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เทคนิคการต่อทางไฟฟ้า 
 
 การต่อทางไฟฟ้าถือเป็นเร่ืองสําคัญที่จะละเลยมิได้ เพราะถ้าจุดต่อมีปัญหาชํารุดเน่ืองจากหลวมหรือ 
ขาด ปัญหาที่ตามมาคือระบบไฟฟ้าจะขาดความต่อเน่ือง บริภัณฑ์ไฟฟ้าอาจชํารุดเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า
ไฟฟ้าอาจดับ ๆ ติด ๆ หรือไม่สามารถใช้งานได้ ผลผลิตไม่ได้คุณภาพจุดต่อหลวมจะเกิดความร้อนสูง  
ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากก็จะเกิดความร้อนสูงมากตามไปด้วย และอาจเป็นอันตรายจนเกิดเพลิงไหม้อาคาร
ได้เช่นกัน ความร้อนน้ีจะเป็นผลให้ขั้วต่อที่บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือตัวบริภัณฑ์ไฟฟ้าเองชํารุดได้เช่นกัน การต่อทาง
ไฟฟ้า (หรือต่อสาย) จึงไม่ใช่เป็นเพียงการต่อให้สายไฟฟ้าถึงกันทางไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เท่าน้ัน 
แต่ต้องเป็นการต่อที่มีความต้านทานตํ่า แน่น และมั่นคงถาวร สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เกิดปัญหา  
ซึ่งจะสามารถลดภาระการบํารุงรักษาได้มาก การต่อทางไฟฟ้าที่ดีน้ัน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความชํานาญ 
สามารถเลือกอุปกรณ์การต่อ วิธีการต่อ และใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย การต่อทางไฟฟ้า
แบ่งเป็นการต่อระหว่างสายไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้าด้วยกัน กับการต่อระหว่างสายไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้ากับ
บริภัณฑ์ไฟฟ้า (หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) 
 
1. วิธีการต่อสายหรือตัวนําไฟฟ้า 

 การต่อแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ ดังน้ี 
1. วิธีหลอมละลายด้วยความร้อน แบ่งออกเป็น Soldering, Brazing และ Welding 
2. วิธีบีบอัด แบ่งเป็น ใช้โบลต์ร่วมกับนัต และ Clamp  
ปัจจุบันมีการใช้งานทั้ง 2 วิธี ซึ่งจะข้อดีและข้อด้อยต่างกัน วิธีหลอมละลายด้วยความร้อนจะแน่นหนา

และมั่นคงถาวรกว่า แต่ไม่สะดวกกรณีที่ต้องมีการร้ือหรือถอดออกเพ่ือการซ่อมบํารุงและใส่กลับเข้าไปใหม่ 
 การต่อด้วยวิธีบีบอัดจะต้องขันให้แน่นด้วยทอร์กที่เหมาะสมเพ่ือให้ค่าความต้านทานที่ผิวสัมผัสมีค่าตํ่า
ซึ่งจะไม่เกิดความร้อนสูงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และเมื่อใช้งานไปนาน ๆ จะไม่หลวม 
 
2. ลักษณะท่ัวไปของผิวสมัผัส 

 การต่อสายไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้าใดๆ ทั้งเป็นการต่อระหว่างสายไฟฟ้าด้วยกันหรือการต่อเข้าบริภัณฑ์
ไฟฟ้า เป็นการนําโลหะมาสัมผัสกันเพ่ือให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ถ้าบริเวณผิวสัมผัสมีพ้ืนที่มากกระแสไฟฟ้าก็
จะไหลได้สะดวก แต่เน่ืองจากในความเป็นจริงน้ันโลหะที่สัมผัสกันไม่ได้เรียบเสมอตามท่ีต้องการ เมื่อขยายดู
แล้วจะเห็นว่าจุดที่สัมผัสมีเพียงไม่ก่ีจุดเท่าน้ัน ตามท่ีแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงภาพขยายจุดสัมผสัเม่ือต่อตัวนําทางไฟฟ้า 

 
 จุดที่สัมผัสกันน้ันคือจุดที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งถ้าที่จุดสัมผัสมีน้อยหรือมีขนาดเล็กก็จะมีความ
ต้านทานสูง การแก้ไขคือทําให้จุดสัมผัสมีมากขึ้นหรือขนาดใหญ่ขึ้นน่ันเอง จากรูปที่แสดงน้ีจึงเป็นไปได้ว่า
ผิวสัมผัสหยาบมีโอกาสท่ีจะมีจุดสัมผัสมากกว่าผิวเรียบ ซึ่งอาจฝืนความรู้สึกอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามการบีบอัด
ด้วยทอร์กที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหานี้ได้เพราะจะมีแรงกดที่ทําให้ผิวสัมผัสขยายตัวกว้างขึ้น ดังนั้นคุณสมบัติ
ด้านการอ่อนตัวของโลหะที่สัมผัสกันจึงมีความสําคัญไม่น้อยเช่นกัน 
 ค่าแรงบีบที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะเฉพาะของโลหะที่ใช้ทําตัวต่อสาย มีค่าคงที่ที่แรงบีบอัดสูงสุดที่
โลหะสามารถคงสภาพได้โดยไม่เคลื่อนตัวอีก หมายถึงที่แต่ละจุดสัมผัสจะถูกบีบจนแบนออกจนผิวสัมผัสมี
ความกว้างพอจนสามารถรับแรงบีบได้โดยไม่เคลื่อนตัวอีก แต่ถ้าใช้แรงบีบอัดมากเกินไปจุดสัมผัสจะเคลื่อนตัว
ออกจนหลวมเมื่อเวลาผ่านไป 
 สําหรับตัวต่อสายทั่วไป ความต้านทานของผิวสัมผัสจึงขึ้นกับแรงบีบโดยตรง และจะสามารถประมาณ 
ต่อได้ว่า ตัวต่อสายที่ใช้โบลต์ 2 ตัว จะมีค่าความต้านทานลดลงเหลือประมาณคร่ึงเดียวเม่ือเทียบกับการใช้
โบลต์เพียงตัวเดียว 
 
3. สาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําให้จุดต่อสายมีความต้านทานสูง 

เมื่อตัวนําต่อเข้าด้วยกันจะต้องสัมผัสอย่างแน่นหนาและยาวนาน สาเหตุหลักที่ทําให้จุดต่อหลวมมี 
4 ประการดังน้ี 
 1. เกิดจากแรงบีบที่ตัวต่อสายลดลงเนื่องจาก Creep หรือ Cold Flowเมื่อมีแรงบีบอัดกระทําที่
เน้ือโลหะจะทําให้เน้ือโลหะมีการเคลื่อนตัวแบนออกเรียกว่า Cold Flow หรือ Creep การเคลื่อนตัวของเน้ือ
โลหะน้ีจะทําให้แรงบีบอัดลดลงและเมื่อถึงจุด ๆ หน่ึง ก็จะหยุดการเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนตัวน้อยมาก 
 การเคลื่อนตัวจะเกิดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแข็งของโลหะ ถ้าโลหะแข็งจะมีการเคลื่อนตัวน้อย  
โลหะอ่อนจะมีการเคล่ือนตัวมาก อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนตัวมากขึ้นด้วย เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้น
มากในการตัวต่อที่ขันด้วยโบลต์ เราจะเคยสังเกตพบว่าเมื่อใช้งานไประยะหน่ึง จุดต่อที่ขันด้วยโบลต์น้ีจะหลวม 
ต้องมีการกลับไปขันให้แน่นใหม่อีก แสดงความสัมพันธ์ของความต้านทานผิวสัมผัสกับแรงกดที่ผิวสัมผัสที่เกิด
จากการเลื่อนตัวได้ตามรูปที่ 2 
 
 
 

จุดสัมผัสท่ี 
กระแสไหลผ่าน 

ตัวนําไฟฟ้า 

ตัวนําไฟฟ้า 
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รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธข์องความตา้นทานผิวสัมผัสกับแรงกดท่ีผวิสัมผสั 
 
 ในรูปที่ 2 เส้นโค้ง A แสดงความสัมพันธ์ของความต้านทานผิวสัมผัสกับแรงกดที่ผิวสัมผัสเมื่อทําการ
บีบอัดตัวต่อสาย จะเห็นว่าเมื่อแรงกดที่ผิวสัมผัสเพ่ิมขึ้นความต้านทานผิวสัมผัสจะลดลงจนถึงจุดๆ หน่ึง  
(จุด D) และจะไม่ลดลงอีกแม้จะเพ่ิมแรงกดมากขึ้นก็ตาม ในการต่อสายไฟฟ้าจึงต้องให้มีแรงกดมากถึงจุด D 
และถ้าเพ่ิมแรงกดมากขึ้นอีกก็จะไม่ทําให้ค่าความต้านทานผิวลดลงอีก 
 เส้นโค้ง B แสดงความสัมพันธ์ของความต้านทานผิวสัมผัสกับแรงกดที่ผิวสัมผัสเมื่อแรงบีบลดลง หรือ
เกิดการคลายตัวของตัวต่อสาย ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ (สังเกตว่า เส้นโค้งจะไม่ทับกับเส้นโค้ง A) ถ้าการคลาย
ตัวทําให้แรงกดลดลงต่ํากว่าจุด C ค่าความต้านทานผิวสัมผัสจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในการออกแบบตัวต่อสาย
จึงต้องไม่ทําให้การคลายตัวเน่ืองจาก Creep ลดลงจนแรงกดต่ํากว่าจุด C 
 ในทางปฏิบัติ การกําหนดจุด C หรือจุดที่จะไม่เกิด Creep อีกน้ันทําได้ยากเน่ืองจากเน้ือโลหะมีความ
อ่อนตัวแม้ว่าค่าแรงบีบจะน้อยและอยู่ในอุณหภูมิห้องก็ตาม และโลหะต่างชนิดกันก็ต้องการแรงกดไม่เท่ากัน 
เช่นทองแดงมีความแข็งมากกว่าอะลูมิเนียมจึงต้องการแรงกดมากกว่าเพ่ือให้ถึงจุดที่คาดว่าจะไม่เกิด Creep 
อีก ดังน้ันการต่อระหว่างตัวนําทองแดงกับอะลูมิเนียมจึงมีปัญหามาก 
 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ตัวต่อสายจะต้องมีการออกแบบอย่างเหมาะสม ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานสากลที่กําหนด การใช้งานจึงต้องเลือกให้เหมาะสมทั้งชนิด ขนาด และแรงกดด้วย (กรณี
ตัวต่อสายเป็นชนิดขั้นแน่นด้วยโบลต์แรงกดคือทอร์กที่ใช้ขันโบลต์ สําหรับตัวต่อสายชนิดบีบด้วยเครื่องมือแรง
กดจะสัมพันธ์กับขนาดของหัวบีบที่เลือกใช้งาน) 
 2. เกิดจากออกไซด์ที่ผิวสัมผัสผิวของโลหะที่สัมผัสกับอากาศ (ออกซิเจน) จะเกิดออกไซด์มีลักษณะ
เป็นฟิล์มเคลือบอยู่ฟิล์มน้ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าทําให้เกิดความต้านทานที่ผิวสัมผัส ลักษณะของฟิล์มน้ีจะ
ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่เป็นตัวนํา ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 ออกไซด์ของทองแดงเป็นฟิล์มที่มองเห็นได้ด้วยสายตา มีสภาพอ่อนสามารถขจัดออกโดยใช้แรงกด
เพียงไม่มาก นอกจากว่าผิวทองแดงจะมีออกไซด์เกาะอยู่มากเกินไป จึงต้องทําความสะอาดผิวก่อน โดยทั่วไป
ผิวทองแดงที่ขัดเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นผิวสัมผัสที่ดีได้ 

เส้นโค้ง A 

เส้นโค้ง B คว
าม

ต้า
นท

าน
ผิว

สัม
ผัส

 

แรงกดท่ีผิวสัมผัส C D 
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 ออกไซด์ของเงินสามารถขจัดออกได้ง่ายกว่าทองแดงโดยใช้แรงกดไม่มาก และออกไซด์ของเงินน้ีจะ
เกิดน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังน้ันในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 200OC จึงนิยมชุบหรือเคลือบผิวสัมผัสด้วย
เงิน (silver plated)  
 ออกไซด์ของอะลูมิเนียมเป็นฟิล์มที่มีสภาพแข็ง เหนียว มีความต้านทานสูงมาก และเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วเมื่อผิวอะลูมิเนียมสัมผัสกับอากาศเพียงไม่ก่ีช่ัวโมง และไม่สามารถนํามาใช้งานโดยไม่ได้ทําความสะอาด
ก่อน ดังน้ันในการต่อสายอะลูมิเนียมจึงต้องทําความสะอาดก่อนทุกครั้ง ข้อดีของอะลูมิเนียมออกไซด์คือ 
ลักษณะของฟิล์มที่เหนียวแน่นน้ีจะเป็นตัวป้องกันอะลูมิเนียมจากการกัดกร่อนได้ดี  ฟิล์มออกไซด์ของ
อะลูมิเนียมมีลักษณะโปร่งใส ดังน้ันแม้ว่าผิวของอะลูมิเนียมจะสะอาดและดูเป็นประกาย แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าผิวของอะลูมิเนียมจะมีความต้านทานผิวสัมผัสตํ่าพอที่จะใช้งานได้ดี การใช้สายอะลูมิเนียมจึงต้อง
ระมัดระวังมาก ที่ผิวสัมผัสของอะลูมิเนียมจึงนิยมเคลือบด้วยดีบุก หรือ เงิน 
 การทําความสะอาดผิวของอะลูมิเนียมโดยทั่วไปจะขัดผิวตัวนําด้วยแปรงลวด (wire brush) หรือ 
Emery Cloth จากน้ันจะทา Compound ทับทันทีเมื่อขัดเสร็จ ส่วนอีกวิธีหน่ึงจะทา Compound ที่ผิว
อะลูมิเนียมก่อนแล้วขัดให้สะอาด แล้วจึงทา Compound ทับอีกทีหน่ึง 
 Compoundที่ใช้ทาผิวสัมผัสโดยเฉพาะอะลูมิเนียมเพ่ือป้องกันการเกิดออกไซด์โดยมากจะเป็นสาร 
Petrolatum นอกจากน้ันยังมีการผสมผงสังกะสีลงไปใน Compound ด้วยซึ่งมีข้อดีคือช่วยให้ความต้านทาน
ผิวสัมผัสลดลง Compoundน้ีนอกจากจะป้องกันการเกิดออกไซด์ในระยะต้นแล้วยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้
ออกซิเจนเข้าไปสัมผัสผิวของโลหะอีก เมื่อการต่อสายเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างการใช้งาน 
 3. เกิดจาการกัดกร่อน (Corrosion) สําหรับการต่อสายตัวนําที่เป็นโลหะต่างชนิดกัน เช่น ทองแดง
กับอะลูมิเนียมเมื่อสัมผัสกันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาอิเลกโตรไลตริก (electrolytic) 
และเมื่อมีความช้ืนที่บริเวณผิวสัมผัสของตัวนําจะเกิดการกัดกร่อนของตัวนําขึ้น เป็นสาเหตุของความต้านทาน
ที่เพ่ิมขึ้นที่จุดสัมผัส 
 ถ้าหากว่าสามารถขจัดความช้ืนออกจากการต่อสายได้ โอกาสท่ีจะเกิดการกัดกร่อนก็ไม่มี เช่น ในการ
ต่อเคเบิลแรงสูง จะใช้อุปกรณ์แบบป้องกันความช้ืน (moisture proof) จึงไม่เกิดปัญหาเรื่องการกัดกร่อน การ
พันทับรอยต่อด้วยเทปก็เป็นอีกวิธีหน่ึงที่นิยมใช้กันแต่ก็ป้องกันได้ยากโดยเฉพาะกับสายตัวนําตีเกลียว 
(Stranded) ถ้าความช้ืนสามารถซึมผ่านเข้าไปภายในได้ก็จะแห้งยากเพราะระเหยออกได้ยาก ปัจจุบันมีการใช้
สารพลาสติกชนิดหดตัวเมื่อได้รับความร้อน เช่น Heatshrinkable Tube สําหรับหุ้มจุดต่อ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่า
การพันเทป 
 Galvanic Action เมื่อโลหะ 2 ชนิดทําปฏิกิริยาอิเลกโตรไลตริกกันจะทําให้เกิดความต่างศักย์ ไฟฟ้า
ขึ้นระหว่างโลหะสองชนิด โลหะชนิดหน่ึงจะทําหน้าที่เป็น Cathode เป็นตัวรับประจุบวก ส่วนอีกชนิดหน่ึงจะ
ทําหน้าที่ Anode เป็นตัวรับประจุลบ เมื่อโลหะทั้งสองสัมผัสกันจะเกิดกระแสไหลคล้ายกับการลัดวงจรของ
เซลไฟฟ้า ปฏิกิริยาอิเล็กโตรไลตริกน้ีจะทําให้โลหะที่เป็นขั้ว Anode เกิดการกัดร่อน โดยโลหะที่เป็นขั้ว 
Cathode จะไม่ถูกกัดกร่อน การกัดกร่อนจะเกิดมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสอิเล็กโตรไลตริก 
ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 
 ตัวอย่าง เมื่อนําทองแดงและอะลูมิเนียมมาต่อกัน อะลูมิเนียมจะเป็นขั้ว Anode และถูกกัดกร่อน 
ทองแดง จะเป็นขั้วCathode และไม่ถูกกัดกร่อน (แต่จะเป็นตัวรับประจุ) โดยอะลูมิเนียมจะถูกกัดกร่อนมาก 
เน่ืองจากโลหะทั้งสองมากอยู่ใน Series ที่ห่างกันมาก (ดูตัวอย่างจาก Electrolytic Series ที่แสดงข้างล่าง) 
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ส่วนหน่ึงของ Electrolytic Series เป็นดังน้ี 
 

Corroded End (anodic) 
Magnesium 
Aluminum 
Duralumin 

Zinc 
Cadmium 

Iron 
Chromium iron (active) 

Chromium-Nickel-Iron (active) 
Soft solder 

Tin 
Lead 
Nickel 
Brasses 
Bronzes 
Monel 
Copper 

Chromium iron (passive) 
Chromium-Nickel-Iron (passive 

Silver solder 
Silver 
Gold 

Platinum 
Protected End (cathodic) 

 
ในการต่อสายจึงควรเลือกใช้ตัวต่อสายที่เป็นโลหะชนิดเดียวกันกับสาย (หรือบัสบาร์) ที่นํามาต่อเช่น

เป็นการต่อระหว่างอะลูมิเนียม-อะลูมิเนียม ก็ใช้ตัวต่อที่ทําด้วยอะลูมิเนียม หรือการต่อระหว่างสายทองแดง-
ทองแดง ก็ใช้ตัวต่อที่ทําด้วยทองแดง เป็นต้น เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาอันเกิดจาก Galvanic Action ส่วนการต่อ
สายอะลูมิเนียม-ทองแดง น้ันโดยมากจะใช้ตัวต่อสายที่ทําด้วย Copper-Alloy โดยที่ผิวสัมผัสจะมีการชุบดีบุก 
(tin-plated ) ซึ่งช่วยลดการกัดกร่อนลงไปได้มากแต่ก็ไม่ 100% และที่สําคัญจะต้องแยกไม่ให้โลหะทั้งสองน้ัน
สัมผัสกันโดยตรง ดังน้ันในการต่อบัสบาร์หรือบัสเวย์ (บัสดัก) ซึ่งมีใช้งานทั้งชนิดตัวนําทองแดงและอะลูมิเนียม 
จึงต้องระมัดระวังเรื่องการต่อทั้งการต่อระหว่างบัสบาร์ด้วยกัน กับการต่อระหว่างบัสบาร์กับสายไฟฟ้าหรือ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าด้วย 

4. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนื่องจากสภาพการใช้งาน (Thermal Effect) ตามสภาพที่
เป็นจริงของการใช้งานน้ัน สายตัวนําและจุดต่อจะต้องทนต่อสภาวะการไหลของกระแสไฟฟ้าค่าต่าง ๆ ไม่ว่า
จะน้อยหรือมากหรือเกินกําลัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าจะเป็นผลทําให้อุณหภูมิของสายหรือตัวนํา



6 
 

เปลี่ยนแปลง และอีกประการหน่ึงก็คืออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและฤดูกาล  
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดลักษณะของ Heat Cycle 
 ผลอันเกิดจาก Heat Cycleการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งอาจเกิดจากสภาพโหลดที่เปลี่ยนแปลง 
หรืออุณหภูมิโดยรอบ มีผลทําให้เน้ือโลหะเปลี่ยนแปลงในทางขยายตัวหรือหดตัวตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือ
ลดลง ถ้าเป็นโลหะชนิดเดียวกันก็จะไม่มีผลมากนัก แต่ถ้าเป็นโลหะต่างชนิดกันจะมีผลมากเน่ืองจากโลหะ 
แต่ละชนิดมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัว (temperature coefficient) ไม่เท่ากันแม้แต่ในโลหะชนิดเดียวกัน 
ถ้าอุณหภูมิกระจายไม่เท่ากันก็จะเกิดการขยายตัวไม่เท่ากันได้ เช่น บริเวณผิวของตัวต่อสายจะมีอุณหภูมิตํ่า
กว่าภายใน เป็นต้น 
 จุดที่มีการขยายตัวมากคือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสในตัวต่อสายเนื่องจากกระแสท่ีผ่านจุดน้ีมีค่าสูงทําให้
เกิดความร้อนสูงกว่าบริเวณอ่ืน การขยายตัวและหดตัวของโลหะน้ีมีแนวโน้มที่จะทําให้ความต้านทานที่
ผิวสัมผัสมีค่ามากขึ้นตรงจุดสัมผัส เมื่อเกิดการขยายตัวสลับกับหดตัวอาจทําให้เกิดระยะห่างขึ้น และเกิด
ออกไซด์ในบริเวณท่ีห่างกันน้ัน เมื่อโลหะกลับสู่สภาพเดิมหน้าสัมผัสจะไม่ติดกันเหมือนตอนแรกเนื่องจากมี
ฟิล์มของออกไซด์คั่นอยู่ การเพ่ิมขึ้นของความต้านทานผิวสัมผัสในลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละ heat 
cycle 
 สภาพดังกล่าวน้ีจะย่ิงเป็นมากขึ้นเมื่อเกิดการเคลื่อนตัว (creep) ด้วย  เพราะการเคลื่อนตัวจะทําให้
แรงบีบอัดมีค่าลดลง ดังนั้นถ้าตัวต่อสายออกแบบมาไม่ดีแล้วความต้านทานจะเลวลงเร่ือย ๆ เมื่อเกิด Heat 
Cycle เมื่อปล่อยไปนาน ๆ จุดต่อก็จะชํารุดตัวต่อสายจึงต้องออกแบบให้สามารถคงสภาพทางไฟฟ้าได้ แม้ว่า
จะใช้งานในสภาพของ Heat Cycle โดยการเลือกเน้ือโลหะท่ีเหมาะสม ใช้ขนาดหน้าสัมผัสและแรงบีบที่
เพียงพอ และเพ่ือความม่ันใจ ตัวต่อสายจึงต้องผ่านการทดสอบการทนสภาพ Heat Cycle ด้วย การทดสอบ
ทําโดยการใส่โหลดให้ตัวต่อสายจนอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นถึงจุดที่กําหนดในมาตรฐานการทดสอบและปล่อยให้เย็นลง
จนถึงอุณหภูมิห้อง เป็นอันครบ 1 cycle แล้วทําซ้ําอีกเร่ือยๆ จนครบ cycle ที่กําหนดในมาตรฐานการ
ทดสอบ หลังจากน้ันทําการวัดค่าต่างๆ ตามท่ีกําหนด ดังน้ันในการเลือกตัวต่อสายมาใช้งานจึงจําเป็นต้องดูว่ามี
มาตรฐานการทดสอบรองรับหรือไม่ 
 
4. การต่อสายตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการตดิตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย 

มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ได้กําหนดเร่ืองการสายหรือตัวนําไว้ในข้อ 1.101  
มีสาระสําคัญสรุปได้ว่า การต่อสายตัวนําที่เป็นการต่อระหว่างสายไฟฟ้าด้วยกันต้องใช้อุปกรณ์ต่อสายและ
วิธีการต่อสายที่เหมาะสม โดยเฉพาะการต่อตัวนําที่เป็นโลหะต่างชนิดกันจะต้องใช้อุปกรณ์ต่อสายที่สามารถต่อ
ตัวนําต่างชนิดกันได้ เช่นการต่อสายทองแดงกับสายอะลูมิเนียมจะต้องใช้ตัวต่อสายชนิด Universal เป็นต้น 
ในการต่อสายทุกชนิดทุกขนาดต้องใช้อุปกรณ์สําหรับการต่อสายเช่น ตัวต่อสาย ไวร์นัต หรือสปลิตโบลต์ 
เป็นต้น และปัจจุบันมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยยอมให้สายไฟฟ้าขนาดเล็กคือขนาดใหญ่
ไม่เกิน 2.5 ตร.มม. สามารถต่อกันได้โดยใช้วิธีต่อสายโดยตรงด้วยการพันเกลียว สายขนาดใหญ่กว่าน้ีต้อง 
ต่อกันด้วยอุปกรณ์ต่อสายเท่าน้ัน 

การต่อปลายสายเข้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถต่อโดยใช้วิธีพันปลายสายเข้ากับสกรูแล้วขัน
ให้แน่นได้ ขนาดสายไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ได้ต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 6 ตร.มม. ในการต่อด้วยวิธีน้ีถึงแม้ว่า
มาตรฐานฯยอมให้ใช้ได้ แต่ในการปฏิบัติงานต้องทําให้ถูกต้องด้วย เพราะถ้าทําไม่ถูกต้องอาจทําให้การต่อ 
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ไม่แน่นและใช้งานได้ไม่นาน โดยเฉพาะสายไฟฟ้าชนิดที่ตัวนําเป็นฝอยเส้นเล็ก ๆ เช่นสายชนิด VCT เมื่อขัน 
สกรูทับลงบนตัวนํา สกรูจะกดตัวนําจนขาดทําให้การต่อสายไม่แน่นพอและหลุดหรือขาดในที่สุด 

ข้อกําหนดตามที่ระบุในมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าฯน้ัน เป็นเพียงข้อกําหนดกว้าง ๆ ที่ผู้ออกแบบ
และติดต้ังจะต้องทราบถึงวิธีการและรายละเอียดทั้งหมดจึงจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
5. ปัญหาท่ีมักพบในทางปฏิบตั ิ

 มีหลายสาเหตุที่ทําให้จุดต่อหลวมซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความร้อนสูงเกินที่มีผลกับเคร่ืองป้องกัน
กระแสเกิน ขั้วต่อสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้า และระบบการเดินสาย การทราบสาเหตุที่แท้จริงจะสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

1. ชนิดและขนาดของสายไฟฟ้าไม่เหมาะสมกับตัวต่อสายหรือขั้วต่อสายของบริภัณฑ์ตัวต่อสาย
และข้ัวต่อสายต้องเหมาะสมกันทั้งชนิดและขนาด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลือกให้เหมาะสมด้วย สําหรับบริภัณฑ์
ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ และสวิตช์ เป็นต้น ถ้าสายไฟฟ้ามีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปก็จะเป็นผลให้
จุดต่อสายเป็นปัญหาได้เช่นกันบริภัณฑ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะระบุขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมมาให้ด้วยการใช้ตัวต่อ
สายหรือขั้วต่อสายต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับชนิดของสายไฟฟ้า (ทองแดงหรืออะลูมิเนียม) ขนาดของตัวต่อ
สายก็ต้องเหมาะสมกับขนาดสายไฟฟ้าด้วยเช่นกัน บริภัณฑ์ไฟฟ้าบางชนิดออกแบบสําหรับต่อด้วยบัสบาร์ก็
จะต้องใช้ให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน 

เมื่อโลหะต่างชนิดสัมผัสกันและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะเกิดการกัดกร่อนของโลหะจากการถ่ายเท
ประจุ สําหรับการสัมผัสกันระหว่างตัวนําทองแดงกับอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมจะถูกกัดกร่อนและหลวมในท่ีสุด 
ดังนั้นถ้าจําเป็นต้องมีการต่อระหว่างโลหะที่เป็นทองแดงกับอะลูมิเนียม จะต้องไม่ให้โลหะทั้งสองชนิดน้ีสัมผัส
ถึงกันโดยตรง ตัวต่อสายก็จะต้องออกแบบให้ใช้ได้กับโลหะท้ังสองชนิดเรียกว่า Universal ซึ่งปกติจะเคลือบ
ด้วยดีบุก 

2. ขันขั้วต่อสายไม่แน่นตามทอร์กที่กําหนดโดยผู้ผลิต การขยายตัวของสายไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไหล
มากและหดตัวเมื่อกระแสลดลง ทําให้จุดต่อสายหลวมได้ถ้าขั้วต่อสายขันไม่ได้ทอร์กตามที่กําหนดซึ่งอาจมาก
เกินไปหรือน้อยเกินไป ทอร์กน้ีอาจระบุมากับตัวอุปกรณ์น้ันเลย หรือมากับเอกสารของผู้ผลิตซึ่งผู้ติดต้ังจํานวน
ไม่น้อยที่ละเลยโดยเฉพาะการต่อสายเข้าขั้วเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นต้น สําหรับการต่อระหว่างบัสบาร์ด้วยกัน
และการต่อหางปลาเข้าบุชช่ิงหม้อแปลงก็จะต้องขันด้วยทอร์กตามที่กําหนดด้วยเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าวน้ี
สามารถหาได้จากผู้ผลิตบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงทอร์กของการต่อบัสเวย์ (หรอืบัสดัก) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้วยมือแ
รอยที่บีบ
เวลานาน
อันตรายไ

รูปที่ 4 บ

รูป

3. การบีบสา
และชนิดที่ทําง
บไม่ตรงตามท
นก็จะหลวมแ
ได้ 
 
 
 
 
 
 

บัสเวย์ชํารุดจ

ที่ 5 ตัวอย่าง

ายไม่เหมาะส
งานด้วยระบบ
ที่ผู้ผลิตกําหน
และเกิดความ

จารกจดุต่อหล

งขั้วต่อสายเข้

สม เกิดกับตัวต
บไฮดรอลิก อา
นด เป็นผลให
มร้อนสูงจนสา

8 

ลวมจนเกิดค

ขา้เซอร์กิตเบร
 

ต่อสายที่ต้องใ
าจเน่ืองจากกา
ห้แรงบีบที่ตัว
ายหรือขั้วต่อ

วามร้อนสูง (

รกเกอร์ชํารดุ

ใช้วิธีบีบให้แน
ารเลือกขนาด
วต่อสายหลว
สายชํารุด แล

(ใช้ทอร์กไม่เห

ด เนื่องจากหล

น่นด้วยคีม (ตั
ดตัวบีบ (die) 
วมหรือแน่นเ
ละสายที่รับแ

หมาะสม) 

ลวม 

ตัวบีบ) ทั้งชนิด
ไม่ถูกต้อง หรื
กินไป เมื่อใช้
แรงดึงอาจหลุ

ดที่ทํางาน
รือจํานวน
ช้งานเป็น
ลุดจนเป็น
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รูปที่ 6 ตัวอย่างรายละเอียดที่กําหนดบนตัวต่อสาย 

 
โดยปกติตัวต่อสายจะระบุขนาดของสายไฟฟ้าและขนาด die ที่ต้องใช้ รวมถึงกําหนดตําแหน่งที่ต้อง

บีบมาให้ด้วย ตัวต่อสายขนาดเดียวกันแต่คนละผู้ผลิตก็อาจใช้ die คนละเบอร์กันก็ได้ ดังน้ันในการทํางาน
จะต้องเลือกให้ตรงกับที่ระบุมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ตัวอย่างจุดต่อสายหลวมจนเกิดความร้อนสูง 
 

4. สายไม่เข้าที่มักเกิดกับตัวต่อสายชนิดเสียบแน่น (quick connection terminal) เมื่อเสียบสาย
แล้วสายอาจไม่ลงพอดีตรงตําแหน่งที่ต้องการ (ไม่ลงล็อก) ทําให้หน้าสัมผัสร้อนและเกิดความร้อนสูงได้ ปัญหา
อีกอย่างหนึ่งของการใช้ขั้วต่อสายแบบน้ีคือพิกัดกระแสไม่เหมาะสม ปกติขั้วต่อสายแบบนี้จะออกแบบให้ใช้
งานกับกระแสไม่มากเช่น 16 หรือ 20 แอมแปร์ หรืออาจน้อยกว่า ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามขนาดของสายไฟฟ้าด้วย
เช่นกัน ถ้ากระแสมากเกินไปจะเกิดความร้อนสูงเกิน เสื่อมสภาพและชํารุดได้ 

ใช้สายหลายเส้นกับตัวต่อสายที่ออกแบบสําหรับสายเส้นเดียว ในการต่อสายจะต้องตรวจสอบให้
ชัดเจนก่อนว่าตัวต่อสายน้ันออกแบบสําหรับสายเส้นเดียว สองเส้น หรือมากกว่า ซึ่งต้องใช้ให้ถูกต้องด้วย
เช่นกัน 
 

ตําแหน่งท่ีกําหนดให้บีบ 

ขนาดสายไฟฟ้า 

ขนาด die 

ขนาด die 



 

6. การต

 
อุปกรณ์ใ
ไม่ใช่จําเ
ปลากันม

โ
ซึ่งส่วนม
ค่อยมีคว
ถูกต้องน่ั

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ป้องกันก
ไหม้ได้ เป็
 
ด้วย หัวข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อสายด้วย 

การต่อสายด้
ให้เหมาะสมต
ป็นเฉพาะกา

มากทั้งสายขน
โดยทั่วไปเรา
าก มาจากกา
วามรู้ ความเข้
นันเอง  
 

การยํ้าหัวสา
กระแสเกินหรือ
ป็นต้น เป็นสา
ดังน้ัน การเข้
ข้อที่ควรพิจาร
1.  ชนิดของห
2.  ชนิดของก
3.  คุณสมบัติ
4.  วิธีการเลอื
5.  การปฏิบัติ

Cable Lu

ด้วยหางปลาซึ
ตามที่กล่าวแล้
รต่อสายด้วย

นาดเล็กและขน
ามักพบว่า 10
ารที่เราย้ําหัวส
ข้าใจในวิธีการ

รูปที่ 8 ตัว

ยไม่แน่น จะ
อเซอร์กิตเบร
าเหตุที่ทําให้เร
ข้าหัวสายที่ดีจึ
รณาในการทาํ
หางปลาที่จะใ
การยํ้า 
ติทางกลของห
อกใช้เครื่องมอื
ติงานที่ถูกต้อง

ugs หรือ Te

ซึ่งปกติจะเป็น
ล้วข้างต้น ยังจ
หางปลาเท่าน
นาดใหญ่  
0-30% ขอ
สายไม่แน่น ใ
รทํางานที่ถูก

วอย่างการต่อ

ก่อให้เกิดปัญ
กเกอร์ปลดวง
ราไม่สามารถใ
จึงต้องมีการเลื
างาน มีดังน้ี 
ใช้งาน รวมถึง

หางปลา 
ออย่างถูกต้อง
งเหมาะสม 
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erminal Lu

นการต่อเข้าบ
จําเป็นต้องปฏิ
น้ัน แต่จําเป็น

องการเข้าหัว
ช้หางปลาผิด
ต้อง และโดย

อสายด้วยหาง

ญหาตามมาห
งจรก่อนกําหน
ใช้พลังงานได้
ลือกอุปกรณ์ต

งวัสดุที่นํามาใช

ง  

ugs 

บริภัณฑ์ไฟฟ้า
ฏิบัติงานให้ถูก
นสําหรับการต

สายมักมีปัญ
และหางไปไม
ยทั่วไปมักจะข

งปลา (term

ลายอย่าง เช
นด หรือในกรณ
เต็มที่ หรือกา
ต่อสาย เครื่อ

ช้ทําหางปลา

าหรือบัสบาร์ 
กต้องด้วย กา
ต่อสายทุกแบบ

หาของความ
ม่ได้ขนาด ทั้งน
ขาดความสนใ

inal lugs) 

ช่น หัวสายร้อ
ณีที่รุนแรงเซอ
ารใช้ไฟฟ้าต้อง
งมือ รวมถึงก

นอกจากจะต
รปฏิบัติงานที
บ ปัจจุบันมีก

ร้อนเกิดขึ้นเมื
น้ีเพราะผู้ปฏิบ
ใจต่อการยํ้าห

อน หัวสายไห
อร์กิตเบรกเกอ
งหยุดชะงักลง
การทํางานที่ถู

ต้องเลือก
ที่ถูกต้องน้ี
การใช้หาง

มื่อใช้งาน  
บัติงานไม่
หัวสายให้

หม้ เครื่อง
อร์อาจจะ
ง 
ถูกต้องอีก
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รูปที่ 9 การต่อสายที่ดี ตัวต่อสายกับสายไฟฟ้าต้องติดเป็นเนื้อเดียวกัน 
 
7. การต่อสายไฟฟา้เข้ากับหลักดิน 

 ในระบบการต่อลงดินจะมีจุดที่ต้องทําการต่อสายไฟฟ้าเข้ากับหลักดิน (ground rod) ซึ่งทําได้ 2 วิธี 
ดังน้ี 

1. การต่อด้วยClamp หรือตัวต่อ จะต้องเป็นชนิดที่ออกแบบสําหรับการต่อระหว่างสายไฟฟ้ากับ
หลักดินเท่าน้ัน ปัญหาที่มักเกิดคือ Clamp ไม่ได้มาตรฐาน หรือผู้ปฏิบัติงานต่อไม่ถูกต้อง เช่น ทอร์กไม่
เหมาะสม หรือไม่ทําความสะอาดผิวสัมผัสก่อน เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งตัวต่อจะหลวมหรือเป็นออกไซด์ หรือ
แม้ว่าจะต่ออย่างถูกต้องก็ยังต้องทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามคาบเวลา อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 การต่อสายต่อหลกัดินเขา้กับดินด้วยแคล้มป ์
 
 2. การต่อด้วยวิธีหลอมละลายด้วยความร้อน เป็นการต่อที่ให้ความคงทนถาวร ในมาตรฐาน 
การติดต้ังทางไฟฟ้าฯ จึงกําหนดให้ใช้วิธีน้ีกับการติดต้ังในบางสถานที่ที่พิจารณาแล้วว่ามีความจําเป็นเน่ืองจาก
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือมีบุคคลใช้งานร่วมกันจํานวนมาก เช่น อาคารรชุด อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ และโรงมหรสพ เป็นต้น วิธีน้ีต้องการการบํารุงรักษาน้อย แต่อย่างไรก็ตาม การต่อจะต้องทําโดยผู้ที่มี
ความรู้ความชํานาญ และใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยเช่นกัน 
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 การต่อด้วยวิธีหลอมละลายด้วยความร้อนเป็นวิธีที่ให้ความม่ันใจเรื่องความมั่นคงและคงทน ลดภาระ
การบํารุงรักษาได้มาก แต่ต้องเลือกใช้กับจุดต่อที่เรามั่นใจว่าจะไม่มีการถอดออกอีกในภายหลัง เป็นวิธีที่
ต้องการการบํารุงรักษาน้อยเช่นกัน ส่วนใหญ่นิยมใช้กับระบบตัวนําล่อฟ้า หรือตัวนําลงดิน ในระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ตัวอย่างการต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดินด้วยวิธีหลอมละลายด้วยความร้อน 
 

8. การต่อบสับาร ์
 การต่อบัสบาร์จะพบปัญหาคล้ายกับการต่อสายไฟฟ้าเช่นกัน แต่วิธีที่ใช้ต่อจะต่างกัน การต่อระหว่าง
บัสบาร์จะยึดด้วยโบลต์และนัตเป็นหลัก บัสบาร์ที่ใช้งานจะมีทั้งชนิดอะลูมิเนียมและทองแดง แนวทางป้องกัน
การกัดกร่อนจึงเหมือนกับของสายไฟฟ้าตามที่กล่าวข้างต้น ขั้นตอนการต่อพอสรุปได้ดังน้ี 
 การต่อระหว่างบัสบาร์ชนิดอะลูมีเนียม มีขั้นตอนดังน้ี 

 ทําความสะอาดผิวสัมผัสด้วยแปรงหรือกระดาษทราย 
 ทาคอมปาวด์ที่ผิวสัมผัสทันที่หลังจากที่ทําความสะอาด เพ่ือป้องกันการเกิดออกไซด์ 
 ประกอบจุดต่อ ซึ่งจะต้องใช้ Flat washer (แหวนแบน) และ Belleville washer (แหวนฉิ่ง) 
 ทําการต่อและขันโบลต์และนัตให้แน่น ด้วยทอร์กที่เหมาะสม (ค่าทอร์กที่เหมาะสมเป็นไป

ตามคําแนะนําของผู้ผลิต) 
การต่อระหว่างบัสบาร์ชนิดทองแดง การต่อไม่ต้องใช้คอมปาวด์และแหวนฉิ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

 ทําความสะอาดผิวสัมผัสด้วยผ้า (ไม่จําเป็นต้องใช้แปรงหรือกระดาษทราย) 
 ประกอบจุดต่อ ซึ่งจะต้องใช้ Flat washer (แหวนแบน) และ ไม่ต้องใช้Belleville washer 
 ทําการต่อและขันโบลต์และนัตให้แน่น ด้วยทอร์กที่เหมาะสม (ค่าทอร์กที่เหมาะสมเป็นไป

ตามคําแนะนําของผู้ผลิต) 
การต่อระหว่างบัสบาร์ชนิดทองแดงกับอะลูมิเนียม บัสบาร์ทองแดงจะต้องเคลือบดีบุกด้วย (tin 
plated) ขั้นตอนการต่อเหมือนกับการต่อบัสบาร์อะลูมิเนียม ดังน้ี 

 ทําความสะอาดผิวสัมผัสบัสบาร์อะลูมิเนียม สําหรับบัสบาร์ทองแดงไม่ต้องขัดด้วยกระดาษ
ทรายหรือแปรง เพียงแต่เช็ดทําความสะอาดก็พอ 



 

หมายเห

ด้วยโบลต
ของบัสบ

จะเกิดกา
 
 
 
 
 
 

 
หมายเห
ใช้ค่าที่กํา

 ทาค
การ
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9. ความจําเป็นในการตรวจสอบและซ่อมบํารุง 

 ถึงแม้ในการต่อสายไฟฟ้าในตอนติดต้ังใหม่ ๆ จะทําได้ดีและถูกต้องแล้วก็ตาม แต่เมื่อใช้งานไประยะ
หน่ึงจะพบว่ามีปัญหาจุดต่อสายหลวม มีความต้านทานสูง ความร้อนที่เกิดน้ีสามารถทําให้ฉนวนของสายไฟฟ้า
ชํารุด หรือถ้าเป็นการต่อเข้าอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่สายไฟฟ้าต่ออยู่จะเกิดความร้อนสูงจนชํารุดหรือทํางาน
ผิดพลาดได้ จึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม การตรวจสอบจะทําให้สามารถแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้การต่อสายมีคุณภาพดีเหมือนเดิมได้ การตรวจสอบการต่อสายไฟฟ้าหลังการใช้งานไประยะหน่ึง
สามารถทําได้หลายวิธี การตรวจสอบวิธีหน่ึงที่ได้ผลคือการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดความร้อนของจุดต่อสาย 
เครื่องมือน้ีอาศัยหลักการที่ว่าเมื่อจุดต่อสายหลวมจะมีความต้านทานสูงและเกิดความร้อนสูงด้วย การวัด 
ความร้อนจึงเป็นวิธีที่ได้ผลและสามารถตรวจได้ขณะที่วงจรไฟฟ้ายังใช้งานอยู่ อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อนน้ีมี
หลายแบบ มีความละเอียดที่แตกต่างกันไป การวัดความร้อนของจุดต่อสายอาจไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด
ความร้อนที่มีความละเอียดสูงนัก เครื่องวัดที่ ดีมีคุณภาพสูงจะสามารถวัดความร้อนในลักษณะของ 
การถ่ายภาพความร้อน สามารถบอกความร้อนที่แต่ละจุดบนภาพได้ แต่จะมีราคาแพง การวัดความร้อนจาก
จุดต่อสายอาจใช้อุปกรณ์ที่วัดความร้อนเป็นจุดก็ได้ซึ่งมีราคาไม่แพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 เครื่องมือวัดความรอ้นแบบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 ตัวอย่างความร้อนที่เกิดที่จุดต่อสายเม่ือวัดด้วยเครื่องวัดความร้อน 

จดุท่ีเกิดความร้อนสงู 
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รูปที่ 15 ตัวอย่างความร้อนสูงที่ขั้วเซอร์กิตเบรกเกอร ์
 
 การวัดความร้อนด้วยเครื่องมือวัด ปกติจะบอกอุณหภูมิเป็นองศา ค่าที่ได้น้ีต้องนํามาวิเคราะห์ต่อ การ
วิเคราะห์ทําได้หลายวิธีตามสถานการณ์เช่นจากการเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของสายไฟฟ้าที่อุปกรณ์น้ันต่ออยู่
โดยมีปริมาณกระแสไฟฟ้าเป็นข้อมูลประกอบ หรือโดยการเปรียบเทียบกับจุดต่อสายอ่ืน ๆ ที่ต่อใช้งานลักษณะ
เดียวกัน เช่นที่ขั้วต่อสายของหม้อแปลงก็จะทําการเปรียบเทียบความร้อนในแต่ละเฟส ที่สําคัญคือจะต้องมีการ
บันทึกค่าที่ได้รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบคร้ังต่อ ๆ ไป โดยทําการเปรียบเทียบผลท่ี
วัดได้ในแต่ละครั้งจะวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความเสียหายของจุดต่อสายได้ แต่เน่ืองจากการวัดความร้อน
ด้วยวิธีถ่ายภาพความร้อนน้ันมีรายละเอียดมากจึงจะไม่ขอกล่าวในที่น้ี 
 
10. บทสรุป 

 การต่อตัวนําไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจําและเป็นจํานวนมากในงานติดต้ังทางไฟฟ้า และถ้า
ในการติดต้ังทําไว้ไม่ดีจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตอีกมาก ผู้ที่เก่ียวข้องจึงควรให้ความสําคัญโดยการเลือกใช้
อุปกรณ์ที่และเคร่ืองมือให้ถูกต้อง และต้องใช้วิธีการต่อที่ถูกต้องด้วย ดังน้ันผู้ควบคุมงานและปฏิบัติงานจึงต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในเรื่องน้ีอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบที่ดีด้วย 
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