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บทที่ บทที่ 44  

การการอนุรักษพลังงานสําหรับอนุรักษพลังงานสําหรับมอเตอรมอเตอร  

((EEnneerrggyy  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ffoorr  mmoottoorr))  
 
 

ความสําคัญความสําคัญ  
 

 ประสิทธิภาพของมอเตอรข้ึนอยูกับคาของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตัวมอเตอร  มอเตอรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงจะตองการกําลังไฟฟาปอนเขานอยกวา เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพต่ําท่ีให
กําลังงานขาออกเทากัน  หลายปท่ีผานมาทางผูผลิตมอเตอรไดวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงออกสูตลาด  สามารถลดการสูญเสียพลังงานไดประมาณ 25-30% ของการสูญเสียเดิม นอกจากประหยัด
พลังงานแลวมอเตอรประสิทธิภาพสูงยังมีขอดีอื่นๆ อีกคือ เกิดความรอนจากการทํางานนอยกวา   อายุการใช
งานของฉนวน และลูกปนยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือนนอยกวา มีเสียงรบกวนนอย และคาเพาเวอรแฟกเตอรดี
ข้ึน  การติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบในเครื่องปมน้ํา พัดลม เครื่องอัดอากาศ (Air compressor) เปนที่
ยอมรับมานานแลววา สามารถประหยัดพลังงานไดมาก   การลดความเร็วรอบของปมน้ําลง 50 % จะทําใหอัตรา
การไหลลดลง 50 % ในขณะที่ความดันลดลง 75 % และแรงมาของตนกําลัง  (Break Horsepower, BHp) ลดลง
มากถึง 87.5 % ตามทฤษฎีของ Affinity Laws 
 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค   
 

1. บอกชนิดและหลักการทํางานของมอเตอรประเภทตางๆได 
2. อธิบายเรื่องประสิทธิภาพของมอเตอรไฟฟาได 
3. บอกความแตกตางของมอเตอรประสิทธิภาพสูงกับมอเตอรมาตรฐานทั่วไปได 
4. เลือกใชมอ เตอรประสิทธิภาพสู งและอุปกรณปรับความเร็ วรอบเพื่ อให เกิด 

การอนุรักษพลังงานได 
5. บอกแนวทางในการอนุรักษพลังงานในมอเตอรได 
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44..1 1 บบททนํา นํา  
มอเตอรไฟฟา (Motor) หมายถึงเปนเครื่องกลไฟฟาชนิดหนึ่งท่ีเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

ไฟฟามาเปนพลังงานกลมอเตอรไฟฟาเปนอปุกรณตนกําลังและเปนอุปกรณควบคุมเครื่องจักรกลตางๆ ท่ีใชใน
ระบบตางๆในโรงงานและอาคาร  

 
4.2 ชนิดและหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา 

มอเตอรไฟฟาสามารถแบงประเภทของกระแสไฟฟาได 2 ชนิดคือ มอเตอรไฟฟากระแสตรง (Direct 
current motor) และมอเตอรไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current Motor) 

มอเตอรไฟฟากระแสตรงหรอืเรียกวาดี.ซี มอเตอร อาจแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก 

• มอเตอรแบบอนุกรมหรอืเรยีกวาซีรีสมอเตอร (Series Motor) 

• มอเตอรแบบอนุขนานหรือเรยีกวาชันทมอเตอร (Shunt Motor) 

• มอเตอรไฟฟาแบบผสมหรือเรยีกวาคอมเปาวดมอเตอร (Compound Motor) 
สวนมอเตอรไฟฟากระแสสลับหรือเรียกวา เอ.ซี มอเตอร สามารถแบงออกตามจํานวนเฟสของ

กระแสไฟฟาไดดังนี้ 

• มอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรยีกวา ซิงเกลเฟสมอเตอร (A.C. Sing phase 
motor) ซึ่งสามารถจําแนกยอยไดเปน 5 ประเภท ไดแก 

o สปลิทเฟส มอเตอร (Split-phase motor) หรืออินดักชันมอเตอร(Induction motor)
มอเตอรชนิดนีน้ิยมใชงานมากในตูเย็น เครื่องสูบนํ้าขนาดเล็ก เครื่องซักผา เปนตน มีขนาด
แรงมาขนาดตั้งแต 1/4 แรงมา , 1/3 แรงมา, 1/2 แรงมา จะมีขนาดไมเกิน1 แรงมา 

o คาปาซิเตอร  มอเตอร(Capacitor motor) 
o  รีพัลช่ันมอเตอร(Repulsion motor) 
o ยูนิเวอรเวอรแซลมอเตอร(Universal motor) 
o เชดเดดโพล มอเตอร(Shaded-pole motor) 

• มอเตอรไฟฟาสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกวา ทรีเฟสมอเตอร (A.C. Three phase motor) 
 
4.3 สวนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา 

4.3.1 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส 
4.3.1.1 มอเตอรไฟฟากระแสสลับสปลิทเฟสมอเตอร(Split-phase motor) 

• โรเตอร (Rotor) 
โรเตอรทําดวยแผนเหล็กบางๆ (Laminated) อัดซอนกันเปนแกนและมี

เพลารอยทะลุเหล็กบางๆเพื่อยึดใหแนนรอบโรเตอรนี้จะมีรองไปตามทางยาว
ในรองนี้จะมีทองแดงหรืออลูมิเนียมเสนโตๆ ฝงอยูโดยรอบปลายของ
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ทองแดงหรืออลูมิเนียมนี้จะเชื่อมติดอยูกับวงแหวนทองแดงหรืออลูมิเนียม ซึ่งมีลักษณะคลายกรงกระรอกจึง
เรียกชื่อวาโรเตอรกรงกระรอก(Squirrel cage rotor) 
 

• สเตเตอร (Stator) 
สเตเตอร (Stator) หรือเรียกวาโครงสรางสนามแมเหล็กซึ่งประกอบดวย

แผนเหล็กบางๆ อัดแนน มีรองสําเร็จไวใสขดลวดเรียกวาชองสลอต (slot) อัด
เปนปกแผน อยูภายในกรอบโครง (Frame) ซึ่งเฟรมนั้นจะทํามาจากเหล็กหลอ 
(Cast iron) หรือเหล็กเหนียว (Steel) ท่ีสเตเตอรของสปลิทเฟสมอเตอรจะมี
ขดลวดพันอยู 2 ชุด คือขดรันหรือขดเมน (Running Winding หรือ Main 
Winding) พันดวยลวดเสนใหญจํานวนรอบมากขดลวดรันนี้จะมีไฟฟาไหลผานอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ
เริ่มสตารทหรือทํางานปกติ ขดลวดชุดท่ีสอง สําหรับเริ่มหมุนหรือขดสตารต (Starting winding) พันดวยลวด
เสนเล็กและจํานวนรอบนอยกวาขดรันขดลวดสตารทจะตออนุกรมอยูกับสวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแลวจึง
นําไปตอขนานกับขดรัน 

• ฝาครอบ 
ฝาครอบของมอเตอรท้ังสองขางสวนใหญทํามาจากเหล็กหลอหรือเหล็กเหนียวท้ังสองขางจะถูกยึดดวยสลัก

เกลียวใหแนนและยังมีแบริ่งแบบตลับลูกปน (Ball bearing) สําหรับรองเพลาในการหมุนของโรเตอรใหตรงแนว
ศูนยกลางไมเกิดการเสียดสีกับสเตเตอร และที่ฝาปดอีกดานหนึ่งจะมีสวนประกอบของสวิทชแรงเหวี่ยวหนี
ศูนยกลางอยูในสวนที่เปนหนาสัมผัสท่ีอยูกับที่ 

       
 

ฝาครอบปดหัว-ทายของมอเตอร 
 

• สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal switch) 
สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางนี้ทําหนาท่ีตัดวงจรสตารทหรือบางที่เรียกวาสวิทชตัดวงจรสตารทสวิตชแรง

เหวี่ยงนี้ประกอบดวยสวนสําคัญ2สวนดังนี้ คือสวนที่อยูกับที่(Stationary part)จะประกอบติดอยูกับฝาปดหัวทาย
ของมอเตอรซึ่งเปนสวนของหนาสัมผัสหรือหนาทองขาวอยู 2อันและสวนที่หมุน(Rotating part) สวนที่ติดอยู
กับเพลาของโรเตอร การทํางานของสวิทชหนีศูนยกลางเมือความเร็วรอบของมอเตอรได75เปอรเซ็นตของ
ความเร็วรอบสูงสุดของมอเตอรจะทําใหสวนที่ติดอยูกับแกนเพลาของโรเตอรผลักดันสวนที่ติดตั้งอยูกับฝาของ
มอเตอรทําใหหนาสัมผัสแยกออกจากกันตัดวงจรขดสตารอยางอัตโนมัติ 
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สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางสวนเคลื่อนที่ได  สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางสวนอยูกับที ่
 
 

การทํางานอาศัยหลักการเหนี่ยวนําทางแมเหล็กไฟฟา โดยที่ขดรันและขดสตารทที่วางทํามุมกัน 90 องศา
ทางไฟฟาเพื่อทําใหเกิดสนามแมเหล็กหมุน(Rotating magnetic field)ไปเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสไหลในขดลวด
กรงกระรอก (Squirrel cage winding) กระแสสวนนี้จะสรางสนามแมเหล็กขึ้นไปผลักกับสนามแมเหล็กที่
สเตเตอรเกิดเปนแรงบิดท่ีโรเตอรใหหมุนไปเมื่อโรเตอรหมนุดวยความเรว็ 75 เปอรเซ็นต ของความเร็วสูงสุด
สวิตชแรงเหวีย่งหนีศูนยกลางจะตัดขดลวดสตารทออก จากวงจรขดลวดสตารทจะทํางานเฉพาะตอนสตารท
เทานั้น สวนขดรันจะทํางานตลอดตั้งแตเริม่เดินมอเตอรจนหยุดหมุนเมื่อจะนํามอเตอรนีไ้ปใชงานตองใหหมุน
ตัวเปลากอนแลวจึงจะตอโหลด 
 

4.3.1.2 มอเตอรไฟฟากระแสสลับคาปาซิเตอรมอเตอร (Capacitor motor) 
คาปาซิเตอรมอเตอรเปนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟสที่มีลักษณะคลายสปลิทเฟสมอเตอรมาก

ตางกันตรงที่มีคาปาซิเตอรเพิ่มข้ึนมาทําใหมอเตอรแบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษกวาสปลิทเฟสมอเตอรคือมีแรงบิด
ขณะสตารทสูงใชกระแสขณะสตารทนอยมอเตอรชนิดนี้มีขนาดตั้งแต 1/20 แรงมา ถึง10 แรงมา มอเตอรนี้นิยม
ใชงานเกี่ยวกับ ปมนํ้า เครื่องอัดลม ตูแช ตูเย็น 

โครงสรางของคาปาซิเตอรมอเตอร มีสวนประกอบสวนใหญเหมือนกับแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอยาง 
คือ 

• โรเตอรเปนแบบกรงกระรอก 

• สเตเตอรประกอบดวยขดลวด 2 ชุด คือ ชุดสตารทและชุดรัน 

• ฝาปดหัวทายประกอบดวย ปลอกทองเหลือง ( Bush ) หรือตลับลูกปน ( Ball bearing ) สําหรับรองรับ
เพลา 

• คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร ( Capacitor or Condenser) โดยทั่วไปมี 3 ชนิด คือ 1. แบบกระดาษหรือ
Paper capacitor 2. แบบเติมนํ้ามันหรือ Oil -filled capacitor 3. แบบนํ้ายาไฟฟาหรือElectrolytic 
capacitor 

  
โรเตอรแบบกรงกระรอก สเตเตอรประกอบดวยขดลวด2 ชุด คือ ชุดสตารทและชุดรัน 
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ฝาปดหัวทาย คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร 
 
4.3.1.3 รีพัลชั่นมอเตอร (Repulsion motor) 
โครงสรางที่สําคัญของรีพัลช่ันมอเตอรประกอบไปดวย 5 สวนสําคัญคือ 

1. สเตเตอร (Stator ) 
2. โรเตอร (Rotor ) 
3. แปรงถานและซองแปรงถาน (Brush and Brush Holder) 
4. ฝาปดหัวทาย (End Plate) 
5. อุปกรณแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Device 

 

 

สเตเตอรของรพีัลช่ันมอเตอรจะมีขดลวดพันอยูเพียงชุดเดียวเหมือนกับขดรัน
ของสปลิทเฟสมอเตอร 

 

 

โรเตอร  คือตัวหมุนของรีพัลช่ันมอเตอร มีขดลวดพันอยูในรอง    
 ( Slots ) และปลายของขดลวดจะไปตอตรงที่ข้ัวคอมมิวเตเตอร 

 

 

 

แปรงถานและซองแปรงถาน แปรงถานทําจาก
แทงคารบอนมีสองอันตอดวยสายตัวนําถึงกนัวาง
อยูบนซองแปรงถานและมีสลิปริงกดเหมือนกับ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง 

การทํางานของมอเตอรอาศัยสนามแมเหล็กที่เกิดข้ึนและอุปกรณแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางจะทําหนาท่ี
กดวงแหวนตัวนํา (Neck Lace) ใหติดกับซี่คอมมิวเตเตอรเหมือนกับลัดวงจรคอมมิวเตเตอร การลัดซี่คอมมิวเต
เตอรนั้น เพื่อใหขณะที่มอเตอรสตารทไปแลวท่ีความเร็วประมาณ 75% ของความเร็วพิกัดของมอเตอรอุปกรณ
แรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางนี้จะทาํงานโดยกดวงแหวนตัวนําลัดซี่คอมมิวเตเตอร ทําใหมอเตอรหมุนรันไปแบบ
อินดักชั่นเพราะขณะนี้โรเตอรจะมีคุณสมบัติเหมือนโรเตอรแบบกรงกระรอก รีพัลช่ันมอเตอรบางชนิดจะมีตัว
ยกแปรงถานออกจากคอมมิวเตเตอร ในขณะที่อุปกรณแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางทํางานอีกดวย 



 
 
ตอนที่ 2 บทท่ี 4 การใชมอเตอรไฟฟาและอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ                                          คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 
   

  

 

4-6 

4.3.1.4 ยูนิเวอรแซลมอเตอร 

เปนมอเตอรขนาดเล็กมีขนาดกําลังไฟฟาตั้งแต 1/200 แรงมาถึง 1/30 แรงมา นําไปใชไดกับแหลงจาย
ไฟฟากระแสตรงและใชไดกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับชนิด 1 เฟส มอเตอรชนิดนี้มีคุณสมบัติท่ีโดดเดน คือ
ใหแรงบิดเริ่มหมุนสูงนําไปปรับความเร็วได ท้ังปรับความเร็วไดงายท้ังวงจรลดแรงดันและวงจรควบคุม
อิเล็กทรอนิกส นิยมนําไปใชเปนตัวขับเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน เครื่องบดและผสมอาหาร มีดโกนหนวด
ไฟฟา เครื่องนวดไฟฟา มอเตอรจักรเย็บผา สวานไฟฟา เปนตน 

 การทํางานของยูนิเวอรแซลมอเตอร จะอาศัยการที่ขดอารเมเจอรและขดลวดสนามแมเหล็กที่ตอ
อนุกรมกัน เมื่อจายไฟฟาเขาจะเกิดข้ัวแมเหล็กขึ้นที่ตัวอารเมเจอร และที่ข้ัวสนามแมเหลก็ ทําใหเกิดแรงผลักกัน
ทําใหมอเตอรหมุนไปได 

4.3.1.5 เชดเดดโพลมอเตอร (Shaded pole motor) 

เชดเดดโพลมอเตอรเปนมอเตอรกระแสสลับ 1 เฟส มีขนาดเล็กที่สุดมีแรงบิดเริ่มหมุนต่ํามากนําไปใช
งานไดกับเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก ๆ เชน ไดรเปาผม พัดลมขนาดเล็ก โครงสรางของมอเตอรประกอบดวย 

1. ขดลวดสนามแมเหล็ก จะพันอยูรอบ ๆ แกนของตัวสเตเตอร 
2. โรเตอร (ตัวหมุน) มีลักษณะเปนโรเตอร แบบกรงกระรอก 
3. สเตเตอร เปนแผนเหล็กบางวางอัดซอนกนั บริเวณขั้วสนามแมเหล็กแตละดานแบง 2 สวน สวนที่

เล็กกวาจะมีวงแหวนทองแดงพันอยูรอบ ๆ  
4. วงแหวนทองแดง (Shaded Coil) 

การทํางานของเชดเดดโพลมอเตอรจะอาศัยขดลวดชวยหมุนคือลวดทองแดงเสนใหญท่ีพันอยูกับข้ัว
สนามแมเหล็กเรียกวาเชดเดด (Shaded Coil) หรือขดลวดชวยหมุน (AuxiliaryWinding) เมื่อจายไฟฟา
กระแสสลับเขาขดลวดสเตเตอรของมอเตอรจะเกิดเสนแรงแมเหล็กเคลื่อนที่ผานโรเตอรของมอเตอรและมี
สนามแมเหล็กสวนหนึ่งท่ีผาน ขดลวดเชดเดดทําใหเกิดแรงแมเหล็กบิดเบี้ยวไป การบิดเบี้ยวไปนี้ทําใหเกิด
แรงบิดหมุนขนาดเล็กทําใหมอเตอรหมุนได  

4.3.2 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 

มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส สามารถแบงออกตามโครงสรางและหลักการทํางานของมอเตอรได 2 
แบบ คือ 

1. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น (3 Phase Induction Motor) 
2. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัส (3 Phase Synchronous Motor 
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4.3.2.1 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น มอเตอรไฟสลับ 3 ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีดี คือมีความเร็วรอบคงท่ีเนื่องจากความเร็วรอบอินดักชันมอเตอรข้ึนอยู
กับความถี่ (Frequency)ของแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับมีราคาถูกโครงสรางไม
ซับซอน สะดวกในการบํารุงรักษาเพราะไมมีคอมมิวเตเตอรและแปรงถานเหมือน
มอเตอรไฟฟากระแสตรงเมื่อใชรวมกับเครื่องควบคุมความเร็วแบบอินเวอรเตอร 
(Inverter) สามารถควบคุมความเร็ว (Speed) ไดตั้งแตศูนยจนถึงความเร็วตามพิกัดของมอเตอรนิยมใชกันมาก 
เปนตนกําลังในโรงงานอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนลิฟท ขับเคลื่อนสายพานลําเลียง ขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟา เชน 
เครื่องไส เครื่องกลึงมอเตอรอินดักชั่นมี 2 แบบ แบงตามลักษณะตัวหมุนคือ 

•   อินดักชันมอเตอรที่มีโรเตอรแบบกรงกระรอก(Squirrel Cage Induction Motor) อินดักชันมอเตอร
แบบนี้ ตัวโรเตอรจะมีโครงสรางแบบกรงกระรอกเหมอืนกับโรเตอรของสปลิทเฟสมอเตอร 

•    อินดักชันมอเตอรที่มีโรเตอรแบบขดลวด(Wound Rotor Induction Motors) อินดักชันมอเตอรชนิดนี้
ตัวโรเตอรจะทําจากเหลก็แผนบาง ๆ อัดซอนกันเปนตวัทุนคลาย ๆ อารเมเจอรของมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงมรีองสําหรับวางขดลวดของตวัโรเตอรเปนขดลวด 3 ชุด สําหรบัสรางขัว้แมเหล็ก 3 เฟส 
เชนกัน  ปลายของขดลวดทั้ง 3 ชุด ตอกับสลิปริง (Slip Ring) จํานวน 3 อัน สําหรับเปนทางให
กระแสไฟฟาครบวงจรทั้ง 3 เฟส การทํางานของอินดกัชันมอเตอรเมือ่จายไฟฟาสลับ 3 เฟส ใหท่ีขดลวด
ท้ัง 3 ของตัวสเตเตอรจะเกิดสนามแมเหล็กหมุนรอบ ๆ  ตัวสเตเตอรทําใหตัวหมนุ (โรเตอร) ไดรับการ
เหนีย่วนําทําใหเกิดข้ัวแมเหลก็ที่ตัวโรเตอรและขั้วแมเหลก็นี้จะพยายามดงึดูดกับสนามแมเหล็กที่หมุน
อยูรอบ ๆ ทําใหมอเตอรของอนิดักชันมอเตอรหมุนไปไดความเรว็ของสนามแมเหล็กหมุนที่ตัวสเตเตอร
นี้จะคงที่ตามความถี่ของไฟฟากระแสสลับ ดังนั้น โรเตอรของอินดกัชั่นของมอเตอรจงึหมนุตามสนาม
หมุนดงักลาวไปดวยความเรว็เทากับความเรว็ของสนามแมเหล็กหมนุ 

4.3.2.2 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสแบบซิงโครนัส 

ซิงโครนัสมอเตอรเปนมอเตอรขนาดใหญท่ีสุด ท่ีขนาดพิกัดของกําลังไฟฟา
ตั้งแต 150 kW (200 hp) จนถึง 15 MW (20,000 hp) มีความเร็วตั้งแต 150 ถึง 
1,800 RPM โครงสรางของซิงโครนัสมอเตอร ท่ีสําคัญมี 2 สวนคือ  

1. สเตเตอร (Stator) มีรองสําหรับพันขดลวดจาํนวน 3 ชุด เฟสละ1 ชุด เมื่อ
จายไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส ใหกับสเตเตอรจะเกิดสนามแมเหล็กหมุนขึ้นเมื่อ
สนามแมเหล็กหมุนอินดักชันมอเตอร 

2. โรเตอร (Rotor) เปนแบบขั้วแมเหล็กยื่น (Salient Poles) และมีขดลวดพัน
ขาง ๆ ข้ัวแมเหล็กยื่นเหลานั้นขดลวดสนามแมเหล็กที่พันรอบขั้วแมเหล็กยื่นตอ
กับแหลงจายไฟฟากระแสตรงภายนอก เพื่อสรางขั้วแมเหลก็ขึ้นที่ตัวโรเตอร 
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การทํางานของซิงโครนัสมอเตอรเมื่อจายไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส ใหกับสเตเตอรของซิงโครนัสมอเตอรจะ
เกิดสนามแมเหล็กหมุนเนื่องจากตัวหมุน (โรเตอร)ของซิงโครนัสมอเตอรเปนแบบขั้วแมเหล็กยื่น และมีขดลวด
สนามแมเหล็กพันอยูรอบ ๆโดยใชแหลงจายไฟฟากระแสภายนอก เมื่อจายไฟฟากระแสตรงใหกับโรเตอรจะทํา
ใหเกิดข้ัวแมเหล็กที่โรเตอรข้ึนขั้วแมเหล็กนี้จะเกาะตามการหมุนของสนามหมุนของสเตเตอร ทําใหมอเตอร
หมุนไปดวยความเร็วเทากับความเร็วของสนามแมเหล็กที่สเตเตอร 
 

44..44  ประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟา   ประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟา   
 ประสิทธิภาพของมอเตอรข้ึนอยูกับคาของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตัวมอเตอร โดยท่ัวๆ ไปแลว

การสูญเสียในมอเตอรจะมาจากการสูญเสียท่ีมีคาคงท่ี และการสูญเสียท่ีเปลี่ยนแปลงตามโหลดของมอเตอร ได
ดังนี้  

ก.  การสูญเสียท่ีแกนเหล็ก (Core losses) เกิดจากพลังงานที่ใชในการเปลี่ยนทิศทางของ
สนามแมเหล็กที่ไหลอยูในแกนเหล็ก (Hysteresis losses) รวมท้ังการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนใน 
แกนเหล็ก (Eddy current losses)  

ข.  การสูญเสียจากแรงลมที่ตานทานการหมุนและแรงเสียดทาน (Windage and friction 
losses) เกิดจากแรงเสียดทานในตลับลูกปน และแรงตานของครีบระบายอากาศที่ตัวมอเตอร โดยรวมแลวการ
สูญเสียท่ีแกนเหล็ก การสูญเสียจากแรงลม และแรงเสียดทาน เปนคาการสูญเสียท่ีคงที่ และไมข้ึนกับโหลดของ
มอเตอรเรียกโดยรวมวา “คาการสูญเสียขณะที่มอเตอรไมมีโหลด” (No - Load losses)  

ค. การสูญเสียท่ีสเตเตอร (Stator losses) จะอยูในรูปของความรอนเกิดจากกระแสที่ไหลผาน
ขดลวดที่มีความตานทานอยูภายใน   

ง.  การสูญเสียท่ีโรเตอร (Rotor losses) อยูในรูปความรอนเชนเดียวกับสเตเตอร แตเกิดท่ีตัวนํา
ในโรเตอร  

จ.  การสูญเสียจากภาระการใชงาน (Stray losses) เปนผลจากคาการสูญเสียท่ีเกิดจากความถี่
ในแกนเหล็กที่โรเตอร คากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร คาการสูญเสียจากคากระแสฮารมอนิกในตัวนํา
ของโรเตอรขณะที่มีโหลดคาสนามแมเหล็กรั่วไหลที่เกิดจากกระแสโหลด ซึ่งการสูญเสียท่ีสเตเตอร โรเตอร 
และจากภาระการใชงาน จะเพิ่มข้ึนตามขนาดของโหลดเรียกโดยรวมวา “คาความสูญเสียขณะมีโหลด” (Load 
losses)  
  คาประสิทธิภาพของมอเตอรหาไดดังนี้ 
 
  ประสิทธิภาพ , % =  
 
   =  
 
 

กําลังงานขาออก (วัตต) 
 กําลังไฟฟาปอนเขา (วัตต) 

X 100 

746 X  แรงมาขาออก( HP ) 
 กําลังไฟฟาปอนเขา (วัตต) 

X 100 
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คาประสิทธิภาพอาจเขียนอยูในรูปที่แสดงคากําลังงานสูญเสียของมอเตอรดวยก็ได ดังนี้ 
 
     
  ประสิทธิภาพ , %  =  
 

หรือ 
  ประสิทธิภาพ , %  =   
 
 
 

ปริมาณของกําลังไฟฟาปอนเขาท่ีใชผลิตแรงมาตามพิกัดนั้น จะตางกันสําหรับมอเตอรแตละ
ตัว มอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาจะตองการกําลังงานปอนเขานอย เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอรท่ีมี                
ประสิทธิภาพต่ํากวาท่ีใหขาออกเทากัน 
 

44..55  ความแตกตางระหวางมความแตกตางระหวางมอเตอรอเตอรไฟฟาไฟฟาประสิทธิภาพสูงและมอเตอรไฟฟามาตรฐานทั่วไปประสิทธิภาพสูงและมอเตอรไฟฟามาตรฐานทั่วไป  
 

ในชวงหลายปท่ีผานมาทางผูผลิตมอเตอรไดวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงออกสูตลาด โดยพยายามใหมีราคาสูงข้ึนไมมากมอเตอรรุนใหมนี้มสีวนประกอบและลักษณะการทํางาน
เหมือนมอเตอรแบบเดิมแตใชพลังงานไฟฟานอยกวา เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดในการออกแบบใชวัสดุ
ท่ีดีข้ึนและพิถีพิถันในกระบวนการผลิตมากขึ้นทําใหประสิทธิภาพของมอเตอรสูงข้ึนประมาณ 2-4 % หรือ
สามารถลดการสูญเสียพลังงานไดประมาณ 25-30 % จากการสูญเสีย นอกจากประหยดัพลังงานแลวมอเตอร
ประสทิธิภาพสูงยังมีขอดีอื่นๆ อีกคือ เกิดความรอนจากการทํางานนอยกวาอายุการใชงานของฉนวนและลูกปน
ยาวนานขึ้นการสั่นสะเทือนนอยกวามีเสียงรบกวนนอยและคาเพาเวอรแฟกเตอรดีข้ึน 

นับตั้งแตวิกฤตการณพลังงานในทศวรรษที่ 70 บรรดาผูผลิตมอเตอรไดพัฒนามอเตอร
ประสิทธิภาพสูงโดยการนําเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงช้ินสวนอุปกรณตางๆ ในมอเตอรดังนี้ 

1. ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอรท่ัวๆ ไปใชเหล็กแผนที่มีองคประกอบของ
คารบอนต่ํา (Low-carbon  laminated steel)  สําหรับทําตัวแกนเหล็กที่สเตเตอรและโรเตอร ซึ่งแกนเหล็กดังกลาว
มีคาการสูญเสียทางไฟฟาเทียบกับน้ําหนักประมาณ 6.6 วัตตตอเหล็ก 1 กิโลกรัม ซึ่งมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพ
สูงจะใชแผนเหล็กซิลิกอนคุณภาพสูง (High grade silicon steel) ซึ่งจะมีคาการสูญเสียทางไฟฟาลดลงถึงครึ่งหนึ่งคือ
เหลือเพียงประมาณ  3.3  วัตตตอเหล็ก  1  กิโลกรมั 

2. แผนเหล็กที่บางขึ้น การลดความหนาของแผนเหล็กที่ใชทําแกนเหล็ก ท้ังในสเตเตอรและ
โรเตอร จะชวยลดการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวน   ซึ่งเมื่อรวมกับการปรับปรุงฉนวนระหวางแผนเหล็กแลว
จะชวยลดคาการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนไดมากยิ่งข้ึน  

กําลังไฟฟาปอนเขา(วัตต) – กําลังงานสูญเสีย (วัตต) 

กําลังงานขาออก(วัตต) 

X 100 

กําลังงานขาออก(วัตต) +  กําลังงานสูญเสีย(วตัต) 

กําลังงานขาออก(วัตต) X 100 
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3.  เพิ่มปริมาณของตัวนํา มอเตอรรุนเกา ๆ จะใชลวดทองแดง หรือลวดอะลูมิเนียมท่ีมีขนาด
พอดีกับกระแสสูงสุดท่ีเกิดจากโหลดของมอเตอร แตมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงจะใชลวดทองแดงขนาด
ใหญข้ึนเพื่อลดคาความตานทานในขดลวดโดยขนาดของตัวนําจะใหญกวาประมาณ 35 ถึง 40 เปอรเซ็นต 

4. ปรับปรุงการออกแบบรองสลอต เพื่อท่ีจะรองรับกับขนาดขดลวดที่ใหญข้ึนทําใหตองมีการ
ปรับปรุงและออกแบบรองสลอ็ตใหม รวมท้ังเพิ่มความยาวของแกนเหลก็ที่สเตเตอรซึ่งแกนเหล็กที่ยาวข้ึนจะ
เปนผลตอคาเพาเวอรแฟกเตอรท่ีดีข้ึนดวย 

5.   ลดชองวางระหวางสเตเตอรและโรเตอร การลดชองวางที่เปนทางเดินของสนามแมเหล็ก
ไฟฟาจะทําใหสนามแมเหล็กไฟฟาจากสเตเตอรท่ีวิ่งผานไปยังโรเตอรมีคาเพิ่มสูงข้ึน ดังนั้นมอเตอรจะใช
พลังงานไฟฟาลดลงเพื่อท่ีจะสรางแรงบิดเทาเดิม นอกจากนี้การเพิ่มความยาวของแกนเหล็กยังเปนการเพิ่ม
ปริมาณสนามแมเหล็ก ท่ีจะเปนผลทําใหเกิดผลแบบเดียวกันกับการลดชองวางระหวางโรเตอรกับสเตเตอร 

6.  ปรับปรุงฉนวนที่โรเตอร ในมอเตอรประสิทธิภาพสูงรองสลอตท่ีโรเตอรจะไดรับการ           
ตรวจสอบเปนอยางดี และเคลือบดวยฉนวนที่สามารถทนความรอนไดสงูซึ่งจะลดคาการสูญเสียจากตัวนําท่ีไม
เรียบรอยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตขณะที่ฝงตัวนําเขาไวในโรเตอร ซึ่งโดยปกติแลวตัวนําท่ีอยูท่ีโรเตอรจะ
ถูกออกแบบไวในลักษณะเฉียงกับแนวแกนของโรเตอร เพื่อท่ีจะลดเสียงรบกวนและแรงบิดท่ีไมสม่ําเสมอใน
มอเตอรขนาดเล็ก 

7.  ออกแบบพัดลมใหมเนื่องจากมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมใินขณะที่ทํางานต่ํา
กวามอเตอรธรรมดาเปนผลใหพัดลมที่ใชระบายความรอนมขีนาดเล็กลงซึ่งเปนการลดการสูญเสียจากแรงลม
รวมถงึระดับเสียงของพัดลมในขณะทํางานดวย 
 
 มอเตอรท่ีผลิตไดมาตรฐาน จะตองไดรับการทดสอบเพื่อรบัรองมาตรฐาน ซึ่งปจจุบันหลายประเทศได
พัฒนามาตรฐานการทดสอบที่สากลยอมรับ อาทิ มาตรฐาน CSA ของประเทศแคนาดา มาตรฐาน NEMA ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน IEC ของยุโรป และมาตรฐาน JEC ของประเทศญี่ปุน เปนตน ซึ่งแตละ
มาตรฐานดังกลาวนั้น อาจมีรายละเอียดในการทดสอบแตกตางกัน ลักษณะของกราฟแสดงประสิทธิภาพของ
มอเตอรแสดงไดดังรูปที่ 4.1 และ 4.2  

วิธีการทดสอบตามมาตรฐานจะสามารถแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร ซึ่งคาประสิทธิภาพนั้นมี 2 
ลักษณะ คือ คาเฉลี่ยมาตรฐาน (Nominal) หรือคารับประกันต่ําสุด (Guaranteed Minimum) ซึ่งมีความแตกตาง
กัน ดังนี้ 

• คาประสิทธิภาพมาตรฐาน      เปนคาเฉลี่ยท่ีไดจากมอเตอรแบบเดียวกันจํานวนมากจากผูผลิตมอเตอร
แตละตัวอาจมีคาประสิทธิภาพที่ตางจากคาเฉลี่ยนี้มาก 

• คาประสิทธิภาพรับประกันต่ําสุด  เปนคาท่ีผูผลิตรับประกันวามอเตอรขนาดนั้นๆ จะมีคาประสิทธิภาพ
ไมนอยกวานั้น มาตรฐานระดับชาติสวนใหญจะมีขีดกําหนดความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยและคา
รับประกันต่ําสุดเอาไว 
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ตารางที่ 4.1 แสดงความแตกตางของคาประสิทธิภาพมาตรฐาน และ คาประสิทธิภาพรับประกันต่ําสุด ของ
มอเตอรท่ีมีพิกดัตางกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
      

 
 

ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอรมาตรฐานกับมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
 

2 ขั้ว  (3,000  รอบ/นาที) 4ขั้ว  (1,500  รอบ/นาที) ขนาดพิกัด 
(แรงมา) มอเตอร

มาตรฐาน 
มอเตอร        

ประสิทธิภาพสูง 
มอเตอร      
มาตรฐาน 

มอเตอร        
ประสิทธิภาพสูง 

3 80.0 84.0 81.5 86.5 

5 82.5 86.5 82.5 86.5 
7.5 82.5 87.5 85.5 88.5 
10 85.5 88.5 85.5 88.5 
15 85.5 89.5 86.5 90.2 
20 86.5 89.5 88.5 90.2 
25 87.5 90.2 89.5 91.7 
30 87.5 90.2 89.5 91.7 
40 88.5 91.0 90.2 92.4 
50 88.5 91.7 91.0 92.4 
60 90.2 92.4 91.7 93.0 
75 91.0 92.4 91.7 93.6 

รูปที่ 4.1  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ 
               พิกัดมอเตอรของมอเตอรอินดักชั่น  
               ชนิด  3 เฟส แบบกรงกระรอก   

รูปที่ 4.2   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ   
                      เปอรเซ็นตการใชงานมอเตอรของมอเตอร 

            อินดักชั่น กรงกระรอก  ชนิด  3 เฟส 
ที่มา : Energy Conservation of Electrical Equipment 
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2 ขั้ว  (3,000  รอบ/นาที) 4ขั้ว  (1,500  รอบ/นาที) ขนาดพิกัด 
(แรงมา) มอเตอร

มาตรฐาน 
มอเตอร        

ประสิทธิภาพสูง 
มอเตอร      
มาตรฐาน 

มอเตอร        
ประสิทธิภาพสูง 

100 91.7 93.0 92.4 94.1 
125 91.7 94.1 92.4 94.1 
150 91.7 94.1 93.0 94.5 
200 93.0 94.5 93.6 94.5 
250 93.5 95.0 93.8 95.0 
300 93.5 95.0 93.8 95.0 
400 93.5 95.0 93.8 95.0 
500 93.5 95.0 94.0 95.4 

  ท่ีมา  :  “ กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงาน”    ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 
 
4.6 การอนุรักษพลังงานที่เกิดจากการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

 

ในปจจุบันมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงกวามอเตอรมาตรฐานประมาณ 20% ราคาที่เพิ่มข้ึนนี้
จะกลับคืนมาในรูปของการประหยัดคาพลังงาน จากการที่ประสิทธิภาพของมอเตอรนั้นสงูข้ึน  การประหยัดคา
พลังงานสามารถคํานวณไดดังนี้ :- 

 

คาพลังงานที่ประหยัดได          =     คาไฟฟาโดยเฉลี่ย   x   กิโลวัตตช่ัวโมงที่ประหยัดได 
เมื่อ: 
                กิโลวัตตช่ัวโมงที่ประหยัด       =     กิโลวัตตท่ีลดลง  x   ช่ัวโมงการทํางานตลอดป 
 

 
 
 
 

 
 

การคํานวณความคุมคาการลงทนุใชมอเตอรประสิทธิภาพสงูโดยทั่วไปจะดจูากระยะเวลาคืนทุนเบื้องตน   
หากเปนการซื้อมอเตอรใหม ระยะคืนทุนเบื้องตน คือ อัตราสวนระหวางราคาที่เพิ่มข้ึนของมอเตอรประสิทธิภาพ
สูงกับคาพลังงานที่ประหยัดได  

 

ระยะคืนทุนเบื้องตน  
                                                                                                                                   
 
 
   

ประสิทธิภาพ 
มอเตอรมาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 
มอเตอรประสทิธิภาพสูง 

กิโลวัตตท่ีลดลง    =      ภาระกิโลวัตต  x  (            100                    _               100             ) 

คาพลังงานที่ประหยัดได 

ราคาที่เพิ่มข้ึน*
= 

ราคาของมอเตอรประสิทธิภาพสูง  -  ราคามอเตอรมาตรฐาน 

คาพลังงานที่ประหยัดได 

= 

ที่มา : Energy Conservation of Electrical Equipment

หมายเหต :   *  ใชเมื่อซื้อมอเตอรใหมเทานั้น 
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ตัวอยางที่ 4.1 ขอมูลมอเตอรมาตรฐานและมอเตอรประสิทธิภาพสูงแสดงโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 
                                                                                                             

ขอมูล : ขนาดมอเตอร                                                  =     45   กิโลวัตต 
คาประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน            =     91.5%  (ท่ี 75% ของภาระเต็มกําลัง)  
คาประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูง =    93.9%  (ท่ี 75% ของภาระเต็มกําลัง)  
ราคาที่สูงกวาของมอเตอรประสิทธิภาพสูง      =    10,000  บาท 
ช่ัวโมงการใชงาน                                             =    2,000  ช่ัวโมงตอป 
คาไฟฟาโดยเฉลี่ย                                             =    1.1   บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 

จงคํานวณผลการประหยัดพลังงานและระยะเวลาในการคืนทุนอยางงาย เมื่อซื้อมอเตอรประสิทธิภาพ
สูงเครื่องใหมมาใชแทนมอเตอรมาตรฐาน ถาหากขนาดของมอเตอรท่ีตองใชนั้นเทากับ 45 กิโลวัตต 
 

การคํานวณ : 
กิโลวัตตท่ีลดลง =     45 กิโลวัตต   x (100/91.5 - 100/93.9) x 0.75 
                                =   0.95   กิโลวัตต 
กิโลวัตตท่ีประหยัดได         =     0.95 กิโลวัตต x 2000 ช่ัวโมง 
                                =     1,900  กิโลวัตตช่ัวโมง 
คาพลังงานที่ประหยัดได    =     1,900 กิโลวัตตช่ัวโมง  x 1.1 บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง                         
                                 =     2,090 บาท 
คาพลังงานที่ประหยัดไดตลอดอายุการใชงาน       =   41,800  บาท  ในเวลา 20 ป 
ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว =               
                                                                                   
                                 =    5  ป 

 
ตัวอยางที่ 4.2   พิจารณาถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึน 1 % เชนจาก 94 %  เปน  95 %  ของมอเตอรขนาด 500  
แรงมา ทํางานที่ 80 %  ของพิกัดกําลังจะทําใหมอเตอรกินกําลังไฟฟาลดลงเทาใด  
 การคํานวณ : 
 กําลังไฟฟา ท่ีมอเตอรประสิทธิภาพ  94 %  ตองการ  

                     =    
94.0
8.0

x500x746.0  

                    =    45.317     kW  
      กําลังไฟฟา ท่ีมอเตอรประสิทธิภาพ   95 %  ตองการ  

                     =    
95.0
8.0

x500x746.0   

                     =    11.314     kW  

10,000 บาท 

      2,090 บาท 
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โดยกําหนดให  746 W เทากับ 1 แรงมา               
 ดังนั้นมอเตอรไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ 95% จะกินกําลังไฟฟานอยกวามอเตอรไฟฟาท่ีมี              
ประสิทธิภาพ 94% เปนจํานวนเทากับ  
                   11.31445.317 −   =  34.3    kW  
       ถามอเตอร ทํ างานในลักษณะที่ ตอ เนื่ อง ทุกวันๆ  ละ  24 ช่ัวโมง  ตลอดปประมาณ                             
365 x 24 = 8,760 ช่ัวโมง แตถามอเตอรทํางานในลักษณะที่ตอเนื่องเปนชวงๆ ซึ่งช่ัวโมงการทํางานจะลดลง เชน 
ประมาณ 6,000 ช่ัวโมงใน 1 ป และคิดคาไฟฟาท่ี 3 บาท ตอ kWh ก็จะสามารถประหยัดคาไฟฟาไดจากคา
ประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึน 1 % ไดเทากับ  
                     =   3x000,6x34.3   
                     =   60,120   บาทตอป 

ซึ่งในการใชงานจริงๆ นั้น นอกจากคากําลังไฟฟาท่ีผูประกอบการตองชําระแลว 
ผูประกอบการยังตองชําระคาพลังไฟฟา (Demand)  ใหกับทางการไฟฟาดวย ดังนั้นคาไฟฟาท่ีประหยัดได จะมี
คามากกวาตัวเลขที่คํานวณได  

ตนทุนจากการบํารุงรักษาโดยทั่วไปแลว มาจากความเสียหายของมอเตอรท่ีเกิดข้ึนที่มีสาเหตุ
มาจากตลับลูกปน  แมวาในปจจุบันนี้ จะมีเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบ วิเคราะหและทํานายสภาพของตลับ
ลูกปน เพื่อท่ีจะไดทําการบํารุงรักษากอนที่มอเตอรจะเกิดความเสียหายท่ีรนุแรงขึ้น แตการใชอุปกรณเหลานั้น
ไมใชการแกปญหาที่ตนเหตุของความเสียหาย  

สาเหตุของความเสียหายของตลับลูกปน ไมไดเกิดจากการขาดการบํารุงรักษาเทานั้น  อุณหภูมิ
ของมอเตอรในขณะทํางาน ก็เปนองคประกอบอีกอันหนึ่ง ท่ีทําใหอายุการใชงานของตลับลูกปนลดลง อณุหภูมิ
ของมอเตอรในขณะทํางาน เปนผลมาจากอุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในตัวมอเตอรเอง  ซึ่งโดย
ปกติแลวจะไมควบคุมอุณหภูมิภายนอกของมอเตอร  แตจะเลือกใชมอเตอรท่ีมีอุณหภูมิขณะทํางานต่ําแทน  

มอเตอรประสทิธิภาพสูงเองมอีุณหภูมิของมอเตอรในขณะทํางานที่ต่ําเมื่อเทียบกับมอเตอร
ธรรมดาทั่วไปในการรับโหลดขนาดตาง ๆ กัน  และมอเตอรประสิทธิภาพสูงยังใชตลับลูกปนที่มีคุณภาพสูงอีก
ดวย ดังนั้นมอเตอรประสิทธิภาพสูงโดยทั่วไป จะมีคาใชจายจากการบํารุงรักษาที่ต่ํา เนื่องจากอายุการใชงานที่
ยาวนานกวา  และประสิทธิภาพสูงกวา  

 เทคโนโลยีใหมของมอเตอรนี้ ทําใหไดมอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน และอายุการใชงาน
ท่ียาวนานกวาเดิมโดยมีขอมูลจากบริษัทผูผลิตยืนยันวามอเตอรท่ีเสียหายในชวงระยะเวลาการรับประกันลดลง
เนื่องจากคาการสูญเสียทางไฟฟาท่ีลดลงทําใหมอเตอรประสิทธิภาพสูงสามารถทนความรอนไดดีกวามอเตอร
ธรรมดา  

มีรายงานผลการตรวจสอบการใชมอเตอรวาอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของตลับลูกปนของมอเตอร            
เหนี่ยวนําแบบกรงกระรอก  ชนิดระบายความรอนดวยตัวเอง  (Total enclosed fan cool motor) จะเพิ่มข้ึน
ประมาณ 50 % ถึง 75 % ของอณุหภูมิท่ีขดลวด และการออกแบบของมอเตอรประสิทธิภาพสูง จะเพิ่มอายุการใช
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งานของสารหลอลื่นในตลับลูกปนขึ้นอีกถึง 200% เทียบกับมอเตอรธรรมดาทั่ว ๆ ไปอายุการใชงานของสาร
หลอลื่นที่ยาวนานขึ้นจะเปน ผลใหความทนทานของตลับลูกปนและมอเตอรเพิ่มข้ึนตามไปดวย  

จากขอมูลท่ีกลาวมา สรุปไดวา อุณหภูมิของขดลวด เปนตัวแปรสําคัญสําหรับอายุการ 
ใชงานของตลับลูกปน การลดอุณหภูมิของขดลวดเทากับเปนการเพิ่มอายุการใชงานของตลับลูกปนและมอเตอร  

แมวาตลับลูกปนจะเปนสาเหตุหลักของความเสียหายของมอเตอร แตองคประกอบอื่นๆ เชน  
ความเสียหายทางกล (Mechanical damage) สภาพแวดลอมท่ีมอเตอรติดตั้งอยู และการติดตั้ง (Alignment) ยังคง
เปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหมอเตอรเสียหายได ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงอายุการใชงานของมอเตอรจะตอง
นําเอาตัวแปรอื่น ๆ มาวิเคราะหดวย  

มอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง  ถึงแมวาจะมีราคาที่สูงกวามอเตอรธรรมดา แตอยางไรก็ดี 
คาใชจายในการดําเนินงานเมื่อใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงจะต่ํากวาเมื่อใชมอเตอรท่ัวๆ ไป  เพื่อให
มองเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งข้ึนจึงขอยกตัวอยางใหเห็น ไดดังนี้  

การตัดสินใจที่แตกตางกันในการซื้อรถยนตและมอเตอรไฟฟา ความแตกตางระหวาง 
การซื้อรถยนตและมอเตอรไฟฟา  จะสามารถแสดงใหเห็นถึงความแตกตางขององคประกอบที่ใชใน 
การตัดสินใจซื้อได  โดยสวนใหญแลว ในการซื้อรถยนตผูซื้อมักจะคิดคาใชจายในการใชงานและคาใชจายใน
การบํารุงรักษา และนําไปเปนองคประกอบในการตัดสินใจซื้อดวยเสมอ และในบางครั้งองคประกอบเหลานี้  
คือตัวแปรสําคัญที่ผูซื้อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตยี่หอใดยี่หอหนึ่ง  ในทางกลับกันผูประกอบการสวนใหญเวลา
เลือกซื้อมอเตอร มักจะตัดสินใจจากราคาของมอเตอรมากกวาคาใชจายท่ีเกิดจากการใชงานของมอเตอร  

พิจารณาตนทุนการดําเนินงาน  เนื่องจากมูลคาท่ีสูงของคาไฟฟาและคาใชจายในการ
บํารุงรักษาของมอเตอร  ผูประกอบการหรือผูซื้อจึงควรที่จะใชคาใชจายเหลานี้เปนองคประกอบในการตัดสินใจ
ซื้อมอเตอรดวยราคาที่สูงกวาของมอเตอรประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับมอเตอรธรรมดาทั่วไปจะชดเชยไดจากคา
ไฟฟาและคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ต่ํากวา ดังนั้นการพิจารณาตนทุนการดําเนินงานทั้งหมด  จะชวยให
ผูประกอบการมีตนทุนในการผลิตท่ีต่ําลง  

ความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร   จากการออกแบบที่ดีกวา และการใชวัสดุคุณภาพสูง   
ทําใหมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงมีราคาสูงกวามอเตอรธรรมดาทั่วไปประมาณ 15 ถึง 30 เปอรเซ็นต  
โดยทั่วไปแลว ราคาซื้อท่ีเพิ่มข้ึนจะถูกชดเชย และคืนทุนในระยะเวลาที่สั้นซึ่งมาจากคาไฟฟาท่ีประหยัดได   
การคิดความคุมคาในการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร สามารถประเมินไดจากการประหยัดไฟฟาใน 1 ป เทียบกับ
มูลคาของมอเตอรท่ีสูงข้ึน  

หลังจากระยะของการคืนทุนแลวจํานวนเงินที่ประหยัดไดในแตละปจะเปนผลใหตนทุนใน
การผลิตของผูประกอบการลดลง ดังนั้นการเปลี่ยนมอเตอรท่ีหมดอายุ ดวยมอเตอรประสิทธิภาพสูง หรือใช
ตนทุนในการดําเนินงานเปนตัวแปรรวมในการตัดสินใจในการซื้อมอเตอร จะทําใหผูประกอบการมีความพรอม
ตอสภาวะตลาดที่ผู บริโภคไดตื่นตัวเปนอยางมากเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ซึ่งจากการใชไฟฟาท่ีลดลง
ของผูประกอบการเปนผลกระทบจากการผลิตไฟฟาตอสิ่งแวดลอม หรือมลภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาเผาไหม
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เชื้อเพลิงชีวภาพในกระบวนการผลิตไฟฟาลดลงดวย ดังนั้นผูประกอบการที่รักษาสภาพแวดลอมยอมเขาไปอยู
ในใจของผูบริโภคไดดีกวา ซึ่งเปนผลพลอยไดของผูประกอบการนอกเหนือจากการประหยัดคาไฟฟา  

  

44..77 หลักการพิจารณาใช หลักการพิจารณาใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงและอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงและอุปกรณปรับความเร็วรอบ        
  
(1)   การพิจารณาเลือกซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

การเลือกซื้อหรือเปลี่ยนมอเตอรใหมใหเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเมื่อเครื่องท่ี
ใชอยูเดิมชํารุด ซึ่งพิจารณาไดดังนี้ 

• หากมอเตอรท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดต่ํากวา 10 kW ใหเปลี่ยนไดเลย 

• หากมอเตอรท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดมากกวา 10 kW  สามารถไปพันขดลวดไดใหม 
 ประมาณ   1 – 2 ครั้งเพราะหากเกินกวานี้ราคาคาซอมจะสูงกวาการซื้อเครื่องใหม 

• ใหเลือกเปลี่ยนจากมอเตอรท่ีมขีนาดเล็กและมีช่ัวโมงการทํางานสูง 

• มอเตอรท่ีมีอายกุารใชงานเกินกวา 15 ป ใหเปลี่ยนไดทันที 
 

(2)  เมื่อไรจงึจะใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
ควรพิจารณาการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงในสถานการณดังตอไปนี้ : 

•   ควรซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับโรงงานใหม 
     -     เมื่อมีการซื้อมอเตอรใหมมักจะมีคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน (ซึ่งเรียกวา Price  
                 Premium) : ราคามอเตอรประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอรมาตรฐาน  ถึงแมวา 
                 จะมีคาใชจายดังกลาวเพิ่มเติม  แตการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงยังคงเปนที่ 
                  นาสนใจในการลงทุน 

• ควรซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนการนํามอเตอรมาตรฐานมาพันขดลวดใหม 
- มอเตอรท่ีนํามาพันขดลวดใหม (สวนใหญจะเปนมอเตอรขนาดใหญกวา  

10 กิโลวัตต) ประสิทธิภาพจะลดลงถึง 2%   
- ในกรณีนี้    ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนทั้งหมดจะเทากับผลรวมของประสิทธิภาพที่ 

 ลดลง เนื่องจากการพันขดลวดใหม (มากถึง 2%) กับ ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนจาก
ประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน 

- สําหรับกรณีนี้ ราคาที่สงูข้ึนคือราคาของมอเตอรประสิทธิภาพสูงลบดวย คาพัน 
  ขดลวดใหม 

• ควรซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูง   เพื่อนํามาใชเปนมอเตอรสํารอง 
- เมื่อจําเปนตองซื้อมอเตอรสําหรับเปนมอเตอรสํารองเพื่อใชแทนมอเตอรท่ีไหม  

  จะเปนโอกาสที่เหมาะสมและเปนการคุมคาท่ีจะเปลี่ยนมาใชมอเตอร 
  ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรมาตรฐาน 
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ในแตละกรณีท่ีกลาวมาขางตน ควรมีการคํานวณระยะคืนทุนเชิงเดียว (ดังตัวอยางใน หนาท่ี
แลว) เพื่อชวยในการตัดสินใจวาสมควรติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูงหรือไม 

 
(3)  แนวทางการอนุรักษพลงังาน 

 เลือกขนาดของมอเตอรใหเหมาะสมกับงานนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคาตัวประกอบ
กําลังไฟฟาบริเวณนั้นมีคาต่ํา 

 เลือกประสิทธิภาพของมอเตอรใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินงาน ซึ่งควรอยูบน 
 พื้นฐานของการวิเคราะหการลงทุน โดยพิจารณาถึงราคาซื้อ, ช่ัวโมงการทํางาน,  
 ประสิทธิภาพของมอเตอรและคาไฟฟา 

 ปดมอเตอรทุกครั้งเมื่อไมมีการใช  เนื่องจากการเดินเครื่องท้ิงไวโดยไมมีภาระงาน  
 จะใชพลังงานประมาณ 10 -20% ของพลังงานที่ใชขณะที่มอเตอรทํางานเต็มกําลัง  
 (Rated Load) 

 ควรมีการตรวจสอบการใชงานมอเตอรเพื่อพิจารณาใชตัวควบคุมความเร็วของ 
 มอเตอร  

 ควรมีการตรวจสอบดูวามีอุณหภูมิท่ีสูงผิดปกติของทั้งมอเตอรและระบบจายไฟฟา 
 หรือไม เนื่องจากความรอนที่เกิดข้ึนจะแสดงถึงการสูญเสียกําลังของมอเตอร และ 

ทําใหประสิทธิภาพที่ลดลง 
 ควรใชการขับเคลื่อนโดยตรงเมื่อมีโอกาส เนื่องจากการขับเคลื่อนทางออม  

 (เชน ขับเคลื่อนดวยสายพาน) จะเกิดการสูญเสียพลังงานเปนจํานวนมาก 
 ถาความตางศักย (Voltage) ของสายแตละเสนของมอเตอร 3 เฟส ไมสมดุล  อาจมี  

 การสูญเสียพลังงานจํานวนมากได จึงควรมีการตรวจสอบความสมดุลของความ 
ตางศักยอยูเปนประจํา 

 
4.8  การพิจารณาใชอุปกรณปรับความเร็วรอบเพ่ือประหยัดพลังงานในมอเตอร  
 

กําลังขาออกของมอเตอร จะมีความสัมพันธกับแรงบิดของโหลด  ดังนี้ 
 
 
  

โดยที่      P     คือ  กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอร (kW) 
      n     คือ  ความเร็วรอบ (rpm) 
     T     คือ  แรงบิดของโหลดของมอเตอร (N-m) 
 

nT = P 
9550 
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เพราะฉะนั้นถาความเร็วรอบลดลง  กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอรก็จะนอยลงดวย 
ในปจจุบัน เครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร ไดมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายในงานอนุรักษพลังงาน 
เนื่องจากคาใชจายดานพลังงานไฟฟานับวันจะเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
 
 
4.8.1  งานที่ใชเคร่ืองควบคุมความเร็วรอบ  
 

  ในชวงตนป ค.ศ. 1980 คาใชจายสําหรับพลังงานไฟฟาเพิ่มสูงข้ึน ในขณะที่เครื่องควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอรไดใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ Mass Production ท้ังยังไดนําเทคโนโลยีทางดาน                       
ไมโครโปรเซสเซอร มาใชในการออกแบบระบบควบคุมของเครื่อง ขนาดของเครื่อง และราคาต่ําลง ทําให
โอกาสในการนํามาใชในงานอนุรักษพลังงานเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนสั้นลงอยูในชวง 1 ถึง 2 ป ดัง
รูปที่ 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตั้ง เครื่องควบคุมความเร็วรอบในเครื่องปมน้ํ า  พัดลม  เครื่องอัดอากาศ  (Air 
compressor) เปนที่ยอมรับกันมานานแลววา สามารถประหยัดพลังงานไดมาก โดยการลดความเร็วรอบของปม
น้ําลง  50 % จะทําใหอัตราการไหลลดลง 50 % ในขณะที่ความดันลดลง 75 % และแรงมาของตนกําลัง  (Break 
Horsepower, BHp) ลดลงมากถึง 87.5 % ตามทฤษฎีของ Affinity laws 

ในชวง 20 ปท่ีผานมา ผูผลิตเครื่องปมน้ํา และเครื่องอัดอากาศ ไดพยายามใชประโยชนจาก
ความสัมพันธของความเร็วรอบท่ีลดลงกับการประหยัดพลังงานของอุปกรณตนกําลัง ซึ่งเดิมตองใชอุปกรณ
เชิงกลเขามาชวยจํานวนมากเชน อุปกรณสงถายกําลังดวยของเหลว (Fluid coupling) และอุปกรณสงถายกําลัง
ดวยคลัตชไฟฟา ซึ่งตองออกแบบมอเตอรขับมีขนาดโตขึ้น ทําใหระบบมีความซับซอน รวมท้ังราคา และ
คาใชจายในการซอมบํารุงระบบสูง 

 
 

รูปที่ 4.3 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร 
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การใชเครื่องควบคุมความเร็วรอบ เพื่อปรับเปลี่ยนความถี่และแรงดัน(Voltage/Frequency 
Control, V/f) สําหรับมอเตอรไฟฟา เพื่อควบคุมความเร็วรอบใหสัมพันธกับความตองการของระบบ (Load 
demand) แมวาจะเกิดการสูญเสียพลังงานบางสวน หรือเกิดความรอนเพิ่มข้ึนในระบบ เมื่อใชเครื่องควบคุม
ความเร็วรอบรวมกับมอเตอรประสิทธิภาพสูง เพื่อใหไดประสิทธิภาพในการสงพลังงานสูงสุด ซึ่งในปจจุบันทํา
ไดสูงถึง 97% เพื่อเปนการใหความมั่นใจวา คาใชจายพลังงานไฟฟาท่ีเพิ่มสูงข้ึนนั้น เมื่อมีการใชเครื่องควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอรเขาชวย โดยควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรใหเหมาะสมกับลักษณะของโหลดตาม
กระบวนการผลิตในแตละอุตสาหกรรมแลว  จะทําใหระบบสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประหยัดพลังงานไดสูงสุด สําหรับอุปกรณเครื่องปมน้ํา พัดลม และเครื่องอัดอากาศ จะมีจุดทํางานที่เหมาะสม
และใหประสิทธิภาพสูงสุดท่ีความเร็วรอบประมาณ 70 % ของความเร็วรอบสูงสุด  

ผูผลิตมอเตอรอุตสาหกรรมในปจจุบัน ไดพยายามพัฒนามอเตอรประสิทธิภาพสูง โดยการ
ออกแบบใหลดการสูญเสียทางไฟฟา และปรับปรุงโครงสรางเชิงกล  เพื่อใหประสิทธิภาพรวมสูงสุด         
เนื่องจากมอเตอรเปนอุปกรณหนึ่งในระบบไฟฟาซึ่งมีประสิทธิภาพต่ําท่ีสุด ดังนั้นการพัฒนามอเตอรใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพรวมของระบบ 

มอเตอรท่ีออกแบบสําหรับใชงานรวมกับเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Inverter Duty 
Motors) ในปจจุบันจะแตกตางจากเมื่อ 10 ปท่ีผานมา ในระยะแรก การออกแบบมอเตอรสําหรับใชงานรวมกับ
เครื่องควบคุมความเร็วรอบ จะเนนที่การออกแบบเพื่อรองรับการขับโหลดในลักษณะที่ใหแรงบิดคงท่ี เชน 
สายพานลําเลียง  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ และปมแบบโรตารี่ หรือแบบเพิ่มปริมาตรของของเหลว (Positive 
displacement) โดยใหมอเตอรทํางานที่ความเร็วรอบต่ํา ขณะที่รักษาแรงบิดใหคงที่ โดยมีพัดลม (Air blower) 
ชวยระบายความรอนออกจากมอเตอร 

ในปจจุ บัน  นอกจากการใชพัดลมชวยแลว  ยังไดปรับปรุงในสวนของฉนวน  และ 
การจัดเรียงขดลวดภายใน เพื่อใหสามารถรองรับแรงดันสไปค (Spike voltage) ซึ่งเกิดการทํางานของวงจร 
Pulse-Width Modulation (PWM) ในเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร นอกจากนี้ ยังไดใชเทคนิคใน 
การพัฒนามอเตอรประสิทธิภาพสูงรวมกับการปรับปรุงฉนวน และการจัดเรียงขดลวด (Spike resistance 
/Inverter wire) ทําใหไดประสิทธิภาพสูง สําหรับใชกับเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (High Efficiency 
Inverter Duty Motors) 

 มอเตอรไฟฟามาตรฐาน หรือมอเตอรประสิทธิภาพสูง โดยทั่วไปสามารถใชขับโหลดแบบ
แรงบิดคงที่ ไดท่ีความเร็วรอบ 50% ของความเร็วรอบสูงสุดโดยไมเกิดความเสียหายที่มอเตอร ซึ่งในกรณีท่ีขับ
โหลดแบบแรงบิดไมคงที่ สําหรับมอเตอรขนาดเดียวกัน ก็ไมจําเปนตองลดขนาดมอเตอร หรือเพิ่มพัดลมระบาย
ความรอนใหแกมอเตอร ดังรูปที่ 4.4 
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รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธของแรงบิดที่ความเร็วรอบตางๆ ของมอเตอรมาตรฐาน  
ในการขับโหลดแบบแรงบิดไมคงที่ 

 การประยุกตใชเครื่องควบคุมความเร็วรอบเพื่อการอนุรักษพลังงานในโหลดแบบแรงบิดไมคงที่ 
โดยเฉพาะเครื่องปมน้ํา จําแนกไดเปนสี่ประเภท 

1.  แบบรักษาแรงดันคงที่ เชน สถานีสงจายน้ําประปา, ระบบน้ําเย็น (Chilled water system) 
ระบบปมสําหรับหมอไอน้ํา ระบบชลประทาน ระบบซีลดวยน้ํา (Water seal systems)  ระบบน้ํารอน และน้ํา
หลอเย็น เปนตน 

2.  แบบรักษาระดับคงที่ เชน สถานีสูบสงน้ําเย็น ระบบปมน้ําเสียในอุตสาหกรรม ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบบรรจุของเหลว และระบบ Condensate return เปนตน 

3.  แบบรักษาอุณหภูมิคงที่ เชน ระบบน้ําหลอเย็นในเตาอบ และเตาเผา ระบบแลกเปลี่ยน                   
ความรอน การหลอเย็นตลับลูกปน และระบบหมุนเวียนน้ําหลอเย็น 

4.  แบบรักษาอัตราการไหลคงที่ เชน การหมุนเวียนตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
หมุนเวียนของของเหลวในกระบวนการผลิต เปนตน ดังรูปที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธของการประหยัดพลังงานของมอเตอรที่คาความเร็วรอบ  
 และอัตราการไหลตางๆ 
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สรุปแนวทางการอนุรักษพลังงานมอเตอรไฟฟา 
 มอเตอรเปนอุปกรณไฟฟาท่ีใชพลังงานไฟฟามาก  การใชมอเตอรใหประหยัดพลังงานไฟฟามีขอ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 เลือกขนาดของมอเตอรใหเหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคาตัวประกอบกําลังไฟฟา
บริ เวณนั้นมีคาต่ํา  ขนาดของมอเตอรตองเหมาะกับภาระจึงจะทําใหการสูญเสียท่ีเกิดข้ึน                    
โดยไมจําเปนนั้นลดนอยลง 

 เลือกประสิทธิภาพของมอเตอรใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินงานซึ่งควรอยูบนพื้นฐานของ
การวิเคราะหการลงทุนโดยพิจารณาถึงราคาซื้อ ช่ัวโมงการทํางาน ประสิทธิภาพของมอเตอรและ
คาไฟฟา 

 ปดมอเตอรทุกครั้งเมื่อไมมีการใช  เนื่องจากการเดินเครื่องท้ิงไวโดยไมมีภาระงานจะใชพลังงาน
ประมาณ 10-20%  ของพลังงานที่ใชขณะที่มอเตอรทํางานที่ภาระเต็มกําลัง 

 ควรมีการตรวจสอบการใชงานมอเตอรเพื่อพิจารณาใชตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร  
 ควรมีการตรวจสอบดูวามีอุณหภูมิท่ีสูงผิดปกติของทั้งมอเตอรและระบบจายไฟฟาหรือไม  
เนื่องจากความรอนที่เกิดข้ึนจะแสดงถึงการสูญเสียกําลังของมอเตอรและทําใหประสิทธิภาพลดลง 

 ควรใชการขับเคลื่อนโดยตรงเมื่อมีโอกาส เนื่องจากการขับเคลื่อนทางออม (เชน ขับเคลื่อนดวย
สายพาน) จะเกิดการสูญเสียพลังงานเปนจํานวนมาก 

 ถาแรงดันไฟฟาของมอเตอร 3 เฟสไมสมดุลยอาจมีการสูญเสียพลังงานจํานวนมากได จึงควรมีการ
ตรวจสอบความสมดุลยของแรงดันไฟฟาเปนประจํา 

 เลือกใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรแบบมาตรฐานเมื่อเปลี่ยนมอเตอรใหม 
 หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอรขนาดใหญในชวงเวลาที่มี            
ความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 

 ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบทางกลของมอเตอรอยูเสมอ เชน ตรวจสอบความตึงของสายพาน 
อัดจาระบีและหยอดน้ํามันหลอลื่นตามกําหนด เพื่อลดกําลังงานสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานหรือ
ความฝด 

 ควรติดตั้งมอเตอรในบริเวณที่มีอากาศถายเทไดดี เพราะการใชงานมอเตอรในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง        
จะทําใหกําลังงานสูญเสียของมอเตอรเพิ่มข้ึน เนื่องจากความรอนของขดลวดมีคาเพิ่มข้ึน  

 ตรวจสอบแรงดันไฟฟาท่ีจายใหมอเตอร ถาหากแรงดันไฟฟาสูงเกินกวาพิกัดท่ีบอกไวบน               
ปายเครื่อง จะทําใหเกิดกําลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้นกวาพิกัด ทําใหสมรรถนะการทํางานของ
มอเตอรเปลี่ยนไปและมีผลตออายุการใชงานมอเตอร 

 การใชงานมอเตอรอยางถูกตอง  จะใชพลังงานไฟฟาลดลงทําใหตนทุนลดลง ชวยเพิ่มศักยภาพ 
การแขงขันทางการตลาดได  ทําใหเกิดความมั่นคงแกอุตสาหกรรมมากขึ้น และสิ่งสําคัญ
นอกเหนือจากนี้ก็คือ  เปนการชวยประหยัดพลังงานโดยรวมของประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย 
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