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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
สวิตชไฟฟา 

ใชในทีอ่ยูอาศยัและสิง่ติดตั้งทางไฟฟายึดกับที่ที่คลายกัน : 
ขอกําหนดทั่วไป 

1. ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมสวิตชไฟฟาที่มีจุดประสงคทั่วไปใหทํางานดวยมือ (manually 
operated) ใชไดเฉพาะไฟฟากระแสสลับเทานั้น มีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 440 โวลต กระแสไฟฟาท่ีกําหนด
ไมเกิน 63 แอมแปร สําหรับใชในที่อยูอาศยัและในสิ่งติดตั้งทางไฟฟายึดกับที่ที่คลายกัน ไดทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 

ส่ิงติดตั้งทางไฟฟา (electrical installations) หมายความรวมถึง สถานที่พักอยูอาศัย สถานที่การพาณิชย  สถานที่
อุตสาหกรรม สถานที่การเกษตรกรรม อาคารสําเร็จรูป สถานที่กอสรางชั่วคราว สถานที่แสดงสินคา สถานเริงรมย
สถานท่ีสาธารณะ( เชน ทาเรือ ทาอากาศยาน เปนตน)  

สวิตชไฟฟาที่มีขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว ตองมีกระแสไฟฟาที่กําหนดสูงสุดไมเกิน 16 แอมแปร 

สวิตชไฟฟาตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีเจตนาสําหรับควบคุมการใชงานตามปกติดังนี้ 
- วงจรไฟฟาสําหรับโหลดหลอดไฟฟาไสทังสเตน(tungsten filament lamp load) 

- วงจรไฟฟาสําหรับโหลดหลอดฟลูออเรสเซนต(fluorescent lamp load)(รวมบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส) 

- วงจรไฟฟาสําหรับโหลดมีความตานทานเปนสําคัญ(substantially resistive load) มีตัวประกอบกําลังไมนอย
กวา 0.95 

- วงจรไฟฟาหนึ่งเฟสสําหรับโหลดมอเตอรดวยกระแสไฟฟาที่กําหนดถึง 10 แอมแปรและตัวประกอบกําลังไม
นอยกวา 0.6 

- วงจรไฟฟารวมของวงจรเหลานี้ 
หมายเหตุ 1 การขยายขอบขายใหครอบคลุมถึงสวิตชไฟฟา ที่มีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดสูงกวา 440 โวลต อยูในระหวางการ

พิจารณา 

หมายเหตุ 2 การเพิ่มของกระแสไฟฟาที่กําหนดตั้งแต 10 แอมแปรขึ้นไป สําหรับโหลดมอเตอร อยูในระหวางการพิจารณา 
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หมายเหตุ 3 ในระหวางนี้ สําหรับสวิตชไฟฟาโหลดมอเตอรที่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดมากกวา 10 แอมแปร ใหถือวา เปนสวิตช
ไฟฟามีกระแสไฟฟาที่กําหนด 10 แอมแปร 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมกลองสําหรับสวิตชไฟฟาดวย ยกเวนกลองติดตั้ง (mounting boxes) 
สําหรับสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับ (flush-type switches) 
หมายเหตุ 4 ขอกําหนดทั่วไปสําหรับกลองตาง ๆ สําหรับสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมสวิตชไฟฟาดังนี้ดวย : 

- สวิตชไฟฟามีไฟนํา (switches incorporating pilot lights) 

- สวิตชไฟฟาควบคุมระยะไกลแบบแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic remote control switches) (ขอกําหนด
เฉพาะ มีในมาตรฐานเฉพาะ) 

- สวิตชไฟฟามีอุปกรณหนวงเวลา (switches incorporating a time-delay device) (ขอกําหนดเฉพาะ มีใน
มาตรฐานเฉพาะ) 

- ชุดรวมสวิตชไฟฟากับตัวทําหนาที่อ่ืน (combinations of switches and other functions) (ยกเวนสวิตชไฟฟาที่
รวมชุดกับฟวส (switches combined with fuses) 

- สวิตชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (electronic switches) (ขอกําหนดเฉพาะ มีในมาตรฐานเฉพาะ) 

- สวิตชไฟฟามีส่ิงอํานวยความสะดวก (switches having facilities) สําหรับเตารับไฟฟา (outlet) และการติดตรึง 
(retention) เคเบิลออน (ดูภาคผนวก ข.) 

- สวิตชไฟฟาแยกวงจร(isolating switches)(ขอกําหนดเฉพาะ มีในมาตรฐานเฉพาะ) 
หมายเหตุ 5 ความยาวสั้นสุดของเคเบิลออนที่ใชกับสวิตชไฟฟาเหลานี้ ใหเปนตามกฎการเดินสายไฟฟาแหงชาติ (National 

Wiring Rules) 

สวิตชไฟฟาตามมาตรฐานนี้ เหมาะสําหรับใชที่อุณหภูมิโดยรอบโดยปกติไมเกิน 35 องศาเซลเซียส แตมีบางโอกาส
สูงถึง 45 องศาเซลเซียส 
หมายเหตุ 6  สวิตชไฟฟาตามมาตรฐานนี้ เหมาะสมสําหรับใชรวมอยูในบริภัณฑไฟฟาในลักษณะและในสถานที่ที่มีอุณหภูมิ

โดยรอบไมนาจะเกิน 40 องศาเซลเซียส เทานั้น 

ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เชน ในเรือ ในยานพาหนะ และที่คลายกัน เปนตน และในสถานที่ที่มีอันตราย เชน อาจมี
การระเบิด เปนตน อาจตองสรางเปนพิเศษ  ทั้งนี้เรือและยานพาหนะไมถือวาเปนสิ่งติดตั้งทางไฟฟายึดกับที่ 
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2. เอกสารอางอิง 

วาง 

3. บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น คาของ “แรงดันไฟฟา” และ “กระแสไฟฟา” ตอไปนี้จะหมายถึงคาที่เปนรากกําลัง
สองเฉลี่ย (root mean square, r.m.s.) 

3.1 สวิตชไฟฟา (switch) 

อุปกรณซ่ึงออกแบบใหตอ (make) หรือตัด (break) กระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเดียวหรือหลายวงจร 

3.1.1 สวิตชปุมกด (push-button switch) 

สวิตชไฟฟาควบคุมซ่ึงมีส่ิงกระตุนตัวหนึ่ง (one actuator) ที่มีเจตนาใหทํางานดวยแรงจากอวัยวะคนซึ่ง
โดยปกติเปนนิ้วมือหรือฝามือ มีการคืนพลังงานที่เก็บไว เชน สปริง เปนตน 

3.1.2 สวิตชสัมผัสชั่วขณะ (momentary contact switch) 

อุปกรณสวิตชิงซึ่งกลับคืนสูสถานะเริ่มตนอยางอัตโนมัติ หลังจากการทํางาน 
หมายเหตุ 1 สวิตชสัมผัสชั่วขณะมีเจตนาใหใชกับกระดิ่ง สวิตชไฟฟาควบคุมระยะไกลแบบแมเหล็กไฟฟา หรือ 

สวิตชไฟฟาหนวงเวลา 

3.1.3 สวิตชปุมกดชั่วขณะ (momentary push-button switch) 

สวิตชปุมกดซ่ึงกลับคืนสูสถานะเริ่มตนอยางอัตโนมัติ หลังจากการทํางาน 

3.1.4 สวิตชดึงเชือก (cord-operated switch) 

สวิตชไฟฟาซ่ึงทํางานโดยตองดึงเชือกเสนหนึ่ง (a cord) เพื่อเปล่ียนสถานะสัมผัส (contact state) ของ
สวิตชไฟฟา 

3.1.5 สวิตชชองสัมผัสธรรมดา (switch of normal gap construction) 

สวิตชไฟฟาซ่ึงมีระยะหางในอากาศ (clearance) ระหวางสวนสัมผัสเปด (open contacts) ตั้งแต 3 
มิลลิเมตร ขึ้นไปและเปนไปตามขอกําหนดสมรรถนะสําหรับการสรางชองสัมผัสธรรมดา 

3.1.6 สวิตชชองสัมผัสแคบมาก (switch of mini-gap construction) 

สวิตชไฟฟาซ่ึงมีระยะหางในอากาศ ระหวางสวนสัมผัสเปด ตั้งแต 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไปและเปนไปตาม
ขอกําหนดสมรรถนะสําหรับการสรางชองสัมผัสแคบมาก 
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3.1.7 สวิตชชองสัมผัสไมโคร((switch of micro-gap construction) 

สวิตชไฟฟาซ่ึงไมมีระยะหางในอากาศ ระบุไว ระหวางสวนสัมผัสเปดและเปนไปตามขอกําหนด
สมรรถนะสําหรับการสรางชองสัมผัสไมโคร 

3.2 การทํางานหนึ่งครั้ง (one operation) 

การถายโอนของสวนสัมผัสเคลื่อนที่ (moving contacts) จากตําแหนงทํางานหนึ่งไปยังตําแหนงทํางานอีก
ตําแหนงหนึ่ง 

3.3 ขั้วตอ (terminal) 

สวนนําไฟฟาของขั้วไฟฟาหนึ่งขั้ว ซ่ึงประกอบดวยชุดบีบรัดหนึ่งชุดหรือกวานั้น และมีการฉนวน (ถา
จําเปน) 

3.4 ชุดบีบรัด (clamping unit) 

ชิ้นสวนเดียวหรือหลายช้ินของขั้วตอ ซ่ึงจําเปนสําหรับการบีบรัดตัวนําทางกลและการตอตัวนําทางไฟฟา 

3.5 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัด (terminal with screw clamping) 

ขั้วตอท่ีมีเจตนาใหตอตัวนําแข็ง (rigid conductor) หรือตัวนําออน (flexible conductor) ภายนอก โดยการบีบ
รัดเทานั้น 

3.6 ขั้วตอแบบปลายหมุดเกลียว (pillar terminal) 

ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดซ่ึงมีรูหรือโพรง (cavity) สําหรับสอดตัวนํา แลวบีบรัดตัวนําไวอยูใตปลายหมุด
เกลียว แรงกดบีบรัด (clamping pressure) อาจมาจากปลายหมุดเกลียวโดยตรงหรือผานตัวบีบรัดคั่นกลาง 
(intermediate clamping member) ซ่ึงรับแรงกดจากปลายหมุดเกลียว 
หมายเหตุ 1  รูปที่ 1 แสดงตัวอยางขั้วตอแบบปลายหมุดเกลียว 

3.7 ขั้วตอแบบหมุดเกลียว (screw terminal) 

ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดซ่ึงบีบรัดตัวนําไวอยูใตหัวของหมุดเกลียว แรงกดบีบรัดอาจมาจากหัวของหมุด
เกลียวโดยตรงหรือผานสวนคั่นกลางหนึ่ง (a intermediate part) เชน แหวนรอง แผนบีบรัด หรืออุปกรณกัน
ถาง (anti-spread device) เปนตน 
หมายเหตุ 1  รูปที่ 2 แสดงตัวอยางขั้วตอแบบหมุดเกลียว 

3.8 ขั้วตอแบบแทงเกลียว (stud terminal) 

ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดซ่ึงบีบรัดตัวนําไวอยูใตแปนเกลียว แรงกดบีบรัดอาจมาจากแปนเกลียวรูปราง
เหมาะสมโดยตรงหรือผานสวนคั่นกลางหนึ่ง เชน แหวนรอง แผนบีบรัด หรืออุปกรณกันถาง เปนตน 
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หมายเหตุ 1  รูปที่ 2 แสดงตัวอยางขั้วตอแบบแทงเกลียว 

3.9 ขั้วตอแบบประกับ (saddle terminal) 

ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดซ่ึงบีบรัดตัวนําไวอยูใตประกับ ดวยหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวสองตัวหรือกวานั้น 
หมายเหตุ 1  รูปที่ 3 แสดงตัวอยางขั้วตอแบบประกับ 

3.10 ขั้วตอแบบหางปลา (lug terminal) 

ขั้วตอแบบหมุดเกลียวหรือขั้วตอแบบแทงเกลียวซ่ึงออกแบบสําหรับบีบรัดหางปลาเคเบิล (cable lug) หรือ
แทงตัวนํา (bar) ดวยหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว 
หมายเหตุ 1  รูปที่ 4 แสดงตัวอยางขั้วตอแบบหางปลา 

3.11 ขั้วตอแบบคลุม (mantle terminal) 

ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดซ่ึงบีบรัดตัวนํายันกับฐานของชอง (slot) ในแทงเกลียวสวนที่มีเกลียว (threaded 
stud) ดวยแปนเกลียว  บีบรัดตัวนํายันกับฐานของชองดวยแหวนรองรูปรางเหมาะสมไวอยูใตแปนเกลียว, 
โดยเดือยตรงกลาง (central peg) ถาแปนเกลียวเปนแปนเกลียวทรงแคป (cap nut), หรือโดยตัวกลางที่มี
ประสิทธิผลเทียบเทาเพื่อการสงแรงกดจากแปนเกลียวผานไปยังตัวนําในชอง 
หมายเหตุ 1  รูปที่ 5 แสดงตัวอยางขั้วตอแบบคลุม 

3.12 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว (screwless terminal) 

อุปกรณการตอสําหรับตอและถอดภายหลัง ใชกับตัวนําแข็ง (ตันหรือตีเกลียว) หรือตัวนําออน หรือกับการ
ตอระหวางตัวนําสองเสนที่สามารถรื้อถอด (dismantled) ตัวนําออกได  การตอทําไดทั้งโดยตรงหรือโดย
ออมดวยอาศยัสปริง สวนตาง ๆ ที่มีรูปทรงเปนเหลี่ยมเปนมุม เชน ทรงเยื้องศูนย(eccentric) หรือทรงกรวย 
เปนตน โดยไมตองเตรียมตัวนําเปนพิเศษ นอกจากการปอกฉนวนออกเทานั้น 

3.13 หมุดเกลียวปลอยแบบขึ้นรูปเกลียวเอง (thread-forming screw) 

หมุดเกลียวที่มีเกลียวไมขาดตอน ขึ้นรูปเกลียวโดยการแทนที่เนื้อวัสดุขณะขันเขา 
หมายเหตุ 1  รูปที่ 6 แสดงตัวอยางหมุดเกลียวปลอยแบบขึ้นรูปเกลียวเอง 

3.14 หมุดเกลียวปลอยแบบกัดเกลียวเอง (thread-cutting screw) 

หมุดเกลียวที่มีเกลียวขาดตอน ขึ้นรูปเกลียวโดยการเอาเนื้อวัสดุออกขณะขันเขา 
หมายเหตุ 1  รูปที่ 7 แสดงตัวอยางหมุดเกลียวปลอยแบบกัดเกลียวเอง 

3.15 อุปกรณหนวงเวลาทางกล (mechanical time-delay device) 



มอก.824 - 2551 

-6- 

อุปกรณซ่ึงทํางาน ภายในเวลาหนึ่ง ผานตัวชวยทางกล (mechanical auxiliary) หลังจากขณะที่ภาวะตนเหตุ
ใหทํางานเกิดขึ้น 

3.16 ฐาน (base) 

สวนของสวิตชไฟฟาซ่ึงติดตรึงสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน (current-carrying parts) และโดยปกติจะติด
ตรึงสวนกลไกใหอยูในตําแหนง 

3.17 แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด (rated voltage) 

แรงดันไฟฟาที่ผูทํากําหนดใหใชกับสวิตชไฟฟา 
3.18 กระแสไฟฟาท่ีกําหนด (rated current) 

กระแสไฟฟาที่ผูทํากําหนดใหใชกับสวิตชไฟฟา 
3.19  ตัวทํางาน (operating member) 

สวนของสวิตชดึงเชือกซ่ึงตอกลไกภายในดวยเชือกดึงเสนหนึ่ง (a pull cord) โดยปกติจะติดอยูกับ
ตัวกระตุนของสวิตชไฟฟา 

3.20 ขั้วไฟฟา (ของสวิตชไฟฟา) (pole (of a switch)) 

สวนของสวิตชไฟฟาที่มีสวนรวมกับทางนําไฟฟาหนึ่งทางของวงจรไฟฟาซ่ึงมีสวนสัมผัสที่มีเจตนาใหตอ
หรือตัดวงจรไฟฟานั้นเอง และไมรวมถึงสวนอ่ืน ๆ ที่มีตัวกลางสําหรับตอและทําใหขั้วไฟฟาทํางาน  ทาง
นําไฟฟาอาจประกอบขึ้นจากสวนตาง ๆ รวมกันกับทางนําไฟฟาทางอื่น ๆ ของสวิตชไฟฟา 

3.21 ตัวกระตุน (actuating member) 

สวนซึ่งถูกดึง ดัน หมุน หรือมีการเคลื่อนที่แบบอื่นๆ เพื่อใหสวิตชไฟฟาทํางาน 

3.22 ไฟนํา (pilot light) 

อุปกรณซ่ึงมีตนกําเนิดแสงเปนชิ้นสวนเดียวกันหรือติดตั้งอยูกับสวิตชไฟฟา และมีเจตนาใหชี้บอกสถานะ
ของสวิตชไฟฟาหรือช้ีบอกตําแหนงของสวิตชไฟฟา 

4. ขอกําหนดทั่วไป 

ตองออกแบบและสรางสวิตชไฟฟาและกลองใหมีสมรรถนะเชื่อถือไดและไมมีอันตรายตอผูใชหรือบริเวณ
แวดลอมในการใชงานตามปกติ (normal use) 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอกําหนดและขอทดสอบที่เกี่ยวของทุกขอ 
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5. ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการทดสอบ 

5.1 การทดสอบตามมาตรฐานนี้เปนการทดสอบเฉพาะแบบ 

5.2 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหทดสอบตัวอยางตามสภาพสงมอบและในภาวะการใชงานตามปกติ 
สวิตชไฟฟามีไฟนํา หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหทดสอบโดยประกอบไฟนําดวย ตองพจิารณาผลลพัธ
ของการทดสอบที่ใชกับสวิตชไฟฟาชนิดเดียวกันซึ่งไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกเชนนี้ 
สวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับซึ่งไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ยอมรับใด ๆ ใหทดสอบรวมกับกลองที่
สมนัย 

5.3 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหทดสอบเรียงตามลําดับขอ ที่อุณหภูมิโดยรอบระหวาง 15 องศาเซลเซียส 
กับ 35 องศาเซลเซียส 

ในกรณีที่สงสัย ใหทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส 

5.4 สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีเครื่องหมายแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหนึ่งคาและกระแสไฟฟาท่ีกําหนดหนึ่งคา ตองใช
ตัวอยางจํานวน 9 ตัว 

ใหทดสอบตัวอยางจํานวน 3 ตัว สําหรับการทดสอบที่เกี่ยวของทุกขอ ยกเวนขอ 19.2 ซ่ึงตองใชตัวอยางเพิ่ม 
จํานวน 3 ตัว (1 ชุด) (หรือเพิ่ม 2 ชุดสําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 2) และการทดสอบตามขอ 24. ซ่ึง
ตองใชตัวอยางเพิ่มจํานวน 3 ตัว 

สําหรับการทดสอบตามขอ 24.2  อาจตองใชตัวอยางเพิ่มจํานวน 3 ตัว 

สําหรับการทดสอบตามขอ 12.3.2  จําเปนตองใชตัวอยางสวิตชไฟฟาเพิ่มจํานวน 3 ตัว 

สําหรับการทดสอบตามขอ 12.3.11  ตองใชตัวอยางสวิตชไฟฟาเพิ่มที่มีขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวรวมทั้งหมด
อยางนอยจํานวน 5 ตัว 

สําหรับการทดสอบตามขอ 12.3.12  จําเปนตองใชตัวอยางสวิตชไฟฟาเพิ่มจํานวน 3 ตัว ตองทดสอบชุดบีบ
รัด 1 ชุด ในแตละตัว 

สําหรับการทดสอบตามขอ 13.15.1 และขอ 13.15.2  ตองใชตัวอยางปลอกออนหุมสายไฟฟาแยกสวน 
(separate membranes) หรือสวิตชไฟฟาที่มีปลอกออนหุมสายไฟฟา(membranes) เพิ่มจํานวน 3 ตัว 

สําหรับการทดสอบตามขอ 16.  อาจตองใชตัวอยางเพิ่มจํานวน 3 ตัว ในกรณที่สวิตชไฟฟามีไฟนําประกอบ
อยูดวย 

สําหรับสวิตชดึงเชือกตองใชตัวอยางเพิ่มจํานวน 3 ตัว สําหรับการทดสอบตามขอ 20.9 
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สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีเครื่องหมายแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดสองคาและกระแสไฟฟาท่ีกําหนดสมนัย 
จําเปนตองใชตัวอยางจํานวน 15 ตัว 

สําหรับแตละชุดรวม(combinations) 2 ชุดของคาแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดทั้งสองคา กับคากระแสไฟฟาท่ี
กําหนดที่ทําเครื่องหมายอยูบนสวิตชไฟฟานั้นใหทดสอบตัวอยางจํานวน 3 ตัว ทุกขอท่ีเกี่ยวของ ยกเวนขอ 
19.2 ซ่ึงตองใชตัวอยางเพิ่ม 2 ชุด ชุดละ3 ตัว (หรือเพิ่มตัวอยาง 4 ตัวสําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 2) 

สวิตชไฟฟาที่มีเครื่องหมาย 250/380 V ใหทดสอบเปนสวิตชไฟฟา 380 โวลต 

สวิตชสัมผัสชั่วขณะที่มีเจตนาใหใชกับกระดิ่ง สวิตชไฟฟาควบคุมระยะไกลแบบแมเหล็กไฟฟา หรือ สวติช
ไฟฟาหนวงเวลา ไมตองทดสอบตามขอ 18.2 และขอ 19.2 
หมายเหตุ 1  ตารางแสดงจํานวนตัวอยางที่จําเปนสําหรับการทดสอบ มีในภาคผนวก ก. 

5.5 ตองทดสอบตัวอยางใหครบทุกขอที่เกี่ยวของ และถาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอจึงถือวาเปนไปตามเกณฑ 

ถามีตัวอยางหนึ่งตัวไมเปนไปตามเกณฑเนื่องจากกการประกอบชุด (assembly) หรือความผิดพรอง (fault) 
ในการผลิต ตองทดสอบใหมตามขอนั้นและขอกอนหนาขอนั้นที่อาจกระทบกระเทือนผลลัพธของการ
ทดสอบ และตามขอตาง ๆ ในลําดบัตอมาซึ่งตองทําเพื่อใหครบตามลําดับที่ตองการตามตัวอยางใหครบทั้ง
ชุด ซ่ึงตองเปนไปตามขอกําหนดทุกประการ 
หมายเหตุ ผูยื่นขออาจสงตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดตามขอ 5.4 และแนบตัวอยางเพิ่ม 1 ชุด ถามีตัวอยางหนึ่งตัวไม

เปนไปตามขอกําหนด จะทําใหหนวยตรวจสอบทดสอบตัวอยางเพิ่มนั้นไดทันที โดยไมตองขอตัวอยางเพิ่ม 
และจะไมผาน(reject) การทดสอบก็ตอเมื่อไมเปนไปตามขอกําหนดอีกครั้ง ถาไมไดสงชุดตัวอยางเพิ่มใน
คราวเดียวกันแตแรกและมีตัวอยางหนึ่งตัวไมเปนไปตามขอกําหนด ถือวาไมผาน 

6. พิกัด 

6.1 สวิตชไฟฟามีพิกัดแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดที่นิยมใชคือ 130 โวลต, 230 โวลต, 250 โวลต, 277 โวลต, 380 
โวลต, 400 โวลต, 415 โวลต และ 440 โวลต 

สําหรับสวิตชสัมผัสชั่วขณะที่มีเจตนาใหใชกับกระดิ่ง สวิตชไฟฟาควบคุมระยะไกลแบบแมเหล็กไฟฟา 
หรือ สวิตชไฟฟาหนวงเวลา แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดตองเปน 130 โวลต และ 250 โวลต 

ถาใชพิกัดแรงดันไฟฟาอื่นๆ ตองไมต่ํากวา 120 โวลต 

6.2 สวิตชไฟฟามีพิกัดกระแสไฟฟาท่ีกําหนดที่นิยมใชคือ 6 แอมแปร, 10 แอมแปร, 16 แอมแปร, 20 แอมแปร, 
25 แอมแปร, 32 แอมแปร, 40 แอมแปร, 45 แอมแปร, 50 แอมแปร  และ 63 แอมแปร 
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กระแสไฟฟาท่ีกําหนดตองไมต่ํากวา 6 แอมแปร ยกเวนสวิตชสัมผัสชั่วขณะที่มีเจตนาใหใชกับกระดิ่ง 
สวิตชไฟฟาควบคุมระยะไกลแบบแมเหล็กไฟฟา หรือ สวิตชไฟฟาหนวงเวลา กระแสไฟฟาท่ีกําหนด คือ 1 
แอมแปร, 2 แอมแปร และ 4 แอมแปร 

สวิตชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 16 แอมแปร ตองมีพิกัดกระแสไฟฟาท่ีกําหนดเทากับกระแส
หลอดฟลูออเรสเซนต ยกเวนสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 3 และหมายเลขแบบ 03 และสวิตชสัมผัสชั่วขณะ 

สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดเกิน 16 แอมแปร แตไมเกิน 25 แอมแปร สามารถเลือก
ทดสอบพรอมกับหลอดฟลูออเรสเซนต 

การตรวจสอบตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหทําโดยการตรวจพินิจเครื่องหมาย 

6.3 สวิตชไฟฟามีระดับชั้นการปองกัน ที่นิยมใช คือ IP20, IP40, IP44, IP54 หรือ IP55 

7. การจําแนกประเภท 

7.1 สวิตชไฟฟาจําแนกประเภทดังตอไปนี้ 
7.1.1 ตามจุดตอที่เปนไปได (ดูรูปที่ 8) 

หมายเลขแบบ 
- สวิตชไฟฟาขั้วเดี่ยว (single-pole switches) 1 

- สวิตชไฟฟาขั้วคู (double-pole switches) 2 

- สวิตชไฟฟาสามขั้ว (three-pole switches) 3 

- สวิตชไฟฟาสามขั้วมีขั้วเปนกลาง (three-pole plus switched neutral switches) 03 

- สวิตชไฟฟาสองทาง (two-way switches) 6 

- สวิตชไฟฟาสองวงจรมีเสนไฟเขารวม 

(two-circuit switches with a common incoming line) 5 

- สวิตชไฟฟาสองทางมีหนึ่งตําแหนง “OFF” 

 (two-way switches with one off-position) 4 

- สวิตชไฟฟาขั้วคูสองทาง (two-way double-pole switches) 6/2 

- สวิตชไฟฟากลับขั้วสองทาง (two-way reversing switches) 

(หรือสวิตชไฟฟากลางทาง (intermediate switches)) 7 
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หมายเหตุ 1 สวิตชไฟฟาสองตัวหรือกวานั้นที่มีหมายเลขแบบเดียวกันหรือตางกัน อาจติดตั้งบนฐานรวมเดี่ยวได 

หมายเหตุ 2  สําหรับหมายเลขแบบที่พิจาณาตําแหนง “OFF” ตามการจําแนกประเภทขางตน อางอิงถึงสวิตชปุมกด
และสวิตชสัมผัสชั่วขณะดวย 

7.1.2 ตามชองวางของสวนสัมผัส (contact opening)และสมรรถนะของสวิตชไฟฟา(switch performance) 

- สวิตชไฟฟาชองสัมผัสธรรมดา  
- สวิตชไฟฟาชองสัมผัสแคบมาก  

- สวิตชไฟฟาชองสัมผัสไมโคร  

- สวิตชไฟฟาไมมีชองสัมผัส (switches without contact gap) (อุปกรณสวิตชิงสารกึ่งตัวนํา) 
หมายเหตุ 1  สวิตชไฟฟามีอุปกรณสวิตชิงสารกึ่งตัวนําไมมีชองสัมผัส 

หมายเหตุ 2  สวิตชไฟฟาตามมาตรฐานนี้มีเจตนาเพื่อจุดประสงคตามหนาที่ 

7.1.3 วาง 

7.1.4 ตามระดับชั้นการปองกันผลอันตรายอันเนื่องมาจากน้ําเขาไป 

- IPXO: สวิตชไฟฟาไมมีการปองกันน้ําเขา 
- IPX4: สวิตชไฟฟาปองกันน้ําสาด 

- IPX5: สวิตชไฟฟาปองกันน้ําฉีด 
หมายเหตุ 1  ดูการอธิบายรหัส IP ใน ภาคผนวก ซ. 

7.1.5 ตามวิธีการกระตุนสวิตชไฟฟา 
- หมุน (rotary) 

- กระดก (tumbler) 

- โยก (rocker) 

- ปุมกด (push-button) 

- ดึงเชือก (cord-operated) 

7.1.6 ตามวิธีการติดตั้งสวิตชไฟฟา 
- แบบพื้นผิว (surface-type) 

- แบบผิวเสมอระดับ (flush-type) 
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- แบบกึ่งผิวเสมอระดับ (semiflush-type) 

- แบบแผง (panel-type) 

- แบบขอบประตู (architrave-type) 

7.1.7 ตามวิธีการติดตั้งทางไฟฟาซึ่งเปนผลอันเนื่องมาจากการออกแบบสวิตชไฟฟา 
- สวิตชไฟฟาที่สามารถเอาฝาครอบ หรือแผนฝาครอบออกไดโดยไมมีการกระจัดของตัวนํา

(displacement of the conductors) (แบบ A) 

- สวิตชไฟฟาที่ไมสามารถเอา ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบออกไดโดยไมมีการกระจัดของตัวนํา 
(แบบ B) 

หมายเหตุ 1 สวิตชไฟฟามีฐาน (สวนประธาน) ซึ่งไมสามารถแยกออกจาก ฝาครอบหรือแผนฝาครอบ และตองมี
แผนเพิ่มเติม (supplementary plate) เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยที่แผนเพิ่มเติมนี้สามารถถอดออก
เพื่อประดับหรือตกแตงผนังโดยไมมีการกระจัดของตัวนํา และถาแผนเพิ่มเติมเปนไปตามขอกําหนด
สําหรับ ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ ใหถือวา สวิตชไฟฟาเปน แบบ A 

7.1.8 ตามแบบของขั้วตอ 

- สวิตชไฟฟามีขั้วตอแบบหมุดเกลียว 

- สวิตชไฟฟามีขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวสําหรับตัวนําแข็งเทานั้น 

- สวิตชไฟฟามีขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวสําหรับตัวนําแข็งและตัวนําออน 

7.1.9 ตามระดับชั้นการปองกันการแตะตองถึง (access) สวนอันตรายและผลอันตรายอันเนื่องมาจากวัตถุแข็ง
แปลกปลอมเขาไป 

- IP2X: สวิตชไฟฟาปองกันการแตะตองถึงสวนอันตรายดวยนิ้วมือและผลอันตรายอันเนื่องมาจาก
วัตถุแข็งแปลกปลอมเสนผานศูนยกลางไมต่ํากวา 12.5 มิลลิเมตร เขาไป 

- IP4X: สวิตชไฟฟาปองกันการแตะตองถึงสวนอันตรายดวยเสนลวด (wire) และผลอันตรายอัน
เนื่องมาจากวัตถุแข็งแปลกปลอมเสนผานศูนยกลางไมต่ํากวา 1.0 มิลลิเมตร เขาไป 

- IP5X: สวิตชไฟฟาปองกันการแตะตองถึงสวนอันตรายดวยเสนลวดและปองกันฝุน 

7.2 การจัดชุด จํานวนขั้วไฟฟาและพิกัดที่นิยมมีแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  การจัดชุดจํานวนขั้วไฟฟาและพิกัดท่ีนิยม 
(ขอ 7.2) 

 จํานวนขั้วไฟฟา 
กระแสไฟฟาที่กําหนด 

A 
แรงดันไฟฟาที่กําหนด 
ตั้งแต 120 V ถึง 250 V 

แรงดันไฟฟาที่กําหนด 
เกิน 250 V 

1, 2 และ 4 1 - 
6 1 

2 
1 
2 

10 1 
2 

1 
2 
3 
4 

16, 20, 25, 32, 40, 45, 50 
และ 63 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

8. การทําเครื่องหมายและฉลาก และคาํแนะนํา 

8.1 ใหทําเครื่องหมายและฉลากตอไปนี้ที่สวิตชไฟฟา 
- กระแสไฟฟาท่ีกําหนด เปนแอมแปร (A) หรือโหลดฟลูออเรสเซนตที่กําหนด (rated fluorescent  load) 

เปนแอมแปร (AX), หรือการจัดชุดของทั้งสองพิกัดถาพิกัดทั้งสองตางกัน (ดูขอ 6.2 และตัวอยาง
เครื่องหมายในขอ 8.2) 

- แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด เปนโวลต 

- สัญลักษณแสดงชนิดของแหลงจายไฟฟา 

- ช่ือผูทํา หรือ ช่ือผูนําเขา หรือ เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน  

- แบบหรือรุนอางอิง (type reference) ซ่ึงอาจเปนหมายเลขแค็ตตาล็อก 

- สัญลักษณแสดงชองสัมผัสแคบมาก, ถาทําได 

- สัญลักษณแสดงชองสัมผัสไมโคร, ถาทําได 

- สัญลักษณแสดงอุปกรณสวิตชิงสารกึ่งตัวนํา, ถาทําได 
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- ตัวเลขตัวที่หนึ่ง แสดงระดับชั้นการปองกันวัตถุแข็งแปลกปลอมเขาไปทําความเสียหายแกสวน 
อันตราย, ถาเกิน 2, ซ่ึงในกรณีเชนนี้ตองมีตัวเลขตัวที่สองดวย 

- ตัวเลขตัวที่สอง แสดงระดับชั้นการปองกันน้ําเขาไปทําความเสียหาย, ถาเกิน 0, ซ่ึงในกรณีเชนนี้ตองมี
ตัวเลขตัวที่หนึ่ง ดวย 

หมายเหตุ 1  แนะนําใหทําเครื่องหมายหมายเลขแบบตามขอ 7.1.1  ถาตรวจสอบสวิตชไฟฟาแลวปรากฏวาจุดตอไมชัดเจน; 
หมายเลขแบบนี้อาจเปนสวนของแบบหรือรุนอางอิง 

หมายเหตุ 2  ถาสวิตชไฟฟาสองตัวหรือมากกวามีอุปกรณทํางานแยกสวน (separate operating devices) ต้ังอยูบนฐานเดียว 
แนะนําใหทําเครื่องหมายหมายเลขแบบ  เชน 1+6 หรือ 1+1+1 เปนตน 

นอกจากนี้ สวิตชไฟฟามีขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว ตองทําเครื่องหมายชี้บอกวาเหมาะสมกับตัวนําแข็ง
เทานั้น หากสวิตชไฟฟานั้นมีขอจํากัดนี้ โดยอาจระบุไวบนสวิตชไฟฟาและ/หรือที่หนวยบรรจุ 

8.2 หากใชสัญลักษณ สัญลักษณตองเปนดังนี้ 

แอมแปร (กระแสหลอดฟลูออเรสเซนต) AX 

 (กระแสไฟฟาอื่น) A 

โวลต V 

ไฟฟากระแสสลับ ∼ 

สายเปนกลาง N 

เสนไฟ L 

ดิน (earth)  

ตําแหนง “OFF” O 

ตําแหนง “ON” ⎪ 

ชองสัมผัสแคบมาก m 

ชองสัมผัสไมโคร µ 

ไมมีชองสัมผัส(อุปกรณสวิตชิงสารกึ่งตัวนํา) (อยูในระหวางการพิจารณา) 
หมายเหตุ 1  ใหใชสัญลักษณ “O” กับสวิตชไฟฟามีชองสัมผัสธรรมดาเทานั้น 

ระดับชั้นการปองกัน, เมื่อเกี่ยวของ IPXX 
หมายเหตุ 2  อาจใชสัญลักษณที่มีในภาคผนวก ค. 
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หมายเหตุ 3  ในรหัส IP นั้น ตองแทนอักษร “X” ดวยตัวเลขที่เกี่ยวของ 

หมายเหตุ 4  ลายเสนที่เกิดจากเครื่องมือไมถือวาเปนสวนของเครื่องหมาย 

สําหรับเครื่องหมายที่มีกระแสหลอดฟลูออเรสเซนต อาจใชสัญลักษณ ‘X’ แทนสัญลักษณ ‘AX’  และ
เครื่องหมายที่มีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดและแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดอาจใชแตรูปอยางเดียว 

เครื่องหมายแสดงชนิดของแหลงจายไฟฟาตองอยูถัดจากเครื่องหมายแสดงกระแสไฟฟาที่กําหนดและ
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 
หมายเหตุ 5  เครื่องหมายแสดงกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และชนิดของแหลงจายไฟฟามีตัวอยางดังนี้ 

10 AX 250 V ∼ หรือ 10 X/250 ∼ หรือ 
250
10X ∼ 

20 A – 16 AX 250 V ∼ หรือ 20 - 16 X/250 ∼ หรือ 
250

1620 X− ∼ 

10 AX 400 V ∼ หรือ 10 X/400 ∼ หรือ 
400
10  X ∼ 

25 AX 400 V ∼ หรือ 25 X/400 ∼ หรือ 
400
25X ∼ 

25 A 250 V ∼ หรือ 25/250 ∼ หรือ 
250
25 ∼ 

25 AX 440 V ∼ หรือ 25 X/440 ∼ หรือ 
440
25X ∼ 

8.3 เครื่องหมายตอไปนี้ตองอยูบนสวนประธานของสวิตชไฟฟา 
- กระแสไฟฟาท่ีกําหนด แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด และชนิดของแหลงจายไฟฟา 

- ช่ือผูทํา หรือ ช่ือผูนําเขา หรือ เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 
- ความยาวของฉนวนที่ตองปอกออกกอนสอดตัวนําเขาไปในขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว (ถามี) 

- สัญลักษณแสดงชองสัมผัสแคบมาก ชองสัมผัสไมโคร หรืออุปกรณสวิตชิงสารกึ่งตัวนํา, ถาทําได 

- แบบหรือรุนอางอิง 
หมายเหตุ 1  แบบหรือรุนอางอิงอาจเปนเพียงการอางอิงอนุกรมเทานั้น 

สวนตาง ๆ เชน แผนฝาครอบ เปนตน ที่จําเปนสําหรับความปลอดภัย และมีเจตนาใหขายแยกตางหาก ตอง
ทําเครื่องหมาย คือ ช่ือผูทํา ช่ือผูนําเขา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน และแบบหรือรุนอางอิง 

เครื่องหมายรหัส IP ตองเห็นไดงาย เมื่อเดินสายไฟฟาและติดตั้งสวิตชไฟฟาเหมือนการใชงานตามปกติ, ถา
ทําได 
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เครื่องหมายตองเห็นไดชัดเจนโดยการมองดูดวยสายตาปกติหรือปรับแกสายตาถูกตองแลว ไมมีการขยาย
เพิ่มเติม อาจอยูบนดานหนาของสวิตชไฟฟาหรือบนสวนดานในของเปลือกหุม (enclosure) ของสวิตช
ไฟฟานั้น หรืออยูบนสวนประธานของสวิตชไฟฟาในลักษณะที่อานงายเมื่อเอา ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ
ออก ซ่ึงอาจปรากฏใหเห็นเมื่อติดตั้งหรือเดินสายไฟฟาสวิตชไฟฟาเหมือนการใชงานตามปกติ เครื่องหมาย
เหลานี้ตองอยูบนสวนตาง ๆ ที่ไมสามารถเอาออกไดโดยไมตองใชเครื่องมือ 
หมายเหตุ 2  อาจทําเครื่องหมายแบบหรือรุนอางอิงเพิ่มเติมบนสวนประธาน หรือบนดานนอกหรือดานในของเปลือกหุม

ของสวิตชไฟฟา 

หมายเหตุ 3  คํา “สวนประธาน (main part)”  หมายถึง  สวนที่ยึดสวนสัมผัสและสวนใด ๆ ที่เปนช้ินสวนเดียวกันกับสวน
สัมผัส กลาวคือ ไมรวมถึงลูกบิด มือถือ และสิ่งที่คลายกัน หรือสวนที่มีเจตนาใหขายแยกตางหาก 

8.4 ขั้วตอที่มีเจตนาใหตอตัวนําเฟส (ตัวนําปอนกําลังไฟฟา) ตองถูกชี้บง การแสดงเอกลักษณอาจทําเปน
รูปอักษร L หรือในกรณีที่มีขั้วตอเชนนี้มากกวาหนึ่งขั้ว อาจใชอักษร เชน L1, L2, L3 เปนตน ซ่ึงอาจมลูีกศร
เดียวหรือหลายลูกศรชี้ขั้วตอที่เกี่ยวของ ยกเวนที่มีวิธีการตอที่ไมสําคัญ เชน มีความชัดเจนในตัวเองหรือมี
การชี้บอกบนแผนภาพการเดินสาย(wiring diagram) เปนตน 

ส่ิงชี้บงเหลานี้ หามอยูบนหมุดเกลียวหรือบนสวนอื่นใดที่สามารถเอาออกไดงาย 

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ พื้นผิวของขั้วตอเชนนี้ตองทําจากทองเหลืองเปลือยหรือทองแดงเปลือย ขั้วตอ 
อ่ืน ๆ ตองหุมดวยโลหะหนึ่งชั้นที่มีสีอ่ืน 

สําหรับสวิตชไฟฟาที่เปนหมายเลขแบบ 2, 3, 03 และ 6/2  ขั้วตอที่เกี่ยวเนื่องกับขั้วไฟฟาขั้วหนึ่งขั้วใดตองมี
การแสดงเอกลักษณที่คลายกัน ใหแตกตางจากขั้วไฟฟาของขั้วตอที่เกี่ยวเนื่องกับขั้วไฟฟาอ่ืน ๆ, ถา 
ทําได, ยกเวนที่มีความเกี่ยวเนื่องกันชัดเจนในตัว 
หมายเหตุ 1  แผนภาพการเดินสายไฟฟาอาจเปนแผนเอกสารแนะนําแนบพรอมกับสวิตชไฟฟา 

หมายเหตุ 2  “สวนเอาออกไดงาย (easily removable parts)”  หมายถึง  สวนที่สามารถเอาออกไดในระหวางการติดตั้งทาง
ไฟฟาตามปกติของสวิตชไฟฟา 

8.5 ขั้วตอที่มีเจตนาใหตอตัวนําเปนกลาง (neutral conductor) โดยเฉพาะ ตองชี้บอกดวยอักษร N 

การลงดินตองชี้บอกดวยสัญลักษณ  

เครื่องหมายเหลานี้ หามอยูบนหมุดเกลียวหรือสวนอื่นใดที่สามารถเอาออกไดงาย 

ขั้วตอสําหรับการตอตัวนําที่ไมเปนสวนทําหนาที่ประธานของสวิตชไฟฟา ตองชี้บงอยางชัดเจน ยกเวน
จุดประสงคของขั้วตอเหลานั้นชัดเจนในตัว หรือช้ีบอกในแผนภาพการเดินสายไฟฟาซึ่งตองยึดกับที่อยูกับ
อุปกรณสวนควบ (accessory) 
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การชี้บงขั้วตอของสวิตชไฟฟาอาจทําไดโดย 

- ทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณตามภาคผนวก ค. หรือ สี และ/หรือ ระบบตัวอักษร-เลข(alpha-numeric) 

- มิติทางกายภาพหรือตําแหนงที่สัมพันธกัน 

เสนลวดไฟฟาของหลอดไฟฟานีออนหรือดวงไฟชี้บอก ไมถือวาเปน ตัวนําตามจุดประสงคขอนี้ 

8.6 ถาสวิตชไฟฟามีเครื่องหมายแสดงการชี้บอกตําแหนงสวิตช(switch position)สวิตชไฟฟาตองมีเครื่องหมาย
แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกระตุนไปตามตําแหนงตางๆของตัวกระตุนหรือตามตําแหนงจริง(actual 
position) อยางชัดเจน 

เครื่องหมายตองเห็นไดงายบนหนาของสวิตชไฟฟา เมื่อประกอบกับ ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบของสวิตช
ไฟฟา 
หามใชสัญลักษณ “ON” และ “OFF” ชี้บอกตําแหนงสวิตชไฟฟา ยกเวนสัญลักษณดังกลาวชี้บอกทิศทาง
การเคลื่อนที่ของตัวกระตุนอยางชัดเจนในเวลาเดียวกัน 
หมายเหตุ 1 อาจใชตัวกลางอื่นที่เหมาะสมสําหรับช้ีบอกตําแหนงสวิตชไฟฟา เชน หลอดไฟฟาช้ีบอก(indicator lamps) 

เปนตน 

เสนตรงสั้นแสดงตําแหนงวงจร “ON” ตองเปนรัศมีสําหรับสวิตชไฟฟาหมุน เสนตั้งฉากกับแกนหมุนของ
สาล่ีหรือมามีลอ (dolly) สําหรับสวิตชไฟฟากระดกและสวิตชไฟฟาโยก และเปนเสนดิ่งสําหรับสวิตช
ปุมกดเมื่อติดตั้งตามแนวดิ่ง 

หามใชขอกําหนดนี้กับสวิตชดึงเชือกและสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6, 6/2 และ 7 
หมายเหตุ 2  ไมจําเปนตองมีการช้ีบอกเชนนี้สําหรับสวิตชปุมกด 

การตรวจสอบตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.6 ใหทําโดยการตรวจพินิจ 

8.7 ปุมกดตองสีแดงเทานั้นถาใชเปดวงจรไฟฟาที่ถูกควบคุม และยังอาจใชปดสวนสัมผัสชวย (auxiliary 
contacts, 442-05-30) สําหรับวงจรควบคุม  หลอดไฟฟานํา (pilot lamps) และอ่ืนๆไดดวย 

8.8 สวิตชไฟฟาที่อาจมีความจําเปนตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการติดตั้งสวิตชไฟฟา ตองมีขอควร
ระวังในคําแนะนําหรือหนังสือคูมือที่ใหพรอมกับสวิตชไฟฟา 
คําแนะนําและหนังสือคูมือทั้งหลายของสวิตชไฟฟาตองใชภาษาไทย ในกรณีที่มีภาษาตางประเทศ ตองมี
ความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน 

การตรวจสอบตามขอ 8.7 และขอ 8.8 ใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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หมายเหตุ 1 สวิตชไฟฟาที่อาจมีความจําเปนตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เชน สวิตชไฟฟาไมมีเปลือกหุม สวิตช
ไฟฟาสําหรับติดต้ังบนแผง เปนตน 

หมายเหตุ 2 เพื่อใหแนใจวา หลังจากการติดตั้งทางไฟฟาแลว ภาวะตาง ๆ ที่จําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานนี้  ในเอกสารวิธีใชงานควรมีขอมูลที่ชัดเจน ดังนี้ 

- มิติของที่วางที่ตองเตรียมไวสําหรับสวิตชไฟฟาแตละตัว 

- มิติและตําแหนงของตัวกลางตัวกลางรองรับและสิ่งติดยึดสวิตชไฟฟาใหอยูกับที่ภายในที่วางนี้ 

- ระยะหางในอากาศต่ําสุดระหวางสวนตาง ๆ ของสวิตชไฟฟา ที่ตองประกอบใหเขาพอดีกับสวนตาง ๆ 
รอบ ๆ  

- มิติตํ่าสุดของชองเปดระบายอากาศ (ventilating openings) และการจัดวางสวิตชไฟฟาใหถูกตอง (ถา
จําเปน) 

- รายละเอียดของหลอดไฟฟาที่ตองใชในกรณีที่สวิตชไฟฟามีไฟนําที่สามารถเปลี่ยนได 

8.9 เครื่องหมายและฉลากตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.8 ตองเห็นไดงาย อานไดงาย ชัดเจน และคงทน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยใชผาชุบน้ําขัดถูเครื่องหมายบนฉลากดวยมือเปนเวลา 15 
วินาที และใชผาชุบปโตรเลียมสปริตขัดถูตออีกครั้งเปนเวลา 15 วินาที 
หมายเหตุ 1   ไมตองทดสอบเครื่องหมายที่ทําโดยการพิมพ การหลอ การกด หรือการสลัก 

หมายเหตุ 2 ในการทดสอบแนะนําใหใชปโตรเลียมสปริตที่ประกอบดวย ตัวทําละลายอะลอฟาติกเฮกเซน ที่มีสาร     แอ
โรแมติก (aromatic) เจือปนอยูไมเกินรอยละ 0.1 โดยปริมาตร คาเคอริ-บิวทานอล (kauri-butanol value) 
เทากับ 29 จุดเดือดเริ่มตนประมาณ 65 องศาเซลเซียส จุดแหง (dry point) ประมาณ 69 องศาเซลเซียส และ
มวลจําเพาะประมาณ 0.68 กรัม/เซนติเมตร3 

9. การตรวจสอบมิต ิ

สวิตชไฟฟาและกลองตองเปนไปตามเอกสารมาตรฐาน(standard sheet)ที่เหมาะสม (ถามี) 

การตรวจสอบใหทําโดยการวัด 

10. การปองกันช็อกไฟฟา 

10.1 ตองออกแบบสวิตชไฟฟาให เมื่อเดินสายไฟฟาและติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติแลว ไมสามารถแตะ
ตองถึงสวนมีไฟฟา(live parts)ได ถึงแมหลังจากการเอาออกสวนที่สามารถเอาออกไดออกแลวโดยไมใช
เครื่องมือชวย 

สวิตชไฟฟาซ่ึงออกแบบใหมีไฟนําที่มีแรงดันไฟฟาไมเปน ELV(extra low voltage) ประกอบมาดวย ตองมี
ตัวปองกันการสัมผัสหลอดไฟฟาโดยตรง 
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การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และ (ถาจําเปน) ใหทดสอบดังนี้ 

ติดตั้งตัวอยางเหมือนการใชงานตามปกติ และประกอบตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กสุดตามที่ระบุไวในขอ 12.  
ใหทดสอบซ้ําโดยใชตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดใหญสุดตามที่ระบุไวในขอ 12. 

ใชนิ้วทดสอบมาตรฐาน (standard test finger) ตามรูปที่ ซ.1 ของ ภาคผนวก ซ. กดทุกตําแหนงที่ทําได ตัว
ช้ีบอกทางไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาระหวาง 40 โวลต กับ 50 โวลต ใชเปนตัวแสดงการสัมผัสกับสวนที่
เกี่ยวของ 

สวิตชไฟฟาที่มีเปลือกหุม หรือฝาครอบทําจากวัสดุเทอรโมพลาสติกหรือวัสดุยืดหยุน ตองทดสอบเพิ่มเติม
ตอไปนี้ โดยใหสวิตชไฟฟาอยูที่อุณหภูมิโดยรอบ 35 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส 

ในระหวางการทดสอบเพิ่มเติม ใหใชปลายของนิ้วทดสอบแบบตรงไมมีขอ (straight unjointed test finger) 
ที่มีมิติเดียวกันกับนิ้วทดสอบมาตรฐาน กดสวิตชไฟฟาดวยแรง 75 นิวตัน เปนเวลา 1 นาที 

ใชนิ้วทดสอบดังกลาวซึ่งมีตัวช้ีบอกทางไฟฟา กดทุกที่ซ่ึงการออนตัวของวัสดุฉนวน อาจทําใหความ
ปลอดภัยของสวิตชไฟฟาเสียไป แตหามกดปลอกออนหุมสายไฟฟาหรือท่ีคลายกัน และใหกดที่ชองกระทุง
ผนังบาง (thin-walled knock-outs) ดวยแรงเพียง 10 นิวตัน 

ในระหวางการทดสอบนี้ สวิตชไฟฟาที่มีตัวกลางติดตั้งรวมตองไมเสียรูปจนสามารถแตะ (touch) สวนมี
ไฟฟาดวยนิ้วทดสอบแบบตรงไมมีขอ ได 
หมายเหตุ 1  ปลอกออนหุมสายไฟฟาหรือที่คลายกัน ใหทดสอบตามขอ 13.15.1 เทานั้น 

10.2 ลูกบิด คันบังคับ (operating levers)  ปุมกด และคันโยก และที่คลายกัน ตองทําจากวัสดุฉนวน ยกเวนสวน
โลหะแตะตองถึงได (accessible) ของสิ่งเหลานี้ที่ถูกแยกออกจากสวนโลหะของกลไกดวยฉนวนคู (double 
insulation) หรือฉนวนเสริม (reinforced insulation) หรือไมก็ตองถูกตอกับดินอยางเชื่อถือได 

การตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตามขอ 16. และขอ 23. 
หมายเหตุ   หามใชขอนี้กับกุญแจถอดไดหรือสวนขั้นกลาง เชน โซ หรือ กาน เปนตน 

10.3 สวนแตะตองถึงไดของสวิตชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 16 แอมแปร ตองทําจากวัสดุฉนวน 
ยกเวนดังนี้ 

ก) หมุดเกลียวขนาดเล็กหรือที่คลายกันซึ่งถูกตัดแยกวงจร (isolated) จากสวนที่มีไฟฟาและซึ่งใชยึดฐาน
และ ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบใหอยูกบัที่ 

ข) ตัวกระตุนตามขอ 10.2 

ค) ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบที่ทําจากโลหะที่เปนไปตามขอ 10.3.1 หรือขอ 10.3.2 
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10.3.1 ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบที่ทําจากโลหะ ตองปองกันดวยฉนวนเพิ่มเติม (additional insulation) โดย
ฉนวนบุ (insulating linings) หรือที่กั้นฉนวน (insulating barriers)  ฉนวนบุหรือที่กั้นฉนวนตองเปน
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้: 

- ถาไมยึดกับที่อยูกับ ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ หรือตัวของสวิตชไฟฟาในลักษณะที่ไมสามารถ
เอาออกไดโดยไมทําใหเสียหายอยางถาวร 

- หรือก็ตองออกแบบดังนี้ 

• ฉนวนบุหรือที่กั้นฉนวน ตองไมสามารถเปลี่ยนไป ถาอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง 

• ถาละเลยฉนวนบุหรือที่กั้นฉนวน ตองทําใหอุปกรณสวนควบไมสามารถทํางานไดหรือไม
สมบูรณอยางชัดแจง 

• ไมมีความเสี่ยงภัยในการสัมผัสโดยบังเอิญระหวางสวนมีไฟฟากับ ฝาครอบโลหะ หรือ  หรือ
แผนฝาครอบโลหะ เชน ผานทางหมุดเกลียวยึด (fixing screws) ของแผนฝาดังกลาว เปนตน 
แมวาอาจมีตัวนําโผลออกมาจากขั้วตอของตัวนํา 

• ตองระมัดระวังเพื่อปองกันระยะหางตามผิวฉนวน (creepage distance) หรือระยะหางใน
อากาศไมใหต่ํากวาคาที่ระบุไวในขอ 23. 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

ฉนวนบแุละที่กั้นฉนวนตองเปนไปตามการทดสอบตามขอ 16. และขอ 23. 
หมายเหตุ 1  การพนเคลือบฉนวนที่ดานในหรือที่ดานนอกของ ฝาครอบโลหะ หรือแผนฝาครอบโลหะ ไมถือวาเปน 

ฉนวนบุ หรือที่กั้นฉนวน ตามจุดประสงคขอนี้ 

10.3.2 การลงดินของ ฝาครอบโลหะ หรือแผนฝาครอบโลหะ ที่ตองทําในขณะยึด ฝาครอบโลหะ หรือแผนฝา
ครอบโลหะใหอยูกับที่ และที่อาจตองทําโดยไมตองใชตัวกลางอื่นนอกจากตัวกลางยึดกับที่ (fixing 
means) นั้น ตองมีความตานทานต่ํา 
หมายเหตุ 1  ยอมใหใชหมุดเกลียวยึดหรือตัวกลางอื่นได 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตามขอ 11.4 

10.4 สวนโลหะของกลไก เชน เพลา (spindle) หรือเดือย (pivote) ของสาลี่หรือมามีลอของกานโยกหรือคันโยก 
(rocker) ซ่ึงไมถูกฉนวนจากสวนมีไฟฟา ตองไมยื่นออกมา (protrude) จากเปลือกหุม 

อยางไรก็ตาม สําหรับสวิตชไฟฟาที่ทํางานดวยกุญแจถอดได (removable key) หรืออุปกรณที่คลายกัน สวน
โลหะของกลไกเชนนี้ตองหุมฉนวนจากสวนมีไฟฟา 
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การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ (ถาจําเปน) หลังจากไดเอาตัวกระตุนออกหรือแตกหัก 
หมายเหตุ 1  ถาตองทําใหตัวกระตุนแตกหัก การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 23. 

10.5 สวนโลหะของกลไก เชน เพลา หรือเดือย ของสาลี่หรือมามีลอ กานโยก หรือคันโยก เปนตน ตองแตะตอง
ไมถึงเมื่อสวิตชไฟฟาถูกยึดกับที่ เหมือนการใชงานตามปกติ 
นอกจากนี้ สวนโลหะดังกลาวยังตองถูกฉนวนจากสวนโลหะแตะตองถึงได รวมทั้งกรอบโลหะรองรับฐาน
ของสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับ, อาจจะตองติดตั้งในกลองโลหะ และถูกฉนวนจากหมุดเกลียวสําหรับ
ยึดฐานใหอยูกับที่กับสวนรองรับ (support) ของกลอง 

หามใชขอกําหนดตามวรรคสอง ถาสวนโลหะของกลไกถูกแยกออกจากสวนมีไฟฟา ในลักษณะที่ระยะหาง
ตามผิวฉนวนไมต่ํากวาสองเทาของคาที่กําหนดในขอ 23. หรือถาสวนโลหะนั้นตอกับดินอยางเชื่อถือได 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ ถาจําเปนใหทําโดยการวัดและโดยการทดสอบตามขอ 10. และขอ 
16. 
หมายเหตุ 2  เมื่อตรวจสอบความไมสามารถในการแตะตองถึงไดของสวนโลหะของกลไกของสวิตชไฟฟาไมปดหุม หรือ

สวิตชไฟฟาแบบขอบประตู ตองคํานึงถึงการปองกันดวยการติดต้ังสวิตชไฟฟานั้นตามปกติ 

หมายเหตุ 3  สําหรับสวิตชไฟฟาแบบเรียงทับซอนไมปดหุม (unenclosed stack-type switches) ที่มีเดือยเพลาโลหะในแผน
ฐานโลหะ ขอกําหนดเพิ่มเติม  หมายถึง  ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศระหวางสวนมีไฟฟา
กับเพลา และระหวางสวนโลหะของกลไกกับแผนฐาน สมควรมีคาเชนนี้อยางอยางนอยสองเทาของที่ระบุไว
ในขอ 23. 

10.6 สวิตชไฟฟาที่ทํางานดวยกุญแจถอดไดหรือดวยสวนคั่นกลาง เชน เชือก โซ หรือ กาน เปนตน ตองออกแบบ
ใหกุญแจหรือสวนคั่นกลางเชนนี้สามารถแตะสวนตาง ๆ ซ่ึงถูกฉนวนจากสวนมีไฟฟาเทานั้น 

กุญแจหรือสวนคั่นกลางเชนนี้ตองถูกฉนวนจากสวนโลหะของกลไก ยกเวนระยะหางตามผิวฉนวนและ
ระยะหางในอากาศระหวางสวนมีไฟฟากับสวนโลหะของกลไกมีคาไมต่ํากวาสองเทาของคาที่กําหนดในขอ 
23. 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ โดยการทดสอบตามขอ 16.2 และ (ถาจําเปน) โดยการวัด 
หมายเหตุ 1 แลกเกอรหรืออินาเมล ไมถือวาเปน วัสดุฉนวนตามจุดประสงคขอ 10.1 ถึงขอ 10.6 

10.7 ถาสวิตชดึงเชือกมีเชือกดึงเสนหนึ่งที่ผูใชสามารถประกอบหรือเปลี่ยนเชือกใหมได สวิตชดึงเชือกตอง
ออกแบบใหไมสามารถแตะสวนมีไฟฟาในขณะประกอบหรือเปล่ียนเชือกดึงตามปกติ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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11. การเตรียมการลงดิน 

11.1 สวนโลหะแตะตองถึงไดซ่ึงอาจกลายเปนสวนมีไฟฟาในกรณีที่ฉนวนผิดพรอง ตองจัดใหมี หรือตออยาง
ถาวรและอยางเชื่อถือได กับขั้วตอลงดิน (earthing terminal) 
หมายเหตุ 1  หามใชขอกําหนดนี้กับแผนฝาโลหะหรือแผนฝาครอบโลหะ ตามขอ 10.3.1 

หมายเหตุ 2  จุดประสงคขอกําหนดนี้ คือ หมุดเกลียวตัวเล็กหรือที่คลายกันซึ่งถูกตัดแยกวงจรจากสวนมีไฟฟา สําหรับยึด
ฐาน ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบใหอยูกับที่ ไมถือวาเปน สวนแตะตองถึงไดซึ่งอาจกลายเปนมีไฟฟาในกรณี
ที่ฉนวนผิดพรอง 

11.2 ขั้วตอลงดินตองเปนขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดหรือขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวและตองเปนไปตามขอกําหนดที่
ทําไดตามขอ 12. 

ขั้วตอลงดินตองมีขนาดเดียวกันกับขั้วตอสมนัยสําหรับตัวนําปอนกําลังไฟฟา (supply conductors)  ยกเวน
ขั้วตอลงดินภายนอกเพิ่มเติมมีขนาดเหมาะสมกับตัวนําขนาดไมนอยกวา 6 ตารางมิลลิเมตร 

11.3 สวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวที่มีเปลือกหุมทําจากวัสดุฉนวน มีระดับชั้นการปองกัน IP สูงกวา IPX0  และมี
ทางเขาเคเบิล (cable inlet) มากกวาหนึ่งทาง ตองมีขั้วตอลงดินยึดกับที่อยูภายในหรือไมก็ตองมีที่วาง
เพียงพอสําหรับข้ัวตอลอย (floating terminal) ที่ยอมใหตอตัวนําเขาและออกเสนหนึ่ง เพื่อความตอเนื่องของ
วงจรลงดิน(earthing circuit) 

หามใชขอ 12. กับขั้วตอลอย 

การตรวจสอบตามขอ 11.1 ถึงขอ 11.3 ใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตามขอ 12. 

การตรวจสอบที่วางสําหรับขั้วตอลอยวาเพียงพอหรือไม ใหทําโดยการตอตามแบบของขั้วตอที่ระบุไวโดย
ผูทํา 

11.4 การตอระหวางขั้วตอลงดินกับสวนโลหะแตะตองถึงไดที่ตองตอ ตองมีความตานทานต่ํา 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ปอนกระแสไฟฟาที่ไหลมาจากตนกําเนิดไฟฟากระแสสลับซึ่งมีแรงดันไฟฟาไมมีโหลดไมเกิน 12 โวลต 
และเทากับ 1.5 เทา ของกระแสไฟฟาท่ีกําหนด หรือ 25 แอมแปร แลวคาใดสูงกวา ผานระหวางขั้วตอลงดิน
กับสวนโลหะแตะตองถึงไดทีละสวน 

ใหวัดแรงดันไฟฟาตกระหวางขั้วตอลงดินกับสวนโลหะแตะตองถึงได และคํานวณคาความตานทานจากคา
กระแสไฟฟาและคาแรงดันไฟฟาตก 

คาความตานทานที่คํานวณไดตองไมเกิน 0.05 โอหม 
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หมายเหตุ 1 สมควรระมัดระวังใหความตานทานสัมผัส (contact resistance) ระหวางปลายของโพรบวัดกับสวนโลหะที่
กําลังทดสอบไมกระทบกระเทือนผลลัพธของการทดสอบ 

12. ขั้วตอ 

12.1 ทั่วไป 

สวิตชไฟฟาตองมีขั้วตอซ่ึงมีหมุดเกลียวบีบรัดหรือมีขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว 

ตัวกลางสําหรับบีบรัดตัวนําในขั้วตอ หามใชยึดสวนประกอบอื่นใดอีกใหอยูกับที่ แมวาตัวกลางเหลานั้น
อาจยึดขั้วตอใหอยูกับที่หรือปองกันขั้วตอไมใหหมุนได 
ใหทดสอบขั้วตอตามขอกําหนดทุกขอหลังจากการทดสอบตามขอ 15.1 แลว ยกเวนขอ 12.3.11 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และโดยการทดสอบตามขอ 12.2 หรือขอ 12.3 เทาที่ทําได 

12.2 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดสําหรับตัวนําทองแดงภายนอก 
12.2.1 สวิตชไฟฟาตองมีขั้วตอที่สามารถตอตัวนําทองแดงซึ่งมีพื้นที่หนาตัดดังแสดงในตารางที่ 2 ไดถูกตอง 
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ตารางที่ 2  ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาท่ีกําหนดกับ 
พื้นท่ีหนาตดัระบุของตัวนําทองแดงที่สามารถตอได 

(ขอ 12.2.1 ขอ 12.2.5 ขอ 12.2.6 ขอ 12.2.7 ขอ 12.2.8 ขอ 12.2.11 ขอ 13.2 
ขอ 13.4 ขอ 13.10 ขอ 15.2.1 และขอ 15.2.2) 

พิสัยของ ตัวนําแข็ง (ตันหรือตีเกลียว)3) 
กระแสไฟฟาที่กําหนด พื้นที่หนาตัดระบ ุ เสนผานศูนยกลางของตัวนําใหญสุด 

A mm2 mm 
ไมเกิน  41) - - 

เกิน    4  แตไมเกิน    6 จาก    0.75   ถึง     1.5 1.45 
เกิน    6  แตไมเกิน  102) จาก    1        ถึง     2.5 2.13 
เกิน  10  แตไมเกิน  162) จาก    1.5     ถึง     4 2.72 
เกิน  16  แตไมเกิน  25 จาก    2.5     ถึง     6 3.34 
เกิน  25  แตไมเกิน  32 จาก    4        ถึง    10 4.34 
เกิน  32  แตไมเกิน  50 จาก    6        ถึง     16 5.46 
เกิน  50  แตไมเกิน  63 จาก    10        ถึง   25 6.85 

1) สําหรับจุดประสงคพิเศษ เชน การใช ELV(extra low voltage) เปนตน ถาใชตัวนําออน (จาก 0.5 ตาราง
มิลลิเมตร ถึง 1 ตารางมิลลิเมตร) 

2)  ขั้วตอปอนกําลังไฟฟาแตละขั้วของสวิตชไฟฟา ที่ไมเปนหมายเลขแบบ 3, 03 และ 7  ตองสามารถตอ
ตัวนําขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสนได  สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 
250 โวลต รูกลมเพียงพอสําหรับตอตัวนํา 2.5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน 

3) ยอมใหใชตัวนําออนได 
ที่วางตัวนําอยางนอยตองเปนไปตามที่ระบุไวในรูปที่ 1, รูปที่ 2, รูปที่ 3, รูปที่ 4 และรูปที่ 5 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และโดยการประกอบตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กสุดและใหญ
สุดตามที่ระบุไว 

1.2.2.2 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดตองทําใหสามารถตอตัวนําไดโดยไมตองเตรียมเปนพิเศษ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
หมายเหตุ 1 การเตรียมเปนพิเศษ  หมายความรวมถึง  การบัดกรีเสนลวดของตัวนํา การใชหางปลาเคเบิล การขึ้น

รูปเปนตาไก และอื่นๆ  แตไมรวมถึงการทํารูปรางตัวนํากอนการสอดเขาในขั้วตอหรือการบิดตัวนํา
ออนเพื่อใหปลายแข็งขึ้น 

12.2.3 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ 
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หมุดเกลียวและแปนเกลียวสําหรับบีบรัดตัวนําตองมีเกลียวเมตริก ISO  หรือมีความแข็งแรงทางกล
และระยะชวงเกลียวที่สามารถเทียบเคียงได 

หมุดเกลียวตองไมทําจากโลหะออนหรือนาจะคราก เชน สังกะสีหรืออะลูมิเนียม เปนตน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตามขอ 12.2.6 และขอ 12.2.8 
หมายเหตุ 1 เกลียว SI, BA และ UN ถือไดวา มีความแข็งแรงทางกลและระยะชวงเกลียวที่สามารถเทียบเคียงได 

กับ เกลียวเมตริก ISO เปนการชั่วคราว 

12.2.4 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดตองตานทานตอการกัดกรอน 

ขั้วตอซ่ึงตัวทําจากทองแดงหรือโลหะเจือทองแดง ตามที่ระบุไวในขอ 22.5  ใหถือวาเปนไปตาม
ขอกําหนดนี้ 

12.2.5 ขั้วตอแบบหมุดเกลียวตองออกแบบและสรางใหบีบรัดตัวนําโดยไมทําความเสียหายแกตัวนํา 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหวางขั้วตอแบบหมุดเกลียวในเครื่องสําเร็จทดสอบตามรูปที่ 10 และประกอบตัวนําแข็ง (ตันหรือตี
เกลียว) ตามตารางที่ 2  ดวยตัวนําพื้นที่หนาตัดเล็กสุดกอนแลวตามดวยตัวนําพื้นที่หนาตัดใหญสุด  
ใหขันหมุดเกลียวบีบรัดหรือแปนเกลียวดวยโมเมนตบิดตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  โมเมนตบิดสาํหรับการขันทวนสอบความแขง็แรงทางกล 
ของขั้วตอแบบหมุดเกลียว 

(ขอ 12.2.5 ขอ 12.2.6 ขอ 12.2.7 ขอ 15.2.2 ขอ 17.1 และขอ 20.1) 

เสนผานศูนยกลางระบุ   โมเมนตบิด   
ของเกลียว   Nm   

mm 1 2 3 4 5 6 
ไมเกิน  2.8 0.2 - 0.4 - 0.4 - 

เกิน  2.8  แตไมเกิน  3.0 0.25 - 0.5 - 0.5 - 
เกิน  3.0  แตไมเกิน  3.2 0.3 - 0.6 - 0.6 - 
เกิน  3.2  แตไมเกิน  3.6 0.4 - 0.8 - 0.8 - 
เกิน  3.6  แตไมเกิน  4.1 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 - 
เกิน  4.1  แตไมเกิน  4.7 0.8 1.2 1.8 1.8 1.8 - 
เกิน  4.7  แตไมเกิน  5.3 0.8 1.4 2.0 2.0 2.0 - 
เกิน  5.3  แตไมเกิน  6.0 - 1.8 2.5 3.0 3.0 - 

เกิน  6 - - - - - 0.8 
หมายเหตุ 1 สดมภ 1 ใชกับหมุดเกลียวไมมีหัว ถาเมื่อหมุดเกลียวถูกขันแลวไมยื่นออกมาจากรู  และใชกับหมุดเกลียวอื่นๆ 

ที่ไมสามารถขันดวยไขควงที่มีใบปากแบนกวางกวาเสนผานศูนยกลางของหมุดเกลียวนั้น 
สดมภ 2 ใชกับแปนเกลียวของขั้วตอแบบคลุมซึ่งขันดวยไขควง 
สดมภ 3  ใชกับหมุดเกลียวอื่นๆ ซึ่งขันดวยไขควง 
สดมภ 4 ใชกับแปนเกลียวของขั้วตอแบบคลุมซึ่งขันแปนเกลียวดวยสิ่งอื่นที่ไมใชไขควง 
สดมภ 5 ใชกับหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว ที่ไมใชแปนเกลียวของขั้วตอแบบคลุม ซึ่งขันดวยสิ่งอื่นที่ไมใชไข

ควง 
สดมภ 6 ใชกับแปนเกลียวของสวิตชไฟฟามีการยึดกับที่แบบรูศูนยกลาง (switches with central hole fixing) 

ถาหมุดเกลียวมีหัวหกเหลี่ยมมีชองสําหรับขันดวยไขควงและคาตามสดมภ 3 และสดมภ 5 แตกตางกัน ใหทดสอบสองครั้ง 
โดยครั้งแรกใหขันหัวหกเหลี่ยมดวยโมเมนตบิดที่ระบุไวในสดมภ 5 แลวจึงขันอีกครั้งดวยโมเมนตบิดที่ระบุไวในสดมภ 3 
ดวยไขควง  ถาคาตามสดมภ 3 และสดมภ 5 เหมือนกัน ก็ใหทดสอบดวยไขควงเทานั้น 
หมายเหตุ 2 สําหรับขั้วตอแบบคลุม เสนผานศูนยกลางระบุ คือ เสนผานศูนยกลางของแทงเกลียวบากชอง (slotted stud) 
หมายเหตุ 3 รูปรางของใบปากของไขควงทดสอบ สมควรพอเหมาะกับหัวของหมุดเกลียวที่ตองทดสอบ 
หมายเหตุ 4 สมควรขันหมุดเกลียวและแปนเกลียวใหแนน โดยไมการกระตุก 
หมายเหตุ 5 คาในตารางที่ 3 เปนคาที่เตรียมการไว 
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ความยาวของตัวนําทดสอบตองยาวกวาความสูง (H) ที่ระบุไวในตารางที่ 4  75 มิลลิเมตร 

ปลายตัวนําถูกรอยผานปลอกสวม (bushing) เหมาะสมในแทน (platen) ซ่ึงวางอยูที่ความสูง (H) ต่ํา
กวาบริภัณฑไฟฟาที่กําหนดใหในตารางที่ 4  ปลอกสวมดังกลาวอยูในตําแหนงระนาบราบใน
ลักษณะที่เสนกึ่งกลาง (centre line) ของปลอกสวมมีลักษณะเปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง 75 
มิลลิเมตร มีศูนยกลางรวมกับศูนยกลางของชุดบีบรัดในระนาบแนวราบ จากนั้นจึงหมุนแทนที่อัตรา 
(10 ± 2) รอบ/นาที 

ระยะหางระหวางปากของชุดบีบรัดกับพื้นผิวดานบนของปลอกสวมตองมีคา ± 15 มิลลิเมตร ของ
ความสูงตามตารางที่ 4  อาจหลอล่ืนปลอกสวมเพื่อปองกันการเกี่ยวพันกัน การบิดตัว หรือการหมุน
ของตัวนําหุมฉนวน 

ใหหอยมวลที่ระบุไวในตารางที่ 4 จากปลายตัวนํา ระยะเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที 

ในระหวางการทดสอบ ตัวนําตองไมล่ืนหลุดจากชุดบีบรัด หรือไมขาดใกลชุดบีบรัด หรือไมทําให
ตัวนําเสียหายจนไมเหมาะสําหรับใชงานตอไป 

ถาทดสอบครั้งที่หนึ่งกับตัวนําตีเกลียวแข็ง ใหทดสอบซ้ํากับตัวนําตันแข็ง  แตถาไมมีตัวนําตีเกลียว
แข็งก็อาจทดสอบกับตัวนําตันแข็งเทานั้น 
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ตารางที่ 4  คาทดสอบการโคงงอและการดงึสําหรับตัวนําทองแดง 
(ขอ 12.2.5 และขอ 12.3.10) 

พื้นที่หนาตัดระบ ุ
ของตัวนํา1) 

เสนผานศูนยกลาง 
ของรูปลอกสวม2) 

ความสูง H3) มวล 
สําหรับตัวนํา 

mm2 mm mm kg 
0.5 6.5 260 0.3 
0.75 6.5 260 0.4 
1.0 6.5 260 0.4 
1.5 6.5 260 0.4 
2.5 9.5 280 0.7 
4.0 9.5 280 0.9 
6.0 9.5 280 1.4 
10.0 9.5 280 2.0 
16.0 13.0 300 2.9 
25.0 13.0 300 4.5 

1) การเทียบพื้นที่หนาตัดขนาด AWG ของตัวนําใหเปนตารางมิลลิเมตร หาไดใน ภาคผนวก ฉ. 
2) ถาเสนผานศูนยกลางของรูปลอกสวม ไมใหญพอสําหรับตัวนําที่จะทําใหตัวนําไมเกี่ยวพันกันอาจใช

ปลอกสวมที่มีขนาดรูใหญกวาถัดไป 
3) เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับความสูง H = ±15 มิลลิเมตร 

12.2.6 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดตองออกแบบใหบีบรัดตัวนําไวระหวางพื้นผิวโลหะอยางเชื่อถือได 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหประกอบขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดกับตัวนําตีเกลียวแข็ง ที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กสุดและใหญสุด
ตามที่ระบุไวในตารางที่ 2  ขันหมุดเกลียวข้ัวตอดวยโมเมนตบิดเทากับสองสวนสามของโมเมนตบิด
ที่แสดงในสดมภที่เหมาะสมของตารางที่ 3 

ถาหมุดเกลียวมีหัวหกเหล่ียมที่มีชอง ใหใชโมเมนตบิดเทากับสองสวนสามของโมเมนตบิดที่แสดง
ในสดมภ 3 ของตารางที่ 3 

จากนั้นใหดึงตัวนําแตละเสนดวยแรงดึงตามที่ระบุไวในตารางที่ 5  โดยไมมีการกระตุก เปนเวลา 1 
นาที ในทิศทางของแกนยาวของที่วางตวันํา 
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ตารางที่ 5  คาทดสอบสําหรับการทดสอบการดึงออก 
(ขอ 12.2.6และ ขอ 15.2.1) 

พื้นที่หนาตัดระบุของ 
ตัวนําที่ใชกับขั้วตอ 

mm2 

จาก 0.5 
ถึง 1 

จาก 0.75 
ถึง 1.5 

จาก 1.5 
ถึง 2.5 

จาก 2.5 
ถึง 4 

จาก 4 
ถึง 6 

จาก 6 
ถึง 10 

จาก 10 
ถึง 16 

จาก 16 
ถึง 25 

แรงดึง 
N 

30 40 50 50 60 80 90 100 

ถาตัวบีบรัดมีไวสําหรับตัวนําสองเสน ใหดึงตัวนําแตละเสนดวยแรงดึงที่เหมาะสมตามลําดับ
ตอเนื่อง 

ในระหวางการทดสอบ ตัวนําตองไมเคลื่อนตัวอยางเห็นไดชัดในขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัด 
ถาตัวบีบรัดมีเจตนาใหตอตัวนํามากกวาสองเสน ใหดึงดวยแรงดึงตามที่ระบุไวในตารางที่ 5 กับ
ตัวนําแตละเสน 

ถาทดสอบครั้งที่หนึ่งกับตัวนําตีเกลียวแข็ง ใหทดสอบซ้ํากับตัวนําตันแข็ง แตถาไมมีตัวนําตีเกลียว
แข็งก็อาจทดสอบกับตัวนําตันแข็งเทานั้น 
หมายเหตุ 1 ในประเทศสวีเดน ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดที่ยอมใหตอกับตัวนําสองเสน ตองทดสอบเพิ่มเติมดวย

ตัวนําตันแข็งหนึ่งเสนพรอมกันกับตัวนําตีเกลียวแข็งที่มีพ้ืนที่หนาตัดเดียวกัน 

12.2.7 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดตองออกแบบหรือวางในตําแหนงที่ทั้งตัวนําตันแข็งและเสนลวดของตัวนํา
ตีเกลียว ไมสามารถลื่นหลุด ขณะขันบีบรัดหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว 

หามใชขอกําหนดนี้กับขั้วตอแบบหางปลา 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหประกอบขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดกับตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดระบุใหญสุดตามที่ระบุไวในตารางที่ 
2 

ใหตรวจสอบขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดทั้งกับตัวนําตันและกับตัวนําตีเกลียว 

ใหตรวจสอบขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดที่มีเจตนาใหทําตัวนําสองหรือสามเสน เปนวงรอบ (looping-
in),  ขณะประกอบตัวนําตามจํานวนที่พอยอมใหได 

ใหประกอบขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดกับตัวนําที่มีจํานวนผสมดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  จํานวนผสมของตัวนํา 
(ขอ 12.2.7) 

พื้นที่หนาตัดระบ ุ จํานวนเสนลวด และ เสนผานศูนยกลางระบุของ
เสนลวด 

mm 
mm2 ตัวนําตัน ตัวนําตีเกลียว 

1 1 x 1.13 7 x 0.42 
1.5 1 x 1.38 7 x 0.52 
2.5 1 x 1.78 7 x 0.67 
4 1 x 2.25 7 x 0.86 
6 1 x 2.76 7 x 1.05 
10 1 x 3.57 7 x 1.35 
16 - 7 x 1.70 
25 - 7 x 2.14 

กอนสอดตัวนําเขาไปในชุดบีบรัด (clamping means) ของขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัด ใหยืดเสนลวด
ของตัวนําแข็ง (ตันหรือตีเกลียว)ใหตรงและอาจบิดตัวนําตีเกลียวแข็งใหคืนรูปรางเดิมโดยประมาณ 

ใหสอดตัวนําเขาไปในชุดบีบรัดของขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดเปนระยะทางตํ่าสุดตามที่กําหนดไว 
หรือถาไมมีระยะทางที่กําหนดไวก็ใหสอดตัวนําจนพอดียื่นพนดานไกลของขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบ
รัดและใหอยูในตําแหนงที่เสนลวดนั้นนาจะหนีได  จากนั้นใหขันหมุดเกลียวบับรัดดวยโมเมนตบิด
เทากับสองสวนสามของคาโมเมนตบดิที่แสดงในสดมภเหมาะสมของตารางที่ 3 

หลังจากการทดสอบ ตองไมมีเสนลวดของตัวนําหนีออกนอกชุดบีบรัด จนทําใหระยะหางตามผิว
ฉนวนและระยะหางในอากาศลดลงต่ํากวาคาที่แสดงในขอ 23. 

12.2.8 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดตองถูกยึดกับที่หรืออยูในตําแหนงภายในสวิตชไฟฟา ซ่ึงเมื่อขันหรือคลาย
หมุดเกลียวบีบรัดหรือแปนเกลียวแลว ขั้วตอนั้นตองไมคลายตัวหลวมจากการยึดกับที่อยูกับสวิตช
ไฟฟา 
หมายเหตุ 1 ขอกําหนดเหลานี้ไมไดหมายความวา สมควรออกแบบขั้วตอใหมีการปองกันการหมุนตัวหรือการ

กระจัด  แตสมควรจํากัดการเคลื่อนที่อยางเพียงพอเพื่อไมทําใหไมเปนไปตามมาตรฐานนี้ 

หมายเหตุ 2 การใชสารปดผนึก (sealing compound) หรือเรซิน ใหถือวาพอเพียงแกการปองกันขั้วตอจากการ
คลายตัวออก ถา 
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- สารปดผนึกหรือเรซินไมไดรับความเครียดในระหวางการใชงานตามปกติ, และ 

- ประสิทธิผลของสารปดผนึกหรือเรซินตองไมเสียไปเนื่องจากอุณหภูมิที่ขั้วตอไดรับภายใตภาวะ
เลวที่สุดตามที่ระบุไวในมาตรฐานนี้ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ โดยการวัด และโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหวางตัวนําทองแดงแข็งตันที่มีพื้นที่หนาตัดใหญสุดตามที่ระบุไวในตารางที่ 2 ในขั้วตอมีหมุด
เกลียวบีบรัด 

ใหขันและคลายหมุดเกลียวและแปนเกลียวจํานวน 5 ครั้ง ดวยไขควงทดสอบหรือประแจทดสอบที่
เหมาะสม ขณะขันใหใชโมเมนตบิดเทากับคาโมเมนตบิดที่แสดงในสดมภที่เหมาะสมของตารางที่ 3 
หรือในตารางของรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 ที่เหมาะสม แลวแตคาใดสูงสุด 

ใหขยับตัวนําแตละครั้งที่คลายหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว 

ในระหวางการทดสอบ ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดตองไมคลายหลวมและตองไมมีความเสียหาย เชน 
การแตกของหมุดเกลียวหรือ การเสียหายของหัวหมุดเกลียว ชอง เกลียว แหวนรอง หรือ ตัวรองขาง 
(stirrups) เปนตน ซ่ึงทําใหการใชงานตอไปของขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดเสียไป 

12.2.9 หมุดเกลียวบีบรัดหรือแปนเกลียวของขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดลงดินตองล็อกแนนพอเพียงตอการ
คลายโดยบังเอิญ และตองไมสามารถคลายหมุดเกลียวและแปนเกลียวดังกลาวออกไดโดยไมใช
เครื่องมือชวย 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดวยมือ 

โดยทั่วไป แบบของขั้วตอดังแสดงในรูปที่ 1 รูปที่2 รูปที่3 รูปที่4 และรูปที่ 5 มีการยืดหยุนตาม
ขอกําหนดนี้  สําหรับการออกแบบอื่น ๆ ที่มีการเตรียมการพิเศษ (special provisions) เชน อาจ
จําเปนตองใชสวนที่ยืดหยุนเพียงพอซึ่งนาจะถูกถอดออกอยางพลั้งเผลอ เปนตน 

1.2.2.10 ขั้วตอมีหมุดเกลียวบีบรัดลงดิน ตองไมมีความเสี่ยงตอการกัดกรอนอันเปนผลมาจากการสัมผัส
ระหวางสวนเหลานี้กับทองแดงของตัวนําลงดิน (earthing conductor) หรือโลหะอ่ืนใดที่สัมผัสกับ
สวนเหลานี้ 

ตัวของขั้วตอลงดินตองทําจากทองเหลืองหรือโลหะอื่นที่มีความตานทานตอการกัดกรอนไมนอย
กวาทองเหลือง ยกเวนตัวที่เปนสวนของกรอบหรือเปลือกหุมโลหะ เมื่อหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว
ตองทําจากทองเหลืองหรือโลหะอ่ืนที่มีความตานทานตอการกัดกรอนไมนอยกวาความตานทานการ
กัดกรอนของทองเหลือง 
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ถาตัวของขั้วตอลงดินเปนสวนของกรอบหรือเปลือกหุมทําจากอะลูมิเนียมเจือ ตองระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการกัดกรอนอันเปนผลมาจากการสัมผัสระหวางทองแดงกับอะลูมิเนียมหรือ
อะลูมิเนียมเจือ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
หมายเหตุ 1  หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวที่ทําจากเหล็กกลาชุบผิว ที่ทนตอการทดสอบการกัดกรอน ใหถือวาเปน 

โลหะมีความตานทานตอการกัดกรอนไมนอยกวาความตานทานการกัดกรอนของทองเหลือง 

12.2.11 สําหรับขั้วตอแบบปลายหมุดเกลียว ระยะหางระหวางหมุดเกลียวบีบรัดกับปลายตัวนํา ตองมีคา
อยางนอยตามที่ระบุไวในรูปที่ 1 เมื่อสอดตัวนําเขาไปเต็มที่ 
หมายเหตุ 1  ระยะหางต่ําสุดระหวางหมุดเกลียวบีบรัดกับปลายตัวนํา ใชกับขั้วตอแบบปลายหมุดเกลียวเทานั้น ซึ่ง

ตัวนําไมสามารถผานทะลุ 

สําหรับขั้วตอแบบคลุม ระยะหางระหวาง สวนยึดกับที่ (fixed part) กับ ปลายตัวนํา ตองมีคาอยาง
นอยตามที่ระบุไวในรูปที่ 5 เมื่อสอดตัวนําเขาไปเต็มที่ 

การตรวจสอบใหทําโดยการวัด หลังจากไดสอดตัวนําตันที่มีพื้นที่หนาตัดใหญสุดตามที่ระบุไว
สําหรับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดที่เหมาะสมในตารางที่ 2 นั้นเขาไปเต็มที่และบีบรัดเต็มที่แลว 

12.2.12 ขั้วตอแบบหางปลาตองใชสําหรับสวิตชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟท่ีกําหนดตั้งแต 40 แอมแปร ขึ้นไป
เทานั้น ถามีขั้วตอเชนนี้ก็ตองใสแหวนรองแบบสปริง (spring washers) หรือตัวกลางล็อก (locking 
means) ที่มีประสิทธิผลเทียบเทา 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

12.3 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวสําหรับตัวนําทองแดงภายนอก 
12.3.1 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวอาจเปนแบบที่เหมาะกับตัวนําทองแดงแข็งเทานั้น หรือเปนแบบที่เหมาะกับทั้ง

ตัวนําทองแดงแข็งและตัวนําทองแดงออน(flexible copper conductor) 

สําหรับขั้วตอแบบหลังนั้น ใหทดสอบกับตัวนําแข็งกอนแลวจึงทดสอบซ้ําดวยตัวนําออน 
หมายเหตุ 1  หามใชขอนี้กับสวิตชไฟฟาที่มี 

- ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวที่ตองการการยึดอุปกรณพิเศษใหอยูกับที่กับตัวนํา กอนการบีบรัดในขั้วตอ
แบบไรหมุดเกลียวดังกลาว เชน ตัวตอแบนดันเขา (flat push - on connector) เปนตน 

- ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวที่ตองการบิดตัวนํา เชน ตัวเชื่อมบิด (twisted joints) เปนตน 

- ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวที่มีการสัมผัสกับตัวนําโดยตรง โดยการใชสันหรือจุดปลายแทงทะลุฉนวน 
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12.3.2 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองมีชุดบีบรัดซ่ึงสามารถตอตัวนําทองแดงออนและแข็ง หรือตัวนํา
ทองแดงแข็ง ที่มีพื้นที่หนาตัดระบุดังแสดงในตารางที่ 7 ไดถูกตอง 

ตารางที่ 7  ความสัมพันธระหวาง กระแสไฟฟาท่ีกําหนด กับ 
พื้นท่ีหนาตดัระบุท่ีสามารถตอไดของตัวนาํทองแดง สาํหรับขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว 

(ขอ 12.2.6และขอ 12.3.2 ) 

 ตัวนํา 
กระแสไฟฟา 
ท่ีกําหนด 

พื้นที่หนาตัดระบ ุ เสนผานศูนยกลาง
ของ 

ตัวนําแข็งใหญสุด 

เสนผานศูนยกลาง
ของ 

ตัวนําออนใหญสุด 
A mm2 Mm mm 
4 0.75 ถึง    1 1.19 - 
6    1        ถึง  1.5 1.45 1.73 

10 ถึง 161)    1.5     ถึง  2.5 2.13 2.21 
1) ขั้วตอปอนกําลังไฟฟาแตละขั้วของสวิตชไฟฟาที่ไมใชหมายเลขแบบ 3, 03 และ 7 ตองตอกับ

ตัวนําขนาด 2.5 mm2 จํานวน 2 เสนได  ในกรณีเชนนี้ตองใชขั้วตอมีชุดบีบรัดอิสระแยก
ตางหากสําหรับตัวนําแตละเสน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการประกอบตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กสุดและใหญ
สุดตามที่กําหนด 

12.3.3 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองสามารถตอกับตัวนําโดยไมมีการเตรียมเปนพิเศษ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
หมายเหตุ 1 การเตรียมเปนพิเศษ  หมายความรวมถึง  การบัดกรีเสนลวดของตัวนํา การใชหางปลาเคเบิล การขึ้น

รูปเปนตาไก และอื่น ๆ  แตไมรวมถึงการทํารูปรางตัวนํากอนการสอดเขาในขั้วตอหรือการบิดตัวนํา
ออนเพื่อใหปลายแข็งขึ้น 

12.3.4 สวนของขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวที่มีเจตนาหลักใหนํากระแสไฟฟา ตองทําจากวัสดุตามที่กําหนด
ในขอ 22.5 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการวิเคราะหทางเคมี 
หมายเหตุ 1  สปริง หนวยยืดหยุน แผนบีบรัด และที่คลายกัน ไมถือวาเปน สวนที่มีเจตนาหลักใหนํากระแสไฟฟา 

12.3.5 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองออกแบบในลักษณะที่การบีบรัดตัวนําที่ระบุไวดวยแรงกดสัมผัส 
(contact pressure) เพียงพอ และไมทําความเสียหายเกินสมควรแกตัวนํา 
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ตัวนําตองถูกบีบรัดอยูระหวางพื้นผิวโลหะ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตามขอ 12.3.10 

12.3.6 การตอและการถอดตัวนําตองชัดเจน 

การถอดตัวนําตองการการทํางานครั้งหนึ่งที่ไมใชเปนการดึงตัวนํา นั่นคือ ตองสามารถทําไดดวยมือ
โดยมีหรือไมมีเครื่องมือใชงานทั่วไปชวย 

ตองไมมีความสับสนวาเปนชองเปดสําหรับใชเครื่องมือชวยในการตอหรือการถอดตัวนํา หรือเปน
ชองเปดที่มีเจตนาใหสอดตัวนํา 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และโดยการทดสอบตามขอ 12.3.10 

12.3.7 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวที่มีเจตนาใหใชสําหรับตอตัวนําสองเสนหรือหลายเสนนั้นเขาดวยกัน ตอง
ออกแบบดังนี้ 

- ในระหวางการสอดตัวนํา การทํางานของชุดบีบรัดของตัวนําเสนหนึ่งจากตัวนําหลายเสน ตองไม
ขึ้นอยูกับการทํางานของชุดบีบรัดของตัวนําเสนอื่น ๆ 

- ในระหวางการถอดตัวนํา ตองสามารถถอดตัวนําไดทั้งพรอมกันทุกเสนและแยกทีละเสน 

- ตองสอดตัวนําแตละเสนเขาไปในชุดบีบรัดแยกชุด (ไมจําเปนตองเขาไปในรูแยก) 

   ตองสามารถบีบรัดตัวนําจํานวนใดๆจนถึงจํานวนสงูสุดที่ออกแบบไวไดอยางมั่นคง 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดวยตัวนําที่เหมาะสม 

12.3.8 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองออกแบบใหปองกันตัวนําสอดลึกเกิน และตองเห็นตัวนําสอดอยู
เพียงพออยางเห็นไดชัด 
หมายเหตุ 1  จุดประสงคขอกําหนดนี้ คือ อาจทําเครื่องหมายเหมาะสมชี้บอกความยาวของฉนวนที่ตองปอกออก

กอนสอดตัวนําเขาไปในขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวไวบนสวิตชไฟฟาหรือในเอกสารแนะนําที่ติดมา
กับสวิตชไฟฟา 

ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวของสวิตชไฟฟาตองออกแบบใหปองกันตัวนําสอดลึกเกินสมควรดวยท่ี
หยุดกั้น (stop)  ถาการสอดลึกตอไปเชื่อไดวาระยะหางตามผิวฉนวนและ/หรือระยะหางในอากาศ
ตามที่กําหนดในตารางที่ 20 ลดลง หรือไปกระทบกระเทือนกลไกของสวิตชไฟฟา 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตามขอ 12.3.10 

12.3.9 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองยึดกับที่อยูกับสวิตชไฟฟาอยางถูกตอง 
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ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองไมคลายหลวม เมื่อตอตัวนําหรือถอดตัวนําในระหวางการติดตั้งทาง
ไฟฟา 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตามขอ 12.3.10 

การปดหุมดวยสารปดผนึกโดยไมมีตัวกลางล็อกอื่นถือวาไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม อาจใชเรซินแข็ง
ตัวไดเองยึดขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวซ่ึงไมไดรับความเคนทางกลใหอยูกับที่ ในการใชงานตามปกติ 

12.3.10 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองทนความเคนทางกลที่เกิดในการใชงานตามปกติ 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ ซ่ึงทดสอบกับตัวนําไมหุมฉนวนขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว
ของแตละตัวอยางหนึ่งตัว ใหใชตัวอยางใหมหนึ่งตัวสําหรับแตละการทดสอบ 

ใหทดสอบกับตัวนําทองแดงตัน โดยการประกอบตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดใหญสุดกอน แลวจึง
ทดสอบกับตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กสุด ตามที่ระบุไวในขอ 12.3.2 

ใหตอและถอดตัวนําจํานวน 5 คร้ัง แตละครั้งใชตัวนําเสนใหม ยกเวนครั้งที่หา  เมื่อตัวนําที่ใช
สําหรับตอคร้ังที่ส่ีถูกบีบรัดท่ีตําแหนงเดียวกัน ในการตอแตละครั้งใหดันตัวนําเขาไปในขั้วตอแบบ
ไรหมุดเกลียวลึกที่สุดเทาที่เปนไปไดหรือสอดเขาไปจนเห็นตัวนําสอดอยูเพียงพออยางเห็นไดชัด 

หลังจากการตอแตละครั้ง ใหดึงตัวนําดวยแรง 30 นิวตัน โดยไมมีการกระตุก เปนเวลา 1 นาที ใน
แนวทิศทางของแกนยาวของที่วางตัวนํา 

ในขณะดึง ตัวนําตองไมหลุดออกจากขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว 

จากนั้นใหทดสอบซ้ํากับตัวนําทองแดงตีเกลียวแข็งที่มีพื้นที่หนาตัดใหญสุดและเล็กสุด ตามที่ระบุ
ไวในขอ 12.3.2  แตใหตอและถอดตัวนําเหลานี้เพียงครั้งเดียว 

ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวที่มีเจตนาใหใชไดทั้งตัวนําแข็งและตัวนําออน ตองทดสอบกับตัวนําออน
ดวย โดยใชการตอและการถอดจํานวน 5 คร้ัง 

ใหหมุนตัวนําแตละเสนของขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวเคลื่อนที่เปนวงกลมดวยอัตราเร็ว (10± 2 ) 

 รอบ/นาที เปนเวลา 15 นาที โดยใชเครื่องสําเร็จทดสอบตามตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 10  ใหดึง
ตัวนําดวยคาที่แสดงในตารางที่ 4 

ในระหวางการทดสอบ ตัวนําตองไมเคลื่อนตัวอยางเห็นไดชัดในชุดบีบรัด 

หลังจากการทดสอบ ทั้งขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวและชุดบีบรัดตองไมคลายตัวหลวม และตัวนําตอง
ไมมีการเสื่อมสภาพ (deterioration) จนทําใหการใชงานตอไปของขั้วตอเสียไป 
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12.3.11 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองทนความเคนทางไฟฟาและทางความรอนที่เกิดขึ้นในการใชงาน
ตามปกติ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ ก) และขอ ข)  ซ่ึงใชขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวที่ไมได
ทดสอบอื่นใดมากอนจํานวน 5 ตัว 

การทดสอบทั้งสองใหทํากับตัวนําทองแดงเสนใหม 

ก) ใหโหลดขั้วตอแบบไรหมดุเกลียวดวยกระแสไฟฟาสลับตามที่ระบุไวในตารางที่ 8 เปนเวลา 1 
ช่ัวโมง  และใหตอตัวนําตันแข็งยาว 1 เมตร ที่พื้นที่หนาตัดตามที่ระบุไวในตารางที่ 8 

ใหทดสอบชุดบีบรัดแตละชุด 

ตารางที่ 8  กระแสไฟฟาทดสอบสําหรับการทวนสอบความเคนทางไฟฟาและทางความรอน 
ในการใชงานตามปกตขิองขัว้ตอแบบไรหมุดเกลียว 

(ขอ 12.3.11 ก) ขอ 12.3.11 ข) และขอ 12.3.12) 

กระแสไฟฟาที่กําหนด กระแสไฟฟาทดสอบ พื้นที่หนาตัดระบุของตัวนํา 
A A mm2 
4 9 0.75 
6 13.5 1 
10 17.5 1.5 
16 22 2.5 

หมายเหตุ  1 สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีคากระแสไฟฟาที่กําหนดไมตรงตามที่ระบุไวในตาราง ใหหา
กระแสไฟฟาทดสอบโดยการประมาณคาในชวงระหวางคากระแสไฟฟาที่กําหนดที่
ตํ่ากวาถัดไปกับคาที่สูงกวาถัดไป และใหเลือกพื้นที่หนาตัดของตัวนําเทากับคา
สําหรับคากระแสไฟฟาที่กําหนดที่สูงกวาถัดไป 

ในระหวางการทดสอบ กระแสไฟฟาทดสอบตองไมผานทางสวิตชไฟฟา แตผานทางขั้วตอ
แบบไรหมุดเกลียวเทานั้น 

ทันทีหลังจากนั้น ใหวัดแรงดันไฟฟาตกครอมขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวแตละขั้วขณะที่
กระแสไฟฟาท่ีกําหนดกําลังไหล 

แรงดันไฟฟาตกตองไมเกิน 15 มิลลิโวลต 

การวัดใหทําครอมขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวแตละขั้วและใกลตําแหนงของสวนสัมผัสมากที่สุด
ที่เปนไปได 
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ถาไมสามารถแตะตองถึงการตอดานหลังของขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวได อาจใชจุดตอที่สอง
สําหรับเสนลวดวกกลับ (returning wire) ในกรณีที่เปนสวิตชไฟฟาสองทาง   แตในกรณีที่เปน
สวิตชไฟฟาทางเดียว อาจตองใหผูทําจัดเตรียมตัวอยางอยางเพียงพอ ทั้งนี้ตองระมัดระวังไมให
กระทบกระเทือนหนาที่การทํางานของขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว 

ในระหวางการทดสอบและการวัด ตองระมัดระวังตัวนําและตัวกลางการวัดไมใหขยับอยาง
เห็นไดชัด 

ข)  ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวที่ไดผานการหาคาแรงดันไฟฟาตกตามขอ ก) แลว ใหทดสอบตอไป
ดังนี้ 

ในระหวางการทดสอบ ใหผานกระแสไฟฟาเทากับคากระแสไฟฟาทดสอบตามที่ระบุไวใน
ตารางที่ 8 

หามเคล่ือนท่ีส่ิงจัดวางที่ใชทดสอบทั้งหมดรวมทั้งตัวนําดวย จนกวาไดวัดแรงดันไฟฟาตกเสร็จ
ส้ินสมบูรณ 

ใหทดสอบขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวดวยวัฏจักรอุณหภูมิจํานวน 192 วัฏจักร แตละวัฏจักรมี
ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และดําเนินการดังนี้ 

-   ใหมีกระแสไฟฟาไหลประมาณ 30 นาที 

-   ไมใหมีกระแสไฟฟาไหลอีกประมาณ 30 นาทีตอมา  

ใหหาคาแรงดันไฟฟาตกในแตละขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตามขอ ก) หลังจากทุก ๆ วัฏจักร 24 
ช่ัวโมง และหลังจาก 192 วัฏจักรอุณหภูมิเสร็จสิ้นสมบูรณ 

แรงดันไฟฟาตกตองไมเกิน 22.5 มิลลิโวลต หรือ 2 เทาของคาที่วัดไดหลังวัฏจักรที่ 24  แลวแต
คาใดนอยกวา 

หลังจากการทดสอบนี้แลว ใหตรวจพินิจโดยการมองดูดวยสายตาปกติหรือปรับแกสายตา
ถูกตองแลว ไมมีการขยายเพิ่มเติม ตองไมมีการปลี่ยนแปลงที่เห็นไดอยางชัดเจนวาการใชงาน
ตอไปของขั้วตอเสียไป เชน รอยแตก การเสียรูป หรือที่คลายกัน เปนตน 

ใหทดสอบความแข็งแรงทางกลตามขอ 12.3.10 ซํ้า และตัวอยางทุกตัวตองทนการทดสอบ
เพิ่มเติมนี้ 

12.3.12 ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวตองออกแบบใหตัวนําตันแข็งที่ตออยูถูกบีบรัดอยูกบัที่ แมวาตัวนําถูกเบน
ในระหวางการติดตั้งทางไฟฟาตามปกติ เชน ในระหวางการติดตั้งในกลอง เปนตน และความเคน
จากการเบนตองสงผานไปยังชุดบีบรัด 
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การทดสอบใหทํากับสวิตชไฟฟาตัวอยางจํานวน 3 ตัว ซ่ึงไมเคยใชในการทดสอบอื่นใดมากอน 
ดังนี้ 

เครื่องสําเร็จทดสอบที่มีหลักการดังแสดงในรูปที่ 11ก ตองสรางดังนี้ 

- ปลอยใหตัวนําที่ระบุไวซ่ึงสอดอยูในขั้วตอ เบนได 12 ทิศทางใด ๆ ทํามุมหางกัน 30° ± 5°, และ 

- จุดเริ่มตนสามารถแปรเปลี่ยนไปได 10° และ 20° จากจุดตั้งตน 
หมายเหตุ 1  ไมจําเปนตองระบุจุดอางอิงไว 

การเบนตัวนําจากตําแหนงตรง (straight position) ของตัวนําไปยังตําแหนงทดสอบ ตองเกิดโดย
อุปกรณที่เหมาะสมรั้งตัวนําดวยแรงที่ระบุไวที่ระยะหางหนึ่งจากขั้วตอดังกลาว 

อุปกรณการเบนตองออกแบบ ดังนี้ 

- ปอนแรงในทิศทางตั้งฉากกับตัวนําที่ไมเบน 

- ทําใหเกิดการเบนโดยไมมีการหมุนหรือการกระจัดของตัวนําภายในชุดบีบรัด และ 

- ปอนแรงคางไวขณะวัดแรงดันไฟฟาตก 

ตองทําใหสามารถวัดแรงดันไฟฟาตกคลอมชุดบีบรัดภายใตการทดสอบ เมื่อตัวนําตออยู ตาม
ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 11ข 

ใหติดตั้งตัวอยางบนสวนยึดกับที่ของเครื่องสําเร็จทดสอบ ในลักษณะที่ตัวนําที่ระบุไวซ่ึงสอดอยูขาง
ในชุดบีบรัด ภายใตการทดสอบ สามารถเบนไดอยางอิสระ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดออกซิเดชัน ตองปอกฉนวนของเสนลวดออกทันทีกอนเริ่มตนการทดสอบ 
หมายเหตุ 2  ถาจําเปน ตัวนําที่สอดอยูนั้นอาจตองพันรอบสิ่งกีดขวางอยางถาวร เพื่อไมใหกระทบกระเทือน

ผลลัพธของการทดสอบ 

หมายเหตุ 3  ในบางกรณี (ยกเวนในกรณีที่มีการนําทางสําหรับตัวนํา) แนะนําวาอาจเอาสวนตาง ๆ ของตัวอยางที่
ขัดขวางการเบนของตัวนําที่สมนัยกับแรงที่ถูกปอน ออก 

ใหประกอบชุดบีบรัดเหมือนการใชงานตามปกติกับตัวนําทองแดงตันแข็งที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กสุด
ตามที่ระบุไวในตารางที่ 8 และทดสอบลําดับที่หนึ่ง และทดสอบชุดบีบรัดชุดเดียวกันในลําดับทีส่อง
โดยใชตัวนําทองแดงตันแข็งที่มีพื้นที่หนาตัดใหญสุด ยกเวนการทดสอบลําดับที่หนึ่งลมเหลว 

แรงสําหรับเบนตัวนํามีระบุไวในตารางที่ 10  ระยะหาง 100 มิลลิเมตร นั้นวัดจากปลายสุดของขั้วตอ
รวมทั้งสวนนําทางสําหรับตัวนําดวย (ถามี) ถึงจุดที่ปอนแรงแกตัวนํา 
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ใหทดสอบดวยกระแสไฟฟาตอเนื่อง (กลาวคือ ไมเปด-ปดไฟฟาในระหวางการทดสอบ) สมควรใช
แหลงจายไฟฟาที่เหมาะสมและมีความตานทานที่เหมาะสมในวงจรไฟฟาเพื่อทําใหกระแสไฟฟา
แปรเปลี่ยนใหอยูในชวงรอยละ  ± 5  ในระหวางการทดสอบ 

ตารางที่ 9  พืน้ท่ีหนาตดัระบุของตวันําทองแดงแขง็ สําหรับการทดสอบการเบน 
ของขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว 

(ขอ 12.3.12) 

พื้นที่หนาตัดระบุของตัวนําทดสอบ 
mm2 

กระแสไฟฟาที่กําหนดของสวิตช
ไฟฟา 

A การทดสอบลําดับที่หนึ่ง การทดสอบลําดับที่สอง 
ไมเกิน  6 1.01) 1.5 

เกิน  6  แตไมเกิน  16 1.5 2.5 
1) เฉพาะประเทศที่ยอมใหใชตัวนําขนาด 1 mm2 ในสิ่งติดตั้งทางไฟฟายดึกับที่ (fixed 

installations) 

ตารางที่ 10  แรงทดสอบการเบน 
(ขอ 12.3.12 ) 

พื้นที่หนาตัดระบุของตัวนําทดสอบ แรงสําหรับเบนตัวนําทดสอบ1) 
mm2 N 
1.0 0.25 
1.5 0.5 
2.5 1.0 

1) ใหเลือกแรงที่ทําใหเกดิความเคนแกตวันําใกลกับขีดจํากดัสภาพยดืหยุน (limit 
of elasticity) 

ใหปอนกระแสไฟฟาทดสอบเทากับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของสวิตชไฟฟาผานชุดบีบรัดภายใตการ
ทดสอบ ใชแรงตามตารางที่ 10 เบนตัวนําทดสอบซึ่งสอดอยูในชุดบีบรัดภายใตการทดสอบใน 1 
ของ 12 ทิศทาง ดังแสดงในรูปที่ 11ก และวัดแรงดันไฟฟาตกคลอมชุดบีบรัดนี้  แลวใหยกเลิกแรง
กระทําออก 

จากนั้นใชแรงตามตารางที่ 10 เบนตัวนํา ทําอยางตอเนื่องทีละทิศทางที่เหลือ 11 ทิศทาง ดังแสดงใน
รูปที่ 11ก โดยทําตามกรรมวิธีทดสอบอยางเดียวกัน 
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ถามีทิศทางใดของ 12 ทิศทาง มีแรงดันไฟฟาตกมากกวา 25 มิลลิโวลต ใหรักษาทิศทางนั้นตอไป
จนกวาคาแรงดันไฟฟาตกลงลงต่ําวา 25 มิลลิโวลต แตตองเปนเวลาไมเกิน 1 นาที หลังจากที่
แรงดันไฟฟาตกลดลงเหลือคาต่ํากวา 25 มิลลิโวลต ก็ใหรักษาทิศทางเดียวกันนั้นตอไปอีกเปนเวลา 
30 วินาที ซ่ึงในระหวางเวลานี้คาแรงดันไฟฟาตกตองไมเพิ่มขึ้น 

ใหทดสอบตอไปโดยทําตามกรรมวิธีทดสอบอยางเดียวกัน กับสวิตชไฟฟาตัวอยางอีก 2 ตัว ของชุด
ตัวอยาง แตใหเบนเคลื่อนที่ไป 12 ทิศทาง หางออกไปประมาณ 10 องศา ในแตละตัวอยาง  ถามี
ตัวอยางหนึ่งตัวลมเหลวในทิศทางหนึ่งแนวทิศทางใด ก็ใหทดสอบซ้ํากับชุดตัวอยางอีก 1 ชุด ซ่ึงใน
การทดสอบซ้ํานี้ทุกตัวอยางตองเปนไปตามที่กําหนด 

13. การสราง 

13.1 ฉนวนบุ ที่กั้นฉนวน และที่คลายกัน ตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอและตองมั่นคงดวยวิธีที่เชื่อถือได 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจหลังจากการทดสอบตามขอ 20. 

13.2 สวิตชไฟฟาตองสรางใหเปนดังนี้: 
- งายตอการสอดและการตอตัวนําในขั้วตอ 

- ตัวนําเขาตําแหนงถูกตอง 

- งายตอการยึดสวิตชไฟฟาใหอยูกับที่กับผนังหรือในกลอง 

- มีที่วางเพียงพอ ระหวางดานใตของฐานกับดานบนของพื้นผิวที่ฐานนั้นติดตั้ง หรือระหวางดานขาง
ของฐานกับเปลือกหุม ( ฝาครอบ หรือกลอง) ในลักษณะที่หลังจากการติดตั้งทางไฟฟาของสวิตช
ไฟฟาแลว ฉนวนของตัวนําไมจําเปนตองถูกกดยันกับสวนมีไฟฟาที่มีสภาพขั้วไฟฟา (polarity) 
ตางกัน หรือยันกับสวนเคลื่อนที่ของกลไก เชน เพลาของสวิตชไฟฟาหมุน เปนตน 

สวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวตองสรางใหตัวกลางยึดกับที่ไมทําใหฉนวนของเคเบิลเสียหายในระหวางการติดตั้ง
ทางไฟฟา 
หมายเหตุ 1 ขอกําหนดนี้ไมไดหมายความวา จําเปนตองปองกันสวนโลหะของขั้วตอดวยที่กั้นฉนวนหรือบาฉนวน 

(insulating shoulders) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฉนวนของตัวนํา อันเนื่องมาจากการติดตั้งทางไฟฟาของ
สวนโลหะของขั้วตอกับฉนวนของตัวนําไมถูกตอง 

หมายเหตุ 2 สําหรับสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิว ที่ติดตั้งบนแผนติดตั้ง อาจจําเปนตองมีชองเดินสายไฟฟา (wiring channel) 
ตามขอกําหนดนี้ 

นอกจากนี้สวิตชไฟฟาแบบ A การใสเขาตําแหนงและการเอา ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบออกตองงาย โดย
ไมมีการกระจัดของตัวนํา 
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การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับพิสัยของ
กระแสไฟฟาท่ีกําหนดที่เกี่ยวของใหใชตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดใหญสุดตามที่ระบุไวในตารางที่ 2 

13.3 ฝาครอบ แผนฝาครอบ และตัวกระตุนหรือสวนตาง ๆ ของสิ่งเหลานี้ ที่มีเจตนาใหปองกันช็อกไฟฟาได
แนนอน ตองถูกยึดใหอยูกับที่สองจุดหรือหลายจุด โดยส่ิงยึดกับที่ที่มีประสิทธิผล (effective fixing) 

ฝาครอบ แผนฝาครอบ และตัวกระตุนหรือสวนตาง ๆ ของส่ิงเหลานี้ อาจถูกยึดกับที่โดยสิ่งยึดกับที่เดี่ยว 
(single fixing) เชน โดยหมุดเกลียว เปนตน โดยส่ิงเหลานี้อยูกับที่โดยวิธีการอื่น (เชน โดยบา เปนตน) 
หมายเหตุ 1 สิ่งยึดกับที่ของ ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน แนะนําใหถูกจับยึด (captive) การใชแหวนรองทําจาก

กระดาษแข็ง (washers of cardboard) หรือที่คลายกันในการประกอบใหแนน ถือวา เปนวิธียึดวิธีหนึ่งที่
เพียงพอสําหรับการยึดหมุดเกลียวใหแนน 

หมายเหตุ 2 สวนโลหะไมตอลงดิน (non-earthed metal parts) ซึ่งถูกแยกออกจากสวนมีไฟฟาในลักษณะที่ระยะหางตาม
ผิวฉนวนและระยะหางในอากาศมีคาตามที่ระบุไวในตารางที่ 20 ไมถือวา แตะตองถึงได ถาเปนไปตาม
ขอกําหนดนี้ 

ในกรณีที่การยึดกับที่ของฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุนของสวิตชไฟฟาแบบ A ใชยึดฐานใหอยูกับ
ที่ จะตองมีตัวกลางเพื่อยึดฐานนั้นใหอยูในตําแหนงตลอดไป แมหลังจากการเอาฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือ
ตัวกระตุนดังกลาวออกแลว 

การตรวจสอบใหทําตามขอ 13.3.1 ขอ 13.2.2 หรือขอ 13.3.3 

13.3.1 สําหรับฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ท่ีมีการยึดกับที่ เปนแบบหมุดเกลียว: 

ใหทําโดยการตรวจพินิจเทานั้น 

13.3.2 สําหรับฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ที่มีการยึดกับที่ ไมขึ้นอยูกับหมุดเกลียวและมีการเอา
ออกไดโดยการดันดวยแรงในทิศทางตั้งฉากโดยประมาณกับพื้นผิวรองรับ/ติดตั้ง (ดูตารางที่ 11) 

เมื่อการเอาฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ที่มีการยึดกับที่ ออกแลวอาจทําใหแตะตองถึง
สวนมีไฟฟาดวยนิ้วทดสอบมาตรฐาน: 

ใหทําโดยการทดสอบตามขอ 20.4 

เมื่อการเอาฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ที่มีการยึดกับที่ ออกแลวอาจทําใหแตะตองถึง
สวนโลหะไมตอลงดิน ซ่ึงถูกแยกออกจากสวนมีไฟฟาในลักษณะที่ระยะหางตามผิวฉนวนและ
ระยะหางในอากาศมีคาดังแสดงในตารางที่ 20 

ใหทําโดยการทดสอบตามขอ 20.5 
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เมื่อการเอาฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ที่มีการยึดกับที่ ออกแลวอาจทําใหแตะตองถึง 
เฉพาะสวนตาง ๆ ดังนี้ ดวยนิ้วทดสอบมาตรฐาน: 

สวนฉนวน หรือ 

สวนโลหะตอลงดิน (earthed metal parts) หรือ 

สวนโลหะที่ถูกแยกออกจากสวนมีไฟฟาในลักษณะที่ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ
มีคาเปนสองเทาของคาที่แสดงในตารางที่ 20 หรือ 

สวนมีไฟฟาของวงจร SELV(safety extra low voltage) ที่มีคาไมเกิน 25 โวลต (กระแสไฟฟาสลับ) 

ใหทําโดยการทดสอบตามขอ 20.6 

ตารางที่ 11  แรงที่ใชดนัฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน 
ท่ีมีการยึดกับท่ี ไมขึ้นอยูกับหมุดเกลียว 

(ขอ 13.3.2) 
ความสามารถแตะตองถึงไดดวยนิ้ว
ทดสอบมาตรฐาน หลังจากการเอา 
ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือ 

การทดสอบ 
ตามขอ 

แรงที่ใชดัน 
N 

ตัวกระตุน หรือสวนตาง ๆ ของสิ่ง
เหลานี้ออกแลว 

 
 

สวิตชไฟฟาตาม 
ขอ 20.7 และขอ 20.8 

สวิตชไฟฟาไมตาม 
ขอ 20.7 และขอ 20.8 

  ไมหลุดออก หลุดออก ไมหลุดออก หลุดออก 
ถึง สวนที่มีไฟฟา 20.4 40 120 80 120 
ถึง สวนโลหะไมตอลงดิน ซึ่งถูกแยก
ออกจากสวนมีไฟฟา โดยระยะหาง
ตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศมี
คาตามตารางที่ 20 

 
20.5 

 
10 

 
120 

 
20 

 
120 

ถึง สวนฉนวน  สวนโลหะตอลงดิน  
สวนมีไฟฟาของวงจร SELV ≤ 25 V 
a.c. หรือสวนโลหะที่ถูกแยกออกจาก
สวนมีไฟฟา โดยระยะหางตามผิว
ฉนวนและระยะหางในอากาศมีคาตาม
ตารางที่ 20 

 
 
 

20.6 

 
 
 

10 

 
 
 

120 

 
 
 

10 

 
 
 

120 

13.3.3 ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ที่มีการยึดกับที่ ไมขึ้นอยูกับหมุดเกลียวและมีการเอาออกไดโดย
การใชเครื่องมือ ตามคําแนะนําของผูทําที่ใหไวในเอกสารแนะนําหรือแค็ตตาล็อก: 
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ใหทําโดยการทดสอบตามขอ 13.3.2 เชนเดียวกัน ยกเวนฝาครอบ แผนฝาครอบ ตัวกระตุน หรือสวน
ตาง ๆ ของส่ิงเหลานี้ ไมจําเปนตองหลุดออกเมื่อดันดวยแรงไมเกิน 120 นิวตัน ในทิศทางที่ตั้งฉากกับ
พื้นผิวรองรับ/ติดตั้ง 

13.4 สวิตชไฟฟาตองสรางใหไมมีชองเปดอิสระในเปลือกหุมตามระดับชั้นการปองกัน IP ของสวิตชไฟฟา เมื่อ
เดินสายไฟฟาและยึดสวิตชไฟฟาใหอยูกับที่ เหมือนการใชงานตามปกติ 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบการติดตั้งทางไฟฟากับตัวนําขนาดพื้นที่หนาตัด
เล็กสุดตามที่ระบุไวในตารางที่ 2 
หมายเหตุ 1  รูระบายน้ํา(drain hole) ชองวางเล็ก ๆ ระหวางเปลือกหุมกับเคเบิลหรือทอรอยสายไฟฟา (conduits) หรือ

ระหวางเปลือกหุมกับตัวกลางทํางาน (operating means) ไมตองนํามาพิจารณา 

13.5 ลูกบิดของสวิตชไฟฟาหมุนตองติดอยูอยางมั่นคงกับเพลาหรือสวนที่ทําใหกลไกทํางาน 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหดึงลูกบิดตามแนวแกนดวยแรง 100 นิวตัน เปนเวลา 1 นาที 

หลังจากนั้น ใหบิดลูกบิดของสวิตชไฟฟาที่มีการทํางานเพียงทิศทางเดียว โดยไมแรงเกินสมควร (ถาเปนไป
ได) จํานวน 100 คร้ัง ในทิศทางตรงกันขาม 

ในระหวางการทดสอบ ตองถอดลูกบิดไมออก 

13.6 หมุดเกลียวหรือตัวกลางอื่นสําหรับติดตั้งสวิตชไฟฟาบนพื้นผิวหรือในกลองหรือเปลือกหุม ตองแตะตองถึง
ไดงายจากดานหนา หามใชตัวกลางเชนนี้เพื่อจุดประสงคการยึดกับที่อ่ืนใด 

13.7 ชุดรวมสวิตชไฟฟา หรือชุดรวมสวิตชไฟฟากับเตารับ ซ่ึงประกอบดวยฐานแยกหลายฐาน ตองออกแบบให
การยึดกับที่ตามตําแหนงของแตละฐานถูกตองแนนอน การยึดกับที่ของแตละฐานตองไมขึ้นอยูกับชุด
ดังกลาวที่ยึดอยูกับพื้นผิวติดตั้ง 

การตรวจสอบตามขอ 13.6 และขอ 13.7 ใหทําโดยการตรวจพินิจ 

13.8 อุปกรณสวนควบที่รวมเปนชุดรวมกับสวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐานของอุปกรณสวนควบนั้น (ถาม)ี 
ยกเวนมีมาตรฐานสําหรับชุดรวมเชนนั้น 

13.9 สวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวซ่ึงมีระดับชั้นการปองกันIP สูงกวา IP20 ตองเปนไปตามระดับชั้นการปองกัน IP 
ของสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิว เมื่อประกอบกับทอรอยสายไฟฟาหรือกับเคเบิลมีเปลือกหุมเหมือนการใชงาน
ตามปกติ 

สวิตชไฟฟาแบบติดตั้งพื้นผิวซ่ึงมีระดับชั้นการปองกัน IPX4 หรือ IPX5 ตองมีชองเปดรูระบายน้ํา 
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ถาสวิตชไฟฟามีรูระบายน้ํา รูตองมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร หรือมีพื้นที่หนาตัดไมนอย
กวา 20 ตารางมิลลิเมตร ความกวางและความยาวไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

ถาสวิตชไฟฟาถูกออกแบบใหติดตั้งไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น รูระบายน้ําตองมีประสิทธิผลในตําแหนง
นั้น หรือไมก็รูระบายน้ําตองมีประสิทธิผลอยางนอยในสองตําแหนงของสวิตชไฟฟาเมื่อติดตั้งบนผนัง
แนวดิ่ง ทางหนึ่งสําหรับตัวนําเขาทางดานบนและอีกทางหนึ่งสําหรับตัวนําเขาทางดานลาง 

สปริงฝาปด (ถามี) ตองทําจากวัสดุตานทานตอการกัดกรอน เชน บรอนซ หรือเหล็กกลาไรสนิม เปนตน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ โดยการวัด และโดยการทดสอบที่เกี่ยวของตามขอ 15.2 
หมายเหตุ 1  รูระบายน้ํา ทางดานหลังของเปลือกหุม ถือวามีประสิทธิผลเฉพาะกรณีที่เปลือกหุมนั้นมีระยะหางในอากาศ

จากผนังไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร หรือมีชองระบายน้ําขนาดอยางนอยตามที่ระบุไว อยางแนนอน 

13.10 สวิตชไฟฟาซ่ึงตองติดตั้งในกลองตองออกแบบใหสามารถเตรียมปลายตัวนําไดหลังจากไดติดตั้งกลองเขา
ในตําแหนงแลว แตกอนประกอบสวิตชไฟฟาในกลอง 

นอกจากนี้ ฐานตองมีเสถียรภาพเพียงพอเมื่อติดตั้งในกลอง 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบการติดตั้งทางไฟฟากับตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัด
ใหญสุดตามที่ระบุไวสําหรับพิกัดกระแสไฟฟาที่เกี่ยวของในตารางที่ 2 

13.11 สวิตชไฟฟาแบบติดตั้งพื้นผิวซ่ึงมีระดับชั้นการปองกันIP สูงกวา IPX0  เปนหมายเลขแบบ 1, 5 และ 6 มี
เปลือกหุมที่มีชองเปดทางเขา (inlet opening) มากกวาหนึ่งชอง ตองมีขั้วตอเพิ่มเติมที่ยึดกับที่ตามขอ 12. 
หรือไมก็ตองมีที่วางเพียงพอสําหรับขั้วตอลอย เพื่อความตอเนื่องตลอดไปของตัวนํานํากระแสไฟฟาเสนที่
สอง 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบที่เกี่ยวของตามขอ 12. 

13.12 ชองเปดทางเขาตองยอมใหทอรอยสายไฟฟาหรือเปลือก (sheath) ของเคเบิลสอดเขาได ในลักษณะที่
สามารถเกิดการปองกันทางกลอยางสมบูรณ 

สวิตชไฟฟาแบบติดตั้งพื้นผิวตองสรางใหทอรอยสายไฟฟาหรือส่ิงปดหุมปองกันตามเจตนานั้นสามารถ
ลอดเขาไปในเปลือกหุมไดอยางนอย 1 มิลลิเมตร 

ในสวิตชไฟฟาแบบติดตั้งพื้นผิว, ชองเปดทางเขาสําหรับเปนทางเขาทอรอยสายไฟฟา (conduit entries), 
หรือสวิตชไฟฟาแบบติดตั้งพื้นผิวอยางสองตัว ถามีชองเปดทางเขามากกวา 1 ทาง, ตองสามารถรับทอรอย
สายไฟฟาขนาด 16, 20, 25 หรือ 32 หรือ การผสมขนาดอยางนอย 2 ขนาดใดๆเหลานี้ โดยไมรวม 2 ขนาดที่
เปนขนาดเดียวกัน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจในระหวางการทดสอบตามขอ 13.10 และโดยการวัด 
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ในสวิตชไฟฟาแบบติดตั้งพื้นผิว  ชองเปดทางเขาสําหรับเปนทางเขาเคเบิล (cable entries) นิยมใหสามารถ
รับเคเบิลที่มีมิติตามที่ระบุไวในตารางที่ 12 หรือตามที่ผูทําระบุไว 
หมายเหตุ 1  ชองเปดทางเขาที่มีขนาดเพียงพอ อาจทําไดโดยการใชชองกระทุงหรือช้ินสอดเขาเหมาะสม (suitable 

insertion pieces) ก็ได 

ตารางที่ 12  ขดีจํากัดของเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายเคเบิลสําหรับสวิตชไฟฟาแบบตดิตัง้บนพื้นผิว 
(ขอ 13.12) 

ขีดจํากัดของเสนผานศูนยกลางภายนอก 
ของเคเบิล 

 
กระแสไฟฟาท่ีกําหนด 

 
A 

 
พื้นที่หนาตัดระบ ุ

 
mm2 

 
จํานวนตัวนํา 

ต่ําสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

  2  11.5 
6 1.5 3 7.6 12.5 
  4  13.5 
  5  15 
  2  13.5 

10 ตั้งแต  1.5  ถึง  2.5 3 7.6 14.5 
  4  15.5 
  5  17 
  2  15 

16 ตั้งแต  1.5  ถึง  4 3 7.6 16 
  4  18 
  5  19.5 

 2  18.5 
ตั้งแต  2.5  ถึง  6 3 8.6 20 

 
20 
25  4  22 
  5  24.5 

2 24 
3 25.6 
4 28 

 
32 

 
ตั้งแต  4  ถึง  10 

5 

 
9.6 

30.5 
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ตารางที่ 12(ตอ)  ขีดจํากัดของเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายเคเบลิสําหรับสวิตชไฟฟาแบบตดิตัง้บนพืน้ผิว 
(ขอ 13.12) 

ขีดจํากัดของเสนผานศูนยกลางภายนอก 
ของเคเบิล 

 
กระแสไฟฟาที่กําหนด 

 
A 

 
พ้ืนที่หนาตัดระบุ 

 
mm2 

 
จํานวนตัวนํา 

ตํ่าสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

2 27.5 
3 29.5 
4 32 

 
40 
45 
50 

 
ต้ังแต  6  ถึง  16 

5 

 
10.5 

35.5 
  2  31.5 

63 ต้ังแต  10 ถึง  25 3 13 34 
  4  37.5 
  5  41.5 

หมายเหตุ 1  ขีดจํากัดของเสนผานศูนยกลางภายนอกของเคเบิลที่ระบุไวในตารางนี้ มีพ้ืนฐานมาจาก มอก.11เลม 5 และ 
ภาคผนวก ช. และใหไวเปนขอมูล 

13.13 ถาสวิตชไฟฟาแบบติดตั้งพื้นผิวมีเจตนาใหเขาดานหลังจากทอรอยสายไฟฟา (back entry from a conduit) 
ตองออกแบบใหการเขาดานหลังจากทอรอยสายไฟฟาตั้งฉากกับพื้นผิวติดตั้งของสวิตชไฟฟาดังกลาว 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

13.14 ถาสวิตชไฟฟามีปลอกออนหุมสายไฟฟาหรือที่คลายกันสําหรับชองเปดทางเขา ปลอกออนหุมสายไฟฟา
ตองเปนแบบเปลี่ยนแทนได (replaceable) 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

13.15 ขอกําหนดสําหรับปลอกออนหุมสายไฟฟาในชองเปดทางเขา 
13.15.1 ปลอกออนหุมสายไฟฟาตองยึดกับที่อยางเชื่อถือได และตองไมกระจัดดวยความเคนทางกลและทาง

ความรอนซึ่งเกิดขึ้นในการใชงานตามปกติ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหทดสอบปลอกออนหุมสายไฟฟา เมื่อประกอบอยูในสวิตชไฟฟา 
ขั้นที่หนึ่ง ใหประกอบสวิตชไฟฟากับปลอกออนหุมสายไฟฟาซึ่งไดผานการอบตามขอ 15.1 
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ใหวางสวิตชไฟฟาในตูอบความรอนตามขอ 15.1 เปนเวลา 2 ช่ัวโมง โดยรักษาอุณหภูมิไวที่(40± 2 )
องศาเซลเซียส   

ทันทีหลังจากนี้ ใหใชแรง 30 นิวตัน กดสวนตาง ๆ ของปลอกออนหุมสายไฟฟาเปนเวลา 5 วินาที ดวย
ปลายของนิ้วทดสอบแบบตรงไมมีขอ ที่มีมติิเดียวกันกับนิ้วทดสอบมาตรฐานดังแสดงในรูปที่ 9 

ในระหวางการทดสอบ ปลอกออนหุมสายไฟฟาตองไมเสียรูปจนสวนมีไฟฟากลายเปนแตะตองถึงได 

สําหรับปลอกออนหุมสายไฟฟาที่นาจะตองถูกดึงตามแนวแกนในการใชงานตามปกติ ใหใชแรง 30    
นิวตัน ดึงตามแนวแกน เปนเวลา 5 วินาที 

ในระหวางการทดสอบ ปลอกออนหุมสายไฟฟาตองไมหลุด 

แลวใหทดสอบซ้ํากับปลอกออนหุมสายไฟฟาที่ไมไดผานการอบตามขอ 15.1 

13.15.2 แนะนําวาปลอกออนหุมสายไฟฟาสมควรออกแบบและทําจากวัสดุซ่ึงทําใหการสอดเคเบิลเขาไปใน
สวิตชไฟฟาสามารถทําไดเมื่ออุณหภูมิโดยรอบต่ํา 
หมายเหตุ 1  ขอกําหนดนี้ถือวาจําเปนสําหรับประเทศที่มีวิธีปฏิบัติทางการติดตั้งทางไฟฟาในภาวะเย็น เชน สวีเดน 

เปนตน 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหประกอบสวิตชไฟฟากับปลอกออนหุมสายไฟฟาซึ่งไมไดผานการอบเรงอายุ สวิตชไฟฟาไมมีชอง
เปดตองถูกแทงทะลุอยางเหมาะสม (suitably pieced) 

เก็บสวิตชไฟฟาไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ (-15± 2) องศาเซลเซียส  เปนเวลา 2 ช่ัวโมง 

หลังจากนั้น ใหเอาสวิตชไฟฟาออกจากตูเย็น แลวในทันทีที่ขณะสวิตชไฟฟายังเย็น ตองสามารถสอด 
(ดวยแรงไมเกินสมควร) เคเบิลแบบใชงานหนักที่สุดตามที่ผูทําแจงไว ใหผานปลอกออนหุมสายไฟฟา
ได 

หลังจากการทดสอบตามขอ 13.15.1 และขอ 13.15.2 ปลอกออนหุมสายไฟฟาตองไมแสดงการเสียรูป
อันตราย รอยแตก หรือความเสียหายที่คลายกัน ซ่ึงทําใหไมเปนไปตามมาตรฐานนี้ 

14. กลไก 

14.1 ตัวกระตุนของสวิตชไฟฟา เมื่อถูกปลดปลอย (released) ตองเขาสูตําแหนง (take up the position) สมนัยกับ
ตําแหนงของสวนสัมผัสเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ ยกเวนตัวกระตุนสําหรับสวิตชดึงเชือกและสําหรับสวิตช
ไฟฟาที่มีปุมกดเดี่ยว ตัวกระตุนอาจเขาสูตําแหนงพักตําแหนงเดี่ยว (single rest position) 
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14.2 สวิตชไฟฟาตองสรางใหสวนสัมผัสเคลื่อนที่สามารถมาอยูนิ่ง (rest) ในตําแหนง “ON” และตําแหนง “OFF” 
เทานั้น  ตองอยูที่ตําแหนงระหวางกลาง (intermediate position) ได ถาตําแหนงระหวางกลางสมนัยกับ
ตําแหนงระหวางกลางของตัวกระตุน และถาฉนวนระหวางสวนสัมผัสยึดกับที่ (fixed contacts) กับสวน
สัมผัสเคลื่อนที่เพียงพอ 

ถาจําเปน ใหตรวจสอบฉนวนระหวางสวนสัมผัสยึดกับที่กับสวนสัมผัสเคลื่อนที่ เมื่อในตําแหนงระหวาง
กลาง โดยการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16.2  ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางขั้วตอที่
เกี่ยวของโดยไมตองเอาฝาครอบ หรือแผนฝาครอบของสวิตชไฟฟาออก 

การตรวจสอบตามขอ 14.1 และขอ 14.2 ใหทําโดยการตรวจพนิิจ และโดยการทดสอบดวยมือ 

14.3 สวิตชไฟฟาตองสรางใหไมสามารถเกิดการอารกเกินสมควรได เมื่อสวิตชไฟฟาทํางานอยางชา 
การตรวจสอบใหทําที่ตอนทายของการทดสอบตามขอ 19.1 ใหทําโดยการตัดวงจรตอไปอีกจํานวน 10 ครั้ง 
อยางไรก็ตาม ใหเคลื่อนที่ตัวกระตุนอยางสม่ําเสมอดวยมือตลอดคาบ 2 วินาที และถาเปนไปได สวนสัมผัส
เคลื่อนที่ตองหยุดนิ่งในตําแหนงระหวางกลาง แลวจึงปลดปลอยตัวกระตุน 

ในระหวางการทดสอบ ตองไมเกิดการอารกคาง 

14.4 สวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 2, 3, 03  และ 6/2  ตองตอและตัดขั้วไฟฟาทุกขั้วพรอมกัน ยกเวนสวิตชไฟฟา
หมายเลขแบบ 03  ขั้วไฟฟาเปนกลางตองไมตอหลังหรือตัดกอนขั้วไฟฟาอ่ืน ๆ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดวยมือ 

14.5 การกระทําของกลไกตองอิสระจากการมีอยูของ ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ ถาฝาครอบหรือแผนฝาครอบ
นั้นสามารถเอาออกไดเพื่อการติดตั้งทางไฟฟา 
หมายเหตุ 1  ตัวกระตุนในการสรางบางกรณี อาจมีฝาครอบ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตอสวิตชไฟฟาอนุกรมกับหลอดไฟฟาหนึ่งหลอดโดยไมประกอบฝาครอบ 
หรือแผนฝาครอบ และโดยการกดตัวกระตุนไมแรงเกินสมควร เหมือนการใชงานตามปกติ 

ในระหวางการทดสอบ หลอดไฟฟาตองไมกระพริบ (flicker) 

14.6 สวิตชดึงเชือกตองสามารถเปลี่ยนจากตําแหนง “OFF” เปนตําแหนง “ON” และจากตําแหนง “ON” เปน
ตําแหนง “OFF” ไดอยางประสทิธิผล โดยการใชแรงดึงทรงตัว (steady pull) ตามแนวดิ่งไมเกิน 45 นิวตัน 
และปลอย และไมเกิน 65 นิวตัน ที่มุม (45± 5) องศากับแนวดิ่งและในระนาบตั้งฉากกับพื้นผิวติดตั้งเมื่อ
ติดตั้งสวิตชไฟฟาเหมือนการใชงานตามปกติ 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดวยมือ 
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หมายเหตุ 1  คํา “เหมือนการใชงานตามปกติ”  หมายถึง  สวิตชไฟฟาถูกติดต้ังตามที่ผูทําระบุไว 

15. ความตานทานตอการเรงอายุ การปองกันโดยเปลือกหุมของสวิตชไฟฟา 
และความตานทานตอความชื้น 

15.1 ความตานทานตอการเรงอายุ 
สวิตชไฟฟาตองทนตอการเรงอายุ 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหทดสอบสวิตชไฟฟาและกลอง ที่ติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ ในตูอบความรอนที่มีบรรยากาศมี
องคประกอบและความดันของอากาศโดยรอบ และระบายอากาศโดยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

สวิตชไฟฟาที่มีระดับชั้นการปองกัน IP สูงกวา IPX0  ใหทดสอบหลังจากไดติดตั้งและประกอบเปนชุดตาม
ขอ 15.2.1 แลว 

อุณหภูมิในตูอบความรอนเทากับ (70 ± 2)  องศาเซลเซียส  

ใหเก็บตัวอยางในตูอบความรอนเปนเวลา 7 วัน (168 ชั่วโมง) 

แนะนําใหใชตูอบความรอนไฟฟา 

การหมุนเวียนตามธรรมชาติอาจทําไดโดยมีรูหลายรูในผนังของตูอบความรอน 

หลังจากการอบ ใหนําตัวอยางออกจากตูอบความรอน และเก็บไวที่อุณหภูมิหอง ที่มีความชื้นสัมพัทธ
ระหวางรอยละ 45 กับรอยละ 55 เปนเวลาอยางนอย 4 วัน (96 ชั่วโมง) 

ตัวอยางตองไมแสดงรอยแตก โดยการมองดูดวยสายตาปกติหรือปรับแกสายตาถูกตองแลว ไมมีการขยาย
เพิ่มเติม และวัสดุตองไมกลายเปนสภาพเหนียวหรือไข โดยการพิจารณาดังนี้ 

ใชนิ้วช้ีที่พันทับดวยผาเนื้อหยาบแหง กดตัวอยางดวยแรง 5 นิวตัน 

ตองไมมีรอยผาปรากฏบนตัวอยาง และวัสดุของตัวอยางตองไมเหนียวติดผา 

หลังจากการทดสอบ ตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายที่อาจทําใหไมเปนไปตามมาตรฐานนี้ 
หมายเหตุ 1  แรง 5 นิวตัน สามารถทําไดดังนี้: 

วางตัวอยางบนจานตาชั่งจานหนึ่ง และใสมวลเทากับมวลของตัวอยางบวก 500 กรัม บนจานตาชั่งอีกจาน
หนึ่ง 

ทําใหตาชั่งไดสมดุลยโดยการกดตัวอยางดวยนิ้วช้ีที่พันผาเนื้อหยาบแหง 

15.2 การปองกันโดยเปลือกหุมของสวิตชไฟฟา 
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เปลือกหุมของสวิตชไฟฟาตองปองกันการแตะตองถึงสวนอันตราย ผลอันตรายอันเนื่องมาจากวัตถุแข็ง
แปลกปลอมเขาไป และผลอันเนื่องมาจากน้ําเขาไปตามระดับชั้นการปองกัน IP ของสวิตชไฟฟา 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 15.2.1 และขอ 15.2.2 

15.2.1 การปองกันการแตะตองถึงสวนอันตราย และผลอันตรายอันเนื่องมาจากวัตถุแข็งแปลกปลอมเขาไป 

เปลือกหุมของสวิตชไฟฟาตองมีระดับชั้นการปองกันการแตะตองถึงสวนอันตราย และผลอันตรายอัน
เนื่องมาจากวัตถุแข็งแปลกปลอมเขาไปตามระดับชั้นการปองกัน IP ของสวิตชไฟฟา 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบที่เหมาะสมตาม ภาคผนวก ซ. ภายใตภาวะระบุไวดังนี้ 

ใหติดตั้งสวิตชไฟฟาเหมือนการใชงานตามปกติ 
ใหติดตั้งสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับและสวิตชไฟฟาแบบกึ่งผิวเสมอระดับในกลองเหมาะสมกลอง
หนึ่งตามคําแนะนําของผูทํา 

สวิตชไฟฟามีตัวอุดชองแบบมีเกลียว (screwed gland) หรือปลอกออนหุมสายไฟฟา ใหประกอบและตอ
กับเคเบิลภายในพิสัยการตอที่ระบุไวในตารางที่ 2  ขันตัวอุดชองแบบมีเกลียวใหแนนดวยโมเมนตบิด
เทากับสองสวนสามของคาที่ใชในระหวางการทดสอบตามขอ 20.3 

ใหขันหมุดเกลียวของเปลือกหุมใหแนนดวยโมเมนตบิดเทากับสองสวนสามของคาที่ใหไวในตารางที่ 5 

ใหเอาสวนที่สามารถเอาออกไดออกโดยไมตองใชเครื่องมือชวยถอด 

ถาสวิตชไฟฟาตัวหนึ่งเปนไปตามมาตรฐาน ใหถือวาชุดรวมของสวิตชไฟฟาเดี่ยว (combination of 
single switches) เปนไปตามมาตรฐาน 
หมายเหตุ 1  ตัวอุดชองตองไมบรรจุเต็มดวยสารปดผนึกหรือที่คลายกันจนเต็ม 

15.2.1.1 การปองกันการแตะตองถึงสวนอันตราย 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบที่เหมาะสมตาม ภาคผนวก ซ.(ดูขอ 10. ดวย) 

15.2.1.2 การปองกันผลอันตรายอันเนื่องมาจากวัตถุแข็งแปลกปลอมเขาไป 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบที่เหมาะสมตาม ภาคผนวก ซ. 

หามใชโพรบทดสอบกับรูระบายน้ํา 

สําหรับการทดสอบตัวเลขตัวที่หนึ่ง เลข 5 ใหถือวาเปลือกหุมของสวิตชไฟฟามีระดับชั้นการ
ปองกัน 2  ฝุนตองไมเขาไปในปริมาณที่รบกวนการทํางานที่นาพอใจหรือความปลอดภัยใหเสียไป  

15.2.2 การปองกันผลอันตรายอันเนื่องมาจากน้ําเขาไป 
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เปลือกหุมของสวิตชไฟฟาตองมีระดับชั้นการปองกัน IP ผลอันตรายอันเนื่องมาจากน้ําเขาไปตาม
ระดับชั้นการปองกัน IP ของสวิตชไฟฟา 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบที่เหมาะสมตาม ภาคผนวก ซ. ภายใตภาวะระบุไวดังนี้ 

ใหติดตั้งสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับและสวิตชไฟฟาแบบกึ่งผิวเสมอระดับในผนังทดสอบแทนการ
ใชงานตามเจตนาของสวิตชไฟฟาดังกลาว โดยการใชกลองเหมาะสมกลองหนึ่งตามคําแนะนําของผูทํา 

ถาคําแนะนําของผูทําระบุชนิดของผนังไวโดยเฉพาะ ผนังเหลานี้และขอกําหนดการติดตั้งทางไฟฟา
พิเศษสําหรับสวิตชไฟฟาดังกลาวตองกลาวใหละเอียดเพียงพอ (ดูขอ 8.8) 

ถาคําแนะนําของผูทําไมระบุชนิดของผนังไวโดยเฉพาะ ใหใชผนังทดสอบดังแสดงในรูปที่ 27  ซ่ึงทํา
จากอิฐที่มีพื้นผิวเรียบ เมื่อติดตั้งกลองในผนังทดสอบแลว กลองตองไมติดแนนกับผนังจนน้ําไม
สามารถเขาไประหวางกลองกับผนัง 
หมายเหตุ 1 ถาใชวัสดุผนึกเพื่อผนึกกลองไวในผนัง ตองไมกระทบกระเทือนคุณสมบัติการผนึกของตัวอยางที่ตอง

ถูกทดสอบ 

หมายเหตุ 2 รูปที่ 27 แสดงตัวอยางที่ขอบของกลองอยูที่ตําแหนงระนาบอางอิง ตําแหนงอื่น ๆ เปนไปไดตาม
คําแนะนําของผูทํา 

ใหวางผนังทดสอบในแนวดิ่ง 

ใหติดตั้งสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวเหมือนการใชงานตามปกติบนพื้นผิวดิ่งและประกอบกับเคเบิลที่มีตัวนํา
มีพื้นที่หนาตัดใหญสุดและเล็กสุดที่ใหใวในตารางที่ 2 ที่เหมาะสมกับพิกัดของสวิตชไฟฟาดังกลาว 

หมุดเกลียวของเปลือกหุมที่ถูกขันเมื่อติดตั้งสวิตชไฟฟา ใหขันแนนดวยโมเมนตบิดเทากับสองสวนสาม
ของคาเหมาะสมที่ใหไวในตารางที่ 3 

ใหขันตัวอุดชองดวยโมเมนตบิดเทากับสองสวนสามของคาเหมาะสมที่ใหไวในตารางที่ 19 
หมายเหตุ 3  ตัวอุดชองตองไมบรรจุเต็มดวยสารประกอบการผนึกหรือสารที่คลายกัน 

ใหเอาสวนที่สามารถเอาออกไดออก โดยไมตองใชเครื่องมือชวย ออกใหหมด 

ถาเปลือกหุมของสวิตชไฟฟามีระดับชั้นการปองกันIP ต่ํากวา IPX5 มีรูระบายน้ําหลายรู ใหเปดรูระบาย
น้ํารูเดียวเหมือนการใชงานตามปกติและในตําแหนงต่ําสุด ถาเปลือกหุมของสวิตชไฟฟามีระดับชั้นการ
ปองกันIP เทากับหรือสูงกวา IPX5 มีรูระบายน้ําหลายรู ไมตองเปดรูระบายน้ํา 
ตองระมัดระวังใหไมรบกวน เชน เคาะหรือเขยา เปนตน ชุดประกอบจนขยายไปมีผลกับผลลัพธของ
การทดสอบ 
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ถาสวิตชไฟฟามีรูระบายน้ําหลายรูที่เปดอยู ตองตรวจสอบโดยการตรวจพินิจวาน้ําที่เขาไปตองไมสะสม 
และตองระบายออกโดยไมทําอันตรายใด ๆ กับชุดประกอบสมบูรณ (complete assembly) 

ตัวอยางตองทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16.2 โดยตองเริ่มตนทดสอบภายใน 5 นาที 
นับจากการทดสอบตามขอนี้เสร็จสมบูรณ 

15.3 ความตานทานตอความชื้น 

สวิตชไฟฟาตองทนตอความชื้นที่อาจเกิดขึ้นในการใชงานตามปกติ 
การตรวจสอบใหทําโดยการอบความชื้นตามขอนี้ แลวตามโดยการวัดความตานทานฉนวนและโดยการ
ทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16. ทันที 

ชองเปดทางเขา (ถามี) ใหเปดไวทุกชอง  และชองกระทุง (ถามี) ใหเปดไวชองเดียว 

ใหเอาสวนตาง ๆ ที่สามารถเอาออกไดโดยไมตองใชเครื่องมือชวย ออกใหหมด และอบความชื้นสวน
ประธาน ใหเปดฝาปดแบบสปริงไวทุกฝาในระหวางเวลาอบ 

ใหอบความชื้นในตูอบความชื้นที่มีความชื้นสัมพัทธของอากาศระหวาง รอยละ 91  กับ รอยละ 95 
ตลอดเวลา 

อุณหภูมิของอากาศที่ตัวอยางวางอยู ตองรักษาภายใน ± 1 เคลวิน ของคาเหมาะสมใด ๆ ระหวาง 20 องศา
เซลเซียส กับ 30 องศาเซลเซียส 

กอนวางตัวอยางในตูอบความชื้น ตัวอยางตองมีอุณหภูมิระหวาง t กับ t + 4 องศาเซลเซียส 

เก็บตัวอยางไวในตูอบความชื้นเปนเวลา: 

-  2 วัน (48 ชั่วโมง) สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีระดับชั้นการปองกัน IPX0 

-  7 วัน (168 ชั่วโมง) สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีระดับชั้นการปองกัน IP  สูงกวา IPX0 
หมายเหตุ 1 ในกรณีทั่วไป อาจทําใหตัวอยางมีอุณหภูมิตามที่ระบุไวได โดยการเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมินี้เปนเวลาอยาง

นอย 4 ช่ัวโมง กอนการอบความชื้น 

หมายเหตุ 2 สามารถทําความชื้นสัมพัทธระหวางรอยละ 91  กับรอยละ 95  ไดโดยการวางสารละลายอิ่มตัวในน้ําของ
โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) หรือโปตัสเซียมไนเตรท (KNO3) ซึ่งมีพื้นผิวสัมผัสกับอากาศกวางเพียงพอ ในตูอบ
ความชื้น 

หมายเหตุ 3 โดยทั่วไป เพื่อทําใหภายในตูอบมีภาวะที่ระบุไว จําเปนตองทําใหการหมุนเวียนของอากาศภายในตูอบ
ความชื้นคงตัวแนนอน และตองใชตูอบที่มีฉนวนทางความรอน 

หลังการทดสอบตามขอนี้ ตัวอยางตองไมเสียหายตามมาตรฐานนี้ 
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16. ความตานทานฉนวนและความทนทานไฟฟา 

ความตานทานฉนวนและความทนทานไฟฟาของสวิตชไฟฟาตองพอเพียง 

ตองตัดวงจรของขั้วไฟฟาหนึ่งขั้วของไฟนําสําหรับการทดสอบตามขอนี้ 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตอไปนี้ คือ ใหทดสอบตอไปทันทีหลังจากการทดสอบตามขอ 15.3 ในตูอบ
ความชื้นหรือในหองที่ทําใหตัวอยางมีอุณหภูมิดังกลาว หลังจากการประกอบสวนตาง ๆ เหลานั้นซึ่งสามารถเอา
ออกไดโดยไมตองใชเครื่องมือชวยและไดเอาออกเพื่อการทดสอบ เขาเปนชุด 

16.1 ใหวัดความตานทานฉนวน หลังการปอนดวยแรงดันไฟฟากระแสตรงประมาณ 500 โวลต เปนเวลา 1 นาที 

ใหทําการวัดตามลําดับตอเนื่องกันดังแสดงในตารางที่ 14  ตําแหนงสวิตชไฟฟาและจุดตอท่ีจําเปนสําหรับ
รายการ 1 รายการ 2 และรายการ 3 ดังแสดงในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13  จุดใชปอนแรงดนัไฟฟาทดสอบสําหรับการทวนสอบความตานทานฉนวน 
(ขอ 16.1) 

หมายเลข   การปอนแรงดันไฟฟา* 
แบบ แผนภาพจุดตอ ตําแหนง

สวิตช 
ระหวาง 
เลขขั้วตอ 

ระหวางตัว (B) กับ
เลขขั้วตอ 

 
1 

 

 

OFF 1 
2 

B + 2 
B + 1 

  ON 1 - 2 B 
OFF 1+3 

2+4 
B+2+4 
B+1+3 

 
2 

 

 ON 1 - 2 
1 - 2 + 3 - 4 

B + 3 – 4 
B 

OFF 1 + 3 + 5 
2 + 4 + 6 

B + 2 + 4 + 6 
B + 1 + 3 + 5 

 
 
3 

 

 ON 
 

1 - 2 
3 - 4 
5 - 6 

B + 3 - 4 + 5 - 6 
B + 1 - 2 + 5 - 6 
B +1 - 2 + 3 - 4 

OFF 1 + 3 + 5 + 7 
2 + 4 + 6 + 8 

B + 2 + 4 + 6+8 
B + 1 + 3 + 5+7 

 
 

03 

 

 ON 
 

1 - 2 + 5 - 6 
1 - 2 + 7 - 8 

B + 3 - 4 + 7 - 8 
B + 3 - 4 + 5 - 6 
 

OFF 1 B + 2 + 3  
4  ON 

 
1 - 2 
1 - 3 

B + 3 
B + 2 

OFF 2 + 3 
1 

B + 1 
B + 2 + 3 

 
5 

 

 
ON 

 
1 - 3 

1 - 2 - 3 
B + 2 
B 

 
6 

 

- 1 – 3 
1 – 2 

B + 2 
B + 3 
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ตารางที่ 13(ตอ)  จุดใชปอนแรงดันไฟฟาทดสอบสําหรับการทวนสอบความตานทานฉนวน 
(ขอ 16.1) 

การปอนแรงดันไฟฟา* หมายเลข 
แบบ 

 
แผนภาพจุดตอ 

 

ตําแหนงวงจร 

ระหวาง 
เลขขั้วตอ 

ระหวางตัว (B) กับ
เลขขั้วตอ 

6/2 

 

- 1 - 3 + 2 – 4 
1 - 5 + 2 - 6 

B + 5 + 6 
B + 3 + 4 

 
7 

 

 
- 

1 - 2 
3 - 4 
1 - 4 
2 - 3 

B + 3 - 4 
B + 1 - 2 
B + 2 - 3 
B + 1 - 4 

*    -   หมายถึง  การตอทางไฟฟาที่มีอยูแลว 
     +  หมายถึง  การตอทางไฟฟาสําหรับการทดสอบ 

“ตัว”  หมายความรวมถึง  สวนโลหะแตะตองถึงได กรอบโลหะรองรับฐานของสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอ 

ระดับ กุญแจทํางาน (operating keys) โลหะเปลว (metal foil) ที่สัมผัสกับพื้นผิวดานนอก (outer) ของสวน
ภายนอกแตะตองถึงไดและกุญแจทํางานทําจากวัสดุฉนวน จุดยึดของเชือก โซ หรือคันชัก (rod) สําหรับ
สวิตชไฟฟาที่ทํางานโดยวิธีเชนนี้ หมุดเกลียวยึดของฐาน หรือ ฝาครอบ และแผนฝาครอบ หมุดเกลียว
ประกอบภายนอก (external assembly screws) ขั้วตอดิน และสวนโลหะใด ๆ ของกลไก ถาจําเปนตองถูก
ฉนวนจากสวนมีไฟฟา (ดูขอ 10.4) 

สําหรับการวัดตามรายการ 1 และรายการ 2  ตองใช/หอโลหะเปลวในลักษณะที่สารปดผนึกถูกทดสอบอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ใหทดสอบตามรายการ 5 เฉพาะ ถามีฉนวนบุใดๆที่จําเปนตองมีฉนวน 

ความตานทานฉนวนตองไมต่ํากวาคาที่แสดงในตารางที่ 14 
หมายเหตุ 1  ขณะหอโลหะเปลวรอบพื้นผิวดานนอกหรือขณะวางโลหะเปลวสัมผัสกับพื้นผิวดานในของสวนทําจากวัสดุ

ฉนวน ตองกดโลหะเปลวกับรูหรือรอง (grooves) ดวยแรงพอประมาณ โดยนิ้วทดสอบแบบตรงไมมีขอ ที่มี
มิติเดียวกันกับนิ้วทดสอบมาตรฐานดังแสดงในรูปที่ 9 

16.2 ปอนแรงดันไฟฟารูปคลื่นไซนูซอยดอยางมีนัยสําคัญ กับฉนวนเปนเวลา 1 นาที  ที่ความถี่ 50 เฮิรตซ หรือ 
60 เฮิรตซ คาแรงดันไฟฟาทดสอบและจุดทดสอบดังแสดงในตารางที่ 14 
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ใหเร่ิมตนดวยปอนแรงดันไฟฟาไมเกินครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟาดังกลาว แลวเพิ่มอยางเร็วใหถึงคาเต็ม
พิกัด 

ในระหวางการทดสอบ ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิว (flashover) หรือการเสียสภาพฉับพลัน (breakdown) 
หมายเหตุ 1 หมอแปลงแรงดันไฟฟาสูงที่ใชในการทดสอบ สมควรออกแบบใหเมื่อลัดวงจรไฟฟาที่ขั้วตอดานออก

หลังจากไดปรับตั้งแรงดันไฟฟาดานออกไปที่แรงดันไฟฟาทดสอบเหมาะสมแลว กระแสไฟฟาดานออกตอง
ไมนอยกวา 200 มิลลิแอมแปร 

หมายเหตุ 2 รีเลยกระแสไฟฟาเกินไมสมควรปลดวงจร (trip) เมื่อกระแสไฟฟาดานออกต่ํากวา 100 มิลลิแอมแปร 

หมายเหตุ 3 สมควรระมัดระวังใหคารากกําลังสองเฉลี่ย (r.m.s.) ของแรงดันไฟฟาทดสอบที่ใชในการทดสอบ ตองวัดได
อยูในชวง ± 3% 

หมายเหตุ 4 การเรืองแสงโดยแรงดันไฟฟาไมตก ใหตองนํามาพิจารณา 
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ตารางที่ 14  แรงดันไฟฟาทดสอบ จุดทดสอบ และคาต่าํสุดของความตานทานฉนวน 
สําหรับการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก 

(ขอ 16.1 และ ขอ 16.2) 
  

คาตํ่าสุดของ 
แรงดันไฟฟาทดสอบ 

V 
ฉนวนที่ตองทดสอบ ความตานทาน

ฉนวน 
MΩ 

สวิตชไฟฟาที่มี 
แรงดันไฟฟาที่

กําหนดไมเกิน 130 V 

สวิตชไฟฟาที่มี 
แรงดันไฟฟาที่

กําหนดเกิน 130 V 
1 ระหวางขั้วไฟฟาทุกขั้วที่ตอเขาดวยกัน กับ ตัว 

สวิตชไฟฟาอยูในตําแหนง “ON” 
5 1 250 2 000 

2 ระหวางขั้วไฟฟาทีละขั้ว กับ ขั้วไฟฟาอื่นทุกขั้วที่ตอกับ
ตัว สวิตชไฟฟาอยูในตําแหนง “ON” 

2 1 250 2 000 

3 ระหวางขั้วตอซึ่งตอทางไฟฟาเขาดวยกัน เมื่อสวิตช
ไฟฟาอยูในตําแหนง “ON” ในขณะที่สวิตชไฟฟาอยูใน
ตําแหนง “OFF”: 
-   ชองสัมผัสธรรมดา/แคบมาก 
-   ชองสัมผัสไมโคร 
-   อุปกรณสวิตชิงสารกึ่งตัวนํา 

 
 
 
2 
2 

(หมายเหตุ 3) 

 
 
 

1 250 
500 (หมายเหตุ 1) 

(หมายเหตุ 3) 

 
 
 

2 000 
1 250 (หมายเหตุ 2) 

(หมายเหตุ 3) 
4 ระหวางสวนโลหะของกลไก เมื่อถูกฉนวนจากสวนมี

ไฟฟา และ: 
-   สวนมีไฟฟา 
-   โลหะเปลวสัมผัสกับพื้นผิวของลูกบิดหรือ

ตัวกระตุนที่คลายกัน 
-   กุญแจของสวิตชไฟฟาทํางานดวยกุญแจ ถาตองถูก

ฉนวน (ดูขอ 10.6) 
-  จุดยึดของเชือก โซ หรือคันชักขอสวิตชไฟฟา

ทํางานโดยตัวกลางเชนนี้ ถาตองถูกฉนวน (ดูขอ 
10.6) 

-  สวนโลหะแตะตองถึงไดของฐาน รวมทั้งหมุด
เกลียวยึด ถาตองถูกฉนวน(ดูขอ 10.6) 

5 ระหวางเปลือกหุมโลหะใด กับ เปลวโลหะสัมผัสกับ
พื้นผิวดานในของฉนวนบุ (ถามี) (หมายเหตุ 4) 

6 ฉนวนระหวางสวนมีไฟฟา กับ สวนโลหะแตะตองถึง
ได ถาสวนโลหะนั้นของกลไกไมไดถูกฉนวนจากสวน
มีไฟฟา 

 
 
5 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
- 

 
 

1 250 
1 250 

 
1 250 

 
1 250 

 
 

1 250 
 

1 250 
 

2 000 

 
 

2 000 
2 000 

 
2 000 

 
2 000 

 
 

2 000 
 

2 000 
 

3 000 
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ตารางที่ 14 (ตอ) แรงดนัไฟฟาทดสอบ จุดทดสอบ และคาต่ําสุดของความตานทานฉนวน 
สําหรับการทดสอบความทนไดอิเล็กทริก 

(ขอ 16.1 และขอ 16.2) 
แรงดันไฟฟาทดสอบ 

V 
 
 

ฉนวนที่ตองทดสอบ 

 
คาตํ่าสุดของ 
ความตานทาน

ฉนวน 
MΩ 

สวิตชไฟฟาที่มี 
แรงดันไฟฟาที่กําหนด

ไมเกิน 130 V 

สวิตชไฟฟาที่มี 
แรงดันไฟฟาที่

กําหนดเกิน 130 V 
7 ระหวางสวนมีไฟฟา กับ สวนของกลไก: 

- ถาสวนของกลไกไมไดถูกฉนวนจากสวนโลหะ
แตะตองถึงได (ดูขอ 10.5) 

- ถาสวนของกลไกไมไดถูกฉนวนจากจุดสัมผัสกับ
กุญแจเอาออกไดหรือเชือกใชดึง (operating cord)
โซ หรือคันชัก (ดูขอ 10.6) 

8 ระหวางสวนมีไฟฟา กับ ลูกบิดโลหะ ปุมกด และที่
คลายกัน (ดูขอ 10.2) 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
2 000 

 
2 000 

 
 

2 500 

 
3 000 

 
3 000 

 
 

4 000 

หมายเหตุ 1 คานี้ยังใชสําหรับการทดสอบความทนทานไฟฟาหลังจากการทํางานตามปกติ (normal operation) 
หมายเหตุ 2 สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 V ใหลดคานี้นี้ลดลงเปน: 

- 750 V สําหรับการทดสอบความทนทานไฟฟา หลังจากการทดสอบความตานทานตอความชื้น; 
- 500 V สําหรับการทดสอบความทนทานไฟฟา หลังจากการทํางานตามปกติ 

หมายเหตุ 3 การทดสอบเพื่อการทวนสอบตําแหนง “OFF” ของอุปกรณสวิตชิงสารกึ่งตัวนํา ตามรายการ 3 อยูใน
ระหวางพิจารณา 

หมายเหตุ 4 ใหทดสอบรายการนี้ ก็ตอเมื่อจําเปนตองมีฉนวน 

17. อุณหภูมทิี่เพิ่มขึ้น 

17.1 สวิตชไฟฟาตองสรางใหอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในการใชงานตามปกติไมเกินจําเปน 

โลหะและการออกแบบของสวนสัมผัสตองทําใหการทํางานของสวิตชไฟฟาไมกระทบกระเทือนอยางมาก
โดยการออกซิเดชัน (oxidation) หรือการเสื่อมสภาพอื่นใด 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้: 

ใหติดตั้งสวิตชไฟฟาในแนวดิ่งเหมือนการใชงานตามปกติ โดยประกอบตัวนําทองแดงแข็งหุมฉนวนพีวีซี 
ดังระบุไวในตารางที่ 15  ขันหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวของขั้วตอดวยโมเมนตเทากับสองสวนสามของคาที่
ระบุไวในตารางที่ 3 
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เพื่อใหแนใจวาขั้วตอเย็นลงตามปกติ ตัวนําที่ตอกับขั้วตอตองยาวอยางนอย 1 เมตร 
หมายเหตุ 1  ตัวนําแข็งอาจเปนแบบตันหรือแบบตีเกลียว ตามความเหมาะในการใชงาน 

ใหปอนกระแสไฟฟาสลับขนาดดังแสดงในตารางที่ 15 กับสวิตชไฟฟาเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

ตารางที่ 15  กระแสไฟฟาทดสอบอุณหภมิูท่ีเพิ่มขึ้น และพื้นท่ีหนาตัดระบุของตัวนาํทองแดง 
(ขอ 17.1) 

กระแสไฟฟาที่กําหนด 
A 

กระแสไฟฟาทดสอบ 
A 

พื้นที่หนาตัดระบุของตัวนํา 
mm2 

1 
2 
4 
6 
10 
16 
20 
25 
32 
40 
45 
50 
63 

1.5 
3 
5 
8 

13.5 
20 
25 
32 
38 
46 
51 

57.5 
75 

0.5 
0.75 
1.0 
1.5 
2.5 
4.01) 
4.0 
6.0 

10.0 
16.0 
16.0 
16.0 
25.0 

1) สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 โวลต ซึ่งไมใชสวิตชไฟฟาหมายเลข
แบบ 3 และ 03  และเมื่อใชขั้วตอสําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนด 10 A ใหทดสอบดวยตัวนําที่มี
พ้ืนที่หนาตัดระบุ 2.5 mm2 

หมายเหตุ 2 กระแสไฟฟาทดสอบสําหรับสวิตชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดอื่น ใหหาโดยการประเมินคาในชวง 
(interpolation) ระหวางพิกัดตํ่ากวากับพิกัดสูงกวาถัดไป 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 4, 5, 6, 6/2, และ 7 ใหปอนกระแสไฟฟาเพียงวงจรเดียวเทานั้น 

ใหติดตั้งสวิตชไฟฟาแบบติดตั้งผิวเสมอระดับในกลองแบบติดตั้งผิวเสมอระดับ วางกลองดังกลาวในเบาไม
สน (block of pinewood) เติมเต็มดวยปูนพลาสเตอรรอบกลองใหขอบดานหนาของกลองไมยื่นออกมาและ
ฝงอยูต่ํากวาพื้นผิวหนาของทอนไมสนไมเกิน 5 มิลลิเมตร 
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หมายเหตุ 3  สมควรปลอยชุดประกอบทดสอบ (test assembly) ไวใหแหงเปนเวลาอยางนอย 7 วัน กอนเริ่มการทดสอบ 
(when first made) 

เบาไมสนซึ่งอาจทําขึ้นจากไมมากกวาหนึ่งชิ้น ตองมีไมลอมรอบปูนพลาสเตอรอยางนอย 25 มิลลิเมตร      
ปูนพลาสเตอรมีความหนาระหวาง 10 มิลลิเมตร กับ 15 มิลลิเมตร ลอมรอบมิติสูงสุดของดานขางและ
ดานหลังของกลอง 
หมายเหตุ 4  ดานขางของโพรงในเบาไมสนอาจมีรูปรางเปนทรงกระบอก 

เคเบิลซ่ึงตอกับสวิตชไฟฟาตองเขาทางดานบนสุดของกลอง ตรงทางเขาตองผนึกเพื่อปองกันอากาศ
หมุนเวียน ความยาวของตัวนําแตละเสนภายในกลองตองยาว 80 มิลลิเมตร ± 10 มิลลิเมตร 

ใหติดตั้งสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวที่ตรงกลางบนพื้นผิวของเบาไมสน ซ่ึงตองมีความหนาอยางนอย 20 
มิลลิเมตร ความกวางอยางนอย 500 มิลลิเมตร และความสูงอยางนอย 500 มิลลิเมตร 

สวิตชไฟฟาแบบอื่นๆ ตองติดตั้งตามคําแนะนําของผูทําหรือในกรณีที่ไมมีคําแนะนํา ก็ใหจัดวางในตําแหนง
การใชงานตามปกติที่พิจารณาแลววาเปนภาวะสุดโตง (the most onerous conditions) 

ใหวางชุดประกอบทดสอบในสภาวะแวดลอมปลอดกระแสลมเพื่อการทดสอบ 

ใหหาอุณหภูมิโดยการใชอนุภาคหลอมละลาย ตัวช้ีบอกการเปลี่ยนสี หรือเทอรโมคัปเปลท่ีเลือกและวางใน
ตําแหนงที่ไมมีผลกระทบตออุณหภูมิที่ตองการหา 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วตอดังกลาวตองไมเกิน 45 K 

ในระหวางการทดสอบ ตองหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่จําเปนแกการทดสอบตามขอ 21.3 
หมายเหตุ 5  อาจปองกันการออกซิเดชันเกินสมควรไดโดยการขัดถูหรือโดยการใชสวนสัมผัสทําจากโลหะเงินหรือฉาบ

ผิวหนาดวยโลหะเงิน 

หมายเหตุ 6  อาจใชลูกขี้ผึ้ง (pellets of bee wax) (จุดหลอมเหลว 65 องศาเซลเซียส) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร 
เปนอนุภาคหลอมละลาย 

หมายเหตุ 7  ในกรณีที่เปนชุดรวมสวิตชไฟฟา ใหทดสอบสวิตชไฟฟาแตละตัวแยกกัน 

17.2 สวิตชไฟฟามีไฟนําหรือมีเจตนาใหมีไฟนํา ตองออกแบบใหอุณหภูมิของพื้นผิวแตะตองถึงไดมีอุณหภูมิไม
สูงเกิน ในการใชงานตามปกติ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหติดตั้งและตอสวิตชไฟฟาเหมือนที่กําหนดในขอ 17.1 ดวยไฟนําซ่ึงถูกปอนที่แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดให
สวางอยางคงตัว (constantly illuminated) เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของพื้นผิวภายนอกของสวิตชไฟฟาตองไมเกิน: 
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60 เคลวิน สําหรับลูกบิด มือถือ พื้นผิวใชประสาทสัมผัส ทําจากวัสดุอโลหะ; 

70 เคลวิน สําหรับสวนภายนอกอื่นทําจากวัสดุอโลหะ; 

40 เคลวิน สําหรับลูกบิด มือถือ พื้นผิวใชประสาทสัมผัส ทําจากวัสดุโลหะ; 

50 เคลวิน สําหรับสวนภายนอกอื่นทําจากวัสดุโลหะ 
หมายเหตุ 1  ไมตองทดสอบไฟนําที่ใชหลอดไฟฟานีออน 

18. ความสามารถตอและตัดกระแสไฟฟา 

สวิตชไฟฟาตองมีวิสัยสามารถตอกระแสไฟฟา (making capacity, 442-01-48) และวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟา 
(breaking capacity, 442-01-49) เพียงพอ 

การทดสอบตามขอนี้ ตองตัดวงจรไฟนํา 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 18.1  และโดยการทดสอบเพิ่มเติมตามขอ 18.2 สําหรับสวิตชไฟฟาที่มี
กระแสไฟฟาท่ีกําหนดเกิน 16 แอมแปร และมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 250 โวลต และสําหรับสวิตชไฟฟา
หมายเลขแบบ 3 และ 03 และมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเกิน 250 โวลต 

ใหทดสอบสวิตชดึงเชือกโดยติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ และดึงเชือกดวยแรงที่เพียงพอใหสวิตชดึงเชือก
ทํางาน แตตองไมเกิน 50 นิวตัน ตลอดการทดสอบ ที่มุม 30° ± 5° กับแนวดิ่งและในระนาบตั้งฉากกับพื้นผิวติดตั้ง 

การทดสอบใหทําโดยเครื่องสําเร็จทดสอบที่มีหลักการดังแสดงในรูปที่ 12 

จุดตอดังแสดงในรูปที่ 13 

ใหประกอบสวิตชไฟฟากับตัวนําเหมือนกับการทดสอบตามขอ 17. 

18.1 ใหทดสอบสวิตชไฟฟาที่ 1.1 เทาของคาแรงดันไฟฟาที่กําหนดและ 1.25 เทาของกระแสไฟฟาที่กําหนด 

ใหสวิตชไฟฟาทํางาน 200 คร้ัง ที่อัตราสม่ําเสมอดังนี้ 

- 30 คร้ังตอนาที ถากระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 10 แอมแปร 

- 15 คร้ังตอนาที ถากระแสไฟฟาท่ีกําหนดเกิน 10 แอมแปร แตนอยกวา 25 แอมแปร 

- 7.5 คร้ังตอนาที ถากระแสไฟฟาท่ีกําหนดตั้งแต 25 แอมแปร ขึ้นไป 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมุนที่มีเจตนาใหทํางานไดทั้งสองทิศทาง ใหหมุนตัวกระตุนไปแนวทิศทางหนึ่ง
จํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งการทํางานทั้งหมด และในทิศทางตรงกันขามจํานวนครั้งการทาํงานที่เหลือ 
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ใหทดสอบสวิตชไฟฟาโดยการใชกระแสไฟฟาสลับ (มุม cos ϕ  =  0.3 ± 0.05)  ไมตองตอตัวตานทานและ
ตัวเหนี่ยวนําขนานกัน ยกเวน ถาใชตัวเหนี่ยวนําที่มีแกนอากาศ (air-core inductor) ก็ตองตอตัวตานทาน
ขนาดประมาณ 1% ของกระแสไฟฟาผานตัวเหนี่ยวนําใหขนานกับตัวเหนี่ยวนํา 

อาจใชตัวเหนี่ยวนําที่มีแกนเหล็ก (iron-core inductors) เพื่อใหไดกระแสไฟฟามีรูปคลื่นซายนอยางแทจริง 

สําหรับการทดสอบสามเฟส ใหใชตัวเหนี่ยวนําสามแกน 

สวนรองรับโลหะของสวิตชไฟฟา (ถามี) ที่สวิตชไฟฟาติดตั้ง และสวนโลหะแตะตองถึงไดของสวิตชไฟฟา 
(ถามี) ตองตอลงดินผานฟวสลวดเสนหนึ่ง (a wire fuse) ซ่ึงตองไมขาดในระหวางการทดสอบ     ไสฟวส 
(fuse element) ตองประกอบดวยเสนลวดทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.1 มิลลิเมตร และยาวไมนอย
กวา 50 มิลลิเมตร 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6,  6/2 และ 7 ใหเคลื่อนสวิตชตัวเลือก S ดังแสดงในรูปที่ 13 หลังจํานวน
เศษสวนของจํานวนครั้งการทํางานทั้งหมดที่แสดงในตารางที่ 16 

ตารางที่ 16  เศษสวนของจํานวนครัง้การทํางานทัง้หมด 
(ขอ 18.1) 

หมายเลขแบบ แบบของสวิตชไฟฟา เศษสวนสําหรบั 
สวิตชตัวเลือก S 

1, 2, 4 หรือ 5 หมุน, ทั้งสองทิศทาง - 
 แบบอื่นๆ - 

3 หรือ 03 หมุน, ทั้งสองทิศทาง - 
 แบบอื่นๆ - 

6, 6/2 หรือ 7 หมุน, ทั้งสองทิศทาง 41  และ ¾ 
 แบบอื่นๆ ½ 

สวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 5 ที่มีกลไกเดียว ใหทํางาน 200 ครั้ง โดยโหลดดวยกระแสไฟฟาท่ีกําหนด (In) 
ใหวงจรหนึ่งและวงจรอื่นเทากับ 0.25 In  และใหทํางาน 200 คร้ัง โดยโหลดดวยกระแสไฟฟาใหแตละวงจร
เทากับ 0.625 In 

สวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 5 ที่มีกลไกสองชุดอิสระจากกัน ใหทดสอบดังเชนสวติชไฟฟาหมายเลขแบบ 1 
จํานวน 2 ตัว ตามลําดับอยางตอเนื่องกัน 

ในขณะทดสอบสวนหนึ่ง สวนอื่นตองอยูในตําแหนง “OFF” 
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ในระหวางการทดสอบ ตองไมเกิดการอารกคาง 

หลังจากการทดสอบ ตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายที่อาจทําใหการใชงานตอไปของสวิตชไฟฟาเสียไป 

การขาดของเสนเชือกดึงเปลี่ยนใหมได ที่ไมทําใหตองใชสวนที่เขาไปในสวิตชดึงเชือก ไมถือวาไมผานการ
ทดสอบ 
หมายเหตุ 1  สมควรระมัดระวังวาเครื่องสําเร็จทดสอบทําใหตัวกระตุนของสวิตชไฟฟาทํางานอยางราบรื่น และไมรบกวน

การกระทําตามปกติของกลไกสวิตชไฟฟา และการเคลื่อนที่อิสระของตัวกระตุน 

หมายเหตุ 2  ในระหวางการทดสอบ หามหลอลื่นตัวอยาง 

18.2 โดยปกติใหทดสอบสวิตชไฟฟาที่แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดและที่ 1.2 เทาของกระแสไฟฟาท่ีกําหนด 

ใหทดสอบโดยการใชหลอดไฟฟาไสทังสเตน 200 วัตต จํานวนหนึ่ง 

ถาไมมีหลอดไฟฟาไสทังสเตนที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดเทากับแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของสวิตชไฟฟา ให
ใชหลอดไฟฟาไสทังสเตนที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดต่ํากวาที่ใกลเคียงที่สุด 
หมายเหตุ 1   แนะนําวาแรงดันไฟฟาที่กําหนดของหลอดไฟฟาไสทังสเตนไมสมควรตํ่ากวา 95% ของแรงดันไฟฟาที่

กําหนดของสวิตชไฟฟา 

แรงดันไฟฟาทดสอบตองเปนแรงดันไฟฟาที่กําหนดของหลอดไฟฟาไสทังสเตน จํานวนหลอดตองนอย
ที่สุดที่ใหกระแสไฟฟาทดสอบไมนอยกวา 1.2 เทาของกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของสวิตชไฟฟา 
กระแสไฟฟาลัดวงจรตองไมนอยกวา 1 500 แอมแปร ภาวะอื่น ๆ ตองเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 18.1 

ในระหวางการทดสอบ ตองไมเกิดการอารกคางหรือการเชื่อมติด (welding) ของสวนสัมผัส 
หมายเหตุ 2  การติดแนนของสวนสัมผัส ที่ไมทําใหการทํางานขั้นตอไปของสวิตชไฟฟาทําไมได ไมถือวาเปนการเชื่อมติด 

หลังจากการทดสอบ ตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายที่อาจทําใหการใชงานตอไปของสวิตชไฟฟาเสียไป 
หมายเหตุ 3 ตัวอยาง : ใหทดสอบสวิตชไฟฟา 10 แอมแปร 250 โวลต 

มีหลอดไฟฟาไสทังสเตนขนาด 200 วัตต แรงดันไฟฟาที่กําหนดสูงสุด คือ 240 โวลต 

แรงดันไฟฟาทดสอบ คือ 240 โวลต และจํานวนหลอด: 

15414

200

1021240
→=

×× ..  
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19. การทํางานตามปกติ 

19.1 สวิตชไฟฟาตองทนตอความเคนทางกล ทางไฟฟา หรือทางความรอน ที่เกิดขึ้นในการใชงานตามปกติ โดย
ไมสึกหรอเกินไปหรือมีผลอันตรายอื่น 

การทดสอบตามขอนี้ ตองตัดวงจรไฟนํา 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหทดสอบสวิตชไฟฟาที่แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดและกระแสไฟฟาท่ีกําหนด ภายในเครื่องสําเร็จทดสอบและ
โดยจุดตอที่ระบไุวในขอ 18. 

เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับแรงดันไฟฟาทดสอบเปน +5
0 % 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น รายละเอียดวงจรไฟฟาและวิธีการทํางานของสวิตชตัวเลือก S ใหเปนไป
ตามที่กลาวไวในขอ 18.1 

จํานวนครั้งการทํางานใหเปนไปดังแสดงในตารางที่ 17 

ตารางที่ 17  จํานวนครัง้การทํางานสาํหรับการทดสอบการทํางานตามปกติ 
(ขอ 19.1) 

กระแสไฟฟาที่กําหนด จํานวนครั้งการทํางาน 
ไมเกิน 16 A สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไม
เกิน 250 V a.c. ยกเวนหมายเลขแบบ 3 และ 03 

40 000 

ไมเกิน 16 A สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเกนิ 
250 V a.c. และสําหรับหมายเลขแบบ 3 และ 03 

20 000 

เกิน 16 A แตไมเกิน 50 A 10 000 
เกิน 50 A 5 000 

อัตราการทํางานใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 18.1 

คาบปดวงจร “on-period” ตองเปน ( 5
025+ )% ของวัฏจักรทั้งหมด และคาบเปดวงจร “off-period” ตองเปน  

( 0
575− )% 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมุนหมายเลขแบบ 5 ที่มีเจตนาใหทํางานไดทั้งสองทิศทาง ใหหมุนตัวกระตุนไป
ทิศทางหนึ่ง จํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งการทํางานทั้งหมด และในทิศทางตรงกันขามจํานวนครั้งการ
ทํางานที่เหลือ 
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สําหรับสวิตชไฟฟาหมุนแบบอื่นที่มีเจตนาใหทํางานไดทั้งสองทิศทาง ใหหมุนตัวกระตุนไปทิศทางตามเข็ม
นาฬิกา จํานวน ¾ ของจํานวนครั้งการทํางานทั้งหมด และในทิศทางตรงกันขามจํานวนครั้งการทํางานที่
เหลือ 

ใหทดสอบสวิตชดึงเชือกโดยติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ และดึงเชือกดวยแรงที่เพียงพอใหสวิตชดึง
เชือกทํางาน แตตองไมเกิน 50 นิวตัน ตลอดการทดสอบ ที่มุม 30° ± 5° กับแนวดิ่งและในระนาบตั้งฉาก
กับพื้นผิวติดตั้ง 

ใหทดสอบสวิตชไฟฟาดวยไฟฟากระแสสลับ (cos ϕ  =  0.6 ± 0.05) 
ใหทดสอบสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 2 สําหรับชุดที่หนึ่งซึ่งมีจํานวน 3 ตัว ดวยขั้วไฟฟาตออนุกรม 

สําหรับชุดตัวอยางที่สองซึ่งมีจํานวน 3 ตัว ใหทดสอบขั้วไฟฟาเพียงหนึ่งขั้วเทานั้น ที่โหลดเต็มที่จํานวน
คร่ึงหนึ่งของจํานวนครั้งการทํางาน ถาขั้วไฟฟาสองขั้วไมเหมือนกันทุกประการ ก็ใหทดสอบซ้ํากับ
ขั้วไฟฟาอีกขั้ว 

ใหทดสอบขั้วไฟฟาสองขั้วของสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 4 และ 5 เหมือนกับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 1 
จํานวน 2 ตัว ถาขั้วไฟฟาทั้งสองเหมือนกันทุกประการ ก็ใหทดสอบเพียงหนึ่งขั้วเทานั้น 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 5 ที่มีกลไกเดียว  ใหโหลดดวยกระแสไฟฟา 0.5 เทาของคากระแสไฟฟา
ท่ีกําหนดแกแตละวงจร 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6  ใหทดสอบ จํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งการทํางานที่ขั้วไฟฟาหนึ่ง 
และจํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งการทํางานที่ขั้วไฟฟาอ่ืน 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6/2  ใหทดสอบเหมือนสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6 จํานวน 1 ตัว ถามี
ขั้วไฟฟาจํานวน 2 ขั้ว เหมือนกันทุกประการ มิฉะนั้นก็เหมือนสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6 จํานวน 2 ตัว 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 7  ใหทดสอบเหมือนสวิตชไฟฟาคู (double switch) หมายเลขแบบ 6  
ขณะทดสอบสวนหนึ่ง สวนอื่นตองอยูในตําแหนง “OFF” 

ใหตอตัวอยางทดสอบกับวงจรทดสอบดวยเคเบิลยาว 1.0  ± 0.1 เมตร เพื่อใหสามารถวัดอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น
โดยไมรบกวนขั้วตอ 

ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองทําหนาที่อยางถูกตอง 

หลังจากการทดสอบ  ตัวอยางตองทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟาตามที่ระบุไวในขอ  16. 
แรงดันไฟฟาทดสอบที่มีคาระบุ 4 000 โวลต  ใหลดลง 1 000 โวลต และแรงดันไฟฟาทดสอบอื่น ๆ ให
ลดลง 500 โวลต และการทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนตามที่ระบุไวในขอ 17. ใหกระแสไฟฟาทดสอบลดลง
เหลือคากระแสไฟฟาท่ีกําหนด 



มอก.824 - 2551 

-65- 

ตัวอยางตองไมแสดง: 

- การสึกหรอที่ทําใหการใชงานตอไปของสวิตชไฟฟาเสียไป 

- การคลาดเคลื่อนระหวางตําแหนงของตัวกระตุนกับตําแหนงของสวนสัมผัสเคลื่อนที่ ถาตําแหนงของ
ตัวกระตุนช้ีบอก 

- การเสื่อมสภาพของเปลือกหุม ฉนวนบุ หรือที่กั้นฉนวนจนสวิตชไฟฟาไมสามารถทํางานตอไปได หรือ
จนไมเปนไปตามขอกําหนดขอ 10. อีกตอไป 

- การไหลซึมของสารปดผนึก 

- การคลายหลวมของจุดตอทางไฟฟาหรือจุดตอทางกล 

- การกระจัดสัมพัทธของสวนสัมผัสเคลื่อนที่ของสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 2, 3, 03 หรือ 6/2 
หมายเหตุ 1  ไมตองอบความชื้นตามขอ 15.3 ซ้ํากอนการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอนี้ 

หมายเหตุ 2  ในระหวางการทดสอบ หามหลอลื่นตัวอยาง 

ใหทดสอบตอไปโดยการทดสอบตามขอ 14.3 

19.2 สวิตชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชกับโหลดหลอดฟลูออเรสเซนตตองทน (ไมมีการสึกหรอเกินหรือผลอันตราย
อ่ืน) ตอความเคนทางไฟฟาและทางความรอนที่เกิดขึ้นขณะที่ควบคุมหลอดฟลูออเรสเซนต 

การตรวจสอบใหทําโดยวงจรทดสอบดังแสดงในรูปที่ 14  ดวยภาวะการทดสอบดังนี้ 

ใหปอนกระแสไฟฟาลัดวงจรตามที่คาดไว ซ่ึงมีคาระหวาง 3 kA กับ 4 kA ที่มุม COS ϕ  =  0.9 ± 0.05 (ลา
หลัง) 

F  คือ ฟวสลวดทองแดง (copper-wire fuse) ขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 0.1 มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา 50 
มิลลิเมตร 

R1 คือ ตัวตานทานที่จํากัดกระแสไฟฟาไวที่ประมาณ 100 แอมแปร 

เคเบิลแกนแฝดตองยาวเหมาะสมใหไดความตานทาน R3 เทากับ 0.25 โอหม ในวงจรทดสอบกับโหลด ตอง
มีพื้นที่หนาตัด 1.5 ตารางมิลลิเมตร เมื่อทดสอบสวิตชไฟฟามีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 10 แอมแปร 
และ 2.5 ตารางมิลลิเมตร เมื่อทดสอบสวิตชไฟฟามีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดเกิน 10 แอมแปร แตไมเกิน 20 
แอมแปร 

โหลด A ตองประกอบดวย: 
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- ชุดเก็บประจุ, C1, มีคาความจุ 70 µF ± 10% สําหรับสวิตชไฟฟา 6 แอมแปร และมีคาความจุ 140 µF 
± 10% สําหรับสวิตชไฟฟาอ่ืน ๆ  ใหตอตัวเก็บประจุดวยตัวนําขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ที่มีความยาว
ส้ันที่สุดเทาที่ทําได 

- ตัวเหน่ียวนํา, L1, และตัวตานทาน, R2, ที่ปรับคาใหไดตัวประกอบกําลัง 0.9 ± 0.05 (ลาหลัง) และได
กระแสไฟฟาทดสอบ In+5

0% ผานตัวอยาง 

โหลด B ตองประกอบดวย: 

- ตัวเก็บประจุ, C2, มีคาความจุ 7.3 µF ± 10% 

- ตัวเหนี่ยวนํา, L2, มีคาเหนี่ยวนํา 0.5 H ± 0.1 H ซ่ึงมีความตานทานไมเกิน 15 โอหม วัดดวยไฟฟา
กระแสตรง 

หมายเหตุ 1  คาพารามิเตอรวงจรที่เลือกมา เปนตัวแทนโหลดหลอดฟลูออเรสเซนตที่ใชกันมากที่สุดในทางปฏิบัติ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 

ใหใชตัวอยางใหมทดสอบ 

สวิตชไฟฟาประเภทตางๆ (ยกเวนสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 3 และ 03) ใหทดสอบที่แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด
และกระแสไฟฟาท่ีกําหนดในเครื่องสําเร็จทดสอบและดวยจุดตอ ที่ระบุไวในขอ 18.1 

เกณฑความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟาทดสอบ คือ ± 5 % และของกระแสไฟฟาทดสอบ คือ +5
0 %  

รายละเอียดวงจรไฟฟาและวิธีการทํางานของสวิตชตัวเลือก S ใหเปนไปตามที่กลาวในขอ 18.1 

จํานวนครั้งการทํางานเปนดังนี้: 

สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีกระแสหลอดฟลูออเรสเซนตที่กําหนดตั้งแต 6 แอมแปร ถึง 10 แอมแปร: การทํางาน 
10 000 คร้ัง ดวยอัตรา 30 คร้ังตอนาที 

สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดเกิน 10 แตไมเกิน 20 แอมแปร: การทํางาน 5 000 ครั้ง ดวย
อัตรา 15 คร้ังตอนาที 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมุนหมายเลขแบบ 5 ที่มีเจตนาใหทํางานในสองทิศทาง ใหหมุนไปทิศทางหนึ่ง จํานวน
คร่ึงหนึ่งของจํานวนครั้งการทํางานทั้งหมด และในทิศทางตรงกันขาม สําหรับจํานวนครั้งการทํางานที่เหลือ 

สําหรับสวิตชไฟฟาหมุนแบบอื่น ๆ ที่มีเจตนาใหทํางานในสองทิศทาง ใหหมุนไปตามเข็มนาฬิกา จํานวน ¾ 
ของจาํนวนครั้งการทํางานทั้งหมด และในทิศทางตรงกันขาม สําหรับจํานวนครั้งการทํางานที่เหลือ 
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ใหทดสอบสวิตชดึงเชือกโดยติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ และดึงเชือกดวยแรงที่เพียงพอใหสวิตชดึง
เชือกทํางาน แตตองไมเกิน 50 นิวตัน ตลอดการทดสอบ ที่มุม 30° ± 5° กับแนวดิ่งและในระนาบตั้งฉาก
กับพื้นผิวติดตั้ง 

ใหทดสอบสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 2 สําหรับชุดตัวอยางที่หนึ่งจํานวน 3 ตัว ดวยขั้วไฟฟาที่ตออนุกรม 

สําหรับชุดตัวอยางที่สองซึ่งมีจํานวน 3 ตัว ใหทดสอบขั้วไฟฟาเพียงหนึ่งขั้วเทานั้นที่โหลดเต็มที่คร่ึงหนึ่ง
ของจํานวนครั้งการทํางาน ถาขั้วไฟฟาสองขั้วไมเหมือนกันทุกประการ ก็ใหทดสอบซ้ํากับขั้วไฟฟาอีกขั้ว 

ใหทดสอบขั้วไฟฟาสองขั้วของสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 4 และ 5 เหมือนกับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 1 
จํานวน 2 ตัว ถาขั้วไฟฟาทั้งสองเหมือนกันทุกประการ ก็ใหทดสอบเพียงหนึ่งขั้วเทานั้น 

สวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6 ใหทดสอบขั้วไฟฟาหนึ่งขั้ว จํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งการทาํงานทัง้หมด 
และขั้วไฟฟาที่เหลือ สําหรับจํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งการทํางานทั้งหมด 

ใหทดสอบสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6/2 เหมือนสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6 จํานวน 1 ตัว, ถามีขั้วไฟฟา
สองขั้วเหมือนกันทุกประการ  หรือไมก็เหมือนสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6 จํานวน 2 ตัว 

ใหทดสอบสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 7 เหมือนสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 6 คูหนึ่ง 

ใหตอตัวอยางทดสอบกับวงจรทดสอบดวยเคเบิลยาว 0.3 เมตร ± 0.015 เมตร เพื่อใหสามารถวัดอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้น โดยไมรบกวนขั้วตอ โหลดตองเปนไปตามที่ระบุไวในรูปที่ 14โหลด A 

หลังจํานวนครั้งการทํางานที่ระบุไว ใหเปล่ียนโหลดเปนโหลด B ในรูปที่ 14 และใหทดสอบสวิตชไฟฟา
ดังกลาวดวยการทํางาน 100 คร้ัง ในวงจรนั้นที่แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

สวนรองรับโลหะของสวิตชไฟฟา (ถามี) ที่สวิตชไฟฟาติดตั้ง และสวนโลหะแตะตองถึงไดของสวิตชไฟฟา 
(ถามี) ตองตอลงดินผานฟวสลวดเสนหนึ่งซ่ึงตองไมขาดในระหวางการทดสอบ ไสฟวสตองประกอบดวย
เสนลวดทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.1 มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 

ในระหวางการทดสอบ สวิตชไฟฟาตองทํางานในลักษณะเครื่องสําเร็จทดสอบไมรบกวนการกระทํา
ตามปกติของกลไกสวิตชไฟฟา และตัวกระตุนไมมีการเคลื่อนที่ 
ตองไมมีการฝนกระตุน คาบปดวงจร (on-period) ตองเปน 25 (+5

0) % ของวัฏจักรทั้งหมด และคาบเปดวงจร 
(off-period) ตองเปน 75 (0

-5) % 

ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองทํางานอยางถูกตอง ไมเกิดการอารกคางหรือการเชื่อมติดของสวน
สัมผัส 

การติดแนนของสวนสัมผัส ที่ไมทําใหการทํางานตอไปของสวิตชไฟฟาทําไมได ไมถือวาเปนการเชื่อมติด 
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ยอมใหมีการติดแนนของสวนสัมผัสได ถาสามารถแยกสวนสัมผัสออกจากกันไดดวยการใชแรงคาหนึ่งดัน
ตัวกระตุนแลวไมทําสวิตชไฟฟาเสียหายทางกล 

หลังจากการทดสอบ ใหวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในขอที่ 17. โดยไมมีการรบกวนสิ่งตอของ
ตัวอยางที่ถูกทดสอบ โดยการใชกระแสไฟฟาทดสอบคาเทากับคากระแสไฟฟาท่ีกําหนด อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ตองไมเกิน 45 เคลวิน 

หลังจากการทดสอบเหลานี้ สวิตชไฟฟายังตองสามารถตอและตัดกระแสไฟฟาไดดวยมือในวงจรทดสอบ
และตัวอยางตองไมแสดง: 

- การสึกหรอที่ทําใหการใชงานตอไปของสวิตชไฟฟาเสียไป 

- การคลาดเคลื่อนระหวางตําแหนงของตัวกระตุนกับตําแหนงของสวนสัมผัสเคลื่อนที่ ถาตําแหนงของ
ตัวกระตุนมีการชี้บอก 

- การเสื่อมสภาพของเปลือกหุม  ฉนวนบุ หรือที่กั้นฉนวน จนสวิตชไฟฟาไมสามารถทํางานตอไปได 
หรือจนไมเปนไปตามขอกําหนดขอ 10. อีกตอไป 

- การคลายหลวมของสิ่งตอทางไฟฟาหรือส่ิงตอทางกล 

- การไหลซึมของสารปดผนึก 

- การกระจัดสัมพัทธของสวนสัมผัสเคลื่อนที่ของสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 2, 3 หรือ 6/2 

- การขาดของเสนเชือกดึงเปลี่ยนใหมได ที่ไมเกี่ยวของกับสวนที่เขาไปในสวิตชดึงเชือก ไมถือวาไมผาน
การทดสอบ 

20. ความแขง็แรงทางกล 

สวิตชไฟฟา กลอง และตัวอุดชองแบบมีเกลียวของสวิตชไฟฟาที่ไมใชแบบธรรมดา ตองมีความแข็งแรงทางกล
เพียงพอ ที่จะทนตอความเคนที่เกิดขึ้นในระหวางการติดตั้งทางไฟฟาและการใชงาน 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้: 

- สําหรับสวิตชไฟฟาทุกแบบ ขอ 20.1 

- สําหรับสวิตชไฟฟามีฐานเดียวที่มีเจตนาใหติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิว ขอ 20.2 

- สําหรับกลอง ขอ 20.1 

- สําหรับตัวอุดชองแบบมีเกลียวของสวิตชไฟฟาที่มีระดับชั้นการปองกัน IP สูงกวา IP20 ขอ 20.3 
หมายเหตุ 1 ชุดรวมสวิตชไฟฟา หรือชุดรวมสวิตชไฟฟากับเตารับ ใหทดสอบดังนี้: 
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- ในกรณีที่มีฝาครอบรวมฝาเดียว ใหถือเปน ผลิตภัณฑเดี่ยว 

- ในกรณีที่มีฝาครอบแยกสวน ใหถือเปน ผลิตภัณฑแยก 

20.1 ใหกระแทกตัวอยางดวยเครื่องสําเร็จทดสอบการกระแทก ดังแสดงในรูปที่ 15 รูปที่16 รูปที่17 และรูปที่ 18 

สวนกระแทกมีหนาครึ่งทรงกลมรัศมี 10 มิลลิเมตร ทําจากโพลิอมายด (polyamide) มีคาความแข็งร็อกเวลล 
HR ระหวาง 85 กับ 100 และมวล 150 กรัม ± 1 กรัม 

สวนกระแทกถูกยึดกับที่อยางมั่นคงอยูกับปลายลางของทอเหล็กกลาซ่ึงมีเสนผานศูนยกลางภายนอก 9 
มิลลิเมตร และมีผนังหนา 0.5 มิลลิเมตร ซ่ึงใสเดือยที่ปลายบนในลักษณะที่สวนกระแทกแกวงไดในแนวดิ่ง
เทานั้น 

แกนของเดือยอยูเหนือแกนของสวนกระแทก 1 000 มิลลิเมตร ± 1 มิลลิเมตร 

ความแข็งร็อกเวลลของสวนกระแทกโพลิอะมายดหาไดโดยการใชลูกเหล็กกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 
12.700มิลลิเมตร ± 0.0025 มิลลิเมตร เร่ิมตนกระแทกดวยแรง 100 นิวตัน ± 2 นิวตัน และเพิ่มอีก 500 นิว
ตัน ± 2.5 นิวตัน 
หมายเหตุ 1  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาความแข็งร็อกเวลลของพลาสติกมีในมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

ตองออกแบบเครื่องสําเร็จทดสอบในลักษณะที่ มีแรงระหวาง 1.9 นิวตัน กับ 2.0 นิวตัน ที่หนาของสวน
กระแทกเพื่อรักษาทออยูในตําแหนงราบ 

ใหติดตั้งตัวอยางบนแผนไมอัด ซ่ึงมีความหนาระบุ 8 มิลลิเมตร และพื้นที่ประมาณ 175 ตารางมิลลิเมตร ยึด
ตัวอยางที่ขอบบนและขอบลางโดยใชตัวประกับยึดแนน (rigid bracket) ซ่ึงเปนสวนรองรับการติดตั้ง 

สวนรองรับการติดตั้งตองมีมวล 10 กิโลกรัม ± 1 กิโลกรัม และตองติดตั้งบนกรอบยึดแนนดวยเดือย กรอบ
ตองยึดกับที่อยูกับผนังตัน 

การออกแบบการติดตั้งตองเปนดังนี้: 

- ตองสามารถวางตัวอยางใหจุดรับการกระแทกอยูในระนาบดิ่งผานแกนของเดือย 

- ตองสามารถขยับตัวอยางในแนวราบและหมุนรอบแกนที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของไมอัด 

- ตองสามารถหมุนไมอัดไป 60° ไดใน 2 แนวทิศทางรอบแกนดิ่ง 

ใหติดตั้งสวิตชไฟฟาและกลองบนไมอัดเหมือนการใชงานตามปกติ 
ชองเปดทางเขาที่ไมมีชองกระทุง ใหเปดไว ถาชองเปดทางเขามีหลายชอง ใหเปดชองกระทุงไว 1 ชอง 
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สําหรับสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับ ใหติดตั้งตัวอยางในชองเวา (recess) ในเบาที่ทําจากไมฮอรนบีม 
(hornbeam) หรือวัสดุที่คลายกัน ซ่ึงถูกยึดกับที่อยูกับแผนไมอัด และไมอยูในกลองติดตั้งที่เกี่ยวของของ
สวิตชไฟฟาดังกลาว ถาใชไมทําเบา ทิศทางของเสี้ยนไมตองตั้งฉากกับแนวทิศทางของการกระแทก 

สวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับยึดกับที่ดวยหมุดเกลียว (flush-type screw fixing switches) ตองยึดกับที่โดย
หมุดเกลียวกับหางปลาที่ซอน (recessed) อยูในเบาไมฮอรนบีม  สวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับที่ยึดกับท่ี
ดวยเล็บจิก (flush-type claw fixing switches) ตองยึดกับที่โดยเล็บจิกกับเบาไมดังกลาว 

กอนการกระแทก, ใหขันหมุดเกลียวยึดของฐานและฝาหรือฝาครอบใหแนน ดวยโมเมนตบิดเทากับสองใน
สามของคาเกี่ยวของที่ระบุไวในตารางที่ 3 

ใหติดตั้งตัวอยางในลักษณะที่จุดรับแรงกระแทกอยูในระนาบดิ่งผานแกนของเดือย 

ใหปลอยสวนกระแทกตกลงจากความสูงตามที่ระบุไวในตารางที่ 18 

ตารางที่ 18  ความสูงการตกระทบสําหรับการทดสอบการกระแทก 
(ขอ 20.1) 

ความสูงการตก สวนของเปลือกหุมที่ตองกระแทก* 
 

mm 
สวิตชไฟฟาที่มีระดับช้ันการปองกัน 

IPX0 
สวิตชไฟฟาที่มีระดับช้ันการปองกัน 

สูงกวา IPX0 
100 
150 
200 
250 

A และ B 
C 
D 
- 

- 
A และ B 

C 
D 

*A สวนบนพื้นผิวดานหนา รวมทั้งสวนที่อยูในชองเวา 
  B สวนที่ไมยื่นออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งเกิน 15 มิลลิเมตร (ระยะหางจากผนัง) หลังจากการติดตั้งเหมือนการใช

งานตามปกติ ยกเวนสวน A ดังกลาวขางตน 
  C สวนที่ยื่นออกจากพื้นผิวที่ติดต้ังเกิน 15 มิลลิเมตร แตไมเกิน 25 มิลลิเมตร (ระยะหางจากผนัง) หลังจากการ

ติดต้ังเหมือนการใชงานตามปกติ ยกเวนสวน A ดังกลาวขางตน 
  D สวนที่ยื่นออกจากพื้นผิวที่ติดต้ังเกิน 25 มิลลิเมตร (ระยะหางจากผนัง) หลังจากการติดตั้งเหมือนการใชงาน

ตามปกติ ยกเวนสวน A ดังกลาวขางตน 

หมายเหตุ 2  พลังงานกระแทกซึ่งหาคาไดโดยสวนของตัวอยางที่ยื่นออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งมากที่สุด ใชกับทุกสวนของ
ตัวอยาง ยกเวน สวน A ดังกลาวขางตน 



มอก.824 - 2551 

-71- 

ใหกระแทกสวนตาง ๆ ของอุปกรณสวนควบที่มีเจตนาใหติดตั้งบนแผง-ตูไฟฟา โดยการปลอยใหสวน
กระแทกตกจากความสูง 100 มิลลิเมตร ตองกระแทกเฉพาะบนสวนซึ่งสามารถแตะตองถึงไดเทานั้น 
หลังจากการติดตั้งอุปกรณสวนควบในแผง-ตูไฟฟา 

ความสูงที่ตก คือ ระยะหางในแนวดิ่งระหวางตําแหนงของจุดตรวจสอบ ขณะปลอยลูกตุม (pendulum) กับ 
ตําแหนงของจุดขณะกระทบ ใหทําเครื่องหมายจุดตรวจสอบบนพื้นผิวของสวนกระแทกซึ่ง เสนผานจุดตัด
ของแกนของทอเหล็กของลูกตุมและสวนกระแทก และบรรจบตั้งฉากกับระนาบผานแกนทั้งสอง ณ พื้นผิว
ดังกลาว 
หมายเหตุ 3 โดยทฤษฎี จุดศูนยถวงของสวนกระแทกสมควรเปนจุดตรวจสอบ แตจุดศูนยถวงหาไดยากในทางปฏิบัติ 

ดังนั้นจึงเลือกจุดตรวจสอบตามที่กลาวไวขางตน 

ใหกระแทกตัวอยางจํานวน 9 คร้ัง อยางเฉลี่ยทั่ว ๆ บนตัวอยาง หามกระแทกชองกระทุง ใหกระแทกดังนี้: 

- สําหรับสวน A จํานวน 5 คร้ัง : 1 คร้ัง ตรงกึ่งกลาง, หลังจากไดเคลื่อนที่ตัวอยางไปตามแนวราบแลว 
หนึ่งครั้งบนจดุตาง ๆ ที่ใหผลเลว (unfavorable) ระหวางตรงกลางกับขอบ และแลวหลังจากไดหมุน
ตัวอยางไป 900 รอบแกนของตัวอยางตั้งฉากกับไมอัดแลว หนึ่งครั้งบนจุดตาง ๆ ที่คลายกัน; 

- สําหรับสวน B (เทาที่สามารถทดสอบได), C และ  D, 4 คร้ัง; 

- จํานวน 2 คร้ัง บนสองดานของตัวอยาง ทีส่ามารถทดสอบไดหลังจากไดหมุนแผนไมอัดไป 600 ในแต
ละทิศทางตรงกันขาม ; 

- จํานวน 2 คร้ัง บนอีกสองดานของตัวอยาง ที่สามารถทดสอบไดหลังจากไดหมนุแผนไมอัดไป 900 รอบ
แกนของตวัอยางตั้งฉากกับแผนไมอัด แลว และหลังจากไดหมุนแผนไมอัดไป 600 ในแตละแนวทศิทาง
ตรงกันขาม แลว 

ถามีชองเปดทางเขา ใหติดตั้งตัวอยางใหไดแนวการกระแทกสองแนวอยูใกลกันที่สุดเทาที่เปนไปได โดย
หางจากชองเปดทางเขาเทากัน 

แผนฝาครอบ และฝาครอบอื่น ๆ ของสวิตชไฟฟาหลายตัว (multiple switches) ใหถือเสมือนเปน แผนฝา
ครอบ หรือฝาครอบของสวิตชไฟฟาเดี่ยว (single switches) 

สําหรับสวิตชไฟฟาซ่ึงมีระดับชั้นการปองกันIP สูงกวา IPX0 ใหทดสอบโดยปดฝาทุกฝา และใหกระแทก
จํานวนครั้งตามความเหมาะสมกับสวนตาง ๆ ซ่ึงเปดโลงเมื่อเปดฝา 

หลังจากการทดสอบ ตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายในความหมายตามมาตรฐานนี้ โดยเฉพาะสวนมี
ไฟฟาตองไมกลายเปนแตะตองถึงได 
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หลังจากการทดสอบบนเลนส (หนาตางของไฟนํา) เลนสอาจแตกและ/หรือขยับออก แตตองไมสามารถแตะ
สวนมีไฟฟาไดดวย: 

- นิ้วทดสอบมาตรฐานแบบมีขอ ภายใตภาวะตามขอ 10.1; 

- นิ้วทดสอบมาตรฐานแบบไมมีขอ ภายใตภาวะตามขอ 10.1, แตดวยใชแรง 10 นิวตัน 

ในกรณีที่สงสัย ใหทวนสอบโดยการเปลี่ยนตําแหนงสวนภายนอก เชน กลอง เปลือกหุม ฝาครอบ และแผน
ฝาครอบ เปนตน หรือโดยการเอาสวนภายนอกออก โดยที่ไมมีสวนภายนอกเหลานี้หรือไมมีฉนวนบุของ
สวนภายนอกเหลานี้แตกหรือหักอยู 

อยางไรก็ตาม ถามีแผนฝาครอบที่มีฝารองในแตกหรือหัก ก็ใหทดสอบฝารองในซ้ํา ซ่ึงฝารองในนี้ก็ตองไม
แตกหรือหัก 
หมายเหตุ 4 ความเสียหายบนเคลือบผิว รอยบุบเล็ก ๆ ที่ไมลดระยะหางตามผิวฉนวนหรือระยะหางในอากาศต่ํากวาคาที่

ระบุไวในขอ 23.1 และสะเก็ดเล็ก ๆ ที่ไมกระทบกระเทือนดานตรงกันขามตอการปองกันช็อกไฟฟา ไมตอง
นํามาพิจารณา 

รอยกะเทาะที่ไมสามารถเห็นได โดยการมองดูดวยสายตาปกติหรือปรับแกสายตาถูกตองแลว ไมมีการขยาย
เพิ่มเติม และรอยกะเทาะพื้นผิวในสิ่งหลอเสริมไฟเบอรและส่ิงที่เปนเชนนี้ ไมตองคํานึงถึง 

รอยกะเทาะหรือรูในพื้นผิวดานนอกของสวนใดของสวิตชไฟฟา ไมตองคํานึงถึง ถาสวิตชไฟฟาเปนไปตาม
มาตรฐานนี้แมไมมีสวนเชนนี้ ถาฝาครอบสําหรับตกแตงหรือประดับมีฝารองใน ไมตองพิจารณารอยแตก
ของฝารองใน ถาฝารองในทนการทดสอบไดหลังจากการเอาฝาตกแตงหรือประดับออก 

20.2 ขั้นแรกใหยึดฐานของสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวใหอยูกับที่อยูกับกระบอกที่ทําจากแผนเหล็กกลาแข็ง มีรัศมี 
4.5 เทาของระยะหางระหวางรูยึดกับที่ (fixing holes)  แตตองไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร แกนของรูดังกลาว
อยูในระนาบตั้งฉากกับแกนของกระบอกและขนานกับเสนรัศมีที่ผานกึ่งกลางของระยะหางระหวางรู
ดังกลาว 

ใหขันหมุดเกลียวยึดของฐานใหแนนขึ้นทีละนอย โดยใชโมเมนตบิดสูงสุด 0.5 นิวตันเมตร สําหรับหมุด
เกลียวขนาดเสนผานศูนยกลางเกลียวไมเกิน 3 มิลลิเมตร  และ 1.2 นิวตันเมตร สําหรับหมุดเกลียวขนาดเสน
ผานศูนยกลางเกลียวใหญกวา 3 มิลลิเมตร 

หลังจากนี้ใหยึดฐานของสวิตชไฟฟาใหอยูกับที่อยูกับแผนเหล็กกลาแบนดวยวิธีที่คลายกัน 

ในระหวางและหลังจากการทดสอบฐานของสวิตชไฟฟา ตองไมแสดงความเสียหายที่นาจะทําใหการใชงาน
ตอไปของฐานเสียไป 



มอก.824 - 2551 

-73- 

20.3 ใหประกอบตัวอุดชองแบบมีเกลียวกับแทงโลหะทรงกระบอกที่มีเสนผานศูนยกลาง เปนมิลลิเมตร เทากับ
คาตัวเลขโดยรวมใกลที่สุด แตต่ํากวาคาเสนผานศูนยกลางภายในของปะเก็น เปนมิลลิเมตร 

ใหขันตัวอุดชองแบบมีเกลียวโดยใชประแจที่เหมาะสม ดวยโมเมนตบิดดังแสดงในตารางที่ 19 เปนเวลา 1 
นาที 

ตารางที่ 19  โมเมนตบิดสําหรับการทวนสอบความแขง็แรงทางกลของตัวอุดชองแบบมีเกลียว 
(ขอ 20.3) 

เสนผานศูนยกลางของ 
แทงทดสอบ 

โมเมนตบิด 
Nm 

mm ตัวอุดชองโลหะ ตัวอุดชองทําจาก 
วัสดุหลอ 

ไมเกิน  14 6.25 3.75 
เกิน  14  แตไมเกิน  20 7.5 5.0 

เกิน  20 10.0 7.5 

หลังจากการทดสอบ ตัวอุดชองแบบมีเกลียวและเปลือกหุมของตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายใน
ความหมายตามมาตรฐานนี้ 

20.4 ในการทดสอบ แรงที่จําเปนสําหรับทําให ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ หรือตัวกระตุนหลุดออกหรือไมหลุด
ออก เมื่อติดตั้งสวิตชไฟฟาเหมือนการใชงานตามปกติ  ใหยดึสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับใหอยูกับที่ใน
กลองติดตั้งเหมาะสม ซ่ึงติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติในลักษณะที่ขอบของกลองอยูเสมอระดับกับผนัง 
และประกอบฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน  ถามีตัวกลางล็อกซึ่งสามารถทํางานโดยไมตองใช
เครื่องมือชวย ก็ไมตองล็อกตัวกลางเหลานี้ไว 

การตรวจสอบใหทาํโดยการทดสอบตามขอ 20.4.1 และขอ 20.4.2 

20.4.1 การทวนสอบโดยเอาฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ไมออก 

ใหออกแรงเพิ่มขึ้นทีละนอยในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวติดตั้ง ในลักษณะที่ผลลัพธของแรงกระทําที่จุด
กึ่งกลางของ ฝาครอบ แผนฝาครอบ ตัวกระตุน หรือสวนตาง ๆ ของสิ่งเหลานี้ตามลําดับ 

- 40 นิวตัน, สําหรับ ฝาครอบ แผนฝาครอบ ตัวกระตุน หรือสวนตาง ๆ ของสิ่งเหลานี้ที่เปนไปตาม
การทดสอบตามขอ 20.7 และขอ 20.8; หรือ 

- 80 นิวตัน, สําหรับฝาครอบ  แผนฝาครอบ ตัวกระตุน หรือสวนตาง ๆ ของสิ่งเหลานี้ที่ไมเปนไป
ตามการทดสอบตามขอ 20.7 และขอ 20.8 
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ใหออกแรงเปนเวลา 1 นาที ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ตองไมหลุดออก 

หลังจากนั้นใหทดสอบซ้ํากับตัวอยางใหม  ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบที่ประกอบอยูบนผนัง 

หลังจากไดประกอบแผนวัสดุแข็งขนาดหนา 1 มิลลิเมตร ± 0.1 มิลลิเมตร รอบกรอบรองรับแลว ดัง
แสดงในรูปที่ 19 
หมายเหตุ 1  ใชแผนวัสดุแข็งเพื่อจําลองกระดาษปดผนังและอาจประกอบดวยวัสดุหลายช้ิน 

หลังจากการทดสอบ ตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายในความหมายตามมาตรฐานนี้ 

20.4.2 การทวนสอบโดยเอาฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ออก 

ใหออกแรงเพิ่มขึ้นทีละนอยไมเกิน 120 นิวตัน ในแนวทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวรองรับ/ติดตั้ง กับ ฝา
ครอบ แผนฝาครอบ ตัวกระตุน หรือสวนตาง ๆ ของสิ่งเหลานี้ โดยการใชตะขอเขี่ยใหพลิก ทีละรอง รู 
ที่วาง หรือที่คลายกัน ที่มีไวสําหรับเอาฝาครอบหรือตัวกระตุนดังกลาวออก 

ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ตองหลุดออก 

ใหทดสอบจํานวน 10 คร้ัง กับสวนที่สามารถแยกออกไดทีละสวน ซ่ึงเปนสวนที่ไมไดขึ้นอยูกับหมุด
เกลียว (กระจายจุดทดสอบอยางสม่ําเสมอเทาที่สามารถปฏิบัติได)  โดยการออกแรงเอาสวนที่สามารถ
แยกออกไดทีละครั้งกับรอง รู หรือที่คลายกัน 

หลังจากนั้นใหทดสอบซ้ํากับตัวอยางใหม  ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุนที่ประกอบอยูบนผนัง
หลังจากไดประกอบแผนวัสดุแข็งขนาดหนา 1 มิลลิเมตร ± 0.1 มิลลิเมตร รอบกรอบรองรับแลว ดัง
แสดงในรูปที่ 19 

หลังจากการทดสอบ ตัวอยางตองไมแสดงความเสียหายในความหมายตามมาตรฐานนี้ 

20.5 การทดสอบตามที่กลาวในขอ 20.4 แตตามขอ 20.4.1 ใหใชแรงดังนี้: 

- 10 นิวตัน, สําหรับ ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน ที่เปนไปตามการทดสอบตามขอ 20.7 และ
ขอ 20.8 

- 20 นิวตัน, สําหรับ ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน อ่ืน ๆ 

20.6 การทดสอบตามที่กลาวในขอ 20.4 แตตามขอ 20.4.1 ใหใชแรง 10 นิวตัน สําหรับฝาครอบ แผนฝาครอบ 
หรือตัวกระตุน ทั้งหมด 

20.7 ใหดัน(push)เกจที่แสดงในรูปที่ 20 กับแตละดานของ ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุนซ่ึงถูกยึดกับที่
บนพื้นผิวรองรับ/ติดตั้งโดยไมมีหมุดเกลียว ดังแสดงในรูปที่ 21 ใหหนา B อยูบนพื้นผิวรองรับ/ติดตั้ง หนา 
A ตั้งฉากกับหนา B  ใหดันเกจเปนมุมฉากกับแตละดานที่ทดสอบ 
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ในกรณีที่ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบถูกยึดกับที่โดยไมมีหมุดเกลียว ใหอยูกับ ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ
อีกฝาหนึ่ง หรือกับกลองติดตั้ง ซ่ึงมีมิติเคาโครงเหมือนกัน ตองวางหนา B ของเกจที่ระดับเดียวกับรอยตอ  
เคาโครงที่ ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบตองไมเกินเคาโครงของพื้นผิวรองรับดังกลาว 

ระยะหางระหวางหนา C ของเกจ กับ เคาโครงของดานที่กําลังทดสอบซึ่งวัดขนานกับหนา B  ตองไมลดลง 
(ยกเวน รอง รู รองคางหมูกลับทาง (reverse tapers) หรือที่คลายกัน ที่อยูหางนอยกวา 7 มิลลิเมตร จาก
ระนาบซึ่งมีหนา B อยูและเปนไปตามการทดสอบขอ 20.8) เมื่อวัดซ้ําเริ่มตนจากจุด X ในทิศทางของลูกศร 
Y (ดูรูปที่ 22) 

20.8 ใหดันเกจที่แสดงในรูปที่ 23 ดวยแรง 1 นิวตัน ตองไมเขาไปเกิน 1.0 มิลลิเมตร จากดานบนของรอง รู หรือ
รองคางหมูกลับทาง หรือที่คลายกัน เมื่อดันเกจขนานกับพื้นผิวรองรับ/ติดตั้งและเปนมุมฉากกับสวนกําลัง
ทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 24 
หมายเหตุ 1 การทวนสอบวาเกจที่แสดงในรูปที่ 23 เขาไปมากกวา 1.0 มิลลิเมตรหรือไม ทําไดโดยการอางอิงพื้นผิวที่ต้ัง

ฉากกับหนา B และรวมทั้งสวนบนของรอง รู รองคางหมูกลับทาง หรือที่คลายกัน 

20.9 ตัวทํางานของสวิตชดึงเชือกตองมีความแข็งแรงเพียงพอ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบกับตัวอยางใหม ดังนี้: 

ใหติดตั้งสวิตชดึงเชือกบนสวนรองรับเหมือนการใชงานตามปกติ 
ใหดึง(pull)ตัวทํางานเหมือนการใชงานตามปกติดวยแรง 100 นิวตัน เปนเวลา 1 นาที หลังจากนั้นใหดึงดวย
แรง 50 นิวตัน เปนเวลา 1 นาที ในทิศทางที่ใหผลเลวที่สุดภายในพื้นผิวทรงกรวยที่มีศูนยกลางอยูที่เชือกใช
ดึงและมุมตองไมเกิน 80° กับแนวดิ่ง 

หลังจากการทดสอบ สวิตชดึงเชือกตองไมแสดงความเสียหายในความหมายตามมาตรฐานนี้ ตัวทํางานตอง
ไมแตกหักและสวิตชดึงเชือกยังตองทํางานได 

21. ความตานทานตอความรอน 

สวิตชไฟฟาและกลองตองมีความตานทานตอความรอนเพียงพอ 

การตรวจสอบใหทําดังนี้: 

ก) สําหรับกลองติดตั้งแบบพื้นผิว ฝาหรือฝาครอบแยกสวนได แผนฝาครอบแยกสวนได และกรอบแยกสวนได 
ใหทดสอบตามขอ 21.3; 

ข) สําหรับสวิตชไฟฟา ยกเวน สวนตาง ๆ (ถามี) ตามขอ ก) ใหทดสอบตามขอ 21.1 ขอ 21.2 และ, ยกเวนสวิตช
ไฟฟาทําจากยางธรรมชาติและ/หรือยางสังเคราะห ใหทดสอบตามขอ 21.3 
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21.1 ใหอบตัวอยางในตูอบความรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทําใหการใชงานตอไปของตัวอยางเสียไป 
และสารปดผนึก (ถามี) ตองไมไหลออกจนทําใหสวนมีไฟฟาเปดโลง 

หลังจากการทดสอบและหลังจากที่ตัวอยางเย็นลงประมาณอุณหภูมิหองแลว ตองแตะตองสวนมีไฟฟาไมได
ซ่ึงตามปกติแลวสวนมีไฟฟานั้นไมสามารถแตะตองถึงไดเมื่อติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ แมวาใชนิ้ว
ทดสอบมาตรฐานกดดวยแรงไมเกิน 5 นิวตัน 

หลังจากการทดสอบ เครื่องหมายยังตองสามารถอานไดงาย 

สีตก สีเปลี่ยน สีดาง รอยพอง หรือการกระจัดเล็กนอยของสารปดผนึก ไมถือวาทําใหความปลอดภัยใน
ความหมายตามมาตรฐานนี้เสียไป 

21.2 สวนทําจากวัสดุฉนวนที่จําเปนแกการยึดสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผานและสวนของวงจรลงดิน  ใหอยูใน
ตําแหนง ใหทดสอบโดยการทดสอบแรงกดดวยลูกเหล็กกลม (ball pressure test) ดวยเครื่องสําเร็จทดสอบ
ดังแสดงในรูปที่ 25  ยกเวนสวนทําจากฉนวนนั้นจําเปนแกการยึดขั้วตอลงดินในกลองก็ใหทดสอบตามขอ 
21.3 
หมายเหตุ 1 ถาไมสามารถทดสอบกับตัวอยางได ก็สมควรทดสอบกับช้ินสวนขนาดหนาอยางนอย 2 มิลลิเมตร ที่ตัดจาก

ตัวอยาง ถาการทดสอบถึงสี่ช้ันเปนไปไมได ก็อาจใชช้ินสวนที่ตัดออกจากตัวอยางเดียวกันที่มีความหนารวม
ทุกช้ันสมควรไมนอยกวา 2.5 มิลลิเมตร 

ใหวางพื้นผิวของสวนที่ตองทดสอบในตําแหนงแนวราบ และกดพื้นผิวดวยลูกเหล็กกลม (steel ball) ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ดวยแรง 20 นิวตัน 

ใหวางสายนําทดสอบ (test lead) และตัวกลางรองรับไวในตูอบความรอนเปนเวลานานเพียงพอเพื่อใหแนใจ
วาตัวอยางมีอุณหภูมิทดสอบเสถียรกอนเริ่มทดสอบ 

ใหทดสอบในตูอบความรอนที่อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส 

หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง ใหเอาลูกเหล็กกลมออกจากตัวอยาง แลวปลอยใหตัวอยางเย็นลงถึงอุณหภูมิหอง
โดยประมาณ ภายใน 10 วินาที โดยการจุมในน้ําเย็น 

ใหวัดเสนผานศูนยกลางของรอยกดของลูกเหล็กกลม และตองไมเกิน 2 มิลลิเมตร 

21.3 สวนทําจากวัสดุฉนวนที่ไมจําเปนแกการยึดสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผานและสวนของวงจรลงดินใหอยูใน
ตําแหนง แมวาสวนทําจากวัสดุฉนวนนั้นสัมผัสกับสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผานและสวนของวงจรไฟฟา
ลงดิน ใหทดสอบโดยการทดสอบแรงกดดวยลูกเหล็กกลมตามขอ 21.2 แตใหทําที่อุณหภูมิ 70 องศา
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เซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส  หรือ 40 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส บวกกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดที่
หามาไดสําหรับสวนที่เกี่ยวของดังกลาวในระหวางการทดสอบตามขอ 17. แลวแตคาใดสูงกวา 

22. หมุดเกลยีว สวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน และสิ่งตอ 

22.1 ส่ิงตอทางไฟฟาหรือส่ิงตอทางกลตองทนความเคนทางกลที่เกิดขึ้นในการใชงานตามปกติ 

ส่ิงตอทางกลที่ใชในระหวางการติดตั้งทางไฟฟาของอุปกรณสวนควบ อาจใชแตหมุดเกลียวปลอยแบบขึ้น
รูปเกลียวเองหรือหมุดเกลียวปลอยแบบกัดเกลียวเองเทานั้น ถามีหมุดเกลียวดังกลาวพรอมกับชิ้นสวนที่มี
เจตนาใหตองใส  นอกจากนี้หมุดเกลียวปลอยแบบกัดเกลียวเองที่มีเจตนาใหตองใชในระหวางการติดตั้ง
ตองติดมากับสวนที่เกี่ยวของของอุปกรณสวนควบนั้น 

หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวซ่ึงสงผานแรงกดสัมผัสตองขบกับเกลียวโลหะ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และสําหรับหมุดเกลียวและแปนเกลียวซ่ึงใชในการตอตัวนํา
ภายนอกและใชในการตดิตั้งสวิตชไฟฟาระหวางการติดตั้งทางไฟฟา ใหทําโดยการทดสอบดังนี้ 
หมายเหตุ 1  ขอกําหนดสําหรับการทวนสอบขั้วตอมีในขอ 12. 

ใหขันและคลายหมุดเกลียวและแปนเกลียว: 

- 10 คร้ัง สําหรับหมุดเกลียวที่ขบดวยเกลียววัสดุฉนวน 

- 5  คร้ัง สําหรับกรณีอ่ืน ๆ ทุกกรณี 

หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวที่ขบดวยเกลียววัสดุฉนวน ใหเอาหมุดเกลียวและแปนเกลียวออกและขันเขาใหม
อยางสมบูรณในแตละครั้ง 

ใหใชไขควงทดสอบที่เหมาะสมหรือเครื่องมือที่เหมาะสม ขันดวยโมเมนตบิดตามที่ระบุไวในขอ 12.2.5 

ใหเคลื่อนตัวนําทุกครั้งที่คลายหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว 

ในระหวางการทดสอบ ตองไมมีความเสียหายที่ทําใหการใชงานตอไปของสิ่งตอแบบมีเกลียว (screwed 
connections) เสียไป เชน หมุดเกลียวแตกราว หรือรองหัวเสียหาย (ทําใหการใชไขควงที่เหมาะสมเปนไป
ไมได) เกลียวเสียหาย แหวนรองเสียหาย หรือ ตัวรองขางเสียหาย 
หมายเหตุ 2  หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวที่ตองขันเมื่อประกอบสวิตชไฟฟาเปนชุด ใหรวมทั้งหมุดเกลียวสําหรับยึด  

ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบ และอื่น ๆ ใหอยูกับที่ แตไมรวมถึงตัวกลางตอสําหรับทอรอยสายไฟฟาแบบมี
เกลียว (screwed conduits) และหมุดเกลียวสําหรับยึดฐานของสวิตชไฟฟาใหอยูกับที่ 
หมายเหตุ 3  สิ่งตอยึดดวยหมุดเกลียวใหถือวาไดรับการตรวจสอบบางสวนแลวโดยการทดสอบตามขอ 19. และขอ 20. 
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22.2 สําหรับหมุดเกลียวที่ขบกับเกลียวในวัสดุฉนวน ที่ตองขันเมื่อติดตั้งสวิตชไฟฟาในระหวางการติดตั้ง ตอง
แนใจวาการใสหมุดเกลียวเขาไปในรูหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวไดถูกตอง 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
หมายเหตุ 1 การใสหมุดเกลียวถูกตองตามขอกําหนดหรือไม ใหพิจารณาวา การใสหมุดเกลียวนั้นมีการปองกันการแฉลบ

หรือไม เชน โดยการนําทางหมุดเกลียวดวยสวนที่ตองถูกยึดกับที่ โดยรอยเวา (recess) ในเกลียวตัวเมีย หรือ
โดยการใชหมุดเกลียวที่มีเกลียวลบปลาย (screw with the leading thread removed) เปนตน 

22.3 ตองออกแบบสิ่งตอทางไฟฟาใหแรงกดสัมผัสไมสงผานไปยังวัสดุฉนวนที่ไมเปนเซรามิก ไมกาบริสุทธ์ิ 
หรือวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะสมบัติไมนอยกวา ยกเวนมีการคืนตัวพอเพียงในสวนโลหะเพื่อชดเชยการหดหรือ
การครากไปไดของวัสดุฉนวน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบดวยมือ 
หมายเหตุ 1  ลักษณะสมบัติเหมาะสมของวัสดุ ใหพิจารณาที่ ความเสถียรของมิติ 

22.4 หมุดเกลียวและหมุดย้ํา (rivets) ซ่ึงเปนสิ่งตอทั้งทางกลและทางไฟฟา ตองล็อกกันการคลายหรือการหมุน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
หมายเหตุ 1 แหวนรองแบบสปริง อาจล็อกไดเปนที่นาพอใจ 

หมายเหตุ 2 หมุดย้ําที่มีกานไมกลมหรือมีรอยบาก อาจพอเพียง 

หมายเหตุ 3 สารปดผนึกที่ออนลงเมื่อรอน ล็อกไดเปนที่นาพอใจเฉพาะกับสิ่งตอยึดดวยหมุดเกลียว ซึ่งไมไดรับโมเมนต
บิดในการใชงานตามปกติ เทานั้น 

22.5 สวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน รวมทั้งสวนตาง ๆ ของขั้วตอ (ขั้วตอลงดินดวย) ตองทําจากโลหะทีม่ ี(ภายใต
ภาวะที่เกิดขึ้นในบริภัณฑไฟฟานั้น) ที่มีความแข็งแรงทางกล สภาพนําไฟฟา และความตานทานตอการกัด
กรอนพอเพียงสําหรับการใชงานตามเจตนา 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และ (ถาจําเปน) ใหทําโดยการวิเคราะหทางเคม ี

เชน เมื่อใชโลหะที่เหมาะสมในพิสัยอุณหภูมิที่ยอมใหไดภายใตมลภาวะปกติทางเคมี คือ 

- ทองแดง; 

- โลหะเจือที่มีทองแดงไมนอยกวา 58 % สําหรับสวนทําจากแผนเหล็กรีดเย็น หรือท่ีมีทองแดงไมนอย
กวา 50 % สําหรับสวนอื่น ๆ 

- เหล็กกลาปลอดสนิมที่มีโครเมียมไมนอยกวา 13 % และคารบอนไมมากกวา 0.12 % 

สวนที่มกีระแสไฟฟาไหลผาน ซ่ึงอาจตองสึกหรอทางกลตองไมทําจากเหล็กกลาที่ชุบผิวทางไฟฟา 
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โลหะตาง ๆ ที่เกิดความตางศักยทางไฟฟาเคมีอยางมากซึ่งกันและกันภายใตภาวะชื้น หามใชงานใหสัมผัส
ซ่ึงกันและกัน 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบซึ่งอยูในระหวางการพิจารณา 
หมายเหตุ 1 หามใชขอกําหนดนี้กับ หมุดเกลียว แปนเกลียว แหวนรอง แผนบีบรัด และสวนที่คลายกันของขั้วตอ 

22.6 สวนสัมผัสที่ตองรับการถูไถ (slide action) ในการใชงานตามปกติตองทําจากโลหะที่ตานทานตอการกัด
กรอน 

การตรวจสอบใหทําตามที่กําหนดในขอ 22.5 และขอ 22.6 โดยการตรวจพินิจและโดยการวิเคราะหทางเคมี 

22.7 หามใชหมุดเกลียวปลอยแบบขึ้นรูปเกลียวเองและหมุดเกลียวปลอยแบบกัดเกลียวเองสําหรับตอสวนที่มี
กระแสไฟฟาผาน อาจใชหมุดเกลียวปลอยแบบขึ้นรูปเกลียวเองและหมุดเกลียวปลอยแบบกัดเกลียวเองเพื่อ
ความตอเนื่องในการลงดิน (earthing continuity) ไดถาไมจําเปนตองรบกวนสิ่งตอใชงานตามปกติและใช
หมุดเกลียวสองตัวสําหรับสิ่งตอแตละตัว 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
หมายเหตุ 1 การใชหมุดเกลียวปลอยแบบกัดเกลียวเองซึ่งตองขันเมื่อติดตั้งสวิตชไฟฟาในระหวางการติดตั้งทางไฟฟา อยู

ในระหวางการพิจารณา 

23. ระยะหางตามผิวฉนวน ระยะหางในอากาศ และระยะหางผานสารปดผนึก 

23.1 ระยะหางตามผิวฉนวน ระยะหางในอากาศ และระยะหางผานสารปดผนึกตองไมนอยกวาคาที่แสดงใน
ตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20  ระยะหางตามผวิฉนวน ระยะหางในอากาศ และระยะหางผานสารปดผนึกฉนวน 
(ขอ 12.3.8 ขอ 13.3 ขอ 13.3.2 และขอ 23.1) 

รายละเอียด mm 
ระยะหางตามผิวฉนวน 
1. ระหวางสวนมีไฟฟาซึ่งถูกแยกออก เมื่อสวนสัมผัสเปด 

 
3 

2. ระหวางสวนมีไฟฟาที่มีสภาพขั้วไฟฟาตางกัน 41)  6) 
3. ระหวางสวนมีไฟฟา กับ:  

-  พื้นผิวแตะตองถึงไดของสวนทําจากวัสดุฉนวน  
- สวนโลหะตอลงดิน รวมทั้งวงจรไฟฟาลงดิน  
- กรอบโลหะรองรับฐานของสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับ  
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณสําหรับยึดฐาน ฝาครอบหรือแผนฝาครอบใหอยูกับที่  
- สวนโลหะของกลไก ถาตองมีฉนวนจากสวนมีไฟฟา (ดูขอ 10.4) 3 

4. ระหวางสวนโลหะของกลไก (ถาจําเปนตองมีฉนวนจากสวนโลหะแตะตองถึงได (ดูขอ 10.5) กับ:  
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณสําหรับยึดฐาน ฝา ฝาครอบ แผนฝา หรือแผนฝาครอบใหอยูกับที่  
- กรอบโลหะรองรับฐานของสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับ  
- สวนโลหะแตะตองถึงได 3 

5. ระหวางสวนมีไฟฟากับสวนโลหะไมตอลงดินที่แตะตองถึงได ยกเวนหมุดเกลียวและสวนที่คลายกัน 62) 
ระยะหางในอากาศ  

6. ระหวางสวนมีไฟฟาซึ่งถูกแยกออก เมื่อสวนสัมผัสเปด 33)  4) 
7. ระหวางสวนมีไฟฟาที่มีสภาพขั้วไฟฟาตางกัน 36) 
8. ระหวางสวนมีไฟฟากับ:  

- พื้นผิวแตะตองถึงไดทําจากวัสดุฉนวน  
- สวนโลหะตอลงดิน รวมทั้งวงจรไฟฟาลงดิน ซึ่งไมไดกลาวไวในรายการ 9. และรายการ 11.  
- กรอบโลหะรองรับฐานของสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับ  
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณสําหรับยึดฐาน ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบใหอยูกับที่  
-  สวนโลหะของกลไก ถาจําเปนตองถูกฉนวนจากสวนมีไฟฟา (ดูขอ 10.4) 3 

9. ระหวางสวนมีไฟฟากับ:  
- เฉพาะกลองโลหะตอลงดิน5) ที่มีสวิตชไฟฟาติดตั้งในตําแหนงใหผลเลวที่สุด 3 
- กลองโลหะไมตอลงดิน ไมมีฉนวนบุ มีสวิตชไฟฟาติดตั้งในตําแหนงใหผลเลวที่สุด 4.5 

10. ระหวางสวนโลหะของกลไก (ถาจําเปนตองมีฉนวนจากสวนโลหะแตะตองถึงได (ดูขอ 10.5) 
และ: 
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณสําหรับยึดฐาน ฝาครอบ หรือแผนฝาครอบใหอยูกับที่ 
- กรอบโลหะรองรับฐานของสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับ 
- สวนโลหะแตะตองถึงได เมื่อฐานถูกยึดกับที่โดยตรงกับผนัง 

 
 
3 
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ตารางที่ 20(ตอ)  ระยะหางตามผิวฉนวน ระยะหางในอากาศ และระยะหางผานสารปดผนึกฉนวน 
(ขอ 12.3.8 ขอ 13.3 ขอ 13.3.2 และขอ 23.1) 

รายละเอียด mm 
11. ระหวางสวนมีไฟฟากับพ้ืนผิวซึ่งฐานของสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวติดตั้งอยู เมื่อฐานถูกยึดกับที่

โดยตรงกับผนัง 
6 

12. ระหวางสวนมีไฟฟากับสวนลางสุดของที่วาง (ถามี) สําหรับตัวนําภายนอก สําหรับสวิตชไฟฟา
แบบพื้นผิว 

3 

13. ระหวางสวนมีไฟฟากับสวนโลหะไมตอลงดินที่แตะตองถึงได ยกเวนหมุดเกลียวและสวนที่
คลายกัน 

6 2) 

ระยะหางผานสารปดผนึกฉนวน  
14. ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่มีสารปดผนึกเคลือบอยูไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร กับพื้นผิวซึ่งฐานของ

สวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวติดตั้งอยู 
4 1) 

15. ระหวางสวนมีไฟฟาที่มีสารปดผนึกเคลือบอยูไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร กับสวนลางสุดของที่วาง 
(ถามี) สําหรับตัวนําภายนอก สําหรับสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิว 

2.5 

1)      คานี้ลดลงเหลือ 3 mm สําหรับสวิตชไฟฟาที่มีคาแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 V 
2) คานี้ลดลงเหลือ 4.5 mm สําหรับอุปกรณสวนควบที่มีแรงคันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 V 
3) คานี้ลดลงเหนือ 1.2 mm เมื่อสวนสัมผัสเปด สําหรับสวนมีไฟฟาของสวิตชชองสัมผัสแคบมาก ซึ่ง

เคลื่อนที่ในระหวางการแยกจากกันของสวนสัมผัส 
4) คานี้ไมไดระบุไวสําหรับสวนมีไฟฟาของสวิตชไฟฟาชองสัมผัสไมโคร ซึ่งเคลื่อนที่ในระหวางการแยกตัว

ของสวนสัมผัส เมื่อสวนสัมผัสเปด 
5) เฉพาะกลองโลหะตอลงดิน คือ กลองที่เหมาะสมสําหรับใชในสิ่งติดตั้งทางไฟฟาซึ่งกําหนดใหตองตอ

กลองโลหะลงดินเทานั้น 
6) ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน ระหวางสวนมีไฟฟาที่มีสภาพขั้วไฟฟาตางกัน ใหลดลง

เหลือ 1 มิลลิเมตร ระหวางเสนลวดไฟฟา (lead wires) ในสวนเกย (pinch) ของหลอดไฟฟานีออนที่มีตัว
ตานทานภายนอก 

การตรวจสอบใหทําโดยการวัด 

ใหวัดสวิตชไฟฟาประกอบตัวนําขนาดเสนผานศูนยกลางใหญสุดตามที่ระบุไวในขอ 12. และไมได
ประกอบตัวนําดวย 

ระยะหางผานชองหรือชองเปดในสวนภายนอกที่ทําจากวัสดุฉนวน ใหวัดไปถึงแผนโลหะเปลวซึ่งสมัผัสกบั
พื้นผิวแตะตองถึงได ใหกดแผนโลหะเปลวเขาไปในมุมและที่มีลักษณะเปนมุมดวยนิ้วทดสอบแบบตรงไมมี
ขอ ที่มีมิติเดียวกันกับนิ้วทดสอบมาตรฐานตามรูปที่ ซ.1 ของ ภาคผนวก ซ. แตไมตองกดเขาไปในชองเปด 
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ใหสอดตัวนําเขาไปในขั้วตอ และใหตอในลักษณะที่ฉนวนของแกนแตะสวนโลหะของชุดบีบรัดหรือใน
ลักษณะที่พนสิ่งกีดขวาง ถาฉนวนของถูกปองกันจากการแตะสวนโลหะโดยการสราง 

สําหรับสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิว ที่มีระดับชั้นการปองกัน IP 20  ใหสอดทอรอยสายไฟฟาหรือเคเบิลที่ใหผล
เลวท่ีสุดเขาไปในสวิตชไฟฟาเปนระยะ 1 มิลลิเมตร ตามขอ 13.12. 

ถากรอบโลหะรองรับฐานของสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับเคลื่อนที่ได ใหวางกรอบนี้อยูในตําแหนงที่
ใหผลเลวท่ีสุด 
หมายเหตุ 1 สวนโลหะใดที่สัมผัสกับสวนโลหะของกลไก ใหถือวาเปนสวนโลหะของกลไก 

หมายเหตุ 2 ในสวิตชไฟฟาแบบตัดคู (double-break switches),  ระยะหางตามผิวฉนวนตามรายการ 1 ในตารางที่ 20 หรือ
ระยะหางในอากาศตามรายการ 5 ในตารางที่ 20 คือ ผลบวกของระยะหางตามผิวฉนวนหรือระยะหางใน
อากาศระหวางสวนสัมผัสยึดกับที่ตัวหนึ่ง กับ สวนเคลื่อนที่  และระยะหางตามผิวฉนวนหรือระยะหางใน
อากาศระหวางสวนเคลื่อนที่ กับ สวนสัมผัสอยูกับที่ตัวอื่น 

หมายเหตุ 3 การชวยสนับสนุนระยะหางตามผิวฉนวนของรองใดกวางนอยกวา 1 มิลลิเมตร ใหจํากัดใวเทาความกวาง
ของรองนั้น 

หมายเหตุ 4 ชองวางอากาศใดๆ (any air-gap) นอยกวา 1 มิลลิเมตร ใหละเลยไดในการคํานวณระยะหางในอากาศ
โดยรวม 

หมายเหตุ 5 พ้ืนผิวซึ่งฐานของสวิตชไฟฟาแบบพื้นผิวติดตั้ง รวมทั้งพื้นผิวใดที่สัมผัสกับฐานดังกลาว เมื่อติดต้ังสวิตช
ไฟฟาดังกลาวแลว ถาฐานนั้นมีแผนโลหะที่ดานหลัง ไมถือวาแผนโลหะนั้นเปนพื้นผิวติดต้ัง 

23.2 สารประกอบฉนวนตองไมยื่นพนขอบของโพรงซึ่งสารประกอบนั้นบรรจุอยู 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

24. ความตานทานของวัสดุฉนวนตอความรอนผิดปกติ ตอไฟ และตอการเกิดรอย 

24.1 ความตานทานตอความรอนผิดปกติและตอไฟ 

สวนทําจากวัสดุฉนวนซึ่งอาจมีโอกาสไดรับความเคนทางความรอนเนื่องจากผลทางไฟฟา และการเสื่อม
สลายที่อาจทําใหความปลอดภัยของอุปกรณสวนควบเสียไป ตองไมกระทบกระเทือน (affected) เกิน
สมควรดวยความรอนผิดปกติและดวยไฟ 

24.1.1 การทดสอบลวดรุงแสง (glow-wire test) 

ใหทดสอบตาม ภาคผนวก ง. ภายใตภาวะดังนี้: 

ก) สําหรับสวนทําจากวัสดุฉนวนที่จําเปนตองติดตรึงสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผานและสวนของ
วงจรไฟฟาลงดินใหอยูในตําแหนง, โดยการทดสอบที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส ยกเวนสวนทํา
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จากวัสดุฉนวนที่จําเปนตองติดตรึงขั้วตอลงดินใหอยูในตําแหนงในกลองซ่ึงตองทดสอบที่
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส 

ข) สําหรับสวนทําจากวัสดุฉนวนที่ไมจําเปนตองติดตรึงสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผานและสวนของ
วงจรไฟฟาลงดินใหอยูในตําแหนง, แมวาสวนตาง ๆ ดังกลาวสัมผัสกัน, โดยการทดสอบที่
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส 

ถาการทดสอบตามที่ระบุไวตองกระทําบนสวิตชไฟฟาตัวเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงนั้น ตองระมัดระวัง
ใหแนใจวา การเสื่อมสภาพใด ๆ จากการทดสอบครั้งกอนจะไมมีผลกระทบตอผลลัพธของการทดสอบ
ที่ตองทํา 

สวนเล็ก ๆ, ที่มีพื้นผิวแตละดานเล็กกวาวงกลมเสนผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร หรือที่มีสวนใดของ
พื้นผิวอยูนอกวงกลมเสนผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร และเปนไปไมไดที่จะสวมวงกลมเสนผาน
ศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร บนสวนใด ๆ ของพื้นผิวนั้น ก็ไมตองทดสอบตามขอนี้ (ดูรูปที่ 26 ซ่ึงแสดง
แผนภาพ) 
หมายเหตุ 1 เมื่อตรวจสอบพื้นผิว ไมตองตรวจสอบสวนที่ยื่นพนจากพื้นผิวหรือรูที่มีมิติใหญสุดไมเกิน 2 มิลลิเมตร 

ไมตองทดสอบสวนตาง ๆ ที่ทําจากวัสดุเซรามิก 
หมายเหตุ 2 ใชการทดสอบลวดรุงแสง เพื่อใหแนใจวาลวดทดสอบที่รอนดวยไฟฟาภายใตภาวะทดสอบที่กําหนดไว 

ไมทําใหสวนฉนวนติดไฟ หรือเพื่อใหแนใจวาสวนทําจากวัสดุฉนวนซึ่งอาจติดไฟจากลวดทดสอบรอน
ภายใตภาวะที่กําหนด มีเวลาจํากัดแกเผาไหมไมลามออกโดยเปลวไฟหรือสวนลุกไหมหรือลูกไฟหลน 
(burning droplets) จากสวนทดสอบลงบนไมอัดที่คลุมดวยกระดาษ 

ถาเปนไปได ตัวอยางทดสอบสมควรเปนสวิตชไฟฟาสมบูรณทั้งชุด 
หมายเหตุ 3 ถาไมสามารถทดสอบสวิตชไฟฟาสมบูรณทั้งชุดได อาจตัดจากสวนที่เหมาะสมสวนหน่ึงของสวิตช

ไฟฟาออกมาเพื่อทดสอบ 

ใหทดสอบตัวอยางเดียว ในกรณีที่สงสัย ใหทดสอบซ้ําอีกสองตัวอยาง 

กอนทดสอบใหเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิโดยรอบระหวาง 15 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพัทธ ระหวาง 45 % ถึง 75 % เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

ใหทดสอบโดยการจี้ลวดรุงแสงครั้งเดียว 

ในระหวางการทดสอบ ใหวางตัวอยางในตําแหนงการใชงานตามเจตนาที่ใหผลเลวที่สุด (ดวยพื้นผิว
ทดสอบวางในแนวดิ่ง) ใชปลายลวดรุงแสงจี้พื้นผิวที่กําหนดของตัวอยาง โดยคํานึงถึงภาวะการใชงาน
ตามเจตนา ซ่ึงสวนรอนแดงหรือรุงแสงอาจสัมผัสกับสวิตชไฟฟา 
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ระหวางเวลาจี้ลวดรุงแสง และระหวางเวลา 30 วินาที หลังจากเวลาจี้ ใหสังเกตตัวอยางและสวนตาง ๆ 
รอบ ๆ รวมไปถึงชั้นที่อยูใตตัวอยาง 

ใหนับเวลาและบันทึก เวลาที่ตัวอยางจุดติดไฟและ/หรือเวลาที่เปลวไฟดับ ระหวางหรือหลังจากเวลาจี้
ลวดรุงแสง 

ใหถือวาสวิตชไฟฟาผานเกณฑการทดสอบลวดรุงแสง ถา: 

- ไมมีเปลวไฟที่สามารถใหเห็นไดและรุงแสงคาง (sustained glowing) 

- เปลวไฟและไฟลุกที่สวิตชไฟฟาดับภายในเวลา 30 วินาที หลังจากการเอาลวดรุงแสงออก 

ตองไมมีการจุดติดไฟของวัสดุหุมหอ หรือไมมีการไหมเกรียมที่แผนไมอัด 

24.2 ความทนทานตอการเกิดรอย 

สําหรับสวิตชไฟฟาที่ระดับชั้นการปองกัน IP สูงกวา IPX0  สวนทําจากวัสดุฉนวนที่ติดตรึงสวนมีไฟฟาให
อยูในตําแหนงตองทําจากวัสดุตานทานตอการเกิดรอย 

การตรวจสอบใหทําตาม ภาคผนวก จ. 

ไมตองทดสอบสวนเซรามิก 

ใหวางพื้นผิวเรียบของสวนที่ตองทดสอบขนาดไมเล็กกวา 15 มิลลิเมตร X 15 มิลลิเมตร ในตําแหนงราบบน
เครื่องทดสอบ 

วัสดุที่ทดสอบตองผานคาดัชนีทนการเกิดรอย (proof tracking index )  175 โวลต โดยการใชสารละลาย A 
ซ่ึงมีชวงหางระหวางหยด 30 วินาที ± 5 วินาที 

ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิว (flashover) หรือการเสียสภาพฉับพลันระหวางอิเล็กโทรดกอนครบ 50 หยด 

25. ความตานทานตอการเปนสนิม 

สวนตาง ๆ ที่ทําจากเหล็ก รวมทั้งฝาครอบ และกลอง ตองปองกันการเปนสนิมอยางเพียงพอ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบ ดังนี้: 

ใหเอาไขออกจากสวนทดสอบใหหมด โดยการแชในคารบอนเตตระคลอไรด ไตรโคลโรอีเทน หรือ สารละลายลาง
ไขเทียบเทา เปนเวลา 10 นาที 

แลวแชในสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด 10 % ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 

ใหสลัดหยดสารละลายออก โดยไมตองทําใหแหง วางสวนทดสอบในกลองที่มีอากาศอิ่มตัวดวยความชื้นที่อุณหภมู ิ
20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 
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หลังจากไดอบสวนทดสอบใหแหงในตูอบความรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 
นาที แลว พื้นผิวของสวนทดสอบตองไมมีรองรอยสนิม 
หมายเหตุ 1 ใหละเลยรอยสนิมที่บริเวณขอบคมและคราบสีเหลืองออนที่เช็ดออกได 

หมายเหตุ 2 สําหรับสปริงเล็ก ๆ และที่คลายกัน และสําหรับสวนแตะตองไมถึงที่มีโอกาสไดรับการเสียดสี อาจมีเพียงช้ันไข
ปองกันการเปนสนิม เฉพาะเมื่อสงสัยในประสิทธิผลของชั้นไขก็ใหทดสอบสวนเหลานี้โดยไมตองเอาชั้นไขออก 

26. ขอกําหนดความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC) 

26.1 ความคุมกัน (immunity) 

สวิตชไฟฟาภายในขอบเขตของมาตรฐานนี้ มีความทนการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา และไมจําเปนตอง
ทดสอบความความคุมกัน (immunity tests) 

26.2 การปลอย (emission) 

การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาอาจมีขึ้นเฉพาะในระหวางการสวิตชิง เนื่องจากไมมีการสวิตชิงตอเนื่องจึงไม
จําเปนตองทดสอบการปลอย (emission tests) 
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                           ขั้วตอไมมแีผนกด                                   ขั้วตอรูรี                       ขั้วตอมีแผนกด 

มิติเปนมิลลิเมตร 

 
พ้ืนที่หนาตัด
ระบุของตัวนํา 

เสนผาน
ศูนยกลาง
ตํ่าสุด (D) 

ระยะหางต่ําสุด (g) 
ระหวางหมุดเกลียว

บีบรัดกับ 

โมเมนตบิด 
Nm 

ที่ใชกับขั้วตอ (หรือมิติ
ตํ่าสุด) ของ
ที่วางตัวนํา 

ปลายตัวนําเมื่อสอด
เขาไปจนสุด 

mm 

1* 3* 4* 

 
 

mm2 

 
 

mm 

หมุด
เกลียว 
1 ตัว 

หมุด
เกลียว 
2 ตัว 

หมุด
เกลียว 
1 ตัว 

หมุด
เกลียว 
2 ตัว 

หมุด
เกลียว 
1 ตัว 

หมุด
เกลียว 
2 ตัว 

หมุด
เกลียว 
1 ตัว 

หมุด
เกลียว 
2 ตัว 

ไมเกิน  1.5 2.5 1.5 1.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 
2.5 (รูกลม) 3.0 1.5 1.5 0.25 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 

2.5 (รูรี) 2.5 x 4.5 1.5 1.5 0.25 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 
4 3.6 1.8 1.5 0.4 0.2 0.8 0.4 0.7 0.4 
6 4.0 1.8 1.5 0.4 0.25 0.8 0.5 0.8 0.5 
10 4.5 2.0 1.5 0.7 0.25 1.2 0.5 1.2 0.5 
16 5.5 2.5 2.0 0.8 0.7 2.0 1.2 2.0 1.2 
25 7.0 3.0 2.0 1.2 0.7 2.5 1.2 3.0 1.2 

          
* ใชคาที่ระบุไวกับหมุดเกลียวตามสดมภที่สมนัยกันในตารางที่ 3 

สวนของขั้วตอที่มีรูเกลียวและสวนของขั้วตอที่ตัวนําถูกหมุดเกลียวบีบรัดอาจเปนสองสวนแยกกัน เชน ในกรณีของขั้วตอมีตัว
รองขาง เปนตน 
รูปรางของที่วางตัวนํา(conductor space)อาจแตกตางจากที่แสดงไว ถาสามารถลากวงกลมมีเสนผานศูนยกลางเทากับคาตํ่าสุดที่
ระบุไวสําหรับ D หรือเสนรางต่ําสุดที่ระบุไวสําหรับรูรีรับไดกับหนาตัดระบุ ของตัวนําขนาดไมเกิน 2.5 ตารางมิลลิเมตร 

รูปท่ี 1  ขั้วตอแบบปลายหมดุเกลียว 
(ขอ 3.6 ขอ 12.2.1 และขอ 12.2.9) 
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หมุดเกลยีวไมใชแหวนรอง, แผนบีบรัด    หมุดเกลยีวใชแหวนรอง, แผนบีบรัด 
หรืออุปกรณกนัถาง      หรืออุปกรณกนัถาง 

                                                         

                                                                                                    
ขั้วตอแบบหมดุเกลียว 

                                                                         
ขั้วตอแบบแทงเกลียว 
 A = สวนยึดกบัที่ 
 B = แหวนรองหรือแผนบีบรัด 
 C = อุปกรณกนัถาง 
 D = ที่วางตัวนาํ 
 E = แทงเกลยีว 
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   โมเมนตบิด  

พื้นที่หนาตัดของ เสนผานศูนยกลางต่ําสุด (D)  Nm  
ตัวนําที่ใชกับขั้วตอ ของที่วางตัวนํา   

3* 
   

4* 
 

 
mm2 

 
mm 

หมุดเกลียว 
1 ตัว 

หมุดเกลียว 
2 ตัว 

หมุดเกลียว 
หรือสลัก 1 ตัว 

หมุดเกลียว 
หรือสลัก 2 ตัว 

ไมเกิน  1.5 1.7 0.5 - 0.5 - 
ไมเกิน  2.5 2.0 0.8 - 0.8 - 
ไมเกิน  4 2.7 1.2 0.5 1.2 0.5 
ไมเกิน  6 3.6 2.0 1.2 2.0 1.2 
ไมเกิน  10 4.3 2.0 1.2 2.0 1.2 
ไมเกิน  16 5.5 2.0 1.2 2.0 1.2 
ไมเกิน  25 7.0 2.5 2.0 3.0 2.0 

*  ใชคาที่ระบุไวกับหมุดเกลียวตามสดมภสมนัยในตารางที่ 3 

สวนซึ่งติดตรึงตัวนําใหอยูในตําแหนงอาจทําจากวัสดุฉนวน ถาแรงกดที่จําเปนตองบีบรัดตัวนํานั้น ไมไดสงผานมาทางวัสดุฉนวน 
ที่วางที่สองของขั้วตอที่เผื่อไวสําหรับตัวนําขนาดพื้นที่หนาตัดระบุไมเกิน 2.5 ตารางมิลลิเมตร อาจใชตอตัวนําเสนที่สอง เมื่อ
จําเปนตองตอตัวนําขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2 เสน 

รูปท่ี 2  ขั้วตอแบบหมุดเกลียวและขั้วตอแบบแทงเกลียว 
(ขอ 3.7 ขอ 3.8 ขอ 12.2.1 และ ขอ 12.2.9) 
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 A   แผนประกบั 
 B   สวนยึดกับที่ 
 C   แทงเกลียว 
 D   ที่วางตัวนาํ 

พื้นที่หนาตัดของ 
ตัวนําที่ใชกับขั้วตอ 

เสนผานศูนยกลางต่ําสุด (D) 
ของที่วางตัวนาํ โมเมนตบิด 

mm2 mm Nm 
ไมเกิน  4 3.0 0.5 
ไมเกิน  6 4.0 0.8 
ไมเกิน  10 4.5 1.2 
ไมเกิน  16 5.5 1.2 
ไมเกิน  25 7.0 2.0 

รูปรางของที่วางตัวนําอาจแตกตางจากที่แสดงไวในรูป ถาสามารถลากวงกลมมีเสนผานศูนยกลางเทากับคาต่ําสุดที่
ระบุไวสําหรับ D 
รูปรางของพื้นผิวดานบนและดานลางของแผนประกับอาจแตกตางกัน เพื่อใหเหมาะกับตัวนําที่มีพ้ืนที่หนาตัดเล็ก
หรือใหญโดยการพลิกหนาแผนประกับ 

รูปท่ี 3  ขั้วตอแบบประกับ 
(ขอ 3.9 ขอ 12.2.1 และ ขอ 12.2.9) 
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 A   ตัวกลางล็อก 
 B   หางปลาเคเบิลหรือแทงตวันํา 
 E  สวนยึดกับที่ 
 F   แทงเกลียว 

พื้นที่หนาตัดของตัวนํา 
ที่ใชกับขั้วตอ 

ระยะหางต่ําสดุ (g) ระหวาง 
ขอบรูกับดานของพื้นที่บีบรัด 

โมเมนตบิด 
Nm 

mm2 mm 3* 4* 
ไมเกิน  16 7.5 2.0 2.0 
ไมเกิน  25 9.0 2.5 3.0 

*  ใชคาที่ระบไุวกับหมุดเกลียวตามสดมภสมนัยในตารางที่ 3 

สําหรับขั้วตอแบบนี้, ตองมีแหวนรองแบบสปริงหรือตัวกลางล็อกประสิทธิผลเทียบเทา และพื้นผิวภายในพื้นที่บีบรัด
ตองเรียบ 
สําหรับขั้วตอบางแบบ, ยอมใหใชขั้วตอแบบหางปลาที่มีขนาดเล็กกวาที่ระบุไวได 

รูปท่ี 4  ขั้วตอแบบหางปลา 
(ขอ 3.10 ขอ 12.2.1และ ขอ 12.2.9) 
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 A   สวนยึดกับที่ 
 D   ที่วางตัวนาํ* 

พื้นที่หนาตัดของตัวนํา 
ที่ใชกับขั้วตอ 

เสนผานศูนยกลางต่ําสุด 
(D) 

ของที่วางตัวนาํ* 

ระยะหางต่ําสดุ 
ระหวางสวนยดึกับที ่

กับปลายตัวนํา 
เมื่อสอดตัวนําเขาไปจนสุด 

mm2 mm mm 
ไมเกิน  1.5 1.7 1.5 
ไมเกิน  2.5 2.0 1.5 
ไมเกิน  4 2.7 1.8 
ไมเกิน  6 3.6 1.8 
ไมเกิน  10 4.3 2.0 
ไมเกิน  16 5.5 2.5 
ไมเกิน  25 7.0 3.0 

*   ดานลางของที่วางตัวนํา ตองมนเรียบเพือ่ใหการตอมัน่คง 

ใชคาโมเมนตบิดตามที่ระบุไวในสดมภ 2 หรือสดมภ 4 ของตารางที่ 3 ตามความเหมาะสม 

รูปท่ี 5  ขั้วตอแบบคลุม 
(ขอ 3.11 ขอ 12.2.1 ขอ 12.2.9 และขอ 12.2.11) 
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รูปท่ี 6  หมุดเกลียวปลอยแบบขึ้นรปูเกลียวเอง 
(ขอ 3.13) 

 
รูปท่ี 7  หมุดเกลียวปลอยแบบกัดเกลียวเอง 

(ขอ 3.14) 

หมายเลข 
แบบ 

จํานวน 
ขั้วไฟฟา 

จุดตอที่เปนไปได หมายเลข 
แบบ 

จํานวน 
ขั้วไฟฟา 

จุดตอที่เปนไปได 

1 1 

 

5 1 

 
2 2 

 

6 1 

 
3 3 

 

6-2 2 

 
03 4 

 

7 1 

 
4 1 

 

   

รูปแสดงขั้วตอ ใหไวเพื่อจุดประสงคการทดสอบเทานั้น หามใชทําเครื่องหมาย 
รูปท่ี 8  การจําแนกประเภทตามจุดตอ 

(ขอ 7.1.1) 
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มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 9  นิ้วทดสอบแบบตรงไมมีขอ 
(ขอ 13.5.1) 

 
มิติเปนมิลลิเมตร 

หมายเหตุ  สมควรระมัดระวังในการทํารูปลอกสวมเพื่อใหแนใจวาแรงที่ขยายไปถึงเคเบิลเปนแรงดึงบริสุทธิ์ และ
หลีกเลี่ยงการสงผานโมเมนตบิดใด ๆ แกจุดตอในชุดบีบรัด 

รูปท่ี 10  เคร่ืองสําเร็จทดสอบสําหรับการตรวจสอบความเสียหายแกตัวนํา 
(ขอ 12.2.5และ ขอ 12.3.10) 

 ปลอกสวม 
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A แอมมิเตอร 
S สวิตชไฟฟา 
mV มิลลิโวลตมิเตอร 
1 ตัวอยาง 
2 ชุดบีบรัดภายใตการทดสอบ 
3 ตัวนํา 
4 ตัวนําที่ถูกเบน 
5 จุดที่แรงกระทาํเพื่อเบนตวันาํ 
6 แรงเบน (ตั้งฉากกับตวันําแนวตรง) 

มิติเปนมิลลิเมตร 
รูปท่ี 11ก หลักการของเครื่องสําเร็จทดสอบ  รูปท่ี 11ข ตัวอยางการจัดวางการทดสอบเพื่อวัด 
สําหรับการทดสอบการเบนที่    แรงดันไฟฟาตกในระหวางการทดสอบการเบนที่ 
ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว     ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว 

รูปท่ี 11 
(ขอ 12.3.12)
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กลไกขับ 

 
การจัดวางสําหรับสวิตชไฟฟาหมุน 

 
การจัดวางสําหรับสวิตชไฟฟากระดก 

 
การจัดวางสําหรับสวิตชไฟฟาโยกและสวติชปุมกด 

 
การจัดวางสําหรับสวิตชไฟฟาดงึเชือก 

รูปท่ี 12  เคร่ืองสําเร็จสําหรับการทดสอบความสามารถตอและตัดกระแสไฟฟา 
และการทดสอบการทํางานตามปกต ิ

(ขอ 18. ) 
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ลูกศรเปนเพียงตัวอยางแสดงจุดตอของตัวนําเฟสเทานั้น 
เมื่อผูทําทําเครื่องหมายแสดงจุดตอเปนอยางอื่น ตองทําตามการทําเครื่องหมายเชนนี้ 

รูปท่ี 13  แผนภาพวงจรไฟฟาสําหรับความสามารถตัดและตอกระแสไฟฟา 
และการทํางานตามปกต ิ

(ขอ 18.) 

                                                

รูปท่ี 14  แผนภาพวงจรไฟฟาสําหรับการทดสอบ 
สวิตชไฟฟาสาํหรับใชกับโหลดหลอดฟลูออเรสเซนต 

(ขอ 19.2) 
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มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 15  เคร่ืองสําเร็จทดสอบการกระแทก 
(ขอ 20.1) 

 
มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 16  เคร่ืองสําเร็จทดสอบการกระแทกดวยลูกตุม (สวนกระแทก) 
(ขอ 20.1) 

กรอบ 

ตัวอยาง 
กรอบ 

สวนรองรับการติดต้ัง 
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มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 17  สวนรองรับการตดิตั้งสําหรับตัวอยาง 
(ขอ 20.1) 

 

 
รูปท่ี 18  เบาตดิตัง้สําหรับสวิตชไฟฟาแบบผิวเสมอระดับ 

(ขอ 20.1) 
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รูปท่ี 19  การจัดวางสาํหรับการทดสอบแผนฝาครอบ 

(ขอ 20.4.1 และขอ 20.4.2  ) 

 

รูปท่ี 20  เกจ (ความหนา: ประมาณ 2 มิลลิเมตร) สําหรับการทวนสอบ 
เคาโครงของ ฝาครอบ แผนฝาครอบ หรือตัวกระตุน 

(ขอ 20.7) 
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รูปท่ี 21  ตัวอยางการใชเกจตามรูปท่ี 20 บนฝาครอบยึดกับท่ีไมมีหมุดเกลียว 

บนพื้นผิวตดิตั้งหรือพื้นผิวรองรับ 
(ขอ 20.7) 
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รูปท่ี 22  ตัวอยางการใชเกจตามรูปท่ี 20 ตามขอกําหนดขอ 20.7 
(ขอ 20.7) 
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รูปท่ี 23  เกจสําหรับการทวนสอบรอง รู และรองคางหมูกลับทาง 
(ขอ 20.8) 

 
รูปท่ี 24  ภาพสังเขปแสดงทศิทางการใชดนัเกจตามรูปท่ี 23 

(ขอ 20.8) 
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มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 25  เคร่ืองสําเร็จทดสอบแรงกดดวยลูกเหล็กกลม 
(ขอ 21.2) 

 

 
มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 26  การแสดงดวยแผนภาพ  
( ขอ 24.1.1) 
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มิติเปนมิลลิเมตร 

รอยตอปูนทั้งหมดหนา 10 ± 5 มิลลิเมตร หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 27  ผนงัทดสอบตามขอกําหนด 
(ขอ 15.2.2) 
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ภาคผนวก ก. 

(ขอกําหนด) 
การสํารวจตัวอยางที่จําเปนสําหรับการทดสอบ 

จํานวนตัวอยางที่จําเปนในการทดสอบตามขอ 5.4 มีดังนี้: 

ขอ จํานวน 
ตัวอยาง 

จํานวนตัวอยางเพิ่มเติมสําหรับ
พิกัดกระแสไฟฟาคู 

6. พิกัด A  
7. การจําแนกประเภท A  
8. การทําเครื่องหมายและฉลาก และคําแนะนํา A  
9.  การตรวจสอบมิติ ABC  
10. การปองกันช็อกไฟฟา ABC  
11. การเตรียมการลงดิน ABC  
12. ขั้วตอ1) ABC JKL 

13. การสราง2) ABC  
14. กลไก ABC  
15. ความตานทานตอการเรงอายุ ตอนํ้าเขาอันตราย และตอความช้ืน ABC  
16. ความตานทานฉนวนและความทนทานไฟฟา ABC  
17. อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ABC JKL 
18. ความสามารถตอและตัดกระแสไฟฟา ABC JKL 
19. การทํางานตามปกติ3) ABC JKL 

20. ความแข็งแรงทางกล4) ABC  
21. ความตานทานตอความรอน ABC  
22. หมุดเกลียว สวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน และสิ่งตอ ABC  
23.  ระยะหางตามผิวฉนวน ระยะหางในอากาศ และระยะหางผานสารปดผนึก ABC  
19.2  การทํางานตามปกติสําหรับวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต DEF MNO 
24.1 ความตานทานตอความรอนผิดปกติและตอไฟ GHI  
24.2 ความตานทานตอการเกิดรอย5) GHI  
25.  ความตานทานตอการเปนสนิม GHI  
          รวมทั้งสิ้น 9 6 
1)  ใชขั้วตอแบบไรหมุดเกลียวเพิ่มพิเศษจํานวน 5 ตัว สําหรับการทดสอบตามขอ 12.3.11 และใชชุดตัวอยางเพิ่มพิเศษจํานวน 1 

ชุด สําหรับการทดสอบตามขอ 12.3.12 
2)  จําเปนตองใชปลอกออนหุมสายไฟฟาเพิ่มจํานวน 1 ชุด สําหรับการทดสอบตามขอ 13.15.1 และขอ 13.15.2 ขอละ 1 ตัว 
3)  สําหรับสวิตชไฟฟาหมายเลขแบบ 2  ใชชุดตัวอยางเพิ่มพิเศษจํานวน 1 ชุด 
4)  จําเปนตองใชชุดตัวอยางสวิตชดึงเชือกเพิ่มพิเศษจํานวน 1 ชุด สําหรับการทดสอบตามขอ 20.9 
5)  อาจใชชุดตัวอยางเพิ่มพิเศษจํานวน 1 ชุด 
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ภาคผนวก ข. 

(ขอกําหนด) 
ขอกําหนดเพิม่เติมสําหรับสวิตชไฟฟามสีิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 

เตารับไฟฟาและการติดตรงึเคเบิล 

3. บทนิยาม 

เพิ่มคํานิยามตอไปนี้: 

สวิตชเตารับเคเบิลออน (flexible cable outlet switch) 

3.23 สวิตชไฟฟาซึ่งมีการจัดเตรียมสําหรับเตารับไฟฟาแบบเคเบิลออน 

7. การจําแนกประเภท 

เพิ่มขอตอไปนี้: 

7.1.9 ตามการมีเตารับไฟฟาแบบเคเบิลออน 

- ไมมีเตารับไฟฟาเคเบิลออน 

- มีเตารับไฟฟาเคเบิลออน 

10. การปองกันช็อกไฟฟา 

10.1 เพิ่มขอความตอไปนี้ทายวรรคสาม: 

สําหรับสวิตชเตารับเคเบิลออน ใหทดสอบโดยไมประกอบเคเบิลออน 

12. ขั้วตอ 

12.2.5 เพิ่มขอความตอไปนี้หลังวรรคสาม 

สําหรับสวิตชเตารับเคเบิลออน ใหทดสอบพรอมเคเบิลออนขนาดเหมาะสม (ดูขอ 13.15) ซํ้าตอดวย
กระบวนการเดียวกัน 

13. การสราง 

เพิ่มขอตอไปนี้: 

13.6  ตองออกแบบสวิตชเตารับเคเบิลออนใหเคเบิลออนที่เหมาะสมตาม ภาคผนวก ช. หรือ มอก.11 หรือตามที่
ผูทําไดระบุไว อาจเขาไปในสวิตชไฟฟาดังกลาวผานรู รอง หรือปลอกกันซึม  ทางเขาเคเบิลตองรับกับมิติ
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สูงสุด (เปลือกนอก) ของเคเบิลออนที่เหมาะสม ซ่ึงมีตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดที่ระบุไวในตารางที่ 12 ก ตาม
พิกัดกระแสไฟฟาของสวิตชไฟฟาดังกลาว แตขนาดต่ําสุด 1.5 ตารางมิลลิเมตร และทางเขาเคเบิลตองมี
รูปรางปองกันไมใหเคเบลิเสียหาย 

ที่ยึดเคเบิล (cable anchorage) สําหรับเคเบิลออนตองจัดใหตัวนําบรรเทาจากความเครียด รวมทั้งการบิดตัว
ตรงที่ตัวนําตอกับขั้วตอหรือตัวเขาปลายสายไฟฟา (terminations) 

ตารางที่ 12ก  ขีดจํากัดของมิติภายนอกของเคเบิลออน 
กระแสไฟฟาที่กําหนด พ้ืนที่หนาตัด 

ระบุของตัวนํา 
จํานวนตัวนํา ขีดจํากัดของมิติดานนอก 

ของเคเบิลออน 
 

A 
 

mm2 
 ตํ่าสุด 

mm 
สูงสุด 
mm 

   3.8 x 6 5.2 x 7.6 
  2  11.5 

6 ต้ังแต 0.75 ถึง 1.5 3 6 12.5 
  4  13.5 
  5  15 
  2  13.5 
  3 7.6 14.5 

10 ต้ังแต 1 ถึง 2.5 4  15.5 
  5  17 
  2  15 
  3 7.6 16 

16 ต้ังแต 1.5 ถึง 4 4  18 
  5  19.5 
  2  18.5 
  3 8.6 20 

20 ถึง 25 ต้ังแต 2.5 ถึง 6 4  22 
  5  24.5 

หมายเหตุ 1  ขีดจํากัดของเสนผานศูนยกลางภายนอกของเคเบิลที่ระบุไวในตารางนี้ มีพ้ืนฐานมาจาก มอก.11
เลม 5 และภาคผนวก ช. และใหไวเปนขอมูล 

ที่ยึดเคเบิลตองมีเปลือกและตองทําจากวัสดุฉนวนหรือถาทําจากโลหะก็ตองจัดใหมีฉนวนบุซ่ึงถูกยึดกับที่
อยูกับสวนโลหะดังกลาว 

ที่ยึดเคเบิลตองยึดเคเบิลออนกับสวิตชไฟฟาอยางมั่นคง 
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การออกแบบตองใหมั่นใจวา: 

- ที่ยึดเคเบิลไมสามารถปลดจากดานนอก 

- การบีบรัดเคเบิลไมจําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ 

หามใชหมุดเกลียวซ่ึงใชบีบรัดเคเบิลออนเพื่อยึดสวนประกอบอื่นใหอยูกับที่ ยกเวนในกรณีที่เห็นไดชัดวา
สวิตชไฟฟาไมสมบูรณถาสวนประกอบนั้นขาดไปหรือเปล่ียนไปอยูในตําแหนงไมถูกตอง  หรือ
สวนประกอบที่มีเจตนาตองยึดกับที่ไมสามารถเอาออกไดโดยไมใชเครื่องมือชวย 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและโดยการทดสอบตอไปนี้: 

ใหประกอบสวิตชไฟฟากับเคเบิลออนตาม มอก.11 ซ่ึงมีพื้นที่หนาตัดที่ระบุของตัวนํา 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
และจํานวนแกนสอดคลองกับจํานวนขั้วไฟฟาของสวิตชไฟฟา 
หมายเหตุ 1  วัตถุประสงคในการทดสอบนี้ คือ ดินเปนขั้วไฟฟาหนึ่ง 

ใหสอดตัวนําเขาไปในกับขั้วตอแลวขันหมุดเกลียวของขั้วตอใหพอแนนที่จะปองกันตัวนําเปลี่ยนตําแหนง
งาย ใชที่ยึดเคเบิลตามปกติ ใหขันหมุดเกลียวบีบรัด (ถามี) ใหถึงคาโมเมนตบิด 2/3 ของคาที่ใหไวในตาราง
ที่ 3 

หลังจากการเตรียมเชนนี้แลว ตองไมสามารถดันเคเบิลออนเขาไปในสวิตชไฟฟาจนทําใหสวนที่โผลออกไป
ทําใหความปลอดภัยเสียไปหรือจนทําใหที่ยึดเคเบิลคลายหลวม 

หลังจากนั้น ใหดึงเคเบิลดวยแรง 30 นิวตัน 25 ครั้ง ในแนวทิศทางที่ใหผลเลวที่สุดโดยไมกระตุก ดึงครั้งละ 
1 วินาที ในทันทีที่ครบใหบิดเคเบิลออนดวยโมเมนตบิด 0.15 นิวตันเมตร เปนเวลา 1 นาที ใกลทางเขาเคเบลิ
ที่สุดเทาที่ทําได 

ใหทดสอบดังกลาวขางตนซํ้า โดยใชสวิตชไฟฟาที่ประกอบเคเบิลออนขนาดเสนผานศูนยกลางใหญสุดที่
เหมาะสมตาม ภาคผนวก ช. เพิ่มแรงดึงขึ้นเปน 60 นิวตัน เพิ่มโมเมนตบิดเปน 0.35 นิวตันเมตร 

หลังจากการทดสอบ เคเบิลตองไมกระจัดเกินกวา 2 มิลลิเมตร 

สําหรับการวัดการกระจัดตามยาว ใหทําเครื่องหมายบนเคเบิลขณะถูกดึง ที่ระยะหางจากที่ยึดสายประมาณ 
20 มิลลิเมตร กอนเริ่มตนทดสอบ หลังจากการทดสอบ ใหวัดการกระจัดของเครื่องหมายบนเคเบิลออนนั้น
สัมพันธกับที่ยึดสาย ในขณะที่เคเบิลออนยังรับแรงดึงอยู 

ปอนแรงดันไฟฟากระแสสลบั 2 000 โวลต เปนเวลา 1 นาที ระหวางตัวนํากับที่ยึดสาย 

ในระหวางการทดสอบ ฉนวนของเคเบิลออนตองไมเสียหาย การเสียสภาพฉับพลันหรือการวาบไฟตามผิว
ใหถือวาเกิดความเสียหายแกเคเบิล 
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ภาคผนวก ค. 

(ขอแนะนํา) 
สัญลักษณเพิ่มเติมสําหรับสวิตชไฟฟา 

 บวก ; สภาพขั้วบวก  

 ลบ; สภาพขั้วลบ  

 เตรียมพรอม  

 “ON”/ “OFF” (กด–กด )   

 “ON”/ “OFF” (กด– ปุม)   

 หลอดไฟ; ไฟสวาง  ; สองสวาง   

 ลูกกลม  

 แตร  

 ขับลม (ตัวเปาลม, พัดลม, อ่ืนๆ.)  

 สัญญาณรบกวน(สะอาด) ลงดิน (ดิน)   

 ตอลงดินปองกัน (ดิน)    

 โครง  
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ภาคผนวก  ง.  

(ขอกําหนด) 
การทดสอบลวดรุงแสง (glow-wire test) 

ลวดรุงแสงประกอบดวยลวดนิเกิล/โครเมี่ยม และเทอรโมคัปเปล ชนิด K ซ่ึงมีมิติตามที่กําหนด  ดังแสดงดังรูป 

 
มิติเปนมิลลิเมตร 

 1.  ลวดรุงแสงเชื่อมติดแนนที่ 3 
 2.  เทอรโมคัลเปล 
 3.  แทงจับยึด 

รูปท่ี ง.1  มิติของลวดรุงแสง 
นําชิ้นทดสอบไปทดสอบ  โดยใชเครื่องทดสอบลวดรุงแสงซึ่งทําใหรอนดวยไฟฟาในลวดรุงแสง   

ยึดชิ้นทดสอบเขากับที่จับยึดของเครื่องทดสอบลวดรุงแสงตรงตําแหนงที่ตองการทดสอบ  ทําใหลวดรุงแสงรอนถึง
อุณหภูมิที่กําหนดและคงคาอุณหภูมินั้นไวเปนเวลาอยางนอย 60 วินาที  โดยยอมใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไดไมเกิน 
10 องศาเซลเซียส  จี้ลวดรุงแสงใหสัมผัสกับชิ้นทดสอบในแนวระดับดวยแรง 0.8 นิวตัน ถึง 1.2 นิวตัน  และลวดรุง
แสงสามารถเคลื่อนที่เขาไปในชิ้นทดสอบในแนวระดับไมเกิน 7 มิลลิเมตร  และชิ้นทดสอบตองสัมผัสกับลวดรุง
แสงเปนเวลา 30 วินาที ± 1 วินาที 

ตํ่าสุด 
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เปลวไฟซึ่งลุกไหมบนชิ้นทดสอบตองดับเองภายใน 30 วินาที  หลังจากเอาลวดรุงแสงออกจากชิ้นทดสอบ  และสาร
ที่หยดจากชิ้นทดสอบเมื่อถูกความรอนตองไมทําใหไมอัด(ไมอัดหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร)  ที่คลุมดวยกระดาษ
ทิชชู (Tissue paper)  ใตช้ินทดสอบลงมา 200 มิลลิเมตร ± 5 มิลลิเมตร ติดไฟได 
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ภาคผนวก  จ. 

(ขอกําหนด) 
การทดสอบความทนทานตอการเกิดรอย 

นําอิเล็กโทรดทั้งสองที่ทําดวยแพลทินัม  ซ่ึงมีมิติตามที่กําหนดดังนี้  ไปกดบนผิวของตัวอยางในลักษณะที่ดังแสดง
ดังรูป   

 
มิติเปนมิลลิเมตร 

 1.  อิเล็กโทรดแพ็ลตินัม  2.  สวนตอทองเหลือง(เผื่อเลือก) 
 3.  โตะทดสอบ   4.  ปลายอุปกรณสําหรับหยด 
 5.  ช้ินทดสอบ   6.  สวนรองรับทําดวยกระจก 

รูปท่ี จ.1  มิตขิองเครื่องทดสอบความทนทานตอการเกิดรอย 

โดยใหขอบมน  แรงกดของแตละอิเล็กโทรดประมาณ 1.00 นิวตัน ±0.05 นิวตัน  อิเล็กโทรดทั้งสองตอเขากับขั้ว
จายซี่งมีแรงดันไฟฟา 175 โวลต  ลักษณะรูปคลื่นใกลไซนูซอยดความถี่ 50 เฮิรตซ  ปรับอิมพีแดนซรวมของวงจร
ดวยความตานทานปรับคาได  เพื่อใหไดกระแสไฟฟา  1.0 แอมแปร ± 0.1 แอมแปร  เมื่อลัดวงจรอิเล็กโทรดทั้งสอง
โดยมีตัวประกอบกําลัง 0.9 ถึง 1 ในวงจรนี้ตองมีรีเลยกระแสเกินซึ่งมีเวลาตัดวงจร ไมนอยกวา 0.5 วินาทีอยูดวย ทํา
ผิวของตัวอยางใหเปยกโดยหยดสารละลายแอมโมเนียคลอไรดในน้ํากล่ันลงตรงกลางระหวางอิเล็กโทรดทั้งสอง 
สารละลายนั้นตองมีคาสภาพตานทานทางปริมาตร  395 โอหมเซนติเมตร ±5 โอหมเซนติเมตรที่อุณหภูมิ 23 องศา
เซลเซียส  ±1 องศาเซลเซียส  ซ่ึงเทียบไดกับความเขมขนรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก น้ําหนักของสารละลาย 50 หยด 
ตองมีน้ําหนักอยูระหวาง 0.997 กรัม กับ 1.147 กรัม  และหยดจากความสูง 35 มิลลิเมตร ± 5 มิลลิเมตร    

ลบมุมเล็กนอย 



มอก.824 - 2551 

-113- 

ภาคผนวก ฉ. 

(ขอแนะนํา) 
การเทียบระหวาง mm2 กับ AWG 

พื้นที่หนาตัดระบุของตัวนํา 
mm2 

AWG 

0.2 24 
0.34 22 
0.5 20 
0.75 18 

1 - 
1.5 16 
2.5 14 
4.0 12 
6.0 10 
10.0 8 
16.0 6 
25.0 4 
35.0 2 
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ภาคผนวก ช. 

(ขอแนะนํา) 
มิติของสายไฟฟาชนดิ 60245 IEC 66 

ความหนา
ฉนวน 

ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด 

คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของ
สายไฟฟา 

สองชั้น 

จํานวนและ
พื้นที่หนาตัด
ระบุของ
ตัวนํา 
mm2 

คาที่กําหนด 
mm 

ช้ันเดียว 
mm ชั้นใน 

mm 
ชั้นนอก 

mm 

ต่ําสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

1x1.5 0.8 1.4 - - 5.7 7.1 
1x2.5 0.9 1.4 - - 6.3 7.9 
1x4 1.0 1.5 - - 7.2 9.0 
1x6 1.0 1.6 - - 7.9 9.8 
1x10 1.2 1.8 - - 9.5 11.9 
1x16 1.2 1.9 - - 10.8 13.4 
1x25 1.4 2.0 - - 12.7 15.8 
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มิติของสายไฟฟาชนดิ 60245 IEC 66(ตอ) 
ความหนา
ฉนวน 

ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด 

คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของ
สายไฟฟา 

จํานวนและ
พื้นที่หนาตัด
ระบุของ
ตัวนํา 
mm2 

คาที่กําหนด 
mm 

ช้ันเดียว 
mm 

สองชั้น ต่ําสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

2x1 0.8 1.3 - - 7.7 10.0 
2x1.5 0.8 1.5 - - 8.5 11.0 
2x2.5 0.9 1.7 - - 10.2 13.1 
2x4 1.0 1.8 - - 11.8 15.1 
2x6 1.0 2.0 - - 13.1 16.8 
2x10 1.2 3.1 1.3 2.0 17.7 22.6 
2x16 1.2 3.3 1.4 2.2 20.2 25.7 
2x25 1.4 3.6 - - 24.3 30.7 
3x1 0.8 1.4 - - 8.3 10.7 

3x1.5 0.8 1.6 - - 9.2 11.9 
3x2.5 0.9 1.8 - - 10.9 14.0 
3x4 1.0 1.9 - - 12.7 16.2 
3x6 1.0 2.1 - - 14.1 18.0 
3x10 1.2 3.3 - - 19.1 24.2 
3x16 1.2 3.5 1.4 2.1 21.8 27.6 
3x25 1.4 3.8 1.5 2.3 26.1 33.0 
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มิติของสายไฟฟาชนดิ 60245 IEC 66(ตอ) 
ความหนา
ฉนวน 

ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด 

คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของ
สายไฟฟา 

จํานวนและ
พื้นที่หนาตัด
ระบุของ
ตัวนํา 
mm2 

คาที่กําหนด 
mm 

ช้ันเดียว 
mm 

สองชั้น ต่ําสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

4x1 0.8 1.5 - - 9.2 11.9 
4x1.5 0.8 1.7 - - 10.2 13.1 
4x2.5 0.9 1.9 - - 12.1 15.5 
4x4 1.0 2.0 - - 14.0 17.9 
4x6 1.0 2.3 - - 15.7 20.0 
4x10 1.2 3.4 - - 20.9 26.5 
4x16 1.2 3.6 1.4 2.2 23.8 30.1 
4x25 1.4 4.1 1.6 2.5 28.9 36.6 
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มิติของสายไฟฟาชนดิ 60245 IEC 66(ตอ) 
ความหนา
ฉนวน 

ความหนาเปลือก 
คาที่กําหนด 

คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของ
สายไฟฟา 

จํานวนและ
พื้นที่หนาตัด
ระบุของ
ตัวนํา 
mm2 

คาที่กําหนด 
mm 

ช้ันเดียว 
mm 

สองชั้น ต่ําสุด 
mm 

สูงสุด 
mm 

5x1 0.8 1.6 - - 10.2 13.1 
5x1.5 0.8 1.8 - - 11.2 14.4 
5x2.5 0.9 2.0 - - 13.3 17.0 
5x4 1.0 2.2 - - 15.6 19.9 
5x6 1.0 2.5 - - 17.5 22.2 
5x10 1.2 3.6 - - 22.9 33.3 
5x16 1.2 3.9 1.5 2.4 26.4 40.4 
5x25 1.4 4.4 1.7 2.7 32.0  
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ภาคผนวก ซ. 

การจัดระดับชัน้การปองกัน 
ของเปลือกหุมบริภัณฑไฟฟา 

ซ.1  ขอบขาย 

ซ.1.1 ภาคผนวกนี้กําหนด ระบบการจัดชั้นเปลือกหุมบริภัณฑไฟฟาและการทดสอบสมรรถนะของเปลือกหุม
แตละประเภทตามระดับการปองกันของเปลือกหุม 

ซ.1.2 ภาคผนวกนี้ครอบคลุมเฉพาะ เปลือกหุมของบริภัณฑไฟฟาซึ่งมีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 72.5 กิโล
โวลต แบบชนิดของการปองกันตามภาคผนวกนี้ไดแก 

(1) การปองกันบุคคลตอการสัมผัส หรือเขาใกลกับสวนมีไฟฟาและตอการสัมผัสกับสวนเคลื่อนไหว 
(นอกจากเพลาหมุนผิวเรียบและสิ่งที่คลายกัน) ภายในเปลือกหุม และการปองกันมิใหส่ิง
แปลกปลอมขนาดโตกวาที่ระบุเขาไปขางในบริภัณฑ 

(2) การปองกันมิใหน้ําเขาไปทําความเสียหายตอบริภัณฑ 
หมายเหตุ ในภาคผนวกนี้ น้ําที่ใชทดสอบตองเปนน้ําจืด ใส สะอาด 

ซ.1.3 ภาคผนวกนี้เกี่ยวของเฉพาะเปลือกหุมซึ่งเมื่อพิจารณาดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว เหมาะกับการใช
งานตามจุดประสงค และเมื่อพิจารณาในแงของวัสดุ และวิธีการผลิตแลว แนใจวาจะคงสมบัติที่
เกี่ยวของกับภาคผนวกนี้มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ตลอดเวลาของการใชงานตามปกติ 

ซ.1.4 ภาคผนวกนี้ ไมไดกําหนดระดับชั้นการปองกันตอความเสียหายทางกลของบริภัณฑ ความเสี่ยงของการ
ระเบดิ หรือภาวะตางๆ เชน ความชื้นซึ่งเกิดจากการควบแนน ไอซึ่งกัดกรอน ราหรือสัตวเล็กๆ เชน หนู
และแมลง 

ซ.1.5 ร้ัวหรือเครื่องกั้นภายนอกเปลือกหุม ซ่ึงตองจัดใหมีโดยเฉพาะสําหรับความปลอดภัยของบุคคล ไมถือ
วาเปนสวนหนึ่งของเปลือกหุมและไมเกี่ยวของกับภาคผนวกนี้ 

ซ.2  บทนิยาม  

ความหมายของคําที่ใชในภาคผนวกนี้ มีดังตอไปนี้ 

ซ.2.1 ระยะหางในอากาศที่พอเพียง 

ซ.2.1.1 สําหรับบริภัณฑแรงดันไฟฟาต่ํา หมายถึง ระยะหางซึ่งอุปกรณทดสอบทางกล (ลูกทรงกลม นิ้วทดสอบ 
ลวด ฯลฯ) ไมสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟาหรือสวนเคลื่อนไหว นอกจากสวนที่ไมเปนอันตราย เชน เพลา
หมุนผิวเรียบ เปนตน 
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ซ.2.1.2 สําหรับบริภัณฑแรงดันไฟฟาสูง หมายถึง ระยะหางซึ่งเมื่อใชอุปกรณทดสอบทางกลในตําแหนงที่
ใหผลเลวท่ีสุดแลว บริภัณฑสามารถทนการทดสอบไดอิเล็กตริก (dielectric test) ที่จะใชทดสอบกับ
บริภัณฑนั้นได 

คุณลักษณะที่ตองการของการทดสอบไดอิเล็กตริกนี้ อาจแทนดวยระยะหางในอากาศที่กําหนด ซ่ึงเชื่อ
ไดวาการทดสอบเทียบเทากับการใชอุปกรณทดสอบทางกล ในตําแหนงที่ใหผลเลวท่ีสุดในทางไฟฟา
ของผลิตภัณฑแตละประเภท 

ซ.2.2 แรงดันไฟฟาต่ํา หมายถึง แรงดันไฟฟาที่กําหนดดังนี้ 

ซ.2.2.1 ไมเกิน 1 000 โวลต สําหรับไฟฟากระแสสลับ 

ซ.2.2.2 ไมเกิน 1 200 โวลต สําหรับไฟฟากระแสตรง 

ซ.2.3 แรงดันไฟฟาสูง หมายถึง แรงดันไฟฟาที่กําหนดดังนี้ 

ซ.2.3.1 เกิน 1 000 โวลต สําหรับไฟฟากระแสสลับ 

ซ.2.3.2 เกิน 1 200 โวลต สําหรับไฟฟากระแสตรง 

ซ.3 ระบบการจัดชั้น 

ซ.3.1 ระบุระดับชั้นการปองกันดวยสัญลักษณ โดยมี IP (International Protection) ตามดวยตัวเลข 2 ตัว (ตัวเลขนี้
เรียกวา “ตัวเลขแสดงลักษณะ”) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ซ.1 และตารางที่ ซ.2 ตามลําดับ 

ตัวเลขตัวที่ 1 แสดงระดับการปองกันตามที่กําหนดในขอ ซ.1.2(1) และตัวเลขตัวที่ 2 แสดงระดับการ
ปองกันตามที่กําหนดในขอ ซ.1.2(2) 

ซ.3.1.1 ตัวเลขแสดงลักษณะเดี่ยว 

เมื่อตองการแสดงชั้นการปองกัน โดยตัวเลขแสดงลักษณะเพียงตัวเดียว ใหแทนที่ตัวเลขที่ละไวดวย
ตัวอักษร X เชน IPX5 หรือ IP2X 

ซ.3.1.2 ตัวอักษรเพิ่มเติม 

ในมาตรฐานบริภัณฑเฉพาะแบบ ถายอมใหแสดงขอมูลเพิ่มเติม อาจแสดงรายละเอียดเพิ่มดวยตัวอักษร
ตามหลังตัวเลขในการจัดชั้น ในกรณีเชนนี้มาตรฐานจะตองกําหนดวิธีดําเนินการเพิ่มเติม ที่จะตองทําใน
ระหวางการทดสอบไวอยางชัดเจน 

ในกรณีที่ไมระบุอักษร S และ M ตองหมายความวาระดับการปองกันนั้นอยูในภาวการณใชงาน
ตามปกติ  
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อักษร S อักษร M หรืออักษร W ซ่ึงใชสําหรับเครื่องจักรกลชนิดหมุน ใหใชในความหมายตอไปนี้
เทานั้น 

ซ.3.1.2.1 S หมายถึง ใหมีการทดสอบการเขาไปของน้ําที่ทําใหเกิดความเสียหายขณะบริภัณฑไมทํางาน (เชน 
เครื่องจักรกลหยุด เปนตน) 

ซ.3.1.2.2 M หมายถึง ใหมีการทดสอบการเขาไปของน้ําที่ทําใหเกิดความเสียหายขณะบริภัณฑทํางาน (เชน 
การทํางานทางกล) 

ซ.3.1.2.3 W หมายถึง บริภัณฑซ่ึงมีการออกแบบใหเหมาะสําหรับใชในภาวะอากาศที่ระบุ และมีวิธีการหรือ
ระบบปองกันเพิ่มเติม ทั้งภาวะอากาศที่ระบุและวิธีการหรือระบบปองกันเพิ่มเติมใหเปนขอตกลง
ระหวางผูทํากับผูใช 
หมายเหตุ ตัวอักษร W ใหอยูขางหลังติดกับอักษร IP 

ซ.3.1.3 ตัวอยางของการใหสัญลักษณ 

ซ.3.1.3.1 ตัวอยางที่ 1 

ตัวอักษรแสดงลักษณะ 

ตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1 

 (ดูตารางที่ ซ.1) 

ตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 2 

 (ดูตารางที่ ซ.2) 

เปลือกหุมที่มีการใหสัญลักษณขางตนนี้ หมายถึง มีการปองกันไมใหวัตถุที่โตกวา 1.0 มิลลิเมตร เขา
ไปขางใน และปองกันน้ําที่สาด 

ซ.3.1.3.2 ตัวอยางที่ 2 

ตัวอักษรแสดงลักษณะ 

ตัวเลขแสดงลักษณะตวัที่ 1 

 (ดูตารางที่ ซ.1) 

ตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 2 

 (ดูตารางที่ ซ.2) 

ตัวอักษรเพิ่มเติม 

IP 4 

IP 2 

4 

3 S 
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เปลือกหุมที่มีการใหสัญลักษณขางตนนี้ หมายถึง มีการปองกันไมใหวัตถุที่โตกวา 12 มิลลิเมตร เขา
ไปขางในและปองกันน้ําที่พน การทดสอบการพนใหทําขณะบริภัณฑไมทํางาน 

ซ.4  ระดับชัน้การปองกัน 

ซ.4.1 ตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1 

แสดงระดับการปองกันของเปลือกหุมตอความเสียหาย ที่เกิดกับบุคคลและบริภัณฑภายใน 

ตารางที่ ซ.1 สดมภที่ 3 แสดงรายละเอียดโดยยอของวัตถุซ่ึงจะ “ไมยอมใหผานเขา” เปลือกหุมสําหรับแตละ
ระดับการปองกัน ซ่ึงแทนดวยตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1 

คําวา “ไมยอมใหผานเขา” หมายความวา ไมยอมใหสวนของรางกาย หรือเครื่องมือ หรือลวดสอดผานเขาไป
ในเปลือกหุม หรือถาเขาไปไดก็ตองมีระยะหางในอากาศที่พอเพียงระหวางสวนตางๆ เหลานี้กับสวนที่มี
ไฟฟาหรือสวนเคลื่อนไหวที่เปนอันตราย (เพลาหมุนผิวเรียบและสิ่งที่คลายกันไมถือวาเปนอันตราย) 

นอกจากนี้ตารางที่ ซ.1 สดมภที่ 3 ยังแสดงขนาดเล็กที่สุดของสิ่งแปลกปลอมซึ่งไมยอมใหผานเขาเอาไวดวย 
หมายเหตุ บริภัณฑที่มีตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1 จาก 1 ถึง 4 จะไมยอมใหผานเขา ทั้งวัตถุรูปรางสม่ําเสมอและไม

สม่ําเสมอที่มีมิติทั้งสามที่ต้ังฉากซึ่งกันและกันเกินคาที่กําหนดในสดมภที่ 3 

เมื่อทดสอบเปลือกหุมวา เปนไปตามระดับการปองกันที่ระบุไวแลวใหถือวาเปลือกหุมนั้นเปนไปตามระดับ
การปองกันที่ดอยกวาทั้งหมดดวย โดยไมจําเปนตองทดสอบอีก 
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ตารางที่ ซ.1 ตวัเลขแสดงลักษณะตัวท่ี 1 
(ขอ ซ.3.1 และขอ ซ.4.1) 

ตัวเลขแสดง ระดับชั้นการปองกัน 
ลักษณะตัวที่ 1 คําอธิบายยอ รายละเอียดโดยยอ 

วิธีทดสอบ 

0 ไมปองกัน ไมมีการปองกนัพิเศษ ไมทดสอบ 
1 ปองกันวัตถุทีโ่ตกวา 

50 มิลลิเมตร 
สวนของรางกายที่เปนพืน้ผิวกวาง เชน มือ (แตไมมกีาร
ปองกันตอการเขาถึงอยางจงใจ) 
วัตถุที่มีเสนผานศูนยกลางเกนิ 50 มิลลิเมตร 

ขอ ซ.6.2.1 

2 ปองกันวัตถุทีโ่ตกวา 
12 มิลลิเมตร 

นิ้วมือ หรือวัตถุที่คลายกันยาวไมเกนิ 80 มลิลิเมตร 
วัตถุที่มีเสนผานศูนยกลางเกนิ 12 มิลลิเมตร 

ขอ ซ.6.2.2 

3 ปองกันวัตถุทีโ่ตกวา 
2.5 มิลลิเมตร 

เครื่องมือ ลวด และอ่ืนๆ ที่มีเสนผานศูนยกลางหรือความหนา
เกิน 2.5 มิลลิเมตร 
วัตถุที่มีเสนผานศูนยกลางเกนิ 2.5 มิลลิเมตร 

ขอ ซ.6.2.3 

4 ปองกันวัตถุทีโ่ตกวา 
1.0 มิลลิเมตร 

ลวดหรือช้ินแถมที่มีความหนาเกิน 1.0 มิลลิเมตร 
วัตถุที่มีเสนผานศูนยกลางเกนิ 1.0 มิลลิเมตร 

ขอ ซ.6.2.4 

5 ปองกันฝุน ไมปองกันการเขาไปของฝุนทั้งหมด แตปองกันฝุนในปริมาณ
ที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานของบริภณัฑ 

ขอ ซ.6.2.5 

6 ผนึกกันฝุน ฝุนเขาไมได ขอ ซ.6.2.6 
หมายเหตุ 1. คําอธิบายยอในสดมภที่ 2 ไมควรนําไปใชระบุเปนแบบของการปองกัน ควรใชเปนเพียงคําอธิบายสังเขป

เทานั้น 

2. การใชเลข 3 และ 4 ของตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1 กับบริภัณฑที่มีรูระบายน้ําหรือชองถายเทอากาศใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการที่เกี่ยวของ 

3. การใชเลข 5 ของตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1 กับบริภัณฑที่มีรูระบายน้ํา ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
วิชาการที่เกี่ยวของ 

ซ.4.2 ตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 2 

แสดงระดับการปองกันของเปลือกหุมตอความเสียหายอันเนื่องจากน้ําเขาไปในบริภัณฑ 

ตารางที่ ซ.2 สดมภที่ 3 แสดงรายละเอียดของแบบชนิดของการปองกันของเปลือกหุมสําหรับแตละระดับ
การปองกัน ซ่ึงแทนดวยตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 2  

เมื่อทดสอบเปลือกหุมวา เปนไปตามระดับการปองกันที่ระบุไวแลวใหถือวาเปลือกหุมนั้นเปนไปตามระดับ
การปองกันที่ดวยกวาทั้งหมดดวย โดยไมจําเปนตองทดสอบอีก 
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ซ.5  เครื่องหมาย 

ซ.5.1 คุณลักษณะที่ตองการของการทําเครื่องหมาย ใหระบุไวในมาตรฐานสําหรับบริภัณฑซ่ึงมีแบบเฉพาะ 
มาตรฐานนั้นๆ ตองระบุวิธีทําเครื่องหมายที่จะใชไวดวยเมื่อสวนหนึ่งของเปลือกหุม มีระดับการปองกัน
แตกตางจากสวนอื่นที่กําหนดไว หรือเมื่อมีการใชตัวอักษรเพิ่มเติมซึ่งมีผลทําใหระดับการปองกันแตกตาง
กันออกไป 

ตารางที่ ซ.2 ตวัเลขแสดงลักษณะตัวท่ี 2 
(ขอ ซ.3.1 และขอ ซ.4.2) 

ตัวเลขแสดง ระดับชั้นการปองกัน 
ลักษณะตัวที่ 1 คําอธิบายยอ รายละเอียดโดยยอ 

วิธีทดสอบ 

0 ไมปองกัน ไมมีการปองกนัพิเศษ ไมทดสอบ 
1 ปองกันหยดน้าํ หยดน้ําในแนวดิ่งไมทําใหเกิดผลเสียหาย ขอ ซ.6.3.1 
2 ปองกันหยดน้าํเมื่อ

เอียงไมเกิน 15 องศา 
หยดน้ําในแนวดิ่งไมทําใหเกิดผลเสียหายเมื่อเปลือกหุมเอียง
ไมเกิน 15 องศา จากตําแหนงปกต ิ

ขอ ซ.6.3.2 

3 
ปองกันน้ําพน 

น้ําที่พนลงมาในลักษณะพนทํามุมไมเกิน 60 องศา จาก
แนวดิ่งไมทําใหเกิดผลเสียหาย 

ขอ ซ.6.3.3 

4 ปองกันน้ําสาด น้ําที่สาดเปลือกหุมจากทุกทศิทางไมทําใหเกิดผลเสียหาย ขอ ซ.6.3.4 
5 ปองกันน้ําฉีด น้ําที่ฉีดเปลือกหุมจากทกุทิศทางไมทําใหเกิดผลเสียหาย ขอ ซ.6.3.5 
6 ปองกันคลื่นแรงจาก

ทะเล 
ไมใหน้ําทะเลจากคลื่นแรงหรือน้ําฉีดอยางรุนแรงจากฝกบัว
เขาไปในเปลือกหุมในปริมาณที่ทําใหเกิดผลเสียหาย 

ขอ ซ.6.3.6 

7 ปองกันผลจากการ
จุมน้ํา 

ไมใหน้ําเขาไปในปริมาณทีท่ําใหเกดิผลเสียหายเมื่อเปลือก
หุมจุมอยูในน้าํในภาวะความดันและเวลาที่กําหนด 

ขอ ซ.6.3.7 

8 ปองกันผลจากการ
แชใตน้ํา 

บริภัณฑเหมาะสมสําหรับการใชงานในน้าํติดตอกัน ในภาวะ
ซ่ึงระบุโดยผูทํา 
หมายเหตุ  ตามปกติหมายถึงบริภัณฑซึ่งผนึกแนนจนอากาศเขาไมได 

อยางไรก็ตามสําหรับแบบ 
ชนิดที่หลีกเลี่ยงไมไดอาจหมายถึงการที่น้ําสามารถเขาได
แตเปนไปในลักษณะที่ไม 
ทําใหเกิดผลเสียหาย 

ขอ ซ.6.3.8 

หมายเหตุ คําอธิบายยอในสดมภที่ 2 ไมควรนําไปใชระบุเปนแบบของการปองกัน ควรใชเปนเพียงคําอธิบายสังเขป
เทานั้น 



มอก.824 - 2551 

-124- 

ซ.6  การทดสอบ 

ซ.6.1 ขอกําหนดทั่วไป 

การทดสอบตามมาตรฐานนี้เปนการทดสอบเฉพาะแบบ 

ซ.6.1.1 นอกจากจะระบุไวเปนอยางอื่น ตัวอยางของบริภัณฑสําหรับแตละการทดสอบตองสะอาดและใหม 
สวนประกอบทุกสวนตองอยูในตําแหนงและติดตั้งในลักษณะที่ผูทําแจงไว 

ซ.6.1.2 มาตรฐานของบริภัณฑซ่ึงมีแบบเฉพาะ ตองระบุรายละเอียดตอไปนี้ 

ซ.6.1.2.1 จํานวนตัวอยางที่จะทดสอบ 

ซ.6.1.2.2 การติดตั้งตัวอยาง เชน โดยการจําลองหลังคา เพดาน หรือผนัง 

ซ.6.1.2.3 ภาวะกอนการทดสอบซึ่งจะตองใช ถามี 

ซ.3.1.2.4 วิธีดําเนินการทดสอบเกี่ยวกับรูระบายน้ํา และชองถายเทอากาศ 

ซ.6.1.2.5 ตองปอนพลังงานไฟฟาในขณะทดสอบหรือไม ทดสอบระหวางการทํางานหรือไม 

ซ.6.1.3 ถาไมมีขอกําหนดรายการดังกลาว ตองมีขอแนะนําของผูทํา 

ซ.6.1.4 ในกรณีของตัวเลขแสดงลักษณะตัวท่ี 1 เลข 1 และเลข 2 และตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 2 เลข 1 เลข 2 
เลข 3 และเลข 4 อาจใชการตรวจพินิจเพื่อแสดงใหเห็นระดับการปองกันที่ตองการ หรืออาจไมตอง
ทดสอบถาขอกําหนดรายการของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของยอมให อยางไรก็ตามหากมีขอสงสัยใหทดสอบ
ตามที่กําหนดในขอ ซ.6.2 และขอ ซ.6.3 

ซ.6.2 การทดสอบสําหรับตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 1 

ซ.6.2.1 การทดสอบสําหรับเลข 1 

ใชลูกทรงกลมแข็งเสนผานศูนยกลาง  50 050

0

.+ มิลลิเมตร กดลงบนชองเปดของเปลือกหุมดวยแรง 50  
นิวตัน ± 5 นิวตัน ถาลูกทรงกลมไมสามารถผานเขาไปในชองเปดใดๆ และถาลูกทรงกลมกับสวนที่มี
ไฟฟาในขณะใชงาน หรือสวนเคลื่อนไหวภายในเปลือกหุมมีระยะหางในอากาศที่พอเพียง ใหถือวา
เปนไปตามขอกําหนด 

ซ.6.2.2 การทดสอบสําหรับเลข 2 

การทดสอบมี 2 สวนดังตอไปนี้ 

ซ.6.2.2.1 การทดสอบดวยนิ้วทดสอบ 



มอก.824 - 2551 

-125- 

ใหทดสอบดวยนิ้วทดสอบโลหะดังแสดงในรูปที่ ซ.1 ขอตอทั้งสองของนิ้วทดสอบนี้สามารถงอเปน
มุม 90 องศา เทียบกับแกนของนิ้วทดสอบ และงอไปในทิศทางเดียวกันเทานั้น กดนิ้วทดสอบดวย
แรงไมมากเกินไป (ไมเกิน 10 นิวตัน) เขากับชองเปดใดๆ ของเปลือกหุมและถานิ้วทดสอบเขาไปได
ก็ใหทดสอบทุกทาที่เปนไปไดถานิ้วทดสอบกับสวนที่มีไฟฟาหรือสวนเคลื่อนไหวภายในเปลือกหุม
มีระยะหางในอากาศที่พอเพียง ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนด อยางไรก็ตาม ยอมใหนิ้วทดสอบ
สัมผัสกับเพลาหมุนผิวเรียบ และสวนที่ไมเปนอันตรายที่คลายคลึงกันได การทดสอบนี้ อาจใหสวน
ตางๆ ภายในทํางานอยางชาๆ ถาเปนไปได 

การทดสอบกับบริภัณฑแรงดันไฟฟาต่ํา อาจใชตัวจายแรงดันไฟฟาต่ํา (ไมนอยกวา 40 โวลต) ซ่ึงตอ
อนุกรมกับหลอดไฟฟาที่เหมาะสม ตอเขาระหวางนิ้วทดสอบกับสวนที่มีไฟฟาภายในเปลือกหุม
สวนที่มีไฟฟาที่เคลือบดวยวานิชหรือสี หรือปองกันโดยออกซิเดชันหรือกระบวนการที่คลายกัน 
ตองหุมดวยโลหะเปลว ซ่ึงตอทางไฟฟาเขากับสวนซึ่งตามปกติจะเปนสวนที่มีไฟฟาขณะใชงานถา
หลอดไฟฟาไมติดใหถือวาเปนไปตามขอกําหนด สําหรับบริภัณฑแรงดันไฟฟาสูง ใหตัดสินวา
ระยะหางในอากาศพอเพียงหรือไมโดยการทดสอบไดอิเล็กตริกหรือโดยการวัดระยะหางในอากาศ 
ตามหลักเกณฑในขอ ซ. 2.1.2 

ซ.6.2.2.2 การทดสอบดวยลูกทรงกลม 

ใชลูกทรงกลมแข็งเสนผานศูนยกลาง 12.0 050

0

.+ มิลลิเมตร กดลงบนชองเปดดวยแรง 30 ± 3 นิวตัน 
ถาลูกทรงกลมไมผานเขาไปในชองเปดใดๆ และถาลูกทรงกลมกับสวนที่มีไฟฟา หรือสวน
เคลื่อนไหวภายในเปลือกหุมมีระยะหางในอากาศที่พอเพียง ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนด 

ซ.6.2.3 การทดสอบสําหรับเลข 3 

ใชลวดหรือแทงเหล็กกลาแข็ง ตรง ซ่ึงมีเสนผานศูนยกลาง 2.5+ 050

0

.+ มิลลิเมตร มีปลายตัดตั้งฉากกับ
ความยาวและตองไมแหลมคม กดลงที่ชองเปดของเปลือกหุมดวยแรง 3 ± 0.3 นิวตัน 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

หมายเหตุ  1. มุมตางๆ ใชเกณฑความคลาดเคลื่อน ± 5 ลิปดา 

2. มิติที่ไมเกิน 25 มิลลิเมตร ใชเกณฑความคลาดเคลื่อน 0 0500.−  มิลลิเมตร 

3. มิติที่เกิน 25 มิลลิเมตรใชเกณฑความคลาดเคลื่อน ± 0.2 มิลลิเมตร 

รูปท่ี ซ.1 นิ้วทดสอบมาตรฐาน 
(ขอ ซ.6.2.2.1) 

ซ.6.2.4 การทดสอบสําหรับเลข 4 

ใชลวดเหล็กกลาแข็ง ตรง ซ่ึงมีเสนผานศูนยกลาง 1.0  050

0

.+  มิลลิเมตร มีปลายตัดตั้งฉากกับความยาวและ
ตองไมแหลมคม กดลงที่ชองเปดของเปลือกหุมดวยแรง  1 ± 0.1 นิวตัน ถาลวดไมสามารถเขาไปใน
เปลือกหุม ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนด 

ซ.6.2.5 การทดสอบสําหรับเลข 5 

ซ.6.2.5.1 การทดสอบดวยฝุน 

ใชเครื่องทดสอบที่มีหลักการเบื้องตนในการทํางาน ดังแสดงในรูปที่ ซ.2 ซ่ึงฝุนทัลคัมจะปลิวฟุง
กระจายอยูในตูทดสอบที่ปดไว ฝุนที่ใชตองสามารถผานแรงที่ทําดวยลวดซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง
ระบุ 50 ไมโครเมตรและความกวางระบุของชอง 75 ไมโครเมตร ฝุนที่ใชปริมาณเทากับ 2 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตรของปริมาตรตูทดสอบ และจะใชทดสอบไดไมเกิน 20 คร้ัง เปลือกหุมตองอยูใน
จําพวกใดจําพวกหนึ่งดังนี้ 

(1) เปลือกหุม ซ่ึงวัฏจักรการทํางานตามปกติของบริภัณฑทําใหความดันอากาศภายในเปลือกหุม
ลดลงต่ํากวาความดันบรรยากาศโดยรอบ ตัวอยางเชน ผลจากวัฏจักรความรอน 
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(2) เปลือกหุม ซ่ึงความดันไมลดลงต่ํากวาความดันบรรยากาศโดยรอบ 
หมายเหตุ คณะกรรมการวิชาการที่เกี่ยวของ สําหรับแบบเฉพาะของบริภัณฑตองกําหนดวาเปลือกหุมที่เกี่ยวของ

จะอยูในจําพวกใด 

 
รูปท่ี ซ.2 เคร่ืองทดสอบการปองกันฝุน 

(ขอ ซ.6.2.5.1) 

เปลือกหุมที่อยูในจําพวก (1) ใหติดตั้งบริภัณฑทดสอบในตูทดสอบ และรักษาความดันภายใน
บริภัณฑไวใหต่ํากวาความดันบรรยากาศโดยใชปมสุญญากาศ ถาเปลือกหุมมีรูระบายน้ํารูเดยีวใหตอ
ทอดูดเขากับรูนี้ โดยไมตอเขากับรูซ่ึงเตรียมไวเปนพิเศษ สําหรับการทดสอบนี้ถามีรูระบายน้ํา
มากกวา 1 รู ใหปดผนึกรูที่ไมใชเสียวัตถุประสงคของการทดสอบ คือ ดูดฝุนเขาสูบริภัณฑถาเปนไป
ได ใหดูดอากาศภายในเปลือกหุมออกอยางนอย 80 เทาของปริมาตรอากาศภายในเปลือกหุมโดยใช
อัตราการดูดไมเกิน 60 ปริมาตรตอช่ัวโมงดวยความดันต่ํากวาบรรยากาศที่เหมาะสม ไมวากรณีใด
ตองไมเกิดความดันต่ํากวาบรรยากาศเกิน 200 มิลลิเมตรของน้ําในมาโนมิเตอร ดังแสดงในรูปที่ 2 
ถาอัตราการดูดต่ํากวา 40 ปริมาตรตอช่ัวโมงขณะที่ความดันต่ํากวาบรรยากาศมีคาไมเกิน 200 
มิลลิเมตรของน้ํา ใหทดสอบตอไปจนกระทั่งปริมาตรที่ดูดไดเปน 80 ปริมาตร หรือครบ 8 ช่ัวโมง  
เปลือกหุมที่อยูในจําพวก (2) ใหติดตั้งบริภัณฑทดสอบในตําแหนงที่ใชงานตามปกติไวภายในตู
ทดสอบ แตไมตองตอเขากับปมสุญญากาศ รูระบายน้ําซึ่งปกติเปดอยูก็ใหเปดไวตลอดระยะเวลา
ของการทดสอบ ใหทดสอบเปนระยะเวลาตอเนื่องกัน 8 ชั่วโมง ในทางปฏิบัติ ถาไมสามารถจะ
ทดสอบบริภัณฑทั้งตัวในตูทดสอบได ใหใชวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) ทดสอบสวนยอยของบริภัณฑ ที่มีเปลือกหุมแยกกันเปนสวนๆ ทีละสวน 
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(ข) ทดสอบชิ้นสวนตัวแทนของบริภัณฑ ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ เชน ประตู ชองถายเท
อากาศ ขอตอ กันร่ัวเพลา เปนตน โดยมีสวนของบริภัณฑที่อาจถูกทําใหเสียหายได เชน ขั้น
ตอสาย แหวนลื่น ฯลฯ อยูในตําแหนงปกติในขณะทดสอบ 

(ค) ทดสอบบริภัณฑขนาดเล็กกวาที่มีรายละเอียดการออกแบบเหมือนกัน 

ในกรณีขอ (ข) และขอ (ค) ปริมาตรของอากาศที่ดูดผานบริภัณฑทดสอบใหใชเชนเดียวกับคาที่กําหนด
สําหรับบริภัณฑทั้งตัวเทาของจริง ถาตรวจสอบพบวา ฝุนไมสะสมอยูเปนปริมาณหรือในตําแหนงที่จะ
เปนอุปสรรคตอการทํางานที่ถูกตอง ของบริภัณฑเมื่อส้ินสุดการทดสอบ ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนด 

ซ.6.2.5.2 การทดสอบดวยลวด 

ถาบริภัณฑมีรูระบายน้ําใหใชวิธีทดสอบ เชนเดียวกับการทดสอบสําหรับตัวเลขแสดงลักษณะตวัท่ี 1 
เลข 4 โดยใชลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.0 050

0

.+  มิลลิเมตร 

ซ.6.2.6 การทดสอบสําหรับเลข 6 

ใหทดสอบในภาวะเชนเดียวกับ เลข 5 

ถาตรวจสอบพบวาไมมีฝุนที่สังเกตไดภายในเปลือกหุมเมื่อส้ินสุดการทดสอบ ใหถือวาเปนไปตาม
ขอกําหนด 

ซ.6.3 การทดสอบตัวเลขแสดงลักษณะตัวที่ 2  

ทดสอบดวยน้ําจืด ใส สะอาด และหลังการทดสอบตามขอ ซ.6.3.1 ถึงขอ ซ.6.3.8 ใหตรวจสอบการเขาไป
ของน้ําตามขอ ซ.6.3.9 

ซ.6.3.1 การทดสอบสําหรับเลข 1 

ทดสอบโดยใชเครื่องทดสอบที่มีหลักการทํางานดังแสดงในรูปที่ ซ.3 อัตราการปลอยน้ําตองสม่ําเสมอ
ตลอดเวลาและเต็มพื้นที่ของอุปกรณสําเร็จ และตองทําใหเกิดน้ําหยดเหมือนฝนตกในอัตราระหวาง 3 
ถึง 5 มิลลิเมตรตอนาที (เครื่องมือในรูปที่ ซ.3  ใหปริมาณน้ําหยด 3 ถึง 5 มิลลิเมตรตอนาที ) วาง
บริภัณฑทดสอบไวในตําแหนงใชงานตามปกติ ใตเครื่องมือทําน้ําหยดซึ่งมีฐานโตกวาบริภัณฑทดสอบ 
ยกเวนบริภัณฑซ่ึงออกแบบสําหรับติดตั้งกับผนังหรือเพดาน แทนรองรับเปลือกหุมของบริภัณฑ
ทดสอบควรเล็กกวาฐานของเปลือกหุม 

บริภัณฑที่ติดตั้งกับผนังหรือเพดาน ใหติดตั้งในตําแหนงการใชงานปกติเขากับแผนไมที่มีมิติเทากับมิติ
ของบริภัณฑสวนที่สัมผัสกับผนังหรือเพดาน ชวงเวลาของการทดสอบใช 10 นาที 

ซ.6.3.2 การทดสอบสําหรับเลข 2 
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ทดสอบโดยใชเครื่องทดสอบเชนเดียวกับขอ ซ.6.3.1 และปรับใหมีอัตราปลอยน้ําเทากับขอ ซ.6.3.1 ดวย 
ใหทดสอบบริภัณฑเปนเวลา 2.5 นาทีในทุก 4 ตําแหนงเอียง ตําแหนงนี้คือเอียง 15 องศาจากแนวดิ่งไป
ทางดานใดดานหนึ่งในระนาบตั้งฉากซึ่งกันและกัน ชวงเวลาการทดสอบทั้งหมดเปน 10 นาที 

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

หมายเหตุ ที่รองรับตองเล็กกวาบริภัณฑทดสอบ 

รูปท่ี ซ.3 เคร่ืองทดสอบการปองกันหยดน้าํ 
(ขอ ซ.6.3.1 และขอ ซ.6.3.2) 

ซ.6.3.3 การทดสอบสําหรับเลข 3 

ทดสอบโดยใชเครื่องทดสอบดังแสดงในรูปที่ ซ.4 ถาเปลือกหุมมีขนาดใหญไมสามารถทดสอบดวย 
เครื่องทดสอบนี้ได ใหใชกลอุปกรณแบบใชมือถือตามรูปที่ ซ.5 ทดสอบแทน 

ซ.6.3.3.1 เมื่อใชเครื่องทดสอบดังแสดงในรูปที่ ซ.4 

(1) ความดันของน้ํา ประมาณ 0.08 เมกาปาสกาลและตองมีอัตราการพนน้ําอยางนอย 10 ลูกบาศก
เดซิเมตรตอนาที 

(2) วิธีทดสอบ 

ทอสายตองมีรูพนน้ําตั้งฉากกับสวนโคงดานในของทอสายตลอดชวงระยะ 60 องศาจากจุดกึ่งกลาง
ออกไปทั้งสองขาง และยึดทอสายใหอยูกับที่ในแนวดิ่ง ติดตั้ง เปลือกหุมที่จะทดสอบบนแทนหมุน
ท่ีมีแกนตามแนวดิ่งอยูตรงกับจุดศูนยกลางของทอสายหมุนแทนดวยความเร็วพอประมาณ เพื่อให
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สวนตางๆ ทั้งหมดของเปลือกหุมเปยกโดยทั่วกัน ชวงเวลาการทดสอบตองไมนอยกวา 10 นาที ถา
ไมสามารถหมุนเปลือกหุมบนแทนหมุนได ใหวางเปลือกหุม ที่จุดศูนยกลางของทอสายครึ่งวงกลม 
แลวสายทอสายไปมาเปนมุมขางละ 60 องศาจากแนวดิ่ง ดวยอัตราประมาณ 60 องศาตอวินาทีเปน
เวลา 5 นาที หลังจากนั้น ใหหมุนเปลือกหุมจากตําแหนงเดิมไป 90 องศา แลวทดสอบตอไปอีกเปน
เวลา 5 นาที 

ซ.6.3.3.2 เมื่อใชเครื่องทดสอบดังแสดงในรูปที่ ซ.5 

(1) ตองติดตั้งกําบังอยูในตําแหนงตามรูปที่ ซ.5 ขณะทดสอบ 

(2) ใหปรับความดันของน้ํา ใหไดอัตราการพนน้ําเปน 10 ± 0.5 ลูกบาศกเดซิเมตรตอนาที (ความ
ดันประมาณ 0.08 ถึง 0.10 เมกาปาสกาล) 

(3) ชวงเวลาการทดสอบตองเปน 1 นาทีตอตารางเมตรของพื้นที่ผิวของเปลือกหุมที่คํานวณได 
(ไมรวมผิวติดตั้ง) แตอยางนอยที่สุดตองเปนเวลา 5 นาที 

หมายเหตุ 1. พื้นที่ผิวของเปลือกหุม ตองคํานวณใหมีความถูกตองถึงรอยละ ± 10 

 2. กอนการทดสอบบริภัณฑ ที่อยูในภาวะที่มีพลังงานไฟฟา จะตองมีการปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัย
อยางเพียงพอ 

ซ.6.3.4 การทดสอบสําหรับเลข 4 

การที่จะเลือกใชเครื่องทดสอบ ตามรูปที่ ซ.4 หรือเครื่องทดสอบ ตามรูปที่ ซ.5 ในการทดสอบใหเปน
เชนเดียวกับขอ ซ.6.3.3 

ซ.6.3.4.1 เมื่อใชเครื่องทดสอบตามรูปที่ ซ.4 

ทอสายตองเจาะรูไวตลอดครึ่งวงกลม ชวงเวลาการทดสอบ อัตราการสายและความดันของน้ํา
เปนไปตามขอ ซ.6.3.3.1 ที่รองรับบริภัณฑทดสอบตองเปนรูพรุนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระเซ็น และตอง
พนน้ําใสบริภัณฑจากทุกทิศทางโดยการสายทอกลับไปกลับมาจนสุดทั้งสองขาง 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี ซ.4 เคร่ืองทดสอบการปองกันน้ําพนและน้ําสาด 
(ขอ ซ.6.3.3 และขอ ซ.6.3.4) 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

หมายเหตุ 1. ฝกบัวมีรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 มิลลิเมตรจํานวน 121 รู มีรายละเอียด ดังนี้ 1 รูที่จุดศูนยกลาง 
วงกลมใน 2 วงมีรูวงละ 12 รู ที่พิตชเทากับ 30 องศา วงกลมนอก 4 วงมีรูวงละ 24 รู ที่พิตชเทากับ 15 
องศา 

 2. กําบังเลื่อนไดทําดวยอะลูมิเนียม 

 3. ฝกบัวทําดวยทองเหลือง 

รูปท่ี ซ.5 เคร่ืองทดสอบการปองกันน้ําพนและน้ําสาดแบบใชมือถือ 
(ขอ ซ.6.3.3 และขอ ซ.6.3.4) 

ซ.6.3.4.2 เมื่อใชเครื่องทดสอบตามรูปที่ ซ.5 

เอากําบังออกจากฝกบัว แลวพนน้ําใสบริภัณฑทุกทิศทางเทาที่ทําได อัตราการพนน้ําและเวลาพนน้ํา
ตอหนวยพื้นที่ ใหเปนไปตามขอ ซ.6.3.3.2 

ซ.6.3.5 การทดสอบสําหรับเลข 5 

ใหทดสอบโดยฉีดน้ําใสเปลือกหุม จากทุกทิศทางเทาที่ทําไดดวยลําน้ําจากหัวฉีดทดสอบมาตรฐานตาม
รูปที่ ซ.6 โดยมีภาวะตางๆดังนี้ 

ซ.6.3.5.1 เสนผานศูนยกลางภายในของหัวฉีด 6.3 มิลลิเมตร 

ซ.6.3.5.2 อัตราการฉีด 12.5  ± 0.625 ลูกบาศกเดซิเมตรตอนาที 

ซ.6.3.5.3 ความดันของน้ํา *ที่หัวฉีด ประมาณ 0.03 เมกาปาสกาล 
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หมายเหตุ *  ความดันควรปรับใหไดคาที่ตองการ ที่อัตราการฉีดที่กําหนด ที่ความดันของน้ําเทากับ 0.03 เมกา
ปาสกาล น้ําควรพุงขึ้นอยางอิสระ สูงประมาณ 2.5 เมตรจากหัวฉีดในแนวดิ่ง 

ซ.6.3.5.4 ชวงเวลาการทดสอบตองเปน 1 นาทีตอตารางเมตรของพื้นที่ผิวของเปลือกหุม แตอยางนอยที่สุดตอง
เปนเวลา 3 นาที 

ซ.6.3.5.5 ระยะจากหัวฉีดถึงผิวเปลือกหุมประมาณ 3 เมตร (ระยะนี้อาจลดลงไดถาจําเปน ทั้งนี้ตองแนใจวาทํา
ใหเกิดการเปยกที่เหมาะสมเมื่อฉีดขึ้นไปขางบน) 

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

หมายเหตุ  D  = 6.3 สําหรับการทดสอบตามขอ ซ.6.3.5 

 D  = 12.5 สําหรบัการทดสอบตามขอ ซ.6.3.6 

รูปท่ี ซ.6 หัวฉีดทดสอบมาตรฐาน 
(ขอ ซ.6.3.5 และขอ ซ.6.3.6) 

ซ.6.3.6 การทดสอบสําหรับเลข 6 

ใหทดสอบโดยฉีดน้ําใสเปลือกหุม จากทุกทิศทางเทาที่ทําไดดวยลําน้ําจากหัวฉีดทดสอบมาตรฐานตาม
รูปที่ ซ.6 โดยมีภาวะตางๆ ดังนี้ 

ซ.6.3.6.1 เสนผานศูนยกลางภายในของหัวฉีด 12.5 มิลลิเมตร 

ซ.6.3.6.2 อัตราการฉีด 100 ± 5 ลูกบาศกเดซเิมตรตอนาที 

ซ.6.3.6.3 ความดันของน้ํา * ที่หัวฉีด ประมาณ 0.1 เมกาปาสกาล 

ซ.6.3.6.4 ชวงเวลาการทดสอบตองเปน 1 นาทีตอตารางเมตรของพื้นที่ผิวของเปลือกหุม แตอยางนอยที่สุดตอง
เปน 3 นาที 

ซ.6.3.6.5 ระยะจากหัวฉีดถึงผิวเปลือกหุม ประมาณ 3 เมตร 
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หมายเหตุ * ความดันควรปรับใหไดคาที่ตองการ ที่อัตราการฉีดที่กําหนด ที่ความดันของน้ําเทากับ 0.1 เมกาปาส
กาล น้ําควรพุงขึ้นอยางอิสระสูงประมาณ 8 เมตรจากหัวฉีดในแนวดิ่ง 

ซ.6.3.7 การทดสอบสําหรับเลข 7 

ใหทดสอบโดยจุมเปลือกหุมใหมิดในน้ําโดยมีภาวะตอไปนี้ 

ซ.6.3.7.1 ผิวน้ําตองอยูเหนือจุดสูงสุดของเปลือกหุม อยางนอย 150 มิลลิเมตร 

ซ.6.3.7.2 สวนต่ําสุดของเปลือกหุมตองอยูใตผิวน้ํา อยางนอย 1 เมตร 

ซ.6.3.7.3 ชวงเวลาการทดสอบอยางนอย 30 นาที 

ซ.6.3.7.4 อุณหภูมิของน้ําตองไมแตกตางไปจากอุณหภูมิของบริภัณฑเกิน 5 องศาเซลเซียส (5 เคลวิน) 
ขอกําหนดนี้อาจเปลี่ยนได หากเปนการทดสอบที่ทําขณะปอนพลังงานไฟฟาแกบริภัณฑหรือขณะ
เดินเครื่อง ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการที่เกี่ยวของ 

ซ.6.3.8 การทดสอบสําหรับเลข 8 

ใหทดสอบโดยวิธีที่ตกลงกันระหวางผูซ้ือกับผูทํา แตตองเขมงวดไมนอยกวาที่กําหนดในขอ ซ.6.3.7 

ซ.6.3.9 สภาพของบริภัณฑ 

หลังการทดสอบตามขอ ซ.6.3.1 ถึงขอ ซ.6.3.8 ใหตรวจสอบการเขาไปขางในของน้ํา สําหรับปริมาณน้ํา
ที่ยอมใหเขาไปขางในของน้ํา สําหรับปริมาณน้ําที่ยอมใหเขาไปในเปลือกหุมนั้น ใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการวิชาการที่เกี่ยวของ 

โดยทั่วไปถามีน้ําเขาตอง 

(1) ไมเปนอุปสรรคตอการทํางานของบริภัณฑ 

(2) ไมเขาถึงสวนที่มีไฟฟาหรือขดลวดที่ไมไดออกแบบใหทํางานขณะเปยก 

(3) ไมสะสมอยูใกลปลายสายเคเบิล หรือเขาไปในสายเคเบิล 

ถาเปลือกหุมมีรูระบายน้ํา ตองไมมีน้ําขังอยู และการระบายน้ําออกตองไมทําความเสียหายใหแก
บริภัณฑ ถาเปลือกหุมไมมีรูระบายน้ํา ควรคํานึงถึงน้ําซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในดวย 

 

___________________________________ 




