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บทที่ 2 
มอเตอรไฟฟา (Electric motors) 

 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 

มอเตอรเปนเครื่องจักรกลไฟฟาพ้ืนฐานท่ีขับเคลื่อนเครื่องจักรตางๆ มอเตอรจึงมีบทบาทสําคัญมากใน
งานอุตสาหกรรม และมอเตอรเปนอุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟามาก ในโรงงานบางแหงมีมอเตอรถึง 90% ของภาระ
ไฟฟาท้ังหมด ซึ่งรวมถึงพัดลมอุตสาหกรรมและปมนํ้าตางก็ใชมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อนเชนกัน ดวยเหตุนี้ความ
สูญเสียดานพลังงานสวนใหญในภาคอุตสาหกรรมจึงส้ินเปลืองไปกับการทํางานของมอเตอรเหลาน้ี ดังน้ันการใช
งานมอเตอรอยางมีประสิทธิภาพ ยอมทําใหเกิดความม่ันคงแกภาคอุตสาหกรรม ชวยรักษาทรัพยากรพลังงาน ลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการผลิตกระแสไฟฟาไดเปนจํานวนมาก 

 
วัตถุประสงค (Objective) 

1. อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟาได 
2. อธิบายประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอรไฟฟา 
3. เปรียบเทียบราคาและคาใชจายในการใชงานของมอเตอรไฟฟา 
4. เปรียบเทียบการพันขดลวดมอเตอรไฟฟาใหม 
5. อธิบายผลการใชมอเตอรไฟฟาท่ีมีขนาดเหมาะสมกับภาระ 
6. อธิบายผลการหลีกเลี่ยงการเดินมอเตอรไฟฟาตัวเปลา 
7. อธิบายการใชอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟาตามภาระการใชงาน 
8. อธิบายการเลือกใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา 
9. อธิบายการใชงานมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
10. อธิบายการบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา 

 
บทนํา (Introduction) 

มอเตอรไฟฟาโดยปกติจะแยกออกเปน 2 ประเภท คือ มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC Motors) และ
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ (AC Motors) สําหรับในบทน้ีจะไมเนนเรื่องมอเตอรไฟฟากระแสตรง เนื่องจาก ใน
ปจจุบันมีใชงานเปนสวนนอย และท่ีใชงานก็จะเปนการใชงานควบคูกับระบบควบคุมความเร็ว ซึ่งชวยในการ
ประหยัดพลังงานอยูแลว ดังน้ันจะกลาวถึงเฉพาะมอเตอรไฟฟากระแสสลับซึ่งมีใชงานอยูมากมายและสามารถ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานได โดยเริ่มจากโครงสรางหลักการทํางาน ประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอรไฟฟา 
การเปรียบเทียบราคาและคาใชจายในการใชงานของมอเตอรไฟฟาในกรณีตางๆ เชนการพันขดลวดมอเตอรไฟฟา
ใหม การใชมอเตอรไฟฟาท่ีมีขนาดเหมาะสมกับภาระ การหลีกเลี่ยงการเดินมอเตอรไฟฟาตัวเปลา การใชอุปกรณ
ควบคุมมอเตอรไฟฟาตามภาระการใชงาน การเลือกใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา และการเลือกใช
งานมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา 
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2.1  โครงสรางมอเตอรไฟฟา  
2.1.1 โครงสรางและหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา  
มอเตอรไฟฟากระแสสลับท่ีใชโรงงานอุตสาหกรรมมีอยูหลายแบบ แตท่ีนิยมใชงานมากท่ีสุด คือ มอเตอร

เหนี่ยวนําแบบโรเตอรกรงกระรอก (Squirrel cage rotor Induction motor) เนื่องจากมีโครงสราง ท่ีไมซับซอน 
แข็งแรง ราคาถูก สะดวกตอการบํารุงรักษา และปจจุบันสามารถปรับความเร็วรอบไดงายกวาในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงสรางมอเตอร 
1.    สวนอยูกับท่ี เรียกวา สเตเตอร (Stator) ทําหนาท่ียึดขดลวดท่ีบรรจุลงในรองสล็อต (Slot) ทําดวยแผน

เหล็กลามิเนท (Laminated Steel) บางๆ และมีรองสล็อตอัดเปนแทง 
2.    สวนท่ีหมุน เรียกวา โรเตอร (Rotor) จะมีแทงตัวนําคลายกรงกระรอกฝงอยูภายในโรเตอร ท่ีปลายท้ัง

สองของแทงตัวนําจะถูกลัดวงจรดวยตัวนํารูปวงแหวน แทงตัวนําของโรเตอร มักมีลักษณะเฉียงเพราะจะทําให
มอเตอรหมุนไดราบเรียบและลดปญหาเสียงฮัมของสนามแมเหล็ก 

การทํางานของมอเตอร 
การท่ีโรเตอรหมุนไดเนื่องจากเม่ือขดลวดทองแดงท่ีพันอยูกับสเตเตอรมีกระแสไฟฟาไหลผานจะเกิด

สนามแมเหล็กหมุน (Rotating magnetic fields) หมุนรอบๆ แกนเหล็กสเตเตอร สนามแมเหล็กหมุนนี้จะเหนี่ยวนํา
ใหเกิดกระแสไฟฟาข้ึนในขดลวดโรเตอร ซึ่งกระแสไฟฟาน้ีจะสรางแรงบิดท่ีโรเตอรทําใหโรเตอรหมุนไปตาม
ทิศทางของสนามแมเหล็กหมุนท่ีหมุนดวยความเร็วซิงโครนัส (Synchronous speed) ซึ่งหาไดจาก 

 

 ns  =   
P

f 120
 

 

เมื่อ  f คือ ความถี่ของแหลงจายไฟ 
P คือ จํานวนข้ัวแมเหล็กท่ีสเตเตอร 

 

 

 
สวนอยูกับที่เรียกวา 
 สเตเตอร (Stator) 

สวนที่หมุน เรียกวา 
 โรเตอร (Rotor) 

รูปท่ี 2.1 โครงสรางสวนประกอบมอเตอร 
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ในการใชงานจริงมอเตอรไมไดหมุนท่ีความเร็วซิงโครนัส แตจะหมุนชากวาความเร็วซิงโครนัส ซึ่งผลตาง
ของความเร็วนี้ เรียกวา ความเร็วไถล (Slip) 

โดย  Slip, s  =  
sn

r nsn −
 

เมื่อ s คือ ไถล (Slip) 
ns คือ ความเร็วท่ีซิงโครนัส 
nr คือ ความเร็วของโรเตอร  
 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.2 การทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
 

2.2  ประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอรไฟฟา 

 ประสิทธิภาพของมอเตอรข้ึนอยูกับคาของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตัวมอเตอร โดยท่ัวไปการสูญเสียใน
มอเตอรเกิดจากการสูญเสียทางไฟฟา (Electrical loss) การสูญเสียจากภาระการใชงาน (Stray loss) ซึ่งแบงเปนการ
สูญเสียท่ีมีคาคงท่ีและการสูญเสียท่ีเปลี่ยนแปลงตามภาระของมอเตอร ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 การสูญเสียพลังงานในมอเตอร 
 
 
 
 

ขดลวดหรือตัวนําในสเตเตอร 
 ขดลวดหรือตัวนําในโรเตอร 

 สนามแมเหล็กหมุน 

 

การสูญเสียใน 

ขดลวดท่ีสเตเตอร 
การสูญเสียใน 

แกนเหล็ก การสูญเสียใน 
ขดลวดท่ีโรเตอร 

การสูญเสียจากการตาน 
ของลมและแรงเสียดทาน 

การสูญเสียจากสภาวะ 

ท่ีมอเตอรขับภาระ 
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การสูญเสียที่มีคาคงที่ 
- การสูญเสียท่ีแกนเหล็ก (Core loss) เกิดจากพลังงานท่ีใชในการเปลี่ยนทิศทางของสนามแมเหล็กใน

แกนเหล็ก (Hysteresis loss) รวมท้ังการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy loss) เรียกโดยรวมวา 
“คาการสูญเสียขณะท่ีมอเตอรไมมีภาระ” (No-load loss) 

- การสูญเสียจากแรงลมและแรงเสียดทาน (Windage and Friction loss) เกิดจากแรงเสียดทานในตลับ
ลูกปนและแรงตานทานของครีบระบายอากาศท่ีตัวมอเตอร 

- การสูญเสียท่ีสเตเตอร (Stator loss) จะอยูในรูปของความรอนท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาท่ีไหลผาน
ขดลวดท่ีมีความตานทานอยูภายใน 

- การสูญเสียท่ีโรเตอร (Rotor loss) อยูในรูปความรอนเชนเดียวกับสเตเตอรแตเกิดท่ีขดลวดในโรเตอร 
 
การสูญเสียที่เปลี่ยนแปลงตามภาระการใชงานของมอเตอร 
การสูญเสียจากภาระการใชงาน เปนการสูญเสียท่ีสเตเตอรและโรเตอรจะมีคาการสูญเสียท่ีเพิ่มข้ึนตาม

ขนาดของภาระ โดยเรียกวา “คาความสูญเสียขณะท่ีมอเตอรมีภาระ” เกิดจาก 
- กระแสไหลวนในแกนเหล็กท่ีโรเตอรขณะท่ีมีภาระ 
- กระแสไฟฟาท่ีไหลในขดลวดท่ีสเตเตอร  
-  คาการสูญเสียจากคากระแสฮารมอนิกในตัวนําของโรเตอรขณะท่ีมีภาระ    
- คาสนามแมเหล็กรั่วไหลท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาขณะท่ีมีภาระ  
 
คาประสิทธิภาพของมอเตอรหาไดดังน้ี 

  ประสิทธิภาพ (%) = 100
(อินพุต)วัตต

(เอาตพุต)แรงมา746
×

×
 

   = (กําลังเอาตพุต/กําลังอินพุต) × 100 
 คาประสิทธิภาพอาจเขียนอยูในรูปท่ี 2.3  แสดงคากําลังสูญเสียของมอเตอรดวยก็ได ดังสมการ 
   

        ประสิทธภิาพ (%)  = (กําลังเอาตพุต/(กําลังเอาตพุต+กําลังสูญเสีย)) × 100  
 
 เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดควรจัดการใหมอเตอรขับภาระท่ีประมาณ 80-100% ของภาระเต็มท่ี (Full-

load) หรือคาแรงมา (Horse power) ท่ีบอกไวในปายช่ือ (Name plate) เปนคาของกําลังเอาตพุต สวนคากําลังท่ี
นํามาใชจริง คือ คากําลังอินพุต ปริมาณของพลังงานอินพุตท่ีใชผลิตแรงมาตามพิกัดน้ัน จะแตกตางกันไปสําหรับ
มอเตอรแตละตัว มอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาจะตองการกําลังอินพุตนอยเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอรท่ีมี
ประสิทธิภาพนอยกวาท่ีใหเอาตพุตเทากัน 

 ขอควรระวัง คือ ไมควรใหมอเตอรรับภาระเกินกําลัง (Over load) เพราะจะทําใหประสิทธิภาพตํ่าลงและ
ความรอนจะเพิ่มสูงข้ึน      
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2.3  สมรรถนะการใชงานและคาตัวประกอบกําลังของมอเตอร 
 

สมรรถนะการใชงาน    =             100
ท่ีเนมเพลทกําลังไฟฟา
ท่ีวัดไดกําลังไฟฟา

×  

                                  
 
  
หรือ                                                                                        
 
 
                       

ตัวประกอบกําลัง         =       กําลังไฟฟาจริง / กําลังไฟฟาปรากฏ       =     
I  V  3

P

××
 

 
ตัวอยางที่ 2.1   โรงงานแหงหน่ึงติดต้ังมอเตอรขนาด 22 kW  380 V  50 Hz   43 A ทําหนาท่ีขับปมนํ้าขณะใชงาน  
วัดคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาไดดังน้ี 

แรงดันไฟฟาวดัได    378    V 
กระแสไฟฟาวัดได    42.73      A  
กําลังไฟฟาท่ีวัดได    21     kW   
จงหาคาสมรรถนะและคาตัวประกอบกําลัง 

 

วิธีทํา  สมรรถนะการใชงาน  =       100
ที่เนมเพลทกําลังไฟฟา
ที่วัดไดกําลังไฟฟา

×  

    =      100x
22

21  
 
 

   =           95.45 % 

ตัวประกอบกําลัง   =        
I  V  3

P

××
      = P/S                                                    

=       
42.73  378  3

21x100

××
 

      = 0.75  
หมายเหตุ ตัวประกอบกําลังท่ีไดคือตัวประกอบกําลังขณะใชงาน 
 

cos Φ     kW 

kVA 
= 

kW = kVA cos Φ     

 kVAr = kVA sin Φ     หรือ    kW tan 

ตัวประกอบกําลังไฟฟา = 
กําลังไฟฟาจริง 

กําลังไฟฟาปรากฏ 
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2.4  การเปรียบเทียบราคาและคาใชจายในการใชงานของมอเตอร 
 โดยเฉลี่ยแลวราคาของมอเตอรท่ีซื้อจะมีคาประมาณ 1 ถึง 2% ของราคาคาไฟฟาในการใชงานมอเตอร
ตลอดอายุการใชงาน (20 ป) เชน มอเตอรมาตรฐานขนาด 55 kW  ราคาประมาณ 90,000 บาท แตทานอาจตองใชเงิน
สูงถึง 13 ลานบาท เพ่ือเปนคาไฟฟาตลอดอายุการใชงาน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนช่ัวโมงการใชงานตอป โดยมีวิธีการ
คํานวณดังน้ี 

1. คาพลังงานไฟฟาตลอดป (บาท/ป)     =   (kWพิกัด/eff) × %ภาระ × (ช่ัวโมงใชงาน/ป) × อัตราคา
พลังงานไฟฟา 

2. คาความตองการกําลังไฟฟาตลอดป (บาท/ป)   =    kWสูงสุดท่ีวัดในชวง 15 นาทีในรอบเดือน × อัตราคาความ   ตองการ

กําลังไฟฟา  × 12 เดือน 

3. คาไฟฟารวมท้ังหมด (บาท)     =    (คาพลังงานไฟฟาตลอดป + คาความตองการกําลังไฟฟา

ตลอดป) × อายุการใชงาน 
 
ตัวอยางที่ 2.2   จากขอมูลตอไปนี้ จงคํานวณคาใชจายในการใชงานมอเตอรตลอดอายุการใชงาน 
  มอเตอรขนาด       55    kW 
  (ประสิทธิภาพ 91.5 % เฉลี่ย 80 % ของภาระ) 
        ราคา         90,000   บาท 
        ช่ัวโมงการใชงาน       4,000   ช่ัวโมง/ป 
        อัตราคาพลังงานไฟฟา   1.7034  บาท/kWh 
        อัตราคาความตองการกําลงัไฟฟาสูงสุด 256.07   บาท/kW 
วิธีทํา 

1. คาพลังงานไฟฟาตอป  =      (kWพิกัด/eff) × %ภาระ × (ช่ัวโมงใชงาน/ป) × อัตราคาพลังงานไฟฟา 

   =      (55/0.915)× 0.8 × 4,000  × 1.7034   

         =      327,649   บาท/ป 

2.      คาความตองการ = kWสูงสุดท่ีวัดในชวง 15 นาทีในรอบเดือน × อัตราคาความตองการกําลังไฟฟา × 12 เดือน 

        =       55  ×  256.07  ×  12 

        =       169,006    บาท/ป 

3. คาไฟฟารวมท้ังหมด =       (327,649 + 169,006) ×  20 ป 

                                         =       9,933,100   บาท 

4. ราคาของมอเตอร/คาไฟฟารวมท้ังหมด   =     (90,000/9,933,100) × 100%    =     0.90 % 
 ดังน้ันราคาของมอเตอรจะมีคาเพียง  0.9 % ของคาไฟฟารวมท้ังหมดตลอดอายุการใชงาน 
 



 
ตอนที ่3  บทท่ี 2   มอเตอรไฟฟา               ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

  

 

2-7 

2.5  การพันขดลวดมอเตอรใหม 
  มอเตอรเมื่อใชงานไมถูกตองอาจจะทําใหเกิดการไหมได ซึ่งโดยท่ัวไปผูประกอบการมักจะนํามอเตอรไป
พันขดลวดใหม  แตการพันขดลวดใหมจะทําใหประสิทธิภาพลดลงประมาณ 1-3% จนบางครั้งการซ้ือมอเตอรใหม
อาจจะประหยัดกวาการพันใหมเมื่อเปรียบเทียบจากระยะเวลาการใชงานมอเตอร   ดังน้ันถามี  ความจําเปนตองพัน
ขดลวดมอเตอรใหม ควรพิจารณารานหรือโรงงานท่ีรับพันขดลวดวามีมาตรฐานดีพอหรือไม ในขณะเดียวกันอาจ
เพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอรไดโดยการปรับปรุงวิธีการพัน และแกนเหล็กใหม 
 
ตัวอยางที่ 2.3  โรงงานแหงหน่ึงนํามอเตอรขนาด 22 kW ไปพันขดลวดใหมเสียคาใชจาย 13,000 บาท พบวา
ประสิทธิภาพลดลงเหลือ 84%  ขณะท่ีมอเตอรประสิทธิภาพสูงขนาด 22 kW ประสิทธิภาพ 92%  ราคาตัวละ 43,000 
บาท จงพิจารณาวาควรเลือกวิธีการพันขดลวดใหมหรือซื้อใหม ถามอเตอรมีภาระเฉลี่ย 80% และอัตราคาไฟฟาเฉล่ีย 
2.5 บาท/kWh  ใชงานวันละ 16  ช่ัวโมง 
วิธีทํา 

กรณีพันขดลวดใหม 

 พลังงานท่ีใช  =    (kWพิกัด/eff) × (ช่ัวโมงใชงาน/ป) × %ภาระ 

  =    (22/0.84) × 16 × 365 × 0.8    

  =    122,362      kWh/ป 
กรณีซ้ือใหม 

 พลังงานท่ีใช =    (22/0.92) × 16 × 365 × 0.8                  

  =    111,722 kWh/ป 

 พลังงานท่ีประหยัดได =    (122,362 - 111,722) × 2.5 

  =    26,600 บาท/ป 

 ราคาของมอเตอรท่ีเพ่ิมข้ึน =    43,000 – 13,000   =   30,000 บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน =     (30,000/26,600)      

  =     1.12   ป 
 ดังน้ันการซ้ือมอเตอรใหมนาจะเหมาะสมกวา 
 

2.6  การใชมอเตอรที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระ 

 การใชงานมอเตอรท่ีมีขนาดพิกัดสูงเกินไปจะทําใหมอเตอรทํางานท่ีเปอรเซ็นตภาระตํ่าๆ ซึ่งเปนสภาวะ
การทํางานท่ีไมดี  เพราะมอเตอรจะมีประสิทธิภาพและตัวประกอบกําลังตํ่าลง เมื่อมองในแงการประหยัดพลังงาน
แลว ควรจะใชงานมอเตอรท่ีเหมาะสมกับภาระโดยประมาณ 80 - 100 % ของพิกัด   ดังน้ันการวัดและตรวจสอบการ
ใชงานมอเตอร จึงมีความจําเปนเพราะขอมูลท่ีไดสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของมอเตอรให
เหมาะสมกับงาน 
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ตัวอยางที่ 2.4   มอเตอรปมนํ้าขนาด 37 kW ประสิทธิภาพท่ีพิกัด (Full load) 90.5% คาตัวประกอบกําลัง 0.87 ขณะ
ใชงานวัดภาระทางไฟฟาได 9.9 kW ตัวประกอบกําลัง 0.54 ใชงาน 24 ช่ัวโมง/วัน โรงงานเปดใชงาน  300 วัน/ป
ราคาคาไฟฟาเฉลี่ย 2.5 บาท/kWh (Core loss ประมาณ 30% ของ Loss ท้ังหมด และCopper loss ประมาณ 70% ของ 
Loss ท้ังหมด) 
วิธีทํา  กอนปรับปรุง 

   Core loss         =      kWพิกัด × ((1/eff)-1) ×  % Core loss 

   =      37 × ((1/0.905)-1) × 0.3 

 =      1.165   kW 

           Copper loss    =      kWพิกัด × ((1/eff)-1)×  % Copper loss × (kVAใชงาน / kVAพิกัด)
2    

 =     37 × ((1/0.905)-1)× 0.7 × ((9.9/0.54)/(37/0.87))2 

      =     0.505   kW 
  ดังน้ัน มีคาความสูญเสียรวม  1.67   kW 
           หลังการปรับปรุง 
  เปลี่ยนมอเตอรปมนํ้าจาก 37 kW เปน 11 kW ประสิทธิภาพท่ีพิกัด (full load) 89 % ตัวประกอบ กําลัง 0.84   
ตัวประกอบกําลังขณะใชงานมีคาใกลเคียงกับคาตัวประกอบกําลัง (full load) ของมอเตอรตัวใหม 0.84 (Core loss 
ประมาณ 30% ของ Loss ท้ังหมด และ Copper loss ประมาณ 70% ของ Loss ท้ังหมด) 

   Core loss         =      kWพิกัด × ((1/eff)-1) × % Core loss 

  =       11 × ((1/0.89)-1) × 0.3   

 =     0.408   kW 

           Copper loss    =      kW พิกัด × ((1/eff)-1)×  % Copper loss × (kVAใชงาน/ kVAพิกัด)
2    

     =     11 × ((1/0.89)-1)× 0.7 x ((9.9/0.84)/(11/0.84))2  

 =     0.77   kW 
            ดังน้ัน มีคาความสูญเสียรวม  1.178   kW 

เงินท่ีประหยัดได       =      (1.67-1.178) kW × 24 (ช่ัวโมง/วัน) × 300 (วัน/ป) × 2.5 บาท/kWh 

  =      8,856  บาท/ป       
 ผลการประหยดัจะมีคามากข้ึน หากการเปลี่ยนมอเตอรพิจารณามอเตอรประสิทธิภาพสูง แตราคาก็จะสูง
ตามดวยเชนกัน 
 
2.7  การหลีกเลีย่งการเดินมอเตอรตัวเปลาและการใชอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน                 

 เนื่องจากในขณะท่ีมอเตอรเดินตัวเปลาไมมีภาระ กําลังท่ีมอเตอรใชจะถูกเปลี่ยนเปนกําลังสูญเสียท้ังหมด
ซึ่งประกอบดวยกําลังสูญเสียในแกนเหล็ก  กําลังสูญเสียในขดลวด กําลังสูญเสียเกิดจากแรงเสียดทาน และแรงตาน
ของพัดลมระบายอากาศ  ดังน้ันไมควรปลอยใหมอเตอรเดินตัวเปลา และการใชอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระ
การใชงาน (Dynamic motor load control) ก็จะชวยในการประหยัดพลังงาน ในขณะท่ีมอเตอรเดินตัวเปลาไมมีภาระ
ได               
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ตัวอยางที่ 2.5   จากการสํารวจการใชพลังงานในโรงงานแหงหน่ึงพบวามีเครื่องจักรซึ่งใชมอเตอรขนาด 18.7 kW 
เปนตัวขับเคลื่อน วัดคากําลังไฟฟาขณะเดินเครื่องตัวเปลา 3.71 kW เวลาในการเดินเครื่องตัวเปลารวมกันเฉลี่ย        
3 ช่ัวโมง/วัน โรงงานทํางาน 300 วัน/ป คาไฟฟาเฉลี่ย 2.5 บาท/kWh ดังน้ันหากสามารถลดชวงเวลาการเดินเครื่อง
ตัวเปลาได ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายเทาใด 
 

วิธีทํา เงินท่ีประหยัดได    =     kWใชงาน × ช่ัวโมงใชงาน/ป × คาไฟฟาเฉลี่ย 

  =     3.71 × 3 × 300 × 2.5   

                   =     8,347.5   บาท/ป 
  
 ปจจุบันมีอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน (Dynamic motor load control) จะทําหนาท่ี ลด
กระแสไฟฟาท่ีใชในการสรางสนามแมเหล็กในขณะท่ีมอเตอรไมมีภาระ ทําใหคาสูญเสียในมอเตอรลดลง ดังน้ัน
ระยะเวลาท่ีมอเตอรไมมีภาระแตยังคงตองเดินมอเตอรไว จึงมีความสําคัญตอผลการประหยัดพลังงานท่ีเกิดข้ึนเปน
อยางมาก โดยปกติมอเตอรท่ีจะติดต้ังอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน ควรมีชวงเวลา Unload หรือ
เดินเครื่องตัวเปลาไมตํ่ากวา 60% ของระยะการใชงานท้ังหมด จึงจะทําใหผลการประหยัดพลังงานเปนท่ีนาพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4 วงจรการทํางานของอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน 
 
 การทํางานของอุปกรณจะประกอบดวยไทรีสเตอรซึ่งทําหนาท่ีเปนสวิตซอิเล็กทรอนิกสในการตัดตอวงจร
เพื่อปรับเปล่ียนระดับแรงดันไฟฟาท่ีจายใหกับมอเตอร อุปกรณจะคํานวณภาระการใชงานจริงของมอเตอรโดยการ
วัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาเพ่ือหาคากําลังไฟฟาและคาตัวประกอบกําลัง  เมื่อภาระการใชงานลดลง ขนาด
ของกระแสไฟฟาท่ีใชในการสรางสนามแมเหล็กเพื่อสรางแรงบิดตามภาระการใชงานจริงสามารถลดลงไดโดยการ
ลดขนาดของแรงดันไฟฟาท่ีจายใหกับมอเตอรทําใหกระแสไฟฟารวมท่ีจายใหมอเตอรลดลง สงผลใหการสูญเสียใน
มอเตอรลดลงดวย 
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รูปที่ 2.5 การตรวจปรับความตึงสายพาน 

2.8  การตรวจปรับสายพานใหมีความตึงที่พอเหมาะ 
ควรมีการสํารวจและตรวจวัดการใชมอเตอรขับภาระดวยสายพานภายในโรงงานวามีเครื่องจักรท่ีมีมอเตอร

ขับภาระดวยสายพานแลวมีสภาพหยอนหรือไม โดยปกติการใชมอเตอรขับสายพานน้ันก็จะเกิดการสูญเสียอยู
ระหวาง 2-3 % แตถาสายพานหยอนไปก็จะทําใหเกิดการสูญเสียเพิ่มมากข้ึน ดังน้ันควรตรวจสอบสายพานเปน
ประจํา โดยพิจารณาจากรูปท่ี 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก 
   

เมื่อ     D   คือ  ระยะความหยอนของสายพานท่ีเหมาะสม 
           L   คือ  ระยะความหางของพูเลย 

ถาใหระยะความหางของพูเลยยาว 100 ซ.ม. ก็จะไดระยะความหยอนของสายพานท่ีเหมาะสม         

     D  =  100/100  = 1ซ.ม.   
วีธีการตรวจสอบคือใชนิ้วกดลงท่ีสายพาน ระยะ D จะตองไมควรกวางกวาท่ีคํานวณได 

 
ตัวอยางที่ 2.6 โรงงานใชมอเตอรขนาด 37 kW  เปดใชงาน 18 ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา 300 วันตอป เมื่อทางโรงงาน
ทําการปรับสายพานใหมีความตึงท่ีเหมาะสม  เปนการชวยลดการใชพลังงานไดเทาใด 

 พลังงานท่ีลดลง      =       kWพิกัด × (ช่ัวโมงใชงาน/ป) × (% ท่ีประหยัดได) 

  =      37 × 18 × 300  ×  3 % ท่ีประหยัดได 

  =      5,994    kWh/ป 

 คาไฟฟาลดลง =   5,994 (kWh/ป) × 2.5 (บาท/ kWh) 

 =      14,985  บาท/ป   
 

D       =       L / 100 
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2.9  การเลือกใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive: VSD) 
 เปนอุปกรณท่ีใชควบคุมความเร็วรอบมอเตอรใหเหมาะสมกับสภาวะของภาระ เปนอุปกรณเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ทําใหสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประหยัดพลังงานไดสูง 
                 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.6 ตัวอยางการใชงานอปุกรณควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร 

 
นอกจากน้ันยังสามารถใชเครื่องควบคุมความเร็วรอบเพื่อปรับเปลี่ยนความถี่และแรงดันไฟฟากระแสสลับ 

(Voltage/frequency control: V/f) สําหรับมอเตอรไฟฟาเพ่ือควบคุมความเร็วรอบใหสัมพันธกับความตองการภาระ
ของระบบ (Load demand) ไดอีกดวย 

ขอดีของการใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร 
 สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอรได ทําใหเลือกใชความเร็วรอบท่ีเหมาะสมตามความตองการของ
งานแตละประเภท 

 มีการควบคุมความเร็วรอบแบบวงปด (Closed loop control) ทําใหระบบมีการทํางานท่ีแมนยําและมี
เสถียรภาพอยูตลอดเวลา 

 เปนการเพ่ิมคุณภาพของช้ินงานใหถูกตองตามความตองการ เนื่องจากระบบมีความแมนยํามากข้ึนทํา
ใหชวยลดตนทุนการผลิต 

 ชวยลดการสึกหรอของเครื่องจักร และปองกันการสูญเสียจากการทํางานของมอเตอร พัดลมและปม
น้ํา 

 ลดการกระชากไฟตอนเริ่มตน ทําใหลดคาความตองการกําลังไฟฟา (Demand) ลงได 
 ประหยัดพลังงาน โดยใชพลังงานตามความจําเปนของภาระ 

การควบคุมความเร็วของมอเตอรตามความตองการของภาระ 
 เมื่อกอนนั้นการควบคุมปริมาณการไหลของปมนํ้า พัดลมและโบลวเวอร มักทําโดยใหมอเตอรหมุนดวย
ความเร็วตามปกติแลวควบคุมปริมาณการไหลโดยการใชวาลว (Valve) หรอืแดมเปอร (Damper) วิธีนี้ใชอุปกรณ
ราคาถูกแตประสิทธิภาพตํ่าจึงตองเสียคาใชจายแพงมาก ดังน้ันในปจจุบันจึงไดเปลี่ยนมาใชวิธีการเปลี่ยนความเร็ว
รอบมอเตอร (Variable speed drive) ในการควบคุมปริมาณการไหลเพื่อประหยัดพลังงาน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.7
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รูปที่ 2.7 วิธีการควบคุมและกําลังไฟฟาที่มอเตอรใช 
ตารางที่ 2.1 กฎของปมน้ํา 

Function เปลี่ยนความเร็วรอบ เปลี่ยนเสนผานศูนยกลาง 

อัตราการไหล ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

1N
2N

 1Q    2Q  
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

1D
2D

 1Q    2Q  

หัวน้ํา 

2

1

2

12 N
N

   h  h ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

2

1D
2D

 1  h  2h ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

กําลังท่ีเพลา 

3

1N
2N

 1L    2L ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

3

1D
2D

 1L    2L ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

ตารางที่ 2.2 กฎของพัดลม 

Function เปลี่ยนความเร็วรอบ เปลี่ยนเสนผานศูนยกลาง 

ความจุอากาศ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

1N
2N

 1Q    2Q  
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

1D
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 1Q    2Q  

ความดันอากาศ 
2

1N
2N

 1P    2P ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

2

1D
2D

 1P    2P ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

กําลังท่ีเพลา            ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2
1

η
η

3

1N
2N

 1L    2L  
3

1D
2D

 1L    2L ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

กําลังไฟฟาขาเขาของปมนํ้าและพัดลม   :  LM    =    
Mη
2L

   

สัญลักษณตัวหอย 1 และ 2 แทนกอนและหลังการควบคุมความเร็วรอบและเสนผานศูนยกลางภายนอกของใบพัด
ตามลําดับ 
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ตัวอยางที่ 2.7 โบลวเวอรถูกควบคุมความเร็วรอบโดยใชอินเวอรเตอรใหลดลงเปน 60% ของความเร็วเต็มพิกัด  ถา
ปริมาณอากาศขณะเดินเต็มท่ีเปน 3,000 m3/min   ความดัน 100 Pa กําลังท่ีเพลา 50 kW (ประสิทธิภาพของโบลว
เวอรเปลี่ยนจาก 80% เปน 72%) จงคํานวณหาความจุอากาศ  ความดัน  และกําลังท่ีเพลา เมื่อลดความเร็วรอบลง และ
ถาโรงงานทํางาน 16 ช่ัวโมง/วัน 300 วัน/ป จงคํานวณผลการประหยัด โดยคิดท่ีอัตราคาไฟฟาเฉลี่ย 2.5 บาท/kWh 

วิธีทํา จากสมการ      Q2 =     Q1(N2/N1) 

     P2 =     P1 (N2/N1)
2 

     L2     =     L1(N2/N1)
3(η1/η2) 

 แทนคา       Q2 =     3,000 × 0.6    

=     1,800 m3/min 

        P2 =     100 × (0.6)2  

=     36    Pa 

        L2     =     50 × (0.6)3 × (80/72)   

=  12    kW 
 

 ผลของการประหยัดพลังงาน (50-12) kW  =   38  kW 
 

ดังน้ัน โรงงานประหยัดเงินได        =     38 kW × 16 ช่ัวโมง/วัน × 300 วัน/ป × 2.5 บาท/kWh 

 =     456,000   บาท/ป 
 
2.10  วิธีการอนุรักษพลังงานปมน้ําและพัดลมอุตสาหกรรม 

เสนโคงลักษณะสมบัติของปมน้ํา (Pump Characteristic curve) 
 เสนโคงลักษณะสมบัติของปมเปนการแสดงความสัมพันธของปริมาณนํ้ากับแรงดันน้ํา โดยการเดินทอทํา

ใหเกิดความตานทานในทอ ซึ่งแปรผกผันกับกําลังสองของความเร็วในการไหล ทําใหกราฟของความตานทานใน
ทออยูในรูปพาราโบลา 

 จุดทํางานของปมน้ําเมื่อเสนความตานทานของทอเปลีย่น 
อันเนื่องมาจากสนิมและรอยขรุขระในทอท่ีใชงานมานานทําใหความตานทานเพ่ิมข้ึน เสน Resistance 

curve จะเปลี่ยนจาก R ไปเปน R' ดังรูปท่ี 2.8 ดังน้ันจุดทํางานจึงเคลื่อนจาก a ไป b ทําใหปริมาณของนํ้าท่ีจายออก
ลดลง ทําใหกราฟของความตานทานภายในทออยูในรูปพาราโบลา 

จากรูปท่ี 2.9 ถาระดับน้ําในถังเปลี่ยนหรือความดันเปลี่ยน เสนความตานทานในทอ จะเคลื่อนข้ึน ลงขนาน
กับ R1  R2 หรือ R3 และจุดทํางานจะเคลื่อนไปเปน b หรือ c ตามลําดับ ในกรณีท่ีเฮดจริงเปลี่ยนแปลงบอยเนื่องจาก
การใชน้ํา ตําแหนงของจุดประสิทธิภาพสูงสุดจะพิจารณาจากชวงการเปลี่ยนแปลงและเฮดจริง 
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             รูปที่ 2.8 จุดทํางานเมื่อเสนความตานทานเปลี่ยน           รูปที่ 2.9 จุดทํางานเม่ือเฮดจริงเปลี่ยน 
 
 การติดต้ังปมแบบอนุกรมและแบบขนาน  
 การติดต้ังปมหลายตัวในระบบ เพ่ือท่ีทําใหระบบมีเฮดสูงข้ึนหรือมีอัตราการไหลสูงข้ึน สามารถทําไดโดยการ
ติดต้ังปมใหมีลักษณะการตอแบบอนุกรมและแบบขนาน  ในทางปฏิบัติการตอปมท้ังแบบอนุกรมและแบบขนาน
จะตองติดต้ังวาลวกันไหลกลับ (Check value) เพื่อท่ีจะปองกันการไหลยอนกลับของของไหล(Black flow) ซึ่งจะ
สงผลใหช้ินสวนของปมไดรับความเสียหายได และอาจติดต้ังวาลวควบคุมการไหล (Shutoff value) ทางดานทอดูด
และทอปลอยของระบบ เพ่ือควบคุมอัตราการไหลของของไหลในระบบ  
 
 
 
 
 
 
                  (ก) การติดต้ังแบบขนาน                                        (ข) การติดต้ังแบบอนุกรม   
 

รูปที่ 2.10 การติดต้ังปมแบบขนานและแบบอนุกรม 

เฮดดานสง 

ความตานทานในทอ 
เฮ
ดข
อง
ปม

 

อัตราการสง 

เฮดดานสง 

ความตานทานในทอ 

เฮ
ดข
อง
ปม

 

อัตราการสง 

 

ปมตัวที่ 1 

ปมตัวที่ 1 

ปมตัวที่ 2 

ปมตัวที่ 2 
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      รูปที่ 2.11 ลักษณะการเดนิปมแบบขนาน                         รูปที่ 2.12 ลักษณะการเดินปมแบบอนุกรม 

 
การติดต้ังปมแบบขนาน  เมื่อปมหลายตัวนํามาใชงานรวมกันแบบขนาน เสนกราฟเฮดของปมท้ังหมดได

จากการรวมจํานวนการจายนํ้าของปมแตละตัวดังรูปท่ี 2.11   ในกรณีเดินขนานและ        เสนความตานทานในทอ
คงท่ี จะทําใหไดปริมาณน้ําเพิ่มข้ึนจาก Q เปน 2Qb’ และ 3Qb ท่ีมีคาเฮดไมเพิ่มมากนัก จาก H1 เปน H2 และ H3   จุด b” 
คือจุดทํางานของปมเดียว จุด a’ คือ จุดทํางานของปม 2 ตัว (เทียบเทากับจุด b’ ของปมเด่ียว) และจุด a คือ จุดทํางาน
ของปม 3 ตัว (เทียบเทากับจุด b ของปมเด่ียว) ท่ีความตานทานในทอ เดียวกัน 

การตอปมน้ําเพ่ือเดินอนุกรม จะทําใหเฮดของระบบมีคาสูงข้ึน แตมีอัตราการไหลของของไหลภายใน
ระบบไมเปลี่ยนแปลง  เฮดของระบบท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสามารถหาไดจากผลรวมของเฮดของปมแตละเครื่อง  

แนวทางการประหยัดพลังงานของปมน้ําอุตสาหกรรม 
1. เลือกใชชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง การเลือกปมปกติจะเลือกตามปริมาณน้ํา แรงดันน้ําและจุดประสงค

การใชงาน  การเลือกใหปมมีประสิทธิภาพสูงท่ีจุดทํางานเปนสิ่งสําคัญมาก 
2. การลดคาแรงดันหัวน้ําของปม การลดคาแรงดันหัวน้ําของปมลง จะทําใหกําลังท่ีตองการจากมอเตอร

นอยลงและสามารถประหยัดพลังงานได วิธีการลดคาแรงดันหัวน้ําสามารถทําไดโดย 
- พยายามลดตําแหนงงอโคงของทอใหเหลือนอย  
- ทอ วาลวและอปุกรณอื่นๆ เลือกใชของท่ีมีความตานทานนอย 
- ทําความสะอาดใบพัด ฟลเตอรและสวนประกอบอื่นๆ ของปมเปนประจํา 
- ตรวจตราตําแหนงท่ีมีการรั่วซมึ เชน จากแบริ่งของปมหรือตามทอน้ําแลวทําการซอมใหเรยีบรอย 

3. การควบคุมปริมาณนํ้า เทาท่ีผานมาการควบคุมปริมาณน้ําทําไดโดยการใชวาลวปรับคาใหเหมาะสม
กับภาระ ซึ่งไมไดทําใหกําลังท่ีมอเตอรลดลง จึงไมมีผลตอการประหยัดพลังงาน แตเมื่อใชวิธีการควบคุมความเร็ว
รอบของปมใหเหมาะกับสภาพของภาระจะทําใหกําลังท่ีมอเตอรลดลง และมีผลในการประหยัดพลังงานสูง 
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ความตานทานในทอ

เฮดรวมดานสงของปม 
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ทํางานเคร่ืองเดียว 

  ทํางานขนาน 3 ตัว ทํางานขนาน 2 

Qb Q’b 

Q 
  2Qb’   3Qb 

     H1    H2      H3 

b 
b’ 

b” 

a’ 
a 

อัตราการสง
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เสนโคงสมรรถนะของพัดลมและโบลวเวอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่ออากาศไหลผานทอหรืออุปกรณ นั่นคือความดันจากพัดลมตองมากกวาความตานทานของทอหรือ

อุปกรณ  จากรูปท่ี 2.13 ความตานทานของระบบจะประกอบดวย  2  สวนคือ  Rd ซึ่งเปนสัดสวนกับกําลังสองของ
ความเร็วของอากาศ (หรือปริมาตรของอากาศเม่ือเสนผานศูนยกลางคงท่ี) และ  Rs คือความตานท่ีคงท่ีโดยไม
คํานึงถึงความเร็วลม อาจกลาวไดวาข้ึนอยูกับ Rd เพียงอยางเดียว  อยางไรก็ตามในกรณีท่ีอากาศไหลผานถังความดัน
หรือปลอยน้ําจากความสูง เชน  Aeration blower แนนอนจะมีความตานทาน  Rs ดวย  และความตานทานรวม           
จะเปน Rc 

การติดต้ังพัดลมแบบขนานและแบบอนุกรม  
การขนาน 
หากตองการปริมาตรอากาศจํานวนมากจะใชโบลวเวอร 2 ตัว หรือมากกวาทํางานขนานกัน            ถา

โบลวเวอร   2  ตัวท่ีมีการทํางานเหมือนกันมาขนานกันจะมีคุณลักษณะตามเสนโคง  a b’ c’ d’ ในรูปท่ี 2.14   ซึ่งจะได
ปริมาตรอากาศเปน   2  เทาท่ีความดันเดียวกัน  เมื่อเทียบกับการใชโบลวเวอรตัวเดียวตามเสนโคง  a b c d อยางไรก็ดี  
ปริมาตรอากาศจริง  c’ ในการเดินโบลวเวอร 2  ตัวขนานกันไมจําเปนจะตองไดเปน   2  เทาของการเดินตัวเดียว c  ถา
ความตานทานในระบบมีคาสูงจะมีผลนอยเมื่อเดินแบบขนาน 

โบลวเวอร (แบบหลายใบหรือแบบแอ็กเซียลโฟล) เมื่อเดินขนาน เสนโคงคุณลักษณะจะเปนหุบเขาลง
ไปคลายรูปตัว S  ในรูปท่ี  2 .15 ปริมาตรของอากาศจะกระเพ่ือมในชวงรูปตัว S และการทํางานจะไมคงท่ี 

 
 
 
 
 
 

                              

รูปที่ 2.14  เดินขนาน                    รูปที่ 2.15 คุณลักษณะรูป S 

 

คว
าม
เส
ียด
ทา
น 

, ค
วา
มดั
น 

ปริมาณอากาศ หรือ ความเร็ว

ความดัน 
เสนความตานทานรวม (Rc) 

เสนความตานทาน (Rd) 

  เสนความตานทาน คงที่ (Rs) 

รูปท่ี 2.13 เสนโคงความดันและความตานทาน 

 

การทํางานแบบขนาน ทํางาน 
เครื่องเดียว 

ปริมาตรอากาศ (%) ปริมาตรอากาศ (%) 

การทํางานแบบขนาน 

ทํางาน 
เครื่องเดียว 

เสนความตานทาน 

     ไมคงท่ี 

คว
าม
ดัน

 (%
) 

คว
าม
ดัน

 (%
) 

   a 

d 
   c 

b b’ 
R 

    c’ 

d’ 
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การอนุกรม 
เมื่อตองการความดันสูงๆ  จะใชโบลวเวอร ต้ังแต   2  ตัวข้ึนไปท่ีทํางานเปนอนุกรมกัน ในกรณี              

โบลวเวอร  2 ตัวท่ีมีสมรรถนะการทํางานเหมือนกับเสนโคงแสดงคุณลักษณะเปนไปตามรูปท่ี   2 .16  เสนโคง a’ b’ c’ 
d จะไดรับความดันเพ่ิมเปน   2  เทาในปริมาตรอากาศเหมือนกันกับเสนโคงแสดงคุณลักษณะ  a  b  c  d  ใน   รูปท่ี 2.16 
ในทางปฏิบัติความดันท่ีไดจะไมเปน 2 เทาของโบลวเวอรท่ีทํางานตัวเดียว  

ในการทํางานท่ีเปนอนุกรมกัน ระบบความตานทานท่ีไมสูงจะมีผลนอยมากในการเดินอนุกรม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 จากรูปท่ี 2.17 เปนการนําเสนโคงแสดงคุณลักษณะของพัดลมท่ีตอแบบอนุกรมและแบบขนานมา
เปรียบเทียบ จุดตัดระหวางเสนความตานทาน R กับเสนโคงแสดงคุณลักษณะ ก็คือจุดทํางาน จุด C คือจุดทํางานท่ี
เรียกวาเปนจุดวิกฤต ท้ังน้ีเพราะเม่ือตอพัดลมแบบอนุกรมหรือแบบขนานแลวจะใหผลเทากัน  ดังน้ันหากเสนความ
ตานทานมีคาสูง (อยูทางดานซายของจุด C) ตอแบบอนุกรมจะดีกวาตอแบบขนาน (ให Q มากกวา) ในทางตรงขาม 
หากเสนตานทานมีนอย (อยูทางดานขวาของจุด C) ตอแบบขนานจะดีกวา 

แนวทางการประหยัดพลังงานของพัดลมอุตสาหกรรม 
1. การเลือกเคร่ืองสงลมท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยท่ัวไปจะเลือกจากปริมาณลม Static pressure และ

จุดมุงหมายของงาน  การเลือกพัดลมท่ีใหคาประสิทธิภาพสูงโดยการดูจากเสนโคงลักษณะสมบัติ เปนสิ่ง
สําคัญ 

2. ลด Static pressure หรือ Total pressure static pressure ของพัดลม เปนผลรวมของความตานทานของ
ทอและแดมเปอร  ถาสามารถลด Static pressure ไดก็จะสามารถลดปริมาณลมท่ีไมจําเปนลงได ซึ่งมีผลตอ
การประหยัดพลังงาน ในการลด Static pressure นั้นสามารถทําไดดังน้ี 
- แทนท่ีจะใชทอแบบความเร็วสงูใหเปลี่ยนมาใชทอแบบความเร็วขนาดกลาง และพยายามลดขอโคงงอ

ใหเหลือนอยท่ีสุด เพ่ือลดความตานทานของทอ 
- แดมเปอรและชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ใหเลือกใชแบบท่ีมีความตานทานนอย 
- ทําความสะอาดใบพัด  ฟลเตอรท่ีชองลมดูดและลมเปาออกของพัดลมเปนประจํา 
- ตรวจตราการรัว่ของอากาศตามทอ ถามีใหทําการซอมแซมเสีย 

คว
าม
ดัน

 (%
) 

  ทํางานเครื่องเดียว 

ปริมาตรอากาศ (%) 

  ทํางานแบบอนุกรม 

ปริมาตรอากาศ (%) 

คว
าม
ดัน

 (%
) 

รูปที่ 2.16 เดินอนุกรม รูปที่ 2.17 เปรียบเทียบการเดินพัดลม 
   แบบขนานและแบบ

 a 

 a’ 
 b’ 

 b  c’ 

   

  c 

 d 
Q 

  ทํางานเครื่องเดียว 

   R 
   Rc 

   R’ 

 I’ 

   O’ 

     O’’ 

  ทํางานแบบอนุกรม 

  ทํางานแบบขนาน C   O 
    I 

2QI   Qo QI   Qo’’   Qo’     
QI’ 
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3. ควบคุมปริมาณลม โดยท่ัวไปการควบคุมปริมาณลมใหเหมาะสมกับสภาพภาระจะทําโดยใชแดมเปอร ซึ่ง
ไมมีผลทางดานการประหยัดพลังงานเพราะกําลังขาออกของมอเตอรไมไดลดลง เมื่อใชวิธีปรับความเร็ว
รอบของมอเตอรพัดลมแทนทําใหกําลังขาออกของมอเตอรลดลงได จึงมีผลตอการประหยัดพลังงาน 

 

2.11  มอเตอรประสิทธิภาพสูง 

 ปจจุบันไดมีการผลิตมอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงออกสูตลาด โดยพยายามผลิตใหมีราคาสูงข้ึนไมมากแตใช
พลังงานไฟฟานอยกวา ทําใหประสิทธิภาพของมอเตอรเพิ่มข้ึนประมาณ 2-4% หรือสามารถลดการสูญเสียพลังงาน
ไดประมาณ 25-30% นอกจากจะประหยัดพลังงานแลวมอเตอรประสิทธิภาพสูงยังมีขอดีอื่นๆ อีกคือเกิดความรอน
จากการทํางานนอยกวา อายุการใชงานของฉนวนและลูกปนยาวนานข้ึน การสั่นสะเทือน นอยกวา มีเสียงรบกวน
นอย และคาตัวประกอบกําลังดีข้ึน ผูผลิตมอเตอรไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ และการเลือกใช
วัสดุ ในการผลิตท่ีดีข้ึน เพ่ิมคาประสิทธิภาพใหกับมอเตอร ดังแสดงในรูปท่ี 2.18 
 1. ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอรท่ัวไปใชเหล็กแผนท่ีมีองคประกอบของคารบอนตํ่า   (Low 
carbon laminated steel) สําหรับตัวแกนเหล็กท่ีสเตเตอรและโรเตอร ซึ่งแกนเหล็กดังกลาวมีคาการสูญเสียทางไฟฟา
เทียบกับน้ําหนักประมาณ 6.6 วัตตตอเหล็ก 1 กิโลกรัม แตมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงใชแผนเหล็กซิลิกอน
คุณภาพสูง (High silicon steel) ซึ่งมีคาความสูญเสียทางไฟฟาลดลงถึงครึ่งหน่ึง คือ เหลือเพียงประมาณ 3.3 วัตตตอ
เหล็ก 1 กิโลกรัม 
 2. แผนเหล็กที่มีขนาดบางลง การลดความหนาของแผนเหล็กท่ีใชทําแกนเหล็กท้ังใน สเตเตอร  และโร
เตอร ชวยลดการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาไหลวน ซึ่งเม่ือรวมกับการปรับปรุงฉนวนระหวาง  แผนเหล็กแลว 
ชวยลดคาการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาไหลวนไดมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ิมปริมาณตัวนํา มอเตอรรุนเกาๆ ใชลวดทองแดงหรือลวดอะลูมิเนียมท่ีมีขนาดพอดีกับ
กระแสไฟฟาสูงสุดท่ีเกิดจากภาระของมอเตอร แตมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงจะใชขดลวดทองแดงขนาดใหญ
ข้ึนเพื่อลดคาความตานทานในขดลวด โดยขนาดของตัวนําจะใหญกวาประมาณ 35-40 เปอรเซ็นต 
 4. ปรับปรุงรองสลอต เพ่ือรองรับขนาดของขดลวดท่ีใหญข้ึน จึงมีการปรับปรุงและออกแบบรองสลอต
ใหม รวมท้ังเพ่ิมความยาวของแกนเหล็กท่ีสเตเตอรดวย ทําใหคาตัวประกอบกําลังดีข้ึน 
 2. ลดชองวางสเตเตอรและโรเตอร การลดชองวางท่ีเปนทางเดินของสนามแมเหล็กไฟฟาจะทําให
สนามแมเหล็กไฟฟาจากสเตเตอรท่ีวิ่งผานไปยังโรเตอรมีคาเพ่ิมข้ึน ดังน้ันมอเตอรจะใชพลังงานไฟฟาลดลงเพื่อ
ผลิตแรงบิดเทาเดิม นอกจากน้ีการเพ่ิมความยาวของแกนเหล็กยังเปนการเพิ่มปริมาณสนามแมเหล็ก เชนเดียวกันกับ
การลดชองวางระหวางโรเตอรกับสเตเตอร 

 6. ปรับปรุงฉนวนที่โรเตอร รองสลอตท่ีโรเตอรจะไดรับการตรวจสอบเปนอยางดี และเคลือบดวยฉนวน
ท่ีสามารถทนความรอนไดสูง จึงชวยลดการสูญเสียจากตัวนําท่ีไมเรียบรอยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตขณะฝงตัว
นําเขาไวในโรเตอร ซึ่งโดยปกติแลวตัวนําท่ีอยูท่ีโรเตอรจะถูกออกแบบไวในลักษณะเปนแนวเฉียงกับแนวแกนของ
โรเตอรเพื่อท่ีจะลดเสียงรบกวนและแรงบิดท่ีไมสมํ่าเสมอในมอเตอรขนาดเล็ก 
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 7. ออกแบบพัดลมใหม มอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมิตํ่าขณะทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับ
มอเตอรธรรมดา เปนผลใหลดขนาดของพัดลมท่ีใชระบายความรอนลงไปได ซึ่งเปนการลดความสูญเสียจากแรงลม 
รวมท้ังลดระดับเสียงของพัดลมในขณะทํางานดวย 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.18 การปรับปรุงสวนตางๆของมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
 
 ความแตกตางในเร่ืองคาพลังงาน 

 ในปจจุบันมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงกวามอเตอรมาตรฐานประมาณ 20% ราคาท่ีเพิ่มข้ึนนี้ จะ
กลับคืนมาในรูปของการประหยัดคาพลังงาน จากการท่ีประสิทธิภาพของมอเตอรนั้นสูงข้ึน  การประหยัดคา
พลังงาน สามารถคํานวณไดดังน้ี  

 

คาพลังงานท่ีประหยัดได     =     คาไฟฟาโดยเฉลี่ย × กิโลวัตตช่ัวโมงท่ีประหยัดได 
 

             กิโลวัตตช่ัวโมงท่ีประหยัด    =     กิโลวัตตท่ีลดลง × ช่ัวโมงการทํางานตลอดป 
 

กิโลวัตตท่ีลดลง =   kWพิกัด × 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

งสิทธิภาพสูมอเตอรประรฐานมอเตอรมาต
eff

100
 - 

eff
100

 

 
โดย eff มอเตอรมาตรฐาน         คือ ประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน 

eff มอเตอรประสิทธิภาพสูง  คือ ประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
 

ใชขดลวดทองแดงขนาดใหญขึ้น 

เพื่อลดคาความตานทานในขดลวด 

ใช แผ น เห ล็กซิ ลิ กอน คุณภาพสู งซึ่ ง มีค า    

การสูญเสียทางไฟฟาลดลงถึงคร่ึงหน่ึงสําหรับ

ตัวแกนเหล็กท่ีสเตเตอรและโรเตอร 

ลดความหนาของแผนเหล็กท่ีใช

ทําแกนเหล็ก   ท้ังในสเตเตอร

และโรเตอร ชวยลดการสูญเสีย

ท่ีเกิดจากกระแสไหลวน 

ออกแบบรองสลอตใหม  และเพิ่ม

ความยาวของแกนเหล็กท่ีสเตเตอรทํา

ใหคาตัวประกอบกําลังดีขึ้น 

ลดชองวางสเตเตอรและโรเตอร ทําให
สนามแม เหล็กไฟฟาจาก  สเตเตอร ท่ี    
วิ่งผานไปยังโรเตอรมีคาเพิ่มขึ้น ดังน้ัน
มอ เตอร จะใชพ ลัง ง านไฟฟ าลดลง    
เพื่อผลิตแรงบิดเทาเดิม 

ปรับปรุงฉนวนท่ีโรเตอร  รองสลอต ท่ี

โรเตอรสามารถทนความรอนไดสูง จึง

ชวยลดการสูญเสียจากตัวนํา 

ลดขนาดของพัดลมท่ีใชระบาย

ความรอนลงไปได ซึ่งเปนการลด

การสูญเสียจากแรงลม 
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การคํานวณความเปนไปไดในการลงทุนใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง โดยท่ัวไปจะใชวิธีท่ี เรียกวา “ระยะ
คืนทุนแบบเชิงเดียว” (Simple payback)  

                ระยะคืนทุนแบบเชิงเดียว =      
ไดท่ีประหยัดคาพลังงาน

* ิมข้ึนราคาท่ีเพ
 

                                            

                                 =       
ไดท่ีประหยัดคาพลังงาน

 มาตรฐานราคามอเตอร - าพสูง ประสิทธิภราคามอเตอร
                                                        

* ใชเม่ือซ้ือมอเตอรใหมเทาน้ัน 
 
ตารางที่ 2.3 ประสิทธิภาพมอเตอรมาตรฐานกับมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

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 82.5 88.5 
10 82.5 88.5 82.5 88.5 
15 82.5 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 92.0 93.8 92.0 
300 93.5 92.0 93.8 92.0 
400 93.5 92.0 93.8 92.0 
500 93.5 92.0 94.0 92.4 

  ท่ีมา  :  กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงาน” ศูนยอนุรักษพลงังานแหงประเทศไทย 
 ประหยัดไดอยางไร  
 การใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะทําใหเกิดการประหยัดไดอยางไรน้ัน มีขอเปรียบเทียบใหเห็นไดชัด ก็
คือคิดท่ีตนทุนจากคาพลังงานไฟฟา และตนทุนจากการบํารุงรักษา  
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 ตนทุนท่ีเกิดจากคาพลังงานไฟฟา เปนตัวอยางท่ีใชกันท่ัวไปเมื่อจะแสดงใหเห็นถึงผลดีของอุปกรณไฟฟา
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และยังสามารถแสดงใหเห็นถึงผลลัพธของอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงอยางไดผล  ตราบ
ใดท่ีคาไฟฟายังคงเปนสวนประกอบสําคัญของตนทุนท่ีใชในการผลิตสินคาตางๆ  
ตัวอยางที่ 2.8   หากซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูงมาใชแทนมอเตอรมาตรฐาน ถาขนาดของมอเตอรท่ีตองใชนั้น
เทากับ 45 กิโลวัตต เราจะประหยัดคาพลังงานไดเทาไหร และระยะคืนทุนแบบเชิงเดียวจะมีคาเทาใด                        

ขอมูล : 
ขนาดมอเตอร     45 kW 
คาประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน   91.5%  (ท่ี 75% ของภาระเต็มกําลัง)  
คาประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูง   93.9%  (ท่ี 75% ของภาระเต็มกําลัง)  
ราคาท่ีสูงกวาของมอเตอรประสิทธิภาพสูง        10,000  บาท 
ช่ัวโมงการใชงาน       2,000  ช่ัวโมงตอป 

              คาไฟฟาโดยเฉลี่ย      2.5  บาท/kWh 
 

วิธีทํา กิโลวัตตท่ีลดลง    =   45 × ((100/91.5) - (100/93.9)) × 0.75 

                                =   0.95  kW 

กิโลวัตตท่ีประหยัดได        =   0.95 × 2,000  

                                =   1,900 kWh/ป 

คาพลังงานท่ีประหยัดได    =   1,900 ×  2.5                       

                                 =   4,750 บาท/ป 

คาพลังงานท่ีประหยัดไดตลอดอายุการใชงาน    =   95,000 บาทในเวลา 20 ป 

ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว =   (10,000 บาท/4,750 บาท)     

                                  =    2.11   ป 
 
ตัวอยางที่ 2.9   พิจารณาถึงประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 1% เชนจาก 94% เปน 95% ของมอเตอรขนาด 500 แรงมา ทํางาน
ท่ี 80% ของพิกัดกําลังจะทําใหมอเตอรใชกําลังไฟฟาลดลงเทาใด (โดยกําหนดให 1 แรงมา เทากับ 746 W) 
 
วิธีทํา  

กําลังไฟฟาท่ีมอเตอรประสิทธิภาพ 94% ตองการ       =   
0.94

0.8
5000.746 ××    =   317.45   kW  

 

กําลังไฟฟาท่ีมอเตอรประสิทธิภาพ 95% ตองการ        =  
0.95

0.8
5000.746 ××    =   314.11   kW  
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 ดังน้ันมอเตอรไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ 95% จะกินกําลังไฟฟานอยกวามอเตอรไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ 94% 

เปนจํานวนเทากับ 317.45 - 314.11   =  3.34 kW  
       ถามอเตอรทํางานในลักษณะท่ีตอเนื่องทุกวันๆละ 24 ช่ัวโมง ตลอดปประมาณ 8,760 ช่ัวโมง ก็จะทําให
ประหยัดคาไฟฟาไดจํานวนมาก แตถามอเตอรทํางานในลักษณะท่ีตอเนื่องเปนชวงๆ ซึ่งช่ัวโมง  การทํางานจะลดลง 
เชน ประมาณ 6,000 ช่ัวโมงใน 1 ป ผลการประหยัดก็จะลดลงตามระยะเวลาการใชงานและคิดอัตราคาไฟฟาเฉลี่ยท่ี 

2.5 บาท/kWh ก็จะสามารถประหยัดคาไฟฟาไดจากคาประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 1 % เทากับ 3.34 × 6,000 × 2.5  =  
50,100 บาท/ป ซึ่งในการใชงานจริงๆ นั้น นอกจากคาพลังงานไฟฟา ท่ีผูประกอบการตองชําระแลวยังตองชําระคา
ความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) ใหกับทางการไฟฟาดวย ดังน้ันคาไฟฟาท่ีประหยัดไดจะมีคา
มากกวาตัวเลขท่ีคํานวณได  

 
ตัวอยางที่ 2.10   จากการสํารวจพบวาโรงงานแหงหน่ึงมีการใชมอเตอรขนาด 55 kW แตถาเปลี่ยนมาใชมอเตอร
ประสิทธิภาพสูง อยากทราบวาผลการประหยดัท่ีไดจะมีเทาไร 
ขอมูล  :  
 ขนาดพิกัดมอเตอร  55    kW 
 ประสิทธิภาพมอเตอรมาตรฐาน           91.5%  เฉลี่ย 80% ของภาระ 
 ประสิทธิภาพมอเตอรประสิทธิภาพสูง        94.5%  เฉลี่ย 80% ของภาระ 
 ช่ัวโมงใชงานตอป          6,000   ช่ัวโมง/ป 
การคํานวณ  : 

 กิโลวัตตช่ัวโมงท่ีประหยัดได  =    55 × 0.8 × ((100/91.5) – (100/94.5)) × 6,000 

      =    9,161         kWh/ป 

 คาพลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได  =    9,161 × 2.5   

      =   22,902.5     บาท/ป 
  
ตัวอยางที่ 2.11 จากขอมูลในตัวอยางท่ี 2.10 คํานวณหาระยะเวลาท่ีคืนทุนอยางงาย 

 คาพลังงานไฟฟาท่ีประหยัดไดตอป =     22,902.5    บาท/ป 
 ราคามอเตอร ขนาด 55 kW 

 มอเตอรมาตรฐานท่ัวไป =     90,000 บาท 

 มอเตอรประสทิธิภาพสูง =     135,000 บาท 

 ราคาซ้ือมอเตอรท่ีเพ่ิมข้ึน  =     135,000 - 90,000 บาท 

      =      45,000       บาท 

 ระยะเวลาท่ีคืนทุนอยางงาย  =     (45,000 บาท/22,902.5 บาท/ป) 

      =      1.96 ป 
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 ตนทุนดานการบํารุงรักษา 

 โดยท่ัวไปความเสียหายของมอเตอรท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากตลับลูกปนอันเนื่องมาจากมีอายุ การใชงาน
มากเกินไป มีการหลอลื่นไมดี และมีฝุนผงเขาไปในตลับลูกปน ตลอดจนการติดต้ังท่ีไมถูกตอง แมวาปจจุบันจะมี
เครื่องมือท่ีใชตรวจสอบ วิเคราะหและทํานายสภาพของตลับลูกปน เพื่อบํารุงรักษากอนท่ีมอเตอรจะเกิดความ
เสียหายอยางรุนแรง แตการใชอุปกรณเหลาน้ันไมใชการแกปญหาท่ีตนเหตุของความเสียหาย 
           ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับตลับลูกปน ไมไดเกิดจากการขาดการบํารุงรักษาเพียงเทาน้ัน อุณหภูมิของ
มอเตอรในขณะทํางานเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหอายุการใชงานของตลับลูกปนลดลง อุณหภูมิของมอเตอรในขณะ
ทํางาน เปนผลจากอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในตัวมอเตอรเอง ซึ่งโดยปกติแลวจะไมคอยมีการ
ควบคุมอุณหภูมิภายนอกของมอเตอรกันเทาไรนัก แตการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง จะชวยลดการเพ่ิมและสะสม
ของอุณหภูมิไดดี  เม่ือเทียบกับมอเตอรมาตรฐานท่ัวไป นอกจากนี้มอเตอรประสิทธิภาพสูงยังใชตลับลูกปนท่ีมี
คุณภาพสูงอีกดวย ดังน้ันมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาต่ําเน่ืองจากมีอายุการใชงานท่ี
ยาวนานกวาและ ประสิทธิภาพการใชงานก็นานกวา 
               ถึงแมวาตลับลูกปนจะเปนสาเหตุหลักของความเสียหายของมอเตอร แตองคประกอบอื่นๆ เชน ความ
เสียหายทางกล (Mechanical damage) สภาพแวดลอมท่ีมอเตอรติดต้ังอยู และการติดต้ังท่ีไมถูกตอง เชน เพลาท่ีขับ
ภาระไมไดศูนย (Alignment) สิ่งเหลาน้ีก็เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหมอเตอรเสียหายไดเชนกัน ดังน้ันเมื่อพิจารณาถึงอายุ
การใชงานของมอเตอรจึงตองนําตัวแปรอื่นๆ มาวิเคราะหดวย 
                
 การพิจารณาใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
 (1)   พิจารณาเลือกซ้ือมอเตอรประสิทธิภาพสูงอยางไร 

การเลือกซื้อหรือเปลี่ยนมอเตอรใหมใหเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเม่ือเครื่องท่ีใชอยูเดิม
ชํารุด ซึ่งพิจารณาไดดังน้ี 

• หากมอเตอรท่ีมีอาการเสีย มีขนาดตํ่ากวา 10 kW ใหเปลี่ยนไดเลย 

• หากมอเตอรท่ีมีอาการเสีย มีขนาดมากกวา 10 kW  สามารถไปพันขดลวดไดใหมประมาณ   1-2 ครั้ง  
เพราะหากเกินกวาน้ีราคาคาซอมจะสูงกวาการซ้ือเครื่องใหม 

• ใหเลือกเปลี่ยนจากมอเตอรท่ีมีขนาดเล็กและมีช่ัวโมงการทํางานสูง 

• มอเตอรท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 15 ป ใหเปลี่ยนไดทันที 
  
 (2)  เมื่อไรจึงจะใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

ควรพิจารณาการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงในสถานการณดังตอไปนี้  

•   ควรซ้ือมอเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับโรงงานใหม 
- เมื่อมีการซ้ือมอเตอรใหมมักจะมีคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน (ซึ่งเรียกวา Price Premium : ราคามอเตอร

ประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอรมาตรฐาน) ถึงแมวาจะมีคาใชจายดังกลาวเพิ่มเติม แตการใช
มอเตอรประสิทธิภาพสูงยังคงเปนท่ีนาสนใจในการลงทุน 

• ควรซ้ือมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนการนํามอเตอรมาตรฐานมาพันขดลวดใหม 
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- มอเตอรท่ีนํามาพันขดลวดใหม (สวนใหญจะเปนมอเตอรขนาดใหญกวา10 kW)ประสิทธิภาพจะ
ลดลงถึง 2%   

- ในกรณีนี้ ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนท้ังหมดจะเทากับผลรวมของประสิทธิภาพท่ีลดลงเนื่องจากการพัน
ขดลวดใหม (มากถึง 2%) กับประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนจากประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน 

- สําหรับกรณีนี้ ราคาท่ีสูงข้ึนคือราคาของมอเตอรประสิทธิภาพสูงลบดวยคาพันขดลวดใหม 

• ควรซ้ือมอเตอรประสิทธิภาพสูง เพื่อนํามาใชเปนมอเตอรสํารอง 
- เมื่อจําเปนตองซ้ือมอเตอรสําหรับเปนมอเตอรสํารองเพื่อใชแทนมอเตอรท่ีไหมจะเปนโอกาสท่ี

เหมาะสมและเปนการคุมคาท่ีจะเปลี่ยนมาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรมาตรฐาน 
ในแตละกรณีท่ีกลาวมาขางตน ควรมีการคํานวณระยะคืนทุนเชิงเดียว เพื่อชวยในการตัดสินใจวาสมควร

ติดต้ังมอเตอรประสิทธิภาพสูงหรือไม 

2.12  การบํารุงรักษามอเตอร 

 การดูแลมอเตอรในขณะท่ีมอเตอรยังอยูในสภาพใชงานไดจะมี 2 แนวทาง ดังน้ี 
 1)  Preventive Maintenance (PM) หรือการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ลักษณะนี้จะมีการต้ังเวลาช่ัวโมงการทํางาน 
และแตละคาของช่ัวโมงจะมีลักษณะการเขาทํา PM เชน ตารางขางลางน้ี 
ตารางท่ี 2.4 เปนการปองกันมอเตอรจากการเกิดปญหาไดในระดับหนึ่งเทาน้ัน แตก็ยังมีผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยท่ัวไป เชน 
 - แปรงถานอาจจะแตกหักกอน 2,000 ช่ัวโมง ทําใหเกิดการหยุดมอเตอรกอน 2,000 ช่ัวโมง โดยไมได

วางแผนลวงหนา 
 - แปรงถานยังคงใชงานไดดี และยังมีความยาวท่ียังใชงานได แตตองถูกเปลี่ยนท้ิงท่ี 2,000 ช่ัวโมง เมื่อ

ถึงกําหนดเวลา 
 -       แบริ่งอาจจะเสียหายกอน 10,000 ช่ัวโมง  
 
ตารางที่ 2.4 ตัวอยางการต้ังชั่วโมงทํางานและลักษณะการทํางาน PM 

ช่ัวโมงการทํางาน  ลักษณะการทํางาน PM 
-  ทุก  1,000  - อัดจารบี 40 gm 
-  ทุก  2,000  - เปลี่ยนแปรงถาน 
-  ทุก  10,000  - เปลี่ยน Bearing 
-  ทุก  20,000  - ถอด ลางทําความสะอาดและอาบวานิช

ใหม 
 

 จะเห็นไดวาลักษณะการบํารุงรักษาเชิงปองกันไวกอนยังมีผลเสียเดนชัด 2 ประการ คือ 
 - เวลาหยุดมอเตอร (Shutdown) โดยไมจําเปนหรือไมไดวางแผนไวกอน ในกรณีท่ีเวลาการทํา PM ยังมา

ไมถึง 
 - เสียอะไหล (Spare parts) โดยไมจําเปนในกรณีท่ีเวลาการทํา PM มาถึง 
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  2) Predictive maintenance หรือการบํารุงรักษาเชิงพยากรณ ซึ่งจะทําโดยการต้ังช่ัวโมงการทํางาน          
เพื่อเขาตรวจเช็ค และจากผลการตรวจเช็คนี้จะนําไปวิเคราะหดูแนวโนมของปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อหาทาง
ปองกันความเสียหาย หรือเวลาหยุดของมอเตอร สรุปคือมี 2 ข้ันตอน 
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดช่ัวโมงทํางานเขาตรวจเช็ค เชน 
 

ช่ัวโมงการทํางาน  ลักษณะเขาตรวจเช็ค 
500  - อุณหภูมิแบริ่ง และ Frame มอเตอร 
100  - ความส่ันสะเทือน (Vibration) 

 

ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มาเก็บขอมูล และวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบแนวโนม และเทียบกับคา
มาตรฐาน เชน 
 

หัวขอวิเคราะห 
ช่ัวโมงการทํางาน 

500 1,000 1,500 2,000 
- อุณหภูมิแบริ่งของมอเตอร A ดาน Drive 60 65 68 71 
- อุณหภูมิแบริ่งของมอเตอร B 60 61 60 60 

    

 จะเห็นวาแนวโนมของอุณหภูมิแบริ่งดาน Drive ของมอเตอร A จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในขณะท่ีอุณหภูมิแบริ่ง
ดาน Drive ของมอเตอร B ยังคงท่ีอยู นั่นคือ ควรจะมีการหาสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของมอเตอร A วา
เนื่องมาจากอะไร แลววางแผนหยุดและทําการแกไข ซึ่งในลักษณะการหยุดน้ี จะเกิดกอนท่ีมอเตอรจะเกิดความ
เสียหายมาก และเปนลักษณะท่ีมีการวางแผนไวกอน นั่นคือจะเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด 
 ควรมีการตรวจเช็คมอเตอรอยางสมํ่าเสมอพรอมกับการทํา PM พื้นฐาน (เชน การอัดจารบี)  ซึ่งเรียก
ลักษณะดังกลาวน้ีรวมๆ วา Predictive maintenance ลักษณะการ PM แบบ Predictive นี้ชวยใหทราบประวัติของ
มอเตอร แนวโนมของปญหาที่จะเกิดข้ึน และการวางแผนแกไขระยะยาว รวมท้ังการประหยัดดานทุนของอะไหล 
และหยุดมอเตอรโดยไมจําเปน 
 ขั้นตอนการบํารุงรักษา 

1) ทํา Check list ของจุดท่ีควรทําการเช็คและกําหนดช่ัวโมงการเขาตรวจเช็ค 
2) เขาตรวจเช็คตามช่ัวโมงท่ีกําหนด 
3) วิเคราะหดูแนวโนมของขอมูล 
4) ทําการแกไขมอเตอรท่ีมีแนวโนมทํางานบางอยางไมได เชน อุณหภูมิสูงข้ึน แลวทําการตรวจเช็คอีกครั้ง 

1. ขณะมอเตอรยังใชงานอยู 
- ควรเติมจารบีกรณีครบรอบหรือแบริ่งมีเสียงดัง 

   - ตรวจดูการระบายความรอน มีอะไรขวางทางลมหรือการระบายอากาศหรือไม 
2. ข   ณะมอเตอรหยุดน่ิง 

- กรณีไมมีความเสียหายใหทําการขันจุดตอของไฟฟา และสภาพท่ัวไปของเครื่องจักร 
- กรณีเสียหายตองถอดมอเตอรมาทําการเปดตรวจเช็คจุดตาง ๆ 
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  3. การพิจารณาดูคาจากการตรวจเช็คตางๆ บางครั้งสามารถเปรียบเทียบกับคามาตรฐานได เชน   คา
ความส่ันสะเทือน (Vibration) ถาหากมีคาสูงกวามาตรฐานอาจจะตองมีการหยุดเครื่องจักร เพื่อตรวจเช็คละเอียดอีก
ครั้งวามีสาเหตุมาจากอะไร โดยสาเหตุของความส่ันสะเทือนอาจจะเน่ืองมาจาก 
   - การต้ังศูนย (Alignment) ไมดี 
   - โรเตอรของมอเตอรเกิดไมสมดุล (Unbalance) 
   - เฟรมของมอเตอรบิดเสียรูป 
    - แทงโรเตอรบาร (กรณีมอเตอรกระรอก) เกิดการแตกหัก 
   - ขามอเตอรไมไดระดับ (Soft foot) 
  4. ในกรณีท่ีมอเตอรสกปรกมาก และตองการลางส่ิงสกปรกออก ควรจะทําการถอด แยกชิ้นสวน
มอเตอรกอน แลวแยกลางเปนช้ินสวน เชน Stator, Rotor อื่นๆ โดยการลาง อาจจะใชน้ําสะอาด สารละลายซ่ึงไมกัด
กรอนจําพวก Solvent ตางๆ แลวนําช้ินสวนเหลาน้ันมาอบใหแหงสนิทกอนจะทําการประกอบใหม 
หมายเหตุ  หลังจากอบแหงแลวอาจนํา Stator หรือ Rotor ท่ีมีขดลวดมาทําการจุมวานิช เพื่อปดจุดแตก (Crack) ของ
ฉนวน   ซึ่งเปนการยืดอายุของฉนวน 
 
2.13  สรุปแนวทางการอนุรักษพลังงานมอเตอรไฟฟา 
 มอเตอรเปนอุปกรณไฟฟาท่ีใชพลังงานไฟฟามาก  การใชมอเตอรใหประหยัดพลังงานไฟฟามีขอปฏิบัติ 
ดังน้ี 

• เลือกขนาดของมอเตอรใหเหมาะสมกับงานน้ันๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคาตัวประกอบกําลังไฟฟาบริเวณนั้นมี
คาตํ่า ขนาดของมอเตอรตองเหมาะกับภาระจึงจะทําใหการสูญเสียท่ีเกิดข้ึน โดยไมจําเปนนั้นลดนอยลง 

• เลือกประสิทธิภาพของมอเตอรใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินงานซ่ึงควรอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะห
การลงทุนโดยพิจารณาถึงราคาซื้อ ช่ัวโมงการทํางาน ประสิทธิภาพของมอเตอรและคาไฟฟา 

• ปดมอเตอรทุกครั้งเม่ือไมมีการใช  เนื่องจากการเดินเครื่องท้ิงไวโดยไมมีภาระงานจะใชพลังงานประมาณ 10-
20%  ของพลังงานท่ีใชขณะท่ีมอเตอรทํางานท่ีภาระเต็มกําลัง 

• ควรมีการตรวจสอบการใชงานมอเตอรเพื่อพิจารณาใชตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร  
• ควรมีการตรวจสอบดูวามีอุณหภูมิท่ีสูงผิดปกติของท้ังมอเตอรและระบบจายไฟฟาหรือไม  เนื่องจากความรอน

ท่ีเกิดข้ึน จะแสดงถึงการสูญเสียกําลังของมอเตอรและทําใหประสิทธิภาพลดลง 

• ควรใชการขับเคลื่อนโดยตรงเม่ือมีโอกาส เนื่องจากการขับเคลื่อนทางออม (เชน ขับเคลื่อนดวยสายพาน) จะ
เกิดการสูญเสียพลังงานเปนจํานวนมาก 

• ถาแรงดันไฟฟาของมอเตอร 3 เฟสไมสมดุลย อาจมีการสูญเสียพลังงานจํานวนมากได จึงควรมีการตรวจสอบ
ความสมดุลยของแรงดันไฟฟาเปนประจํา 

• เลือกใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรแบบมาตรฐานเม่ือเปลี่ยนมอเตอรใหม 
• หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอรขนาดใหญในชวงเวลาท่ีมีความตองการ

กําลังไฟฟาสูงสุด 
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• ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบทางกลของมอเตอรอยูเสมอ เชน ตรวจสอบความตึงของสายพาน อัดจาระบีและ
หยอดน้ํามันหลอลื่นตามกําหนด เพ่ือลดกําลังสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานหรือความฝด 

• ควรติดต้ังมอเตอรในบริเวณท่ีมีอากาศถายเทไดดี เพราะการใชงานมอเตอรในท่ีๆ มีอุณหภูมิสูง จะทําใหกําลัง
สูญเสียของมอเตอรเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความรอนของขดลวดมีคาเพิ่มข้ึน  

• ตรวจสอบแรงดันไฟฟาท่ีจายใหมอเตอร ถาหากแรงดันไฟฟาสูงเกินกวาพิกัดท่ีบอกไวบนปายเครื่อง จะทําให
เกิดกําลังสูญเสียในแกนเหล็กมากข้ึนกวาพิกัด ทําใหสมรรถนะการทํางานของมอเตอรเปลี่ยนไปและมีผลตอ
อายุการใชงานมอเตอร 

• การใชงานมอเตอรอยางถูกตอง  จะใชพลังงานไฟฟาลดลงทําใหตนทุนลดลง ชวยเพิ่มศักยภาพ การแขงขันทาง
การตลาดได  ทําใหเกิดความมั่นคงแกอุตสาหกรรมมากข้ึน และส่ิงสําคัญนอกเหนือจากนี้ก็คือ  เปนการชวย
ประหยัดพลังงานโดยรวมของประเทศไดอีกทางหน่ึงดวย 

2.14  กิจกรรม 

1. จงอธิบายหลักการทํางานเบ้ืองตน ของมอเตอรไฟฟามาพอสังเขป 
2. อธิบายความสัมพันธของประสิทธิภาพจากการใชงานมอเตอรกับคาความสูญเสียในมอเตอรมาพอสังเขป 
3. อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการนํามอเตอรไปพันขดลวดใหม 
4. จงบอกแนวทางการอนุรักษพลังงานมอเตอรไฟฟา อยางนอย 5 แนวทาง 
5. จงอธิบายความแตกตางของมอเตอรไฟฟามาตรฐานกับมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
6. จงบอกขอพิจารณาท่ีจะนํามอเตอรประสิทธิภาพสูงมาใชงาน อยางนอย 5 ขอ 
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[4] วัชระ  มั่งวิทิตกุล.  กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงาน สําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม.  

ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย. พฤศจิกายน, 2544 
[5] วริทธิ์  อึ๊งภากรณ.  คูมือบํารุงรักษาตลับลูกปน เอส เค เอฟ, พฤศจิกายน 2535 
[6] ศิริพรรณ  ธงชัย.  การใชมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ, 2545 
[7] ศิริพรรณ ธงชัย และ พิชัย อัษฎมงคล.  การอนุรักษพลังงานไฟฟา. : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ, 2548.   
[8] ศูนยวิทยาการอนุรักษพลังงาน, กองฝกอบรม.  การใชมอเตอรไฟฟาและตัวขับเคล่ือนอยางประหยัดพลังงาน.  

เอกสารเผยแพร แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี หมายเลข 14. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 
กระทรวงพลังงาน. สิงหาคม, 2546 

[9] ศูนยวิทยาการอนุรักษพลังงาน, กองฝกอบรม.  อุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน.  เอกสารเผยแพร 
กรณีศึกษา 011. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. มิถุนายน, 2547 

[10] ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย. เอกสารฝกอบรมการจัดการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมโรงนํ้าแข็ง.  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. 

[11] ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย. รางตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบพลังงาน (ผชพ) PREs อาวุโสดานไฟฟา.  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. มีนาคม, 2548 

[12] ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย. รางตําราฝกอบรมการอนุรักษพลังงานภาคปฏิบัติ (Mini Plant) ดาน
ไฟฟา.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. มีนาคม, 2548 
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ภาคผนวก 
 

ตารางที่ 2.5 การตรวจวัดการใชพลังงานของมอเตอร 
 

เครื่องจักร 
ชนิดมอเตอร 

(AC/DC) 

ช่ัวโมง 
ใชงาน 
ตอวัน 

พิกัดมอเตอร (คาจากเนมเพนท) 
ขนาด 
มอเตอร  

(kW) 

แรงดันไฟฟา 
(V) 

กระแสไฟฟา 
(A) 

คาตัว 
ประกอบกําลัง 

 (PF) 
       
       
       
       
       

 

เครื่องจักร 

ผลจากการตรวจวัด 

สมรรถนะ 
 (%) 

แรงดันไฟฟา 
(V) 

กระแสไฟฟา (A) 

กําลังไฟฟา  
(kW) 

คาตัว 
ประกอบกําลัง

(PF) 

     
     
     
     

 

เครื่องจักร 
การปรับปรุงแกไข 

วิธีปรับปรุง 
กําลังไฟฟาหลงั

ปรับปรุง ไมรับปรุง ปรับปรุง 
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คาตัวประกอบกําลัง       =      
I   V 3

P

××
 

 

สมรรถนะการใชงาน     =      100  ×
ท่ีเนมเพรทกําลังไฟฟา
ท่ีวัดไดกําลังไฟฟา

 

 
ตารางที่ 2.6 การบันทึกขอมูลการใชงานปมน้ํา 
 

หมาย 
เลข 

ตําแหน
งติดต้ัง 

ขนาด
มอเตอร 

(kW) 

กระแสไฟฟา 
(A) 

แรงดันไฟ
ฟา 
(V) 

ความดัน 
(Psig) การทํางาน 

หมาย
เหตุ 

เฟ
ส 
R 

เฟส 
S 

เฟส 
T 

หนา 
ปม 

หลัง
ปม 

เริ่ม 
หยุ
ด 
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ตารางที่ 2.7  การบํารุงรักษาปมน้ําประเภทแรงเหวี่ยงชนิดเพลานอนในแนวราบ 
 
การบํารุงรักษาปมนํ้า               ประจําวัน         6 เดือน       1 ป 
 
วันท่ี……….เดือน………………….ป............................... 
 
ยี่หอเครื่องปมนํ้า ............................... รุน..................หมายเลขเครื่อง............................................................ 
 
ช่ือผูทําการบํารุงรักษา..............................................ช่ือหัวหนาผูควบคุม............................................... 
 

การซอมบํารุงรกัษา 

ผลการซอมบํารุงรักษาและ
แกไข 

หมายเหตุ 

ใชงานไดตามปกติ 
ปรับปรุง
/สาเหตุ 

         ตรวจสอบทุกวัน 
1.   อุณหภูมิของรองลื่น       
2.   ความดันทางทอดูดและทอจาย       
3.   การรั่วจากกันรั่ว       
4.   การหลอลืน่กันรั่ว       
2.   ภาระ (Load) ของเครื่องปมนํ้า       
6.   ระดับเสียงและการส่ันสะเทือน       
7.   ระดับน้ํามันหลอลื่นท่ีมาหลอเลี้ยงรองลืน่       

         ตรวจสอบทุก  6 เดือน 
1.  การไดศูนยระหวางปมนํ้ากับตนกําลัง       
2.  การเติมนํ้ามันหรือไขใหกับรองลื่น       

         ตรวจสอบทุก  1 ป 
1.  การรั่วตามเพลาและการซอมบํารุงกันรัว่       
2.  การสึกของปลอกเพลา       
3.  ชองวางระหวางใบพัดและแหวนกันสึก       
4.  ทดสอบและปรับแกเกจวัดตางๆ ท่ีใชวัดนํ้าและ

กระแสไฟฟา       
2.  เปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นและไขท่ีรองลื่น       
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ตารางที่ 2.8   ตัวอยางราคากลางมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

 ขนาด ราคา (บาท) (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ราคา (บาท) (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %) 

 มอเตอร Price (Baht) @ 38 B/$ Price (Baht) @ 38 B/$ 

 Motor 2 โพล 4 โพล 6 โพล 2 โพล 4 โพล 6 โพล 

 kW 2 poles 4 poles 6 poles 2 poles 4 poles 6 poles 

 0.75 - - 9,000 - - 9,630 

 1.1 7,800 7,800 12,000 8,346 8,346 12,840 

 1.5 8,900 8,900 14,000 9,523 9,523 14,980 

 2.2 11,700 10,500 16,900 12,519 11,235 18,083 

 3.7 13,700 13,500 20,000 14,659 14,445 21,400 

 2.5 19,600 17,800 29,500 20,972 19,046 31,565 

 7.5 22,500 20,000 37,900 24,075 21,400 40,553 

 11 32,500 29,600 40,500 34,775 31,672 43,335 

 15 35,000 34,800 46,600 37,450 37,236 49,862 

 18.5 43,000 42,900 60,000 46,010 45,903 64,200 

 22 46,500 47,500 65,700 49,755 50,825 70,299 

 30 65,000 61,800 81,500 69,550 66,126 87,205 

 37 71,500 62,900 89,000 76,505 67,303 95,230 

 45 82,900 74,000 144,500 88,703 79,180 154,615 

 55 94,500 82,700 157,000 101,115 88,489 167,990 

 75 142,700 153,600 206,000 152,689 164,352 220,420 

 90 156,700 168,000 249,000 167,669 179,760 266,430 

 110 200,000 199,000 281,000 214,000 212,930 300,670 

        
 

 

 


