
 

 
4.  สิ่งท่ีผู้ชมต้องเตรียม   อุปกรณ์ตามรายการ (ถ้าต้องการปฏิบัติตาม)   อุปกรณ์พื้นฐานประกอบด้วย     
ระบบสํงจําหนํายไฟฟ้า 
1.1.  ระบบ  1  เฟส                             1.2.  ระบบ  3  เฟส  4  สาย 
วัสดุ- อุปกรณ๑ 
2.1.  ฟิวส๑ควบคุม 1-2 แอมป์            2.2.  ฟิวส๑กําลัง  6-10 แอมป์ 
2.3.  สวิทซ๑ตัดตอน(Cut out)                           2.4.  เซอร๑กิตเบเกอร๑  10 แอมป์ 
       2.5.  สวิตซ๑กลับทางหมุน    2.6.  สตาร๑ - เดลต๎า สวิตซ๑ 
       2.7.   สวิตช๑กดปุ่ม (Push  button)  2.8.  รีเลย๑ชํวย ( Auxiliary relay) 
       2.9.   โอเวอร๑โหลดรีเลย๑(Over load relay) 2.10.  สวิทช๑ตั้งเวลา  (Timer ) 
       2.11. มอเตอร๑ 1 เฟส 1/2 แรงม๎า    2.12.  มอเตอร๑ 3 เฟส  1/2  แรงม๎า  660/380 V 
       2.13. มอเตอร๑  3 เฟส แบบปรับความเร็ว           2.14.  ความต๎านทานปรับคํา  500 วัตต๑  150 โอห๑ม 
        2.15.  ลิมิตสวิทช๑ (Limit Switch)  2.16.  โปรแกรมเมเบิลลอจิตคอนโทรล   
       2.17.  หลอดสัญญาณ (Pilot  Lamp)                  2.18.  สายเสียบตํอวงจร                                      
       2.19. คอนแทกเตอร๑  2 NO  2 NC   220 V (Main Contactor)  
เคร่ืองมือชํางไฟฟ้า 
3.1     มัลติมิเตอร๑           3.2. ไขควงแฉก  
                    3.3.    คีมชํางไฟฟ้า    3.4.  ไขควงแบน    
  ข้อเสนอแนะควรหาเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้ ทําตามภายหลังท่ีละขั้น   เพราะเวลามีจํากัด   ทําให้
เป็นข้อจํากัดในการปฏิบัติตาม   (สามารถย้อนดูได้หลายครั้ง)      
                 
5. ผู้เขียนคูม่ือ 
 ชื่อ   นายรุํงโรจน๑  หนูขลิบ   ครูประจําแผนกวิชา   ชํางไฟฟ้า  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

ผนการสอนรายคาบ 
คาบที่ 1  เร่ืองท่ีสอน  สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม  ผู้สอนโดย  นายรุ่งโรจน์  หนูขลิบ 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 
1.    มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ๑และอุปกรณ๑ควบคุมมอเตอร๑ได๎ 
มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถบอกเกี่ยวสัญลักษณ๑และอุปกรณ๑ควบคุมมอเตอร๑ได๎  
มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถนําสัญลักษณ๑และอุปกรณ๑ไปใช๎งานได๎ 



 

2.   รายการสอน 
1.   สัญลักษณ๑ในงานควบคุม 
2.   โครงสร๎างสํวนประกอบอุปกรณ๑ในงานควบคุม 
3.   หลักการทํางานอุปกรณ๑ในงานควบคุม 
3.  วัสดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ท่ีต้องเตรียม 
 -  ผู๎เรียนไมํต๎องเตรียมหากไมํต๎องการปฏิบัติตาม  
 -  กรณีที่ต๎องการฝึกควรบันทึก ไว๎   เพื่อนํามาเปิดทบทวนภายหลัง  เพราะเวลาจํากัด  
 -  ครูผู๎สอนต๎องเตรียม  ของจริง  ภาพถําย  หรือภาพกราฟิกส๑     เพื่อประกอบการบรรยาย ตาม
เน้ือหา    
4.  ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน 
อธิบายสัญลักษณ๑ในงานควบคุม 
อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ๑ควบคุม 
อธิบายการนําอุปกรณ๑ควบคุมไปใช๎งาน และตัวอยํางการใช๎งาน 
อธิบายหลักการตรวจสอบอุปกรณ๑ควบคุม  
สาธิตการตํอวงจร   สรุปความสัมพันธ๑ 
เนื้อหาสาระ 
     1. สัญลักษณ๑ อุปกรณ๑ควบคุมตามมาตรฐาน DIN, IEC, ANSI 
          1.1 สวิตช๑แบบตําง ๆ 
               1.1.1 สวิตช๑ทางกล                     1.1.2 สวิตช๑ทางอิเล็คทรอนิกส๑ 
         1.2 คอนแทคเตอร๑ 
               1.2.1 Main Contactor               1.2.2 Auxiraly Contactor 
          1.3 อุปกรณ๑ป้องกัน 
               1.3.1 ฟิวส๑                  1.3.2 เซอร๑กิตเบรกเกอร๑                1.3.3 โอเวอร๑โหลด 
          1.4 อุปกรณ๑ตรวจจับ 
               1.4.1 อุปกรณ๑ตรวจจับด๎วยอุณหภูมิ               1.4.2 อุปกรณ๑ตรวจจับด๎วยแรงดัน 
               1.4.2 อุปกรณ๑ควบคุมระดับของเหลว 
          1.5 เคร่ืองมือวัด 
               1.5.1 Amp Meter                 1.5.2  Volt Meter                1.5.3 Selector 
Volt 
               1.5.4 Selector Amp                 1.5.5 Power Factor Meter 
          1.6 ความปลอดภัย 
               1.6.1 อันตรายจากการใช๎อุปกรณ๑ควบคุมผิดขนาด 



 

               1.6.2 อันตรายจากการใช๎อุปกรณ๑ป้องกันผิดขนาด 
    2. โครงสร๎าง หลักการทํางานและการใช๎งาน อุปกรณ๑ควบคุมมอเตอร๑  
         2.1 โครงสร๎าง และหลักการทํางานของคอนแทคเตอร๑ สวิตช๑ ฟิวส๑ เซอร๑กิจเบรกเกอร๑  
         2.2 การเลือกขนาดของอุปกรณ๑ควบคุมมอเตอร๑ เพื่อในไปใช๎งาน  
       2.2.1 คอนแทคเตอร๑   2.2.2 อุปกรณ๑ป้องกัน ` 2.2.3 อุปกรณ๑
ตรวจจับ 

สัญลักษณ๑ ความหมาย 

 

คอนแทคปกติเปิด 
(Normally Open-N.O.) 

 

คอนแทคปกติเปิด 
(Normally Close-N.C.) 

 
คอนแทคปรับตัดติํอได๎สองทาง 

 ทํางานรํวมแกนเดียวกัน 

 ตํอถึงชชํวงสั้นๆ 

 แบบทํางานด๎วยมือ 

 แบบทํางานกดลง 

 แบบดึงขึ้น 

 แบบหมุน 

 แบบผลักหรือกด 

 แบบใช๎เท๎าเหยีบ 

 แบบถอดด๎ามถือออกได๎ 

 
 

สัญลักษณ๑ ความหมาย 



 

 แบบทํางานด๎วยแรงกด 

 
ทํางานด๎วยลูกเบี้ยว 3 ตําแหนํง  

 
สวิตช๑ปุ่มกด-ปกติเปิด(N.O.) 

 
สวิตช๑ปิด-เปิดธรรมดาลักษณะปกติเปิด(N.O.) 

 
สวิตช๑ปุ่มกด-ปกติปิด(N.C.) 

 
สวิตช๑ปิด-เปิดธรรมดาลักษณะปกติเปิด(N.C.) 

 
ลักษณะของสวิตช๑เมื่อถูกทํางานปกติปิด(N.C.) 

 
ลักษณะของสวิตช๑เมื่อถูกทํางานปกตเิปิด(N.O.) 

 
ลักษณะถูกทํางาน 

 

สวิตช๑ปุ่มกด1 N.O. 1N.C.  
.ใช๎ได๎ทั้งสตาร๑ทและหยุด 

          
ลิมิตสวิตช๑ 

           
คอนแทคปกติเปิดอันที่1ตํิอกํอนอันที่2 

          
คอนแทคปกติปิดอันที่1 ตัดกํอนอันที่2  

 
การทํางานด๎วยแรงกลทั่วไป 

   ทํางานด๎วยอุณหภูมิ 

 
 ทํางานด๎วยแรงดัน(Pressure) 

 
 



 

สัญลักษณ๑ ความหมาย 

           ทํางานด๎วยลูกสูบ 

           ลอ็กด๎วยกลไกล 

           ลอ็กด๎วยไฟฟ้า 

 
 คอนแทกเตอร๑ 3 คอนแทคลอ็กดว๎ยไฟฟ้า  

 
 สวิตช๑หนํวงเวลา (Time Delay Switch)  

  รอเคลื่อนไปทางขวา 

  รอเลื่อนไปทางซ๎าย 

  รอเลื่อนไปทางซ๎ายและขวา 

 

คอนแทคปกติเปิดของสวิตช๑หนํวงเวลาชนิด 
จํายไฟเข๎าคอย๑ตลอดเวลา 

 

คอนแทคปกติเปิดของสวิตช๑หนํวงเวลารอเวลาเปิด 
หลังจากตัดไฟออกา 

 
รอเวลาเปิดชนิดจํายไฟเข๎าคอยล๑ตลอดเวลา 

 
คอยล๑ของคอนแทคเตอร๑ 

 
คอยล๑ของคอนแทคเตอร๑อีกแบบหนึ่ง 

 
คอนแทคเตอร๑ชนิด 3 เมนคอนแทค  

 
คอนแทคเตอร๑ชนิด 3 คอนแทคชํวย 1 N.O.1N.C.  

 
โอเวอร๑โหลดรีเลย๑แบบไมํมีรีเซ็ท 

 
โอเวอร๑โหลดรีเลย๑แบบมีรีเซ็ท 



 

 
 

สัญลักษณ๑ ความหมาย 

 
หวูดสัญญาณ 

 
ไฟเข๎าที่เส๎นหนา 

 
ตํอกับอุปกรณ๑ทางกล 

 
ฟิวส๑มีคอนแทคที่ให๎สัญญานได๎ 

 
ฟิวส๑ 3 สายตัดตํอวงจรอัตโนมัติ  

 
เมนฟิวส๑ใช๎กับเมนสวิตช๑ 

 
ฟิวส๑แยกวงจร 

 
เซอร๑กิตเบรกเกอร๑ 

 
อุปกรณ๑ป้องกันเมื่อกระแสเกิน 

 
กระแสตํ่า 

 
แรงเคลื่อนเกิน 

 
แรงเคลื่อนต่ํา 

 
แรงเคลื่นรั่ว 

 
กระแสเกินจากความร๎อน 

 



 

 
 

สัญลักษณ๑ ความหมาย 

 
สวิตช๑ที่ทํางานด๎วยอุณหภูมิ 

 
ตํอวงจรด๎วยอุณหภูมิ 

 
ตัดวงจรด๎วยอุณหภูมิ 

 
สวิตช๑ทํางานด๎วยอุณหภูมิ 

 
ตัดวงจรเมื่อรับอุณหภูมิจากที่อ่ืนถํายทอดมา  

  
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น 
 1.  สวิทช๑กลับทางหมุน (Dump switch)  เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎ควบคุมให๎มอเตอร๑กลับทางหมุน   ด๎วยการโยก
คันโยกผลทําให๎ลูกเบี้ยวภายในตัดตํอวงจรตามต๎องการ  หลักการเชํนน้ีได๎มีการออกแบบให๎ใช๎งานตําง ๆ 
เชํน  เร่ิมเดิน  หยุดเดิน  กลับทางหมุน  ลดกระแสขณะเดิน  และอ่ืน ๆ  นิยมใช๎กับมอเตอร๑ขนาดแรงม๎าไมํ
สูงมาก    
 
 
2.   สตาร๑ - เดลต๎า สวิทช๑(Dump switch)  รูปรํางภายนอกคล๎าย กับสวิทช๑กลับทางหมุน  แตํภายในมีการ 
ตัดตํอวงจรตํางกัน   ออกแบบมาใช๎ ลดกระแสขณะเร่ิมเดินด๎วยการตัดตํอวงจรให๎ตํอแบบสตาร๑- เดลต๎า 
              3.  สวิทช๑กดปุ่ม (Push button switch)   เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎สั่งวงจรให๎ทํางานหรือหยุดทํางานใน
วงจร 
ควบคุมโดยอาศัยมือกดปุ่มให๎หน๎าสัมผัสตัด  ตํอวงจร   ผลให๎วงจรกําลังทํางานจํายไฟหรือหยุดจํายไฟให๎
มอเตอร๑  สวิทช๑ปุ่มกดมีหลายแบบ  ให๎เลือกใช๎งานตํางออกไปโดยทั่วไป จะมีหน๎าสัมผัส  2 คูํ  เป็นปกติ
ปิด 1 คูํ   ปกติเปิด 1 คูํ 
                            
 
                                                                          รูปสวิทช๑ปุ่มกด         
 
 



 

 
 4.   รีเลย๑ชํวย(Auxiliary relay)  เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎ตัดตํอวงจร   เหมือนสวิทช๑   ที่อาศัยการจํายไฟฟ้าเข๎า  
ไปสร๎างสนามแมํเหล็ก  เพื่อทําการตัดตํอหน๎าสัมผัส   แตํออกแบบให๎มีจํานวนหน๎าสัมผัสแบบปิด- เปิด 
มากหลายคูํ  มีขนาดเล็กทนกระแสต่ํา  นิยมนํามาใช๎งานชํวยในวงจรควบคุม   
 
 
รีเลย๑ชํวย 
 
 
 
 
 
 
     
 
5.  โอเวอร๑โหลดรีเลย๑(Over load relay)  เป็นอุปกรณ๑ที่ออกแบบมาเพื่อทําหน๎าที่ป้องกัน  นิยมทําเป็น  
แบบไบเมทอล  เมื่อมีกระแสไหลผํานมากกวําที่กําหนดจะเกิดความร๎อนทําให๎เกิดการโค๎งงอตัด
หน๎าสัมผัส  หรือตํอหน๎าสัมผัสสํงผลให๎วงจรหยุดการทํางาน  มีหลายรูปแบบ  ทั้งมี หรือไมํมีรีเซท
(RESET) 
 
                                                                        รูปโอเวอร๑โหลด 
 
 
สวิทช๑ตั้งเวลา(Timer)  เป็นอุปกรณ๑ที่ออกแบบมาเพื่อใช๎เวลาเป็นตัวควบคุมการตัดตํอหน๎าสัมผัสทํา  
หน๎าที่เป็นสวิทช๑  ชํวยให๎วงจรควบคุมทํางานได๎อัตโนมัติมากขึ้น มีแบบหนํวงเวลาหลังจํายไฟเข๎า  หรือ
หนํวงเวลาหลังจากตัดไฟออก   สวิทช๑ตั้งเวลานําหลักการตั้งเวลาหลายรูปแบบมาใช๎เชํน มอเตอร๑   ลม  
กลไก   วงจรอิเล็กทรอนิกส๑   หรือความร๎อน  สนามแมํเหล็ก  



 

              

 
7.  ฟิวส๑ควบคุม 1-2 แอมป์   และ  8.  ฟิวส๑กําลัง  6-10 แอมป์   ฟิวส๑เป็นอุปกรณ๑ป้องกันที่ใช๎หลักการ 
ละลายของวัสดุ  เมื่อมีกระแสไหลผํานทําให๎เกิดความร๎อนขึ้นที่ฟิวส๑แล๎วละลายในที่สุดตามขนาดที่ 
ออกแบบมาให๎เหมาะสมกับขนาดกระแส   ดังนั้นการนําไปใช๎งานจะต๎องเลือกขนาดให๎เหมาะสมกับ  
วงจรที่จะนําไปป้องกัน  ฟิวส๑ที่ใช๎ในงานควบคุม แบงออกเป็น 2     แบบคือ ฟิวส๑กําลังและฟิวส๑ควบคุม  
นิยมใช๎แบบปลั๊กฟิวส๑  เพราะสะดวกในการใช๎งาน  ฟิวส๑จะมีพิกัดกระแสตําง ๆ  ตามรหัสสีที่กําหนด  
แตํการนําไปใช๎งานต๎องมีเหมาะสมกับโหลดที่ใช๎ 
               
 
 
 
สวิทช๑ตัดตอน(Cut out)  เป็นอุปกรณ๑ป้องกัน  ที่มีชุดหน๎าสัมผัสใช๎ควบคุมการตัดตํอวงจรด๎วยมือ  
โยก  แตํในการป้องกันใช๎การหลอมละลายของวัสดุที่ทําให๎เป็นจุดอํอนที่สุดของวงจรในทางปฏิบัติแล๎ว 
อาจไมํเหมาะกับการใช๎ควบคุมมอเตอร๑ 3 เฟส  เพราะใช๎งานจริงอาจเป็นสาเหตุให๎มอเตอร๑เสียหายได๎แตํ
เน่ืองจากราคาถูก  จึงมีผู๎นําไฟใช๎งานอยูํบ๎างกับมอเตอร๑ขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
  คัดเอาท๑     เซอร๑กิตเบเกอร๑   
 
เซอร๑กิตเบเกอร๑  10 แอมป์   เป็นอุปกรณ๑ป้องกันที่ใช๎หลักการของความร๎อนทําให๎ไบเมทอลโค๎งงอ  



 

ตัดวงจร  หรือใช๎อํานาจแมํเหล็ก  ตัดวงจร  หรืออาจใช๎ทั้งสองอยํางในตัวเดียวกัน  เซอร๑กิตเบเกอร๑
สามารถควบคุมได๎ด๎วยมือ   มีคันโยกเพื่อโยกให๎หน๎าสัมผัสตัดหรือตํอวงจร และเมื่อมีกระแสไหลเกินก็
จะตัดวงจรด๎วยระบบกลไก  ที่ออกแบบมาเชื่อมโยงกับไบเมทอลหรือแกนที่ทํางานด๎วยแมํเหล็ก    
 
            11. มอเตอร๑ 1 เฟส 1/2 แรงม๎า  220 V  เป็นอุปกรณ๑เป้าหมายที่จะทําการควบคุม ทําหน๎าที่เปลี่ยน
พลังงาน     
             ไฟฟ้าเป็นพลังงานกล   เป็นมอเตอร๑ไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช๎หลักการเหนี่ยวนํา  มีสํวนหมุนเป็น
แบบกรง   
             กระรอกแบบที่มีจําหนํายทั่วไป 
            12.  มอเตอร๑ 3 เฟส  1/2  แรงม๎า  660/380 V  เป็นอุปกรณ๑เป้าหมายที่จะทําการควบคุม ทําหน๎าที่
เปลี่ยน 
            พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล  เป็นมอเตอร๑ไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช๎หลักการเหนี่ยวนํา  มีสํวนหมุน
เป็น    
           แบบกรงกระรอกแบบที่มีจําหนํายทั่วไป  แตํมอเตอร๑นี้สามารถทนแรงดันที่ตํอแบบสตาร๑- เดลต๎า
ได๎ 
 
 
            13. มอเตอร๑  3 เฟส แบบปรับความเร็ว   เป็นอุปกรณ๑เป้าหมายที่จะทําการควบคุม ทําหน๎าที่เปลี่ยน   
           พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเป็นมอเตอร๑ไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช๎หลักการเหนี่ยวนํา  มีสํวนหมุน
เป็น    
           แบบกรงกระรอกแบบที่มีจําหนํายทั่วไป  แตํมอเตอร๑นี้สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วด๎วยวิธีลดหรือ
เพิ่ม 
           ขั้วแมํเหล็กได๎   เพราะมอเตอร๑แบบนี้มีขดลวด 2 ชุดแยกจากกัน 
 
 
 
 
 
 
 
            16.  ลิมิตสวิทช๑ (Limit Switch)  เป็นอุปกรณ๑ชํวยในวงจรควบคุมให๎สามารถทํางานได๎อัตโนมัติ
มากขึ้น 



 

            มีโครงสร๎างคล๎ายกับสวิทช๑ปุ่มกดที่อาศัยแรงกดจากภายนอก  แตํบริเวณปุ่มกดจะออกแบให๎มีลูก
ล๎อหรือ 
           ก๎านยื่นออกมาเพื่อรับแรงกดจากภายนอก เชํน  ลูกเบี้ยว หรือชิ้นสํวนตําง ๆ  นิยมใช๎งานตรวจสอบ  
หรือ 
           กําหนดตําแหนํงหรือระดับ  ระยะเป็นต๎น 
 
 
 
 
 
            17.  หลอดสัญญาณ (Pilot  Lamp)  เป็นอุปกรณ๑ที่ชํวยเสริมในวงจรควบคุมให๎มีการแสดงผลการ
ทํางาน 
           ตําง ๆ  เพื่อความสะดวก และเตือนการทํางานด๎วยสัญญาณไฟ  มีหลายรูปแบบ ใช๎กับแรงดันตํ่า ๆ  
หรือมี 
           หม๎อแปลงเพื่อให๎ตํอกับไฟ 220 โวล๑ท 
 
 
 
 
 
สวิทช๑ 3 ขั้ว 2 ทาง(T.P.D.T)  เป็นอุปกรณ๑ที่ทําหน๎าที่ เป็นสวิทช๑หรือสะพานไฟ  แบบใบมีดมี 
 จํานวน 3 ขั้ว  ใช๎คันโยกด๎วยมือ 2 ทาง    คล๎ายกับคัดเอาท๑  ตํางที่ไม๎มีฟิวส๑  ใช๎งานกลับทางหมุนมอเตอร๑    
 
             
 
 
 
 
                                    สวิทช๑ 3 ขั้ว 2 ทาง     สวิทช๑ 2 ขั้ว 2 ทาง 
  19.  สวิทช๑ 2 ขั้ว 2 ทาง(D.P.D.T)  เป็นอุปกรณ๑ที่ทําหน๎าที่ เป็นสวิทช๑หรือสะพานไฟ  แบบใบมีดมี 
 จํานวน 2 ขั้ว  ใช๎คันโยกด๎วยมือ 2 ทาง   เหมือนกับ T.P.D.T 
 



 

 
           20. คอนแทกเตอร๑  2 NO  2 NC   220 V (Main Contactor)      เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎ตัดตํอวงจร    
เหมือนสวิทช๑   ที่อาศัยการจํายไฟฟ้าเข๎าไปสร๎างสนามแมํเหล็ก  เพื่อทําการตัดตํอหน๎าสัมผัส 
ออกแบบให๎มีจํานวนหน๎าสัมผัสแบบปิด-เปิด  ไมํมาก  มีขนาดใหญํทนกระแสสูง  นิยมนํามา   
ใช๎งานชํวยในวงจรกําลัง       

 
 

 

 

 

 

 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่ 2  เร่ืองท่ีสอน  การเร่ิมเดินทางเดี่ยว  มอเตอร์ 1 เฟส    ผู้สอนโดย  นายรุ่งโรจน์  หนูขลิบ 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 
1.  มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถบอก หลักการเร่ิมเดินมอเตอร๑ 1 เฟส  หมุนทางเดี่ยว 
2.  มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถเร่ิมเดินมอเตอร๑ 1 เฟส  หมุนทางเดี่ยว 
3.  มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถบอกอุปกรณ๑ที่ใช๎ เร่ิมเดินมอเตอร๑ 1 เฟส  หมุนทางเดี่ยว 
4.  มีความรูค๎วามเข๎าใจและสามารถตรวจสอบการเร่ิมเดินมอเตอร๑ 1 เฟส  หมุนทางเดี่ยว 
 
2.   รายการสอน 
1.  หลักการเร่ิมเดินมอเตอร๑ 1 เฟส  หมุนทางเดี่ยว ด๎วยสวิทช๑โยก     
2.  หลักการเร่ิมเดินมอเตอร๑ 1 เฟส  หมุนทางเดี่ยว ด๎วยเซอร๑กิตเบเกอร๑     
3.  หลักการเร่ิมเดินมอเตอร๑ 1 เฟส  หมุนทางเดี่ยว ด๎วยคัดเอาท๑  
4.  หลักการเร่ิมเดินมอเตอร๑ 1 เฟส  หมุนทางเดี่ยว ด๎วยสวิทช๑แมกเนติก  
 
3.  วัสดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ท่ีต้องเตรียม 


