
หน่วยที่ 7 
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 

ปัจจุบันมีการใช้งานมอเตอร์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะน ามอเตอร์มาใช้ในงานทัว่ๆ ไป 
เช่น ป้ัมน ้ า ป้ัมลม เครน พัดลม และอื่นๆ อีกมากมาย หรือแม้กระทั่งน ามอเตอร์มาใช้งาน 
ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเราไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยว่า มอเตอร์เป็นอุปกรณ์
ที่มีความส าคญัและสามารถน ามาประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมากมาย 

8.1 มอเตอร์ไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
มอเตอร์ (Motor) เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหน่ึง ท าหน้าที่ เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้า 

เป็นพลงังานกล มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม

8.1.1 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า  
  มอเตอร์มีหลายแบบหลายชนิดที่ใชใ้ห้เหมาะสมกบังาน มอเตอร์แบ่งตามการจ่ายไฟฟ้า 

จากแหล่งจ่ายแรงดนัที่จ่ายให้มอเตอร์ท างานออกเป็น 2 ชนิด คือ  
1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ท างานด้วยแหล่งจ่าย

แรงดนัไฟตรงคงที่มีขั้วแรงดนัจ่ายออกมาคงที่ตายตวัไม่เปลี่ยนแปลง 
2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ท างานด้วยแหล่งจ่าย

แรงดนัไฟสลบั มีขั้วแรงดนัจ่ายออกมาไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

(ก) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง         (ข) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
รูปที่ 8.1 แสดงมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 

ที่มา :  www.primusthai.com และ http://www.luyangmotor.com 

 รูปที่ 8.1 แสดงมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่างๆ มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน 
ในส่วนของแรงดนัที่จ่ายให้ตวัมอเตอร์และส่วนประกอบของโครงสร้าง ส่งผลให้ระบบการจ่ายไฟฟ้า
เพื่อท าให้มอเตอร์ท างานแตกต่างกนั แต่หลกัการท างานยงัคงเหมือนกนั  



 8.1.2 โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟา้ 
  มอเตอร์ไฟฟ้า มีส่วนประกอบหลกัที่ส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนอยูก่บัที่ (Stator) และส่วน
หมุนเคลื่อนที่ (Rotor) หรืออาจเรียกว่า อาร์เมเจอร์ (Armature)  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.2 แสดงโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า 
ที่มา :  http:// www.quora.com 

 

  รูปที่ 8.2 แสดงโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี มอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีรูปแบบ
การใช้งานที่หลากหลาย อาจจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงขึ้นอยู่กับชนิดและการ
ออกแบบของผูผ้ลิตดว้ย มอเตอร์ไฟฟ้าทัว่ไปจะมีส่วนประกอบที่ส าคญัดงัน้ี 
  1. ส่วนอยู่กบัที่ (Stator) เป็นส่วนที่ถูกยึดติดตายตวัอยู่กับที่ ประกอบดว้ยตวัถังโลหะ 
(Frame) ชุดแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet) หรือเป็นชุดแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnet) ก็ได ้ 
มีขั้ วแม่เหล็ก 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) ท าหน้าที่ให้ก าเนิดสนามแม่เหล็กออกมา  
ว่ิงเคลื่อนที่จากขั้ วเหนือ (N) ไปขั้ วใต้ (S) ส่วนชุดแปรงถ่าน (Brushes) ใช้เป็นจุดจ่ายแรงดัน 
ให้ส่วนหมุนเคลื่อนที่  
  2. ส่วนหมุนเคลื่อนที่ (Rotor) เป็นส่วนที่หมุนเคลื่อนที่ภายในมอเตอร์ เมื่อจ่ายแรงดัน
เขา้มา ประกอบดว้ยขดลวด (Coil) อาบน ้ ายาพนัไวเ้ป็นขดๆ จดัเรียงไวโ้ดยรอบในโรเตอร์ ท าหน้าที่
ให้ก าเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้ นมาเป็นจังหวะ มีแกนเหล็ก (Iron Core) แผ่นบางวางซ้อนกัน 
เป็นฐานรองรับขดลวด และช่วยเพ่ิมเส้นแรงแม่เหล็กจากแม่เหล็กไฟฟ้าของส่วนเคลื่อนที่ ท าให้มี
ความเข้มสนามแม่เหล็กเพ่ิมมากขึ้ น และมีคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) เป็นปลายขั้วต่อขดลวด
เคลื่อนที่ ท าหน้าที่เช่ือมต่อแรงดนัที่จ่ายเข้ามาจากแปรงถ่านเพื่อจ่ายไปยงัขดลวดเคลื่อนที่  ท าให้
ก าเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา เกิดแรงผลกัดนัของสนามแม่เหล็กส่งผลให้มอเตอร์หมุน  
  รายละเอียดที่แสดงให้เห็นขา้งตน้จะเป็นรายละเอียดทัว่ไปของมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน
ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ดี มอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย
อาจจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงขึ้นอยูก่บัชนิดและการออกแบบของผูผ้ลิตดว้ย 
 

Rotor Drive Shaft Stator 

Brushes Commutator 



8.2 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Control)  เป็นการใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดต่างๆ ต่อร่วม
ใช้งานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถท างานได้ตามความต้องการ โดยขึ้ นอยู่กับหน้าที่ 
การท างาน ระบบของวงจรใช้งานและจุดประสงค์ในการท างาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ทนทาน 
และเกิดความปลอดภัยกับเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้ นการน ามอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้งาน 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบส าคัญที่ เก่ียวข้องหลายประการ ได้แก่  ชนิดและขนาด 
ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใชง้าน การออกแบบระบบ การติดตั้ง การบ ารุงรักษา เป็นตน้  
 

 8.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้    
  การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้าจะประกอบดว้ยอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้าหลายชนิด
น ามาใช้ประกอบวงจรร่วมกัน  เพื่อให้สามารถควบคุมการท างานของเคร่ืองกลไฟฟ้าให้ท างาน 
ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้งาน  อุปกรณ์
ดงักล่าวไดแ้ก่ 
  1. สวิตช์แบบที่ทำงานด้วยมือ (Manually Operated Switches) สวิตช์ชนิดน้ีจะถูก
ควบคุมการท างานดว้ยมือ เป็นสวิตช์ที่มีใชใ้นงานอุตสาหกรรมและทัว่ไป  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.3 แสดงสวิตช์แบบที่ท างานดว้ยมือ 
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 ; 143 

 

  รูปที่ 8.3 แสดงสวิตช์แบบที่ท างานดว้ยมือ โดยใช้ผูป้ฏิบตัิงานควบคุมให้ระบบกลไก
ทางกลท างาน ซ่ึงส่วนมากการส่ังงานให้ระบบกลไกท างานแบบน้ี จะใช้คนเป็นผูส่ั้งงานโดยตรง   
ตวัมอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกควบคุมจากการส่ังงานด้วยมือของผูป้ฏิบัติงานเท่านั้น ด้วยการควบคุมผ่าน 
แผงอุปกรณ์ สวิตช์แบบที่ท างานดว้ยมือมีชนิดต่างๆ หลายชนิด เช่น สวิตช์นิรภัย (Safety Switch) 
สวิตช์ปุ่ มกด (Push Button Switch) สวิตช์ก้านโยก (Toggle Switch) และสวิตช์ก้านหมุน (Rotary 
Switch) เป็นตน้  



  2. ลิมิตสวิตช์ (Limit Switches) เป็นสวิตช์ที่ใช้กนัโดยทัว่ไปในงานดา้นอุตสาหกรรม 
ปกติการใชง้านของลิมิตสวิตช์จะให้สวิตช์สัมผสักบัวตัถุในทางแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได ้ 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.4 แสดงลิมิตสวิตช์  
ที่มา :  http://tnksupply.com  

 

  รูปที่ 8.4 แสดงลิมิตสวิตช์ เป็นสวิตช์ที่จ ากดัระยะทาง การท างานอาศยัแรงกดภายนอก 
มากระท า เช่น วางของทบัที่ปุ่ มกดหรือลูกเบี้ยวมาชนที่ปุ่ มกด และเป็นผลท าให้หน้าสัมผสัที่ต่ออยู่
กบักา้นชนเปิด-ปิดตามจงัหวะของการชน 
  3. สวิตช์ลูกลอย (Float Switches) เป็นเซนเซอร์ที่ใชส้ าหรับวดัระดบัของน ้าในภาชนะ
ท าหนา้ที่ในการตดัต่อไฟ เมื่อระดบัน ้าในถงัหรือแหล่งเก็บน ้าถึงระดบัที่เราติดตั้งไว ้ 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.5 แสดงสวิตช์ลูกลอย  
ที่มา :  http://www.phongtuch.com 

 

  รูปที่ 8.5 แสดงสวิตช์ลูกลอย ถูกออกแบบมาใช้ส าหรับหย่อนหรือจุ่มลงในบ่อน ้ า 
ถงัน ้า น ้าเสีย หรือของเหลวอื่นๆ เพื่อใชใ้นการเตือน หรือควบคุมระดบัของเหลวนั้นๆ 
  สวิตช์ลูกลอย มีหลักการท างานโดยใช้แรงลอยตัวที่ให้ตัวลูกลอยนั้น เกิดการเอียง 
หรือพลิกตวั ซ่ึงโดยทั่วๆ ไปจะใช้มุมเอียงอยู่ที่ประมาณ 45 องศา ก็จะท าให้ตัวสวิตช์ที่อยู่ภายใน
ท างาน  



  4. อุปกรณ์ป้องกันกระแสลัดวงจรของมอเตอร์ ในปัจจุบนันิยมใชง้านกนัอยู ่2 แบบ คือ 
Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) และฟิวส์ (Fuse) 
 
 
 
 
 
 

(ก) MPCB                                        (ข) Fuse 
รูปที่ 8.6 แสดงอุปกรณ์ป้องกนักระแสลดัวงจรของมอเตอร์ 

ที่มา :  http://www.engineerfriend.com  
 

  รูปที่ 8.6 แสดงอุปกรณ์ป้องกันกระแสลดัวงจรของมอเตอร์ โดย MPCB เป็น Circuit 
Breaker ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานป้องกนักระแสลดัวงจรของมอเตอร์โดยเฉพาะ  ขอ้ดีก็คือสามารถ
ปรับค่ากระแสทริป หรือกระแสลดัวงจรได ้ 
  Fuse ท าหน้าที่ป้องกนักระแสลดัวงจรเหมือนกบั MPCB ซ่ึงถา้จะน ามาใช้กบัมอเตอร์
จะตอ้งเป็น AM Fuse ซ่ึงขอ้ดีของ Fuse คือจะตัดกระแสลดัวงจรไดเ้ร็วกว่า MPCB แต่ Fuse จะไม่
สามารถตั้งค่ากระแสลดัวงจรได ้ 
  5. แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) หรือเรียกว่าแมกเนติกส์สวิตช์ 
(Magnetic Switch)   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.7 แสดงแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ 
ที่มา : http://www.engineerfriend.com 

 

  รูปที่ 8.7 แสดงแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ หรือแมกเนติกส์สวิตช์ (Magnetic Switch) 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า ในการปิดเปิดของหน้าสัมผสันั้น จะอาศัยอ านาจของ 
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า  

http://www.engineerfriend.com/
http://www.engineerfriend.com/


  6. อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (Overload relay) ส่วนใหญ่จะใช้ Overload relay ที่มา
พร้อมกบัคอนแทคเตอร์เพื่อป้องกนักระแสเกิน 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.8 แสดงอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน 
ที่มา : http://www.engineerfriend.com 

 

  รูปที่ 8.8 แสดงอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน เป็นอุปกรณ์ป้องกนัไม่ให้มอเตอร์ท างาน 
เกินก าลงั หรือป้องกนัมอเตอร์ไม่ให้เกิดการเสียหาย เมื่อมีกระแสไหลเกินพิกดัในมอเตอร์ 
 

 8.2.2 ชนิดของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
  การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้าหรือการควบคุมมอเตอร์ คือการควบคุมให้มอเตอร์ท างาน
ตามวตัถุประสงคห์รือตามความตอ้งการของผูค้วบคุม เช่น ควบคุมการเร่ิมท างาน (Starting) ควบคุม
ความเร็ว (Speed) ควบคุมก าลัง (Power) รวมทั้งการกลับทิศทางหมุน (Reverse) และควบคุมการ
หยุดท างาน (Stop) เป็นต้น การเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมประกอบวงจรจึงมีความจ าเป็นเพื่อความ
เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และชนิดของการควบคุมมอเตอร์ ซ่ึงสามารถแบ่งวิธีของการควบคุม
มอเตอร์ได ้3 วิธีคือ  
  1. การควบคุมด้วยมือ  (Manual Control) คือการใช้คนท าหน้าที่ควบคุมเคร่ืองกล
ไฟฟ้าโดยตรงหรือเรียกว่าโอเปอเรเตอร์ (Operator) โดยใช้วิธีการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้กบัมอเตอร์
ไฟฟ้าโดยตรง เช่นการเสียบปลัก๊ไฟฟ้า การใช้สวิตช์ใบมีด (Cut out) หรือใช้สวิตช์สตาร์ทมอเตอร์ 
(Starter Switch) เป็นตน้ เพื่อท าหนา้ที่จ่ายแรงดนัไฟฟ้าโดยตรงให้กบัมอเตอร์ไฟฟ้า วิธีการควบคุม
ดว้ยมือน้ีมกัจะใชก้บัมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทัว่ไป เพื่อการ
เร่ิมเดินหรือหยดุเคร่ืองเป็นส่วนใหญ่ และมีเคร่ืองประกอบป้องกนัอนัตราย (Overload Protection)
และฟิวส์ (Fuse) เป็นตน้ 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.9 แสดงการควบคุมดว้ยมือ 
ที่มา : http://qa.itech.snru.ac.th 

 

  รูปที่ 8.9 แสดงการควบคุมดว้ยมือ มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกควบคุมจากการส่ังงานดว้ยมือ
โดยการควบคุมผ่านอุปกรณ์ควบคุมการท างานดว้ยมือ เป็นการส่ังงานให้อุปกรณ์ควบคุมท างาน 
โดยใชผู้ป้ฏิบตัิงานเป็นผูค้วบคุม 
   2. การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ  (Semi Automatic Control) เป็นการน าเอาอุปกรณ์
ประกอบเข้ามาช่วยในการควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า ได้แก่ แมกเนติกส์คอนแทค
เตอร์(Magnetic Contactor) และสวิตช์ปุ่ มกด (Push Button Switch) ตั้งแต่ 1 หรือ 2 ชุดขึ้นไป สวิตช์
ปุ่ มกดน้ีจะท าหน้าที่เร่ิมการท างานของเคร่ืองหรือปุ่ มสตาร์ท (Start) และท าหน้าที่หยดุการท างาน
ของเคร่ืองหรือปุ่ มหยุด (Stop) โดยการควบคุมการท างานของแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ให้ต่อหรือ
เปิดหน้าสัมผสั (Contact) เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า  การควบคุมวิธีน้ี 
จะดีกว่าการควบคุมด้วยมือ เพราะสามารถออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้จากหลายที่  
ทั้งการเร่ิมท างาน (Start) และการหยดุท างาน (Stop) สามารถจดัวางตูค้วบคุมห่างจากเคร่ืองจกัรได้
เป็นการเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัผูค้วบคุมย่ิงขึ้น  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.10 แสดงการควบคุมแบบก่ึงอตัโนมตัิ 
ที่มา : http://qa.itech.snru.ac.th 

  

  รูปที่ 8.10 แสดงการควบคุมแบบก่ึงอัตโนมัติ การควบคุมแบบน้ีจะใช้สวิตช์แบบที่
ท างานดว้ยมือเป็นตวัควบคุมการท างาน ท าให้สามารถควบคุมไดร้ะยะทางไกล สวิตช์แบบปุ่ มกด 
จะต่อร่วมกบัแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) เพื่อควบคุมการท างาน   
  วงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบก่ึงอัตโนมัติน้ี  ต้องอาศัยคนคอยกดสวิตช์ 
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยงัมอเตอร์ เมื่อตอ้งการ
หยดุมอเตอร์ไฟฟ้าจะตอ้งอาศยัผูป้ฏิบตัิงานคอยกดสวิตช์ปุ่ มกดอีกเช่นเดิม 
  1.3 การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Control) การควบคุมวิธีน้ีเหมือนกับการ
ควบคุมแบบก่ึงอัตโนมัติ เพียงแต่หลังจากกดปุ่ มเร่ิมเดิน (Start) แล้วระบบการท างานเองตลอด 
ทุกระยะ เช่นการหมุนตามเข็มนาฬิกา, การหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหยุดท างาน (Stop) ดังนั้น 
จึงต้องมีการติดตั้งสวิตช์อัตโนมติัไวต้ามจุดต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้เองตลอดเวลา  
เช่น การติดตั้งลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) เพื่อควบคุมระยะทาง ติดตั้งสวิตช์ลูกลอย (Float Switch)  
เพ่ือควบคุมระดบัน ้าในถงั เป็นตน้ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.11 แสดงการควบคุมแบบอตัโนมตัิ 
ที่มา : http://qa.itech.snru.ac.th 

 

  รูปที่ 8.11 แสดงการควบคุมแบบอตัโนมตัิ การควบคุมแบบน้ีจะตอ้งอาศยัอุปกรณ์ช้ีน า 
(Pilot Device) คอยตรวจจบัการเปลี่ยนแปลงของส่ิง ต่างๆ อุปกรณ์ช้ีน าที่ใช้งานกบัการควบคุมแบบ
อตัโนมตัิคือสวิตช์ลูกลอย (Float Switch) หรือลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) เป็นตน้ 
 

สรุป 
 มอเตอร์ (Motor) เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหน่ึง ท าหน้าที่ เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้า 
เป็นพลงังานกล มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม  

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ท างานด้วยแหล่งจ่ายแรงดัน 
ไฟตรงคงที่ มีขั้วแรงดนัจ่ายออกมาคงที่ตายตวัไม่เปลี่ยนแปลง 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ท างานด้วยแหล่งจ่ายแรงดัน 
ไฟสลบั มีขั้วแรงดนัจ่ายออกมาไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 มอเตอร์ไฟฟ้า มีส่วนประกอบหลกัที่ส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนอยูก่บัที่ (Stator) และส่วนหมุน
เคลื่อนที่ (Rotor) หรืออาจเรียกว่า อาร์เมเจอร์ (Armature) 
 

http://qa.itech.snru.ac.th/


 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Control)  เป็นการใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดต่างๆ ต่อร่วม
ใช้งานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถท างานได้ตามความต้องการ โดยขึ้ นอยู่กับหน้าที่ 
การท างาน ระบบของวงจรใช้งานและจุดประสงค์ในการท างาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ทนทาน 
และเกิดความปลอดภยักบัเคร่ืองจกัรและผูป้ฏิบตัิงาน 

 การควบคุมด้วยมือ  (Manual Control) คือการใช้คนท าหน้าที่ควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า
โดยตรงหรือเรียกว่าโอเปอเรเตอร์ (Operator) โดยใช้วิธีการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า
โดยตรง เช่นการเสียบปลั๊กไฟฟ้า การใช้สวิตช์ใบมีด  (Cut out) หรือใช้สวิตช์สตาร์ทมอเตอร์ 
(Starter Switch) เป็นตน้ 

 การควบคุมแบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi Automatic Control) เป็นการน าเอาอุปกรณ์ประกอบ 
เขา้มาช่วยในการควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า ไดแ้ก่ แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ (Magnetic 
Contactor) และสวิตช์ปุ่ มกด (Push Button Switch) ตั้งแต่ 1 หรือ 2 ชุดขึ้นไป 
 การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Control) การควบคุมวิธีน้ีเหมือนกับการควบคุม 
แบบก่ึงอัตโนมัติ  เพียงแต่หลังจากกดปุ่ ม เร่ิม เดิน  (Start) แล้วระบบการท างาน เองตลอด 
ทุกระยะ เช่นการหมุนตามเข็มนาฬิกา, การหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหยุดท างาน (Stop) ดังนั้น 
จึงต้องมีการติดตั้งสวิตช์อัตโนมติัไวต้ามจุดต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้เองตลอดเวลา  
เช่น การติดตั้งลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) เพื่อควบคุมระยะทาง ติดตั้งสวิตช์ลูกลอย (Float Switch)  
เพ่ือควบคุมระดบัน ้าในถงั เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


