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มาตรฐาน IP กับการเลือกใช้ Power Plug ส าหรับเคร่ืองพ่นปูนฉาบ 
 

การใช้เคร่ืองพ่นปูนฉาบ แน่นอนว่า ท  าให้ผูใ้ช้หรือช่าง มีความกงัวลไม่น้อย เน่ืองจากเคร่ืองใช้งานด้วยไฟฟ้า และเคร่ืองยงัต่อ
สายน ้า เขา้มาในขณะท างานดว้ย บางจุดใชง้านเคร่ืองพ่นปูนฉาบยงัตอ้งวางอยู่ ในพ้ืนท่ีก  าลงักอ่สร้าง ซ่ึงเปียก แฉะ อาจมีความเส่ียงจาก มีของ
ตก หรือช่างท่านอ่ืนเข็นรถเข็นผ่าน เป็นตน้  

การเลือกใช ้เพาเวอร์ปลัก๊ นบัว่ามีความส าคญั ส าหรับการใชง้านกบัเคร่ืองพ่นปูนฉาบอย่างย่ิง ท  าใหเ้ราตอ้งทราบรายละเอียดใน
การเลือกใช ้เพาเวอร์ปลัก๊ 

ปัจจัยทีต้่องค านึงถึงในการเลือกใช้ Power Plug 

1. Specification ของระบบไฟฟ้าของเคร่ือง 

         จะถูกก  าหนดมาจากผูผ้ลิตเคร่ืองพ่นปูนฉาบ ซ่ึงเราสามารถหาขอ้มูลไดจ้าก คู่มือ หรือ Manual ท่ีแนบมากบัเคร่ือง โดยตอ้งเลือกใช ้
ขนาดของ Power Plug ใหต้รงกบัขนาด Amp เช่น 3x32 A และขนาดของสายไฟกจ็ะถูกแนะน ามาเช่นกนั เช่น 4x4mm. ภาพ
ตวัอย่าง เลือก 3P,4P,5P และ Amp 16,32 หรือ 64 

2. มาตรฐาน IP ของ Power Plug 

มาตรฐาน IP ช่ือเต็ม International Protection Standard ตามมาตรฐาน IEC 60529 หรือเป็น Ingress Protection 

Rating คือมาตรฐานท่ีบอกถึงระดบัการป้องฝุ่ นและน ้าของเคร่ืองจกัร (mechanical casings) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical 

enclosures) ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนโดย IEC (International Electrotechnical Commission) เทียบเท่ากบัมาตรฐาน
ยุโรป EN 60529 G เช่น 

IP47 
 

4 คือค่าของ ของเหลง    /    7 คือค่าของ ของแขง็ 
IPxx  หลกัแรก        หมายถึง        ระดบัการป้องกนัของฝุ่ นหรือการสัมผสัโดยบงัเอิญ ซ่ึงจะมีระดบัตั้งแต่ 0-6 

IPxx  หลกัท่ีสอง      หมายถึง        ระดบัการป้องกนัน ้า ซ่ึงจะมีระดบัตั้งแต่ 0-9  

 

รายละเอียดรหสั IP 

 

สัญลกัษณ์ IP การป้องกนัของแข็ง การป้องกนัของเหลว การทนต่อแรงกระแทก การป้องกนัอื่นๆ 

IP ตวัเลข 0-6 ตวัเลข 0-9 ตวัเลข 0-9 ตวัอกัษร 
จ าเป็นตอ้งระบุ จ าเป็นตอ้งระบุ จ าเป็นตอ้งระบุ ยกเลิกการใชแ้ลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุ 

ตัวเลขหลกัที ่1 : การป้องกนัของแข็ง 

หมายถึง การป้องกนัการเข้าถึง(เขา้ไปในตวัอุปกรณ์) ของฝุ่ นหรือการสัมผัสโดยบังเอญิเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระแทกจากของแขง็ซ่ึงการทน
ต่อแรงกระแทกนั้นจะบอกในตวัเลขหลกัท่ี 3 ของมาตรฐาน IP และปัจจุบนัไดย้กเลิกการใชแ้ลว้ โดยการป้องกนัของแขง็จะมี
ทั้งหมด 7 ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0-6 ดงัน้ี 

 

ระดับ รายละเอยีด 

0 
 ไม่มีการป้องกนัใดๆ 

 

1 
ป้องกนัของแข็งท่ีมีขนาดตั้งแต่ 50 mm ขึน้ไป 

ยกตวัอย่าง ป้องกนัการสัมผสัตวัอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจจากมือหรือส่วนอ่ืนๆของร่างกาย 

2 
ป้องกนัของแข็งท่ีมีขนาดตั้งแต่ 12 mm ขึน้ไป 

ยกตวัอย่าง ป้องกนัการสัมผสัตวัอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจจากนิว้มือหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/
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3 
ป้องกนัของแข็งท่ีมีขนาดตั้งแต่ 2.5 mm ขึน้ไป 

ยกตวัอย่าง ป้องกนัการสัมผสัตวัอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจจากไขควงหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

4 

ป้องกนัของแข็งท่ีมีขนาดตั้งแต่ 1 mm ขึน้ไป 

ยกตวัอย่าง ป้องกนัการสัมผสัตวัอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจจากสายไฟ, เส้นลวด, ไขควงขนาดเลก็, แมลงบางชนิดหรือ 
เคร่ืองมืออ่ืนๆท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

5 

ป้องกนัฝุ่ นได้แต่อาจมีฝุ่ นเลก็น้อยเล็ดลอดเขา้ไปโดยฝุ่ นท่ีเล็ดลอดเขา้ไปนั้นตอ้งไม่มีผลใดๆต่อการ 
ท างานของอุปกรณ ์

ยกตวัอย่าง ส่วนใหญ่มาตรฐาน IP น้ีจะอยู่ในเคร่ืองมือวดัแบบพกพาหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นคร้ังคราวโดยฝุ่ นอาจเล็ดลอด 
เขา้ไปไดจ้ากฝาปิดแบตเตอร่ีแต่เน่ืองดว้ยเวลาการใชง้านท่ีสั้นจึงท าใหฝุ้่ นแถบจะเขา้ไปไม่ไดเ้ลย 

6 
ป้องกนัฝุ่ นได้สมบูรณ์ โดยมาตรฐานน้ีถูกทดสอบบนพ้ืนท่ีท่ีมีการไหลเวียนของอากาศและฝุ่ นเป็นเวลา 8 ชัว่โมง 
ยกตวัอย่าง ส่วนใหญ่มาตรฐาน IP น้ีจะอยู่ในเคร่ืองมือวดัแบบติดตั้งหรืออุปกรณ์อ่ืนๆท่ีถูกใชง้านในพ้ืนท่ีตลอดเวลา 

ตัวเลขหลกัที ่2 : การป้องกนัของเหลว  

หมายถึง ของเหลวจ าพวกน า้เท่านั้น ไม่รวมถึงของเหลวประเภทอ่ืนๆเช่น น ้ามนั, สารเคมีท่ีมีความเป็นกรดหรือด่างสูง, ฯลฯ โดยการ
ป้องกนัมีทั้งหมด 11 ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0-9K ดงัน้ี 

ระดับ รายละเอยีด 

0 ไม่มีการป้องกนัใดๆ 

1 
ป้องกนัหยดน า้ท่ีตกกระทบในแนวตั้งกบัตวัอุปกรณ์เท่านั้น 

ทดสอบโดย ปล่อยหยดน ้าในแนวตั้งปริมาณเทียบเท่าสายฝนขนาด 1 mm/min เป็นเวลา 10 นาที 

2 

ป้องกนัหยดน า้ท่ีตกกระทบในแนวเฉียงรอบตวัอุปกรณ์ไดท้  ามุมสูงสุด 15 องศาจากแนวตั้ง 
ทดสอบโดย ปล่อยหยดน ้าในแนวเฉียงปริมาณเทียบเท่าสายฝนขนาด 3 mm/min เป็นเวลา 2.5 นาที/ดา้น 

(รวมทั้งหมด 10 นาที) โดยทดสอบทั้งหมด 4 ดา้นคือ ดา้นซ้าย, ดา้นขวา, ดา้นหนา้และดา้นหลงัของตวัอุปกรณ ์

3 

ป้องกนัละอองน า้ท่ีตกกระทบในแนวเฉียงรอบตวัอุปกรณ์ไดท้  ามุมสูงสุด 60 องศาจากแนวตั้ง 
ทดสอบโดย ใชห้วัฉีดสเปรย ์(Spray Nozzle) ฉีดไปท่ีอุปกรณ์โดยมีแผน่ป้องกนัน ้า(เพ่ือใหไ้ดมุ้มทดสอบ) 
ดว้ยแรงดนั 50-150 kPa และอตัราการไหล 10 l/min เป็นเวลา 1 นาทีต่อพ้ืนท่ีอุปกรณ ์1 m2 โดยใชเ้วลาในการ
ทดสอบ 

ทั้งหมดอย่างนอ้ย 5 นาที  

4 

ป้องกนัละอองน า้ท่ีตกกระทบตวัอุปกรณ์ไดจ้ากทกุทศิทาง 
ทดสอบโดย ใชห้วัฉีดสเปรย ์(Spray Nozzle) ฉีดรอบตวัอุปกรณ์ดว้ยแรงดนั 50-150 kPa และอตัราการไหล 10 

l/min 

เป็นเวลา 1 นาทีต่อพ้ืนท่ีอุปกรณ ์1 m2 โดยใชเ้วลาในการทดสอบทั้งหมดอย่างนอ้ย 5นาที 

5 

ป้องกนัน า้จากการฉีดท่ีตวัอุปกรณ์ไดจ้ากทกุทศิทาง 
ทดสอบโดย ใชห้วัฉีด (Nozzle) ขนาด 6.3 mm ฉีดรอบตวัอุปกรณ์ดว้ยแรงดนั 30 kPa ท่ีระยะห่าง 3 m และอตัราการ
ไหล 
12.5 l/min เป็นเวลา 1 นาทีต่อพ้ืนท่ีอุปกรณ ์1 m2 โดยใชเ้วลาในการทดสอบทั้งหมดอย่างนอ้ย 3 นาที 

6 

ป้องกนัน า้จากการฉีดแบบรุนแรงท่ีตวัอุปกรณ์ไดจ้ากทกุทศิทาง 
ทดสอบโดย ใชห้วัฉีด (Nozzle) ขนาด 12.5 mm ฉีดรอบตวัอุปกรณด์ว้ยแรงดนั 100 kPa ท่ีระยะห่าง 3 m 

และอตัราการไหล 100 l/min เป็นเวลา 1 นาทีต่อพ้ืนท่ีอุปกรณ ์1 m2 โดยใชเ้วลาในการทดสอบทั้งหมดอย่างนอ้ย 3 นาที 

6K 

ป้องกนัน า้จากการฉีดแรงดันสูงท่ีตวัอุปกรณ์ไดจ้ากทกุทศิทาง 
ทดสอบโดย ใชห้วัฉีด (Nozzle) ขนาด 6.3 mm ฉีดรอบตวัอุปกรณ์ดว้ยแรงดนั 1,000 kPa ท่ีระยะห่าง 3 m 

และอตัราการไหล 75 l/min เป็นเวลา 1 นาทีต่อพ้ืนท่ีอุปกรณ ์1 m2 โดยใชเ้วลาในการทดสอบทั้งหมดอย่างนอ้ย 3 นาที 

7 
ป้องกนัการแทรกซึมของน า้จากการแช่ตวัอุปกรณ์ในน ้าไดท่ี้ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที 
การทดสอบ ในกรณีท่ีเป็นอุปกรณ์ขนาดเลก็จะแช่ตวัอุปกรณ์ลงในน ้าท่ีความลึก 1,000 mm โดยวดัจากจุดต ่าสุด 
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ของตวัอุปกรณ์ถึงผิวน ้า ในกรณีท่ีเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่จะแช่ตวัอุปกรณ์ลงในน ้าท่ีความลึก 150 mm 

โดยวดัจากจุดสูงสุดของตวัอุปกรณ์ถึงผิวน ้า เป็นระยะเวลา 30 นาที ทั้ง 2 กรณี 

8 

ป้องกนัการแทรกซึมของน า้จากการแช่ตวัอุปกรณ์ในน ้าไดแ้บบถาวร 
การทดสอบ เน่ืองจากระยะความลึกในการใชง้านของอุปกรณ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั การทดสอบของมาตรฐาน IP น้ี 

จะข้ึนอยู่กบัโรงงานผูผ้ลิตโดยตรงซ่ึงโรงงานผูผ้ลิตจะระบุความลึกสูงสุดในการใชง้านของอุปกรณ์มาดว้ย 

9K 

ป้องกนัน า้จากการฉีดแรงดันสูงพิเศษท่ีตวัอุปกรณ์ไดจ้ากทกุทศิทาง ท่ีอุณหภูมิน ้าสูงสุด 80 °C 

ทดสอบโดย ใชห้วัฉีด (Nozzle) ฉีดรอบตวัอุปกรณ ์4 ต าแหน่งคือท ามุม 0, 30, 60, 90 องศาจากแนวตั้งของอุปกรณ ์

ท่ีระยะห่าง 100-150 mm ดว้ยแรงดนั 8-10 MPa และอตัราการไหล 14-16 l/min ท่ีอุณหภูมิน ้า 80 °C เป็นเวลา 
ต าแหน่งละ 30 วินาที (รวมทั้งหมด 2 นาที) 

 

การป้องกนัอื่นๆ 
นอกเหนือจากการป้องกนัฝุ่ นและน ้าแลว้ยงัมีการป้องกนัอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีก โดยการป้องกนัอ่ืนๆนั้นจะใชส้ัญลกัษณ์ตวัอกัษรต่อทา้ย

หมายเลข IP โดยตอ้งมีการก  าหมดมาจากโรงงานผูผ้ลิตว่าตอ้งระวงัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ รายละเอยีด 

F ป้องกนัน ้ามนั 

H ป้องกนัอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัสูง (High voltage device) 

M อุปกรณ์มีการเคล่ือนท่ีขณะทดสอบการป้องกนัน ้า 

S อุปกรณ์ไม่มีการเคล่ือนท่ีขณะทดสอบการป้องกนัน ้า 

W ทนต่อสภาพอากาศทางธรรมชาติ 

ตวัอย่าง การเลือกใช ้IP แบบต่างๆ ไดแ้ก ่

IP54 คือ Power Plug ตวันั้นๆ สามารถป้องกนัฝุ่ นไดแ้ต่อาจมีฝุ่ นเล็กนอ้ยเล็ดลอดเขา้ไป 

โดยฝุ่ นท่ีเล็ดลอดเขา้ไปนั้นตอ้งไม่มีผลใดๆต่อการท างานของอุปกรณ์และสามารถป้องกนัละอองน ้าท่ีตกกระทบตวั Power Plug ไดจ้าก
ทุกทิศทาง 

IP65 คือ Power Plug ตวันั้นๆ สามารถป้องกนัฝุ่ นไดส้มบูรณ ์และสามารถป้องกนัน ้าจากการฉีดท่ีตวั Power Plug ไดจ้ากทุก
ทิศทาง 

IP66 คือ Power Plug ตวันั้นๆ สามารถป้องกนัฝุ่ นไดส้มบูรณ ์และสามารถป้องกนัน ้าจากการฉีดแบบรุนแรงท่ีตวัอุปกรณ์ไดจ้ากทุก
ทิศทาง 

IP66K คือ Power Plug ตวันั้นๆ สามารถท่ีจะป้องกนัฝุ่ นไดส้มบูรณ ์และสามารถท่ีจะป้องกนัน ้าจากการฉีดแรงดนัสูงท่ี
ตวั Power Plug ไดจ้ากทุกทิศทาง 

IP67 คือ Power Plug ตวันั้นๆ ความสามารถท่ีจะป้องกนัฝุ่ นไดส้มบูรณ์ และสามารถป้องกนัการแทรกซึมของน ้าจากการแช่
ตวั Power Plug ในน ้าท่ีความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที 

IP68 คือ Power Plug ตวันั้นๆ สามารถท่ีจะป้องกนัฝุ่ นไดส้มบูรณ์ และสามารถท่ีจะป้องกนัการแทรกซึมของน ้าจากการแช่ตวั
อุปกรณ์ในน ้าไดแ้บบถาวร 

IP69K คือ Power Plug ตวันั้นๆ สามารถท่ีจะป้องกนัฝุ่ นไดส้มบูรณ ์และสามารถป้องกนัน ้าจากการฉีดแรงดนัสูงพิเศษท่ีตวัอุปกรณ์
ไดจ้ากทุกทิศทาง ท่ีอุณหภูมิน ้าสูงสุด 80 °C 

 


