
วัสดุวัสดุ--อุปกรณในงานติดตั้งเดินสายไฟฟาอุปกรณในงานติดตั้งเดินสายไฟฟา  

วัสดุ-อุปกรณในงานติดตั้งเดินสายไฟฟา มีหลายชนิด ทั้งตดิตั้งดวยเข็มขัดรัด
สาย และงานทอ โดยวัสดุ-อุปกรณ ที่นิยมใชในงานไฟฟามหีลายชนิดคือ 

Connector

Connector เปนอุปกรณสําหรับตอทอ EMT เขากับ box ตางๆ เชน handy box
, square box เปนตน ใชรวมกับ lock nut และ bushing มีหลายขนาด ตาม
ขนาดของทอ EMT คือ 1/2",3/4",1",1 1/4",1 1/2" , 2" , 2 1/2" , 3" , 4"

Connector สําหรับทอโลหะออน 

Connector สําหรับทอโลหะออน เปนอุปกรณสําหรับ ตอทอโลหะออน เขากับ 
box ตางๆ ใชรวมกับ lock nut มีหลายขนาด ตามขนาดของทอโลหะออน เชน 
1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" และ 3"

Connector สําหรับทอโลหะออนกันน้ํา 

connector สําหรับทอโลหะออนกันน้ํา เปนอุปกรณสําหรับ ตอทอโลหะออนกัน
น้ํา เขากับ box ตางๆ ใชรวมกับ lock nut มีหลายขนาด ตามขนาดของทอโลหะ
ออนกันน้ํา 



Coupling

coupling เปนขอตอตรง ใชสําหรับตอทอ EMT เขาดวยกัน มีหลายขนาด 
ตามขนาดของทอ EMT คือ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2"
,3" , 4"

Locknut

locknut ใชรวมกับ connector ทอ EMT และ connector ทอโลหะออน-ทอ
โลหะออนกันน้ํา ขนาดของ locknut ขึ้นอยูกับขนาดของ connector

Bushing

bushing ใชรวมกับ connector โดยสวมทบั locknut ปองกันคมทอ ไมใหทํา
อันตรายแกสายไฟ ขนาดขึ้นอยูกับขนาดของ connector

Handy

boxhandy box ใชสําหรับติดตั้ง switch และ plug มขีนาด 2x4 นิ้ว สามารถติด
ลอย หรือฝงในผนังก็ได 



Octagon box

octagon box เปน box 8 เหลี่ยม ขนาด 3.5 x 3.5 นิ้ว ใชสําหรับติดตัง้ฐานโคม
ไฟ บางประเภท 

Square box

square box เปน box 4 เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ใชสําหรับเปนกลองตอ
สาย 

Box กลมกันน้ํา

box กลมกันน้ํา เปน box กลม ทําดวย อลูมิเนียมหลอ ระบขุนาดเสนผา 
ศูนยกลางเปนนิ้ว ใชสําหรับเปนกลอง ตอสาย มีทั้งทางเดียว, 2 ทาง, 3 ทาง 
และ 4 ทาง เปนตน การสั่งซื้อควรระบุ ขนาดของรูเกลียวดวย เชน 1/2" หรือ 
3/4"

Box ฝงสีสม

เปน box 4 เหลี่ยม ขนาด 2 x 4 นิ้ว ฝงในผนังคอนกรีตใชสําหรับติดตั้งปลั๊กหรือ
สวิทซแบบเมจิก 



แหวนลด

แหวนลดใชลดขนาดของรกูลองที่มีเสนผาศูนยกลางโตเกินไป ใชรวมกับ box 
ที่ทําดวยแผนโลหะบางทั่วไปเชน handy box , square box , octagon box 
หรือกลอง load center เปนตน โดยประกบแหวนลดทั้ง 2 ขางของกลอง แลว
จึงใส connector และ locknut ตามปกติ มหีลายขนาดใหเลือกใชไดแก 1" -
3/4" , 3/4" - 1/2" เปนตน 

เกลียวลด

เกลียวลดมีลักษณะเปนขอตอเกลียวนอก - เกลียวใน ใชลดขนาดของรูกลองที่มี
เสนผาศูนยกลางโตเกินไป ใชรวมกับ box ที่ มีเกลียวใน หรือทําดวยอลูมิเนียม
หลอเชน FS box , FSC box , FSCC box เปนตน โดยขันเกลียวลดเขาไปในรู
กลอง แลวจึงใส connector ตามปกติ มีหลายขนาดใหเลือกใช ไดแก 1" - 3/4" ,
3/4" - 1/2" เปนตน 

Condulet OT

condulet OT เปนขอตอแยก 3 ทางใชสําหรับตอแยกทอ โลหะ ใชรวมกับทอ
โลหะทกุชนิด มีหลายขนาดตามขนาด ของทอที่ใชไดแก 1/2" , 3/4" , 1" , 1
1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" ,3" , 4" , 5" และ 6"

Condulet LL

condulet LL เปนขอตอแยกทางซายใชสําหรับตอทอโลหะ เปนมุม 90 องศา
แทนการดัดทอ เขามุมในที่แคบ ใชรวมกับทอโลหะทุกชนิด มีหลายขนาดตาม
ขนาด ของทอที่ใชไดแก 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" ,3" ,
4" , 5" และ 6"



Condulet LR

condulet LR เปนขอตอแยกทางขวาใชสําหรับตอทอโลหะ เปนมุม 90 องศา
แทนการดัดทอ เขามุมในที่แคบ ใชรวมกับทอโลหะทุกชนิด มีหลายขนาดตาม
ขนาด ของทอที่ใชไดแก 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" ,3" ,
4" , 5" และ 6"

Condulet LB

condulet LB เปนขอตอแยกดานหลังใชสําหรับตอทอ โลหะเปนมุม 90 องศา
แทนการดัดทอ เขามุมในที่แคบ ใชรวมกับทอโลหะทุกชนิด มีหลายขนาดตาม
ขนาด ของทอที่ใชไดแก 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" ,3" ,
4" , 5" และ 6"

FS Box

FS box เปน box อลูมิเนียมหลอตอทอได 1 ทาง ใชสําหรับติดตั้งปลั๊กและ
สวิทซ เหมาะสําหรับติดตัง้ใน บริเวณที่มีความชื้นสูง มีขนาด 2x4" ขนาดของ
รูเกลียวคือ 1/2" , 3/4"

FSC Box

FSC box เปน box อลูมิเนียมหลอตอทอได 2 ทาง ใชสําหรับติดตั้งปลั๊กและ
สวิทซ เหมาะสําหรับติดตัง้ใน บริเวณที่มีความชื้นสูง มีขนาด 2x4" ขนาดของรู
เกลียวคือ 1/2" , 3/4"



FSCC Box

FSCC box เปน box อลูมิเนียมหลอตอทอได 3 ทาง ใชสําหรับติดตัง้ปลั๊กและ
สวิทซ เหมาะสําหรับติดตัง้ใน บริเวณที่มีความชื้นสูง มีขนาด 2x4" ขนาดของ
รูเกลียวคือ 1/2" , 3/4"

Ground Clamp

ground clamp ใชยึดสายตัวนําเขากับแทง ground rod เมื่อติดตั้งสายดิน ขอดี
คือใชงาย ราคาถูก

พุกพลาสติก (Fixer)

พุกพลาสติก ใชฝงในผนัง , เพดาน หรือพืน้คอนกรีต กอนใชสกรูขันยึด
อุปกรณใหแนน มหีลายขนาดเลือกใชให เหมาะสมกับสกรู เชน เบอร s5 , s6 ,
s7 เปนตน โดยตัวเลขยิ่งสูงขนาดจะโตขึ้นตามลําดับ

พุกตะกั่ว (Fixer)

พุกตะกั่ว ใชฝงในผนัง , เพดาน หรือพืน้คอนกรีต กอนใช nut ขันยึดอุปกรณให
แนน มักใชกับอุปกรณ ที่มขีนาดใหญ น้ําหนักมาก มีหลายขนาดเลือกใชให 
ขนาดจะเรียกตาม เสนผาศูนยกลางของ nut เชน 1/4" เปนตน การใสพุกตะกั่ว 
ตองใสดานที่มีเกลียวเขาไปกอนเสมอ



Strap

strap ใชยึดทอติดกับผนัง , เพดานหรือพื้นใหแนน มีทั้งแบบรูเดียว และ 2 รู 
แบบรูเดียวใชยึดทอในที่แคบหรือ ชิดขอบผนัง-เพดาน แบบ 2 รใูชยึดทั่วไปที่
พื้นที่กวาง ใชรวมกันไดทั้งทอ EMT , IMC , RMC และ ทอโลหะออน ขนาด
ของ strap เปนไปตามขนาดทอที่ใช

Chanel Strap

chanel strap ใชยึดทอติดกับผนัง , เพดานหรือพื้นใหแนน ใชรวมกันไดทั้งทอ 
EMT , IMC , RMC มีความแข็งแรงสูง chanel strap ตองใชงานรวมกับราง 
strap เหมาะสําหรับ ยึดทอเรียงกันจํานวนมาก ขนาดของ strap และรางจะมี
ความสัมพันธกัน

ฝาปดปลั๊ก Eagle

ฝาปดปลั๊ก eagle ใชรวมกับปลั๊กแบบ eagle เทานั้น หนากาก magic

หนากากแบบเมจิกใชปดปลั๊กหรือสวิทซแบบเมจิก ขนาดและรูปรางแตกตาง
กันขึ้นอยูกับยี่หอที่ใช มีทั้งแบบ 1ชอง 2 , 3 ชองหรือมากกวา 



ปลั๊ก magic

ปลั๊กแบบเมจกิใชรวมกับหนากากแบบเมจิก มีทั้งแบบ ธรรมดาและแบบมสีายดิน

Box ลอยแบบ magic

เปน box พลาสติกมีหลายขนาด ใชตดิตั้งสวิทซและปลั๊กแบบเมจิก ที่ใชกัน
มากมีขนาด 2x4"

ปลั๊กโทรศัพทแบบ magic

ปลั๊กโทรศัพทแบบเมจิกใชรวมกับหนากากแบบเมจิก 

ปลั๊กโทรทัศนแบบ magic

ปลั๊กโทรทัศนแบบเมจิกใชรวมกับหนากากแบบเมจิก



ขอโคง 90 องศา

ขอโคง 90 องศาใชแทนการดัดทอ มีขายสําเร็จรูป ทั้งทอโลหะและทอ PVC 
ขนาดตามทอที่ใชงาน เปนคนละอยางกับของอ จะสังเกตเห็นวาขอโคงจะโคง
มน เหมาะสําหรับงานรอยสายไฟฟาในขณะที่ของอใชกับงานประปา

สวิทซทางเดียวแบบ magic

สวิทซทางเดียวแบบเมจิกใชรวมกับหนากากแบบเมจกิ 

แคลมปลูกตาล (Connector dead end)

แคลมปลูกตาลเปนแคลมปที่ใชยึดสายเมนเขากับ secondary rack ที่เสาไฟตน
แรกและ/หรือตนสุดทายกอนเขาตัวอาคาร ทําดวยอลูมิเนียมหลอ ระบุขนาด
เปนพื้นที่หนาตัดของสายไฟเชน 25-35 sq.mm. , 50-70 sq.mm. เปนตน

PG clamp

ใชสําหรับตอสายแยก เชนตอแยกสายเมนเขามิเตอร เปนตน ใชกับจุดตอที่ไม
ตองรับแรงดึงมากนัก ทําดวยอลูมิเนียมหลอ



Split-bolt connector

เปน bolt ที่ใชสําหรับตอสายแยก เชนเดียวกับ PG clamp แตมีความแข็งแรง
มากกวา

Cable gland

เปน connector สําหรับตอสายเขากับ box ชนิดตางๆ ใชกันมากกับระบบการ
เดินสายโดยใช ISO และ TEMPO หรืออาจใชรองรบัสายที่เดินเขาตูสวิทซ
บอรด ใชกับสายที่มีลักษณะกลมเทานั้นเชน สาย THW , NYY เปนตน ขนาด
ระบุเปนเสนผาศูนยลางภายในของ cable gland เชน PG-11 หมายถึง cable
gland ที่มีเสนผาศูนยกลางภายใน 11 มม. การเลือกขนาด cable gland ให
พจิารณาเสนผาศูนยกลางภายนอกของสายซึ่งสามารถดูไดจากตารางแสดง
ขนาดของสายไฟ 

หัวงูเหา (Service entrance cap)

หัวงูเหาใชรองรับสายเมนเขาอาคารโดยสวมเขากับทอปองกันน้ําเขาทอ ใชไดกับ
ทอโลหะและทอ PVC มทีั้งแบบเกลียวและแบบหนีบ หัวงูเหาขนาดใหญมักเปน
แบบเกลียว การวางหัวงูเหาตองวางใหตั้งขึ้นเทานั้น 

ISO

ISO ใชสําหรับรัดสายที่มีลักษณะกลมเชนสาย THW แทนการใช clip รดัสาย 
มีขอดคีือรัดสายไดแข็งแรงมั่นคงโดยสายยังสามารถ ระบายอากาศไดดี ขนาด
ของ ISO จะระบุเปนมิลลิเมตร เชน 5-25 mm. หมายถึงใชกับสายที่มี
เสนผาศูนยกลางภายนอกระหวาง 5-25 มม. โดยตองใชควบคูกับราง ISO (ราง 
ISO 1 เสนยาว 2 เมตร)


