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บทที่ 2 
อุปกรณไฟฟาโดยทั่วไป 
(General electric equipment) 

 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 
 ระบบสงจายไฟฟากําลังในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร จะประกอบดวยหมอแปลงไฟฟา ทําหนาท่ี
แปลงระดับแรงดันไฟฟาจากแรงดันสูงซ่ึงมาจากการไฟฟาเปนแรงดันตํ่าเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ดังน้ันเนื้อหาในบทน้ีจึงประกอบดวย หลักการและวิธีการใชงานหมอแปลงไฟฟา 
มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา ตัวนําไฟฟาประเภทตางๆ ตลอดจนอุปกรณปองกันในระบบไฟฟา โดนเนนเรื่อง
มอเตอรไฟฟา ซึ่งเปนอุปกรณไฟฟาท่ีใชพลังงานคอนขางมาก และมีใชในทุกอาคารและโรงงาน ซึ่งทําหนาท่ีแปลง
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล การควบคุมเพ่ือใหสามารถปรับความเร็วรอบใหเหมาะสมตามตองการ จะชวยเรื่อง
การประหยัดพลังงาน โดยจะกลาวถึงการควบคุมเฟส การควบคุมแรงดันดวยวิธีตัดตอ การควบคุมมอเตอรเหนียวนํา
โดยวิธีควบคุมเฟส การควบคุมมอเตอรเหนียวนําโดยวิธีควบคุมความถี่ การควบคุมมอเตอรเหนียวนําโดยวิธีควบคุม
เวคเตอร การคํานวณไฟฟาและพลังงานไฟฟาท่ีใช ตลอดจนประสิทธิภาพในการใชงานแตละประเภท 
  
วัตถุประสงค (Objective) 

1. อธิบายหลักการและวิธีการใชหมอแปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา 
2. เลือกใชตัวนําไฟฟาประเภทตางๆ 
3. อธิบายหลักการของอุปกรณปองกันในระบบไฟฟา 
4. อธิบายหลักการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําโดยวิธีตางๆ ได 
5. อธิบายการคํานวณเก่ียวกับกําลังไฟฟาและพลังงานไฟฟาท่ีใชในอุปกรณไฟฟาแตละประเภท 

 
 บทนํา (Introduction) 

เนื้อหาในบทน้ีจะกลาวถึงอุปกรณไฟฟาโดยท่ัวไป คือ เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ตัวนําไฟฟา 
และมอเตอรไฟฟา โดยเฉพาะมอเตอรไฟฟาไดมีการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําโดยวิธีควบคุมเฟส วิธีควบคุมความถี่  
วิธีควบคุมเวคเตอรวิธีควบคุมแรงบิดโดยตรง  ตลอดจนการพัฒนามอเตอรใหมีกําลังสูญเสียลดลง  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชงานใหมากข้ึน 
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2.1  หลักการและวิธีการใชหมอแปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
        (Principles of electric transformer, motor, generator and how to operate) 

2.1.1 หมอแปลงไฟฟา 
 (1)    นิยามของหมอแปลง 

หมายถึง เครื่องกลไฟฟาเหน่ียวนําท่ีประกอบดวยขดลวดต้ังแต 2 ขดข้ึนไป ใชแปลงแรงดัน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อถายทอดกําลังไฟฟาดวยความถี่เทาเดิมจากระบบไฟฟาท่ีมีแรงดันหรือกระแสสลับหน่ึงๆ ไปยังระบบไฟฟาอีก
ระบบหนึ่งซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีแรงดันหรือกระแสตางกัน โดยใชหลักการเหน่ียวนําแมเหล็กไฟฟา 
 (2)     คุณสมบัติพื้นฐานของหมอแปลง 

กรณีของหมอแปลง 1 เฟส 2 ขดลวด 
- แรงเคลื่อนไฟฟา (emf )  แรงเคลื่อนไฟฟาในขดลวดปฐมภูมิ E1 [V] และขดลวดทุติยภูมิ E2 [V] แสดงได

ดวยสูตรดังตอไปนี้ 
 

 E1 = 4.44 f N1Φm      และ      E2 = 4.44 f N2Φm  (2.1) 
 

ท้ังน้ี Φm คือ คาเสนแรงแมเหล็กสูงสุด [Wb] 
f คือ  ความถี่ [Hz] 

N1 และ N2 คือ  จํานวนรอบของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ 
 
- กระแส   ถาใหกระแสของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเทากับ I1 [A] และ I2 [A] แลว จะไดสูตร         

ดังตอไปนี้ 
 101 III ′+= &&&   (2.2) 
ท้ังน้ี İ0 คือ  กระแสสรางสนามแมเหล็ก 

İ'  1 คือ  กระแสปฐมภูมิชดเชยแรงเคลื่อนแมเหล็กท่ีเกิดจาก İ 2 

 
- อัตราสวนจํานวนรอบ   ถาใหอัตราสวนจํานวนรอบเทากับ a แลว จะไดสูตรดังตอไปนี้ 
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- พิกัดขนาด   กําหนดจากพิกัดแรงดันทุติยภูมิ [V] และพิกัดกระแสทุติยภูมิ [A] 

 ]AV[IVP 222 ⋅⋅=   (2.4) 
 
[หมายเหตุ]   พิกัดแรงดันปฐมภูมิท่ีระบุไวท่ีแผนปาย เปนคาท่ีไดจากการนําพิกัดแรงดันทุติยภูมิมาคูณกับอัตราสวน
จํานวนรอบ a เทาน้ัน ในสภาพท่ีมีโหลด (แล็กกิ้งเพาเวอรแฟกเตอร) นั้น แรงดันท่ีตองปอนใหขดลวดปฐมภูมิ
เพื่อใหไดแรงดันทุติยภูมิตามพิกัดจะตองสูงกวาคาน้ีเล็กนอย 

พิกัดกระแสปฐมภูมิเปนคาจากการนําพิกัดกระแสทุติยภูมิมาหารดวยอันตราสวนจํานวนรอบ    กระแส
ปฐมภูมิในทางปฏิบัติจะตองรวมกระแสสรางสนามแมเหล็กเขามาดวย 
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(a) รูปอยางงายของหมอแปลงขณะท่ีมีโหลด (b) ผังวงจร 

  
(c) รูปเวกเตอรปฐมภูมิ (d) รูปเวกเตอรทุติยภูมิ 

รูปที่ 2.1  หลักการทํางานของหมอแปลงกับแรงดันขณะที่มีโหลด และรูปเวกเตอรของกระแส 
 
 
 2.1.2  วงจรสมมูล 
 (1)  วงจรสมมูลอยางงาย 
 รูปท่ี 2.2 เปนวงจรสมมูลอยางงายเมื่อมองจากดานปฐมภูมิ โดยจะคํานวณหาคุณสมบัติตางๆ ไดแก แรงดัน 
กระแส เพาเวอรแฟกเตอร ฯลฯ วงจรสมมูลอยางงายน้ีเพียงพอตอการใชงานในทางปฏิบัติ 
  

 

0Y&  (= g0 – jb0)  : แอดมิแตนซสรางสนามแมเหล็ก [S] 
 r1, r2  : ความตานทานของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ [Ω] 
 x1, x2 : รีแอกแตนซรั่วไหลของขดลวดปฐมภูมิและ 
              ทุติยภูมิ [Ω] 
Z&         : อิมพีแดนซของโหลด [Ω] 

21 V,V &&    : แรงดันท่ีข้ัวดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ [V] 
 

 
รูปที่ 2.2  วงจรสมมูลอยางงาย (แปลงวงจรดานทุติยภูมิเปนดานปฐมภูมิ) 
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  (2)   อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา 
 อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา ε [%] แสดงไดดังสูตรตอไปนี้ 

  [%]100
V

VV

n2

n220 ×
−

=ε                                                (2.5) 

ท้ังน้ี V2n คือ  พิกัดแรงดันดานทุติยภูมิ   
V20 คือ  แรงดันระหวางข้ัวดานทุติยภูมิท่ีเกิดข้ึนเมื่อใชพิกัดแรงดันดานปฐมภูมิจายกระแสเทากับ

พิกัดกระแสท่ีพิกัดเพาเวอรแฟกเตอรแลวเปดวงจรดานทุติยภูมิ 
 เมื่อคํานวณหาอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟาจากวงจรสมมูลอยางงายในรูปท่ี 2.2 จะเปน
ดังตอไปนี้ 

 )rIxI(xIrIVV n2n2n2n2n220 ϕϕϕϕ sincosjsincos −+++=  

 ϕϕ sincos xIrIV n2n2n2 ++≈  
 ϕϕϕϕε sincossincos qp100

V
xI

V
rI100

V
VV

n2

n2

n2

n2

n2

n220 +=×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=×

−
=   (2.6) 

ท้ังน้ี r = r1 / a
2 + r2   

x = x1 / a
2 + x2 

 p = 
I2nr
V2n

 × 100 : เปอรเซ็นตความตานทาน   

q = 
I2nx
V2n

 × 100 : เปอรเซ็นตรีแอกแตนซ 

 
รูปที่ 2.3  การคํานวณการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา 

 
  2.1.3   การตอวงจร 3 เฟส 
 การตอวงจรขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลง 3 เฟส หรือการตอวงจร     ขดลวดปฐมภูมิและ
ขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลง 1 เฟส 3 ตัวท่ีเทียบเทากัน มีขอระวังตามท่ีแสดงในตารางตอไปนี้ 

(1) แรงดันและกระแสของการตอวงจร 3 เฟส 
ตารางที่ 2.1 ขนาดแรงดันและกระแสของการตอวงจร 3 เฟส 

วงจร แรงดันเฟส กระแสเฟส 
สตาร แรงดันระหวางสาย / 3  กระแสในสาย 
เดลตา แรงดันระหวางสาย กระแสในสาย / 3  
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(2) เฟสชิฟต 
ตารางที่ 2.2  การตอวงจร 3 เฟสกับเฟสชิฟต 

การตอวงจร 
เฟสชิฟตดาน 

ปฐมภูมิกับทุติยภูม ิ
เฟสชิฟต 

สตาร-สตาร เฟสเทากัน 0° 
เดลตา-เดลตา เฟสเทากัน 0° 
เดลตา-สตาร เฟสตางกัน ±30° 
สตาร-เดลตา เฟสตางกัน ±30° 

 
  เฟสชิฟต 

 
รูปที่ 2.4 การตอวงจร 3 เฟสกับเฟสชิฟต 

 
[หมายเหตุ] ถาท้ังดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ หรือดานใดดานหน่ึงเปนวงจรเดลตา ฮารโมนิกท่ี 3 ในกระแสสราง
สนามแมเหล็กจะกลายเปนกระแสไหลวนในขดลวด ไมไหลออกมาขางนอก เสนแรงแมเหล็กจึงไมผิดเพ้ียน 
แรงเคลื่อนไฟฟาจะเปนรูปคลื่นท่ีสมบูรณ 
 
 (3)  เงื่อนไขการขนานหมอแปลง 
  การขนานหมอแปลงจะเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้เพื่อแบงกระแสไมเกินพิกัดของหมอแปลงแต
ละตัว 

(1) พิกัดแรงดันดานปฐมภูมิและดานทุติยภูมิตองเทากัน ตอข้ัวใหตรงกัน 
(2) อัตราสวนจํานวนรอบตองเทากัน 
(3) เปอรเซ็นตอิมพีแดนซลัดวงจรตองเทากัน 
(4) ความตานทานขดลวดและอัตราสวนรีแอกแตนซรั่วไหลของหมอแปลง แตละตัวตองเทากัน 

 (5) กรณีท่ีเปน 3 เฟส ทิศทางของเฟสชิฟตและองศาของเฟสชิฟตตองเทากัน 
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  2.1.4  กําลังสูญเสียกับประสิทธิภาพ 
  (1)   กําลังสูญเสีย 
 กําลังสูญเสียของหมอแปลงประกอบดวยกําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลด (กําลังสูญเสียในแกนเหล็ก) Pi และ
กําลังสูญเสียจากโหลด (กําลังสูญเสียในลวดทองแดงและกําลังสูญเสียจากสเตรยโหลด) Pc  กําลังสูญเสียจากโหลด
ในกรณีของหมอแปลงบรรจุน้ํามันจะใชคาท่ีคํานวณโดยถือวาอุณหภูมิมาตรฐานของขดลวดเทากับ 75°C      
       (2)  ประสิทธิภาพ  η 

 
 

[%]100
PPP

P

ci2

2 ×
++

=
ϕ

ϕη
cos

cos   (2.7) 

  
ท้ังน้ี P2 คือ กําลังขาออก (กําลังไฟฟาเสมือน) [VA]   

Pi คือ กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลด [W] 
  Pc คือ กําลังสูญเสียจากโหลดท่ี P2      

cos ϕ คือ เพาเวอรแฟกเตอรของโหลด [%] 
 เงื่อนไขท่ีทําใหประสิทธิภาพมีคาสูงสุด คือ  
   กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลด = กําลังสูญเสียจากโหลด   (2.8) 
 (3)  ประสิทธิภาพตลอดวัน ηd 
  เนื่องจากโหลดของหมอแปลงไมไดคงท่ีตลอดเวลา หมอแปลงสําหรับจายไฟโดยท่ัวไปโหลดตอน
กลางวันกับโหลดตอนกลางคืนจะตางกันหลายเทา กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลดจะเกิดข้ึนท้ังวัน โดยไมเกี่ยวกับโหลด 
แตกําลังสูญเสียจากโหลดจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโหลด จึงใชประสิทธิภาพตลอดวันเพ่ือ
แสดงสภาพการใชงานหมอแปลง 

  ηd = 
พลังงานไฟฟาขาออกตอหนึ่งวัน
พลังงานไฟฟาขาเขาตอหนึ่งวนั

 = 
Wt

Wt + 24 Pi + Σ
24

 Pct
 × 100  [%]  (2.9) 

 
ท้ังน้ี Wt คือ กําลังขาออกสะสมตอหนึ่งวัน [W·h]       

Pi คือ กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลด [W] 
  Pc คือ กําลังสูญเสียจากโหลด (เปลี่ยนแปลงไปตามโหลด) [W]   

 t คือ  เวลา [h] 

 เงื่อนไขท่ีทําใหประสิทธิภาพตลอดวันมีคาสูงสุด: 24 Pi = Σ
24

 Pct  (2.10) 
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ตัวอยาง 2.1 คํานวณคุณสมบัติตางๆ ของหมอแปลง 3 เฟส ท่ีมีพิกัดขนาด 200 kVA แรงดัน 6,000/210 V ความถี่ 50 
Hz กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลด 710 W กําลังสูญเสียจากโหลดเมื่อเดินเครื่องท่ีพิกัด 3,370 W อิมพิแดนซลัดวงจร 3% 
 (1)    ประสิทธิภาพท่ีโหลดใดๆ 
 เมื่อใหขนาดของโหลดเทากับ 150 kVA และเพาเวอรแฟกเตอรเทากับ 0.9 แลว คํานวณ    ประสิทธิภาพ
จากสูตร (2.7) 
  ประสิทธิภาพ %)11.98(   9811.0

200
15037.371.09.0150

9.0150
cos

cos
2

2

2 =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×++×

×
=

++
=

ci PPP
P
ϕ

ϕ  

 (2)  ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีเพาเวอรแฟกเตอร 0.9 จากสูตร (2.8)  
ขณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลด = กําลังสูญเสียจากโหลด = 710W  

ดังน้ัน โหลด ณ จุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจะเทากับ 

  kVA8.91459.0200
3370
710200

P
P200

c

i =×=×=×  

 ประสิทธิภาพสูงสุด %)31.98(9831.0
71.071.09.08.91

9.08.91
=

++×
×

=  

  (3)  ประสิทธิภาพตลอดวัน 
 สมมติวาในหนึ่งวันเดินเครื่องดวยโหลด 40 kVA เปนเวลา 12 ช่ัวโมง โหลด 120 kVA      เปนเวลา 8 ช่ัวโมง 
โหลด 180 kVA เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ดวยเพาเวอรแฟกเตอร 0.9 เทากันหมด จากสูตร (2.9) 
     hkW19449.0)418081201240(Wt ⋅=××+×+×=  

  hkW04.1771.024P24 i ⋅=×=  
 

 
hkW24.224

200
1808

200
12012

200
4037.3tP

222

c ⋅=
⎪⎭
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⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=∑  

 ประสิทธิภาพตลอดวัน %)02.98(9802.0
24.2204.171944

1944
=

++
=  

   (4)  อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันท่ีเพาเวอรแฟกเตอร 0.9  จากสูตร (2.6) 
  %)685.1(01685.0

200
37.3

P
P

IV3
rI3

V
rIp

2

c

N2N2

2
N2

N2

N2 ===
⋅
⋅

=
⋅

=  

  %482.2685.13p)Z(%q 2222 =+=+=  

  %)60.2(    589.29.01482.29.0685.1sincos 2 =−×+×=+= ϕϕε qp  
 
  2.1.5   หมอแปลงไฟฟาที่ใชงานโดยทั่วไปมีอยู  2 ประเภท 

  1.   หมอแปลงเครื่องมือวัด 
  2.   หมอแปลงจําหนาย แบบ 1 เฟส   3 เฟส 

  2.1.5.1  หมอแปลงเครื่องมือวดั ( Instrument   Transformers ) 
  การปฏิบัติงานของระบบไฟฟาท้ังแรงสูงและตํ่าน้ัน  ตางก็จําเปนตอการทราบปริมาณทางไฟฟา เชน 

แรงดัน กระแส กําลังไฟฟา และตัวประกอบทางกําลังไฟฟา แตถาหากแรงดันเหลาน้ันยังคงมีปริมาณสูงอยูก็ยากใน
การทําการวัด  จึงตองจําเปนลดระดับลงมาเพ่ือประโยชนในการวัดและการปองกัน     ซึ่งอุปกรณท่ีใชลดระดับ
แรงดันและกระแสใหตํ่าลงเรียกวา หมอแปลง เครื่องมือวัด ( Instrument Transformers ) 

 หมอแปลงเครือ่งมือวัด สามารถแบงออกเปน  2  ประเภท ไดแก 
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  1.  หมอแปลงกระแส ( Current Transfromer )    
 2.  หมอแปลงแรงดัน ( Voltage Transformer ) 
 

   (1)  หมอแปลงกระแส ( Current Transfromer,CT. ) 
หมอแปลงกระแสเปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีแปลงกระแสคาสูง ใหลดตํ่าลง เพื่อใหประสิทธิภาพในการวัด

และ การปองกันของระบบเปนไปไดดีข้ึน 
หมอแปลงกระแส 

 1. แปลงขนาดกระแสของระบบไฟฟาคาสูงเปนคาตํ่าเพื่อประโยชนในการวัดและการปองกัน 
 2. แยกวงจร Secondary ออกจากวงจร Primary เพื่อใหเกิดความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  
 3. ทําใหสามารถใชพิกัดกระแสตามมาตรฐานทางดาน Secondary (1A,5A) ได 
หมอแปลงกระแสสามารถแบงออกตามการใชงานเปน 2 กลุมคือ  
 1. หมอแปลงกระแสสําหรับการวัด (Measurement CT ) 
 2. หมอแปลงกระแสสําหรับการปองกัน (Protection CT ) 
หมอแปลงกระแสยังสามารถแบงตามลักษณะโครงสรางเปน 2 กลุมคือ 

ก. แบบ Bar Primary คือทางดาน Primary เปนตัวนําของระบบไฟฟา และทาง Secondary มีขดลวดพัน
รอบแกนเหล็ก    ดังรูปท่ี 2.5   

             
 

รูปที่ 2.5  ลักษณะหมอแปลงกระแส 
 

ข. แบบ Wound Primary คือท้ัง Primary และ Secondary เปนแบบขดลวด แสดงดังรูปท่ี 2.6 
 

 
รูปที่ 2.6  โครงสรางหมอแปลงกระแส 
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ในทางปฏิบัติหมอแปลงกระแส   สามารถแบงตามลักษณะโครงสรางไดเปน 3 แบบ คือ 
 1. แบบ Hair-Pin Type 
 2. แบบ Eye-Bolt Type 
 3. แบบ Top-Core Type 

                               
 

 
โครงสรางและการตอใชงานของหมอแปลงกระแส แบบตางๆ  

 

 
 
 

                                                                 

รูปที่ 2.7  หมอแปลงกระแส 

รูปที่ 2.8  การตอแอมปมิเตอร 

รูปที่ 2.9  การตอหมอแปลงกระแสใชงาน 
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    รูปที่ 2.10  หมอแปลงกระแสสามเฟส 
 

 
รูปที่ 2.11  การตอใชงานหมอแปลงกระแสสามเฟส 

 
 (2)  หมอแปลงแรงดัน ( Voltage Transformer , VT. ) 
 หมอแปลงแรงดัน ( VT ) มีหนาท่ีแปลงคาแรงดันไฟฟาคาสูง ๆ ใหเหลือเปนแรงดันไฟฟาคาตํ่าๆ ให
เหมาะสมกับการตอใชงานกับมิเตอรเพ่ือการวัด รีเลย หรืออปุกรณอื่นๆ หมอแปลงแรงดันทํางาน ในสภาวะคลายไม
มีโหลด ขดลวด Primary  เปนแบบพันหลายช้ันพันดวยขดลวดอาบนํ้ายาอยางดี  ปลายขดลวดตอเขากับซิลด โลหะ 
และทําการฉนวนเปนช้ันๆ ลดลั่นลงไป เพ่ือใหการกระจายของแรงดันสมํ่าเสมอ ขดลวด Primary ตอตรงกับ
แรงดันไฟฟาใชงาน สวนทาง Secondary มีขดลวดสําหรับการวัดและ ขดลวดสําหรับการ Fault ลงดิน โดยจะตองมี
การแยกกันระหวางในสวนท่ีเปนแรงดันสูงกับสวนของแรงดันตํ่าเพื่อความปลอดภัยโดยในการใชงานภาระโหลด 
( Burden )  ของหมอแปลงแรงดันจะตองมีคาไมเกินท่ีกําหนดไว  

หมอแปลงแรงดันสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
 1.    Electromagnatic VT. 

2. Coupling  Capacitor VT.  
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  การตอหมอแปลงแรงดันใชงาน 
 

 
  

รูปที่ 2.13 หมอแปลงแรงดัน  

รูปที่ 2.14  ลักษณะการตอหมอแปลงแรงดันใชงาน 
 

รูปที่ 2.12  หมอแปลงแรงดัน 
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 2.1.5.2   หมอแปลงจําหนาย (Distribution Transformer) 
เปนอุปกรณท่ีใชเปลี่ยนระดับแรงดันใหสูงข้ึนหรือตํ่าลงตามตองการ ภายในประกอบดวยขดลวด 2 ชุด

คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) และ ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) แตสําหรับ หมอแปลงกําลัง 
(Power Transformer) ขนาดใหญบางตัวอาจมีขดลวดท่ีสามเพ่ิมข้ึนคือขด Tertiary winding  ซึ่งมีขนาดเล็กกวาขด 
Primary และ Secondary และแรงดันท่ีแปลงออกมาจะมีคาตํ่ากวาขด Secondary 

เนื่องจากหมอแปลงชนิดน้ีมักอยูภายนอกอาคาร  ดังน้ันตองมีความคงทนตอสภาวะแวดลอม  
นอกจากน้ันหมอแปลงจะตออยูท่ีปลายท้ังสองดานของระบบสายสงและใชงานอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจจะไดรับ
ผลกระทบจากแรงดันเกินทรานเซ้ียน (transient overvoltage) จากการเกิดฟาผาเหนี่ยวนําเขาสายสง     สงผลตอ
ฉนวนของหมอแปลง อันอาจจะทําใหเกิดการเบรคดาวนและทําลายสภาพการเปนฉนวนได 

หมอแปลงไฟฟากําลังตัวใหญๆบางตัวสามารถแบงระดับการใชงานออกเปน 3 ระดับ เชน หมอแปลง
ไฟฟากําลังตัวหนึ่งมีพิกัด 18000/24000/32000 kVA  ซึ่งการออกแบบพิกัดความสามารถในการใชงานของหมอ
แปลงจะข้ึนอยูกับวิธีการระบาย ความรอนออกจากหมอแปลงในขณะนั้นๆ โดย 

1. ระบายความรอน โดย อากาศท่ีหมุนวนตามธรรมชาติ (Natural circulation of air , OA) ใชงาน
สูงสุดท่ีระดับพิกัด 18,000 kVA 

2. ระบายความรอน โดย ดูดอากาศระบายโดยรอบตัวถังดวยพัดลม (Forced-air cooling with fans ; 
FA) ใชงานสูงสุดท่ีระดับแรงดันพิกัด 24,000 kVA 

3. ระบายความรอน โดย ปมหมุนน้ํามันและประกอบกับดูดอากาศระบายโดยรอบตัวถังดวยพัดลม 
(Forced circulation of oil accompanied by forced air cooling , FOA) ใชงานไดสูงสุดท่ีระดับพิกัด 
320,000 kVA 

ดังน้ันชนิดของหมอแปลงไฟฟากําลังท่ีแบงออกตามคุณสมบัติการฉนวนและวิธีการระบายความรอน 
สามารถเขียนเปนสัญญลักษณไดดังน้ี 

AA    เปนหมอแปลงชนิด  Dry – Type , Self - Cooled 
AFA  เปนหมอแปลงชนิด  Dry – Type , Forced – Air cooled 
OA  เปนหมอแปลงชนิด  Oil – Immersed , Self - Cooled 
OA/FA  เปนหมอแปลงชนิด  Oil – Immersed , Self – Cooled / Forced – Air cooled 
OA/FA/FOA เปนหมอแปลงชนิด  Oil – Immersed , Self – Cooled / Forced – Air cooled / forced – 

air , Forced – Oil cooled 

 
รูปที่ 2.15  หมอแปลงจําหนาย 
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  2.1.6  เคร่ืองกลไฟฟาเหนี่ยวนํา 
   2.1.6.1  พ้ืนฐานของเคร่ืองกลไฟฟาเหนี่ยวนํา 
  (1)  คําจํากัดความของเครื่องกลไฟฟาเหน่ียวนํา 
 เครื่องกลไฟฟาเหน่ียวนําเปนเครื่องกลไฟฟากระแสสลับท่ีประกอบดวยสเตเตอรและโรเตอรซึ่งตางมี
ขดลวดอาร เมเจอรท่ี เปนอิสระตอกัน  และทํางานดวยการถายทอดกําลังไฟฟาโดยใชหลักการเหนี่ยวนํา
แมเหล็กไฟฟาจากขดลวดดานหนึ่งไปยังอีกดานหน่ึง ในสภาวะท่ีมีเครื่องหมุนดวยความเร็วคงท่ี ความเร็วนี้จะไม
เทากับความเร็วซิงโครนัส ขดลวดท่ีตอกับแหลงจายไฟกระแสสลับเรียกวา ขดลวดปฐมภูมิ สวนขดลวดอีกขดหน่ึง
เรียกวา ขดลวดทุติยภูมิ 
  (2)   หลักการของมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส 

 

 
 

 

 

 

 
(a) (b) (c) 

รูปที่ 2.16  การเกิดสนามแมเหล็กหมุน 
 

(a)    สนามแมเหล็กหมุน 
รูปท่ี 2.16 (a) แสดงขดลวดท่ีเหมือนกัน 3 ขด ไดแก uu', vv' และ ww' เรียงตัวโดยทํามุม 2π/3 [rad] ซึ่งกัน

และกัน เมื่อลัดวงจรข้ัว u', v' และ w' และจายกระแสไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสตามท่ีแสดงในรูปท่ี 2.16 (b) ใหกับข้ัว 
u, v และ w แลว เมื่อเวลาเทากับ t1  t2  t3 และ t4 ในขดลวดแตละขดตามทิศทางแกนหมุนจะเกิดแรงแมเหล็ก

เหน่ียวนําตัดกัน F· u  F· v และ F· w ท่ีมีขนาดแปรผันตามกระแสตามรูป 2.16 (c)  แรงลัพธของแรงแมเหล็กเหนี่ยวนํา F· a 
จะมีขนาดคงท่ีคาหน่ึงตามรูป เปนแรงแมเหล็กเหนี่ยวนําท่ีหมุนดวยความเร็วเชิงมุม ω0 = 2πf [rad/s] ทําใหใน
บริเวณนั้นเกิดสนามแมเหล็กหมุนข้ึน 

(b)   การเกิดแรงบิด 
เมื่อวางทรงวัตถุกระบอกท่ีนําไฟฟาไวในสนามแมเหล็กหมุน เสนแรงแมเหล็กจะตัดผานวัตถุกระบอกท่ีนํา

ไฟฟาทรงกระบอก ทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนําข้ึนในวัตถุกระบอกท่ีนําไฟฟา และมีกระแสไหลวนเกิดข้ึน 
แรงแมเหล็กไฟฟาระหวางกระแสนี้กับเสนแรงแมเหล็กจะทําใหเกิดแรงบิดข้ึน ตามทิศทางการหมุนของ
สนามแมเหล็ก และวัตถุกระบอกท่ีนําไฟฟาจะหมุนตามทิศทางการหมุนของ สนามแมเหล็ก หรือแทนท่ีจะใชวัตถุ
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กระบอกท่ีนําไฟฟาจะใชขดลวด 3 เฟสท่ีตอลัดวงจรแลวก็จะไดผลลัพธ เชนเดียวกัน  นี่เปนหลักการทํางานของ
มอเตอรเหนี่ยวนํา 
  (3)   คุณสมบัติพื้นฐานของมอเตอรเหนี่ยวนํา 

 -    ความเร็วซิงโครนัส   ns 

                        ns = 
p

f 120 1 [min-1]                (2.11) 

ในท่ีนี้ f1 คือ  ความถี่ของแหลงจายไฟ   
p คือ  จํานวนข้ัว 

 - ความเร็วรอบ n 
     n = ns(1 – s) [min-1] 

ท้ังน้ี  s = สลิป = 
s

s

n
nn −

  (2.12) 

  - ความถี่ทุติยภูมิ (ความถี่สลิป) f2 
f2 = sf1      [Hz]  

∴ ns – n = 
p

120f 2   (2.13) 

  -     แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา : แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนําปฐมภูมิ E1 [V] และแรงเคลื่อนไฟฟา
เหนี่ยวนําทุติยภูมิ E2s [V] เม่ือเดินเครื่องดวยสลิปเทากับ s คํานวณไดตามสูตรตอไปนี้ 

 E1 = 4.44 f1ω1kω1Φ1 และ          E2s = 4.44 f2ω2kω2Φ1 (2.14) 

ท้ังน้ี Φ1  คือ  เสนแรงแมเหล็กของคลื่นมูลฐานของทุกข้ัว [Wb] 
ω1 และ  ω2 คือ  จํานวนรอบของขวดลวด 1 เฟสดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

          f1  และ f2 คือ  ความถี่ดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ [Hz] 
kω1 และ  kω2 คือ  สัมประสิทธิ์ของขดลวดดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

 
ตารางที่ 2.3 จะสรุปความสัมพันธระหวางสถานะการเดินเครื่อง สลิป ความถี่ทุติยภูมิและแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา
ทุติยภูมิ 

ตารางที่ 2.3   สถานะการเดินเคร่ือง สลิป ความถ่ีทุติยภูมิ  
และแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําทุติยภูมิ 

สถานะ 
การเดินเครื่อง 

สลิป 
(s) 

ความถี่ 
ทุติยภูมิ 

(f2) 

แรงเคลื่อนไฟฟา 
ทุติยภูมิ (E2s) 

หยุด 1 f1 E2 
มอเตอร 0 < s < 1 sf1 sE2 
ความเร็วซิงโครนัส 0 0 0 
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กรงกระรอก 2 ช้ัน กรงกระรอกรองลึก 

 

รูปที่ 2.17   รูปรางโรเตอรของมอเตอรกรงกระรอกแบบพิเศษ 
 

  (4)   ประเภทของมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส 
 แบงประเภทตามโครงสรางของโรเตอรไดดังตอไปนี้ 

- มอเตอรเหนี่ยวนําโรเตอรแบบกรงกระรอกธรรมดา โครงสรางของโรเตอรประกอบดวยตัวนํา  รูปแทง
จํานวนมากซ่ึงมีขดลวดทุติยภูมิฝงอยูในสล็อต กับวงแหวนลัดวงจรซ่ึงทําหนาน้ีลัดวงจรขดลวดเหลาน้ี 

- มอเตอรเหนี่ยวนําโรเตอรแบบกรงกระรอกแบบพิเศษ  โรเตอรมีโครงสรางขดลวดทุติยภูมิแบบพิเศษ
เพื่อควบคุมกระแสขณะเริ่มหมุนและเพ่ิมแรงบิดขณะเริ่มหมุน แบงเปนมอเตอรกรงกระรอกสองช้ันกับมอเตอรกรง
กระรอกรองลึก (รูปท่ี 2.17) 

- มอเตอรเหนี่ยวนําโรเตอรแบบรูปขดลวด  โครงสรางของโรเตอรมีขดลวดทุติยภูมิเปนขดลวดหลายเฟส 
และตอข้ัวสายขดลวดออกมาภายนอกโดยใชสลิปริง 

(5) ขดลวดสเตเตอร 
- Concentrated winding กับ Distributed widing : หากจํานวนสล็อตของแตละข้ัวและแตละเฟสเทากับ 1 

ชองจะเรียกวา Concentrated winding หากมีจํานวนต้ังแต 2 ชองข้ึนไปจะเรียกวา Distributed widings แบบท่ีนิยมใช
กันในเกือบทุกกรณีไดแก Distributed widings เนื่องจากจะมีอัตราการใชงานแกนเหล็กของสเตเตอรสูงกวา 

- Full pitch widings กับ Fractional pitch winding: หากความกวางของขดลวดเทากับระยะหางระหวาง
ข้ัวแมเหล็กจะเรียกวา Full pitch widings หากส้ันกวาระยะหางระหวางข้ัวแมเหล็กจะ  เรียกวา Fractional pitch 
winding โดยท่ัวไปจะใช Fractional pitch winding เพื่อลดคลื่นฮารโมนิก 

- Lap widings กับ Concentric winding: Lap widings จะมีคลื่นฮารโมนิกของเสนแรง   แมเหล็กนอยกวา 
แต Concentric winding จะพันขดลวดดวยเครื่องจักรไดงายกวา 

 

 
 
(a) ตัวอยาง Concentric winding 
 
 
 
(b)  ตัวอยาง Lap widings 

รูปที่ 2.18 เปรียบเทียบขดลวดไดศูนยกับขดลวดซอน (ตอ 1 เฟส) 

เสนแรง 

แมเหล็กร่ัว 
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  2.1.6.2  คุณลักษณะ 
  (1)    วงจรของมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส 

  -  กระแสทุติยภูมิ   กําหนดใหกระแสทุติยภูมิ I·2 [A] ของมอเตอรท่ีเดินเครื่องดวยสลิป s คํานวณได
ตามสูตรตอไปนี้ 
 

  22

2
2 sxr

EsI
j+

=
&

&   (2.15) 

ท้ังน้ี E· 2 คือ  แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนําเมื่อหยุดน่ิง [V]   
r2 คือ  ความตานทานทุติยภูมิ [Ω] 

 x2 คือ  รีแอกแตนซรั่วดานทุติยภูมิ (ท่ีความถี่ปฐมภูมิ) [Ω]  
โดยทุกคาตองแปลงเทียบเปนดานปฐมภูมิ 

   -  วงจรกับเวกเตอร   ถาใหแรงดันเฟสแบบสตารดานปฐมภูมิเทากับ V· 1 [V]  กระแสดานปฐมภูมิ   

เทากับ I·1 [A] ความตานทานดานปฐมภูมิเทากับ r1 [Ω] รีแอกแตนซรั่วดานปฐมภูมิเทากับ x1 [Ω] และกระแสสราง

สนามแมเหล็กเทากับ I·0 [A] แลว โดยใชวิธีประมาณแบบเดียวกับหมอแปลง จะไดวงจรตอ  1 เฟสและ  เวกเตอรเมื่อ
ตอวงจรแบบสตารของมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟสตามท่ีแสดงในรูปท่ี 2.19 (a) และ (b) 
 

 
 

 (a) ผังวงจรของมอเตอรเหนี่ยวนาํ 3 เฟส (ตอ 1 เฟส) (b) ผงัเวกเตอรของมอเตอรเหนีย่วนํา 3 เฟส (ตอ 1 เฟส) 
รูปที่ 2.19  วงจรแบบสตารของมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส 

 
  (2)  วงจรสมมูล 

เมื่อนําสูตร (2.15) ดานขวามาหารท้ังเศษและสวนดวย s แลว 
 

  2
2

2
2

x
s
r

EI
j+

=
&

&     (2.16) 

ดังน้ัน เมื่อนําผลตางศักยไฟฟา sE· 2 และอิมพีแดนซ  r2 + jsx2 ในรูปท่ี 2.19 (a) มาหารดวย s แลว

แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนําทุติยภูมิ E· 2 ท่ีแปลงเทียบเปนดานปฐมภูมิ จะเทากับแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา ปฐมภูมิ E· 1 
เราจึงสามารถตอวงจรดานปฐมภูมิกับดานทุติยภูมิในรูปท่ี 2.19 (a) ไดโดยตรง ไดเปนวงจรสมมูลรูปตัว T ตามรูปท่ี 

2.20 (a)    ท้ังน้ี วงจรของกระแสสรางสนามแมเหล็ก I·0 จะแสดงดวยความตานทาน Iron loss กับรีแอกแตนซสราง
สนามแมเหล็ก 
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 รูปท่ี 2.20 (b) แสดงวงจรสมมูลรูปตัว L ซึ่งยายวงจรสรางสนามแมเหล็กไปไวดาน แหลงจายไฟ เนื่องจาก
ในเครื่องกลไฟฟาเหน่ียวนําจะมีแอรแก็ปในเสนทางสนามแมเหล็ก จึงตองระมัดระวังวาอัตราสวนของกระแสสราง
สนามแมเหล็กตอกระแสขาเขาจะสูงกวากรณีของหมอแปลง 

 รูปท่ี 2.20 (c) แสดงวงจรสมมูลรูปตัว  T-II เปนวงจรสมมูลท่ีไดรับการยอมรับโด JEC2137-2000   
“เครื่องกลไฟฟาเหน่ียวนํา” (สมาคมวิชาการไฟฟา ขอกําหนดมาตรฐานของคณะกรรมการสํารวจมาตรฐานทาง
ไฟฟา) ใหใชในการคํานวณคุณลักษณะได วงจรสมมูลนี้มีความถูกตองเกือบๆ เทากับ    รูปท่ี 2.19 (a) 

 
(a)วงจรสมมลูรูปตัว T 

 
(b)วงจรสมมูลรูปตัว L 

V· 1: แรงดันวงจรแบบสตารปฐมภูมิ 
I·1: กระแสปฐมภูมิ 
I·2: กระแสทุติยภูมิ (แปลงเทียบเปน 

   ดานปฐมภูมิ) 
I·n: กระแสสรางสนามแมเหล็กขณะ 

   ท่ีไมมีโหลด 

I·M: กระแสสรางสนามแมเหล็ก 
s: สลิป 
r1: ความตานทานปฐมภูมิ 
r2: ความตานทานทุติยภูมิ (แปลง 
 เทียบเปนดานปฐมภูมิ) 

x1: รีแอกแตนซรั่วปฐมภูมิ 
x2: รีแอกแตนซรั่วทุติยภูมิ 
rM: ความตานทาน Iron loss 
xM: รีแอกแตนซสรางสนามแมเหล็ก 

 
(c) วงจรสมมูลรูปตัว T-II 

2
2

t2 rar =  

21MM
22

t xxax)xx(ax +≈−+=  

1MM0 xxaxx +==  

ท้ังน้ี 
M

1M

x
xxa +

=  

รูปที่ 2.20 วงจรสมมูลของมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส 
 
  (3)  การคํานวณคุณลักษณะ 
  การคํานวณคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟาเหนี่ยวนําจะนิยมใชวิธีผังวงกลมกันมาก แตเมื่อมีการ
ปรับปรุงมาตรฐาน JEC “เครื่องกลไฟฟาเหน่ียวนํา” ก็มีการเปลี่ยนไปใชวิธีโหลดจริงหรือวิธีวงจรสมมูล อยางไรก็
ตาม เนื่องจากการใชวงจรสมมูลรูปตัว T-II ซึ่งกําหนดโดย JEC นั้น การคํานวณคอนขางจะซับซอน ในท่ีนี้จึงจะ
อธิบายการคํานวณคุณลักษณะโดยใชวงจรสมมูลรูปตัว L ตามรูป 2.20 (b) 
 ]A[
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     กระแสปฐมภูมิ                        1I&  = nI&  + 2I&             [A]  (2.19) 
เมื่อให       1I&  = 1V&  / (R + jX)  แลว 

 เพาเวอรแฟกเตอร: 22 XR/R +=ϕcos   (2.20) 
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 กําลังขาเขาปฐมภูมิ: ]W[IVmP 1111 ϕcos=   (2.21) 
                       (m1คือจํานวนเฟสปฐมภูมิ     และ    I1 = | 1I&  |) 
 กําลังขาเขาทุติยภูมิ: ]W[

s
rImP 22

212 ⋅=   (2.22) 

 Copper loss ทุติยภูมิ: ]W[sPrImP 22
2
212r ==   (2.23) 

 กําลังขับท่ีเกิดข้ึน: ]W[
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 ประสิทธิภาพ: %100
P
P

1

0 ×=η   (2.25) 
  

แรงบิด:   T =                                   = 
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รนัส ิงมุมซิงโคความเร็วเช
าทุติยภุมิกําลังขาเข  (2.26) 
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หมายเหตุ: การคํานวณประสิทธิภาพและแรงบิด แตเดิมใชวิธีคํานวณเทียบกับกําลังขับท่ีเกิดข้ึน แตในมาตรฐาน 

JEC ฉบับปรับปรุงไดกําหนดใหคํานวณเทียบกับกําลังขาออกท่ีเพลาของมอเตอรซึ่งไดจากกําลังขับท่ี
เกิดข้ึนลบกําลังสูญเสียทางกลและกําลังสูญเสียจากสเตรยโหลด 

  (4)  การคํานวณคุณสมบัติพื้นฐานเพ่ือคํานวณคุณลักษณะตามวงจรสมมูล 

(ก)   ความตานทานขดลวดปฐมภูมิ   คํานวณคาความตานทานขดลวดปฐมภูมิ r1 [Ω] จากคาเฉล่ีย R1 
ของความตานทานขดลวดปฐมภูมิท่ีวัดไดระหวางท้ัง 3 ข้ัวไดดังตอไปนี้ 
 

t235
T235

2
Rr 1

1 +
+

⋅=   (2.30) 

ท้ังน้ี T คือ  อุณหภูมิมาตรฐานของขดลวด [°C]   
t คือ  อุณหภูมิของขดลวดขณะท่ีวัด [°C] 

 

กําลังขับที่เกิดขึ้น 
ความเร็วเชิงมุม 
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 (ข)   คุณสมบัติท่ีไดจากการทดสอบโดยไมมโีหลด  จากพิกดัแรงดัน V1 กระแสขณะไมมีโหลด I0 และ

กําลังขาเขา 3 เฟส     P10 จะคํานวณ rn (= r1 + rM) [Ω] และ xn (= x1 + xM) [Ω] ดังตอไปนี้ 
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หมายเหตุ มาตรฐาน JEC ฉบับปรับปรุงไดกําหนดใหหักกําลังสูญเสียทางกลจากกําลังขาเขา 3 เฟส และ
คํานวณหาคาอิมพิแดนซเมื่อไมมีโหลดโดยไมคิดกําลังสูญเสียทางกล 

 
(ค)   คุณสมบัติท่ีไดจากการทดสอบโดยตรึงอยูกับท่ี จากแรงดันปฐมภูมิ V1s กระแสปฐมภูมิ I1s   และ

กําลังขาเขา 3 เฟส P1s จะคํานวณอิมพิแดนซสมมูล Zs (ความตานทาน Rs และรีแอกแตนซ Xs) [Ω]   ดังตอไปนี้ 
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 ในวงจรสมมูลรูปตัว L จะคํานวณคาคงท่ีของวงจรสมมูลโดยให Rs = r1 + r2 และ Xs = x1 + x2 
หมายเหตุ:  กรณีท่ีจะคํานวณคาคงท่ีของวงจรสมมูลจากอิมพิแดนซขณะท่ีทําการทดสอบโดยตรึงอยูกับท่ี  
แตเดิมในการทดสอบโดยตรึงอยูกับท่ีจะคํานวณโดยถือวา I0s << I1s และไมคํานึงถึงวงจรสรางสนามแมเหล็ก แต
มาตรฐาน JEC ฉบับปรับปรุงไดกําหนดใหคํานวณคาคงท่ีโดยตองคํานึงถึงวงจรสรางสนามแมเหล็กดวย 
  (5)   คุณลักษณะแรงบิด 

- Proportional shifting    คุณสมบัติใดๆ ท่ีข้ึนอยูกับความตานทานทุติยภูมิและสลิปในรูป r2/s    เพียง
พจนเดียวนั้น หาก r2/s มีคาคงท่ี คุณสมบัตินั้นก็จะมีคาคงท่ีดวย กลาวคือ เมื่อแรงบิดหรือกระแสมีคาคงท่ี สลิปของ
มอเตอรจะเปลี่ยนแปลงแปรผันตามความตานทานของวงจรทุติยภูมิ คุณลักษณะเชนนี้เรียกวา Proportional shifting 

  
r2 ของ I < r2 ของ II < r2 ของ III 

รูปที่ 2.21   Proportional shifting ของแรงบิด 
r2 ของ I < r2 ของ II < r2 ของ III 

รูปที่ 2.22 Proportional shifting ของกระแสปฐมภูมิ 
-   คุณลักษณะแรงบิดของมอเตอรกรงกระรอกสองช้ัน: ขณะเริ่มหมุนมอเตอรจะมีความถี่สลิปสูง 

และอิมพิแดนซของตัวนําภายในจะมีคาสูงกวาตัวนําภายนอก กระแสสวนใหญจึงไหลผานตัวนําภายนอก มอเตอร
จึงเริ่มหมุนโดยมีความตานทาน ทุติยภูมิสูง ทําใหคุณลักษณะขณะเริ่มหมุนดีข้ึน แตขณะท่ีกําลังเดินเครื่องมอเตอร
จะมีความถี่สลิปตํ่า กระแสสวนใหญจึงไหลผานตัวนําภายในซึ่งมีความตานทานต่ํา จึงชวยปองกันไมใหมีกําลัง
สูญเสียมาก 

-   คุณลักษณะกําลังขาออก รูปท่ี 2.24 แสดงตัวอยางหน่ึงของประสิทธิภาพ เพาเวอรแฟกเตอร และ      
สลิปเทียบกับกําลังขาออก 
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กําลังขาออก [%] 

รูปที่ 2.23 คุณลักษณะแรงบิดของกรงกระรอก 
                      สองชั้น 

รูปที่ 2.24  ตัวอยางประสิทธิภาพ เพาเวอรแฟกเตอร 
                   และสลิป 

 
   2.1.6.3   การเดินเคร่ืองกลไฟฟาเหนี่ยวนํา 3 เฟส 
  (1)  การสตารท 

  (ก) มอเตอรเหนี่ยวนํากรงกระรอก (กรงกระรอกธรรมดาและกรงกระรอกแบบพิเศษ) 
-   การสตารตดวยแรงดันเต็มท่ี  ใชกับมอเตอรท่ีมีขนาดเล็ก แรงบิดขณะเริ่มหมุนจะเทากับ 100-200% 

ของพิกัด กระแสเริ่มหมุนจะเทากับ 500-700% ของพิกัด กรณีท่ีแหลงจายไฟมีกําลังมากอาจใชกับมอเตอรท่ีมีขนาด
ปานกลางดวยก็ได 

- การสตารตแบบสตาร-เดลตา แรงดันของขดลวดจะเทากับ 1/ 3  ท้ังกระแสเริ่มหมุนกับแรงบิดเริ่ม
หมุนจะเทากับ 1/3 

- การสตารตดวยรีแอกเตอร เลือกแท็ปตามแรงบิดของโหลด หากกระแสเปน 1/a แรงบิดจะเปน 1/a2 
- การสตารตดวยเครื่องชดเชย ใชหมอแปลงขดลวดเดี่ยว เมื่อลดแรงดันเปน 1/a แรงบิดจะเปน 1/a2 

กระแสจะเปน 1/a2 
(ข) มอเตอรเหนี่ยวนํารูปขดลวดใชตัวตานทานสตารต 

  (2)   การควบคุมความเร็ว 
  (ก)   มอเตอรเหนี่ยวนํารูปขดลวด 
    -  การควบคุมความตานทานทุติยภูมิ  ใชคุณลักษณะ Proprotional shifting ของแรงบิด เพิ่มหรือลด

ความตานทานทุติยภูมิเพ่ือควบคุมความเร็ว มีขอเสียคือกําลังสูญเสียจากโหลดจะเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพจะลดลง 
    -  การควบคุมการสรางสนามแมเหล็กทุติยภูมิ  ปรับแรงดันของความถี่สลิปท่ีจายใหวงจรทุติยภูมิ  รับ

และจายกําลังไฟฟาระหวางแหลงจายไฟทุติยภูมิไปพรอมๆ กับควบคุมความเร็วอยางมีประสิทธิภาพ มีท้ังวิธีเคร
เมอรซึ่งใชกําลังไฟฟาทุติยภูมิของมอเตอรเปนกําลังขับทางกล และแบบ Scherbius ซึ่งนํากลับมาใชเปนกําลังไฟฟา 

  (ข)  มอเตอรเหนี่ยวนํากรงกระรอก 
  -  การควบคุมความถี่ปฐมภูมิ  ความเร็วซิงโครนัสจะแปรผันตามความถี่ และปรับแรงดันใหแปรผัน

ตามความถี่ดวยเพื่อรักษาความหนาแนนเสนแรงแมเหล็กใหคงท่ี (ควบคุม V/f ใหคงท่ี) 
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   - การควบคุมแรงดันปฐมภูมิ  ควบคุมความเร็วโดยใชประโยชนจากการท่ีเสนกราฟ แรงบิด-ความเร็ว
จะเปลี่ยนแปลงแปรผันตามกําลังสองของแรงดัน 

  - การแปลงจํานวนข้ัว  มีโครงสรางซับซอน และการปรับความเร็วจะทําไดเปนข้ันๆ 
    (3)  การเบรก 

- Regenerative braking ใชเฟองหรือการแปลงจํานวนข้ัวทําใหมอเตอรทํางานเหมือนกับเปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําดวยความเร็วเทากับหรือสูงกวาความเร็วซิงโครนัส และกําเนิดไฟฟา 

- Dynamic braking ตัดวงจรปฐมภูมิจากแหลงจายไฟ ใหสนามแมเหล็กกระแสตรงเพื่อใหดานปฐมภูมิ
กําเนิดไฟฟากระแสสลับและเปลี่ยนเปนความรอน 

- Counter current braking (Plugging)  สลับการตอวงจร 2 เฟสจาก 3 เฟส เพื่อทําใหสนามแมเหล็ก
หมุนกลับทิศ 

- Single phase braking: รวมสาย 2 เสนของขดลวดดานปฐมภูมิเขาดวยกัน แลวจายไฟฟากระแสสลับ
ระหวางสองเสนนั้นกับอีก 1 เสนท่ีเหลือ สวนดานทุติยภูมิใหตอกับตัวตานทานเพ่ือใหเกิดแรงเบรก (จากการกลับ
เฟส) 
ตัวอยาง 2.2   มีมอเตอรเหนี่ยวนํากรงกระรอก 3 เฟส กําลังขาออก 7.5 kW ความถี่ 50 Hz พิกัดแรงดัน 200V จาก

วงจรสมมูลรูปตัว L ในรูปท่ี 2.20 (b) ถา r1 = 0.169Ω   r2 = 0.151Ω   x1 = 0.383Ω   x2 = 0.383Ω   rn = 0.929Ω, 

xn = 9.74Ω จงคํานวณคุณสมบัติตางๆ เมื่อ สลิปเทากับ 2% 
(1)  กระแสสรางสนามแมเหล็ก: จากสูตร (2.17) 
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(2)  กระแสทุติยภูมิ: จากสูตร (2.18) 
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(3)   กระแสปฐมภูมิ: จากสูตร (2.19) 
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(4)   เพาเวอรแฟกเตอร: จากสูตร (2.20) 
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(5)   กําลังขาเขาปฐมภูมิ: จากสูตร (2.21) 
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(6)   กําลังขาเขาทุติยภูมิ: จากสูตร (2.22) 
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(7)   กําลังขับท่ีเกิดข้ึน: จากสูตร (2.24) 

 WsPP 4919)02.01(5019)1(20 =−=−=  
(8)   ประสิทธิภาพ: จากสูตร (2.25) 
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(9)    แรงบิด: จากสูตร (2.26) 
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(10)   ความเร็วรอบ: อางจากสูตร (2.11) และ (2.12) 
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  2.1.7   เคร่ืองกลไฟฟาซิงโครนัส 
                     2.1.7.1  พ้ืนฐานของเคร่ืองกลไฟฟาซิงโครนัส 
  (1)   คําจํากัดความของเครื่องกลไฟฟาซิงโครนัส 
        หมายถึงเครื่องกลไฟฟากระแสสลับท่ีทํางานดวยการหมุน และขณะท่ีหมุนดวยความเร็ว คงท่ี จะมี
ความเร็วรอบเทากับความเร็วซิงโครนัสซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวนข้ัวและความถี่กระแสสลับ 
  (2)   หลักการของเครื่องกลไฟฟาซิงโครนัส 
        รูปท่ี 2.26 (a) แสดงใหเห็นวามีขดลวดเหมือนกัน 3 ขดเรียงตัวทํามุม 2π/3 rad ซึ่งกันและกัน ดานในมี
ข้ัวแมเหล็กท่ีหมุนไดวางอยู 
  เมื่อมีแรงภายนอกมากระทําใหข้ัวแมเหล็กหมุนดวยความเร็วคงท่ี เสนแรงแมเหล็กท่ีตัดกับขดลวดจะมี
การเปลี่ยนแปลงเปนวงรอบ ทําใหเกิดแรงดันไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสท่ีมีความถี่คงท่ีข้ึน เทากับทําหนาท่ีเปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา 
  ถาจายไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสใหข้ัวของขดลวด จะทําใหเกิดเสนแรงแมเหล็กหมุนข้ึน รูป 2.26 (b) 
แสดงใหเห็นวาเมื่อเครื่องน้ีหมุนโดยท่ีแกนเสนแรงแมเหล็กและแกนข้ัวแมเหล็กทํามุมกันคงท่ีคาหน่ึง จะเกิดแรงบิด
ข้ึน เทากับทําหนาท่ีเปนมอเตอร 
 
 
  (3)  คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องกลไฟฟาซิงโครนัส 

             -     ความเร็วซิงโครนัส n: แสดงไดดวยสูตรดังตอไปนี้ 

   ns = 1120 f
p

 [min-1]  (2.33)  

ในท่ีนี้ f1 คือ  ความถี่ของแหลงจายไฟ   
p คือ  จํานวนข้ัว 
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(a) เครื่องกําเนิดไฟฟา (b) มอเตอร 
รูปที่ 2.26  หลักการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟาซิงโครนัส 3 เฟส 

 
   (4)    ประเภทของเครื่องกลไฟฟาซิงโครนัส 
  เครื่องกลไฟฟาซิงโครนัสมีท้ังแบบ Revolving fieldซึ่งข้ัวแมเหล็กหมุนและแบบ Revolving armature 
ซึ่งขดลวดอารเมเจอรหมุนแตเครื่องกลไฟฟาซิงโครนัสสวนใหญจะเปนแบบ Revolving field 
  เครื่องกลไฟฟาซิงโครนัสแบบ Revolving field ยังแบงออกไดเปนแบบ Salient poleและแบบ Non-
salient pole แบบแรกมักจะใชในเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันน้ํา แบบหลังจะใชในเครื่องกําเนิดไฟฟาเทอรไบน 
 

  2.1.7.2  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส 
                   ในเครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส เฟสของกระแสโหลดท่ีไหลในขดลวดอารเมเจอรจะทําใหเสนแรง
แมเหล็กเหนี่ยวนําตานกลับของขดลวดอารเมเจอรซึ่งเกิดจากกระแสในขดลวดอารเมเจอรเปลี่ยนตําแหนงสัมพัทธ
กับข้ัวแมเหล็ก ดังน้ัน แรงแมเหล็กเหนี่ยวนําตานกลับจึงมีอิทธิพลโดยตรงกับขนาดและ การกระจายเสนแรง
แมเหล็กในแก็ป นอกจากน้ี กระแสในขดลวดอารเมเจอรยังสรางเสนแรงแมเหล็กรั่วจากขดลวดอารเมเจอรซึ่งจะตัด
กับขดลวดอารเมเจอรเทาน้ัน 
  เมื่อแตกเสนแรงแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสในขดลวดอารเมเจอรออกเปน 2 สวนรีแอกแตนซท่ีเกิดจากเสน
แรงแมเหล็กสวนท่ีมีผลโดยตรงตอเสนแรงแมเหล็กในแก็ป เรียกวา รีแอกแตนซตานกลับของ   ขดลวดอารเมเจอร 
xa และรีแอกแตนซท่ีเกิดจากเสนแรงแมเหล็กรั่ว เรียกวา รีแอกแตนซรั่วของขดลวด อารเมเจอร λx  นอกจากน้ี เมื่อ

ใหความตานทานของขดลวดอารเมเจอรเปน ra แลว วงจรสมมูลของเครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัสจะแสดงไดตาม
รูปท่ี 2.27 โดยวงจรสมมูลนี้มีความสัมพันธดังตอไปนี้ 
 ][xxx as Ω+= l  ท้ังน้ี  xs: ซิงโครนัสรีแอกแตนซ  (2.34) 
 ][xrZ 2

s
2
as Ω+=  ท้ังน้ี Zs: ซิงโครนัสอิมพิแดนซ  (2.35) 

 
รูปที่ 2.27  วงจรสมมูลของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส 

  

แกนเสนแรง 
แมเหล็ก 

แกนขั้ว
แมเหล็ก
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รูปท่ี 2.28  แสดงความสัมพันธของตําแหนงสัมพัทธระหวางแรงแมเหล็กเหนี่ยวนําตานกลับ   ท่ีเกิดจาก
กระแสในขดลวดอารเมเจอรกับสนามแมเหล็ก จากรูป เมื่อขดลวดอารเมเจอรมีตําแหนงตรงกันกับแกนข้ัวแมเหล็ก 
N และ S จะเกิดแรงดันเหนี่ยวนําสูงสุด 
 หากกระแสโหลดมีเฟสตรงกันแลว แรงแมเหล็กเหนี่ยวนําตานกลับท่ีเกิดจากกระแสใน  ขดลวดอารเมเจอร
กับสนามแมเหล็ก Fa จะเปนสนามแมเหล็กต้ังฉากกับแรงแมเหล็กเหนี่ยวนําสนามแมเหล็ก Ff โดยมีเฟสตางกัน π/2 
ตามรูปท่ี 2.28 (a) ทําใหมีผลสรางสนามแมเหล็กตัดกับระนาบข้ัวแมเหล็ก กรณีท่ีกระแสโหลดลาหลังเทากับ π/2  
แลว Fa จะมีทิศทางตรงขามกับ Ff ทําใหมีผลลดสนามแมเหล็กตามรูปท่ี 2.28 (b) และกรณีท่ีกระแสโหลดนําหนา
เทากับ π/2 แลว Fa จะมีทิศทางเดียวกับ Ff ทําใหมีผลเพิ่มสนามแมเหล็ก 
 

   
(a)กระแสอินเฟส (b)กระแสแล็ก (c)กระแสลีด 

รูปที่ 2.28   การตานกลับของขดลวดอารเมเจอรของเครื่องกาํเนิดไฟฟาซิงโครนัส 
 

 

ตารางที่ 2.4  แรงแมเหล็กเหนี่ยวนําตานกลับของขดลวดอารเมเจอร 
กระแส เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร 

กระแสแล็ก ลดสนามแมเหล็ก เพิ่มสนามแมเหล็ก 
กระแสอินเฟส สนามแมเหล็กตัดกัน สนามแมเหล็กตัดกัน 
กระแสลีด เพิ่มสนามแมเหล็ก ลดสนามแมเหล็ก 

 
ในกรณีของกระแสโหลดท่ัวไป กําลังไฟฟาจริงจะทําใหเกิดสนามแมเหล็กตัดกัน และกระแสจะลาหลัง

หรือกระแสนําหนาซ่ึงสรางกําลังไฟฟารีแอกทีฟจะเพิ่มหรือลดสนามแมเหล็ก 
 คําอธิบายขางตนใชในกรณีของเครื่องกําเนิดไฟฟา แตในกรณีของมอเตอรก็จะเกิดแรงกระทําในทํานอง
เดียวกัน ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 2.4 
  2.1.7.3 มอเตอรซิงโครนัส 
  (1)   วงจรสมมูลของมอเตอร 
 วงจรสมมูลของมอเตอรจะเหมือนกับกรณีของเครื่องกําเนิดไฟฟา กลาวคือถาใหรีแอกแตนซตานกลับ
ของขดลวดอารเมเจอรเทากับ xa ใหรีแอกแตนซรั่วของขดลวดอารเมเจอรเทากับ xℓ จะไดวงจรดังรูปท่ี 2.29 
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รูปที่ 2.29 วงจรสมมูลของมอเตอรซิงโครนัส 

 
  (4)   เสนกราฟคุณลักษณะเฟส (เสนกราฟ V) 
 เมื่อรักษาแรงดันท่ีข้ัว V ของมอเตอรซิงโครนัสใหคงท่ี และปรับกระแสสนามแมเหล็ก If โดยท่ีใหกําลัง
ขาออก P0 คงท่ีแลว แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา E0 จะเปลี่ยนแปลงไป ผลคือทําใหขนาดและเฟสของกระแสใน
ขดลวดอารเมเจอร Ia เปลี่ยนแปลงไปดวย เมื่อวาดกราฟความสัมพันธระหวาง If กับ Ia จะได  ดังรูปท่ี 2.30 เรียกวา 
เสนกราฟคุณลักษณะเฟส (เสนกราฟ V) ของมอเตอรซิงโครนัส 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

  (5)   วิธีสตารตเครื่อง 
 แรงบิดของมอเตอรซิงโครนัส จะเกิดข้ึนเมื่อโรเตอรหมุนดวยความเร็วซิงโครนัสเทาน้ัน  ดังน้ันในการ
สตารตจึงตองวิธีการตอไปนี้ในการเรงความเร็วของโรเตอรใหใกลเคียงกับความเร็วซิงโครนัสกอน แลวจึงปอน
สนามแมเหล็กเพ่ือปรับความเร็วใหไดความเร็วซิงโครนัส 

 -  วิธีสตารตดวยตัวเอง  สตารทโดยใชขดลวดควบคุมการเคลื่อนท่ีซึ่งติดต้ังไวท่ีผิวหนาข้ัวแมเหล็กของ
โรเตอร 

 -  วิธีสตารตดวยมอเตอรสําหรับสตารท  ใชมอเตอรเหนี่ยวนําหรือมอเตอรกระแสตรงเปนมอเตอร
สําหรับสตารต 
 

 
กระแสสนามแมเหล็ก 

รูปที่ 2.30  เสนกราฟคุณลักษณะเฟส (เสนกราฟ V) 

กระแสแล็ก กระแสลีด 

ไมมีโหลด 
มีโหลด 

1
2 

โหลดเต็มที่ 

กร
ะแ
สใ

นข
ดล

วด
อา
ร
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  2.1.8   เคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง 
  2.1.8.1  พ้ืนฐานของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง 
  (1)   หลักการทํางานของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง 
 จากรูปท่ี 2.31 เมื่อตัวนําความยาวดานต้ังฉาก ℓ [m] เคลื่อนท่ีดวยความเร็ว v [m/s] ผานสนามแมเหล็กท่ี
มีความหนาแนนเสนแรงแมเหล็ก B [T] จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟา E [V] ข้ึนในตัวนําตามกฎมือขวาของเฟลมม่ิง 
     E = B ℓ v [V]  (2.36) 
 และเม่ือมีกระแส I [A] ไหลในตัวนําความยาว ℓ [m] ตัวนําจะไดรับแรงทางกลตาม          กฎมือขวา
ของเฟลมม่ิงดังตอไปนี้ 
   F = B ℓ I [N]  (2.37) 
 ตัวนําหมุนไปแรงเคลื่อนไฟฟาท่ีเกิดข้ึนในตัวนําจะกลับข้ัวเกิดเปนกระแสสลับ จึงตองใชคอมมิว         
เตเตอรและแปรงถานเพ่ือกรองใหเปนกระแสตรง 
 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงเปนอุปกรณท่ีใชประโยชนจากแรงเคลื่อนไฟฟาท่ีแสดง  ในสูตร (2.36) 
สวนมอเตอรกระแสตรงเปนอุปกรณท่ีใชประโยชนจากแรงทางกลท่ีแสดงในสูตร (2.37) หากจายกระแสใหเครื่อง
กําเนิดไฟฟา ก็จะเกิดแรงทางกลตามท่ีแสดงในสูตร (2.37) เชนกันเพื่อกําเนิดกําลังไฟฟา                                   

  P1 = E I กําลังขับท่ีตองปอนใหกับเพลา          
  P2 = F·v = (B ℓ I)·v = (B ℓ v)·I = E·I = P1 [W]  (2.38) 

ซึ่งเทากับกําลังไฟฟาท่ีเกิดข้ึนเมื่อใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 (2)   การตานกลับของขดลวดอารเมเจอร 
 การตานกลับท่ีแรงแมเหล็กเหนี่ยวนําท่ีเกิดข้ึนจากกระแสในขดลวดอารเมเจอรทําตอเสนแรงแมเหล็กท่ี
เกิดจากขดลวดสถิต เรียกวา การตานกลับของขดลวดอารเมเจอร เมื่อมีกระแสไหลในขดลวดอารเมเจอร การ
กระจายเสนแรงแมเหล็กในแก็ปจะไมสมํ่าเสมอดังรูปท่ี 2.32  ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาตางๆ เชน กรองเปน
กระแสตรงไมสะดวก ลดแรงดันของเครื่องกําเนิดไฟฟา เกิดแฟลชโอเวอรระหวางแปรงถานข้ัวบวก-ลบ ฯลฯ เพ่ือ
ปองกันปญหาเหลาน้ีจึงตองติดต้ังอินเตอรโพลหรือ Compensating winding 

 
 

รูปที่ 2.31  การเกิดแรงดันกระแสตรง 
 

 

คอมมิวเตเตอร 
แปรงถาน 
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รูปที่ 2.32  การตานกลับของขดลวดอารเมเจอร 
 

  (3)    คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง 
-   แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา: แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา E a  ของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงแสดงได

ดวยสูตรตอไปนี้ 

 
   

]V[n
a60

ZpEa Φ=   (2.39) 

ท้ังน้ี  p คือ  จํานวนข้ัว   
n คือ ความเร็วรอบ [r/min]  
Z คือ  จํานวนตัวนําท้ังหมด 

Φ คือ  เสนแรงแมเหล็กตอ 1 ข้ัว [Wb]  
2a คือ  จํานวนวงจรภายใน (Lap winding 2a = p, Wave winding 2a = 2) 

-  แรงบิด แรงบิดของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง T แสดงไดดวยสูตรตอไปนี้ 
 

   
]mN[I

a2
ZpT a ⋅Φ=
π

  (2.40) 

ท้ังน้ี Ia คือกระแสในขดลวดอารเมเจอร [A] 
 -  กําลังขาออก กําลังขาออกของมอเตอรหมายถึงกําลังขับทางกล กําลังขาออกของเครื่องกําเนิดไฟฟา

หมายถึงกําลังไฟฟากระแสตรง กําลังขาออกทางกล Po เทากับผลคูณของแรงบิด T กับความเร็วเชิงมุม ω [rad/s] 
     TP0 ω=   (2.41) 

เมื่อแปลงสูตรจะไดความสัมพันธดังตอไปนี้ 
 

 
][

60a260
20 WIEIn

a
Zp

I
ZpnTP aaaa =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Φ=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Φ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

π
πω   (2.42) 

   สูตรน้ีแสดงวาหากไมคิดกําลังสูญเสียแลว กําลังขับทางกลจะเทากับกําลังไฟฟาขาออก 
 - ความเร็วรอบ  ความเร็วรอบ n ของมอเตอรกระแสตรงไดจากการแปลงสูตรแรงเคลื่อนไฟฟา

เหนี่ยวนําดังตอไปนี้ 

    min]/[n  r
k
Ea
Φ

=   (2.43) 

 ท้ังน้ี k = 
a60

pZ
 = คาคงท่ี 

การกระจายของเสนแรงแมเหล็กจากขั้วแมเหล็กหลัก 
การกระจายของเสนแรงแมเหล็กจากกระแสในขดลวดอารเมเจอร 

จุดนิวทรัล 
ทางไฟฟา 

มอเตอร 

ทิศทางการหมุน 

การกระจายของเสนแรงแมเหล็กของสนามแมเหล็กรวม 

จุดนิวทรัลทางเรขาคณิต 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
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 -  อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดัน  อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดัน ε แสดงระดับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
โหลดของแรงดันท่ีข้ัวของเครื่องกําเนิดไฟฟา ถาใหความเร็วรอบและกระแสสนามแมเหล็กคงท่ีแลวจะคํานวณได
จากสูตรตอไปนี้ 

 
   

[%]100
V

VV

n

n0 ×
−

=ε   (2.44) 

ท้ังน้ี V0 คือ  แรงดันท่ีข้ัวเมื่อไมมีโหลด [V]  
Vn คือ พิกัดแรงดันท่ีข้ัว [V] 

  -  อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว  อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ν   แสดงระดับการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วรอบของมอเตอรเนื่องจากโหลด ถาใหแรงดันท่ีข้ัวและกระแสสนามแมเหล็กคงท่ีแลวจะคํานวณไดจาก
สูตรตอไปนี้ 

 
   

[%]100
n

nn

n

n0 ×
−

=ν   (2.45) 

ท้ังน้ี n0 คือ  ความเร็วรอบเมื่อไมมีโหลด  
nn คือ  พิกัดความเร็วรอบ 

 
  2.1.8.2  ประเภทและคุณลักษณะของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง 
 ตารางท่ี 2.5 เปนการสรุปรวบรวมประเภทของเครื่องกลไฟฟากระแสตรงและคุณลักษณะของมอเตอร
และเครื่องกําเนิดไฟฟา 
  2.1.8.3  การควบคุมความเร็ว การสตารต การหยุด 
  (1)   การควบคุมความเร็ว 
 มอเตอรกระแสตรงสามารถควบคุมความเร็วไดในชวงกวางอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการควบคุม
ความเร็วมีดังตอไปนี้ 

- การควบคุมสนามแมเหล็ก  ปรับตัวตานทานสนามแมเหล็กเพื่อเปลี่ยนความเขมเสนแรงแมเหล็กของ
สนามแมเหล็กและควบคุมความเร็ว เนื่องจากกระแสท่ีควบคุมมีคาตํ่าจึงมีกําลังไฟฟาสูญเสียตํ่าไปดวย เปนวิธีท่ีใช
กันท่ัวไป 

- การควบคุมความตานทาน  ตอตัวตานทานอนุกรมกับวงจรขดลวดอารเมเจอรและควบคุมดวยการลด
ความเร็ว มีกําลังไฟฟาสูญเสียขณะท่ีควบคุมสูง รวมท้ังมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วสูง ใชกับซีรีสมอเตอรเปน
หลัก 

- การควบคุมแรงดัน  ปรับแรงดันท่ีปอนใหขดลวดอารเมเจอรเพื่อควบคุมความเร็วใชกับ Separately 
excited motor เปนหลัก  วิธีปอนแรงดันปรับไดจากแหลงจายไฟตรงเฉพาะใหกับขดลวดอารเมเจอรของ Separately 
excited motor เรียกวาวิธีเลียวนารด ซึ่งสามารถควบคุมความเร็วอยางละเอียดในชวงกวางท้ังหมุนไปและกลับ และ
สามารถทํา Regenerative braking ไดอีกดวย 
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ตารางที่ 2.5 (a)   ประเภทและคุณลักษณะของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง 
ประเภท Separately excited motor ชันตมอเตอร 

ผัง
วง
จร
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งม
อเต

อร
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รคุ
ณล

ักษ
ณะ

ขอ
งม
อเ
ตอ

ร 

 )v2rI(VE baata +−=  
 

aL II =  
 

Φ
=

1

a

k
Eη  

 2
as2a2 IkkIkT =Φ=  

 )v2rI(VE baata +−=  
 

faL III +=  
 

Φ
=

1

a

k
Eη  

 
a2 IkT Φ=  

Ea : แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา [V]               Ia : กระแสในขดลวดอารเมเจอร [A 

Φ : เสนแรงแมเหล็ก [Wb] 
Vt : แรงดันที่ข้ัว [V]                 If : กระแสสนามแมเหล็ก [A]  
n : ความเร็วรอบ [min-1] 
vb : แรงดันตกที่แปรงถาน [V]                 IL : กระแสขาเขา [A]  
T : แรงบิด [N·m] 

ra : ความตานทานของอารเมเจอร [Ω] 
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เสนกราฟคุณลักษณะภายนอก 
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แรงดันตกจากการตานกลับ 
ของอารเมเจอรและจาก 
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แรงดันตกจาก 
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ตารางที่ 2.5 (b)   ประเภทและคุณลักษณะของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง (ตอ) 
ประเภท ซีรีสมอเตอร คอมพาวดมอเตอร 
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 Ea : แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา [V]  If : กระแสสนามแมเหล็ก [A] 

  Φ : เสนแรงแมเหล็ก [Wb] 
 Vt : แรงดันที่ข้ัว [V]   IL : กระแสขาเขา [A]   

 Φ0 : เสนแรงแมเหล็กเม่ือไมมีโหลด [Wb] 

 vb : แรงดันตกที่แปรงถาน [V]  ra : ความตานทานของอารเมเจอร [Ω] 
                n               : ความเร็วรอบ [min-1] 
 Ia : กระแสในขดลวดอารเมเจอร [A]  rs : ความตานทานสนามแมเหล็กซีรีส 
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  (2)   การสตารตและเบรก 
  -  การสตารต  มีท้ังการสตารตดวยตัวตานทานและสตารตดวยการลดแรงดัน เพื่อลดเวลาท่ีใชในการ

สตารต การลดโมเมนตความเฉ่ือยของโรเตอรจะเปนวิธีท่ีไดผลในการอนุรักษพลังงานอีกดวย 
  -  การเบรก (การเบรกดวยไฟฟา)  วิธี Dynamic braking เปนวิธีเบรกโดยแปลงพลังงานกลของโรเตอร

เปนพลังงานไฟฟา แลวจายใหตัวตานทานซ่ึงตออยูกับวงจรขดลวดอารเมเจอรเพื่อใหสูญเสียไปเปนความรอน สวน
วิธี Regenerative braking จะนําพลังงานไฟฟาท่ีแปลงมาน้ันจายคืนใหกับแหลงจายไฟ 
 
  2.1.8.4   วิธีควบคุมความเร็ว 
  (1)   หลักการในการควบคุมความเร็ว 
 เนื่องจากคุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอรมีเพียงรูปแบบเดียว จุดสมดุลเสถียรท่ีเกิดข้ึนจึงมี
เพียงจุดเดียวเทาน้ัน มอเตอรจึงเดินเครื่องดวยความเร็วคงท่ี ωe   หากสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขของแหลงจายไฟ 
(แรงดันไฟฟา ความถี่ ฯลฯ) หรือเงื่อนไขของมอเตอร (เงื่อนไขของวงจรอารเมเจอรขนาดของเสนแรงแมเหล็ก       
ท่ีข้ัว ฯลฯ) ขอใดขอหนึ่ง ทําใหคุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอรเปลี่ยนไปไดแลว  นาจะสามารถเปลี่ยน
ความเร็วเชิงมุม ω ท่ีทําใหเกิดจุดสมดุลเสถียรได 
 หากใชเครื่องแปลงกําลังไฟฟาอิเล็กทรอนิกสกําลัง จะสามารถเปล่ียนแรงดันไฟฟากระแสตรง 
แรงดันไฟฟากระแสสลับและความถี่กระแสสลับไดโดยสะดวก จึงสามารถควบคุมความเร็วไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพสูง 
  (2)   การควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรง 
 ความเร็วรอบ N และแรงบิด T ของมอเตอรกระแสตรงสามารถแสดงไดดวยสูตรตอไปนี้ 
    

a
aa IKT
IRV

KN Φ=
Φ

−
= 21 ,   (2.46) 

ท้ังน้ี Φ คือ เสนแรงแมเหล็ก  
V คือ แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟกระแสตรง  
Ia คือ กระแสอารเมเจอร 

 Ra คือ ความตานทานของวงจรอารเมเจอร  
K1, K2 คือ คาคงท่ีของการแปรผัน 

 
จากสูตรน้ีจะเห็นวา การเปลี่ยน N ทําได 3 วิธี คือ การควบคุมสนามแมเหล็ก (เปลี่ยน Φ : มอเตอรขนาน 

มอเตอรแบบฟลดแยก) การควบคุมความตานทาน (เปลี่ยน Ra  มอเตอรขนาน มอเตอรอนุกรม) วิธีควบคุม
แรงดันไฟฟา 

1 )  การควบคุมสนามแม เหล็ก  การควบคุมทําไดง าย เนื่ องจากเปนการปรับกระแสกํา เ นิด       
สนามแมเหล็กซึ่งมีคาไมมาก แตขีดจํากัดของความเร็วจะถูกจํากัดดวยการอิ่มตัวของเสนแรงแมเหล็ก เมื่อลดความ
เขมของสนามแมเหล็กลงแลวเพิ่มความเร็วจะทําใหทํา Commutation ไดยาก ชวงท่ีสามารถปรับความเร็วไดในกรณี
ของมอเตอรท่ีมี Interpole จะเทากับ 1 : 3-4  และแมแตในกรณีของมอเตอรท่ีมีขดลวด    ชดเชยก็ยังเทากับปริมาณ 

1 : 5 เทาน้ัน คุณลักษณะของมอเตอรจะมีรูปแบบเปนคุณลักษณะกําลังขาออกคงท่ี    ท่ี N ∝ 1 / Φ และ T ∝ Φ 
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  (3) การควบคุมความตานทาน    เปนวิธีควบคุมโดยใสตัวตานทาน r ลงไปเฉพาะในวงจรอารเมเจอร
เพื่อควบคุมความเร็วดวยการลดแรงดันไฟฟาท่ีจายใหอารเมเจอรซึ่งจะลดลงเทากับ rIa ถาให R = r + Ra นําไปวาด
คุณลักษณะ n-T เทียบกับ r แทน Ra แลวจะไดรูปท่ี 2.33  ดังน้ันจึงมีจุดออนวา ยิ่ง r มีคาเพ่ิมข้ึนเสถียรภาพจะลดลง
ทําใหเกิดความสูญเสียเพิ่มข้ึน และถามีภาระตํ่าการควบคุมจะไมมีประสิทธิผล ดังน้ัน  จึงไมคอยนํามาใชในมอเตอร
ขนาดเล็กยกเวนในมอเตอรอนุกรม 

  (4)  การควบคุมแรงดันไฟฟา (มอเตอรแบบฟลดแยก)   ถาควบคุม Φ และ Ra ใหคงท่ีแลวปรับคา V จะ
ไดคุณลักษณะ n-T ดังรูปท่ี 2.34    ความชันของคุณลักษณะความเร็วจะเกือบคงท่ีเปนแนวระดับโดยไมข้ึนกับคา
แรงดันไฟฟา ดังน้ัน ไมวาท่ีแรงดันใดๆ ก็ตามการเดินเครื่องจะมีเสถียรภาพดี และเนื่องจากเสนแรงแมเหล็กจะมี
คาคงท่ี จึงไมทําใหเงื่อนไขการ Commutation แยลงเหมือนกับกรณีของการลดความเขมสนามแมเหล็ก 
 การจายไฟใหอารเมเจอรจากแหลงจายไฟแรงดันไฟฟาแปรผันตางหากจากวงจรกําเนิดสนามแมเหล็ก 
เรียกวา ระบบควบคุมแรงดันแปรผัน หรือระบบ Leonard system โดยระบบท่ีใชมอเตอร-เครื่องกําเนิดไฟฟาเปน
แหลงจายแรงดันไฟฟาแปรผัน เรียกวา ระบบ Ward Leonard system สวนระบบท่ีใชเครื่องแปลงกําลังไฟฟาไม
เคลื่อนไหว เรียกวา ระบบ Static Ward Leonard ปจจุบันโดยท่ัวไปจะใชแบบหลัง รูปท่ี 2.35 เปนตัวอยางของระบบ 
Static Ward Leonard system ในกรณีท่ีตอวงจรแบบ Cross connection โดยใชไทริสเตอร ซึ่งจะควบคุมขนาดของ
แรงดันไฟฟา Es ท่ีจายใหอารเมเจอรของมอเตอรแบบฟลดแยกดวยการควบคุมเฟสของไทริสเตอร 
 รูปท่ี 2.36  แสดงคุณลักษณะ n-T ของระบบ Leonard ท่ีวาดข้ึนโดยใชแรงดันคําส่ัง Es  เปนพารามิเตอร 
โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาเน่ืองจากกระแสภาระของแหลงจายแรงดันไฟฟาแปรผันดวย จุด A ใน
รูปหมายถึงจุดสมดุลของแรงบิดท่ีแรงดันคําส่ัง Es1 ซึ่งจะเดินเครื่องดวยความเร็ว n1 กรณีท่ีตองการเรงความเร็ว จะ
เพิ่มแรงดันเปน Es0 ทําใหเกิดแรงบิด Tm0 ซึ่งเทียบเทากับจุด B ดังน้ัน มอเตอรจึงถูกเรงความเร็วดวย Tm0 – Tℓ = Ta 
ตามเสนกราฟ BD เขาสูสมดุลใหมท่ีจุด D (ความเร็ว n0) กรณีของการลดหนวงความเร็วเมื่อลดแรงดันเปน Es2 แลว 
จะเกิดแรงบิดเบรก Tb จากจุด A เลื่อนไปท่ีจุด C มอเตอรจะไดรับแรงบิดหนวงความเร็ว (Tb + Tℓ) ทําใหลดความเร็ว
ตามเสนกราฟ CE ทําใหไปสมดุลท่ีจุด E (ความเร็ว n2) ดวยการเลือก Es ท่ีเหมาะสม จะสามารถปรับระดับแรงบิด
เรงความเร็ว-หนวงความเร็วเปนเทาใดก็ได ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีดีของระบบควบคุมความเร็ว และระหวางท่ีหนวง
ความเร็วซึ่งเกิดแรงบิด Tb ข้ึนจะใชการเบรกแบบ Regenerative braking. 

  
รูปที่ 2.33  การควบคุมความตานทานของมอเตอร 

                          ขนานกระแสตรง 
       รูปที่ 2.34   การควบคุมแรงดันไฟฟาของ 

                 มอเตอรกระแสตรงแบบฟลดแยก 
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รูปที่ 2.35  Static Ward Leonard 

 
 

 
รูปที่2.36  การควบคุมความเร็วดวยระบบ Ward Leonard 

 
  2.1.9  การใชงานกับพิกัดของมอเตอร 
    (1)  ประเภทของการใชงาน 
    การใชงานสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก การใชงานตอเนื่อง (Continuous duty) การใชงานเปน
เวลาสั้น (Short time duty) และการใชงานเปนคาบ (Periodic duty) การใชงานตอเนื่อง หมายถึง การใชงานโดย
เดินเครื่องตอเนื่องดวยภาระท่ีถือไดวาคงท่ีเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีมอเตอรจะเขาสูสมดุลความรอน 
การใชงานเปนเวลาสั้น หมายถึง การเดินเครื่องตอเนื่องดวยภาระท่ีถือไดวาคงท่ีเปนระยะเวลาท่ีกําหนดแตยังไมทํา
ใหมอเตอรเขาสูสมดุลความรอนแลวหยุดเครื่อง และกอนท่ีจะสตารตมอเตอรอีกครั้งน้ันอุณหภูมิของมอเตอรกับ
อุณหภูมิระบายอากาศมีผลตางไมเกิน 2°C 
 การใชงานเปนคาบ หมายถึง การใชโดยระยะเวลา 1 คาบประกอบดวยชวงเวลาเดินเครื่องดวยภาระท่ีถือได
วาคงท่ีกับชวงเวลาหยุดเครื่องซ่ึงจะไมมีการจายแรงดันไฟฟาและการทํางาน 1 คาบนี้ซ้ําๆ กัน ในกรณีนี้จะถือวาท้ัง
ชวงเวลาเดินเครื่องและชวงเวลาหยุดเครื่องมีระยะเวลาส้ันกวาระยะเวลาทําใหมอเตอรเขาสูสมดุลความรอน และ
ผลกระทบท่ีเกิดจากอุณหภูมิสูงข้ึนจากเงื่อนไขการสตารตและเบรกมอเตอรมีนอยมากจนตัดท้ิงได การใชงานดวย
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เงื่อนไขเดียวกับแบบนี้ แตชวงเวลาหยุดเครื่องกลายเปนชวงเวลาเดินเครื่องแบบ   ไมมีภาระ เรียกวา การใชงาน
ตอเน่ืองแบบมีภาระเปนคาบ (Periodic load continuous duty) ความสัมพันธระหวางภาระ ความสูญเสียและอุณหภูมิ
กับเวลาของการใชงานเหลาน้ีแสดงไวในรูปท่ี 2.38 
  (2)    ประเภทของพิกัด 
 พิกัดแบงออกเปน 4 ประเภทตามประเภทของการใชงาน ไดแก พิกัดตอเนื่อง พิกัดเปนเวลาส้ัน พิกัดเปน
คาบ และพิกัดสมมูล ซึ่งแตจะประเภทหมายถึงพิกัดท่ีเมื่อนํามอเตอรไปใชงานภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดแตละ
ประเภทแลว อุณหภูมิของมอเตอรจะไมเพิ่มข้ึนสูงกวาอุณหภูมิสูงสุดท่ีกําหนดไวในขอกําหนดจําเพาะสําหรับ
มอเตอรนั้น รวมท้ังไมทําใหเกินขอจํากัดอื่นๆ อีกดวย 
 พิกัดสมมูล หมายถึง พิกัดท่ีแปลงการใชงานท่ีซับซอนเปนพิกัดตอเนื่องหรือพิกัดเปนเวลาสั้นท่ีสมมูลกัน
ในเชิงความรอน ซึ่งในแตละกรณีจะเรียกวา พิกัดตอเนื่องสมมูลหรือพิกัดเปนเวลาส้ัน 
 (3)    พิกัดกําลังขาออก 
 พิกัดหมายถึงขีดจํากัดการใชงานท่ีรับประกันของมอเตอร ขีดจํากัดการใชงานของกําลังขาออก เรียกวา 
พิกัดกําลังขาออก ซึ่งเงื่อนไขท่ีกําหนดในกรณีนี้จะประกอบดวยพิกัดแรงดันไฟฟา พิกัดความเร็วรอบ พิกัดความถ่ี 
เปนตน ในมอเตอรเครื่องหน่ึงๆ ยิ่งเพ่ิมกําลังขาออกใหสูงข้ึนจะยิ่งเกิดความสูญเสียมากข้ึน ทําใหมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
ดังน้ัน ขีดจํากัดของกําลังขาออกท่ีไมทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอกําหนดจําเพาะจะเทากับพิกัด
กําลังขาออกน่ันเอง 
  ในกรณีของการใชงานเปนคาบ (S3) ในชวงเวลารับภาระ t1 กับชวงเวลาหยุดเครื่อง t2 แตละครั้ง อุณหภูมิ
จะเพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกัน ดังน้ัน พิกัดกําลังขาออกเปนคาบจึงมีคาสูงกวาพิกัดกําลังตอเนื่อง   ซึ่งคาน้ันจะข้ึนอยู
กับ α ≡ t1 / (t1 + t2) โดยท่ัวไปคา α × 100% จะเรียกวา Duty factor หรือ %ED 

 
รูปที่ 2.38 การใชงานประเภทตางๆ (N : เวลาเดินเคร่ืองดวยภาระคงที่  θmax = อุณหภูมิสูงสุดระหวางเดินเคร่ือง) 

 
  2.1.10  ประเภทของมอเตอรและสมรรถนะที่ตองการ 
 ตารางท่ี 2.6 แสดงประเภท คุณลักษณะ และวัตถุประสงคการใชงานหลักของมอเตอร มอเตอรอาจแบงคราวๆ 
ไดเปนมอเตอรกระแสสลับกับมอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับแบงออกไดเปนมอเตอรเหนี่ยวนํากับ
มอเตอรซิงโครนัส มอเตอรท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดไดแก มอเตอรเหนี่ยวนํา ซึ่งสามารถควบคุมความเร็วรอบไดอยาง
สะดวกโดยเปลี่ยนความถี่ รวมท้ังหากเลือกใชวัสดุและโครงสรางท่ีเหมาะสม จะมีการสูญเสียพลังงานตํ่า นอกจากน้ี 
ในกรณีของลิฟตโดยสารความเร็วสูง (ความเร็วต้ังแต 120 [m/นาที]ข้ึนไป) หากใชมอเตอรของกวานเปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา ก็สามารถเพิ่มแรงหยุด (เบรก) ได (Regenerative control) อนึ่ง มอเตอรท่ีใชในลิฟตโดยสารความเร็ว
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สูงในระยะหลัง บางครั้งก็ใชมอเตอร ซิงโครนัสชนิดแมเหล็กถาวรทําจากธาตุ Rare earth เพื่อลดพลังงานท่ีตองใช
ในการทําใหเกิดสนามแมเหล็ก 

กําลังขาออกใชงาน (Rated output) ของมอเตอรท่ีมีจําหนายอยูในทองตลาดจะมีเฉพาะบางคาเทาน้ัน ดังน้ัน 
งานท่ีภาระการใชงานตองการจริงๆ นั้น จะนอยกวากําลังขาออกใชงานของมอเตอรท่ีติดต้ังไว  เราตองระวังวา คา 
[kW] ของกําลังขาออกใชงานนั้นหมายถึงกําลังขาออกเชิงกล ไมใชกําลังไฟฟาท่ีมอเตอร  ใช การแปลงเปน
กําลังไฟฟาท่ีมอเตอรใชนั้น ตองนํากําลังขาออกมาหารดวยประสิทธิภาพของมอเตอร  การทําใหมอเตอรแสดง
สมรรถนะไดเต็มท่ี จําเปนตองคัดเลือกกลไกควบคุมความเร็วและแรงบิดใหเหมาะสมกับ   คุณลักษณะของภาระการ
ใชงานท่ีตองการ คุณลักษณะของภาระของมอเตอรท่ีควรใหความ   สนใจมีดังตอไปนี้ อันดับแรกเราตองตรวจสอบ
วาเราเลือกใชมอเตอรท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะแลวหรือไม 

(1)  เงื่อนไขการใชงาน (เดินเครื่องตอเนื่อง เดินเครื่องเปนระยะ เดินเครื่องส้ันๆ เปดปดบอยหรือไม) 
(2)  คุณลักษณะความเร็ว (ความเร็วคงท่ี ความเร็วไมคงท่ี) 
(3)  คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเร็ว (ตอเนื่อง คุณลักษณะการเรง-การหนวง การใชความเร็วตํ่า  
       การ  เดินเครื่องเดินหนา-ถอยหลัง) 
(4)  คุณลักษณะพลังงาน (ประสิทธิภาพใชงาน (Rated efficiency) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนความเร็ว) 
(5)  คุณลักษณะแรงบิด (แรงบิดเม่ือเริ่มหมุน แรงบิดใชงาน (Rated torque)) 
(6)  ความเหมาะสมกับภาระการใชงาน (ความจุ (Capacity) ท่ีเหมาะสม ความเหมาะสมของความถ่ี   
       ของ  Load ratio กับคุณลักษณะประสิทธิภาพ) 
(7)  ความทนทานตอสภาพแวดลอม (ทนทานภูมิอากาศ การกันน้ํา คุณลักษณะเสียงรบกวน เงื่อนไข  
       อุณหภูมิรอบขาง) 

 



 
 
ตอนที ่2  บทท่ี  2   อุปกรณไฟฟาโดยท่ัวไป     ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

2 - 36 
 

 

ตารางที่ 2.6 คุณสมบัติและวัตถุประสงคการใชงานหลักๆ ของมอเตอรแตละชนิด 
ประเภทของมอเตอร ขอดี ขอเสีย วัตถุประสงคการใชงาน

หลัก 

มอ
เต
อร
กร
ะแ
สส

ลับ
 

มอเตอรเหนียวนํา
สามเฟส 

   

- แบบกรงกระรอก
ธรรมดา 

โครงสรางไมซับซอน  บังคับ
ควบคุมสะดวก  ราคาถูกที่ สุด 
เปนมอเตอรที่ มีความเร็วคงที่ 
(คุณลักษณะของชันต) 

กระแสทีทําใหมอเตอรเริมหมุน
มีคา  6-8 เทาของกระแสปกติ 
แรงบิดเม่ือมอเตอรเร่ิมหมุนไม
คอยเพียงพอ 

ปมขนาดเล็ก พัดลม เครือง
อั ด อ า ก า ศ ข น า ด เ ล็ ก
เคร่ืองกลึง และการใชงาน
ทั่วไปอื่นๆ 

- แบบกรงกระรอก
พิเศษ 

เหมือนขางบน กระแสทีทําใหมอเตอรเริมหมุน
มีคา  5-6 เทา  แรงบิดเ ม่ือเ ร่ิม
ห มุน มีค าม ากกว า แบบกรง
กระรอกธรรมดา แตบางครั้งก็ยัง
ไมเพียงพอ 

ปม พัดลม เครืองอัดอากาศ 
สายพาน 

- แ บ บ โ ร เ ต อ ร
ขดลวด 
  ( มี  Short-circuit 
device) 

ความตานทานขณะเริมหมุน
ทุติยภูมิจะชวยลดกระแสที่ทําให
มอ เตอร เ ร่ิ มห มุน  สามารถ
เปลี่ยนคาแรงบิดเม่ือเร่ิมหมุนได 
เปนมอเตอรความเร็วคงที่ 

มีความซับซอนมากกวาแบบ
กรงกระรอกธรรมดาเนื่องจาก
ตองมีสลิปริงดวย 

ปม พัดลม เครืองอัดอากาศ 

- แ บ บ โ ร เ ต อ ร
ขดลวด 

การเริมหมุนเหมือนกับขางบน 
ควบคุมความเร็วไดจนถึง 50% 
ดวยความตานทานทุติยภูมิ 

เ ห มื อนข า งบน  หา กคว า ม
ต า น ท า น ทุ ติ ย ภู มิ มี ค า สู ง
ความเร็วจะแกวงไดมาก 

ปนจัน  กวาน  ปม  พัดลม 
เคร่ืองรีดเหล็ก เคร่ืองเจีย 
คิลน (Kiln) 

มอเตอรซิงโครนัส
สามเฟส 

   

- แบบ Salient pole ความ เ ร็ วคงที  สามารถ เพิม
เพาเวอรแฟกเตอรได 

คุณลักษณะขณะเริมหมุนไมดี 
โครงสรางคอนขางซับซอน 

ปม เครืองอัดอากาศ เครือง
รีดเหล็ก 

- ซิ ง โ ค ร นั ส
เหนี่ยวนํา 

เหมือนขางบน โครงสรางซับซอน  

มอเตอรคอมมิวเต
เตอรสามเฟส 

ควบ คุมค ว าม เ ร็ ว ไ ด จ นถึ ง
ประมาณ 1:3 

โครงสรางซับซอน ใชงานและ
บํารุงรักษายุงยาก คอนขางแพง 

เครืองกรอ คัตเตอร คิลน 

มอ
เต
อร
กร
ะแ
สต

รง
 

ชันตมอเตอร 
(Separately excited 
motor) 

ควบคุมความเร็วไดง าย  เปน
มอเตอรความเร็วคงที่ 

โครงสรางซับซอนเนืองจากมี
คอมมิว เต เตอร  บํ า รุ ง รักษา
ยุงยาก 

กว า น  เ ค รื อ ง รี ด เ หล็ ก 
เ ค ร่ื อ ง รี ด ก ร ะ ด า ษ 
เคร่ืองกลึง  

ซีรีสมอเตอร 
 

แรงบิดเมือเริมหมุนสูง เมือมี
ภาระเพิ่มข้ึนความเร็วจะลดลง 
เปนมอเตอรที่มีความเร็วไมคงที่ 

เหมือนขางบน นอกจากนันใน
สภาพที่ไมมีภาระ ความเร็วจะ
เพิ่มข้ึนอยางไมมีขีดจํากัดจึงมี
อันตราย 

รถไฟ ปนจัน 

คอมพาวดมอเตอร 
 

มีคุณลักษณะอยูระหวางชันต
มอเตอรกับซีรีสมอเตอร เปน
มอเตอรที่มีความเร็วเกือบคงที ่

เหมือนชันตมอเตอร ปมสําหรับเรือ ฯลฯ 

มอ
เต
อร


พิเ
ศษ

 ไธริสเตอรมอเตอร
(มอเตอรที่ไมมีคอม
มิวเตเตอร) 

ควบคุมความเร็วและบํารุงรักษา
สะดวก 

โ ค ร ง ส ร า ง ซั บ ซ อ น  ร า ค า
คอนขางแพง 

เครืองรีดเหล็ก เครืองรีด
กระดาษ ปม พัดลม 

 
  2.1.11  แนวทางการอนุรักษพลังงานของอุปกรณไฟฟา 
  2.1.11.1  แนวทางการอนุรักษพลังงานโดยทั่วไป 
  (1)    ทฤษฎีท่ัวไป 
 ในการอนุรักษพลังงานของอุปกรณไฟฟา สิ่งท่ีสําคัญคือตองลดกําลังสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจาก  ตัวเครื่อง
ไฟฟาเอง และเลือกขนาดเครื่องไฟฟา จํานวนและวิธีดินเครื่องใหเหมาะสมท่ีสุดกับขนาดและคุณลักษณะของโหลด 
กลาวคือตองพิจารณาท้ังตัวเครื่องไฟฟาแตละเครื่องและระบบโดยรวม กําลังสูญเสียของเครื่องไฟฟาแบงออกได
เปนกําลังสูญเสียเม่ือไมมีโหลดและกําลังสูญเสียจากโหลด กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลดจะคงท่ีโดยไมข้ึนกับขนาด
ของโหลด กําลังสูญเสียจากโหลดจะเพ่ิมและลดแปรผันตามกําลังสอง ของกระแสโหลด โหลดท่ีทําใหกําลังสูญเสีย
เมื่อไมมีโหลดเทากับกําลังสูญเสียจากโหลดจะเปนจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 โดยท่ัวไปมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา 3 เฟสจะออกแบบไวใหมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีโหลดใกลเคียงกับ
พิกัด หากเดินเครื่องมอเตอรเหนี่ยวนําดวยโหลดตํ่ากวาพิกัดมากๆ แลว จะทําใหประสิทธิภาพและเพาเวอรแฟกเตอร
ตํ่า เนื่องจากกําลังสูญเสียเม่ือไมมีโหลดและกระแสสรางสนามแมเหล็กจะไมเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของโหลด 
ในทํานองเดียวกัน หมอแปลงกําลังจะออกแบบไวใหมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีโหลดไมเต็มพิกัด ดังน้ัน หากมีหมอ
แปลงท่ีมีพิกัดและคุณลักษณะเหมือนกันทุกประการ 2 ตัว แมวา หมอแปลง 1 ตัวจะสามารถรองรับขนาดของโหลด
ได แตบางครั้งหากขนานหมอแปลง 2 ตัวใชรวมกันอาจจะทําให กําลังสูญเสียรวมนอยกวาก็ได 
 หากเลือกใชเครื่องไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือกําลังสูญเสียตํ่า ไมเพียงแตจะชวย      อนุรักษพลังงาน
เทาน้ัน แตยังเปนการประหยัดคาใชจายในระยะยาวอีกดวย 
          (2)   ความรูท่ัวไปในการอนุรักษพลังงาน 
 สิ่งท่ีสําคัญในการอนุรักษพลังงานไดแก การลดกําลังสูญเสีย หรืออีกนัยหนึ่งคือการเพ่ิม   ประสิทธิภาพ 
ซึ่งจําเปนตองมีความรูท่ัวไปดังตอไปนี้ 

 1) เลือกขนาดของเคร่ืองไฟฟาใหเหมาะสมกับขนาดของโหลด และเลือกวิธีเดินเครื่องท่ี เหมาะสม
กับคุณลักษณะของโหลด 

 2) เครื่องไฟฟาท่ัวไปจะมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีกําลังขาออกใกลเคียงกับพิกัด ท้ังน้ียกเวนหมอ
แปลง ซึ่งมักมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีโหลดไมเต็มพิกัด 

 3) อุปกรณท่ีใชงานท้ังวันแตมีโหลดไมสมํ่าเสมอ เชน หมอแปลง ควรหาวิธีเฉลี่ยโหลดใหมี
ประสิทธิภาพตลอดวันสูงข้ึน 

 4) โดยท่ัวไปอุปกรณไฟฟายิ่งมีกําลังขาออกเพ่ิมข้ึน จะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึนท่ีโหลดเต็มพิกัด 
และการเลือกใชเครื่องไฟฟาแบบอนุรักษพลังงานเปนวิธีท่ีประสิทธิผล 

 5) ในการควบคุมเครื่องไฟฟา หากใชอุปกรณสารก่ึงตัวนํา เชน ไทริสเตอร มักจะสามารถลดการใช
พลังงงานไฟฟาไดท้ังน้ีในการใชเครื่องแปลงกําลังไฟฟาสารก่ึงตัวนําจะเปนตองคํานึงถึงวิธีปองกันฮารโมนิกดวย 
         (3)   ขอควรระวังในการเดินเครื่องอยางอนุรักษพลังงาน 

 ในการเดินเครื่องนอกจากความรูขางตนแลว เรายังจําเปนตองระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้อีกดวย 
 1)  พยายามหลีกเลี่ยงการเดินเครื่องดวยโหลดตํ่าๆ หรือไมมีโหลด การเดินเครื่องเชนนั้น จะทําให

ประสิทธิภาพและเพาเวอรแฟกเตอรตํ่าลง 
 2) การมีโหลดขาดชวง พยายามอยาเดินเครื่องเปลาๆ ควรใชวิธีควบคุมดวยอินเวอรเตอร 
 3) เอาใจใสใหเดินเครื่องดวยแรงดันและความถี่ท่ีพิกัด หากแรงดันท่ีจายและความถี่ตํ่าลงแลวกําลัง

ขาออกจะตํ่าลง ทําใหประสิทธิภาพตํ่าลงดวย 
 4) หลีกเลี่ยงการใชงานท่ีโอเวอรโหลดหรือแรงดันท่ีจายใหสูงเกินไป การใชงานในสถานะ  

เชนนั้นจะทําใหเครื่องไฟฟามีประสิทธิภาพตํ่าหรืออาจไหมเสียหายได 
 5) พยายามเพ่ิมเพาเวอรแฟกเตอร หากเพาเวอรแฟกเตอรตํ่าจะทําใหตองติดต้ังแหลงจายไฟขนาด

ใหญ มีกําลังสูญเสียมากข้ึน และแรงดันท่ีข้ัวของโหลดจะตํ่าลง 
 6) หลีกเลี่ยงการเดินเครื่องดวยแรงดันไมสมดุล การเดินเครื่องดวยแรงดันไมสมดุลไมเพียงแตทํา

ใหมีกําลังสูญเสียเพ่ิมข้ึนเทาน้ัน แตยังทําใหเกิดความรอนสูงผิดปกติ เสียงรบกวน และการสั่นสะเทือนมากข้ึนอีก
ดวย 
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 7) การเดินเครื่องดวยระบบอัตโนมัติ และการต้ังโปรแกรมเดินเครื่องโดยสวนใหญแลวจะมี
ประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงาน 

8) ซอมบํารุงเครื่องไฟฟาใหดี เดินเครื่องอยางปลอดภัย หลีกเลี่ยงการตองหยุดเครื่องโดยไมได
วางแผน 
   2.1.11.2  แนวทางการอนุรักษพลังงานของหมอแปลง  
  (1)   การเดินเครื่องใหมีประสิทธิภาพสูง 
 หมอแปลงมาตรฐานท่ีมีมาแตเดิม จะมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีกําลังขาออกประมาณ 60% ของพิกัด แต
หมอแปลงกําลังสูญเสียตํ่าในปจจุบัน เนื่องจากมีกําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลดลดลงมาก ทําใหจุดท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดจะคอนมาทางโหลดตํ่าๆ มากยิ่งข้ึน การเดินเครื่องใหมีประสิทธิภาพสูงจึงตองคํานึง        ถึงส่ิงตอไปนี้ 

1) การเดินเครื่องโดยขนานหมอแปลงใหปรับจํานวนหมอแปลงตามโหลด 
2) กรณีท่ีมีเครื่องระบายความรอน หากมีโหลดไมเต็มท่ีใหตรวจดูการเพ่ิมของอุณหภูมิและปด

เครื่องชวยเครื่องระบายความรอนบางสวนหรือท้ังหมด 
3) กรณีของโหลดไมสมดุล 3 เฟส หากอัตราการใชงานของเฟสใดเฟสหนึ่งตํ่าลงจะทําให    

ประสิทธิภาพตํ่าลง ดังน้ัน จึงตองพยายามบาลานซโหลดใหสมดุล 
4) การควบคุมโดยปรับจํานวนหมอแปลงเม่ือโหลดมีการเปลี่ยนแปลง ใหใชวิธีควบคุมใหมีกําลัง

สูญเสียรวมนอยท่ีสุด 
  (2)   ผลของการใชหมอแปลงกําลังสูญเสียตํ่า 
 รูปท่ี 2.39  เปนการเปรียบเทียบกําลังสูญเสียท่ีอัตราโหลดเฉลี่ยตอป 60% ระหวางหมอแปลงนํ้ามันแบบ
มาตรฐานตามมาตรฐาน JIS C 4304 (มาตรฐานป 2520 และมาตรฐานป 2542) กับหมอแปลงนํ้ามันอะมอรฟสซ่ึงเริ่ม
มีวางจําหนายในทองตลาดเม่ือไมนานมาน้ี เมื่อเปรียบเทียบหมอแปลงมาตรฐานJIS (ป 2520) กับหมอแปลง
มาตรฐาน JIS (ป 2542) พบวากําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลดลดลงเหลือประมาณ 60% แตกําลังสูญเสียจากโหลดไม
แตกตางกันมาก เมื่อเปรียบเทียบหมอแปลงอะมอรฟสกับหมอแปลงมาตรฐาน JIS (ป 2542) พบวากําลังสูญเสียจาก
โหลดลดลงเหลือประมาณครึ่งหน่ึง และกําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลดลดลงเหลือตํ่ากวา 20% 
 ในการอนุรักษพลังงานของเครื่องไฟฟาท่ีตองอยูในสภาวะใชงานตลอดเวลา เชน หมอแปลงน้ัน การลด
กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลดจะมีประสิทธิผลมาก ผลจากการท่ีกําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลดลดลงมาก ทําใหจุดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดจะคอนมาทางโหลดตํ่าๆ มากยิ่งข้ึนดังรูป 2.40 
 ราคาในทองตลาดของหมอแปลงอะมอรฟสในระยะหลังจะเปน 2-2.5 เทาของหมอแปลงแบบกําลัง
สูญเสียตํ่าแตผลลัพธจากลดกําลังสูญเสียไดมากทําใหมีตัวอยางการคํานวณท่ีพบวาจะคืนทุนสวนท่ีเกินภายใน 3-5 ป  

  
โหลด [%] 

รูปที่ 2.39 เปรียบเทียบกําลังสูญเสียของหมอแปลงน้ํามัน  รูปที่ 2.40 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหมอแปลงน้ํามัน 
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 2.1.11.3  แนวทางการอนุรักษพลังงานของมอเตอรเหนี่ยวนํา  
  (1)   การเดินเครื่องดวยประสิทธิภาพสูง 

  การเดินเครื่องดวยประสิทธิภาพสูงจําเปนตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
1) เพิ่มเพาเวอรแฟกเตอรใหสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได (ตอคาปาซิเตอรขนาดกับข้ัวปฐมภูมิเพื่อเพิ่ม

เพาเวอรแฟกเตอร ท้ังน้ี ยกเวนกรณีท่ีขับมอเตอรดวยอินเวอรเตอร) 
2) หากตองเดินเครื่องโดยไมมีโหลดเปนเวลานาน ใหหยุดมอเตอรเสียเลย 
3) กรณีท่ีตองเดินเครื่องมอเตอรกรงกระรอกดวยความเร็วตํ่า หากควบคุมดวย อินเวอรเตอร จะ

สามารถเดินเครื่องไดดวยแรงดันและความถ่ีท่ีเหมาะสมท้ังขณะสตารตเครื่องและขณะใชความเร็วตํ่าจึงสามารถ
เดินเครื่องไดดวยกําลังสูญเสียในระดับเดียวกับขณะใชความเร็วสูง 

4) การควบคุมความเร็วของซีรีสมอเตอร หากควบคุมการสรางสนามแมเหล็กทุติยภูมิจะมี 
ประสิทธิภาพดีกวาควบคุมความตานทานทุติยภูมิ การควบคุมมีท้ังแบบเครเมอรและแบบ Scherbius 

5) หลีกเลี่ยงการเดินเครื่องดวยแรงดัน 3 เฟสไมสมดุล อัตราไมสมดุล 3.5% จะทําให กําลังสูญเสีย
เพิ่มข้ึนถึง 20% 
 สนามแมเหล็กเฟสลบจะมีทิศทางตรงขามกับเฟสบวก เฟสลบจะลดแรงบิดของเฟส บวกเพ่ิม Copper 
loss และทําใหอุณหภูมิเพ่ิมสูงมากข้ึน มีกําลังสูญเสียมาก 
  (2)   ผลของการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
 ในชวงหลายปท่ีผานมา ทางผูผลิตมอเตอรไดวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตมอเตอรท่ีมี ประสิทธิภาพสูงออก
สูตลาด โดยพยายามใหมีราคาสูงข้ึนไมมาก มอเตอรรุนใหมนี้มีสวนประกอบ และลักษณะการทํางานเหมือน
มอเตอรแบบเดิม แตใชพลังงานไฟฟานอยกวา เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ ใชวัสดุท่ีดีข้ึน 
และพิถีพิถันในขบวนการผลิตมากข้ึน ทําใหประสิทธิภาพของมอเตอรสูงข้ึนประมาณ 2-4 % หรือสามารถลดการ
สูญเสียพลังงานไดประมาณ 25-30 % นอกจากประหยัดพลังงานแลวมอเตอรประสิทธิภาพสูงยังมีขอดีอื่นๆ อีกคือ 
เกิดความรอนจากการทํางานนอยกวา อายุการใชงานของฉนวน และลูกปนยาวนานข้ึน การสั่นสะเทือนนอยกวา มี
เสียงรบกวนนอย และคาเพาเวอรแฟกเตอรดีข้ึน 
  (3)  มอเตอรมีประสิทธิภาพสูงไดอยางไร   
 นับต้ังแตวิกฤตการณพลังงานในทศวรรษท่ี 70 บรรดาผูผลิตมอเตอรไดเพิ่มคาประสิทธิภาพเขาไปเปน
จุดขายเพ่ิมเติมจากโครงสรางท่ีแข็งแรงและอายุการใชงานท่ียาวนานซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงจากจุดตางๆดังน้ี 

1.  ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอรท่ัวๆ ไปใชเหล็กแผนท่ีมีองคประกอบของคารบอนตํ่า 
(Low-car-von  Laminated Steel)  สําหรับทําตัวแกนเหล็กท่ีสเตเตอรและโรเตอร ซึ่งแกนเหล็ก    ดังกลาวมีคาการ
สูญเสียทางไฟฟาเทียบกับน้ําหนักประมาณ  6.6 วัตตตอเหล็ก  1  กิโลกรัม   ซึ่งมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง  จะใช
แผนเหล็กซิลิกอนคุณภาพสูง  (High Grade Silicon Steel)  ซึ่งจะมีคาการสูญเสียทาง  ไฟฟาลดลงถึงครึ่งหน่ึงคือ
เหลือเพียง ประมาณ  3.3  วัตตตอเหล็ก  1  กิโลกรัม  

2. แผนเหล็กท่ีบางข้ึน การลดความหนาของแผนเหล็กท่ีใชทําแกนเหล็กท้ังในสเตเตอรและโรเตอร จะ
ชวยลดการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวน ซึ่งเม่ือรวมกับการปรับปรุงฉนวนระหวางแผนเหล็ก   แลวจะชวยลดคา
การสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนไดมากยิ่งข้ึน  
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3.  เพิ่มปริมาณของตัวนํา มอเตอรรุนเกา ๆ จะใชลวดทองแดง หรือลวดอะลูมิเนียมท่ีมีขนาดพอดีกับ
กระแสสูงสุดท่ีเกิดจากโหลดของมอเตอร แตมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงจะใชลวดทองแดงขนาดใหญข้ึน เพ่ือ
ลดคาความตานทานในขดลวด โดยขนาดของตัวนําจะใหญกวาประมาณ 35 ถึง 40 เปอรเซ็นต  

4. ปรับปรุงการออกแบบรองสล็อต เพื่อท่ีจะรองรับกับขนาดขดลวดท่ีใหญข้ึน ทําใหตองมีการปรับปรุง
และออกแบบรองสล็อตใหม รวมท้ังเพ่ิมความยาวของแกนเหล็กท่ีสเตเตอร ซึ่งแกนเหล็กท่ียาวข้ึน จะเปนผลตอคา
เพาเวอรแฟกเตอร ท่ีดีข้ึนดวย  

5. ลดชองวางระหวางสเตเตอรและโรเตอร การลดชองวางท่ีเปนทางเดินของสนามแมเหล็กไฟฟาจะทํา
ใหสนามแมเหล็กไฟฟาจากสเตเตอรท่ีวิ่งผานไปยังโรเตอรมีคาเพ่ิมสูงข้ึน ดังน้ันมอเตอรจะกิน   พลังงานไฟฟา
ลดลงเพื่อท่ีจะผลิตแรงบิดเทาเดิม นอกจากน้ีการเพ่ิมความยาวของแกนเหล็กยังเปนการเพิ่มปริมาณสนามแมเหล็ก ท่ี
จะเปนผลทําใหเกิดผลแบบเดียวกันกับการลดชองวางระหวางโรเตอรกับสเตเตอร  

6.  ปรับปรุงฉนวนท่ีโรเตอร ในมอเตอรประสิทธิภาพสูงรองสล็อตท่ีโรเตอร จะไดรับการตรวจสอบ
เปนอยางดี และเคลือบดวยฉนวนท่ีสามารถทนความรอนไดสูง ซึ่งจะลดคาการสูญเสียจากตัวนํา    ท่ีไมเรียบรอยท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตขณะท่ีฝงตัวนําเขาไวในโรเตอร ซึ่งโดยปกติแลว ตัวนําท่ีอยูท่ี     โรเตอรจะถูกออกแบบ
ไวในลักษณะเฉียงกับแนวแกนของโรเตอร เพื่อท่ีจะลดเสียงรบกวน และแรงบิด          ท่ีไมสมํ่าเสมอในมอเตอร
ขนาดเล็ก  

7.  ออกแบบพัดลมใหม   เนื่องจากมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมิในขณะท่ีทํางานตํ่ากวา
มอเตอรธรรมดา เปนผลใหพัดลมท่ีใชระบายความรอนมีขนาดเล็กลง ซึ่งเปนการลดการสูญเสียจากแรงลม   รวมถึง
ระดับเสียงของพัดลมในขณะทํางานดวย   
   (4)   เพราะเหตุใดมาตรฐานของคาประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญ 

คาประสิทธิภาพของมอเตอร จะแปรเปลี่ยนไปตามมาตรฐานสากลท่ีตางกัน ดังน้ี 
มาตรฐาน CSA (แคนาดา) : รวม Stray  Load  Losses และเปนการวัดคาทางออม โดยใชวิธีของ  IEEE 112 
มาตรฐาน NEMA (สหรัฐอเมริกา) : ใชวิธีการตามมาตรฐาน  IEEE  112  ซึ่งคํานวณ Stray  Load  Losses  โดย   

   กระบวนการทางออม 
มาตรฐาน IEC  (ยุโรป) :   สมมติใหคา Stray  Load  Losses มีคาคงท่ีท่ี 0.5% ของกําลังท่ีใสเขาไป และยอมใหมี

ความคลาดเคล่ือนของประสิทธิภาพไดบาง 
มาตรฐาน JEC   (ญ่ีปุน) :  สมมติวาไมมี Stray  Load  Losses เลย 
  (5)  การทําความเขาใจกับคาประสิทธิภาพท่ีระบุไวโดยผูผลติมอเตอร 

 เมื่อทานซ้ือมอเตอรตัวใหม ทานควรสอบถามใหแนใจวาคาประสิทธิภาพท่ีระบุไวโดย ผูผลิตน้ัน เปน
คาเฉลี่ยมาตรฐาน (Nominal) หรือคารับประกันตํ่าสุด (Guaranteed Minimum) 

คาประสิทธิภาพมาตรฐาน เปนคาเฉลี่ยท่ีไดจากมอเตอรแบบเดียวกันจํานวนมากจากผูผลิตมอเตอรแต
ละตัวอาจมีคาประสิทธิภาพท่ีตางจากคาเฉลี่ยนี้มาก 

คาประสิทธิภาพรับประกันตํ่าสุด   เปนคาท่ีผูผลิตรับประกันวามอเตอรขนาดน้ัน ๆ จะมีคาไมนอยกวา
นั้นมาตรฐานระดับชาติสวนใหญจะมีขีดกําหนดความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ยและคารับประกันตํ่าสุดเอาไว 
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ตารางที่ 2.7    เปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอรมาตรฐานกับมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

ขนาดพิกัด 
(แรงมา) 

2 ข้ัว  (3,000  รอบ/นาที) 4ข้ัว  (1,500  รอบ/นาที) 

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 

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 
  (6)  กราฟแสดงคาประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูงและมอเตอรมาตรฐาน 
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 (7)  ความแตกตางในเรื่องคาพลังงาน 

ในปจจุบันมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงกวามอเตอรมาตรฐานประมาณ 20% ราคาท่ีเพิ่มข้ึนนี้จะ
กลับคืนมาในรูปของการประหยัดคาพลังงาน จากการท่ีประสิทธิภาพ ของมอเตอรนั้นสงูข้ึน  การประหยัดคา
พลังงานสามารถคํานวณไดดังน้ี :- 

คาพลังงานท่ีประหยัดได          =     คาไฟฟาโดยเฉลี่ย   x   กิโลวัตตช่ัวโมงท่ีประหยัดได 
เมื่อ: 

  กิโลวัตตช่ัวโมงท่ีประหยัด =     กิโลวัตตท่ีลดลง  x   ช่ัวโมงการทํางานตลอดป 
 
การคํานวณความเปนไปไดในการลงทุนใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง  โดยทั่วไปจะใชวิธีท่ี เรียกวา “ระยะ

คืนทุนแบบเชิงเดียว” (Simple payback)  
หากเปนการซ้ือมอเตอรใหม ระยะคืนทุนแบบเชิงเดียว คือ อัตราสวนระหวางราคาท่ีเพิ่มข้ึนของมอเตอร

ประสิทธิภาพสูงกับคาพลังงานท่ีประหยัดได  
 

ประสิทธิภาพ 
มอเตอรมาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 
มอเตอรประสิทธิภาพสูง 

กิโลวัตตที่ลดลง    =      ภาระกิโลวัตต  x               100                         -                 100                       

 
รูปท่ี 2.41   แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับพิกัด
มอเตอรของมอเตอรอินดักชั่น ชนิด  3 เฟส แบบกรงกระรอก  
  

รูปท่ี 2.42  แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ 
เปอรเซ็นการใชงานมอเตอรของมอเตอรอินดักชั่น  
ชนิด  3 เฟส   แบบกรงกระรอก   

ที่มา : Energy Conservation of Electrical Equipment 
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ระยะคืนทุนแบบเชิงเดียว  
 
                                             
                                                       
 
                                                                                                                                     
 
* ใชเมื่อซ้ือมอเตอรใหมเทาน้ัน 

 
ตัวอยางที่ 2.4        เราจะประหยัดคาพลังงานไดเทาไหร?  และระยะคืนทุนแบบเชิงเดียวจะมีคาเทาใด? หากเราซื้อ
มอเตอรประสทิธิภาพสูงเครื่องใหมมาใชแทนมอเตอรมาตรฐาน ถาหากขนาดของมอเตอรท่ีตองใชนั้นเทากับ 45 
กิโลวัตต 
ขอมูล : 

ขนาดมอเตอร                                                   =     45 กิโลวัตต 
คาประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน            =     91.5% (ท่ี 75% ของภาระเต็มกําลัง)  
คาประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูง  =    93.9% (ท่ี 75% ของภาระเต็มกําลัง)  
ราคาท่ีสูงกวาของมอเตอรประสิทธิภาพสูง      =    10,000 บาท 
ช่ัวโมงการใชงาน                                            =    2,000 ช่ัวโมงตอป 
คาไฟฟาโดยเฉลี่ย                                             =   2.75 บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 

การคํานวณ : 
กิโลวัตตท่ีลดลง    =    45  กิโลวัตต   x (100/91.5 - 100/93.9) x 0.75 

                                    =     0.95 กิโลวตัต 
กิโลวัตตท่ีประหยัดได           =     0.95 กิโลวตัต x 2000 ช่ัวโมง 

                                   =    1,900 กโิลวัตตช่ัวโมง 
คาพลังงานท่ีประหยัดได       =    1,900 กิโลวัตตช่ัวโมง  x 2.75 บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง
                                                      =    5,225  บาท 
คาพลังงานท่ีประหยัดไดตลอดอายุการใชงาน       =   41,800 บาทในเวลา 20 ป 
 
ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว                

                                                                                   
                                       =   1.91  ป 

 
 

 

คาพลังงานที่ประหยัดได 

ราคาที่เพ่ิมขึ้น*
= 

ราคาของมอเตอรประสิทธิภาพสูง  -  ราคามอเตอรมาตรฐาน 

คาพลังงานที่ประหยัดได 

=  

=  
10,000 บาท 

5,225 บาท 
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 ตนทุนจากการบํารุงรักษาโดยท่ัวไปแลวความเสียหายของมอเตอรท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน         อุตสาหกรรมมี
สาเหตุมาจากตลับลูกปน แมวาในปจจุบันนี้จะมีเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบวิเคราะหและทํานายสภาพของตลับ
ลูกปนเพื่อท่ีจะไดทําการบํารุงรักษากอนท่ีมอเตอรจะเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงข้ึน แตการใชอุปกรณเหลาน้ันไมใช
การแกปญหาท่ีตนเหตุของความเสียหาย  
        สาเหตุของความเสียหายของตลับลูกปนไมไดเกิดจากการขาดการบํารุงรักษาเทาน้ัน  อุณหภูมิของมอเตอร
ในขณะทํางานก็เปนองคประกอบอีกอันหนึ่ง ท่ีทําใหอายุการใชงานของตลับลูกปนลดลง อุณหภูมิของมอเตอร
ในขณะทํางานเปนผลมาจากอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในตัวมอเตอรเอง ซึ่งโดยปกติแลวเราจะไม
คอยควบคุมอุณหภูมิภายนอกของมอเตอรกันเทาไรนัก แตเราจะสามารถเลือกใชมอเตอรท่ีมีอุณหภูมิขณะทํางานตํ่า
ได  
      มอเตอรประสิทธิภาพสูงเองมีอุณหภูมิของมอเตอรในขณะทํางานที่ตํ่าเม่ือเทียบกับมอเตอรธรรมดาท่ัวไป
ในการรับโหลดขนาดตางๆ กัน และมอเตอรประสิทธิภาพสูงยังใชตลับลูกปนท่ีมีคุณภาพสูง  อีกดวย ดังน้ันมอเตอร
ประสิทธิภาพสูงโดยท่ัวไปจะมีคาใชจายจากการบํารุงรักษาท่ีตํ่า เนื่องจากอายุการใชงานท่ียาวนานกวา มอเตอร
ประสิทธิภาพสูงอายุการใชงานก็นานกวา  
          เทคโนโลยีใหมของมอเตอรนี้ทําใหไดมอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน  และอายุการใชงานท่ียาวนาน
กวาเดิมโดยผูผลิตรายหนึ่งยืนยันวามอเตอรท่ีเสียหายในชวยระยะเวลาการรับประกันลดลง เนื่องจากคาการสูญเสีย
ทางไฟฟาท่ีลดลง ทําใหมอเตอรประสิทธิภาพสูงสามารถทนความรอนไดดีกวามอเตอรธรรมดา  
         มีการรายงานผลการตรวจสอบการใชมอเตอรวาอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของตลับลูกปนของมอเตอรเหนี่ยวนํา
แบบกรงกระรอก  ชนิดระบายความรอนดวยตัวเอง  (Total Enclosed Fan Cool Motor)  จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 50 % ถึง 
75 % ของอุณหภูมิท่ีขดลวดและการออกแบบของมอเตอรประสิทธิภาพสูง จะเพ่ิมอายุการใชงานของสารหลอลื่น
ในตลับลูกปนข้ึนอีก 200% เทียบกับมอเตอรธรรมดาท่ัวๆ ไปอายุการใชงานของสารหลอลื่นท่ียาวนานข้ึนจะเปน 
ผลใหความทนทานของตลับลูกปน และมอเตอรเพิ่มข้ึนตามไปดวย  
  จากขอมูลท่ีกลาวมา สรุปไดวาอุณหภูมิของขดลวด เปนตัวแปรสําคัญสําหรับอายุการใชงานของตลับ
ลูกปน การลดอุณหภูมิของขดลวดเทากับเปนการเพิ่มอายุการใชงานของตลับลูกปน และมอเตอร  
 แมวาตลับลูกปนจะเปนสาเหตุหลักของความเสียหายของมอเตอร แตองคประกอบอื่น ๆ เชน  ความ
เสียหายทางกล (Mechanical Damage) สภาพแวดลอมท่ีมอเตอรติดต้ังอยู และการติดต้ัง (Alignment)  ยังคงเปน
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหมอเตอรเสียหายได ดังน้ันเมื่อพิจารณาถึงอายุการใชงานของมอเตอรจะตองนําเอาตัวแปร
อื่นๆ มาวิเคราะหดวย  
     มอเตอรไฟฟาประสิทธภิาพสูง ถึงแมวาจะมีราคาท่ีสูงกวามอเตอรธรรมดา แตอยางไรก็ดีก็มีคายืนยันวา
การใชจายในการดําเนินงานเมื่อใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงจะตํ่ากวาเม่ือใชมอเตอรท่ัวๆไปเพื่อใหผูอาน
มองเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งข้ึน  จะยกตัวอยางใหเห็นเปนขอพิจารณาดังน้ี  
   (8)   การพิจารณาเลือกซ้ือมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
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การเลือกซื้อหรือเปลี่ยนมอเตอรใหมใหเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเม่ือ  เครื่องท่ีใชอยูเดิม
ชํารุด ซึ่งพิจารณาไดดังน้ี 

1) หากมอเตอรท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดตํ่ากวา 10 kW ใหเปลี่ยนไดเลย 
2) หากมอเตอรท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดมากกวา 10 kW สามารถไปพันขดลวดไดใหมประมาณ        

1 – 2 ครั้งเพราะหากเกินกวาน้ีราคาคาซอมจะสูงกวาการซ้ือเครื่องใหม 
3) ใหเลือกเปลี่ยนจากมอเตอรท่ีมขีนาดเล็กและมีช่ัวโมงการทํางานสูง 
4) มอเตอรท่ีมีอายกุารใชงานเกินกวา 15 ป ใหเปลี่ยนไดทันที 

  (9)  เมื่อไรจงึจะใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
ควรพิจารณาการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงในสถานการณดังตอไปนี้ : 

1) ควรซ้ือมอเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับโรงงานใหม 
1.1)    เมื่อมีการซ้ือมอเตอรใหมมักจะมีคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน (ซึ่งเรียกวา Price Premium): ราคา

มอเตอรประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอรมาตรฐาน  ถึงแมวาจะมีคาใชจายดังกลาวเพ่ิมเติมแตการใชมอเตอร
ประสิทธิภาพสูงยังคงเปนท่ีนาสนใจในการลงทุน 

2)  ควรซ้ือมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนการนํามอเตอรมาตรฐานมาพันขดลวดใหม 
2.1)  มอเตอรท่ีนํามาพันขดลวดใหม (สวนใหญจะเปนมอเตอรขนาดใหญกวา 10 กิโลวัตต) 

ประสิทธิภาพจะลดลงถึง 2% 
2.2)  ในกรณีนี้   ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนท้ังหมดจะเทากับผลรวมของประสิทธิภาพท่ีลดลง 

เนื่องจากการพันขดลวดใหม (มากถึง 2%) กับ ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนจากประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน 
2.3)  สําหรับกรณีนี้ราคาท่ีสูงข้ึนคือราคาของมอเตอรประสิทธิภาพสูงลบดวยคา พันขดลวด

ใหม 
3) ควรซ้ือมอเตอรประสิทธิภาพสูง   เพื่อนํามาใชเปนมอเตอรสํารอง 

3.1) เมื่อจําเปนตองซ้ือมอเตอรสําหรับเปนมอเตอรสํารองเพื่อใชแทนมอเตอรท่ีไหม จะเปน
โอกาสท่ีเหมาะสมและเปนการคุมคาท่ีจะเปลี่ยนมาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรมาตรฐาน 

ในแตละกรณีท่ีกลาวมาขางตน ควรมีการคํานวณระยะคืนทุนเชิงเดียว  เพื่อชวยในการตัดสินใจวาสมควร
ติดต้ังมอเตอรประสิทธิภาพสูงหรือไม 
  (10)  แนวทางการอนุรักษพลงังาน 

1) เลือกขนาดของมอเตอรใหเหมาะสมกับงานน้ัน ๆ โดยเฉพาะอยายิ่งถาคาตัวประกอบกําลังไฟฟา
บริเวณนั้นมีคาตํ่า 

2) เลือกประสิทธิภาพของมอเตอรใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินงาน ซึ่งควรอยูบน  พื้นฐานของ
การวิเคราะหการลงทุน โดยพิจารณาถึงราคาซื้อ, ช่ัวโมงการทํางาน, ประสิทธิภาพของมอเตอรและคาไฟฟา 

3) ปดมอเตอรทุกครั้งเม่ือไมมีการใช เนื่องจากการเดินเครื่องท้ิงไวโดยไมมีภาระงาน จะใชพลังงาน
ประมาณ 10 -20% ของพลังงานท่ีใชขณะท่ีมอเตอรทํางานเต็มกําลัง (Rated Load) 

4) ควรมีการตรวจสอบการใชงานมอเตอรเพื่อพิจารณาใชตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร  
5) ควรมีการตรวจสอบดูวามีอุณหภูมิท่ีสูงผิดปกติของท้ังมอเตอรและระบบจายไฟฟา  หรือไม   

เนื่องจากความรอนท่ีเกิดข้ึนจะแสดงถึงการสูญเสียกําลังของมอเตอร และทําใหประสิทธิภาพท่ีลดลง 
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6) ควรใชการขับเคลื่อนโดยตรงเมื่อมีโอกาส เนื่องจากการขับเคลื่อนทางออม (เชน ขับเคลื่อนดวย
สายพาน) จะเกิดการสูญเสียพลังงานเปนจํานวนมาก 

ถาความตางศักย (Voltage) ของสายแตละเสนของมอเตอร 3 เฟสไมสมดุล  อาจมีการสูญเสีย
พลังงานจํานวนมากได จึงควรมีการตรวจสอบความสมดุลของความตางศักยอยูเปนประจํา 
 
2.2   ตัวนําฟาประเภทตาง ๆ  (Type  of  electric  conductors) 

สายไฟฟา คือ ตัวนํากําลังไฟฟาจากแหลงไฟฟาจากแหลงจายไปยังจุดใชไฟฟา  ลักษณะ    ท่ีสําคัญของ
สายไฟฟาจะดูจาก ประสิทธิภาพของสายท่ียอมใหกระแสไฟฟาไหลสูงสุดก่ีแอมป แรงดันไฟฟา     ท่ีสายทนได
ขณะใชงาน วัสดุตัวนําไฟฟาท่ีใชสาย ในปจจุบันนี้ คือ ทองแดง ท้ังน้ีจะผลิตสายข้ึนมาตามลักษณะของงานท่ีตองใช 
  2.2.1  ประเภทของสายไฟฟาแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

    1.  สายไฟฟาแรงดันสูง  เปนตัวนําตีเกลียวมีขนาดใหญ แบงออกเปน 2  ประเภทคือ สายเปลือย และสาย
หุมฉนวน  

o สายเปลือย  
 สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC)  
 สายอลูมิเนียมผสม (AAAC)  
 สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR)  

o สายหุมฉนวน  
 สาย Partial Insulated Cable (PIC)  
 สาย Space Aerial Cable (SAC)  
 สาย Preassembly Aerial Cable  
 สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE)  

2.  สายไฟฟาแรงดันตํ่า  เปนสายไฟฟาท่ีใชกับแรงดันไมเกิน 750 V เปนสายหุมฉนวน ทําดวยทองแดง
หรืออลูมิเนียม โดยทั่วไปเปนสายทองแดงสายขนาดเล็กจะเปนตัวนําเด่ียว แตสายขนาดใหญเปน      ตัวนําตีเกลียว 
วัสดุฉนวนท่ีใชกับสายแรงดันตํ่าคือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE)  

2.1 วีเอเอฟ (VAF)  
2.2 ทีเอชดับเบิลยู (THW)  
2.3 เอ็นวายวาย (NYY)  
2.4 วีซีที (VCT)  

 
  2.2.2   การเลือกใชสายไฟฟา 

1. ใชเฉพาะสายไฟฟาท่ีไดมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มีเครื่องหมาย 
มอก.) เทาน้ัน 

2. สายไฟฟาชนิดท่ีใชเดินภายในอาคารหามนําไปใชเดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะทําใหฉนวน
แตกกรอบ ชํารุด สายไฟชนิดท่ีใชเดินนอกอาคาร มักจะมีการเติมสารปองกันแสงแดดไวในเปลือก หรือฉนวนของ
สาย สารปองกันแสงแดดสวนใหญท่ีใชกันมากน้ันจะเปนสีดํา แตอาจจะเปนสีอื่นก็ได การเดินสายในทอก็มีสวน
ชวยปองกันฉนวนของสายจากแสงแดดไดในระดับหนึ่ง 
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3. เลือกใชชนิดของสายไฟใหเหมาะสม กับสภาพการติดต้ังใชงาน เชน สายไฟชนิดออน หามนําไปใช
เดินยึดติดกับผนังหรอืลากผานบริเวณท่ีมีการกดทับสาย เนื่องจากฉนวนของสาย ไมสามารถรับแรงกดกระแทกจาก
อุปกรณจับยึดสายไดการเดินสายใตดินก็ตองใชชนิดท่ีเปนสายใตดินแกนสายชนิด NYY พรอมท้ังมีการเดินรอยใน
ทอเพ่ือปองกันสายใตดินไมใหเสียหาย เปนตน 

4. ขนาดของสายไฟฟาตองเลือกใหเหมาะสมกับแรงดันไฟฟา และปริมาณกระแสไฟฟาท่ีใชงาน และ
สอดคลองกับขนาดของฟวสหรือสวิตซอัตโนมัติ (เบรกเกอร) ท่ีใช สําหรับขนาดสายเมน และสายตอหลักดินน้ันก็
ตองสอดคลองกับ ขนาดของเมนสวิตซและขนาดของเครื่องวัด ฯ ดวย ตามตารางท่ี 2.8 

 

ตารางที่ 2.8   ขนาดสายไฟฟาตามขนาดของเมนสวิทซ 
ขนาดของเครื่องวัด ฯ

(แอมแปร) 
เฟส ขนาดสูงสุดของ

เมนสวิตซ 
(แอมแปร) 

ขนาดตํ่าสุดของสายเมน 
และสายตอหลักดิน 

(ตร.มม.) 

แรงดันไฟฟ
าของสาย
เมน 

(โวลต) สายเมนในอากาศ สายเมนในทอ 
5(15) 
15(45) 
30(100) 
50(150) 
15(45) 
30(100) 
50(150) 

200 
400 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 

16 
50 
100 
125 
50 
100 
125 
250 
500 

4(10) 
10(10) 
25(10) 
35(10) 
10(10) 
25(10) 
35(10) 
95(25) 
240(50) 

4 , 10 °° (10) 
16(10) 
50(16) 
70(25) 
16(10) 
50(16) 
70(25) 
150(35) 
350(70) 

300 
300 
300 
300 
750 
750 
750 
750 
750 

หมายเหตุ        สายตอหลักดินขนาด 10 ตร.มม. ใหเดินในทอ  สวนสายเมนท่ีใหญกวา 500 ตร.มม.      ให
ใชสายตอหลักดิน ขนาด 95 ตร.มม. เปนอยางนอย 

°°  สายเมนท่ีใชในทอฝงดินตองไมเล็กกวา 10 ตร.มม. 

5. ขนาดต่ําสุดของสายดิน ท่ีเดินไปยังอุปกรณไฟฟา หรือ เตารับใหมีขนาดเปนไปตามขนาดปรับต้ัง
ของเครื่องปองกันกระแสเกินตามตารางท่ี 2.9 

6. การเลือกใชขนาดสายไฟฟาใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานตาง ๆ ใหเปนไปตาม       ตารางท่ี 2.10 
แสดงพิกัดกระแสไฟฟา 
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ตารางที่ 2.9    ขนาดตํ่าสุดของสายดินของเคร่ืองอุปกรณไฟฟา 
พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกันกระแสเกิน 

(แอมแปร) 
ขนาดต่าํสุดของสายดินตัวนาํทองแดง 

(ตร.มม.) 
6 – 16 
20 – 25 
30 – 63 
80 - 100 

125 - 200 
225 - 400 

500 
600 - 800 

1,000 
1,200 - 1,250 
1,600 - 2,000 

2,500 
3,000 - 4,000 
5,000 - 6,000 

1.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
185 
240 
420 

หมายเหตุ  เครื่องปองกันกระแสเกิน  อาจจะเปนฟวสหรือเบรกเกอร (สวิทซตัดตอนอัตโนมัติ) 
ตัวอยางขนาดสายไฟฟาชนิดท่ีมีสายดินตาม มอก. 11-2531 
ขนาดสายไฟพรอมสายดิน (ตร.มม.) สายดินใชสายเด่ียว (THW) ฉนวนสีเขียว(ตร.มม.) 

สายไฟ สายดิน ขนาดสายดนิ 
2.5 
4.0 
6.0 
10.0 
16.0 
25.0 
35.0 

1.5 
2.5 
4.0 
4.0 
6.0 
6.0 
10.0 

2.5 
2.5 
4.0 
4.0 
6.0 
6.0 
10.0 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีสายดินเดินดวยสายเดี่ยว  สําหรับสายไฟต้ังแตขนาด 2.5 ตร.มม. ลงไป 
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ตารางท่ี 2.10    การเลือกใชขนาดสายไฟฟาใหเหมาะสมกับพิกัดกระแสไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. วิธีการเดินสาย 
    แบบ ก หมายถึง สายแกนเดียวหุมฉนวนเดินในอากาศ 
   แบบ ข หมายถึง แบบหุมฉนวนมีเปลือกเดินเกาะผนัง 
   แบบ ค หมายถึง สายแกนเดียวหุมฉนวนไมเกิน 3 แกน (ไมตองนับสายดิน) เดินในทอในอากาศ ในทอกงใน
ผนังปูนฉาบหรือในทอในฝาเพดาน 
    แบบ ง หมายถึง สายแกนเดียวหุมฉนวนไมเกิน 3 เกน หรือสายหุมฉนวน  มีเปลือกไมเกิน 3 แกน (ไมตอง
นับสายดิน)เดินในทอผงดิน 
   แบบ จ หมายถึง สายแกนเดียวหุมฉนวนมีเปลือกไมเกิน 3 แกน หรือสายหุมฉนวนมเีปลือกไมเกิน 3 แกน (ไม
ตองนับสายดิน) ฝงดินโดยตรง 
 2.วิธีนับจํานวนสายในทอ ( แบบ ค ถึง แบบ จ ) 
            2.1 ไมตองนับสายเสนศูนยของระบบ 3 เฟส ท่ีออกแบบใหใช ไฟสมดุลท้ัง 3 เฟส ยกเวนหมายเหตุขอ 2.2 
     2.2 ถาการใชไฟมากกวา 50% มาจากอุปกรณท่ีทําใหเกิดกระแสฮารโมนิกในสายเสนศูนย เชน หลอดฟลูออ
เรสเซนต เครื่องคอมพิวเตอรใหนับรวมสายเสนศูนยดวย 
    2.3 การนับจํานวนสายไฟฟาในทอท่ีมีมากกวา 3 เสนใหใชตัวคูณเพื่อลดขนาดของกระแสในสายไฟฟา ดังน้ี 
       2.4 การเดินสายในทอหรือรางเคเบิลควรเวนท่ีวางไว โดยพ้ืนท่ีหนาตัดรวมของสายไฟทุกเสนรวมท้ังฉนวน
และเปลือกไมควรเกิน 40 % ของพ้ืนท่ีหนาตัดภายในของทอหรอืรางเคเบิลนั้น 
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2.3   อุปกรณปองกันในระบบไฟฟา 
 พลังงานไฟฟาเปนพลังงานท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของสังคมสมัยใหม  การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานการพัฒนาอุตสาหกรรมมีความตองการพลังงานไฟฟาปริมาณมาก  ในการปฏิบัติการของระบบไฟฟา  เพ่ือ
จายพลังงานไฟฟาใหกับโหลดตาง ๆ  นั้น  บางครั้งอาจจะเกิดความผิดพลาด  ( Fault ) ข้ึน   Fault  ท่ีเกิดข้ึนน้ันมี
สาเหตุหลายประการ เชน  การท่ีฉนวนไฟฟาบางสวนเกิดเสียหายอันเนื่องมาจากความรอนสูงหรือจากอุบัติเหตุทาง
กล  ซึ่งเม่ือฉนวนเสียหายจะทําใหเกิดการลัดวงจรข้ึนได  ความผิดพลาดจะทําใหเกิดความเสียหายตอระบบการผลิต
ทางอุตสาหกรรมและอุปกรณไฟฟา  โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือระบบไฟฟาใหญข้ึน  กระแสไฟฟาท่ีไหลขณะลัดวงจร
จะสูงมากข้ึน  ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบไฟฟา เชน เกิดความรอนสูง (Overheating) เกิดแรงดันตกและแรงดันเกิน 
(Overvoltage and  Undervoltage ) เกิดความถี่ตํ่า (Under  Frequency ) และการสูญเสียซิงโครนิซึม  ( Loss of  
Synchronism )  เปนตน  ดังน้ันระบบไฟฟาจําเปนตองมีระบบปองกันในไฟฟาแรงดันสูงจะใชระบบ  Relay  
ปองกัน  ( Protective  Relay  System )  เปนหลัก  
  2.3.1  อุปกรณปองกัน  ( Protective  Equipment )   

คือ  อุปกรณท่ีทําหนาท่ีปดเปด  Circuit  Breaker  เมื่อระบบเกิดการผิดพลาดข้ึน  การทํางานของอุปกรณ
ปองกันจะทําใหโครงสรางของระบบเปลี่ยนแปลงไป  โดยท่ัวไปเวลาในการทํางานของอุปกรณปองกัน       จะเร็ว
กวาอุปกรณควบคุม  เพ่ือท่ีจะปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับอุปกรณอื่น ๆ  ไดอยางทันทวงที   อุปกรณ 
ปองกันสามารถแบงเปน  2  ประเภทคือ  1.  อุปกรณปองกันไฟฟาแรงดันสูง  2.  อุปกรณปองกันไฟฟาแรงดันตํ่า 
   2.3.1.1  ฟวส (Fuse)   

ฟวส (Fuse) ทําหนาท่ีปองกันอุปกรณไฟฟาหรือระบบจากภาวะกระแสเกินพิกัด (Over current) หรือ
ลัดวงจร (Short circuit) มีท้ังฟวสแรงสูงติดต้ังทางดาน Primary และฟวสแรงตํ่าติดต้ังทางดาน Secondary 
 

 
 
 
 

               รูปที่ 2.43  ฟวสแรงสูง (Dropout Fuse)                                 รูปที่ 2.44  ฟวสแรงตํ่า 
 

ฟวสแรงสูง  (High Voltage Fuse) ท่ีใชในระบบไฟฟากระแสสลับท่ีจัดอยูในระบบแรงดันต้ังแต 600 V  
ข้ึนไป 

ฟวสแรงตํ่า (Low Voltage Fuse), (fuse) ทําหนาท่ีเปนตัวตัดวงจรไฟฟาในบานเรือน ผูอยูอาศัย เมื่อเกิดการ
ลัดวงจรหรือมีกระแสไฟฟาไหลมากผิดปกติในวงจร ซึ่งมีการใชงานหลายชนิดไดแก ฟวสลวดตะกั่ว ฟวสกระบอก 
ฟวสใบมีด ดังแสดงในรูปท่ี 2.44 
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รูปที่ 2.45  ฟวสลวดตะกั่ว ฟวสกระบอก ฟวสใบมีด 

ฟวสเปนอุปกรณสําคัญอยางหนึ่งสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกสทําหนาท่ีปองกันวงจรหรือระบบมิใหเกิด
ความเสียหายไดเนื่องจากการลัดวงจรหรือมีกระแสไหลผานวงจรมากเกินไป ฟวสมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีเมื่อทํางาน
แลวจะตัดวงจรแยกออกจากกัน และความเร็วในการตัดวงจรข้ึนอยูกับคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชทําฟวสนั้นๆ  

ฟวสท่ีพบกันบอยๆ อาจแยกออกไดเปน 2 แบบใหญๆ คือ  
1. แบบคารทริดจ (Cartrige type)  
2. แบบลูกถวย (House type) 

  2.3.1.2  Circuit Breaker        
 Circuit breaker หมายถึง อุปกรณท่ีทํางาน เปดและปดวงจรไฟฟาแบบไมอัตโนมัติ   แตสามารถเปด
วงจรไดอัตโนมัติ ถามีกระแสไหลผาน เกินกวาคาท่ีกําหนด โดยไมมีความเสียหายเกิดข้ึน   Circuit Breaker แรงดัน
ตํ่าใชกับแรงดันนอยกวา 1,000 Volt แบงออกไดหลายชนิด ไดแก  
  1)  Mold case circuit breaker  
 หมายถึง Breaker ท่ีถูกหอหุมมิดชิดโดย mold 2 สวนมักทําดวย phenolic ซึ่งเปนฉนวน 
ไฟฟาสามารถทนแรงดันใชงานได Breaker แบบน้ี มีหนาท่ีหลัก 2 ประการคือทําหนาท่ีเปนสวิทซเปด-ปด 
ดวยมือ และเปดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไหลเกิน หรือเกิดลัดวงจร โดย Breaker จะอยูในภาวะ Trip  
ซึ่งอยูกึ่งกลางระหวางตําแหนง ON และ OFF เราสามารถ Reset ใหมไดโดย กดคันโยกใหอยู ในตําแหนง OFF 
เสียกอน แลวคอยโยกไปตําแหนง ON การทํางานแบบนี้เรียกวา Quick make , quick break ลักษณะของ Breaker 
แบบน้ีท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปคือ Molded case circuit breaker ท่ีพบบอยในทองตลาดมี 2 ประเภทคือ Thermal 
magnetic CB. และ Solid state trip CB.  

                

รูปที่ 2.46  Mold case circuit breaker 
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   2)   Thermal magnetic molded case circuit breaker      
 Breaker แบบนี้มีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ  

 ก.  Thermal unit   ใชสําหรับปลดวงจรเม่ือมีกระแสไหลเกินอันเนื่องมาจากการใชโหลดมากเกินไป 
ลักษณะการทํางานดูไดจากรูปท่ี 2.47 

                                   

contactbimetal

tatch
spring

current in

current out

normal condition  

รูปที่ 2.47 Thermal unit 

เมื่อมีกระแสเกินไหลผานโลหะ Bimetal (เปนโลหะ 2 ชนิด ท่ีมีสัมประสิทธิ์ ทางความรอน ไมเทากัน) 
จะทําให Bimetal โกงตัว ไปปลดอุปกรณทางกล และทําให CB. ตัดวงจร เรียกวาเกิดการ Trip การปลดวงจรแบบนี้ 
ตองอาศัย เวลาพอสมควร ข้ึนอยูกับ กระแสขณะนั้น และความรอน ท่ีเกิดข้ึนจนทําให Bimetal โกงตัว 

ข. Magnetic unit  ใชสําหรับปลดวงจรเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรหรือมีกระแสคาสูงๆ ประมาณ 8-10 เทา
ข้ึนไป ไหลผาน กระแสจํานวนมากจะทําใหเกิดสนามแมเหล็กความเขมสูง ดึงใหอุปกรณการปลดวงจรทํางานได 
การตัดวงจรแบบนี้เร็วกวาแบบแรกมาก โอกาสท่ี Breaker จะชํารุดจากการตัดวงจรจึงมีนอยกวา  

normal conditioncurrent in

current out

contacttatch

spring

conductor

Electromanet

Armature

รูปที่ 2.48  Magnetic unit 

ค.  Solid state trip or Electronic trip molded case circuit breakerเปน Breaker ชนิดหน่ึงท่ีมีอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ทําหนาท่ีวิเคราะหกระแสเพ่ือสั่งปลดวงจร  
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inputC.T
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switches

 

รูปที่ 2.49  Solid state trip or Electronic trip molded case circuit breaker 

จาก Diagram จะเห็นวามี CT อยูภายในตัว Breaker ทําหนาท่ี แปลงกระแส ใหตํ่าลง ตามอัตราสวนของ 
CT และมี Microprocessor คอยวิเคราะหกระแส หากมีคาเกินกวาท่ีกําหนด จะส่ังให Tripping coil ซึ่งหมายถึง 
Soliniod coil ดึงอุปกรณทางกลให CB. ปลดวงจร 

ท่ีดานหนาของ Breaker ชนิดน้ีจะมีปุมปรับคากระแสปลดวงจร , เวลาปลดวงจร และอื่นๆ นอกจากนี้
ยังสามารถติดต้ัง อุปกรณเสริมท่ีเรียกวา Amp meter & fault indicator ซึ่งสามารถแสดงสาเหตุการ Fault ของวงจร
และคากระแสได ทําใหทราบสาเหตุของการปลดวงจรได 
 
2.4  การควบคุมเฟส  (Phase  Control)   
 การควบคุมเฟส เปนวิธีการท่ีทําใหมีการเรียงกระแสในชวงมุมตางๆของวัฏจักรกําลัง (Power cycle) หรือเปน
กระบวนการท่ีปดเปดไฟฟาเอซีเลี้ยงวงจรไปสูภาระดวยกระแสท่ีแปรคาตามแตจะตองการโดยบังคับใหมีการ
นํากระแสเพียงสวนหนึ่งของวัฎจักร  วิธีการน้ีเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูง        ในการควบคุมกําลังเฉลี่ยปอนเขา
สูภาระ  เชน หลอดไฟฟา มอเตอร ขดลวดความรอน ฯลฯ การควบคุมจะทําไดโดยการควบคุมมุมเฟสของคล่ืนเอซี
ท่ีไทรีสเตอรเปดกระแสใหไหลผานในชวงท่ีเหลืออยูของวัฏจักร      และอาจปดกระแสเม่ือครึ่งวัฏจักรลบไดมาถึง
ซึ่งเปนวิธีการหยุดไหลตามธรรมชาติท่ีเรียกวา “การทําใหกระแสหยุดไหลดวยเฟส ”  
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                                                รูปท่ี 2.50  วงจรเบ้ืองตน ของการควบคุมเฟสเอซ ี

(ก) การควบคุมในชวงครึ่งคลื่น 
(ข) การควบคุมในชวงครึ่งคลื่นผสมกับครึ่งคลื่นคงท่ี 
(ค) ควบคุมเต็มคลื่นโดยใชเอสซีอาร 
(ง) ควบคุมเต็มคลื่นโดยใชไตรแอ็ค 
(จ) ควบคุมเต็มคลื่นสําหรับภาระเอซีหรอืภารระดีซี 

 

  
(ก) (ข) 

 
 

(ค) 
  (ง) 

 

      (จ) 
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  โดยการใชไทรีสเตอรทําหนาท่ีเปนสวิตซ จึงมีการควบคุมเฟสเบ้ืองตนหลายรูปแบบดังแสดงในรูปท่ี 2.50  
ซึ่งมี ภาระเปนความตานทานหรือตัวเหนี่ยวนําท่ีมีฟลีวีลลิงไดโอดตอครอม โดยมีการควบคุมการเรียวกระแสข้ึนอยู
กับชวงคลื่น คือ 

1.  ควบคุมในชวงครึ่งคลื่น (Controlled half-wave) ดังแสดงในรูปท่ี 2.50 (ก) 
2.  ควบคุมในชวงครึ่งคลื่นผสมกับครึ่งคลื่นคงท่ี (Controlled half-wave plus fixed  half-wave) ดังแสดง

ในรูปท่ี 2.50(ข) 
3.  ควบคุมเต็มคลื่น (Controlled full wave) ดังแสดงในรูปท่ี 2.50 (ค) โดยใชเอสซีอารสองตัวตอขนานแต

กลับข้ัวกัน และรูปท่ี 2.50(ง) โดยใชไตรแอค 
4. ควบคุมเต็มคลื่นสําหรับภาระเอซีหรือภาระดีซี (Controlled full wave for ac or dc load) ดังแสดงใน   

รูปท่ี 2.50 (จ) 
 
2.5   การควบคุมแรงดันดวยวธิีตัดตอ  (Voltage  control)    
 การควบคุมแรงดัน (Voltage  control)  ดวยวิธีตัดตอโดยใชวงจรสับไฟฟาเอซีซึ่งทําหนาท่ีสับรูปคลื่นซายน
ของแรงดันเอซีออกเปนสวนยอยดังวงจรและรูปคลื่นดังรูปท่ี 2.51 (ก) และ (ข) ตามลําดับ   ซึ่งจะทําหนาท่ีปรับคา
แรงดันเอซีไดดีกวาวิธีการควบคุมเฟส  (Phase control) 
 
   
  
 
 
 วงจรสับไฟฟาเอซีเบ้ืองตนมีหลักการทํางานดังน้ี คือ เริ่มตนสับสวิตซ Sw1 ลงเปนคาบเวลา tc กําลัง 
 
 
 
 
 
  
  กระแสไฟฟาไหลจากแหลงจายไฟฟาเขาสูภาระโดยมีขนาดของแรงดันภาระมีคาเทากับขนาดของ
แหลงจายไฟฟาเอซี (สมมุติวาไมมีศักยตกครอม Sw1) สําหรับกรณีภาระเชิงนําเราจะสามารถปดสวิตซ Sw2 ได
ตอเม่ือ Sw1  เปดออกแลว  สมมุติวากระแสภาระไหลวนอิสระ (Freewheel) ผาน Sw2 และแรงดันตกครอมสวิตซมี
คาตํ่าท้ังคูและสมมุติวา Sw1 เปดข้ึนเปนชวงเวลา t 0  ทําใหเกิดรูปคลื่นแสดงในรูปท่ี 2.51 (ข) ซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนคาแรงดันภาระไดดวยการปรับเปลี่ยนคาบเวลา t c  / ( t c +   t c )  

 ซึ่งผลของแรงดันเอาทพุตทําใหเขียนเสนโคงแสดงคาเปรียบเทียบของฮารโมนิคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน                
ดังรูปท่ี 2.52 

   
(ก)                 (ข) 

รูปท่ี 2.51   (ก)  วงจรสับไฟฟาเอซีเบื้องตน 
    (ข)  รูปคล่ืนของแรงดันสับไฟฟาของ (ก) 
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รูปที่ 2.52  คาเปรียบเทียบฮารโมนิคที่เกดิขึ้นของวงจรสับไฟฟาเอซี 
 

วิธีการปรับเปลี่ยนคาแรงดันเอซีดวยวิธีการใชวงจรสับไฟฟาเอซีจะใหผลดีกวาการใชวิธีการควบคุมเฟสอยู 2  
ประการ คือ  

1.   ผลตอบสนองมีความเร็วสูงกวา  เนื่องจากวงจรสับไฟฟาสามารถปดเปดหลายครั้งใน  วัฏจักรหนึ่งๆ ของ
แรงดันเอซีเลี้ยงวงจร  ขณะท่ีในวิธีการควบคุมเฟสนั้นไทรีสเตอรจะปดกระแสครั้งหน่ึง    เมื่อแรงดันเลี้ยงวงจรกลับ
ทิศของศักย 

2.  มีฮารโมนิคปะปนนอยกวา ดังแสดงเปรียบเทียบ ดังรูปท่ี 2.52   ดังน้ันรูปคลื่นแรงดันเอาทพุตของวงจร
สับไฟฟา   เอซีจะมีรูปคลื่นใกลคลื่นซายนมากและเปนการงายท่ีจะใชวงจรกรองคลื่นให   แรงดันเอาทพุตเปน
รูปคลื่นซายน 

วงจรสับไฟฟาเอซีมีขอเสียเปรยีบ คือ  
1. มีราคาลงทุนคอนขางสูงเน่ืองจากวงจรสวนท่ีทําใหกําลังและสวนควบคุมคอนขางยุงยาก 
2. มีสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุคอนขางสูงท้ังน้ีเนื่องจากความถี่ของการสับไฟฟาคอนขางสูง 

 
2.6   การควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําโดยวิธีควบคุมเฟส  (Phase  control  of  Ionduction  motor) 

โดยการใชสวิตซอิเล็กทรอนิกสเอซีและอาศัยวิธีการควบคุมเฟสสามารถควบคุมมอเตอร  เอซีสตารท  
ปรับเปลี่ยนความเร็วและหมุนกลับทางไดตามตองการ 

รูปท่ี  2.53 (ก)  แสดงวงจรควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําแบบกรงกระรอกสองเฟสซ่ึงใชไฟฟาเอซีเฟสเดียวเลี้ยง
วงจรโดยใชเอสซีอารสองตัวตอขนานแตกลับข้ัวกันเปนตัวควบคุมดวยการจุดชนวนดวยวิธีควบคุมเฟสดังรูปคลื่น
ลักษณะสมมุติแสดงใน  รูปท่ี  2.53 (ข)  ถามอเตอรนี้เปนมอเตอรขนาดใหญกินกระแสตอนสตารตสูง  สามารถ

ควบคุมใหมอเตอรกินกระแสนอยลงโดยการจุดชนวนดวยมุมเฟสใหญหรือ  α  มีคา 
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ใกลเคียง  180°  มุมเปดกระแสมีคานอยและกระแสจะไหลไดนอย  ตอเมื่อมอเตอรหมุนเร็วข้ึนและมีแรง

เคลื่อนโตกลับสูงข้ึน  ก็ใหจุดชนวนดวยมุม  α  ท่ีมีคาเล็กลง  ตามตองการซ่ึงจะใหเสนโคงลักษณะสมบัติดังแสดง
ในรูปท่ี  2.53   (ค) 
 สําหรับมอเตอรสามเฟสอาจนําสวิตซเอซีมาใชได  ถามอเตอรเอซีเปนระบบไฟฟาสามเฟส-สามเสน  ซึ่ง

มอเตอรอาจตอเปนเดลตา (Δ) หรือวาย (Υ)  อาจใชวงจรดังแสดงในรูปท่ี  2.54  (ก) และ (ข)    ถามอเตอรตอแบบ
วายมีเสนสะเทิน (Neutral  line)  ซึ่งเปนระบบไฟฟาสามเฟส-สี่เสน  เพียงแตตอเสนสะเทินเพิ่มข้ึนโดยไมตองเพิ่ม
จํานวนของเอสซีอารดังแสดงในรูปท่ี  2.54 (ค) 

  
           รูปที่  2.53   (ก)  วงจรควบคมุมอเตอรเอซีเฟสเด่ียวโดยวิธีควบคมุเฟส 

               (ข) รูปคล่ืนแรงดันครอมมอเตอรเอซีที่มุมจุดชนวนและอัตราเร็วตาง ๆ 
                                        (ค)  เสนโคงลักษณะสมบตัริะหวางแรงหมุนกับอัตราเร็วที่มุมจุดชนวนตาง ๆ 
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             รูปที่  2.54 (ก)   มอเตอรเอซตีอแบบเดลตา 

(ข) มอเตอรเอซตีอแบบวายไมมีเสนสะเทิน 
(ค) มอเตอรเอซตีอแบบวายมีเสนสะเทิน 

 

    
รูปที่  2.55  การตอสวิตซอิเล็กทรอนิกสแบบไมสมดุลสําหรับควบคุมมอเตอรเอซ ี

(ก) ตอแบบวาย 
(ข) ตอแบบเดลตา 
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ในกรณีท่ีตองการประหยัดเอสซีอาร  อาจใชไดโอดแทนเอสซีอารตัวหนึ่งในคูหนึ่ง ๆของชุดตอขนานหรือ
อาจไมใชเอสซีอารคูหนึ่งคงใชเพียงสองคู  ดังแสดงในรูปท่ี  2.55  ซึ่งเปนกรณีระบบไฟฟาสามเฟสไมสมดุล
(Unbalanced  three-phase  system)โดยการวิเคาระหแบบองคประกอบสมมาตร  (Symmetrical  components)  
สามารถแตกแรงดันสามเฟสไมสมดุลออกเปนแรงดันสามเฟสสมดุล  3  ชุด  คือ  ระบบแรงดันอันดับบวก  อันดับ
ลบ  และอันดับศูนย  (Positive, negative และ  zero-sequence  systems)       โดยชุดแรงดันอันดับลบจะทําใหเกิด
กระแสอันดันลบ  ซึ่งทําใหเกิดแรงหมุนในทิศสวนทางกับทิศการหมุนปกติของมอเตอร จึงเปนผลทําใหมอเตอร
หมุนชากวาวิธีการควบคุมมอเตอรดวยการตอวงจรแบบสมดุลกระแสอันดับบวก  อันดับลบและอันดับศูนย(ถามี)  
จะทําใหมอเตอรรอนข้ึนและมอเตอรมีประสิทธิภาพตํ่าลง  เนื่องจากการใชไธริสเตอรเปนสวิตซอิเล็กทรอนิกสปอน
แรงดันเขามอเตอรเอซีซึ่งจะตอเปนแบบสมดุลหรือไมสมดุลก็ตาม  จะเปนเหตุใหมีรูปคลื่นแรงดันและกระแส
ผลลัพธผิดเพ้ียนไปจากรูปคลื่นซายน  ทําใหมีกําลังสูญเพิ่มข้ึนเนื่องจากฮารโมนิค  ซึ่งเปนผลใหมอเตอรรอนข้ึนและ
มีประสิทธิภาพตํ่าลง  เมื่อควบคุมใหมอเตอรทํางานท่ีอัตราเร็วตํ่าโดยการจุดชนวนดวยใหญ(หรือปดกระแสดวยมุม
เล็ก)รูปคลื่นแรงดันและกระแสผลลัพธจะผิดเพ้ียนไปจากรูปคลื่นซายนมากมาย  เปนผลทําใหมอเตอรรอนข้ึนมาก
และมีประสิทธิภาพตํ่าลงมากและยิ่งตอวงจรมอเตอรเอซีแบบไมสมดุล  มอเตอรเอซีจะยิ่งรอนมากข้ึนและ
ประสิทธิภาพยิ่งตํ่าลงมากท่ีอัตราตํ่าเพื่อท่ีจะไมใหมอเตอรรอนมากเกินไป  จําเปนตองลดอัตราการทํางานใหนอยลง
กวาปกติ 
 
  2.6.1  การควบคุมมอเตอรเหนีย่วนําเฟสเดียวโดยการจุดชนวนควบคุมเฟส 
 มอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียวท่ีสตารตดวยวิธีแยกเฟสหรืออาศัยตัวเก็บประจุ  (Split-phase  หรือ Capacitor  start  
induction  motor)  เปนมอเตอรขนาดเล็กท่ีนิยมใชกันมาก  ซึ่งสามารถควบคุมการ สตารตและอัตราเร็วไดหลายวิธี  
รูปท่ี  2.56  เปนวิธีท่ีงายท่ีสุดโดยใชหมอแปลงกระแส(Current  transformer)  เขาจุดชนวนไตรแอ็ค  ซึ่งขณะสตารต  
มอเตอรจะกินกระแสคอนขางมากเน่ืองจากการเหน่ียวนําจะมีกระแสไหลอยูในขดทุติยภูมิของหมอแปลงกระแส
ใหญมากพอท่ีจะจุดชนวนไตรแอ็คใหเปดกระแสได  ขดลวด  สตารตของมอเตอรจะทํางานแลวบังคับใหมอเอตร
หมุน  ซึ่งเม่ือมอเตอรหมุนเขาอัตราเร็วปกติแลวกระแส     จะลดลงมาก  เปนผลทําใหกระแสในขดลวดทุติยภูมิของ
หมอแปลงกระแสลดคาลงมากจนกระท่ังไมเพียงพอท่ีจะจุดชนวนไตรแอ็คจึงปดกระแส  เปนผลใหขดลวดสตารต
หยุดทํางาน  แตมอเตอรยังคงหมุน ตอไปดวยขดลวดหลัก 
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รูปที่  2.56 วงจรสตารทมอเตอรเหนี่ยวนําแบบแยกเฟสโดยไตรแอ็ค 

 
รูปที่  2.57      (ก)  วงจรสตารทมอเตอรเหนี่ยวนําแบบแยกเฟสประวิงเวลา 

                                          (ข)  วงจรสตารทมอเตอรเหนี่ยวนาํขนาดเลก็ดัดแปลงจากรูป  (ก) 
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รูปท่ี  2.57 (ก)  แสดงวงจรสตารตมอเตอรเหนี่ยวนําแบบแยกเฟสโดยอาศัยการจุดชนวนประวิงเวลาเพ่ือ
ควบคุมขดลวด สตารตของมอเตอร  การประวิงเวลาเกิดข้ึนเนื่องจากผลของตัวเก็บประจุ  ซึ่งมีหลักการทํางานดังน้ี  
เริ่มสับสวิตช  Sw  ลง  กระแสจะไหลเขาประจุ  C1  โดยผาน  R1, R2 และ R3        แรงดันครอม  R3 จะเขาประจุ  
C2  ซึ่งเปนการประวิงเวลาใหชาลงอีก  เมื่อแรงดันครอม  C2  มีคาสูงพอเพียง  ก็จะจุดชนวนไดแอ็คและจุดชนวน

ไตรแอ็คอีกตอหนึ่ง  ในการเก็บประจุ  C1  เมื่อไดถึงมุมจุดชนวน  90°  แลวก็จะไมมีการจุดชนวนเกิดข้ึนอีกและ
ขดลวดสตารตจะหยุดทํางาน  ดังน้ันเพ่ือใหแนใจวาขดลวดสตารตหยุดทํางานไดจริงจะตองเลือกคา  R1, R2  และ  
R3  เพื่อใหแรงดันยอดสูงสุดตกครอม  R3  มีคานอยกวาแรงดันจุดชนวนตํ่าสุดของไดแอ็ค    ในการสตารตใหมตอง
รอเวลาอยูช่ัวขณะหนึ่งมีคาข้ึนอยูกับตัวคงท่ีเวลา  R2C1   โดยท่ีจะตองรอให  C1 ถายประจุออกโดยผาน  R2  ซึ่ง
ตองการเวลารอคอยประมาณ  1  หรือ  2  วินาที  จึงจะ สตารตไดใหมอีก  และดวยเวลาขนาดนี้  ไมตองการระบาย
ความรอนเพ่ิมเติมอีก  เนื่องจากส่ิงหอหุมของตัวไตรแอ็คมีคาความจุความรอนท่ีมีคาใหญพอเพียงท่ีจะดูดเอาความ
รอนท่ีเกิดข้ึนใหกระจายหายไปดวยวิธีการนําและการพาโดยผานความรอนเขาสายไฟฟาท่ีเขาตอติดกับไตรแอ็คให
กระจายความรอนออกไป    นอกจากน้ี  R5  และ C3  เปนวงจรสนับเบอรเพื่อลดผลเนื่องจากแรงดันเปลี่ยนแปลงช่ัว
ครู  dv/dt 

รูปท่ี  2.57  (ข)  แสดงวงจร ซึ่งตัวเก็บประจุสองตัวสําหรับประวิงเวลาโดยตองประจุใหมีศักยตรงขามกัน
สําหรับแตละครึ่งวัฏจักรบวกและลบ  วิธีการน้ีตองการเวลาในการประจุคอนขางชาเน่ืองจากมีเวลาถายประจุออก
ผาน R  เพียงครึ่งวัฏจักรในแตละวัฏจักร  และวิธีการน้ีตองการเวลาในการในการสตารตใหมชาซ่ึงเหมาะสมกับการ
ประยุกตบางอยาง 
 รูปท่ี  2.58  แสดงวงจรควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําแบบแยกเฟสใชตัวเก็บประจุ ซึ่งอาจบังคับใหหมุนกลับ
ทางไดโดยใชไตรแอ็ค  การบังคับใหมอเตอรหมุนกลับทางอาจทําไดดวยมือหรือใชวงจรอิเล็กทรอนิกสซึ่งมี
หลักการทํางานดังน้ี  เม่ือไตรแอ็คตัวท่ี 1 ปดกระแส มอเตอรจะหมุนในทิศทางท่ีถูกควบคุมดวยไตรแอ็คตัวท่ี 2  และ
เมื่อไตรแอ็คตัวท่ี 1 เปดกระแสก็จะบังคับใหมอเตอรหมุนในทิศทางตรงกันขาม พรอมกันนั้น  C  จะเขาบีบบังคับให
ไตรแอ็คตัวท่ี  2  ปด 
 ตัวตานทาน  R1  ทําหนาท่ีจํากัดกระแสท่ีถายออกจาก  C  ใหมีขนาดอยูในคาปลอดภัยในขณะท่ีไตรแอ็ค
ท้ังสองเปดกระแสข้ึนพรอมกัน  เชน  เมื่อไตรแอ็คตัวท่ี  1  เปดกระแสขณะท่ีไตรแอ็คไดเปดกระแสอยูกอน  ซึ่งจะ
ทําใหกระแสถายประจุออกจาก  C  ผานไตรแอ็คท้ังสองและเปนผลใหไตรแอ็คอาจชํารุดเสียหาย  นอกจากน้ี  คา
เหนี่ยวนําของขดลวดมอเตอรเขาเรโซแนนซกับ  C  ทําให  C  มีคาแรงดันสูงกวาแรงดันของสายไฟฟา  เพราะฉะนั้น
ขณะท่ีทําใหไตรแอ็คปดกระแสไตรแอ็คจะตองรับแรงดันท่ีมีคาสูงกวาแรงดันของสายไฟฟาเขาตอครอม  จึงจําเปน
ท่ีเราจะตองแนใจวา  ไตรแอ็คสามารถทนทานตอแรงดันนี้ได  โดยมีกฎงาย ๆ  ในการเลือกใชไตรแอ็คสําหรับวงจร
นี้  คือ ใหเลือกใชไตรแอ็คท่ีมีอัตราแรงดันปกติสูงกวา1.5  เทาของอัตราแรงดันปกติของตัวเก็บประจุ C 
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รูปที่  2.58  วงจรควบคุมการหมุนกลับทางของมอเตอรเหนีย่วนําแบบแยกเฟสใชตัวเก็บประจุ 

 

  2.6.2  วงจรจุดชนวนแบบควบคุมเฟสสําหรับระบบไฟฟาสามเฟส 
 การควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟสในรูปท่ี  2.54 และ  2.55  ดวยวิธีการจุดชนวนแบบควบคุมเฟสนั้น  อาจ
ปรับปรุงวงจรจุดชนวนมาใชกับการควบคุมมอเตอรท่ีกลาวน้ีไดอาจใชวงจรตาง ๆ  ดังท่ีจะไดอธิบายตอไปนี้ 
 รูปท่ี  2.59 แสดงวงจรจุดชนวนท่ีใชยูเจทีจุดชนวนเอสซีอารตัวเล็ก ๆ  เพื่อจุดชนวน เอสซีอารขนาดใหญอีกตอ
หนึ่ง โดยเอสซีอารขนาดใหญมีหนาท่ีควบคุมระบบไฟฟาเอซีสามเฟสส่ีเสนซ่ึงมีโหลด ตอเปนรูปวาย  (Y)  และ
สามารถควบคุมเฟสไดพรอม ๆ  กันท้ังสามเฟสดวยการปรับสัญญาณไฟฟาเพียง คาเดียวรวมกันดังแสดงในรูปท่ี  
2.59  หมอแปลง  T3  ทําหนาท่ีแยกวงจรยูเจทีออกจากระบบไฟฟากําลังเปนผลใหสามารถตอวงจรยูเจทีท้ังสามวงจร
ติดกันไดท่ีจุดเหมาะสมจุดใดจุดหน่ึง  การใชวงจรของรูปท่ี  2.59  ตองระมัดระวังในการออกแบบ  โดยจะตอง
คํานึงถึงกระแสท่ีมีอยูในเสนสะเทินดวยและวงจรน้ีจะไมสามารถควบคุมไดอยางสมบูรณถาไมมีเสนสะเทิน  ดังน้ัน

วงจรนี้จึงไมเหมาะสมท่ีจะใชกับโหลดตอแบบเดลตา  (Δ)  หรือแบบวาย  (Y)  ท่ีไมมีเสนสะเทิน  เนื่องจากจะมี
แรงดันขาดตอนหรือไฟฟากระพริบขณะท่ีเปลี่ยนสัญญาณควบคุม 

 
รูปที่  2.59  วงจรจุดชนวนแบบควบคุมเฟสสําหรับระบบไฟฟาเอซีสามเฟสส่ีเสน 
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รูปที่  2.60  วิธีการควบคุมเฟสในการจุดชนวนสําหรับระบบไฟฟาสามเฟส 
(ก) ควบคุมดวยมือ 
(ข) ควบคุมดวยแรงดันกระแสตรง 

 
 รูปท่ี  2.60  แสดงวิธีการควบคุมเฟส  ซึ่งแบงออกไดเปน  2  วิธีใหญ ๆ คือ วิธีการควบคุมดวยมือและ
วิธีการควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยตองปรับคาในแตละวงจรของยูเจทีเพื่อใหมีการจุดชนวนสมมาตรกันระหวาง
เฟสตางๆ  ซึ่งตองปรับคา R4 ในแตละวงจรใหมีการจุดชนวนยูเจทีท้ังสามท่ีแรงดันอีมิเตอรคาเดียวกัน (ซึ่งเปนคา
แรงดันครอม C1 และขดลวดปฐมภูมิของ T2)  แลวปรับคา R2 เพื่อใหมีการจุดชนวนของเฟสท้ังสามตามตองการ
ดวยสัญญาณควบคุมอันเดียวกัน  เชน  วงจรควบคุมดวยมือ 
 เพื่อท่ีสามารถจุดชนวนแบบควบคุมเฟสเขากับระบบไฟฟาเอซีสามเฟสแบบสามเสนหรือสี่เสนก็ได  ซึ่ง

อาจทําไดดวยการนําเอาไอซีเบอร  PA  436  โดยสามารถทํางานท่ีอุณหภูมิสูงกวา  25°C  สามารถควบคุมการ
จุดชนวนดวยมุมท่ีผิดพลาดนอยกวา  5  องศาไฟฟา  และมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปบางเล็กนอยเนื่องจากความไม
สมมาตรระหวางมุมจุดชนวนลบและมุมจุดชนวนบวก  ดังน้ันในการควบคุมภาระเชิงเหน่ียวนําตองใชสัญญาณ
จุดชนวนท่ีมีศักยเหมือนกันเขาจุดชนวน 
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รูปที่  2.61  วงจรจุดชนวนแบบควบคุมเฟสของระบบไฟฟาเอซีสามเฟส 

 
 รูปท่ี  2.61  แสดงการใชไอซีเบอร  PA  436  ในระบบไฟฟาเอซีสามเฟสท่ีตอภาระเปนแบบเดลตาหรือวาย  
ซึ่งจะสามารถทําการควบคุมไดเรียบรอยดีเมื่อใชชุดของเอสซีอาร-ไดโอดตอขนานแตกลับข้ัวเขาใชแทนชุดของเอส
ซีอารกับเอสซีอารตอขนานแตกลับข้ัว  ท้ังน้ีเนื่องจากในการใชชุดของเอสซีอารกับเอสซีอารสําหรับระบบไฟฟาเอซี
สามเฟสสามเสนจะตองการสัญญาณพัลส  จุดชนวนท่ีมีชวงเวลาคอนขางยาวนานหรือจุดชนวนดวยพัลสสองพัลส
เรียงกันและตองการจุดสะเทินเทียม  N’  เพื่อใชเปนจุดรวมของวงจรจุดชนวนท้ังสามเฟส  ซึ่งสามารถรับคาแรงดัน
ของ N’  ใหเทากับ  0  โวลตไดดวยการปรับคา  R5  ถาระบบไฟฟาเอซี   สามเฟสเปนชนิดส่ีเสน  ตองตอเสนสะเทิน
เขากับจุด  “0”  และตองใชชุดเอสซีอารกับเอสซีอารในการควบคุม 
 

 2.7   การควบคุมมอเตอรเหนีย่วนําโดยวธิีควบคุมความถ่ี  (Frequency  control  of  conduction  motor) 
ถาใหความเร็วซิงโครนัสของมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟสเทากับ N0 [min-1] ใหจํานวนข้ัว    เทากับ P ใหสลิป

เทากับ s และใหความถี่ของแหลงจายไฟเทากับ f0 แลว ความเร็วรอบ N จะเทากับ 
   
  
 

ซึ่งทําใหพิจารณาวิธีท่ีสามารถใชควบคุมความเร็วไดดวยการควบคุมความถี่แปรผัน (เปลี่ยน f0 เพื่อเปลี่ยนความเร็ว
ซิงโครนัส 

Nr  =  120 f (1 - s)           [ rpm ] 
P 
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ในกรณีท่ีแรงดันไฟตรงมีคาคงท่ี เพื่อใหไดอัตราสวนระหวางแรงดันและความถี่มีคาคงท่ี   โดยการใช
สัญญาณรูปคลื่นไซนมามอดูเลตกับสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมซ่ึงเรียกวาสัญญาณพาหะ (Carrier signal)   วิธีการท่ี
ใชในการมอดูเลตจะใชวิธีเปรียบเทียบระหวางสัญญาณอางอิงกับสัญญาณพาหะดังรูปท่ี2.62 

 
รูปที่ 2.62  หลักการสรางสัญญาณ PWM 

 
 จากรูปจะเห็นวาสัญญาณ PWM ไดมาจากการท่ีเอาสัญญาณรูปคลื่นไซนความถี่เทากับความถี่ท่ีเราตองการ
มามอดูเลตกับคลื่นพาหะรูปสามเหลี่ยมซ่ึงมีความถี่สูงกวาคลื่นรูปไซนหลายเทา สัญญาณ PWM ท่ีไดเกิดจากการ
เปรียบเทียบจุดตัดของสัญญาณท้ังสอง จะเห็นไดวาจุดตัดน้ีจะเปนตัวกําหนด การเปด-ปดของอุปกรณกําลังท่ีภาค
อินเวอรเตอรทําใหอุปกรณกําลังแตละชุดของแตละเฟสท่ีภาคอินเวอรเตอรตองทํางานแบบสวิตช่ิงตามรูปสัญญาณน้ี   
และจะทําใหเกิดแรงดันระหวางสาย (Line voltage)  และแรงดันแตละเฟส (Phase voltage) ดังรูปท่ี 2.63 โดย
ลักษณะของวงจรในภาคกําลังดังรูปท่ี 2.64  ซึ่งเราจะตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังท่ีสามารถเปด-ปดท่ีความถี่
สูงได เชน Transister  หรือ IGBT เปนตน 

จากรูปท่ี 2.63 เรียกความกวางระหวางพัลสวา ความกวางพัลส (Pulse width)และเรียกชองวางระหวาง
ระหวางพัลสวา ความกวางนอตช (Notch width) นอกจากน้ียังสามารถเปลี่ยนความถี่และแรงดัน rms ของรูปคลื่น 
PWM นี้ไดดวยการเปลี่ยนความถี่และขนาดของรูปคลื่นไซนหรือสัญญาณมอดูเลต้ิง การเปลี่ยนความถี่ของสัญญาณ
รูปคลื่นไซนจะทําใหความถี่มูลฐานของรูปคลื่น PWM เปลี่ยน   แตการเปลี่ยนขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณรูปไซน
จะทําใหคาแรงดัน rms ของ PWM เปลี่ยน ซึ่งถาควบคุมอยางเปน สัดสวนกันผลก็คือทําใหอัตราสวน V/f  คงท่ี 

 

สัญญาณ 

แรงดันเฟส 

VU

แรงดันระหวางสาย 

VUV
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รูปที่ 2.63  แรงดันระหวางสายและแรงดันเฟสของอินเวอรเตอรแบบ PWM 

 
                       

 
รูปที่ 2.64  วงจรไฟฟากําลังซ่ึงใช Transister  หรือ IGBT ในภาคอินเวอรเตอร 

  
2.8   การควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําโดยวิธีควบคุมเวคเตอร (Vector  control  of  conduction  motor) 
 2.8.1 หลักการระบบควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนาํแบบเวคเตอร 

การเกิดข้ึนของทฤษฎีการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําแบบเวคเตอร ทําใหมุมมองของการ  ควบคุมมอเตอร
เหน่ียวนําเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เพราะพ้ืนฐานแลวการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําสามารถกระทําไดทางเดียวคือการ
ควบคุมผานทางปริมาณไฟฟา 3 เฟสที่นิยมใหกับขดลวดสเตเตอร ซึ่งโดยปกติก็จะหมายถึงแรงดันหรือกระแสท่ี
ขดลวดสเตเตอร ถามองในเชิงปริมาณ  3 เฟสอยางในอดีต ก็จะหนีไมพนการควบคุมแบบสเกลาร 

การควบคุมแบบเวคเตอรไดนําเสนอมุมมองใหมของปริมาณไฟฟา 3 เฟส ดังกลาวไปเปนเวคเตอรในระบบ 2 
แกน ซึ่งพฤติกรรมทํานองเดียวกันกับปริมาณไฟฟาท่ีปอนกลับใหกับมอเตอรกระแสตรงแบบกระตุนแยก 
(Separated exiting DC motor) ปริมาณไฟฟาแกนหน่ึงคือ ปริมาณไฟฟาท่ีปอนใหกับขดลวดสนาม (Field winding) 

(ก)แรงดันระหวางสาย 

(ข)แรงดันเฟส 

วงจรเช่ือมโยงกระแสตรง อินเวอรเตอร 

แหลงจายไฟฟา 
กระแสสลับ 

3เฟส 

ωt 

ωt 

D1 D2 D3 

D4 D5 D6 

L 

C 

T1 T2 T3 

D1 D2 D3 

T1 T2 T3 

D4 D5 D6 
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และอีกแกนหนึ่งคือ ปริมาณไฟฟาท่ีปอนใหกับขดลวดอารเมเจอร (Armature winding) เปนกระแสสําหรับการสราง
สนามแมเหล็กและกระแสสําหรับกําหนดแรงบิดของมอเตอรกระแสตรง ตามลําดับ 

 

 
 

รูปที่ 2.65  แรงกระทําที่เกิดขึน้บนมอเตอรไฟฟากระแสตรงและมอเตอรเหนี่ยวนํา 
  

กระแสสนาม (Field current) คือกระแสท่ีปอนใหกับขดลวดสนาม ทําหนาท่ีสรางสนามแมเหล็กภายใน
มอเตอร และกระแสอารเมเจอร (Armature current) คือกระแสท่ีปอนใหกับขดลวดอารเมเจอร มีทิศต้ังฉากกับข้ัว
ของสนามแมเหล็กตลอดเวลา นั่นหมายถึงแรงกระทําท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดบนแกนอารเมเจอรเปนแรงท่ีผลักใหแกนอาร
เมเจอรหมุนไป (แรงบิด) โดยไมมีการสูญเสียไปเปนแรงแนวอื่น นอกจากน้ีโครงสรางทางกายภาพของมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงทําใหการควบคุมกระแสท้ังสองสามารถกระทําไดอยางอิสระตอกัน (Decoupling control) 
หมายถึงสามารถกําหนดปริมาณสนามแมเหล็กท่ีเหมาะสมไดจากการควบคุมกระแสสนาม และในขณะเดียวกันก็
สามารถเลือกขนาดของแรงบิดท่ีพอเหมาะกับโหลดไดจากการควบคุมกระแสอารเมเจอร ตามสมการท่ีปรากฏใน
ภาพท่ี 2.65  การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงจึงเปนแบบท่ีสามารถเลือกจุดทํางานท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ันมอเตอร
ได (Optimum control) และเนื่องจากเปนการควบคุมแรงบิดโดยตรงจากกระแสอารเมเจอร การควบคุมแรงบิดจึง
ใหผลตอบสนองท่ีดีท้ังชวงการทํางานช่ัวขณะและชวงการทํางานคงตัว และใหสมรรถนะท่ีดีแมในชวงความเร็วตํ่า 

มุมมองของการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบการกระตุนแยกเปนตนแบบของ    แนวคิดการ
ควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําแบบเวคเตอร เวคเตอรกระแส 3 เฟสท่ีปอนใหกับมอเตอรเหนี่ยวนํา (a,b,c) ถูกเปลี่ยนให
เปนเวคเตอรกระแสในระบบ 2 แกน ซึ่งต้ังฉากกันตลอดเวลา (d,q) โดยอาศัยสมการทางคณิตศาสตรเวคเตอรกระแส
แกนหน่ึงมีทิศทางไปทางเดียวกันกับสนามแมเหล็กตลอดเวลา เรียกวา Magnetizing current component (id) และ
เวคเตอรกระแสอีกแกนหนึ่งมีทิศต้ังฉากกับสนามแมเหล็กตลอดเวลาเรียกวา Torque current component (iq) ดัง
แสดงในรูปท่ี 2.66   เวคเตอรกระแสท้ังสอง องคประกอบมีความสําคัญในลักษณะเดียวกับกระแสสนามและกระแส
อารเมเจอรในมอเตอรไฟฟา กระแสตรงแบบกระตุนแยก 
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รูปที่ 2.66  มุมมองระหวางกระแส i a ,i b ,i c  กับกระแส i d ,i q  

 
 อยางไรก็ตามถึงแมวาการควบคุมแบบเวกเตอรจะทําใหมุมมองของการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําเปนไป
ในลักษณะเดียวกับการควบคุมมอเตอรกระแสตรง แตความซับซอนของระบบควบคุมน้ันมีความแตกตางกัน 
เนื่องจากโครงสรางของคอมมิวเตเตอรและแปรงถานของมอเตอรกระแสตรงทําใหมุมของสนามแมเหล็กและ
กระแสอาเมเจอรคงท่ีอยูตลอดเวลา แตสําหรับมอเตอรเหนี่ยวนํามุมของสนามแมเหล็ก      จะหมุนดวยความเร็วหน่ึง 
ซึ่งแปรผันกับโหลดอยูตลอดเวลา ในการท่ีตองคํานวณและควบคุมขนาดพรอม    ทิศทางของเวกเตอรกระแส (หรือ
แรงดัน) อยูตลอดเวลานี้เอง จึงเปนท่ีมาของคําวาการควบคุมแบบเวกเตอร  
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Motor signal  
                           รูปที่ 2.67  หลักการควบคุมแบบเวกเตอร 

 
 รูปท่ี 2.67 แสดงโครงสรางท่ัวไปของระบบควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําแบบเวกเตอรจะรับคําส่ัง (Input 
command) สองประการ คือ คําส่ังสนามแมเหล็ก (Flux command) และคําส่ังแรงบิด (Torque command) ซึ่งจะผาน
มาทางปริมาณกระแสคําส่ัง id* และ iq* ตามลําดับ(ปริมาณท่ีมีสัญลักษณ * หมายถึงปริมาณคําส่ัง) แลวจึงทําการ
ประมวลผลเพื่อทําการควบคุมสนามแมเหล็กและแรงบิดดังกลาว โดยมีสัญญาณท่ีปอนกลับจากมอเตอร (Motor 
feedback signal) ซึ่งอาจจะเปน แรงดัน กระแส และ/หรือความเร็วรอบ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบวาจะอางอิงอยูกับปจจัย
ใดบาง 
 สนามแมเหล็กท่ีอางอิงถึงเพ่ือเปนสนามแมเหล็กอางถึงเพ่ือเปนสนามแมเหล็กอางอิงอาจจะหมายถึง 
สนามแมเหล็กใน   โรเตอร (Rotor flux) สนามแมเหล็กในสเตเตอร (Stator flux) หรือสนามแมเหล็กในชองวาง
อากาศ (Airgap flux) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับผูทําการพัฒนาระบบวาจะจัดรูปสมการใหอางอิงอยูบนแกนสนามแมเหล็กใด 
โดยท้ัง 3 สนามมีความสัมพันธกัน การอางอิงสนามใดสนามหน่ึงสามารถสัมพันธไปยัง   แรงบิดท่ีเกิดข้ึนบน
มอเตอรเหนี่ยวนํา 
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 ในการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําแบบเวกเตอร   ไมวาจะเปนการควบคุมโดยเลือกแกน    อางอิงเปนสนาม
โรเตอร  สนามสเตเตอร หรือสนามในชองวางอากาศดวยวิธีตรงหรือวิธีออมวงรอบการควบคุมแบบกระแสหรือ
แรงดันก็ตาม   ท้ังหมดเพ่ือตองการบรรลุวัตถุประสงคสองประการตามหลักการควบคุมแบบเวกเตอร  คือ 
 1)  เพ่ือควบคุมสนามแมเหล็กและแรงบิดใหเปนไปตามคําส่ัง   

2)  เปนลักษณะการควบคุมแรงบิดโดยตรง  
การควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําแบบเวกเตอรจึงสามารถเลือกจุดทํางานท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ันของมอเตอรได 

โดยใหผลตอบสนองท่ีดีกวาท้ังในชวงทํางานชั่วขณะและชวงการทํางานคงตัว สมรรถนะที่ดี ในชวงความเร็วตํ่า 
ในขณะท่ีการเลือกจุดทํางานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขณะน้ันอาจจะหมายถึงการประหยัดพลังงานดวย  
 
สรุป 
  การหาประสิทธิภาพของอุปกรณ 

 (การวัดจริง)ประสิทธิภาพ = 
ากําลังขาเข

กําลังขาออก  × 100 [%]  

 (เชิงพาณิชย)    ประสิทธิภาพ = 
 ียกําลังสูญเสกําลังขาออก

กําลังขาออก
+

×100% =  
ากําลังขาเข

 ียกําลังสูญเสากําลังขาเข − ×100% 

 

 การอนุรักษพลังงานของอุปกรณไฟฟา 
ในการอนุรักษพลังงานของอุปกรณไฟฟา สิ่งท่ีสําคัญคือตองลดกําลังสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากตัวเครื่องไฟฟา

เอง และเลือกขนาดเครื่องไฟฟา จํานวนและวิธีเดินเครื่องใหเหมาะสมท่ีสุดกับขนาดและคุณลักษณะของโหลด 
กลาวคือตองพิจารณาท้ังตัวเครื่องไฟฟาแตละเครื่องและระบบโดยรวม กําลังสูญเสียของเครื่องไฟฟาแบงออกได
เปนกําลังสูญเสียเม่ือไมมีโหลดและกําลังสูญเสียจากโหลด กําลังสูญเสียเมื่อไมมีโหลดจะคงท่ีโดยไมข้ึนกับขนาด
ของโหลด กําลังสูญเสียจากโหลดจะเพิ่มและลดแปรผันตามกําลังสองของกระแสโหลด โหลดท่ีทําใหกําลังสูญเสีย
เมื่อไมมีโหลดเทากับกําลังสูญเสียจากโหลดจะเปนจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ตัวนําฟาประเภทตาง ๆ  (Type  of  electric  conductors) 
สายไฟฟา คือ ตัวนํากําลังไฟฟาจากแหลงไฟฟาจากแหลงจายไปยังจุดใชไฟฟา ลักษณะท่ีสําคัญของ

สายไฟฟาจะดูจาก ประสิทธิภาพของสายท่ียอมใหกระแสไฟฟาไหลสูงสุดก่ีแอมป แรง-ดันไฟฟาท่ีสายทนไดขณะ
ใชงาน วัสดุตัวนําไฟฟาท่ีใชสาย   ในปจจุบันนี้ คือ ทองแดง ท้ังน้ีจะผลิตสายข้ึนมาตามลักษณะของงานท่ีตองใช 
 

 อุปกรณปองกันในระบบไฟฟา 
อุปกรณท่ีทําหนาท่ีปดเปดเม่ือระบบเกิดการผิดพลาดข้ึน  การทํางานของอุปกรณปองกัน  จะทําให

โครงสรางของระบบเปลี่ยนแปลงไป  โดยท่ัวไปเวลาในการทํางานของอุปกรณปองกันจะเร็วกวาอุปกรณควบคุม  
เพื่อท่ีจะปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับอุปกรณอื่น ๆ  ไดอยางทันทวงที อุปกรณปองกันสามารถแบงเปน  2  
ประเภทคือ  1.  อุปกรณปองกันไฟฟาแรงดันสูง  2.  อุปกรณปองกัน ไฟฟาแรงดันตํ่า 
การควบคุมเฟส  (Phase  Control) 
 การควบคุมเฟส เปนวิธีการท่ีทําใหมีการเรียงกระแสในชวงมุมตางๆของวัฏจักรกําลัง (Power cycle) หรือ
เปนกระบวนการท่ีปดเปดไฟฟาเอซีเลี้ยงวงจรไปสูภาระดวยกระแสท่ีแปรคาตามแตจะตองการโดยบังคับใหมีการ
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นํากระแสเพียงสวนหนึ่งของวัฎจักร  วิธีการน้ีเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมกําลังเฉลี่ยปอนเขาสู
ภาระ  เชน หลอดไฟฟา มอเตอร ขดลวดความรอน ฯลฯ การควบคุมจะทําไดโดยการควบคุมมุมเฟสของคล่ืนเอซีท่ี
ไทรีสเตอรเปดกระแสใหไหลผานในชวงท่ีเหลืออยูของวัฏจักร และอาจปดกระแสเม่ือครึ่งวัฏจักรลบไดมาถึงซ่ึงเปน
วิธีการหยุดไหลตามธรรมชาติท่ีเรียกวา “การทําใหกระแสหยุดไหลดวยเฟส ”  
 

 การควบคุมแรงดันดวยวิธีตัดตอ  (Voltage  control)   
 วิธีการปรับเปลี่ยนคาแรงดันเอซีดวยวิธีการใชวงจรสับไฟฟาเอซีจะใหผลดีกวาการใชวิธีการควบคุมเฟสอยู 
2  ประการ คือ  

1.   ผลตอบสนองมีความเรว็สงูกวา   
2.  มีฮารโมนิคปะปนนอยกวา  

วงจรสับไฟฟาเอซีมีขอเสียเปรยีบ คือ มีราคาลงทุนคอนขางสูงและ มีสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุคอนขางสูง  
 

 ตัวประกอบกําลังไฟฟา 
หมายถึงอัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาจริง มีหนวยเปนวัตต  ตอกําลังไฟฟาท่ีปรากฏ มีหนวยเปนโวลต-

แอมป  ซึ่งอยูในรูปของ cos Φ      
 
2.9   กิจกรรม (Activity) 
  1.  จากขอมูลตอไปนี้  จงคํานวณคาใชจายในการใชงานมอเตอรตลอดอายุการใชงาน 

ขนาดมอเตอร   =  22.4  กิโลวัตต  
      (ประสิทธิภาพ  92%  โหลดเฉลี่ย  80%  ของคาพิกัด) 

ราคามอเตอร   =  30,000  บาท 
ช่ัวโมงการใชงาน   =  5,000  ช่ัวโมง 
คาพลังงานไฟฟา   =  2.75  บาท/kWh 
อัตราคาความตองการกําลังไฟฟา =  305  บาทตอกิโลวัตต/เดือน 

 จงคํานวณหาคาตอไปนี้ 
คาพลังงานไฟฟาตอป  = 
คาไฟฟารวม   = 

 
 2.  บอกวิธกีารประหยัดพลังงานของหมอแปลงไฟฟา 
 3.  บอกหลักการวิธีการควบคุมมอเตอรดวยวธิีเวคเตอร 
 4. จงหาคาตัวประกอบกําลังไฟฟา  (PF)  ถากําลังไฟฟาจริงท่ีวัดไดคือ  1400 kW  และคากําลังไฟฟาตานกับมีคา
เทากับ  1650  kVAR 
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