
เทคนิคการตอสายไฟ เริ่มตนจากการปอกสาย เพือ่ เอาฉนวนออกกอนทีจ่ ะตอเขา
กับสวิตช หรือตอกับสายไฟเสนอื่นหรือตอเขากับขั้วของอุปกรณไฟฟา เครือ่ งมือทีใ่ ชกนั ทัว่
ไปก็คือมีดไมวาจะเปนมีดพับ หรือมีดบางๆ ขนาดเล็กก็ใชได การใชมดี ปอกนัน้ ตองใช
ความระมัดระวัง ถาปอกไมดีคือใชมือควั่นสายไฟที่จะปอกทําใหเกิดรอยบากขึน้ รอบๆ เสน

ลวดเวลาบิดไปมาเสนลวดจะขาดงาย การปอกที่ดีนั้นตองปอกใหไดสายเปลือยที่มีลักษณะ
ตามงานทีจ่ ะใช กลาวคือถาตองการนําสายไฟที่ปอกแลวไมตอกับขั้วของอุปกรณไฟฟา ก็
ควรจะปอกสายใหเหลือฉนวนไวตรงปลายนิดหนอย แตถา ตองการนําสายไฟนั้นไปตอกับ
สายไปอีกเสนหนึง่ ก็ควรจะปอกสายใหเหมือนกับการเหลาดินสอ ทําใหไดสายเปลือยทีม่ ี
ฉนวนเหลือไวตรงปลายเปนรูปกรวยเรียว

การปอกสายไฟเพื่อนําไปตอกับสายไฟอีกเสน ปอกสายเหมือนเหลาดินสอ

ในการตอสายเขากับขัว้ ของอุปกรณไฟฟาใดๆ ซึง่ มีสกรูยดึ ติดอยูค วรจะงอปลายสาย
เปลือยใหเปนรูปตะขอ โดยอาจจะใชคีมปากยาวชวยดัด แลวคลองลงไปในสกรู สําหรับ
การวางตะขอคลองสกรู ก็ตอ งถือหลักวา เนือ่ งจากการขันสกรู จะตองเวียนขวาไปตามทิศ
ทางเดินของเข็มนาฬิกา ดังนั้นจึงควรจะวางตะขอใหปลายตะขอเวียนขวา เพราะเมื่อขันสกรู
แลวปลายสายจะถูกบีบรัดใหแนนโดยอัตโนมัติ

สายทีต่ อ เขากับขัว้ อุปกรณไฟฟาควรงอปลายใหเปนรูปตะขอเวียนขวา

อนึง่ การปอกสายควรใหฉนวนอยูใ กลกบั ปลายตะขอ หรือหัวสกรูใหมากที่สุดเพราะ
ถาหางเกินไปสายอาจจะบิดงอ และหักได

สวนการตอสายไฟเขาดวยกันมีหลายแบบ แลวแตวัตถุประสงคที่จะใชงาน คือ
1. การตอแบบเกลียว สวนใหญใชกบั สายแข็ง
โดยอาศัยคีมบิดพันเกลียวใหแนน การตอแบบนีใ้ ชสําหรับ
ตอสายใหยาวออกไปไกลและตึง
2. การตอแบบหางเปย เปนการตอที่รับแรงดึงไม
ได ถามีการดึง สายไฟจะหลุดออกจากกันเพราะการตอ
แบบนี้เปนแตเพียงนําเอาปลายทัง้ สองมาพันกันเทานัน้
3. การตอสายออนกับสายแข็ง การตอแบบนี้ควร
จะปอกสายทั้งสองชนิดยาวประมาณ 3 นิว้ แลวนําสาย
ออนไปพนบนสายแข็ง เสร็จแลวพับงอ เพือ่ ใหสายแข็ง
บังคับไมใหสายออนหลุด
4. การตอสายแบบแยกสาย เปนการตอทีจ่ ะใช
ในกรณีทต่ี อ งการแยกสายตอออกเปน 3 หรือ 4 ทาง โดย
แยกออกจากสายเสนเดียว
5. การตอสายคู การตอแบบนี้ควรจะปอดให
ฉนวนมีความยาวแตกตางกันสวนการตอสายแตละเสนนั้น
อาจจะใช วิธีที่ 1 แตโปรดสังเกตวาเมือ่ ตอเสร็จเรียบรอย
แลว รอยตอจะตองไมตรงกัน
6. การตอสายเขากับขัว้ หลอดไฟ ถาหลอดไฟ
เปนแบบที่มีกระจุบ หรือ ฐานหลอดยึดติดกับเพดานโดย
ตะปูควง การตอสายเขากับขัว้ ก็ทําไดเพียงแตคลายสกรู
และสอดสายเปลือยเขาไปในรู แลวขันใหแนนก็เปนอัน
เสร็จ แตถาเปนหลอดไฟแขวน ซึ่งสายไฟเปนตัวรับนํ้า
หนักดวย เราควรจะตองผูกสายไฟใหเปนเงื่อน หรือปม
เสียกอนเพือ่ ใหสายรับนํ้าหนักหลอดไดโดยไมหลุด

หลังจากการตอสายทุกแบบแลว อยาลืมใชผา เทปพันทับรอยตอดวยถาจะใหดคี วรจะ
พันหนาเทากับฉนวนเดิม อยาใหหนาเกินความจําเปนเพราะจะทําใหเกิดรอยตอทีด่ ใู หญ
เทอะทะ และกินเนือ้ ที่ ผาเทปนี้จะไปแทนฉนวนที่เราปอกออกไป

การเดินสายไฟสําหรับมอเตอรเครือ่ งสูบนํ้า
เนื่องจาก นํ้าเปนสิ่งจําเปนสําหรับงานการเกษตร ดังนัน้ เกษตรกรสวนใหญจึงมี
เครื่องสูบนํ้าอยูใ นครอบครอง เพื่อใชในการสูบนํ้าขึน้ มาจากแหลงนํ้าเขาเรือกสวน ไรนา
เครื่องสูบนํ้าทีม่ ขี ายอยูใ นทองตลาด มีมากมายหลายชนิด แตละชนิดมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกตาง
กันไป แตสง่ิ ทีค่ ลายกันก็คอื เครือ่ งสูบนํ้าตองมีเครื่องตนกําลังติดตั้งมาดวย เครื่องตนกําลัง
ในทีน่ อ้ี าจจะหมายถึงเครือ่ งยนต หรือมอเตอรไฟฟาซึ่งจะทําหนาทีข่ บั ใหเครือ่ งสูบนํ้าหมุน
สูบนํ้าขึ้นมาและสงไปในที่ที่เราตองการถาเครื่องสูบนํ้านั้นมีเครื่องยนตเปนตนกําลัง ปญหา
การเดินสายไฟก็ไมมี เพียงแตซอ้ื นํ้ามันมาเติม ติดเครือ่ งแลวเรงใหไดรอบตามทีต่ อ งการ
เทานัน้ เราก็จะไดนํ้าตามทีต่ อ งการ ถาเครือ่ งตนกําลังนั้นเปนมอเตอรไฟฟา ก็อาจจะมีขอ
ยุง ยากแตเพียงเลือกขนาดสายไฟทีจ่ ะใชใหถกู เทานัน้ แตขอ ดีของการใชมอเตอรกม็ ี เชน
ราคาถูก นํ้าหนักนอย ใชงานสะดวกและอายุยนื ยาวกวา
มีกฏอยูขอหนึ่งที่กลาวถึงการใชมอเตอรแทนเครื่องยนตวาใหเลื อกใชมอเตอรที่มี
ขนาดแรงมา 2/3 เทาของแรงมาเครื่องยนตได แตถา ขนาดของมอเตอรไมมขี ายตาม
คาทีค่ ํานวณได ใหเลือกขนาดใหญกวาแทน เชน ถาเราตองการเปลีย่ นเครือ่ งยนตเบนซิน
ขนาด 5 แรงมามาเปนมอเตอรไฟฟา เราก็เลือก 2/3 X 5 = 3 1/3 แรงมา แตมอเตอร
ขนาดนีไ้ มมขี ายในทองตลาด เราก็เลือกใชขนาด 4 แรงมาแทน
สําหรับการเดินสายของมอเตอรนน้ั
ทางการไฟฟาระบุไววา สายทีใ่ ชจะตองมี
ขนาดโตพอที่จะนํากระแสไฟฟาไดไมนอ ยกวา125 % ของพิกัดกระแสสูงสุดของมอเตอร
ตัวใหญสดุ บวกกับพิกดั กระแสสูงสุดของมอเตอร อืน่ ๆ ที่เหลือ
ตัวอยางเชน ถามอเตอรเครือ่ งสูบนํ้าของเรา 1เครื่องมีแรงมา 1/2 แรง จากตาราง
พบวา พิกัดกระแสไฟฟาที่ 125 % เทากับ 5 แอมแปร หลังจากนัน้ ก็ไปเปดตารางที่ 2 ดู
พบวาสายไฟฟาขนาด 1 ตารางมิลลิเมตร รับกระแสสูงสุดได 6 แอมแปร ดังนัน้ เราจึงไป
ซื้อสายไฟขนาด 1 ตารางมิลลิเมตรมาใช

ตารางที่ 3 พิกดั กระแสไฟฟาสูงสุด ของมอเตอรกระแสสลับ 220 V (โดยประมาณ)
(คาทีแ่ ทจริงดูจากแผนปายทีต่ ดิ มากับมอเตอร)
ขนาดของมอเตอร
กิโลวัตต
แรงมา
0.18
1/4
0.25
1/3
0.37
1/2
0.55
3/4
0.75
1
1.1
1 1/2
1.5
2
2.2
3
3
4
4
5 1/2

พิกดั กระแสไฟฟา (แอมแปร)
สูงสุด
125%
2.3
2.9
31
3.8
4
3
5
6.3
7
8.8
8.8
11
12
15
17.5
21.5
22.5
28.1
28
35

สําหรับมอเตอรขนาดตํ่ากวา 1/4 แรงมา และเปนแบบที่หิ้วได ไมจําเปนตองมี
อุปกรณปอ งกันมอเตอรแตละตัว เพียงแตอาศัยอุปกรณปองกันสายแยกก็พอ ซึ่งก็หมายถึง
คัทเอาทนน่ั เอง แตถาเปนมอเตอรขนาดเทากับหรือสูงกวา 1/4 แรงมา ตองมีอุปกรณปอง
กันมอเตอรแตละตัว อุปกรณปองกันในที่นี้หมายถึงอุปกรณที่ตัดไมใหกระแสไฟไหลไปยัง
มอเตอร เมือ่ มอเตอรทํางานเกินพิกัด หรือทีเ่ ขาใจกันงายๆ วา กินไฟมากเกินไปนั่นเอง
อุปกรณปองกันที่นิยมใชกัน คือ สวิตชทิซิโน สวิตชนี้มีทั้งแบบสองสาย แบะสามสาย ขึน้
อยูก บั วามอเตอรเครือ่ งสูบนํ้าของเราเปนแบบไหน

เครือ่ งสูบนํ้าควบคุมโดยสวิตชทิชิโน

เมือ่ ซือ้ สวิตชทชิ โิ นมาแลว ตองเลือกแผนโลหะตัวทีแ่ นบมาดวยใหเหมาะสมกับโหลด
ของเรา เชน ถามอเตอร 10 A เราก็เลือกเอาแผน 10 A ไปใสที่หลังสวิตช เมื่อมอเตอร
ทํางานเกิน 10 A สวิตชจะตัดวงจรขาด ไมมีกระแสไหลผานไปยังมอเตอร ปกติแลวแผน
โลหะตัวนํานี้มีขนาด 10 A, 15 A,20 A, 25 A สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของสวิตชแบบนี้คือ
เมือ่ เปดฝาครอบออก จะเห็นปุมปรับสีแดงเขียนเลข 0%, 5%, 10%, 20% และ 25% อัน
นี้เปนปุมปรับละเอียดเอาไวปรับกระแสที่ระบุไวในแผนตัวนํ าใหนอยลงได เชน เมือ่ เลือกใช
แผนตัวนํา 10 A เพื่อใหไฟตัดที่ 10 A จริงๆ ก็ตั้งปุมแดงไวที่ 0% แตถา ตองการใหตดั ที่
9 A ก็ตง้ั ที่ 10 % หรือตองการตัดที่ 8 A ก็ตง้ั ที่ 20% เปนตน สําหรับแผนตัวนําแผนอื่นก็
ใชตั้งแบบเดียวกันกับที่ไดกลาวมานี้
นอกจากสวิตชทชิ โิ นแลว เรายังอาจจะใช เซอกิทเบรคเกอร หรือสวิตชสตารท
แบบแมเหล็กแทนได สําหรับเซอกิทเบรคเกอรนั้น เราอาจจะเลือกใชขนาดตัง้ แต 200 –
250 % ของกระแสทีม่ อเตอรใชเต็มทีต่ ามพิกดั สวนสวิตชสตารทแบบแมเหล็กนั้นนิยมใช
กันมากกับมอเตอร 3 สาย ที่มีแรงมาสูงๆ ซึ่งจะไมขอกลาวถึงในที่นี้

ระวังอันตราย! อยาติดตัง้ ทีวี หรือเสาวิทยุใกลสายไฟ

ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตนในเรือ่ งของอันตรายจากไฟฟา
เปนที่จะตองใชไฟฟา ควรยึดถือหลักปฏิบตั ิ ดังนี้

ถาเกษตรกรมีความจํา

1. อยาใชฟวสเล็กหรือใหญเกินไป ถาเล็กเกินไปเมื่อใชงานฟวสจะขาดทันทีหรือถา
ฟวสใหญเกินไป เมือ่ เกิดลัดวงจรฟวสจะไมละลายตัดวงจรใหขาดออกจากกัน ซึ่งอาจจะทํา
ใหเกิดอันตรายขึน้ ได ขนาดฟวสทถ่ี กู ตอง ตองสามารถรับกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใชได
สําหรับสายเมนขนาดเล็กที่สุดในวงจรนั้น ยกเวนฟวสของมอเตอรไฟฟา
2. อยาใชโลหะอื่นที่ไมใชฟวส เชน เสนลวดทองแดงใสแทนฟวส เพราะอาจจะไม
ทําใหเกิดความปลอดภัย แตอยางใดเมือ่ เกิดไฟชอต
3. อยาใชมือที่เปยกจับฝาครอบฟวสของสะพานไฟขณะเปด
4. ซอมหรือเปลีย่ นสายไฟฟาทีเ่ ปลือกฉนวนขาด
5. อยาเสียบปลัก๊ และตอสายหลวมๆ เพราะจะทําใหเกิดสปารคหรือรอนจัด ซึ่งอาจ
จะทําใหเกิดเพลิงไหมได
6. เปลีย่ นฝาครอบสวิตชหรือฝาครอบเตารับทีแ่ ตกหัก
7. อยาใชนว้ิ หรือมือแตะดูวา มีกระแสไหลหรือเปลา ควรใชเครื่องวัดไฟฟาตรวจดู
8. อยาใหตวั เปยกหรือพืน้ เปยก ขณะยืนตอฟวสและซอมเครื่องไฟฟาเพราะจะทําให
กระแสไฟฟาวิ่งผานตัวลงสูดิน ทําใหเกิดอันตรายถึงชีวติ
9. อยายืนบนพื้นคอกกรีตดวยเทาเปลาขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา ควรใชผายางปู
หรือสวมใสรองเทายาง

10. ใชเครื่องมือไฟฟาที่มีฉนวนหุมเปนที่จับ เชน ไขควง หัวแรง คีม ฯลฯ เพื่อ
ปองกันไฟดูดหรือกระตุกอยางแรง
11. ไมปลอยใหหลอดไฟทีร่ อ นจัดหอยแขวนไวตดิ กับผามาน มุง เสื้อผา หรือวัสดุ
เชือ้ เพลิง
12. ใชสายไฟฟาใหถูกตองตามขนาดของเครื่องใชไฟฟา และฟวสปองกันวงจร
13. จุดตอสายทุกจุดตองแนนพอที่จะรับกระแสวงจรได
14. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน
15. ไมใชเครื่องใชไฟฟาเกินกําลังที่ผูผลิตกําหนด
16. เครื่องใชไฟฟาที่ผูใชสัมผัสถูกตองประจํา ถาเปนโลหะตองตอสวนทีเ่ ปนโลหะลง
ดิน โดยใชสายดิน หากไมสามารถตอลงดินไดสะดวก บริเวณรอบๆ เครื่องใชนั้นควรปูพื้น
ดวยฉนวน เชน แผนยาง ไมทแ่ี หงหรือวัสดุอน่ื เพื่อที่ผูใชจะไดอยูบนพื้นฉนวนกอนใช
เครื่องใชไฟฟานั้น
17. บํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
18. อุปกรณไฟฟาที่รอนผิดปกติ หรือคัทเอาททห่ี ลวมรอนจัดตองซอมแซม
19. อยาตอไฟจากเตารับ ไปใชกับอุปกรณไฟฟาหลายอยางจนเกินขนาดของเตารับ
และสายไฟ
20. อยาใชไฟฟาเมือ่ มีกา ชหุงตมรัว่ อยูภ ายในหอง
21. ถาหลอดไฟขาด
ก็ควรซื้อหลอดใหมมากอนที่จะถอดหลอดเกาไมควรถอด
หลอดที่เสียแลวปลอยขั้วไฟฟาไว เด็กอาจจะเอามือไปแหยเลนเพราะความอยากรู

22. อยาใหเด็กเอานิว้ แหย หรือจิม้ เขาไปในรูเตารับ วิธีปองกันอยางงายก็คือ ใชผา
เทปพันสายไฟแปะปดรูใหมิดชิด หรือไมก็ใชเตารับแบบมีฝาปดก็ได
23. ทุกครั้งที่จะซอมไฟ เชน ตอสายไฟใหม ควรจะยกคัทเอาทออก ไมใหมี
กระแสไฟฟาไหลอยูในวงจร เพือ่ เปนการปองกันอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได
24. อยาสับหรือเปดคัทเอาทในขณะทีอ่ ากาศในหองมีไอระเหยของเบนซิน ทินเนอร
สีน้ํามัน ละอองนุน
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