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การจดบันทึกข้อมูลและการรื้อ
ขดลวดมอเตอร์สปลิตเฟส



สาระการเรียนรู้

1. การจดบันทึกข้อมูลของมอเตอร์สปลิตเฟส 
2. การรื้อขดลวดออกจากสเตเตอร์ 



1. การจดบันทึกข้อมูลของมอเตอร์สปลิตเฟส

ข้อมูลที่จะต้องจดบันทึกจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การจดบันทึกข้อมูลภายนอกมอเตอร์หรือการจดบันทึก
ข้อมูลจากแผ่นป้ายก ากับมอเตอร์ และการจดบันทึกข้อมูลภายในมอเตอร์ เช่น ข้อมูลของจ านวนรอบของขดลวด 

““
รายละเอียดที่ส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลของมอเตอร์สปลิตเฟส จะประกอบด้วย 

1. ข้อมูลของแผ่นป้ายก ากับมอเตอร์ (Nameplate Data) 2. จ านวนขั้วแม่เหล็ก (Number of Poles) 
3. ระยะห่างของขดลวด (The Pitch of the Coil) 4. จ านวนรอบของขดลวดแต่ละขด (The Number of Turns 

in Each Coil) 
5. ขนาดของเส้นลวด (The Size of the Wire on Each Winding) 6. ชนิดการต่อขดลวด (The Kind of Connection) 
7. ต าแหน่งของขดลวดแต่ละขด (The Position of Each Winding) 8. จ านวนร่องสลอต (The Number of Slots)



จากข้อมูลรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น การจดบันทึก
ข้อมูลของมอเตอร์จ าเป็นต้องท าอย่างละเอียด เพราะใน
การพันขดลวดใหม่ของมอเตอร์นั้น ช่างซ่อมมอเตอร์
จ าเป็นต้องพันขดลวด ให้มีลักษณะต่าง ๆ เหมือนเดิมมาก
ที่สุด การจดบันทึกข้อมูลมอเตอร์อย่างแรกคือ การจด
บันทึก ข้อมูลจากแผ่นป้ายก ากับมอเตอร์ ดังแสดงในรูป



1. บริษัทผู้ผลิต (Manufacturer’s Name) เป็นข้อมูลส าหรับลูกค้าเพื่อบอกถึงบริษัทท่ีเป็นผู้ผลิต 
2. ชนิด (Type) ชนิดของมอเตอร์เป็นการออกแบบมาจากบริษัทผูผ้ลิตซึ่งจะบอกชนิดของมอเตอร์ 
3. ก าลังของมอเตอร์ (Horse Power) เป็นข้อมูลที่บอกถึงก าลงัของมอเตอร์โดยจะก าหนดเป็นแรงม้า (HP) 
4. โครงมอเตอร์ (Frame) ถ้าเป็นมอเตอร์ท่ีมีการผลิตออกมาตามมาตรฐานของ National Electrical   
Manufacturers Association (NEMA) หมายเลขของโครงมอเตอร์จะบอกจุดท่ีส าคญัเพือ่ใชว้ัดค่าต่าง ๆ ได้ตาม  
หมายเลขท่ีระบุไว้
5. แรงดันไฟฟ้า (Volt) เป็นข้อมูลเพื่อบอกแรงดันไฟฟา้ที่ต้องจ่ายให้แก่มอเตอร์ หรือถ้าเป็นมอเตอร์แบบ
สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าได ้2 ค่า ก็จะต้องมีการเปลี่ยนการต่อของสายภายในของมอเตอร์ก่อน

1. การจดข้อมูลจากแผ่นป้ายก ากับมอเตอร์หรือการจดบันทึกข้อมูลภายนอก 
ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้



6. เฟส (Phase) เป็นข้อมูลเพื่อบอกเฟสแรงดันไฟฟา้ของมอเตอร์ 
7. จ านวนแอมแปร์ (Amperage) เป็นข้อมูลของกระแสไฟฟา้ที่มอเตอร์มีการท างานปกต ิ
8. แฟกเตอร์บริการของมอเตอร์ (Service Factor) จะใช้อักษรย่อเป็น SF หมายถึง ตัวเลขท่ีก าหนดไว้
ให้แก่มอเตอร์สามารถท างานได้เกินก าลังจากท่ีระบุไวบ้นแผ่นป้ายก ากบัโดยไม่เป็นอันตราย
9. ชนิดของฉนวน (Insulation Class) เป็นการบอกข้อมูลของชนิดฉนวนท่ีใชหุ้้มในขดลวดของมอเตอร์
เพื่อบอกให้ทราบถึงอุณหภูมิสูงสดุของขดลวดที่สามารถทนได ้
10. อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) เป็นค่าอุณหภูมิแวดลอ้มสงูสุด ที่ก าหนดให้กับมอเตอร์
แต่ละชนิดที่ท าให้มอเตอร์สามารถท างานได้เต็มก าลังโดยไม่เกิดอนัตรายแก่ตวัมอเตอร์



11. ความเร็วรอบของมอเตอร์ จะเป็นการบอกความเร็วรอบของมอเตอร์เมื่อท างานเต็มก าลงัเป็นรอบต่อนาที (RPM) 
12. ขอบเขตการใช้งานมอเตอร์ (Duty) หรือ Time Rating จะบอกขอบเขตการใช้งานของมอเตอร์คอืระยะเวลาที่  
สามารถใช้งานมอเตอร์เต็มก าลังโดยไม่เกดิความเสียหายแก่มอเตอร์
13. รหัสอักษร (Code Letter) เป็นรหัสอักษรของมอเตอร์ มีรหัสอักษรตั้งแต่ A จนถึง V เป็นอักษรท่ีแทนค่าช่วงของ
กิโลวัตต์-แอมแปร์ต่อแรงม้าขณะท าการล็อกโรเตอร์ไว ้
14. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของก าลัง (Watts) ของมอเตอร์ท่ีออกมาต่อก าลัง   
(Watts) ของมอเตอร์ท่ีป้อนเข้าไปเมื่อมอเตอร์มีโหลดเตม็ 
15. แฟกเตอร์ก าลัง (Power Factor) เป็นอัตราส่วนของก าลงั (True Power) ที่ใช้ไปจริงต่อก าลัง (Appearance 
Power) ที่ปรากฏออกมา 



เม่ือได้จดบันทึกข้อมูลภายนอกของมอเตอร์สปลิตเฟสจากแผ่นป้ายก ากับมอเตอร์แล้ว ยังมีข้อมูลที่ส าคัญที่
จะต้องจดบันทึกไว้อีก คือ การจดบันทึกข้อมูลภายในของมอเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย

1. จ านวนขั้วแม่เหล็ก (Number of Poles) 
2. ระยะห่างของขดลวด (The Pitch of the Coil) 
3. จ านวนรอบของขดลวดแต่ละขด (The Number of Turns in Each Coil) 
4. ขนาดของเส้นลวด (The Size of the Wire on Each Winding) 
5. ชนิดการต่อขดลวด (The Kind of Connection) 
6. ต าแหน่งของขดลวดแต่ละขด (The Position of Each Winding) 
7. จ านวนร่องสลอต (The Number of Slots)

2. การจดบันทึกข้อมูลภายในของมอเตอร์สปลิตเฟส



จากรูปเป็นภาพมองด้านข้างขดลวด แต่ละชุดของขดลวด
รัน และขดลวดสตาร์ตของมอเตอร์สปลิตเฟส 32 สลอต 4 
ขั้วแม่เหล็ก โดยมอเตอร์จะประกอบด้วยขดลวด 4 กลุ่ม ซึ่งแต่
ละกลุ่ม ก็คือขั้วแม่เหล็กแต่ละขั้ว โดยในการที่จะหาจ านวน
ขั้วแม่เหล็กในมอเตอร์สปลิตเฟส เราสามารถนับ จากจ านวน
กลุ่มของขดลวดแต่ละชุดในมอเตอร์ได้เช่นกัน 



ขดลวดแต่ละขดจะถูกพันลงในร่องสลอต  2 ร่อง ซึ่งระยะห่างของสลอตท่ีขดลวดแต่ละขดถูก
พันลงจะมีระยะที่ต่างกันเรียกว่า พิตช์(Pitch) หรือสแปน (Span) การพันขดลวดในสุดด้านต้นของ
ขดลวดจะถูกพันลงในสลอตท่ี 1 และด้านปลาย ในร่องสลอตที่ 4 ในขดลวดแต่ละขดจะถูกพันให้ยื่น
ออกมาจากขอบของสลอตด้วย ระยะที่คงที่ในแต่ละขดระยะนี้เรียกว่า End Room ระยะนี้จะต้องถูก
วัดและจดบันทึกไว้เสมอ เพ่ือที่ในการพันขดลวดใหม่จะต้องท าให้มีระยะ End Room เท่าเดิม



การจดบันทึกต าแหน่งของขดลวดและระยะพิตช์ของขดลวดอาจจะจดบันทึกเป็นแบบการ
แสดงภาพของสลอตทั้งหมดกับต าแหน่งของขดลวดก็ได้ดังแสดงในรูป ซึ่งเป็นการแสดงการจด
บันทึกต าแหน่งของขดลวดและระยะพิตช์ของมอเตอร์สปลิตเฟส 32 สลอต 4 ขั้วแม่เหล็ก โดยวิธีนี้
ต าแหน่งและระยะพิตช์ของขดลวดแต่ละขดจะถูกเขียนแสดงเป็นเส้นโค้งลงในร่องสลอตแต่ละร่อง 



2. การรื้อขดลวดออกจากสเตเตอร์

การรื้อขดลวดออกจากสเตเตอร์จะมีทั้งการรื้อขดลวด
บางส่วนออกหรือเป็นการร้ือขดลวดทั้งหมดออกจากสเตเตอร์เพื่อท าการ
พันขดลวดใหม่ 

การรื้อขดลวดออกจากสเตเตอร์จะท าได้ยากและต้องใช้เวลามาก
ถ้าไม่มีการท าให้ขดลวดอ่อนตัวก่อน เพราะขดลวดภายในมอเตอร์จะถูก
เคลือบไว้ด้วย วาร์นิช ท าให้มีความแข็งตัวมาก ดังนั้นเพื่อความสะดวก
ในการร้ือขดลวดต้องใช้สกัดไฟฟ้าตัดปลายขดลวดด้านหนึ่งก่อน

“
“



จากนั้นน าสเตเตอร์ไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ ประมาณ 600-700
องศาฟาเรนไฮต์ ประมาณ 1 ชั่วโมง จนกระทั่งวาร์นิชที่เคลือบขดลวดเกิด
ความอ่อนตัวแล้วจึงรื้อขดลวดออกจากร่องสลอต

ข้อควรระวังในการท าให้สเตเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น คือจะต้องค่อย ๆ 
เพ่ิมอุณหภูมิให้สูงขึ้นอย่างช้า ๆ และการท าให้อุณหภูมิของสเตเตอร์ลดลง 
ควรลดอุณหภูมิลงอย่างช้า ๆ เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันแกนมอเตอร์ที่เป็นแบบแผ่นเหล็กบาง 
(Laminated Steel) และฉนวนที่หุ้มระหว่างแผ่นเหล็กอาจจะเกิดความ
เสียหายขึ้นได้ แต่ถ้าเป็นการรื้อขดลวดบางส่วน เราสามารถตัดขดลวดข้าง
หนึ่งแล้วใช้คีมดึงขดลวดแต่ละเส้นออกมาจากร่องสลอตได้เลย

“
“



เมื่อขดลวดถูกรื้อออกมาข้อมูลท่ีจะต้องจดบันทึกไว้คือ จ านวน
รอบของขดลวด และขนาดของขดลวดซึ่งจะต้องถูกวัดค่าไว้โดยใช้
เกจส าหรับวัดขนาดสายไฟหรือไมโครมิเตอร์ โดยการวัดขนาดของ
ขดลวดทั้งสองจะต้องขูดเอาฉนวนที่หุ้มขดลวดอยู่ออกก่อนเสมอ


