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ไฟ 3 เฟส และไฟ 1 เฟส ส ำหรบัเครือ่งพน่ปนูฉำบ 

ไฟฟ้าที่เราใชง้านกันทุกวันนี้ เริ่มตน้จ่ายออกมาจากโรงไฟฟ้า โดยเป็นการจ่าย

ไฟฟ้าแรงสงู ซึง่มแีรงดันไฟฟ้าระหวา่งสายไฟฟ้าสงูเกนิ 1,000 โวลต ์ขึน้ไป ทัง้นี้เพราะการสง่

กระแสไฟฟ้าไปในระยะทางไกลๆ จะมกีารสญูเสยีทางไฟฟ้า หากใชร้ะบบไฟฟ้าแรงดันต ่าก็จะ

สง่ไดใ้นระยะทางจ ากัด ไฟฟ้าแรงสงูมแีรงดันไฟฟ้าทีส่งูมากเมือ่เทยีบกับไฟฟ้าแรงต ่าทีใ่ชก้ับ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าตามบา้นทั่วไป (220 โวลต)์ ไฟฟ้าแรงสงูจึงสามารถที่จะกระโดดขา้มอากาศ 

หรอืฉนวนไฟฟ้าเขา้หาวัตถุหรอืสิง่มชีวีติไดโ้ดยไมต่อ้งสมัผัสหรอืแตะสายไฟ  หากวัตถุนั้นอยู่

ภายในระยะอันตรายที่ไฟฟ้าแรงสงูสามารถกระโดดขา้มได ้ระยะอันตรายนี้จะขึน้อยู่กับระดับ

แรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้าแรงสงู โดยแรงดันยิง่สงูระยะทีไ่ฟฟ้าสามารถกระโดดขา้มไดก้็จะยิง่ไกล 

ไฟฟ้าแรงสงูจงึมอีันตรายมาก  

ส าหรับการใชง้าน เรามีการใชง้านทั ้ง ไฟ 3 เฟส และ ไฟ 1 เฟส เช่น งานก่อสรา้ง

คอนโดมเินียม ,งานกอ่สรา้งโรงงานอตุสาหกรรม ใชไ้ฟ 3 เฟส ,งานกอ่สรา้งบา้นพักอาศัย ,งาน

กอ่สรา้งอาคารพาณชิย ์ใชไ้ฟ 1 เฟส เป็นตน้   

 เมือ่ไฟฟ้าแรงสงูสง่มาถงึแต่ละจังหวัด การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
จะมสีถานีไฟฟ้า ซึง่ตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลัง หรอื Power Transformer จะท าหนา้ทีเ่ปลีย่น

แรงดันไฟฟ้าใหต้ ่าลงและลดขนาดกระแสในสายไฟลงใหเ้หมาะสมกับระบบไฟฟ้าจ าหน่าย  

ต่อจากนั้นผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้ง ท าเรือ่งขอใชไ้ฟฟ้ากับการไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าจะมหีมอ้

แปลงไฟฟ้าจ าหน่าย หรอื Distributionr Transformer ทีใ่ชง้านทั่วไปแบง่ออกเป็น 2 ระบบ คอื  

1. ระบบ 1 เฟส 3 สาย มใีชง้าน 4 ขนาด คอื 10,20,30,50 KVA 

2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย มหีลายขนาด ไดแ้ก ่
30,50,100,160,250,315,400,500,1000,1250,1500,2500 KVA 

ระบบไฟฟ้านอกจากนี้ จะเป็นการตดิตัง้ของผูใ้ชไ้ฟเฉพาะราย ดว้ยตัวเอง  
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ภาพนี้ คอื ระบบไฟ 3 เฟส  

โดย สาย L เรยีกวา่ “สายฮอตไลน”์ หรอืสายมไีฟน่ันเอง กบัสาย N เรยีกวา่ “สาย
นวิทรัล” หรอืสายแรงดันเฟส  

ระบบไฟ 3 เฟส จะมสีาย ฮอตไลน์ (L) 3 เสน้ เรยีกวา่ L1,L2,L3 แตล่ะเสน้เมือ่วัด Volt 
หรอืแรงดันไฟฟ้าเทยีบกบัสาย นวิทรัล (N) จะมแีรงดันไฟฟ้า 220 Volt โดยการไฟฟ้าจะดงึสาย
มไีฟหรอื (L) 3 เสน้ กับสาย นวิทรัล (N) 1 เสน้ มาผ่าน มเิตอรไ์ฟฟ้า 3 เฟส    

                                         

การวัดแรงดันไฟฟ้า ของระบบไฟ 3 เฟส หากวัดเทยีบสาย ฮอตไลน ์(L) เป็นคู่ๆ  คอื 
L1:L2,L1:L3,L2:L3 จะมแีรงดันไฟฟ้า Volt = 380 Volt จากสตูร ดงันี้  

สตูร :  ก าลงัไฟฟ้า 3 เฟส Watt(W) = 1.732 x V x I x PF  

เนื่องจากการวดัดว้ยมเิตอร ์ไมม่กีระแส และไมม่ ีPF คอื การสญูเสยีในวงจร ดงันัน้ จงึวดัได ้

=1.732x220=381.04 Volt  
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ภาพนี้ คอื ระบบไฟ 1 เฟส หรอื Single เฟส 

ระบบไฟ 1 เฟส จะมสีาย ฮอตไลน์ (L) 1 เสน้ โดยเลอืกเสน้ใดเสน้หนึง่มาเป็นสาย 
ฮอตไลน์ จะเลอืก L1,L2,L3 เสน้ใดเสน้หนึง่ก็ได ้เมือ่วัดแรงดันไฟฟ้าเทยีบกบัสาย นวิทรัล (N) 

จะมแีรงดันไฟฟ้า 220 Volt โดยการไฟฟ้าจะดงึสายมไีฟหรอื (L) 1 เสน้ กับสาย นวิทรัล (N) 1 
เสน้ มาผ่าน มเิตอรไ์ฟฟ้า 1 เฟส    

                         

                                         

การวัดแรงดันไฟฟ้า ของระบบไฟ 1 เฟส หากวัด ฮอตไลน์ (L) จะมแีรงดันไฟฟ้า Volt 
= 220 Volt จากสตูร ดงันี ้

สตูร :  ก าลังไฟฟ้า 1 เฟส Watt(W) =  V x I x PF  

 

การใชง้านเครือ่งพ่นปนูฉาบ กับ ระบบไฟ 3 เฟส และ ไฟ 1 เฟส 

การใชเ้ครือ่งพน่ปนูฉาบกบั ระบบไฟหนา้งานกอ่สรา้ง อาจพบปัญหาหลายอยา่งจงึควรมี
การด าเนนิการ ดังนี้  

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แรงดันไฟฟ้า Volt และกระแสไฟฟ้า Amp. จากแหลง่จ่ายไฟ
เพยีงพอกับความตอ้งการของเครือ่งพน่ปนูฉาบ ดังนี้  

เครือ่งพน่ปนู ไฟ 3 เฟส รุน่ Koine4 

      

  

P I V 
   

  
Kw Amp. Volt 

   

 
มอรเ์ตอรผ์สมปนู 

5.5 10.8 400 

 

หากใชเ้ครือ่งป่ันไฟ ขัน้

ต ่า 

 
มอรเ์ตอรจ์านจ่าย 0.75 2.05 400 

 

25 KVA 

 

ป๊ัมน ้า 0.45 1.6 400 
   

 
ป๊ัมลม 0.75 1.9 400 

   

 

Minimum 7.45 16.35 
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เครือ่งพน่ปนู ไฟ 1 เฟส รุน่ Koine3 

        

  
P I V 

 

หากใชเ้ครือ่งป่ันไฟ ขัน้

ต ่า 

  

Kw Amp. Volt 
 

12 KVA 

 
มอรเ์ตอรผ์สมปนูและจ่ายปนู 2.2 9.9 220 

   
 

ป๊ัมน ้า 0.45 3.3 220 
   

 

ป๊ัมลม 0.75 5.6 220 
   

 
Minimum 3.4 18.8 

    

 

2. การตอ่ปลั๊กเครือ่งฉาบปนูควรตอ่กบัแหลง่จ่ายไฟหลกั โดยสามารถสงัเกต ุ ไฟแสดง

สถานะสนี ้าเงนิจะสวา่งขึน้เพือ่ยนืยันวา่เครือ่งก าลังเปิดพรอ้มใชง้านหากแสงสนี ้าเงนิ
ยังคงดบัอยูอ่าจมปัีญหาบางประการ 

3. ตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่ระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้าไดท้ าผ่านตูเ้บรคเกอรแ์ละระบบ

ฟิวส ์
4. ขนาดของสายไฟ และความยาวของสายไฟ ตอ้งค านงึถงึปรมิาณกระแสไฟฟ้าเพือ่

หลกีเลีย่งแรงดันไฟฟ้าตกมากเกนิไป โดยปกต ิ เครือ่งพน่ปนูไฟ 3 เฟส จะให ้

สายไฟ ยาว 40 เมตร ขนาด และเครือ่งพน่ปนูไฟ 1 เฟส จะใหส้ายไฟ ยาว 20 เมตร 
ขนาดสายทองแดง 4 ตร.มม. 

5. สายไฟทีใ่ชก้ับเครือ่งพน่ปนูฉาบควรเป็นสายไฟชนดิใชง้านกับเครือ่งจักรเคลือ่นที ่

และสามารถป้องกันน ้าทว่มขังไดเ้ป็นอยา่งด ีเชน่ประเภท H07RN-F 
6. การใชง้าน เพาเวอรป์ลั๊กควรตรวจสอบสภาพกอ่นใชเ้สมอ และใชช้นดิเพาเวอรป์ลั๊ก

ทีเ่หมาะสมกับงาน 
7. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์ความปลอดภัยทัง้หมดไดรั้บการตดิตัง้อยา่งสมบรูณ์

เชน่ ตะแกรง เชือ่มตอ่ปลั๊กเครือ่งฉาบปนูบนแผงไฟฟ้ากับแหลง่จ่ายไฟหลัก; ไฟ

แสดงสถานะสนี ้าเงนิจะสวา่งขึน้เพือ่ระบวุา่ก าลังเปิด (อา้งองิ 2) หากแสงสนี ้าเงนิ
ยังคงดบัอยูแ่รงดันไฟฟ้าเกนิ 240V 

                              

                             

 


