
เครื่องมอืในงานติดตั้งเดินสายไฟฟา 
เครื่องมือที่ใชในงานติดตั้งเดินสายไฟฟา มีหลายชนิด ทั้งใชกับ
งานติดตั้งดวยเข็มขัดรัดสาย งานทอ และติดตั้งภายนอกอาคาร 
โดยเครื่องมือที่ใชในงานไฟฟามีหลายชนิดคือ 

Bender

bender เปนเครื่องมอืสําหรับ ดดัทอโลหะบาง (E.M.T.) เชนการดัดคอมา
เขากลองตางๆ การ ดัดทอโคง 90 องศา ฯลฯ ที่ใชกันทั่วไปมีขนาด ตั้งแต 
1/2"-1" bender แตละขนาดจะบอก ระยะ take up ไว ซึ่งขึน้อยูกับขนาด
ของ bender เชนขนาด 1/2" take up = 5" เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ
กําหนดลูกศรไว 2 ตําแหนงเปนจุด A และ B เพื่อใชเปน จุดอางอิงในการ
ดัดทอ

Hickey

Hickey เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ ดัดทอโลหะหนา และทอโลหะหนา
ปานกลาง การใช hickey เหมาะสําหรับทอ ทีม่ีขนาดเล็กเชน 1/2" , 3/4" 
เปนตน ทอทีม่ขีนาดใหญ นิยมดัดดวยเครื่องดัด ไฮดรอลิก การดัดทอที่
มีขนาดใหญอาจกระทาํได คอนขางยาก เนื่องจากตองออกแรงมาก ถาไม
มีเครื่องดัด ไฮดรอลิกก็อาจใชขอโคงสําเร็จรูป ที่มวีางขายทัว่ไปได 
เรียกวา Elbow เชนขอโคง 90 องศา หรือขอโคง 45 องศา เปนตน



Fishtape

fishtape เปนเครื่องมอืสําหรับรอยสายไฟฟาภายในทอ โดยการสอด
ลวดโลหะเขาทอให ปลายโผลอกีดานหนึ่งของทอแลวมัดสายที่ตองการ
เขากับปลาย fish tape แลวออกแรงดึง อยางสม่ําเสมอใหสายรอยเขาใน
ทอ โดยระวังไมใหสายขูดกับทอจนฉนวนเสียหาย อาจใชงานรวมกับตา
ขายดึงสาย (cable grip) ก็ได

Tube Cutter

cutter เปนเครื่องมือสาํหรับ ตัดทอโลหะ ทัง้ทอโลหะหนา และทอโลหะ
บาง ไมสามารถใชตัดทอโลหะออนได ขนาดของ cutter จะระบุไว อยาง
ชัดเจนวา สามารถใชกับทอขนาดเทาใด เชน 1" - 3" เปนตน ใบมีดของ 
cutter สามารถถอดเปลี่ยนได หากมกีารแตกบิน่หรือหมดคม การใช 
cutter ตัดทอจะทําใหทอมคีมที่ เกิดจากรอยตัด ซึ่งอาจทาํอันตรายกับ
สายไฟ ในทอได จึงตองลบคมทกุครัง้ที่ตัดทอ

Cable grip

cablegrip หรือตาขายดึงสาย เปนเครื่องมอืสําหรับชวยดึงสายในทอ โดย
ใชงานรวมกบั fishtape มีขอดีคือไมตองมดัปลายสายทําใหไมเกดิปม
สาย ซึ่งจะทาํใหดึงสายไดงายขึ้น โดยตาขายจะรัดสายใหแนนเอง เพียง
แคดึงที่หูตาขายเทานัน้ มีหลายขนาดใหเลือกเพื่อ เหมาะสมกับขนาด
ของทอ และชิน้งาน

Dye

dye เปนเครื่องมือสําหรับทําเกลียวนอก ทอโลหะหนาและทอโลหะหนา
ปานกลางเพื่อ ตอเขากับกลองตอสายตางๆ หรือตอทอเขา ดวยกัน 
เนื่องจากทอชนิดนี้ตองทําเกลียวที่ ปลายทอ มฉิะนัน้จะไมสามารถตอถึง
กันได dye ไมสามารถใชรวมกับทอโลหะบางได ขนาดของ dye ที่ใช
ขึ้นอยูกบัขนาดของทอ



Pipe vise (ปากกาจบัทอ)

ปากกาจับทอเปนเครื่องมือสาํหรับจบัทอใหแนนโดยเฉพาะ ทั้งทอโลหะ
หนาและทอโลหะบาง กอนทีจ่ะตัดทอหรือลบคมทอ มทีั้งแบบสามขา
และแบบยึดติดกับโตะงาน

Hole cutter

hole cutter เปนเครื่องมือสําหรับเจาะรูเหล็กแผนบาง เชนเจาะฝาตูสวทิซ
บอรด เพื่อติดตั้ง pilot lamp เปนตน ใชงานรวมกบัสวานไฟฟา มีหลาย
ขนาดใหเลือกใช ปกติแลวฟนของ hole cutter จะหนาซึ่งแตกตางจาก 
hole saw ที่บางกวา

Knock out punch

knock out punch เปนเครื่องมือสําหรับเจาะรูเหล็กแผนบางเหมอืน hole
cutter แตตองใชสวานเจาะรแูผนเหล็กใหเทากับขนาด nut ของ knock
out punch กอนแลวจงึแยก knock out ออกเปน 2 สวน ประกบกบัแผน
เหล็กแลวใชประแจขนัน็อต ของ knock out จนกระทั่งหัวกัดของ knock
out กัดจนแผนเหล็กขาดจากกัน มทีั้งแบบใชมือหมนุและใช hydraulic 
มีหลายขนาดใหเลือกใช

Cutter ตัดสายเคเบิล

cutter ตัดสายเคเบิล ใชตัดสายเคเบิลขนาดใหญซึ่งไมสามารถตัดไดดวย 
คีมตัดสายทั่วไป



Reamer

Reamer เปนเครื่องมอืที่ใชสําหรับลบคมทอ โดยเฉพาะทอโลหะเมือ่ถูก
ตัดดวย cutter จะมีคม เกิดขึ้นและทาํอันตรายตอสายไฟได จึงตองใช 
reamer ลบคมทอทกุครั้งทีม่กีารตัดทอ

บิดหลา

บิดหลาเปนเครื่องมือทีใ่ชเจาะรูไม ใชแทนสวาน เชนเจาะรูแปนไมรอง
สวิทซ หรือ แผงคัทเอาท เปนตน

คอนเดินสายไฟฟา

คอนเดินสายไฟฟา ใชสําหรับเดินสายไฟฟาแบบเปด เกาะไปตามผนัง
ไดแก การเดินสายดวยเข็มขัดรัดสาย

Multimeter

multimeter เปนเครื่องวัดที่ใชงานมากในทางไฟฟา สามารถตรวจสอบ
คาตางๆ ทางไฟฟาไดหลายตวัเชน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และ
ความตานทานไฟฟา



โมลดกราไฟต

โมลดกราไฟตเปนเบาหลอมสําหรับการเชื่อมตอกราวดหรือ จุดตอตางๆ 
ดวยวิธี thermoweld ซึ่งนิยมใชกับจุดกราวด ที่สําคัญเชนกราวดของ
ระบบลอฟา เปนตน โดยลักษณะของโมลดที่ใชจะขึ้นอยูกับขนาดตัวนํา
และจํานวน จดุตอทีต่องการ จากรปูจะเปนโมลดที่ใชตอแยก 3 ทาง ปกติ
แลว โมลด 1 อันจะประกอบดวย 2 สวนประกบติดกัน สามารถแยกออก
จากกนัได

สวานไฟฟา

สวานไฟฟาที่ใชงานประจํามี 2 แบบคือ สวานธรรมดา และสวาน
กระแทก สวานธรรมดาใชสําหรับเจาะไม หรือเหล็ก สวนสวานแบบ
กระแทกใชเจาะคอนกรีตไดดวย ปกติจะมีสวทิซปรับตําแหนงเปนรูป
ดอกสวานและรูปคอน โดยรูปดอกสวาน หมายถึงใชเจาะเหล็ก สวนรูป
คอนใชเจาะคอนกรตี นอกจากนี้สวานบางรุนยังสามารถปรับความเรว็ได
ดวย

ไขควงแบน

ไขควงแบนที่ใชในงานไฟฟา ดามจบัตองเปนฉนวนไฟฟาโดยตลอด 
ตองไมมีสวนที่เปนโลหะ อยูที่ปลายดามจบัเด็ดขาด สําหรับไขควงบาง
อันอาจมีปลอกหุม ดามจับอกีชั้นหนึง่ก็ได

ไขควงแฉก

ไขควงแฉกที่ใชในงานไฟฟา ดามจบัตองเปนฉนวนไฟฟาโดยตลอด ตอง
ไมมีสวนที่เปนโลหะ อยูที่ปลายดามจบัเด็ดขาด สําหรับไขควงบางอัน
อาจมีปลอกหุม ดามจบัอีกชัน้หนึ่งก็ได



ตลับเมตร

ตลับเมตร ใชวัดระยะเพื่อติดตั้งอุปกรณใหไดตําแหนง ตามตองการ 
เนื่องจากอุปกรณไฟฟามีการกําหนดมาตรฐานของ การติดตั้งไวเพื่อให
เกิดความปลอดภัยและสวยงาม เชนความสงู ของสวทิซไฟฟา เปนตน

คีมผสม

คีมผสมถูกใชในงานไฟฟามากที่สุดทั้งจับชิน้งาน ตอสายไฟ รวมทั้งตัด
สายไฟขนาดเล็กไดดวย การเลือกใชคีมผสม ควรพิจารณาฉนวนที่
หอหุมดามจับของคีมวามีความแข็งแรง หนา และปลอดภัย การใชคีมที่
มีดามจบัเปนฉนวนบางๆ อาจเกิดอันตรายจากไฟฟาได และไมควรใชคีม
ที่ดามจบัชํารุดเชน ฉนวนแตกหรือฉกีขาด

คีมปากจิ้งจก

คีมปากจิ้งจกถูกใชในงานไฟฟาบริเวณทีแ่คบ หรือจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก 
ตอสายไฟรวมทั้ง ตัดสายไฟขนาดเล็กไดดวย การเลือกใชคีมปากจิ้งจก
ควรพิจารณาฉนวน ทีห่อหุม ดามจับ ของคีมวา มคีวามแข็งแรง หนา 
และปลอดภัย การใชคีมทีม่ดีามจับเปนฉนวนบางๆ อาจเกิดอันตราย จาก
ไฟฟาได และไมควรใชคีมทีด่ามจับชํารุดเชน ฉนวนแตกหรือฉีกขาด

ปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงาน ใชกรณีทีต่องการจับชิ้นงานเพื่อตกแตง หรือขึ้นรูป
ชิ้นงานเชน ตะไบ, ขึ้นรูปโลหะแผน เปนตน ไมสามารถใชจับทอโลหะ
ได มีหลายขนาดใหเลือกใช



ประแจเลื่อน

ประแจเลื่อนถูกใชมากในการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อขันนอ็ตใหแนน มีหลาย
ขนาดใหเลือกใชเหมาะสมกับขนาดของน็อต มีความคลองตัวสูง 
เนื่องจากปรับขนาดไดตามความตองการ แตมีขอเสียคือไมเหมาะกับ
บริเวณทีแ่คบหรือมีเนื้อทีจ่ํากัด

บันไดอลมูิเนียม

บันไดอลมูิเนียมหรือบันไดกาง 2 ขาใชในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา ในที่
สูงมีความสะดวกในการใชงาน อยางไรก็ตามควรเลือก ความสูงของ
บันไดใหเหมาะกับงาน ในความเปนจริงแลวควรมี บนัไดที่มีความสูง
ตางกนัอยางนอย 2 ขนาดไวใชงานเพื่อความ คลองตัว

คีมย้ําหางปลาขนาดใหญ

คีมย้ําหางปลาขนาดใหญ ใชเหมือน กับคมีย้ําหางปลาขนาดเล็กทัว่ไป 
ตางกนัเพียงขนาดเทานัน้ ใชย้ําหางปลาของสายเคเบิล หรือสาย ทีม่ี
ขนาดใหญ ซึ่งหัวย้ําสามารถปรับ ใหเหมาะสมกับหางปลาไดหลาย
ขนาด โดยจะระบุขนาดพื้นทีห่นาตัดของสาย ไวดวย ทําใหเลือกใชได
อยางสะดวก

เครื่องวัดความตานทานดิน

เครื่องวัดความตานทานดิน (earth tester) ใชสําหรับตรวจสอบคา ความ
ตานทานของดินวาเหมาะสม กับการติดตั้งระบบสายดินหรือไม โดย
ตรวจวดัความตานทานหลังจาก ตอกแทง ground rod ลงดินแลวคาทีว่ัด
ได ไมควร เกิน 5 โอหม



เครื่องวัดลําดับเฟส
เครื่องวัดลําดับเฟส (phase sequence meter) ใช
สําหรับตรวจวัดลําดับเฟส วาถูกตองหรือไม โดยลําดับ
เฟส ตองเรียงเปน A , B , C หรือ R , S , T เปนตน 
การวัดทําได โดยนําสายทั้งสามคือ L1 , L2 , L3 ไปคีบ
เขากับสายไฟทั้ง 3 เฟส ( ขณะมีไฟ ) สังเกตวา
หลอดไฟสัญญาณตองติดสวาง ในตําแหนงตามเข็ม
นาฬิกา จึงถือวาลําดับเฟสถูกตอง ถาหลอด ตดิสวาง
ตําแหนงทวนเข็มนาฬิกาแสดงวาลําดับเฟสไมถูกตอง 
วิธีแกใหสลับสายคูใดคูหนึ่งเทานั้นก็พอ การไม
เรียงลําดับเฟส อาจมีผลตออุปกรณไฟฟาบางตัวเชน 
มอเตอร 3 เฟส อาจหมุนกลับทาง กรณีของตูสวิทซ
บอรดควรตรวจสอบ ลําดับเฟสใหถูกตองกอนจายไฟ
เขาตู โดยเรียงลําดับเฟส จากซาย ไปขวาเสมอ

เครื่องวัดความเปนฉนวน (Megohm meter)

megohm meter เปนเครื่องวัดคาความเปนฉนวน 
เพื่อใหรูวาอุปกรณไฟฟานั้นๆ มีความปลอดภัยมาก
นอยเพียงใด เชนความตานทานของตูสวิทซบอรด
ระหวางสวนที่มีไฟฟา กับโครงตู ตองเปนไปตามที่
มาตรฐานกําหนด ทีม่ีใชทั่วไปมี 2 แบบคือใชมือหมุน
เพื่อปนไฟจาก generator ขนาดเล็ก และแบบที่ใชถาน
ขนาดเล็กเปนตัวใหกําเนิดแรงดันสูงถึง 500 โวลท 
หรือ 1000 โวลทบางขึ้นอยูกับแตละรุนหรือยี่หอ กอน
ทําการวัดตองปลดแหลงจายออกจากวงจรสวนนั้นๆ 
เสียกอน มิฉะนั้นเครื่องวัดอาจชํารุดได มาตรฐาน
กําหนด คาที่วัดไดตองไมนอยกวา 0.5 Mohms


